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1.

ਚਾਹੇ ਮ:ਹ ਪੈ ਹਿਟਆ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹਵਾ ਿਜਵ? ਰੁ6 ਸ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਰ6ਖ਼ਤ2 ਦਾ ਪ6 ਤਾ ਤ6 ਕ
ਨਹ: ਸੀ ਿਹਲਦਾ। ਅ6 ਜ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਾਗਲ2 'ਚ ਖੜ4ੇ ਪਸ਼ੂ ਿਗ6 ਠ-ਿਗ6ਠ ਦੀਆਂ ਜੀਭ2 ਕ6 ਢੀ ਹFਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁ6 ਢੇ-ਠG ਰੇ,
ਗਰਮੀ ਤ. ਡਰਦੇ ਸ6 ਥ ਿਵਚਲੇ ਬੋਹੜ ਥ6 ਲੇ ਜਾ ਬੈਠG । ਕੁਝ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਕੁ6 ਟਣ ਲ6 ਗ ਪਏ ਤੇ
ਕੁਝ ਰਾਤ: ਮ6 ਛਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਉਨ4 2 ਤ. ਪਾਸਾ ਵ6 ਟ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਧਰੇ ਪਰਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਘੂਕ ਸF ਗਏ। ਮ6 ਝ2 ਨੰੂ
ਸੰਨ4 ੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸ6 ਥ ਿਵਚਲੀ ਢਾਣੀ ਿਵਚ ਜਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਕੁ ਵਜੇ ਮ6 ਝ2 ਨੰੂ ਕ6 ਖ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਨਾਲ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸਨG  ਮਸ਼ੀਨ ਅ6 ਗ. ਮ6 ਕੀ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਦਾ
ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਿਲਆ। ਦੋਵ? ਬਾਹ2 ਨਾਲ ਉਗਾਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅ6 ਗੇ ਲ6 ਕ 'ਤੇ ਿਟਕਾ ਿਲਆ ਤੇ ਿਫਰ ਮ6 ਝ2 ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਿਵਚ ਜਾ
ਉਲ6 ਿਦਆ। ਦੋਵ? ਮ6 ਝ2 ਇਕ ਦੂਜੀ ਤ. ਕਾਹਲੀ ਕ6 ਚੀ ਮ6 ਕੀ ਨੰੂ ਬੂਥ2 ਮਾਰ-ਮਾਰ ਖਾਣ ਲ6 ਗ ਪਈਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ''ਐ ਮੇਰੇ
ਸਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ'' ਆਖ ਕੇ ਦੋਵ2 ਦੀਆਂ ਬੂਥ2 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੁ6 ਕੀ ਜੜ ਿਦ6 ਤੀ। ਮ6 ਝ2 ਨG  ਹਰੇ ਤ. ਬੂਥ2 ਹਟਾ ਲਈਆਂ,
ਉਸਨG  ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਖੁਰਲੀ ਿਵਚਲੀ ਸੰਨ4 ੀ ਿਵਚ ਹ6 ਥ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਮ2 ਤ. ਅ6 ਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬਰ2ਡੇ ਿਵਚ ਖੜ4ਾ ਅ6 ਧ
ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁ6 ਿਕਆ, ਹ6 ਥ ਨਾਲ ਦ6 ਬ ਕੇ ਦੋਵ? ਟਾਇਰ2 ਦੀ ਹਵਾ ਜ2ਚੀ, ਿਫਰ ਅ6 ਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਰ ਅ6 ਿਗN
ਚੀਿਮਆਂ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਸੜਕ ਪਾ ਿਲਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਟੋਭਾ ਆ ਿਗਆ। ਟੋਭੇ ਤ. ਸਾਹਮਣੇ ਿਸਿਵਆਂ ਿਵਚਲਾ ਬਜ਼ਰੁਗ2 ਵ2ਗ ਨਜ਼ਰ ਆNਦਾ ਵ6 ਡਾ ਿਪ6 ਪਲ
ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਿਪ6 ਪਲ ਤ. ਕੁਝ ਹਟਵ2 ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਡ ਪਤਾ ਨਹ: ਿਕੰਨੀਆਂ ਪੀੜ4ੀਆਂ ਦਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਿਵਚ ਲਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ42 ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਗਣਤੀ ਨਹ:, ਿਕੰਨG  ਹੀ ਸੂਰਜ ਇਸਨG
ਚੜ4ਦੇ ਿਛਪਦੇ ਵੇਖੇ। ਿਕੰਨG  ਹੀ ਮਚਦੇ ਿਸਿਵਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟ2 ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ4ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹ: ਿਕੰਿਨਆਂ
ਕੁ ਦੇ ਿਸਿਵਆਂ ਦੀ ਅ6 ਗ ਸੇਕਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਤ. ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਨੰੂ ਮੁੜਦੇ ਕ6 ਚੇ
ਪਹੇ ਪਾ ਿਲਆ। ਸੜਕ ਤ. ਪਹੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਦਆਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆNਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਪੰਡੀ ਦੇ
ਵਸਨੀਕ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਨਹ:, ਸਗ. ਸ਼2ਤਪੁਰ 'ਚ. ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸੇ ਸਨ ਿਕNਿਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਦ6 ਖਣ ਿਵਚ ਵਗਦਾ ਚੋਆ
ਬਰਸਾਤ2 ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਛਲ ਕੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਆ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਨੀਵ? ਘਰ2 ਿਵਚ. ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ
ਝਲਦੇ ਿਡ6 ਗ ਪ5ਦੇ। ਕਈਆਂ ਨG  ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤ. ਡਰਿਦਆਂ ਿਪੰਡ ਦੇ ਚੜ4ਦੇ ਪਾਸੇ Pਚੀ ਜਗ4ਾ 'ਤੇ ਘਰ ਆ ਪਾਏ। ਇਹ
ਥ2 ਿਟ6 ਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਿਮਲ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਿਵਹਲੀ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੋਹੇ-ਪਾਥੀ ਨੂੰ
ਥ2 ਕਰ ਿਲਆ। ਇਸ ਤਰ42 ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨG  ਇਕ ਨਵ2 ਿਪੰਡ ਹ.ਦ ਿਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ।
ਪਹੇ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਾਠੀ ਤ. ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਖੜ4ਾ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵ2ਗ
ਝੂਲ-ਝੂਲ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਉਸਦਾ ਚਿੜ4ਆ ਸਾਹ ਫੁਕਾਰੇ ਵ2ਗ ਵ6 ਜਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਜਦ ਸਾਈਕਲ ਰੇਤਾ
ਲੰਘ ਕੇ ਪ6 ਕੇ ਿਵਚ ਜਾ ਚਿੜ4ਆ, ਉਹ ਪੁ6 ਠੀ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਪੁੜਪੁੜੀਆਂ ਤ. ਮੁੜ4ਕਾ ਪੰੂਝਦਾ ਕਾਠੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ।
ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮੀ ਕਾ ਘਰ ਿਦਿਸਆ, ਿਕਸੇ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ, ''ਬੌਲ਼ੀ! ਮੈਨੰੂ
ਵੇਖ ਕੇ ਐਡਾ ਮੂੰ ਹ ਸਜਾ ਲੂ! ਕਹੂ, ਐਨG  ਿਦਨ ਨੀ ਆਇਆ ਓਏ!'' ਮ5 ਵੀ ਿਕੰਨG  ਿਦਨ2 ਦਾ ਨੀ ਿਗਆ। ਮ5 ਕੀ ਬਹਾਨਾ
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ਲਾT? ਚ6 ਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤ2 ਲ6 ਭਣਾ ਈ ਪਊ।'' ਉਹ ਕਰਮੀ ਦੇ ਸ6 ਤ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ4ੇ ਗੁ6 ਸੇ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨG  ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਿਦੰਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ।
ਸਾਹਮਣੇ ਓਟੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕਰਮੀ ਭ2ਡੇ ਮ2ਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਮ2ਜੇ ਭ2ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਬ6 ਠਲ
ਿਵਚ ਧੋ-ਧੋ ਟੋਕਰੇ ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤ2 ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਅੰਦਰ. ਿਹ6ਲ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਹੋਸ਼ ਗੰੁਮ ਕਰਦੀ
ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਿਜਵ? ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਨੂੰ  ਯਕੀਨ ਨਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ''ਹ5! ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ
ਕੁੜੀ...ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨੀ। ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ. ਨਾ ਹੋਵੇ...।'' ਉਹ ਇਸੇ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਅਨੁਮਾਨ ਿਜਹੇ
ਲਗਾNਦਾ ਕਰਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ।
''ਕਰਮੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਬੁਲਾਇਆ।
ਕਰਮੀ ਨG  ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਮ6 ਥੇ ਉਪਰ ਪਤਲੀਆਂ ਿਤਉੜੀਆਂ ਪਾNਿਦਆਂ ਆਪਣਾ ਹੇਠਲਾ ਬੁ6 ਲ4 ਥੋੜ4ਾ ਅ6 ਗੇ ਨੰੂ ਕ6 ਿਢਆ ਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰ ਹ ਘੁੰ ਮਾ ਿਲਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰਨ ਲਈ ਪਲ-ਪਲ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਿਰਹਾ
ਸੀ।
''ਕਰਮੀ ਪਿਹਲ2 ਮੇਰੀ ਗ6ਲ ਤ2 ਸੁਣ ਲੈ, ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹ ਲ:।'' ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਅ6 ਗੇ ਮ:ਹ 'ਚ
ਿਭ6 ਜੀ ਗ2 ਵ2ਗ 'ਕ6 ਠਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ4 ਿਗਆ।
''ਹ2, ਦ6 ਸ ਫੇਰ!'' ਕਰਮੀ ਦੇ ਮ6 ਥੇ ਦੀਆਂ ਿਤਉੜੀਆਂ ਿਢ6 ਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ।
''ਮੈਨੰੂ ਸਾਡੇ ਘਰਿਦਆਂ ਨG  ਭੂਆ ਕੋਲ ਭੇਜ ਤਾ ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾਉਣ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਰਾਹ ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਬਹਾਨਾ
ਕਰਮੀ ਅ6 ਗੇ ਪਰੋਸ ਿਦ6 ਤਾ। ਕਰਮੀ ਨG  ਇਸਨੰੂ ਸ6 ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਲ4ਾ ਕਰ ਲਈ।
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਤੜਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ।ਂ'' ਉਸਨG  ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ42 ਬਦਲੇ ਨਹ: ਸਨ ਿਕNਿਕ ਉਸਨੰੂ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਏਨਾ ਛੇਤੀ ਉਸਦੀ ਗ6ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਉਸਨG  ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ42
ਕਰਨਾ ਹੈ।
''ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮ2 ਆਜੂੰ ਗਾ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਦੋਵ? ਹ6 ਥ ਕਰਮੀ ਅ6 ਗੇ ਜੋੜ ਿਦ6 ਤੇ।
ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਨW ਕ-ਝੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁ6 ਲ42 'ਚ ਿਮੰਨ4 ਾ-ਿਮੰਨ4 ਾ ਮੁਸਕਰਾNਿਦਆਂ ਨਖ਼ਰੇ ਿਜਹੇ
ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਤ6 ਿਕਆ।  ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨX  ਪਿਰੰਦੇ ਲਾਹੰੁਦੀ ਤ6 ਕਣੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ
ਿਪਆਰ ਦਾ ਭ2ਬੜ ਬਾਲ਼ ਿਦ6 ਤਾ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਿਥੜਕ ਗਏ।
''ਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰ.ਗੀਆਂ ਜ2 ਐਮ? ਬੈਠੀਆਂ ਜ6 ਕੜ ਮਾਰੀ ਜਾYਗੀਆਂ।''
ਕਰਮੀ ਦੀ ਮ2 ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਹੋਸ਼ ਿਜਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਨG  ਮੇਲੇ 'ਚ ਰੁਲ਼ੀ ਗ2 ਵ2ਗ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਏ ਖੜ4ੇ ਨG
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਕਰਮੀ ਦੀ ਮ2 ਬ6 ਠਲ ਬਾਰ ਦੇ ਕੌਲੇ ਕੋਲ ਰ6 ਖ ਕੇ, ਮੂੰ ਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਿਜਹੇ ਭੁੰ ਨਦੀ ਨਲਕੇ 'ਤੇ
ਹ6 ਥ ਧੋਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
''ਬੇਬੇ ਮਸ2 ਤ2 ਆਪਣਾ ਭਾਗੂ ਆਇਐ, ਤੂੰ  ਊਈ ਂਆ ਕੇ 'ਗਾਜਰ2 'ਚ ਗਧਾ' ਿਲਆ ਛ6 ਿਡਆ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਹ6 ਥ ਬ6 ਠਲ
ਿਵਚ ਧੋ ਕੇ ਚੁੰ ਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝ ਲਏ।
ਕਰਮੀ ਦੀ ਮ2 ਸੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਇਨ4 2 ਭੈਣ-ਭਰਾਵ2 ਦੇ ਗੂੜ4ੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅ6 ਜ ਹੀ ਨਹ:, ਜਦ ਵੀ ਭਾਗੂ ਆNਦਾ,
ਕਰਮੀ ਸਭ ਕੰਮ ਛ6 ਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜ2ਦੀ। ਿਫਰ ਪਤਾ ਨਹ: ਿਕਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵ2 ਛੇੜ ਬਿਹੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ
ਮੁਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ4 2 ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਿਦਸਦਾ। ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮ:ਹ ਦੇ ਧੋਤੇ ਫੁ6 ਲ ਵ2ਗ ਿਖੜ-ਿਖੜ



ਹ6ਸਣ ਲਗਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜ2ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਲਕੇ ਉਪਰ ਹ6 ਥ ਧੋ ਕੇ ਕਮਰੇ
ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ।
''ਬਿਹ ਜਾ ਭਾਗੂ ਿਕN ਭ6 ਜਣ ਆਿਲਆਂ ਮ2ਗੂ ਖੜ45।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਮੰਜੇ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
''ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਤ2 ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾ ਲੈਨੀ ਐ,ਂ ਿਜ6 ਦ? ਿਵਆਹੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਪ ਇਕ ਿਦਨ ਵੀ ਨੀ ਆ ਕੇ ਿਛ6 ਪਣਾ।''
ਭਗਵਾਨ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲ2ਗੇ ਵ6 ਡੇ ਨਾਢੂ ਖ2 ਨੰੂ, ਜਦ. ਆਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਝਬਰੀਟੀ ਜੀ, ਫੇਰ ਪੁ6 ਛੂੰ ! ਉਹਦੇ ਿਬਨ2 ਖੰਘਣਾ ਵੀ
ਨੀ। ਮਗਰ-ਮਗਰ ਪੂਛ ਮਾਰਦਾ ਿਫਿਰਆ ਕਰ?ਗਾ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗ6ਲ ਦਾ ਵਕੀਲ2 ਵ2ਗ ਤੁਰੰਤ ਮੋੜ ਦੇ
ਿਦ6 ਤਾ।
''ਮ5 ਤ2 ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰ6 ਖੰੂ ਮੂਹਰੇ....ਤੀਰ ਮ2ਗੂ ਿਸ6 ਧੀ ਕਰਲੂੰ ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠG  ਨG  ਹੀ ਿਹ6 ਕ ਉਭਾਰਿਦਆਂ
Nਗਲੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਤੀਰ ਵ2ਗ ਿਸ6 ਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਰ6 ਖ ਕੇ ਹ6 ਸ ਪਈ।
''ਚ6 ਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵੇਖਲ2 ਗੇ ਤੈਨੂੰ  ਵੀ।'' ਕਰਮੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਮਾਰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ
ਗਈ। ਿਤੰਨ2 ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਦੀ ਘੁਣ ਖਾਧੀ ਬਾਹੀ 'ਚਰ....ਰ....ਰ' ਕਰਦੀ ਿਵਚਕਾਰ. ਟੁ6 ਟ ਗਈ। ਕਰਮੀ ਤੇ ਉਸਦੀ
ਸਹੇਲੀ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਠG  ਭਗਵਾਨ ਉਪਰ ਜਾ ਿਡ6 ਗੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਭਰੀ ਿਹ6 ਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੁੜ ਵਰਗੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਛੋਹ
ਗਈ। ਇਹ ਛੋਹ ਦੋਵ? ਜਵਾਨ ਸਰੀਰ2 ਿਵਚ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵ2ਗ ਖੜ4ੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੰਿਦਤ
ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੂਹੇ ਫੁ6 ਲ ਵ2ਗ ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਨੀ ਚਾੜ4ਤਾ ਚੰਦ।'' ਬਾਹੀ ਟੁ6 ਟਣ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਮਰੇ ਿਵਚ. ਗੋਲੀ ਵ2ਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ
ਕੁੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ 'ਚੰਦ ਚਾੜ4ਨ' ਵਾਲੀ ਗ6ਲ ਉਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵ6 ਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁ6 ਝਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ।
''ਇਹਨG  ਤੋਿੜਐ ਵਾਜੇ ਨG ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਹ6 ਥ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਲੈ ਦੇਖ ਲੋ ਲੋਕੋ, ਊਈ ਂਭਲੇ ਬੰਿਦਆਂ 'ਤੇ ਐਡੇ-ਐਡੇ ਦੂਸ਼ਣ! ਅਸ: ਤ2 ਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠG  ਤੀ ਤਾਈ, ਇਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ
ਕੇ ਬੈਠੀ ਐ।'' ਿਫਰ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਨੀਵ: ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲਿਦਆਂ ਕਰਮੀ ਵ6 ਲ ਘਸੁੰ ਨ ਵ6 ਿਟਆ, ''ਖੀਰ 'ਚ ਕੋਕੜੂ।''
''ਿਕਰਨਾ ਆ ਚ6 ਲੀਏ।'' ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਖੜ4ੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨG  ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ।
''ਚੰਗਾ ਕਰਮੀ।'' ਿਕਰਨਾ ਿਲਫ਼ਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ।
''ਨੀ ਬਿਹ ਜ2ਦੀ ਹੋਰ, ਘਰ? ਕੀ ਛੋਪ ਕ6 ਤਣੈ।'' ਕਰਮੀ ਉਸਨੂੰ  ਅਜੇ ਜਾਣ ਨਹ: ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅ6 ਗ. ਕੁਝ ਬੋਲੇ
ਿਬਨ2 ਹੀ ਿਕਰਨਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
''ਭਾਗੂ ਆ ਜਾ ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਕੋਲੇ ਬੈਜਾ, ਮ5 ਰੋਟੀ ਲਾਹੁਣੀ ਐ,ਂ ਤੂੰ  ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਂਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਂਨਮ: ਤਾਜੀ।'' ਕਰਮੀ ਭਗਵਾਨ
ਦੀ ਬ2ਹ ਫੜ ਕੇ ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਚFਕੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕੋਲ ਪਈ ਫ6 ਟੀ ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਫੁ6 ਟ ਵਰਗੇ ਗੋਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਿਰਸਕਾ
ਕੇ ਉਸ ਅ6 ਗੇ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਫ6 ਟੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਕਰਮੀ ਓਟੇ ਉਪਰ ਪਈ ਪਰ2ਤ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਟਾ
ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ।
ਿਕਰਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਿਚਹਰਾ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਘੁੰ ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ।
'ਿਕਰਨਾ!' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ. ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸਨG  ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਕੁੜੀ ਵ2ਗ ਮੁਸਕਰਾ
ਕੇ ਨੀਵ: ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਵ2ਗ
ਉਲਿਝਆ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਉਸਨੰੂ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਕੋਈ ਿਸਰਾ ਨਹ: ਲ6 ਿਭਆ ਸੀ।



''ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਤੀ?'' ਉਸਨG  ਕਰਮੀ ਨੰੂ ਆਟਾ ਲਈ ਂਆNਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ।
''ਕੌਣ? ਇਹ ਿਕਰਨਾ।''
''ਹ2।''
''ਇਹ ਤ2 ਭੰਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ, ਿਜਹੜਾ ਤੋਲਾਵਾਲ ਜ2ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ 'ਚ ਘਰ ਆNਦੈ।'' ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰ ਨਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
''ਅ6 ਛਾ! ਅ6 ਛਾ!'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ। ਉਸਨG  ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਹਰ
ਗਲੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸਨG  ਅ6 ਜ ਇਸਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦਾ ਹਰ ਮੁੰ ਡਾ ਇਸ ਸ6 ਜਰੀ ਮਿਹਕ
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮ6 ਛੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸ6 ਜਰੇ ਿਖੜੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਗੁਲਾਬੀ ਿਚਹਰਾ, ਹਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ
ਜਗਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2, ਿਪ6 ਠ ਿਪ6 ਛੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਵ2ਗ ਮੇਲ4ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁ6 ਤ ਹਰ ਇਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਡੰਗ ਸੁ6 ਟਦੀ। ਉਸਦੇ ਸੂਹੇ
ਬੁ6 ਲ42 'ਚ. ਹਰ ਜਵਾਨ ਿਦਲ ਿਪਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਮੁਰਗ਼ਾਬੀ ਵ2ਗ ਤਰਦੀ, ਮੁੰ ਿਡਆਂ
ਦੀ ਢਾਣੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜ2ਦੀ ਤ2 ਹਰ ਕੋਈ ਿਦਲ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਰ6 ਖ ਕੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਭਰਦਾ।
''ਭਾਗੂ! ਓਏ ਭਾਗੂ!!'' ਕਰਮੀ ਨG  ਪਿਹਲ2 ਹੌਲੀ ਤੇ ਿਫਰ Pਚੀ ਦੇਣੇ ਿਕਹਾ, ''ਿਕਹੜੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗੇ।''
''ਹ5! ਨਹ:।'' ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ42 ਤ:ਬਿਕਆ, ਿਜਵ? ਿਕਸੇ ਨG  ਅ6 ਭੜਵਾਹੇ ਉਠਾ ਿਦ6 ਤਾ ਹੋਵੇ, ''ਇਹ ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਕਦੇ ਦੇਖੀ
ਨੀ, ਿਕ6 ਥੇ ਰਿਹੰਦੀ ਤੀ?''
''ਹ2, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਰਿਹੰਦੀ ਤੀ, ਵੀਹ-ਪ6ਚੀ ਕੁ ਿਦਨ ਹੋਏ ਨG  ਆਈ ਨੰੂ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਰੋਟੀ ਵੇਲ ਕੇ ਤਵੇ ਉਤੇ ਪਾ
ਿਦ6 ਤੀ।
''ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਗਦੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਗਐ।''
''ਤੂੰ  ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੰੂ?'' ਕਰਮੀ ਨG  ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਸੁਆਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਪਰ ਗ6ਡ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
''ਜਾਣਦਾ ਤ2 ਹੈਗ2 ਪਰ ਐ ਂਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਗਦੈ।'' ਭਗਵਾਨ ਛਟੀ ਦੇ ਡ6 ਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਕੀਰ2
ਵਾਹੁਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਇਹ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਐ ਵਾਿਜਆ। ਖ਼ਾਸ ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਤ2 ਪਤਾ ਰ6 ਿਖਆ ਕਰ।'' ਕਰਮੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜੀ ਅ6 ਖ2 ਭਗਵਾਨ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਵਚ ਿਕਰਨਾ ਪ:ਤੀ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਖੁਰਚ-ਖੁਰਚ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
''ਕਰਮੀ ਭੈਣੇ, ਇਕ ਗ6ਲ ਕਹ2, ਮੰਨ[ ਗੀ?'' ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਨੀਵ: ਪਾ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਜੋਰ-ਜੋਰ ਦੀ
ਧੜਿਕਆ।
''ਕਰਮੀ ਭੈਣ!'' ਕਰਮੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਿਚੜਾ ਿਦ6 ਤਾ, ''ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗF ਹੋਣੀ, ਿਜਹੜਾ ਕਰਮੀ ਭੈਣ-ਭੈਣ ਕਰੀ
ਜਾਨ\ ।'' ਚਾਹੇ ਕਰਮੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੂੰ ਹ. ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਆਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ
ਸੀ।
''ਹ2 ਦ6 ਸ ਮੰਨੰੂਗੀ।'' ਕਰਮੀ ਰੋਟੀ ਲਾਹ ਕੇ ਿਵਹਲੀ ਹੋ ਗਈ।
''ਕਰਮੀ!'' ਉਸਨG  ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਫਰ ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ  ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਕੁਝ ਿਹੰਮਤ ਕਰਕੇ
ਬੋਿਲਆ, ''ਇਹ ਕ....ਿਕਰਨਾ....।'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅ6 ਧੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਿਹ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਿਫਰ
ਫੜ6 ਕ-ਫੜ6 ਕ ਵ6 ਜਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਆਹੋ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ  ਪਤੈ, ਮ5 ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਬਈ ਅ6 ਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਨਾ ਿਮ6 ਠਾ ਿਪਆਰਾ ਿਕN ਹੋਈ ਜ2ਦੈ। ਮੈਨੂੰ  ਸਭ ਪਤਾ
ਲ6 ਗ ਿਗਆ ਸੋਡੀ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਿਕਮ? ਤੇਰੇ ਕਣੀ ਅ6 ਖ2 ਟ6 ਡ-ਟ6 ਡ ਝਾਕਦੀ ਤੀ।''



''ਹ:....ਹ:....।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਹਸਿਦਆਂ ਨੀਵ: ਪਾ ਲਈ।
''ਚੰਗਾ ਐ ਂਕਰ ਵਾਿਜਆ, ਆਪਣੀ ਬੂਥੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਧੋ ਕੇ ਆਜ:, ਮ5 ਉਹਨੰੂ ਬੁਲਾ ਲT।'' ਕਰਮੀ ਉਸਨੰੂ ਛੇੜ ਕੇ
ਭ6 ਜਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਭਗਵਾਨ ਨG  ਛੜ6 ਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਗੁ6 ਤ ਜਾ ਫੜੀ, ''ਹੁਣ ਬੋਲ, ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਤੀ।''
''ਆ....ਈ....ਈ....ਬੇਬੇ....ਏ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਿਵਚ ਚੀਕ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਥੋਨੰੂ, ਿਕN ਝਾਟਮ-ਝੀਟੇ ਹੋਏ Y।'' ਸੁਰਜੀਤ ਅੰਦਰ. ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।
''ਬੇਬੇ ਆਹ ਭਾਗੂ ਜਾ ਨੀ ਹਟਦਾ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਨਕਲੀ ਗੁ6 ਸਾ ਿਦਖਾਇਆ।
''ਮੈਥ. ਨੀ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਿਨਪਿਟਆ ਜ2ਦਾ। ਥੋਡਾ ਤ2 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਐ।'' ਕਿਹੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
ਤਾਣੇ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਈ।
''ਛ6 ਡ ਮੇਰੀ ਗੁ6 ਤ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਡੌਲੇ ਿਵਚ ਪੋਲੀ ਿਜਹੀ ਮੁ6 ਕੀ ਧਰ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਪਿਹਲ2 ਮੇਰਾ ਕੰਮ।''
''ਜਾਹ ਵਾਿਜਆ ਕਰਦੂੰ ।''
''ਚੰਗਾ ਲੈ ਚ6 ਕ, ਤੂੰ  ਕੀ ਯਾਦ ਰ6 ਖ?ਗੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਕਰਮੀ ਦੀ ਗੁ6 ਤ ਛ6 ਡ ਿਦ6 ਤੀ, ''ਚੰਗਾ ਕਰਮੀ ਮ5 ਜਾਨ2।'' ਭਗਵਾਨ
ਨG  ਸਮ? ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਿਦਆਂ ਕਰਮੀ ਤ. ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
''ਭਾਗੂ ਬ6 ਸ ਅ6 ਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬਿਹ ਜਾ।''
''ਨਾ ਭਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਸ42 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨ] । ਅਜੇ ਧਾਰ2 ਕ6 ਢਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ
ਦਾ ਅ6 ਧ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ।
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਕ6 ਲ4 ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ।ਂ'' ਕਰਮੀ ਨG  'ਜ2ਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਪ6ਗ ਹੀ ਸਹੀ' ਵਾਲਾ ਦਾਓ ਵਰਿਤਆ।
''ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਮ2।'' ਭਗਵਾਨ ਮੁਸਕਰਾNਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਓ ਭਾਗੂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ2....।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ Nਗਲੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਿਹਲਾ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗ6ਲ ਅ6 ਗ. ਸਮਝ
ਿਗਆ ਜਾਣ ਕੇ ਿਵਚਾਲੇ ਛ6 ਡ ਿਦ6 ਤੀ।
ਭਗਵਾਨ ਨG  ਅ6 ਗ. ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਚ ਹ6 ਥ ਖੜ4ਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਵ: ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਗੜੁੰ ਦ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਤਾਰੀਆਂ
ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੁ6 ਲ42 ਉਤੇ ਆਈ ਮਣ2-ਮੂੰ ਹ: ਮੁਸਕਾਨ ਿਕਸੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ
ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਹਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਹੇ ਿਵਚ ਿਵਛੇ ਕ6 ਕੇ ਰੇਤੇ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਮੁੜ4ਕੋ-ਮੁੜ4ਕੀ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ ਪਰ
ਉਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਮਨ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਪ:ਵਾਹ ਕਦ. ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ2 ਿਕਸੇ ਅਦਭੁਤ ਲੋਰ ਿਵਚ ਸਾਈਕਲ ਨੰੂ
ਸਰਪਟ ਦੌੜਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘੁਸ-ਮੁਸੇ ਿਵਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਡਲ2 'ਤੇ ਪੈਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵ2ਗ ਚ6 ਲ ਰਹੇ ਸਨ।

2.
ਚੰਗਾ ਮ:ਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨG  ਦੀ ਲਵਾਈ ਨG  ਜੋਰ ਫੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਵਾਹਣ2 ਿਵਚ ਵਗਦੀ ਤ6 ਤੀ ਲੋਅ ਦੀ ਥ2 ਹੁਣ ਠੰਡੀ
ਹਵਾ ਨG  ਲੈ ਲਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜ4ੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ. ਵਗਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਸ਼ਿਹਰ2 ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਕੂਲਰ2 ਨੰੂ ਮਾਤ ਿਦੰਦੀ
ਸੀ। ਦੁਪਿਹਰ ਹੰੁਿਦਆਂ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਹਾਨG  ਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਿਠਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲ6 ਗੇ ਦਰਖ਼ਤ2



ਹੇਠ ਆ ਬਿਹੰਦੇ। ਕੰਮ 'ਚ ਥ6 ਿਕਆਂ ਨੰੂ ਠੰਡੀ ਛ2 ਹੇਠ ਨ:ਦ ਦੇ ਟੂਲੇ ਆNਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ4 2 ਨੂੰ  ਦੋ ਘੜੀ
ਿਟਕਣ ਨਾ ਿਦੰਦਾ। ਿਦਨ-ਰਾਤ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਟਰੈਕਟਰ2 ਦੀ ਗੂੰ ਜ ਖੇਤ2 ਦੀਆਂ ਜੂਹ2 ਟ6 ਪ ਕੇ ਿਪੰਡ ਤ6 ਕ ਸੁਣਾਈ
ਿਦੰਦੀ। ਇੰਜਣ2 ਦੀ ਿਫ6 ਟ-ਿਫ6 ਟ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਖੌਰੂ ਪਾਈ ਰਖਦੀ।
ਿਮ6 ਠੂ ਤੇ ਬਲੌਰ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਹਨ4G ਰੇ ਦੇ ਵ6 ਟ2 ਪੋਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਲ6 ਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾ ਕੇ ਿਪੰਡ
ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਿਕNਿਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਵੋਟ2 ਦੇ ਿਦਨ ਨG ੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁ6 ਲ4ੇ  ਚਲਦੇ ਸਨ। ਜੀਭ
ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਛ6 ਡ ਕੇ ਿਪੰਡ ਵ6 ਲ ਭ6 ਜ ਤੁਰਦੇ।
ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਮੁ6 ਢ ਤ. ਹੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟ6 ਕਰ ਤੁਰੀ ਆNਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੁਖਿਤਆਰ ਕ2ਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਇਕ ਅ6 ਖ. ਕਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ2 ਨG  ਮੁਖਿਤਆਰ ਨਾਲ 'ਕਾਣਾ'
ਸ਼ਬਦ ਮ6 ਲੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਜੋੜ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ6 ਜ (ਨੁਕਸ) ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕ2 ਲਾ ਕੇ ਰਖਦਾ
ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸਨੰੂ ਮਗਰ-ਮੂਹਰੇ 'ਮੁਖਿਤਆਰ ਕਾਣਾ' ਕਿਹ ਕੇ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵ6 ਲ. ਮੋਢੀ ਗੁਰਦੀਪ
ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਮਰ ਿਵਚ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨਾਲ. ਅ6 ਧਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿੜ4ਆ-ਿਲਿਖਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ
ਪ:ਭਾਵ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟ2 ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਹ6 ਥ ਅਜ਼ਮਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਵੋਟ2 ਸਮ?
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਰੋਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੰੂ ਚਾਰ ਵੋਟ2 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਿਪ6 ਠ ਪਰਨG  ਸੁ6 ਟ ਚੁ6 ਕਾ ਸੀ।
ਮੁਖਿਤਆਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਰ ਭੁ6 ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਆ ਿਨੱਤਿਰਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮ? ਦੋਵ2 ਦੀ ਫਸਵ:
ਟ6 ਕਰ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਿਪੰਡ ਦੇ ਕੁ6 ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜ2ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਵ2ਗ ਵਹਾਈ ਜ2ਦੀ। ਿਪੰਡ
ਿਵਚ ਦੋਵ2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨG  ਕਈ-ਕਈ ਅ6 ਡੇ ਖੋਲ4ੇ  ਹੋਏ ਸਨ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ-ਕਬਾਬੀਆਂ ਨੰੂ ਇਨ4 2 ਅ6 ਿਡਆਂ ਦੇ
ਮੋਢੀ ਬਣਾ ਰ6 ਿਖਆ ਸੀ। ਦੋਵ2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨG  ਇਕ-ਇਕ ਆਪਣਾ ਅ6 ਡਾ ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਿਵਚ ਬਣਾ ਰ6 ਿਖਆ ਸੀ ਿਕNਿਕ
ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਲ6 ਗ ਿਪੰਡੀ ਨਹ: ਸੀ, ਬਲਿਕ ਸ਼2ਤਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਸੀ। ਦੋਵ2 ਦੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਇਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
''ਿਕN ਿਮ6 ਠੂ ਦਮ ਨਾ ਮਾਰ ਲੀਏ ਥੋੜ4ਾ ਜਾ?'' ਬਲੌਰ ਨG  ਿਸਰ ਉਪਰ ਆਏ ਸੂਰਜ ਵ6 ਲ ਤਕਿਦਆਂ ਮ6 ਥੇ ਤ. ਮੁੜ4ਕਾ
ਪੰੂਿਝਆ।
''ਯਰ ਆਹ ਇਕ ਵ6 ਟ ਰਿਹ ਗੀ, ਪੋਚ ਕੇ ਪਰੇ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਿਦੰਨG  ਆਂ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਕਹੀ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਦੋਵ? ਹ6 ਥ ਿਪ6 ਠ ਿਪ6 ਛੇ ਰ6 ਖ ਕੇ ਖੜ4ਾ-ਖੜ4ਾ ਿਪ6 ਛੇ ਨੰੂ ਝੁਕ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦੇ ਦੋ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਦੁਖਦੀ
ਕਮਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆ ਗਈ।
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਿਜਮ? ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ।'' ਬਲੌਰ ਨG  ਚੇਪਾ ਪੁ6 ਟ ਕੇ ਵ6 ਟ ਉਪਰ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਪੁ6 ਠੀ ਕਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੋਚ ਿਦ6 ਤਾ।
ਕਹੀ ਵ6 ਜਣ ਨਾਲ ਗਾਰੇ ਦੇ ਿਛ6 ਟੇ ਖੜ4ੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਜਾ ਿਡ6 ਗੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਚ6 ਕਰ ਿਜਹੇ ਬਣ ਗਏ।
ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਚਲਦੀ ਖੁ6 ਲ4ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨG  ਇਨ4 2 ਦੇ ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਤੇਜੀ ਿਲਆ ਿਦ6 ਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਇਕ
ਤਰਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਿਪੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸੀ।
ਦੋਵ? ਰਿਹੰਦੀ ਵ6 ਟ ਪੋਚ ਕੇ ਕੋਠG  ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮੋਟਰ ਦੀ 'ਘੂ....ਊ....ਊ....' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ਟ 'ਤੇ ਪਟੇ ਚੁਰਾਸੀ
ਦੇ ਚ6 ਕਰ2 ਵ2ਗ ਚ6 ਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਲ਼, ਪਾਈਪ ਿਵਚ. ਿਡਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵ6 ਡੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਸਮਾ ਲ5ਦੀ ਤੇ ਿਫਰ
ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲ ਿਵਚ ਸੁ6 ਟ ਿਦੰਦੀ। ਖਾਲ ਿਵਚਲਾ ਚ2ਦੀ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸ6 ਪ ਵ2ਗ ਵਲੇਵ? ਖ2ਦਾ ਦੂਰ ਤ6 ਕ
ਚਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਿਤ:ਹਾਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤ:ੇਹ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਹ6 ਕ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜ2ਦਾ। ਦੋਵ2 ਨG  ਪੈਰ



ਖੇਲ਼ ਿਵਚ., ਖਾਲ਼ ਿਵਚ ਿਡਗਦੇ ਪਾਣੀ ਥ6 ਲੇ ਕਰਕੇ ਧੋ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਿਛ6 ਟ2 ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਧੁਆਂਖੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਉਪਰ ਮਾਰ ਲਈਆਂ।
''ਯਾਰ ਭਗਵਾਨ ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਖੇਤ. ਈ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ।'' ਬਲੌਰ ਪਰਨG  ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਪੰੂਝਦਾ ਮੰਜੇ
ਉਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਆNਦਾ ਹੋਊ ਇਥੇ ਿਕਤੇ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਆਪਣੇ ਮ6 ਥੇ ਉਪਰ ਹ6 ਥ ਦੀ ਛਤਰੀ ਿਜਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ। ਭਗਵਾਨ
ਅ6 ਠ ਨF  ਿਕ6 ਿਲਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ 'ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਆNਦਾ ਸੀ, ''ਓਹ....ਓ....ਓ....ਆNਦੈ।''
''ਿਕ6 ਥੇ ਓਏ, ਿਕ6 ਥੇ?'' ਬਲੌਰ ਬ2ਦਰ ਵ2ਗ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤ. ਖੜ4ਾ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਹੋ....ਓ....ਓ....ਦੇਖ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ।'' ਉਸਨG  ਬਲੌਰ ਦਾ ਮੋਢੇ ਕੋਲ. ਕੁੜਤਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਿਖਚਿਦਆਂ,
ਦੂਰ ਵ6 ਡੀ ਟਾਹਲੀ ਵ6 ਲ ਿਸ6 ਧੀ Nਗਲ ਸੇਧ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਆਏ ਹਾਏ! ਮੇਰੀ ਗੁਗਲੀ-ਮੁਗਲੀ, ਹੁਣ ਚ6 ਕੂ ਬਾਰ 'ਚ. ਰੂੜੀ।'' ਬਲੌਰ ਨG  ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹ2 ਿਮ6 ਠੂ ਦੇ ਮਧਰੇ
ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਵਲ਼ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ''ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ, ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ।'' ਉਹ ਇਕ ਲ6 ਤ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ
ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
ਇਨ4 2 ਦੋਵ2 ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਸੀ। ਦੋਵ? ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ2 ਤ. ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲੌਰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਲੇ-ਦੁਬਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਝਉਰ2 ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ
ਅਜੇ ਥੋੜ4ਾ ਿਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਪ6 ਖ. ਿਕਸੇ ਗ6ਲ. ਘ6 ਟ ਨਹ: ਸੀ। ਦੋਵ2 ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਸੋਨG
ਦੀ ਮੁੰ ਦਰੀ 'ਚ ਹੀਰੇ ਦਾ ਨਗ' ਸੀ। ਿਮ6 ਠੂ ਚਾਰ ਬ6 ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਪਉ, ਮਧਰੇ ਗੰੁਦਵ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ6 ਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ
ਸੀ। ਸੀਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਆ ਜ2ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ. ਅ6 ਡ ਹੋ ਕੇ ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਿਵਚ ਖੁ6 ਲ4ਾ-ਡੁ6 ਲ4ਾ ਘਰ ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵ? ਕਾਮੇ ਭਗਵਾਨ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਪੂ◌ੁਰੀ ਤਰ42 ਘੁਲ਼-ਿਮਲ਼ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜ2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ2
ਇਨ4 2 ਦੋਵ2 ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜ2ਦੀ।
''ਆਜਾ....ਆਜਾ, ਬਥੇਰਾ ਟੈਮ ਹੋ ਿਗਆ ਤੈਨੰੂ 'ਡੀਕਦੇ ਨੰੂ।'' ਬਲੌਰ ਨG  ਨG ੜੇ ਆਏ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ
ਆਉਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾNਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
''ਓਏ ਬਥੇਰੀ ਿਮਲਜੂ ਤੈਨੰੂ, ਿਕN ਭੁ6 ਖੇ ਬਲਦ ਮ2ਗੂ ਰੰਭੀ ਜਾਨ\ ।'' ਉਹ ਖੇਲ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਡ6 ਬੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲ6 ਗ
ਿਪਆ।
''ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ, ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ।'' ਬਲੌਰ ਨG  'ਬਥੇਰੀ ਿਮਲਜੂ' ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਹਲ2 ਵ2ਗ ਨ6 ਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਦੇਖ-ਦੇਖ ਸਾਲਾ ਿਕਮ? ਲੰਗੜੀ ਿਹਜੜੀ ਮ2ਗੂ ਨਚਦੈ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਵੀ ਕਿਹਣ. ਨਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ।
''ਚਲੋ ਿਮ6 ਠੂ ਪਿਹਲ2 ਕ6 ਖ2 ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਦੋ ਹ6ਥ, ਿਕਤੇ ਮ:ਹ ਵੀ ਨਾ ਆਜੇ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਅ6 ਗ
ਵਰ4ਾNਦਾ ਸੂਰਜ ਵ6 ਡੀ ਬ6 ਦਲੀ ਨG  ਆਪਣੀ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ।
''ਚਲੋ-ਚਲੋ।'' ਬਲੌਰ ਕੋਠG  ਿਵਚ. ਦਾਤਰੀ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵ2ਗੂ ਉਸਨG  ਇਕ ਲ6 ਤ
ਉਪਰ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੀ 'ਡਰਰ....ਰ....ਰ....' ਕਰਦਾ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਸਟੇਿਰੰਗ ਨੰੂ ਫੜੀ ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਮ6 ਕੀ ਦੇ
ਵ6 ਢ ਿਵਚ ਜਾ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਿਮ6 ਠੂ ਤੇ ਭਾਗੂ ਉਸਦੀਆਂ ਬ6 ਿਚਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤ2 ਉਪਰ ਹ6 ਸ ਪਏ।



ਥੋੜ4ੇ ਸਮ? ਿਵਚ ਹੀ ਿਤੰਨ2 ਨG  ਹਰਾ ਵ6 ਢ-ਟੁ6 ਕ ਕੇ ਰੇਹੜਾ ਲ6 ਦ ਿਲਆ।
''ਬਲੌਰ ਤੂੰ  ਚੋਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਰੇਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸ: ਡੰਡੀ-ਡੰਡੀ ਜਾਨG  ਆਂ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਰੇਹੜਾ ਬਲੌਰ ਨੰੂ ਜੁੜਾ ਿਦ6 ਤਾ
ਤੇ ਆਪ ਦੋਵ? ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਿਸ6 ਧੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਗਏ।
''ਭਾਗੂ! ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਜ6 ਤੇ ਨਾ ਿਜ6 ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤ2 ਮ5ਬਰੀ ਲੈ ਈ ਜਾਊ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਿਸਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੋਟ2 ਬਾਰੇ ਗ6ਲ
ਤੋਰ ਲਈ।
''ਅਸਲ ਤ2 ਬਾਈ ਵੋਟ2 ਆਲੇ ਿਦਨ ਈ ਪਤਾ ਲ6 ਗੂ ਿਕਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੈ।'' ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ
ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨG  ਭਿਵ6 ਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਸਮਝੀ।
''ਹ2 ਬਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਤ2 ਵੋਟ2 ਆਲੇ ਿਦਨ ਈ ਪਤਾ ਲ6 ਗੂ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ। ''ਬਾਈ
ਤੂੰ  ਮੰਨG  ਨਾ ਮੰਨG , ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਤ2 ਮੈਨੰੂ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਕੰਮ ਡਾਵ2-ਡੋਲ ਈ ਲਗਦੈ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨG  ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਤ2ਹ: ਤ2 ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਮ5ਬਰੀ 'ਚ ਖੜ4ਾ ਕਿਰਐ, ਵੀ ਜੇ ਹਾਰ ਿਗਆ ਤ2 ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤ2
ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਿਹ ਜੂ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਮ5ਬਰੀ ਿਵਚ ਖੜ4ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਮ6 ਠੂ◌ੁ ਨੰੂ ਦ6 ਸ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਅ6 ਿਛਆ...।'' ਿਮ6 ਠੂ ਇਸ ਤਰ42 ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਵ? ਬਹੁਤ ਵ6 ਡੇ ਭੇਦ ਤ. ਜਾਣੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ''ਤ2ਹੀ ਕਿਰਐ ਮੇਰੇ
ਚਾਚੇ ਚੰਨਣ ਨੰੂ ਖੜ4ਾ!''
''ਯਰ ਿਮ6 ਠੂਆ ਮੈਨੰੂ ਤ2 ਗੁਰਦੀਪ ਨG  ਬੁਲਾਇਆ ਤੀ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਈ ਨੀ ਿਰਹਾ, ਕਹੂ ਪਤੰਦਰ ਆਇਆ ਈ ਨੀ।''
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਭੇਿਜਆ ਬੁਲਾਵਾ ਚੇਤੇ ਆ ਿਗਆ।
''ਹ2 ਬਾਈ ਜਦ. ਮੂੰ ਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਐ ਜਾਣਾ ਤ2 ਪਊਗਾ ਈ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਮੁੜ4ਕੇ ਨਾਲ ਿਭ6 ਜੀ ਿਹ6 ਕ ਨੰੂ ਗਲਾਵ2 ਖੋਲ4 ਕੇ ਫੂਕ2
ਮਾਰ-ਮਾਰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
ਦੋਵ? ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਿਪੰਡ ਆ ਵੜੇ। ਸੂਰਜ ਬ6 ਦਲੀ ਦਾ ਘੁੰ ਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਮਕ ਉਿਠਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਗ
ਵਰ4ਾNਦੀਆਂ ਿਕਰਨ2 ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ. ਕਾਫ਼ੀ ਮ6 ਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਿਸਰ ਉਪਰ. ਉਡੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ ਕਾਵ2 ਦੀਆਂ ਡਾਰ2
ਨG  ਦ6 ਖਣ ਵ6 ਲ ਆਪਣੇ ਆਲ4ਿਣਆਂ ਨੰੂ ਵਹੀਰ2 ਘ6 ਤ ਿਦ6 ਤੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਲਾਲ
ਪਰੀ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਬਲੌਰ! ਿਮ6 ਠੂ ਦਾ ਤ2 ਮੈਨੰੂ ਪਤੈ, ਜੇ ਤ5 ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੂਤ ਿਖੰਡਾਈ ਤ2 ਜਾਣਦ5।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਬਲੌਰ ਨੂੰ  ਬੋਤਲ
ਫੜਾNਿਦਆਂ ਿਖ6 ਿਚਆ।
''ਮਿਖਆਂ ਬਾਈ ਪ:ਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਫ6 ਟੇ ਚ6 ਕਦੂੰ ! ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ, ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ....।' ਬਲੌਰ ਨG  ਬੋਤਲ
ਫੜ ਕੇ ਡ6 ਬ ਿਵਚ ਟੰਗ ਲਈ 'ਤੇ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਦੀ ਇਕ-ਇਕ Nਗਲ ਨੰੂ ਹਵਾ ਿਵਚ ਨਚਾਇਆ।
''ਤੈਨੰੂ ਫ6 ਟੇ ਚ6 ਕਣ ਨੰੂ ਨੀ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਪੀ ਕੇ ਇਨਨ-ਿਮਨਨ ਕਰੀ ਤ2 ਸੋਚ ਲ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ।'' ਭਗਵਾਨ ਨਹ: ਚਾਹੰੁਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਬਲੌਰ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਿਪਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲ6 ਗੇ।
''ਮ5 ਿਕਹਾ ਤੂੰ  ਪ:ਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨ ਬਾਈ।'' ਬਲੌਰ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪ6 ਤਰੇ ਵਾਚ ਿਗਆ।
''ਓ ਭਾਗੂ ਤੈਨੰੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਨG  ਬੁਲਾਇਆ ਤੀ।'' ਬਾਹਰ. ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨG  ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ।
''ਚ6 ਲ ਮ5 ਵੀ ਓਧਰੇ ਆਉਣ ਲ6 ਿਗਆ ਤੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ।



ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖੁ6 ਲ4ੇ  ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2 ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ:ੇਮੀ ਆਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਿਪਆਕੜ
ਮ6 ਖੀਆਂ ਵ2ਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਅ6 ਗੇ-ਿਪ6 ਛੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਉਨ4 2 ਨG  ਵੋਟ2 ਤ6 ਕ ਘਰ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਿਤਆਗ ਿਦ6 ਤਾ
ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪਿਹਲ2 ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਨਹ: ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤ2 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ  ਸਰਪੰਚ ਦੇ
ਪ:ਾਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਚੰਗਾ ਖਾ-ਪੀ ਲ5ਦੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਖੰਡਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। ਟੇਕ
ਨG  ਸ਼ਰਾਬ ਿਵਚ ਧੁ6 ਤ ਹੋ ਕੇ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ2 ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਟ6 ਲੀ 'ਰਾਮ ਿਪਆਰੀ' ਨੰੂ ਪੀ ਕੇ
'ਟ6 ਲੀ' ਹੋ ਜ2ਦਾ ਤੇ ਿਫਰ ਟੁ6 ਟੀ ਫੁ6 ਟੀ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਬੋਲਣ ਲ6 ਗ ਪ5ਦਾ, ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ: ਸੀ ਿਨਕਲਦਾ, ਿਜਹੜਾ
ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅ6 ਗੇ ਆਇਆ ਓਹੀ ਬੋਲ ਿਦ6 ਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਵਲ6 ਖਣ ਬੋਲੀ ਨੂੰ  ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹ: ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਟ6 ਲੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ, 'ਇੰਗਿਲਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਐ, ਚਾਹੇ ਿਜਵ? ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ।'
ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਏ ਅੰਦਰ ਖੁ6 ਲ4ੇ  ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਸੋਿਫਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠG  ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ
ਦੀ ਕ6 ਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਮੁਜਰੇ ਵਾਲੀ ਵ2ਗ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਦਆਂ ਇਕ ਵਾਰ
ਤ2 ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਤੇਜ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨ6 ਕ ਨੰੂ ਚੜ4ਿਦਆਂ ਜਲੂਨ ਛੇੜ ਗਈ। ਉਹ ਨ6 ਕ ਨੰੂ ਮਲ਼ਦਾ ਅੰਦਰ
ਸੋਿਫਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ।
''ਤੂੰ  ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਆਇਆ!'' ਸਰਪੰਚ ਨG  ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅ6 ਖ2 ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਗ6ਡ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
''ਮ5 ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵ6 ਲ ਈ ਆNਦਾ ਤੀ, ਐਨG  ਇਹ ਚਲਾ ਿਗਆ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਸ6 ਦ ਕੇ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਵ6 ਲ
ਹ6ਥ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਆਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨG , ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦੋ।'' ਸਰਪੰਚ ਨG  ਬੋਟੀ
ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਜਾੜ4 ਥ6 ਲੇ ਲੈ ਲਈ।
''ਬ6 ਸ ਤੂੰ  ਬਣੀਆਂ ਲਈ।ਂ'' ਭਗਵਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠG  ਰਾਜੇ ਹੋਰ2 ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਸਰਪੰਚ ਤੰੂ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਬਣਜੂਗਾ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਘਰ ਦੀ ਕ6 ਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਕੰਨ: ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ
ਭੂੰ ਗ ਵਰਗੇ ਿਢ6 ਡ ਿਵਚ ਸੁ6 ਟ ਿਲਆ।
''ਐ ਂਤ2 ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬ6 ਗੇ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ।'' ਸਰਪੰਚ ਕਲ6 ਬ ਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਿਗਆ।
''ਸਾਅਬ ਜੀ!'' ਕੋਲ ਖੜ4ੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਬੋਤਲ ਵੇਖ ਲਾਲ਼2 ਿਡ6 ਗ ਪਈਆਂ।
''ਲਓ....ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟੈ।'' ਸਰਪੰਚ ਨG  ਬੋਤਲ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਹ:....ਹ:....ਹ:....ਘਾਟਾ ਤ2 ਕਾਹਦੈ ਜੀ।'' ਿਸਪਾਹੀ ਮੀਸਣੀ ਹਾਸੀ ਹਸਦਾ ਬੋਤਲ ਿਵਚ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਾਰੀ ਉਲਟਾ
ਿਗਆ। ਮੇਜ ਉਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਿਗਲਾਸ ਰ6 ਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੁ6 ਛ2 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਾਲ2 ਉਪਰ ਹ6 ਥ ਫੇਰ ਿਲਆ।
''ਟ6 ਲੀ....ਓਹ ਟ6 ਲੀ।'' ਸਰਪੰਚ ਖਾਲੀ ਬੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲ਼ਦ ਵ2ਗੰੂ ਰੰਭਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਕੀ ਐ ਸ....ਸਰਪੰਚ ਸਾ....ਅ....ਬ....।'' ਟ6 ਲੀ ਲੜਖੜਾNਦਾ ਬਾਰ ਿਵਚ ਆ ਖਿੜ4ਆ।
''ਐ ਂਕਰ ਢੋਲੀ 'ਚ. ਇਕ ਹੋਰ ਭਰ ਿਲਆ।'' ਸਰਪੰਚ ਨG  ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਟ6 ਲੀ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਨ....ਨਾ....ਓ....ਪਰਾਬਲਮ, ਦ....ਿਦ....ਿਦਸ....ਇਜ....ਪ....ਪਲੇਨ ਓਫ ਦਾ ਗ....ਗ....ਗਰਾ....Tਡ....ਇਨ
ਦਾ....ਮੋ....ਮੋਰਿਨੰਗ....ਵਾ....ਅ....ਕ।'' ਟ6 ਲੀ ਦੀ ਟੁ6 ਟੀ ਫੁ6 ਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਹ6 ਸ ਪਏ।
''ਤੂੰ  ਲੈ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਿਲਆਵ?ਗਾ ਘੁ6 ਟ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਿਜਹਾ ਰੋਅਬ ਪਾ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਲ6 ਗੇ
ਸਟਾਰ ਟ6 ਲੀ ਵ6 ਲ ਅ6 ਖ2 ਕ6 ਢ-ਕ6 ਢ ਘੂਰ ਰਹੇ ਸਨ।

www.PunjabiLibrary.com



''ਨW ....ਿਦਆ....ਿਦਅਰ....ਇ....ਇਜ ਵੈ....ਵੈਰੀ....।'' ਟ6 ਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ 'ਚ. ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਸਰਪੰਚ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਘ5ਅਟ ਰ6 ਿਖਐ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਬੋਟੀ ਚੂਸ ਕੇ ਟਰੇਅ ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਿਲ6 ਬੜੀਆਂ
Nਗਲ2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਦੇ ਕੇ ਚ6 ਟ ਲਈਆਂ।''
''ਬੰਦੇ ਤ2 ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਲੇ ਐ।'' ਸਰਪੰਚ ਟੇਢੀ ਅ6 ਖ ਨਾਲ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਵ6 ਲ ਵੇਖ ਿਗਆ। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ
ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਹ6 ਥ2 ਨG  ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਫੜ ਲਈ।
''ਸਰਪੰਚ ਬਦਾਣੇ ਦਾ ਪ:ੋਗਰਾਮ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੰੂ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਦਾਣੇ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ  ਮੁੰ ਿਡਆਂ
ਨG  ਕੰਨ ਚੁ6 ਕ ਲਏ।
''ਹ2....ਹ2....ਅ6 ਜ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰ2ਗੇ, ਤੜਕੇ ਵੰਿਡਆ ਜਾਊ।'' ਸਰਪੰਚ ਤਸ6 ਲੀ ਦੇ ਿਗਆ।
''ਿਦਸ ਇਜ ਵੈ....ਵੈਰੀ....ਮ....ਮ6 ਚ।'' ਟ6 ਲੀ ਨG  ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਮੇਜ ਉਪਰ ਿਲਅ ਰ6 ਖੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋਵ?
ਿਸਪਾਹੀ ਬੋਤਲ ਵ6 ਲ ਭੁ6 ਿਖਆਂ ਵ2ਗ ਵੇਖਣ ਲ6 ਗ ਪਏ।
''ਲਓ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਅਬ ਲਾਓ ਫੇਰ।'' ਸਰਪੰਚ ਨG  ਬੋਤਲ ਤੇ ਿਗਲਾਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵ6 ਲ ਿਰਸਕਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਵੈਸੇ ਤ2 ਸਰਪੰਚ ਪਿਹਲ2 ਤੁਹਾਡਾ ਹ6ਕ ਸੀ ਚ6 ਕੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵ2ਗੂੰ ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਚ6 ਕੀ ਦੇ ਹ6 ਥੜੇ ਵ2ਗ Nਗਲ ਘੁਮਾਈ।
''ਜੇ ਤੁਸ: ਕਿਹ ਈ ਿਦ6 ਤਾ ਤ2....।'' ਿਫਰ ਉਹ ਕੰਨੀ ਲ6 ਗੇ ਿਗਲਾਸ ਨੰੂ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਿਗਆ।
''ਇਹਦੀ ਮ2 ਦੀ, ਿਕਹੜੈ ਮੁਖਿਤਆਰ-ਸਖਿਤਆਰ।'' ਬਾਹਰ ਟੇਕ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਰੰਗ ਿਦਖਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
''ਚੜ4ਗੀ ਟੇਕ ਦੀ ਤ2 ਸੂਈ ਲਾਲ ਤੇ।'' ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੰੂ ਿਦ6 ਤੀ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹ6 ਸ ਿਪਆ।
''ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਅਸ: ਚਲਦੇ ਆਂ।'' ਮੁੰ ਡੇ ਕੰਮ ਿਨਬੇੜ ਕੇ ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਗਏ।
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਤੜਕੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਓ, ਬਦਾਣਾ ਆਪ2 ਨG  ਈ ਵੰਡਣੈ।'' ਸਰਪੰਚ ਨG  ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਚਾੜ4 ਿਦ6 ਤਾ।
''ਜਦ. ਕਹ?ਗਾ, ਉਦ.।'' ਮੁੰ ਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਤਸ6 ਲੀ ਦੇ ਗਏ।
''ਮੈਨੰੂ ਟ6 ਕਰ ਆ ਕੇ, ਭਾਲ਼ਦੈ ਸਰਪੰਚੀ, ਸਰ....ਸਰਪੰਚੀ ਤ2 ਅ....ਅਸ: ਲੈਣੀ ਐ....ਿਹ....ਿਹ6 ਕ ਦੇ ਜੋ....ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ।
ਇਹਦੀ ਮ2 ਦੀ।'' ਟੇਕ ਦਾ ਇੰਜਣ ਗਰਮੀ ਫੜ ਿਗਆ।
ਹਨ4G ਰਾ ਹੋਣ ਤ6 ਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਿਪਆਕੜ2 ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵ2ਗ ਭਰ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਿਵਹੜੇ
ਿਵਚ ਕੀਿੜਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਵ2ਗ ਕੁਰਬਲ-ਕੁਰਬਲ ਹੋਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਫਸੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋਏ ਪਏ
ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਡੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ2 ਨੰੂ ਤੁਰ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਿਫਰਨੀ ਪੈ ਿਗਆ।
ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2 ਤਾਰਾ ਫੁ6 ਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਾਨਣੀ ਰਲ਼ੇ ਹਨ4G ਰੇ ਨG  ਗਲੀਆਂ ਭਰ ਰ6 ਖੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਕੋਿਠਆਂ
ਉਤੇ ਪਏ ਮੰਿਜਆਂ 'ਤੇ Tਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ-ਿਕਸੇ ਕੋਠG  ਤ. ਦਬੇ ਬੋਲ ਿਵਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਟੇਕ ਦੀਆਂ
ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ2 ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਤ6 ਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
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ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਿਦਨ2 ਿਵਚ ਹੀ ਮੁਖਿਤਆਰ ਉਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵ2ਗ ਿਫਰ ਿਗਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਵ6 ਲ. ਹ6 ਥ ਹੋਰ
ਖੁ6 ਲ4ਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਬਦਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਫੇਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਦਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲ6 ਗ ਮੁਖਿਤਆਰ ਵ6 ਲ.
ਟੁ6 ਟ ਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਵ6 ਲ ਆ ਜੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ ਚ.ਦੀਆਂ, ''ਲੈ ਕੁੜੇ ਜੇ ਬੰਿਦਆਂ ਲਈ ਐਨੀ-ਐਨੀ
ਮ5ਗ4ੀ ਦਾਰੂ ਿਪਆNਦੇ ਨG  ਤ2 ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਿਕਹੜਾ ਵੋਟ2 ਨੀ।''
''ਲੈ ਹੋਰ ਭੈਣੇ, ਆਹ ਤ2 ਗੁਰਦੀਪ ਨG  ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ।'' ਦੂਜੀ ਪਿਹਲੀ ਦੀ ਗ6ਲ ਬੋਚਿਦਆਂ ਕਿਹੰਦੀ।
ਦੋਵ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ2 ਮੰਗਣ ਲਈ ਅ6 ਧੀ-ਅ6 ਧੀ ਰਾਤ ਤ6 ਕ ਿਛ6 ਤਰ ਘਸਾNਦੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਿਫਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ।
ਆਖ਼ਰ ਵੋਟ2 ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ। ਜੋ ਸਿਥਤੀ ਵੋਟ2 ਤ. ਪੰਜ-ਸ6 ਤ ਿਦਨ ਪਿਹਲ2 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਿਦਨ2 ਿਵਚ
ਹਵਾ ਦੇ ਬੁ6 ਲੇ ਵ2ਗ ਇਕ ਪਾਿਸY ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੋ ਪਿਹਲ2 ਡਾਵ2ਡੋਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ
ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਡਿਟਆ। ਕਲ6 ਬ ਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨG  ਪੋਿਲੰਗ ਟ5ਟ ਗ6ਡ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਿਲਆ।
''ਆਹ ਲਓ ਭਾਗੂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ।'' ਸਰਪੰਚ ਨG  ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਡ6 ਗੀ ਿਵਚ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕ6 ਢ ਕੇ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
''ਦੇਖ ਸਰਪੰਚ ਟ5ਟ ਠੀਕ ਐ।'' ਕਲ6 ਬ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਿਨਗ4ਾ ਿਵਚ ਚਾੜ4ਨਾ
ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ।
''ਹ2....ਹ2....ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਐ ਤ2 ਦ6 ਸੋ।'' ਸਰਪੰਚ ਿਕਸੇ ਪ6 ਖ. ਵੀ ਕੰਮ ਿਵਚ ਘਾਟ ਨਹ:
ਰਿਹਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।
''ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਿਦਆ ਕਰ: ਕੰਡੇ ਜੇ ਆਲੀ।'' ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਰਪੰਚ ਅ6 ਗੇ ਖੋਲ4 ਿਗਆ।
''ਓਹ ਮ5 ਕਿਹ ਤਾ ਟ6 ਲੀ ਨੰੂ, ਜਦ. ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿਹ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ।ਂ'' ਸਰਪੰਚ ਸਭ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਵ2ਗ ਸੰਭਾਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ।
''ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ  ਕੀ ਲ6 ਡੂਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਲੀਏ।'' ਗੁਣ-ਗੁਣਾNਦੇ ਟ6 ਲੀ ਨG  ਚਾਹ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਤਖ਼ਤ-ਪੋਸ਼ 'ਤੇ ਿਲਆ ਰ6 ਖੀ।
ਅਖੇ ਮ2 ਜੰਮੀ ਨੀ ਪੁ6 ਤ ਕੋਠG  'ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਵ2ਗ ਟ6 ਲੀ ਕਿਹਣ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਬਣਾ ਿਲਆਇਆ।
'ਓਹ, ਵਾਹ ਉਏ ਟ6 ਲੀ ਿਸਆਂ।'' ਰਾਜੇ ਨG  ਚਾਹ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਟ6 ਲੀ ਦੀ ਿਪ6 ਠ ਿਪ6 ਛੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ।
ਟ6 ਲੀ ਨG  ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਿਗਲਾਸ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁ6 ਝ
ਗਏ। ਟ6 ਲੀ ਖਾਲੀ ਕੇਤਲੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਜੂਠG  ਿਗਲਾਸ ਇਕ6 ਠG  ਕਰਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੋਟ2 ਪੈਣੀਆਂ ਜੋਰ ਫੜਨ
ਲ6 ਗੀਆਂ। ਪੋਿਲੰਗ 'ਤੇ ਿਤਲ਼ ਸੁ6 ਟਣ ਨੰੂ ਥ2 ਨਾ ਰਹੀ। ਵੋਟ2 ਪਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਜਵ? ਹੜ4 ਹੀ ਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ2 ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਅ6 ਗੇ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। ਕਲ6 ਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰ ਡੇ ਗੁਰਦੀਪ
ਤੇ ਚੰਨਣ ਦੇ ਚੋਣ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚੁ6 ਕੀ ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ ਿਵਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਿਲੰਗ ਬੂਥ ਉਪਰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਕ6 ਢਣ ਿਵਚ
ਉਲਝੇ ਪਏ ਸਨ।
''ਭਾਗੂ! ਕਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ।'' ਰਾਜੇ ਨG  ਪਰਚੀਆਂ ਕ6 ਟਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ ਆ ਿਕਹਾ।
''ਿਕ6 ਥੇ।'' ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਫੁ6 ਲ ਵ2ਗ ਿਖੜ ਿਗਆ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤ. ਬ2ਦਰ ਵ2ਗ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜ4ਾ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਓਹ....ਦੇਖ ਿਪ6 ਪਲ ਥ6 ਲੇ।'' ਰਾਜੇ ਨG  ਵ6 ਡੇ ਿਪ6 ਪਲ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
ਦੋਵ? ਬਾਵਾ ਰੰਗੇ ਸੂਟ2 ਿਵਚ ਸਜੀਆਂ ਿਪ6 ਪਲ ਥ6 ਲੇ ਖੜ4ੀਆਂ ਅਸਮਾਨX  ਉਤਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਵੇਖ
ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਉਛਲ ਿਪਆ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ, ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਨ4 2 ਵ6 ਲ ਵੇਖਦਾ, ਸ6 ਪ ਵ2ਗ ਕੀਿਲਆ ਜ2ਦਾ। ਿਕੰਨG  ਹੀ
ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਇਨ4 2 ਦੋਵ2 ਉਪਰ ਿਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।



''ਿਕN ਕਰਮੀ ਿਕਮ? ਆਉਣੇ ਹੋਏ?'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜ4ੇ ਮੁੰ ਡੇ ਪਾਸਾ ਵ6 ਟ ਗਏ।
''ਬ6 ਸ ਊਈ ਂਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ2 ਨੰੂ।''
''ਵੋਟ2 ਪਾ ਆਏ ਜ2 ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਨG ।'' ਭਾਗੂ ਨG  ਨਾਲ ਖੜ4ੀ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਲਆ।
''ਅਜੇ ਿਕ6 ਥੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਵੀਰ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਲ6 ਭ ਕੇ ਿਲਆNਦੈ, ਫੇਰ ਜਾਮ2ਗੀਆਂ। ਭੀੜ 'ਚ ਿਕਹੜਾ ਲ6 ਭਦੀਆਂ ਨG
ਛੇਤੀ।'' ਕਰਮੀ ਪੋਿਲੰਗ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ 'ਤੇ ਔਖੀ ਸੀ।
''ਵੋਟ2 ਪਾYਗੀਆਂ ਕੀਹਨੰੂ।'' ਭਾਗੂ ਗ6ਲ2 ਦੇ ਬਹਾਨG  ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਸ6 ਜਰੀ ਸਵੇਰ ਵ2ਗ ਿਖੜੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਰ6 ਜ-ਰ6ਜ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਮ5 ਤ2 ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਨੰੂ ਤੇ ਮ5ਬਰੀ ਦੀ ਚਾਚੇ ਚੰਨਣ ਨੰੂ ਪਾTਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ  ਇਹਨੰੂ ਪੁ6 ਛ ਲੈ।'' ਕਰਮੀ
ਨG  ਕੋਲ ਖੜ4ੀ ਿਕਰਨਾ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਉਹ ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੋਲ4 ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।
''ਆਪ2 ਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ ਭਾਈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਦਲ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤ. ਿਕਸੇ ਨG  ਪਾਉਣੀ ਐ।ਂ'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਦੇ
ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗੇ ਿਮ6 ਠG  ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚੋਟ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਭਾਗੂ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਆਂ, ਿਜ6 ਧਰ ਮਰਜੀ ਪਵਾ ਲਓ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਨੀਵ: ਪਾ ਲਈ।
ਿਜਨ4 2 ਗੁਲਾਬੀ ਬੁ6 ਲ42 ਤ. ਭਾਗੂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮ:ਹ ਨੰੂ ਤਰਸਦੇ ਪਪੀਹੇ ਵ2ਗ ਤੜਫ਼ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅ6 ਜ ਉਨ4 2 ਬੁ6 ਲ42
'ਤ. ਹੀ 'ਭਾਗੂ ਜੀ' ਤੇ 'ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ' ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ6 ਜਰੇ ਿਖੜੇ ਗੁਲਾਬ ਵ2ਗ ਿਖੜ ਿਗਆ।
''ਲਓ ਥੋਡੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ।'' ਗੁਰਜੀਤ ਨG  ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਿਲਆ ਫੜਾਈ।
ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ
ਰੁ6 ਝ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤ6 ਕ ਕੰਮ ਰੈਲ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਬੌਲ਼ੇ-ਕਮਲੇ ਿਜਸ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਫਸੇ ਉਨ4 2 ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਵੋਟ
ਪਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਵੋਟ2 ਹੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਿਪੰਡ ਦੇ ਬਾਿਸ਼ੰਦੇ ਜ2 ਤ2 ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਤੇ ਜ2 ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਿਵਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਨG  ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਗ6 ਡੀਆਂ ਹ6 ਕੀਆਂ
ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦੇ ਢੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਵੋਟ2 ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ5ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵ2
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨG  ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ. ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦ6 ਤੀ। ਵੋਟ2 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮ? ਉਮੀਦਵਾਰ2 ਤ. ਿਬਨ2 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਬਾਹਰ ਕ6 ਢ ਿਦ6 ਤੇ ਤ2 ਿਕ ਕੋਈ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕNਿਕ ਿਪਛਲੀਆਂ ਵੋਟ2 ਸਮ? ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ
ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ2 ਭੁਗਤਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਿਫਰ ਵੀ ਚਾਰ ਵੋਟ2 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਵੋਟ2 ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਬੂਥ2 ਿਵਚ. ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਵੋਟ2 ਵ6 ਧ ਿਨਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਦੂਣਾ-ਚੌਣਾ
ਹੋ ਿਗਆ।
''ਹੁਣ ਤ2 ਕਰਤਾਰ ਿਸਆਂ ਲੈ ਿਲਆ ਕੰਮ।'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਨG  ਿਚ6 ਟੀਆਂ ਮੁ6 ਛ2 ਉਤੇ ਹ6 ਥ ਫੇਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਅਸਲ ਤ2 ਅਗਲੇ ਬੂਥ 'ਚ ਈ ਪਤਾ ਲ6 ਗੂ।'' ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਛਲਕ ਿਗਆ।
ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਰੰਗ ਉਡ ਿਗਆ ਿਕ ਇੰਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਖਿਤਅਰ ਿਕN ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਖੜ4ੇ ਲੋਕ2 ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਪਲ-ਪਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੁੰ ਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵ2ਗ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ
ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹ: ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸਦੇ ਹਾਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੰੂ ਛੂਹਣਗੇ। ਸ6 ਤ ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਜਾ ਕੇ ਿਕਤੇ ਵੋਟ2 ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।



''ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬ6 ਲੇ-ਬ6 ਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥ6 ਲੇ-ਥ6 ਲੇ।'' ਅੰਦਰ. ਗੂੰ ਜਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਨF  ਵੋਟ2 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਿਜ6 ਤ ਿਗਆ। ਛੇ ਮ5ਬਰ2 ਿਵਚ. ਚਾਰ ਮ5ਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਿਜ6 ਤ ਗਏ।
ਚੰਨਣ ਮ5ਬਰੀ ਿਵਚ ਸਭ ਤ. ਵ6 ਧ ਵੋਟ2 ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਿਗਆ। ਬਾਹਰ ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਲੋਕ2 ਨG  ਗੁਰਦੀਪ ਨੰੂ ਮੋਿਢਆਂ
ਉਪਰ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ। ਨW ਟ2 ਨਾਲ ਗੁੰ ਦੇ ਹਾਰ2 ਨG  ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਗਲ਼ ਭਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਨਾਅਿਰਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰ ਜ
ਉਿਠਆ। ਕਲ6 ਬ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਢੋਲ 'ਤੇ ਨਚਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮ6 ਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਿਫਰ ਸਾਰਾ ਲਾਰਾ ਨਚਦਾ,
ਨਾਅਰੇ ਲਾNਦਾ ਿਫਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੈ ਕੇ ਭਾਗੂ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਿਰਆ।
ਮੁਖਿਤਆਰ ਸਹੁਿਰਆਂ ਤ. ਕੁ6 ਟ ਕੇ ਤੋਰੀ ਬਹੂ ਵ2ਗ ਰ.ਦਾ ਘਰੇ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨG  ਜੇਤੂ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਗਲ਼
ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਹਾਰ, ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਫੜੀਆਂ ਸੂਲ2 ਵ2ਗ ਪਰ4ੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇ6 ਟ2-ਰੋੜੇ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ
ਨ6 ਚਦੀ ਆNਦੀ ਟੋਲੀ ਵ6 ਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ। ਇਕ ਰੋੜਾ 'ਟੀ....ਟੀ....ਟੀ....' ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਿਸਰ ਕੋਲ ਦੀ ਹੰੁਦਾ
ਹੋਇਆ ਨ6 ਚਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਪੈਰ2 ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਫੁ6 ਟ ਿਗਆ। ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਤ6 ਤਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਿਗਆ। ਉਨ4 2 ਨG  ਸੜਕ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਵ6 ਟੇ ਚੁ6 ਕ ਲਏ ਪਰ ਿਸਆਣੇ ਬਜ਼ਰੁਗ2 ਨG  ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਹ-ਕਹਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ
ਕੌਲੀ ਚ6 ਟ, ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ 'ਤਾਅ' ਿਵਚ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਿਖਸਕ ਗਏ।
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ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਘਰ ਿਕਸੇ 'ਜੀਅ ਦੇ ਰ6 ਬ ਨੰੂ ਿਪਆਰੇ' ਹੋਣ ਵ2ਗ ਸੋਗ ਪਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਦਰ4ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ
ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਜਾਰੋ-ਜਾਰ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੌਲੀ ਚ6 ਟ ਯਾਰ 'ਜੇ ਰੋਈਏ ਨਾ, ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰ ਹ ਬਣਾ ਲਈਏ'
ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੰੂ ਪੁਗਾNਦੇ ਹੋਏ Pਲੂਆਂ ਵ2ਗ ਮੂੰ ਹ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠG  ਸਨ।
''ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸਆਂ ਕੋਈ ਗ6ਲ ਨੀ, ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਇਕ ਮ6 ਲ ਤ2 ਢਿਹੰਦਾ ਈ ਐ।'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਉਸਦਾ ਮੋਢਾ ਦਬਿਦਆਂ
ਹੌਸਲਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਹੋਰ-ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਰ6 ਖ, ਰੋਏ ਤ. ਕੀ ਬਣਦੈ।'' ਚਲਦੀਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਹ ਿਗਆ।
''ਆਪ2 ਇੰਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਲਾ ਗਾਈ ਂਜੀ....।'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਹੀ ਲਟਕ ਗਏ। ਉਹ
ਫੇਰ ਡੁਸਕ ਉਿਠਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ42 ਕੁਚਲ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ।
''ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਰ6 ਖ ਹੌਸਲਾ! ਿਕN ਬ6 ਿਚਆਂ ਮ2ਗੂ ਕਰੀ ਜਾਨ] , ਫੇਰ ਿਕਹੜਾ ਵੋਟ2 ਨੀ ਆਉਣੀਆਂ।'' ਇਕ
ਹੋਰ ਬੋਲ ਿਪਆ।
''ਿਸ6 ਧੇ ਮ6 ਥੇ ਨੀ ਿਜ6 ਿਤਆ, ਸਾਿਲਆਂ ਨG  ਖਚਰ-ਿਵ6 ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਊ।'' ਕਰਤਾਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ5ਤਰਾ ਵਰਤ
ਿਗਆ।
''ਜੇ ਿਜ6 ਤ ਿਗਆ ਫੇਰ ਿਕਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਲੂ। ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲਵਾਦ2ਗੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਬੂਥ।''
ਿਵਚ. ਇਕ ਸ਼ੁਰਲੀ ਚ2ਦੀ ਛ6 ਡ ਿਗਆ।
''ਜੇ ਤੁਸ: ਮੇ◌ੇਰੇ ਨਾਲ Y ਤ2 ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮ5ਬਰ2 ਨੂੰ , ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਲਾਹ ਿਦੰਿਨਆਂ।'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਵੀ ਤਾਅ ਿਵਚ
ਆ ਿਗਆ।
''ਲਓ ਅਸ: ਭਲ2 ਤੇਰੇ ਨਾਲ. ਕਦ. ਟੁ6 ਟਣ ਲ6 ਗੇ ਆਂ। ਤੂੰ  ਮੂਹਰੇ ਲ6 ਗ ਅਸ: ਤੇ◌ੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂ।'' ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਹਵਾ ਿਵਚ
ਹ6ਥ ਿਹਲਾNਦਾ ਤਸ6 ਲੀ ਦੇ ਿਗਆ।



''ਲਓ ਇਹਨੰੂ ਿਸ6 ਟੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁ6 ਖ ਨੰੂ ਕ6 ਢ. ਬਾਹਰ।'' ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨG  ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਤਲ2 ਿਲਆ
ਰ6ਖੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈੱਗ ਨG  ਹੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਗ਼ਮ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਿਵਚ. ਬਾਹਰ ਕ6 ਢ ਸੁ6 ਿਟਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ
ਲੋਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਭੁ6 ਲ ਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ2 ਬਣਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪਏ।
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ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਚਦੀ ਭਾਗੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਪਹੰੁਚੀ। ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਸਭ ਨG  ਲਾਲ ਪਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਲ2 ਤੋੜ ਲਈਆਂ।
ਕਲ6 ਬ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਚਦੇ-ਨਚਦੇ ਮੁੜ4ਕੇ ਨਾਲ ਗ6ਚ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਿਕਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੋਰ ਉਨ4 2 ਦੇ ਕਦਮ2 ਨੰੂ ਰੁਕਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ: ਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾ। ਟੇਕ ਆਪਣੀ ਖਰ4ਵ: ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ Pਚੀ-Pਚੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵ2ਗ ਗਰਜ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਤੰਨ ਬੋਤਲ2 ਝੋਲ਼ੇ ਿਵਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਖੇਤ ਵ6 ਲ ਹ6 ਕ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਓ ਬਲੌਰ ਿਜ6 ਤ ਗੇ ਆਪ2।'' ਭਗਵਾਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟ5ਡ ਲਾ ਕੇ ਕੋਠG  ਕੋਲ ਡ6 ਠG  ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਸFਹ ਖਾ ਵੀ।'' ਬਲੌਰ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਮੂੰ ਹ ਟ6 ਡ ਿਗਆ।
''ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ।''
''ਆਏ ਹਾਏ! ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ, ਹੋ ਤਾਇਆ ਿਟੰਗ-ਿਲੰਗ।'' ਬਲੌਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬ6 ਝੇ ਝੋਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਗੰਢ2 ਖੋਲ4ਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਸਰਕਾਰ ਿਕਆ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ?'' ਪਨੀਰੀ ਪੁਟਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾNਦਾ ਿਬਹਾਰੀ ਭਈਆ, ਬਲੌਰ ਦੇ ਿਨੱਕੇ
ਕ6 ਟਰੂ ਵ2ਗ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।
''ਅਰੇ ਬਈਆ, ਹਮ ਜੀਤ ਗਏ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਦੋ ਬੋਤਲ2 ਝੋਲ਼ੇ 'ਚ. ਕ6 ਢ ਕੇ ਭਈਏ ਦੇ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
''ਅਰੇ ਸ6 ਚ!''
''ਓਏ ਹ2 ਯਾਰ! ਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਿਦ6 ਤੀ ਐ ਤੈਨੰੂ।''
''ਅਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਿਗਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਿਗਆ।'' ਭਈਆ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਲਈਆਂ ਬੋਤਲ2 ਨੰੂ ਛਲਕਾNਦਾ ਕੋਠG  ਦੇ
ਬਾਰ ਅ6 ਗੇ ਨਚਾਰ ਵ2ਗ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਿਫਰ ਪਨੀਰੀ ਪੁਟਦੇ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਕੋਠG  ਦੇ ਬਾਰ ਅ6 ਗੇ ਬਲੌਰ ਨਾਲ ਦੇਸੀ
ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪਏ। 'ਅਰੇ ਬਈਆ ਖਾਈਕੇ ਪਾਨ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਾ, ਖੁਲ4 ਜਾਏ ਬੰਦ ਅਕਲ ਕਾ ਤਾਲਾ।' ਿਵਚ. ਇਕ
ਗੁਣ-ਗੁਣਾਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
ਸਾਰੇ ਭਈਆਂ ਨG  ਕੋਠG  ਦੇ ਸ6 ਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁੰ ਡ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਿਮ6 ਠੂ ਤੇ ਬਲੌਰ ਵਗਦੇ ਖਾਲ਼ ਿਵਚ ਲ6 ਤ2 ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋ
ਬਾਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਪਰੀ ਦੋਵ2 ਨG  ਿਵਚਕਾਰ ਰ6 ਖ ਲਈ।
''ਲੈ ਫੇਰ ਿਮ6 ਠੂ ਕਰ ਮਹੂਰਤ।'' ਬਲੌਰ ਨG  ਬਾਟੀ ਤੇ ਬੋਲਤ ਿਮ6 ਠੂ ਵ6 ਲ ਸਰਕਾ ਿਦ6 ਤੀ। ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਬਾਟੀ ਿਵਚ Nਗਲ2 ਫੇਰ
ਕੇ, ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾੜ ਲਈ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੈੱਗ ਪੀ ਿਗਆ।
''ਿਕN! ਆNਦੈ ਲੋਰ!'' ਬਲੌਰ ਨG  ਇਕ ਪੈੱਗ ਆਪ ਵੀ ਪਾ ਿਲਆ।
''ਕਾਹਨੰੂ ਪੁਛਦ5, ਇਹ ਤ2 ਚੀਜ਼ ਐ ਚੀਜ਼। ਿਜਥ. ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਐ ਬ6 ਸ ਚੀਰਦੀ ਜ2ਦੀ ਐ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਗੰਢਾ ਬਾਟੀ ਨਾਲ
ਚੀਰ ਿਲਆ ਤੇ ਇਕ ਫਾਕ ਜਾੜ4 ਥ6 ਲੇ ਦ6 ਬ ਲਈ। ਦੋਵ2 ਦੀ ਿਬਨ2 ਪੈਰ-ਿਸਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਮ6 ਛਰ ਨੰਗੀਆਂ ਲ6 ਤ2 'ਤੇ ਦੰਦੀ ਵ6 ਢ ਜ2ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਿਧਆਨG  ਿਜਹੇ ਹੀ 'ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਿਲਆਂ ਦਾ' ਕਿਹ
ਕੇ ਮ6 ਛਰ ਲੜੀ ਥ2 'ਤੇ ਧ6 ਫਾ ਿਜਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਿਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਿਵਚ ਰੁ6 ਝ ਜ2ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੋਵ2 ਤ. ਿਵਦਾ ਲੈ ਕੇ
ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਸਨG  ਸ6 ਪ ਵ2ਗ ਵਲੇਵ? ਖ2ਦੀ ਪਹੀ ਿਵਚ. ਿਨਕਲ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚਾੜ4 ਿਲਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ



ਚੋਖਾ ਹਨ4G ਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਕ6ਲ4 ਕਰਮੀ ਦੇ
ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ2 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ2 ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਦ6 ਬਣ ਲ6 ਗ
ਿਪਆ, ਿਜਵ? ਉਸਨG  ਕ6 ਲ4 ਨਹ: ਅ6 ਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਕਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ4G ਰੇ ਨੰੂ ਚੀਰਦਾ, ਰੰੁਡ-ਮਰੰੁਡ ਿਕ6 ਕਰ2 ਹੇਠ
ਦੀ ਸਰਪ6 ਟ ਦੌਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

4.

ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਸਵ: ਤ6 ਕ ਇਕ6 ਠG  ਪੜ4ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਦਸਵ: ਕਰਕੇ ਹਟ ਿਗਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ6 ਡੀ ਲੈ
ਕੇ ਿਕਰਾਇਆ ਵਾਹੁਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਗੇ ਪੜ4ਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਮੇ ਬਾਰ4ਵ: ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
ਰਾਹ2 ਵ6 ਖਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵ2 ਦੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹ: ਸੀ ਿਪਆ। ਦੋਵ? ਪਿਹਲ2 ਵ2ਗ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ
ਆNਦੇ-ਜ2ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਕਰਮੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਿਜ਼6 ਦ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਇਕ-ਦੋ ਿਦਨ ਨਾ ਜ2ਦਾ ਤ2 ਉਹ ਗਏ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ
ਨਾ, ਮੂੰ ਹ ਵ6 ਟੀ ਕੰਮ ਲ6 ਗੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਉਸਨੰੂ ਸੌ ਬਹਾਨG  ਲਾNਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ। ਫੇਰ ਿਕਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾNਦੀ। ਦੋਵ? ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਨੱਕੀ-ਵ6 ਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਕਰਮੀ,
ਿਕਰਨਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਨ2 'ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਪੁੰ ਗਰਦੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਭ2ਪ ਕੇ ਿਦਲ. ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਇਨ4 2
ਦੋਵ2 ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅ6 ਜ ਕਰਮੀ ਨG  ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਨG ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਸੀ।
''ਿਕN ਕੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਪਈ?'' ਿਕਰਨਾ ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਕਰਮੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਈ।
''ਆਫ਼ਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਐ ਮੇਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀਏ ਿਕਰਨG ।''
''ਕੀ! ਮੇਰੇ 'ਤੇ?''
''ਹ2 ਤੇਰੇ 'ਤੇ।''
''ਿਜਹੜੀ ਗ6ਲ ਐ ਤੂੰ  ਿਸ6 ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਦ6 ਸ ਦੇ, ਐਮ? ਵਕੀਲ2 ਆਲੀਆਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਪਾ।'' ਿਕਰਨਾ ਗ6ਲ ਨੂੰ  ਨੰਗੀ
ਿਚ6 ਟੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ।
''ਗ6 ਲ ਤ2 ਕੁਛ ਨੀ, ਬ6 ਸ ਐਮ? ਈ ਬੁਲਾ ਿਲਆ।'' ਕਰਮੀ ਅਸਲ ਗ6ਲ ਨੰੂ ਲੁਕੋ ਗਈ। ਮਖ2 ਿਕਤੇ ਗ6ਲ ਬਣਨ ਤ. ਪਿਹਲ2
ਹੀ ਨਾ ਟੁ6 ਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੀ ਿਬੰਦੀ-ਝ6ਟੀ ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਵ6 ਲ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਜ2ਦੀ।
''ਿਕN ਿਬੰਦੇ-ਿਬੰਦੇ ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਵ6 ਲ ਝਾਕੀ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਆਲ਼ਾ ਤੀ ਨੀ?'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਕਰਮੀ ਦੀ ਖ6 ਬੀ
ਵ6 ਖੀ ਿਵਚ ਮੋਟੀ ਚੂੰ ਢੀ ਭਰ ਲਈ।
''ਮੇਰੇ ਤ2 ਨੀ, ਤੇਰੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਹਿਰਓ ਗ2 ਮ2ਗੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਿਫਰਦੀ ਐ।ਂ'' ਕਰਮੀ ਨG
ਚੂੰ ਢੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੂੰ ਢੀ ਿਵਚ ਦੇ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਿਕਹਨੰੂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨG ?'' ਬਾਹਰ. ਆNਦੇ ਭਾਗੂ ਨG  ਦੋਵ2 ਦੀ ਗ6ਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ
ਬੈਠੀ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਖੜ ਿਗਆ।
''ਆ ਓਏ ਭਾਗੂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਉਡੀਕ2 ਤੀ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਨੀਵ: ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਿਕਰਨਾ ਵ6 ਲ ਗੁ6 ਝਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।



''ਸਾਨੰੂ ਕੌਣ ਉਡੀਕਦੈ ਫ਼6 ਕਰ2 ਨੰੂ।'' ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਿਪਆਰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਪਰ ਜਾ ਿਟਕੀਆਂ।
ਿਕਰਨਾ ਨG  ਆਪਣੇ ਸੁਰਮਈ ਨ] ਣ2 ਦੇ ਛ6 ਪਰ ਅਦਾ ਨਾਲ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ4ੇ ਭਾਗੂ ਵ6 ਲ ਿਸ਼ਸ਼ਤ ਲਾਉਣ ਵ2ਗ ਿਸ6 ਧੇ
ਸੇਧ ਲਏ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹ ਦੇਵੇ, 'ਨਹ: ਮੇਰੇ ਹੀਿਰਆ, ਤੈਨੰੂ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠG  ਨG ।'
''ਭਾਗੂ ਤੂੰ  ਬੈਠ, ਮ5 ਹੁਣੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਈ।'' ਕਰਮੀ ਜਾਣ-ਬੁ6 ਝ ਕੇ ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਇਕ6 ਿਲਆਂ ਛ6 ਡ ਗਈ।
ਕਰਮੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਸੁੰ ਨ ਪਸਰ ਗਈ। ਪ6 ਖੇ ਦੀ 'ਸ5....ਐ.ਂ...' ਤੇ ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਦੀ ਿਟਕ-ਿਟਕ ਸਾਫ਼
ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਗੁ6 ਝਾ ਿਜਹਾ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਬੁ6 ਲ42 ਉਤੇ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਧੂੜ ਕੇ ਨੀਵ:
ਪਾ ਲਈ। ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਡ6 ਕ-ਡੋਲੇ ਖ2ਦਾ ਿਦਲ ਹੌਸਲੇ ਿਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਮੰਜੇ
ਉਪਰ ਥੋੜ4ੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਤੁਸ: ਪਿਹਲ2 ਿਕ6 ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਤੀ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਜਾਣਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗ6ਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪ5ਤਰਾ ਮਾਿਰਆ।
''ਮ5 ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦੀ ਤੀ, ਬ6 ਸ ਥੋੜ4ੇ ਿਦਨ2 ਤ. ਹੀ ਆਈ ਆਂ।''
''ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਅ ਤ2 ਲ6 ਗ ਿਗਆ ਹੋਣੈ?'' ਮੁੰ ਡਾ ਗ6ਲ ਨੰੂ ਚਲਦੀ ਰ6ਖਣ ਲਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਪਿਹਲੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਿਦਨ ਤ2 ਲ6 ਿਗਆ ਨੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ-ਕੁਛ ਲ6 ਗਣ ਲ6 ਗ ਿਪਐ।'' ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਰਨਾ ਅੰਦਰ. ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ. ਬਾਅਦ ਹੀ ਲ6 ਿਗਆ ਹੈ।
''ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਜੀਅ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤ2 ਨੀ ਿਮਲ ਿਗਆ?'' ਭਗਵਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਿਣਆ ਧੜਕਦੇ
ਿਦਲ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਬੁ6 ਲ42 ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿਹ ਤ2 ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ. ਕੰਬਦਾ ਸੋਚ ਿਗਆ, 'ਸ਼ਾਇਦ ਮ5 ਕਾਹਲ਼ੀ
ਕਰ ਿਗਆ ਹੋਵ2'।
''ਸ਼ਾਇਦ....ਹੋ ਸਕਦੈ।'' ਕੰਨ2 ਦੀਆਂ ਲੌਲ਼2 ਤ6 ਕ ਲਾਲ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂਮਈ ਨ] ਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਚਹਰੇ
ਉਪਰ ਫੇਰ ਗਈ, ਿਜਨ4 2 ਨG  ਉਹ ਅੰਦਰ ਤ6 ਕ ਪਾੜ ਸੁ6 ਿਟਆ।
''ਫੇਰ ਿਕਹੜੈ ਉਹ ਕਰਮ2 ਆਲ਼ਾ। ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਤ2 ਪਤਾ ਲ6 ਗੇ।''
''ਆਪੇ ਜਾਣ ਲਓ।''
''ਜੇ ਅਸ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲੀਏ?'' ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਗ. ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਹ2-ਪ6 ਖੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਿਕਆਸ ਅਰਾਈ
ਲਗਾNਦਾ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾਇਆ।
''ਮੰਨ ਲਮ2ਗੇ।''
''ਸ6 ਚ!'' ਭਗਵਾਨ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਲੇ ਭਾਵ2 ਨਾਲ ਬFਦਲ ਿਜਹੇ ਿਗਆ।
''ਹ2 ਸ6 ਚ!'' ਕੁੜੀ ਨG  ਫੌਲਾਦ ਵਰਗਾ ਿਜਗਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹ6 ਥ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹ6 ਥ 'ਤੇ ਿਟਕਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਹਾਏ ਓਏ! ਮੇਿਰਆ ਰ6ਬਾ, ਹੁਣ ਤ2 ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਕ6 ਢ ਲੈ।'' ਭਾਗੂ ਿਪਆਰ ਦੇ ਖ਼ੁਮਾਰ ਿਵਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਿਲਆ ਫੜਾ ਜਾਨ।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਦਾ ਬੁ6 ਕ ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਗੇ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਆਹ ਲੈ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਦਲ ਤ. ਹਵਾ ਦੀ ਮੁ6 ਠੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਿਕN ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਕ6 ਢਣ ਲ6 ਗੀ ਐ ਂਚੰਦਰੀਏ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਦੋ ਚਾਹ ਦੇ ਿਗਲਾਸ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਆ ਰ6 ਖੇ।
''ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਨ ਲੁਟਾNਦਾ ਿਫਰੇ, ਫੇਰ ਅਸ: ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ।'' ਿਤੰਨ2 ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਮਿਹਕ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ
ਿਵਚ ਿਖ6ਲਰ ਗਈ।



ਜੇ ਹਾਣ ਨੰੂ ਹਾਣ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਗ6ਲ2 ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ: ਲਗਦਾ,
ਕਦ. ਸਮ2 ਬੀਤ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਤ6 ਕੜੀ ਨੰੂ ਗ6ਲ2 ਕਰਿਦਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵ6 ਜ ਗਏ ਪਰ ਇਨ4 2 ਦੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਅਜੇ ਤ6 ਕ
ਮੁ6 ਕਣ ਿਵਚ ਨਹ: ਸੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸਮ2 ਿਕਸੇ ਦਾ ਰੋਿਕਆ ਰੁਕਦਾ ਨਹ:। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਦੌੜੀ ਚਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਸਮ? ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆਇਆ ਤ2 ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਗਈ।
''ਕਰਮੀ ਐਨਾ ਟੈਮ ਹੋ ਿਗਆ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਈ ਨੀ ਆਇਆ।''
''ਕੋਈ ਗ6ਲ ਨੀ ਅਸ: ਛ6 ਡ ਆਵ2ਗੇ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਤਸ6 ਲੀ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਫੇਰ ਹੁਣੀ ਛ6 ਡ ਆਓ, ਘਰੇ ਬੇਬੇ 'ਕ6 ਲੀ ਐ। ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਊਗੀ।''
''ਗੁ◌ੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਛ6 ਡ ਆਊ।''
''ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤੈ ਕਦ. ਆਵੇ।'' ਿਕਰਨਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਿਫ਼ਕਰ ਿਵਚ ਡੁ6 ਬ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੋਇਆ ਪ6ਛਮ ਦੀ
ਗੋਦ ਿਵਚ Tਘ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਚੰਗਾ ਐ ਂਕਰ, ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ।''
''ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਾਵੇ ਜ2 ਨਾ।'' ਿਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰ ਹ. ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।
''ਮ5 ਕੀ ਕਰੰੂਗਾ।'' ਮੁੰ ਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜ4ਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦੇਣ।
''ਮ5 ਕੀ ਕਰੂੰ ਗਾ....ਤੂੰ  ਛ6 ਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈ,ਂ ਹੋਰ ਤੂੰ  ਓਥੇ ਥਾਉਲਾ ਪਾਉਣੈ।'' ਕਰਮੀ ਭਾਗੂ ਦੀ ਛ2ਗ ਲਾNਦੀ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ
ਿਵਚ ਮੁ6 ਕੀ ਮਾਰ ਗਈ।
''ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ, ਵਗ ਜਾਨ2।'' ਭਾਗੂ ਝ6ਟ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਭਾਗੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਵੀ ਿਕਰਨਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮ6 ਛੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦੋਵ? ਕਰਮੀ ਤ. ਅਲਿਵਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚ6 ਲ ਪਏ। ਬ6 ਚੇ ਦੇ ਕੰਧੋਲੀ ਓਹਲੇ ਝਾਤੀ ਕਰਨ ਵ2ਗ ਸੂਰਜ ਪ6 ਛਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ
ਨੀਵ2 ਲਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਰਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ ਖੜ4ੀ ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਇਕ6 ਠG  ਤੁਰੇ ਜ2ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਰੀਝ2 ਲਾ-ਲਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।
'ਿਕੰਨੀ ਫਬਦੀ ਐ ਜੋੜੀ' ਕਰਮੀ ਕਿਹ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਦੋਵ? ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨG ੜੇ ਹੋ-ਹੋ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ, ਹਸਦੇ। ਦੋਵ2 ਨੂੰ
ਹਸਦੇ, ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕਰਮੀ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਭਰ ਜ2ਦੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਿਗ6ਠ Pਚੀ ਉਠ ਖੜ4ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ
ਿਕਰਨਾ ਪਹੇ ਦੀ ਵਾਟ ਮੁਕਦੀ ਕਰਕੇ ਿਪ6 ਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕੇ, ਕਰਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਿਵਚ ਖੜ4ੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵ?
ਮੁਸਕਰਾNਦੇ ਿਫਰ ਗ6ਲ2 ਿਵਚ ਰੁ6 ਝ ਗਏ।
''ਮ5 ਸੁਿਣਐ ਤੁਸ: ਇਥੇ ਬਾਹਰ. ਆ ਕੇ ਵਸੇ Y।'' ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ  ਇਸ ਗ6ਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨG  ਚੰਗੀ
ਤਰ42 ਜਾਣਨ ਲਈ ਗ6ਲ ਤੋਰ ਹੀ ਲਈ।
''ਹ2। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰ: ਕਿਹੰਦੇ ਤੀ ਵੀ ਆਪ2 ਬੁੰ ਗ2 ਤ. ਆਏ ਤੀ।''
''ਿਕਹੜੇ ਬੁੰ ਗ2 ਤ.?''
''ਪਾਿਕਸਤਾਨ 'ਚ.।''
''ਅ6 ਛਾ! ਤ2 ਫੇਰ ਤੁਸ: ਰਿਫਊਜੀ ਓ।''
''ਹ2।''
''ਫੇਰ ਤੁਸ: ਇਥੇ ਿਕਮ? ਆ ਗੇ।'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਜਾਗ
ਪਈ।



''ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰ: ਪਿਹਲ2 ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਿਪੰਡ ਬੁੰ ਗ2 ਰਿਹੰਦੇ ਤੀ, ਓਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ
ਘ6 ਟ ਈ ਹੰੁਦੀ ਤੀ। ਫੇਰ ਗ6ਲ2 ਹੋਣ ਲ6 ਗ ਪਈਆਂ ਕਿਹੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ। ਿਹੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ2 ਦੇ ਦੋ ਅ6 ਡ-ਅ6 ਡ
ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਅਜੇ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਈ ਹੁੰ ਦੀ ਤੀ ਜਦ. ਅਸ: ਇਥੇ ਆ
ਗੇ। ਓਦ. ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਥੋੜ4ੇ ਜੇ ਿਦਨ2 ਦਾ ਗੋਦੀ ਤੀ। ਇਥੇ ਕਰਮੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੰਗਲੀ-ਸੰਗਲੀ ਰਲਦੀ ਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਿਕਆਂ
ਕਨੀY। ਇਨ4 2 ਨG  ਸਾਨੰੂ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਤੀ। ਫੇਰ ਅਸ: ਇਥੇ ਈ ਘਰ ਪਾ ਿਲਆ।''
''ਇਥੇ ਜੀਅ ਲ6 ਗ ਜ2ਦੈ ਕ6 ਿਲਆਂ ਦਾ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਪੈੜ-ਚਾਲ ਥੋੜ4ੀ ਤੇਜ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ ਤ2 ਿਕ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸਕੇ।
''ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆNਦੇ-ਜ2ਦੇ ਵਥੇਰੇ ਿਮਲ ਜ2ਦੇ ਨG ।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਿਚੜਾNਿਦਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਵ6 ਖੀ
ਿਵਚ ਪੋਲੀ ਿਜਹੀ ਕੂਹਣੀ ਜੜ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਿਕN ਮਾਰਦੀ ਐ ਂਵੈਰਨG , ਮ5 ਤ2 ਪਿਹਲ2 ਈ ਤੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਤੜਫੀ ਜਾਨ2।''
''ਅਜੇ ਕੀ ਤੜਿਫਐ,ਂ ਅਜੇ ਤ2 ਹੋਰ ਤੜਫਣਾ ਪਊ।''
''ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਲੁਮ ਨਾ ਕਿਰਓ ਦਾਸ 'ਤੇ। ਮ5 ਤ2 ਪਿਹਲ: ਮਰਜੰੂ।'' ਭਾਗੂ ਨG  ਦੋਵ? ਹ6 ਥ ਕੰਨ2 ਨੰੂ ਲਾ ਲਏ।
ਦੋਵ? ਿਬਨ2 ਿਕਸੇ ਡਰ. ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵ2ਗ ਕਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ
ਤ. ਫਾਸਲਾ ਕਰ ਲ5ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨG ੜੇ ਹੋ ਜ2ਦੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਬਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਿਵਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅ6 ਧ ਤ. ਵ6 ਧ
ਧਰਤੀ ਝੋਨG  ਨਾਲ ਹਰੀ-ਪੀਲੀ ਜਾਪਣ ਲ6 ਗ ਪਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਖੜ4ਾ ਪਾਣੀ ਚ2ਦੀ ਵ2ਗ ਿਲਸ਼ਕ2 ਮਾਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁ6 ਲੇ ਖੇਤ2 'ਚ ਖੜ4ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਲੋਅ ਦੀ ਥ2 ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜ2ਿਦਆਂ ਨੰੂ
ਕੋਈ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2 ਸਾਈਕਲ ਜ2 ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਟ6 ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਨ4 2 ਵ6 ਲ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਵੇਖਦਾ ਅ6 ਗੇ ਲੰਘ ਜ2ਦਾ। ਜਦ
ਘਰ ਆਏ ਤ2 ਸ6 ਚਮੁ6 ਚ ਹੀ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਮ2 ਤ. ਿਬਨ2 ਕੋਈ ਘਰ ਨਹ: ਸੀ।
''ਤਾਈ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦ:ਹਦਾ ਈ ਨੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਪੁ6 ਛ ਿਲਆ।
''ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਓਹ ਿਫਰਦੇ ਨG  ਖੇਤ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਜ2ਦੇ ਨG ।''
''ਅਜੇ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਰਿਹੰਦੀ ਐ?''
''ਬ6 ਸ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕ6 ਲੇ ਰਿਹ ਗੇ, ਪਰਸ. ਤ6 ਕ ਿਨਬੜ ਜੂ। ਤੂੰ  ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਛ6 ਡ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਤ2 ਅ6 ਜ
ਕੋਈ ਿਲਆਉਣ ਆਲ਼ਾ ਵੀ ਨਈ ਂਤੀ।''
''ਚੰਗਾ ਤਾਈ ਮ5 ਜਾਨ2।'' ਭਗਵਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਨਹ: ਨਹ: ਤੂੰ  ਬੈਠ, ਮ5 ਦੁ6 ਧ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਉਨੀ ਆਂ। ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ।ਂ'' ਕੁੜੀ ਮੁੰ ਡੇ ਵ6 ਲ ਅ6 ਖ2 ਕਢਦੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ4 ਗਈ।
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਕਰ।'' ਭਗਵਾਨ ਗੇਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿਕਰਨਾ ਥੋੜ4ੇ ਸਮ? ਿਪ6 ਛ. ਹੀ ਦੁ6 ਧ ਬਣਾ
ਿਲਆਈ।
''ਲਓ ਭਾਗੂ ਜੀ!'' ਕੁੜੀ ਨG  ਦੁ6 ਧ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਭਾਗੂ ਵ6 ਲ ਵਧਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਿਕN ਿਫ6 ਕਾ ਈ ਿਪਆਉਣ ਲ6 ਗੇ ਓ, ਕੁਛ ਿਮ6 ਠਾ ਵੀ ਤ2 ਪਾ ਿਦਓ ਜੀ।''
ਿਕਰਨਾ ਝ6ਟ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸਨG  ਗੁਲਾਬੀ ਬੁ6 ਲ42 ਨਾਲ ਿਗਲਾਸ ਿਵਚ. ਇਕ ਘੁ6 ਟ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਭਾਗੂ ਨੂੰ  ਫੜਾ
ਿਦ6 ਤਾ। ਭਾਗੂ ਨG  ਦੁ6 ਧ ਪੀ ਕੇ ਖਾਲੀ ਿਗਲਾਸ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਫੜਾNਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, ''ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦYਗੇ
ਬਾਿਬਓ?''
''ਹ2 ਹੁਣ ਤੁਸ: ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਿਮਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਿਜਆ ਕਿਰਓ।''



''ਜੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤ2 ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ2ਗੇ ਮਾਲਕੋ।''
''ਹ2 ਸ6 ਚ! ਅਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ:।'' ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਿਜਵ? ਕੁਝ ਭੁ6 ਿਲਆ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।
''ਦ6 ਸੋ ਜੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਅਦਭੁਤ ਲੋਰ ਿਵਚ ਪੈਰ2 ਤ. ਿਸਰ ਤ6 ਕ ਖੁਿਭਆ ਿਪਆ ਸੀ।
''ਮ5 ਸੁਿਣਐ ਤੁਸ: ਕੁਛ ਿਲਖਦੇ ਵੀ Y।''
''ਨ2ਹ! ਤੈਨੰੂ ਕੀਹਨG  ਕਿਹ ਤਾ?''
''ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਪਤੈ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸੁਣਾ ਇਕ, ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ।''
ਿਕਰਨਾ ਅੜ ਕੇ ਖੜ4 ਗਈ।
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਲੈ ਸੁਣ...
ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਹਰ ਮੋੜ ਗਲੀ।
ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ
ਤੇਰੀ ਸੰਭਦੀ ਨਹ: ਅਜੇ ਨਲੀ। ਹਾ...ਹਾ...।''
ਭਾਗੂ ਛੜ6 ਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ, ''ਚੰਗਾ ਜੀ ਹਮ ਚਲੇ।''
ਿਕਰਨਾ ਮੁ6 ਕੀ ਘੂਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਭ6 ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਚਿੜ4ਆ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹ6 ਥ
ਿਹਲਾਇਆ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਦੂਰ ਖੜ4ੀ ਨG  ਮੁ6 ਕੀ ਘੂਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਜੋ ਵਾਟ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਪਲ2 ਿਵਚ ਹੀ
ਮੁਕਾ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁ6 ਗਣੀ ਜਾਪਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਪਿਹਲ2 ਉਸਨG  ਕਰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਿਫਰ ਘਰ
ਵ6 ਲ ਹੀ ਹੋ ਤੁਿਰਆ।

5.
ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ42 ਤੋੜ ਕੇ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤਾ। ਹਾਰ ਦਾ ਦੁ6 ਖ ਨਾ ਸਿਹੰਿਦਆਂ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ।
ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨG  ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਿਪਆ। ਡਾਕਟਰ ਨG  ਸਲਾਹ ਿਦ6 ਤੀ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਘੁੰ ਮ-ਿਫਰ ਆਇਆ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਿਦਖਾਉਣ. ਿਝਜਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਫਰ
ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ2-ਿਮ6 ਤਰ2 ਨG  ਉਸਨੰੂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਉਸਦੀ ਢ6 ਠੀ ਢੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਰਨ ਲ6 ਗੀ। ਹੁਣ
ਮੁਖਿਤਆਰ ਤੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ 'ਕੌਲੀ ਚ6 ਟ' ਯਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ  ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਗ6 ਦੀ ਤ. ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ
ਸਲਾਹ2 ਬਣਾNਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ42 ਨG ਪਰੇ ਨਾ ਚੜ4ਦੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਗ6ਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ
ਗਏ ਿਕ ਿਕN ਨਾ ਆਪ2 ਸਾਰੇ ਮ5ਬਰ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫੇਰ ਸਾਲਾ ਆਪੇ ਿਮਆਂਕੂ। ਉਨ4 2 ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ
ਮ5ਬਰ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਜੋੜਨG  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤੇ ਦੋ ਮ5ਬਰ ਉਨ4 2 ਸੌਿਖਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਔਖਾ ਸੀ,
ਉਹ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮ5ਬਰ2 ਨੰੂ ਿਕਵ? ਨਾ ਿਕਵ? ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਿਖ6 ਚਣਾ। ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਉਨ4 2 ਨG  ਸਰਵਣ ਦੇ ਿਨਆਣਾ ਪਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਿਦਨ ਦੇ ਢਲ਼ਿਦਆਂ ਹੀ ਡ6 ਬ ਿਵਚ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਧਮਿਕਆ।
''ਓਹ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਰਵਣ ਿਸਆਂ ਕੀ ਹਾਲੇ-ਚਾਲੇ ਨG ?'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਹ6ਥ ਿਮਲਾNਿਦਆਂ ਦ6 ਬ ਕੇ ਘੁ6 ਿਟਆ।



''ਬ6 ਸ ਬਾਈ ਟੈਮ ਪਾਸ ਐ।'' ਸਰਵਣ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੀਬੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਿਬਨ2 ਟੀਪ-ਟ6 ਲੇ ਤੋ ਇਕ ਲੀਹ
ਉਪਰ ਖੜ4ੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ।
''ਟੈਮ ਪਾਸ ਈ ਕਰਨ]  ਆਪ2 ਨG , ਹੋਰ ਇਥੇ ਕੀ ਰ6 ਿਖਐ।'' ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਕਰਤਾਰ ਬੈਠਕ ਿਵਚਲੀ ਮੰਜੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਕਰਨਾ ਤ2 ਖ਼ੈਰ ਟੈਮ ਪਾਸ ਈ ਐ ਬਾਈ।'' ਸਰਵਣ ਗ6ਲ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ
ਿਗਆ।
''ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਨਮ:-ਤਾਜੀ।''
''ਅਸ: ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਐ ਂਬਾਈ, ਤੁਸ: ਸੁਣਾਓ ਅ6 ਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਿਕਵ? ਦਰਸ਼ਨ ਿਦ6 ਤੇ?''
''ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਨੀ। ਇਹ ਤ2 ਸਭ ਲੋਕ2 ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨG । ਜੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਈ ਐ ਤ2 ਿਦਲ ਦਾ
ਅਮੀਰ ਬਣੇ। ਊਈ ਂਕਿਹ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਚੂੜ4ਾ, ਇਹ ਚਿਮਆਰ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਿਢਮਕਾ। ਖੂਨ ਤ2 ਸਭ ਦਾ ਇ6 ਕੀ ਐ।
ਸ6 ਚ ਪੁ6 ਛ? ਮੈਨੰੂ ਤ2 ਅ6 ਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਕਰ ਆਇਆ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਿਸ6 ਧਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਈ
ਆਇਆਂ।'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਚੋਗਾ ਿਖਲਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਗ6ਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੰੁਦੀ ਵੇਖ, ਬੋਤਲ ਡ6 ਬ ਿਵਚ. ਕ6 ਢ ਕੇ
ਸਰਵਣ ਅ6 ਗੇ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨੂੰ  ਿਦਲ ਕਰਦੈ, ਫੇਰ ਆਪ2 ਿਕਹੜਾ ਮੋੜਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਐ। ਜਦ.
ਮਰਜ਼ੀ ਆ।'' ਸਰਵਣ ਨG  ਵੀ ਬੋਤਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲ਼2 ਸੁ6 ਟ ਲਈਆਂ।
''ਲੈ ਪਾ ਫੇਰ।''
''ਇਕ ਿਮੰਟ।'' ਸਰਵਣ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ. ਕ6 ਚ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਕ6 ਢ ਕੇ ਬੋਤਲ ਕੋਲ ਰ6 ਖ ਿਗਆ ਤੇ ਬਾਹਰ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ6ਗ
ਭਰ ਿਲਆਇਆ। ਥੋੜ4ਾ ਪਾਣੀ ਿਗਲਾਸ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅ6 ਧਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁ6 ਟ ਿਲਆ।
''ਮ5ਬਰਾ ਐਤਕ: ਤ2 ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਗਰ2ਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਮਲਗੀ ਲਗਦੈ।'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਵੀ ਇਕ ਪੈੱਗ ਚਾੜ4 ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੁ6 ਛ2
ਉਤ. ਹ6 ਥ ਫੇਿਰਆ।
''ਬਾਈ ਗਰ2ਟ ਨੰੂ ਗਰ2ਟ ਆਲ਼ੇ ਜਾਨਣ।''
''ਨਹ: ਯਾਰ ਮ5ਬਰ ਤ2 ਤੂੰ  ਵੀ ਐ।ਂ ਸਾਅਬ ਿਲਆ ਕਰ।''
''ਆਪ2 ਸਾਅਬ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ] । ਿਪੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨG , ਿਪੰਡ 'ਤੇ ਲ6 ਗ ਜਾਣਗੇ।''
''ਜੇ ਪੈਸੇ ਿਪੰਡ 'ਤੇ ਈ ਲ6 ਗਣ ਫੇਰ ਸਾਅਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਐ।''
''ਹੋਰ ਫੇਰ ਿਕ6 ਥੇ ਲਗਦੇ ਨG ?'' ਸਰਵਣ ਦੇ ਮ6 ਥੇ 'ਤੇ ਿਤਉੜੀਆਂ ਦਾ ਪ:ਸ਼ਨ ਿਚੰਨ4  Pਘੜ ਆਇਆ।
''ਐਤਕ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਕੰਨG  ਕੁ ਲ6 ਗੇ ਲਗਦੇ ਨG ?'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਪ:ਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ
ਪ:ਸ਼ਨ ਖੜ4ਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਲ6 ਿਗਆ ਹੋਣੈ ਡੇਢ ਕੁ ਲ6 ਖ।''
''ਡੇਢ ਕੁ ਲ6 ਖ।'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਉਪਰ. ਹੇਠ2 ਨੰੂ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ, ''ਬਾਕੀ ਿਕ6 ਧਰ ਗਏ ਪਤੈ ਕੁਛ?'' ਕਰਤਾਰ ਉਸ ਉਤੇ
ਪਾਣੀ ਵ2ਗ ਿਫਰ ਿਗਆ।
''ਿਕ6 ਧਰ ਗਏ?'' ਸਰਵਣ ਨG  ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹੀ ਪ:ਸ਼ਨ ਵਾਿਪਸ ਮੋੜ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਜਾਣੇ ਿਕ6 ਧਰ ਤੀ, ਖਾ ਿਗਆ।''



''ਅ6 ਿਛਆ, ਮੈਨੂੰ  ਨੀ ਪਤਾ ਤੀ ਆਹ ਗ6ਲ ਦਾ।'' ਸਰਵਣ ਤ:ਭਕ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਵ? ਿਕਸੇ ਨG  ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਿਫਰਦੇ ਅ6 ਗੇ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਿਕਰਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ।
''ਹੁਣ ਤ2 ਏਸੇ 'ਚ. ਐਨG  ਖਾ ਿਗਆ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਅ6 ਗੇ ਗਰ2ਟ2 ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ4 2 ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ?'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਇਕ
ਮੋਟਾ ਪੈੱਗ ਹੋਰ ਚਾੜ4 ਿਲਆ।
''ਚ6 ਲ ਛ6 ਡ ਯਾਰ ਆਪੇ ਭਰੂ ਸਾਲਾ।'' ਸਰਵਣ ਥੋੜ4ਾ ਨਰਮ ਪੈ ਿਗਆ।
''ਭਰਨ-ਭਰਾਉਣ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਦੇਖਦੈ ਸਰਵਣਾ, ਤੂੰ  ਆਪੇ ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਏਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ4ਦੈ?''
''ਨਾ।'' ਸਰਵਣ ਨG  ਢੋਲ ਵ2ਗੂ ਿਸਰ ਫੇਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਫੇਰ! ਉਹਨੰੂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਐ। ਇਕ ਮੁੰ ਡੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲਾ ਰ6 ਿਖਐ। ਇਥੇ ਤ2 ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ
ਗਰੀਬ2 ਦੇ ਪੜ4ਦੇ ਨG ।''
''ਜੇ ਖਾ ਈ ਿਗਆ ਫੇਰ ਹੁਣ ਿਕਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜਦੂ।'' ਸਰਵਣ ਨG  ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤੀ।
''ਜੇ ਮੋੜੂ ਨੀ ਤ2 ਅਗਲੀਆਂ ਗਰ2ਟ2 ਤ2 ਨੀ ਖਾਊ।''
''ਉਹ ਿਕਮ??''
''ਜੇ ਸਾਰੇ ਮ5ਬਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤ2 ਦੋ ਿਮੰਟ ਲ6 ਗਣਗੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਨੰੂ।'' ਕਰਤਾਰ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਿਗਆ।
ਦੋਵ2 ਨG  ਇਕ-ਇਕ ਪੈੱਗ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸੁ6 ਟ ਿਲਆ।
''ਯਾਰ ਅਸ: ਤ2 ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨੀ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਕਿਹਣਗੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹਟਾ 'ਤਾ।'' ਸਰਵਣ ਨG  ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ
ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਚੂਸ ਕੇ ਮੁੜ ਕੌਲੀ ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਆਪ2 ਉਹਤ. ਕੀ ਕਰਾਉਣੈ।'' ਕਰਤਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਵਣ ਨੰੂ ਨ6 ਥਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਸੀ।
''ਇਹ ਤ2 ਬਾਈ ਖ਼ੈਰ ਤੇਰੀ ਗ6ਲ ਸੋਲ਼2 ਆਨG  ਐ।'' ਉਹ ਹ2 ਿਵਚ ਹ2 ਿਮਲਾ ਿਗਆ।
''ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ  ਮੇਰੀ ਮ6 ਦਦ ਕਰ? ਤ2 ਪF-ਬਾਰ2 ਹੋ ਜਾਣ।''
''ਅਸ: ਿਕਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤ. ਭ6 ਜੇ ਆਂ ਕਰਤਾਰ ਿਸਆਂ, ਿਜਥੇ ਜੀਅ ਕਰੇ ਜੋੜ ਲ:।''
''ਬ6 ਸ ਫੇਰ, ਜੇ ਤੂੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ,ਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣੇ ਕਰ ਿਦੰਨG  ਆਂ ਘੋਗਾ ਿਚ6 ਤ।'' ਕਰਤਾਰ ਮੰਜੇ ਤ. ਉਠ ਖਿੜ4ਆ।
ਕਰਤਾਰ ਸਰਵਣ ਨਾਲ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ.  ਉਹ ਸਰਵਣ ਨੰੂ ਨ6 ਥਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ
ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਗਲੀ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ4G ਰਾ ਹੋ ਚੁ6 ਿਕਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ।
ਕਰਤਾਰ ਲੜਖੜਾNਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਸਰਵਣ ਦੇ ਘਰ ਪੀਤੀ ਦਾ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਘਰ ਦਾ ਵੀਹੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇਿੜਆ ਿਪਆ ਸੀ।
ਉਸਨG  ਬਾਰ ਨੰੂ ਧ6 ਕ ਕੇ ਨਹ: ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਮਾਿਰਆ। ਉਹ ਉਥੇ ਖੜ4ਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ
ਮੁੜ ਿਪਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਸ6 ਧਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਅ6 ਗ. ਚ2ਦੀ, ਮੁਖਿਤਆਰ ਤੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦਾ
ਭਤੀਜਾ ਜ6 ਗੀ ਬੈਠG  ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
''ਿਕN ਫਿਸਆ ਚੂਹਾ ਿਪੰਜਰੇ 'ਚ?'' ਜ6ਗੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਿਗਆ।
''ਆਪ2 ਫਸਾਏ ਿਬਨ2 ਛਡਦੇ ਆਂ।'' ਕਰਤਾਰ ਨG  ਿਹ6 ਕ ਫੁਲਾ ਲਈ।
''ਚੰਗਾ ਲੈ ਫੇਰ ਲਾ ਘੁ6 ਟ।'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਨG  ਗਲਾਸ ਤੇ ਬੋਤਲ ਕਰਤਾਰ ਵ6 ਲ ਕਰ ਿਦ6 ਤੇ।



ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚ6 ਲ ਿਪਆ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ2 ਉਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰ2 ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਵ? ਕੋਈ ਵ6 ਡੀ ਜੰਗ
ਿਜ6 ਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਕ ਤਰ42 ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੀ ਤ2 ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਸੌਿਖਆਂ ਹੀ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮ5ਬਰ2 ਨੰੂ ਨ6 ਥਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮ2 ਕਾਵ2-ਰੌਲੀ ਪ5ਦੀ ਰਹੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਅਗਲੇ ਮ5ਬਰ
ਨੰੂ ਨ6 ਥਣਾ ਚ2ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇ ਪਾ ਿਦ6 ਤਾ, ਜੋ ਚ2ਦੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਚ2ਦੀ ਨG  ਇਹ ਿਖੜੇ ਮ6 ਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ।
ਚ2ਦੀ ਕਈ ਿਦਨ ਜੁ6 ਤੀਆਂ ਘਸਾNਦਾ ਿਜਉਣੇ ਮ5ਬਰ ਮਗਰ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸਨG  ਲ6 ਖ ਹੇਠ-Pਤਾ ਕੀਤਾ, ਸੌ ਰ6 ਸੇ ਵ6 ਟੇ
ਪਰ ਕੁਝ ਹ6 ਥ ਪ6 ਲੇ ਨਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦਾ ਮੂਤ ਦੀ ਝ6ਗ ਵ2ਗ ਿਟਕ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਕਰਤਾਰ, ਿਫਰ
ਜ6ਗੀ, ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਆਪਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਪਰ ਿਜਉਣਾ ਟ6 ਸ ਤ. ਮ6 ਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਿਖ਼ਰ ਥ6 ਕ-ਹਾਰ ਕੇ
ਖਿਹੜਾ ਹੀ ਛ6 ਡ ਿਦ6 ਤਾ।
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ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਣੀ ਨਵ2 ਪ5ਤੜਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜ2ਦੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਤ6 ਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਨੰੂ
ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਣਤੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ। 'ਿਜੰਨG  ਮੂੰ ਹ, ਓਨੀਆਂ ਗ6ਲ2' ਕਹਾਵਤ ਵ2ਗ ਹਰ ਕੋਈ
ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਇਹ ਿਫ6 ਟ ਨਾ ਬੈਠਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ42 ਕਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨG
ਲੰਘ ਗਏ। ਇਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਹਫ਼. ਟੁ6 ਿਟਆ ਜੈਲੂ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜੁੜੀ ਢਾਣੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ''ਸ....ਸ....ਸਰਪੰਚ!
ਗੁਰਿਦਆਲ ਹੋਰ2 ਨG  ਵੀਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀ।''
''ਿਕN?'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਨG  ਮ6 ਥੇ ਉਪਰ ਿਤਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸ਼ਵਜੀ ਦਾ ਿਤ:ਸ਼ੂਲ ਬਣਾ ਿਲਆ।
''ਪਤਾ ਨੀ।''
''ਨਾਅ ਐ ਂਿਕਮ? ਵੀਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨ2 ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਐ?'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਗੁ6 ਸੇ ਿਵਚ ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚ6 ਕ-ਬ6 ਤ ਗ2 ਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਐ।'' ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੋਚ ਅ6 ਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਘੁੰ ਿਮਆ।
''ਫੇਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਸਾਲਾ, ਚਲੋ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਆਈਏ। ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕੌਣ ਹਟਾNਦੈ।'' ਜ6 ਗੀ ਨG  ਖੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਲ6 ਿਗਆ
ਗੰਡਾਸਾ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜ6 ਗੀ ਸਭ ਤ. ਅ6 ਗੇ ਸਾਨ4  ਵ2ਗ ਭੂਸਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਹਥਲਾ ਗੰਡਾਸਾ ਪ6 ਕੀ ਵੀਹੀ ਿਵਚ 'ਠ6 ਕ-ਠ6 ਕ' ਵਜਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅ6 ਗੇ ਗਏ। ਗਲੀ ਖਾਲੀ ਭ2ਅ-ਭ2ਅ ਕਰਦੀ
ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਿਵਚ ਕ6 ਢੀ ਕੰਧ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਲ6 ਕ ਤ6 ਕ ਆNਦੀ ਟੇਢੀ-ਿਵੰਗੀ ਕੰਧ ਆਪ ਹੀ ਕ6 ਢੀ ਲਗਦੀ ਸੀ।
''ਿਕN ਿਕਮ? ਕਰੀਏ?''
''ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਐ ਂਢਾਹ ਦੇ।'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਨG  ਹ6 ਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਿਦ6 ਤੀ।
ਜ6 ਗੀ ਨG  ਿਗ6ਲੀ ਕੰਧ ਨੰੂ ਧ6 ਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁ6 ਟ ਿਦ6 ਤਾ। ਕੰਧ 'ਦਾਅੜ' ਕਰਦੀ ਿਡ6 ਗ ਪਈ। ਿਡਗਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਖੜਾਕ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੀ
'ਟੀ....ਈ....ਟੀ....' ਕਰਦਾ ਪ6 ਕਾ ਰੋੜਾ ਜ6 ਗੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ. ਲੰਘ ਿਗਆ।
''ਇਹਦੀ ਮ2 ਦੀ....।'' ਜ6 ਗੀ ਗੰਡਾਸਾ ਉਘਰ ਕੇ ਰੋੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵ6 ਲ ਭ6 ਜਣ ਲ6 ਿਗਆ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨG
ਉਹਨੰੂ ਬਾਹ. ਫੜ ਕੇ ਿਖ6 ਚ ਿਲਆ, ''ਹੁਣ ਆਪ2 ਨੰੂ ਕੀ ਲੋੜ ਐ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਚਲੋ ਚ6 ਲੀਏ।''
ਸਾਰੇ ਪੁ6 ਠG  ਭ6 ਜ ਤੁਰੇ। ਮਗਰ. ਇਕ ਰੋੜਾ ਹੋਰ ਭ6 ਜੇ ਜ2ਿਦਆਂ ਦੇ ਿਗ6 ਿਟਆਂ ਿਵਚ ਆ ਵ6 ਿਜਆ। ਗੁਰਿਦਆਲ, ਉਸਦੀ
ਘਰਵਾਲੀ ਸੀਤੋ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ. ਹੋਰ ਨG ੜੇ ਆਏ ਤ2 ਕੰਧ ਢ6 ਠੀ
ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮ2 ਤ2 ਉਥੇ ਖੜ4ੇ ਰਹੇ। ਿਫਰ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਲ2 ਕ6 ਢਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਵੀਹੀ
ਸੁੰ ਨੀ ਸੀ।
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ਜਦ. ਮਨੁ6 ਖ ਅੰਤ2 ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜ2 ਹ6 ਦ. ਵ6 ਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤ2 ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ2 ਦਾ ਮੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸਨੂੰ  ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦੁ6 ਖ-ਸੁ6 ਖ ਿਬਨ2 ਿਝਜਕ ਦ6 ਸ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਉਸ ਅ6 ਗੇ ਖੋਲ4 ਦੇਵੇ। ਉਸਨੰੂ ਗ਼ਮ ਦ6 ਿਸਆਂ ਗ਼ਮ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸ2ਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਣੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਤ. ਹੀ ਗੂੜ4ੀ ਿਮ6 ਤਰਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ42 ਦੀ ਹੀ ਿਮ6 ਤਰਤਾ ਸੀ ਭਾਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ
ਿਵਚਕਾਰ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰਨ ਵ6 ਲ. ਿਢ6 ਡ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਾਹਲ਼ਾ ਪੈ-ਪੈ ਜ2ਦਾ ਿਕ
ਮ5 ਕਦ. ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸ2ਝੀ ਕਰ ਲਵ2। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਕਾਹਲ਼ੀ-ਕਾਹਲ਼ੀ ਕੰਮ ਿਨਬੇੜਦਾ ਿਰਹਾ।
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਿਰਆ। ਰਾਜਾ ਘਰ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ, ''ਭਾਗੂ! ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਈ ਹੋ
ਿਗਆ ਪਤੰਦਰਾ, ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਈ ਨੀ ਮਾਿਰਆ?''
''ਯਾਰ ਟੈਮ ਈ ਨੀ ਲ6 ਿਗਆ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਹ6 ਥ ਿਮਲਾਇਆ।
''ਹੋਰ ਪੜ4ਾਈ ਚੰਗੀ ਚਲਦੀ ਐ?''
''ਹ2, ਠੀਕ ਐ।''
''ਚ6 ਲ, ਉਪਰ ਚ6 ਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗ6ਲ2।'' ਰਾਜਾ ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਕੋਠG  ਉਪਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਢਲ਼ ਿਗਆ ਸੀ। ਘਸਮੈਲੇ
ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਉਡਦੀਆਂ ਕਾਵ2 ਦੀਆਂ ਡਾਰ2 ਦ6 ਖਣ ਵ6 ਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਨG  ਪ6 ਛਮ ਦੀ ਿਹ6 ਕ
ਲਹੂ ਵ2ਗ ਲਾਲ ਕਰ ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠG  ਉਪਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁ6 ਕਣੇ ਪਾਏ ਕ6 ਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਲਾਹੁਣ ਿਵਚ
ਜੁਟੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਾਗੂ ਬਨG ਰੇ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਏ।
''ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰੀ ਦੀ ਗ6ਲਬਾਤ, ਿਦਆਲ ਹੋਈ ਜ2 ਨਹ:?'' ਰਾਜੇ ਨG  ਭਾਗੂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਥਾਪਿੜਆ।
''ਆਪ2 ਕਰੇ ਿਬਨ2 ਛ6 ਡਦੇ ਆਂ।''
''ਓਹ ਸਦਕੇ ਬੇਲੀਆ! ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਫੇਰ?''  ਰਾਜੇ ਨG  ਮੂੰ ਹ ਟ6 ਡ ਿਲਆ ਿਜਵ? ਗ6ਲ ਕੰਨ2 ਨਾਲ ਨਹ:, ਮੂ◌ੁ◌ੰਹ ਨਾਲ
ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ।
''ਹੁਣ ਤ2 ਮਰਦੀ ਐ ਤੇਰੇ ਵੀਰ 'ਤੇ, ਕਿਹੰਦੀ ਛੇਤੀ ਿਮਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ।''
''ਅ6 ਛਾ! ਿਮਿਲਆ ਫੇਰ?''
''ਹ2।''
''ਿਕ6 ਦ?।''
''ਛੇਵ?।''
''ਛੇਵ?? ਛੇ ਿਦਨ ਹੋ ਗੇ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲੇ ਨੰੂ?'' ਰਾਜੇ ਦੇ ਮ6 ਥੇ ਉਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰ2 ਉਭਰ ਆਈਆਂ,'' ਉਹ ਜਾਹ
ਯਾਰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਥ2 ਮੈ◌ੇ◌ਂ ਹੰੁਦਾ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੀ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਿਮਲਦਾ।''
''ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੀ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ।'' ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤੀ ਿਕNਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਕਰਮੀ ਸੁਨG ਹਾ ਲਾNਦੀ ਜ2 ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆNਦੀ, ਉਸ ਿਦਨ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਿਮਿਲਆ ਜ2ਦਾ।
''ਫੇਰ ਤੇਰੀਆਂ ਿਕਹੜਾ ਟੁ6 ਟੀਆਂ ਨG  ਆਪ ਜਾਇਆ ਕਰ।''



''ਮੈਨੰੂ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਵੜਨ ਿਦੰਦੈ।''
''ਉਏ ਭFਦੂਆ!  ਤ5 ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣੈ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪਈ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕ ਅ6 ਧਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਰ,
ਕਦੇ ਤ2 ਿਮਲੂ।'' ਰਾਜੇ ਨG  ਿਵTਤ ਦ6 ਸੀ।
''ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲ2ਗੇ।''
''ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਐ, ਹੁਣੇ ਚ6 ਲ।''
''ਹੁਣੇ?''
''ਤੂੰ  ਚ6 ਲ ਤ2 ਸਈ।'' ਰਾਜਾ ਭਾਗੂ ਦੀ ਬ2ਹ ਫੜ ਿਖ6ਚ ਤੁਿਰਆ। ਬਾਹਰ ਆNਿਦਆਂ ਨੰੂ ਗੁਰਨ] ਬ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਿਤੰਨG
ਚੀਿਮਆਂ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਸੜਕ ਪੈ ਗਏ।
''ਜੇ ਬਾਹਰ ਿਮਲਗੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹ2।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਗੁਰਨ] ਬ ਤ. ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ।
''ਕਿਹ ਦ: ਰਾਤ ਨੰੂ ਆTਗਾ।''
''ਕਦ. ਕਹ2।''
''ਿਗਆਰ2 ਕੁ ਵਜੇ ਕਿਹ ਦ:।''
ਜਦ. ਿਤੰਨG  ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚੇ ਤ2 ਿਕਰਨਾ ਬ6ਠਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਕੂੜਾ ਰੂੜੀ ਉਪਰ ਸੁ6 ਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਈ।
ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਿਕਰਨ2 ਨੰੂ ਮੁੜੀ ਜ2ਿਦਆਂ ਵੇਖ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਤੇ
ਗੁਰਨ] ਬ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ: ਅ6 ਗੇ ਲੰਘ ਗਏ।
''ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਗਆਰ2 ਵਜੇ ਆT।'' ਭਗਵਾਨ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਰੁਕ ਿਗਆ।
''ਨ.ਨਹ:..ਨਹ:।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨ2ਹ ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ।
''ਮ5 ਜਰੂਰ ਆTਗਾ, ਤੂੰ  ਆਈ ਂਚਾਹੇ ਨਾ।'' ਭਗਵਾਨ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕੇ ਿਬਨ2 ਹੀ ਕਿਹ ਕੇ ਅ6 ਗੇ ਲੰਘ ਿਗਆ।
ਿਕਰਨਾ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਈ ਖੜ4ੀ ਰਹੀ। ਿਫਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ।
'ਕੀ ਕਿਹੰਦੀ ਫੇਰ ਕਬੂਤਰੀ?'' ਗੁਰਨ] ਬ ਮਸਤੀ ਿਵਚ ਬੁੜ4ਿਕਆ।
''ਕਬੂਤਰੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਆਲੀਆਂ ਿਬ6 ਲੀਆਂ ਤ.।''
''ਿਕN ਕੀ ਹੋਇਆ?'' ਗੁਰਨ] ਬ ਉੁ◌ੁਬਲਦੇ ਦੁ6 ਧ ਿਵਚ ਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛ6 ਿਟਆਂ ਵ2ਗ ਇਕਦਮ ਢੈਲ਼ਾ ਪੈ ਿਗਆ।
''ਉਹ ਤ2 ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਤੀ, ਮ5 ਕਿਹ ਤਾ ਵੀ ਤੂੰ  ਚਾਹੇ ਆਈ ਂਚਾਹੇ ਨਾ ਮ5 ਜਰੂਰ ਆTਗਾ''।
''ਉਹ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਦੁ6 ਧ ਥ6 ਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਝੋਕੇ ਵ2ਗ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰ ਉਛਲ ਿਪਆ।
ਿਤੰਨG  ਚੀਿਮਆਂ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਸੜਕ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕਾ ਖੇਤ ਪ5ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਉਹ ਕੋਠG
ਅ6 ਗੇ ਬਣੀ ਖੇਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਥੇ ਬੈਠG  ਸ਼ਾਮ ਤ6 ਕ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ. ਵਾਿਪਸ ਮੁੜੇ ਤ2 ਸੂਰਜ ਕਦ. ਦਾ ਡੁ6 ਬ
ਚੁ6 ਿਕਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ2 ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਮੋਟਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਹਨG ਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਬੁ6 ਕਰ ਿਵਚ ਸਮੇਟਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ।
ਿਪੰਡ ਤ6 ਕ ਆNਦੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ2 ਬਣਾNਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਿਤੰਨ2 ਦੀ
ਬਜਾਏ ਦੋ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦ6 ਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹ6 ਥ ਗੁਰਨ] ਬ ਕੇ ਘਰ ਸੁਨG ਹਾ
ਿਭਜਵਾ ਿਦ6 ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਅ6 ਜ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਰ4ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਢੇ
ਨF  ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਦੋਵ? ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੰਜੇ ਿਵਛਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏੇ। ਮੰਿਜਆਂ ਿਵਚ ਪਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵ6 ਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕਦੇ



ਦੋਵ2 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਵ6 ਲ ਚਲੀ ਜ2ਦੀ। ਸਮ? ਨG  ਿਜਵ? ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਇਕ-ਇਕ ਿਮੰਟ ਪਹਾੜ
ਬਣ ਖਲੋਇਆ। ਿਫਰ ਵੀ ਸਮ? ਦਾ ਚ6 ਕਰ, ਚ6 ਕਰ ਕਟਦਾ ਸਮ? ਨੰੂ ਕੁਤਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਸੂਈ ਦਸ ਉਪਰ ਆ ਖਲੋਈ।
''ਚ6 ਲ ਫੇਰ ਭਾਗੂ ਹੋ ਿਤਆਰ। ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਦਸ ਵ6 ਜ ਗਏ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਜੁ6 ਤੀ ਪਾNਿਦਆਂ ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕੀਤਾ।
''ਹ2 ਚਲੋ।'' ਭਾਗੂ ਮੰਜੇ ਿਵਚ. ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠ ਖਿੜ4ਆ।
''ਕੋਈ ਕ6 ਪੜਾ ਤ2 ਨਹ: ਚ6 ਕਣਾ।''
''ਛ6 ਡ ਿਕਹੜਾ ਠੰਢ ਐ।''
''ਹਵਾ ਦੀ ਠੰਢ ਹੋਊ।''
''ਚ6 ਕ ਲੈ ਫੇਰ ਇਕ ਅ6 ਧਾ।''
''ਆਹ ਲੈ ਚਲਦੇ ਆਂ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ. ਿਵਛਾਈ ਕ6 ਢ ਲਈ।
ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ2 ਬੁਝਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਖੁਲ4ਦਾ ਬਾਰ ਖੋਲ4 ਿਲਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ. ਕੰੁਡਾ ਲਾ
ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਘਰਿਦਆਂ ਦੀ ਿਬੜਕ ਲਈ। ਜਦ. ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਓ ਯਕੀਨ ਬ6ਝ ਿਗਆ ਤ2 ਦੋਵ? ਪੋਲੇ ਪੈਰ: ਤੁਰ ਪਏ।
ਬਾਹਰ ਚਲਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੂੰ -ਕੰਡੇ ਖੜ4ੇ ਕਰਦੀ ਠੰਢ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾNਦੀ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ
ਿਟਮ-ਿਟਮਾNਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਗੋਲ ਚੰਨ ਪ:ਧਾਨ ਬਿਣਆ ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਅਸਮਾਨੀ ਲ6 ਖ2 ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਇੰਝ ਲਗਦੇ
ਸਨ ਿਜਵ? ਿਕਸੇ ਨG  ਹੀਿਰਆਂ ਦਾ ਭਿਰਆ ਥਾਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ4 2 ਿਵਚ ਿਪਆ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਚੰਨ ਹੋਵੇ।
ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਤ6 ਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੋਵ? ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਿਪੰਡ ਤ. ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਲੰਘ
ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2 ਬ6 ਲਬ ਚਮਕਦਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ ਜ2 ਵੀਹੀਆਂ ਿਵਚ ਕੁ6 ਤੇ ਭFਕਣ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ
ਿਜਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2। ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਕੋਿਠਆਂ ਉਪਰ ਲ6 ਗੇ ਬ6 ਲਬ2 ਤ. ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਖੇਤ2 ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਆ ਚੁ6 ਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਘਰ ਤ. ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਾਹਮਿਣN ਦੂਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਇਨ4 2 ਵ6 ਲ ਵਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਓਏ ਲਗਦੈ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਆNਦੈ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
''ਆਜਾ ਇਧਰ ਬੇਰੀ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾ।''
''ਚ6 ਲ।'' ਦੋਵ? ਬੇਰੀ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਟਰ ਕੋਲ ਦੀ ਖ..ਰ...ਰ...ਰ.. ਕਰਦਾ ਲੰਘ ਿਗਆ।
''ਏਸ ਟ5ਮ ਿਕਹੜਾ ਿਫਰਦਾ ਸਾਲਾ ਭਟਕਦਾ?'' ਭਾਗੂ ਨG  ਦੂਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ।
''ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਿਵਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ।''
''ਹੀ..ਹ:..ਹ:.।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀ ਗ6ਲ 'ਤੇ ਦੋਵ? ਹ6 ਸ ਪਏ।
''ਉਏ ਭਾਗੂ! ਸ6 ਚ ਊਹਨੰੂ ਥ2 ਥੂੰ  ਦ6 ਸੀ ਤੀ?''
''ਨ2ਹ।''
''ਓਏ ਵਾਹ ਓਏ ਤੇਰੇ ਕਲੰਨਾ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਿਚੰਤਾ ਿਵਚ ਖੁਭ ਿਗਆ।
''ਚ6 ਲ ਆਪ2 ਐ ਂਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੂੰ  ਿਪਛਲੇ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮ5 ਇਧਰ ਬੈਠ ਜਾਨ2।'' ਭਾਗੂ ਨG  ਿਵNਤ ਦ6 ਸੀ।
ਗੁਰਨ] ਬ ਘਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਬਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਗਲੇ ਬਾਰ ਤ. ਕੁਝ ਹਟਵ2 ਸੜਕ ਵ6 ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ ਤ2 ਿਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆNਦੇ-ਜ2ਦੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਗੂ ਗੁ6 ਟ 'ਤੇ ਬ6 ਝੀ ਘੜੀ ਨੰੂ ਚੰਨ ਵ6 ਲ ਕਰਕੇ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦਾ। ਘੜੀ ਦੀ ਿਟਕ-ਿਟਕ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਟਕ-ਿਟਕ ਵਧਦੀ ਜ2ਦੀ ਸੀ। ਿਗਆਰ2 ਤ.



ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਧੜਕਦਾ ਿਦਲ ਸ਼ੰਕਾਵ2 ਦੇ ਵਿਹਣ2 ਿਵਚ ਵਿਹ ਤੁਿਰਆ। ਅਚਾਨਕ ਿਪਛਲੇ ਪਾਿਸN
ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਪਾ ਪਈ। ਜਦ. ਇਸ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਟੋਿਹਆ ਤ2 ਇਹ
ਪਤਲੀਆਂ-ਪਤਲੀਆਂ Nਗਲ2 ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀ। ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਹ6 ਥ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ Nਗਲ2 ਤ. ਗੁ6 ਟ ਵ6 ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸਨG
ਗੁ6 ਟ ਫੜ ਕੇ ਪੋਲਾ ਿਜਹਾ ਝੂਟਾ ਮਾਿਰਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਿਕਰਨ ਭਾਗੂ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਆ ਪਈ। ਚੰਨ
ਸ਼ਰਮਾNਦਾ ਬ6 ਦਲੀ ਓਹਲੇ ਜਾ ਲੁਿਕਆ।
''ਉਦ. ਤ2 ਬੜੀ ਨ2ਹ-ਨ2ਹ ਕਰਦੀ ਤੀ।''
''ਮੇਰਾ ਭਾਗੂ ਏਡੀ ਦੂਰ. ਚ6 ਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮ5 ਘਰ. ਉਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵ2।'' ਿਕਰਨਾ ਭਾਗੂ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਲੁਕਦੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ।
'ਚਲ ਉਠ, ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਸਾਰ ਲਈਏ।'' ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ. ਖੜ4ਾ ਕਰ ਿਲਆ।
''ਗੁਰਨ] ਬ ਵੀ ਆਇਐ ਤੇਰੇ ਨਾਲ?''
''ਹ2।''
''ਿਕ6 ਥੇ ਐ?''
''ਦੂਜੇ ਬਾਰ ਅ6 ਗੇ ਐ, ਅਸ: ਤੈਨੰੂ ਥ2 ਦ6 ਸਣੀ ਭੁਲ ਗਏ ਤੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਓਧਰ ਿਬਠਾਇਆ।''
''ਗੁਰਨ] ਬ।'' ਭਾਗੂ ਨG  ਦਬਵ? ਪੈਰ: ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਿਸN ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਹ6 ਥ ਜਾ ਰ6 ਿਖਆ।
''ਕ..ਕ.ਕ...ਕੌਣ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਡਰ ਿਵਚ ਬੁੜ4ਕ ਿਪਆ। ਭਾਗੂ ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।
''ਵਾਹ ਓਏ ਡਰੋਕਲਾ!  ਮਾਰ?ਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਚਲ ਆ ਓਧਰ ਚ6 ਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ।'' ਿਤੰਨG  ਉਥ. ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
''ਤੁਸ: ਓਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗ6ਲ2 ਕਰੋ ਮ5 ਇਥੇ ਬੈਠਦ2।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਸੜਕ ਤ. ਕੁਝ ਹਟਵ: ਟਾਹਲੀ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ
ਤ2 ਿਕ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਹਨ4G ਰੇ ਥ6 ਲੇ ਉਹ ਿਕਸੇ◌ੇ ਦੀ ਿਨਗ4ਾ ਨਾ ਚੜ4ਨ। ਜੋੜੀ ਟਾਹਲੀ ਥ6 ਲੇ ਜਾ ਬੈਠੀ।
ਉਨ4 2 ਵੇਿਖਆ, ਉਨ4 2 ਤ. ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ ਿਵਚ ਕਲੋਲ2 ਕਰਦੇ, ਖੇਡਦੇ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਕ
ਦੂਜੇ ਮਗਰ ਭ6 ਜਦੇ ਿਕੰਨG  ਿਪਆਰੇ ਲ6 ਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਮੁੰ ਡਾ ਕੁੜੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ
ਿਮਲਣਾ ਭੁ6 ਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਕਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
''ਭਾਗੂ ਿਕੰਨG  ਆਜ਼ਾਦ ਨG  ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹਨਾ।'' ਿਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਲੋਲ2 ਕਰਦੀ ਜੋੜੀ ਨੰੂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਨਹ: ਿਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ. ਵੀ ਵ6 ਧ ਗੁਲਾਮ ਨG ।''
''ਿਕN?'' ਿਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ42 ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਿਜਵ? ਭਾਗੂ ਨG  ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗ6ਲ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ ਹੋਵੇ।
''ਹ2, ਆਪ2 ਤ2 ਿਸਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਿਝੜਕ2 ਤ. ਡਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਨ4 2 ਨੰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹੰਦੈ।
ਪਤਾ ਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸ ਖਾਣੀ ਜਾਤ ਇਨ4 2 ਲਈ ਕਦ. ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੇ।''
''ਹਾਏ ਵੇ ਭੈਿੜਓ! ਕਦੇ ਇਨ4 2 ਨੰੂ ਖੇਡਦੇ, ਕਲੋਲ2 ਕਰਦੇ ਤ2 ਦੇਖ ਲੋ ਿਕੰਨG  ਵਧੀਆ ਲਗਦੇ ਨG ।'' ਿਕਰਨਾ ਿਕਸੇ ਡਰ ਦੀ
ਮਾਰੀ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਇਕ6 ਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਦੋਵ? ਮੁੰ ਡਾ-ਕੁੜੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਜੋੜੀ ਬਾਰੇ, ਇਨ4 2 ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਰ6 ਜ-ਰ6ਜ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਿਪਆਰ ਜਤਾNਦੇ
ਰਹੇ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦਾ ਿਗਆ, ਚੰਨ ਤੁਰਦਾ ਿਗਆ, ਬ6 ਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੋਲ2 ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਦੇ ਉਨ4 2 ਦੀ
ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਜਾ ਲੁਕਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਆਪਣੀ ਚ2ਦੀ ਰੰਗੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤ ਨੰੂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਿਦੰਦਾ। ਜਦ. ਚੰਨ
ਬ6 ਦਲੀ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਲਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ2 ਭਗਵਾਨ ਨG  ਘੜੀ ਤ. ਟਾਈਮ ਵੇਿਖਆ, ਚਾਰ ਵ6 ਜ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਰ ਿਪੰਡ



ਿਵਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਪਈ ਸੀ। ਟਾਹਲੀ ਉਪਰ ਪਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ
ਆਲ4ਿਣਆਂ ਿਵਚ ਿਹਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਦੋਵ? ਉਠ ਕੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
''ਰ6 ਜ ਗੇ ਹੁਣ ਤ2।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਦੋਵ2 ਦੇ ਟਕੋਰ ਮਾਰੀ।
''ਨਹ:, ਭੁ6 ਖ ਹੋਰ ਵਧ ਗੀ।'' ਭਾਗੂ ਬੋਿਲਆ।
''ਫੇਰ ਕੋਈ ਲਾਜ ਕਰਾਓ।''
''ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ! ਚ6 ਲ ਚ6 ਲੀਏ, ਟਾਇਮ ਤ2 ਦੇਖ।'' ਭਾਗੂ ਨG  ਘੜੀ ਿਵਖਾਈ। ਦੋਵ? ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਸੜਕ
ਪੈ ਗਏ। ਿਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ4ੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ. ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ. ਹਟ ਗਏ ਤ2 ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੋਲ
ਚੰਨ ਿਨੱਕੀ ਬ6 ਦਲੀ 'ਚ. ਿਨਕਲ ਕੇ ਹ6 ਸ ਿਪਆ।

7.

ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ6 ਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਆਈ ਖੜ4ੀ ਸੀ। ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਹ-ਲਿਹਰਾNਦੀ ਪ6 ਕੀ ਫ਼ਸਲ
ਸੋਨG  ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾNਦੀ। ਿਕਸਾਨ ਚਾਹੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪ6ਕਣ ਤ6 ਕ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦ. ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ
ਆ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਤ2 ਉਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਵ2ਗ ਿਫ਼ਕਰ2 ਿਵਚ ਡੁ6 ਬ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ
ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰੀ-ਕਰਵਾਈ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਜਾਵੇ। ਜਦ. ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਗੁ6 ਠX  ਰ6 ਬ ਗ6ਜਦਾ ਹੈ ਤ2 ਿਕਸਾਨ ਦਾ
ਿਦਲ 'ਧ6 ਕ-ਧ6 ਕ' ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹ6 ਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲ6 ਖ2 ਤਰਲੇ ਿਮੰਨਤ2 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ
ਭਗਤ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁ6 ਤ2 ਵਰਗੀ ਫ਼ਸਲ
ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ. ਇਹ ਪ6 ਕ ਜ2ਦੀ ਹੈ ਤ2 ਮੰਗਦਾ ਰ6 ਬ ਤ. ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਪ6 ਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀਹੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਓਥੇ
ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਵੀਹੀ ਿਵਚਲੀ ਕ6 ਢੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਇ6 ਟ2 ਉਵ? ਹੀ ਿਖੰਡੀਆਂ-ਪੰੁਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਿਕNਿਕ ਦੋਵ?
ਘਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ2 ਿਵਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵ6 ਢੀ ਗਈ, ਵੇਚੀ ਗਈ 'ਤੇ ਉਸ ਿਵਹਲੀ, ਹੋਈ ਧਰਤੀ
ਉਤੇ ਅ6 ਗੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਿਦ6 ਤੀ। ਜਦ. ਦੋਵ? ਿਧਰ2 ਿਵਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਿਫਰ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਨੱਤਰ
ਆਈਆਂ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਰਾਤ ਨੰੂ ਇਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਕੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕ6 ਢ ਿਦ6 ਤੀ। ਿਦਨ ਚਿੜ4ਆ।
ਮੁਖਿਤਆਰ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਜ6 ਗੀ ਨG  ਖੋਦ ਨਾਲ ਉਪਰ. ਦੋ ਰਦੇ
ਚੁ6 ਕ ਿਦ6 ਤੇ।
''ਿਕਹੜੈ? ਖੜ4 ਜੋ ਥੋਡੀ ਮ2 ਦੀ...।' ਗੁਰਿਦਆਲ, ਜੀਤਾ ਤੇ ਸੁਰਜੂ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹੀ ਨੰੂ ਭ6 ਜੇ। ਿਪ6 ਛੇ ਸੀਤੋ ਤੇ ਉਸਦੀ
ਧੀ ਅ6 ਕੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾNਦੀਆਂ ਭ6 ਜ ਤੁਰੀਆਂ।
''ਆਜੋ ਗਾਹ2 ਦੇਈਏ ਦੁ6 ਧ ਨੰੂ ਪੈਸੇ।'' ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ2 ਨG  ਗੰਡਾਸੇ ਉਗਰ ਲਏ।
''ਹਾਏ! ਵੇ ਲੋਕੋ ਮਾਰਤੇ ਵੇ....। ਚੰਦ ਕੁਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੀਤੋ ਤੇ ਅ6 ਕੀ
ਨG  ਗੁਰਿਦਆਲ ਹੋਰ2 ਦੇ ਗੰਡਾਸੇ ਫੜ ਲਏ।
''ਤੂੰ  ਪਰ2 ਹੋ ਜਾ ਨੀ, ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਇਨ4 2 ਨਾਲ ਦੇਖ ਈ ਲੈਣ ਦੇ।'' ਜ6 ਗੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਧ6 ਕਾ ਦੇ ਕੇ ਭ6 ਜ ਿਲਆ ਤੇ
ਇਕ ਡ2ਗ ਸੁਰਜੂ ਦੇ ਮੌਰ2 ਿਵਚ ਜਾ ਧਰੀ।



''ਓਏ ਮੁੰ ਿਡਓ! ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਸੁਰਤ, ਕਦੇ ਐ ਂਮਸਲੇ ਹ6ਲ ਹੋਏ ਨG ?'' ਬਜ਼ਰੁਗ ਹਰਭਜਨ ਿਗਆਨੀ ਨG  ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਵ6 ਖ-ਵ6 ਖ
ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਹੀ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਆ ਖੜ4ੇ।
''ਦੇਖ ਭਜਨ ਿਸਆਂ, ਤੂੰ  ਆਪ ਿਸਆਣੈ, ਕਦੇ ਵੀਹੀਆਂ ਿਵਚ ਕੰਧ2 ਿਨਕਲੀਆਂ ਨG ?'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਸ6 ਚਾ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।
''ਭਜਨ ਿਸਆਂ, ਇਹ ਿਪੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ, ਇਥ. ਦੀ ਵੀਹੀ ਹਈ ਨੀ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਪਛਲੇ ਸ਼ਬਦ2 ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ
ਬੋਲ ਿਗਆ।
''ਓਏ ਭਾਈ! ਿਕN ਆਪਸ 'ਚ ਕਟਾ-ਵਢੀ ਹੋਏ ਓ। ਦੋ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੰੂ ਨਬੇੜੋ ਪਰ42।''
''ਐ ਂਨੀ ਿਨਬੜਦਾ ਇਥੇ ਤ2 ਕਤਲ ਹੋਊ।'' ਸੁਰਜੂ ਭੀਸਿਰਆ ਖੜ4ਾ ਸੀ।
'' ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੈ ਤ2 ਫੇਰ ਆ ਇਧਰ, ਜੇ ਨਾ ਚਟਨੀ ਮ2ਗੂੰ  ਰਗੜਦੀਏ।'' ਜ6 ਗੀ ਨG  ਖ6 ਬਾ ਹ6 ਥ ਸ6 ਜੇ ਹ6 ਥ ਉਤੇ ਧਰ
ਕੇ ਮਲ਼ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਓਏ ਵੀਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨG  ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜ2, ਗ6ਲ2 ਮਾਰਦੈ।''
''ਅ6 ਿਛਆ! ਤ2 ਫੇਰ ਆਜਾ ਹੁਣ ਇ6 ਕੀਮ: ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ।'' ਜ6 ਗੀ ਨG  ਡ2ਗ ਥੋੜ4ਾ ਉਪਰ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ।
''ਚਲੋ ਓਏ ਮੁੰ ਿਡਓ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਵੀਹੀ ਤ2 ਇਥੇ ਈ ਰਿਹਜੂ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਆਪਾ ਪਾਲ.ਗੇ।'' ਹਰਭਜਨ
ਿਗਆਨੀ, ਗੁਰਿਦਆਲ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਤ6 ਕ ਛ6 ਡ ਿਗਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਿਤਆਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਲੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜ6 ਗੀ ਤੇ ਚ2ਦੀ ਨG
ਸਕੂਟਰ ਚੀਮੇ ਥਾਣੇ ਨੰੂ ਹ6 ਕ ਿਦ6 ਤਾ। ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਜ2ਿਦਆਂ ਸਕੂਲ. ਆNਦੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਵੇਖ ਿਲਆ। ਜਦ ਉਹ
ਘਰ ਿਗਆ ਤ2 ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਗ6ਲ2
ਛੇੜ ਰ6 ਖੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਸੋਨੰੂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਖੜੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਚਮਿਕਆ ਤ2 ਉਸਨG
ਜ6 ਗੀ ਤੇ ਚ2ਦੀ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਮੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦ6 ਸ ਿਦ6 ਤਾ। ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਝ ਵ2ਗ ਕੰਨ ਚੁ6 ਕ ਲਏ।
''ਿਲਆ ਓਏ ਜੈਲੂ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨG ।''
ਜੈਲੂ ਨG  ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕ6 ਢ ਿਲਆ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਤੇ ਚੰਨਣ ਮ5ਬਰ ਜੈਲੂ ਦੇ ਦੋਵ2 ਸਾਈਡ2
ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟ2 ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਏ।
''ਓਏ ਸੁਰਜੂ।''
''ਹ2।''
''ਘਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ  ਜਾ ਕੇ ਐ ਂਕਿਹ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਆਊ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਇਆ ਤ2
ਉਹਨੰੂ ਕਿਹ ਦੇ ਵੀ ਚੀਮੇ ਥਾਣੇ ਆ ਜੇ।''
''ਚੰਗਾ।'' ਸੁਰਜੂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
''ਿਕਧਰ ਦੀ ਚ6 ਲੀਏ ਮ5ਬਰਾ?'' ਜੈਲੂ ਨG  ਟਰੈਕਟਰ ਘਰ. ਬਾਹਰ ਕ6 ਢ ਿਲਆ।
''ਉਹ ਤੋਲਾਵਾਲ ਕੰਨੀ ਦੀ ਗਏ ਨG , ਆਪ2 ਬੀਰ ਕੰਨੀ ਦੀ ਚਲਦੇ ਆਂ।'' ਮ5ਬਰ ਦੀ ਜਗ4ਾ ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਜਵਾਬ ਿਦ6 ਤਾ।
ਟਰੈਕਟਰ ਬੀਰ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਸੜਕ ਚਾੜ4 ਿਲਆ।
''ਪਿਹਲ2 ਸਾਲਾ ਗਾਈ ਂ ਜੀ ਕਿਹੰਦਾ ਕਰਲੋ ਵੀਹੀ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਾਤ ਨੀ ਪੁਛਦਾ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ
ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ।



''ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਿਵਚਾਰਾ, ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਵਥੇਰੇ ਕੰਮ ਰਿਹੰਦੇ ਨG । ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ।'' ਜੈਲੂ,
ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਿਗਣਾਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਿਕਹੜਾ ਕਰਦੈ ਉਹ ਕੰਮ? ਮ5 ਤ2 ਉਹਨੰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਮੇ, ਬੀਰ ਆਿਲ਼ਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦ2।''
''ਚ6 ਲ ਚੰਗੈ ਜੇ ਅ6 ਜ ਓਥੇ ਈ ਿਮਲ ਜੇ।''
ਗੁਰਿਦਆਲ ਹੋਰ: ਬੀਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਜੈਲੂ ਬੀਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ
ਵੇਖਣ ਭੇਜ ਿਦ6 ਤਾ। ਆਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅ6 ਗੇ ਖੜ4 ਗਏ। ਜੈਲੂ ਨੰੂ ਸਰਪੰਚ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ
ਸਾਰੀ ਗ6ਲ ਦ6 ਸ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਾਰੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਡ6 ਠੀ ਸਪਿਰੰਗ2 ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ
ਬੈਠਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਝੂਲੇ ਿਵਚ ਪਏ ਿਨੱਕੇ ਬ6 ਚੇ ਵ2ਗ ਝੂਲੀ ਜ2ਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠG  ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੂਰ
ਆNਦੇ ਚਾਰ ਬੰਿਦਆਂ ਵ6 ਲ ਮੂੰ ਹ ਚੁ6 ਕ-ਚੁ6 ਕ ਵੇਖਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਜਦ. ਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤ2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠG  ਿਸਪਾਹੀ
ਖੜ4ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਅ6 ਗੇ ਰ6 ਖੇ ਮੇਜ ਨੰੂ ਹ6 ਥ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਝੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਆਓ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਅਬ! ਅ6 ਜ ਭੁ6 ਲੇ-ਭਟਿਕਆਂ ਨG  ਿਕਵ? ਦਰਸ਼ਨ ਿਦ6 ਤੇ?'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੀਸਣੀ ਹਾਸੀ ਹਸਦਾ ਕੁਰਸੀ
ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਗਆ।
''ਬ6 ਸ ਥੋਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਦਲ ਕਰ ਆਇਆ।''
ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮ5ਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਤੇ ਜੈਲੂ ਕੋਲ ਪਏ ਬ5ਚ2 ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਏ।
''ਜਾਹ ਮਣੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਕ6 ਪ ਚਾਹ ਦੇ ਕਿਹ ਆ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਕੋਲ ਖੜ4ੇ ਹੋਮਗਾਰਡੀਏ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਚਾਹ ਨੰੂ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦੇ ਜੀ, ਬ6 ਸ ਪੀ ਕੇ ਈ ਤੁਰੇ ਤੇ।''
''ਤੁਸ: ਨਾ ਿਪਆਇਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਅਬ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰ ਹ ਅ6 ਗੇ ਲ6 ਗੇ ਿਕਲੇ ਦੇ ਗੇਟ2 ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਕਾਲੇ
ਬੁ6 ਲ4 ਸੁਸਤ ਿਜਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਿਕNਿਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਾਹ ਿਪਆ ਕੇ 'ਚੂਅ' ਦੀ ਿਬੜ4ੀ ਚਾੜ4 ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਹੋਰ ਦ6 ਸੋ ਫੇਰ ਿਕਮ? ਆਉਣੇ ਹੋਏ?''
''ਵੀਹੀ ਜੀ ਦਾ ਰੌਲੈ ਯਾਰ। ਵੀਹੀ ਹੈ ਤ2 ਸਾਰੀ ਗੁਰਿਦਆਲ ਕੇ ਥF 'ਚ, ਇਨ4 2 ਨG  ਪਿਹਲ2 ਭਾਈਬੰਦੀ 'ਚ ਛ6 ਡਤੀ ਤੀ, ਤੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨG  ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹਰਜ ਐ ਰੋਜ਼ ਕੰਧ ਢਹਾ ਿਦੰਦੈ।''
''ਉਹ ਤ2 ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ ਇਥ. ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀਹੀ।''
''ਕਾਹਨੰੂ ਐ?ਂ ਊਈ ਂਿਫਰਦੇ ਨG  ਪਾਣੀ 'ਚ ਡ2ਗ2 ਮਾਰਦੇ।''
''ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਉਰੇ, ਥੋਡੇ ਮੂਹਰੇ-ਮੂਹਰੇ ਰਪਟ ਿਲਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨG ।''
''ਕੀਹਦਾ-ਕੀਹਦਾ ਨ2 ਿਲਖਾਗੇ?''
''ਪੰਦਰ2 ਜਿਣਆਂ ਦਾ, ਿਵਚੀ ਤੇਰਾ।''
''ਮੇਰਾ?'' ਸਰਪੰਚ ਕੁਰਸੀ ਤ. ਬੁੜ4ਕ ਿਪਆ।
''ਹ2।''
''ਲਓ ਸਰ ਚਾਹ।'' ਹੋਮਗਾਰਡੀਏ ਨG  ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਬ6 ਚੇ ਤ. ਪੰਜ ਕ6 ਪ ਫੜ ਕੇ ਮੇਜ ਉਪਰ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੇ।
''ਲਓ ਪਿਹਲ2 ਚਾਹ ਪੀਓ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗ6ਲ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਚਾਹ ਵ6ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਪੰਜ2 ਨG  ਇਕ-ਇਕ
ਕ6 ਪ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਲਾ ਿਲਆ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਿਪ6 ਛ. ਗੁਰਿਦਆਲ ਹੋਰ2 ਨG  ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, 'ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚ6 ਲੀ, ਮ5 ਿਕN
ਰਹ2 'ਕ6 ਲੀ' ਕਹਾਵਤ ਵ2ਗ ਇਨ4 2 ਨG  ਵੀ ਰਪਟ ਿਵਚ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੰਦਰ2 ਜਿਣਆਂ ਦੇ ਨ2 ਿਲਖਵਾ ਿਦ6 ਤੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਨG



ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾਇਆ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਜੇ ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣ
ਲ6 ਗੇ ਸੀ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਕ5ਟਰ ਿਪ6 ਛੇ ਹੀ ਆ ਿਗਆ। ਦੋਵ2 ਿਧਰ2 ਨੰੂ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਇਕ6 ਠG  ਕਰ ਿਲਆ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ
ਭਤੀਜਾ ਘਰ. ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਿਲਆ, ''ਦ6 ਸੋ ਫੇਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ
ਕਰੀਏ?''
''ਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਐ ਕਰ ਲੋ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਹ6 ਥ ਜੋੜ ਲਏ।
''ਪਿਹਲ2 ਤੁਸ: ਇਹ ਦ6 ਸੋ ਵੀ ਇਥ. ਦੀ ਵੀਹੀ ਹੈਗੀ ਜ2 ਨਹ:।''
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਕ5ਚੀ ਨਾਲ ਕੁਤਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਿਜਹੀ ਦਾੜ4ੀ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਫੇਿਰਆ।
''ਵੀਹੀ ਤ2 ਹੈਗੀ ਐ ਜੀ।''
''ਹੈਨੀ ਜੀ।''
''ਨਹ:....ਨਹ:....ਹੈਗੀ ਵੀਹੀ ਤ2।''
''ਕੌਣ ਕਿਹੰਦੈ, ਇਥ. ਦੀ ਵੀਹੀ ਐ?''
''ਸ਼2ਤੀ....ਸ਼2ਤੀ, ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਿਵਚ ਈ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕN ਬੁਲਾਇਐ। ਦੋ ਿਮੰਟ ਚੁ6 ਪ ਬੈਠW ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਹਵਾ
ਿਵਚ ਹ6 ਥ ਉਪਰ-ਹੇਠ2 ਕਰਿਦਆਂ ਸਭ ਨੰੂ ਚੁ6 ਪ ਕਰਵਾ ਿਦ6 ਤਾ। ''ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਿਪੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨੀ ਹੈ?''
''ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮ5 ਹੁਣੇ ਿਲਆਇਆ।'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਘਰ. ਜਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ।
''ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਹੀ, ਆ....ਆਹ ਇਥ. ਦੀ ਐ।'' ਉਸਨG  ਵੀਹੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ 'ਤੇ Nਗਲ ਫੇਰੀ।
''ਇਹ ਤ2 ਹੋਰ ਿਕਤ. ਦੀ ਐ।''
''ਹ2 ਜੀ, ਪਿਹਲ2 ਇਹ ਇਥ. ਦੀ ਤੀ ਜੀ, ਿਜ6 ਥੇ ਇਨ4 2 ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਬਾਤ2 ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨG , ਇਥ. ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜੈਲੂ ਕੇ
ਘਰ ਿਵਚ ਦੀ ਤੀ।'' ਮੁਖਿਤਆਰ ਹਵਾ ਿਵਚ ਹ6 ਥ ਿਹਲਾ-ਿਹਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਦ6 ਸਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਫੇਰ ਨਾ ਤ2 ਹੁਣ ਇਥ. ਦੀ ਵੀਹੀ ਐ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜ6 ਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਓਧਰ ਦੀ ਕ6 ਢ ਸਕਦੇ ਆਂ ਿਕNਿਕ ਓਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਪੈ
ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸ: ਦ6 ਸੋ ਫੇਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ?'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੋਵ2 ਿਧਰ2 ਦੀ ਰਾਇ ਉਨ4 2 ਦੇ ਮੂੰ ਹ2 ਤ. ਪੜ4ਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਿਜਮ? ਤੁਸ: ਕਰ ਿਦਓਗੇ, ਬ6 ਸ ਠੀਕ ਐ ਜੀ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਬੋਿਲਆ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਿਹਲ2 ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ''ਆਪ2 ਐ ਂਕਰਦੇ ਆਂ, ਿਜਹੜੀ ਵੀਹੀ
ਕਰਤਾਰ ਕੇ ਘਰ ਿਪ6ਛ. ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਐ, ਓਥ. ਦੀ ਪਾਣੀ ਕ6 ਢ ਿਦੰਨG  ਆਂ ਤੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੀ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਲ2ਘਾ ਰ6 ਖ ਿਦੰਨG
ਆਂ ਜ2 ਪਾਣੀ ਇਥ. ਦੀ ਕ6 ਢ ਿਦੰਨG  ਆਂ। ਲ2ਘਾ ਉਥ. ਦੀ ਰ6 ਖ ਿਦੰਨG  ਆਂ। ਿਕN ਮਨਜ਼ਰੂ ਐ ਗੁਰਿਦਆਲ?''
''ਿਜਮ? ਤੁਸ: ਕਿਹ 'ਤਾ ਠੀਕ ਐ ਜੀ।''
''ਤੂੰ  ਭਾਈ ਮੁਖਿਤਆਰ?''
''ਨਹ: ਜੀ, ਐ ਂਨੀ ਠੀਕ। ਜੇ ਵੀਹੀ ਇਧਰ ਦੀ ਐ, ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਧਰ ਦੀ ਕ6 ਢੋ।''
''ਦੇਖੋ, ਮ5 ਤ2 ਦੋਵ2 ਿਧਰ2 ਦੇ ਲਗਦੀ ਕਿਹ 'ਤੀ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ।''
ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੋਵ2 ਿਧਰ2 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤ6 ਕ ਿਵਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਬੋਲਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੀ ਿਜ6 ਦ
ਕੁ6 ਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵ2ਗ ਟੇਢੀ ਦੀ ਟੇਢੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਗ6ਲ ਿਸਰੇ ਨਾ ਲਗਦੀ ਵੇਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਦੋਵ2 ਿਧਰ2 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ
ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਦ6 ਤਾ। ਜ2ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸਰਪੰਚ ਨG  ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ
ਆਏ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ2 ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਵ6 ਟ ਿਗਆ।



ਸਵੇਰ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਦੋਵ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਪਹੰੁਚੀਆਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਇਕ-ਦੋ ਰੌਲੇ ਿਨਪਟਾ ਕੇ ਦੋਵ2
ਿਧਰ2 ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਦੋਵ? ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮ5ਬਰ ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕੋਇਆਂ ਥਾਣ:
ਘੂਰਦੇ ਰਹੇ। ਅ6 ਜ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ। ਿਫਰ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਉਤੇ ਗ6ਲ ਛ6 ਡ ਿਦ6 ਤੀ। ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਿਫਰ ਅਗਲੇ। ਇਸ ਤਰ42 ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਈ ਿਦਨ ਬੁਲਾNਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ
ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤ. ਅ6 ਕ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਿਦ6 ਲੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ
ਸਿਕਆ। ਅਖੀਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਧਾਰਾ 325 ਲਾ ਕੇ ਦੋਵ2 ਿਧਰ2 ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।

8.
ਿਸਆਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਦਰਖ਼ਤ2 ਦੇ ਪ6 ਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਕੇ ਝੜਨ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਕਈ ਿਦਨ2 ਤ.
ਸੂਰਜ ਨG  ਆਪਣਾ ਮੁ6 ਖ ਨਹ: ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਧੰੁਦ ਪ5ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਬੁ6 ਢੇ-ਠG ਰੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਧੰੂਣੀਆਂ ਦੁਆਲੇ
ਬੈਠG  ਅ6 ਗ ਸੁਲਘਾNਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਅ6 ਜ ਜਦ. ਕਈ ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਿਕਰਨ2 ਨG  ਿਮ6 ਠੀ-ਿਮ6 ਠੀ ਿਨੱਘ
ਵਰਸਾਈ ਤ2 ਸਭ ਦੇ ਮੁ6 ਖ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰ2 ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨG  ਕਈ ਿਦਨ2 ਦੇ ਧੋਤੇ ਿਗ6 ਲੇ
ਕ6 ਪਿੜਆਂ ਨਾਲ ਬਨG ਰੇ ਭਰ ਿਦ6 ਤੇ। ਜਦ. ਸੂਰਜ ਥੋੜ4ਾ ਹੋਰ ਉਪਰ ਉਿਠਆ ਤ2 ਉਸਦੀਆਂ ਗਰਮ ਿਕਰਨ2 ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ.
ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨੱਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਭਗਵਾਨ ਜਦ. ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨG  ਿਵਚ. ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤ2 ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਿਕਰਨ2 ਨG  ਇਕ
ਵਾਰ ਬੰਦ ਿਜਹੀਆਂ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਉਸਨG  ਦੋਵ? ਅ6 ਖ2 ਮਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲ6 ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰ ਵਰਗੇ ਸੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਵ6 ਲ
ਸਰਸਰੀ ਿਜਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਦਆਂ, ''ਆ....ਆ....ਆਹਾ....ਹਾ....ਹਾ....ਵਾਹ ਓਏ ਰ6ਬਾ!'' ਕਿਹ ਕੇ ਿਸ:ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠਰੇ ਹ6 ਥ ਪੈਰ ਸੇਕੇ। ਜਦ. ਕ2ਬਾ ਉਤਰ ਿਗਆ, ਿਫਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ।
ਲੋਈ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਚੋਏ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਿਗਆ। ਿਮ6 ਟੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ
ਪਟੜੀ ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ. ਕਾਫ਼ੀ Pਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਏ ਿਵਚਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਸ2 ਨੰੂ ਚੜ4
ਗਈ। ਉਸਨG  ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਲੋਈ ਨੰੂ ਨ6 ਕ ਤ. ਉਪਰ ਤ6 ਕ ਸਰਕਾ ਿਲਆ। ਚੋਏ ਦੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੁਰੀ
ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ। ਕਦੇ ਇਸ ਚੋਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚ2ਦੀ ਵ2ਗ ਚਮਕਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ। ਅਸ: ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਹੰੁਦੇ ਜਦ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਦੁਪਿਹਰ2 ਇਸ ਚੋਏ ਿਵਚ ਨਹਾ-ਨਹਾ ਕਟਦੇ। ਕਦੇ ਪੁਲ ਤ.
ਚੋਏ ਿਵਚ ਛਾਲ2 ਮਾਰਦੇ। ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੀਵੀਆਂ ਇਥੇ ਕ6 ਪੜੇ ਧੋਣ ਆNਦੀਆਂ। ਅਸ: ਸਾਰਾ ਦੁਪਿਹਰਾ ਇਸ
ਚੋਏ 'ਤੇ ਲੰਘਾ ਜਦ. ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਘਰ ਜ2ਦੇ ਤ2 ਮ2 ਿਝੜਕ2 ਿਦੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹ: ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਮ2
ਦੀਆਂ ਿਝੜਕ2 ਦੀ ਪ:ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਆ ਵੜਦੇ। ਿਵਚੇ ਮ6 ਝ2 ਨਹਾNਦੀਆਂ। ਿਵਚੇ
ਅਸ:, ਿਫਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਬ6 ◌6ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਤ2 ਕੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ
ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ: ਿਰਹਾ। ਹੁਣ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ2 ਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਸਭ ਇਸ ਿਵਚ ਰੋੜ4 ਿਦ6 ਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਚ2ਦੀ
ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ. ਿਕੰਨਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ ਸਮ2। ਲੋਕ ਵੀ ਿਕੰਨG
ਬਦਲ ਗਏ ਨG । ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈ ਇਸ ਚੋਏ ਦੀ ਸ਼ੁ6 ਧਤਾ।



ਭਗਵਾਨ ਲੰਘ ਗਏ ਸਮ? ਦੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਯਾਦ2 ਿਵਚ ਉਲਿਝਆ ਖੇਤ ਜਾ ਪਹੁੰ ਿਚਆ। ਉਹ ਖਾਲ ਿਵਚ ਲ6 ਤ2 ਲਮਕਾਅ
ਕੇ ਵ6 ਟ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਖਾਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵ6 ਟ ਉਪਰ ਉਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਾਹ ਉਤੇ ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ2 ਸੂਰਜ
ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੁ6 ਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵ2ਗ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਉਨ4 2 ਵ6 ਲ ਿਟਕ-ਿਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
ਿਕੰਨੀਆਂ ਸੁੰ ਦਰ, ਪਿਵ6 ਤਰ ਤੇ ਅਣਭੋਲ ਿਜਹੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਨG  ਇਹ ਬੂੰ ਦ2, ਿਬਲਕੁਲ ਕਰਮੀ ਵ2ਗ। ਸ6 ਚ! ਕਰਮੀ ਵੀ
ਤ2 ਇਨ4 2 ਵ2ਗ ਸੁੰ ਦਰ, ਪਿਵ6 ਤਰ ਤੇ ਭੋਲੀ ਿਜਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਇਨ4 2 ਬੂੰ ਦ2 ਵ2ਗ ਆਪਣੇ ਸੁਹ6 ਪਣ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਹ:।
ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਦਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਵਰੁ6 ਧ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹ:। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵ2ਗ ਸਭ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ
ਿਪਆਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਿਦਲ, ਿਕੰਨੀ ਭੋਲੀ ਐ ਿਵਚਾਰੀ, ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲ5ਦੀ ਹੈ। ਮ5 ਵੀ
ਤ2 ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹ: ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਹ6 ਕ ਰਖਦੀ ਐ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਐ, ਜਦ. ਮ5 ਿਪਛਲੀ
ਲੋਹੜੀ ਵੇਲੇ ਦਸ ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਹਲ2-ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਨਹ:। ਨ6 ਕ
ਚੜ4ਾਈ ਿਫਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੇ ਇੰਨG  ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਿਕN ਆਇਐ।ਂ ਫੇਰ ਮਸ2 ਮਨਾਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਸਨG  ਹਸਦੀ ਨG  ਅੰਦਰ.
ਪੇਟੀ ਿਵਚ. ਗ6ਚਕ2 ਕ6 ਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਿਲਆ ਰ6 ਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ. ਮ5 ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁ6 ਿਛਆ ਸੀ ਤ2 ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ
ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ''ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸ: ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੀਰ Y। ਓਸ ਵੀਰ ਨG  ਤ2 ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਖਾ ਿਲਆ ਤੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਿਹ
ਿਗਆ ਤੀ।'' ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਉਸ ਪ:ਤੀ ਿਪਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪ:ਮਾਤਮਾ ਮ5
ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ2, ਿਜਸਨG  ਮੈਨੂੰ  ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦ6 ਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਭੂਤਕਾਲ ਿਵਚ. ਉਖੜ ਕੇ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਆ ਿਡ6 ਿਗਆ। ਉਸਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਿਜਵ? ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਹੁਣ ਵੀ ਿਸ6 ਲ4ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਮ5 ਹੁਣ ਵੀ ਤ2 ਕਈ ਿਦਨ2 ਤ. ਕਰਮੀ ਕੇ ਘਰ ਨਹ: ਿਗਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁ6 ਸੇ ਹੰੁਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਉਥ. ਉਠਾ ਕੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਲਆ। ਉਠਣ ਲ6 ਿਗਆਂ ਪਾਲੇ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਿਜਹੀ ਸਾਰੇ
ਿਪੰਡੇ ਿਵਚ ਿਫਰ ਗਈ। ਉਸਨੰੂ ਪੈਰ2 ਤ. ਲੈ ਕੇ ਿਸਰ ਤ6 ਕ ਧੁੜਤੜੀ ਿਜਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
ਖੇਤ. ਿਪੰਡ ਤ6 ਕ ਆNਿਦਆਂ ਉਸਨੰੂ ਲੋਈ ਵਾਧੂ ਿਜਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਈ ਲਾਹ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ
ਸਾਈਕਲ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਿਲਆ।
ਘਰ ਜ2ਦੇ ਨੰੂ ਕਰਮੀ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਪਈ ਧੁ6 ਪ ਸੇਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ2 ਬੈਠG  ਸਨ।
ਭਗਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਕੁੜੀ ਨG  ਗੁ6 ਸੇ ਿਵਚ ਮੰੂਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵ6 ਟ ਿਲਆ।
''ਤਾਈ ਦੇਖ....ਦੇਖ....ਗੁ6 ਸੇ 'ਚ ਿਕਮ? ਸੁੰ ਡੀ ਮ2ਗੂ ਮੁੜੀ ਪਈ ਐ।'' ਭਗਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁ6 ਸੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ
ਲਗਾ ਿਗਆ।
''ਗੁ6 ਸੇ ਤ2 ਹੋਊਗੀ, ਆਇਆ ਦੇਖ ਿਕੰਨG  ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਐ।ਂ'' ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਮੀ ਦੇ ਹ6 ਕ 'ਚ ਬੋਲ ਗਈ।
''ਤਾਈ ਥੋਨੰੂ ਪਤਾ ਤ2 ਹੈ, ਵੀਹੀ ਜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ 'ਤੀ। ਬ6 ਸ ਓਧਰ ਈ ਉਲਝੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ।'' ਭਗਵਾਨ ਿਕਵ? ਨਾ ਿਕਵ?
ਕਰਮੀ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਿਲਆ ਸੀ।
''ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਵੀਹੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਤੀ, ਚਾਹੇ ਨਾ! ਹੁਣ ਤੰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਏ ਿਨਪਟ।'' ਸੁਰਜੀਤ ਪ6ਲਾ
ਛੁਡਾ ਗਈ।
''ਭਾਗੂ ਇਹਦੇ ਇਕ ਮਾਰ ਕੰਨ ਦੀ ਜੜ4 'ਚ, ਆਪੇ ਬੋਲਪੂ।'' ਗੁਰਜੀਤ ਗੁ6 ਸੇ ਹੋਈ ਪਈ ਕਰਮੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਚੜ4ਾ ਿਗਆ।
''ਨਹ: ਓਏ ਭੈਿੜਆ, ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁ6 ਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਹ6 ਥ2 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁ6 ਟ2ਗੇ ਤ2 ਉਹ ਬੁਸੇਗਾ ਈ। ਕਰਮੀ ਵੀ ਤ2
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਸਭ ਨੰੂ ਮਿਹਕ2 ਦੇਣ ਆਲਾ ਗੁਲਾਬ ਈ ਐ। ਮਿਹਕ2 ਵੰਡਣ ਆਲੇ ਫੁ6 ਲ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ



ਗੁ6 ਸੇ ਨਹ: ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤ2 ਤੈਨੰੂ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਐ, ਿਕN ਭੈਣ!'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਕਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ 'ਚ
ਿਲ6 ਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਦੇ ਨG  ਕਰਮੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹਾੜ4ੇ ਕ6 ਢਦਾ ਉਸਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵਿੜਆ।
''ਹਾਏ, ਹਾਏ! ਐਨਾ ਗੁ6 ਸਾ।'' ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਕਰਮੀ ਨG  ਮੂੰ ਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਿਲਆ।
ਭਗਵਾਨ ਨG  ਕਰਮੀ ਦਾ ਗੋਰਾ ਿਚਹਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਘੁਮਾ ਿਲਆ, ''ਦੇਖ ਕਰਮੀ, ਜੇ ਤੂੰ  ਐ ਂ
ਗੁ6 ਸੇ ਈ ਰਿਹਣੈ, ਫੇਰ ਮ5 ਇਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣੈ। ਮ5 ਤ2 ਜਾਨ2 ਫੇਰ।''
''ਨਹ:, ਨਹ: ਭਾਗੂ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਖੜ4ੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬ2ਹ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਿਬਠਾ ਿਲਆ, ''ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ
ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ।''
''ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ, ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੰੂ, ਬ6 ਸ ਹੁਣ ਤ2 ਖੁਸ਼ ਐ?ਂ'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਦੋਵ? ਕੰਨ ਫੜ ਲਏ। ਕਰਮੀ ਨG  ਆਪਣੇ
ਗੁਲਾਬੀ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਥੋੜ4ਾ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਚ6 ਲ ਭਾਗੂ ਖੇਤ. ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਿਲਆਈਏ।'' ਕਰਮੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬ2ਹ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤ2 ਵ6 ਲ ਿਖ6 ਚ
ਤੁਰੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਿਡਆਂ ਤ6 ਕ ਅ6 ਪੜੀ ਹਰੀ ਕਣਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਵਛੀ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਵ2ਗ ਿਦਸਦੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ
ਵ6 ਟ2 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ6 ਢੀਆਂ ਸਰ4. ਦੀਆਂ ਆੜ2 ਫੁ6 ਲ2 ਨਾਲ ਲ6 ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਰ4. ਦੇ ਫੁ6 ਲ2 ਤ. ਰਸ ਚੂਸਣ ਲਈ
ਆਈਆਂ ਮ6 ਖੀਆਂ ਭ:-ਭ: ਕਰਦੀਆਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵ? ਖੇਤ ਦੀ ਿਵ6 ਘੇ ਥ2 ਿਵਚ ਲਾਈ ਗੋਭੀ ਕੋਲ
ਜਾ ਪਹੰੁਚੇ।
''ਕਰਮੀ, ਹੁਣ ਤ2 ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਕਦੇ ਿਮਲਾਈ ਦੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ।'' ਭਾਗੂ ਮੁਰਝਾਏ ਫੁ6 ਲ ਵ2ਗ ਮੂੰ ਹ ਬਣਾ ਕੇ
ਤਰਲਾ ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਗਆ।
''ਜੇ ਿਮਲਣੈ ਤ2 ਐ ਂ ਕਰ।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨG ੜੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰ Nਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ,
''ਓਹ....ਓ....ਓ....ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀ ਆਲਾ ਉਨ4 2 ਦਾ ਘਰ ਈ ਐ ਨਾ?''
''ਹ2।''
''ਇਥ. ਿਸ6 ਧਾ ਭਾਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਿਮਲ ਆ।''
''T....ਤੈਨੰੂ ਚਹੇਡ2 ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ। ਮੇਰਾ ਤ2 ਮਰਨ ਹੋ ਿਰਹਾ।''
''ਚੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੋਨੂੰ  ਮਰਨ ਨੀ ਿਦੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲਾਵ2ਗੇ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਦੋ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁ6 ਲ ਪੁ6 ਟ ਕੇ ਭਾਗੂ ਦੇ ਦੋਵ2 ਹ6 ਥ2
ਿਵਚ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੇ।
''ਕਦ. ਿਮਲਾਉਗੇ?''
''ਕ6 ਲ4 ਨੰੂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ।''
''ਪ6 ਕਾ?''
''ਹ2 ਪ6 ਕਾ।''
''ਓ ਵੈਰੀ ਗੁ6 ਡ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰ ਮ ਲਏ।
ਹੁਣ ਦੋਵ? ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਰਮੀ ਨG  ਗੋਭੀ ਚੀਰ ਕੇ ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਉਪਰ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਆਟਾ ਗੰੁਨ ਕੇ
ਰੋਟੀ ਲ6 ਗ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਹਨ4G ਰਾ ਹੋਣ ਤ6 ਕ ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੰਮ2 ਿਵਚ
ਹ6ਥ ਵਟਾNਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਰਮੀ ਨG  ਅ6 ਜ ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਘਰ ਹੀ ਰ6ਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਲ਼ੀ



ਹ6ਥ ਸੁਨG ਹਾ ਭੇਜ ਿਦ6 ਤਾ। ਅ6 ਜ ਹੀ ਨਹ:, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ2 ਘਰ ਿਵਚ ਇਕ6ਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਜ2 ਕਦੇ
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਤ2 ਉਹ ਉਸਨੂੰ  ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾ ਲ5ਦੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ2 ਥੋੜ4ਾ ਿਚਰ ਗ6ਲ2
ਕਰਕੇ ਸF ਗਏ ਪਰ ਕਰਮੀ ਤੇ ਭਾਗੂ ਰਜਾਈਆਂ ਿਵਚ ਬੈਠG  ਦੇਰ ਰਾਤ ਤ6 ਕ ਗ6ਲ2 ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ।

9.
ਸਵੇਰੇ ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਿਤੰਨ2 ਨG  ਜਾਞੀਆਂ ਵ2ਗ
ਿਤਆਰੀ ਿਖ6 ਚੀ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੀ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ2 ਹੇਠ ਅ6 ਗ ਵ2ਗ ਮ6 ਚ ਪਈ ਸੀ।
ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਕ6 ਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਸਜੀ ਜਵਾਨੀ ਬੁ6 ਢੇ-ਠG ਿਰਆਂ ਨੰੂ 'ਹਟ ਿਪ6 ਛੇ' ਆਖਦੀ ਸੀ। ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਕਾਹਲ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਿਫਰਨੀ ਉਪਰ. ਮੇਲੇ ਜ2ਦੇ ਹੋਰ ਿਪੰਡ2 ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ2 ਦੀ ਤੇਜ-ਤੇਜ
'ਖਰ....ਰ....ਖਰ....' ਿਪੰਡ2 ਦੀ ਮੇਲੇ ਲਈ ਅਿਹਮੀਅਤ ਮੂੰ ਹ. ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਸੀ। ਿਸਆਣੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਬ6 ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਥ2 ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰਾਲੀ
ਿਵਚ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ੌਕੀਨ-ਸ਼ੌਕੀਨਣ2 ਅਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ:ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸ਼ੀਿਸ਼ਆਂ ਮੂਹਰੇ
ਅੜੀਆਂ ਖੜ4ੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ. ਸਾਰੇ ਮੇਲੀ-ਮੇਲਣ2 ਇਕ6 ਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤ2 ਚੰਨਣ ਨG  'ਬਿਹ ਜੋ ਭਾਈ ਬਿਹ ਜੋ' ਕਿਹੰਦੇ
ਨG  ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਰ ਿਲਆ। ਸ਼2ਤਪੁਰ ਤ. ਮੇਲੇ ਤ6 ਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਿਜਵ?
ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਮੇਲੇ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਹੋਵੇ।
ਮੇਲੇ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚਿਦਆਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਸਾਿਰਆਂ ਤ. ਵ6 ਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਉਨ4 2 ਨG  ਤਲਾਅ 'ਚ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਿਫਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਮ6 ਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ. ਿਨਕਲਿਦਆਂ
ਹੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਿਮਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ6 ਤ-ਅ6 ਠ ਜਿਣਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦ ਹਾਣ ਨੰੂ ਹਾਣ ਿਮਲ
ਜਾਵੇ, ਿਫਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ: ਲਗਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨG  ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਗਾਹ ਸੁ6 ਿਟਆ। ਇਕ ਗਲੀ ਿਵਚ.
ਦੀ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕਰਮੀ ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਿਦਖਾਈ ਨਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
ਦੁਪਿਹਰ ਢਲ਼ ਗਈ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨG  ਦੋ ਵਜਾ ਿਦ6 ਤੇ। ਹੁਣ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲ2 ਵਾਲੀ ਤੇਜੀ ਨਾ ਰਹੀ।
ਸਾਰੇ ਥਕਾਵਟ ਿਜਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਪਏ।
''ਮੁੰ ਿਡਓ! ਿਕN ਨਾ ਹੁਣ ਆਪ2 ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ?'' ਬੂਟੇ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਤ. ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ।
''ਹ2....ਹ2....ਚਲੋ ਯਰ, ਹੁਣ ਤ2 ਬ6 ਸ ਹੋਗੀ।'' ਰਾਜਾ ਢੂਹੀ ਨੰੂ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਦਬਾNਦਾ ਬੋਲ ਿਪਆ।
''ਚਲੋ ਫੇਰ ਭੂਆ ਕੇ ਚਲਦੇ ਆਂ।'' ਬੂਟਾ ਸਭ ਤ. ਅ6 ਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।
ਭਗਵਾਨ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਿਵਚ ਕਰਮੀ ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਹਲ2 ਚੌਕ
ਟ6 ਪ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਭਾਗੂ ਦੀ ਬ2ਹ ਫੜ ਕੇ ਿਪ6 ਛੇ ਮੋੜ ਿਲਆ।
''ਿਕN ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ?''
''ਉਹ ਦੇਖ ਓਧਰ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ ਖੜ4ੀਆਂ ਕਰਮੀ ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਵ6 ਲ Nਗਲ ਸੇਧ ਲਈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਕਦਮ ਿਖੜ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਠਾਠ2 ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੋਹ ਬੁ6 ਲ42 ਉਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣ ਕੇ ਿਲਸ਼ਕ ਿਪਆ। ਰਾਜਾ ਤੇ
ਗੁਰਨ] ਬ ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਇਕ6 ਿਲਆਂ ਛ6 ਡ ਕੇ ਅ6 ਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲ਼ੇ।



''ਿਕ6 ਧਰ ਮੂੰ ਹ ਚ6 ਕੀ ਤੁਰੇ ਜ2ਦੇ ਤੀ?'' ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਗੂ ਦੇ ਨG ੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹ6 ਸ ਪਈਆਂ।
''ਉਹ ਤ2 ਆਪਣੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀ....।''
'ਅ6 ਛਾ! ਅ6 ਛਾ ਬਾਮਣੀ ਤੀ।''
''ਹ2।''
''ਿਮਲੀ ਫੇਰ?'' ਿਕਰਨਾ ਦੋਵ? ਸੇਲ4ੀਆਂ ਚੁ6 ਕ ਗਈ।
''ਗਏ ਨG  ਮਗਰ ਭੂੰ ਡ। ਤੁਸ: ਇਥੇ 'ਕ6 ਲੀਆਂ?'' ਭਾਗੂ ਦੇ ਬੋਲ2 ਿਵਚ ਥੋੜ4ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘੁਲ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਿਵਚ ਜਦ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ2 ਿਕਵ?, ਿਕN ਦੀ ਥ2 ਿਮਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵ6 ਧ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦ6 ਤੀ
ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਨG  ਮੇਲੇ ਿਵਚ ਿਫਰਦੇ ਲੋਕ2 ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਕੇ ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਉਥ. ਤੋਰ ਿਲਆ ਤ2 ਿਕ ਕੋਈ ਿਪੰਡ ਦਾ ਵੇਖ
ਨਾ ਲਵੇ। ਗ6ਲ2 ਤ2 ਰਾਹ ਜ2ਿਦਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵ2ਗੇ।
''ਹੁਣ ਿਕ6 ਧਰ ਜਾਣੈ ਕਰਮੀ?'' ਭਾਗੂ ਨG  ਅ6 ਗੇ ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਕਰਮੀ ਤ. ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਆਪ2 ਸਰਭੀ ਕੇ ਚ6 ਲ ਕੇ ਆਉਣੈ, ਉਹਨG  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਤੀ ਮੇਲੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ।''
''ਉਹ ਹ2 ਸ6 ਚ! ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਤੀ ਰਾਮ ਨG  ਆਉਣ ਲਈ।'' ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁ6 ਲੀ ਗ6ਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ।
ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਤ. ਇਕ ਕਲਾਸ ਮੂਹਰੇ ਪੜ4ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਦੋਵ2 ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਿਪੰਡ2 ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬ6 ਸ
'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੂੰ ਹ-ਮੁਲਾਹਜਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ. ਥੋੜ4ਾ ਹ6 ਡ2-ਪੈਰ2 ਦਾ ਖੁ6 ਲ4ਾ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਿਸਰ ਕ6 ਢਵ2 ਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ4ਾਈ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ 'ਿਖ6 ਚ-ਧੂਹ' ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ
ਜ2ਦਾ। ਪਿਹਲ2-ਪਿਹਲ2 ਦੋਵ? ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾਉਣ ਤੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁ6 ਛਣ ਤ6 ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ ਪਰ ਜਦ. ਤ.
ਰਾਮ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸਰਭੀ ਪ:ਤੀ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗ2 ਨG  ਅੰਗੜਾਈ ਭੰਨੀ ਸੀ, ਉਦ. ਤ. ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਦੀ ਗ6ਲ ਸ2ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨG ੜੇ ਹੋਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਿਕNਿਕ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋਣ ਲ6 ਗ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੂਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਉਹਨG
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ2 ਿਵਚ. ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਨ4 2 ਦੋਵ2 ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਆਪਸ ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਮੇਲ ਖ2ਦੇ ਸਨ।
ਰਾਮ ਦੇ ਮ2-ਬਾਪ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ2 ਨ] ਣਾ ਦੇਵੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵ? ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਸਨ। ਹੁਣ ਘਰ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਜੀਅ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਮ, ਉਸਦਾ ਵ6 ਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਰਾਮ ਤ.
ਵ6 ਡੀ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕੇ ਤੋਰ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ। ਦੋਵ? ਭਰਾਵ2 ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੰੂ
ਪੜ4ਾਈ ਜਾਰੀ ਰ6 ਖਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਿਠਨਾਈ ਨਹ: ਸੀ ਆਈ। ਘਰ ਦੀ ਚੌਦ2 ਿਕ6 ਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਿਜਸ ਉਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਵ6 ਡਾ
ਭਰਾ ਇਕ ਸੀਰੀ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਿਵਹਲੇ ਸਮ? ਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹ6 ਥ ਵਟਾ ਿਦੰਦਾ।
ਸਰਭੀ ਚੀਮਾ ਿਪੰਡ ਤ. ਿਛਪਦੇ ਪਾਸੇ ਪ5ਦੇ ਿਪੰਡ ਝਾੜ. ਦੀ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ2 ਨਾਲ. ਵ6 ਡੀ ਸੀ। ਸਰਭੀ ਤੇ ਕਰਮੀ
ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਇਕੋ ਿਪੰਡ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੋਵ? ਨਾਨਕੇ ਗਈਆਂ ਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ6 ਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ6 ਠੀਆਂ
ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਬ6 ਬ ਤੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਇਕ6ਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ
ਗ6ਲ2 ਕਰਕੇ ਭੜਾਸ ਕ6 ਢ ਲ5ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖੁ6ਲ4ਾ-ਡੁ6 ਲ4ਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਛੇਤੀ ਖੁ6 ਲ4 ਜ2ਦੀ। ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਕਰਮੀ ਤੇ ਸਰਭੀ ਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੋ
ਿਮਲਣੀ ਿਵਚ ਹੀ ਪ6 ਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਰਭੀ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਗ6ਲ ਕਰਮੀ ਨੰੂ ਦ6 ਸਣ ਲਈ
ਅੰਦਰ. ਉਬਾਲੇ ਖ2ਦਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਗ6ਲ ਬੁ6 ਲ42 ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜ2ਦੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ-ਬੋਲਦੀ ਚੁ6 ਪ



ਕਰ ਜ2ਦੀ। ਆਪਣੇ ਉਬਲਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕਦ ਤ6 ਕ ਠੰਡੇ ਿਛ6 ਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਮੋੜਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਿਦਨ ਦ6 ਸ
ਹੀ ਿਦ6 ਤਾ। ਜਦ. ਗ6ਲ2-ਗ6ਲ2 ਿਵਚ ਸਰਭੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨ2 ਿਲਆ ਤ2 ਕਰਮੀ ਨG  ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ ਮ6 ਥੇ ਤੇ ਨ6 ਕ
ਿਵਚਕਾਰ ਪ:ਸ਼ਨ ਿਚੰਨ4  ਬਣਾNਿਦਆਂ ਪੁ6 ਿਛਆ, ''ਭਗਵਾਨ? ਉਹ ਤ2 ਮੇਰਾ ਵੀਰੈ।''
''ਹ2, ਰਾਮ ਦਾ ਗੂੜ4ਾ ਦੋਸਤ ਐ। 'ਕ6 ਠG  ਰਿਹੰਦੇ ਨG  ਦੋਏ।ਂ'' ਸਰਭੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ।
''ਢੈਹ ਜਾਣਾ ਿਟ6 ਡਾ ਜਾ, ਿਕਤੇ ਨੀ ਿਟਕਦਾ, ਪਵਾਊ ਿਵਚੋਲਿਗਰੀ ਦੀ ਸ2ਪ।'' ਕਰਮੀ ਦੀ ਗ6ਲ 'ਤੇ ਦੋਵ? ਹ6 ਸ ਪਈਆਂ।
ਇਨ4 2 ਗ6ਲ2 ਨੰੂ ਤ2 ਬਹੁਤ ਸਮ2 ਬੀਤ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਤ2 ਉਨ4 2 ਨG  ਝਾੜ. ਤ. ਕੋਈ ਬੁ6 ਢੀ ਨ] ਣ ਨੰੂ ਿਵਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ
ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਨG  ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗ6ਲ ਦ6 ਸ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ। ਉਸਨG  ਿਖੜੇ ਮ6 ਥੇ ਮੰਨ ਲਈ।
ਉਧਰ ਸਰਭੀ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ ਵੀ 'ਤੇਲ 'ਚ. ਕੌਡੀ' ਲ6 ਭ ਗਈ। ਤੋਲਾਵਾਲ ਦੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਿਸਰ ਵਰਗੇ ਸ6 ਤ ਿਕ6 ਲੇ ਭਾਿਲ਼ਆਂ
ਨਹ: ਲ6 ਭਦੇ ਸਨ। ਉਨ4 2 ਝ6 ਟ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨਰਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਬ6 ਸ ਦੀ ਗ6ਲ ਨਹ: ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਹਲ2 ਖਰੀਦੇ ਦੋ
ਦੁਕਾਨ2 ਦੇ ਪਲਾਟ ਿਵਚ ਦੁਕਾਨ2 ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਚ ਆਪ ਖਲ਼, ਗੁੜ ਆਿਦ ਸੌਦਾ
ਿਲਆ ਰ6 ਿਖਆ। ਦੁਕਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮ? ਿਵਚ ਚੰਗੀ ਚ6 ਲ ਿਨਕਲੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ. ਉਹ ਚੀਮੇ
ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
ਅ6 ਜ ਭਗਵਾਨ, ਕਰਮੀ ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਇਕ6 ਿਠਆਂ ਘਰ ਆਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵ? ਗੁਲਾਬ ਵ2ਗ ਿਖੜ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ
ਜ6 ਫੀਆਂ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਿਮਲੇ, ਿਜਵ? ਸਦੀਆਂ ਤ. ਿਵਛੜੇ ਪ:ੇਮੀਆਂ ਦਾ ਿਕਤੇ ਸਬ6 ਬ: ਮੇਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
''ਅ6 ਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕਮ? ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ?'' ਰਾਮ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ।
''ਤੁਸ: ਤ2 ਕਦੇ ਆਏ ਨੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਫੇਰ ਸਾਨੰੂ ਈ ਲ6 ਤ2 ਘੜੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।'' ਕਰਮੀ ਨG  ਸਭ ਵ6 ਲ. ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਚੰਗਾ ਤੁਸ: ਬੈਠW । ਅਸ: ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਏ।'' ਥੋੜ4ੇ ਸਮ? ਿਪ6 ਛ. ਰਾਮ ਤੇ ਸਰਭੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਏ ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ
ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਆਏ।
''ਏਨੀ ਖੇਚਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਤੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਆNਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਿਪਆ।
''ਲੈ ਲੈ, ਖੇਚਲ ਕਾਹਦੀ! ਤੁਸ: ਤ2 ਮਸ2 ਆਏ Y। ਜੇ ਥੋਨੰੂ ਖੇਚਲ ਲਗਦੀ ਐ ਤ2 ਸਾਡੇ ਿਗਆਂ ਤ. ਨਾ ਖਵਾਇਓ!'' ਸਰਭੀ
ਭਾਗੂ ਹੋਰ2 ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅੰਦਰ. ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨ6 ਕੋ-ਨ6 ਕ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਇਕ6 ਿਠਆਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਰ6 ਜ-ਰ6ਜ ਗ6ਲ2 ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ2 ਇਕ ਵਾਰ
ਿਫਰ ਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ4 2 ਗ6ਲ2 ਿਵਚ. ਦੂਣਾ-ਚੌਣਾ ਸਵਾਦ ਿਲਆ। ਜਦ. ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜ2 ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ
ਇਕ6ਠG  ਸਮ2 ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤ2 ਉਥੇ ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਸਾਨੰੂ ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਓਨG  ਚੰਗੇ ਨਹ: ਲਗਦੇ, ਿਜੰਨG  ਿਕ ਉਸਤ. ਬਾਅਦ
ਿਵਚ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ. ਅਸ: ਉਸ ਸਟੇਜ ਿਵਚ. ਲੰਘ ਜ2ਦੇ ਹ2 ਤ2 ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਿਪਆਰੀ
ਲ6 ਗਣ ਲ6 ਗ ਪ5ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਉਸੇ ਸਮ? ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ4 2 ਲੋਕ2 ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਸਮ2 ਕਦੇ ਵਾਿਪਸ ਨਹ: ਮੁੜਦਾ। ਹ2, ਰ6 ਬਨG  ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸ: ਵਖ਼ਤ ਦੀ ਧੂੜ
ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ2 ਦਾ ਮੂੰ ਹ-ਮ6 ਥਾ ਵੇਖ ਲ5ਦੇ ਹ2। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਣੀ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਗ6ਲ2-ਗ6ਲ2 ਿਵਚ ਆਪਣੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮ ਆਏ। ਿਕਰਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੀ ਇਨ4 2 ਦੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਨੂੰ  ਉਸਦੇ ਦੋ
ਦੋਸਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਰਮੀ ਤੇ ਸਰਭੀ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ।



''ਤ5 ਦ6 ਿਸਆ ਈ ਨੀ ਕ6 ਲੀ ਿਕਮ? ਿਫਰਦੀ ਤੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅ6 ਖ2 ਤ6 ਤੀਆਂ ਕਰਦੀ?'' ਭਗਵਾਨ ਪਿਹਲ2 ਪੁ6 ਛੀ ਗ6ਲ ਨੂੰ  ਹੋਰ
ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਿਗਆ।
''ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੰੂ ਅ6 ਖ2 ਤ6 ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਲੀ ਦਸਦੈ, ਆਪਣੀ ਗ6ਲ ਈ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਿਜਹੜੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਿਫਰਦੇ Y ਿਕਸੇ
ਮਗਰ ਜੁ6 ਤੀਆਂ ਤੜਾNਦੇ।''
''ਦੋਸਤ2 ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪ5ਦੈ। ਿਜ6 ਧਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਈ ਪ5ਦੈ। ਤੁਸ: ਦ6 ਸੋ ਸ6 ਚ:, ਿਕਮ? ਕ6 ਲੀਆਂ
ਿਫਰਦੀਆਂ ਤੀ।''
''ਉਹ ਤ2 ਭਾਗੂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਅਸ: ਮੇਰੀ ਮ2 ਹੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਿਜ6 ਧਰ ਥ2
ਿਥਆਇਆ, ਭ6 ਜ ਲਈਆਂ। ਅਸ: ਤ2 ਓਥੀ ਰੁਲ਼ਗੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਿਥਆਈਆਂ ਨੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨG  ਪਤਾ
ਨੀ ਘਰੇ ਬਾਗੀਆਂ।''
''ਅਜੇ ਖੜ4ੀਆਂ ਨG  ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹ5? ਟੈਮ ਦੇਖ!'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧ ਉਪਰ ਲ6 ਗੇ
ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਵ6 ਲ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਹਾਏ! ਪੰਜ ਵ6 ਜ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਤ2 ਅ6 ਜ ਘਰੇ ਗਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੀਆਂ।'' ਿਕਰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ. ਿਫ਼ਕਰ ਿਵਚ ਜਾ
ਡੁ6 ਬੀ।
''ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਨਾ ਵੀ ਨੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ?'' ਭਾਗੂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਘੜੀ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਹੋਰ
ਕਰ ਲਵੇ।
''ਭਾਗੂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ ਆਂ।'' ਿਕਰਨਾ ਪਿਹਲੇ ਿਫ਼ਕਰ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਮ6 ਠG  ਸ਼ਿਹਦ ਿਵਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ
ਗਈ।
ਗ6ਲ2 ਕਰਿਦਆਂ-ਕਰਿਦਆਂ ਸੂਈ ਦਾ ਚ6 ਕਰ ਪੰਜ ਤ. ਛੇ ਉਪਰ ਆ ਖਿੜ4ਆ। ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਿਪੰਡ2 ਤ. ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਏ
ਟਰੈਕਟਰ ਕਦ. ਦੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਹਨ2 ਦੀ ਉਡਾਈ ਧੂੜ ਅਸਮਾਨ: ਜਾ ਚੜ4ੀ ਸੀ। ਡੁਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨG  ਿਕਸੇ ਮੁਿਟਆਰ
ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁ6 ਲ42 ਵ2ਗ ਪ6 ਛਮ ਦੀ ਿਹ6 ਕ ਲਾਲ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਰਾਮਦਾ ਸਕੂਟਰ ਿਲਆ। ਕਰਮੀ ਤੇ ਿਕਰਨਾ
ਨੰੂ ਿਬਠਾ ਕੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਿਲਆ। ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਹੋਰ
ਚੌੜੀਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਆNਦੇ-ਜ2ਦੇ ਇ6 ਕਾ-ਦੁ6 ਕਾ ਰਾਹੀ ਨੰੂ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਗੁ6 ਝੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ. ਕੋਈ ਉਸ ਵ6 ਲ ਵੇਖਦਾ ਤ2 ਉਹ ਗਰਦਨ ਨੰੂ ਅਕੜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਪਰ ਚੁ6 ਕ ਲ5ਦਾ। ਤੇਜ ਜ2ਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ
ਿਸਆਲ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਵਾਨ ਿਜਸਮ2 ਨੂੰ  ਛੇੜ-ਛੇੜ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਘਰ ਤ.ਕੁਝ ਫ਼ਾਸਲੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰ
ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ2 ਸ2ਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

10.

ਿਸਆਲ਼ ਆਪਣੀ ਠੰਡ ਦੇ ਜਲਵੇ ਿਵਖਾ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਚ6 ਿਲਆ ਸੀ। ਪਾਲ਼ੇ ਨਾਲ ਰੁੰ ਡ-ਮਰੰੁਡ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁ6 ਟ
ਪਏ। ਕੁਝ ਿਚਰ ਪਿਹਲ2 ਿਜਨ4 2 ਦੀ ਛ2 ਤ. ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲ6 ਗਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਸ਼ਾਮ-ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਹੰੁਦੀ
ਪਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਤੇਜ ਧੁ6 ਪ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਿਡਆਂ ਵ2ਗ ਲੜਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰ4ਵ: ਦੇ ਪੇਪਰ ਨG ੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ



ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ2 ਆਪਣੀ ਪੜ4ਾਈ ਵ6 ਲ ਿਦੰਦਾ। ਜਦ. ਪੜ4ਦੇ ਦਾ ਮਨ ਅ6 ਕ ਜ2ਦਾ ਤ2 ਘਰ. ਬਾਹਰ ਿਫਰਨੀ ਿਵਚ ਆ
ਖੜ4ਦਾ ਜ2 ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਜ2ਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਦੋਸਤ2-ਿਮ6 ਤਰ2 ਕੋਲ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ
ਆNਦਾ।
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅ6 ਜ ਪੜ4ਾਈ ਿਵਚ ਿਦਲ ਨਹ: ਲ6 ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਿਚਰ ਪੜ4ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਠ ਖੜ4ਦਾ। ਇਸ ਤਰ42
ਕਰਿਦਆਂ ਦੁਪਿਹਰ ਢਲ਼ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਈਮ ਦੇਿਖਆ, ਸੰਨ4 ੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨG  ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਪੈੱਨ
ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਹੀ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵ2 ਟੰਗ ਕੇ ਸੰਨ4 ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ।
ਟੋਕਰਾ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਤੂੜੀ ਪਾਈ, ਬਾਲਟੀ ਿਵਚ ਖ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਸੰਨ4 ੀ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਛੋਟੇ ਕ6 ਟਰੂਆਂ ਨੂੰ  ਸੰਨ4 ੀ ਟੋਕਰੇ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ
ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ ਅਤੇ ਮ6 ਝ2 ਖੁਰਲੀ ਉਪਰ ਬੰਨ4  ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਿਲ6 ਬੜੇ ਹ6 ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਨਲਕੇ ਉਪਰ ਜਾ ਹੀ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕਰਮੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਮ6 ਖਣ ਬਾਹਰ. ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹ:
ਰਲਦਾ ਸੀ। ਉਸਨG  ਉਖੜੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਪਲ ਲਈ ਥ2-ਿਸਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, ''ਭਗਵਾਨ ਫੋਨ ਿਮਲਾਈ ਂਕੇਰ2 ਛੇਤੀ।''
''ਿਕN?'' ਭਗਵਾਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਤ. ਿਕਸੇ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਹ6ਥ ਧੋਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਉਸਨG  ਮ6 ਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤ. ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹ: ਹੈ।
''ਯਰ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡ5ਟ ਹੋ ਿਗਆ।'' ਉਸਨG  ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਕੀ? ਕਰਮੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡ5ਟ?'' ਉਸਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ। ਿਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਚ6 ਕਰ ਿਜਹਾ ਆ ਿਗਆ, ਿਜਸਦੇ
ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕ2ਬਾ ਿਛੜ ਿਗਆ। ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਨੰੂ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਝਾੜ. ਦਾ ਨੰਬਰ ਐ, ਲੈ ਮ5 ਕ6 ਢ2।'' ਮ6 ਖਣ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਤ. ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲ6 ਭ
ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਨੰਬਰ ਤ2 ਲਗਾ ਿਦ6 ਤਾ ਪਰ ਉਸਤ. ਗ6ਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਿਫਰ ਮ6 ਖਣ ਨG  ਉਸਤ.
ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਐਕਸੀਡ5ਟ ਬਾਰੇ ਦ6 ਸ ਿਦ6 ਤਾ।
ਭਗਵਾਨ ਗੰੁਮ-ਸੁੰ ਮ ਹੋਇਆ ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹ: ਸੁ6 ਝ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸਨG  ਟਾਈਮ ਵੇਿਖਆ,
ਚਾਰ ਵ6 ਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁਨਾਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ6 ਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ42 ਪੈਰ ਘੜੀਸਦਾ ਅ6 ਡੇ ਨੰੂ ਤੁਰ
ਿਪਆ। ਅ6 ਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀ ਵੇਖਦਾ। ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਿਜਵ? ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ
ਤੇਜ-ਤੇਜ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕਰਮੀ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇਕ ਤੜਫ਼ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੜਫ਼ ਿਕ
ਉਸਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਪਲ ਘੰਿਟਆਂ ਵ2ਗ ਬੀਤਦਾ ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਿਖ਼ਆਲ ਆਇਆ ਿਕ 'ਿਕN ਨਾ ਮ5
ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਚ6 ਲ2।' ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲ2ਘ2 ਪੁ6 ਟਦਾ ਰਾਜੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਿਗਆ। ਰਾਜਾ ਘਰ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ।
''ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚ6 ਲ।''
''ਿਕ6 ਥੇ?''
''ਕਰਮੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡ5ਟ ਹੋ ਿਗਆ, ਸੁਨਾਮ ਚ6 ਲਣੈ।''
''ਅ6 ਿਛਆ? ਐ ਂਿਕਮ??''
''ਐ ਤ2 ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੰੂ ਤ2 ਮ6 ਖਣ ਦਸਦਾ ਤੀ, ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਲੈਣ ਜ2ਦੀ ਤੀ ਉਹਨ2 ਦੇ ਘਰੇ। ਰਾਹ 'ਚ
ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ5ਟਰ ਆਲਾ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਿਗਆ। ਤੂੰ  ਛੇਤੀ ਚ6 ਲ ਬ6 ਸ ਆਉਣ ਆਲ਼ੀ ਐ।'' ਉਹ ਦੋਵ? ਓਥ.
ਭਜਿਦਆਂ ਵ2ਗ ਤੁਰਦੇ ਅ6 ਡੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜ ਿਮੰਟ2 ਬਾਅਦ ਬ6 ਸ ਆ ਗਈ। ਦੋਵ? ਬ6 ਸ ਚੜ4 ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਹ
ਿਨੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਹ2-ਹੂੰ  ਦੇ ਿਬਨ2 ਕੋਈ ਗ6ਲ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਬ6 ਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਿਸੰਮ ਆNਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਦ ਨੰੂ



ਪੰੂਝਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ. ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੰੁਚੇ ਤ2 ਵੇਿਖਆ, ਕਰਮੀ ਿਤੰਨ ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਪਈ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ
ਸੀ। ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਿਵਚ. ਦਰਦ ਉਠਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਫੈਲ ਜ2ਦਾ। ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਿਰੰਦੇ ਵ2ਗ ਮੇਲ4
ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ2 ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ6 ਠਾ ਹੋਇਆ ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬੋਤਲ2
ਅਤੇ ਟੀਿਕਆਂ ਨG  ਿਵੰਿਨ4 ਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਸਰ ਿਵਚ ਸ6 ਟ ਕਾਫ਼ੀ ਲ6 ਗ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੰੂ ਥੋੜ4ੇ-ਥੋੜ4ੇ ਸਮ? ਿਪ6 ਛ.
ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆNਦੀ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਤ. ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਹੋਈ ਸ6 ਜੀ ਲ6 ਤ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸਦੇ ਹੰਝੂ ਵਰ4ਾ ਿਦੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ
ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਮੀ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਚਮਕ ਉਠੀਆਂ। ਉਸਨG  ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦੇ
ਿਸਰ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸਦੀ ਮੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਖਿੜ4ਆ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕੀਆਂ ਅ6 ਖ2
ਿਵਚ. ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਿਪਆ।
''ਨਹ: ਨਹ: ਕਮਲੀ ਿਕN ਰ.ਦੀ ਐ,ਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਜੂ, ਐਮ? ਨਾ ਿਦਲ ਹੌਲਾ ਕਰ।'' ਭਗਵਾਨ ਕਰਮੀ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੰਝੂ ਪੰੂਝ ਕੇ ਿਸਰ ਉਪਰ. ਿਪਆਰ ਦਾ ਹ6 ਥ ਫੇਿਰਆ।
''ਭ....ਭਾ....ਗ।'' ਕਰਮੀ ਦੀ ਟੁ6 ਟੀ-ਫੁ6 ਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੇ 'ਚ. ਿਡ6 ਕ-ਡੋਲੇ ਖ2ਦੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ ਤੇ ਉਸਨG  ਭਗਵਾਨ ਦਾ
ਹ6 ਥ ਫੜ ਿਲਆ। ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਵਾਜ਼2 ਮਾਰਦੀ ਿਦਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹ: ਛ6 ਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ
ਸੀ।
''ਭਗਵਾਨ!'' ਰਾਜੇ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਆ
ਗਏ।
''ਹ2 ਦ6 ਸ।''
''ਯਰ ਮੇਰੇ ਤ. ਕਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੀ ਦੇਖੀ ਜ2ਦੀ।'' ਰਾਜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਿਪਘਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਜਦ. ਉਸਤ.
ਹੋਰ ਨਾ ਝ6ਲ ਹੋਇਆ ਤ2 ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ, ਤੂੰ  ਐ ਂਕਰ....'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਘੜੀ ਵ6 ਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ''ਛੇ ਆਲ਼ੀ ਬ6 ਸ ਆਉਣ ਆਲ਼ੀ ਐ, ਤੂੰ  ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਵਗ
ਜਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੁਨG ਹਾ ਲਾ ਦਈ ਂਵੀ ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਜ ਸੁਨਾਮ ਈ ਰਹੂਗਾ।''
''ਚੰਗਾ।'' ਰਾਜਾ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਚੜ4 ਿਗਆ।
ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਏ। ਕਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਦ
ਨਾਲ ਦੂਹਰੀ ਹੋ-ਹੋ ਜ2ਦੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਬੁਲਾ ਿਲਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨG  ਉਸਦੇ ਦਰਦ
ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੰੂ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਥੋੜ4ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲ6 ਗੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਹਲ2
ਨਾਲ. ਹੋਰ ਮ6 ਧਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅ6 ਖ2 ਦਾ ਫਰਕਣਾ ਿਫ6 ਕਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਧੀ ਰਾਤ ਤ6 ਕ ਕਰਮੀ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ
ਬੈਠਾ ਉਸਦਾ ਮ6 ਥਾ ਦਬਾNਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਰਮੀ ਦੀ ਮ2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ''ਲੈ ਪੁ6 ਤ ਹੁਣ
ਮ5 ਦਬਾ ਿਦੰਨੀ ਆਂ, ਤੂੰ  ਢੂਹੀ ਿਸ6 ਧੀ ਕਰ ਲੈ। ਬਥੇਰਾ ਟੈਮ ਹੋ ਿਗਆ ਬੈਠG  ਨੰੂ।''
''ਕੋਈ ਗ6ਲ ਨੀ ਤਾਈ, ਮ5 ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਨ2।'' ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਰਮੀ ਕੋਲ. ਉਠਣ ਲਈ ਿਦਲ ਨਹ: ਕਰਦਾ ਸੀ।
''ਨਹ: ਪੁ6 ਤ ਤੁਸ: ਰਾਮ ਕਰਲੋ।''
ਜਦ. ਭਗਵਾਨ ਉਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲ6 ਿਗਆ ਤ2 ਕਰਮੀ ਨG  ਉਸਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਖੁ6 ਲ4ੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਹੌਲੀ
ਿਜਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਖੋਲ4 ਲਈਆਂ, ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਿਕ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ।
''ਨਹ: ਧੀਏ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਬੈਠG  ਨੰੂ, ਏਹਨੰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਿਵਚਾਰੇ ਨੰੂ 'ਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ।''



ਕੁੜੀ ਨG  ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅ6 ਖ2 ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ4 ਲਈਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ
ਗੁਰਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈੱਡ ਉਪਰ ਲੇਟ ਗਏ। ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਨ:ਦ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹ: ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬ6 ਸ ਪਏ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦੇ
ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹ: ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ4 2 ਦੀ 'ਗੁ6 ਡੀ' ਿਜਹੀ ਭੈਣ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਸੁ6 ਤੇ ਿਪਆਂ ਹੀ ਛ6 ਡ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮੀ ਤ.
ਫ਼ਾਸਲੇ 'ਤੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ4 2 ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਮੀ ਿਵਚ ਹੀ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਸਾਹ2 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ. ਮ6 ਧਮ
ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮ2 ਪਲ-ਪਲ ਮੁਕਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਸਾਹ2 ਦੀ ਿਗਣਤੀ। ਿਤੰਨ ਕੁ
ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰਜੀਤ ਨG  ਗੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ''ਵੇ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖ: ਕਰਮੀ ਸਾਹ ਔਖੇ-ਔਖੇ ਲ5ਦੀ ਐ।''
ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਭ6 ਜ ਕੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮੀ ਿਖ6 ਚ-ਿਖ6ਚ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਬਲਕੁਲ ਖੜ4 ਗਈ। ਅ6 ਖ2 ਦੀਆਂ ਿਝਮਨੀਆਂ ਫਰਕਣ. ਹਟ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਭ6 ਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਲਆਇਆ।
ਡਾਕਟਰ ਨG  ਆ ਕੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਟੋਹੀ। ਨਬਜ਼ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਉਸਨG  ਇਕ ਟੀਕਾ ਹੋਰ ਲਗਾ
ਿਦ6 ਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਗਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਕਰਮੀ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਤਾੜੇ
ਲ6 ਗ ਗਈਆਂ। ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਗਈ। ਹਸਦੀ-ਹਸਾNਦੀ ਕਰਮੀ ਲੋਥ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਅਟਕੇ ਹੰਝੂ ਪਰਲ-ਪਰਲ ਵਿਹ ਤੁਰੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵ6 ਜ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਭ6 ਜ
ਕੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਦੀ ਿਮ6 ਟੀ ਬਣੀ ਦੇਹ ਨੰੂ ਕਾਰ ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ। ਉਸਦੀ ਮ2 ਸਾਰੇ ਰਾਹ
ਧਾਹ2 ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰ.ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁਟਦੀ ਰਹੀ।
ਗ6 ਡੀ ਿਜN-ਿਜN ਵਾਟ ਮੁਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਤN-ਿਤN ਿਦਨ ਚੜ4ਦਾ ਜ2ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨ4G ਰਾ ਘਟਦਾ ਜ2ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ
ਮੰਿਜ਼ਲ2 ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ6ਡੀ ਿਵਚ ਬੈਠG  ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਤ2 ਸਾਰੇ ਜ6ਗ ਿਵਚ ਹਨ4G ਰਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਿਵਹੜੇ
ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਮਬ6 ਤੀ ਿਪਘਲ-ਿਪਘਲ ਕੇ ਮੁ6 ਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੰੁਮ-ਸੁੰ ਮ ਹੋਏ ਬੈਠG  ਸਨ, ਿਜਵ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਸ਼2
ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਗ6ਡੀ ਿਸਿਵਆਂ ਕੋਲ. ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਈ। ਿਸਿਵਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2
ਪਰਲ-ਪਰਲ ਵਿਹ ਤੁਰੀਆਂ। ਿਦਨ ਚੜ4 ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗੋਹੇ-ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਹਰ ਲ6 ਗ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗ6ਡੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰ ਅ6 ਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ।
''ਹਾਏ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਪ6 ਟੇ ਗਏ ਵੇ।'' ਸੁਰਜੀਤ ਨG  ਕਾਰ ਿਵਚ. ਉਤਰਿਦਆਂ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ ਪ6 ਟ2 ਉਪਰ ਮਾਰੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਿਦਲ
ਚੀਰਵ: ਲੰਬੀ ਚੀਕ ਨG  ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ2 ਿਵਚ ਰੁ6 ਝੇ ਲੋਕ ਥਾਏ ਂਜਮਾ ਿਦੰਦੇ।
''ਤ....ਤਾਈ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ  ਚੁ6 ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਪਰ
ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।
''ਵੇ ਪੁ6 ਤ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਹੁਣ ਿਕ6 ਥ. ਮੁੜੂ ਵੇ....।'' ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵੈਣ Pਚੇ ਹੰੁਦੇ ਜ2ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ.
ਿਨਕਲ-ਿਨਕਲ ਜ2ਦੀ।
ਕਰਮੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬFਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਰ6 ਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤ. ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ।
ਰ.ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ6 ਠG  ਹੋ ਗਏ। ਿਸਆਣੀਆਂ ਬੁ6 ਢੀਆਂ-ਠG ਰੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ  ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ
ਲ6 ਗ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਸਦੇ ਦੁ6 ਖ 'ਚ ਪਰੰੁਨ4G  ਵੈਣ ਅਸਮਾਨ ਚੀਰ-ਚੀਰ ਜ2ਦੇ ਸਨ। ਿਜਸ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਕਦੇ ਫੁ6 ਲ2 ਦੀ
ਸੁਗੰਧੀ ਵਰਗਾ ਹਾਸਾ ਿਖ6 ਲਿਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅ6 ਜ ਦੁ6 ਖ-ਤਕਲੀਫ਼2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁ6 ਟ ਪਏ, ਿਜਨ4 2 ਨG  ਫੁ6 ਲ2 ਦੀ ਸੁਗੰਧ
ਵਰਗੇ ਹਾਸੇ ਨੰੂ ਕੁਚਲ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਜN-ਿਜN ਿਦਨ ਚੜ4ਦਾ ਿਗਆ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਕ6 ਠG  ਹੰੁਦੇ ਗਏ। ਕਰਮੀ ਦੇ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ. ਅਰਥੀ ਚੁ6 ਕੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੁ6 ਬ2 ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ2 ਦਾ ਲੰਮਾ



ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ  ਤੁਰ ਿਪਆ। ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤ. ਇਧਰ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਥ6 ਲੇ ਲਾਹ ਿਲਆ। ਲਾਗੀ ਨG
ਚਾਰ ਿਪੰਨੀਆਂ ਅਰਥੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨਆਂ ਉਪਰ ਰ6 ਖ ਕੇ ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੋਿਲ4ਆ ਤੇ ਿਫਰ ਬਾਕੀ
ਬਚਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪਹੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ। ਘੜਾ ਿਡ6 ਗ ਕੇ ਿਕਣਕਾ-ਿਕਣਕਾ ਿਬਖ਼ਰ ਿਗਆ ਤੇ ਿਵਚਲਾ ਪਾਣੀ
ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਜਾ ਸਮਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਰਥੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ। ਕਰਮੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨG  ਕੁਰਲਾNਿਦਆਂ ਅਰਥੀ ਨੰੂ
ਅ6 ਗ ਿਦ6 ਤੀ। ਅ6 ਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ2 ਅਸਮਾਨ ਨੰੂ ਚੜ4 ਗਈਆਂ।
ਭਗਵਾਨ ਦੁ6 ਖ2 ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਖੁਿਭਆ ਉਥ. ਿਸ6 ਧਾ ਘਰ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਕਰਮੀ ਭੈਣ ਨਾਲ
ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਰੀਲ4 ਵ2ਗ ਘੁੰ ਮਦੇ ਤਸਵੀਰ2 ਬਣ-ਬਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਦੁ6 ਖ ਨਾਲ ਟੁ6 ਿਟਆ ਕਈ ਿਦਨ ਮੰਜੇ ਿਵਚ ਹੀ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਹਲਦੀ ਵ2ਗ ਪੀਲ਼ਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਰਾਜਾ
ਤੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ। ਉਸਨੂੰ  ਹੌਸਲਾ ਿਦੰਦੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਪੇਪਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੜ4ਦਾ।
ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਉਸਦਾ ਪੜ4ਾਈ ਿਵਚ ਿਦਲ ਨਾ ਲਗਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ42 ਿਡਗਦਾ-ਢਿਹੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਰਮੀ
ਦੀਆਂ ਯਾਦ2 ਨੰੂ ਨਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।
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ਸਰਦੀ ਆਪਣਾ ਪ6ਲਾ ਛੁਡਾ ਗਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਪ6 ਕੇ ਪੈਰ: ਹੋ ਗਈ। ਕਣਕ2 ਪ6 ਕ ਕੇ ਕੜ4ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ. ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ
ਬੁ6 ਲਾ ਇਨ4 2 ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕਰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਤ2 ਇਹ ਿਗ6 ਧੇ ਿਵਚ ਨਚਦੀ ਿਕਸੇ ਮੁਿਟਆਰ ਦੀ ਝ2ਜਰ ਵ2ਗ ਛਣਕਦੀਆਂ ਤੇ
ਜਦ. ਇਹੀ ਬੁ6 ਲਾ ਿਕਸੇ ਖੇਤ ਿਵਚਕਾਰ ਤੂਤ2 ਦੀ ਛ2 ਥ6 ਲੇ ਬੈਠG  ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਿਹ6 ਕ ਿਵਚ ਆ ਵਜਦਾ ਤ2 ਉਹ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ, ''ਵਾਹ ਓਏ ਰ6ਬਾ! ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ।'' ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਸੋਨG  ਵਰਗੀ ਖੜ4ੀ ਪ6 ਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ
ਿਕਸਾਨ ਛਾਤੀ ਫੁਲਾ-ਫੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਿਦਲ2 ਿਵਚ ਚਾਅ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਗਰਜ ਮਾਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ2 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਨG  ਆਪਣੀ ਕੋਠG  ਿਜ6 ਡੀ ਹੋਈ ਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਨG  ਨਵ?
ਕਢਵਾਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨG  ਨਵ2 ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਨਾਲ ਚੁਕਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਐਤਕ: ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ2 ਨG  ਵੀ ਿਦਹਾੜੀ ਚੁ6 ਕ ਿਦ6 ਤੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ2 ਦੀ ਘਾਟ ਰਿਹੰਦੀ।
ਿਜ਼ਮ:ਦਾਰ2 ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਿਖ6 ਚ ਕੇ ਲੈ ਜ2ਦੇ।
ਮਜ4ਬੀਆਂ-ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਗਆਰ2-ਬਾਰ2 ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਮੇਲਾ ਲ6 ਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ।
ਭਗਵਾਨ ਿਕਆਂ ਨG  ਅ6 ਜ ਹਾੜ4ੀ ਵ6 ਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅ6 ਜ ਹੀ ਨF  ਜਣੇ ਡੇਢ ਿਕ6 ਲਾ ਵ6 ਢ ਕੇ ਭਰੇ ਪਾ ਆਏ। ਕ6 ਲ4 ਨੂੰ
ਚੰਨਣ ਨG  ਸੁਨਾਮ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨਣ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ2 ਨੂੰ  ਕਿਹ ਿਦ6 ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਵੇਰ ਲਈ ਵ6 ਧ
ਿਦਹਾੜੀਏ ਪੁ6 ਛ ਆਉਣ।
''ਬੇਬੇ ਅਸ: ਿਦਹਾੜੀਆਂ ਕੰਨ: ਜਾ ਆਈਏ, ਆ ਕੇ ਨਹਾTਗਾ।''
ਭਗਵਾਨ ਕਿਹ ਕੇ ਿਮ6 ਠੂ ਨਾਲ ਿਦਹਾੜੀਏ ਪੁ6 ਛਣ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸਵ: ਤ6 ਕ
ਪੜ4ੇ ਸ਼ੇਰੀ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, 'ਸ਼ੇਰੀ, ਓ....ਬਾਈ....ਸ਼ੇਰੀ।''
''ਹ2 ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਐ।'' ਸ਼ੇਰੀ ਨG  ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾਇਆ।
''ਯਰ ਸਵੇਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਂਇਕ ਿਦਨ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਕਹਾ।



''ਸਵੇਰੇ ਯਰ ਮ5 ਮੰਗੂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੀ।''
''ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਯਰ, ਉਨ4 2 ਦੇ ਪਰਸ. ਨੰੂ ਵਗ ਜ:, ਕ6 ਲ4 ਨੰੂ ਤ2 ਸਾਡੇ ਜਾਈ ਂਪ6 ਕਾ।''
''ਚ6 ਲ ਚੰਗਾ ਯਰ।''
''ਪ6 ਕਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ।''
''ਜਦ. ਕਿਹ ਤਾ ਯਰ, ਫੇਰ ਤ2 ਪ6 ਕਾ ਈ ਐ।'' ਸ਼ੇਰੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ।
ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਿਮ6 ਠੂ ਦਸ ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਿਦਹਾੜੀਏ ਪੁਛਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤ2 ਨੰੂ ਕ6 ਲ4 ਲਈ ਪ6 ਕਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਹਾੜੀਏ ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਪੁ6 ਛ ਲਏ। ਮਜ4ਬੀਆਂ ਿਵਹਿੜN ਿਮ6 ਠੂ ਿਸ6 ਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਆ ਿਗਆ।
''ਵੇ ਿਕੰਨG  ਕੁ ਿਮਲਗੇ ਭਾਗੂ?'' ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮ2 ਨG  ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਿਦਹਾੜੀਏ ਤ2 ਵਥੇਰੇ ਿਮਲਗੇ, ਸ6 ਤ ਿਮਲਗੇ।''
''ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਛੇਤੀ ਿਨੱਬੜੂ।''
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ਸਵੇਰੇ ਿਮ6 ਠੂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਰਾਤ ਪੁ6 ਛੇ ਸਾਰੇ ਿਦਹਾੜੀਆਂ ਵ6 ਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਚਾਹ
ਿਪਲਾ ਿਦ6 ਤੀ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨG  ਨਸ਼ਾ ਮੰਿਗਆ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਿਦ6 ਤਾ। ਜਦ. ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤੜ 'ਤੇ ਆ ਿਗਆ ਤ2 ਟਰਾਲੀ ਿਵਚ
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁ6 ਬ ਸੁ6 ਟ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤ ਨੰੂ ਹ6 ਕ ਿਦ6 ਤਾ। ਚੋਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ2ਦੇ ਿਕ6 ਕਰ2 ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹੇ ਤ.
ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤ2 ਨੂੰ  ਜ2ਦੇ ਵ6 ਡੇ ਪਹੇ ਪਾ ਿਲਆ। ਵ6 ਡੇ ਪਹੇ 'ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਕ6 ਿਲਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਲੰਘਣ ਤ. ਬਾਅਦ
ਭਗਵਾਨ ਨG  ਖੇਤ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਸ6 ਪ ਵ2ਗ ਵਲੇਵ? ਖ2ਦੀ ਪਹੀ ਪਾ ਿਲਆ। ਖੇਤ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੂਤ ਦੀ ਛ2 ਥ6 ਲੇ ਖੜ4ਾ
ਿਦ6 ਤਾ। ਚਾਹ-ਗੁੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਿਮ6 ਠੂ ਭ6 ਜ ਕੇ ਕੋਠG  ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਆਇਆ।
''ਤਾਇਆ, ਿਕ6 ਧਰ. ਵ6 ਢਣ ਲ6 ਗੀਏ ਫੇਰ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣੀ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਦੰਿਦਆਂ ਉਪਰ ਹ6 ਥ ਫੇਿਰਆ। ਜ6 ਟ ਦੇ ਹ6ਥ
ਿਵਚ ਦਾਤਰੀ ਆਕੜੀ ਖੜ4ੀ ਸੀ।
''ਿਜਧਰ. ਕ6 ਲ4 ਹਟੇ ਤੀ, ਉਧਰ. ਈ ਲ6 ਗ ਜਾਨG  ਆਂ।'' ਗੁਰਬਚਨ ਨG  ਕ6 ਲ4 ਛ6 ਡੇ ਵ6 ਢ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਸਾਿਰਆਂ ਨG
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫ2ਟ ਜਾ ਮ6 ਲੀ। ਿਮ6 ਠੂ ਤੇ ਭਾਗੂ ਨG  ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਲੌਰ ਤੇ ਜ6 ਗੇ ਨG  ਆਪਸ ਿਵਚ ਮੇਲ ਕਰ ਿਲਆ।
ਬਾਕੀ ਦੋ-ਦੋ ਿਦਹਾੜੀਆਂ ਨG  ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਹਾੜੀਏ ਨG  ਗੁਰਬਚਨ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ। ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਤ:ੇਲੀ ਕਣਕ ਿਵਚ ਦਾਤਰੀ ਮੜਕ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਿਜN-ਿਜN ਸੂਰਜ
ਮਘਦਾ ਿਗਆ, ਜਵਾਨ2 ਦਾ ਜੁ6 ਸਾ ਭਖਦਾ ਿਗਆ। ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਖਰ4ਵ? ਦੰਦੇ 'ਖਾT-ਵ6 ਢੂੰ ' ਕਿਹ ਉਠG । ਹ6 ਥ ਤੇਜ ਹੰੁਦੇ ਗਏ।
ਜਵਾਨ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ  'ਹਟ ਿਪ6 ਛੇ' ਆਖਣ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਇਸਤ. ਪਿਹਲੀ ਫ2ਟ ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਬਲੌਰ
ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅ6 ਗੇ ਜ2ਦੇ ਬਲੌਰ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਭਾਗੂ ਤੇ ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਆ ਦ6 ਿਬਆ।
''ਧਰ ਲੀ ਬੂਥ, ਹੁਣ ਮ2ਜ2ਗੇ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਨG  ਬਲੌਰ ਹੋਰ2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਓਏ ਤੁਸ: ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰ.ਗੀਆਂ ਕਤੀੜ2, ਿਖ6 ਚ ਜ6 ਗੇ ਿਖ6 ਚ।'' ਬਲੌਰ ਨG  ਦੂਜੀ ਜੋੜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਿਦਆਂ
ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਨੰੂ ਹ6 ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦ6 ਤੀ। ਜਵਾਨ2 ਦੇ ਹ6 ਥ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਢੇ ਿਵਚ. ਗਰਦ ਦੀਆਂ ਗੰਢ2
ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ4 ਗਈਆਂ। ਖੜ4ੀ ਕਣਕ ਸ6 ਥਰੀਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।



''ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜਵਾਨW , ਿਕਹੜਾ ਮਾਰਦੈ ਬਾਜੀ।'' ਿਪ6 ਛੇ ਖੜ4ੇ ਇਕ ਅਧਖੜ4 ਉਮਰ ਦੇ ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ ਨG  ਜਵਾਨ2 ਦੀ
ਿਜਦਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਹ6 ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਲ6 ਗਜੂ ਪਤਾ ਕੀਹਨG  ਚੁੰ ਘੀ ਐ ਬੂਰੀ।'' ਭਾਗੂ ਤੇ ਿਮ6 ਠੂ ਬਲੌਰ ਹੋਰ2 ਤ. ਦੋ ਕਦਮ ਅ6 ਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਿਕਆਰੇ ਦਾ ਮ6 ਥਾ ਦੋ
ਕਰਮ2 'ਤੇ ਰਿਹ ਿਗਆ, ਿਜਸਨੰੂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੀਕਰ-ਚੀਕਰ ਪਲ2 ਿਵਚ ਵ6 ਢਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ।
''ਵਾਹ ਓਏ ਭਾਗੂ, ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ।'' ਗੁਰਬਚਨ ਨG  ਅ6 ਗੇ ਲੰਘਦੀ ਜੋੜੀ ਨੰੂ ਹੌਸਲੇ ਵਜ. 'ਸ਼ਾਬਾਸ਼' ਿਦ6 ਤੀ।
''ਿਕ6 ਥੇ ਐ ਬਲੌਰ-ਸ਼ਲੌਰ।'' ਿਮ6 ਠੂ ਿਪ6 ਛੇ ਛ6 ਡੇ ਬਲੌਰ ਨੰੂ ਲਲਕਾਰ ਿਗਆ।
''ਹੋ....ਹੋ....ਓ....ਓ....ਵ6 ਢਤਾ ਨ6 ਕ ਵ6 ਡੇ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਪਾਣੀ।'' ਭਾਗੂ ਹੋਰ2 ਨG  ਪਿਹਲ2 ਫ2ਟ ਲਾ ਕੇ
ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਬਲੌਰ ਤੇ ਜ6 ਗਾ ਦੋ ਕਦਮ ਿਪ6 ਛੇ ਰਿਹ ਗਏ। ਉਨ4 2 ਮੁਸਕਰਾNਿਦਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ।
ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨG  ਿਪ6 ਛੇ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਫ2ਟ ਲਗਵਾ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਉਨ4 2 ਨG  ਜਵਾਨ2 ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
ਿਦ6 ਤੀ।
''ਸਦਕੇ ਜਵਾਨW ! ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੋ।'' ਗੁਰਬਚਨ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹੌਸਲਾ ਿਦ6 ਤਾ।
ਅ6 ਗ ਵਰ4ਾNਦਾ ਸੂਰਜ ਿਸਰ ਉਪਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਕ6 ਪੜੇ ਮੁੜ4ਕੇ ਨਾਲ ਿਭ6 ਜੇ, ਸਰੀਰ2 ਨਾਲ ਿਚੰਬੜ ਗਏ
ਸਨ। ਮੁੜ4ਕੇ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਿਸਰ ਿਵਚ. ਕੰਨ2 ਅਤੇ ਨ6 ਕ ਉਪਰ. ਵਗਦੀਆਂ ਹੇਠ2 ਨੰੂ ਵਿਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਵਾ
ਰੁਮਕਣੀ ਿਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਕੋਠG  ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ
ਿਟਕਾਣੇ ਿਲਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਫ2ਟ2 ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠG । ਗੁਰਬਚਨ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ
ਪਈਆਂ ਸੁ6 ਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਿਵਚ. ਲ6 ਕੜ2 ਤੋੜਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਜਦ. ਤ6 ਕ ਚਾਹ ਬਣੀ, ਇਕ-ਇਕ ਫ2ਟ ਜਵਾਨ2 ਨG  ਹੋਰ
ਲਗਾ ਿਦ6 ਤੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਦੇ ਬੋਲ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕੋਠG  ਕੋਲ ਛ2 ਥ6 ਲੇ ਆ ਬੈਠG । ਚਾਹ ਪ:ਿਦਆਂ ਓਿਰਆਂ ਦੇ
ਵ6 ਧ-ਘ6 ਟ ਲੈਣ ਦੀ ਿਜ6 ਦ-ਜਦਾਈ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਜਾ ਲ6 ਗੇ।
ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਿਗਆ। ਦਾਤਰੀ ਚਲਦੀ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਭਖਦੇ ਗਏ ਤੇ ਭਖੇ ਸਰੀਰ2 ਅ6 ਗੇ ਕਣਕ ਬੇਵ6 ਸ ਲੰਬੀ ਪ5ਦੀ ਗਈ।
ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਤ6 ਕ ਢਾਈ ਿਕ6 ਲੇ ਕਣਕ ਵ6 ਢ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਿਫਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤੇ। ਭਰੇ ਪਾNਿਦਆਂ ਨੰੂ
ਿਦਨ ਿਛਪ ਿਗਆ। ਖੇਤ2 ਿਵਚ. ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਖੇਤ2 ਿਵਚ.
ਅਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵ6 ਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਸਤ. ਉਨ4 2 ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁ6 ਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਰ: ਭਰੇ ਪਾ
ਕੇ ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭ2ਡਾ-ਠੀਕਰ ਇਕ6 ਠਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠG । ਭਗਵਾਨ ਨG  ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ
ਪਹੀ ਚਾੜ4 ਿਲਆ। ਸਾਰੀ ਪਹੀ ਿਕਸੇ ਮੇਲੇ ਨੰੂ ਜ2ਿਦਆਂ ਵ2ਗ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਰਹੀ
ਸੀ ਤੇ ਉਨ4 2 ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕੁ6 ਟੇ ਿਕਸਾਨ ਿਨੱਸਲ ਹੋਏ ਬੈਠG  ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡੀ
ਧੂੜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਰਲ-ਗ6ਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਆNਿਦਆਂ ਤ6 ਕ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2 ਤਾਰਾ ਚਮਕ
ਿਪਆ ਸੀ।
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ਦੋਵ? ਿਧਰ2 ਦੇ ਪੰਦਰ2-ਪੰਦਰ2 ਜਣੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਨਾਮ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੰੁਚੇ ਸਨ। ਘਰ. ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਿਗਆ
ਿਕNਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਿਕਤੇ ਨF  ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਟੁ6 ਕ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਰ2 ਵਜੇ
ਤ6 ਕ ਦੋਵ? ਿਧਰ2 ਭੁ6 ਖਣ-ਭਾਣੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਈ। ਉਪਰ. ਭੁ6 ਖ ਨਾਲ ਿਦਲ
ਖੁਸਦਾ ਜ2ਦਾ ਸੀ। ਜ6 ਟ ਚਾਹੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਿਕੰਨG  ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ. ਮੁ6 ਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ



ਹ:ਆਂ ਨਹ: ਪ5ਦਾ। ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ4 ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਯਾਦ ਆNਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੰੂ
ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼2 ਖਾ ਕੇ ਲੁਟਾਉਣ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਿਢ6 ਡ ਦੀ ਭੁ6 ਖ ਦ5ਤ ਬਣ ਖਲ.ਦੀ ਹੈ ਤ2 ਜ6 ਟ
ਿਵਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵ6 ਸ ਿਕਸੇ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲ.ਦਾ ਹੈ।
''ਚੰਨਣਾ, 'ਵਾਜ ਦਾ ਕੀ ਪਤੈ ਕਦ. ਪਊਗੀ, ਤੜਕੇ ਦੇ ਭੁ6 ਖਣ-ਭਾਣੇ ਤੁਰੇ ਆਂ ਘਰ., ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲ5ਦੇ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਸਵੇਰ ਤ. ਖੜ4ੀ ਸਮੋਿਸਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਉਪਰ ਜਾ ਿਟਕੀ ਸੀ।
''ਹ2 ਯਰ ਖਾਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤ2, ਹੁਣ ਤ2 ਬ6 ਸ ਹੋਈ ਪਈ ਐ।'' ਜੈਲੂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁ6 ਖ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ
ਿਨਕਲੀ।
''ਜਾਹ ਐ ਂਕਰ ਫੇਰ, ਉਹ ਰੇੜ4ੀ ਆਲੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਬਈ ਪੰਦਰ2 ਚਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਮੋਸਾ ਦੇਜੂਗਾ।'' ਜੈਲੂ
ਗੁਰਿਦਆਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਪੰਦਰ2 ਚਾਹ ਦੇ ਕ6 ਪ ਤੇ ਸਮੋਿਸਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ4 ਆਇਆ। ਰੇਹੜੀ
ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਗਾਹਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਏ ਸਮੋਸੇ ਤ6 ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ।
''ਲਓ ਸਾਅਬ ਚਾਏ।''
''ਓਏ ਆਹ ਸਮੋਸੇ ਤ2 ਤੇਰੇ ਬੇਹੇ ਲਗਦੇ ਨG ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਕੋਲ ਪਏ ਸਮੋਿਸਆਂ ਵ6 ਲ ਵੇਖਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ
ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਜਾਏ, ਹੁਣ ਤ6 ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ।
''ਨਈ ਂਸਾਅਬ ਆਜ ਹੀ ਬਨਾਏ ਥੇ।'' ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਰ6 ਖ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ।
''ਸਾਲਾ ਆਜ ਦਾ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ 'ਿਮਣ-ਿਮਣ' ਕਰਦੇ ਨG  ਨ6 ਕ ਿਜਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਸਮੋਸਾ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ।
ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵ6 ਢਦੀ ਭੁ6 ਖ ਨੰੂ ਸ਼2ਤ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਨ4 2 ਨੰੂ ਚਾਹ ਪ:ਿਦਆਂ ਵੇਖ
ਕੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਹੋਰ2 ਨG  ਵੀ ਚਾਹ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਿਫਰ ਉਹੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਿਫਰ ਿਕਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਅਵਾਜ ਪਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ। ਦੋਵ? ਿਧਰ2 ਨG  ਚੀਿਮਆਂ ਤ. ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਆNਿਦਆਂ
ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ5ਦੇ ਠG ਕੇ ਤ. ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਿਪੰਡ ਆ ਕੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੀ ਢਾਣੀ ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨG  ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਮੰਜੇ ਮ6 ਲੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤ6 ਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਤਾਰੇ ਿਨਕਿਲਆਂ
ਤ. ਜਦ. ਚੰਨਣ ਘਰ ਆਇਆ ਤ2 ਭਗਵਾਨ ਨਹਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵ6 ਢ ਆਏ ਅ6 ਜ?'' ਚੰਨਣ ਨG  ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਢਾਈ ਿਕ6 ਲੇ।''
''ਭਰੇ ਵੀ ਪਾਤੇ?''
''ਹ2! ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ?''
''ਦਸ ਿਦਨ2 ਨੰੂ ਫੇਰ ਜਾਣੈ।''
''ਅਜੇ ਫੇਰ?''
''ਹੋਰ! ਇਹ ਕੀ ਹੁਣੇ ਿਨਬੜਜੂ।''
''ਇਹ ਤ2 ਬੜਾ ਪੰਗੈ।''
''ਪੰਗਾ ਤ2 ਹੈਗਾ ਈ ਐ, ਨਾਲੇ ਮ5 ਤ2 ਿਕਹਾ ਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੋਏ ਂਿਧਰ2 ਦੀ ਹਰਾਨਗੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਉਤ. ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਮ।
ਬ6 ਸ ਅ6 ਧੇ ਕੁ ਿਵਚ. ਨ2ਹ-ਨੁ6 ਕਰ ਜੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਮ5 ਿਕਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸੋਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ, ਆਪ2 ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ।''



''ਚਲੋ ਿਜਹੜੀ ਹੋਣੀ ਤੀ ਹੋ ਗੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭ2ਡੇ ਧਰ ਿਦ6 ਤੇ ਤੇ ਹ6 ਥ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਿਪਆ।
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ਦਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ2 ਨG  ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵ6 ਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਹ6 ਕ ਰੰੁਡ-ਮੁੰ ਡ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵ6 ਢੇ
ਪਰਾਲ2 ਨੰੂ ਅ6 ਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕਾਲਾ ਧੰੂਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ4 ਿਗਆ। ਕਈ ਕਾਹਿਲਆਂ ਨG  ਸੁ6 ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਹ6ਕ ਨੂੰ
ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁ6 ਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਵਹਲੇ ਪਏ ਵਾਹਣ2 ਿਵਚ. ਅ6 ਗ ਵ2ਗ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵ2ਗ ਚਲਦੀ
ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨG  ਰੇਤਾ, ਧੂੜ ਅੰਬਰ: ਚਾੜ4 ਿਦ6 ਤਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਘੁਮੇਰੀਆਂ ਖ2ਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਮਚਾਏ ਪਰਾਲ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੰੂ
ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜ2ਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਤ6 ਤੀ ਲੋਅ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਜ2ਦੀ। ਲਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁ6 ਧ ਸੁ6 ਕ ਕੇ ਅ6 ਧੇ ਰਿਹ ਗਏ। ਖੇਤ2
ਿਵਚ ਖੇੜਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹਿਰਆਵਲ ਿਕਸੇ ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਖੇਤ ਿਵਚ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਕਸੇ ਲੰਬੀ
ਉਦਾਸੀ ਿਵਚ ਤਪ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਦੁਪਿਹਰਾ ਢਲ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਤ6 ਤੀ ਲੋਅ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਨ ਸੇਕਦੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨਵ: ਿਪੰਡੀ ਨੰੂ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਕਰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਨੂੰ  ਰਿਹ-ਰਿਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤ. ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ
ਜਾਣਾ ਘ6 ਟ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਿਦਲ ਚੀਰਵ: ਚੀਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਿਦਲ ਨੂੰ  ਡੋਬੇ ਦੇ-ਦੇ ਜ2ਦੀ
ਤ2 ਭਗਵਾਨ ਕਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ2 ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਆNਦਾ। ਉਸਨੰੂ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ. ਕਰਮੀ ਦੀ ਮਿਹਕ ਆNਦੀ।
ਉਹ ਿਕੰਨਾ-ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਉਸਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਪਰ ਲਟਕਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਿਕੰਨਾ ਖੇੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ
ਿਵਚ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹ: ਿਕੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੁ6 ਪ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਦ. ਕਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਤ2 ਦੋ ਓਪਰੀਆਂ
ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚਲੇ ਿਨੰਮ ਥ6 ਲੇ ਮੰਜੇ ਡਾਹੀ ਬੈਠG  ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਉਨ4 2 ਨੰੂ 'ਸਿਤ ਸ:ੀ ਅਕਾਲ'
ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਸ6 ਧਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਜੋ ਉਨ4 2 ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਤਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਨG ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸੁਰਜੀਤ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਰ6 ਖੀ।
''ਇਹ ਤ2 ਪੁ6 ਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨG ।'' ਸੁਰਜੀਤ ਨG  ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਤ. ਚਾਹ ਲਾਹ ਕੇ ਦੁ6 ਧ ਪਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਗੁਰਜੀਤ ਿਕ6 ਥੇ ਐ?''
''ਚ6 ਕੀ 'ਤੇ ਿਗਐ ਪੀਹਣਾ ਿਪਹਾਉਣ। ਤੈਨੰੂ ਨੀ ਟ6 ਕਿਰਆ ਰਾਹ 'ਚ?''
''ਨਾ।''
''ਲੈ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹ।'' ਸੁਰਜੀਤ ਨG  ਿਗਲਾਸ2 ਿਵਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ  ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ
ਿਪਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਆ ਗਈ।
''ਸਾਡੇ ਤ2 ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਸੰਦ ਐ ਭਾਈ। ਬ6 ਸ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਦੀਏ।'' ਆਦਮੀ ਬੋਿਲਆ।
''ਜੀ ਸਦਕੇ ਿਦਖਾਓ ਭਾਈ। ਤੁਸ: ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਨG ।'' ਸੁਰਜੀਤ
ਉਨ4 2 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸ6 ਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ. ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਟਾ ਲਈ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਨG
ਆਟਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਬਾਤ ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ4ਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਿਹਮਾਨ2 ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਿਤ ਸ:ੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਅਸ: ਬਾਹਲਾ ਦੇ ਤ2 ਸਕਦੇ ਨੀ, ਿਕਤੇ ਸੋਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ।'' ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ।



''ਲੈ ਭਾਈ ਪਰਿਸੰਨ ਕੁਰੇ ਹ5! ਤੈਨੰੂ ਤ2 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤੈ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਟੁ6 ਕ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਆਲਾ ਨੀ। ਮ5 ਆਂ, ਮ5
ਿਬਮਾਰ ਰਿਹੰਨੀ ਆਂ, ਕੀ ਪਤੈ ਕਦ. ਅ6 ਖ2 ਮੀਚ ਜ2। ਚਲੋ ਆਪ2 ਨG  ਤ2 ਖਾ-ਪੀ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਿਲਆ। ਬ6 ਸ ਇਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ
ਪਕਦੀ ਹੋਜੇ, ਿਫਰ ਚਾਹੇ ਰ6 ਬ ਚ6 ਕ ਈ ਲਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸ: ਤ2 ਆਬਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇਿਰY, ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਥੋੜੈ।'' ਸੁਰਜੀਤ ਨG
ਦਾਜ ਪ6 ਖ. ਵੀ ਉਨ4 2 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸ6 ਲੀ ਕਰਵਾ ਿਦ6 ਤੀ।
ਕਈ ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਿਵਚੋਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਆਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਿਦਨ ਦੇ ਗਏ।
ਸ਼ਗਨ ਤ. ਬਾਅਦ ਿਵਆਹ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ6 ਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ।
ਜਦ. ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ ਨG ੜੇ ਲ6 ਗੇ ਤ2 ਘਰ ਦੀ ਨਵ? ਿਸਿਰN ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣ ਲ6 ਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਚ ਹ6 ਥ ਵਟਾ
ਜ2ਦਾ। ਖ6 ਲ2-ਖੰੂਿਜਆਂ 'ਚ. ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਕ6 ਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਿਰਆ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਦੁਖਦੇ-ਸੁਖਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲਾਗਣ ਨੰੂ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਿਮ6 ਟੀ ਤੇ ਗੋਹਾ ਰਲਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਫੇਿਰਆ ਿਗਆ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ ਤ6 ਕ ਘਰ ਬੰਗਲੇ ਵ2ਗ ਚਮਕਾ
ਿਦ6 ਤਾ।
ਨਵ? ਪਾਏ ਬਰ2ਡੇ ਿਵਚ ਕੜਾਹੀ ਚੜ4ਾਈ ਗਈ। ਲ6 ਡੂਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਿਮ6 ਕ ਹੋ ਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਿਵਚ
ਫੈਲ ਗਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ? ਤ. ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨG  ਆ ਦਸਤਕ ਿਦ6 ਤੀ 'ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਦਲਣ
ਨਾਲ ਗ਼ਮ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨ6 ਚਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬ6 ਚੇ ਲ6 ਡੂਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਸਾਰ
ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਲ6 ਡੂਆਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕੜਾਹਾ ਿਨਕਲਣ ਤ6 ਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ
ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ   ਲ6 ਡੂ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਈ। ਉਨ4 2 ਨਾਲ ਆਏ ਬ6ਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜ4ਤੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਫੜ-ਫੜ
ਿਖ6ਚਦੇ ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ 'ਮ5 ਲ6 ਡੂ ਲੈਣੈ' ਸੁਰਜੀਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬ6 ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਲ6 ਡੂ ਫੜਾ ਿਦੰਦੀ। ਬ6 ਿਚਆਂ ਦੇ ਲ6 ਡੂ
ਪ:ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ6 ਦ ਿਵਚ ਸੁੰ ਗੜੇ ਿਚਹਰੇ ਲ6 ਡੂ ਲੈ ਕੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁ6 ਟ ਵ2ਗ ਿਖੜ ਜ2ਦੇ।
ਭਗਵਾਨ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਰ ਵ6 ਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਲੈਣ ਿਗਆ ਅਜੇ
ਤ6 ਕ ਨਹ: ਮੁਿੜਆ ਸੀ, 'ਤੁਰ ਕੇ ਜ2ਿਦਆਂ ਨੰੂ◌ੂ ਵਾਟ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਪੈ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ2 ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿਫਰ ਤੁਰ ਕੇ
ਆਉਣਾ, ਚਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤ. ਘ6 ਟ ਨਹ: ਪ5ਦਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਜਦ. ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਆਜੂ।' ਭਗਵਾਨ ਆਪੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰਕੇ ਲ6 ਡੂਆਂ ਲਈ ਨਵ? ਕ6 ਢੇ ਕੜਾਹੇ ਦੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਭੰਨਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਉਸਨG  ਅਜੇ ਅ6 ਧੀਆਂ ਕੁ ਪਕੌੜੀਆਂ ਹੀ
ਭੰਨੀਆਂ ਸੀ ਿਕ ਮਗਰ. ਿਕਸੇ ਨG  ਥਾਪੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ''ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਬਣਾ ਦੇ ਚਟਣੀ।''
''ਤੂੰ ?'' ਿਪ6 ਛੇ ਗੁਰਜੀਤ ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ 'ਤੂੰ ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ  ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਲੈ ਆਇਆ?
ਿਫਰ ਉਸਨG  ਪੁਲਸੀਆ ਨਜ਼ਰ ਸਿਕੰਟ2 ਿਵਚ ਹੀ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਿਕਰਨਾ ਓਟੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂਟ
ਪਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਪਰੀ ਬਣੀ ਖੜ4ੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਪੂਰਬ 'ਚ. ਜਨਮ ਲ5ਦੇ ਸੁ◌ੂਰਜ ਵ2ਗ ਡਲ4ਕ2 ਮਾਰ ਰਹੀ
ਸੀ। ਿਸਰ ਉਪਰ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਚੁੰ ਨੀ ਦਾ ਲੜ ਹਵਾ ਿਵਚ ਮ6 ਧਮ ਿਜਹਾ ਿਹਲਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਚੋਰੀ
ਸ6 ਦਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰਨ ਲਈ ਉਬਾਲੀ ਖ2ਦੇ ਦੁ6 ਧ ਵ2ਗ ਉਛਲ-ਉਛਲ ਜ2ਦਾ
ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਨਹ: ਲ6 ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦ. ਪਰੀਹੇ ਟ5ਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਰਗੜ4 ਚਲੇ ਗਏ ਤ2
ਭਾਗੂ ਅ6 ਖ ਬਚਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਆਲੂ ਚੀਰਦੀ ਿਕਰਨਾ ਕੋਲ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ।
''ਕੀ ਹਾਲ ਨG  ਥੋਡੇ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਨੀਵ: ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਿਕਰਨਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਾਰ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਸੋਡੇ ਠੀਕ ਨG  ਤ2 ਸਾਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨG ।'' ਨੀਵ: ਉਪਰ ਚੁ6 ਕਿਦਆਂ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨ] ਣ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕੰੁਡਲੀ
ਵਰਗੈ ਨ] ਣ2 ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ।



''ਵੇ ਮੁੰ ਿਡਆ ਵੇਹਲਾ ਖੜ45, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਲੂ ਈ ਿਚਰਾਦੇ।''
ਸੁਰਜੀਤ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਥਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਅ6 ਗੇ ਰ6 ਖੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਪਾ ਗਈ।
'ਅੰਨ4 ਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅ6 ਖ2' ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਿਕਰਨਾ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਿਮਲ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦ. ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਸਕੀਮ2 ਢਾਹ-ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਐਨਾ ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਤੇ ਿਮਲੇ ਨੀ?'' ਭਗਵਾਨ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਗ6ਲ ਕਰਿਦਆਂ ਕਰਦ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਉਪਰਲਾ
ਿਛਲਕਾ ਲਾਹੁਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਬ6 ਸ ਿਦਲ ਈ ਨੀ ਕੀਤਾ।''
''ਿਦਲ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਜ2 ਿਦਲ 'ਚ. ਿਪਆਰ ਘਟ ਿਗਆ।''
''ਨਾ, ਐ ਂਿਕਵ? ਘਟਜੂ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਕਿਹ ਕੇ ਨੀਵ: ਪਾ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰ ਨ4  ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਲੈ ਆਈਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਉਥੇ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਆਲੂ ਚੀਰ ਕੇ ਉਥ. ਉਠ ਆਇਆ।
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ਬਾਰਾਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਭਗਵਾਨ ਘਰੇ ਰਿਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਬਾਰਾਤ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਨਹ: ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ
ਦੀਆਂ ਿਪਆਰ ਤੰਦ2, ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਨੂੜੀ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਿਖ6 ਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰਜੀਤ ਨG  ਉਸਨੂੰ  ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ
ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਿਬਠਾ ਿਲਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਮ6 ਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰਾਤ ਗ6ਡੀਆਂ ਿਵਚ
ਬੈਠ ਗਈ। ਗ6ਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਧੂੜ ਉਡਾNਦਾ ਚ6 ਲ ਿਪਆ। ਚੀਿਮਆਂ ਤ. ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ ਚੜ4 ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ  ਗੰਢ2 ਦੇਣੀਆਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਗ6 ਡੀ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸ2ਝੇ ਰਾਹ2 ਦੀ ਹਮਸਫ਼ਰ ਸਾਥਣ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਣ
ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਝੂਮ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਕਸੇ ਲੋਰ ਿਵਚ ਨਿਸ਼ਆਈਆਂ ਹ6 ਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ
ਆਪਣੀ ਹਾਣਨ ਤ. ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵ2ਗ ਕੁਮਲਾਇਆ ਬੈਠਾ
ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤ2ਘ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗ6 ਡੀਆਂ ਢੰਡੋਲੀ ਿਪੰਡ ਦੀ ਿਵਚਕਾਰਲੀ
ਹਥਾਈ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਰੁਕੀਆਂ। ਬਾਰਾਤੀ ਉਤਰ ਕੇ ਹਥਾਈ ਿਵਚ ਡ6 ਠG  ਮੰਿਜਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਈ
ਆਦਮੀ ਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਿਮਲਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਿਮਲਣੀ ਤ. ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਬਾਰਾਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ2 ਲਈ
ਚ6ਲ ਪਈ। ਨਵ: ਪੀੜ4ੀ ਦਾ ਨਵ2 ਖੂਨ ਅ6 ਗੇ ਲ6 ਗ ਤੁਿਰਆ ਤੇ ਬੁ6 ਢੇ-ਠG ਰੇ ਿਪ6 ਛੇ ਤੁਰ ਪਏ।
ਫੁ6 ਲ2 ਦੀ ਫੁ6 ਲਝੜੀ ਿਵਚ ਿਖੜੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਫੁ6 ਲ2 ਵ2ਗ ਭ2ਤ-ਭ2ਤ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਈ ਖੜ4ੀਆਂ ਕੋਮਲ ਜਵਾਨੀਆਂ,
ਬਾਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਨਾਕਾ ਲਾਈ ਂਿਖੜ-ਿਖੜ ਹ6 ਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨG  ਹਰੇ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਵ6 ਲ ਵੇਖ
ਕੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਰ6 ਖ ਕੇ 'ਹਾਏ' ਕਿਹ ਿਦ6 ਤਾ। ਕੁੜੀ ਨG  ਉਸ ਵ6 ਲ ਬੁ6 ਲ4 ਅਟੇਰ ਿਦ6 ਤੇ। ਮੁੰ ਡਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜ2ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ
ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹ6 ਸ ਿਪਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨG  ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਿਪਆਸੀ ਿਮਰਗਣੀ ਵ2ਗ ਸਾਰੀ ਬਾਰਾਤ ਉਪਰ
ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨG  ਫੁ6 ਲ2 ਿਵਚ. ਗੁਲਾਬ ਲ6 ਭ ਹੀ ਲਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗ4ਾ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ
ਨਵ? ਲਾੜੇ ਉਪਰ ਆ ਅਟਕੀ।
''ਦ6 ਸੋ ਕੀ ਲੈਣੈ?'' ਗੁਰਜੀਤ ਨG  ਕੁੜੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ4ੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ।
''ਇ6 ਕੀ ਸੌ!'' ਹਰੀ ਚੁੰ ਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵ6 ਲ. ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ।
''ਇ6 ਕੀ ਸੌ ਤੇਰਾ ਮੁ6 ਲ ਐ?'' 'ਹਾਏ' ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਿਲਆ।



''ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੀ, ਹੋਰ ਕਹੇ ਤ2 ਵਗਜੂੰ ।'' ਓਹੀ ਕੁੜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਕਿਹ ਗਈ। ਪਿਹਲੇ
ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵ: ਪਾ ਲਈ।
''ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੁੰ ਿਡਓ!'' ਿਪ6 ਛ. ਇਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਨG  ਿਕਹਾ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਿਪ6 ਛ. ਧ6 ਕਾ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁੰ ਡੇ,
ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਉਲਰ ਜ2ਦੇ। ਦਸ-ਪੰਦਰ2 ਿਮੰਟ ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਿਵਚ ਸੁਆਦ ਲੈ-ਲੈ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।
ਅਖੀਰ ਗ6ਲ ਪੰਜ ਸੌ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਨਬੜ ਗਈ। ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਿਮ6 ਠਾ ਲਾਉਣ ਸਮ? ਉਸਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਹ6 ਥ ਕੰਬਣ
ਲ6 ਗ ਪਏ।
''ਿਕN ਕਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੀ ਦੇਖੇ?'' ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹ6 ਥ2 ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪ6ਗ ਬੋਲ ਪਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨG  ਆਪਣੇ ਸਾਊਪੁਣੇ
ਿਵਚ ਨੀਵ: ਪਾ ਲਈ। ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਿਮ6 ਠਾ ਲ6 ਗਣ ਸਾਰ ਿਪ6 ਛ. ਧ6 ਕਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਅਗਲੇ ਮੁੰ ਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ4ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਿਹ6 ਕ2 ਨਾਲ ਖਿਹ ਗਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਖ਼ਰੇ ਿਵਚ ਹ6 ਸ ਪਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨG  ਟ5ਟ ਅੰਦਰ ਵਾਜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ,
ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨG  ਢੋਲਕੀ 'ਤੇ ਦ6 ਬ-ਦ6 ਬ ਧ6 ਫੇ ਮਾਰਨG  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤੇ ਤੇ ਿਫਰ ਲੰਬੀ ਦਾੜ4ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨG  ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ
'ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਏ....।'
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ:ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ◌ੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਤ. ਬਾਅਦ ਸਲਾਮੀ ਦੀ ਰਸਮ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਚੁੰ ਨੀ ਵਾਲੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤ6 ਕ ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਅ6 ਖ2 ਫਾੜ-ਫਾੜ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਦੇ
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਹੋ ਵੀ ਜ2ਦੀ ਤ2 ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਿਦੰਦੀ। ਸਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਿਰਸਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ,
''ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨG , ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਈ ਨੀ ਚ6 ਜ ਨਾਲ।''
''ਲੋਕ2 'ਚ ਅ6 ਗ ਈ ਬਾਹਲੀ ਐ, ਤ2ਹੀ ਤ2 ਦੇਖਦੇ ਨੀ, ਵੀ ਿਕਤੇ ਨਾਲ ਲ6 ਗ ਕੇ ਈ ਨਾ ਮ6 ਚ ਜੀਏ।'' ਭਗਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ
ਬੇਸਬਿਰਆਂ ਵ2ਗ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਿਗਆ। ਕੁੜੀ ਨG  ਹ6 ਸ ਕੇ ਨੀਵ: ਪਾਉਣ ਦੀ ਥ2 ਅ6 ਖ2 ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਗ6 ਡ
ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਉਠ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
ਸੂਰਜ ਕਦ. ਦਾ ਿਛਪ ਚੁ6 ਿਕਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਨਣ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਿਚ6 ਟਾ ਬ6 ਦਲ ਨੀਵ2 ਆ ਿਗਆ ਤੇ
ਰੁਮਕਦੀ-ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਚ6 ਲ ਪਈ। ਿਵਆਹੁਲੀ ਗ6ਡੀ ਨG  ਗੇਟ ਮੂ◌ੁਹਰੇ ਆ ਬਰੇਕ ਮਾਰੇ। ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵਚ
ਖੁਸ਼ੀ ਨ6 ਚ ਉਠੀ। ਸਾਰਾ ਮੇਲ-ਗੇਲ ਭ6 ਜਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਨG  ਿਸਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਵ: ਨੂੰ ਹ
ਉਪਰ. ਹ6 ਸ-ਹ6 ਸ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਅੰਦਰ ਵਧਾਇਆ। ਚਾਚੀਆਂ-ਤਾਈਆਂ ਨG  ਨਵ: ਬਹੂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ
ਿਰਊੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰ ਹ ਿਮ6 ਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਵ: ਬਹੂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਲਰ ਿਪਆ।
ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਿਮਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗ6ਲ2
ਕਰਨ ਨੰੂ ਜੀਅ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਸਨG  ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਨ6 ਚਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਿਵਚ. ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ।
''ਕੀ?'' ਿਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗ6ਲ ਬੁ6 ਝ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਹ6 ਸ ਪਈ।
''ਚ6 ਲ ਚ6 ਲੀਏ।''
''ਨ2ਅ।''
''ਿਕN?''
''ਪਤਾ ਲ6 ਗਜੂ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਅ6 ਗੇ ਿਪ6 ਛੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹ: ਸੀ। ਸਭ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਿਵਚ ਭ6 ਜੇ
ਿਫਰਦੇ ਸੀ।



''ਿਕਧਰੇ ਨੀ ਲਗਦਾ ਪਤਾ। ਮ5 ਜਾਨ2 ਤੂੰ  ਆਜ: ਸੁਿਨਆਰ2 ਆਲੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ।'' ਭਗਵਾਨ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਤ.
ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਤੁਰ ਿਗਆ।
ਜਦ. ਭਗਵਾਨ ਘਰ. ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹਨ4G ਰੇ ਨG  ਚਾਨਣ ਤ. ਸਰਦਾਰੀ ਲੈ ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਬ6 ਦਲ ਹਵਾ
ਨਾਲ ਿਕਧਰੇ ਉਡ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠX  ਮੋਤੀਆਂ ਵ2ਗ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਹ6 ਸਣ ਲ6 ਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ4 2 ਤਾਿਰਆਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਗੋਲ ਚੰਨ ਿਕਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਮ6 ਥੇ ਲ6 ਗੀ ਗੋਲ ਿਬੰਦੀ ਵ2ਗ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤ2 ਨੰੂ
ਜ2ਦੇ ਪਹੇ ਦੀ ਭੜ: ਉਪਰ ਘਰ ਤ. ਕੁਝ ਹਟਵ2 ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵ:ਿਡਆਂ ਦੀ 'ਟਰੀ..ਈ...ਈ' ਰਾਤ ਨੰੂ
ਸੌਣ ਲਈ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਥ. ਦਸ ਬਾਰ2 ਿਕ6 ਿਲਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਠG  ਉਪਰ ਲਾਈਟ ਜਗ
ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਠG  ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਾਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਿਫਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਬੈਠG  ਨੰੂ
ਵੀਹ-ਪ6ਚੀ ਿਮੰਟ ਹੋ ਚ6 ਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਘਰ ਵ6 ਲ. ਕੋਈ ਆNਦਾ ਨਾ ਿਦਿਸਆ।
''ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਨੀ ਆਈ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪੇ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
''ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।'' ਿਫਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਿਰਆ। 'ਕੀ ਪਤੈ ਡੰਡੀ ਆਗੀ ਹੋਵੇ।' ਉਸਨG  ਗੁਰਜੀਤ
ਕੇ ਘਰ ਿਪ6 ਛ. ਦੀ ਬਾਗ਼ ਨੰੂ ਆNਦੀ ਡੰਡੀ ਵ6 ਲ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਗ਼ ਵ6 ਲ ਵੇਿਖਆ, ਿਸਵਾਏ ਹਨ4G ਰੇ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ
ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਿਸਆ।
''ਿਕਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਗੀ ਹੋਵੇ।' ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਪ5ਦੀਆਂ ਘੁਮੇਰੀਆਂ ਵ2ਗ ਚ6 ਕਰ ਕ6 ਢਣ ਲ6 ਗ
ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥ. ਉਠ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਿਰਆ। ਜਦ. ਉਹ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨG ੜੇ ਪਹੰੁਿਚਆ ਤ2 ਇਕ ਮਨੁ6 ਖ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸ
ਵ6 ਲ ਵਿਧਆ। ਥੋੜ4ਾ ਹੋਰ ਨG ੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਲ਼ ਿਗਆ।
''ਮ5 ਕਦ. ਦੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਨੀ ਆਂ, ਤੁਸੀ ਕਿਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਆਏ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਨG ੜੇ ਆਏ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ।
''ਉਹ! ਤੂੰ  ਆ ਗੀ?'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਪਰ ਹੈਰਾਨੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਉਘੜ ਆਏ। ''ਮ5 ਤ2 ਤੈਨੰੂ ਇਧਰ 'ਡੀਕੀ
ਜਾਨ2 ਵੀ ਪਹੇ ਆਊ।''
''ਮ5 ਤ2 ਡੰਡੀ ਆਗੀ ਤੀ।''
''ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤ2 ਗਈ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਬ2ਹ ਉਸਦੀ ਿਪ6 ਠ ਉਪਰ. ਵਲ ਲਈ 'ਤੇ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਜਾ
ਬੈਠG ।
''ਮ5 ਤੈਨੰੂ ਿਵਆਹ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਵੀ ਿਕੰਨG  ਸੁਨG ਹੇ ਭੇਜੇ ਤੀ, ਆਈ ਂਨੀ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਉਪਰ ਨਕਲੀ ਗੁ6 ਸੇ
ਦੀ ਪਰਤ ਲੈ ਆਂਦੀ।
''ਘਰ ਦੇ ਨੀ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ।''
''ਘਰ ਦੇ ਤ2 ਕਾਹਨੰੂ ਨੀ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ  ਤ2 ਲਗਦੈ ਤੂੰ  ਆਪ ਈ ਿਪ6 ਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ
ਭਾਵ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ. ਮੁਕਦਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤੀ ਬੁ6 ਲ4 ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਦੀਆਂ ਪਲਕ2 ਇਕ ਵਾਰ ਝਪਕ ਕੇ ਬੰਦ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਿਜਵ? ਉਸਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ''ਭਾਗੂ ਹੁਣ ਆਪ2 ਹਟ ਜਾਨG  ਆਂ।'' ਿਕਰਨਾ ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ.
ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ।
''ਿਕN? ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਐ, ਵੀ ਜਦ. ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਖੇਡਲੇ, ਜਦ. ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਹਟਗੇ।'' ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਕਹੀ ਗ6ਲ
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਚੀਰ ਗਈ।



''ਮ5 ਤ2 ਹਸਦੀ ਆਂ, ਿਕਮ? ਮੂੰ ਹ ਸੁਜਾਇਐ।'' ਿਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪੜ4ਦੀ ਉਸਦੀ ਿਹ6 ਕ
ਿਵਚ ਮੁ6 ਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹ6 ਸ ਪਈ।
''ਿਕਰਨਾ ਕਦੇ ਅਿਜਹੀ ਗ6ਲ ਨਾ ਕਰ:, ਮ5 ਤਾ ਮਰਜੂੰ ਗਾ।'' ਭਗਵਾਨ ਸ6 ਚਮੁ6 ਚ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ।
''ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਗੇ ਹ6 ਥ ਜੋੜ ਿਦ6 ਤੇ।
ਦੋਵ? ਉਥ. ਉਠ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਰੇ ਦੀ ਆNਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਬੂਿਟਆਂ ਿਵਚ. ਦੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਜਵਾਨ ਿਜਸਮ2
ਦੇ ਕੁਤ-ਕੁਤਾੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਅ6 ਗੇ ਲੰਘ ਜ2ਦੀ, ਿਕਰਨਾ ਧੁੜਧੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵ2 ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਸਮਟ
ਜ2ਦੀ। ਨG ੜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੇ ਘਰ. ਿਗ6 ਧਾ ਪੈਣ ਦੀ ਮ6 ਧਮ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਕੋਲ ਿਫਰਦਾ ਆਦਮੀ ਖਾਲ ਤੇ
ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਿਖਿੜਆ ਗੋਲ ਚੰਨ ਤੇ ਿਟਮ-ਿਟਮਾNਦੇ ਤਾਰੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਬਣ
ਕੇ ਖੜ4 ਗਏ। ਦੋਵ? ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਿਨੱਘੀ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋ ਗਏ।
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ਜਦ. ਦੀ ਕਰਮੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਗਈ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤ. ਉਖਿੜਆ-ਉਖਿੜਆ ਰਿਹਣ ਲ6 ਗ
ਿਪਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਭਗਵਾਨ ਉਹਨ2 ਦੇ ਘਰ ਮਹੀਨG  ਿਵਚ. ਦੋ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਆNਦਾ ਪਰ
ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ. ਬਾਅਦ ਉਸਨG  ਿਬਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਛ6 ਡ ਿਦ6 ਤਾ ਿਕNਿਕ ਹੁਣ ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤ2
ਨਹ: ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁ6 ਖ-ਸੁ6 ਖ ਫਰੋਲ ਸਕੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ2 ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਹਲ2 ਵਾਲੇ ਨਹ: ਰਹੇ।
ਿਵਆਹ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਿਜਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਖੜ ਉਠਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮ6 ਥੇ ਿਤਊੜੀਆਂ ਦੇ ਓਰੇ ਬਣਾ
ਲ5ਦੇ। ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ2ਦਾ ਵੀ ਤ2 ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲ2 ਵ2ਗ ਘੁਲਦੇ-ਿਮਲਦੇ ਨਾ, ਬ6 ਸ ਇਕ ਦੋ
ਗ6ਲ2 ਪੁ6 ਛ ਲ5ਦੇ ਜ2 ਕਦੇ ਗ6ਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤ2 ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਹੀ 'ਚੰਗਾ ਚਲਦ2' ਕਿਹ ਕੇ ਉਠ ਆNਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ
ਪਿਹਲ2 ਵ2ਗ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹ: ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ''ਬ6 ਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਬਿਹਜੋ।'' ਅਖੀਰ ਉਸਨG  ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਹੁਣ ਤ2 ਬ6 ਸ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਰ2 ਨਾਲ ਇਕ6ਠG  ਿਮਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤ2 ਿਬੰਦ-ਝ6ਟ ਹ6 ਸ ਖੇਡ
ਲ5ਦੇ ਜ2 ਕਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲ5ਦੇ। ਜਦ. ਕਦੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆNਦੀ ਤ2 ਉਸਦਾ ਿਦਲ
ਕਰਮੀ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਮ5ਬਰ2 ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੜ ਵ6 ਟ ਜ2ਦਾ। ਕਦੇ
ਇਕ6 ਲੇ ਬੈਠG  ਨੰੂ ਿਕਰਨਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦ2 ਆ ਿਚੰਬੜਦੀਆਂ, ਿਜਹੜੀ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ. ਸੁਨG ਹੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹ:
ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ: ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਿਕ ਸਮ2 ਇਸ ਤਰ42, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿਕਵ? ਬਦਲ ਿਗਆ। ਿਜਨ4 2 ਨੰੂ ਉਹ
ਿਦਲ. ਆਪਣੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਨ4 2 ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਿਕਵ? ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਨ4 2 ਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਿਟਆਂ ਿਵਚ
ਉਲਝੇ, ਖੇਤ. ਆNਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਚੋਏ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਿਮਲ ਿਪਆ। ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰ. ਹੀ ਹ6 ਸਦਾ
ਬੋਿਲਆ, ''ਿਕN, ਕੀ ਹਾਲ ਨG  ਤੇਰੀ ਸੂਰਜੀ ਿਕਰਨ ਦੇ।''
''ਉਹਨੰੂ ਤੀਜੇ ਥ2ਓ ਿਕ6 ਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦ5, ਪਿਹਲ2 ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤ2 ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁ6 ਛ ਲੈ।''
''ਤੂੰ  ਤ2 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹੰਨ\ , ਤੇਰੀ ਤ2 ਅਸ: ਰਗ-ਰਗ ਤ. ਜਾਣੂ ਆਂ। ਉਹਦਾ ਤੀਜੇ ਥ2 ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਲ6 ਗਦੈ,
ਉਹ ਤ2 ਤੈਥ. ਈ ਪੁ6 ਛ2ਗੇ।''
''ਉਹ ਤ2 ਹੁਣ ਡੋਬਾ ਿਦਊ।'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਚੀਸ ਬੋਲ ਪਈ।



''ਿਕਉੁਂ?'' ਰਾਜੇ ਨG  ਿਕਸੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗ6ਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਭਾਗੂ ਦੀ ਕਹੀ ਗ6ਲ ਵ6 ਲ ਸੇਧ ਿਲਆ।
''ਤੈਨੰੂ ਤ2 ਪਤਾ ਈ ਐ, ਿਕੰਨG  ਸੁਨG ਹੇ ਲਾਤੇ, ਿਮਲਣ ਈ ਨੀ ਆਈ।''
''ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੀ ਕਦੇ?''
''ਹ2, ਕ6 ਲ4 ਿਕਹਾ ਤੀ ਕ6 ਲ4 ਵੀ ਨੀ ਆਈ।''
''ਲੈ ਹ5, ਭੈਣ ਦੇ....।'' ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹ6 ਕ ਿਵਚ ਖੜ4ਦਾ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਗਾਲ ਦੇ ਿਗਆ।
ਉਹ ਘਰ ਤ6 ਕ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਦੋਵ? ਪੌੜੀਆਂ ਉਪਰ ਦੀ ਕੋਠG
ਚੜ4 ਗਏ। ਿਛਪਦੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਰਮਾਣੇ ਦੀ ਮਟੀ ਓਹਲੇ ਸੂਰਜ Tਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਠG  ਉਪਰ. ਕਾਵ2 ਦੀਆਂ ਡਾਰ2 ਦ6 ਖਣ
ਵ6 ਲ ਆਪਣੇ ਆਲ4ਿਣਆਂ ਨੰੂ ਪਰਤਣ ਲ6 ਗ ਪਈਆਂ। ਿਕਸੇ ਰਕਾਨ ਦੇ ਘਰ. ਜਲਦੀ ਕੰਮ2 ਨੰੂ ਹ6 ਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨG ਹਾ ਿਦੰਦਾ
ਧੰੂਆਂ ਬਨG ਿਰਆਂ 'ਤੇ ਚੜ4 ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਵ6 ਡੇ ਕੁ6 ਤੇ ਨG  ਕਤੂਰੇ ਨੰੂ ਗਲ ਤ. ਫੜ ਕੇ ਅ6 ਧੀ ਰੋਟੀ
ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਹ ਿਲਆ ਤੇ ਕਤੂਰਾ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲ6 ਤ2 ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਦੇਈ, ਚੂੰ ...ਚ2ਅ...ਆਂ' ਕਰਿਦਆਂ ਖੁੰ ਢ
ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਿਠਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਿਵਚ ਖੜ4ੇ ਸੀਤੇ ਕੇ ਪਾਲੀ ਨG  ਿਛ6 ਤਰ ਕ6 ਢ ਕੇ ਵ6 ਘ-ਵਘੋਣਾ ਭ6 ਜੇ ਜ2ਦੇ ਵ6 ਡੇ ਕੁ6 ਤੇ ਦੇ
ਮਾਿਰਆ। ਕੁ6 ਤੇ ਦੇ ਮੁ◌ੂ◌ੰਹ ਿਵਚ. ਰੋਟੀ ਛੁ6 ਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਿਬਨ2 ਰੋਟੀ ਚੁ6 ਕੇ ਅ6 ਗੇ ਦੌੜ ਿਗਆ।
''ਤਾਈ ਰਾਜਾ।'' ਰਾਜੇ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ. ਿਕਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।
''ਗੁਰਨ] ਬ ਐ।'' ਰਾਜੇ ਨG  ਆਵਾਜ਼ ਪਿਹਚਾਣਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
''ਕੋਠG  'ਤੇ ਨG  ਭਾਈ।'' ਰਾਜੇ ਦੀ ਮ2 ਬੋਲੀ।
ਗੁਰਨ] ਬ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ4 ਕੇ ਕੋਠG  'ਤੇ ਆ ਿਗਆ, ''ਉਹ! ਭਾਗੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨG ।''
''ਰਾਜਾ ਤ2 ਨਹ: ਜ2ਦਾ, ਫੇਰ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣੈ ਪ5ਦੈ।'' ਭਗਵਾਨ ਰਾਜੇ ਵ6 ਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿਹ ਿਗਆ।
''ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਰ, ਕੰਮ ਈ ਨੀ ਮੁਕਦੇ।'' ਰਾਜੇ ਨG  ਘਰ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਦੋਸਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਆ ਵਾੜੇ।
''ਭਾਗੂ ਤੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਤ2 ਤੈਥ. ਛੁਡਾ ਗਈ ਖੰਭ।''
''ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਓਏ?'' ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ ਉਲਿਰਆ, ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀ ਕਹੀ ਗ6ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਦੇ
ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ. ਪੜ4ਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਵ6 ਡੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰ2 ਿਵਚ ਉਲਝੀ ਛੋਟੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਵ2ਗ ਡੋਲ
ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਉਪਰ ਛੁਰੀ ਿਫਰ ਗਈ 'ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ।'
''ਉਹਨG  ਤ2 ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ ਯਾਰੀ।''
''ਤੈਨੰੂ ਕੌਣ ਕਿਹੰਦੈ?'' ਰਾਜੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀ ਗ6ਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹ: ਆਇਆ ਸੀ।
''ਮਨਜੀਤ ਕਿਹੰਦੀ ਤੀ।''
''ਉੂਈ ਂਮਾਰਦੀ ਹੋਊ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਜਾਤ।'' ਭਗਵਾਨ ਸਚਾਈ ਤ. ਮੂੰ ਹ ਚੁਰਾ ਕੇ ਭ6 ਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਚਾਈ ਉਸਦੇ ਅ6 ਗੇ ਆ
ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹ6 ਸ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਉੂਈ ਂਿਕN, ਉਹਨG  ਤ2 ਮੈਨੂੰ  ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਿਰਐ, ਨਾਲੇ ਸFਹ2 ਖਾ ਗਈ।' ਗੁਰਨ] ਬ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਪਛਲੀ ਗ6ਲ
ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹ ਿਗਆ।
ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਹਨ4G ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ। ਪ6 ਛਮ ਦੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਿਹ6ਕ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਡੁਲ4ਦਾ ਖੂਨ ਲ6 ਿਗਆ,
ਿਜਸਨੰੂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨG  ਵ6 ਢ ਕੇ ਘਰਾਲ2 ਚਲਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ  ਕੁਝ ਸਮ2



ਪਿਹਲ2 ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਕਤੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਿਪਆ। ਉਸਦਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੰੂ ਲਾਹਨਤ2 ਦੇ
ਿਗਆ।
'ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ2 ਪਤਾ ਤੀ ਇਹ ਤੋੜ ਨੀ ਿਨਭਾNਦੀ, ਸ..ਸਾਲੀ..ਕੁ..ਕੁ..ਕੁ6 ਤੀ' ਭਗਵਾਨ ਅੰਦਰ ਛ6 ਲ2 ਮਾਰਦਾ ਦੁ6 ਖ ਦਾ
ਸਾਗਰ ਅ6 ਖ2 ਰਾਹ: ਛਲਕਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
'' ਸਾਿਲਆ ਕੰਡਾ ਤ2 ਤੇਰੇ 'ਚ ਨੀ, ਅਗਲੀ ਨੰੂ ਕੀ ਦੋਸ਼?''
ਗੁਰਨ] ਬ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬੋਲ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਇੰਨੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤ6 ਕ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹ: ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੜ4 ਸਕਦਾ।
''ਮ..ਮ5 ਜਾਨ2 ਯਰ।'' ਭਗਵਾਨ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ।
''ਤੂੰ  ਬੈਠ ਤ2 ਸਈ।'' ਰਾਜੇ ਨG  ਉਸਦੀ ਬ2ਹ ਫੜ ਲਈ।
''ਨਹ: ਯਾਰ।''
''ਚੰਗਾ ਆਪ2 ਚਲਦੇ ਆਂ ਦੋਏ।ਂ'' ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਛ6 ਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆ।
''ਵੇ ਰੋਟੀ ਟੁ6 ਕ ਤ2 ਖਾ ਿਲਆ ਕਰ ਵੇਲੇ ਿਸਰ।'' ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮ2 ਨG  ਭ2ਡੇ ਧ.ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
''ਬੇਬੇ ਭੁ6 ਖ ਨੀ।''
''ਿਜੰਨੀ ਕੁ ਭੁ6 ਖ ਐ, ਓਨੀ ਖਾ ਲੈ।''
''ਨ2ਅ...।'' ਭਗਵਾਨ ਕਿਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਿਡ6 ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਹੰਝੂਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਵ2ਗ ਮੰਜੇ ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਦ?ਈ ਅ6 ਧੀ ਰਾਤ ਤ6 ਕ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਿਕਰਨਾ
ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਸੂਤ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਿਬੰਦੇ ਝ6ਟੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਨ:ਦ ਿਬਲਕੁ6 ਲ ਨਹ: ਆ
ਰਹੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤ. ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵ6 ਲ ਵਿਧਆ।
ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ4 ਕੇ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ. ਇਕ ਫੋ◌ੋਟੋ ਕ6 ਢ ਲਈ, 'ਨਹ:...ਨਹ: ਇਹ ਐਨਾ ਭੋਲਾ, ਐਨਾ ਮਾਸੂਮ ਿਚਹਰਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਧੋਖਾ ਿਕN ਦੇਊ? ਊਈ ਂਝਹੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤ2 ਸFਹ2 ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਿਕN ਇਹ ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਨੀ ਦੇ
ਸਕਦੀ? ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਲਿਖਆ ਹੰੁਦੈ ਵੀ ਇਹ ਿਕਮ? ਐ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਇਕ ਿਦਨ ਿਕਹਾ ਤੀ, ਵੀ
ਤੀਮ: ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਾ ਕਰੇ।'
ਭਗਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹ: ਪਲ2 ਿਵਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਿਗਆ।
ਉਸਦੇ ਹ6 ਥ ਿਵਚ ਫੜੀ ਫੋਟੋ ਉਤੇ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਿਚਹਰਾ ਉਸਨੰੂ ਕਾਲੇ ਸ6 ਪ ਦੀ ਿਸਰੀ ਜਾਿਪਆ। ਉਸਦੇ ਗੁਲਾਬੀ
ਹ.ਠ ਿਕਸੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਨਾਗਣ ਦੇ ਨੀਲੇ ਬੁ6 ਲ4 ਿਦਸਣ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵ6 ਲ ਅ6 ਖ2 ਕ6 ਢ-ਕ6 ਢ ਵੇਖਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
ਉਸਨG  ਫੋਟੋ ਨੰੂ ਪਾੜਨ ਲਈ ਦੋਵ2 ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ: ਿਫਰ ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੀ ਆਈ, ਉਸਨG  ਇਕ ਗੰਦੀ
ਗਾਲ ਕ6 ਢ ਕੇ ਫੋਟੋ ਮੁੜ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ 'ਤੇ ਿਫਰ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਆ ਿਪਆ। ਅ6 ਧੀ ਰਾਤ ਤ. ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਨ:ਦ
ਨG  ਆ ਦਬੋਿਚਆ।

-0-
ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਕਈ ਿਦਨ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ. ਵੀ ਉਹ ਆNਦਾ, ਚੋਰ
ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ ਿਕਰਨਾ ਵ6 ਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਿਕਰਨਾ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵੇਖ ਜ2ਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲ5ਦੀ। ਉਸਨG
ਮੁੰ ਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਕਈ ਖਤ ਫੜ ਤ2 ਲਏ ਪਰ ਪੜ4ੇ ਿਬਨ2 ਪਾੜ ਕੇ ਸੁ6 ਟ ਿਦ6 ਤੇ।



ਇਕ ਿਦਨ ਤੋਲਾਵਾਲ ਤ. ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਕੁੜੀ ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਿਮਲਣ ਆਈ, ਿਜਸਨG  ਇਕ ਵਾਰ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ
ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਇਕ6 ਠੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤ. ਬਾਅਦ ਦੋਵ? ਘ6 ਟ-ਵ6 ਧ ਹੀ ਿਮਲੀਆਂ। ਅ6 ਜ ਦੋਵ? ਜ6 ਫੀ ਪਾ
ਕੇ ਮੁ6 ਦਤ2 ਤ. ਿਵਛੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵ2ਗ ਿਮਲੀਆਂ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁ6 ਛ ਕੇ ਚਾਹ ਧਰ ਲਈ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਦੋਵ?
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲ6 ਗਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਠG  ਕੋਲ ਡਹੇ ਮੰਿਜਆਂ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ।
''ਬੜੇ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕੀਤੈ, ਕੀ ਗ6ਲ।'' ਇਸ ਤਰ42 ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਆਉਣਾ, ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਕੋਈ
ਨਵ2 ਸੁਨG ਹਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਫੜਾ ਿਗਆ।
''ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨG , ਉਨ4 2 ਦਾ ਬੁ6 ਲ42 'ਤੇ ਨ2 ਨੀ ਿਲਆNਦੀ।'' ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਖਚਰੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਹ6 ਸ
ਪਈਆਂ।
''ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਕਰਦੈ ਯਾਦ।''
''ਿਕN, ਕਰਦੇ ਿਕN ਨੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਤ2 ਬਿਹ ਜਾਣਾ ਮਿਰਆ ਿਪਐ, ਤੂੰ  ਹੀ ਨੀ ਨ6 ਕ 'ਤੇ ਮ6 ਖੀ ਬੈਠਣ ਿਦੰਦੀ।''
''ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾN ਵੀ ਲੈ ਪਤੰਦਰ ਦਾ।'' ਿਕਰਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਈ ਪਰ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਵੀ ਗ6ਲ2
ਿਵਚ. ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨG  ਗ6ਲ ਨੰੂ ਰਬੜ ਵ2ਗ ਿਖ6 ਚ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਲਆ।
''ਵੀਹ ਤ2 ਿਵਚਾਰੇ ਨG  ਤੈਨੰੂ ਖ਼ਤ ਪਾ ਤੇ, ਅਜੇ ਨ2 ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ? ਘ6 ਟੋ-ਘ6 ਟ ਇਕ ਨਾ ਅ6 ਧੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੰਦੀ
ਉਹਦਾ ਿਵਚਾਰੇ ਦਾ ਿਦਲ ਖੜ4 ਜ2ਦਾ।''
''ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਕੀਹਨG  ਦ6 ਿਸਐ?'' ਿਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ42 ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਤ. ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਜਾਣੁ◌ੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।
''ਮੈਨੰੂ ਓਸੇ ਨG  ਭੇਿਜਐ, ਿਵਚਾਰਾ ਬਾਹਲੀ ਤਰਲੇ ਿਮੰਨਤ2 ਜੀਆਂ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।''
''ਨਹ: ਨਹ:, ਮ5 ਜਦ. ਉਸਨੰੂ ਕੇਰ2 ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੰੂ ਕਿਹਦ: ਬਈ ਮੇਰੀ ਤ2 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਐ।''
''ਉਹਨੰੂ ਪਤੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਹੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਰ2 ਹ6 ਸ ਕੇ ਬੋਲ ਿਪਆ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੰੂ ਕੁਛ ਨਹ: ਚਾਹੀਦਾ।''
''ਉਹ ਤ2 ਪਾਗਲ ਈ ਐ ਫੇਰ।''
''ਤ5 ਕਰਤਾ।'' ਦੋਵ? ਿਖੜ-ਿਖੜਾ ਕੇ ਹ6 ਸ ਪਈਆਂ, ''ਨਾਲੇ ਉਹਨG  ਆਹ ਿਸਉਨG  ਦੀ ਚੈਨੀ ਭੇਜੀ ਐ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ।'' ਕੁੜੀ
ਨG  ਕੁੜਤੀ ਥ6 ਲੇ ਪਾਈ ਬਨ] ਣ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ. ਸੋਨG  ਦੀ ਚੈਨੀ ਕ6 ਢ ਕੇ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਹ6 ਥ ਿਵਚ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਨਹ: ਮ5 ਨੀ ਲ5ਦੀ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਚੈਨੀ ਨੰੂ ਕੁੜੀ ਵ6 ਲ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਉਸਨG  ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਚੈਨੀ ਵਾਲੀ ਮੁ6 ਠੀ ਆਪਣੇ
ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਮੀਚ ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਿਵਚ. ਉਠ ਖੜ4ੀ, ''ਚੰਗਾ ਮ5 ਜਾਨੀ ਆਂ।''
''ਮੇਰੀ ਗ6ਲ ਤ2 ਸੁਣ।''
''ਨਹ: ਕਦੇ ਫੇਰ।'' ਕੁੜੀ ਕਿਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਿਕਰਨਾ ਹ6 ਥ ਿਵਚ ਚੈਨੀ ਲਈ ਥ2ਏ ਂਖੜ4ੀ ਰਹੀ। ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਹ6 ਥ2 ਿਵਚਲੀ ਚੈਨੀ ਵ6 ਲ ਸਰਸਰੀ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ,
ਉਸਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨG  ਇਹ ਸੋਚ ਰ6 ਦ ਕਰਿਦਆਂ
ਸੋਿਚਆ।
''ਐਨੀ ਕੀਮਤੀ! ਹੰੂ! ਪਾਗਲ ਨG  ਲੋਕ।'' ਉਸਨG  ਚੈਨੀ ਵ6 ਲ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਕੁੜੀ ਵ6 ਲ ਬੁ6 ਲ4 ਅਟੇਰ ਿਦ6 ਤੇ। 'ਤ5 ਕਰਤਾ'
ਿਕਰਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਕਹਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹ6 ਸ ਪਈ 'ਕੀ ਸ6 ਚੀN ਐਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੈ?' 'ਤੇਰੇ ਤੇ ਤ2 ਮਿਰਆ
ਿਫਰਦੈ।' 'ਬ6 ਸ ਕੇਰ2 ਹ6 ਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੰੂ ਕੁਛ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ।' ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਹੇ
ਬੋਲ ਰੀਲ ਵ2ਗ ਚ6 ਕਰ ਕ6 ਟਣ ਲ6 ਗ ਪਏ।



''ਹ6 ਸ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਐਨੀ ਕੀਮਤ, ਨਾਲੇ ਹ6 ਸਣ ਨਾਲ ਕੀ ਘਸਦੈ। ਨਹ: ਨਹ:, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਊ, ਕੀ ਮੂੰ ਹ
ਿਦਖਾT ਉਹਨੰੂ।'' ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਚਾਰ2 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ6 ਲ ਿਪਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੋਈ
ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ  ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਿਫਰ ਇਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ, ''ਭਾਗੂ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੈ, ਐਨਾ ਈ ਇਹ ਕਰਦੈ, ਨਹ: ਨਹ: ਵ6 ਧ ਕਰਦੈ। ਭਾਗੂ ਨG  ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਿਦ6 ਤੈ, ਇਕ ਆਹ ਚ2ਦੀ ਦੀ ਮੁੰ ਦਰੀ।'' ਉਸਨG
ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ Nਗਲੀ ਿਵਚ ਪਾਈ ਚ2ਦੀ ਦੀ ਮੁੰ ਦਰੀ ਵ6 ਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨ6 ਕ ਚਾੜ4 ਿਲਆ। ''ਇਹਨG  ਤ2
ਹੁਣੇ ਸੋਨG  ਦੀ ਚੈਨੀ ਦੇਤੀ।'' ਿਕਰਨਾ ਦੋਵ2 ਦੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਲ6 ਗ ਪਈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ
ਦਾ ਪਲੜਾ ਉਪਰ ਉਠਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਚੈਨੀ ਨG  ਆਪਣਾ ਪਲੜਾ ਥ6 ਲੇ ਦ6 ਬ ਿਲਆ। ਉਸਨG  ਕਮੀਜ਼ ਿਵਚ ਪਾਈ ਚੈਨੀ
ਕ6 ਢ ਕੇ ਗਲ ਿਵਚ ਪਾ ਲਈ। ਚੈਨੀ ਰੋਅਬ ਨਾਲ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਿਲਸ਼ਕਦੀ, Nਗਲੀ ਿਵਚ ਪਾਈ ਮੁੰ ਦਰੀ ਨੰੂ ਘੂਰਨ
ਲ6 ਗ ਪਈ।
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ਰਿਫਊਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਜਾ ਦ6 ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦ6 ਸ
ਿਦ6 ਤਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਦ6 ਤੀ ਚੈਨੀ ਉਸਨੰੂ ਫੜਾ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੰ ਡਾ ਆਪਣੀ ਚੈਨੀ ਫੜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗ6ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਿਖੜ ਿਪਆ।
ਬਲਦੀ ਅ6 ਗ 'ਤੇ ਫੂਸ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮ6 ਚਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ42 ਛ6 ਡ ਦੇਈਏ ਤ2
ਬੁਝਦੀ-ਬੁਝਦੀ ਬੁਝ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਹ: ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਚਣਗ ਜੋ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ
ਸੁਲਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤ2 ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਧੁਖਦੀ ਿਪਆਰ ਿਚਣਗ ਤ.
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਭ2ਬੜ ਬਿਣਆ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਨG  ਵਰ2ਡੇ ਿਵਚ. ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕ6 ਿਢਆ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਰੀਝ
ਨਾਲ ਕ6 ਪੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਹ6 ਕ ਿਦ6 ਤਾ। ਅ6 ਜ ਉਹ ਿਜ6 ਤ ਕੇ ਆਏ ਫੌਜੀ ਵ2ਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਿਹ6 ਕ
ਚੌੜੀ ਕਰੀ ਦੁ6 ਗਣੀ ਥ2 ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੰੂ ਅ6 ਜ ਬੜਾ ਿਪਆਰਾ-ਿਪਆਰਾ ਤੇ ਨਵ2-ਨਵ2 ਜਾਿਪਆ।
ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ ਧੁ6 ਪ ਰੋਜ਼ ਵ2ਗ ਅ6 ਜ ਖਰ4ਵ: ਨਹ: ਲ6 ਗੀ। ਪਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ2ਦੇ ਕ6 ਸੀ ਦੇ ਖਾਲ ਉਪਰ ਖੜ4ੀ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਦੀ
ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਸ਼ਰੀਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾNਦੀ ਿਦਸੀ। ਅ6 ਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁ6 ਲ42 ਦੀਆਂ ਜੂਹ2 ਟ6 ਪ ਕੇ ਅੰਦਰ
ਿਦਲ ਨੰੂ ਵੀ ਹਸਾ-ਹਸਾ ਜ2ਦੀ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਮੁਸਕਰਾNਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੁਰਮੇ ਵ2ਗ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਆ
ਰਿਚਆ। ਉਹ ਦਸ ਵਜਦੇ ਨੰੂ ਿਕਰਨ2 ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਠG  ਕੋਲ, ਡੇਕ ਦੀ ਛ2 ਥ6 ਲ4ੇ , ਮੰਿਜਆਂ
ਉਤੇ ਬੈਠG  ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਵ6 ਡਾ ਭਰਾ ਚਲਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਮ6 ਝ ਨਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਚ2ਦੀ ਰੰਗਾ
ਪਾਣੀ ਖੇਲ ਿਵਚ. ਖਾਲ ਿਵਚ ਸੇਧ ਲ5ਦਾ ਅ6 ਗੇ ਿਨੱਸਰ ਰਹੀ ਜੀਰੀ ਿਵਚ ਜਾ ਪ5ਦਾ। ਤੇਜੀ ਨG  ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਗੂਆਂ ਦੇ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ2 ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਲਾਇਆ। ਿਕਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਨੀਵ: ਪਾ ਗਈ।
''ਆ ਬਈ ਤੇਜੀ ਿਕਮ? ਆਉਣੇ ਹੋਏ।'' ਮ6 ਝ ਨਹਾNਦੇ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨG  ਆਪਣਾ ਹ6 ਥ ਉਸ ਵ6 ਲ ਵਧਾਇਆ।
''ਬ6 ਸ ਤੇ◌ੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ2 ਨੰੂ।'' ਉਸਨG  ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਆਈ ਗ6ਲ ਕਿਹ ਿਦ6 ਤੀ। ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਕੇ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ, ''ਯਾਰ ਮ5 ਤ2 ਢੋਲੀ
ਪੁ6 ਛਣ ਆਇਆ ਤੀ ਸਪਰੇਅ ਆਲੀ।''
''ਅ6 ਜ ਤ2 ਯਾਰ ਅਸ: ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਪਰੇਅ, ਬ6 ਸ ਆਹੀ ਮੈਸ ਰਿਹਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਿਤਆਰ ਐ। ਉਹ... ਦੇਖ ਮੇਵਾ,
ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਿਪ6 ਠੂਆਂ ਮ2ਗੂ ਿਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨG  ਪਤੰਦਰ ਦੀਆਂ।'' ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨG  ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ
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ਮੇਵੇ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਖਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਨG
ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਘਿੜਆ ਸੀ ਤ2 ਿਕ ਅ6 ਗ. ਵੀ ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਜਾਵੇ।
''ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ4ੈ, ਮ5 ਆਹ ਿਗੰਦਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਰਆਮ2।' ਤੇਜੀ ਿਗੰਦਰ ਕੇ ਖੇਤ ਜਾਣ ਲਈ
ਲਿਹੰਦੇ ਵ6 ਲ ਵ6 ਟ ਪੈ ਿਗਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਿਗੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤ Pਚੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਥ6 ਲੇ ਿਘਿਰਆ ਕੋਠਾ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵਚ ਮਟੀ
ਵ2ਗ ਜਾਪ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੋਰ ਿਵਚ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਖੇਲ ਿਵਚ ਿਡ6 ਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਦੂਰ. ਧੁ6 ਪ ਿਵਚ ਚਮਕਦੇ ਕ6 ਚ ਕੇ
ਟੁਕੜੇ ਵ2ਗ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵ6 ਟ 'ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਤ6 ਕ
ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤ2 ਮੇਵ? ਹੋਰ: ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਅ6 ਧਾ ਮੌਕਾ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸ2ਝੇ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਿਗੰਦਰ ਕੇ ਖੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ
ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਘਾਹ ਫੂਸ ਿਵਚ ਰ6 ਖੀ ਚੰਿਗਆੜੀ ਵ2ਗ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭ2ਬੜ ਦਾ ਰੂਪ
ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਕਾਹਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਗੰਦਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਾ ਬੈਿਠਆ ਤੇ ਓਹਨ: ਪੈਰ:
ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਿਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ2 ਬਕਰੈਨ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਵੇ ਹੋਰ: ਪੰਜ ਛੇ ਿਕ6 ਿਲਆਂ ਦੀ
ਵਾਹੀ 'ਤੇ ਢੋਲੀਆਂ ਚੁ6 ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
''ਿਮਲਗੀ ਭਾਈ ਢੋਲੀ?'' ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਮ2 ਗੇਜੋ ਨG  ਆNਦੇ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਨ2ਹ ਤਾਈ, ਮਿਖਆ ਚਲ ਹੁਣ ਤ2 ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਈ ਕਰ ਲ2ਗੇ।'' ਤੇਜੀ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਆ ਖਿੜ4ਆ।
''ਕੁੜੇ ਿਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਨੰੂ ਚਾਹ ਤ6 ਤੀ ਕਰਕੇ ਿਲਆ।''
''ਬ6 ਸ ਤਾਈ ਚਾਹ ਨੰੂ ਤ2 ਰਿਹਣ ਿਦਓ।''
''ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਨG  ਆਂ। ਜਾ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।'' ਗੇਜੋ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਮ....ਮ5...ਐ...ਨੀ, ਤੂੰ  ਆਪੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਿਮਆਂ ਕਰਕੇ ਔਖੀ ਿਜਹੀ ਹੰੁਦੀ ਨG  ਿਕਹਾ।
ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ6ਲ2 ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲ6 ਭ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਤੂੰ  ਨਾ ਲ6 ਗ: ਆਖੇ, ਮੈਨੰੂ ਤ2 ਜਾਣਾ ਈ ਪਊ।'' ਗੇਜੋ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ।
''ਹੁਣ ਤ2 ਆਗੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਪਸੰਦ ਨਖਰੋ ਦੇ।'' ਤੇਜੀ ਨG  ਮੌਕਾ ਤਾੜਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। ਸੋਨG  ਦੀ ਚੈਨੀ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਗੋਰੀ
ਗਰਦਨ ਿਵਚ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਹੋਰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦ. ਖਿਹੜਾ ਨੀ ਛ6 ਡਦਾ ਕੋਈ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਅ6 ਖ2 ਪਾ ਕੇ ਨਖਰੇ ਿਵਚ ਬੁ6 ਲ4 ਮਰੋੜੇ।
''ਖਿਹੜਾ ਤ2 ਅਸ: ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀ ਛ6 ਡਣਾ ਤੀ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਦੀ।'' ਤੇਜੀ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰ
ਿਗਆ। ਿਫਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਿਲਆ, ''ਕਦੇ ਿਮਲ ਵੀ ਲਓ ਕ6 ਲੇ ਨੰੂ, ਰ6 ਜ ਕੇ ਗ6ਲ2 ਕਰਲੀਏ।''
''ਆਹੋ।'' ਜਾਣਦੀ ਆਂ ਤੈਨੰੂ ਗ6ਲ2 ਆਲੇ ਨੰੂ। ਮ5 ਮੂੰ  ਨ: ਿਮਲਣਾ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਨਖਰੇ ਿਵਚ ਮੋਢੇ ਮਾਰੇ।
''ਿਕN?''
''ਕੀ ਫਾਇਦੈ, ਅਸ: ਤ2 ਅਈ ਂਚੰਗੇ ਆਂ।'' ਿਕਰਨਾ ਬੋਲੀ।
''ਹਾਸੀ ਦੀ ਹਾਸੀ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਛੇਤੀ ਦ6 ਸ ਐਨG  ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆਜੂ।'' ਤੇਜੀ ਗੇਟ ਵ6 ਲ ਝਾਿਕਆ।
''ਸੋਚ2ਗੇ।''
''ਸੋਚ?ਗੀ ਕਦ.? ਇਹੋ ਜਾ ਤ2 ਪਿਹਲ: ਸੋਚ ਕੇ ਰ6 ਖੇ।''
''ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਹੋਇਐ।ਂ''



''ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਪੁ6 ਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਿਬਨ2 ਿਕਵਂ◌ੇ ਤੜਫਦੈ।''
ਤੇਜੀ ਨG  ਗਰੀਬ ਿਜਹਾ ਮੂੰ ਹ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਾਹਲਾ ਪੈ-ਪੈ ਜ2ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਦ. ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁ6 ਟ
ਲਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਵਸ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਮ2 ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਿਤੰਨ2 ਨG  ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ:ਿਦਆਂ
ਿਨੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਿਜਹੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁ6 ਪ ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ.  ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ
ਸੀ। ਹਵਾ ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ. ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਰ ਖਾਲ ਤੇ ਮੇਵੇ ਹੋਰ: ਇਕ-ਇਕ ਢੋਲੀ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਜੀ ਨG
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਥੇ ਿਬਨ2 ਮਤਲਬ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਉਥ. ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।
ਜ2ਦੇ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਿਕਰਨਾ ਨG  ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ। ਚੋਰ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠG  ਤੇਜੀ ਨੰੂ
ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰ6 ਖਤ ਤ2 ਓਵ? ਹੀ ਪਿਹਲ2 ਵ2ਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਤੇਜੀ
ਉਸਨੰੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਪਰ ਬੈਠG  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕNਿਕ ਉਹ ਆਪ ਹਵਾ ਨੂੰ  ਚੀਰਦਾ ਸਰਪਟ
ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੌਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਕ ਦੁ6 ਖ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸਪ6 ਸ਼ਟ ਨਾ
ਪੁ6 ਛ ਸਿਕਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਜਸ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਕ6 ਲ4 ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅ6 ਜ ਉਸਨG  ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹ6 ਸ-ਹ6 ਸ ਗ6ਲ2 ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ. ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ Pਠੀ ਤੇ
ਬੁ6 ਲ42 ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਮੁਸਕਾਨ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਤ. ਲਿਹ ਕੇ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹੀ ਪੈ ਿਗਆ।
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ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਜਦ. ਰਿਫਊਜੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ 'ਚ. ਉਜੜ ਕੇ ਇਧਰ ਆਏ ਤ2 ਬਹੁਿਤਆਂ ਨG  ਿਜਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲੀ, ਉਥੇ ਹੀ
ਘਰ ਪਾ ਲਏ। ਤੋਲਾਵਾਲ ਤ. ਸ਼2ਤਪੁਰ ਜ2ਿਦਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੁ◌ੂਰੀ 'ਤੇ
ਰਿਫ਼ਊਜੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆNਦੇ ਹਨ। ਤੋਲਾਵਾਲ ਤ. ਸ਼2ਤਪੁਰ ਵ6 ਲ ਡੇਢ ਕੁ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਅਤੇ
ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਤ. ਸੌ ਕੁ ਗਜ਼ ਤੋਲਾਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੜਕ ਤ. ਿਛਪਦੇ ਵ6 ਲ ਸ6 ਪ ਵ2ਗ ਿਵੰਗ ਖ2ਦੀ ਇਕ ਪਤਲੀ ਿਜਹੀ
ਪਹੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਪਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕ6 ਸੀ ਦਾ ਖਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਉਤੇ ਥੋੜ4ੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ  ਛੂੰ ਹਦੇ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਦੀ
ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਿਕਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵ2ਗ ਖੜ4ੀ ਹੈ। ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੀ ਦੋ ਿਤੰਨ ਮੋੜ ਖ2ਦੀ ਤੇਜੀ ਕੇ ਘਰ ਵ6 ਲ ਚਲੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ।
ਘਰ ਅ6 ਗੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਬਕਰੈਨ2 ਅਤੇ ਤੂਤ ਖੜ4ੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਕੋਠG  ਦੇ ਚੜ4ਦੇ ਵ6 ਲ ਕੁਤਰੇ ਵਾਲੀ
ਮਸ਼ੀਨ ਖੜ4ੀ ਹੈ। ਕੋਠG  ਦੇ ਖ6 ਬੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਲੰਬਾ ਵਰ2ਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰ2ਡੇ ਤ. ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਕੋਠੀਨੁਮਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਕੇ ਘਰ ਤ. ਉਤਰ ਵ6 ਲ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੋ ਘਰ ਹਨ, ਿਜਨ4 2 ਨੰੂ ਪਹੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਪਾਸੇ ਦੀ ਆNਦੀ ਹੈ। ਇਨ4 2 ਿਵਚ. ਪਿਹਲਾ ਘਰ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਨਾਲ. ਟੁ6 ਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ4 2
ਿਤੰਨ2 ਘਰ2 ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਚੰਗਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਿਵਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਆNਦੇ ਜ2ਦੇ ਹਨ। ਇਨ4 2 ਿਤੰਨ2 ਘਰ2 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਲ6 ਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਜਦ. ਇਨ4 2 ਦੇ ਵ6 ਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇਥੇ ਆਏ
ਸੀ ਤ2 ਉਨ4 2 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇਧਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ. ਅਲ6 ਗ ਤਰ42 ਦੀ ਸੀ। ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਰੰਗ ਚਿੜ4ਆ
ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤ2 ਿਬਲਕੁਲ ਇਧਰਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲ6 ਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ4 2 ਦੇ ਮ2-ਬਾਪ ਅਜੇ ਵੀ
'ਆਟੇ ਿਵਚ ਲੂਣ' ਿਜੰਨG  ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਲ6 ਗ ਤਰ42 ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।



ਤੇਜੀ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਪਪੀਹੇ ਵ2ਗ ਤੜਫ਼ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਸਮ? ਬੇਚੈਨ ਕਰ: ਰ6ਖਦੀ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਖੁ6 ਲ4 ਕੇ ਗ6ਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਕ6 ਲ4
ਉਸਨG  ਸੁਖਪਾਲ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਨG ਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨG  ਵੀ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹ: ਸੀ ਦ6 ਿਸਆ। ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ
ਲੜਦੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੁਿਟਆਰ ਵ2ਗ ਸੁਨG ਹੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਅ6 ਡੀਆਂ ਚੁ6 ਕ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵ6 ਲ ਵੇਖਦਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜੂਏ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਮਾੜੇ
ਕਰਮ2 ਵਾਲੇ ਿਖਡਾਰੀ ਵ2ਗ ਹਾਰ ਹੋ ਜ2ਦੀ। ਉਹ ਢੇਰੀ ਿਜਹੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜ2ਦਾ। ਕ6 ਲ4 ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇਸੇ
ਤਰ42 ਉਡੀਕਦੇ ਦਾ ਲੰਘ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਗੇੜੇ ਿਦੰਦੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮ2 ਬੋਲੀ, ''ਬੇਟਾ ਤੇਜੀ T ਵੀ
ਇਥੇ ਫਾਲਤੂ ਗੇੜੇ ਿਦੰਦਾ ਿਫਰਦ5 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼2ਤਪੁਰ ਤ. ਆਟਾ ਿਪਹਾ ਿਲਆ।''
''ਿਲਆਉਨਾ ਮੰਮੀ।'' ਿਫਰ ਕੁਝ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, 'ਮੰਮੀ ਚਰਨG  ਕੇ ਪੁ6 ਛ ਕੇ ਆਮ2, ਜੇ ਉਨ4 2 ਨG  ਵੀ ਿਪਹਾਉਣਾ ਹੋਇਆ
ਤ2 'ਕ6 ਠG  ਰੇਹੜੇ 'ਤੇ ਲੈਜ2ਗੇ।''
''ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਤੇਰੀ, ਜੇਕਰ ਪੁ6 ਛ ਆਉਣੈ ਤ2 ਪੁ6 ਛ ਆ।''
ਆਪਣੀ ਮ2 ਦੀ 'ਹ2' ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨੂੰ  ਚਾਅ ਿਜਹਾ ਚੜ4 ਿਗਆ। ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਿਸ6 ਧੀ ਵ6 ਟ ਪੈ ਿਗਆ।
ਿਤੰਨ2 ਘਰ2 ਦਾ ਇਧਰ.-ਉਧਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਇਸ ਵ6 ਟ ਰਾਹ: ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵ6 ਟ ਨੰੂ ਪੋਚ ਕੇ ਿਮ6 ਟੀ
ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਚੌੜੀ ਕਰ ਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਰੀ ਤ. ਤਰੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ42 ਉਤਰੀ ਨਹ: ਸੀ।
ਤਰੇਲ ਦੇ ਬਚੇ ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਤੁਪਕੇ ਨG  ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤ6 ਕ ਪਹੰੁਚਿਦਆਂ ਤੇਜੀ ਦੀ ਪ5ਟ ਅ6 ਧ-ਪਚ6 ਧ ਿਗ6ਲੀ ਕਰ
ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਨG  ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵ2ਗ ਸਾਰੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਿਦ6 ਤੀ,
ਉਸਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਹੜੇ ਨੰੂ ਛਾਣਦੀ ਓਟੇ ਕੋਲ ਆ ਿਟਕੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਓਟੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਭ2ਡੇ ਮ2ਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਜੀ
ਹਵਾ ਦੇ ਝFਕੇ ਵ2ਗ ਸੁਖਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ।
''ਅ6 ਜ ਬੁਲਾਇਐ ਉਹਨG ।'' ਤੇਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਅਜੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਅਿਜਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾ ਕੇ
ਉਸਨੰੂ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ4 ਿਦ6 ਤਾ। ਤੇਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਝੂਟੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸਨੰੂ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਪੀ।
''ਕਦ. ਬੁਲਾਇਐ,'' ਤੇਜੀ ਉਭੜਵਾਿਹਆਂ ਵ2ਗ ਬੋਿਲਆ।
''ਅ6 ਜ ਿਗਆਰ2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੰੂ।'' ਕੁੜੀ ਤੇਜੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ।
''ਸਹੰੁ ਖਾ ਬਈ।'' ਮੁੰ ਡਾ ਇਸਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿਵਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ।
''ਤੇਰੀ ਸਹੰੁ, ਮ5 ਤੈਨੰੂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਣ ਆNਦੀ ਸੀ, ਐਨG  ਤੂੰ  ਆ ਿਗਆ।''
''ਘਰੇ ਨ: ਕੋਈ।'' ਤੇਜੀ ਨG  ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਿਨਗ4ਾ ਫੇਰੀ।
''ਮ2 ਵਾੜੇ ਗਈ ਏ ਗੋਹਾ ਪ6 ਥਣ।''
''ਮ5 ਤ2 ਆਟਾ ਪੁ6 ਛਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀ ਿਪਹਾਉਣ5। ਅਸ: ਰੇਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨG  ਆ, ਫੇਰ ਤ2 'ਕ6 ਠG  ਿਪਹਾ
ਿਲਆNਦੇ।''
''ਹ2 ਕਿਹੰਦੀ ਤੀ ਬੇਬੇ, ਅਸ: ਵੀ ਿਪਹਾਉਣੈ।''
''ਿਲਆ ਚਕਾ ਫੇਰ ਬੋਰੀ।'' ਤੇਜੀ ਨG  ਬੋਰੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉਪਰ ਰਖਾ ਲਈ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਬੋਰੀ ਰੇਹੜੇ ਿਵਚ ਰ6 ਖ
ਿਦ6 ਤੀ ਤੇ ਿਫਰ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰ6 ਖ ਲਈਆਂ। ਕ6 ਖ2 ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਮਾਰਦਾ ਕੁੰ ਢਾ ਝੋਟਾ ਰੇਹੜੇ ਿਵਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁ6 ਟਣ ਦਾ
ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਰੇਹੜੇ ਵ6 ਲ ਝਾਿਕਆ ਤੇ ਿਫਰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਕ6 ਖ2 ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਮਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਤ2 ਿਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ
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ਪਹੰੁਚਣ ਤ6 ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜ4ੀ ਰਿਹੰਦੀ ਭੁ6 ਖ ਵੀ ਿਮਟਾ ਲਵੇ। ਤੇਜੀ ਨG  ਮੂਹਿਰY ਫੜ ਕੇ ਝੋਟੇ ਨੰੂ ਰੇਹੜੇ ਿਵਚ ਜੋੜ
ਿਲਆ ਤੇ ਿਫਰ ਓਹੀ ਿਵੰਗੀ-ਟੇਢੀ ਪਹੀ ਪਾ ਿਲਆ। ਪਹੀ ਦੀ ਵਾਟ ਮੁਕਦੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਜਾ ਚਿੜ4ਆ। ਝੋਟੇ ਦੇ
ਕਦਮ ਹੌਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਤੂਤ ਦੀ ਕੂਲੀ ਛਟੀ ਉਸਦੀ ਢੂਹੀ ਿਵਚ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਝੋਟਾ ਇਕ ਦਮ ਤੇਜ ਹੋ ਿਗਆ।
ਸੜਕ ਉਪਰ ਵ6 ਜਦੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਟ6 ਕ-ਟ6 ਕ ਵ6 ਜਣ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਜਦ. ਵੀ ਝੋਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਹੰੁਦੀ, ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ
ਕੂਲੀ ਛਟੀ ਉਸਦੀ ਿਪ6 ਠ ਿਵਚ ਆ ਵਜਦੀ ਜ2 ਿਫਰ ਰੇਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਵ6 ਜਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਜ2ਦਾ। ਤੇਜੀ ਨG  ਅ6 ਜ ਸਮ? ਨੰੂ ਿਪ6 ਛੇ ਛ6 ਡਣ ਦੀ ਿਜ6 ਦ ਕਰ ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ
ਹਵਾ ਿਜੰਨ2 ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨG  ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਟੇ ਨੰੂ
ਤੇਜ ਹੋਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਘਰ. ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ।
ਚ6 ਕੀ 'ਤੇ ਉਸ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਕਈ ਪੀਹਣ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਤੇਜੀ ਨG  ਿਜ਼6 ਦ ਕਰਕੇ ਿਤੰਨ ਪੀਹਿਣਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ
ਲੈ ਲਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਨੰੂ ਇਕ ਵ6 ਜ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤ2 ਿਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮ2
ਬਾਹਰ ਿਫਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨG  ਰੇਹੜਾ ਿਬਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਕਰ ਿਲਆ। ਜਦ. ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਮ2 ਨG  ਿਪ6 ਠ ਭੁਆਈ ਤ2 ਮੁੰ ਡੇ ਨG
ਆਪਣਾ ਹ6 ਥ ਛਾਤੀ ਉਪਰ ਰ6 ਖ ਕੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਖੜ4ਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰਾ ਸੁਨG ਹਾ ਿਮਲ
ਿਗਆ ਹੈ। ਅ6 ਗ. ਕੁੜੀ ਨG  ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਚ ਥੋੜ4ਾ ਬੁ6 ਲ2 ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਿਦ6 ਤਾ।
ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕਾ ਪੀਹਣਾ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਸੁ6 ਟ ਆਇਆ ਤੇ ਿਫਰ ਨਹਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ4 ਿਗਆ। ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਬੁ6 ਲ42 ਉਪਰ ਆ-ਆ ਨ6 ਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਿਪਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਨਿਸ਼ਆਇਆ ਬੇਕਾਬੂ ਹੰੁਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀ ਪ:ਿਕਰਤੀ ਨੂੰ  ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰ ਮ ਲਵ2। ਉਸਨG  ਕੰਧ ਉਪਰ ਟੰਿਗਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਲਾਹ ਿਲਆ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਜਾਚਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਮੁਸ਼ਕੀ ਿਜਹਾ ਰੰਗ, ਿਤ6 ਖੇ ਨ] ਣ ਨਕਸ਼, ਿਸਰ ਉਪਰ
ਡੇਢ ਕੁ ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ। ਪਰ ਨ6 ਕ ਥੋੜ4ਾ ਵ6 ਡਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
'ਲੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਿਕਰਨਾ ਿਕN ਨਾ ਫਸਦੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਭਾਗੂ ਿਕਹੜਾ ਅ6 ਡ ਈ ਅਸਮਾਨX  ਉਤਿਰਐ।' ਫੇਰ
ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਪਛਤਾਵਾ ਉਪਿਜਆ, 'ਮ5 ਤ2 ਭਾਗੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਰਐ। ਮ5 ਕਦ. ਧੋਖਾ ਕਿਰਐ? ਇਹ ਤ2
ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਖੋਟ ਐ।' ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਆਪਾ ਿਵਰੋਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ2 ਨੰੂ ਉਸਨG  ਿਗ6ਚੀN ਫੜ ਕੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪ6 ਖ
ਿਵਚ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸਨG  ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸੇ ਕੰਧ ਉਪਰ ਟੰਗ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਿਵਚਾਰ2 ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮ? ਲਈ ਿਵਹਲਾ ਛ6 ਡ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼2ਤੀ ਿਵਚ ਉਸਨੰੂ ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਦੀ
ਿਟਕ-ਿਟਕ ਸੁਣਾਈ ਿਦ6 ਤੀ। ਉਸਨG  ਉਠ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਪੌਣੇ ਿਤੰਨ ਵ6 ਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮ6 ਝ2 ਨੰੂ ਸੰਨ4 ੀ ਕਰਨ ਹੇਠ2 ਉਤਰ
ਿਗਆ।
ਅ6 ਜ ਿਜਵ? ਤੇਜੀ ਲਈ ਸਮ2 ਰੁਕ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਸਮ? ਦੇ ਨ6 ਥ ਪਾਈ ਅ6 ਗੇ ਿਖ6 ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮ2 ਲ6 ਤ2
ਅੜਾਈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਿੜਆ ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਿਮੰਟ-ਿਮੰਟ ਿਗਣਦੇ ਨੂੰ  ਰਾਤ ਦੇ ਨF  ਵ6 ਜ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜ4ੇ-ਥੋੜ4ੇ ਸਮ? ਬਾਅਦ
ਚੁਬਾਰੇ ਤ. ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ, ਕੋਠG  ਉਪਰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਿਫਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪ5ਦਾ। ਸਮ2 ਬੀਿਤਆ, ਸਾਢੇ ਨF  ਹੋ ਗਏ। ਿਫਰ
ਦਸ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੂਈ ਸਵਾ ਦਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਬੁ6 ਲ4, ਗੁ6 ਝੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤ. ਉਿਠਆ,
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਾ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ। ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਆNਦੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮ6 ਝ ਿਰੰਗੀ। ਤੇਜੀ ਨG  ਉਸਨੰੂ
ਮਨ ਿਵਚ ਗਾਲ ਕ6 ਢੀ। ਗੇਟ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸਨG  ਿਪ6 ਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਹ: ਸੀ। ਉਸਨG  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਗੇਟ ਖੋਲ4ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ ਿਫਰ ਮ6 ਧਮ ਿਜਹੀ 'ਿਟਕ' ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੇਟ ਦਾ 'ਘਿਰ6ਲ' ਖੁ6 ਲ4 ਿਗਆ। ਗੇਟ ਤ.



ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲ6 ਿਗਆਂ ਉਸਨG  ਿਫਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਿਵਹੜੇ ਤ.
ਿਬਨ2 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਰਆਂ ਦੇ ਬ6 ਲਬ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤੇ ਬਾਹਰ. ਗੇਟ ਦੀ ਅਰਲ ਲਾ ਿਦ6 ਤਾ।
ਬਾਹਰ ਆNਿਦਆਂ ਖੁ6 ਲ4ੇ  ਖੇਤ2 'ਚ. ਠੰਢੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਦਾ ਅਵਾਰਾ ਬੁ6 ਲਾ ਤੇਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਿਜਸਮ ਨਾਲ ਖਿਹ ਕੇ ਲੰਘਿਦਆਂ
ਧੁੜਧੜੀ ਚਾੜ4 ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਦੋਵ? ਬਾਹ2 ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਖੜ4ੇ ਤੂਤ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਿਬੜਕ
ਲੇ◌ੈਣ ਵ2ਗ ਿਹਲ-ਜੁਲ ਹੋਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਟਟਿਹਰੀ 'ਟਰੀ..ਟਰੀ..ਈ' ਕਰਦੀ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
ਦੂਰ ਿਪੰਡ ਿਵਚ. ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਕੁ6 ਤੇ ਦੇ ਭFਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ਕੰਨ2 ਤ6 ਕ ਅਪੜਦੀ ਸੀ। ਪਿਹਲ2
ਉਸਨG  ਿਸ6 ਧਾ ਵ6 ਟੇ-ਵ6 ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਪਰ ਤਰੇਲ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੀ ਪੈ ਿਗਆ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਿਵਚ
ਲੰਬੇ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛ2 ਨG  ਸਾਰੀ ਪਹੀ ਨੂੰ  ਢ6 ਕ ਰ6 ਿਖਆ ਸੀ। ਪਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ2ਦੇ ਕ6 ਸੀ ਦੇ ਖਾਲ ਿਵਚ ਪਾਣੀ
ਨਹ: ਸੀ। ਖਾਲ ਿਵਚ. ਬ:ਿਡਆਂ ਦੀ 'ਟਰ:..ਈ..ਈ..' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਟਕੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਹ
ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ4ਾ ਤੇਜ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਕਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ4ਾ
ਿਝਜਿਕਆ ਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ। ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਠG  ਵਾਲਾ ਬ6 ਲਬ ਜਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ6ਲਬ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਸਨG  ਮਨ ਿਵਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਤੇਜੀ ਨG  ਗੇਟ ਨੰੂ ਪੋਲੀ ਿਜਹੀ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਧ6 ਕ ਕੇ
ਵੇਿਖਆ, ਗੇਟ ਅੰਦਰ. ਅਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਖ6ਬੇ ਕੌਲੇ ਨਾਲ ਲ6 ਗ ਕੇ ਖੜ4 ਿਗਆ। ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਗੁ6 ਟ ਉਤੇ ਹ6ਥ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਗੁ6 ਟ ਘੜੀ ਵ6 ਲ. ਸ6 ਖਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘੜੀ ਘਰ ਹੀ ਭੁ6 ਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸਨG  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਚਲੋ ਪੰਦਰ2 ਕੁ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲ5ਦੇ ਹ2।
ਅਜੇ ਪੰਜ ਕੁ ਿਮੰਟ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ ਿਕ ਗੇਟ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਖੜਿਕਆ। ਤੇਜੀ ਦਾ ਿਦਲ ਧੜਿਕਆ, ਮਿਖਆ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨG  ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ ਕੌਲ਼ੇ ਓਹਲੇ ਖੜ4 ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲ6 ਗਾ। ਔਰਤ ਦਾ
ਅਕਾਰ ਬਾਰ ਤ. ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਤੇਜੀ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਝ6ਟ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ। ਉਹ ਕੌਲੇ ਓਹਲੇ ਤ. ਿਕਰਨਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ, ''ਐਨਾ ਿਚਰ ਲਾ ਤਾ।''
''ਅਜੇ ਤ2 ਸਹੀ ਿਗਆਰ2 ਵੀ ਨੀ ਵ6 ਜੇ।''
''ਮ5 ਤ2 ਕਦ. ਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਨ2।''
''ਤੇਰਾ ਕੀ ਐ ਪਾਗਲ ਦਾ, ਆਥਣੇ ਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੋਮ?ਗਾ।''
ਤੇਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਗ਼ਲਪਣ ਉਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਿਪਆ।
''ਚ6 ਲ ਓਧਰ ਚਲਦੇ ਆਂ।'' ਿਕਰਨਾ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਕੋਲ ਡ6 ਠG  ਮੰਜੇ ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਥੇ
ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
'ਨਹ: ਇਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ।'' ਤੇਜੀ ਖੜ4 ਿਗਆ।
''ਿਕਧਰੇ ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ, ਆਪ2 ਮੰਜਾ ਹੀ ਕੋਠG  ਤ. ਪਰ42 ਲੈ ਜਾਨG  ਆਂ।'' ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਿਪ6 ਛੇ
ਹੀ ਕੋਠG  ਵ6 ਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਹਨ2 ਨG  ਉਥ. ਮੰਜਾ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਹਨ4G ਰੇ ਿਜਹੇ ਿਵਚ ਡਾਹ ਿਲਆ ਤ2 ਿਕ ਕੋਠG  ਦੀ ਲਾਇਟ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਉਨ4 2 ਉਪਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਵ? ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਨG ੜੇ-ਨG ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹ ਗਏ।
''ਸੁਨG ਹਾ ਲ6 ਗ ਿਗਆ ਤੀ।'' ਿਕਰਨਾ ਬੋਲੀ।
''ਤ2 ਹੀ ਤ2 ਹੁਣ ਇਥੇ ਬੈਠ2।'' ਤੇਜੀ ਨG  ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਰ ਉਪਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬ2ਹ ਵਲ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲ ਿਵਚ
ਪਾਈ ਸੋਨG  ਦੀ ਚੈਨੀ ਨੰੂ ਟੋਹਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।



''ਿਕN ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਐ।''
''ਨਾ ਚੈਨੀ ਤ2 ਕਾਹਨੰੂ, ਤੈਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਿਦਲ ਕਰੀ ਜ2ਦੈ। ਿਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਐਨਾ ਿਪਆਰ ਕਾਹਤ. ਆNਦੈ ਮੈਨੰੂ,
ਿਦਲ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੰੁਦੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ।'' ਤੇਜੀ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁ6 ਟ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ
ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਿਨਹਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ, ਿਜਵ? ਉਹ ਅ6 ਖ2 ਰਾਹ: ਉਸਨੰੂ ਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ ਜ2 ਿਫਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2
ਰਾਹ: ਆਪ ਿਪਘਲ-ਿਪਘਲ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇ।
''ਛ6 ਡ ਪਰ2 ਮ5 ਜਾਣੈ ਹੁਣ।'' ਿਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀਮ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿਵਚ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਵ2 ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਲ6 ਗੀ।
''ਕੀ? ਹੁਣ ਤ2 ਤੂੰ  ਅਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਐ।ਂ'' ਤੇਜੀ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗ6ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਕਾਹਨੰੂ ਮ5 ਤ2 ਊਈ ਂਕਰਦੀ ਆਂ, ਿਕਮ? ਅ6 ਖ2 ਕ6 ਢਦੈ।''
ਤੇਜੀ ਨੂੰ  ਿਕਰਨਾ 'ਤੇ ਥੋੜ4ਾ ਗੁ6 ਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ 'ਮ5 ਤ2 ਊਈ'ਂ' ਸੁਣ ਕੇ ਪਲ ਿਵਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਕਾਨ ਿਵਚ
ਬਦਲ ਿਗਆ। ਦੋਵ? ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠG  ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ. ਦੋਵ2 ਦੇ ਿਦਲ ਦਾ ਗੁਭਾਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਤ2
ਿਕਰਨਾ ਨG  ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ। ਤੇਜੀ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਠ ਕੇ ਖੜ4ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ
ਬਾਰ ਿਵਚ ਖੜ4ੀ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਹ6 ਥ ਖੜ4ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਫਰ ਅ6 ਗੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਿਕਰਨਾ ਬਾਰ ਿਵਚ ਹੀ ਖੜ4ੀ ਉਸਨੰੂ ਵੇਖਦੀ
ਰਹੀ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜ2ਦੇ ਤੇਜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧੰੁਦਲਾ ਹੰੁਦਾ-ਹੰੁਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਗੁਆਚ ਿਗਆ।
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ਸਮ? ਦਾ ਚ6 ਕਰ, ਚ6 ਕਰ ਖ2ਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਉਪਰ ਿਲਖੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼2 ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਿਦਨ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਮਹੀਨG
ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਜੇਠ ਮਹੀਨG  ਨG  ਆ ਦਸਤਕ ਿਦ6 ਤੀ। ਿਕਸਾਨ2 ਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨG  ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ
ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ2 ਨG  ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਬਿਹੰਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ।
ਿਨਰਦਈ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁ6 ਖ ਨG  ਿਬਹਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਦ2 ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਲਆ ਸੁ6 ਿਟਆ। ਉਹ ਕਈ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟ6 ਬਰ-ਟੀਹਰ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ, ਆਪਣੀ ਿਮ6 ਟੀ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਆਏ।
ਅ6 ਜ ਭਾਗੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਸਨG  ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ2 ਤ. ਰਾਤ -ਿਦਨ ਇਕ
ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ। ਉਸਨG  ਖੇਤ. ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨਹਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ2 ਦਾ ਥਕੇਵ2
ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਬਨ2 ਨਹਾਇਆਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਠG  ਉਪਰ ਡ6 ਠG  ਮੰਜੇ ਉਪਰ
ਕ6 ਪੜਾ ਿਵਛਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਨ:ਦ ਨੰੂ ਗਲਵ6 ਕੜੀ ਪਾਈ ਸੁ6 ਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਘਰ ਿਵਚ
ਬ6 ਲਬ ਜਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਾਿਹਬ 'ਤੇ ਲ6 ਿਗਆ ਵ6ਡਾ ਬ6 ਲਬ ਅ6 ਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਨੱਕੇ ਗੋਲੇ ਵ2ਗ
ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਤੈਰ ਿਰਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਥ6 ਿਬਆਂ ਵਰਗੇ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਬ6 ਦਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਿਵਚ
ਿਬਨ2 ਪੈੜ-ਚਾਲ ਕਰੇ ਚੋਰ2 ਵ2ਗ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਠG  ਤ. ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ4ੇ ਿਦਸਦੇ ਦਰ6 ਖ਼ਤ ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰ42
ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਜਵ? ਿਕਸੇ ਨG  ਵ6 ਡੇ ਿਦਉਆਂ ਨੰੂ ਫ2ਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ4 2 ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਕਾਬ ਚਾੜ4 ਿਦ6 ਤੇ ਹੋਣ।
ਦ6 ਖਣ ਵ6 ਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਕ6 ਿਲਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ 'ਤੇ ਚੋਏ ਦੀਆਂ ਦੋਵ2 ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਿਕ6 ਕਰ2 ਦੀਆਂ ਖੜ4ੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨ2
ਿਕਸੇ ਮੋਟੇ ਕਾਲੇ ਸਕੈੱਚ ਨਾਲ ਿਖ6 ਚੀਆਂ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨ2 ਜਾਪੀਆਂ।



ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਅ6 ਜ ਨ:ਦ ਨਹ: ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਵ? ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਕੋਈ ਖਲਬਲੀਆਂ ਮਚਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਪਲ-ਪਲ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਾ ਿਰਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚਲੇ ਕਾਲੇ ਬ6 ਦਲ ਉਪਰ ਜਾ ਿਟਕੀ। ਕਾਲਾ ਬ6 ਦਲ
ਉਸਨੰੂ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਬੇਗ਼ੈਰਤੇ ਕਾਲੇ ਿਚਹਰੇ ਵ2ਗ ਜਾਿਪਆ, ਿਜਸਨG  ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
ਉਸਦੀ ਪੜ4ਾਈ ਿਵਚ. ਛੁ6 ਟ ਗਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ. ਅ6 ਧਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਿਕਰਨ2 ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਦਰਦ
ਆਪਣੀਆਂ ਹ6 ਡੀਆਂ ਉਪਰ ਜਿਰਆ। ਇਕ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਮੀ ਭੈਣ ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ, ਦੋਵ2 ਨG  ਭਾਗੂ ਨੂੰ
ਚ6 ਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜ2 ਿਵਚਲੇ ਅਨਾਜ ਵ2ਗ ਪੀਿਸਆ। ਉਸਨੂੰ  ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਰੁ6 ਖੀ-ਰੁ6 ਖੀ ਜਾਪਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਦੋਸਤ2-ਿਮ6 ਤਰ2
ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨG  ਅ6 ਗੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹ: ਸੀ ਿਲਆ। ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨG  ਬੀਤਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ  ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਣ ਲ6 ਗ
ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵ? ਉਸਨG  ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਰਸ਼ਤਾ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ।
ਉਸਨੰੂ ਜਾਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਨ4 2 ਲਈ ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੁ6 ਖ2 ਦੀ ਭ6 ਠੀ ਿਵਚ ਝੋਿਕਆ। ਿਜਨ4 2 ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਹ6 ਡ ਖੋਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ2 ਨੰੂ ਮਖੌਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਪਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਉਪਰ ਚ6 ਲ ਕੇ ਉਸਨG  ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤ6 ਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਜੋ ਪਿਹਲ2 ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਉਸਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ. ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ2 ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨG  ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ।
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਭਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗ6ਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਕ ਧੰੁਦਲਾ ਿਜਹਾ
ਿਦ:ਸ਼ ਆ ਘੁੰ ਿਮਆ। Pਚੀ ਲੰਬੀ ਿਬਲਿਡੰਗ, ਜੀਨ2 ਪਾਈ ਿਫਰਦੇ ਮੁੰ ਡੇ, ਿਹਰਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਵਾਲੀਆਂ, ਮੋਰਨੀ ਦੀ
ਚਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਮਖਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਲਾਇਮ ਕੁੜੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਬੁ6 ਲ4ਾ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸਕਾਨ ਿਜਹੀ ਆ ਟਪਕੀ।
ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲ6 ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਗ6ਲ2 ਸੋਚਦਾ-ਸੋਚਦਾ ਕਦ. ਨ:ਦ ਿਵਚ ਜਾ ਡੁ6 ਿਬਆ।
ਜਦ. ਸਵੇਰੇ ਅ6 ਖ ਖੁ6 ਲ4ੀ, ਹਨ4G ਰਾ ਿਵਹਿੜਆਂ ਿਵਚ. ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਰ ਫੜ-ਫੜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦਰਖ਼ਤ2 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਿਹਲਜੁਲ ਹੋਣ ਲ6 ਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਇਕ-ਦੋ ਤਾਰੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਿਨਬੜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦ. ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਮੰਜੇ ਤ. ਖੜ4ਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਕੋਲ. ਪਾਣੀ ਦੀ
ਗੜਵੀ ਚੁ6 ਕੀ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਧੋ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵ? ਬਾਹ2 ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਪੰਿਜਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ4ਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗੜਾਈ
ਭੰਨੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਰਵ: ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪੌੜੀY ਥ6 ਲੇ ਉਤਰ ਿਗਆ। ਉਸਦੀ ਮ2 ਚਾਹ ਦੀ ਪਤੀਲੀ ਥ6 ਲੇ
ਅ6 ਗ ਬਾਲ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਝੋਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨG  ਰੰਗੀ ਅ6 ਗ ਨG  ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਉਤੇ ਪਈ ਪਤੀਲੀ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਿਜਹੀ ਬਣਾ ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਮ2 ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁੜ4ਕੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ2 ਮ4ੌਿਕਆਂ ਵ2ਗ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਨG ੜੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੰਨਣ ਚਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਵ6 ਲ ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾਈ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਕੋਲ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਿਠਆ।
''ਅ6 ਜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਭਰਨ ਜਾਮ?ਗਾ?'' ਚੰਨਣ ਨG  ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਹ2।''
''ਿਕੰਨੀ ਤਰੀਖ਼ ਤ6 ਕ ਭਰਨ] ?''
''ਅਜੇ ਤ2 ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਦਨ ਪਏ ਨG ।''
''ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਭਰ ਆਈ।ਂ ਅ6 ਜ ਉਰੇ ਰਿਹ ਜਾ। ਵੀਹੀ ਜੀ ਦਾ ਿਨਬੇੜ ਦੀਏ ਪਰ42। ਤੂੰ  ਬ6 ਸ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾ ਦੀ
ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ।''



''ਚੰਗਾ!''
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ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਅ6 ਜ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ ਪ:ੋਗਰਾਮ ਰ6 ਦ ਕਰਕੇ ਿਪੰਡ ਹੀ ਰਿਹ ਿਪਆ। ਨF  ਵਜਦੇ ਤ6 ਕ
ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੇ ਖੁ6 ਲ4ੇ  ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਇਕ6 ਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਸਆਣੇ-ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਡ6 ਠG  ਮੰਿਜਆਂ ਉਤੇ ਆ
ਬੈਠG । ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਜੀਤੇ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਫੜਾਇਆ। ਥੋੜ4ੇ ਸਮ? ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਪੁਿਲਸ
ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਨG  ਕੋਈ ਅਣ-ਸੁਖਾਵ: ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਡਰ. ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ  ਕ6 ਲ4 ਹੀ ਸੁਨG ਹਾ ਭੇਜ
ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ। ਜਦ. ਚੰਗਾ ਇਕ6ਠ ਹੋ ਿਗਆ ਤ2 ਇਕ ਪੁਲਸੀਆ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਲੈ
ਆਏ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅ6 ਠ-ਦਸ ਬੰਦੇ ਮੰਿਜਆਂ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠG । ਜੀਤੇ ਨG  ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਫੜਾਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ
ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਚੁ6 ਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ''ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸਆਂ, ਹੁਣ ਆਪ2 ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਬੋਲੋ
ਿਕਮ? ਕਰਨ] ।''
''ਆਪ2 ਤ2 ਜੀ ਪਿਹਲ2 ਵੀ ਿਸ6 ਧੇ ਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਿਸ6 ਧੇ ਆਂ। ਿਜਮ? ਤੁਸ: ਕਿਹਦ. ਗੇ ਓਮ? ਕਰਲ2ਗੇ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਆਪਣੀ
ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਪ:ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਠਰ4ੰ ਮੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ।
''ਿਕN ਭਾਈ ਮੁਖਿਤਆਰ ਿਸਆਂ?'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਮੁਖਿਤਆਰ ਦੀ ਟੋਕਰੇ ਵਰਗੀ ਿਚ6 ਟੀ ਪ6ਗ
'ਤੇ ਗ6 ਡ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
''ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤ2 ਥੋਨੰੂ ਵੀ ਪਤੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਹੀ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰਲੂ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ....।''
''ਓਹ ਹੋ! ਅਖੇ ਸੌ ਹ6 ਥ ਰ6 ਸਾ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਆਲ਼ੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਤ2 ਆਪ2 ਨੰੂ ਪਿਹਲ2 ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਕਰਿਦਆਂ ਨੰੂ। ਕੀ ਿਨਕਿਲਆ ਇਨ4 2 'ਚ.? ਖ6ਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸ: ਮੁੜੇ ਆNਦੇ Y। ਉਧਰ. ਇਹ ਮੁੜ
ਆNਦੇ ਨG । ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਛੁਟਦੈ ਉਹ ਵ6 ਖ। ਇਨ4 2 ਗ6ਲ2 ਨੰੂ ਹੁਣ ਛ6 ਡੋ ਕੋਈ ਿਨਬੇੜਨ ਦੀ ਗ6ਲ ਕਰੋ।'' ਹਰਭਜਨ
ਿਗਆਨੀ ਨG  ਦੋਵ2 ਿਧਰ2 ਨੰੂ ਸਮਝਾNਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
''ਿਗਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸ: Y ਨਬੇੜੋ ਪਰ2।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੋਰ ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਹ6 ਥ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਮ5 ਤ2 ਦੇਖ ਨਾ ਇਨ4 2 ਦੀ ਕਰ2, ਨਾ ਉਨ4 2 ਦੀ ਕਰ2। ਗ6ਲ ਆਪ2 ਕਰ2ਗੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ, ਡੰਡੇ ਵਰਗੀ। ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ
ਕੌੜੀ ਲ6 ਗੇ, ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਮ6 ਠੀ। ਿਜਮ? ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਫੇਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਿਕN ਭਾਈ?'' ਹਰਭਜਨ ਿਗਆਨੀ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲ6 ਭਣ ਿਵਚ ਰੁ6 ਝ ਿਗਆ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਦੋਵ? ਿਧਰ2 ਦੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚ6 ਕਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ
ਮੂੰ ਹ ਮੁੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਿਦਲ. ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਐ ਂਕਰੋ, ਲ2ਘਾ ਤ2 ਕਰੋ ਗੁਰਿਦਆਲ ਕੀ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਓਧਰ ਕ6 ਢ ਿਦੰਨG  ਆਂ। ਿਕN ਠੀਕ ਐ?'' ਿਗਆਨੀ
ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਵ6 ਲ ਵੇਿਖਆ।
''ਹ2 ਠੀਕ ਐ....ਠੀਕ ਐ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਝ6ਟ ਹੀ ਸਾਿਰਆਂ ਵ6 ਲ. ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਕੋਈ
ਉਲਟ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲ ਪਵੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤ. ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਨਹ: ਬੋਿਲਆ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ
ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ। ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠG  ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤੇ ਚਾਹ ਧਰਾ ਲਈ।
ਚਾਹ ਬਣਨ ਤ6 ਕ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਗ6ਲ: ਰੁ6 ਝੇ ਰਹੇ। ਚਾਹ ਬਣਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਜੀਤੇ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾ-ਪਾ ਫੜਾ
ਿਦ6 ਤੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਹੋਰ: ਆਪਣੇ ਘਰ2 ਨੰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਲਾਲ ਪਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG
ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੀਣ ਦਾ ਿਵ6 ਢ ਲਾ ਿਲਆ। ਦੁਪਿਹਰ ਤ. ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤ6 ਕ ਕਈ ਬੋਤਲ2 ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।



ਜਦ. ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅੰਗਾਿਰਆਂ ਵ2ਗ ਦਗਣ ਲ6 ਗ ਪਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਘੁੰ ਮਦੀ ਜਾਪਣ ਲ6 ਗੀ, ਜ਼ਬੁਾਨ ਲੀਹ ਤ.
ਿਤਲ4ਕਣ ਲ6 ਗ ਪਈ ਤ2 ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਟੋਇਆਂ ਿਵਚ ਤੁਰਨ ਵ2ਗ ਲੜਖੜਾNਦੇ ਘਰ2 ਨੰੂ ਚ6 ਲ ਪਏ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਗੁਰਿਦਆਲ ਹੋਰ2 ਨਾਲ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਿਮਆ ਨੰੂ ਚਾਲੇ
ਪਾ ਿਦ6 ਤੇ।
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ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁਰਨ] ਬ ਨੰੂ ਸੀਗੇ ਵਜ. ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਪੰਡ. ਿਗਆਰ2 ਵਜੇ ਬ6 ਸ ਚੜ4
ਕੇ ਬਾਰ2 ਵਜਦੇ ਨੰੂ ਬੁਢਲਾਡੇ ਜਾ ਪਹੁੰ ਚੇ। ਅ6 ਡੇ ਿਵਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਨ4 2 ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ
ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ ਵਾਲਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ4 ਾ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ ਵਾਲਾ ਿਚਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਿਪਆ। ਸਾਰੇ
ਓਪਰੇ-ਓਪਰੇ ਿਚਹਰੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਗੇੜੇ ਿਦੰਦੇ ਕੀਿੜਆਂ ਵ2ਗ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭ6 ਜੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਿਜਵ? ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ
ਹੀ ਿਕਸੇ ਗੁਆਚੇ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਤੁਰ ਿਪਆ ਹੋਵੇ। ਬ6 ਸ2 ਦੇ ਹਾਰਨ2 ਨG  ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰ6 ਿਖਆ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ
ਅਲ6 ਗ-ਅਲ6 ਗ ਿਪੰਡ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੀਆਂ ਬ6 ਸ2, ਸ6 ਪਣੀਆਂ ਵ2ਗ ਅ6 ਡੇ ਿਵਚ ਮੇਲ4ਦੀਆਂ
ਿਫਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ: ਇਕ ਖੋਖੇ ਤ. ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲ਼ੇ ਤ. ਬਚਣ ਲਈ ਅ6 ਡੇ ਤ. ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
''ਿਕ6 ਧਰ ਐ ਤੇਰਾ ਕਾਲਜ?'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਮੈਨੰੂ ਤ2 ਆਪ ਨੀ ਪਤਾ, ਮ5 ਸੋਚਦਾ ਤੀ ਵੀ ਜੇ ਿਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਆਪੇ ਛ6 ਡ ਆਊ।''
''ਐ ਂਵੀ ਠੀਕ ਐ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਸਿਹਮਤੀ ਪ:ਗਟਾਈ।
ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ2 ਨG  ਦਸ ਰੁਿਪਆਂ ਿਵਚ ਿਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨG  ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਿਰਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਿਬਠਾ ਕੇ
ਪਿਹਲ2 ਥੋੜ4ੀ ਦੂਰੀ ਤ6 ਕ ਪੈਦਲ ਭ6 ਜ ਕੇ ਰੋਿੜ4ਆ। ਜਦ. ਿਰਕਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਰੇੜ4ੇ ਪੈ ਿਗਆ ਤ2 ਖ6 ਬਾ ਪੈਰ ਖ6 ਬੇ ਪੈਡਲ ਉਪਰ
ਰ6ਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਸ6 ਜੇ ਪੈਡਲ ਉਪਰ ਿਟਕਾ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਉਪਰਲੇ ਪੈਡਲ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਿਰਕਸ਼ੇ
ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰ ਲਈ। ਿਰਕਸ਼ਾ ਅ6 ਡੇ ਤ. ਹੁਣ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾ ਿਲਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋਵ? ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨ2 ਦੀ ਲੰਬੀ
ਕਤਾਰ, ਿਜਨ4 2 ਉਪਰ ਵ6 ਖ-ਵ6 ਖ ਬੋਰਡ ਲਮਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਕ6 ਪੜੇ ਦਾ ਸਸਤਾ ਿਡਪੂ, ਪ6 ਪੂ ਦੀ ਹ6 ਟੀ, ਇੰਜਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ
ਇਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਬੁ6 ਕ ਸਟਾਲ। ਬੁ6 ਕ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ5ਿਦਆਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਰਕਸ਼ਾ
ਰੁਕਵਾ ਿਲਆ।
''ਿਕN ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ?'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਿਰਕਸ਼ਾ ਰੁਕਵਾਉਣ 'ਤੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖ ਲਈਏ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਕਹਾ।
ਦੋਵ? ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨG  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਆNਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਨਾਉਟੀ ਿਜਹੀ ਹਾਸੀ ਹਸਿਦਆਂ 'ਆਓ ਜੀ'
ਿਕਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਸਜਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ2 ਉਪਰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਦਰ
ਸਜਾਏ ਦੋ ਨਾਵਲ ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਦਾ 'ਿਚ6 ਟਾ ਲਹੂ' ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ ਦਾ 'ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ' ਕ6 ਢ ਲਏ। ਿਕਤਾਬ2 ਖਰੀਦ
ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਕਸ਼ੇ ਿਵਚ ਆ ਬੈਠG । ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨG  ਿਰਕਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ
ਦੁਕਾਨ2 ਨੰੂ 'ਹਟ ਿਪ6 ਛੇ' ਕਿਹੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਵ6 ਲ ਸਰਪਟ ਦੌਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਿਤੰਨX  ਟਾਇਰ ਤੇਜ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਰ2 ਤ. ਸ6 ਖਣੇ ਜਾਪਦੇ ਸੀ। ਿਰਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵਚ. ਮੁੜ4ਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰ2 ਥ6 ਲੇ ਨੰੂ
ਵਿਹ ਤੁਰੀਆਂ। ਿਪ6 ਠ ਿਪ6 ਛ. ਉਸਦਾ ਕੁੜਤਾ ਮੁੜ4ਕੇ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਿਗਆ। ਿਸਰ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ  ਹੋਏ ਤਪਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ
ਿਕਰਨ2 ਤ6 ਤੇ ਤ6 ਕਿਲਆਂ ਵ2ਗ ਿਪੰਡੇ 'ਤੇ ਚੁਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅ6 ਗੇ ਇਕ Pਚੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਨG  ਸੜਕ ਨੰੂ ਦੋ ਿਹ6 ਿਸਆਂ ਿਵਚ
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ਵੰਡ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਰਕਸ਼ਾ ਸ6 ਜੇ ਪਾਸੇ ਜ2ਦੀ ਸੜਕ ਪੈ ਿਗਆ। ਥੋੜ4ੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਿਰਕਸ਼ਾ ਇਕ ਚੌੜੇ ਗੇਟ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਰੁਿਕਆ।
ਕਾਲਜ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।
''ਿਕਤੇ ਊਈ ਂ ਨਾ ਕੋਈ ਊਟ-ਪਟ2ਗ ਮਾਰਦ: ਇਥੇ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਆNਦੇ-ਜ2ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵ6 ਲ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
''ਭਾਗੂ ਤੂੰ  ਿਕN ਡਰਦ5?'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੋਲਾ ਿਜਹਾ ਧ6 ਫਾ ਮਾਿਰਆ।
ਦੋਵ? ਗੇਟ. ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਮਿਣN ਦੋ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੂਟ2 ਿਵਚ ਸਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਟਕ-ਮਟਕ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਸੀ। ਗੁਰਨ] ਬ ਤ. ਦੇਖ ਕੇ ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛ6 ਡ ਿਦ6 ਤੀ, ''ਆਏ ਹਾਏ
ਪਰਿਸੰਨੀਏ, ਮਰ ਜ2 ਪੂਛ ਤੜਾ ਕੇ।''
''ਓਏ ਮਰਵਾਏਗਂਾ ਸਾਿਲਆ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਸਦੀ ਵ6 ਖੀ ਿਵਚ ਚੂੰ ਢੀ ਭਰ ਲਈ।
''ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਹੰੁਦੈ ਯਰ, ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਣਗੀਆਂ।''
''ਨ2ਹ ਮ5 ਕੀ ਉਨ4 2 ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁ6 ਤ ਹੋT, ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਈ ਰਗੜਨਗੇ।''
''ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਨੀ ਛੇੜਦਾ ਬ6 ਸ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਤਸ6 ਲੀ ਵਜ. ਉਸਦਾ ਮੋਢਾ ਪਲੋਿਸਆ।
''ਬਾਈ ਜੀ ਪ:ਾਸਪੈਕਟ ਿਕ6 ਥ. ਿਮਲਦੈ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਖੜ4ੇ ਦੋ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਿਜਹੜਾ ਬਾਈ ਓਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਟਰ ਦ:ਹਦੈ, ਓਥੇ ਤਾਕੀ 'ਚ ਕਲਰਕ ਬੈਠ] । ਓਥ. ਿਮਲਦੇ ਨG ।'' ਉਨ4 2 ਿਵਚ. ਪ6ਗ ਵਾਲੇ
ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਇਕ ਕਮਰੇ ਅ6 ਗੇ ਲ6 ਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ, ਿਜਥੇ ਇਕ ਦੋ ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪ:ਾਸਪੈਕਟ ਲੈਣ
ਲਈ ਖੜ4ੇ ਸਨ।
''ਤੂੰ  ਇਥੇ ਬੈਠ, ਮ5 ਲੈ ਕੇ ਆਉਨ2।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਬਣੀ ਸੀਿਮੰਟ ਦੀ ਕੰਧੋਲੀ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ ਅਤੇ
ਆਪ ਪ:ਾਸਪੈਕਟ ਲੈਣ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਗੁਰਨ] ਬ ਉਸ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਉਪਰ ਸ6 ਜਾ ਪੈਰ ਰ6 ਖ ਕੇ ਖੜ4 ਿਗਆ।
ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਕ6 ਿਟਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘਾਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸ6 ਜਰੀ ਕ6 ਟੀ ਸੰਘਣੀ ਦਾੜ4ੀ ਵ2ਗ ਆਪਸ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਖੜ4ਾ ਸੀ।
ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ-ਪਤਲੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀਆਂ ਿਵਚ ਿਖੜੇ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਕੋਮਲ ਫੁ6 ਲ, ਕਾਲਜ ਿਵਚ
ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਸੂਟ2 ਿਵਚ ਸਜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ2 ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵ2ਗ ਹ6ਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਲ਼ੀ ਿਵਚਲੇ ਫੁ6 ਲ2 ਨੂੰ  ਮਾਲੀ
ਖੁਰਪੀ ਨਾਲ ਗੁਡਿਦਆਂ ਉਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਖ6 ਬਲ ਦੀਆਂ ਿਤੜ2 ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਸੁ6 ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ4ੀਆਂ
'ਿਚਰ-ਿਚਰ' ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਟਾਰ2 ਉਨ4 2 ਿਤੜ2 ਿਵਚ. ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲ6 ਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਨ] ਬ ਨG
ਪ5ਟ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ. ਰੁਮਾਲ ਕ6 ਢ ਕੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੁੜ4ਕੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ2 ਪੰੂਝ ਲਈਆਂ ਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ
ਉਪਰਲਾ ਬਟਨ ਖੋਲ4 ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਝ6ਲ ਮਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਨG ੜਲੀ ਪਗਡੰਡੀ ਉਪਰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਿਸ6 ਟੇ
ਵਰਗੀ ਇਕਿਹਰੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਆNਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਇਕ ਚਮਕ ਿਜਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਆਏ ਹਾਏ ਰ6 ਬਾ! ਛੁ6 ਟੀਆਂ 'ਚ ਿਵਹਲੇ ਬਿਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਲਗਦੈ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਕੁੜੀ ਦੇ ਨG ੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਿਹੰਮਤ
ਿਜਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹ ਿਦ6 ਤਾ ਪਰ ਕੁੜੀ ਿਬਨ2 ਕੁਝ ਬੋਲੇ Pਚੀ ਹੀਲ ਦੇ ਸ5ਡਲ2 ਨਾਲ 'ਟ6 ਕ-ਟ6 ਕ' ਕਰਦੀ ਕੋਲ. ਲੰਘਣ ਲ6 ਗ
ਪਈ।
''ਨਹ: ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਲ਼ ਈ ਕ6 ਢਜੋ, ਐ ਂਤ2 ਹੋਜੂ ਵੀ ਬੋਲਪੀ।'' ਉਸਨG  ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਪ6 ਛ. ਕਿਹ ਿਦ6 ਤਾ।



ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਗੁਰਨ] ਬ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੋ ਵੀਲ4ੇ  ਇੰਜਣ ਵ2ਗ 'ਠ6 ਕ-ਠ6 ਕ-ਠ6 ਕ' ਵ6 ਜਣ ਲ6 ਗੀ।
ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਿਗਆ। ਮ6 ਥੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਉਭਰ ਆਇਆ। ਅ6 ਖ2 ਤਾੜੇ ਜਾ ਲ6 ਗੀਆਂ 'ਿਮ6 ਤਰਾ ਚਿੜ4ਆ ਰਗੜਾ' ਗੁਰਨ] ਬ
ਝ6ਟ ਸੋਚ ਿਗਆ। ਕੁੜੀ ਨG  ਿਪ6 ਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਦੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁ6 ਲ4 ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ4 2
ਬੁ6 ਲ42 ਹੇਠX  ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਿਚ6 ਟੇ ਦੰਦ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਆ ਖੁਭੇ। ਕੁੜੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਿਜਹੀ
ਦੇ ਕੇ ਅ6 ਗੇ ਤੁਰ ਗਈ ਪਰ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਿਟਕਾਿਣY ਿਹ6ਲ ਗਏ। ਉਸਨG  ਲੋਰ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਦੀਆਂ
Nਗਲੀਆਂ ਆਪਸ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁ6 ਟ ਲਈਆਂ।
''ਹਿਟਆ ਨੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਕਰਨX ।'' ਆNਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਹਸਦੀ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ।
''ਬਾਈ ਜਾਨ ਕ6 ਢ ਕੇ ਲੈ ਗੀ ਕੰਜਰ ਦੀ। ਮ5 ਤ2 ਕਿਹੰਨ2 ਮੈਨੰੂ ਤ2 ਇਥੇਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਵਾ ਦੇ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਅੰਦਰ ਿਪਆਰ
ਤਰੰਗ2 ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਖੜ4ਾਸੀ।
''ਦਸਵ: 'ਚ. ਤ2 ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਫੇਲ4 ਹੋ ਿਗਆ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਅਦੇ 'ਚ ਦਵਾਵ2 ਤੈਨੰੂ।''
''ਹੋਰ ਨੀ ਮਾਲੀ ਈ ਰਖਾ ਦੇ। ਪੁਰਿਜਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤ2 ਿਨਹਾਲ ਹੋ ਿਜਆ ਕਰੂੰ ।''
''ਤੈਨੰੂ ਤ2 ਇਹੀ ਸੁਪਨG , ਚ6 ਲ ਛ6 ਡ। ਆ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ।'' ਭਗਵਾਨ ਛੋਟੀ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛ2 ਥ6 ਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘਾਹ
ਉਤੇ ਪਲਾਥੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਿਪਆਸੇ ਿਮਰਗ ਵ2ਗ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ  ਲਭਦੀਆਂ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮੇਰੀਆਂ ਖ2ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਓਨਾ ਿਚਰ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪ6 ਛ. ਨਾ ਲਿਹੰਦੀਆਂ, ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ
ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ. ਨਾ ਹਟ ਜ2ਦੀ।
ਭਗਵਾਨ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ ਮਗਨ ਸੀ ਤ2 ਿਕ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਜਾਈਏ। ਇਨ4 2 ਦੇ
ਿਪ6 ਛੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਥੋੜ4ੇ ਸਮ? ਬਾਅਦ ਉਨ4 2 ਿਵਚ. ਇਕ ਕੁੜੀ ਨG  ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨG
ਉਪਰ ਪੈੱਨ ਦੀ ਨW ਕ ਰ6 ਖ ਕੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਦੇ ਅ6 ਗੇ ਿਲਆ ਕਿਰਆ।
''ਆਹ ਜੀ, ਜਰਾ ਕੁ ਦ6 ਿਸਓ ਇਥੇ ਕੀ ਭਰਨ] ?'' ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤ. ਿਧਆਨ
ਿਤਲ4ਕ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਉਸੇ ਤਰ42 ਬੈਠG  ਨG  ਅ6 ਗੇ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ। ਮ6 ਖਣ ਦੇ ਪੇਿੜਆਂ ਵਰਗੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਦੋ ਪੈਰ ਉਸਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਸ5ਡਲ2 ਿਵਚ ਸਜੇ ਖੜ4ੇ ਸਨ। ''ਇੰਨG  ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ! ਹਾਏ ਓਏ ਰ6ਬਾ, ਧੰਨ ਐ ਤੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਆਲ਼ਾ।'
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਿਦਲ. ਿਨਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਭ ਗਏ। ਉਸਨG  ਗਰਦਨ ਉਪਰ ਚੁ6 ਕੀ, ਲਗਰ
ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ, ਫੁ6 ਲ2 ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕੀ ਟਾਹਣੀ ਵ2ਗ ਗੁਰਨ] ਬ ਉਪਰ ਝੁਕੀ ਖੜ4ੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ਼2 ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਲਟ2
ਝੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ4 2 ਜ਼ਲੁਫ਼2 ਿਵਚਕਾਰ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਹਨ4G ਰੀ ਰਾਤ ਿਵਚ
ਚਮਕਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰਨ ਵ2ਗ ਿਲਸ਼ਕ2 ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਗੁ6 ਤ ਉਸਦੀ ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਉਤੇ ਸੁ6 ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਵ2ਗ ਅਿਹ6ਲ
ਪਈ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ Nਗਲ2 ਿਵਚ ਪੈੱਨ ਮਾਣ ਿਵਚ ਦੂਣਾ ਹੋਇਆ ਖੜ4ਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ:
ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ? ਉਸਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ, ਿਨੱਕੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਉਸਨੂੰ
ਪਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾNਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅ6 ਜ ਤ2 ਉਸਨG  ਪ:ਤ6 ਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਲਆ।
''ਭਾਗੂ, ਉਹ ਭਾਗੂ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ6 ਟ 'ਤੇ ਪੋਲਾ ਿਜਹਾ ਧ6 ਫਾ ਮਾਿਰਆ, ''ਯਾਰ ਆਹ ਭਰ: ਮਾੜਾ ਜਾ।''
ਉਸਨG  ਕੁੜੀ ਤ. ਫਾਰਮ ਫੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ  ਫੜਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਫਾਰਮ ਫੜ ਿਲਆ। ਉਸਨG  ਉਪਰ ਇਕ ਡ6 ਬੀ
ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 'ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ'। ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ42 ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। ਬ6 ਸ
ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵ2 ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਹ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਥਾਵ2 ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।



''ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
''ਨਹ: ਜੀ, ਇਹ ਤ2 ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਪ?ਡੂ 'ਤੀ' ਛ6 ਡ ਕੇ ਪਿੜ4ਆਂ-ਿਲਿਖਆਂ ਵਾਲੀ 'ਸੀ' 'ਤੇ ਆ
ਿਗਆ। ਉਸਨੰੂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ 'ਧੰਨਵਾਦ' ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲ6 ਿਗਆ।
ਗੁਰਮੀਤ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰਿਹੰਦਾ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲ6 ਗ
ਿਪਆ। ਕੁੜੀ ਨG  ਨG ੜੇ ਬੈਠG  ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਅਪਣ6ਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਨਾਲ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ, 'ਿਕੰਨਾ ਸਾਊ, ਸ਼ਰੀਫ਼
ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਜਹਾ' ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਜਸਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਿਬਨ2 ਪੈੜ-ਚਾਲ ਕਰੇ ਜਾ
ਉਤਰੇ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ: ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ. ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ।
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ਬੁਢਲਾਡੇ ਤ. ਚੜ4ਦੇ ਵ6 ਲ ਇਕ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਵਰਗੀ ਪਤਲੀ ਸੜਕ ਿਕ6 ਕਰ2 ਦੀ ਖੁ6 ਡ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਿਕ6 ਕਰ2 ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਨੁ6 ਖ ਵ2ਗ ਝੁਕੀਆਂ ਖੜ4ੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ4 2 ਤ. ਹਟਵ? ਦੂਰ ਤ6 ਕ
ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਿਟ6 ਬੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ4 2 ਉਪਰ ਦ6 ਭ ਖੜ4ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2 ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ
ਕੁਮਲਾਇਆ ਖੜ4ਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਨੰੂ ਗਾਲ਼2 ਿਦੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਟ6 ਬੇ 'ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਥ6 ਲੇ ਬੈਠG  ਰੋਝ ਖੇਤ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠG  ਹਨ। ਇਨ4 2 ਿਟ6 ਿਬਆਂ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ਸੜਕ ਸੇਖ਼ਗੜ4 ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਆ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਫਾਟਕ ਟ6 ਪ ਕੇ ਫਾਟਕ
ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ Pਚਾ ਿਦਓ ਵਰਗਾ ਬੋਹੜ ਖੜ4ਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇ6 ਟ2 ਦਾ ਚFਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਅ6 ਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ. ਸ6 ਜੇ ਪਾਸੇ ਝੀਲ ਵਰਗਾ ਟੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਖ6 ਬੇ ਪਾਸੇ ਿਪੰਡ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ
ਦੀ ਪਟੜੀ ਤ. ਥੋੜ4ਾ ਹਟਵ2, ਇਕ ਚੌੜਾ ਪਹਾ ਿਪੰਡ ਉਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਿਦੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅ6 ਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਅ6 ਡੇ
ਤ. ਦਸ ਕੁ ਘਰ ਛ6 ਡ ਕੇ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ2 ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਦੀ ਇਕ ਨੁ6 ਕਰੇ ਪ6 ਥਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਲ6 ਗੀ ਹੈ,
ਿਜਸ 'ਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅ6 ਖਰ2 ਿਵਚ ਉਕਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਸੇਖ਼ਗੜ4' ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ2ਿਦਆਂ
ਇਕ ਨੁ6 ਕਰੇ ਲੰਬੀ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਝੋਿਟਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮ6 ਝ2 ਖੜ4ੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਇਕ ਮੰਜਾ ਡ6 ਿਠਆ ਿਪਆ ਹੈ, ਿਜਸ
ਉਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਲੰਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਬਨG ਰੇ ਉਪਰ ਬੈਠG  ਘੁ6 ਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਉਪਰ ਿਟਕੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ4 2 ਿਵਚ. ਇਕ ਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਿਕਸੇ ਅਗੰਮੀ ਲੋਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰ ਝ2
ਟਕਰਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪ5ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਕ-ਅ6 ਗੇ ਤੁਰ ਪ5ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੇ ਿਪ6 ਛੇ-ਿਪ6ਛੇ। ਿਫਰ ਇਹ ਦੋਵ? ਬ6 ਸ ਸਟ5ਡ ਦੇ
ਵ6 ਡੇ ਬੋਹੜ ਵ6 ਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਨG ਰੇ ਉਪਰ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੰੂ
ਅ6 ਜ ਵੀ ਪਿਹਲ2 ਵ2ਗ ਿਕਸੇ ਦਾ ਧੰੁਦਲਾ ਿਜਹਾ ਿਚਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਕਸੇ
ਜਾਣੇ-ਪਿਹਚਾਣੇ ਨਕਸ਼2 ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ2ਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ  ਨਹ: ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਚਹਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2
ਅ6 ਗੇ ਿਕN ਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਦਮੀ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਿਬਨ2 ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹ: ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ
ਉਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣਨ ਤ. ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਿਵਚ
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ਰੁ6 ਝ ਜ2ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ42 ਅ6 ਜ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤ2 ਿਵਚ ਉਤਰ ਗਏ ਇਸ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ
ਅ6 ਖ.-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤ. ਉਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਅ6 ਜ ਦਸਵ2 ਿਦਨ ਸੀ। ਇਨ4 2 ਦਸ2 ਿਦਨ2 ਿਵਚ ਉਹ ਥੋੜ4ੀ-ਥੋੜ4ੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੁਹ6 ਪਣ ਵ6 ਲ,
ਸਾਊਪੁਣੇ ਵ6 ਲ ਿਖ6 ਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਲੁਕ-ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਿਕਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਿਕਸੇ ਦੇ ਆਉਣ
'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਿਵਚ ਮੁਰਝਾ ਜ2ਦੀਆਂ। ਅ6 ਜ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ
ਮਿਹਰਮ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਮਸੋਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਨG  ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਗਾਹ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਝਲਕ
ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਨਾ ਲ6 ਭੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ. ਪੈਰ ਘਸੀਟਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਕੰਟੀਨ
ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਸਨG  ਸਾਰੇ ਮੁੰ ਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਇਥੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਿਵਚ
ਗੋਤੇ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਕ ਕ6 ਪ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਖੰੂਜੇ ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਡੈਕਸ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠੀ ਅਤੇ
ਲਾਇਬਰੇਰੀ 'ਚ. ਕਢਵਾਈ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਿਬਨ2 ਪੜ4ੇ ਹੀ ਪਲਟ-ਪਲਟ ਵੇਖਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
''ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਇਡ ਿਦYਗੇ ਥੋੜ4ਾ ਜਾ?'' ਿਕਸੇ ਨG  ਬੇਿਧਆਨ ਪੇਜ਼ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਿਕਹਾ।
''ਓਹ ਤੁਸ:! ਆਓ ਬੈਠW ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਖੜ ਉਠੀ। ''ਤੁਸ: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕਵ? ਜਾਣਦੇ Y?'' ਉਸਨG
ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥ2 ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਿਜਸ ਿਦਨ ਆਪ2 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਿਦਨ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤ.।'' ਭਗਵਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਬੈਠ
ਿਗਆ।
''ਅ6 ਿਛਆ! ਯਾਦ ਐ ਓਦ? ਦਾ?'' ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਇੰਨG  ਸਮ? ਤ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹ: ਭੁ6 ਿਲਆ,
''ਤੁਸ: ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦ6 ਿਸਆ ਨੀ ਫੇਰ।''
''ਤੁਸ: ਿਕਹੜਾ ਪੁ6 ਿਛਐ।''
''ਹੁਣ ਪੁ6 ਛ ਲੈਨG  ਆਂ ਜੀ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਦੋਵ? ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵ2 ਦੀ ਚਾਹ ਰ6 ਖ
ਿਗਆ।
''ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐ ਭਗਵਾਨ। ਵੈਸੇ ਭਾਗੂ ਕਿਹੰਦੇ ਨG  ਤੇ ਿਪੰਡ ਮੇਰਾ ਸ਼2ਤਪੁਰ ਐ। ਗੁਰਮੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਹੜਾ ਿਪੰਡ ਐ?''
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਪੰਡ ਦ6 ਸਣ 'ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਿਗਆ।
''ਮੇਰਾ ਿਪੰਡ ਐ ਸੇਖ਼ਗੜ4।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਿਕਹਾ।
''ਸੇਖ਼ਗੜ4!'' ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਿਤਊੜੀਆਂ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮ6 ਥਾ ਘੁ6 ਟ ਿਲਆ, ''ਓਥੇ ਤ2 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੂਆ
ਐ। ਮ5 ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰੀ।''
''ਹੁਣ ਆ ਜਾਇਓ।''
''ਜੇ ਬੁਲਾNਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵ2ਗੇ।''
''ਅਸ: ਤ2 ਬੁਲਾ ਲਵ2ਗੇ, ਤੁਸ: ਨੀ ਆਉਣਾ ਫੇਰ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਭ2ਡੇ ਵ2ਗ ਠਕੋਰ-ਠਕੋਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ,
ਿਕਤੇ ਕ6 ਚਾ ਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
''ਹੁਣੇ ਲੈ ਚ6 ਲ ਬੇਸ਼6 ਕ।'' ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਹਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਿਗਆ।
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''ਚਲੋ ਮੰਿਨਆ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵੇਖ2ਗੇ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਉਪਰ ਸ6 ਚਮੁ6 ਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਦੋਵ2 ਨG  ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਘੜੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ''ਚੰਗਾ ਆ ਚ6 ਲੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ
ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਿਗਆ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਦੇ ਿਦ6 ਤੇ।  ਦੋਵ? ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣ ਚ6 ਲ ਪਏ।

-0-
ਅ6 ਜ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ ਨੰੂ ਦੁਲਹਨ ਵ2ਗ ਸਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਹੇਠ2 ਦਰੀਆਂ ਿਵਛਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ2 ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਜਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਮਿਹਮਾਨ2 ਲਈ ਸਟੇਜ
ਉਪਰ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਜ6 ਜ2 ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ42 ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ, ਿਜਥ.
ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ2 ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ
ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧ2 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਪੜ4ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ
ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਿਖੜੇ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਫੁ6 ਲ2 ਵਰਗੇ ਕ6 ਪਿੜਆਂ 'ਚ ਸਜੇ ਿਤਤਲੀਆਂ ਵ2ਗ ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਵਤਾ ਗਾਇਨ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਮ2 ਦਸ ਵਜੇ ਰ6 ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਜ6 ਜ ਿਕਤੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਆਏ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਆNਿਦਆਂ ਹੀ
ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਿਵਛੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲ6 ਗ ਪਏ।
ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ ਅ6 ਗੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਗੁਰਮੀਤ ਿਮਲ ਪਈ।
''ਤੁਸ: ਲYਗੇ ਭਾਗ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ?'' ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨG ੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਲਈਏ?''
''ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।''
''ਜੇ ਤੁਸ: ਕਿਹੰਦੇ Y ਤ2 ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਵ2ਗੇ।''
''ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤ. ਕੌਣ ਲ5ਦੈ, ਨਾਮ ਤ2 ਤੁਸ: ਸਾਿਰਆਂ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਿਲਖਵਾਈ ਿਫਰਦੇ ਓ।''
''ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ? ਪਤੈ?'' ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ।
''ਮ5 ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਅਮਨ ਤ. ਪੁ6 ਿਛਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ।''
''ਓਹ ਵੀ ਲਊ ਭਾਗ?''
''ਹ2।''
''ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣਦੈ।'' ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਅੰਦਰ ਦਰੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠG ।
ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨG  ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਿਦਆਂ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ''ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਮ5 ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮ? ਿਵਚ. ਸਮ2 ਕ6 ਢ
ਕੇ ਇਥੇ ਪਹੰੁਚੇ ਜ6 ਜ ਸਿਹਬਾਨ2, ਿਪ:ੰ ਸੀਪਲ ਡਾ: ਹਰਨਾਮ ਿਸੰਘ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ2। ਆਪ2 ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਵਤਾ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾNਦੇ ਹ2, ਉਹ ਸ਼ੁਭ
ਿਦਨ ਅ6 ਜ ਿਫਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਵੀਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੰੂ ਦ6 ਸ ਦੇਈਏ ਿਕ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮੌਿਲਕ ਕਿਵਤਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਅਲ6 ਗ ਨੰਬਰ ਿਦ6 ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮ2 ਬਹੁਤ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮ5 ਹੋਰ ਸਮ2 ਨਾ ਲ5ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਸ6 ਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹ2 ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੀ
ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੰੂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵੇ।''
ਅਮਨਦੀਪ ਨG  ਪਿਹਲ2 ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬੰਨ4 ੀ ਤੇ ਿਫਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਿਵਤਾ ਬੋਲੀ।
ਕਿਵਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰ ਜ ਉਿਠਆ। ਉਸ ਤ. ਬਾਅਦ ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਿਫਰ



ਿਡੰਪਲ, ਮਿਹੰਦਰ, ਰੇਨੰੂ, ਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਬਲਜੀਤ। ਬਲਜੀਤ ਤ. ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨG  ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ,
''ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸ6 ਜਣ ਅਰਸ਼. ਉਤਿਰਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ6 ਜਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫੁ6 ਲ2 ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਚੰਨ-ਤਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹ ਸੂਰਜ2 ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦਾ ਸ6 ਜਣ ਚਾਹੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ6 ਗ ਤ. ਿਨਆਰਾ ਹੀ ਲ6 ਗੇਗਾ। ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਜਨੰੂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨG  ਿਮਹਣਾ
ਮਾਰ ਿਦ6 ਤਾ ਿਕ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹ: ਤ2 ਉਸਨG  ਜਵਾਬ ਿਦ6 ਤਾ ਿਕ ਤੁਸ: ਮੇਰੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ
ਜਹਾਨ ਤ. ਸੋਹਣੀ ਲ6 ਗੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਸ6 ਜਣ ਦੇ ਹੁਸਨ, ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਗਾNਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਿਲਕ ਰਚਨਾ
ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਿਸੰਘ।'' ਜਦ. ਭਗਵਾਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਿੜ4ਆ ਤ2 ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ
ਮਾਰੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ2 ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ2 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਪੂਰੀ ਲੈਅ-ਤਾਲ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਗਾਉਣ ਲ6 ਿਗਆ,
'ਸ6 ਜਣ ਸਾਡੇ ਹੁਸਨ ਪਟਾਰੀ,
ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਈ
ਤ6 ਕ ਹੁਸਨ ਨੰੂ ਚੰਨ-ਚਾਨਣੀ
ਹੇਠੀ ਿਵਚ ਸ਼ਰਮਾਈ....।
ਸ6 ਜਣ ਸਾਡੇ ਫੁ6 ਲ ਸੁਗੰਧੀਆਂ,
ਸਭ ਕੂਟ: ਮਿਹਕਾਈ
ਭੌਰੇ ਆਏ ਝਲਕੀ ਵੇਖਣ,
ਬਾਗ: ਪਈ ਦੁਹਾਈ....।
......
ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਖ2 ਮੀਚੀ ਿਦਲ. ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁੰ ਨ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਬੋਲ2 ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਹ ਤੁਿਰਆ
ਸੀ। ਜਦ. ਕਿਵਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤ2 ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ42 ਤ:ਭਕ ਪਏ, ਿਜਵ? ਸੁਪਨG  ਿਵਚ. ਜਾਗ ਪਏ ਹੋਣ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੰੂਜ ਉਿਠਆ।
ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਿਵਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਜ6 ਜ2 ਤ. ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ
ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ, ''ਦੋਸਤੋ, ਿਜਸਦਾ ਤੁਸ: ਹੁਣ ਤ6 ਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਤੀਜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜ6 ਜ ਸਿਹਬਾਨ ਗੁਰਕੀਰਤ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਜੀ।''
ਖਿਹਰੇ ਨG  ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ, ''ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ ਮੈਨੰੂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ: ਕਿਵਤਾ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਿਨਭਾNਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਅ6 ਜ ਇਥੇ ਕਿਵਤਾਵ2 ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਇਕ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨG ਹਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਪਆਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ! ਅਸਲ ਿਵਚ ਤ2 ਸਭ ਤ. ਵ6 ਡੇ ਜ6 ਜ
ਦਰਸ਼ਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਿਨਯਮ
ਹਨ, ਿਜਨ4 2 ਨੰੂ ਮੁ6 ਖ ਰ6 ਖ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਪ5ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਥੇ ਨਤੀਜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਆਈ ਿਕNਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਕ6 ਢ ਕੇ ਨਤੀਜਾ
ਿਤਆਰ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਿਤੰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰ6 ਖਣੇ ਪਏ, ਿਜਨ4 2 ਿਵਚ ਰੇਨੰੂ, ਕਰਮਾ ਤੇ ਬਲਿਵੰਦਰ ਹਨ।''
ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਿਵਚ. ਜੋਰ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵ6 ਜੀਆਂ। ਿਤੰਨX  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।



''ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਿਸੰਘ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਦੋ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਚੁਣਨG  ਪਏ। ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਿਸੰਘ।'' ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ
ਿਵਚ ਦੋਵ2 ਨG  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਪ:ਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਹ6 ਥ ਲਾਲ ਕਰ ਲਏ।
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਦੋਸਤ2 ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਪ:ੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ।
ਭਗਵਾਨ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ ਤ. ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ।
''ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਗੂ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਅਮਨ ਨG  ਦੋ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜ2ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਿਪ6 ਛ. ਆ ਿਕਹਾ।
''ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸ:।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸਿਤਕਾਰ ਵਜ. ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ
ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
''ਅਸ: ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਧੀ-ਪੁ6 ਤ ਤ. ਘ6 ਟ ਆਂ।'' ਅਮਨਦੀਪ ਨG  ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅ6 ਖ2
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਗ6 ਡ ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
''ਭਾਗੂ ਜੀ, ਅ6 ਜ ਮ5 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣੈ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਕੰਬਦੇ ਿਜਹੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕਿਹ ਗਈ। ਉਸਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ
ਿਕ ਭਗਵਾਨ ਉਸਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
''ਿਲਆਓ ਜਲਦੀ ਿਦਓ ਜੀ ਫੇਰ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣਾ ਇਕ ਹ6ਥ ਗੁਰਮੀਤ ਅ6 ਗੇ ਵਧਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਇਥੇ ਨੀ ਿਮਲਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕੀ ਪਤੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਤ. ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦ?। ਚ6 ਲ ਇਧਰ ਚਲਦੇ ਆਂ।'' ਗੁਰਮੀਤ
ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅਮਨ ਨੰੂ ਸਫੈਿਦਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਬਣੀ ਚੌਕੜੀ ਵ6 ਲ ਲੈ ਗਈ।
''ਅਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਤੋਹਫ਼ੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਥੇ ਿਦ6 ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?'' ਭਗਵਾਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।
''ਮ5....ਮ5....ਮ5....ਤੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਆਂ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਿਬਨ2 ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਕੀ?'' ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ ਪ:ਸ਼ਨ ਿਚੰਨ4  ਬਣੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤ. ਸ6 ਚ ਭਾਲਣ ਲ6 ਗ ਪਈਆਂ।
''ਹ2 ਭਾਗੂ, ਮ5 ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੰੁਨੀ ਆਂ। ਮਾਰ ਭਾਵ? ਛ6 ਡ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਿਚਹਰਾ ਦਰਵੇਸ਼2 ਵ2ਗ ਬਣਾ ਿਲਆ।
''ਪਰ ਮ5 ਤ2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸਮਿਝਆ ਸੀ।''
''ਮ5 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰ6 ਬ ਮੰਿਨਐ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹ6 ਥ ਫੜ ਿਲਆ।
''ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲ2 ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁ6 ਿਕਐ। ਮ5 ਨੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇ।'' ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ
ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਬੇਵਫ਼ਾ ਿਚਹਰਾ ਘੁੰ ਮ ਿਗਆ।
''ਯਕੀਨ ਨੀ ਤ2 ਹੁਣੇ ਲੈ ਚ6 ਲ ਨਾਲ। ਮ5 ਤ2 ਤੇਰੇ ਿਬਨ2 ਮਰਜੂੰ  ਭਾਗੂ। ਭ....ਭਾਗੂ ਜੇ ਿਪਆਰ ਨੀ ਦੇਣਾ ਤ2 ਆਪਣੀ
ਬੁ....ਬੁ6 ਕਲ 'ਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਮਾ....ਅ....ਰਦੇ ਮੈਨੰੂ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਪਲ2 ਿਵਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਝੀਲ ਵਰਗੀਆਂ
ਅ6 ਖ2 ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਨ4 2 ਿਵਚ. ਦੋ ਗਰਮ ਹੰਝੂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗ6ਲ42 ਉਪਰ. ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ2 ਨੰੂ ਵਿਹ ਤੁਰੇ।
''ਹੈ ਪਗਲੀ! ਮ5 ਤ2 ਹਸਦਾ ਸੀ, ਮ5 ਵੀ ਚਾਹੰੁਨ2 ਤੈਨੰੂ।'' ਭਗਵਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਅ6 ਗੇ ਿਪਘਲ ਕੇ ਮੋਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ
'ਹ2' ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗ6ਲ42 ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੂੜ4ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
''ਹੁਣ ਤ2 ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੀਤ ਵ6 ਲ।'' ਅਮਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਵ6 ਖੀ ਿਵਚ ਚੂੰ ਢੀ ਭਰ ਗਈ।
''ਚ6 ਲ ਚ6 ਲੀਏ ਫੇਰ।'' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਿਤੰਨX  ਓਥ. ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਅ6 ਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸਦਾ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਲ6 ਗਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ
ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਹੁਲਾਰੇ ਲ5ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਿਹ6 ਕ ਤਾਣ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦ6 ਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ



ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਜ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਟ6 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ
ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜ2ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵ6 ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਨ4 2 ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜ2ਦੇ ਭਾਗੂ ਨਾਲ ਖਿਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜ2ਦੀ। ਚੌਕ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਿਤੰਨX  'ਸੰਗਮ ਸਵੀਟ
ਹਾਊਸ' ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ੀ ਖਵਾਈ। ਿਫਰ ਉਥ. ਇਹ ਬ6 ਸ ਸਟ5ਡ ਆ
ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬ6 ਸ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨG  ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਦੋਵ2 ਤ. ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਿਦਲ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ ਲ6 ਗੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਬਾਹ2 ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁ6 ਟ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਭਰੇ ਅ6 ਡੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ? ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ. ਉਠG  ਇਸ ਵਲਵਲੇ ਨੰੂ ਿਦਲ ਿਵਚ ਹੀ ਦਬਾ ਿਲਆ। ਬ6 ਸ ਚੜ4ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਤਾਕੀ
ਿਵਚ ਖੜ4 ਕੇ ਦੋਵ2 ਵ6 ਲ ਵੇਿਖਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈਆਂ। ਬ6 ਸ ਤੁਰ ਪਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ  ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਬ6 ਸ
'ਤੇ ਗੁ6 ਸਾ ਆਇਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਬ6 ਸ ਬੜੀ ਿਪਆਰੀ ਲ6 ਗੀ ਿਕ ਇਹ ਬ6 ਸ ਹੀ ਕ6 ਲ4 ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਭਗਵਾਨ
ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਬ6 ਸ ਨੰੂ ਚੁੰ ਮ ਲਵੇ ਪਰ ਬ6 ਸ 'ਡਰ....ਰ....ਰ....'
ਕਰਦੀ ਬ6 ਸ ਅ6 ਡੇ 'ਚ. ਿਨਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਪੈ ਗਈ। ਿਪਛਲੀ ਧੂੜ ਨG  ਬ6 ਸ ਨੂੰ  ਢਕ ਿਲਆ ਤੇ ਉਹ ਧੂੜ ਿਵਚ
ਗੁਆਚਦੀ-ਗੁਆਚਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ।
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ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘਸਮੈਲਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਰਮਾਣੇ ਦੀ ਮਟੀਲ ਕੋਲ ਅ6 ਗ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰ ਵਰਗਾ ਸੂਰਜ ਹੇਠ2 ਨੰੂ
ਸਰਕਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਉਡਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰ2 ਨG  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਲ4ਿਣਆਂ ਵ6 ਲ ਵਹੀਰ2
ਘ6 ਤ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਧਾਰ2 ਕ6 ਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਦਆਂ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਸਾਰੀਆਂ ਮ6 ਝ2 ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਅ6 ਗ. ਟੋਕਰੇ
ਭਰ-ਭਰ ਹਰਾ ਪਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਕ6 ਖ ਪਾ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਅ6 ਗੇ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਧੋਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਹ6ਥ
ਧ.ਿਦਆਂ ਉਸਨG  ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬੂਹੇ ਿਵਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਨਾਲ ਚੌਦ2-ਪੰਦਰ2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨG ੜੇ
ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਖ਼ਗੜ4 ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨG
ਗੁਸਲਖਾਨG  ਿਵਚ. ਤੌਲੀਆ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਗ6 ਲੇ ਹ6 ਥ ਪੰੂਝ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋਵ2 ਨਾਲ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾ ਕੇ ਦਰ4ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬੈਠਕ
ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ।
''ਹੋਰ ਦ6 ਸੋ ਕੀ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਨG ?''
''ਬ6 ਸ ਠੀਕ ਐ। ਕੇਵਲ ਨਾਲ. ਪਿਹਲ2 ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਿਪਆ।
''ਤੁਸ: ਬੈਠW  ਮ5 ਦੁ6 ਧ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਉਨ2।'' ਭਗਵਾਨ ਮੰਜੇ ਤ. ਖੜ4ਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।
''ਨਹ: ਬਾਈ, ਦੁ6 ਧ ਦੀ ਤ2 ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੀ।'' ਕੇਵਲ ਨG  ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਿਕਹਾ।
''ਤੁਸ: ਨਾ ਿਪਆਇਓ ਯਰ, ਸਾਡਾ ਤ2 ਪੀ ਲਓ।'' ਭਗਵਾਨ ਤੁਿਰਆ ਜ2ਦਾ ਕਿਹ ਿਗਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤ. ਬਾਅਦ
ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਿਜਹੀ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਪਏ ਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜਾ Pਚੀ ਦੇਣੇ ਹ6 ਿਸਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੁ6 ਧ ਬਣਾ
ਿਲਆਇਆ ਤੇ ਿਗਲਾਸ2 ਿਵਚ ਪਾ-ਪਾ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਤੰਨX  ਤ6 ਤੇ ਦੁ6 ਧ ਨੰੂ ਫੂਕ2 ਮਾਰ-ਮਾਰ ਠਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲ6 ਗ ਪਏ।
''ਹੋਰ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਿਪੰਡ ਸਭ ਠੀਕ ਨG  ਭੂਆ ਹੋਰ:।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਗ6ਲ ਅ6 ਗੇ ਤੋਰਿਦਆਂ ਪਿਹਲ2 ਕੇਵਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ
ਸੁ6 ਖ-ਸ2ਦ ਪੁ6 ਛੀ।



''ਹ2 ਬਾਈ ਸਭ ਠੀਕ ਨG ।''
''ਸਾਿਲ਼ਆ ਓਧਰ ਤ2 ਪੁ6 ਛ ਲੈ ਠੀਕ ਐ ਜ2 ਨਾ। ਤੂੰ  ਤ2 ਇਥੇ ਿਫਰਦ5 ਕਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ ਮ6 ਛੀ ਮ2ਗੂੰ
ਤੜਫੀ ਜ2ਦੀ ਐ।''
ਭਗਵਾਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹੀ ਇਸ ਗ6ਲ 'ਤੇ ਥੋੜ4ਾ ਝੇਪਰ ਿਗਆ। ਮਿਖਆ ਿਕਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗ6ਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲ6 ਗ ਿਗਆ
ਤ2 ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ।
''ਿਕN ਿਵਉਲੀਆਂ ਮ2ਗੂੰ  ਸੰਗੀ ਜਾਨ\ । ਤੇਰੇ ਨਾਲ.  ਤ2 ਉਹ ਦਲੇਰ ਰਹੀ। ਤੂੰ  ਮੁੰ ਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਨੀ ਕ6 ਢ
ਸਿਕਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਕ6 ਢ ਗਈ।'' ਰਾਜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਿਗਆ।
''ਿਕN ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ?'' ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ  ਚਾਹੇ ਗ6ਲ ਦਾ ਥੋੜ4ਾ-ਥੋੜ4ਾ ਝਉਲ਼ਾ ਿਜਹਾ ਪੈ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਗ6ਲ
ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ।
''ਬਾਈ ਜੀ, ਆਹ ਫੜਾਇਐ ਸੋਨੰੂ।'' ਕੇਵਲ ਨG  ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕ6 ਢ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅ6 ਗੇ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਤੁਹਾਨੰੂ ਦ6 ਸ ਤਾ ਓਹਨG !'' ਭਗਵਾਨ ਝ6ਟ ਸਾਰੀ ਗ6ਲ ਸਮਝ ਿਗਆ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਿਵਚ ਨ6 ਚ ਉਠੀ। ਉਸਦੇ
ਿਦਲ ਿਵਚ ਉਮਡੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਲਿਹਰ2 ਤ. ਛ6 ਲ2 ਬਣ ਗਏ। ਉਸਨG  ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਹ6 ਥ
ਿਮਲਾਇਆ ਤੇ ਿਫਰ ਹ6 ਥ ਿਵਚਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਤਿਹ ਖੋਲ4ੀ ਤੇ ਪੜ4ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ :
''ਿਪਆਰੇ ਭਾਗੂ!
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਿਕਰਨ। ਿਜN-ਿਜN ਖ਼ਤ ਿਲਖ ਰਹੀ ਹ2, ਤੁਹਾਡਾ ਿਚਹਰਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ
ਦੌੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਮ, ਕ6 ਲ4 ਸੋਲ2 ਤਾਰੀਖ਼ ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ
ਹਰ ਨਾਰੀ ਇਸ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਮ ਦੀ ਸੁ6 ਖ-ਸ2ਦ ਦੀ ਪ:ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮ5 ਤੁਹਾਡੀ ਸੁ6 ਖ-ਸ2ਦ ਲਈ ਇਹ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰ6 ਖ ਰਹੀ ਹ2 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸ: ਕ6 ਲ4 ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸ: ਨਾ ਆਏ ਤ2 ਮ5 ਇਹ ਵਰਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਖੇ ਿਬਨ2 ਨਹ: ਖੋਲ4ਣਾ। ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ ਿਲਖ ਰਹੀ ਹ2। ਸਮ2 ਬਹੁਤ ਘ6 ਟ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ,
ਤੇਰੇ ਰਾਹ2 'ਚ ਨਜ਼ਰ2 ਿਵਛਾਈ ਬੈਠੀ
....ਤੇਰੀ ਮੀਤ!
''ਿਕN, ਕੀ ਸਲਾਹ ਐ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਖ਼ਤ ਪੜ4 ਕੇ ਰਾਜੇ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਿਵਚ
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜੀ ਿਜੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਕਦ. ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਝFਕੇ ਵ2ਗ ਉਡ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਮੀਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਤ2 ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਿਬਨ2 ਉਹ ਉਥੇ ਿਕਵ? ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਉਸਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪ ਕਿਹ ਦੇਵੇ ਤ2 ਚੰਗਾ ਹੈ।
''ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਐ,ਂ ਕੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆNਦੇ ਨG  ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਦਨ। ਿਖ6 ਚ ਲੈ ਿਤਆਰੀ ਸਵੇਰੇ, ਫੇਰ ਚ6 ਲੀਏ ਨ6 ਢੀ ਕੋਲ।'' ਰਾਜੇ
ਨG  'ਹ2-ਪ6 ਖੀ' ਗ6ਲ ਕਰਿਦਆਂ ਦੋਵ? ਸੇਲ4ੀਆਂ ਚੁ6 ਕ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਿਤੰਨ2 ਨG  ਕ6 ਲ4 ਿਤੰਨ ਵਾਲੀ ਬ6 ਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ2
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਿਲਆ। ਰਾਜੇ ਨG  ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਨ4 2 ਨੂੰ  ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਿਬਠਾNਿਦਆਂ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏ ਿਬਨ2 ਨਹ: ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨG  ਆਪਣੀ ਮ2 ਤ. ਦੁ6 ਧ ਿਵਚ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਿਘਉ ਿਵਚ ਡੁਬਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ2 ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੀਤੀ ਨੰੂ ਦ6 ਸੇ। ਉਸਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੀ ਨਹ:, ਸਗ. ਆਪਣੀ



ਮੀਤੀ ਦੀ ਰੀਝ2 ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਨG
ਉਹ ਖ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ4 ਕੇ ਪੜ4ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਖ਼ਤ ਿਵਚ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁ6 ਲ ਵਰਗਾ ਿਚਹਰਾ ਉਘੜ
ਆਇਆ। ਉਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁ6 ਲ4, ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ. ਚਮਕਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਿਚ6 ਟੇ ਦੰਦ, ਜਾਦੂ ਭਰੀਆਂ ਅ6 ਖ2, ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਵ2ਗ
ਵਲ਼ ਖ2ਦੀ ਗੁ6 ਤ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ5ਡਲ2 ਿਵਚ ਸਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪੈਰ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ  ਸੁ6 ਧ-ਬੁ6 ਧ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕ6 ਥੇ ਪੜ4
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨG  ਖ਼ਤ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰ6 ਖ ਕੇ ਘੁ6 ਟ ਿਲਆ। ਿਪਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਲਿਹਰੀਆਂ ਲ5ਦਾ ਿਦਲ ਤੇਜ-ਤੇਜ
ਧੜਕਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
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ਅ6 ਜ ਦਾ ਿਦਨ ਗੁਰਮੀਤ ਲਈ ਭਾਗ2 ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅ6 ਜ ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਨG  ਉਸਦੇ ਿਪੰਡ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ
ਉਠ ਕੇ ਰੀਝ2 ਨਾਲ ਮਲ-ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਈ। ਗੁਲਾਬੀ ਨਰਮ ਅ6 ਡੀਆਂ ਝਾਵ? ਨਾਲ ਕੂਚੀਆਂ। ਹਰਾ ਕਢਾਈਦਾਰ ਸੂਟ
ਪਿਹਿਨਆ ਤੇ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਿਮੰਨਾ-ਿਮੰਨਾ ਸੁਰਮਾ ਜਚਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ4ੀ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਵਰਗੇ
ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਿਨਹਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਨਵ: ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਬੁ6 ਲ42 ਉਤੇ ਟਪਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਧੂਰੀ ਗ6ਲ42 ਿਕਸੇ ਅਜੀਬ
ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਦੂਣੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਗੁਣ-ਗੁਣਾNਦੀ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ, ਿਮਰਗਾਈ ਵ2ਗ ਤਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਅ6 ਜ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣ ਮਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ
ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ4 ਗਈ। ਉਸਨG  ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ. ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਕ6 ਢ ਲਈ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ. ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਠG  ਤ. ਝੁਕ ਕੇ
ਿਪਛਲੀ ਗਲੀ ਿਵਚ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਿਪ6 ਛ. ਇਕ ਚੌੜੀ ਗਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ
ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਖ6 ਬੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘਰ ਛ6 ਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਦਸਵ:
ਕਲਾਸ ਤ6 ਕ ਪੜ4ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੋਵ2 ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਗੂੜ4ਾ ਸਲੇਹਪੁਣਾ ਸੀ। ਦੋਵ? ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ
ਕੇ ਦਸਵ: ਕਲਾਸ ਿਵਚ. ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਿਗਆਰਵ: ਿਵਚ ਬੁਢਲਾਡੇ ਪੜ4ਨ ਲ6 ਗ ਗਈ ਪਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ
ਨG  ਉਸਨੰੂ ਪੜ4ਨ ਲਈ ਿਪੰਡ. ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਿਜਆ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵ: ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਨ4 2 ਦੋਵ2 ਦਾ ਿਪਆਰ
ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਸ ਿਵਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਆNਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਿਮਲਣ ਇ6 ਥੇ ਆ
ਜ2ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅ6 ਜ ਗੁਰਮੀਤ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਉਹ ਿਬੰਦੇ-ਝ6ਟੇ ਵੀਹੀ
ਵ6 ਲ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਘੜੀ ਵ6 ਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। ਉਸਨG  ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਤਾਕੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ. ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਤੁਿਰਆ
ਜ2ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਮ ਿਦਸ ਪ5ਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ4 ਲਈ। ਕੁਰਸੀ ਿਖ6 ਚ ਕੇ ਿਖੜਕੀ ਕੋਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹ6 ਥ ਿਵਚਲੀ ਿਕਤਾਬ ਿਜਥ.
ਖੁ6 ਲ4ੀ, ਖੋਲ4 ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਨG  ਿਕਤਾਬ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਤਰ2 ਉਪਰ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ ਪਰ ਝ6ਟ ਹੀ ਿਨਗ4ਾ ਿਫਸਲ ਕੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਜਾ ਿਟਕੀ, ਿਜਥ. ਉਸਦੇ ਭਾਗੂ ਨG  ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵੀਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ।
ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਿਟਕ-ਿਟਕ ਕਰਦੀ ਚ6 ਕਰ ਲਾNਦੀ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਿਮੰਟ2 ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤੇ ਿਫਰ ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ
ਵਕਤ ਨੰੂ ਿਪ6 ਛੇ ਧਕਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੰੁਦੀ ਗਈ। ਪਰਛਾਵ? ਢਲ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਿਖਿੜਆ ਿਚਹਰਾ
ਉਦਾਸੀ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਲ6 ਗਾ ਪਰ ਿਜਸਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਾ ਿਦਸੀ। ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਵਾਲੀ ਬ6 ਸ ਨG  ਹਾਰਨ
ਮਾਿਰਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਭ6 ਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬ6 ਸ ਆ ਕੇ ਬੋਹੜ ਕੋਲ ਰੁਕੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਪਿਹਲ2 ਤ. ਬੋਹੜ ਕੋਲ ਖੜ4ੀਆਂ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬ6 ਸ ਿਵਚ ਚੜ4 ਗਈਆਂ। ਕੰਡਕਟਰ ਨG  ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ
ਬ6 ਸ ਫਾਟਕ ਟ6 ਪ ਕੇ ਧੂੜ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਗਈ ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ2
ਭੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਹਾNਿਕਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਮਣ-ਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਘੜੀਸਦੀ ਕੁਰਸੀ
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ਉਪਰ ਢਿਹ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਾNਕਾ ਫੁ6 ਟ ਕੇ ਅ6 ਖ2 ਰਾਹ: ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਅ6 ਖ. ਛਲਕੇ ਪਾਣੀ ਨG  ਰੀਝ2 ਨਾਲ
ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ ਕ6 ਢ ਸੁ6 ਿਟਆ। ਉਹ ਅਧ-ਮੋਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਪਏ-ਪਏ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ
ਿਕੰਨੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤ2 ਿਕੰਨਾ ਿਦਨ ਿਪਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਉਮੀਦ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਗੂ ਵੀ ਤ2
ਅਿਜਹਾ ਨਹ:, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁ6 ਕਰ ਜਾਵੇ। ਉਸਨG  ਿਖੰਡੀਆਂ ਉਮੀਦ2 ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਿਲਆ ਤੇ ਿਫਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲ6 ਗ ਪਈ। ਇਕ ਬ6 ਸ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਈ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਿੜਆ। ਿਫਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬ6 ਸ ਨG  ਹਾਰਨ
ਮਾਿਰਆ। ਮੀਤੀ ਭ6 ਜ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ. ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬ6 ਸ ਆ ਕੇ ਬੋਹੜ ਕੋਲ ਰੁਕੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਗਈਆਂ। ਿਫਰ ਿਤੰਨ ਮੁੰ ਡੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਵੇਿਖਆ, ਇਨ4 2 ਿਵਚ. ਇਕ ਤ2 ਕੇਵਲ ਹੈ। 'ਦੂਜਾ?' 'ਦੂਜਾ ਭਾਗੂ!
ਮੇਰਾ ਭਾਗੂ!' ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਮਾਨ: ਚੜ4 ਗਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਿਲਸ਼ਕ2 ਮਾਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
ਕੇਵਲ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬ6 ਸ. ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਘਰ ਿਪਛਲੀ ਵੀਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਦ. ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਘਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ
ਕਰਮ2 'ਤੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਤ2 ਕੇਵਲ ਨG  ਭਾਗੂ ਦੇ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰਿਦਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠG  ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਕੋਠG  'ਤੇ
ਖੜ4ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਹਰੇ ਸੂਟ ਿਵਚ ਸਜੀ, ਹਰੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਿਖਿੜਆ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁ6 ਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕੋਠG  'ਤੇ ਖੜ4ੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਵ6 ਲ ਵੇਖਦਾ ਤੁਿਰਆ ਿਗਆ। ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਲ6 ਗੀ ਉਘੜ-ਦੁਗੜ ਇ6 ਟ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਉਹ
ਿਡਗਦਾ-ਿਡਗਦਾ ਮਸ2 ਬਿਚਆ। ਕੁੜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਅੰਗੂਠਾ ਿਦਖਾNਦੀ ਿਖੜ-ਿਖੜਾ ਕੇ ਹ6 ਸ ਪਈ। ਿਤੰਨX  ਮੁਸਕਰਾNਦੇ
ਅ6 ਗੇ ਲੰਘ ਗਏ।
ਕੇਵਲ ਦਾ ਘਰ ਆਮ ਿਜ਼ਮ:ਦਾਰ2 ਵ2ਗ ਚੰਗਾ ਖੁ6 ਲ4ਾ ਡੁ6 ਲ4ਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਇਕ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖ6ਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਇਕ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਓਟਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ। ਓਟੇ ਕੋਲ. ਕੋਠG  ਨੰੂ ਪੌੜੀ ਚੜ4ਦੀ ਹੈ।
ਉਸਤ. ਅ6 ਗੇ ਪਹੇ ਨਾਲ ਲ6 ਗਵ: ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਤ. ਸ6 ਖਣੀ ਖੜ4ੀ ਹੈ। ਖ6 ਬੇ ਪਾਸੇ ਮ6 ਝ2 ਦੀ ਖੁਰਲੀ
ਹੈ। ਖੁਰਲੀ ਉਪਰ ਿਤੰਨ ਮ6 ਝ2 ਇਕ ਝੋਟੀ ਬੂਥ2 ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸੰਨ4 ੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਨ4 ੀ ਖੁਰਲੀ ਤ. ਹੇਠ2 ਡੁ6 ਲ4ੀ
ਪਈ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕ6 ਟਰੂ ਖੜ4ੇ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਰਾਣੀ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ
ਹੋਰ: ਜਾ ਕੇ ਮੰਿਜਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ।
''ਬੇਬੇ ਹੋਰੀਆਂ ਅ6 ਜ?'' ਕੇਵਲ ਨG  ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਉਹ ਤ2 ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਗਈਆਂ ਨG ।'' ਰਾਣੀ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਰਾਣੀ।'' ਬਾਹਰ. ਿਕਸੇ ਨG  ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ-ਪਿਹਚਾਣੀ ਲ6 ਗੀ। ਉਸਨG  ਕੰਨ ਚੁ6 ਕ ਲਏ।
''ਆਜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਇਧਰੇ।'' ਰਾਣੀ ਨG  ਸਬਾਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅ6 ਗੇ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ। ਉਸਨG  ਅਵਾਜ਼ ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ
'ਆਜਾ ਗੁਰਮੀਤ' ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵ6 ਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਿਪਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਲੰਘ ਆਈ।
''ਗੁਰਮੀਤ ਇਹ ਵੀਰਾ ਪੜ4ਦੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ?'' ਰਾਣੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਹ6 ਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਹ2।'' ਗੁਰਮੀਤ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ।
''ਤੁਸ: ਬੈਠW  ਮ5 ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਉਨੀ ਆਂ।'' ਰਾਣੀ ਕਿਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ।
''ਅਸ: ਜਾਈਏ ਭਰਜਾਈ ਜੇ ਗ6ਲ2 ਕਰਨੀਆਂ ਨG ?'' ਰਾਜਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਿਵਚ ਬੋਿਲਆ।
''ਨ2ਹ ਬੈਠG  ਰਹੋ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨੀਵ: ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਨG  ਰਾਜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੇ
ਭਾਗੂ ਨੂੰ  ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। Nਝ ਗੁਰਮੀਤ ਿਦਲ. ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਨ4 2 ਨੂੰ  ਇਕ6 ਿਲਆਂ ਛ6 ਡ ਿਦ6 ਤਾ ਜਾਵੇ
ਤ2 ਉਹ ਖੁ6 ਲ4 ਕੇ ਗ6ਲ2 ਕਰ ਲੈਣ।



''ਚੰਗਾ ਭਾਗੂ, ਤੁਸ: ਬੈਠW । ਅਸ: ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋ ਗ6ਲ2।'' ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਧਰਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਿਕਸੇ ਲੁਕਵ: ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ।
''ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਐ?'' ਭਗਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੋਰੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਿਨਹਾਰਦਾ ਬੋਿਲਆ।
''ਹਾਲ ਤ2 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈ ਐ, ਜੇ ਤੁਸ: ਠੀਕ Y ਤ2 ਅਸ: ਠੀਕ ਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੁ6 ਖ ਐ ਤ2 ਅਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਤ. ਪਿਹਲ2
ਦੁਖੀ ਆਂ।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮੁੰ ਡੇ ਅ6 ਗੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਨ2ਹ ਸਾਡੀ ਿਕN ਭਾਜੜ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਅ6 ਜ।'' ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਅ6 ਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੇਤੇ ਆ ਿਗਆ।
''ਜੇ ਨਾ ਆNਦੇ ਮ5 ਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼6 ਕ ਮਰ ਜ2ਦੀ।'' ਕੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ।
''ਅਸ: ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਫੁ6 ਲ ਦੀ ਲ6 ਗੀ ਨੀ ਸਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਲ6 ਖ ਹਨ4G ਰੀਆਂ ਝ6ਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪ5ਦਾ।''
ਭਗਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ।
''ਅ6 ਜ ਇਸ ਤਰ42 ਕਿਰਓ ਭਾਗੂ ਜੀ, ਮੂੰ ਹ ਹਨ4G ਰੇ ਿਜਹੇ ਕੋਠG  'ਤੇ ਚੜ4 ਜਾਇਓ।''
''ਿਕN ਧ6 ਕਾ ਦੇਣੈ?'' ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗ6ਲ 'ਤੇ ਦੋਵ? ਿਖੜ-ਿਖੜ ਕੇ ਹ6 ਸ ਪਏ।
''ਨਹ:, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਐ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਇਕੋ ਸਮ? ਆਪਣਾ ਹਾਣੀ, ਮਿਹਰਮ ਤੇ
ਰ6 ਬ ਜਾਿਪਆ।
''ਿਕN ਕੀਹਨG  ਖਾਣੀ ਐ ਂਰੋਟੀ?'' ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆNਦੇ ਨੰੂ ਟੁ6 ਟੇ-ਫੁ6 ਟੇ ਸ਼ਬਦ2 ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ।
''ਿਕਸੇ ਨG  ਵੀ ਨੀ। ਇਹ ਤ2 ਹੋਰ ਗ6ਲ ਸੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਪ6ਛੇ ਹੀ ਚਾਹ ਲਈ ਆNਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨੰੂ ਵੇਖ
ਕੇ ਗ6ਲ ਟਾਲ਼ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਬਾਈ ਚਾਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਐ, ਮ5 ਘ6 ਟ ਪੀਨ2।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਿਗਲਾਸ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਰਾਣੀ ਵ6 ਲ ਵਧਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਪੀ ਲੈ ਪੀ ਲੈ। ਹਵਾ ਕਰਦ5, ਘਰੇ ਤ2 ਦੋ ਕੌਿਲਆਂ ਨਾਲ ਅ6 ਖ2 ਖੋਲ4ਦ5।'' ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕਰੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹ6 ਸ ਪਏ।
''ਵੀਰ ਜੀ, ਚਾਹ ਤ2 ਥੋੜ4ੀ ਹੀ ਸੀ।'' ਰਾਣੀ ਨG  ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਜ6 ਗ ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਵਧਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨG  ਅ6 ਧੀ ਚਾਹ
ਜ6 ਗ ਿਵਚ ਕ6 ਢ ਿਦ6 ਤੀ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਭ2ਡੇ ਇਕ6 ਠG  ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚਲੀ
ਗਈ। ਦੋਵ? ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਓਟੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਿਫਰ ਗੁਰਮੀਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਰਾਜਾ, ਗੁਰਨ] ਬ ਤੇ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨX  ਸੰਦੇਹ2 ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੋਠG  ਉਪਰ ਆ ਬੈਠG  ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵ6 ਲ ਮੂੰ ਹ
ਕਰ: ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਠG  ਚੜ4ੀ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਜਹੀ ਦੇ ਕੇ ਥ6 ਲੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਡੁਬਦਾ ਿਗਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ4G ਰਾ ਹੋਏ ਤ. ਗੁਰਮੀਤ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਮ6 ਥੇ 'ਤੇ ਲ6 ਿਗਆ ਬ6ਲਬ ਜਗ
ਿਪਆ। ਬ6ਲਬ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਿਫਰਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਖੜ4 ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੇ ਕੋਠG  ਵ6 ਲ ਵੇਿਖਆ। ਚਾਹੇ ਹਨ4G ਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਪਰ
ਗੁਰਮੀਤ ਕਾ ਘਰ ਕੇਵਲ ਕੇ ਘਰ ਤ. ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਲਾਇਆਂ ਕੋਠG  'ਤੇ ਤੁਰਦਾ-ਿਫਰਦਾ ਬੰਦਾ
ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਖੜ4ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਹ6ਥ ਖੜ4ਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਿਹਲਾਇਆ, ਅ6 ਗ.
ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹ6 ਥ ਖੜ4ਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਫਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਿਗਲਾਸ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ
ਭਗਵਾਨ ਵ6 ਲ ਸ6 ਤ ਵਾਰ ਉਛਾਿਲਆ ਤੇ ਹ6 ਥ ਜੋੜ ਿਦ6 ਤੇ। ਉਹ ਹ6 ਥ ਖੜ4ਾ ਕਰਕੇ ਿਹਲਾNਦੀ ਕੋਠG  ਤ. ਹੇਠ2 ਉਤਰ ਗਈ।
ਜਦ. ਰੋਟੀ-ਟੁ6 ਕ ਖਾ ਕੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੰਨ ਨੰੂ ਅਰਘ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ2 ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਠG  ਚੜ4ੀ ਤ2 ਉਸਨG
ਵੇਿਖਆ, ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ: ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਠG  'ਤੇ ਬੈਠG  ਗ6ਲ2 ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ''ਓਹ ਵੇ ਬੁ6 ਧੂਓ! ਹੁਣ ਤ2 ਉਤਰ ਜੋ, ਹੁਣ ਤ2
ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨੰੂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਿਗਆ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਮਨ ਿਵਚ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਨG  ਮ6 ਥੇ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਮਾਿਰਆ। ਸਾਰੀਆਂ



ਸੁਹਾਗਣ2 ਨG  ਪੰਡਤਾਣੀ ਤ. ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਪ6 ਲੇ ਬੰਨ4G  ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਿਵਚ ਪਾ ਲਏ। ਿਫਰ ਉਸ ਿਵਚ
ਸਾਰੀਆਂ ਨG  ਿਖ6ਲ2 ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਰ: ਖੜ4ੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨG  ਇਕ-ਇਕ ਹ6ਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਚੁ6 ਕੀ ਤੇ ਚੰਨ ਵ6 ਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਿਦਆਂ ਅਰਘ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰਸੋਹਣੀਆਂ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਘਰ ਬਾਰ।
ਬਾਲੇ ਚੰਦਾ ਅਰਘ ਲੈ,
ਦੇ ਲੋੜੇ ਘਰ ਬਾਰ।
ਹ6 ਥ ਕੜੀ, ਪੈਰ ਕੜੀ
ਸੁਹਾਗਣ ਭਾਗਣ
ਅਰਘ ਦੇਣ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ4ੀ।
ਅਰਘ ਦੇਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨG  ਭੋਗ ਵੰਿਡਆ ਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਠG  ਤ. ਥ6 ਲੇ ਉਤਰ ਗਈਆਂ।
''ਬਾਿਬਓ, ਹੁਣ ਤ2 ਹੇਠ2 ਚਰਨ ਪਾ ਲਓ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਪਿਹਲ2 ਹ6ਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਿਫਰ ਥੋੜ4ਾ ਝੁਕ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਕ
ਹ6ਥ ਛਾਤੀ ਕੋਲ.  ਅ6 ਗੇ ਨੰੂ ਕਰਿਦਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦ6 ਤਾ। ਜਦ. ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ: ਹੇਠ2 ਉਤਰ ਗਏ ਤ2 ਗੁਰਮੀਤ ਨG
ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬ6 ਲਬ ਬੁਝਾ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਸੁਰਮਈ ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਹਾਸੇ ਦੀ ਮਿਹਕ ਿਖਲਾਰਦੀ ਹੇਠ2 ਉਤਰ ਗਈ।
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ਜੋ ਿਪਆਰ ਨੂੰ  ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਲ6 ਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹ: ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਥ6 ਲੇ
ਿਪਆਰ ਦਮ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਮਰ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਘੁਣ ਲ6 ਗ ਜਾਵੇ ਤ2 ਉਹ ਅੰਦਰ. ਖੋਖਲਾ ਹੰੁਦਾ-ਹੰੁਦਾ
ਇਕ ਿਦਨ ਮਰ ਮੁ6 ਕ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ। ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਿਕਰਨਾ ਨG
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਸਮਾਨX  ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਪਟਕਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਿਪ6 ਛੇ ਲ6 ਗ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਿਹ6 ਕ ਨਾਲ ਜਾ
ਲ6 ਗੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਰ6 ਸੇ ਚ6 ਬਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਟਾਇਆਂ ਨਹ: ਹਟਦੀ, ਸਗ. ਵਧਦੀ ਹੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਕਰਨਾ
ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਦੇ ਿਤਲ਼2 ਿਵਚ. ਤੇਲ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜ2 ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਿਕਤ. ਵ6 ਡਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲ6 ਭ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਜੀ
ਨੰੂ ਬਦਲੀ-ਬਦਲੀ ਜਾਪੀ, ਜਦ. ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਹੀਰ. ਖੁਰਦ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਿਦਨ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪ:ਹਾਉਣਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਿਕਰਨਾ ਉਪਰ ਹਨ4G ਰੀ ਵ2ਗ ਚਿੜ4ਆ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅ6 ਖ ਮੈਲ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠਾ।
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰੁਭਕਰਨ ਦੀ ਨ:ਦ ਿਵਚ. ਜਾਗ ਿਪਆ। ਹਰਮੇਸ਼ ਨG  ਆਪਣੇ ਿਦਲ. ਿਦਮਾਗ. ਮਿੜ4ਆ ਜਾਲ
ਿਕਰਨਾ ਉਪਰ ਸੁ6 ਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਹਲ2 ਵਾਲੀ ਨਹ: ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਪੈਸੇ
ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜ2ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਦਨX -ਿਦਨ ਬੇਗ਼ੈਰਤ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ:ਭਾਵ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲ2 ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ ਤ2 ਹਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ  Nਗਲ2 'ਤੇ ਨਚਾNਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਖੁ6 ਲ4ੀਆਂ ਬਾਹ2 ਲੈ ਕੇ
ਆ ਿਮਲੀ। ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਪਾ ਕੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਡਦਾ ਜਾਿਪਆ। ਜਦ. ਤ. ਿਕਰਨਾ ਹੀਰ. ਰਿਹ ਕੇ
ਸ਼2ਤਪੁਰ ਆਈ, ਹਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਫੇਰੇ ਸ਼2ਤਪੁਰ ਨੰੂ ਵਧਣ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ
ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜ2ਦਾ। ਚੋਰ ਨੰੂ ਚੋਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਕ ਨੰੂ ਆਸ਼ਕ ਦੂਰ. ਪਿਹਚਾਣ ਲ5ਦਾ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਗ6ਲ ਸਮਝਣ ਿਵਚ



ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਾ ਲ6 ਿਗਆ। ਪਿਹਲ2 ਿਕਰਨਾ ਦਸ-ਪੰਦਰ2 ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਿਕਵ? ਨਾ ਿਕਵ? ਤੇਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜ2ਦੀ ਜ2
ਸੁਖਪਾਲ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜ2ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਸੁਨG ਹਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਮਲਣ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ
ਉਤ. ਉਪਰੋਥਲੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰ ਵਜਦੇ ਗੇੜੇ ਿਕਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸਨ। ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰ ਦਰ
ਿਵਚਕਾਰ ਡੁ6 ਬਦੀ ਜਾਪੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਬ6 ਸ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਅ6 ਖ2 ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ2 ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ
ਿਰਹਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਪ6 ਛਾ ਘੋਖਣ ਲ6 ਗ ਪ5ਦਾ ਿਕ 'ਮੇਰੇ ਤ. ਿਕ6 ਥੇ ਿਢ6 ਲ ਰਿਹ ਗਈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਕਰਨਾ ਨG  ਮੇਰੇ ਤ.
ਮੁ6 ਖ ਮੋਿੜਆ।'' ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ2 ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾNਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹ6 ਥ ਪ6 ਲੇ ਨਾ ਲ6 ਗਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਿਕ
'ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁੰ ਡੇ ਤ. ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮ5 ਖੁਦ ਪਾਪ ਖ6 ਟ ਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਹੀ ਮੈਨੂੰ  ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ
ਗਈਆਂ।' ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਇਨ4 2 ਿਵਚਾਰ2 ਨੰੂ ਰ6 ਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। 'ਇਸ ਤਰ42 ਕੌਣ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਿਪਆਰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ42 ਿਪਆਰ ਖੋਿਹਆ ਜ2ਦਾ ਤ2 ਹੁਣ ਤ6 ਕ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ
ਭਰ ਲ5ਦੇ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਰਨਾ ਨG  ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹ:, ਉਹ ਤ2 ਆਪਣਾ ਮੁ6 ਲ ਪਾNਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਹਲ2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਈ। ਿਫਰ ਉਸਤ. ਵ6 ਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜ2ਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਈ ਿਦਨ2 ਤ. ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹ: ਸੁ6 ਝ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਪਲ-ਪਲ ਪਤਲੀ ਪ5ਦੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ:ਤੀ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਿਕਸੇ ਲਈ ਗੁ6 ਸੇ ਦੇ ਭ2ਬੜ2 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ6 ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ
ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵ2ਗ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਗੇ◌ੇੜੇ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ, ਿਫਰ ਉਹ ਿਡਗਦਾ-ਢਿਹੰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਜਾ
ਚਿੜ4ਆ। ਉਹ ਸਾਹ ਸਤ ਸੁ6 ਟ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਜਾ ਿਡ6 ਿਗਆ। ਛ6 ਤ ਵ6 ਲ ਿਨਗ4ਾ ਿਟਕਾਈ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਿਵ6 ਡਿਰਆਂ ਵ2ਗ
ਵੇਖਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਭਟਕੇ ਰਾਹੀ ਵ2ਗ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਿਕਰਨਾ ਦੀ
ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। 'ਿਕN ਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਜਰੀਏ ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਗ6ਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ
ਜਾਵੇ◌ੇ' ਤੇਜੀ ਿਬਮਾਰ2 ਵ2ਗ ਮੰਜੇ ਤ. ਉਿਠਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਚ6 ਲ ਿਪਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੋਹਾ ਪ6 ਥ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਆNਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਮੁਸਕਾ ਪਈ। ਤੇਜੀ ਨG  ਿਢ6 ਲੇ ਿਜਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ
ਿਕਹਾ, ''ਭੈਣ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰ?ਗੀ?''
''ਕੀ?'' ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਿਕਮ? ਮਰਜੀ ਕਰ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦੇ।'' ਤੇਜੀ ਨG  ਿਦਲ. ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਿਕਰਨਾ
ਦੀ ਚਾਹਤ ਿਵਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਪਿਹਲ2 ਿਕੰਨG  ਸੁਨG ਹੇ ਲਾ ਤੇ, ਆNਦੀ ਤ2 ਹੈ ਨੀ।''
''ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦ6 ਸ: ਉਹਨੰੂ, ਤੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆਈ।ਂ ਮ5 ਤ2 ਚਾਰ ਗ6ਲ2 ਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨG  ਉਹਦੇ
ਨਾਲ।''
''ਚੰਗਾ ਿਜ6 ਦ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਓਦ? ਬੁਲਾ ਿਲਆT, ਤੂੰ  ਆਜੀ।'' ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਸਕੀਮ ਦ6 ਸੀ।
''ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕਮ? ਪਤਾ ਲ6 ਗੂ?'' ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਗਈ।
''ਮ5 ਸੋਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰਦੀ ਜਾT ਵ6 ਟੇ ਵ6 ਟ। ਨਾਲੇ ਜ2ਦੀ ਹੋਈ ਸੋਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾT।''
''ਚੰਗਾ।'' ਤੇਜੀ ਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਿਚਹਰਾ ਿਖੜ ਿਗਆ। ਉਹ ਵਾੜੇ 'ਚ. ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੇਟ2 ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਸਤਗੁਰ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਤੇਜੀ ਨG  ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ''ਵੀਰ ਘਰ: ਐ?ਂ''



''ਹ2 ਆਜਾ-ਆਜਾ।'' ਸਤਗੁਰ ਮ6 ਝ2 ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਨG  ਉਸ ਨਾਲ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾਇਆ ਤੇ ਿਫਰ ਗ6ਲ: ਲ6 ਗ
ਗਏ। ਅ6 ਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇਜੀ ਓਥ. ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ।

-0-
ਸੁਖਪਾਲ ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਿਦਨ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਕਦੇ ਇਕ6 ਲੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਬ6 ਬ ਪ:ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਛੇਵ? ਿਦਨ
ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਮ6 ਝ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਮ2 ਨG
ਚੀਿਮਆਂ ਤ. ਕ6 ਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਸੁਖਪਾਲ ਘਰੇ ਇਕ6 ਲੀ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਕਿਹ ਿਦ6 ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਇਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਨਾਲੇ 'ਕ6 ਠੀਆਂ
ਿਸਰਹਾਣੇ ਕ6 ਢ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮ2 ਦੇ ਜਾਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ. ਕੁੰ ਡਾ ਲਾ ਕੇ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ
ਤੁਰ ਪਈ। ਜ2ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇਜੀ ਕੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ। ਫੇਰ ਉਥ. ਿਸ6 ਧੀ ਜੀਰੀ ਿਵਚ. ਦੀ ਵ6 ਟੇ-ਵ6 ਟ ਹੋ ਗਈ।
ਸੋਨG  ਰੰਗੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਝੂਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਵ6 ਢੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਰਚੇ
ਤਾਜ਼ੀ ਮੁੰ ਨੀ ਦਾੜ4ੀ ਵ2ਗ ਖੜ4ੇ ਸਨ। ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਤਾਜ਼ੇ ਵ6 ਢ ਿਵਚ ਮ6 ਝ2 ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਿਹੰਦੇ ਵ6 ਲ Pਚੀ ਿਟ6 ਬੀ
ਉਪਰ ਹਰੀ-ਕਚਾਰ ਕਪਾਹ ਿਵਚ ਿਖੜੇ ਿਚ6 ਟੇ ਫੁ6 ਲ, ਹਰੇ ਸੂਟ ਿਵਚ ਕ6 ਢੀ ਚ2ਦੀ ਰੰਗੀ ਕਢਾਈ ਵ2ਗ ਜਾਪਦੇ ਸਨ।
ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੁ6 ਠG  Pਚੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਿਤ6 ਖੀਆਂ ਿਕਰਨ2 ਨG  ਸੁਨਿਹਰੀ ਫੁ6 ਲ2 ਨੰੂ ਹੋਰ ਚਮਕ2 ਮਾਰਨ ਲਾ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪਈ। ਦੋਵ? ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲੋਰ ਿਵਚ ਝੂਲਦੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਿਵਚ
ਮਿਹਕ2 ਿਖਲਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਧਾਰੀਦਾਰ ਦੁਪ6 ਟਾ ਹਵਾ ਿਵਚ ਵਲੇਵ? ਖ2ਦਾ ਜੀਰੀ
ਦੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਿਵਚ ਕੁਤ-ਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਜ2ਦਾ। ਤੇਜੀ ਕੋਠG  ਉਪਰ ਖੜ4ਾ ਇਨ4 2 ਨੰੂ ਆNਦੀਆਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ
ਸਰੀਰ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਾਰਨ ਗੁ6 ਸੇ ਨਾਲ ਤਪ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਲਾਹਣਤ2 ਪਾ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਹੌਲ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਪ5ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕN ਨਹ:
ਸਮਝ ਸਿਕਆ ਿਕ ਿਕਰਨਾ ਇੰਨG  ਸ਼ਰੀਫ਼ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਛ6 ਡ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤ2 ਕਦੇ ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਛ6 ਡ ਸਕਦੀ
ਐ। ਉਸਤ. ਵਫ਼ਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਸੀ। ਜਦ. ਦੋਵ? ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤ2 ਤੇਜੀ
ਕੋਿਠY ਉਤਰ ਕੇ ਉਨ4 2 ਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਹੀ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਸਦੇ ਜ2ਦੇ ਨੰੂ ਸੁਖਪਾਲ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਡ6 ਠG  ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਬ2ਹ ਦੇ ਭਾਰ ਅ6 ਧੀ ਕੁ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਆNਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ
ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ।
''ਕੀ ਹਾਲ ਐ ਤੇਰੇ ਨਵ? ਹਾਣੀ ਦਾ?'' ਤੇਜੀ ਨG  ਜ2ਿਦਆਂ ਹੀ ਸ6 ਚੀ ਗ6ਲ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਮ6 ਥੇ ਿਵਚ ਜਾ ਮਾਰੀ।
''ਿਕਹੜਾ ਹਾਣੀ?'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਦਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ:ਸ਼ਨ ਤੇਜੀ ਉਪਰ ਸੁ6 ਟ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਐਨਾ ਛੇਤੀ ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਭੁ6 ਲ ਗੀ?''
''ਕੀਹਨੰੂ?''
''ਿਜਹੜਾ ਨਮ2 ਬਣਾਇਐ ਹੀਰ. ਆਲਾ।''
ਤੇਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਤਰ ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਖੁ6 ਲ4ੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ
ਗਈਆਂ। ਿਫਰ ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, ''ਤੈਨੰੂ ਕੀਹਨG  ਪਾ 'ਤਾ ਵਿਹਮ।''



''ਵਿਹਮ?'' ਪਿਹਲ2 ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵ? ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜ2ਦੀ ਤੀ ਿਮਲਣ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਸੁਨG ਹਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਨੀ ਆਈ। ਜੇ ਘਰੇ ਜਾਨG  ਆਂ ਤ2 ਮ6 ਥੇ 'ਤੇ ਐਡੀ ਿਤਊੜੀ ਪੈ ਜ2ਦੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਮ? ਯਾਰ ਦੇ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਵਜਦੇ
ਗੇੜੇ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਹਮ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਛ?''
ਤੇਜੀ ਦਾ ਕੜਕਦਾ ਸ6 ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਰਨਾ ਭਮ6 ਤਰ ਗਈ।
''ਮ....ਮ5....ਕੀ ਕਿਰਐ।'' ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸੁ6 ਿਝਆ। ਉਸਦੇ ਝੂਠG  ਤੀਰ ਚ6 ਲਣੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ।
''ਅਜੇ ਮੈਨੰੂ ਪੁਛਦੀ ਐ ਬਈ ਮ5 ਕੀ ਕਿਰਐ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਪੁ6 ਛ ਬਈ ਮ5 ਕੀ ਕਿਰਐ?'' ਤੇਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ Pਚੀ
ਹੋ ਗਈ।
''ਿਕN ਸੌਕਣ2 ਮ2ਗੂ ਲੜਨ ਲ6 ਗੇ Y। ਆਹ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀਓ ਪਿਹਲ2।'' ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਚਾਹ ਦਾ ਜ6 ਗ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਗਲਾਸ
ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਰ6 ਖੇ। ਿਫਰ ਿਤੰਨ2 ਿਵਚ ਚਾਹ ਪਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਸੁਖਪਾਲ ਆਹ ਦੇਖ ਅਜੇ ਕਿਹੰਦੀ ਮ5 ਕੀ ਕਿਰਐ?''
ਤੇਜੀ ਨG  ਬ6 ਿਚਆਂ ਵ2ਗ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਕੋਲ ਲਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਿਕਰਨਾ ਤੂੰ  ਚਾਹੇ ਗੁ6 ਸਾ ਮੰਨ, ਚਾਹੇ ਿਗਲਾ ਮੰਨ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਐ।'' ਸੁਖਪਾਲ ਸ6 ਚ ਦੇ ਪਲੜੇ ਿਵਚ ਆ ਚੜ4ੀ।
''ਸੁਖਪਾਲ ਇਹ ਤ2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧ6 ਕਾ ਹੋਇਐ।'' ਿਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ6 ਚਾਈ ਤ. ਭ6 ਜ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਧ6 ਕਾ ਵੀ ਤ2 ਹੰੁਦੈ, ਜੇ ਅ6 ਗ. ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ।'' ਤੇਜੀ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਗ6ਲ ਰੋਕ ਲਈ।
''ਫੇਰ ਤੁਸ: ਿਕਹੜਾ ਇਕ ਨਾਲ ਈ ਰਿਹੰਨG  Y।'' ਿਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
''ਕਹਾ ਿਕਸੇ ਤ., ਜੇ ਸ6 ਚਾਈ ਹੋਈ ਤ2 ਗਲ ਕਟਾਦੂੰ ।'' ਤੇਜੀ ਦਾ ਗੁ6 ਸਾ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਜਾ ਚਿੜ4ਆ।
''ਮੈਥ. ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਕਾਈ ਵਜਦੀ, ਤੂੰ  ਕਰਲ: ਕੀ ਕਰਨ] ।'' ਿਕਰਨਾ ਨG  ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਨਕਾਬ ਅਸਲ. ਲਾਹ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਮਿਖਆ ਚ6 ਲ ਕੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਣੈ, ਕਰ ਤ2 ਮ5 ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਦੇT।''
''ਤੇਜੀ ਉਰੇ ਆ! ਬੈਠ ਕੇ ਗ6ਲ ਕਰ ਸ਼2ਤੀ ਨਾਲ।'' ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ ਘੂਰਿਦਆਂ ਮੰਜੇ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ
ਿਦ6 ਤਾ।
''ਨਹ: ਸੁਖਪਾਲ ਮ5 ਜਾਨ2।'' ਤੇਜੀ ਕਿਹ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।
''ਓਹ ਗ6ਲ ਤ2 ਸੁਣ....।'' ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਹੀ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਜੀ ਗੇਟ. ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ।
ਤੇਜੀ ਨG  ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕ6 ਢ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁ6 ਖ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲ4ਾਭੀ ਧੂਣੀ ਵ2ਗ ਧੁਖੀ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਉਕੇ ਦੀ ਗੰਢ ਿਜਹੀ ਬ6 ਝ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁ6 ਸੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰਲਵ? ਦਰਦ
ਨਾਲ ਸੁੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਮਾਰ2 ਵ2ਗ ਿਡ6 ਕ-ਡੋਲੇ ਖ2ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ
ਕਦਮ ਰੁਕਦੇ-ਰੁਕਦੇ ਿਫਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਪਹੀ ਪੈ ਿਗਆ। ਅ6 ਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀੜ2 ਲ6 ਿਦਆ ਿਦਲ
ਭਗਵਾਨ ਅ6 ਗੇ ਖੋਲ4ਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਜਾਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਬਨ2 ਉਸਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਨਹ: ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹ
ਪਹੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਵਾਹਣ ਿਵਚ. ਤਾਜ਼ੇ ਮਚਾਏ ਕਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਬ6 ਤੀਆਂ ਹਵਾ
ਨਾਲ ਉਡ ਕੇ ਪਹੀ ਿਵਚ ਆ ਿਖ6 ਲਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਹੀ ਦੀ ਵ6 ਟ 'ਤੇ ਖੜ4ੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਰਖ਼ਤ ਅ6ਗ ਦੇ
ਸੇਕ ਨG  ਝੁਲਸ ਿਦ6 ਤੇ ਸਨ। ਜਦ. ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁ6 ਲਾ ਇਨ4 2 ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁ6 ਕੇ ਹੋਏ ਪ6 ਿਤਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਲੰਘ
ਜ2ਦਾ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਚੀਕ2 ਮਾਰਦੇ ਜਾਪਦੇ। ਤੇਜੀ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ
ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਅਸਮਾਨ ਨੰੂ ਛੂੰ ਹਦੇ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਵ6 ਲ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ, 'ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਕ6 ਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ4 2 ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ



ਵ2ਗ Pਚਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਮ5 ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹ: ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ।'' ਉਸਨG  ਲਾਗਲੇ ਕ6 ਸੀ ਦੇ ਖਾਲ਼ ਿਵਚ ਡ6 ਡੂ
ਦੀ ਕੁਰਲਾNਦੀ 'ਟਰ5ਅ...ਟਰ5ਅ...' ਸੁਣੀ। ਉਸਨG  ਭ6 ਜ ਕੇ ਖਾਲ ਿਵਚ ਝੁਕਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। ਸ6 ਪ ਨG  ਡ6 ਡੂ ਨੰੂ ਗਲ. ਫਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਜੀ ਨG  ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ। ਐਨG  ਨੂੰ  ਸ6 ਪ ਡ6 ਡੂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਵ6 ਢੇ
ਕਰਿਚਆਂ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਿਗਆ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਵ6 ਡਾ ਜਾਨਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕN ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ  ਕੋਈ ਉਤਰ
ਨਾ ਸੁ6 ਿਝਆ। ਉਹ ਪਹੀ ਤ. ਸੜਕ ਪੈ ਿਗਆ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। 'ਮ5 ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਕੀ
ਕਹ2ਗਾ? ਬਈ ਿਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ  ਛ6 ਡ ਗਈ! ਨਹ:....ਨਹ:! ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਇਹਦਾ ਕੀ 'ਲਾਜ ਐ। ਨਾਲੇ ਮ5 ਵੀ ਤ2 ਉਸਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਆਂ। ਉਸਦੇ ਖਰ:ਢ ਆਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚੇੜ2? ਨਹ:....ਨਹ:....ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹ: ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਉਹ
ਉਥ. ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਹੋ ਿਗਆ।
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ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਕਰਨਾ ਤੇ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਦੇ ਸਬੰਧ2 ਦੀ ਘਰ ਿਵਚ ਿਭਣਕ ਪੈਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਸਦੇ ਦੋਵ? ਭਰਾਵ2 ਨੰੂ। ਉਹ
ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ2 ਜ2 ਹੋਰ ਮੁੰ ਡੇ-ਖੁੰ ਿਡਆਂ ਤ. ਸੁਣੀ ਗ6ਲ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤ2 ਮੇਵੀ ਨG  ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ
ਆਪ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨG  ਅ6 ਖ2 ਦੀ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਿਕਰਨਾ ਤੇ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਨੰੂ
ਘੂਿਰਆ ਵੀ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵ: ਪਾ ਲ5ਦੀ ਪਰ ਪ:ਾਹੁਣੇ 'ਤੇ ਿਗ6ਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਵੀ
ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਿਵਹੁ ਘੋਲ ਕੇ ਰਿਹ ਜ2ਦਾ। ਉਸ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਘਰੇ ਪਾਇਆ ਤ2 ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ
ਲੋਕ2 ਦੇ ਕੰਨ2 ਤ6 ਕ ਅ6 ਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ: ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਿਦਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹ: ਰਿਹਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ. ਤੂਫ਼ਾਨ
ਬਣ ਕੇ ਉਿਠਆ ਗੁ6 ਸਾ, ਬੁ6 ਲ42 ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲ5ਦਾ ਪਰ ਜਦ. ਗ6ਲ ਹ6 ਦ2 ਟ6 ਪਣ ਲ6 ਗ ਪਈ ਤ2 ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਿਦਨ ਮੇਵੀ ਨG  ਪ:ਾਹੁਣੇ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਗੁ6 ਸੇ ਿਵਚ ਤਪੇ ਨG  ਆਪਣੀ ਮ2 ਨੰੂ ਕਿਹ
ਿਦ6 ਤਾ, ''ਬੇਬੇ ਏਹਨੰੂ ਕਿਹਦ: ਬਈ ਉਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ।''
''ਕੀਹਨੰੂ?'' ਮ2 ਉਸਦੀ ਗ6ਲ ਸਮਝੀ ਨਹ: ਸੀ।
''ਏਹਨੰੂ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਜੇ ਨੰੂ ਸਾਲ਼ੇ ਢੇਡ ਨੰੂ।'' ਮੇਵੀ ਦਾ ਗੁ6 ਸਾ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਸੁਲਗ ਿਪਆ।
''ਿਕN ਏਹਨG  ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚ6 ਕ ਲਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਕ2 ਵਰਗੈ ਿਵਚਾਰਾ। ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜ2ਦੈ। ਤੇਰੇ ਦ6 ਸ ਪੈਰ
ਲਤੜਦੈ?'' ਗੇਜੋ ਮੇਵੀ ਦੇ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ।
''ਪੈਰ ਲਤੜਿਦਆਂ ਦੀ ਸੋਨੰੂ ਅਜੇ ਕਾਹਨੰੂ ਸੁਰਤ ਐ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਭੈਣ ਚੋ....ਢੋਲ ਵ6 ਜ ਗਏ ਨG ।'' ਮੇਵੀ ਦਾ ਗੁ6 ਸਾ
ਜੇਠ-ਹਾੜ4 ਦੀ ਿਸਖ਼ਰ ਦੁਪਿਹਰ ਵ2ਗ ਤਪ ਿਗਆ।
''ਲੋਕ2 ਦਾ ਕੀ ਐ, ਲੋਕ ਤ2 ਸੌ-ਸੌ ਗ6ਲ2 ਬਣਾNਦੇ ਨG ।'' ਗੇਜੋ ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਗ6ਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨG  ਗ6ਲ
ਨੰੂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਉਸਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਮੁੰ ਡਾ ਤੇ ਪ:ਾਹੁਣਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਕਟ-ਵਢੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕੋਲ ਬੈਠG  ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਹ ਗ6ਲ ਸੋਚ2 ਿਵਚ ਪਾ ਗਈ। ਉਨ4 2 ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁ6 ਲ4 ਿਗਆ, ਿਜਸਨੂੰ  ਉਨ4 2 ਨG  ਕਦੇ ਖੋਲ4 ਕੇ ਨਹ: ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਮੇਵੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗ6ਲ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਸੂਈ ਵ2ਗ ਆ ਖੁਭੀ। ਸ6 ਟ ਲ6 ਗਣ 'ਤੇ ਿਦਮਾਗ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁ6 ਲੇ ਵ2ਗ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਨG
ਸੋਿਚਆ, ''ਪ:ਾਹੁਣਾ ਪਿਹਲ2 ਕਦੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਈ....। ਗ6ਲ
ਤ2 ਹੋਊ।'' ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹ6ਸ-ਹ6 ਸ ਗ6ਲ2 ਕਰਨ ਦਾ ਿਦ:ਸ਼ ਆ ਘੁੰ ਿਮਆ,
ਿਜਸਨੰੂ ਪਿਹਲ2 ਉਸਨG  ਡੂੰ ਘਾਈ ਤ6 ਕ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਅ6 ਖ.-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਛ6 ਿਡਆ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਪ:ਾਹੁਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲ6 ਤ2



ਿਖਚਦਾ ਜਾਿਪਆ। ਉਸਨੰੂ ਜਾਿਪਆ, ਿਜਵ? ਉਸਦੀ ਿਚ6 ਟੀ ਪ6ਗ ਿਮ6 ਟੀ ਿਵਚ ਮਲੀਆ-ਮੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਗੁ6 ਸੇ ਦੀ
ਚੰਿਗਆੜੀ ਉਸਦੇ ਬੁ6 ਢੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਧੁਖ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ, ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਗਲ. ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੋਠG
ਿਜ6 ਡੀ ਹੋਈ ਧੀ ਉਤੇ ਹ6 ਥ ਿਕਵ? ਚੁ6 ਕੇ? ''ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ2?'' ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁ6 ਿਛਆ। ਿਫਰ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਸੋਚ2
ਿਵਚ ਡੁ6 ਿਬਆ ਿਰਹਾ।
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ਿਜN-ਿਜN ਿਦਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੁਲਦੂ ਸੋਚ2 ਦੇ ਜਾਲ਼ ਿਵਚ ਹੋਰ ਗਿਹਰਾ ਫਸਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ
ਨਹ: ਸੁ6 ਝ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਿਕਸ ਅ6 ਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁ6 ਖ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਖੋਲ4ੇ? ਇਕ ਿਦਨ ਹਰਨਾਮ ਤੋਲਾਵਾਲ
ਤ. ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੁਿਰਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਰੁਲਦੂ ਕੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤ2 ਰੁਲਦੂ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ,
''ਆ ਬਈ ਹਰਨਾਮ ਿਸਆਂ, ਆਜਾ ਦੋ ਿਮੰਟ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜ:।''
''ਬ6 ਸ ਦਮ ਨੰੂ ਤ2 ਕੀ ਐ, ਆਹ ਰਿਹ ਿਗਆ ਦੋ ਪਲ2ਘ2।'' ਹਰਨਾਮ ਨG  ਪੈਰ ਮਲ਼ ਲਏ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਿਪਆ।
''ਚੀਿਮਆਂ ਤ. ਕਿਹੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਆਲੀ ਬ6 ਸ ਅਜੇ ਘੰਟਾ ਨੀ ਆNਦੀ। ਮਖ2 ਚ6 ਲ ਤੋਲਾਵਾਲ ਤ6 ਕ ਤ2 ਫੇਰ ਬ6 ਸ
ਚੜ4 ਚਲਦੇ ਆਂ। ਅ6 ਗੇ ਦੋ ਿਮੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵਗ ਜ2ਗੇ।''
''ਹ2 ਤੋਲਾਵਾਲ ਤ. ਤ2 ਹੈ ਵੀ ਨੀ ਆਪਣਾ ਿਪੰਡ ਕੁਛ।'' ਰੁਲਦੂ ਨG  ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਕੁਝ ਿਚਰ ਦੋਵ? ਚੁ6 ਪ ਬੈਠG  ਰਹੇ ਜ2 ਿਨੱਕੀਆਂ-ਿਨੱਕੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਨG  ਿਜਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਰਨਾਮ
ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਨਹ: ਕਿਹ ਸਿਕਆ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਉਲਝੀ ਗੰਢ ਹਰਨਾਮ ਅ6 ਗੇ
ਖੋਲ4 ਿਦ6 ਤੀ, ''ਹਰਨਾਮ ਿਸਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੁ6 ਡੀ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦ6 ਸ ਪਾ।''
''ਕੀ ਕੁਛ ਭਾਲਦੇ Y?'' ਹਰਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜ ਅ6 ਖ2 ਰੁਲਦੂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਟਕਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ  ਤੋਲਣ ਲ6 ਗ
ਿਪਆ।
''ਮ2 ਬਾਪ ਤ2 ਚਾਹੰੁਦੇ ਈ ਨG  ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ  ਵਧੀਆ ਿਟਕਾਣਾ ਿਮਲੇ ਪਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਓਡੀ ਮੂੰ ਹ ਟ6 ਡਦੈ
ਭਾਈ।'' ਰੁਲਦੂ ਨG  ਇੰਨੀ ਕੁ ਗ6ਲ ਕਿਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਵ6 ਲ ਹਰਨਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਰਵਾ ਿਦ6 ਤੀ।
''ਉਹ ਤ2 ਹੁਣ ਰੁਲਦੂ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ ਅ6 ਜ ਕ6ਲ4 ਕੀ ਹੰੁਦੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਆਪ2 ਟੇਕ ਲਾਉਨG  ਆਂ ਬਈ ਜੇ ਇਥੇ ਕ ਤ6 ਕ ਿਮਲ
ਜੇ ਤ2 ਠੀਕ ਐ।''
''ਬ6 ਸ ਚਾਰ ਪੰਜ ਿਕ6 ਲੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਨG । ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤ2 ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ ਿਜੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰ ਚ ਐ ਦੇਮ2ਗੇ।'' ਰੁਲਦੂ
ਦੀਆਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰ2 ਹਰਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰੀਆਂ ਮੁ6 ਛ2 ਉਤੇ ਜਾ ਿਟਕੀਆਂ, ਿਜਨ4 2 ਨੰੂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਟਾ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਸੀ।
ਹਰਨਾਮ ਕੁਝ ਿਚਰ ਸੋਚਦਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਰ6 ਖੀ ਿਢਲਕੀ ਪ6ਗ ਨੂੰ  ਦੋਵ?
ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਿਹਲਾਇਆ, ਿਜਵ? ਿਕਸੇ ਗ6ਲ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ6ਗ ਹੇਠਲੀ ਖੋਪੜੀ ਿਵਚ ਪਈ ਗ6ਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਮੁ6 ਛ2 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਫੇਰਦਾ ਬੋਿਲਆ, ''ਰੁਲਦੂ ਿਸਆਂ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤ2 ਹੈਗਾ ਇਕ ਆਪਣੀ ਿਨਗ4ਾ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ
ਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡੈ ਗੰਢੂਆਂ ਤ.। ਿਕ6 ਲੇ ਆNਦੇ ਨG  ਚਾਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਐ ਝੋਟੇ ਦੇ ਿਸਰ ਵਰਗੀ। ਜੇ ਦੇਖਣੈ ਤ2 ਚ6 ਿਲਆ ਆਮ2ਗੇ
ਕਦੇ।''
''ਮ5 ਤ2 ਿਤਆਰ ਆਂ। ਤੈਨੰੂ ਦੇਖ ਿਕ6 ਦ? ਿਵਹਲ ਐ, ਆਪ2 ਤ2 ਓਦ: ਵਗ ਚ6 ਲ2ਗੇ।'' ਕੋਈ ਿਮ6 ਠੀ ਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੁਲਦੂ ਦੇ
ਬੁ6 ਢੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਗਈ।



''ਕ6 ਲ4 ਨੂੰ  ਤ2 ਅਸ: ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਐ। ਦੋ ਕੁ ਿਕ6 ਲੇ ਰਿਹ ਗੇ ਤੀ। ਤੰੂ ਪਰਸ. ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਰਹ:।'' ਕੁਝ ਸੋਚਿਦਆਂ ਹਰਨਾਮ
ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ, ''ਤੂੰ  ਐ ਂਕਰ:, ਪਰਸ. ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਆਜ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਥ. 'ਕ6 ਠG  ਚੜ4 ਚ6 ਲ2ਗੇ।''
''ਚੰਗਾ ਐ ਂਕਰਲ2ਗੇ ਫੇਰ।''
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਚਲਦ2 ਮ5।'' ਹਰਨਾਮ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤ. ਖੜ4ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇੰਨG  ਨੰੂ ਗੇਜੋ ਚਾਹ ਦੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਦੋ
ਿਗਲਾਸ ਲੈ ਆਈ, ''ਵੇ ਭਾਈ ਚਾਹ ਤ2 ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ।ਂ''
''ਏਹ ਕਾਹਨੰੂ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਤੀ ਭਾਈ।'' ਹਰਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
''ਲੈ ਭਾਈ ਖੇਚਲ ਕਾਹਦੀ ਐ ਇਹੇ, ਕੀ ਪਤੈ ਅ6 ਜ ਿਕਮ? ਆ ਿਗਆ।'' ਗੇਜੋ ਦੋਵ2 ਿਗਲਾਸ2 ਿਵਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ
ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰਨਾਮ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਿਫਰ ਪਰਸ. ਨੰੂ ਗੰਢੂਏ ਜਾਣ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹਰਨਾਮ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ।
ਰੁਲਦੂ ਪਰਸ. ਤ. ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਗੁ6 ਝੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲ6 ਡੂ ਭੋਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਿਜਵ? ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਤ.
ਮਣਾ-ਮੂੰ ਹ: ਭਾਰ ਬ6 ਸ ਲਿਹਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵ? ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ2 ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਕੰਨG
ਵਾਰ ਿਚਤਰ ਚੁ6 ਿਕਆ ਸੀ। ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਭੇਸ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅ6 ਜ
ਉਸਨG  ਗੰਢੂਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਿਖ6 ਚੀ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਚਾਰ-ਖਾਨG  ਦਾ ਪਰਨਾ ਰ6 ਿਖਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨੰੂ ਅ6 ਡੀ
ਮਾਰ ਕੇ ਿਪੰਡ ਹਰਨਾਮ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਆNਦੇ ਨੂੰ  ਹਰਨਾਮ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ
ਘਰਵਾਲੀ ਨG  ਪਤੀਲੀ ਿਵਚ ਚਾਹ ਧਰ ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਦੋਵ2 ਨG  ਘੁ6 ਟ-ਘੁ6 ਟ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਿਫਰ ਿਪੰਡ. ਹੀ ਲਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਬ6 ਸ
ਚੜ4 ਗਏ। ਿਗਆਰ2 ਵਜਦੇ ਨੂੰ  ਉਹ ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਉਥ. ਿਮੰਨੀ ਬ6 ਸ ਸਾਢੇ ਿਗਆਰ2 ਵਜੇ ਗੰਢੂਆਂ ਨੂੰ  ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਬ6 ਸ ਆਉਣ ਤ6 ਕ ਉਹ ਅ6 ਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠG  ਨਵ? ਿਟਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ. ਬ6 ਸ ਆਈ ਤ2 ਉਹ ਗੰਢੂਆਂ ਨੰੂ ਚੜ4
ਗਏ।
ਗੰਢੂਆਂ ਬ6 ਸ ਸਟ5ਡ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਿਪੰਡ ਦੀ ਿਫਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਪਿਹਲੀ ਵੀਹੀ ਛ6 ਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵੀਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਅ6 ਗੇ
ਸ6 ਜੇ ਹ6 ਥ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਘਰ ਛ6 ਡ ਕੇ ਲ6 ਕੜ ਦੇ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਖੜ4ੇ। ਹਰਨਾਮ ਨG  ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ  ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ
ਸਮਝਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਫਰ ਹਰਨਾਮ ਨG  ਬਾਰ ਅ6 ਗ. ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ''ਧੰਨਾ ਿਸN ਘਰ: ਐ?ਂ''
''ਆਜਾ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਿਸਆਂ ਲੰਘ ਆ।'' ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪਰਨਾ ਝਾੜਦਾ
ਖੜ4ਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ4 2 ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਿਤੰਨ2 ਨG  ਆਪਸ ਿਵਚ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾਏ ਤੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਡ6 ਠG  ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਹੀ ਆ ਕੇ
ਬੈਠ ਗਏ।
''ਆਹ ਇਥ. ਿਤੰਨ ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ।'' ਧੰਨG  ਨG  ਉਥੇ ਬੈਠG  ਨG  ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤੀ।
'ਬਣਾਉਣੀ ਆਂ।'' ਜਨਾਨੀ ਨG  ਸਬਾਤ ਿਵਚ. ਿਨਕਲ ਕੇ ਹਰਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਵ6 ਲ ਗੁ6 ਝੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਫੇਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਾਹ ਬਣਾNਿਦਆਂ ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਕਈ ਿਦਨ
ਪਿਹਲ2 ਹਰਨਾਮ ਨੰੂ ਕਹੀ ਗ6ਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ''ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਦੇ।'' ਗ6ਲ ਚੇਤੇ
ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪ6 ਕੇ ਰੰਗ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਝਲਕ ਪਈ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਛ6 ਡ ਕੇ
ਰਸੋਈ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਿਵਚ. ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਗੋਰਾ ਿਨਛੋਹ ਰੰਗ, ਿਵਚ
ਮ6 ਠੀ-ਮ6 ਠੀ ਝਲਕਦੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਦੁ6 ਤੀ ਿਖ6 ਚ। ਿਫਰ ਉਸਨG  ਬਾਪ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੰੂ
ਤੋਿਲਆ। ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਆ ਘੁੰ ਮੀ, ਿਜਸਦਾ ਰੂਪ ਝ6 ਿਲਆ ਨਹ: ਸੀ ਜ2ਦਾ। ਿਫਰ ਉਸਦੀ
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ਸੋਚ ਨG  ਪਾਸਾ ਪਲਿਟਆ, ਿਕਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਦੀ
ਹੋ ਜੇ।'' ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
ਰੁਲਦੂ ਨG  ਬੈਠG -ਬੈਠG  ਨG  ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ  ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਨਾਲ ਘੋਿਖਆ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸਬਾਤ2, ਿਜਨ4 2 ਨੰੂ
ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਿਸN ਪਲ6 ਸਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ4 2 ਿਵਚ. ਇਕ ਿਵਚ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ
ਸੀ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸਬਾਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਨਹ: ਸਨ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਸ6 ਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਸੀ, ਉਸਤ. ਅ6 ਗੇ ਵ6 ਡਾ ਿਨੰਮ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ
ਅ6 ਗੇ ਿਫਰਨੀ ਨਾਲ ਲ6 ਗਵ: ਇਕ ਬੈਠਕ, ਿਜਸਦੀ ਅਜੇ ਿਲਪਾਈ ਕਰਨੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ4 2 ਦੇ ਖ6 ਬੇ ਪਾਸੇ ਮ6 ਝ2 ਦੀ
ਖੁਰਲੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਉਪਰ ਦੋ ਮ6 ਝ2 ਤੇ ਇਕ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਝੋਟੀ ਬੰਨ4 ੀ ਖੜ4ੀ ਸੀ। ਝੋਟੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ
ਦੀ ਕ6 ਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸਤ. ਅ6 ਗੇ ਨਲਕਾ ਤੇ ਿਫਰ ਿਫਰਨੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ
ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਿਚ6 ਟੀ ਪ6 ਲੀ ਸਾਰਦੀ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ  ਹਰਨਾਮ ਨG  ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਦ6 ਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਹੀ ਨG , ਕੁੜੀ
ਕੋਈ ਨਹ:। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗ6 ਡੀ ਚਲਾNਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨG  ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਿਲਆNਦਾ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਨG  ਨਜ਼ਰ2 ਨਾਲ
ਘਰ ਨੰੂ ਦੋ ਿਹ6 ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਿਤੜਕ ਿਗਆ ਪਰ ਿਕਰਨਾ ਤੇ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਿਦਨW -ਿਦਨ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ, ਮ6 ਲ4ਮ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤ:ੇੜ ਿਵਚ ਭਰਨ
ਲ6 ਗ ਪਈ। ਰਿਹੰਦੀ ਕਸਰ ਹਰਨਾਮ, ਧੰਨG  'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨG  ਕ6 ਢ ਿਦ6 ਤੀ। ਉਨ4 2 ਨG  ਿਮ6 ਠੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੁ6 ਲੀ
ਿਵਚ ਲਾਲ ਿਕਲਾ ਿਦਸਣ ਲਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਹੁਣ ਬ6 ਸ ਕੰਮ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਮੰੁਡਾ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ। ਧੰਨG  ਨG  ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਦਆਂ
ਸਾਈਕਲ ਨੰੂ ਅ6 ਡੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤ. ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਲਆਇਆ। ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਆ ਕੇ ਸਿਤ ਸ:ੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਰੁਲਦੂ ਨG  ਡੂੰ ਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਘੋਿਖਆ। ਸਰੀਰ ਗੁੰ ਦਵ2, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਤੇ
ਰੰਗ ਪ6 ਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਿਤ6 ਖੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨ] ਣ-ਨਕਸ਼ ਬਦਸੂਰਤ ਕਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵ6 ਲ ਅ6 ਖ2 ਕ6 ਢਦੇ ਸਨ। ਰੁਲਦੂ ਦੇ ਮੁੰ ਡਾ
ਪਸੰਦ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹਰਨਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਦ6 ਸ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਫਰ ਹਰਨਾਮ, ਧੰਨG  ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਿਚਰ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੰ ਡਾ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਬਾਹਰ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ
ਰਹੇ।
ਿਫਰ ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਹਰਨਾਮ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਬ6 ਸ ਅ6 ਡੇ ਉਤੇ ਖੜ4ੇ ਸਨ। ਮੁੰ ਡਾ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਬ6 ਸ ਅ6 ਡੇ ਉਤੇ ਚੜ4ਾਉਣ ਆਇਆ
ਸੀ। ਜਦ. ਬ6 ਸ ਆਈ ਤ2 ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ 'ਸਿਤ ਸ:ੀ ਅਕਾਲ' ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਿਕਸੇ ਅਦਭੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਗਆ।

20.
ਕਣਕ2 ਹੁਣ ਮਧਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਨੂੰ  ਛੂੰ ਹਣ ਲ6 ਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ ਤ6 ਕ ਪਸਰੀ ਹਿਰਆਵਲ ਇਸ ਤਰ42 ਲ6 ਗਦੀ ਸੀ,
ਿਜਵ? ਿਕਸੇ ਨG  ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਿਵਛਾ ਿਦ6 ਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵ6 ਟ2 ਨਾਲ ਕ6 ਢੀਆਂ ਸਰ4. ਦੀਆਂ ਆਡ2 ਨG
ਹੁਣ ਫੁ6 ਲ ਚੁ6 ਕ ਲਏ ਸਨ। ਪੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਫੁ6 ਲ ਹਿਰਆਵਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਪਰ ਿਕਸੇ ਰਕਾਨ ਜ6ਟੀ ਦੀ ਰੀਝ2 ਨਾਲ ਕ6 ਢੀ
ਕਢਾਈ ਵ2ਗ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਰ4. ਦੇ ਫੁ6 ਲ2 ਨG  ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਿਮੰਨ4 ੀ-ਿਮੰਨ4 ੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਨਾਲ ਭਰ ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ
ਭਟਿਕਆ ਬੁ6 ਲਾ, ਫੁ6 ਲ2 ਲ6 ਦੀ ਸਰ4. ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜ2ਦਾ, ਉਥ. ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਆਂ ਦੇ ਬੁ6 ਕ ਭਰ ਕੇ ਹਰੀ ਕਣਕ ਿਵਚ ਛਾਣ2 ਦੇ
ਜ2ਦਾ। ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਨਾਲ ਖੀਵੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣ ਲ6 ਗ ਜ2ਦੀ, ਬੁ6 ਲਾ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਿਹਲ2 ਦੀ ਤਰ42



ਸ਼2ਤ ਹੋ ਜ2ਦੀ, ਿਜਵ? ਅਗਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਆਂ ਲ6 ਦੇ ਬੁ6 ਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁ6 ਲ ਕੇ ਅਿਹਲ ਖੜ4 ਗਈ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ
ਮੀਤ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੀ ਪ:ੇਿਮਕਾ ਵ2ਗ।
ਇਕ ਤ2 ਇਸ ਰੁ6 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਰਗ ਉਤਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਰੁ6 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਿਪੰਡ2 ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ. ਿਵਹਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਰੁ6 ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾNਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਕਾਜ-ਿਵਹਾਰ ਇਸ ਰੁ6 ਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਦੋ ਿਵਆਹ ਜ2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਕਸਰ ਹੰੁਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਲਦੂ ਨG  ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨG  ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਠੀਕ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਗੰਢੂਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਵ6 ਲ. ਤ2 ਸਵਾਲ ਹੀ
ਪੈਦਾ ਨਹ: ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੰਦੇ। ਉਨ4 2 ਲਈ ਤ2 'ਿਬ6 ਲੀ ਭਾਣੇ ਿਛ6 ਕਾ ਟੁ6 ਟਾ' ਵਾਲੀ ਗ6ਲ ਸੀ। ਉਨ4 2 ਨG  ਝ6ਟ
ਹ2 ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਰੁਲਦੂ ਨG  ਮਹੀਨG  ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ. ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਪਿਹਲ2 ਹੀ
ਿਤਆਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਿਤੰਨ2 ਿਦਨ 'ਚ ਸ਼ਿਹਰ. ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕੜਾਹੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੋ
ਚਾਰ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੀਰੋ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪ:ਾਹੁਣਾ ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਨG  ਿਵਆਹ ਤ6 ਕ
ਇਥੇ ਪ6 ਕੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਲਾ ਲਏ ਪਰ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਦੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲ6 ਤ ਸ਼2ਤਪੁਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੀਰ. ਹੰੁਦੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ
ਸ਼2ਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰ ਹ ਨਹ: ਲਾNਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਤ2 ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲ2 ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ
ਪੈਣਾ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਤ ਥ6 ਲੇ ਇਕ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ
ਪਤਾ ਲ6 ਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪ6 ਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ. ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਸਨG  ਤ2 ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਇਕ ਗੋਰੇ ਿਚ6 ਟੇ, ਸ਼ਰਬਤੀ ਅ6 ਖ2 ਵਾਲੇ ਸੁਨ6 ਖੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਕਰ ਰ6 ਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਭਗਵਾਨ, ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਹੀਰ. ਵਾਲੇ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਤ. ਿਕਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੜਾਹੀ ਚੜ4ਨ ਤ. ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ2 ਲਾਗੀ ਨG ੜੇ-ਤੇੜੇ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਘਰ2 ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਇਨ4 2 ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮ? ਵਰਤ ਵਰਤਾਵਾ ਰ6ਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰ2 ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕੜਾਹੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਆਇਆ ਸੀ।
ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾਈ ਕਿਹ ਕੇ ਿਗਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਿਵਚ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੜਾਹੀ 'ਤੇ ਨਾ
ਿਗਆ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕੜਾਹੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੁ6 ਧ ਫੜਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਿਬਨ2
ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਿਕਰਨਾ ਨੂੰ  ਸੁਖਪਾਲ ਤ. ਪਤਾ ਲ6 ਿਗਆ ਿਕ ਤੇਜੀ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਦਨ ਵੀ ਕਢਵਾ ਿਲਆ ਹੈ।
ਅ6 ਜ ਤ. ਵੀਹਵ? ਿਦਨ ਕੜਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਕੋਲ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਮੰਗੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ,
ਿਜਸਨੰੂ ਸੁਖਪਾਲ ਨG  ਤੇਜੀ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਐਲਬੰਬ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਬਰਾਤ ਆਈ ਤ2 ਰੁਲਦੂ ਦੇ◌ੇ ਿਵਹੜੇ 'ਚ. ਇਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁ6 ਲ ਤੋੜ ਕੇ ਗੰਢੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ।
ਜਗਤਾਰ ਘਣ ਵਰਗੀ ਛਾਤੀ ਫੁਲਾਈ ਕਾਰ ਿਵਚ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਨ
ਿਜੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ◌ੇ। ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਿਕN ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਤ2 ਉਸਦੀ ਮ2 ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ
ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਸਾਕ ਿਲਆ ਦੇਵੇ ਤ2 ਿਕ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਸੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਨੰੂ
ਸਾਕ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਹੰਦੀ। ਇਸ ਗ6ਲ.  ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਿਫ਼ਕਰ ਲ6 ਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਕਤੇ ਘ6 ਟਾ ਢ.ਹਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮਰ
ਜਾਈਏ ਪਰ ਅ6 ਜ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼. ਆਈ ਇਕ ਪਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲ6 ਿਗਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ
ਸੀ। ਉਹ ਕੈਰੀ੍ਹ ਅ6 ਖ ਨਾਲ ਿਬੰਦੇ-ਝ6ਟੇ ਉਸਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵ6 ਲ ਵੇਖ ਲ5ਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ
ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜ2ਦਾ। ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿਜਵ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਤ. Pਚਾ ਉਠ ਖਿੜ4ਆ ਹੋਵੇ। ਜਗਤਾਰ ਨG  ਕਾਰ
ਿਵਚ ਬੈਠG -ਬੈ◌ੈਠG  ਨG  ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਕਰ
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ਵੇਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਈ, ਜੋ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਸੁਹ6 ਪਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜ4 ਸਕੇ।
ਿਫਰ ਉਸਨG  ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਫੜ4 ਮਾਰੀ,
''ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਤ2 ਕੀ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਨਹ: ਹੋਣੀ। ਘਅ ਹੋਣੀ?' ਉਸਨG  ਤਸ6 ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਨਾ
ਵ6 ਲ ਕੈਰ4ੀ ਅ6 ਖ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਿਫਰ ਅ6 ਖ2 ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  ''ਨਹ:! ਇਹੇ ਜੀ ਤ2 ਕੋਈ
ਨੀ ਹੋਣੀ।'' ਉਸ ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਕਿਹ ਕੇ ਤਸ6 ਲੀ ਕਰ ਲਈ।
ਗ6ਡੀ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਰੁਕੀ। ਕਾਰ ਿਪ6 ਛੇ ਆNਦਾ ਿਮ6 ਟੀ ਘ6 ਟਾ ਅ6 ਗੇ ਲੰਘ ਿਗਆ, ਿਜਵ? ਉਹ ਵੀ ਿਕਰਨਾ ਦੇ
ਸੁਹ6 ਪਣ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ 'ਚ. ਿਨਕਲ ਕੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਾਕੀ ਅ6 ਗੇ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ।
''ਦ6 ਸ ਭਾਈ ਕੀ ਿਬਹਾਰ ਲਮ?ਗਾ?'' ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਮ2 ਲਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਕੋਲ
ਆ ਖੜ4ੀ। ਉਸਦੇ ਪ6 ਕੇ ਰੰਗ 'ਚ. ਖੁਸ਼ੀ ਡੁ6 ਲ4-ਡੁ6 ਲ4 ਪ5ਦੀ ਸੀ।
''ਪੰਜ ਸੌ।'' ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੋ ਵਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁ6 ਪ ਕਰ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਆਪਣੀ ਢੂਹੀ ਤਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ।
''ਭਾਈ ਊਈ ਂ ਨਾ ਉਹੋ ਕਰੀ ਜਾ, ਿਬਹਾਰ ਆਲੀ ਗ6ਲ ਕਰ।'' ਿਵਚ. ਇਕ ਬੁ6 ਢੀ ਿਸਰ ਉਤੇ ਲਈ ਿਚ6 ਟੀ ਚੁੰ ਨੀ ਠੀਕ
ਕਰਿਦਆਂ ਬੋਲੀ।
''ਨ2ਹ..ਅ..।'' ਮੁੰ ਡੇ ਨG  ਿਸਰ ਦੋ ਿਦਸ਼ਾਵ2 ਿਵਚ ਘੁਮਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਨਮੇੜੋ ਕੰਮ।'' ਕੋਲ ਖੜ4ੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਨG  ਿਕਹਾ।
''ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਕ6 ਢ ਫੇਰ।'' ਡਰਾਈਵਰ ਪੰਜ ਤ. ਿਤੰਨ 'ਤੇ ਆ ਿਗਆ।
''ਉਰ2 ਕਰ ਮੁੰ ਿਡਆ ਹ6ਥ, ਆਹ ਫੜ।'' ਿਚ6 ਟੀ ਚੁੰ ਨੀ ਨG  ਸੀਤੋ ਤ. ਸੌ ਦਾ ਨW ਟ ਫੜ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ
ਿਦ6 ਤਾ।
''ਤੁਸ: ਬੇਬੇ ਬਹੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹੀ ਜੀ ਐ, ਸੌ ਿਦੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗਦੀ ਐ?ਂ'' ਡਰਾਈਵਰ ਨG  ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅ ਮਾਿਰਆ।
''ਲੈ ਚੰਗਾ ਆਹ ਚ6 ਕ ਭਾਈ।'' ਿਚ6 ਟੀ ਚੁੰ ਨੀ ਨG  ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨW ਟ ਅਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਲ6 ਡੂਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤੇ।
ਕਾਹਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨG  ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ 'ਨ2ਹ-ਨ2ਹ' ਕਰਦੇ ਨੰੂ ਤਾਕੀ ਤ. ਇਕ ਪਾਸੇ ਧ6 ਕ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਿਵਚ. ਬਹੁ◌ੁ◌ੂ ਨੰੂ
ਉਤਾਰ ਿਲਆ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨG  ਗੀਤ ਛੋਹ ਿਦ6 ਤਾ,
ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਨੀ ਬੰਨG  ਦੀਏ ਮਾਏ..
ਬੰਨਾ ਬੰਨੀ ਬਾਹਰ ਖੜ4ੇ।
ਪਾਣੀ..
ਸੀਤੋ ਨG  ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਖੜ4ਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਿਰਆ ਤੇ ਿਫਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਜਦ. ਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ
ਜਨਾਨੀਆਂ ਨG  ਬਹੂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤ. ਪ6 ਲਾ ਲਾਿਹਆ ਤ2 ਸਾਰੇ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠG । ''ਵੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਤੂੰ  ਤ2 ਿਕਤ. ਚੰਦ ਈ
ਤੋੜ ਿਲਆਇਆ।'' ਘਰ2 'ਚ. ਲਗਦੀ ਭਾਬੀ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਿਦ6 ਤੀ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ
ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੇ ਿਬਨ2 ਨਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ। ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਸੁਹ6 ਪਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅ6 ਜ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ
ਿਵਚ ਸੀ।

-0-
ਕੁਝ ਿਦਨ ਤ2 ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਅ ਲ6 ਿਗਆ ਿਰਹਾ। ਬੀਹੀ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਿਕਰਨਾ ਕੋਲ ਆ
ਜ2ਦੀਆਂ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਬਹੂ ਦਾ ਜੀਅ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਵਆਹ ਆਈ ਇਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ



ਦੋਵ? ਇਕ6ਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਕ6 ਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵ6 ਲ ਜ2ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਉਨ4 2 ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਲ਼
ਜ2ਦੀਆਂ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੀਹੀ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ. ਹਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਇਕ6 ਿਲਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ5ਦਾ ਤੇ ਇਕ6 ਿਲਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ
ਜ2ਦੀ। ਬ6 ਸ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ6 ਸ ਉਸ ਨਾਲ ਆNਦੀ। ਜਦ. ਿਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਵ6 ਲ ਜ2ਦੀ ਤ2 ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਅ6 ਖ2
ਪਾੜ-ਪਾੜ ਵੇਖਦੇ। ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਸੁਹ6 ਪਣ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵ6 ਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਅਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਸੀ,
ਿਜਸਦੇ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਚੀਸ ਨਾ ਉਠਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਧਰਮੇ ਉਤੇ ਤ2 ਿਕਰਨਾ ਨG  ਕੁਛ ਵ6 ਖਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਿਵਚ ਖੜ4ਾ ਹੰੁਦਾ। ਿਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾਗਾ ਪਾ ਿਦੰਦੀ ਪਰ ਉਸਨG  ਅਜੇ ਤ6 ਕ
ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਕਾਇਮ ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਪਿਹਲ2-ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਿਕਰਨਾ ਉਸ ਕੋਲ. ਿਬਨ2 ਉਪਰ ਵੇਿਖਆਂ ਨੀਵ: ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜ2ਦੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅ6 ਗੇ ਝੁਕਿਦਆਂ ਅ6 ਖ2 ਚਾਰ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ
ਜਗਤਾਰ ਕੋਲ. ਨਹ: ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਥ. ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨG  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਪਤੀ ਗੋਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨ6 ਖਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ-ਤਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਰਮਾਨ2 'ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਧੂੜ ਜੰਮ
ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਧਰਮੇ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੰੁਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, 'ਚਲੋ ਪਤੀ ਨਹ: ਤ2 ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਹੀ ਸਹੀ।'
ਜੀਅ ਤ2 ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਧਰਮੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਲਚਾਅ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ. ਉਹ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਹ6 ਥ ਫੜ
ਕੇ ਿਗ6 ਧੇ ਿਵਚ ਨ6 ਿਚਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣਾ-ਸਨੁ6 ਖਾ ਮੁੰ ਡਾ, ਛੇ ਫੁ6 ਟ ਕ6 ਦ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤੀ ਅ6 ਖ2 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸਨ ਦੀ
ਮਿਲਕਾ, ਜੋੜੀ ਖੂਬ ਜਚੀ ਸੀ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਹ6 ਥ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਿਦਆਂ ਹੀ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤ6 ਕ ਖੋਹ ਪਈ
ਸੀ ਿਕ 'ਕਾਸ਼ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਥ2 ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਹੰੁਦਾ।' ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਿਦਲ ਧਰਮੇ
ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਬੇਵਸ ਿਕN ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲ ਧਰਮਾ ਕਰੇ ਤ2 ਿਕ ਉਸਦੀ ਲ6 ਤ
ਉਪਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਲ ਧਰਮੇ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਿਜਵ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੌੜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ
ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੇ ਕੋਲ. ਨੀਵ: ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ. ਤ. ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ, ਉਹ ਿਕੰਨਾ-ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਧਰਮੇ ਤ. ਅ6 ਖ ਨਹ: ਪੁ6 ਟਦੀ ਸੀ।
ਧਰਮੇ ਦਾ ਇਸ ਬੀਹੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਚਾਲੀ ਿਕ6 ਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇਕੋ ਮੁੰ ਡਾ
ਹੋਇਆ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਅ6 ਗੇ ਧਰਮੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਧਰਮਾ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਨ4 2 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਕਧਰੇ ਨਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮਾ ਇਕ6 ਲਾ ਹੀ ਚਾਲੀ ਿਕ6 ਿਲਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਧਰਮੇ ਨG  ਆਪ ਕਦੇ ਡ6 ਕਾ ਦੂਹਰਾ
ਕਰਕੇ ਨਹ: ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਰੀਆਂ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਾਨ ਿਲਆਉਣ. ਉਹ ਕਦੇ ਨਹ: Pਿਕਆ ਸੀ।
ਧਰਮਾ ਅ6 ਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਾ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਪਏ ਇ6 ਟ2 ਦੇ ਥੜ4ੇ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਵਾੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ2 ਪੰਜ, ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਅ6 ਜ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ: ਿਕਹੜੀ ਿਖ6 ਚ
ਅ6 ਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ2 ਬਾਹਰ ਧੂਅ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵ6 ਲ ਇਕ ਟਕ ਿਨਗ4ਾ ਗ6 ਡੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਜਦ. ਿਨਗ4ਾ ਪਾਟਦੀ ਤ2 ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੰਢੇ ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਅ6 ਖ2 ਮਲਦਾ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵੇਖਦਾ, ਿਫਰ ਉਧਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਟਕਾ ਲ5ਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਉਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਰਛਾਵ? ਦਾ ਝਉਲ਼ਾ ਨਹ: ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਆਈ ਿਕ ਿਕN ਨਾ ਉਹ
ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤ6 ਕ ਹੋ ਆਵੇ। ਧਰਮੇ ਨG  ਖੜ4ਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਆਪਣੇ ਉਪਰ. ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ
ਖੜਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ. ਪੋਲੇ-ਪੋਲੇ ਕਦਮ ਪੁ6 ਟਦਾ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤ. ਥੋੜ4ਾ ਉਰੇ ਇਕਦਮ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ4G ਰੇ



ਿਵਚ ਦੋ ਅ6 ਖ2 ਚਮਕੀਆਂ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਧ6 ਕ-ਧ6 ਕ' ਵ6 ਜਣ ਲ6 ਗ ਪਈ। ਗਰਮ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਠੰਢੀ ਕੰਬਣੀ
ਚੜ4 ਗਈ। ਬੁ6 ਲ2 'ਤੇ ਿਸਕਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਡਰਨG  ਵ2ਗ ਥ2 ਦਾ ਥ2 ਖੜ4ਾ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਉਹ ਪਰਛਾਵ2 ਿਹ6 ਿਲਆ,
ਧਰਮੇ ਨG  ਇਕ ਕਦਮ ਿਪ6 ਛੇ ਪੁ6 ਿਟਆ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਿਪ6ਛੇ ਹਟਣ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਧਰਮੇ ਦੇ ਬੁ6 ਲ4 ਹ6 ਸ ਪਏ। ਸਾਹਮਣੇ
ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਝੋਟਾ ਕੰਧ ਦੀ ਛ2 ਥ6 ਲ. ਹਟ ਕੇ ਿਪ6 ਛੇ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ''ਵਾਹ ਓਏ ਭਗਤਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ
ਸ2ਭੀ ਿਫਰਦ5, ਜੇ ਅਸ: ਇਕ ਲਈ ਆਏ ਤ2 ਅ6 ਖ2 ਕ6 ਢ-ਕ6 ਢ ਡਰਾਉਨ] ।'' ਧਰਮੇ ਨG  ਪੋਲੇ ਕਦਮ2 ਨਾਲ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਕੋਲ
ਲ6 ਗ ਕੇ ਝੀਤ2 ਿਵਚਦੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿਹ6 ਲ-ਜੁ6 ਲ ਨਹ: ਸੀ। ਹਨG ਰੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਵਹੜਾ ਸ਼2ਤ
ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੀ ਸਬਾਤ ਿਵਚ ਜੀਰੋ ਬ6 ਲਬ ਦਾ ਮ6 ਧਮ ਚਾਨਣ ਿਵਰਲ2 ਰਾਹ: ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਨG ਰੇ ਦੇ ਅਣਿਦ6 ਖ ਹ6 ਥ ਉਸਦੀ ਿਵਰਲ2 ਿਵਚ ਹੀ ਿਗ6ਚੀ ਮਰੋੜ ਿਦੰਦੇ।
ਧਰਮਾ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਢੋਹ ਲਾ ਲਈ। ਖੜ4ੇ ਨG  ਘੜੀ 'ਤੇ
ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨG  ਪੰਜ ਵਜਾ ਿਦ6 ਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ. ਿਸ6 ਖ ਦੇ ਪੜ4ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ
ਗੂੰ ਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ42 ਕੌਲ਼ੇ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾਈ ਖੜ4ਾ ਿਰਹਾ। ਦਸ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਿਣN ਕੋਈ
ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵ2 ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮੇ ਵ6 ਲ ਵਧ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨG ੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵ2 ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਅੰਗ2
ਿਵਚ ਢਲ ਿਗਆ। ਹੋਰ ਨG ੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਨਕਸ਼2 ਿਵਚ ਘੁਲ ਿਗਆ। ਧਰਮੇ ਨG  ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ,
ਕੰਬਦੇ ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬ2ਹ ਫੜ ਲਈ। ਚੁ◌ੂੜੀਆਂ ਦੀ ਛਣ-ਛਣ ਨਾਲ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਉਭਰੀ ਿਹ6 ਕ
ਨੰੂ ਕੰਬਣੀ ਚੜ4 ਗਈ।
''ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਤੜਫਾYਗੇ?'' ਧਰਮੇ ਦੇ ਤਪਦੇ, ਕੰਬਦੇ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ. ਬੋਲ ਿਨਕਿਲਆ।
''ਹਾਏ! ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੂ।'' ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਇਨ4 2 ਬੋਲ2 ਨG  ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਿਦਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪ:ਗਟਾ ਿਦ6 ਤੀ। ਧਰਮੇ ਦਾ ਡਰ
'ਛੂ-ਮੰਤਰ' ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ।
'ਿਜਹੜਾ ਦੇਖਦੈ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ।''
''ਹਾਏ! ਛ6 ਡਦੇ।''
''ਪਿਹਲ2 ਦ6 ਸ ਕਦ. ਿਮਲਣੈ?''
''ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵਾੜੇ ਆਜਾ।'' ਦੋਵ? ਮਗਰ ਮੂਹਰੇ ਵਾੜੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਵਾਿੜਆਂ ਿਵਚ ਖੜ4ੇ ਗੋਲ ਗਹਾਰੇ, ਰਾਤ ਦੇ
ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵ2ਗ ਡਟੇ ਖੜ4ੇ ਸਨ। ਪਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰ2, ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਸੁ6 ਤੀਆਂ ਸਰਾਲ2
ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਹ6 ਥ ਿਵਚਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡ6 ਬਾ ਹੇਠ2 ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਆਪ ਗਹਾਰੇ ਓਹਲੇ ਜਾ ਖੜ4ੀ।
''ਹ2 ਦ6 ਸ, ਕੀ ਕਿਹਣੈ?'' ਕੁੜੀ ਨG  ਦੋਵ? ਬਾਹਵ2 ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਮਾਰਿਦਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਧਰਮੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਗ6 ਡ
ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
''ਤੇਰੇ ਝੋਰੇ 'ਚ ਅ6 ਧਾ ਰਿਹ ਿਗਆਂ ਸੁ6 ਕ ਕੇ, ਅਜੇ ਕਿਹਣਾ ਬਾਕੀ ਐ? ਤੂੰ  ਐ ਂਦ6 ਸ ਵੀ ਕਦ. ਿਮਲਣੈ?''
''ਜਦ. ਟੈਮ ਲ6 ਿਗਆ ਦ6 ਸਦੂੰ ।''
''ਟੈਮ ਦਾ ਨੀ ਿਡ6 ਕਾ, ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਦ6 ਸ, ਫੇਰ ਜਾਣ ਿਦT।''
''ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਰਾਤ ਕਣਕ ਰਮਾਉਣ ਿਗਆ ਤੀ ਖੇਤ, ਕਿਹੰਦਾ ਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਐ, ਅ6 ਜ ਜਾਊ ਪਤਾ ਨੀ ਨਾ।''
''ਚਾਰ ਿਦਨ2 ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ ਐ ਵਾਰੀ, ਅ6 ਜ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੋਊ।''
''ਜੇ ਰਮ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ।''



''ਇਕ ਰਾਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਿਕਮ? ਰਮਜੂ, ਦੋ ਿਕਲੇ ਰਮਦੇ ਨG  ਮਸ2। ਅ6 ਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਹੋਊ, ਅ6 ਜ ਆਜ: ਰਾਤ ਨੰੂ।''
''ਿਕ6 ਥੇ?''
''ਸਾਡੀ ਿਸਰੇ ਆਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮ5 'ਕ6 ਲਾ ਈ ਹੁੰ ਨ2। ਿਜਹੜਾ ਵੀਹੀ 'ਚ ਖੁਲਦੈ ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਕੁੰ ਡਾ ਮ5 ਅੰਦਰ. ਖੁ6 ਲ4ਾ ਰ6 ਖੂੰ ,
T ਝੰਮ ਕੇ ਰ6 ਖੰੂ, ਤੂੰ  ਖੋਲ4 ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਜ:।''
''ਿਕN ਮੈਨੰੂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਵੀਹੀ 'ਚ ਡਰ ਨਹ: ਲ6 ਗੂ?''
''ਚੰਗਾ ਮ5 ਲੈ ਆT ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਦ6 ਸਦੇ ਕੈਅ ਕ ਵਜੇ ਆਮ2।''
''ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਆਜ:।''
''ਚੰਗਾ ਪ6 ਕੀ ਰਹ:।''
''ਹ2-ਹ2 ਆਜ:।''
''ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਜਾਨ2 ਮ5।'' ਧਰਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁ6 ਿਲਆ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲ2ਘ2 ਪੁ6 ਟਦਾ ਘਰ ਨੰੂ ਆ ਿਗਆ। ਿਕਰਨਾ ਟ6 ਟੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਵਾੜੇ 'ਚ. ਟ6 ਟੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੀ।
ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆNਦੀ ਨੂੰ  ਿਵਹੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਇਟ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਮ6 ਝ2 ਨੰੂ ਕ6 ਖ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਆ
ਕੇ ਡ6 ਬਾ ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤਾ, ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਹ6 ਥ ਿਗ6 ਲੇ ਕੀਤੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ. ਸਾਬਣ ਦੀ ਪਤਲੀ
ਿਟ6 ਕੀ ਹ6 ਥ2 ਉਤੇ ਮਲੀ ਤੇ ਿਫਰ ਹ6 ਥ ਧੋ ਲਏ।
''ਐਨਾ ਸੰਦੇਹ2 ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਬਾਹਰ ਕੰਨੀ।'' ਜਗਤਾਰ ਨG  ਕੋਲ. ਲੰਘਦੀ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ।
ਿਕਰਨਾ ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ''ਜਦ. ਜੋਰ ਪਊ, ਓਦ: ਜਾT।''
''ਹੀ.ਹੀ.ਹੀ. ਪਾਗਲ।'' ਜਗਤਾਰ ਿਖੜ-ਿਖੜ ਕੇ ਹ6 ਸ ਿਪਆ, ਨਾਲੇ ਿਕਰਨਾ ਹ6 ਸ ਪਈ। ''ਚੰਗਾ ਮੈਸ2 ਬੰਨ4 ।'' ਜਗਤਾਰ
ਸੰਨ4 ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਧੋਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਵਰ2ਡੇ ਿਵਚ. ਸਾਰੀਆਂ ਮ6 ਝ2 ਖੋਲ4 ਕੇ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਬੰਨ4
ਿਦ6 ਤੀਆਂ।
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ਅ6 ਜ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹ6 ਸਦਾ ਿਰਹਾ, ਮਨ ਨ6 ਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੌਰੀ ਹੋਈ
ਿਫਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਿਜ6 ਤ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ. ਡੁਲ4-ਡੁਲ4 ਪ5ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮ? ਨG  ਿਕਰਨਾ ਨਾਲ ਿਜ6 ਦ ਲਾ
ਰ6 ਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਵੇਖਦੀ, ਿਬੰਦੇ-ਿਬੰਦੇ ਕੰਧ ਦਾ ਪਰਛਾਵ2 ਿਮਣਦੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ: ਿਕਸ ਿਵਰੋਧੀ
ਨG  ਸਮ? ਦੇ ਕਦਮ2 ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਪ6 ਥਰ ਬੰਨ4  ਿਦ6 ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅ6 ਗੇ ਸਰਕਣ ਦਾ ਨ2 ਹੀ ਨਹ: ਲ5ਦਾ ਸੀ। ਇਕ-ਇਕ ਘੰਟਾ
ਇਕ-ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਿਤਆ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੋਟੀ ਟੁ6 ਕ ਲਈ ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਿਵਚ ਿਛਟੀਆਂ ਦੀ ਅ6 ਗ ਬਾਲ ਲਈ,
ਆਟਾ ਗੁੰ ਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲ6 ਗ ਗਈ। ਜਗਤਾਰ ਨG  ਮ6 ਝ ਦੀ ਧਾਰ ਕ6 ਢ ਕੇ ਦੁ6 ਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਿਕਰਨਾ ਕੋਲ ਿਲਆ ਰ6 ਖੀ, ''ਚਾਹ
ਗੁੜ ਬੰਨ4  ਦ: ਖੇਤ ਵਾਸਤੇ, ਦੁ6 ਧ ਮਾੜਾ ਜਾ ਵ6 ਧ ਪਾਦ: ਰਾਤ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਕਰਨੀ ਪ5ਦੀ ਐ।''
ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਿਛਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਾਟ ਿਵਚ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਿਚਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਗੋਰੇ
ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਇਕ ਝਰਨਾਹਟ ਿਜਹੀ ਿਛੜ ਗਈ, ਿਜਵ? ਧਰਮੇ ਦੇ ਬ2ਹ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਿਛੜੀ ਸੀ। ਿਜਵ? ਧਰਮੇ ਨG  ਉਸਨੰੂ
ਖੁਦ ਛੂਹ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਰੋਟੀ ਲਾਹ ਕੇ, ਚੁ6 ਲ4ੇ  'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤਾ ਅਤੇ ਥ6 ਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਰ
ਪਾਥੀਆਂ ਲਾ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਉਸਨG  ਪਿਹਲ2 ਸ6 ਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਈ। ਿਫਰ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ, ਚਾਹ
ਗੁੜ ਬੰਨ4  ਕੇ ਖੇਤ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਭ2ਡੇ ਮ2ਜੇ ਤੇ ਿਫਰ ਤ6 ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲ-ਮਲ ਕੇ



ਨਹਾਈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਨਬੇੜ ਕੇ ਿਸਰੇ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਆ ਪਈ। ਟਾਈਮ ਵੇਿਖਆ, ਸਾਢੇ ਅ6 ਠ ਵ6 ਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਡ2
ਉਪਰ ਪਈ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪਹਾੜ ਿਜ6 ਡਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਖੜ4 ਿਗਆ। ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋ
ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਿਫਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਿਖ਼ਆਲ2 ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਨੌ ਵਜੇ ਿਖ਼ਆਲ2 ਦੀ ਲੜੀ ਟੁ6 ਟੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਗੋਰੇ ਪੈਰ2 ਿਵਚ ਕ6 ਢਵ: ਜੁ6 ਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਤਰਦੇ ਿਸਆਲ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਸਦੇ ਕ6 ਪਿੜਆਂ ਿਵਚਦੀ
ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਚੀਰ ਗਈੇ। ਪਾਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਿਨੱਕਾ ਲੂੰ -ਕੰਡਾ ਉਠ ਖਿੜ4ਆ। ਉਹ ਧੁੜਧੜੀ ਲੈ ਕੇ
ਿਫਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਬੁ6 ਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਿਫਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ
ਸ6 ਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਿਬੜਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦ6 ਬਵ? ਪੈਰ: ਅਗਲੀ ਸਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖੜ4ੀ। ਅੰਦਰ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੋ ਰਹੀ
ਸੀ। ਉਹ ਦੰਦ ਚ6 ਬਦੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ।
ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਦੀ ਿਨੱਕੀ ਸੂਈ ਨG  ਪਲ-ਪਲ ਕਰਕੇ ਮਸ2 ਸਮ? ਦੀ ਵਾਟ ਨੰੂ ਕੁਤਿਰਆ। ਟਾਈਮ-ਪੀਸ ਨG  ਦਸ ਵਜਾ ਿਦ6 ਤੇ।
ਉਹ ਧੜਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕੁੰ ਡਾ ਖੋਲ4 ਕੇ ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਲੇ ਬੁ6 ਲ4 ਖੁਸ਼ੀ
ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਦੋਵ2 ਨG  ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਘੁ6 ਟ ਿਲਆ। ਦੋਵ? ਿਦਲ2 ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਵ6 ਜ
ਰਹੀ ਸੀ। ਧਰਮੇ ਨG  ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਹ6 ਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ  ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਲਆ। ਵੀਹੀ ਿਵਚ ਪਾਲੇ ਦੇ ਕੁ6 ਟੇ ਕੁ6 ਤੇ ਇੰਨੰੂਆਂ ਵ2ਗ
ਇਕ6 ਠG  ਹੋਏ ਕੰਧ2 ਨਾਲ ਲ6 ਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੈਰ2 ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪਰ ਪਾਲੇ ਨਾਲ
ਠਿਰਆਂ ਦਾ ਭFਕਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਿਫਰ 'ਆਪ2 ਕੀ ਲੈਣੈ'' ਸੋਚ ਕੇ ਲ6 ਤ2 ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਲ5ਦੇ। ਹਨ4G ਰੀ ਰਾਤ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਨ ਨG  ਅ6 ਜ ਮੂੰ ਹ ਨਹ: ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਮ6 ਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਖਿੜ4ਆਂ
ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਰਮੇ ਨG  ਬੈਠਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਰ ਖੋਿਲ4ਆ, ਿਟਊਬ ਦੇ ਦੁਧੀਆ
ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਬੈਠਕ ਦੁਲਹਣ ਵ2ਗ ਸਜਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਸਨG  ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰ ਿਵਚ ਖੜ4 ਕੇ ਖ6 ਬੇ-ਸ6 ਜੇ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ।
ਿਫਰ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅੰਦਰ. ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਸਮਾਨੀ ਿਖੜੇ ਤਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਹਨ4G ਰੇ ਨG  ਇਹ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਲੁਕੋ ਿਲਆ।

21.
ਕਣਕ ਸੁ6 ਕ ਕੇ ਕੜ4ਕ ਹੋ ਗਈ। ਖੜ-ਖੜ ਕਰਦੀ ਕਣਕ, ਹਵਾ ਦੇ ਬੁ6 ਲੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਮਾੜੇ ਅਮਲੀ ਵ2ਗ ਕੰਬਦੀ। ਿਕਸਾਨ
ਪ6ਕੀ ਕਣਕ ਨੰੂ ਸ2ਭਣ ਲਈ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੁ6 ਦ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨ2 ਿਵਚ ਤ6 ਲ2 ਦੇ ਤ6 ਲ ਖੜ4ੀ ਕਣਕ ਭਿਰਆਂ
ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦ6 ਤੀ। ਬ6 ਚੇ, ਬੁ6 ਢੇ, ਜਵਾਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ  ਿਸਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਿਵਹਲ ਨਹ: ਸੀ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜ2ਦਾ, ਕੋਈ
ਕ6 ਖ ਵ6 ਢ ਕੇ ਿਲਆNਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹਾੜ4ੀ ਵ6 ਢਦਾ। ਿਪੰਡ2 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਆ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਿਪੰਡ2 ਿਵਚ
ਸੁੰ ਨ-ਸਾਨ ਹੰੁਦੀ। ਉਜਾੜੇ ਵ2ਗ ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ 'ਭ2ਅ-ਭ2ਅ' ਕਰਦਾ ਪਰ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਮੇਲੇ ਲ6 ਗ ਜ2ਦੇ। ਿਕਧਰੇ ਲਲਕਾਰੇ
ਵਜਦੇ, ਿਕਧਰੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ  ਮਿਹਕਾ ਜ2ਦੀ। ਿਜN-ਿਜN ਿਦਨ ਢਲ਼ਦਾ ਦਾਤਰੀ ਦੀ
'ਖੜ-ਖੜ' ਵਧ ਜ2ਦੀ, ਲਲਕਾਰੇ ਵਧ ਜ2ਦੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਮ6 ਧਮ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਗਰਦ ਅਸਮਾਨ2 ਨੂੰ  ਚੜ4ਦੀ। ਿਟ6 ਕੀ ਿਛਪਣ
ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਹਿੜਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ2 ਦੀ ਖੜ-ਖੜ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਵਹੀਰ2 ਘ6 ਤ ਿਦੰਦੀ।
ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ  ਦੋ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਿਵੜ4ੀ 'ਤੇ ਜ2ਦੇ ਨੂੰ । ਅ6 ਜ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਵ6 ਢਣ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਖ6 ਲ2-ਖੰੂਿਜਆਂ 'ਚ. ਕ6 ਢ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕਢਵਾ ਰੇਹੜੇ 'ਤੇ ਰ6 ਖ ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇੜ2 ਰ6 ਖ



ਿਦ6 ਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਟ6 ਬਰ ਿਵਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਵ2ਗ ਭ6 ਿਜਆ-ਭ6 ਿਜਆ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਚੁ6 ਲ4ੇ  ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ
ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਟੁ6 ਕ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਿਢਲਿਕਆ ਿਚਹਰਾ ਦਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ
ਅ6 ਜ ਤੜ 'ਤੇ ਨਹ: ਸੀ। ਹ6 ਡ-ਹ6 ਡ ਚਸਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸਰ 'ਚ ਿਮੰਨ4 ੀ-ਿਮੰਨ4 ੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਅ6 ਜ ਘਰ ਰਿਹ ਪਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁ6 ਛੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਿਵੜ4ੀ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਤ2 ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, 'ਚਲੋ
ਇਕ ਚਮਚਾ ਅ6 ਜ ਵ6 ਧ ਸਹੀ' ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੇਤ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਅ6 ਜ ਵ6 ਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਿਤੰਨ ਿਵੜ4ੀ
ਵਾਲੇ, ਜਗਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਪ। ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁ6 ਸਣ ਦੇ ਡਰ. ਗ6 ਡੀ ਤ. ਨਹ: ਆਇਆ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਮ2 ਸੀਤੋ ਨG  ਕ6 ਖ ਵ6 ਢ ਕੇ ਿਲਆਉਣੇ ਸੀ। ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮਾ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ-ਪਸ਼ੂ
ਸ2ਭਣ 'ਤੇ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਹੋਰ2 ਨG  ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੜ42 ਿਵਚ ਦਾਤਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਤਰੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਪ6 ਤਰੀ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵ? ਦੰਿਦਆਂ ਿਵਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਿਜN-ਿਜN ਸੂਰਜ Pਚਾ ਉਠਦਾ ਿਰਹਾ, ਤਰੇਲ ਸੁਕਦੀ
ਰਹੀ, ਦਾਤਰੀ ਤੇਜ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ। ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਣਕ ਸ6 ਥਰੀਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਿਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਫੜਾ
ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮ2 ਨG  ਕ6 ਖ2 ਿਵਚ ਦਾਤਰੀ ਜਾ ਪਾਈ। ਿਗਆਰ2 ਵਜੇ ਦੀ ਚਾਹ ਤ6 ਕ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਜਾਿਪਆ ਸੀ ਸਰੀਰ
ਪੂਰੀ ਤੜ ਿਵਚ ਹੈ। ਿਸਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਖਦੇ ਹ6 ਡ ਗਰਮਾ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਿਜN-ਿਜN ਦੁਪਿਹਰ ਚੜ4ਦੀ
ਗਈ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਭਖ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਭਖਦਾ ਿਗਆ। ਸਰੀਰ ਿਨਢਾਲ ਹੰੁਦਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਤਰੀੜ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਿਹਰ
ਤ6 ਕ ਵਢਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਜਦ. ਸਰੀਰ ਿਬਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਗਆ, ਉਹ ਕੋਠG  ਕੋਲ ਡੇਕ ਹੇਠ ਪਰਨਾ ਿਵਛਾ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ।
ਉਹਦੀ ਮ2 ਸ6 ਲਰੇ ਪੁਟਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ।
''ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਪੁ6 ਤ?'' ਮ2 ਨG  ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਮ2 ਤਾਪ ਚੜ4 ਿਗਆ।''
''ਫੇਰ ਉਰੇ ਿਕN ਪੈ ਿਗਆ, ਘਰੇ ਦਵਾਈ-ਦਵੂਈ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਕੇ।''
''ਪਾਣੀ ਦਈ।ਂ'' ਜਗਤਾਰ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਸੀਤੋ ਨG  ਕੋਰੇ ਤੌੜੇ ਿਵਚ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤਾ।
ਜਗਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵ2ਗ ਲੜ-ਖੜਾNਦਾ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਿਸਰ 'ਤੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਗਰਮ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵਚ. ਝਲ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਣਕ2 ਦੇ ਵ6 ਢ2 ਿਵਚ. ਹੰੁਦਾ ਹੋਇਆ ਿਸ6 ਧਾ ਵ6 ਡੇ ਪਹੇ ਆ ਚਿੜ4ਆ।
ਪਹੇ 'ਚ. ਉਸਨੰੂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਿਮਲ ਿਗਆ; ਉਸਨG  ਰ6 ਬ ਦਾ ਲ6 ਖ-ਲ6 ਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਲ6 ਤ2 ਸੋਿਟਆਂ
ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਅ6 ਗੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜ2ਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹ: ਉਹ ਿਪੰਡ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਵੀ ਜ2 ਨਹ:। ਸਾਈਕਲ
ਵਾਲੇ ਨG  ਉਸਨੂੰ  ਿਫਰਨੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਿਫਰਨੀ ਤ. ਉਹ ਕੰਧ2 ਦੀ ਛਾਵ?-ਛਾਵ? ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ।
ਜਗਤਾਰ ਨG  ਟੁ6 ਟੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਨੂੰ  ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਧ6 ਿਕਆ, ਅੰਦਰ. ਕੁੰ ਡਾ ਚਿੜ4ਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸਨG
ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਭੇੜ ਿਵਚਲੀ ਿਵਰਲ ਰਾਹ: ਹ6 ਥ ਪਾ ਕੇ ਕੰੁਡਾ ਖੋਲ4 ਿਲਆ। ਜਗਤਾਰ ਨG  ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਲ6 ਗੇ ਿਨੰਮ ਹੇਠ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਮੰਜਾ ਖਾਲੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਸਰੇ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵੇਖੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ: ਸੀ। ਉਹ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਬੁੜ-ਬੁੜ
ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਬਾਤ ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਜਦ. ਉਹ ਸਬਾਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਿਚਆ, ਅੰਦਰ ਛ6 ਤ ਵਾਲਾ ਪ6 ਖਾ 'ਖਰ....ਖਰ' ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪ6 ਖੇ ਦੀ 'ਖਰ....ਖਰ' ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮ6 ਧਮ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ
ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹਲਕੇ ਹਾਸੇ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ2ਦੀ। ਸਬਾਤ ਦੇ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ. ਕੁੰ ਡਾ ਲ6 ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ
ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆ ਘੁੰ ਮੀ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਹਜ਼ਾਰ2 ਸ਼ੰਕਾਵ2 ਦੀ ਵਾੜ ਿਵਚ ਜਾ



ਫਿਸਆ। ਉਹ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨG  ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ ਪਰ ਮਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਭਿਖਆ ਸਰੀਰ ਭ6 ਠੀ ਦੇ
ਕੋਿਲਆਂ ਵ2ਗ ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਉਿਠਆ। ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਅ6 ਗ ਵਰ4 ਪਈ। ਉਸਦੇ ਸਾਹ ਹਵਾ
ਿਵਚ ਮਚਦੀ ਅ6 ਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ2 ਵ2ਗ 'ਖ5ਅ....ਖ5ਅ' ਗੂੰ ਜਣ ਲ6 ਗ ਪਏ। ਉਸਨG  ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰ ਓਹਿਲY
ਗੰਡਾਸਾ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ।
''ਿਕਰਨਾ! ਨੀ ਿਕਰਨਾ ਕੁ6 ਤੀਏ!'' ਉਸਨG  ਬਾਰ ਦੇ ਦ6 ਬ-ਦ6 ਬ ਧ6 ਫੇ ਮਾਰੇ। ਪਤਲੀ ਪਲਾਈ ਦਾ ਬਾਰ ਜ6 ਟ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹ6 ਥ2 ਦੀ
ਤਾਬ ਨਾ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਬਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਕ....ਕੀ....ਈ, ਕੌ....ਕੌਣ....ਅ....ਐ?ਂ'' ਅੰਦਰ. ਡਰੀ ਤੇ ਸਿਹਮੀ ਟੁ6 ਟੀ-ਫੁ6 ਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।
''ਮ5 ਆਂ ਤੇਰਾ ਖਸਮ, ਬਾਰ ਖੋਲ4।'' ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਬੋਲ ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚੀਰ ਿਗਆ।
''ਖ....ਖੋਲ4ਦੀ ਆਂ....।'' ਅੰਦਰ ਮੁੰ ਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰ2 ਥ6 ਿਲY ਿਮ6 ਟੀ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਹ6ਥ2-ਪੈਰ2 ਦੀ ਪੈ ਗਈ।
ਮੁੰ ਡਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਓਹਲੇ ਜਾ ਲੁਿਕਆ। ਕੁੜੀ ਨG  ਕੰਬਦੇ ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਬਾਰ ਖੋਲ4 ਿਦ6 ਤਾ।
''ਤੇਰੀ ਮ2 ਦੀ....ਕੁ6 ਤੀਏ।'' ਜਗਤਾਰ ਨG  ਤਾੜ-ਤਾੜ ਕਰਦੇ ਥ6 ਪੜ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਉਤੇ ਧਰ ਿਦ6 ਤੇ। ਿਕਰਨਾ ਦੀਆਂ
ਲਾਲ ਗ6ਲ42 ਿਵਚ. ਲਹੂ ਿਸੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੜ-ਖੜਾNਦੀ ਹੋਈ ਿਡਗਦੀ-ਿਡਗਦੀ ਮਸ2 ਬਚੀ।
''ਿਕ6 ਥੇ ਐ ਉਹੋ ਸਾਲਾ ਢੇਡ?'' ਜਗਤਾਰ ਭੀਸਰੇ ਹੋਏ ਸਾਨ4  ਵ2ਗ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ2 ਲੈਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਉਸਨG  ਦੋਵ? ਤਖ਼ਿਤਆਂ
ਦੇ ਓਹਲੇ ਵੇਿਖਆ। ਿਫਰ ਉਹ ਿਸ6 ਧਾ ਪੇਟੀ ਨੰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਕਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਪਰ. ਹੇਠ2 ਤ6 ਕ ਕੰਬ ਗਈ, 'ਹੁਣ ਖੈਰ ਨੀ, ਹੇ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ' ਉਸਨG  ਕੰਬਦੇ ਹ6 ਥ ਉਪਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ਲਏ।
''ਤੇਰੀ ਮ2 ਦੀ ਕੁ6 ਤੇ ਦੀ।'' ਜਗਤਾਰ ਨG  ਸ਼ੂਕਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਧਰਮੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵਚ ਮਾਿਰਆ। ਿਸਰ ਖ6 ਖੜੀ ਵ2ਗ ਪਾਟ ਿਗਆ।
ਉਹ 'ਹਾਏ ਮਾਰਤਾ....' ਕਿਹੰਦਾ ਥਾਏ ਂਢੇਰੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਜਗਤਾਰ ਨG  ਕੰਬਦੀਆਂ ਬਾਹ2 ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਨG  ਿਡ6 ਗੇ ਪਏ
ਧਰਮੇ ਦੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਉਸਦੇ ਿਚ6 ਟੇ ਕ6 ਪੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ
ਛ6 ਪਰ ਲ6 ਗ ਿਗਆ। ਿਕਰਨਾ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਈ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹ: ਸੁਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ
ਕਰੇ। ਧਰਮਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਪਆ ਜਾਨ ਤੋੜਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਕੁਝ ਪਲ2 ਿਵਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਕਰਨਾ ਨG  ਸੁੰ ਨੀ ਦੁਪਿਹਰ
ਚੀਰਦੀ ਲੰਬੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਜਗਤਾਰ ਥਾਏ ਗੰਡਾਸਾ ਸੁ6 ਟ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵ2ਗ ਲੜ-ਖੜਾNਦਾ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਭ6 ਜ ਿਗਆ।
ਉਹ ਥੋੜ4ੀ ਦੂਰ ਭ6 ਿਜਆ, ਉਸਦੀਆਂ ਲ6 ਤ2 ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰ 'ਚ. ਜਾਨ ਿਨਕਲਦੀ ਜਾਪੀ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ
ਬੁਖਾਰ, ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਡਰ ਨG  ਿਨਢਾਲ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ?
ਿਕ6 ਧਰ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ? ਉਹ ਿਡਗਦਾ-ਢਿਹੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਪੁ6 ਤ?'' ਉਸਦੇ ਿਵਹੜੇ 'ਚ. ਚਾਚੀ ਲਗਦੀ ਬੁ6 ਢੀ ਨG  ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ।
''ਹਾਅ....ਹਾਅ....ਹਾਅ....ਤਾਅਪ....।'' ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮੂੰ ਹ. ਟੁ6 ਟੇ-ਫੁ6 ਟੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਿਨਕਲੇ। ਉਹ ਿਫਰ ਨਾ ਬੋਲ ਸਿਕਆ।
ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸ2-ਸ2 ਵ2ਗ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ. ਲਹੂ ਿਸੰਮਦਾ ਸੀ। ਅੰਗ-ਅੰਗ ਿਵਚ. ਭ6 ਠੀ
ਵ2ਗ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਬੁ6 ਢੀ ਨG  ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮ6 ਥੇ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਰ6 ਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਸਨG  ਤ6 ਤੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਸੜੇ ਹ6 ਥ ਵ2ਗ ਹ6ਥ
ਪਰ2 ਿਖ6 ਚ ਿਲਆ, ''ਬੂਅ ਵੇ...... ਤੈਨੰੂ ਤ2 ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਤਾਪ ਐ।'' ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਭ6 ਜ ਗਈ।
ਜਦ. ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਈ ਤ2 ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਜਗਤਾਰ ਕੋਲ ਛ6 ਡ ਕੇ ਆਪ ਉਨ4 2 ਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਤਪਦੀ ਦੁਪਿਹਰ ਿਵਚ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਗ6ਲ



ਸੁਲਘਦੀ ਅ6 ਗ ਵ2ਗ ਸਾਰੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਿਵਚ ਿਫਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਕਾ ਿਵਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ।
ਕੋਈ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮ2-ਬਾਪ ਨੂੰ  ਖੇਤ. ਸ6 ਦਣ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਧਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਥ2 ਦੀ ਥ2 ਜੰਮ ਿਗਆ
ਸੀ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਮ2-ਬਾਪ ਉਸਦੀ ਿਮ6 ਟੀ ਬਣੀ ਦੇਹ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ-ਲਾ ਅਸਮਾਨ ਪਾਟਵੀਆਂ ਚੀਕ2 ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਰਮੇ ਦੀ ਮ2 ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁਟਦੀ, ਪ6 ਟਾ 'ਤੇ ਦੁਹ6 ਥੜ ਮਾਰਦੀ ਧਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਿਡ6 ਗ-ਿਡ6 ਗ ਜ2ਦੀ ਸੀ। ਦੋਵ2 ਨੰੂ
ਫੜ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਤ. ਮਸ2 ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲ6 ਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੰੂ ਤ2 ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਪਤਾ
ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈ ਧਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਬੁ6 ਢੀਆਂ-ਠG ਰੀਆਂ ਬੁੜ-ਬੁੜ
ਕਰਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
''ਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਲਮੂੰ ਹ: ਦੇ ਪੈਰ. ਹੋਇਆ।''
''ਧੋਤੇ ਪੈਰ2 ਆਲ਼ੀ, ਜ6 ਟ ਦਾ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਪੁ6 ਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਿਗਆ ਸਬਰ ਡੈਣ ਨੰੂ।''
''ਜੀਹਨੰੂ ਰ6 ਸੇ ਚ6 ਬਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਕਾਹਨੰੂ ਹਟਦੀ ਐ ਭਾਈ।''
''ਮ5 ਤ2 ਸੁਿਣਐ ਇਹ ਿਪੰਡ ਵੀ ਪ:ਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਮੂੰ ਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਐ।''
''ਲੈ ਹੋਟ....।''
ਿਜੰਨG  ਮੂੰ ਹ, ਓਨੀਆਂ ਗ6ਲ2। ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਿਵਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮ2-ਬਾਪ ਅਣਆਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵਚ ਫਸੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕ2 ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ4 2 ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੌਣ ਿਜਤਾNਦਾ,
ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨG  ਤ2 ਧਰਮੇ ਦੇ ਮ2-ਬਾਪ ਨੂੰ  ਮਸ2 ਸ2ਿਭਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਕ5ਟਰ
'ਖਰ....ਖਰ' ਕਰਦਾ ਬਾਰ ਿਵਚ ਆ ਰੁਿਕਆ। ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਡਰੇ ਹੋਏ ਿਹਰਨ2 ਵ2ਗ ਬਾਰ ਵ6 ਲ ਕੰਨ ਚੁ6 ਕ ਲਏ। ਘਰ ਿਵਚ
ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਚੁ6 ਪ ਵਰਤ ਗਈ, ਿਜਵ? ਸਭ ਨੰੂ ਸ6 ਪ ਸੁੰ ਘ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਏ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੇ
ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਕ6 ਢ ਕੇ ਕ6 ਪੜਾ ਪਾਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਲਾਸ਼ ਉਪਰ. ਕ6 ਪੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਨੰੂ
ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਵੇਿਖਆ। ਿਫਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾਸਾ ਜਬਤ ਕਰ ਿਲਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਿਕਰਨਾ ਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਕੁਝ ਪੁ6 ਛਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਕਰਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ ਦਸਦੀ ਰਹੀ।
''ਿਕ6 ਥੇ ਐ ਉਹ ਵ6 ਡਾ ਵੈਲੀ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਲੋਕ2 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁ6 ਿਛਆ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਸNਤੇ ਗਏ। ਅ6 ਖ2 ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ
ਗਈਆਂ।
''ਦੇਖੋ ਭਾਈ,'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ''ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤ2 ਹੈ ਨਹ:। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ
'ਚ. ਮੁਜਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤੈ ਤ2 ਦ6 ਸ ਿਦਓ, ਨਹ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁ6 ਛਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨG , ਜਦ. ਿਖ6 ਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਨੰੂਹ2-ਧੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚਾਿੜ4ਆ ਪਟਾ, ਉਹਦਾ ਿਖ6 ਿਚਆ ਸਾਰਾ ਟ6 ਬਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪੇ ਈ ਆਊ ਭ6 ਿਜਆ।''
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਕੰਬ ਗਏ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਿਮਲਾਈਆਂ। ਇਕ ਬੁ6 ਢੀ ਪਰ42 ਖੜ4ੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਕੰਨ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਚੋਅ ਗਈ। ਿਸਪਾਹੀ ਨG  ਆ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕੀਤਾ। ਿਸਪਾਹੀ ਦ6 ਸੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਹਰੇ ਲ6 ਗ ਿਗਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਤੁਰ
ਪਏ। ਸ6 ਤ-ਅ6 ਠ ਘਰ ਛ6 ਡ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ2 ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਿਗਆ। ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨG  ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਬਾਰ ਦੇ ਦੋਵ?
ਪਾਸੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ2 ਲੈ ਲਈਆਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਗੇਟ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਧ6 ਿਕਆ। ਬਾਰ ਖੁ6 ਲ4 ਿਗਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਿਕ6 ਕਰ
ਥ6 ਲੇ ਡ6 ਠG  ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਕ6 ਕਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵ2 ਢਲ਼ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤ. ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਜਾ
ਉਵ? ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨੰੂ ਲਈ ਧੁ6 ਪੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਆ ਖਿੜ4ਆ ਪਰ



ਜਗਤਾਰ ਨG  ਕੋਈ ਿਹਲਜੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਜੇ ਕੋਲ. ਭ6 ਠੀ ਵ2ਗ ਸੇਕ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਪਿਹਲ2 ਵ2ਗ
ਉਖੜੇ, ਡਰਾਉਣੇ, ਤੇਜ-ਤੇਜ ਚ6 ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹ6 ਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਹ6ਦ. ਟ6 ਿਪਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨG
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਪਏ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ। ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਿਨੰਮ ਦੀ ਛਾਵ? ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਿਲਆ ਪਾਇਆ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਿਕਰਨਾ, ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮ2, ਬਾਪ, ਧਰਮੇ ਦੇ ਮ2, ਬਾਪ, ਿਜਸ ਘਰ. ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਚੁ6 ਿਕਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੁ6 ਢੀ ਦਾ
ਨ2 ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਨਾਮ ਹੋਰ ਿਲਖ ਲਏ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਿਲਆ, ''ਬਜ਼ਰੁਗੋ ਅਸ:
ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੰੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸ: ਇਸਨੰੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਥਾਣੇ ਨਹ: ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੰੂ
ਪਿਹਲ2 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕNਿਕ ਇਸ ਸਮ? ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਕਾ ਸਾਨੰੂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਧਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵ6 ਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
''ਵੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਿਮ6 ਟੀ ਿਕN ਬਦੀਨ ਕਰਦੇ Y।'' ਧਰਮੇ ਦੀ ਮ2 ਨG  ਧਾਹ ਮਾਰੀ।
''ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤ2 ਬੇਬੇ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਠਰ4ੰ ਮੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ।
ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਕ6 ਪੜਾ ਿਵਛਾ ਕੇ ਕ5ਟਰ ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਘਰ. ਜੀਪ ਿਲਆ ਕੇ ਧਰਮੇ ਨੂੰ  ਉਸ ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪ ਜੀਪ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਕ5ਟਰ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਗਤਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤ. ਿਬਨ2
ਇਕ-ਦੋ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ। ਜੀਪ ਅਤੇ ਕ5ਟਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਏ। ਇਕ ਿਵਚ
ਵ6 ਿਢਆ-ਟੁ6 ਿਕਆ ਧਰਮਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਚ ਉਸਨੂੰ  ਵ6 ਢਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹ:
ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਥ6 ਿਕਆ-ਟੁ6 ਿਟਆ ਸੂਰਜ ਦੂਰ ਨਿਹਰ ਦੀਆਂ ਿਕ6 ਕਰ2 ਓਹਲੇ ਡੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਰੋ ਕੇ
ਹਟੇ ਮਨੁ6 ਖ ਦੀ ਲਾਲ ਅ6 ਖ ਵ2ਗ ਡਲ4ਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਿਵਚ ਢਲਦੀ ਜ2ਦੀ ਸੀ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ2 ਿਵਚ ਕਣਕ ਵਢਦੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਚੀਕ2 ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੂਹਰੇ
ਕ5ਟਰ ਦੇ ਬਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵ6 ਜੀ ਡ2ਗ ਵ2ਗ ਚੀਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਨG  ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਧਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦ6 ਤੀ।
ਸੂਰਜ ਕਦ. ਦਾ ਪ6 ਛਮ ਿਵਚ ਗੋਡੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਥੋੜ4ੀ-ਥੋੜ4ੀ ਹੋਸ਼ ਪਰਤ
ਆਈ। ਉਸਨG  ਅ6 ਖ2 ਪੁ6 ਟ ਕੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ Pਚੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਸ6 ਜੀ ਬ2ਹ ਿਵਚ ਬੋਤਲ ਅ6 ਧੀ ਤ.
ਵ6 ਧ ਲ6 ਗ ਗਈ ਸੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁ6 ਿਤਆਂ ਵ2ਗ ਕੰਨ ਚੁ6 ਕੀ ਖੜ4ੇ ਸਨ। ਦੁਪਿਹਰੇ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਿਫਲਮ ਵ2ਗ ਘੁੰ ਮ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਿਦਲ. ਇਕ ਲੰਬਾ ਹਉਕਾ ਉਿਠਆ, ਜੋ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ
ਆ ਟਪਿਕਆ। ਉਸਨG  ਝ6ਟ ਅ6 ਖ2 ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਲਾਈਟ2 ਲ6 ਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰੇ ਉਘੜ ਆਏ ਸਨ। ਜਦ. ਧਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ  ਿਸਿਵਆਂ
ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਇਕ6ਠ ਿਸਿਵਆਂ ਿਵਚ ਜੁੜ ਿਗਆ। ਧਰਮੇ ਨੰੂ ਿਸਿਵਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਾਰਾ ਿਢ6 ਡ ਪਾੜ ਕੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੋਿਪਆਂ ਨਾਲ ਿਸNਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਲ6 ਕੜ2 ਿਚਣ ਕੇ ਧਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਨੰੂ ਉਪਰ ਪਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਬੁ6 ਢੇ ਮ2-ਬਾਪ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਨੰੂ ਉਪਰ ਪਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨG  ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ,
ਕੰਬਦੇ ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਿਚਤਾ ਨੰੂ ਅ6 ਗ ਿਦ6 ਤੀ। ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁ6 ਸ ਿਗਆ। ਅ6 ਗ ਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਲਾਟ2
ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ4ੀਆਂ। ਿਸਿਵਆਂ ਤ. ਬਾਹਰ ਧਾਹ2 ਪੈ ਗਈਆਂ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ
ਿਗਆ।
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ਸੁ6 ਤੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਸਕੂਟਰ ਦੀ 'ਖਰਰ...ਖਰਰ...' ਦੂਰ ਤ6 ਕ ਗੂੰ ਜਦੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਕ6 ਕਰ2 ਤੇ ਸਫ਼ੈਦੇ
ਹਨ4G ਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਧ2 ਵ2ਗ ਿਦਸਦੇ ਸਨ। ਕਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮਸਤ ਚਾਲੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਨ] ਬ ਤ.
ਿਪ6 ਛੇ ਬੈਠਾ ਭਾਗੂ ਿਕਸੇ ਿਗਣਤੀਆਂ-ਿਮਣਤੀਆਂ ਿਵਚ ਉਤਰ ਿਗਆ।
ਪਰਸ. ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੜਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬ6 ਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਨੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਨG  ਭਾਗੂ ਦਾ ਿਦਲ ਿਹਲਾ ਿਦ6 ਤਾ, ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਹਨ4G ਰ ਆ ਿਗਆ,
ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਿਗਆ, ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ  ਿਵਆਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ
ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅ6 ਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਢਲ਼ ਿਗਆ ਸੀ। ਕ6 ਲ4 ਨੰੂ ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦੀ
ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਿਰਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ. ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਭਾਗੂ ਦੇ ਬੀ.ਏ.
ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਦ6 ਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਸਮ2 ਲੰਘ ਿਗਆ ਸੀ ਪ:ੰ ਤੂ ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਿਰਜ਼ਲਟ ਨਹ: ਸੀ ਆਇਆ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ4 2 ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਿਰਜ਼ਲਟ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ
ਨੰੂ ਅ6 ਜ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ2 ਦੀ ਤਾਣੀ-ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਉਲਝੀ ਅ6 ਡੇ 'ਤੇ ਆ ਖੜ4ੀ।
ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ-ਕੰਬ ਜ2ਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੋਿਨN ਉਿਠਆ ਹFਸਲਾ ਇਸ ਡਰ ਨੰੂ ਪਰ2
ਵਗ4ਾ ਮਾਰਦਾ। ਅ6 ਜ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅ6 ਗੇ ਦੋਰਾਹਾ ਪਾਟਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਉਸਦੇ ਮ2-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਜ2ਦਾ ਸੀ, ਿਜਥੇ
ਉਸਨG  ਆਪਣੇ ਮ2-ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚ6 ਲਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ2 ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ4 2 ਅਨੁ◌ੁਸਾਰ ਹੀ
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਭਾਗੂ ਵ6 ਲ ਜ2ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨG  ਅਣਿਗਣਤ ਿਮ6 ਠG  ਸੁਪਨG  ਸਜਾ ਰ6 ਖੇ
ਸਨ। ਪਿਹਲੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਉਸਨੂੰ  ਹਰ ਸੁ6 ਖ ਿਮਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁ6 ਖ, ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਮੁ6 ਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੰੁਗਰਦੇ
ਅਰਮਾਨ ਿਮ6 ਧੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਉਸਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਝ6ਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਿਦਲ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਿਮਲਣਾ ਸੀ, ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸ6 ਧਰ2 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਬ6 ਸ ਅ6 ਡੇ ਉਤੇ ਆ ਖੜ4ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ
ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਬ6 ਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਿਵਚ ਿਟਕਾ ਿਲਆ ਤੇ ਭਾਗੂ ਵ6 ਲ ਜ2ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ।
ਬ6 ਸ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਏ-ਿਟ6 ਿਬਆਂ ਿਵਚ ਿਡ6 ਕ-ਡੋਲੇ ਖ2ਦੀ ਸਰਪ6ਟ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵਚ. ਦੂਰ ਅਸਮਾਨ
ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਜਾਏ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਜਾਏ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਦੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪ5ਦੀ
ਪਰ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਲੀ ਧੰੁਦ ਿਵਚ ਗੁਆਚਦੇ ਿਦਸਦੇ। ਉਸਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ
ਜ2ਦੀ, ਿਦਲ ਫ6 ਟੜ ਪੰਛੀ ਵ2ਗ ਤੜਫਣ ਲ6 ਗ ਪ5ਦਾ। ਉਸਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲ6 ਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਨ4 2 ਹੀ ਿਡ6 ਕ-ਡੋਿਲਆਂ ਿਵਚ
ਕਦ. ਬੁਢਲਾਡੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ। ਬਸ ਿਵਚ. ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਿਰਕਸ਼ੇ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਈ।
''ਕਾਲਜ।''
ਿਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੁਰ ਿਪਆ, 'ਹਰ ਕੋਈ ਪੁ6 ਛਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਥ2 ਜਾਣੈ ਕੀ ਲਮ?ਗਾ? ਪਰ ਇਹਨੰੂ
ਅਿਜਹੀ ਕੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਪਈ।' ਉਹ ਮਨ ਿਵਚ ਸੋਚਦਾ ਗੁ6 ਝੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਪੜ4 ਿਰਹਾ ਸੀ।



ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ. ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਿਕਤੇ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਲ2 ਿਵਚ ਉਡ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਪਰ ਿਰਕਸ਼ੇ ਦੀ
ਮ6 ਠੀ ਚਾਲ ਉਸਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪਹੰੁਚੀ ਤ2 ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੁੰ ਨਾ ਿਵਹੜਾ ਵੇਖ
ਕੇ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਝੰਿਬਆ ਿਗਆ। ਮਨ ਪਾਣੀ ਵ2ਗ ਵਿਹ ਤੁਿਰਆ। ਉਹ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਛਾਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਉਸਨG  ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਬਿੜਆਂ ਵ2ਗ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੁੰ ਨਾਪਣ ਇ6 ਟ ਵ2ਗ ਉਸਦੇ ਮ6 ਥੇ ਆ
ਵ6 ਿਜਆ। ਉਹ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਗਈ ਇਥੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਪ6 ਲੇ ਪਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਹਨ4G ਰੀ ਆ ਗਈ। ਿਸਰ ਚਕਰਾ
ਿਗਆ, ''ਹਾਏ! ਰ6 ਬਾ! ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ2?'' ਉਸਨG  ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਿਢ6 ਡ ਘੁ6 ਟ ਿਲਆ। ਅੰਦਰ. ਿਦਲ ਚੀਰਵ: ਭੁ6 ਬ ਿਨਕਲੀ,
ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅ6 ਖ2 'ਚ. ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਿਹ ਤੁਰੇ, ''ਹਾਏ! ਮ2!'' ਉਸਨG  ਆਪਣੀ ਜਣਨੀ ਨੰੂ
ਪੁਕਾਰਿਦਆਂ ਭੁ6 ਬ ਮਾਰੀ।
ਭਾਗੂ ਦਸ ਿਮੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੜਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਨਗ4ਾ ਮਾਰੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਦਸੀ। ਕਾਲਜ
ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਿਗਆ ਤ2 ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵ: ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਿਦਸ ਪਈ। ਉਹ ਪੋਲੇ
ਕਦਮ: ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਿਪ6 ਛੇ ਜਾ ਖਿੜ4ਆ, ''ਗੁਰਮੀਤ।''
ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਭFਅ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, '' ਮੇਰੇ ਭਾਗ!!'' ਉਸਨG  ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਪਾਗਲ2 ਵ2ਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਮ ਬਾਹ2 ਿਵਚ ਵਲ਼
ਿਲਆ।
''ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮੀਤ ਨੰੂ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਸਦੇ ਵਾਲ2 ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹ6 ਥ ਫੇਿਰਆ।
''ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਆਇY ਤੁਸ:।'' ਉਸਨG  ਨਕਲੀ ਗੁ6 ਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਫੇਰ ਿਲਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੁ6 ਲ42 ਰਾਹ: ਫੁ6 ਟ
ਆਈ ਸੀ।
''ਐਨਾ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਲੇਟ ਹੋਇਆਂ? ਤੇਰੇ ਿਦ6 ਤੇ ਟਾਇਮ ਤ. ਬ6 ਸ ਦਸ ਿਮੰਟ ਉਪਰ ਹੋਏ ਨG ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਆਪਣੀ ਘੜੀ
ਵਾਲੀ ਬ2ਹ ਉਸਦੇ ਅ6 ਗੇ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ। ਕੁੜੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬ2ਹ ਨੂੰ  ਦੋਵ2 ਹ6 ਥ2 ਿਵਚ ਘੁ6 ਟ ਿਲਆ, ''ਤੇਰੇ ਇਨ4 2 ਦਸ
ਿਮੰਟ2 ਨG  ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕ6 ਢ ਲੈਣੀ ਸੀ।''
''ਜਾਨ ਿਨਕਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਉਸਦਾ ਹ6 ਥ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹ6 ਥ ਿਵਚ ਘੁ6 ਟ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਕੁਝ ਦੇਰ
ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ। ਦੋਵ? ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਇਕ ਟ6 ਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ।
''ਹ2 ਦ6 ਸ ਫੇਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?'' ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਘੁਮੇਰੀਆਂ ਖਾਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
''ਹੁਣ ਤ2 ਇਕੋ ਰਸਤੈ।''
''ਕੀ?''
''ਦੋਵ? ਭ6 ਜ ਚਲਦੇ ਆਂ ਿਕਧਰੇ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਨਗ4ਾ ਗ6 ਡ:, ਇਸ ਗ6ਲ ਦਾ ਪਿਹਲ2 ਹੀ
ਜਵਾਬ ਲ6 ਭਣ ਲ6 ਗ ਪਈ।
''ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ: ਮੰਨG ?''
''ਨਾ, ਮ5 ਤ2 ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮ2 ਤ. ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਿਚਐ।''
''ਮੀਤ ਪਿਹਲ2 ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ42 ਤੋਲ ਲੈ, ਬੜੀਆਂ ਔਕੜ2 ਝ6ਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨG ।''
''ਮ5 ਤ2 ਮਨ ਤੋਲ ਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ  ਸੁਨG ਹਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮ5 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਔਕੜ ਸਿਹਣ ਨੂੰ  ਿਤਆਰ ਆਂ, ਬ6 ਸ ਤੂੰ  ਨਾ ਧੋਖਾ
ਦੇਈ।ਂ'' ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਸੰਘ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਿਗਆ।
''ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦ2, ਬੋਲ ਕਦ ਚ6 ਲਣੈ?''
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''ਹੁਣੈ ਲੈ ਚ6 ਲ।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬ2ਹ ਦੋਵ? ਹ6 ਥ2 ਨਾਲ ਘੁ6 ਟ ਲਈ।
''ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹ:, ਆਪ2 ਰਾਤ ਨੰੂ ਤੁਰ2ਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਚੜ4ਦੇ ਨੰੂ ਦੂਰ ਿਨਕਲ ਜਾਈਏ। ਨਾਲੇ ਮ5 ਕੁਝ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ
ਪ:ਬੰਧ ਕਰ ਲTਗਾ।''
''ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ।''
''ਬੋਲ ਿਕਹੜੀ ਰਾਤ ਆਵ2?''
''ਪਰਸ. ਨੰੂ ਆਜ: ਿਗਆਰ2 ਕੁ ਵਜੇ।''
ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਦੋਵ2 ਦੇ ਹ6 ਸਦੇ ਨ] ਣ2 ਿਵਚ ਿਦਲ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਦਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਰੁ6 ਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਅ6 ਜ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ2 ਨੰੂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਕੂਟਰ
ਸੜਕ2 ਕ6 ਛਦਾ ਵ6 ਡੇ ਚ6 ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ। ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਸੂਏ ਦੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅ6 ਗੇ
ਬ2ਹ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਿਖਆ।
''ਅਜੇ ਤ2 ਚਾਲੀ ਿਮੰਟ ਪਏ ਨG , ਿਕਵ? ਕਰਨG ◌ੈ?'' ਉਸਨG  ਭਾਗੂ ਨੰੂ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪੰਦਰ2 ਕੁ ਿਮੰਟ ਰਿਹੰਦੇ ਤੁਰ2ਗੇ।''
ਦੋਵ? ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਸਟ5ਡ ਲਾ ਕੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੂਏ ਿਵਚ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਸ਼2ਤ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਨ4G ਰੀ ਰਾਤ
ਿਵਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵ2ਗ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਵਛੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ Pਚੇ ਲੰਬੇ
ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾNਦੀ ਸੀ। ਦੂਰ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤ. ਬਾਹਰ-ਬਾਰ ਜ2ਦੀ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ
'ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਿਕਸੇ ਮੁਿਟਆਰ ਦੀ ਚੁੰ ਨੀ 'ਤੇ ਲ6 ਗੇ ਿਸਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮ6 ਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ
ਚਮਕਣ ਵ2ਗ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਸੂਏ ਦੀ ਪੁਲੀ ਤ. ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕ6 ਿਲਆਂ ਦੀ ਿਵ6 ਥ 'ਤੇ ਿਪੰਡ ਚ6 ਕ ਦੇ ਘਰ2 ਿਵਚ ਕੋਈ-ਕੋਈ
ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੁ6 ਤੇ ਦੇ ਭFਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਪਰਤ6 ਖ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਸੂਏ ਦੀ
ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਖੜ4ੀ ਿਕ6 ਕਰ ਤ. ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਿਚਰ-ਿਚਰ ਕਰਦਾ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਿਠਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੰੂ
ਅ6 ਧੀ ਰਾਤ ਸਮ? ਆਪਣੇ ਆਲ4ਣੇ ਕੋਲ ਮਨੁ6 ਖ ਦੀ ਹ.ਦ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਾਪੀ ਸੀ। ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮ6 ਧਮ ਗ6ਲਬਾਤ
ਸੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵ2ਗ ਸ਼2ਤ 'ਤੇ ਚੁ6 ਪ ਵ2ਗ ਸੀ। ਵੀਹ ਿਮੰਟ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਸਕੂਟਰ ਨੰੂ ਿਕ6 ਕ ਮਾਰੀ।
ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਿਹਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਿਕ6 ਕਰ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਿਗਆ ਸਮਝ ਕੇ ਿਚਰ-ਿਚਰ ਕਰਦਾ ਮੁੜ
ਿਕ6 ਕੜ ਉਤੇ ਜਾ ਬੈਿਠਆ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ੈਿਦਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਖੂਹ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਵ2ਗ Pਚੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਸੀ। ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨG  ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਚੌੜੀ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਉਪਰ ਚਾੜ4 ਿਲਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ
ਖ਼ਤਰਾ ਗਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਿਲਸ ਨG  ਘੇਰ ਲਏ ਤ2 ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵ2ਗੇ। ਦੋਵ2 ਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ  'ਧ6 ਕ-ਧ6 ਕ' ਵ6 ਜ
ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵ: ਸਾਹਮਿਣN ਆNਦਾ ਵਹੀਕਲ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਗ6 ਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜ2 ਿਕਸੇ ਚੌਕ ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ
ਵਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ. ਬੁਢਲਾਡਾ ਪਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਤ2 ਦੋਵ2 ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕ ਪਈ। ਇਕ ਤਸ6 ਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਿਕ
ਮੁੜਿਦਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ:। ਿਟ6 ਿਬਆਂ ਿਵਚਕਾਰ. ਲੰਘਦੀ ਸੇਖ਼ਗੜ4 ਨੰੂ ਜ2ਦੀ ਟੁ6 ਟੀ ਫੁ6 ਟੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹੌਲੀ
ਹੋ ਿਗਆ। ਬੁ6 ਢੀਆਂ ਿਕ6 ਕਰ2 ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁ6 ਬੇ ਬਜ਼ਰੁਗ2 ਵ2ਗ ਝੁਕੀਆਂ ਖੜ4ੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਟਰ ਦੀ 'ਖਰਰ..ਖਰਰ....' ਸੁਣ
ਕੇ, ਿਟ6 ਬੇ 'ਤੇ ਖੜ4ੀ ਬੇਰੀ ਥ6 ਲੇ ਬੈਠੀ ਰੋਝ2 ਦੀ ਡਾਰ ਨG  ਕੰਨ ਚੁ6 ਕ ਲਏ। ਉਨ4 2 ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਬੈਟਰੀਆਂ



ਵ2ਗ ਚਮਕੀਆਂ। ਕੁਝ ਿਹਲਜੁਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼2ਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਖ਼ਗੜ4 ਿਪੰਡ ਦਾ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2
ਬ6 ਲਬ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਕੂਟਰ ਸੇਖਗੜ4 ਫਾਟਕ ਤ. ਥੋੜ4ਾ ਹਟਵ: ਪਹੀ ਪਾ ਿਲਆ।
ਰੇਲ-ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਪੁਰੇ ਦੀ ਲੋਰੀ ਲ5ਦਾ
ਸ਼2ਤ ਸੁ6 ਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੁ6 ਤੇ ਦੇ ਭFਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਹ.ਦ ਿਜਤਾ ਜ2ਦੀ। ਖ6 ਬੇ ਪਾਸੇ ਫਾਟਕ ਦੀ
ਮ6 ਧਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਿਚ6 ਟਾ ਚਾਨਣ ਪਟੜੀ 'ਤੇ Tਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੋਵ? ਕੁਝ ਿਚਰ ਖੜ4ੇ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਭ2ਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਸਭ
ਪਾਸੇ ਸ਼2ਤੀ ਿਦਸੀ ਤ2 ਭਾਗੂ ਨG  ਮੋਢੇ ਿਵਚਲਾ ਬੈਗ ਲਾਹ ਕੇ ਗੁਰਨ] ਬ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਤੂੰ  ਐ ਂਕਰ, ਇਥੇ ਖੜ4ਾ ਰਿਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਪੁ6 ਛੇ ਤ2 ਕਿਹੰਦੀ ਵ: ਅਸ: ਤ2 ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ. ਆਏ ਹ2, ਇਥੇ ਸਕੂਟਰ
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਿਪੰਡ 'ਚ. ਕੋਈ ਚਾਬੀ-ਪਾਨਾ ਲੈਣ ਿਗਐ।'' ਭਾਗੂ ਪੂਰੀ ਗ6ਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਟੜੀ ਟ6 ਪ
ਿਗਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਇਕ ਕਾਲਾ ਕੁ6 ਤਾ ਉਸਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਭFਕਣ ਲ6 ਗ
ਿਪਆ। ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਭਾਗੂ ਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇ6 ਟ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮ6 ਥੇ ਿਵਚ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਿਫਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ
ਡਰ. ਚੁ6 ਪ ਵ6 ਟ ਲਈ। ਕੁ6 ਤਾ ਕੁਝ ਿਚਰ ਭFਕਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਿਫਰ ਆਪ ਹੀ ਫਾਟਕ ਵ6 ਲ ਦੌੜ ਿਗਆ।
ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅ6 ਗੇ ਖੜ4 ਕੇ ਭਾਗੂ ਥੋੜ4ਾ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਖੋਲ4 ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਭਾਗੂ ਨG  ਭ6 ਜ ਕੇ
ਜ6 ਫੀ ਿਵਚ ਘੁ6 ਟ ਲਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਬਾਹਰਲਾ ਕੰੁਡਾ ਲਗਾ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਿਬਨ2 ਕੁਝ ਬੋਿਲਆਂ ਭਾਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ।
''ਤੇਰੇ ਿਪੰਡ ਆਇਆਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁ6 ਿਛਆ ਈ ਨੀ।'' ਭਾਗੂ ਨG  ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਛੇੜਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
''ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤ2 ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜ2ਦੀ ਐ।'' ਕੁੜੀ ਨG  ਬ2ਹ ਭਾਗੂ ਦੇ ਲ6 ਕ
ਦੁਆਿਲN ਵਲ ਲਈ।
''ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਐ?'' ਭਾਗੂ ਨG  ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਗਲ ਪਾਏ ਵ6 ਡੇ ਬੈਗ ਵ6 ਲ ਵੇਖਿਦਆਂ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਕ6 ਪੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ।''
''ਪੈਸੇ ਤ2 ਮ5 ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ।''
''ਫੇਰ ਕੀ ਹੰੁਦੈ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਤ2 ਸੌ ਲੋੜ ਪ5ਦੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤ2 ਹ6 ਕ ਬਣਦਾ ਸੀ।''
''ਿਕੰਨG  ਨG ?''
''ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ।''
''ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ? ਐਨG  ਕੀ ਕਰਨG  ਸੀ।''
''ਐਨG  ਿਕੰਨG  ਕੁ ਨG ?''
''ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਮੀਰ2 ਲਈ ਤ2 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ:।''
ਦੋਵ? ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਸਕੂਟਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਭਾਗੂ ਨG  ਗੁਰਮੀਤ ਤ. ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਬੈਗ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਅ6 ਗੇ ਰ6 ਖ ਿਲਆ। ਸ਼2ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਗੰੂਜ ਮੁੜ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਾਟਕ ਦੀ ਮ6 ਧਮ ਲਾਈਟ
ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਜਗਦਾ ਟਾਵ2-ਟਾਵ2 ਬ6ਲਬ ਹਨ4G ਰੇ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਿਗਆ। ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੀਆਂ ਦੁਧੀਆ
ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਅ6 ਗੇ ਚਮਕਣ ਲ6 ਗੀਆਂ। ਸਕੂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ. ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ।
''ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਗੁਰਨ] ਬ, ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਨੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਭਾਗੂ ਸਕੂਟਰ
'ਤ. ਉਤਰ ਗਏ।



''ਖੇਚਲ ਕਾਹਦੀ, ਇਹ ਤ2 ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੀ।''
''ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਾਈ।ਂ'' ਭਾਗੂ ਨG  ਗੁਰਨ] ਬ ਨਾਲ ਹ6 ਥ ਿਮਲਾNਿਦਆਂ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਜ6 ਫੀ ਪਾ ਲਈ।
''ਤੁਸ: ਵੀ ਿਸ4ਆਰ ਰਿਹਓ। ਨਾਲੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰ6 ਖ: ਿਕਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਈ ਭੁ6 ਲ ਜ?।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀ ਿਮ6 ਠੀ ਚੋਟ 'ਤੇ
ਗੁਰਮੀਤ ਹ6 ਸਣ. ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੀ, ''ਚੰਗਾ ਵੀਰ, ਚੰਗਾ ਭਾਬੀ।''
''ਚੰਗਾ ਬਾਈ।''
ਗੁਰਨ] ਬ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਦੋਵ? ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਹਾਲ ਿਵਚ. ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਬ5ਚ ਉਪਰ ਆ ਬੈਠG । ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਤ
ਵਰਗੀ ਚੁ6 ਪ ਸੀ। ਬ6 ਸ ਦਸ-ਪੰਦਰ2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬ5ਚ2 ਉਪਰ ਬੈਠੀਆਂ Nਘਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ
ਅਵਾਰਾ ਕੁ6 ਤੇ ਇੰਨੂਆਂ ਵ2ਗ ਇਕ6 ਠG  ਹੋਏ ਸੁ6 ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਲਿਹੰਦੇ ਵ6 ਲ ਇਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ
ਉਦਾਸ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਿਨੱਕੇ ਸਟੋਵ ਉਪਰ ਰ6ਖੀ ਕੇਤਲੀ ਿਵਚ. ਅਮਲੀ ਦੀ ਬੀੜੀ ਦੇ ਧੁ◌ੂ◌ੰਏ ਿਜੰਨੀ
ਭਾਫ਼ ਿਨਕਲ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਾਰ. ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀ ਤੇ ਉਸ ਿਵਚ. ਆNਦੀ ਲF ਗ2 ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਟਾਵ?-ਟਾਵ? ਗਾਹਕ ਦਾ
ਿਦਲ ਲਲਚਾ ਜ2ਦੀ ਸੀ।
''ਤੁਸੀ ਬੈਠW  ਐਨG , ਮ5 ਚਾਹ ਨੂੰ  ਕਿਹ ਆਵ2, ਨਾਲੇ ਿਟਕਟ2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।'' ਭਾਗੂ ਨG  ਬੈਗ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਲ  ਬ5ਚ 'ਤੇ ਰ6 ਖ
ਿਦ6 ਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਚਾਹ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਚਲਾ ਿਗਆ।
''ਅਜੇ ਇਕ ਵਜੇ ਆਉਗੀ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ6 ਡੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਦੋਵ? ਿਟਕਟ2 ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਿਲਆ ਫੜਾਈਆਂ।
'ਰਾਹ 'ਚ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਟੈਮ ਲ6 ਗੂ।''
''ਲ6 ਗ ਜਾਣਗੇ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ, ਪਿਹਲ2 ਥਾਨG ਸਰ ਉਤਰਨਾ ਪਊ। ਫੇਰ ਉਥ. ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੀ ਫੜਨੀ ਪਊ।''
''ਤ2 ਤ2 ਫੇਰ ਿਕਤੇ ਸਵੇਰ ਤ6 ਕ ਪਹੰੁਚਾਗੇ।''
''ਹ2।''
''ਲਓ ਸਾਅਬ ਚਾਏ।'' ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨG  ਟ:ੇਅ 'ਚ ਰ6 ਖੇ ਦੋ ਿਨੱਕੇ ਕ6 ਪ ਅ6 ਗੇ ਕਰ ਿਦ6 ਤੇ। ਦੋਵ2 ਨG  ਇਕ-ਇਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕ6 ਪ
ਚੁ6 ਕ ਿਲਆ।
ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਗ6 ਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ2 ਨG ੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ
ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁ6 ਕਣ ਿਵਚ ਰੁ6 ਝ ਗਏ। ਗ6 ਡੀ ਨG  ਦੂਰ. ਕਾਲੇ ਹਨ4G ਰੇ
ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ ਲੰਬੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਇੰਜਣ ਦੇ ਮ6 ਥੇ 'ਤੇ ਲ6 ਗੀ ਪੂਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਗੋਲ ਲਾਈਟ ਨG ੜੇ ਹੰੁਦੀ ਗਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ
ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮ6 ਚ ਗਈ, ਰੌਲਾ Pਚਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਸੁ6 ਤੇ ਪਏ ਕੁ6 ਿਤਆਂ ਨG  ਕੰਨ ਚੁ6 ਕ ਲਏ, ਗਾਰਡ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅ6 ਗੇ
ਆ ਿਗਆ। ਗ6ਡੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਬ:ੇਕ ਚੀਕੇ। ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਦਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੰਿਜ਼ਲ2 ਨੂੰ
ਟੋਹਲਦੇ ਨਵ? ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚ6 ਲ ਪਏ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ6 ਟ2 ਉਪਰ ਰ6 ਖ
ਲਏ ਤੇ ਿਖੜਕੀ ਨG ੜਲੀ ਸੀਟ ਮ6 ਲ ਲਈ। ਸਾਹਮਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਦੋ ਬ6 ਚੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ
ਿਸਰ ਸੁ6 ਟੀ ਸੁ6 ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਪਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ6 ਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਸੀਟ 'ਤੇ
ਇਕ ਖੰੂਜੇ ਗੰਢ ਿਜਹੀ ਬਿਣਆ ਸੁ6 ਤਾ ਿਪਆ ਸਾਧੂ ਰੌਲਾ-ਰ6 ਪਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅ6 ਖ ਲਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇਕ ਿਬਹਾਰੀ ਭਈਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੈਗ ਅਤੇ
ਬੋਰੀ ਿਵਚ ਿਨੱਕ-ਸੁ6 ਕ ਪਾਈ ਆ ਬੈਠG  ਸਨ। ਗ6 ਡੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੂਕ ਨG  ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ2 ਨੰੂ ਚੌਕੰਨG  ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਹਝੂਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਰਸਕਣ ਲ6 ਗੀ ਿਜਵ? ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਸ6 ਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰ:ਗਦਾ ਹੈ।



ਗ6ਡੀ 'ਛੁ6 ਕ-ਛੁ6 ਕ' ਕਰਦੀ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਬ6 ਦਲ ਛ6 ਡਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ2 ਦੂਰ
ਹਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਿਨੱਕੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਾਲੀ ਹਨ4G ਰੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁ◌ੁਣ
ਗ6ਡੀ ਹਨ4G ਰੇ ਨੰੂ ਚੀਰਦੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ2 ਨੰੂ ਿਪ6 ਛੇ ਸੁ6 ਟਦੀ, ਿਪੰਡ2 ਨੰੂ ਿਪ6 ਛੇ ਸੁ6 ਟਦੀ, ਸ਼ਿਹਰ2 ਨੰੂ 'ਹ6 ਟ ਿਪਛੇ' ਕਿਹੰਦੀ ਸਰਪ6ਟ
ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
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ਹਨ4G ਰਾ ਸੁੰ ਗੜਦਾ ਖ6ਲ-ਖੰੂਿਜਆਂ ਿਵਚ ਲੁਕਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਚਾਨਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੂੜ4ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ2ਦਾ ਸੀ। ਆਲ4ਿਣਆਂ
ਿਵਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਿਹਲਜੁਲ ਅਤੇ 'ਚ:-ਚ:' ਫੁ6 ਟਦੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ 'ਜੀ ਆਇਆਂ' ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗ6 ਡੀ ਦੀ ਲੰਬੀ
ਕੂਕ ਅਤੇ 'ਦਗੜ-ਦਗੜ' ਨG  ਸਾਰੇ ਸੇਖ਼ਗੜ4 ਨੰੂ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁ6 ਲ4ੀ
ਤ2 ਸੀਰੀ ਆਵਾਜ਼2 ਮਾਰਦਾ ਗੇਟ ਨੰੂ 'ਥ6 ਪ-ਥ6 ਪ' ਖੜਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨG  ਉਭੜਵਾਏ ਿਜਹੇ ਨG  ਮੰਜੇ ਕੋਲ. ਟਟੋਲ ਕੇ
ਜੋੜੇ◌ੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲfਹਣ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਜਦ. ਉਸਨG  ਗੇਟ ਖੋਲ4ਣ ਲਈ ਹ6ਥ ਵਧਾਇਆ ਗੇਟ ਅੰਦਰ. ਖੁ6 ਲ4ਾ ਿਪਆ ਸੀ।
''ਓਏ ਭਾਈ ਦੇਿਵਆ ਬਾਹਰ. ਈ ਅਿੜਆ ਲਗਦੈ।''
''ਓਹ ਹ2।'' ਸੀਰੀ ਬਾਹਰ. ਕੁੰ ਡਾ ਖੋਲ4 ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ।
''ਮ5 ਿਕਹਾ ਦੇਵੇ ਨੰੂ ਚਾਹ ਧਰ ਿਦੰਦੇ ਖੜ4ੇ ਹੋ ਕੇ।''
ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਆ ਖਿੜ4ਆ। ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਅ6 ਖ2 ਮਲਦੀ 'ਹੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ' ਕਿਹੰਦੀ ਮੰਜੇ 'ਚ.
ਉਠ ਖੜ4ੀ।
''ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਿਗਐ?'' ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਨG  ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਨੰੂ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ।''
''ਕੁੰ ਡਾ ਤ2 ਬਾਹਰ. ਅਿੜਆ ਿਪਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਮ5 ਆਪ ਅੰਦਰ. ਲਾ ਕੇ ਿਪਆਂ। ਿਮੰਦਰ ਿਕ6 ਥੇ ਐ?''
''ਉਹ ਤ2 ਕੋਠG  'ਤੇ ਿਪਐ। ਮੀਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਰਾਤ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਮ5 ਪੜ4 ਕੇ ਅੰਦਰੇ ਪੈਜੂੰ ।''
ਜਦ. ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਨG  ਕੋਠG  ਚੜ4 ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਮੰਦਰ ਸੁ6 ਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਉਠਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਜਦ. ਿਮੰਦਰ ਤੇ
ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤ2 ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਡੌਰ-ਭੌਰ ਿਜਹੀ ਹੋਈ ਭ6 ਜੀ ਆਈ, ''ਮੀਤੀ ਦੇ ਬਾਪੂ! ਮੀਤੀ ਅੰਦਰ
ਹੈਨੀ, ਨਾਲੇ ਕ6 ਪੜੇ ਲੀੜੇ ਿਖੰਡੇ ਪਏ ਨG ।''
''ਓਹ.. ਇਥੇ ਹੋਊ ਿਕਤੇ।''
''ਨ2ਹ ਤੂੰ  ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤ2 ਦੇਖ।'' ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਮੂ◌ੁਹਰੇ ਲ6 ਗ ਗਈ। ਜਦ. ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਰ2 ਨG  ਵੇਿਖਆ, ਕ6 ਪੜੇ ਸ6 ਚਮੁ6 ਚ
ਿਖ6 ਲਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਲਮਾਰੀ ਫਰੋਲੀ, ਿਵਚ. ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਟ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਸਬਾਤ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ,
ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੁ6 ਲ4ੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਟ6 ਬਰ ਨੰੂ ਿਪ6 ਸੂ ਪੈ ਗਏ। ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਗਸ਼ੀ
ਖਾ ਕੇ ਿਡ6 ਗ ਪਈ। ਿਮੰਦਰ ਨG  ਭ6 ਜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬFਦਿਲਆਂ ਵ2ਗ 'ਹਾਏ-ਹਾਏ' ਕਰਨ ਲ6 ਗ
ਪਈ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਰੀ ਵੀ ਕ6 ਖ ਪਾNਦਾ ਭ6 ਿਜਆ ਆਇਆ, ''ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਜੀ?''
''ਮੀਤੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਘਰ?।'' ਿਮੰਦਰ ਦੀ ਗ6ਲ ਤ. ਸੀਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਿਗਆ।



''ਚੰਗਾ ਗ6ਲ ਸੁਣੋ! ਜੋ ਹੋ ਗੀ, ਸੋ ਹੋ ਗੀ। ਹੁਣ ਅ6 ਗੇ ਨਾ ਗ6ਲ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਕ6 ਿਢY। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁ6 ਛੇ ਤ2 ਕਿਹਿਦY ਵੀ ਪਾਸੇ ਗਈ
ਐ। ਐਨG  ਅਸ: ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ। ਮੀਿਤਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੂੰ  ਵੀ ਗ6ਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰ6 ਖੀ।'' ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਨG  ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਾNਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨG  ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਭਾਫ਼ ਤ6 ਕ ਨਾ ਕ6 ਢੀ। ਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਗ6 ਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜ2ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ
ਥ6 ਕੇ ਟੁ6 ਟੇ ਘਰ ਮੁੜਦੇ। ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾNਦੀ ਪੁ6 ਛਦੀ, ''ਲ6 ਿਗਆ ਕੁਛ ਪਤਾ?'' ਤ2 ਅ6 ਗੇ ਹਰਬਖਸ਼
ਦਾ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਝੁਿਕਆ ਿਸਰ 'ਨ2ਹ' ਿਵਚ ਿਹਲਦਾ। ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਕਾਲਜਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜ2ਦੀ। ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਜਦ
ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁ6 ਘ ਨਾ ਿਨਕਲੀ ਤ2 ਹਰਬਖਸ਼ ਨG  ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਮ6 ਤਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗ6ਲ ਕੀਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG
ਉਸਨੰੂ ਤਸ6 ਲੀ ਭਿਰਆ ਹੰੁਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਿਦ6 ਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ।
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ਜਾਟ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਛ6 ਤ ਤ. ਸਾਰੇ ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ2 ਦੀਵਾਲੀ ਨੰੂ ਲ6 ਗੇ ਦੀਿਵਆਂ ਵ2ਗ ਚਮਕ
ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਹੇਠ2 ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰ2, ਜੀਪ2 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ2
ਕੀੜੀਆਂ ਵ2ਗ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭ6 ਜੀਆਂ ਿਫਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼2ਤੀਨਗਰ 'ਚ. ਲੰਘਦੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੇ
'ਦਗੜ-ਦਗੜ' ਕਰਦੀ ਜ2ਦੀ ਰੇਲ ਗ6ਡੀ ਸ਼2ਤੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼2ਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਟੀ ਸੀ। ਹੇਠ2 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਿਵਚ
ਨਵ? ਆNਦੇ-ਜ2ਦੇ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ2 ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਛ6 ਤ 'ਤੇ ਖੜ4ੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ
ਇਥ. ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ2 ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ4 2 ਨੰੂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਪੰਜ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਚਾਰ ਪੰਜ
ਿਦਨ ਕੁਝ ਸੁ6 ਿਝਆ ਹੀ ਨਹ: ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਫਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅ6 ਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਆ ਖਿੜ4ਆ
ਸੀ। ਅ6 ਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦ. ਗੁਰਦੀਪ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ2 ਉਸਨG  ਸਲਾਹ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮੈਿਰਜ ਦਾ ਮੁਕ6 ਦਮਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਨG  ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਕ6 ਲ4 ਸ਼ਾਮ ਤ6 ਕ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤ2 ਿਕ
ਉਹ ਪਰਸ. ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਨF  ਵਜੇ ਤ6 ਕ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਅ6 ਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ2 ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦ.
ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਡਰ ਨੰੂ ਪਰ42 ਵਗਾਹ ਕੇ ਹFਸਲੇ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ. ਗੁਰਦੀਪ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਦ6 ਸ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਤ2
ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ: ਕਰਦੇ◌ੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਨG  ਬੜੀ ਫਰਾਖ਼ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ
ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕ6 ਚ ਿਪ6 ਲ ਹੋਈ ਉਹ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਆਪ ਮਨਾ ਲਵੇਗਾ।
ਗੁਰਦੀਪ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਹੌਸਲਾ ਿਦਊ ਗ6ਲ2 ਸੁਣ
ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਹੌਲਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨG  ਿਦਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਚੁ6 ਿਕਆ ਿਚੰਤਾਵ2 ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਿਵਚ ਛੰਡ ਿਦ6 ਤਾ
ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗ6ਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਡੋਲਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਧਰਵਾਸ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੇਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ
ਤ6 ਕ ਜ2ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਚ6 ਟੇ ਿਦਨ ਵ2ਗ ਸਾਫ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ ਸੀ।
ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਦੋਵ2 ਨG  ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕ6 ਪੜਾ-ਲੀੜਾ ਬੈਗ2 ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ। ਪਿਹਲ2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮ6 ਥਾ
ਟੇਿਕਆ, ਦੇਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅ6 ਿਗN ਕੈਥਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ6 ਸ ਚੜ4 ਗਏ। ਕੈਥਲ ਤ.
ਿਸ6 ਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਬ6 ਸ ਿਮਲ ਗਈ। ਿਤੰਨ ਵ6 ਜਦੇ ਨੰੂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਅ6 ਡੇ ਿਵਚ ਦੋਵ2 ਨG  ਡਰਦੇ-ਡਰਦੇ



ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਖੌਰੇ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਾ ਿਮਲ ਪਏ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਨG  ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ। ਉਪਰ. ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਭੁ6 ਖ ਨG  ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਦੋਵ? ਬFਦਲੇ ਿਜਹੇ ਬ6 ਸ ਅ6 ਡੇ 'ਚ. ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
''ਗੁਰਮੀਤ।''
''ਹ2।''
''ਪਿਹਲ2 ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਅ6 ਗੇ ਫੇਰ ਦੇਖ2ਗੇ। ਮ5 ਤ2 ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਿਪਆਂ।''
''ਚ6 ਲ ਠੀਕ ਐ, ਭੁ6 ਖ ਤ2 ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਬਹਤੁ ਲ6 ਗੀ ਪਈ ਐ।''
ਦੋਵ? ਵ6 ਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਛੋਟੇ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਸ6 ਜੇ ਮੁੜ ਗਏ।
''ਇ6 ਥੇ ਈ ਠੀਕ ਐ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਖੜ4 ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਿਸਰ ਿਹਲਾਅ ਕੇ
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਦ6 ਤੀ। ਦੋਵ? ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੇ।
'ਆਓ ਸਾਅਬ।'' ਬੈਰ4ੇ ਨG  ਕੋਲ ਡ6 ਠG  ਮੇਜ2 ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਏ।
ਬੈਰ4ੇ ਨG  ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰ6 ਿਖਆ ਿਗ6ਲਾ ਤੌਲੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਮੇਜ2 ਉਪਰ ਮਾਰ ਿਦ6 ਤਾ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹ6 ਥ ਪੰੂਝ
ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਿਟਕਾ ਿਲਆ। ਪਿਹਲ2 ਤ. ਪਏ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਜ6 ਗ ਚੁ6 ਕ ਲਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ6 ਗ ਅਤੇ ਦੋ
ਿਗਲਾਸ ਿਲਆ ਰ6 ਖੇ।
''ਹ2 ਸਾਅਬ?'' ਬੈਰ4ਾ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ2 ਤ. ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪੁ6 ਛ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਦੋ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ2।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਹੁਕਮ ਿਦ6 ਤਾ।
''ਚਾਏ।'' ਬੈਰ4ੇ ਨG  ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਬਾਅਦ 'ਚ।''
''ਅ6 ਛਾ ਜੀ।'' ਬੈਰ4ਾ ਕਿਹ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ2 ਆ ਗਈਆਂ। ਦੋਵ2 ਨG  ਅਜੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੂਰੀ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਜਦ. ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਦੂਸਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ
ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਿਦਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਿਖਆ ਤ2 ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਥ2ਏ ਂ ਪ6 ਥਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹ6 ਥ ਕੰਬ ਗਏ। ਿਦਲ ਸਿਹਮ
ਿਗਆ। ਮ6 ਥੇ ਤ. ਪਸੀਨਾ ਚੋਅ ਿਪਆ। ਬੁ6 ਲ42 'ਤੇ ਿਸਕਰੀ ਆ ਗਈ। ਿਦਲ ਬੁੜਕ-ਬੁੜਕ ਵ6 ਜਣ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ
ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗ6ਲ2 ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਿਮਠਾਈ ਤੋਲਣ
ਲ6 ਗ ਿਪਆ।
''ਭਾਗੂ!'' ਸਿਹਮੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਸੰਘ. ਮਸ2 ਬੋਲ ਿਨਕਿਲਆ।
''ਹ2, ਕੀ ਹੋਇਆ?'' ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਗੂ ਦੇ ਅਸਾਣ ਮਾਰੇ ਗਏ।
''ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੜ4ੈ'', ਭਗਵਾਨ ਨG  ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਿਫਰ
ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰ2 ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਗ6 ਡ ਿਦ6 ਤੀਆਂ, ''ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਐ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਿਗਐ ਕਈ
ਵਾਰੀ।''
''ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਬੇਪਰਵਾਹ2 ਵ2ਗ ਿਕਹਾ।
''ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਦੈ ਚੰਗੀ ਤਰ42। ਆਪਣੀ ਗ6ਲ ਡੈਡੀ ਨG  ਇਹਨੰੂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦ6 ਸੀ ਹੋਣੀ।'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਤ2 ਇਸ ਗ6ਲ ਦਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹ: ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ. ਇਹ ਗ6ਲ ਉਸਦੇ ਸਮਝ ਪਈ ਤ2 ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਿਹ6ਲ ਿਗਆ। ਦੋਵ? ਡਰ ਨਾਲ
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ਸੁੰ ਗੜੇ, ਨੀਵ: ਪਾਈ ਬੈਠG  ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲ6 ਗੇ ਪਰ ਉਹ ਿਮਠਾਈ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਹੋਟਲ
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਵ2 ਹੁਕਮ ਚਾੜ4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵ6 ਲ ਨੰੂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ।
''ਉਹ ਤ2 ਇਧਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨG ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਰ ਇਕ6ਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਿਜਵ? ਕੋਈ ਿਨੱਕਾ ਬ6 ਚਾ ਅਿਦ6 ਖ ਜਾਨਵਰ 'ਮਾT' ਦੇ
ਨ2 ਤ. ਡਰ ਕੇ ਸਿਹਮ ਜ2ਦਾ ਹੈ।
''ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?'' ਭਗਵਾਨ ਨG  ਡਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੁ6 ਿਛਆ।
''ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਿਦਿਸਆ।
ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਮ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਿਨਗ4ਾ ਸਿਹਮੇ ਬੈਠG  ਮੁੰ ਡੇ-ਕੁੜੀ ਉਪਰ ਜਾ ਪਈ। ਉਹ ਬੈਠਦਾ-ਬੈਠਦਾ ਥ2ਏ ਂਰੁਕ
ਿਗਆ, ''ਹ5! ਗੁਰਮੀਤ?'' ਊਸਦੀਆਂ ਕੁੰ ਢੀਆਂ ਮੁ6 ਛ2 ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਕੀਆਂ। ਉਹ ਘੇਰਨ ਵ2ਗ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਦੋਵ2 ਦੇ
ਿਸਰ ਉਪਰ ਆ ਖਿੜ4ਆ, ਿਪ6 ਛੇ ਦੋਵ? ਿਸਪਾਹੀ।
''ਕੁੜੀਏ! ਤ5 ਚੰਗੀ ਇ6 ਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਐ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹ5? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਮ2-ਿਪਓ ਦੀ ਇ6 ਜ਼ਤ ਦੀ ਤ2 ਸ਼ਰਮ
ਕਰ ਲ5ਦੀ?'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ 'ਤੇ ਬ6 ਦਲ ਵ2ਗ ਗਰਜ਼ ਿਪਆ।
''ਤੂੰ  ਓਏ! ਿਕਧਰ. ਵ6 ਡਾ ਆਸ਼ਕ ਬਿਣਆ ਿਫਰਦ5? ਚ6 ਲ, ਥਾਣੇ ਚ6 ਲ, ਤੇਰੀ ਕ6 ਢੀਏ ਆਸ਼ਕੀ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ
ਡੌਲੇ ਕੋਲ. ਫੜ ਕੇ ਖੜ4ਾ ਕਰ ਿਲਆ।
''ਅੰਕਲ ਮ5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਐ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਖੜ4ੀ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਖੜ4 ਗਈ।
''ਕ6 ਲ4 ਨੰੂ ਤੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ?ਗੀ, ਿਜਨ4 2 ਨG  ਤੈਨੰੂ ਜੰਿਮਐ, ਪਾਿਲਐ, ਪੜ4ਾਇਐ, ਉਨ4 2 ਦੀ ਕੋਈ
ਮਰਜ਼ੀ ਨੀ?'' ਥਾਣੇਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਰੋਅਬ ਝਾੜਦਾ ਬੁੜ4ਕ ਿਪਆ।
''ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ4 2 ਨਾਲ ਮ5 ਰਿਹਣੈ। ਮ5 ਚਾਹੇ ਔਖੀ ਹੋਵ2, ਚਾਹੇ ਸੌਖੀ, ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਕੀ। ਜੇ ਉਨ4 2 ਨG  ਮੇਰੇ ਨਹ:
ਆਉਣਾ ਤ2 ਚਾਹੇ ਜਮ42 ਨਾ ਆਉਣ। ਮ5 ਤ2 ਿਵਆਹ ਇਨ4 2 ਨਾਲ ਈ ਕਰਾTਗੀ।'' ਗੁਰਮੀਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗ6ਲ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਈ।
''ਚਲੋ ਸੋਡਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਿਵਆਹ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵ? ਿਸਪਾਹੀ ਮੁੰ ਡੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਦੋਵ2 ਨੰੂ ਡਰਾNਦੇ-ਧਮਕਾNਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ. ਦੋਵ? ਆਪਣੀ ਗ6ਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤ2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਥਾਣੇ
ਛ6 ਡ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸਨG  ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾ
ਿਲਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਮ2, ਬਾਪ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਉਸਨੰੂ ਮ6 ਲੋ-ਮ6 ਲੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਸੁ6 ਟ ਕੇ ਿਪੰਡ ਨੂੰ  ਲੈ ਤੁਰੇ। ਕਾਰ ਧਾਹ2
ਮਾਰਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਛਪਦੇ ਸੂਰਜ ਵ2ਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਗਈ।

-0-
ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਨ] ਬ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਜ6ਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਸੰਗਰੂਰ ਬ6 ਸ ਸਟ5ਡ ਿਵਚ ਨF
ਵਜੇ ਤ. ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਿਕਧਰੇ ਿਦਖਾਈ ਨਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਨF  ਤ. ਸਾਢੇ ਨF  ਹੋ ਗਏ, ਿਫਰ ਪੌਣੇ ਦਸ ਤੇ ਅਖੀਰ
ਦਸ ਵ6 ਜ ਗਏ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਪ:ੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਭੈੜੀਆਂ ਸੋਚ2 ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਜਕੜ ਲਏ। ਅਖੀਰ ਗ6ਲ
ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਮ2 ਤ2 ਨF  ਵਜੇ ਅ6 ਡੇ ਦਾ ਹੀ ਿਦ6 ਤਾ ਸੀ।
''ਸਰਪੰਚ, ਅਜੇ ਤ6 ਕ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਕਾਹਤ. ਨੀ? ਕੀ ਗ6ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ?'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ
ਪੁ6 ਿਛਆ।
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''ਮੈਨੰੂ ਤ2 ਉਹਨG  ਨF  ਵ6 ਜਦੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਤੀ, ਕਿਹੰਦਾ ਪ6 ਕਾ ਆ ਜਾT।'' ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹ: ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਿਕਤੇ ਨਾ ਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।'' ਰਾਜਾ ਬੋਿਲਆ।
''ਪਰਸ. ਤ2 ਉਹਨG  ਫੋਨ 'ਤੇ ਿਕਹਾ ਤੀ ਵੀ ਮ5 ਇਥ. ਕ6 ਲ4 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚ6 ਲ4 ਪTਗਾ। ਜੇਕਰ ਕ6 ਲ4 ਉਥ. ਸਵੇਰੇ ਤੁਿਰਆ
ਹੋਣਾ ਤ2 ਕ6ਲ4 ਦੁਪਿਹਰ ਤ6 ਕ ਇਥੇ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਹੋਊ।'' ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗ6ਲਬਾਤ
ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਿਕਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਧ6 ਕੇ ਨਾ ਚੜ4 ਗਏ ਹੋਣ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸ਼6 ਕ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ।
''ਹੋ ਸਕਦੈ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਦਾ ਸ਼6 ਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਗਆ, ''ਨਾਲੇ ਆਪ2 ਐਡੀ ਦੂਰ ਿਕਮ? ਪਤਾ
ਕਰ2ਗੇ।'' ਗੁਰਨ] ਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਆ ਖੜ4ੀ।
''ਪਿਹਲ2 ਇਥੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੀ ਪਤੈ ਇਥੇ ਈ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।'' ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗ6ਲ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਜਚ
ਗਈ। ਸਰਪੰਚ ਅ6 ਗੇ ਲ6 ਗ ਿਪਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਿਪ6 ਛੇ-ਿਪ6 ਛੇ ਥਾਣੇ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ. ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਵ6 ਡੇ ਚੌਕ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ. ਲੰਘਣ ਲ6 ਗੇ ਤ2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ ਸ6 ਜੇ ਹ6ਥ ਬਣੀ ਹਵਾਲਾਤ
ਿਵਚ ਭਗਵਾਨ ਡ6 ਿਕਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਿਖੰਿਡਆ ਹੌਸਲਾ ਬ6 ਝ ਿਗਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਬੁ6 ਲ42 ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਿਪਆ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਰ: ਹੌਸਲੇ ਭਿਰਆ ਹ6ਥ ਖੜ4ਾ ਕਰਕੇ ਿਸ6 ਧਾ ਥਾਣੇਦਾਰ
ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਨG  ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ ਦ6 ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵ2 ਨG  ਆਪਸ ਿਵਚ ਘੁ6 ਟ ਕੇ ਹ6 ਥ
ਿਮਲਾਇਆ। ਜਦ. ਉਨ4 2 ਨG  ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਛ6 ਡਣ ਦੀ ਗ6ਲ ਤੋਰੀ ਤ2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੈਰ2 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਪਿਹਲ2 ਤ2
ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ: ਿਮੰਨਤ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਿਘਓ ਿਸ6 ਧੀ Nਗਲੀ ਿਨਕਲਦਾ ਨਾ ਿਦਿਸਆ ਤ2 ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵ6 ਲ
ਿਸ6 ਧਾ ਹੋ ਿਗਆ। ''ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ! ਮੁੰ ਡਾ-ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨG , ਨਾਲੇ ਇਹ
ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹ:, ਦੋਏ ਬੀ.ਏ. ਨG । ਇਨ4 2 ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਿਕਹੜੇ ਕਾਨੰੂਨ 'ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਓ? ਸਾਡੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਦ6 ਸੋ ਕੀ ਕਸੂਰ
ਐ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਐ ਏਤੇ? ਊਈ ਂ ਿਬਨ2 ਮਤਲਬ ਦੇ ਕ6 ਲ4 ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਿਰਐ!ਂ ਅਸ: ਤ2 ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ
ਪਹੰੁਚ ਕਰ2ਗੇ। ਨਾਲੇ ਥੋਡੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼6 ਦਦ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਵ2ਗੇ। ਚਲੋ ਮੰਿਡਓ!'' ਸਰਪੰਚ ਗੁ6 ਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਇਆ
ਕੁਰਸੀ 'ਚ. ਭ6 ਠੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵ2ਗ ਿਤੜਿਕਆ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।
''ਸਰਪੰਚ ਸਾਅਬ ਤੁਸ: ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਲੈ ਿਜN, ਐਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਐ। ਬੈਠ ਜੋ ਦੋ ਿਮੰਟ।'' ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ
ਗ6ਲ2 ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝ6ਗ ਵ2ਗ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ2 ਥ6 ਿਲN ਿਮ6 ਟੀ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਉਸਨG  ਬ6 ਕਰੀ ਦੇ ਬ6 ਚੇ ਵ2ਗ
ਿਮਣ-ਿਮਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਭਗਵਾਨ ਉਨ4 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਦ6 ਤਾ।
ਥਾਣੇ ਤ. ਉਹ ਿਸ6 ਧਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁ6 ਸਾ ਅੰਗਾਿਰਆਂ ਵ2ਗ ਤਪਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੁ6 ਸਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ6 ਖ ਿਵਚ ਭੁਗਤ ਿਗਆ। ਸਰਪੰਚ ਨG  ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਭਾਲ ਕੇ◌ੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਕੇਸ
ਪੂਰਾ ਜਬਰਦਸਤ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਥਣੇ ਛੇ ਵਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਸਮੋਈ ਕਚਿਹਰੀਆਂ 'ਚ. ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲੇ।
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ਚਾਹੇ ਸੇਖਗੜ4ੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨG  ਗ6ਲ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਲੁਕ ਰ6 ਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦ6 ਬੀ ਅ6 ਗ ਦਾ ਧੰੂਆਂ ਕੋਠG  ਚੜ4 ਕੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਖੰਡ ਿਗਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਭ6 ਜ ਜਾਣ ਦੀ ਗ6ਲ ਮੀਤੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤ. ਮੂੰ ਹ. ਮੁ◌ੂ◌ੰਹ ਹੁੰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਅ6 ਗ ਵ2ਗ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵ6 ਜ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਸੀ ਿਕ ਗ6ਲ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ Pਚੀਆਂ
ਕੰਧ2 ਨਹ: ਟ6 ਪ ਸਕੀ। ਸਾਰਾ ਟ6 ਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਸੌ-ਸੌ ਸਲਾਹ2 ਬਣਾNਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗ6ਲ ਿਸਰੇ ਨਹ: ਸੀ ਲ6 ਗੀ।
ਿਜਸ ਿਦਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਟ6 ਬਰ ਨG  ਸੁ6 ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ, 'ਚਲੋ ਇ6 ਜ਼ਤ ਰੁਲਣ. ਰਿਹ ਗਈ।' ਉਨ4 2 ਨG
ਤੁਰੰਤ ਗ6ਡੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ  ਲੈ ਆਂਦਾ। ਘਰ ਆੳਂ◌ੁਿਦਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰ ਡੀ ਲਾ ਕੇ ਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਨG  ਗੁਰਮੀਤ
ਨੰੂ 'ਧਂ◌ੈਅ-ਧ5ਅ' ਕੁ6 ਟ ਿਦ6 ਤਾ। ਮੀਤੀ ਦੀ ਮ2 ਹ6 ਥ ਜੋੜਦੀ, ਤਰਲੇ ਕ6 ਢਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਕਸੇ ਨG  ਨਾ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਮੀਤ
ਲਾਸ਼ ਬਣੀ, ਿਨੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਦ ਕੁ6 ਟ-ਕੁ6 ਟ ਦੋਵ2 ਦੀ ਬ6 ਸ ਹੋ ਗਈ ਤ2 ਉਹ ਗਾਲ42 ਕ6 ਢਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ।
ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਮ2 ਨG  ਿਡ6 ਗੀ ਪਈ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਚੁ6 ਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁ6 ਕਲ ਿਵਚ ਲ5ਿਦਆਂ ਉਸਦਾ ਮੁੜ4ਕੇ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਇਆ
ਿਚਹਰਾ ਆਪਣੀ ਚੁੰ ਨੀ ਨਾਲ ਪੰੂਿਝਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਰੋਿਕਆ ਦਰਦ ਕੜ ਪਾਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਮ2 ਦੇ ਗਲ
ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਕੇ Pਚੀ-Pਚੀ ਧਾਹ2 ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਉਸਦੀ ਮ2 ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੰੂਝਦੀ, ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ  ਚੁ6 ਪ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ2 ਤ6 ਕ ਸਾਰੇ ਟ6 ਬਰ ਨG  ਗ6ਲ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਪਤਾ ਲ6 ਗਣ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਇ6 ਜ਼ਤ
ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਗ6ਲ ਅ6 ਗੇ ਵਧਾNਦੇ ਤ2 ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਢ6 ਡ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਰ6 ਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦ.
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚ6 ਿਲਆ ਤ2 ਸਾਰੇ ਟ6 ਬਰ ਦੇ ਖਰ:ਡ ਆਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚੜ ਗਏ। ਇਸ ਗ6ਲ ਬਾਰੇ ਤ2
ਿਕਸੇ ਨG  ਸੋਿਚਆ ਤ6 ਕ ਨਹ: ਸੀ ਿਕ ਸ਼2ਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਥ. ਤ6 ਕ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਫਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭ6 ਿਜਆ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹ: ਸੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ2 ਨੂੰ  ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ
ਜਾਣ ਲ6 ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਿਵਰੁ6 ਧ ਿਬਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਰਬਖਸ਼ ਨG  ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਇਕ
ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਅ6 ਗੇ ਪਵਾ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਗ6ਲ ਮੰਨ ਲਈ।

-0-
ਗ6ਡੀ ਨG  ਅਸਮਾਨ ਛੂੰ ਹਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬ:ੇਕ ਲਾਏ। ਿਵਚ. ਭਗਵਾਨ, ਉਸਦਾ ਬਾਪ, ਮੁਖਿਤਆਰ ਸਰਪੰਚ,
ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ, ਰਾਜਾ, ਗੁਰਨ] ਬ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨੰਮ ਥ6 ਲੇ ਬਣੀਆਂ
ਸੀਿਮੰਟ ਦੀਆਂ ਚੌਕੜੀਆਂ ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਸਮ? ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ।
ਵੀਹੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਿਮਟਣ ਤ. ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਭ2ਡੇ ਿਵਚ ਖਾਣ ਲ6 ਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ6 ਿਠਆਂ ਨG  ਿਪੰਡ ਦੇ ਕਈ
ਕੰਮ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਸੰਵਾਰੇ ਸਨ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਲੋਕ2 ਦੇ ਪੜ4ਨ ਲਈ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵੀ ਖੋਲ4 ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ
ਿਵਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਨG  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਿਵਚ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤ2
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਤ. ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੇਖਗੜ4 ਵਾਿਲਆਂ ਨG  ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅ6 ਗੇ ਪਵਾ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ4 2 ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਿਵਰੁ6 ਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
''ਸ਼ੇਰਾ ਿਕ6 ਡਾ ਕੰਮ ਵਧਾਇਐ, ਤੈਨੰੂ ਬਹੂਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਤੀ, ਮੈਨੰੂ ਦਸਦਾ, ਤੈਨੰੂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਾਕ ਿਲਆ ਿਦੰਦਾ।''
ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਚੌਕੜੀ 'ਤੇ ਬਿਹੰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ।
''ਤਾਇਆ ਸਾਕ2 ਦਾ ਕੀ ਘਾਟਾ ਤੀ ਇਹਨੰੂ, ਰੋਜ਼ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਆNਦੇ ਤੀ ਪਰ ਇਹ ਤ2 ਿਦਲ ਿਮਿਲਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨG ।''
ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਿਦ6 ਤੀ।
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''ਿਦਲ ਤ2 ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਿਮਲ ਜ2ਦੇ ਨG । ਮ5 ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਦੇਿਖਆ ਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ
ਸਾਡਾ ਿਕੰਨਾ ਮੋਹ ਐ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਨG  ਗੁਰਨ] ਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਘੇਰ ਿਲਆ।
''ਤਾਇਆ ਤ5 ਸਾਕ ਿਬਨ2 ਦੇਖੇ ਈ ਲੈ ਿਲਆ?'' ਰਾਜੇ ਨG  ਗੁਰਿਦਆਲ ਦੀ ਗ6ਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਟ6 ਡ ਿਲਆ।
''ਲੈ..ਅ..ਪਿਹਲ2 ਕੇਹੜੀਆਂ ਤੀ ਦੇਖ-ਦਖਾਈਆਂ। ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਲਾਟਰੀ ਿਨਕਲਦੀ ਤੀ। ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਆਲੇ ਿਦਨ ਈ
ਪ6ਲਾ ਚ6 ਕੇ ਤ. ਪਤਾ ਲ6 ਗਦਾ ਤੀ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕਾਣੀ ਿਨਕਲ ਆNਦੀ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸੁਜਾਖੀ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਚ6 ਟੀ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕਾਲੀ।
ਪਿਹਲ2 ਤ2 ਜੇ ਜੰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਦੋਏ? ਿਧਰ2 ਦੀ ਰੈਅ ਬਣ ਜ2ਦੀ ਤ2 ਿਨੱਿਕਆਂ-ਿਨੱਿਕਆਂ ਨੂੰ  ਈ ਚ6 ਕ ਕੇ ਫੇਿਰਆਂ 'ਤੇ
ਿਬਠਾ ਿਦੰਦੇ। ਜਦ. ਵ6 ਡੇ ਹੋ ਜ2ਦੇ, ਉਦ. ਮੁੰ ਡਾ ਆ ਕੇ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਜ2ਦਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਿਕ6 ਥੇ ਰਿਹਗੇ ਸ਼ੇਰਾ। ਹੁਣ ਤ2 ਸੌ
ਇਸ਼ਨੰੂ-ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਚ6 ਲ ਿਪਆ।'' ਗੁਰਿਦਆਲ ਨਵ? ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ2 ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵਚ ਤੋਲ ਕੇ ਪਹਾੜ ਿਜ6 ਡਾ ਹਾਉਕਾ
ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ6 ਧ-ਿਮਚੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਲ4ਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।
''ਲਗਦੈ ਸੇਖਗੜ4 ਆਲੇ ਵੀ ਆ ਗੇ।'' ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਲ2 ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ ਆNਦੇ
ਸੇਖਗੜ4ੀਆਂ ਵ6 ਲ ਕਰਵਾ ਿਦ6 ਤਾ। ਪੰਜ ਛੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਘਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਭਗਵਾਨ ਨG  ਦੂਰ.
ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ। ਪਿਹਲ2 ਨਾਲ. ਅ6 ਧੀ ਰਿਹ ਗਈ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਥ2 ਿਪਲ6 ਤਣ ਨG
ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਬਤੀ ਅ6 ਖ2 ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਧਸ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੁ6 ਲ42 ਤ. ਪਿਹਲ2 ਵਾਲੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟਪਕਦੀ ਸੀ।
ਸੇਖਗੜ4ੀਆਂ ਨG  ਕੋਲ. ਲੰਘਿਦਆਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ2 ਵ6 ਲ ਗੁ6 ਝੀਆਂ ਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ2 ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਿਬਨ2
ਵੇਿਖਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਗਆ। ਹੌਸਲਾ ਿਕਰ ਿਗਆ।
''ਐਨG  ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅ6 ਖ2 ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆਂ ਪਰ
ਇਹ ਿਬਨ2 ਵੇਖੇ ਲੰ◌ੰਘ ਗਈ।'' ਭਗਵਾਨ ਸੋਚ2 ਦੇ ਡੂੰ ਘੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਿਗਆ। ਉਸਨੂੰ  ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ
ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਸ6 ਚ ਜਾਪੀਆਂ। ਉਸਨG  ਦ6 ਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ  ਤੇਰੇ ਿਵਰੁ6 ਧ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨG  ਤ2 ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁ6 ਧ ਿਬਆਨ
ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਦ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਾਕ ਵ2ਗ ਜਾਪੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਹੁਣ
ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨG  ਇਨ4 2 ਤੇ ਸ6 ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਿਦ6 ਤੀ ਸੀ।
ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮ2 ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਲੋਕ2 ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਲਈ ਇਥੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਿਕਸੇ
ਲਈ ਮਨW ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਚ. ਇਕ ਦੋ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜ6 ਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ
ਦੋਵ? ਵਕੀਲ2 ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਹਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਖਗੜ4ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨG  ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ''ਭਗਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੰੂ
ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ:, ਜੋ ਿਕ ਕੁੜੀ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।''
ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਪੈਰ2 ਤ. ਿਸਰ ਤ6 ਕ ਕੰਬ ਿਗਆ, ''ਹ5! ਐਡਾ ਵ6 ਡਾ ਧੋਖਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 'ਕ6 ਠG  ਿਜਉਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹ2
ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਐਡਾ ਵ6 ਡਾ ਧੋਖਾ ਿਕਵ? ਦੇ ਸਕਦੀ ਐ? ਇਹਨG  ਤ2 ਮ5 ਘਰਿਦਆਂ ਅ6 ਗੇ ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਿਦਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ
ਛ6 ਿਡਆ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਮੈਨੰੂ ਿਮਹਣੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਮ5 ਲੋਕ2 ਨੰੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵ2ਗਾ? ਰ6 ਬਾ! ਮੈਨੰੂ ਚ6 ਕ ਲੈ, ਮੈਥ. ਇਹ ਧੋਖਾ
ਸਹਾਿਰਆ ਨੀ ਜਾਣਾ।'' ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ. ਦੋ ਹੰਝੂ ਉਸਦੀਆਂ ਗ6ਲ42 ਉਪਰ ਆ ਗਏ।
''ਨਹ: ਜ6 ਜ ਸਾਿਹਬ! ਇਹ ਦੋਵ?, ਭਗਵਾਨ ਿਸੰਘ ਪੁ6 ਤਰ ਚੰਨਣ ਿਸੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਪੁ6 ਤਰੀ ਹਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਆਪਸ
ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਵ? ਬਾਲਗ ਹਨ। ਇਹ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤ. ਆਪਣਾ ਹ6 ਕ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜ6 ਜ ਸਾਿਹਬ ਇਨ4 2 ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਦ6 ਤਾ ਜਾਵੇ।''



ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨG  ਜ6 ਜ ਅ6 ਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹ6 ਕ ਲਈ ਢੁਕਵ: ਫਿਰਆਦ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਮੁਕ6 ਦਮਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਬਆਨ2
'ਤੇ ਆ ਅਟਿਕਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵਚ ਆ ਗਈ। ਜ6 ਜ ਨG  ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਪੁ6 ਿਛਆ, ''ਤੁਸ: ਦ6 ਸੋ ਬੀਬਾ ਕੀ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਜੋ ਗ6ਲ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਿਹਬ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸ6 ਚ ਹੈ?''
ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ2 ਗੁਰਮੀਤ ਉਪਰ ਆ ਿਟਕੀਆਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਨG  ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਵ6 ਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਿਫਰ
ਕਰੜੇ ਿਜਗਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ''ਜ6 ਜ ਸਾਿਹਬ ਵਕੀਲ ਿਬਲਕੁਲ ਝੂਠ ਕਿਹੰਦੈ। ਮ5 ਭਗਵਾਨ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਆਂ ਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ2। ਮ5 ਬਾਲਗ ਆਂ। ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਖੁਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮ5
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ।''
''ਪਰ ਘਰੇ..।''
ਵਕੀਲ ਦੀ ਗ6ਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਿਬਜਲੀ ਵ2ਗ ਗਰਜੀ, '' ਜ6 ਜ ਸਾਿਹਬ! ਮੈਨੰੂ ਘਰੇ ਭਗਵਾਨ ਿਵਰੁ6 ਧ
ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵ6 ਸ ਮੰਨਣਾ ਿਪਆ। ਜੇ ਮ5 ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਤ2 ਇਨ4 2 ਨG  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁ6 ਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ
ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮ2-ਬਾਪ ਤ. ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਤਰੈ, ਮ5 ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਆਂ।''
ਗੁਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਡ2ਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗ6ਲ2 ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼2ਤਪੁਰੀਆਂ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੁਰਝਾਏ ਿਚਹਰੇ ਿਖੜ
ਉਠG । ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ। ਜ6ਜ ਨG  ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹ6ਕ
ਿਵਚ ਦੇ ਿਦ6 ਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ4. ਦੇ ਫੁ6 ਲ ਵ2ਗ ਿਖੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਖੜ4ੀ। ਸੇਖਗੜ4ੀਏ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦੇ,
ਨੀਵੀਆਂ ਸੁ6 ਟੀ ਅਦਾਲਤ. ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਗ6ਡੀ ਵ6 ਲ ਤੁਰੇ ਆNਿਦਆਂ ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੁ◌ੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਿਨੰਮ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਸੀਿਮੰਟ ਦੀਆਂ ਉਨ4 2
ਚFਕੜੀਆਂ ਵ6 ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ6 ਤਾ, ਿਜਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤ. ਪਿਹਲ2 ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ2 ਨG  ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ।
ਚFਕੜੀਆਂ ਵ6 ਲ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ ਅ6 ਡੀਆਂ ਰਿਹ ਗਈ, ''ਹ5! ਿਕਰਨਾ? ਇਥੇ?''
ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰ2 ਸਵਾਲ Pਗ ਪਏ। ਗੁਰਨ] ਬ ਨG  ਗੁਰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਵੀ ਦ6 ਸ ਿਦ6 ਤਾ।
ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਨੰਮ ਵ6 ਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਿਕਰਨਾ ਸੁ6 ਕ ਕੇ ਕਾਨਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਪਿਹਲ2 ਵਾਲਾ ਰੰਗ
ਰੂਪ ਿਕਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਿਗਆ ਸੀ, ਬ6 ਸ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਨ] ਣ ਨਕਸ਼2 ਦੇ ਖੰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਿਜਵ? ਿਬਨ2 ਹ6 ਡ ਮਾਸ ਤ.
ਕੋਈ ਸਬੂਤਾ ਿਪੰਜਰ ਹੋਵੇ। ਿਸਰ 'ਤੇ ਲਈ ਮੈਲੀ ਚੁੰ ਨੀ ਅਤੇ ਟੁ6 ਟੀ ਜੁ6 ਤੀ ਆਰਿਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤ. ਬੇਖ਼ਬਰ, ਿਕਸੇ ਡੂੰ ਘੀ ਉਦਾਸੀ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਠG ਿਡਆਂ ਦੀ ਝੰਬੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਤੇ
ਗੇਜੋ ਧੀ ਦੇ ਦੁ6 ਖ ਿਵਚ ਕ6 ਚੀ ਿਮ6 ਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਵ2ਗ ਖੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਿਕਰਨਾ ਦਾ ਸ6 ਸ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ-ਬੁੜ4ੀਆਂ
ਨG ੜਲੀਆਂ ਚFਕੜੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠG  ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਿਵਚ, ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਤਾਰ ਦੀ
ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਅ6 ਜ ਅਖੀਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰਿਦਆਲ ਹੋਰ2 ਨG  ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ2 ਿਵਚ ਡੁ6 ਬੀ ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ
ਿਸਰ 'ਤੇ ਹ6 ਥ ਫੇਿਰਆ ਤ2 ਉਹ ਉਭੜਵਾਇਆ ਵ2ਗ ਧੁੜਧੜੀ ਲੈ ਕੇ ਡਰੀਆਂ ਅ6 ਖ2 ਨਾਲ ਉਪਰ ਝਾਕੀ ਤੇ ਿਫਰ ਫਟੇ
ਬੁ6 ਲ42 ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨੰੂ ਿਫ6 ਕੀ ਿਜਹੀ 'ਸਿਤ ਸ:ੀ ਅਕਾਲ' ਬੁਲਾ ਿਦ6 ਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ: ਰੁਲਦੂ ਨਾਲ
ਗ6ਲ: ਰੁ6 ਝ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਗ6ਲ2 ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਰਨਾ ਨG  ਠੰਢਾ ਹਾNਕਾ ਿਲਆ,
ਤੇ ਿਫਰ ਪਤਾ ਨਹ: ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਵਿਹਣ2 ਿਵਚ ਵਿਹ ਤੁਰੀ।



ਸਾਿਰਆਂ ਨG  ਰੁਲਦੂ ਹੋਰ2 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਭਗਵਾਨ ਭ6 ਜ ਕੇ ਖੋਖੇ ਤ. ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ
ਚਾਹ ਨੰੂ ਕਿਹ ਆਇਆ। ਚਾਹ ਪ:ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗ6ਲ2 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ. ਆਵਾਜ਼ ਵ6 ਜੀ ਤ2 ਸਾਰੇ
ਉਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਹ6 ਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਿਤ6 ਖੀਆਂ ਦਲੀਲ2 ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਸਸਤਾ ਵਕੀਲ ਿਟਕ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਗਵਾਹ ਆNਦੇ
ਰਹੇ, ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁ6 ਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜ2ਦੇ ਰਹੇ। ਿਫਰ ਉਸ ਗੁਆਂਢਣ ਬੁੜ4ੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਿਜਨ4 2 ਦੇ ਘਰੇ
ਜਗਤਾਰ ਕਤਲ ਤ. ਬਾਅਦ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਤਿਪਆ ਜਾ ਿਡ6 ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨG  ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਸਾਹੇ ਿਬਆਨ ਕਰ
ਿਦ6 ਤੀ। ਅੰਤ ਿਵਚ ਜ6 ਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਲ2 ਤੇ ਿਕਰਨਾ ਦੀ ਦਰਦ ਪਰੁੰ ਨੀ, ਅਸਮਾਨ ਚੀਰਵ: ਚੀਕ ਨG  ਸਭ ਨੰੂ ਚੌਕੰਨG  ਕਰ
ਿਦ6 ਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀਹ ਸਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਸ6 ਸ-ਸਹੁਰੇ ਰੁਲਦੂ ਅਤੇ ਗੇਜੋ ਦੀਆਂ ਭੁ6 ਬ2 ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ
ਆਏ ਬੰਦੇ-ਬੁੜ4ੀਆਂ ਨG  ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਮੋਢੇ◌ੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਂਦਾ। ਮੁਖਿਤਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨG  ਿਕਰਨਾ, ਰੁਲਦੂ ਅਤੇ
ਗੇਜੋ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਨ4 2 ਗੰਢੂਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਿਜ6 ਦ ਫੜੀ ਰ6 ਖੀ। ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ:
ਰੁਲਦੂ ਹੋਰ2 ਨੰੂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗ6ਡੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਿਠਆ। ਅ6 ਜ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ
ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨG  ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਿਜ6 ਤ ਿਲਆ ਪਰ ਿਕਰਨਾ ਅ6 ਜ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨG  ਉਸਨੰੂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਿਲਆ ਕੇ ਧ6 ਕਾ ਦੇ ਿਦ6 ਤਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ2 ਿਕਰਨਾ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਵਰੋਿਲਆਂ
ਵ2ਗ ਆ ਘੁੰ ਮੀਆਂ। ਉਹ ਭੁ6 ਬ2 ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋ ਪਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਛਤਾNਦੀ, ਮਣ-ਮਣ ਦੇ ਭਾਰੇ
ਪੈਰ ਘੜੀਸਦੀ ਰੁਲਦੂ ਹੋਰ2 ਨਾਲ ਅ6 ਡੇ ਵ6 ਲ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਦੂਰ ਜ2ਦੀ ਗ6 ਡੀ ਦੀਆਂ ਿਪਛਬ6 ਤੀਆਂ ਿਕਰਨਾ ਵ6 ਲ ਜੀਭ2 ਕ6 ਢ
ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

7 7 7

www.PunjabiLibrary.com



ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ 
ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਸਤੌਜ ਨG  ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਠG  ਨਾਵਲ 'ਭਾਗੂ' ਿਵਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ4ੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ2 ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਗ
ਦੀਆਂ ਉਠਦੀਆਂ ਅ6 ਥਰੀਆਂ ਲਿਹਰ2 ਦਾ ਪ:ਗਟਾਵਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ?ਡੂ ਿਪ6 ਠ-ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਰਿਚਆ ਇਹ ਨਾਵਲ
ਸ਼ਿਹਰੀ-ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਿਦਹਾਤੀ ਸ6 ਿਭਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਸ2ਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸੁਚ6 ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਿਗਆਸਾ ਬਣਾਈ ਰ6 ਖਣ ਦੀ ਕਲਾ
ਤ. ਵੀ ਲੇਖਕ ਵਾਿਕਫ਼ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨG  ਖੇਤ2 ਬਾਰੇ, ਰਸਿਤਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਿਹਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ4G ਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦੋ
ਪ:ੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ2 ਸਮ? ਪ:ਾਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਦ:ਸ਼2 ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਸਮ? ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪ:ਮਾਣ ਿਦ6 ਤਾ
ਹੈ। ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਪੰਡ2 ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ2 ਆਿਦ ਦਾ ਡੂੰ ਘਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

-ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਭਗਵਾਨ-ਿਕਰਨਾ, ਿਕਰਨਾ-ਤੇਜੀ, ਭਗਵਾਨ-ਗੁਰਮੀਤ, ਿਕਰਨਾ-ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ,
ਰੋਮ2ਿਚਕ, ਿਜਨਸੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗ6ਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਗਟ ਨG  ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਵਲ
ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਭੋਗਵਾਦੀ, ਲ6 ਚਰ ਤੇ ਉਤੇਜਨੀ ਪ:ਿਵਰਤੀ ਨੰੂ ਰ6 ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ (ਡਾ:)

ਪਰਗਟ ਿਸੰਘ ਸਤੌਜ ਹੋਰ2 ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਭਾਗੂ' ਨੰੂ ਪੜ4ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਤ2 ਮ5 ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਿਮਕ
ਆਭਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲ5ਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਪੰਡ ਸ਼2ਤਪੁਰ ਦੀ ਅਸ਼2ਤੀ ਨੰੂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਜਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸਦਾ
ਸਤੌਜ ਹੋਰ2 ਨG  ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਓਮ ਪ(ਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ
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