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ਆਰੰ ਭ
ਰੂਥ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਲੱਿੀ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਰੰ ਿ ਜ਼ਚੱ ਟਾ ਹੋ
ਜ਼ਿਆ। ਿਾਰੀ ਿੰ ਧੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਫੂਰ ਬਣ ਕਹੇ ਉੱਡ ਿਈ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਹੇ ਿੁਣਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਿੁਣਨ ਲੱਿੀ। “ਹੈਲੋ-----।” ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਘਬਰਾਈ ਅਵਾਿ ਕੋਲ ਖੜ੍ੀ ਰੂਥ ਦਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਈ। ਅਜਹੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਵੱ ਡੀਆਂ
ਵੱ ਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਕਹੇ ਖੜ੍ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਵੱ ਲ ਅਤਹੇ ਹੋਟਲ ਜ਼ਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲਹੇ ਫੰ ਕਸ਼ਨ
ਬਾਰਹੇ ਿਰੂਰ ਿੋਚਦਾ। ਹੋਟਲ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਡਹੇ ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਿੋਲ ਟਹੇਬਲ ਲਿਾ ਕਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕੁ ਿੌ ਬੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਿੈਕਟਰੀ ਰੂਥ ਕੈਲੀ ਨਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤਹੇ ਟੀ ਵੀ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵਊ ਦਹੇਣ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਮੇਂ ਅਨੁਿਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਹਾਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਆਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਪਆ। ਪਾਰਟੀ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਮਾਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਿ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਬਜਨਿ ਵੋਮਨ ਆਫ ਦਾ
ਯੀਅਰ' ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਮਲਣਾ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਦਾ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਲਈ ਬਹੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਭਜ਼ਰਆ ਜ਼ਦਨ ਿੀ।
ਇਕ ਵੱ ਖਰਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵਊ ਦਹੇਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱ ਧਾ ਿਮਾਂ ਉਿ ਨੂੰ
ਹੋਟਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿੁਿਾਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੀ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਲੰਡਨ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਿੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਉਿ
ਨੇ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਚਲਹੇ ਜਾਣਾ ਿੀ। ਰੂਥ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਵੱ ਖਰਾ ਕਮਰਾ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਲੈ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਰੂਥ ਉਿ ਦੀ ਿੈਕਟਰੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਿਹਹੇਲੀ ਵੀ ਿੀ।
ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਜਦ ਪ੍ੀਤ ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਮਾਨ ਆ ਚੁੱ ਕਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਆ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਟਰਹੇਡ
ਅਤਹੇ ਇੰ ਡੱ ਿਟਰੀ ਿੈਕਟਰੀ ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਲ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਦਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ
ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਧੀ ਅਤਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਿਹੇ ਕੀਤਾ। ਨੋਰਮਨ ਬੈਨ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਚੁੰ ਮਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਹੱ ਥ
ਜ਼ਮਲਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲਹੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਜ਼ਨਿਟਰ ਹੋਣ ਦਹੇ ਨਾਤਹੇ ਨੋਰਮਨ ਨੇ ਹੀ ਉਿ
ਨੂੰ ਦਹੇਣਾ ਿੀ। ਕੁਝ ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮਜ਼ਨਿਟਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਿਰਹੇ ਿਾਰਹੇ ਮਜ਼ਹਮਾਨਾ ਵਾਂਿ ਮਜ਼ਨਿਟਰ
ਵੀ ਆਪਣਹੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਿੀ ਹੋ ਿਈ।
ਹਲਕਾ ਜ਼ਜਹਾ ਿੰ ਿੀਤ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਬਜ਼ਹਰਹੇ ਵਾਈਨ ਜ਼ਵਿਕੀ ਬੀਅਰ ਆਜ਼ਦ ਵਰਤਾ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈਂ ਦਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਬਾਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਿੁਭਾਵਕ ਹੀ ਛਹੇੜ ਬਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਹਾਲ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਵਰਾਂਡਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋ ਕ
ਖੜ੍ਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋ ਕ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਵੀ ਿਨ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਉਚਹੇਚਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਉਿ ਦੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ‘ਤਹੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦਹੇ ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਲੁਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਥੋੜੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਦਹੇ।
ਿੰ ਿੀਤ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਿ ਦਹੇ ਿੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਕੰ ਧ ‘ਤਹੇ ਿੁਨਜ਼ਹਰੀ
ਅੱ ਖਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਹੋਇਆ ਿੀ----ਜ਼ਬਜਨਿ ਵੋਮਨ ਆਫ ਦਾ ਯੀਅਰ ਅਵਾਰਡ।

ਉਿ ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਅੱ ਜ ਦਹੇ ਇਿ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਬਾਰਹੇ ਿੰ ਖਹੇਪ ਜ਼ਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿਮਾਿਮ ਦਹੇ ਮੁੱ ਖ ਮਜ਼ਹਮਾਨ ਨੋਰਮਨ ਬੈਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰਹੇਖਾ
ਦੱ ਿੀ। ਉਿ ਉਪਰੰ ਤ ਉਿ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਬੁਲਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਿਟਹੇਜ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਦਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ।
ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਹੀ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਦੀ ਿਫ਼ਲਤਾ 'ਤਹੇ ਅਚੰ ਭਾ ਪ੍ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਏਨੇ ਥੋੜਹੇ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱ ਟਣ
ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤਹੇ ਇੰ ਿਜ਼ਲਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਹੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ੀ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਅਤਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਹੇਰਨਾ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਜ਼ਵਚ ਮਜ਼ਨਿਟਰ ਨੇ ਯੂ ਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰਹੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਾਰਨ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਿਕਣ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਿੂੰ ਜ ਨਾਲ
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਿਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ
ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੱ ਲੋ ਮੱਲੀ ਉਿ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ਾਂ ਹੰ ਝੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱ ਲੀਆਂ ਹੋ ਿਈਆਂ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਪੀਚ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ
ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਿਈ। ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਪੀਚ ਉਿ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਿਈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂ ਬੋਲ ਰਹਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ
ਰਹਹੇ ਿਨ । ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਿੀਆਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਕੱ ਲੀ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਨਾ ਲੱਿਾ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ
ਉਹ ਉਿ ਦੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਰਿਮਾ ਕਰ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ਹਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਪਲ ਇਹੋ
ਹੀ ਮਹੌਲ ਬਜ਼ਣਆ ਜ਼ਰਹਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤਹੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ਜਹਾ ਖੰ ਿੂਰਾ ਮਾਰ ਕਹੇ ਬੋਲਣ ਲੱਿੀ--“ਲਹੇ ਡੀਿ
ਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ---ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਹਿਾਨਮੰ ਦ ਹਾਂ ਜ਼ਜਹਨਾ ਨੇ ਮਹੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਧੰ ਨਵਾਦੀ
ਐਡ
ਬਣਾਇਆ। ਮਹੇਰੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਮਹੇਰੀ ਨਹੀ ਿਿੋਂ ਇਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਅਤਹੇ ਖਾਿ ਕਰਕਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਵੱ ਡਾ ਹੱ ਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦਹੇ ਇਕ ਜ਼ਪੰ ਡ-----------------।”
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਹ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਕਹਾ ਜੋ ਉਹ ਕਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਵੀ ਿੰ ਭੀਰ ਮੁਦਰਾ
ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਿਪੀਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿਾਰਾ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿੂੰ ਜ ਉੱਜ਼ਠਆ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਮਜਾਜ ਿਟਹੇਜ ਤੋਂ ਹਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆਈ।
ਿਪੀਚਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਹੇ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਿਲਾ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿਾਰਹੇ
ਹੀ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਵਪਾਰ ਿਬੰ ਧੀ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅੱ ਜ ਦਹੇ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਦੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਹੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਉਿ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿਭ ਦਾ ਨਰਮ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ
ਨਾਲ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ।
ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਚੱ ਤ ਚਹੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਰੂਥ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ
ਕਰਕਹੇ ਕਾਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿਹੇਟ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਾ ਅਦਹੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਆਪ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿਮਾਨ
ਲੈ ਣ ਚਲੀ ਿਈ। ਰੂਥ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਰੂਥ ਤੂੰ ਐਥਹੇ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਿਾਰੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਦਹੇਈ ਂ ਅਤਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਬੂਰੀ ਕਾਰਨ

ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਿ ਲਈ। ਿਵਹੇਰ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆ ਮੀਜ਼ਟਿਾਂ ਕੈਂਿਲ ਕਰ ਦਹੇਹ ਤਹੇ ਅਿਲੀ ਕੋਈ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਅਜਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਾਂਿੀ। ਬਾਕੀ
ਮੀਜ਼ਟੰ ਿਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਦਹੇਈ ਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਣਿਹੇ। ਕੋਈ ਖਾਿ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ
ਕਰ ਲੈ ਣ। ਜਹੇ ਕੋਈ---------।” ਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਤੱ ਕ ਉਹ ਰੂਥ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਣ ਿਾਰ ਡਰਾਇਵਰ
ਨੇ ਕਾਰ ਤੋਰ ਲਈ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ।

ਪਜ਼ਹਲਾ
ਜਿਦਹੇਵ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਜਹੇ ਖੱ ਬਹੇ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਪਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਨਜ਼ਕਆਂ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮ ਵਹੇਲਹੇ ਅਮਰੀਕ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਜੰ ਜ਼ਮਆ ਅਤਹੇ ਉਥਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ
ਨਾਲ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੂਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਨਾ ਹੋ ਿਕਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਨਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਦਹੇ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਿਾਲ ਭਰ
ਿਹੁਰਹੇ ਭਹੇਜਣ ਤੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਏਨੇ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰੀਕ ਤੋਂ ਿੁੰ ਿੜਕਹੇ ਮੀਕਾ ਪੱ ਕ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਿੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕਹੇ ਮਾਂ ਲਈ ਿੂਸ਼ਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਦਹੇ ਯੋਿ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਮੀਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ
ਤੁਰਨ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਆਏ ਤੋਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਦਹੇਵ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਪ੍ੀਵਾਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚੈਜ਼ਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਿਾਰਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਹੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਹੀ ਨਾਂ ਜਿਦਹੇਵ ਹੀ ਪ੍ਚੱਲਤ ਕੀਤਾ।
ਲੰਡਨ ਉਿਦਾ ਇਕ ਜ਼ਨੱਘਾ ਦੋਿਤ ਬਜ਼ਣਆ---ਜ਼ਬੱ ਲੂ। ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਇਿ ਦਹੇਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਪੱ ਕਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਕੱ ਚਾ। ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਪ੍ੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜਾਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਿਤਾ ਪਾਇਆ। ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਵਹੇਲੀ ਜ਼ਵਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਿੀਤੋ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਉਿ ਨੂੰ ਨਵ ਜਨਮੀ ਬੱ ਚੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ, ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਿੁਕਤਾ ਹੁੰ ਦੀ। ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ
ਹੀ ਆਪਣਹੇ ਪ੍ਚੱਲਤ ਨਾਂ ਬਾਰਹੇ ਵੀ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਜ਼ਮੱ ਤਰਾ ਜਿਦਹੇਵ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਤੈਨੰ ੂ ਮਹੇਰਾ ਘਰ ਨੀ ਲੱਭਣਾ-----ਤਹੇ ਜਹੇ ਮੀਕਾ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਜਹਤੋਂ ਮਰਿੀ ਪੁੱ ਛ ਲੀਂ।”
ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਲਆ।
ਜ਼ਬਲੂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਅੱ ਡਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ—
“ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਦਹੇਵ ਦਹੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਵਾਲਹੇ ਦਹੇ----।” ਿੁਣਨ ਵਾਲਹੇ ਨੇ ਪੁੜਪੜੀ ਖੁਰਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਕੁਝ
ਦਹੇਰ ਿੋਚਣ ਬਾਅਦ ਬੋਜ਼ਲਆ--।
“ਿਾਡਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਤਾਂ ਐਿ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰ ਦਾ ਈ ਨੀ ਕੋਈ ਅੰ ਿਲੈਂ ਡ। ਤੂੰ ਬਾਈ ਜ਼ਕਤਹੇ ਿਲਤ ਜ਼ਪੰ ਡ ਆ ਜ਼ਿਆ ਲਿਦਾ ਐ-ਂ --।” ਹੋਰ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਹੇ ਉਹ ਿਾਇਕਲ ‘ਤਹੇ ਲੱਤ ਦਹੇ ਕਹੇ ਚਲਦਾ ਬਜ਼ਣਆ। ਜ਼ਬਲੂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਅੱ ਿਹੇ ਿੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਬੰ ਦਹੇ ਬੈਠੇ
ਿਨ।

“ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਦਹੇਵ ਦਹੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਵਾਲਹੇ ਦਹੇ---।” ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਫਤਜ਼ਹ ਬੁਲਾ ਕਹੇ ਿਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਿਾਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਦਮਾਿੀ
ਐਡਰੈਿ ਬੁੱ ਕ ਫਰੋਲਣ ਲੱਿਹੇ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ--।
“ਉਹ ਕਮਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਮੀਣਾ ਵੀ ਿੁਜ਼ਣਆ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆ ਵਾ---।
“ਉਹ ਨਈ ਂ --ਮੀਣਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਐ--। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਈ ਹਾਕ ਮਾਰਦੀ ਿੀ---।
“ਤਾਏ ਿਰਮਖ ਕਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆ ਵਾ---।” ਦੂਜਹੇ ਨੇ ਜ਼ਦਮਾਿੀ ਐਡਰੈਿ ਬੁੱ ਕ ਦਾ ਪੱ ਤਰਾ ਬਦਜ਼ਲਆ।
“ਉਹ ਜਾਰ ਕੀ ਉੱਘ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਨੇ ਐ-ਂ --- ਉਹ ਤਾਂ ਦਬੱ ਈ ਜ਼ਿਆ ਵਾ ----।” ਅੱ ਧਖੜ੍ ਬੰ ਦਹੇ ਨ ਆਪਣਹੇ ਲੰਬੀ
ਦਾਹੜੀ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਦਆਂ ਦੂਜਹੇ ਹੱ ਥ ਦਹੇ ਇਸ਼ਾਰਹੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪੰ ਜਾਬ ਅਿੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਤੂੰ ਤੂੰ --ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਾਂਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਹਿ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੂੰ ਜਿਦਹੇਵ ਦੀ ਨਿੀਹਤ ਯਾਦ ਆਈ
‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਯਾਦ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਕਾ ਵੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆ-------।
“ਓਹ ਲੈ ਅਅਅ--। ਤੂੰ ਜੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾ ਦੱ ਜ਼ਿਆ----। ਅਿੀਂ ਤਾਂ ਿੁਜ਼ਣਆ ਬਈ ਉਹ ਬਲੈ ਤ ‘ਚ ਆ--। ਬੀਹੀਂ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ
ਕਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾ ਈ ਘਰ ਆ ਖੱ ਟੀ ਬੈਠਕ ਆਲਾ----।” ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਿੁਣ ਕਹੇ ਤੁਰਨ ਲੱਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਪਛੋਂ ਅਵਾਿ ਆਈ—
“ਓਹ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਂ ਉਹਦਹੇ ਘਰ ਜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੀਕਾ ਈ ਕਹੀਂ ਨਈ ਤਾਂ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਘਰ ਨੀ ਵੜਨ ਦਹੇਣਾ ਬਈ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਹਦੀ
ਿੱ ਲ ਕਰੀ ਜਾਨਾ----।” ਿੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਿਾਰਹੇ ਬੈਠੇ ਉੱਚੀ ਹੱ ਿਹੇ। ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਵੀ ਜ਼ਢੱ ਡੋਂ ਹੱ ਿਦਾ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ।
ਿਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁਜ਼ੜਆ ਤਾਂ ਇਕ ਬਿੁਰਿ ਿਲੀ ਜ਼ਵਚ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਾ ਧੁੱ ਪ ਿਹੇਕ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਬਿੁਰਿ ਨੂੰ ਫਜ਼ਤਹ
ਬੁਲਾਈ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਬਾਰਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਬਿੁਰਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਰਾਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਚਮਕ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਦਿੀ। ਉਹ
ਬਿੁਰਿ ਕੋਲ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ।
“ਨਾ ਨਾ ---- ਆ ਅੰ ਦਰ ਬੈਠਦਹੇ ਆਂ--ਬੈਠਕ ‘ਚ--।” ਬਿੁਰਿ ਮੰ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬੁਢਾਪਹੇ ਮਾਜ਼ਰਆ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
ਉਹ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆ ਿਏ। ਬਿੁਰਿ ਅੰ ਦਰ ਬੈਠਕ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਪਰ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਧੁੱ ਪਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਮੰ ਜਾ ਜ਼ਖੱ ਚ ਜ਼ਲਆ—
“ਅੰ ਕਲ ਜੀ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਈ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਮਿਾਂ ਤਾਂ ਧੁੱ ਪ ਜ਼ਮਲਦੀ ਐ---।” ਬਿੁਰਿ ਵੀ ਮੰ ਜਹੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ
ਜ਼ਿਆ।
“ਭਾਈ ਿੀਤੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉ। ਆਹ ਮੁੰ ਡਾ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਐ---।” ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਬਿੁਰਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਕ
ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕਹੇ ਉਿਦਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਪਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਹੁ ਨਾਲ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਪਲ ਕੁ ਲਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਹੇ
ਕੱ ਪੜਹੇ ਪਾਉਣਹੇ ਭੁੱ ਲ ਿਈ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨਹੀਂ ਮੀਕਾ ਆਪ ਆ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਪਾ ਕਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ

ਿਈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਜੁਰਿ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਵੱ ਲ ਭਰਵੀਂ ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ
ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤ ਿ੍ੀ 'ਕਾਲ ਕਹੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਬਾਰਹੇ ਕੁਝ ਿੱ ਲ ਕਰਹੇ ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਪਤਾ
ਹੀ ਨਾ ਲੱਿਾ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱ ਕ ਿਈ ਿੀ। ਐਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਬਹਾਨੇ ਪਲ ਕੁ ਉਿ ਨੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਲਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਿੋਚਦੀ ਹੋਵਹੇ
ਜ਼ਕ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਹੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਮੀਕਹੇ ਬਾਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਹੇਿਾ। ਪਰ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਜ਼ਦਆਂ ਲਾਡ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ“ਚੱ ਲ ਜ਼ਫਰ ਤੈਨੰ ੂ ਤਹੇਰਹੇ ਪਾਪਹੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱ ਲੀਏ-----।” ਕੁੜੀ ਰੋਣ ਲੱਿੀ ਅਤਹੇ ਦਾਦਹੇ ਵੱ ਲ ਬਾਹਾਂ ਪਿਾਰਨ ਲੱਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ
ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਲਜਾਣ ਦਾ ਿੁੱ ਝਾ ਿੁਨੇਹਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਿੀਤੋ ਨੇ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ
ਵਾਜ਼ਪਿ ਦਾਦਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਆਪ ਉਹ ਿੁਿਤ ਚਾਲ ਨਾਲ ਰਿੋਈ ਵੱ ਲ ਚਲੀ ਿਈ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ
ਜ਼ਕਧਰੋਂ ਆ ਿਈ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਦਹੇ ਹਹੇਅਰ ਿਪਰਹੇਅ ਨਾਲ ਆਕੜਹੇ ਵਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਫਹੇਰਨ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ
ਜ਼ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਕਧਰੋਂ ਖਬਰ ਜ਼ਮਲ ਿਈ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਹ ਮੁੰ ਡਾ ਿਰੂਰ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਮਾਜ਼ਲਸ਼
ਨਾਲ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਜ਼ਮਲਣ ਲੱਿਾ। ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਆਪਣਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ(ਹਹੇਅਰ ਿਟਾਈਲ) ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ
ਦੀ ਜ਼ਚੰ ਤਾ ਵੱ ਧ ਿੀ। ਮਾਂ ਦਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਿਰੂਰ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਿਜ਼ਕਆ।
ਮਾਤਾ ਨੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਖ ਿਾਂਦ ਪੁੱ ਛਜ਼ਦਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਮੀਕਹੇ
ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਛਜ਼ਦਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਦਹੇ ਅੱ ਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰ ਨੀ ਦਹੇ ਲੜ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝਣ ਲੱਿੀ। ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਤਰਿ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪਆਰ
ਉਮਡਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਜੱ ਫੀ ਪਾ ਲਵਹੇ। ਪਰ ਜ਼ਹਚਕਚਾਹਟ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਿੱ ਲ
ਕਰਕਹੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਿੁਖਾਂਵਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
“ਬਹੇਬੀ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਵਰਿੀ ਈ ਲਿਦੀ ਐ-----।”
“ਭਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਓਿ ਅਰਿੀਆਂ। ਮੀਕਾ ਵੀ ਅਹੋ ਜਾ ਈ ਿੀ ਿੋਲ ਮਟੋਲ। ਇਹਦਹੇ ਵਰਿਾ ਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ
ਿੌਣਾ---। ਭਾਈ ਕਈ ਆਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਨੱਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਮੀਕਾ ਜਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ----।” ਮਾਈ ਪੋਤੀ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮੀਕਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿਭ ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਿੀਤੋ ਚਾਹ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਚੁਲਹੇ ੍ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਜ਼ਪਆਲੀਆਂ ਧੋਣ ਲੱਿੀ।
“ਮੀਕਾ ਫਹੇਰ ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਜੂ--!” ਬਿੁਰਿ ਦੀ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਭਰੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਲੰਡਾ ਯਾਦ
ਆਈ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਿਵਾਲ ਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਕਰਾਫੋਰਡ-----!
“ਬੱ ਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦ ਐ ਬਈ ਛਹੇਤੀ ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਜੂ-- ਕਾਿਿ ਪੱ ਤਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੈਮ ਤਾਂ ਲੱਿ ਈ ਜਾਂਦਾ ਐ ।” ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਇਿ
ਿਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਿੀ।
“ਭਾਈ ਿਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱ ਿ ਉਹਦਹੇ ਟੱ ਬਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੱ ਢ ਵੱ ਢ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਹੇ ਉਹਦਾ ਕੁਿ ਬਣਦਾ ਨੀ ਦੀਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਮੁੜ
ਆਵਹੇ। ਐਥਹੇ ਜ਼ਕਹੜਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੀ ਜ਼ਮਲਦੀ---।” ਬਿੁਰਿ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਿੰ ਿੋੜਜ਼ਦਆਂ ਮਾਈ ਵੱ ਲ ਦਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਹੇਡ
ਰਹੀ ਿੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਘਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਉਹ ਫਹੇਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਰਚ
ਿਈ। ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਮੂਹਰਹੇ ਘੱ ਟਹੇ ਵਾਲਹੇ ਟਹੇਬਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਝਾੜ ਕਹੇ ਉਿ 'ਤਹੇ ਚਾਹ ਦਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੱ ਪ, ਪਲਹੇ ਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਵਾਲਹੇ

ਘਰੋਂ ਆਈ ਜ਼ਮਜ਼ਠਆਈ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਚੁੱ ਪ ਜ਼ਜਹੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪੀੜ੍ੀ ‘ਤਹੇ ਜਾ ਬੈਠੀ।
“ਭਰਜਾਈ ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿੁਖ ਿੁਨੇਹਾ ਦਹੇ ਜ਼ਦਉ---।” ਜ਼ਬਲੂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਉਿ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਿਰੂਰ ਕੋਈ
ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਬੱ ਿ ਵੀਰ ਜੀ--- ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਪਾ ਜ਼ਦਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੇਬੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਿਮਝਣ ਲੱਿ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਪਹੇ ਨੂੰ ਜਾਦ
ਕਰਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਆਂ---।” ਉਹਦਹੇ ਬੋਲ ਮਾੜਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਲਰਿ ਿਏ। ਜ਼ਬਲੂ ਿਮਝਦਾ ਿੀ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ
ਜ਼ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱ ਿ ਰਹੀ ਿੀ ।
“ਭਰਜਾਈ ਤੁਿੀਂ ਆਪ ਈ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਪਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਰਾ ਹਾਲ-ਇ-ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਦਆ ਕਰੋ ਨਾ।” ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਮੁਿਕਰਾਇਆ। ਿੀਤੋ
ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਉਦਾਿ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਹ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਦਬਾ ਜ਼ਲਆ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਿਈ। ਮਾਈ ਨੇ
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਭਾਂਡਹੇ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਿੀਤੋ ਭਾਂਡਹੇ ਿਮਹੇਟ ਕਹੇ ਚੱ ਲੀ ਤਾਂ ਿਾਹਮਣਹੇ ਘਰ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਟੋਂਹਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ । ਮਾਈ ਨੇ ਕੌ ੜੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰ ਡਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ। ਬਿੁਰਿ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਦੀ ਉਧਰ ਜ਼ਪੱ ਠ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਜ਼ਜਹੜੀ ਰਿੋਈ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਧਆਨ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਪੁੱ ਤ ਬਈ ਜਹੇ ਿੱ ਲ ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਮੁੜ ਆਵਹੇ। ਆਪਦਹੇ ਟੱ ਬਰ ‘ਚ ਬੰ ਦਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਚੰ ਿਾ
ਹੁੰ ਦਾ। ਿਮੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍। ਜਾਂ ਛਹੇਤੀ ਆਵਦਹੇ ਟੱ ਬਰ ਨੂੰ ਮੰ ਿਾ ਲਹੇ । ਿਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਘ ਿੀ ਥੋੜੀ ਰਜ਼ਹ ਿੀ-।” ਮਾਤਾ ਆਪਣਹੇ ਹੀ ਵਜ਼ਹਣਾ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਿਈ। ਅਿਲ ‘ਚ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਉਿ ਨੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਾ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ
ਰੁਝਾਨ ਨੋਟ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਬਿੁਰਿ ਨਾਲ ਵੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ।
ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲਿਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਿਰੂਰ ਿੀ। ਵਾਹ ਲਿਦੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਜਣਾ ਿਰੂਰ
ਘਰਹੇ ਹੁੰ ਦਾ। ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਿਮਝਦਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਵਹੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ
ਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵਹੇ। ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿੱ ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਵੱ ਿ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਜਲਣ ਜ਼ਜਹੀ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨਾਲ
ਜ਼ਬਤਾਏ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਿਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਿ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਿਰੀਰ
ਪਿੀਨ ਨਾਲਹੇ ਤਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵਹੇ! ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਹੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਿਮਝਦੀ ਿੀ ਪਰ ਉਿ
ਕੋਲ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਉੱਿਲ ਵੱ ਟਹੇ ਲੈਂ ਦੀ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੋਿਦੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਮਨ ਹੀ
ਮਨ ਉਿ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਿੋਚਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਅਜਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਿੀ।

ਦੂਿਰਾ
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਧੱ ਕਹੇ ਖਾ ਕਹੇ ਕੰ ਮ ਲੱਭ ਜ਼ਲਆ। ਕੰ ਮ ਦਹੇ ਜ਼ਿਲਿਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਿੀ। ਇਹ ਜਾਣ
ਪਛਾਣ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੋਿਤੀ ਜ਼ਵਚ ਬਦਲ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਕੰ ਮ ਕਰਕਹੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਨਿੂਣਾ ਯਤਨ

ਕੀਤਾ ਿੀ। ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਵਧਦੀਆਂ ਤੰ ਿੀਆਂ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਪਹੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਜ਼ਵਆਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਬੱ ਬੀਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਏਜੰ ਟ
ਰਾਹੀ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ। ਲੰਡਨ ਜ਼ਵਚ ਚੋਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਕਈ ਕੰ ਮ ਬਦਲਹੇ । ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ
ਮਹੇਡਨਹੈਡ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਉਥਹੇ ਹੀ ਕੰ ਮ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ।
ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਵਚ ਢਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਮੌਕਹੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਲਆ।
ਮਹੇਡਨਹੈਡ ਉਿ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਹੇ ਨਹੀ ਿਨ। ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕਹੇ ਇਥੋਂ ਦਹੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ। ਬੀਅਰ ਜ਼ਵਿਕੀ ਅਤਹੇ ਿੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀਆਂ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਅਕਿਰ ਵਕਤੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਿ ਦੀ ਦੋਿਤੀ ਜ਼ਲੰਡਾ
ਕਰਾਫਰਡ ਨਾਲ ਪੱ ਕੀ ਹੋ ਿਈ।
ਜ਼ਲੰਡਾ ਦਾ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਵਾਲਹੇ ਨਾਲ ਛਹੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਡਾਈਵੋਰਿ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਉਦਾਿ ਜ਼ਜਹੀ ਬੈਠੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ।
ਿੁਭਾਵਕ ਵੀ ਉਹ ਘੱ ਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਿੀ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਬਹੁਤੀ ਿੁਹਣੀ ਨਾ ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਉਿ ਦੀਆ ਨੀਲੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਜੀਬ
ਜ਼ਖੱ ਚ ਿੀ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਾ ਹੁਣ ਿੁਿਾਰਹੇ ਜੋਿੀ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਬੋਲ ਿੁਣ ਲੈਂ ਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆ
ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਿਤਾਵ ਰੱ ਜ਼ਖਆ।
“ਅੱ ਜ ਮਹੇਰਾ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਐ। ਮੈਂ ਤਹੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਿੁਿਾਰ ਹੋਊਂਿਾ ਜਹੇ ਤੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਿਾਂਝੀ ਕਰ ਿਕੇਂ----!” ਮੀਕਹੇ
ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਤਹੇ ਆਿਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਹੇਨਤੀ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਿੋਚਣ ਿਮਝਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਹੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿੁਆਚੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦੀ ਿੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪ੍ੰ ਿ
ਆਫ ਵਹੇਲਿ ਪੱ ਬ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੇ। ਇਕ ਨਵਹੇਕਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਬਠਾਇਆ ਅਤਹੇ ਡਜ਼ਰੰ ਕ, ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਖਾਣਾ, ਖਾਣਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਿਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਦੋਿਤੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਤੋਂ ਅੱ ਿਹੇ
ਰਾਤ ਦਾ ਿਾਥ ਕੱ ਟਣ ਤੱ ਕ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਿਾਥ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਿ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇਹੋ
ਹੀ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਅਤਹੇ ਬਹੇਬੀ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਲਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਲੰਡਾ ਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਇਕੱ ਠੇ ਿੁਿਾਰਦਹੇ।
“ਜ਼ਲੰਡਾ ਆਪਾਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਿਮਾਂ ‘ਕੱ ਠੇ ਈ ਆਂ। ਫਹੇਰ ਆਪਾਂ ਫਲੈ ਟ ਿਾਂਝਾ ਈ ਰੱ ਖ ਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਅੱ ਧਾ ਅੱ ਧਾ
ਦਹੇਣਾ ਪਊ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅੱ ਧਾ ਅੱ ਧਾ।” ਿੱ ਲ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਜੱ ਚ ਿਈ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ।
ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਲੰਡਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਿੂੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਜ਼ਦਲੋਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਾ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ
ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖਹੇਡ ਖਹੇਡਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਖਹੇਡ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਿਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇੰ ਝ ਹੀ ਲੰਘ ਿਏ।
ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਕਹੇਿ ਬਾਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਿਾਂਜ਼ਭਆ ਨਾ
ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਦੀ ਪੱ ਕਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਿੀ ਮਨਿੂਰ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਇਿ ਖਬਰ ਨੂੰ ਿਭ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਕੁਝ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿੀ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੱ ਲ
ਨੂੰ ਲਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਜਹੇ ਉਹਦੀ ਅਰਿੀ ਨਾ-ਮੰ ਨਿੂਰ ਹੋ

ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਵਆਹ ਦਾ ਪ੍ਿਤਾਵ ਰੱ ਖਕਹੇ ਪੱ ਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਤਾ ਿੀ
ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਕਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਹੇਣਾ ਿੀ।
ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਨੇ ਉਿ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਲੱਭ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਹ ਮਹੇਡਨਹੈਡ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਹੰ ਿਲੋ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਹੰ ਿਲੋ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਵਾਜ਼ਪਿ
ਮਹੇਡਨਹੈਡ ਵੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱ ਿਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਹ ਹੰ ਿਲੋ ਕਮਰਾ ਲੱਭ ਕਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿਾ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਉਿ
ਬਾਰਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਫਰ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਕੀ ਆਈ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ-- “ਜ਼ਲੰਡਾ
ਮੈ ਹੁਣ ਮਹੇਡਨਹੈਡ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹ ਿਕਦਾ। ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਦਲ ਨੀ ਲਿਦਾ ਮਹੇਡਨਹੈਡ। ਤੂੰ ਿੁੱ ਿਾ ਨਾ ਕਰੀਂ-----।” ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਿੁਭਾਅ
ਅਨੁਿਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਿ ਨਾ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਪੱ ਛਮੀ ਿਜ਼ਭਅਤਾ ਜ਼ਵਚ ਿਾਥ ਐਨੇ ਪੱ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਿਾਥ
ਹੈ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਹੀ। ਜ਼ਜਿ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਮੀਕਾ ਉਿ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ
ਿਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜ਼ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਿਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਚੁੱ ਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਵਾ
ਹੋਰ ਉਿ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਦਾ ਪਾਿਪੋਰਟ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ
ਮੰ ਿਵਾ ਲਵਹੇਿਾ। ਆਪਣਹੇ ਪੱ ਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਲਖਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਹੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਖ਼ਬਰ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿਾਰਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੱਚਣ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦਾ ਿੀਤੋ ਿਬੰ ਧੀ ਤੌਖਲਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ
ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਿਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਿੀਆਂ।
ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਿਮ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੇ ਖੁੱ ਲ੍ੀਆਂ ਚਰੀਆਂ ਿਨ। ਹੁਣ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚੀ
ਦਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਿੀ। ਆਮਦਨ ਦਹੇ ਿਾਧਨ ਵੀ ਜਟਾਉਣਹੇ ਿਨ। ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਅਜਹੇ ਇੱ ਕ ਕਮਰਾ
ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਲਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਅਜਹੇ ਉਹ ਇਿ ਕਮਰਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਕੰ ਮ ਉਿ ਦਾ ਠੀਕ ਿੀ। ਜ਼ਤੰ ਨ
ਕੁ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਆਿ ਕਾਰਨ ਉਿ ਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਿੀ। ਇਕ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵਾਂਿ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਲਣ ਲੱਿਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਿੁਿਾਰੀਆਂ ਪਜ਼ਹਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਿਹੇ ਿਨ।
ਿੀਤੋ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਚਾਅ ਹੱ ਦਾਂ ਬੰ ਨੇ ਟੱ ਪ ਜ਼ਿਆ। ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਦਹੇਖ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਅ
ਘੱ ਟ ਜ਼ਿਆ ਤਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਵੱ ਧ ਿਏ। ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਹਾਿਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁੱ ਲ੍ ਖਹੇਡ ਖਤਮ ਹੋ
ਿਈ ਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪੱ ਬ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਇਿਾਿਤ ਲੈ ਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਘਰ ਦਹੇ ਖਰਚ ਪੂਰਹੇ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਬਿ
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਬੱ ਚਤ ਦਾ ਪੈਿਾ ਜੁੜਦਾ। ਜ਼ਜਿ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਰਜ਼ਹ ਰਹਹੇ ਿਨ ਉਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਕਾਰਨ ਜ਼ਕ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚੀ ਦਹੇ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਅਤਹੇ ਨਹਾਉਣ, ਕਪੜਹੇ ਧੋਣ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱ ਧ
ਜ਼ਿਆ ਪਰ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਉਹੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਿੀ।
ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ ਜੋ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਡਾ ਿੀ। ਚੰ ਿੀ ਿੱ ਲ
ਇਹ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਟਾਇਰਡ ਬਿੁਰਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਜ਼ਖੱ ਲਰ ਪੁੱ ਲਰ ਕਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਹੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰਹੇ
ਜ਼ਹੱ ਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਬਿੁਰਿ ਨੇ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਇਿ ਦਹੇਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿੁਿਾਜ਼ਰਆ। ਬੱ ਚਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪੱ ਛਮੀ

ਿਜ਼ਭਅੱ ਤਾ ਦਹੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਿਏ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਆਪਣਹੇ ਿੁਖ ਅਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਚੰ ਤਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਲ
ਜ਼ਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿੈਰਾ ਚਲਹੇ ਿਏ ਿਨ। ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਹੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਇਕੱ ਲ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦੀ।
ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਇਕੱ ਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਬਣਨ ਲੱਿੀ। ਿੀਤੋ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਕਦਹੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ
ਲਾਹ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਨੱਕਾ ਮੋਟਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਆਿਰਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਿੱ ਿ ਅਤਹੇ
ਿਹੁਰਹੇ ਹੀ ਲਿਦਹੇ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਘਰ ਦਹੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਿ ਹੀ ਿਾਰਾ ਘਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਿੀ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਐਨਾ
ਕੁ ਜ਼ਪਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਿਾਂਝਾ ਲੈ ਆਉਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱ ਕ ਦਾ ਿਾਰਾ ਕੰ ਮ ਿੀਤੋ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ
ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਵਾਂਿ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ।
ਅੰ ਟੀ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਿੀਤੋ ਵੀ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਲੱਿ ਿਈ। ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਅੰ ਟੀ ਿਾਂਭ ਲੈਂ ਦੀ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਲੱਿਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਿੀਤੋ ਘਰ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਮੀਕਾ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਜ਼ਕ ਚਾਰ ਪੈਿਹੇ ਬੱ ਚਣ ਲੱਿਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਿੀ। ਲੰਡਨ ਜ਼ਵਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਹੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਿੱ ਲ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਕਹੇ ਪੈਿਹੇ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਿਨ।
ਉਿ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰ ਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨ ਬੈਡ ਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ।
ਉਿ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਤੋਂ ਹੱ ਥ ਉਧਾਰ ਫੜਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਕੁ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਿਾ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਾ ਿੀ ਉਹ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਿੀ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਔਖਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਾਜੋ ਿਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਣਾ
ਪੈਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਅਜਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਿਮਾਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਜੋਿਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਅਜਹੇ ਪੈਿਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਿਾਰਾ
ਕੁਝ ਹੀ ਿੈਟ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਅੰ ਕਲ ਅਤਹੇ ਅੰ ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਦਹੇ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿ ਪੈਣ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਸ਼ਾਤਰ ਜ਼ਦਮਾਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਝੱ ਟ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਜ਼ਬੱ ਲੂ ਦਹੇ
ਪੈਿਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਤੋ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਿੀ। ਬਹੇਬੀ ਹੁਣ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਿ ਪਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਉਹ
ਅੰ ਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਲ ਜਚ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ
ਆਪ ਜ਼ਫਰ ਅੰ ਟੀ ਅੰ ਕਲ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿ ਪਏ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਕਸ਼ਤ ਜ਼ਕਰਾਏ ਨਾਲ ਜ਼ਨਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੱ ਚਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਤੀਿਰਾ
ਬਹੇਬੀ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਿ ਪਈ ਿੀ। ਇਹਨੀ ਜ਼ਦਨੀ ਿੀਤੋ ਪਰੈਿਨੈਂਟ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ ਦੀ ਪ੍ਬਲ ਇੱ ਛਾ ਮੁੰ ਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਿੀ। ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਦਹੇਜ਼ਖਆ ਿੋਰਹੇ ਿੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰ ਡਹੇ ਕੁੜੀ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਬੱ ਚਹੇ ਤਾਂ ਬੱ ਚਹੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦਹੇ ਹਨ। ਆਪਦਾ
ਖੂਨ ਜ਼ਪਆਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਕੁੱ ਟ ਕੁੱ ਟ ਕਹੇ ਭਰੀ ਪਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ

ਿੀ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹੇਤੀ ਕਰਨੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਿੀ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਉਹ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਿੀ ਉਥਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੋਨੇ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਉਿ ਨੂੰ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਲੂਣਦੀ।
ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇਿੀ ਲਹੇ ਡੀ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਕੰ ਨੀ ਿੱ ਲ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਤਾਂ ਬੱ ਚਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਲੰਿ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਟੈਿਟ ਕਰਨਾ
ਿੰ ਭਵ ਿੀ। ਜਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਰਭ ਪਾਤ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਅਣਚਾਹੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿੁਣ ਕਹੇ ਹੌਿਲਾ ਹੋ
ਜ਼ਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਢਹੇਰ ਜੰ ਮਣ ਦਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਮਜ਼ਖਆ--ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਬਈ ਮੁੰ ਡਹੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਿਟ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਆ---!”
“ਫਹੇਰ-----।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਘੋਖਵੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਅਜ਼ਜਹਾ
ਟੈਿਟ ਈਿਾਦ ਹੋ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਿੀ।
“ਫਹੇਰ----ਫਹੇਰ ਕੀ --ਅਜਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਡਹੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ । ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੈਿਟ ਕਰਾ ਲੀਏ--!” ਿੀਤੋ ਨੇ ਨਕਲੀ ਿੁੱ ਿਾ ਜ਼ਦਖਇਆ
ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਜਹੜੀ ਕਜ਼ਹ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਿਾਰਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਐ, ਤੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਈ ਨੀ ਜ਼ਕ
ਕਜ਼ਹੜਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਡੱ ਡਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ।
“ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕੀ ਆਂ! ਹੋਰ ਅੱ ਠਾਂ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜੂ ਬਈ ਕੀ ਆ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਹੇਪ੍ਵਾਹੀ ਨਾਲ
ਂ ਹੇ ਜ਼ਨਆਜ਼ਣਆਂ ਦੀ ਲੈ ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਐ!” ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਦੀ ਿੱ ਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਜ਼ਕਹਾ। “ਬੱ ਿ ਇੱ ਕ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋ ਜਹੇ । ਐਵ
“ਜਹੇ ਮੁੰ ਡਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਵੱ ਟ ‘ਤਹੇ ਪਈ ਆ। ਬਹੁਤਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੀ।”
“ਥੋਡੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਵੀ ਬੱ ਿ---। ਮੁੰ ਡਾ ਹੋ ਜਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਲੱਿ ਜੂ--।” ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ
ਮਖੌਲ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਜੜ ਲੱਿਣ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਕਹੜੀ ਿਲਤਨਤ ਦਹੇ ਮਾਲਕ ਆਂ। ਨਾਲਹੇ ਜੜ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਿਦੀ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਿੋਰੀਆਂ ਦੀ ਿੰ ਿਤ ਦਾ ਐਨਾ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦਾ ਿਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪੱ ਛਮੀ ਿਜ਼ਭਆਚਾਰ ਜ਼ਵਚ ਰੰ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁੰ ਡਹੇ
ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਿੀ ਜ਼ਕ ਬੱ ਿ ਦੋ ਹੀ ਬੱ ਚਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ
ਹਨ। ਵੱ ਡਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਦਹੇ ਮਜ਼ਹੰ ਿਾਈ ਦਹੇ ਿਮਾਨੇ ਜ਼ਵਚ ਿਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਿੀ।
“ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਬੱ ਿ---।ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਚੱ ਲੋ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ--।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਫੁੰ ਕਾਰਾ ਮਾਜ਼ਰਆ।
“ਹੂੰ ----ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦਰਜਹੇ ਚੰ ਿੀਆਂ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ‘ਚ ਿਲੀਆਂ ਕਰਦਹੇ ਆ।
“ਕੋਈ ਨੀ ਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਹੇ ਕਰਾ ਲੂੰ। ਥੋਨੰ ੂ ਜ਼ਫਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੀ।” ਿੀਤੋ ਥੋੜਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲੀ।
“ਕੁੜੀਆਂ ਤਹੇਰਾ ਦੱ ਿ ਕੀ ਲੈਂ ਦੀਆਂ--!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹਾਰਹੇ ਹੋਏ ਲਜ਼ਹਜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।

“ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਫਕਰ ਵੱ ਢ ਵੱ ਢ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਜ਼ਕਤਹੇ ਮੂੰ ਹ ਈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਆਵਹੇ। ਐਥਹੇ ਤਾਂ
ਊਈ ਪਤਾ ਨੀ ਲਿਦਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰੋ, ਜਹੇ ਅਿਲਹੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱ ਢਣ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦਹੇ ਆ।” ਿੀਤੋ ਹੁਣ
ਪੂਰਹੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਿੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁੱ ਟ ਜ਼ਿਆ।
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਿਏ। ਿੱ ਲ ਿੀਤੋ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਇਿ ਦਾ
ਪਤਾ ਿੀ। “ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਮੈ ਡਹੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰੈਿਨੈਂਟ ਆਂ।” ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਅੱ ਿਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਕ ਜ਼ਜਹੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ। ਉਿ
ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜੋ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ ਨਹੀਂ
ਿਕਦੀ ਿੀ। ਡਾਕਟਰ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਨੋਟਿ ਦਹੇਖਣ ਲੱਿਾ।
“ਜੀ ਅਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿੀ ਬਈ ਚੈਕ ਕਰਾ ਲੀਏ ਬਈ ਮੁੰ ਡਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ!” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
ਨੋਟਿ ਉਿ ਨੇ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
“ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਥੋਡਹੇ ਜ਼ਕੰ ਨੇ ਬੱ ਚਹੇ ਐ।
“ਜੀ ਇਕ ਕੁੜੀ।” ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਐ। ਕੋਈ ਉਿ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨੀ!
“ਜੀ ਨਈ-ਂ -”
“ਬੀਬੀ ਇਹ ਟੈਿਟ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਿਤਹੇ ਆ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਹੋਵਹੇ ਜਾਂ
ਅਪਾਹਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵਹੇ। ਟੈਿਟ ਕਰ ਕਹੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਜ਼ਕ ਅਿਲਾ ਬੱ ਚਾ ਜ਼ਿਹਤਮੰ ਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਹੇ ਜ਼ਿਹਤਮੰ ਦ
ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਅਬਾਰਸ਼ਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਐ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਿਟ ਨਹੀ ਹੋ ਿਕਦਾ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟਿ ਿਮਹੇਟਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਵਹੁ ਵਰਿਾ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਇੰ ਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਹੇ ਨਾਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣ ਦਾ ਿਾਰਾ
ਿਜ਼ਹਰ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਜ਼ਨਕਲਣਾ ਿੀ।
“ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਉਥਹੇ ਡੁੰ ਨ ਵੱ ਟਾ ਬਣ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਹੇ। ਬੰ ਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ!” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਕਾਫੀ ਤਿਰਬਾ ਹੋ
ਚੁਜ਼ਕਆ ਿੀ। ਇਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣਾ ਉਿ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਦਾ ਅਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੇ
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ‘ਤਹੇ ਤਵਾ ਧਰ ਜ਼ਲਆ।
“ਐਹੋ ਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱ ਿ ਲਾਹੁਣੀ ਆ ਜ਼ਜਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨੀ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਈ ਡਾਕਟਰ
ਬਦਲ ਲੈ ਣਾ।” ਮੀਕਾ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਿੁਣਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਢੈਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਤਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੰ ਛਹੇਤੀ ਰਜ਼ਜਿਟਰ ਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਹੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਲੋ ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਿਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਘੱ ਟ ਿਏ। ਿੀਤੋ ਨੇ
ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਝੱ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਉਿਹੇ ‘ਅੱ ਿ ਲਿੜਹੇ' ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਜ਼ਹਣਾ ਜ਼ਪਆ।
ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀਤੋ ਦੀ ਉਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦਹੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਲੜਜ਼ਦਆਂ ਵਾਂਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ

ਅਣਿਰਦਹੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਦੀ।
ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕਹੇ ਆਪਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ । ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਥਹੇਰਾ ਿਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਨਾ ਉਿ ਦੀ ਕਦਹੇ ਿੁਣੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਿੁਣਨੀ ਿੀ। ਰਂੋਜ਼ਦਆਂ ਧੋਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਆਪਣਹੇ
ਬੱ ਚਹੇ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਾਂਭਦੀ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱ ਬ ਨਾਲ ਨਰਾਿਿੀ ਵੀ ਪ੍ਿਟ ਕਰਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ।
“ਭਲਾ ਤਹੇਰਹੇ ਘਰ ਜ਼ਕਿ ਚੀਜ ਦੀ ਟੋਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱ ਿ ਇਕ ਲਾਲ ਮੰ ਜ਼ਿਆ ਿੀ । ਆਹ ਪੱ ਥਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਦਹੇਣ ਜ਼ਦੰ ਦਾ
ਤਾਂ ਤਹੇਰਹੇ ਘਰ ਕੀ ਕਾਲ ਪੈ ਚੱ ਜ਼ਲਆ ਿੀ---!”
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੀਤੋ ਅੱ ਧੀ ਪਾਿਲ ਹੋ ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਬਹੇਬੀ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਰਿਾ ਹੀ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ
ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਿੀ। ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਖਾਿ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਦਖਾਈ ਿੀ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਦੀਪੀ ਵੱ ਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਈ ਉਿ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਇਕ ਅਣਜਾਣੀ ਜ਼ਜਹੀ ਸ਼ਕਾਇਤ
ਉਿ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮੁੰ ਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਵਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱ ਥ ਹੋਵਹੇ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਅਚਾਨਕ ਿੀਤੋ ਜ਼ਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।

ਚੌਥਾ
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚਹੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਬੰ ਧੀ ਜਦ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਨੱਕ ਿਕੋਜ਼ੜਆ। ਬਹੇਪ੍ਵਾਹੀ ਨਾਲ
ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਅੱ ਖ ਚਰਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ।
“ਿੀਤੋ ਦੋ ਬੱ ਚਹੇ ਬਹੁਤ ਆ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਦਹੇ ਜਮਾਨੇ ‘ਚ। ਹੋਰ ਬੱ ਚਹੇ ਪਾਲਣ ਜੋਿੀ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨੀ। ਬੱ ਿ ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਈ ਚੰ ਿਾ ਪੜ੍ਾ ਜ਼ਲਖਾ-------।” ਮੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਝਾਉਣ ਲੱਿੀ।
“ਤੂੰ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨੀ ਜ਼ਦੰ ਦੀ---!” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਖਝ ਿੀ।
“ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣਾ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਥੋਡੀ ਮਰਿੀ।” ਿੀਤੋ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਲਈ ਿਰਭ ਰੋਕੂ ਿੋਲੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਿੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਅਜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ
ਬੱ ਚਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਿ ਵਾਰ ਉਿ ਨੇ ਿਰੂਰ ਮੁੰ ਡਾ ਲੈ ਣਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ।
ਿਭ ਕੁਝ ਿੋਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਹੋਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਿੀ।
ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਆਈ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੈਰਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪਜ਼ੜ੍ਆ। ਉਿ
ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਾਧ ਤੋਂ ਦੁਆਈ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਿਾਧ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ ਪਰੈਿਨੈਂਿੀ ਦਹੇ ਤੀਜਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਹੇ ਤੀਜਹੇ ਹਫਤਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਿੀ। ਖਾਣ ਦਾ ਢੰ ਿ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਿਵਹੇਰਹੇ ਚਾਰ ਵਜਹੇ ਉੱਠ ਕਹੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਹੇ, ਜ਼ਨਰਨੇ ਕਾਲਜਹੇ, ਕੋਈ
ਵੀ ਕੱ ਪੜਾ ਅੰ ਿ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਵਾਲਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਥੋਂ ਇਕ ਪੁੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਿੱ ਤ ਜ਼ਦਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੁੰ ਡਾ ਜੰ ਮਹੇਿਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਿ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਅਿਲਹੇ ਮਹੀਨੇ ਭਹੇਜਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਪੜ੍
ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮੁੰ ਡਾ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਿੀ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਉਿ ਦਾ
ਵਰਤਾਅ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲ,ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਿਭ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਜ਼ਰਆ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੀਕਹੇ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਿਰਭ ਰੋਕੂ ਿੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂੜਹੇ ਵਾਲਹੇ ਡੱ ਬਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿੁਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿੀ ਜ਼ਕ
ਿੀਤੋ ਿੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਹ ਅਵਹੇਿਲਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦਹੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਿੋਲੀਆਂ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਲਆ ਫੜਾਉਂਦਾ।
ਿੀਤੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿੋਲੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂ ਦੀ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਤੋਂ ਅੱ ਖ ਬਚਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮਣ ਵੀ ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦੀ।
ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਿੀਤੋ ਪਰਹੇਿਨੈਂਟ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਦੂਿਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਜ਼ਮਿਟ ਤੋਂ ਟੈਿਟ
ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਪੱ ਕੀ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰ ਕਹੇ ਿਾਂਭ ਕਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦਹੇਣ ਲਈ ਉਹ ਿਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਕਾ ਚੰ ਿਹੇ ਮੂਡ ਜ਼ਵਚ ਹੋਵਹੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ
ਚੱ ਲਹੇ । ਇਹ ਵਕਤ ਉਿ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱ ਚਹੇ ਿੁੱ ਤਹੇ ਹੋਣਿਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਦੋ ਪੈਿ ਲੱਿਹੇ ਹੋਣਿਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਕਹੇ
ਨੂੰ ਛਹੇੜ ਛਾੜ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮੱ ਠੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕਹੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਕਜ਼ਹਣ ਲਈ ਭੂਮਕਾ ਬੰ ਨਣ ਲੱਿੀ—
“ਥੋਨੰ ੂ ਮੈਂ ਇਕ ਖਬਰ ਦਹੇਣੀ ਆ--।”
“ਉਹਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਚੁੰ ਮ ਲਏ।" ਖਬਰ ਦੱ ਿ ਫਹੇਰ—
“ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱ ਖੀ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆ।”
“ਮੈਨੰ ੂ ਲਿਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪਰੈਿਨੈਂਟ ਆਂ।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਦੀ ਪਹੇਪੜੀ ‘ਤਹੇ ਦੰ ਦੀ ਵੱ ੜਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਰੰ ਟ
ਲੱਿਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਝਟਕਹੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਹੇ ਬੈਡ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਰ ਉਿ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ
ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਜ਼ਿਉਂ ਘਹੇਰਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ।
“ਪਰ ਤੂੰ ਿੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਿੀ--!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਆਹੋ ---ਸ਼ੈਦ ਮੈਂ ਕਦਹੇ ਭੁੱ ਲ ਿੀ ਹੋਊਂ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਬਾਂਹਾਂ ਪਾ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਮੂੰ ਹ ਦਹੇ ਨੇੜਹੇ
ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਚਆ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮ ਜ਼ਲਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਿੱ ਲ ਹੱ ਥੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਿਈ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕਹੇ ਇਹ
ਚੱ ਕਰ ਚਲਾਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਲੜਨ ਝਿੜਨ ਜਾਂ ਿੁੱ ਿਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਜੋ ਚਾਜ਼ਹਆ
ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਦਾ ਵਾਂਿ ਅੱ ਜ ਵੀ ਹਜ਼ਥਆਰ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀ ਮੀਕਾ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਵਰੋਧ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਜ਼ਿਲਹੇ ਦਹੇ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਮੰ ਨ ਜਾਣ
ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ‘ਤਹੇ ਅਜਹੇ ਵੀ ਿੀ। ਉਹ ਿੀ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਦੁਆਈ ਖਾਣ ਦਾ। ਉਿ

ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰਹੇ ਪਤਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਹ ਜ਼ਵਰੋਧ
ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਚਰ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਣਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ਮੰ ਨ ਜਾਣਾ ਿੀ।
“ਮਹੇਰੀ ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਦੁਆਈ ਭਹੇਜੀ ਐ-----ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਤੀਜਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਹੇ ਤੀਜਹੇ ਹਫ਼ਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਕਾਹਦੀ ਦੁਆਈ--! ਤੈਨੰ ੂ ਕੀ ਹੋਇਆ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਵਾਲੀਆ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਕੁਿ ਨੀ ਹੋਇਆ---।” ਿੀਤੋ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਲੱਿ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ।
“ਫਹੇਰ---!”ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਤੁਿੀਂ ਤਾਂ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਨੀ ਮੰ ਨਣੀ---। ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਬਈ ਇਹ ਦੁਆਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਅਿਰ ਕਰਦੀ ਐ।” ਿੀਤੋ
ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਮਟਕਾਈਆਂ।
“ਕੀ ਬਝਾਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਿੱ ਲ ਿਾਫ਼ ਿਾਫ਼ ਕਰ।”
“ਉਥਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਿੰ ਤ ਆ। ਉਹਤੋਂ ਦੁਆਈ ਲਈ ਆ। ਇਕ ਹਫਤਾ ਦੁਆਈ ਖਾਣੀ ਐ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਊ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਦਵਾਈ
ਖਾਣ ਦਾ ਢੰ ਿ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ।
“ਪਾਿਲਹੇ ਜਹਾਨ ਦੀਏ---ਬੱ ਚਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਲੰਿ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਹੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਬੱ ਚਹੇ ਦਹੇ ਅੰ ਿ
ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਹੇ ਐ। ਿਾਧ ਦੀ ਦੁਆਈ ਬਣਹੇ ਅੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬਦਲ ਦੂ!”
“ਤੁਿੀਂ ਆਪਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰੱ ਖੋ ਆਪਦਹੇ ਕੋਲ। ਬਥਹੇਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਿੰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਈ ਲਈ ਆ ਤਹੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਜੰ ਮਹੇ ਐ। ਥੋਨੰ ੂ
ਇਕ ਹਫਤਾ ਚਾਰ ਵਜਹੇ ਉਠਣਾ ਈ ਔਖਾ ਲਿਦਾ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਨਹੋਰਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਹੇਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਰ ਮਾਜ਼ਰਆ। ਿੀਤੋ
ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਹੇਣ ਦੀ ਿਮਰੱ ਥਾ ਮੀਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਅਿਲਾ ਿਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੀਕਾ ਵੀ ਚਾਰ ਵਜਹੇ ਉਠਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੀਤੋ ਨਹਾਉਂਦੀ। ਨੰਿਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਹੇ ਬਾਥ ਰੂਮ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ।
ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਚੜ੍ਦੀ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕਹੇ ਿੋਜ਼ਡਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਿਾਧ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਪੁੜੀ ਮੀਕਾ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚ ਝਾੜ
ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਪਲਾਉਂਦਾ। ਿੀਤੋ ਤਹੇ ਮੀਕਾ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਬਿਤਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵੜ ਜਾਂਦਹੇ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿਾਧ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਿਕਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਡਰ ਿੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਅੰ ਧ
ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਇਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਜਾਂ ਿੀਤੋ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਿਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦਹੇਵਹੇ। ਨਾ- ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਿਾਧ ਅਤਹੇ
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਮਨੋ ਮਨ ਿਾਹਲਾਂ ਕਢਦਾ ਉਹ ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੱ ਲ ਮੰ ਨ ਜਾਂਦਾ। “ਦਵਾਈ ‘ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਿਾਲਹੇ ਿਾਧ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਊ! ਜ਼ਕਤਹੇ
ਬੱ ਚਹੇ ਦੀ ਜਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਰ ਨਾ ਪੈ ਜਹੇ। ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਆਉਂਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਿੱ ਤਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਪਛੋਂ ਿੀਤੋ ਪੂਰੀ ਬਾਿੋ ਬਾਿ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਿੰ ਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਤਹੇ ਅੰ ਧ

ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਿੀ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਵਰਿਾ ਯਕੀਨ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਕ ਜੋ ਹੋਣਾ ਐ ਉਿ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਹੋਇਆ ਜ਼ਪਆ। ਜਹੇ
ਮੁੰ ਡਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿਾਧ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ। ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ‘ਤਹੇ ਧੰ ਿਹੇੜ ਰੱ ਖਣੀ ਿੀ । ਜਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਿੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਦਲ
ਟੁੱ ਟ ਜਾਣਾ ਤਹੇ ਇਿ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਮਾਰੂ ਅਿਰ ਹੋਵਹੇਿਾ, ਇਿ ਦਾ ਅੰ ਦਾਿਾ ਮੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਾ
ਿਕਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਿੀਤੋ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਉਥਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਘਜ਼ਰਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
------ ਰਾਤ ਦਾ ਵਹੇਲਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਹੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵਹੇ। ਅੱ ਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅੰ ਟੀ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਅਪਣਹੇ ਘਰ ਿੱ ਦ
ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਅੰ ਟੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਿੀਤੋ ਲਈ ਅਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਹੇਬੀ ਵਾਲਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪੈ ਿਈ। ਬਹੇਬੀ ਤਹੇ ਦੀਪੀ
ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਪੈ ਿਈਆਂ।
ਿਵਹੇਰਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੁ ਵਜਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜਿਾਇਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਜੰ ਮਣ ਪੀੜ੍ਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਈਆਂ
ਿਨ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿੀਤੋ ਲਈ ਬੈਡ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਿਕਣ।
ਂ ੂਲੈਂਿ ਿੱ ਦਣ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਪਰ ਿੀਤੋ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦੀ ਮੰ ਨਜ਼ਦਆਂ ਕਾਰ
ਮੀਕਾ ਐਬ
ਜ਼ਵਚ ਕਪਜ਼ੜਆਂ ਵਾਲ ਬੈਿ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਅੰ ਟੀ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਕਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਚਲਹੇ ਿਏ। ਮੈਟਰਨਟੀ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਜ਼ਰਿੈਪਸ਼ਜ਼ਨਿਟ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਬਾਰਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਡਜ਼ਲਵਰੀ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਾ ਕਪਜ਼ੜਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਿ ਲੈ ਕਹੇ ਉਿ
ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਜਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਵੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿੰ ਦ ਕਰਦਾ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਤਕਲੀਫ
ਦਹੇਖਣਾ ਉਿ ਨੂੰ ਅਿਜ਼ਹ ਲਿਦਾ। ਿੀਤੋ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਬੱ ਧਾ ਰੁੱ ਧਾ ਉਿ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਨਰਿ ਨੇ
ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ। ਬੱ ਚਹੇ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਚੈਕ ਕੀਤੀ। ਪੀੜ ਉੱਠਣ ਜ਼ਵਚਲਾ ਿਮਾਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਪੀੜ
ਦਾ ਿਰਾਫ ਚੈਕ ਕਰਕਹੇ ਨਰਿਾਂ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਅਜਹੇ ਦੋ ਘੰ ਟਹੇ ਲੱਿ ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਨਿਰ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ
ਦੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਰਹੀਆਂ ਿਨ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਿੁਆਦ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਜਾਣ ਕੱ ਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਪਹੇਟ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ। ਉਿ ਦੀਆਂ
ਚੀਕਾਂ ਜ਼ਨਕਲਦੀਆਂ। ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦਹੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱ ਤਰ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੀੜ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱ ਿ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੇ ਿਾਹ ਲੈ ਣਾ ਿੀ। ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਵੀ ਿੀਰ
ਪੈ ਜਾਣਾ ਿੀ। ਿਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਚੰ ਿੀ ਲੱਿਣੀ ਿੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਮਲਣੀਆਂ ਿਨ। ਿੰ ਤਾਂ ਲਈ ਉਹ
ਕੋਈ ਚੰ ਿਾ ਜ਼ਜਹਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ। ਅਜਹੇ ਉਹੇਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿੱ ਲ ਿਾਂਝੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਿੀ।
ਨਰਿਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘਾ ਿਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ। ਿਾਧ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦਹੇ ਨਾਲ ਿੰ ਭਵੀ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਜ਼ਦੱ ਖ ਖ਼ਤਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ੰ ਕਾ ਦਾ ਜ਼ਕੱ ਲ ਠੋਕ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਾ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿਾਧ ਨੇ ਿੁਆਹ
ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਦੁਆਈ ਨਾਲੋਂ ਿੁਆਹ ਚੰ ਿੀ ਐ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਾਇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਿੀਤੋ ਦੀ
ਲੰਬੀ ਜ਼ਦਲ ਚੀਰਵੀਂ ਚੀਕ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਤੋੜ ਜ਼ਦਤਾ।

ਿਵਹੇਰਹੇ ਿਾਢਹੇ ਪੰ ਜ ਵਜਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਨਰਿ ਨੇ ਿੁਹਣੀ ਿੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ
ਨਰਿ ਦੀ ਿੱ ਲ 'ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਅਇਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਖੁੱ ਲ੍ ਿਈਆਂ। ਉਿ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਡਹੇਲਹੇ ਘੁਮਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਦਾਿੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਮਲਾਈਆਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਹ ਿਾਰਾ ਉਿ ਦਾ ਕਿੂਰ ਹੋਵਹੇ।
“ਤੁਿੀਂ ਆਪ ਵਹੇਖੋ ਿਰੂਰ ਮੁੰ ਡਾ----।” ਿੀਤੋ ਦੀ ਅਵਾਿ ਟੁੱ ਟ ਿਈ। ਨਰਿ ਜੋ ਹਰ ਰੋਿ ਬੱ ਚਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ
ਿੀ ਉਹ ਭਲਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਿਲਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਿੀ! ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਜ਼ਕਹਾ। ਜ਼ਿਰਫ ਿੀਤੋ ਦਾ ਹੱ ਥ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਲਈ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ। ਨਰਿ ਨੇ
ਨਾੜੂਏ ‘ਤਹੇ ਕਜ਼ਲੱਪ ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੋਟੀ ਜ਼ਜਹੀ ਿਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਦਹੇ ਅਨੁਿਾਰ ਬੱ ਚੀ ਦਹੇ ਅੰ ਿ ਪੈਰ ਚੈਕ ਕੀਤਹੇ। ਿਭ
ਕੁਝ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤਹੇ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਦਹੇਖ ਿਕਹੇ। ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ
ਬਹੇਬਿੀ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂ ਵਜ਼ਹਣ ਲੱਿਹੇ। ਧੁੰ ਧਲੀਆ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਬੱ ਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਵਚਾਲਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਬਹੇਜਾਨ
ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਡੱ ਿ ਜ਼ਪਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਮੋਢਾ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ‘ਤਹੇ ਚੁੰ ਮਣ ਦਹੇ ਕਹੇ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਰਿ ਨੇ
ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਪਰੈਮ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕਾਲੀ ਨਰਿ ਰੋਂਦੀ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦੀ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਲੱਿੀ ਰਹੀ।

ਪੰ ਜਵਾਂ
ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਜ਼ਮਲ ਿਈ। ਨਰਿਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਰੋਂਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਅਤਹੇ ਚੁੱ ਪ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਜਬਰੀ
ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜ਼ਵਦੈਿੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਬੁਝਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਕਹੇ ਘਰ ਆ ਿਈ। ਰਾਹ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਵਾਰ
ਵਾਰ ਮਨ ਭਰਦਾ। ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੇ ਨਰਿਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਠਆਈਆਂ ਦਹੇਣੀਆਂ ਿਨ, ਕੈਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਹੇਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ,
ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰਹੇ ਵੀ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿੀ। ਿਭ ਯਾਦ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਘਰ ਅੱ ਿਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕਾਰ ਖੜ੍ੀ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੋਦ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਿੀਤੋ ਬੋਝਲ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਅੰ ਦਰ
ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਅੰ ਟੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾਈ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਫਰ ਰੋਣ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਉਹ ਜੱ ਫੀ ਪਾਈ ਖੜ੍ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਅਜਹੇ ਜ਼ਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੰ ਟੀ ਰੋਂਦੀ ਿੀਤੋ ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ
‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਰਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਜ਼ਪਛੋਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਲਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ, ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਿਾਂਝਾ ਕੀਜ਼ਤਆਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਹੋ ਿਈਆਂ। ਬੱ ਚੀਆਂ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਹ ਇਿ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਿਮਝ
ਿਕੀਆਂ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਪਤਲੀ ਹੋ ਿਈ ਲਿਦੀ ਿੀ। ਇਿ ਜ਼ਨੱਕੀ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਖ ਕਹੇ
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਨੂੰ ਘਰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚੰ ਭਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਿਨ, ਹੱ ਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਮਾਂ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਨੱਕੀ ਬੱ ਚੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਹੇ
ਅੱ ਥਰੂਆਂ ਨੇ ਿ੍ਜ਼ਹਣ ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਬੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਉੱਪਰ ਆਪਣਹੇ ਬੈਡ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ
ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਅੰ ਟੀ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱ ਚੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਬੈਡ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਿਾਰਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਿਏ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਬੈਡ
‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿਮਾਨ ਲੈ ਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ

ਅੱ ਧੀਆਂ ਕੁ ਡਰੀਆਂ ਕਦਹੇ ਬੱ ਚੀ ਵੱ ਲ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਲੈਂ ਦੀਆਂ।
ਅੰ ਟੀ ਵੀ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਬੱ ਚੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਮਲਕੜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆ।
“ਕੁੜੀ ਤਹੇਰੀ ਿੁਹਣੀ ਐ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵਹੇ। ਨਾਲਹੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜ਼ਚੱ ਤ ਭੈੜਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਜਹੇ ਜ਼ਕਹੜਾ ਤੁਿੀਂ ਬੁੜਹੇ ਹੋ ਿਹੇ!” ਅੰ ਟੀ ਨੇ ਕੁੜੀ
ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਾ ਿਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੰ ਟੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਕਜ਼ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
“ਇਹ ਆਪਦਹੇ ਕਰਮ ਜ਼ਲਖਾ ਕਹੇ ਆਈ ਐ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਣਹੇ, ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕਹੇ ਆਵਹੇ ---। ਲੈ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਆਿਤਹੇ ਚਾਹ ਦੀ
ਘੁੱ ਟ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆਵਾਂ।"
ਨਈ ਂ ਅੰ ਟੀ ਤੁਿੀਂ ਬੈਠੋ। ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਹੇ ਜ਼ਲਆਉਣਾ।” ਮੀਕਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਜ਼ਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿੀਤੋ ਦਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਹ ਵੱ ਡੀ ਕੁੜੀ ਬਹੇਬੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਮਾੜੀ
ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਹੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਛੋਟੀ ਦੀਪੀ ਵੀ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਮਾਂ
ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਰ ਕਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮੰ ਮ -ਮੈਂ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਚੱ ਕ ਿਕਦੀ ਆਂ--!” ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਜ਼ਰਆਦ ਵਾਂਿ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ
ਬਾਰਹੇ ਅਜਹੇ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ।
“ਬੈਠ ਿਾਮ੍ਣਹੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕਹੇ।” ਕੁੜੀ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਉਿ ਦਾ ਫੁੱ ਲ ਵਰਿਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖੜ ਜ਼ਿਆ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੁੜੀ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਿਮਝਣ
ਲੱਿੀ। ਦੀਪੀ ਭਲਾ ਇਹ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ! ਉਹ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਿੀ। ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ
ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਿਈ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਦਹੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਿੀ। ਿੋ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ
ਚੁੱ ਕਣਾ ਿੀ। ਬੱ ਚੀਆਂ ਦੀ ਇਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਿੀਤੋ ਨੇ ਬਹੇਬੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਜ਼ਚਰ ਫੜਾਈ।
ਮੀਕਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਉਿ ਨੇ ਪਲਹੇ ਟ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਕਹੇ ਟਰਹੇਅ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਹੇ ਹੋਏ ਿਨ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ,
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਨੇ ਅੰ ਟੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਿੀਤੋ ਨੂੰ। ਚਾਹ ਦਹੇ ਕੱ ਪ ਜ਼ਵਚੋਂ ਲੌਂ ਿ ਲੈ ਚੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਚਾਹ ਦਹੇ ਿਵਾਦ ਦਾ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਅੰ ਟੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਭਜ਼ਰਆ।
“ਮੀਜ਼ਕਆ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਿੁਆਦ ਐ। ਲਿਦਾ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਜ਼ਰਹੈਂ—
“ਅੰ ਟੀ ਮੁਿਕਰਾਈ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਭਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਅੰ ਟੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੰ ਨ੍ਾ ਜ਼ਜਹਾ
ਮੁਿਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਚਾਹ ਿੁਆਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।"
“ਅੰ ਟੀ ਬੰ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਹੇ ਐ ਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆ।”
“ਮੈਂ ਨੀ ਮੰ ਨਦੀ ਇਹ ਿੱ ਲ। ਤਹੇਰਹੇ ਅੰ ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਆਂ।”

“ਅੰ ਟੀ ਬੰ ਦਹੇ ਮਰ ਕਹੇ ਧਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਹੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਬਈ ਜ਼ਕਵੇਂ ਲੰਘੀ। ਇਕ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ
ਤਾਂ ਿਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਿੀ ਪਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਿਾਰਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਹੇ ਰਖਦੀਆਂ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਹੇ ਿੱ ਲ ਜ਼ਚੱ ਤ ਨਾ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਹੋਰ
ਕਈ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਤਾਂ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਹੇਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ
ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਅਤਹੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦਹੇ ਰਹਹੇ ਆ ਉਹ ਕਤਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕ ਜ਼ਵਚ ਖੜ੍ ਜਾਣ
ਅਤਹੇ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਨਈ ਂ ਡਰਦਹੇ ਰਹਹੇ ਉਹ ਕਤਾਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ‘ਚ ਖੜ੍ ਜਾਣ। ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਹਰਹੇਕ ਆ ਕਹੇ ਖੜ੍ ਜਹੇ।
ਦੋ ਨੰਬਰ ‘ਚ ਇਕ ਬੰ ਦਾ ਈ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ
ਜ਼ਕਹਾ ਜੀ ਮਹੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਬਈ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ ਜਾ।”
ਅੰ ਟੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਵੀ ਹੱ ਿਣ ਲੱਿੀ। ਅੰ ਟੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕਹੇ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿੀਤੋ ਦਾ ਮੂਡ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਅੰ ਟੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
“ਭਾਈ ਥੋਡਾ ਅੰ ਕਲ ਤਾਂ 'ਡੀਕਦਾ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਹੋਿਹੇ ਭੋਰਾ ਿੈਰ ਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਆਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਾਇ
ਖਾਣਹੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਈ ਆਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ।” ਅੰ ਟੀ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਣ ਲੱਿੀ।
“ਅੰ ਟੀ ਮੈਂ ਥੋਨੰ ੂ ਛੱ ਡ ਆਉਣਾ। ਥੋਡੀ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ। ਆਜੋ ਿੱ ਡੀ ‘ਚ ਦੋ ਜ਼ਮੰ ਟ ਲੱਿਣਹੇ ਆ।” ਅੰ ਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਕਾ ਅੰ ਟੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਘਰ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਿੱ ਡੀ ਖੜ੍ੀ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ।
“ਕੋਈ ਬਿਾਰੋਂ ਚੀਿ ਵਿਤ ਤਾਂ ਨੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਵਾਲੀ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਖੋਜੀ ਤੱ ਕਣੀ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਆਹੋ-ਨੈਪੀਆਂ, ਨੀਲਹੇ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲਹੇ ਦੁੱ ਧ ਦਹੇ ਡੱ ਬਹੇ, ਦੁੱ ਧ ਜ਼ਪਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਨੱਕ ਿੁੱ ਕ ਜ਼ਲਖ ਲੋ । ਥੋਡਾ
ਚਹੇਤਾ ਭੁੱ ਲ ਜੂ।” ਿੀਤੋ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਕੂਲ ‘ਚ ਮਾਿਟਰ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਜ਼ਲਖਉਂਦਹੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਲਿਟ ਜ਼ਲਖਾਉਣ
ਲੱਿੀ। ਮੀਕਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਜ਼ਲਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਮੈਂ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂ। ਦੀਪੀ ਘਰ ਰਜ਼ਹ ਪੂ।”
“ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਜੋ । ਮਹੇਰਹੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਿ ਵਿਤ ਤਾਂ ਜ਼ਲਆ ਦੂ ਜਹੇ ਲੋ ੜ ਪਈ। ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜੋ।” ਮੀਕਾ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ
ਕਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਬਹੇਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਚੁੱ ਪ ਰਹੀ। ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਟ ਜ਼ਜਹਾ ਖਾ ਕਹੇ
ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੀ।
ਘੰ ਟਹੇ ਕੁ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਾ ਬਾਿਾਰ ਤੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲੌ ਲੀ ਪਾਪ ਲੈ ਆਇਆ।
ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਲੌ ਲੀ ਪਾਪ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਬਹੇਬੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਈ ਿੀ।
“ਆਹ ਲੈ ਦੋ ਲਫਾਫਹੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆਂ ਮੈਂ। ਇਕ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਿਹੁਰੀ ਤਹੇ ਇਕ ਪਹੇਕੀਂ ਜ਼ਲਖ ਦਹੇਈ।ਂ ਖਬਰ ਿਾਰ ਤਾਂ ਦਹੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਆ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਲਫਾਜ਼ਫਆਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਿੱ ਧੀਆਂ ਮੀਕਹੇ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ।

“ਐਡੀ ਜ਼ਕਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਲੀ ਿੱ ਲ ਐ ਬਈ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਆ।” ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਉਦਾਿੀ ਛਾ
ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਉਿ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ।
“ਚੱ ਲ ਛੱ ਡ ਹੁਣ। ਰੋਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਿ ਨੀ ਬਦਲਣ ਲੱਿਾ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਜ਼ਹ ਬੱ ਿ।” ਮੀਕਹੇ ਕੋਲੋਂ ਿੱ ਲਾਂ ਮੁੱ ਕ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਉਹ ਪਾਿਾ
ਮਾਰ ਕਹੇ ਨਵ ਜੰ ਮੀ ਬੱ ਚੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ।
“ਮਹੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਿਾਧ ਨੂੰ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖ ਕਹੇ ਦਾਖੂ ਦਾਣਾ ਦਹੇਵਾਂ। ਉਹਦਹੇ ਕਹਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਨਰਕ ਵੀ
ਭੋਜ਼ਿਆ ‘ਤਹੇ-----।” ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਈ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰ ਨਦੀ ਨੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੰ ਦਹੇ ਈ ਆ। ਜ਼ਕਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱ ਬ ਆ। ਿਾਰਹੇ ਦਹੇ
ਿਾਰਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ‘ਚ ਜੰ ਮ ਪਹੇ। ਐਥਹੇ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ 'ਚ ਤਾ ਕੋਈ ਿਾਧ ਨੀ! ਿਾਇੰ ਿ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਕਹੇ ਚੰ ਦ ‘ਤਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ
ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਇੰ ਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ੀਆਂ ਜ਼ਲਖੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਜਹੇ ਵੀ ਚੰ ਦ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਜਿ ਧਰਤੀ ‘ਤਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ ਉਿ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਜ਼ਵਤਰ ਕੀ ਹੋਊ ਭਲਾ। ਐਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ।”
“ਬੱ ਿ ਕਰੋ--। ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਆ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਲਹੇ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਲੈ ਕਚਰ ਝਾੜਨ ਲੱਿ ਜਾਂਦਹੇ ਐ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਨਾਿਾਂ ਚੌੜੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਜਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ ਪਰ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵੱ ਜੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ
ਉੱਤਰ ਜ਼ਿਆ।
ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਿਨ। ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਆਨੀ ਕਜ਼ਹਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹਹੇਰਾ ਫਹੇਰੀ ਕਾਰਣ ਉਿ ਦਾ ਲਾਇਿੰ ਿ ਕੈਂਿਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੰ ਤ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ
ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਾ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਨੀ ਹੀ ਿੱ ਦਦਾ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਨੇੜਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਕਦਹੇ
ਕਦਹੇ ਲੰਘਦਹੇ ਕਰਦਹੇ ਿੜਕ ‘ਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨਾਲ ਇਕ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।
“ਆਉ ਜੀ -ਲੰਘ ਆਉ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਿੱ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੋਚ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦਾ!”ਹੋਰ ਿੁਣਾਉ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਐ। ਿਾਰਾ ਪ੍ੀਵਾਰ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਨ!”
ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਹਾਂ ਜੀ ਿਭ ਠੀਕ ਆ। ਥੋਡੀ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ। ਠੰਡਾ ਪੀਉਿਹੇ ਜਾਂ ਚਾਹ-!”
“ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਿੁਰਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਚੀਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ।” ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਫੜੀ ਫਾਇਲ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ
ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਿੁਣਾਉ ਜ਼ਕਵੇਂ ਆਉਣਹੇ ਹੋਏ!” ਮੀਕਾ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਜ਼ਵਚ ਬਹੇਅਰਾਮੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਬੱ ਿ ਜੀ ਥੋਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ਤਿੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਐ। ਆਪਣਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਿੰ ਤ ਅਨੋਖ ਜ਼ਿੰ ਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਿੁਰਦਵਾਰਾ

ਿਾਜ਼ਹਬ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਐ। ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਜਨ੍ੀ ਕੁ ਿਹੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਉਹੀ ਲੱਖ ਮਣਾਂ---।”
“ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਨੌਂ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਐ। ਫਹੇਰ ਇਹ ਦਿਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋ ੜ ਐ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਜ਼ਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ‘ਤਹੇ ਐਨਕ ਠੀਕ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਦਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦਹੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਜਹੀ ਆਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਜਥਹੇ ਵੀ ਉਹ ਿਏ ਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਅਜ਼ਜਹਾ
ਿਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱ ਖਾਂ ਝਪਕਦਹੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ।
“ਿੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਜੰ ਨੇ ਹੋਣ ਉਨੇ ਈ ਥੋੜਹੇ ਐ। ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਿੰ ਤ ਅਨੋਖ ਜ਼ਿੰ ਘ ਹੋਰੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ
ਜ਼ਵਚ ਿੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਕਰ ਰਹਹੇ ਐ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤਾਂ ਭਾਿਾਂ ਆਲਾ ਐ--।”
“ਨੌਂ ਿੁਰਦਵਾਜ਼ਰਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ‘ਚ ਮਰਿੀ ਬੈਠ ਕਹੇ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਣ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਪੈਿਹੇ ਐਿ ਨਵੇਂ ਿੁਰੂ ਘਰ ‘ਤਹੇ ਲਾਉਣਹੇ ਐ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰ ਡੀਆਂ ‘ਚ ਿਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ, ਜ਼ਿਹਤ, ਰੁਿਿਾਰ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵਹੇ।”
ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ੍ੀਆਂ ਰਜ਼ਹ ਿਈਆਂ। ਉਿ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਜ਼ਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਅਜ਼ਜਹਹੇ
ਜ਼ਵਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਐ ਅਤਹੇ ਕਰ ਰਹਹੇ ਆ। ਿੁਰੂ ਘਰ ---।”
“ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ-ਜਹੇ ਨੌਂ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਿਕਹੇ ਤਾਂ ਦਿਵੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ
ਲੱਿਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਿੁਰੂ ਘਰ ਿੀ ਐਥਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋ ਕ ਿਮਾਜਕ , ਧਾਰਮਕ ਪੱ ਖੋਂ ਉਹੋ ਜਹੇ ਿੀ। ਹੁਣ ਦਿ ਐ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋ ਕ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਚੰ ਿਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿਿੋਂ ਭੋਰਾ ਮਾੜਹੇ ਈ ਬਣਹੇ ਐ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਲਾਲਚ, ਨਸ਼ਹੇ, ਝੂਠ, ਬਿੈਰਾ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੁਣ ਿਿੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਕਜ਼ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਿੀ ਜ਼ਵਚ
ਪਾਿਾ ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਇਕ ਿੱ ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪੱ ਸ਼ਟ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਿ ਜ਼ਵਸ਼ਹੇ ‘ਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਣਿਹੇ।
“ਦਹੇਖੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਧੂ ਫੁਲੂ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮ੍ਤ ਪਾਣ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਜ਼ਿੰ ਘ ਿਜਾਉਣਾ
ਿਜ਼ਤਿੁਰਾਂ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਜ਼ਨਸ਼ਨਾ ਐ।”
“ਜ਼ਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਲਖਹੇ ਿੁਰਮਖ ਓ। ਮਹੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਜੀ ਿੱ ਲ ਆ ਬਈ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਖਾਲੀ ਇਨਿਾਨ ਨੀ ਬਣ ਿਕਦਹੇ
ਉਹ ਭਲਾ ਧਾਰਜ਼ਮਕ ਇਨਿਾਨ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬਣਨਿਹੇ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਨੀ ‘ਤਹੇ ਦੂਿਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ
“ਭਾਈ ਆਪਣਹੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਐ। ਿਾਡਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਿੁਰਦਵਾਰਾ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ੜ ਐ ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ
ਿਮਝਦਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿੀ।” ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਆਨੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤ ਿ੍ੀ ਅਕਾਲ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਜ਼ਵਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਵਚ ਹਾਿਰ
ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਿੀ।

ਛਹੇਵਾਂ
ਬੱ ਚੀ ਦਹੇ ਜਨਮ ਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਹਫਤਹੇ ਹੈਲਥ ਜ਼ਵਿਟਰ ਦਾ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਆਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੀ। ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜ਼ਮਲਣ
ਤੋਂ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਮਰੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜ਼ਵਿਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਲਈ ਆਈ। ਉਿ ਦਾ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਣਪ ਭਜ਼ਰਆ ਮੂੰ ਹ
ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਬੰ ਦਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਚਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਲਈ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ ਕੁ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖਦਾ ਹੀ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ।
ਉਹ ਉਲਜ਼ਝਆ ਜ਼ਜਹਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਹੇ!
“ਮੈਂ ਮਰੀਆ ਮੌਰਿ---ਹੈਲਥ ਜ਼ਵਿਟਰ--।” ਉਲਝਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਉਿ ਨੇ ਹੱ ਥ ਵਧਾਇਆ।
“ਹਾਂ---ਹਾਂ---।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਿੰ ਭਾਲਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਹੋ ਕਹੇ ਰਿਤਾ ਛੱ ਜ਼ਡਆ। ਉਹ ਅੰ ਦਰ
ਲੰਘ ਕਹੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਿਵਾਲੀਆ ਜ਼ਜਹੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਉਿ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ
ਅੱ ਿਹੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਓਹ ਹੈਲੋ---ਜ਼ਪਆਰੀ ਬੱ ਚੀ ਐ---।” ਮਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਜ਼ਲਆ। ਮਰੀਆ
ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੰ ਬਕੀ ਜ਼ਖੱ ਚ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ। ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਇਕੱ ਠੇ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱ ਜ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਹੇਰ
ਮੁਿਕਰਾਏ। ਮਰੀਆ ਨੇ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ, ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਜਹਹੇ ਿਵਾਲ ਪੁੱ ਛਹੇ। ਿਭ ਕੁਝ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਰੀਕਾਰਡ ਬੁੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਖਣ ਲੱਿੀ।
“ਬੱ ਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ--!” ਉਿ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਜ਼ਲਖਦੀ ਨੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਤੰ ਨ ਵਾਰ ਬੱ ਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਚਲਾਈ ਪਰ ਿੀਤੋ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਾ ਜ਼ਦਖਾਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਂ
ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿੋਚਹੇ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ‘ਤਹੇ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ ਿਜ਼ਕਆ। ਮਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਪਆਰੀਆਂ
ਚਮਕਦਾਰ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਬਹੁਤ ਿਾਰਹੇ ਦਹੇਿੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ
ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਿਮਝ ਿਈ। ਮਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੱ ਠੀ ਅਤਹੇ ਕੀਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਿੁੱ ਟੀ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਮਜ਼ਹਿੂਿ
ਕਰਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਿ ਿੱ ਲ ਨਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਮਹੇਰਹੇ ਚਾਰ ਮੁੰ ਡਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਜੰ ਜ਼ਮਆ ਹੀ ਿੀ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਹਾਰ ਕਹੇ
ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖਦੀ ਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਆਉਂਦਾ ਐ।” ਉਹ ਛਣਕਦਾ ਹਾਿਾ ਹੱ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਨਰਮ ਨਰਮ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਚੁੰ ਮੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੀਤੋ ਉਿ ਵੱ ਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ
ਿੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਭਲਾ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਦਹੇ ਜੰ ਮਣ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿਕਦਾ ਐ!
“ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਲੈ ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ। ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਿ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਲਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਰੋਿ ਜ਼ਜਹਹੇ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਜਿਜੀਤ----।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿੋਚਹੇ ਨਾਵਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।

ਮਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਰੀਕਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੀ। ਮੀਕਾ ਉਿ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਪੌੜੀਆਂ
ਉੱਤਰ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮਰੀਆ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਹੋਰ ਰੁੱ ਕ ਜਾਵਹੇ।
“ਮਰੀਆ ਚਾਹ -ਕੌ ਫੀ--!”
“ਨਾਂਹ---ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਲਹੇ ਟ ਆ।” ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ
ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਮੀਕਾ ਖੜ੍ਾ ਉਿ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਫਰ ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ
ਇਕ ਹਫ਼ਤਹੇ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਿੀਤੋ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਈਆਂ ਿਨ। ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਦਾ ਘਰ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜ਼ਿਆ
ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਿ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਜਹੇ ਿੀਤੋ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਤਾਂ ਿੱ ਲ ਐਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਿੀ
ਲੱਿਣੀ। ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੱ ਲ੍ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ
ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਜ਼ਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱ ਥ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਾ ਆਪਣਹੇ ਫਰਿ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਮੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਿੀਤੋ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਣਾ ਜੰ ਿ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਦਹੇ ਬਰਾਬਰ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਿੁਭਾਅ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਵਆਹ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਚਰ ਹੀ ਇਕੱ ਠੇ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਿੀਤੋ ਜ਼ਵਚ ਅਜਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ
ਵਾਲੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਾਇਮ ਿੀ। ਲੰਡਨ ਆ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਇਥਹੇ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਅਤਹੇ ਿਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ।
ਹੁਣ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਜੀ ਹਿੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਿੀ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲਦਾ
ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਬੱ ਿ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਹੁਕਮ ਉਿ
ਨੂੰ ਜ਼ਖਝਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਇਕ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਜ਼ਣਆ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅਠੱਤੀ ਹੁਕਮ ਿੁਣਾਏ ਜ਼ਜਹੜਹੇ
ਿੈਰਿਰੂਰੀ ਿਨ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਬਹੇਬੀ ਨਾਲ ਖਹੇਡ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਤਾਂ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿੀਤੋ ਦੀ ਅਵਾਿ ਆਈ“ਆਹ ਜ਼ਕਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜਿਾ ਕਹੇ ਜਾਇਓ--।” ਮੀਕਾ ਜ਼ਕਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਾ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਬਹੇਬੀ ਨਾਲ
ਖਹੇਡਣ ਲੱਿਾ।
“ਆਹ ਮੈਨੰ ੂ ਚਮਚਾ ਤਾਂ ਫੜਾਇਓ -।” ਮੀਕਾ ਚਮਚਾ ਫੜਾ ਆਇਆ। "ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਬਾਥ ਰੂਮ ਲੈ ਜੋ।”
“ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਆ ਸ਼ਾਵਰ ਈ ਦਹੇ ਜ਼ਦਉ--।” ਮੀਕਾ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦਹੇਣ ਲਈ ਲੈ ਜ਼ਿਆ।
“ਬਹੇਬੀ ਦਹੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਆ ਤਹੇਲ ਲਾ ਜ਼ਦਉ---।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਝ ਆ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਬਾਥ ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਨਾ-ਿੁਣਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ।
"ਆਹ ਕੀਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿੀ!” ਜਹੇ ਮੀਕਾ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕ ਲੈਂ ਦਾ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਿਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱ ਛਦੀ।
ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕਦਹੇ ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਕਈ ਵਹੇਰ ਜ਼ਬਨ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਬੰ ਧ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰ ਦਾ। ਦੋਿਤਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚਲਦੀ ਬੱ ਕ ਬੱ ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਿੀਤੋ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ। ਮੀਕਾ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਿਮੇਂ ਉਿ ਦਹੇ ਿਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰ ਨ ਮੁੱ ਢ ਮਾਰ ਛੱ ਡਦਾ।

ਅਜ਼ਜਹਾ ਹਰ ਰੋਿ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੀਕਾ ਜ਼ਖੱ ਝ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਰੱ ਖਦਾ। ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਕ
ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੇਿਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰ ਤਿਾਰ
ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਮਰੀਆ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਰ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਦਾ।
ਅੱ ਜ ਮਰੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫਹੇਰਾ ਿੀ। ਉਹ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਿ ਹੱ ਿਦੀ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀ ਆਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਖਹੇੜਾ
ਆ ਜ਼ਿਆ। ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਿ ਉਿ ਨੇ ਜਿਜੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਨਰਮ ਿੱ ਲ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲ੍ ਲਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਚੁੰ ਮਣ ਲੈ ਣ
ਵਾਂਿ ਆਪਣਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢਹੇ ਅਤਹੇ ‘ਪੁੱ ਚ' ਦੀ ਅਵਾਿ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਿ ਵਾਂਿ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨਾਲ
ਿੱ ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਠੰਡਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
“ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋ ਕਲ ਕਜ਼ਲਜ਼ਨਕ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹੇ ਲੋ ੜ ਪਵਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਹੇ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ
ਲੈ ਣਾ। ਵੈਿਹੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਐ। ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨੀ।” ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਕਰਕਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਣ ਲੱਿੀ।
“ਮਰੀਆ ਅੱ ਜ ਤਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌ ਫੀ ਪੀਤਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੀ ਦਹੇਣਾ--।” ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚਲੀ ਜ਼ਦ੍ੜਤਾ ਅਤਹੇ
ਿਾਫਿੋਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਹੇਨਤੀ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਅੱ ਖਾਂ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਵਹੇਖਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਨਾਂਹ ਕਜ਼ਹਣ
ਜੋਿੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ।
“ਚਾਹ ਪਲੀਿ- ਦੁੱ ਧ ਅਤਹੇ ਚੀਨੀ ਘੱ ਟ—” ਮੀਕਾ ਉਿ ਦੀਆਂ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਕਚਨ ਵੱ ਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਮਰੀਆ ਜਿਜੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਹੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਦੁੱ ਧ ਅਤਹੇ
ਚੀਨੀ ਵੱ ਖਰੀ ਜ਼ਲਆਂਦੀ। ਟਰਹੇਅ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਹੱ ਿਦੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਚੀਨੀ ਅਤਹੇ ਦੁੱ ਧ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ।” ਮਰੀਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਦੁੱ ਧ ਪਾਇਆ ਅਤਹੇ ਅੱ ਧਹੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱ ਟ
ਚੀਨੀ ਪਾਈ।
ਦੂਿਰਾ ਕੱ ਪ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਦਹੇਣ ਲੱਿਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਮਰੀਆ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਿੀਤੋ
ਨੂੰ ਮਿਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਪਲਹੇ ਟ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਹੇ ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਉਿ ਨੇ ਮਰੀਆ ਨੂੰ
ਪਹੇਸ਼ ਕੀਤਹੇ। ਮਰੀਆ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਇੱ ਕ ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਲਹੇ ਜ਼ਲਆ। ਿੀਤੋ ਚੋਰ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ।
ਮਰੀਆ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਹੱ ਿ ਹੱ ਿ ਕਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਮਨੋ ਮਨ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੀ
ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦਹੇ ਮਰੀਆ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮਹੇਲ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਰੀਆ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅਜ਼ਦੱ ਖ ਈਰਖਾ ਦੀ ਪੀੜ੍ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਪੀੜ੍ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਾਅਦ ਮਰੀਆ ਦੋ ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਜ਼ਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕਹੇ ਖੜ੍ੀ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ
ਨੇ ਫੈਿਲਾਕੁੰ ਨ ਅੰ ਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਾ ਬੈਿ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਮੰ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੱ ਲੋ ਮੱ ਲੀ ਦਾ ਹਾਿਾ ਹੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਉਿ

ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਕਾ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਜ਼ਿਆ। ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ
ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁੰ ਮਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵਹੇ। ਬਹੇਬੀ ਦਹੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਅਜ਼ਜਹਾ ਨਾ ਕਰ
ਿਜ਼ਕਆ। ਵਕਤੀ ਰੀਝ ਦਾ ਿਲਾ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਉਹ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਬੱ ਚੀਆਂ ਉਿ ਦਹੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਹੇਡਣ ਲੱਿੀਆਂ ਿਨ। ਮੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਖਹੇਡਦਾ, ਹੱ ਿਦਾ ਚੁੰ ਮਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਲਈ ਉਹ ਚਹੇਤਨ ਰੂਪ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ
ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਪਆਲੀਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬਿਕੁਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲਹੇ ਟ ਅਜਹੇ ਵੀ ਪਈ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਇਹ ਿਭ ਕੁਝ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਖਝ
ਆ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਹੇ। ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਰਹੀ, ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਆਪ ਹੀ
ਆ ਜਾਵਹੇਿਾ। ਜਦ ਮੀਕਾ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਬਹੇਬੀ ਿਭ ਕੁਝ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਮਾਂ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ
ਭੱ ਜ ਿਈ।
“ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਮਹੇਰਹੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਹੇਣ।” ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਰੁੱ ਖਹੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰਹੇਸ਼ਾਨ ਬਹੇਬੀ ਦੌੜ ਕਹੇ ਜ਼ਪਉ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ।
“ਡੈਡ ਮੰ ਮੀ ਚਾਹ ਮੰ ਿਦੀ ਐ-----।” ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਿੁਨੇਹਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। "
“ਅਜਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਹੇ ਫੜਾਈ ਿੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਬੱ ਲੀ ਜ਼ਛੱ ਕ ਮਾਰ ‘ਿੀ! ਹੁਣ ਐਡੀ ਛਹੇਤੀ ਚਾਹ ਦੀ ਲਲਕ
ਲਾਿੀ। ਕਦਹੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੰ ਟ ਬੈਠਣ ਨੀ ਦਹੇਣਾ--।” ਮੀਕਾ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਜ਼ਕਚਨ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਜਾਣਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕ ਚਾਹ ਬਣਾ
ਕਹੇ ਦਹੇਣ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਫੜੀ ਉਹ ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਤ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ
ਅਤਹੇ ਜ਼ਖਝ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਚਾਹ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਕੱ ਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖੜਕਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ
ਨੇ ਕੱ ਪ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਹੋਵਹੇ। ਿੀਤੋ ਉਿ ਵੱ ਲ ਘੋਖਵੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਜ਼ਹਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਖਾਲੀ
ਕੱ ਪਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਹੇਅ ਚੁੱ ਕੀ ਅਤਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲਈ ਦਰਵਾਿਹੇ ਵੱ ਲ ਵਜ਼ਧਆ।
“ਿੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕਹੇ ਵਹੇਖਦਹੇ ਿੀ---।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਛੱ ਜ਼ਡਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਮ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ
ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
“ਮਹੇਰੀਆਂ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਰੀਜ਼ਠਆਂ ਵਰਿੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਐ। ਜਹੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਨਾ ਵਹੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਿ ਜ਼ਦਿਦਾ ਈ ਨੀ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਣਾਉਟੀ
ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਜ਼ਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਹੂੰ ----। ਉਹਦਹੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਹੋ ਕਹੇ ਜ਼ਡੱ ਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ---।” ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਖਮੀ ਕਰ ਜ਼ਿਆ। ਿਾਲਾਂ
ਦੀ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ ਨਾਲ ਮੀਕਾ ਿਬਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੱ ਖ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
“ਕੋਈ ਥੱ ਜ਼ਲਉਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਹੋ ਜ਼ਡਿਦਾ ਹੁੰ ਦਾ!” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਦਰਵਾਿਹੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਜ਼ਦਆਂ ਉਹ ਿੋਚ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਹੋਰ ਤਹੇ ਫਹੇਰ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ। ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਵਛੜਹੇ ਯਾਰ ਵਾਂਿ ਉੜੀਕਣ ਲੱਿਾ। ਜ਼ਬਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਿੜਹੇ ਤੋਂ ਇਕ

ਜ਼ਦਨ ਹੋਰ ਕੱ ਢ ਲੈ ਣ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਣ ਕੀਤਾ। ਕੰ ਮ ਦਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਾ ਉਹ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਪਾਰਕ
ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੀਕਾ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਪਜ਼ਹਲਾ ਜ਼ਦਨ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਕੱ ਟਣ ਆਇਆ
ਹੋਵਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਨ ਤੀਆਂ ਵਾਂਿ ਲੰਜ਼ਘਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰ ਿਹੇ ਮੂਡ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਆਇਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਸ਼ਲਾ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਹਹੇਠਾਂ ਆ ਿਈ। ਜ਼ਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ
ਉਹ ਿੋਚਦੀ ਜਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਿਵਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਿੀ। ਐਥਹੇ 'ਕੱ ਲੀ ਕਲਾਪੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਹੇ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਹੇ ਹਫਤਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕਹੇ ਰਜ਼ਹ ਿਈ।
ਹਫ਼ਤਹੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਰਿਾ ਹੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਖਾਿ ਤਬਦੀਲੀ ਵਹੇਖੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ
ਮੀਕਾ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ। ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਿ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਜ਼ਨੱਘਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੱ ਜ
ਭੱ ਜ ਅਤਹੇ ਜ਼ਖੰ ਝੂ ਜ਼ਖੰ ਝੂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਇਿ ਬਦਲਹੇ ਵਤੀਰਹੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਜ਼ਦਲੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਜ਼ਕ
ਘਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਜ਼ਰਆ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਿੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਕਤਹੇ ਆਹ ਨਾ
ਹੋਵਹੇ ਅਖਹੇ ਦਹੇਖੀਂ ਕਮਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕਤਹੇ ਅੱ ਿ ਨਾ ਲਾ ਦੀਂ। ਕਮਲਾ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰ ਿਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ‘ਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱ ਜ਼ਲਆ ਈ ਬੈਠਾ
ਿੀ। ਉਹ ਵੀ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਬਦਲਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਿੁਭਾਅ ਬਾਰਹੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਤਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਕਜ਼ਹ ਦਹੇਵਹੇ ਬਈ ਲੈ ਫਹੇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਰਿੀ ਈ ਬਣ ਜਾਨੀ ਆਂ। ਤੈਨੰ ੂ ਮਹੇਰਾ ਇਹ ਿੁਭਾਅ ਵੀ ਪਿੰ ਦ ਨੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣਹੇ ਦੋਿਤ ਦੀ ਿੱ ਲ ਯਾਦ ਆ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਚਿਕਾ ਿੀ। ਹਰ ਰੋਿ ਲਹੇ ਟ ਘਰ
ਆਉਂਦਾ। ਮਾਂ- ਜ਼ਪਉ, ਪਤਨੀ- ਬੱ ਚਹੇ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਮੰ ਨਤਾਂ ਕਰਦਹੇ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਮੇਂ ਜ਼ਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਹੇ। ਿਕੂਟਰ ਦੀ ਿਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ
ਚੰ ਿੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾੜੀ ਐ। ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨਾ ਿੁਣਦਾ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਮਾਂ ਅਤਹੇ ਪਤਨੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਬਹੇਟੀ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂ ਉਿ ਤੋਂ ਵਹੇਖਹੇ ਨਾ ਿਏ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿਮੇਂ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਤਨੀ ਜ਼ਮਲੀ।
“ਹੈਂ---ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਐ।ਂ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜ਼ਕਵੇਂ---!” ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਖੁੱ ਲ੍ਾ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ
ਮਾਂ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ੀ ਹੋਈ।
“ਵਹੇ ਪੁੱ ਤ ਿੁੱ ਖ ਆ -ਤੂੰ ਐਨੀ ਿਾਜ੍ਰਹੇ ----!” ਮਾਂ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤਹੇ ਜ਼ਫਕਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ‘ਠੀਕ'
ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕੱ ਪੜਹੇ ਬਦਲਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਪਤਨੀ ਅਤਹੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਵੱ ਲ ਬਹੇਅਰਾਮੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
ਐਨੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਕਪੜਹੇ ਬਦਲ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥੋਂ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਜ਼ਡੱ ਿ ਪਈਆਂ।
“ਪਾਪਾ---!” ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜ਼ਪਉ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਿਭ ਦਾ ਹਾਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਬੰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ
ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਬਈ ਹਰ ਰੋਿ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਪੱ ਟ ਪਟੂਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤਹੇ ਹੁਣ -----। ਉਹ ਿਕੂਟਰ ਤਹੇ ਬੈਠ ਕਹੇ
ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਹੇ ਟ ਆਉਣ ਲੱਿਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਆਈ ਪਰ ਉਿ ਨੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਘੁੱ ਟ
ਲਈ। ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚਲਹੇ ਹਾਿਹੇ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਲਕਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਮੂੰ ਹ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਨੂੰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।

ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਿਦਾ ਭਹੇਦ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱ ਲ੍ ਜ਼ਿਆ। ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਆ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਬੀਅਰ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਲੈ ਕਹੇ ਬੈਠ
ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਿਣ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਭੁੱ ਜਹੇ ਬਦਾਮ ਪਲਹੇ ਟ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਲਆ
ਰੱ ਖਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਚੋਰ ਜ਼ਜਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲਹੇ ਟ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਿੀਤੋ ਜਿਜੀਤ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਜੀਤ ਹੀ ਿੱ ਦਣ ਲੱਿਹੇ ਿਨ।
“ਤੁਿੀਂ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦਉ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਈ ਿਰਮ ਿਰਮ ਫੁਲਕਹੇ ਲਾਹ ਜ਼ਦਊਂ--।” ਿੀਤੋ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਅਵਾਿ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ
ਕੰ ਨੀ ਪਈ।
“ਬੱ ਿ ਲਾਹ ਈ ਦਹੇਹ। ਭੁੱ ਖ ਲੱਿੀ ਐ।” ਿੀਤੋ ਫਟਾ ਫਟ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਜ਼ਵਚਾਰਾ ਿੋਚੀਂ ਪੈ ਜ਼ਿਆ।
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱ ਕ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਿੱ ਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਦੀਆਂ ਹੱ ਿਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਿਨ। ਭਾਂਡਹੇ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕਹੇ ਧੋ ਿੁਆਰ ਕਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਤਣ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਿਮਝ ਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਿੀ।
“ਮੈਂ ਜੀ ਿੋਚਦੀ ਿੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੰ ਡੀਆ ਈ ਿਹੇੜਾ ਕੱ ਢ ਆਈਏ। ਬਹੇਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਇੰ ਝ
ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਿੱ ਿ ਿਹੁਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਫਕਰ ਜ਼ਵਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵਹੇ।
“ਬਹੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਈ ਜਹੇ ਪਤਾ ਲੈ ਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾ ਆਉਣਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ। ਵੈਿਹੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਦੀ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਕੀਮ ਬਣ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
“ਦਹੇਖ ਲੋ , ਆਪਾਂ ਿਾਰਹੇ ਈ ਿਹੇੜਾ ਮਾਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਚੰ ਿਾ। ਬਹੇਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹੇਖ ਲੈ ਣਿਹੇ।”
“ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਜ਼ਕੰ ਨਾ ਹੋਊ! ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਨਾਲ ਈ ਦਵਾਲਾ ਜ਼ਨੱਕਲ ਜੂ।” ਮੀਕਾ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿੋਚਣ ਲੱਜ਼ਿਆ।
“ਕੋਈ ਨੀ ਫਹੇਰ ਖਰਚਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਤਾਂ ਿਰਨਾ ਈ ਨੀ। ਮੈਂ ਆ ਕਹੇ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਲੱਿ ਜੂੰ । ਮੈਂ ਹਿਾਬ ਲਾਇਆ ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਜੋਿਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਹੇ
ਕੋਲ ਹੈਿ।ਹੇ ” ਿੀਤੋ ਨੇ ਨਰਮ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ੍ਮ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ ਛੱ ਡ ਕਹੇ
ਆਪ ਕੁੜੀ ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਿਰਮ ਕਰਨ ਚਲੀ ਿਈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਹੇ ਦਿ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਪੱ ਕਾ ਹੋਇਆ ਈ ਿਮਝੋ।

ਿੱ ਤਵਾਂ
ਿੀਤੋ ਦੀ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਈ ਚੁਆਤੀ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱ ਿ ਿੁਲਿਣ ਲੱਿੀ। ਐਨੇ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਮੀਕਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁੱ ਜ਼ਟਆ ਹੀ ਜ਼ਰਹਾ। ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਦਾ ਮੀਕਾ ਜਵਾਬ
ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਦੋਿਤਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਚੱ ਠੀਆਂ ਵੀ ਘੱ ਟ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਈਆਂ। ਉਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ
ਵੀ ਇਹੋ ਿੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਵੱ ਧ ਹੀ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖਦਾ।

ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਕਰਕਹੇ ਉਹੇਿ ਨੂੰ ਮਨੋ ਮਨ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਘੁੰ ਮਣ ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਦੋਿਤ ਜ਼ਮੱ ਤਰ
ਉਿ ਨੂੰ ਅਵਾਿਾਂ ਮਾਰਦਹੇ ਲੱਿਹੇ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛੁਹ ਨੂੰ ਤਰਿਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਕਾ ਹੀ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਦੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਦੀ ਛੁਹ ਨੂੰ ਤਰਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿਲੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਕੰ ਮੀਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜਾ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ
ਜ਼ਪਉ ਖਹੇਤੀ ਕਰਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਸ਼ਨਾ ਉਿ ਨਾਲ ਿੀਰੀ ਿੀ। ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੂੰ ਡੋ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਦੀ ਿੀ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਨੋ ਹੱ ਟ ਿਈ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਕੰ ਮੀਆਂ ਵਾਂਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਿੋਹਹੇ ਕੂੜਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮਹਨਤ ਮਿਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ
ਹੱ ਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਤਹੇ ਮੀਕਾ ਕਦੋਂ ਵੱ ਡਹੇ ਹੋਏ ਅਤਹੇ ਿੋਲ੍ਾਂ ਿਤ੍ਾਰਾਂ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੇਮੁਹਾਰ ਉਮਰ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਿਾ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਮਲੀਆਂ ਅਤਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਮੁਿਕਰਾਏ। ਜ਼ਫਰ ਇਹ ਅੱ ਖਾਂ ਇਕੱ ਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ
ਅਤਹੇ ਇਕੱ ਲ ਜ਼ਮਲਦੀ ਖਹੇਤ।
ਭੂੰ ਡੋ ਦਹੇ ਦਰਾਵੜੀ ਰੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਪਾਂਡੋ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਵਰਿੀ ਪੀਲੀ ਭਾਅ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਸ਼ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹ
ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੜ੍ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਭੂੰ ਡੋ ਪਰੀ ਲਿਦੀ। ਭੂੰ ਡੋ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚੁੰ ਨੀ
ਦਹੇ ਪੱ ਲੂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਪਾਿਲ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋਇਆ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਭੱ ਜ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਹੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ
ਨਸ਼ਾ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤਹੇ ਇਹ ਬਦਲੀ ਚਾਲ ਭੂੰ ਡੋ ਦਹੇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਤੋਂ ਿੁੱ ਝੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਨੇ ਿੀਰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ
ਨਾਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਭੂੰ ਡੋ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਵਆਹੁਣ ਲਈ ਹੱ ਥ ਪੈਰ ਮਾਰਣ ਲੱਿਾ। ਜ਼ਮਹਨਤ ਰੰ ਿ ਜ਼ਲਆਈ ਅਤਹੇ ਭੂੰ ਡੋ ਦਾ
ਜ਼ਵਆਹ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਭੂੰ ਡੋ ਭੁੱ ਲ ਿਈ ਅਤਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੂੰ ਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਕਾ ਭੁੱ ਲ
ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਕਦਹੇ ਖਾਿ ਨਾ ਜ਼ਮਲੀ। ਅੱ ਜ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਯਾਦ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਆ ਿਈ ਿੀ!
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹੇ ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦਾ
ਜ਼ਹਿਾਬ ਜ਼ਕਤਾਬ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਹੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਹੇ ਨਾਲ
ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਹੇਣੀਆ ਮੰ ਨ ਲਈਆਂ।
“ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤਹੇ ਈ ਹੋਣਿਹੇ। ਫਹੇਰ ਤਾਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤਹੇ ਖਾਤਰ ਈ ਜਾ ਹੋਊ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕੀਤੀ।
“ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤਹੇ ਲਾ ਕਹੇ ਆ ਜ਼ਜਉ। ਿਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਿੀਟਾਂ ਛਹੇ ਿੱ ਤ ਹਫ਼ਤਹੇ ਦਹੇ ਹਿਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਜ਼ਦਉ। ਰੋਿ ਜ਼ਕਹੜਾ ਜਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱ ਕ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਕਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫੈਦਾ!” ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਪੱ ਥਰ ‘ਤਹੇ ਲਕੀਰ ਿਮਝ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਲਈ
ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਬੁੱ ਕ ਕਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮਾਂ ਜ਼ਪਉੁ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਾਅ ਿਾਂਜ਼ਭਆ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰ ਿ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਿਤਰੀ ਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਿ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਨਣ ਲੱਿਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਮਾਂ
ਪਲਾਥੀ ਮਾਰ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਨ ਤੁਰਦਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਿਰਕਦਹੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱ ਧਰ ਿੀਤੋ ਨੇ ਅਟੈਚੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਿੂਟ ਤੁੰ ਨਣਹੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਲਿਟ ਵਾਹਵਾ ਲੰਬੀ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਿੂਟਾਂ ਦਾ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਜ਼ਦਨ ਤੱ ਕ ਿੀਤੋ
ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਹੇ ਹੋਏ ਅਟੈਚੀ ਚੁੱ ਕਣਹੇ ਹੀ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਉਿ ਨੇ ਚੁੱ ਕ ਲਏ।

ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤਹੇ ਭਾਰ ਜੋਖਣ ਵਹੇਲਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰ ਵੱ ਧ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਝ ਨਹੀ ਲੱਿ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਆਖਰ
ਐਨਾ ਭਾਰ ਕਾਹਦਹੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
“ਤੂੰ ਕੀ ਲੋ ਹਾ ਪਾ ਜ਼ਲਆਈ ਐ! ਐਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਐ!” ਮੀਕਾ ਭਮੱ ਤਜ਼ਰਆ ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਪੈਿਹੇ
ਮੰ ਿ ਰਹੀ ਿੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਰਹੀ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਹ ਿਜ਼ਹਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੱਿੀ ਜ਼ਜਹੜੀ ਦੱ ਿ ਜ਼ਕਲੋ ਵੱ ਧ ਭਾਰ ਨਹੀਂ
ਲੰਘਣ ਦਹੇ ਰਹੀ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਬਥਹੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੰ ਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰ ਨੀ। ਐਨੇ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇਣ ਲਈ ਮੀਕਾ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ
ਨੂੰ ਇਹ ਿਭ ਬਹੇਵਕੂਫੀ ਲਿਦੀ ਿੀ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਜ਼ਨਕਲਦਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਅਟੈਚੀ ਖੋਲ੍ ਲਏ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨੱਕ ਿੁੱ ਕ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਵੱ ਖਰਹੇ ਬੈਿ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਲਆ।
ਬੈਿ ਉਿ ਨੇ ਬੀਰਹੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤਹੇ ਛੱ ਡਣ ਆਇਆ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਖੱ ਝ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿਮੇਂ
ਦੀ ਨਿਾਕਤ ਨੂੰ ਿਮਝਜ਼ਦਆਂ ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਜ਼ਖੱ ਝ ਵੱ ਲ ਕੋਈ ਜ਼ਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦਹੇ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤਹੇ ਖਲਾਰਾ
ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੇਇੱਜਤੀ ਭਜ਼ਰਆ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਭਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ
ਿੀਤੋ ਨੇ ਮਰਲਹੇ ਥਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਖਲਾਰੀਆਂ ਅਟੈਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਹੇ ਲਾਏ ਜ਼ਜਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱ ਧਹੇ ਮੁਿਫਰਾਂ ਨੇ ਵਹੇਖ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਿਾਰਹੇ ਉਿ ਦੀ ਇਿ
ਲਾਈ ਦੁਕਾਨ ਵੱ ਲ ਲੁਕਵੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਹੇ ਅਤਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਹੇ। ਦਹੇਿੀ ਭਾਈਵੰ ਦ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਮੁਿਕਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਹੇ। ਜ਼ਜਵੇਂ
ਕਜ਼ਹ ਰਹਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਿੁਭਾਅ ਈ ਆ ਤਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਿੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਈ ਐ।
ਦੂਿਰੀ ਵਹੇਰ ਭਾਰ ਤੋਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਅਜਹੇ ਵੀ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਕਲੋ ਭਾਰ ਵੱ ਧ ਿੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦੀ ਜ਼ਮੰ ਨਤ ਤਰਲਹੇ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਕਹੇ ਭਾਰ
ਲੰਘਣ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਹੈਂਡ ਬੈਿ ‘ਤਹੇ ਭਾਰ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈਂਡ ਬੈਿ
ਜ਼ਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇਣਹੇ ਪੈਣਿਹੇ, ਹੋ ਿਕਦਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਹੇ ਹੈਂਡ ਬੈਿ ਅੱ ਿਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਤੋਲੋ ਜਾਣ। “ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ , ਇਹ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਵਾਜ਼ਪਿ ਭਹੇਜ ਰਹਹੇ ਆਂ--।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰ ਲੰਘਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁੱ ਖ ਦਾ ਿਾਹ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ
ਡੀਪਾਰਚਰ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਆ ਿਏ। ਬੀਰਹੇ ਤੋਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਬੈਿ ਫੜ ਜ਼ਲਆ ਅਤ ਜ਼ਨੱਕ ਿੁੱ ਕ ਆਪਣਹੇ ਹੈਂਡ ਬੈਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥੋਂ ਬੈਿ ਫੜ ਕਹੇ ਬੀਰਹੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅੰ ਿਾਰਹੇ ਬਲਣ ਲੱਿਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਹੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰ ਨ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਿਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਕੌ ੜਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਿਾਰਾ ਰਾਹ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ
ਮੂੰ ਹ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਹੇ।
ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ'ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਚੰ ਿਾ
ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਹ ਿਮਾਨ ਲੈ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣਹੇ ਿੱ ਜਨਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਵਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਨਵਹੇਕਲਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਖੜ੍ ਿਏ। ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਮੋਹਣਹੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਿੀਆਂ ਜ਼ਜਹੜਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਮੇਂ
ਉਿ ਦਾ ਹਮ-ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਹੁਣ ਟੈਕਿੀ ਚਲਾ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਿੁਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਮੋਹਣਹੇ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ
ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿੀ। ਉਹ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਭਲਾ ਮੋਹਣਾ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਲਿਦਾ ਹੋਵਹੇਿਾ! ਟੈਕਿੀਆਂ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਘਹੇਰਾ ਪਾ ਜ਼ਲਆ।
“ਆਉ ਬਾਊ ਜੀ -ਬੈਠੋ ਜ਼ਕਥਹੇ ਜਾਣਾ ਐ!”

“ਬਾਊ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਿੀ ਏ। ਆਉ ਜਹੇ ਪੰ ਜਾਬ ਚੱ ਲਣਾ ਏ-!” ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਿੋਚ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਟੈਕਿੀ ਵਾਲਹੇ ਵੀ ਝੱ ਟ ਪਛਾਣ ਲੈਂ ਦਹੇ ਐ।
“ਬਾਈ ਿਾਡੀ ਟੈਕਿੀ ਪੰ ਜਾਬੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਐ। ਮੈਂ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਨੀ ਜਾਣਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਲਾ-ਪ੍ਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ
ਬਾਅਦ ਮੋਹਣਹੇ ਨੇ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਿ ਦੀ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਦੁਖਾਂ
ਿੁੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਲੋ ੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਿਾਫ਼ ਅਤਹੇ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਜ਼ਦਖਾਈ ਜ਼ਦੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।
“ਮੈਂ ਥੋਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਆਲ ਨਾਲ ਦਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਈ ਨੀ ਲੱਜ਼ਿਆ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਏ।” ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਮੋਹਣਹੇ
ਨੇ ਚੋਰ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਿਮਾਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਧੱ ਕਣ ਲੱਿਾ।
“ਬੱ ਿ ਅਿੀਂ ਵੀ ਹੁਣਹੇ ਈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਹੇ ਆਂ।” ਮੀਕਾ ਅਜਹੇ ਵੀ ਮੋਹਣਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਜਹੜਾ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਿ ਨਾਲੋਂ ਦੱ ਿ ਿਾਲ ਵੱ ਡਾ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆ ਕਹੇ ਮੋਹਣਹੇ ਨੇ ਿੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਿਮਾਨ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ
ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨਾਲ ਿਮਾਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਮੋਹਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਬਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ । ਿਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ ਦਾ ਕੰ ਮ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਮੋਹਣਹੇ ਤੋਂ ਿਮਾਨ ਰਖਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਚੰ ਿਾ ਨਹੀਂ
ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਜ਼ਵਚ ਟਰੈਫਕ ਦਾ ਿਮਾਂ ਲੰਘ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਿਵਹੇਰ ਦਹੇ ਜ਼ਿਆਰਾਂ ਕੁ ਵੱ ਜਹੇ ਿਨ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਿੜਕਾਂ ‘ਤਹੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍
ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈ ਪਾਿ ‘ਤਹੇ ਆ ਿਏ। “ਲੈ ਬਾਈ ਟਰੈਫਕ ਦਾ ਦਜ਼ਰਆ
ਤਾਂ ਲੰਘ ਆਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਜਥਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਇਆ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦਉ…।” ਮੋਹਣਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਲੰਘ ਕਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੁੱ ਖ ਦਾ ਿਾਹ ਆਇਆ ਹੋਵਹੇ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੜਕਾਂ ਅਤਹੇ ਫੁੱ ਟਪਾਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਪਏ ਿੰ ਦ ਦਹੇ ਢਹੇਰ ਵਹੇਖਹੇ। ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੰ ਿਤਹੇ ਦਹੇਖਹੇ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਢੱ ਡ ਦਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ
ਜ਼ਵਚ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਬੱ ਧੀ ਨਹਾਉਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਦਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਤਹੇ ਜੰ ਮੀ ਮੈਲ, ਨੰਿਹੇ
ਪੈਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਆਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾਟੀਆਂ ਅੱ ਡੀਆਂ, ਜਟੂਰੀਆਂ ਬਣਹੇ ਵਾਲ, ਫਟਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਅਤਹੇ ਮਿਲੂਮ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਉਦਾਿ
ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਿੱ ਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੰ ਦ ਦਹੇ ਢਹੇਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਨ ਲੱਿੀ ਿੀ।
ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਿਫ਼ਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪਰ ਉਹ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਐਨੇ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਿਰੂਰ ਤਰੱ ਕੀ ਕੀਤੀ
ਹੋਵਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਿਭ ਕੁਝ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਰੀਬ ਹੋਰ ਵੀ
ਜ਼ਪਛਾਂਹ ਚਜ਼ਲਆ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੱ ਡੀ ਰੋਕ ਕਹੇ ਬੱ ਚੀ ਲਈ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਡੱ ਬਹੇ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਜ਼ਪਲਾ ਿਕਹੇ।
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲੰਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਜ਼ਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਹੇ ਆਪਣਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਕਹੇ ਜ਼ਮਲਣ
ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਿਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੀਆਂ ਿਲੀਆਂ ਅਤਹੇ ਦੋਿਤਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਦਹੇ ਮਹੇਲ ਦਹੇ ਤੈਰਦਹੇ ਿੁਪਜ਼ਨਆਂ ਨੇ
ਿਾਰੀ ਨਰਾਿਿੀ ਕਫੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮੋਹਣਹੇ ਨੂੰ ਿੱ ਡੀ ਖੜ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਯਾਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਾਫ਼ ਜਹੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਡੀ ਰੋਕ ਲੀਂ। ਨਾਲਹੇ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਿੱ ਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਿੀਆਂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦੁਖਦਹੇ ਿੋਜ਼ਡਆਂ ‘ਤਹੇ

ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਬੈਜ਼ਠਆਂ ਦਹੇ ਿੋਡਹੇ ਜੁੜ ਿਏ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਬੱ ਚਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਉੱਤਰਨ ਿਾਰ ਹੀ ਪੁੱ ਛਣ
ਲੱਿਹੇ ਿਨ“ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਇੰ ਡੀਆ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰ ਚਾਂਿਹੇ---!” ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਕਿਹੇ ਖਾਿ ਹੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਜਦ ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਬੱ ਚੀ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਚੁੰ ਮਣ ਦਹੇ ਕਹੇ ਜ਼ਕਹਾ
“ਪੁੱ ਤ ਆਪਾਂ ਇੰ ਡੀਆ ਪਹੁੰ ਚਿਹੇ।” ਬੱ ਚੀ ਨੇ ਚਾਰਹੇ ਪਾਿਹੇ ਜ਼ਨਿਾਹਾਂ ਫਹੇਰੀਆਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇੰ ਡੀਆ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵਹੇ।
ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੂਰਹੇ ਲੋ ਕ ਅਤਹੇ ਧੂੜ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਕੁੜੀ ਜ਼ਫਰ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ਲੱਿ ਕਹੇ ਿੌਂ ਿਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੇ ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਬੱ ਚਹੇ ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੋਦੀ ਜ਼ਵਚ ਪਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਵੱ ਡੀ ਿੀਟ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾਈ ਿੌਂ ਰਹੀ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਵੀ ਕਦਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ
ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਕੰ ਨ ਪਾੜਵੀਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਚੀਖ ਉਿ ਨੂੰ ਜਿਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਥਕਹੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਜ਼ਨਢਾਲ ਕੀਤਹੇ ਹੋਏ ਿਨ। ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਿੋਲੀਆਂ ਦਹੇ ਕਹੇ ਿੁਆ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅੱ ਧੀਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਲਿਦਾ ਿੀ।
ਇਕ ਚਲੰਤ ਜ਼ਜਹਹੇ ਢਾਬਹੇ ‘ਤਹੇ ਮੋਹਣਹੇ ਨੇ ਿੱ ਡੀ ਰੋਕ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮੋਹਣਹੇ ਵੱ ਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਪਰ ਜ਼ਕਹਾ ਕੁਝ ਨਾ।
ਉਿ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕ ਡਰਾਇਵਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਿੰ ਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿੰ ਦ ਕਰਦਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇਂ ਜੋ
ਮਰਿੀ ਕਹੀ ਚਲੋ । ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨੱਕਲ ਕਹੇ ਅਿਾਢੀ ਭੰ ਨੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱ ਥਾ
ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਫਿਾ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਚਆ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨੱਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਟਆਂ ਨੂੰ ਫੜ
ਕਹੇ ਪੁਜ਼ੜਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਿੀਤੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਆਈ। ਬੱ ਚਹੇ ਿੱ ਡੀ ਖੜ੍ੀ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਜਾਿ ਪਏ ਿਨ। ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਚਾਹ
ਦਾ ਆਰਡਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੋਹਣਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ਜ਼ਵਚ ਬਹੇਬੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਰਮ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ
ਆਂਦਾ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚੀ ਲਈ ਦੁੱ ਧ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਵਚ ਦੁੱ ਧ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਹ ਵੱ ਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਪਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਹੇ ਿੁਿਲਖਾਨੇ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਿਈ। ਬਹੇਬੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਬਾਹਰ ਇੰ ਝ ਭੱ ਜੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਥਹੇ ਅੱ ਿ ਲੱਿੀ ਹੋਵਹੇ। ਿੀਤੋ ਵੀ
ਮੂੰ ਹ ਕੌ ੜਾ ਕਿੈਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਬਣਾਈ ਿੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੀ ਅਤਹੇ ਜਲਦੀ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਇੰ ਡੀਆ ਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਤਿਰਬਹੇ ਦਾ ਿੁਆਦ
ਬਕਬਕਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਥੋੜਾ ਹਨੇ੍ ਰਾ ਪੈਣ ‘ਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਹੁੰ ਚ ਿਏ ਿਨ। ਿਾਢਹੇ ਿੱ ਤ ਵਜਹੇ ਹੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਘੂਕ ਿੁੱ ਤਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦਹੇ
ਮਾਰਹੇ ਲੋ ਕ ਰਿਾਈਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਬਹੇਿਬਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਵਾਿਹੇ
ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਹੇ ਅਤਹੇ ਿੱ ਡੀ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਹੇ। ਿੱ ਡੀ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰ ਡ ਇਕ
ਦਮ ਲਜ਼ਹ ਿਈ ਅਤਹੇ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦੀ ਦਹੇਰ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ
ਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਚਰ- ਜ਼ਵਛੜਹੇ ਮਹੇਲ ਕਾਰਣ ਹੰ ਝੂ ਵਿਣ ਲੱਿਹੇ। ਉਿ ਤੋਂ ਜ਼ਵਹਲੀ ਹੋ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚੀਆਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਿਰ ਪਲੋ ਜ਼ਿਆ। ਮਹੇਲ ਜ਼ਮਲਾਪ ਦਹੇ ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਮੋਹਣਹੇ ਨੇ
ਿਮਾਨ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਟਕਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।

ਉਹ ਿਾਰਹੇ ਿੌਣ ਵਾਲਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਬੈਠ ਿਏ ਿਨ। ਬੱ ਚਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਿ ਨਵੇਂ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਅਜਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ। ਥਕਹੇਵੇਂ ਅਤਹੇ ਨਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਮਹੌਲ ਕਰਕਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਦਾ ਚਾਅ ਮੱ ਠਾ ਪੈ ਜ਼ਿਆ ਲਿਦਾ
ਿੀ। ਉਹ ਕਦਹੇ ਮਾਂ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਜ਼ਪਉ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਹੇ। ਮੋਹਣਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਮੰ ਿੀ ਪਰ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਂ ੇਂ
ਉਹ ਬੋਤਲ ਅਤਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਿਲਾਿ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆਇਆ। ਮੋਹਣਾ ਜ਼ਦਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਿ ਲਾਕਹੇ ਥਕਹੇਵਾਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਉਿਨੇ ਬੱ ਿ ਐਵ
ਮਲਵੀਂ ਜ਼ਜਹੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕਹੇ ਿਲਾਿ ਫੜ ਜ਼ਲਆ। ਿੀਤੋ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਹੇ ਜਲਦੀ ਿੌਂ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਹੋਰੀਂ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਬੈਠੇ
ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਹਵਾ ਜ਼ਪਆਜੀ ਜ਼ਜਹਹੇ ਹੋ ਿਏ ਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੋਹਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਹੇ ਘਰ ਚਲਾ
ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਘੋੜਹੇ ਵਹੇਚ ਕਹੇ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਿੁੱ ਤਾ ਜ਼ਰਹਾ।

ਅੱ ਠਵਾਂ
ਅਿਲੀ ਿਵਹੇਰ ਲਸ਼ਕੋਰਹੇ ਮਾਰਦੀ ਧੁੱ ਪ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਜ਼ਨਆਣਹੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੋ ਨਾ ਰਜ਼ਹ ਿਕਹੇ। ਿੂਰਜ ਿੋਡਹੇ ਿੋਡਹੇ ਚੜ੍ ਆਇਆ ਿੀ
ਜਦੋਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜਾਿ ਆਈ। ਜ਼ਬਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਿਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਿ ਨੂੰ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿੀਬ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਅੱ ਖਾਂ ਮਲਦਾ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਿੂਤੀ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ੀ ਬਹੇਬੀ ਟੱ ਪ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਦੀਪੀ ਵੀ ਉਿ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਹੁਣ ਲੱਿੀ।
ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜ਼ਲਆ ਫੜਾਈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਿ ਦਹੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ
ਚੱ ਜ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਨਰਖ ਨਾਲ ਪੁੱ ਤ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਡੀਕ ਲਾ ਕਹੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵਹੇ।
ਡੂੰ ਘੀ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਪਉ ਦੂਜਹੇ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤ ਬੈਠਾ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਵੱ ਲ ਮੋਹ-ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ
ਵਹੇਖ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿੁੱ ਖ ਿਾਂਦ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ।
ਿੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ਲੀੜਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਿਾਂਭਦੀ ਜ਼ਫਰਦੀ ਿੀ। ਉਹਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਪਹੇਕੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਣ-ਜ਼ਮਉਂਦਾ ਚਾਅ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਉਹ ਪਹੇਕੀਂ ਜ਼ਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਨੱਕ ਿੁੱ ਕ ਵੱ ਖਰਹੇ ਅਟੈਚੀ ਜ਼ਵਚ ਪਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਜੱ ਿੀ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਜ਼ਪਲਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਅਤਹੇ ਨਚਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਚਾਹ ਹੋਰ ਜ਼ਲਆਵਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਜ਼ਪਉਿਹੇ!” ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿਹੁਰਹੇ ਨੂੰ ਿਵਾਲ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ।"
“ਆਹੋ ਭਾਈ ਅਿੀਂ ਵੀ ਦੋ ਘੁੱ ਟਾਂ ਪੀ ਲਾਂਿਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਜੱ ਿੀ ਨੂੰ ਫੜਜ਼ਦਆਂ ਉੱਤਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੀਤੋ ਚਾਹ ਬਨਾਉਣ
ਚਲੀ ਿਈ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਦੀ ਅਿਲੀ ਮੰ ਿ ਜ਼ਕਹੜੀ ਹੋਵਹੇਿੀ।
ਿੀਤੋ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਹੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਕੱ ਪ ਫੜਾ ਕਹੇ ਿੱ ਿ ਕੋਲ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਇੱ ਕ ਪਾਿਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਬਹੇਬੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ
ਖੁੱ ਲ੍ ਿਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਨੱਖੀਏ ਂ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਦਹੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦੋ ਕੁਰਿੀਆਂ
ਬੈਠਕ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਇਕ ‘ਤਹੇ ਆਪ ਿੂਰਜ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਦੂਿਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਦਰਵਾਿਾ
ਚੜ੍ਦੀ ਵਾਲਹੇ ਪਾਿਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਉੱਧਰ ਮੂੰ ਹ ਿੀ। ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਤੋਰ ਪਛਾਣ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਹੋ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀ ਕੁੱ ਛੜ
ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੁ ਿਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਜਲਾਲ ਢੈਲਾ ਪੈ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜੰ ਮੀ

ਉਦਾਿੀ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਿੁੱ ਝੀ ਨਾ ਰਹੀ।
“ਚਾਚੀ ਆ ਿਹੇ ਪਰੁਹਣਹੇ---!” ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿੋਦੀਉਂ ਲਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਖੁਰਚਵੀਂ ਜ਼ਨਿਾਹ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
ਉੱਡਦੀ ਨਿਰਹੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿੋਰਹੇ ਰੰ ਿ ਅਤਹੇ ਆਮ ਜ਼ਜਹਹੇ ਕੱ ਪਜ਼ੜਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤਣਦੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨਖਰੀ ਿੀਤੋ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੇ-ਮਲੂਮ ਜ਼ਜਹੀ ਈਰਖਾ ਹੋਈ।
“ਹਾਂ ਭਾਈ ਿੁੱ ਖ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਰੌਣਕ ਲਾਿੀ। ਊਂ ਤਾਂ 'ਨੇਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਈ ਆਏ। ਬਲਾਈ ਜ਼ਫਕਰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਰਹਾ।” ਭੂੰ ਡੋ ਨੇ ਚਾਚੀ
ਦੀ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਿੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਿੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਿਵਾਲ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਕਾ ਿਮਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਜੁਆਨੀ ਦਹੇ ਚੋਹਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਮੂਹਰਹੇ ਆ ਿਏ।
“ਭੂੰ ਡੋ ਤਕੜੀ ਐ।ਂ ਤਾਈ ਤਾਏ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਐ।” ਮੀਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਭੂੰ ਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਖ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ।
“ਬਹੇਬਹੇ ਮਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਿਹੇ। ਬਾਪੂ ਮਾੜਹੇ ਮੋਟਹੇ ਠੇਡਹੇ ਖਾਂਦਾ ਤੁਜ਼ਰਆ ਜ਼ਫਰਦਾ ਔਖਾ ਿੌਖਾ।” ਭੂੰ ਡੋ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ‘ਚੋਂ ਪੀੜਪਰੁੱ ਚਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਆਲਹੇ ਦੁਆਲਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਖਲਰ ਿਏ।
“ਮਾੜੀ ਿੱ ਲ ਹੋਈ ਤਾਈ ਦੀ ਤਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਿੀ ਉਹਨੂੰ-।”
“ਬੱ ਿ ਜੈ ਖਾਣਾ ਤਾਪ ਨੀ ਉੱਤਜ਼ਰਆ। ਚੰ ਿੀ ਭਲੀ ਿੀ, ਦਿਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਈ ਚਲੀ ਿਈ।” ਮਾਂ ਦਹੇ ਖੁੱ ਿ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕ
ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਭੂੰ ਡੋ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਹਰਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੋਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਬਠਾਇਆ ਅਤਹੇ ਆਪ ਬਹੁਕਰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਣ ਲੱਿੀ।
“ਭਾਈ ਇਹਦਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਆਲਾ ਚੰ ਿਾ ਭਲਾ ਿੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਵਾਅ ਲਾ ਿੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਹੇ 'ਚ ਈ ਡੁੱ ਬ ਜ਼ਿਆ।
ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਿਾਲ ਹਾੜ ‘ਚ ਮਰ ਜ਼ਿਆ। ਕਈਆਂ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਪਛੋਂ ਆਹ ਇੱ ਕ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਨਕੜਮਾ ਫਹੇਰ ਵੀ ਨਾ ਿੁੱ ਧਜ਼ਰਆ।” ਬਹੇਬਹੇ ਨੇ
ਭੂੰ ਡੋ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਦਲੋਂ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਿੰ ਖਹੇਪ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਹੁਣ ਇਹ ਐਥਹੇ ਈ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਆ। ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਅੱ ਡ- ਜ਼ਵੱ ਢ ਐ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਹੇ ਨੀ। ਆਪ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਿ ਕਰਨ
ਜੋਿਾ ਨੀ। ਇਹ ਜ਼ਵਚਾਰੀ ਮਹੇਹਨਤ-ਮਜੂਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਢੱ ਡ ਤੋਰਦੀ ਐ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਅੱ ਿਹੇ ਤੋਜ਼ਰਆ।
“ਊਂ ਮਜ੍ਬਣਾ ਅਰਿੀ ਨੀ। ਿਾਫ ਿਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਵੀ ਰੱ ਖਦੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਆਲੀ ਆ। ਜ਼ਕਤਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਕਵਹੇਲਹੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਿੰ ਭਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਚੱ ਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡੰ ਿ ਲਜ਼ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲਹੇ ਆਪਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਨੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।”
ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾਲ ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਜ਼ਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲੋਂ ਭੂੰ ਡੋ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਹੜੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਰਹੇ 'ਤਹੇ ਬੈਠੀ
ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱ ਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ
ਿੀ! ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਕਾਟੀ- ਮਾਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਚੜੀ- ਚੁੜੀ ਵਰਿਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਕੰ ਮੀਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਪੰ ਜਾਬ
ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਕੰ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਿਦਾ ਵਾਹ ਵਾਿਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਖਹੇਤੀ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਣੀ ਹੀ

ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਬਾਰਹੇ ਬਹੁਤਾ ਿੋਜ਼ਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਮਹਨਤ ਮਿੂਰੀ ਕੀਤੀ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਹਨਤ ਦਹੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਵਚ ਭਾਂਵੇਂ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਿਣਤੀ ਜ਼ਵਚ ਮਿਦੂਰ ਿਨ ਪਰ ਉਥਹੇ
‘ਕੰ ਮੀਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ' ਨਹੀਂ ਿਨ।
ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਿਰੀਬ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਪੱ ਖੋਂ ਹੀ ਿਰੀਬ ਨਹੀ ਿਿੋਂ ਿਮਾਜਕ ਅਤਹੇ ਚਹੇਤਨ ਪੱ ਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਰੀਬ ਿਨ।
ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਰਿ ਨਾਲ ਭਰ ਜ਼ਿਆ। ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਹ ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਿਲਾ
ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਹੇ ਧਹੇਲਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰੂਰ ਕਰਹੇਿਾ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਪ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ
ਟੁੱ ਟ ਜ਼ਿਆ।
“ਅੱ ਜ ਕੀ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਐ--!” ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਿੋਸ਼ਹੇ ਵਰਿਹੇ ਬੋਲ ਉਿ ਦਹੇ ਕੰ ਨੀ ਪਏ।
“ਅੱ ਜ ਤਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਈ ਰਹਾਂਿਹੇ। ਕਈ ਘਰੀ ਦੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਕਰਨਾ ਤਹੇ ਨਾਲਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਬਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮਲਣਾ ਜ਼ਿਲਣਾ। ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਮੋਹਣਹੇ ਨੂੰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਿਤਹੇ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਬੱ ਿ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਜ਼ਿਲਦਹੇ ਤਹੇਰਹੇ ਪਹੇਕੀਂ ਤਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਿਹੁਰੀਂ ਰਾਤ ਰਹਾਂਿਹੇ।”
ਿੀਤੋ ਦਾ ਮਨ ਇਕ ਦਮ ਉਦਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨੇ ਉਹਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਹਲਕਾ ਜ਼ਜਹਾ ਰੰ ਜ ਭਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਐਥਹੇ
ਿੱ ਿ ਿਹੁਰਹੇ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ ਿੀ।
“ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਿਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਈ ਿੁੱ ਖ ਿਾਂਦ ਦੱ ਿ ਦਹੇਵਹੇ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕਹੇ ਨਿਲਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਝਾੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਭਾਈ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਿੀ ਜਾਂਦਹੇ ਐ ਟਹੇਲੀਫੋਨ--।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤਹੇ ਫਹੇਰ ਆਪਾਂ ਨੀ ਲਵਾਇਆ-!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਆਇਆ ਿੀ ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ -ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ-ਭੋਲਾ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਖਆ ਭਾਈ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰੀਂ।”
“ਬਾਪੂ ਜੀ ਿੱ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱ ਜ ਈ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਿਰੂਰੀ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਆ ਜੂ ਕੋਈ ਨੀ। ਪੈਿਹੇ ਲਏ ਜ਼ਬਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱ ਢੀ ਉਂਿਲ ‘ਤਹੇ ਨੀ ਮੂਤਦਹੇ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ
ਨੂੰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
“ਆਥਣਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਬੋਤਲ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਲਣ ਜ਼ਿਲਣ ਵਾਲਹੇ ਆਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਆਪ ਵੀ ਮੀਕਾ ਕਈ ਘਰੀਂ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਅਫਿੋਿ
‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਜੰ ਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜ਼ਦਨ ਲੰਘਦਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਿਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਮੁਜ਼ੜਆ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਘਰਹੇ ਉਿ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਿਾਿਰੀ ‘ਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ--।” ਭੋਲਹੇ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਿਹੇ ਕੀਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਉਿ

ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਉਹ ਿਲਾਿ ਅਤਹੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਭੋਲਾ ਜ਼ਿਆਂ ਹੋ ਜਹੇ ਫਹੇਰ ਜ਼ਨੱਕਾ ਜ਼ਨੱਕਾ ਹਾੜਾ--।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦਤੀ।
“ਨਈ ਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖਹੇਚਲ ਕਰਨੀ ਿੀ।” ਭੋਲਹੇ ਨੇ ਬਲੈ ਕ ਲਹੇ ਬਲ ਜ਼ਵਿਕੀ ਦਹੇਖ ਕਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ 'ਤਹੇ ਜੀਭ ਫਹੇਰੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ
ਅਣ-ਿੁਜ਼ਣਆ ਕਰਕਹੇ ਿਲਾਿ ਜ਼ਵਚ ਪੈਿ ਪਾ ਕਹੇ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਭੋਲਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ
ਧੰ ਦਹੇ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ। ਦੂਜਹੇ ਪੈਿ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਵਾਹਵਾ ਰੰ ਿਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
“ਭੋਲਾ ਜ਼ਿਆਂ ਫਹੇਰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ---!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਭੋਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿਰੂਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਫੋਨ -ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬੱ ਿ ਲਾ ਜ਼ਿਆ ਿਮਝੋ--।” ਭੋਲਹੇ ਨੇ ਿਲਾਿ ਖਾਲੀ ਕਰਕਹੇ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ
ਨੇ ਅਿਲਾ ਪੈਿ ਛੋਟਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
“ਮਹੇਰਹੇ ਵੱ ਲੋਂ ਤਾਂ ਭਮਾ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਲਾ ਦਹੇਹ--।” ਭੋਲਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ।
“ਬਾਈ ਜੀ ਅਿਲਹੇ ਹਫਤਹੇ ਕੰ ਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਪਰਜ਼ਲਆਂ ਦਹੇ ਵੀ ਬੱ ਬਰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦਹੇ ਐ।” ਭੋਲਹੇ ਨੇ ਿਜ਼ਹਰ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਠੀਕ ਲਿਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਆਪਾਂ ਤਹੇਰਹੇ ਅਫਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਜ਼ਦਆਂਿ।ਹੇ ਇਕ ਬੋਤਲ ਹੋਰ ਪਈ ਆ।” ਬੋਤਲ
ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੈਨਤ ਕੀਤੀ।
“ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ--।” ਭੋਲਾ ਹੁਣ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰ ਿਾਰਾ ਭਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ
ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਨਸ਼ਹੇ ਕਰਕਹੇ ਿੀ ਜਾਂ ਭੋਲਾ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਹੇ ਭੋਲਾ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਮੀਕਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਹੁਰੀਂ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਜਲਦੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਪਹੇਕੀਂ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਿਤਾਵ
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਿ ਨਾਲ ਿਜ਼ਹਮਤ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰਹੇ ਬਹੇਬਹੇ ਜੀ ਅਤਹੇ ਭੂੰ ਡੋ ਹੀ ਿਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਿਏ ਹੋਏ ਿਨ। ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਮਾਂ ਦਹੇ ਕੋਲ ਖਹੇਡ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਭੂੰ ਡੋ ਨੇ ਮਮੂਲੀ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਿਰ
ਜ਼ਹਲਾਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖੱ ਚ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਾ ਹੋਈ।
“ਭੂੰ ਡੋ ਤਹੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਐ!” ਬਹੇਜੀ ਨੂੰ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਭੂੰ ਡੋ ਨੂੰ ਿੰ ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
“ਕੌ ੜੀ--।” ਭੂੰ ਡੋ ਨੇ ਲਾਪ੍ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱ ਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਈ ਲੱਜ਼ਭਆ ਤੈਨੰ ੂ -!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕੜੀਏ ਂ ਹੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਿਾਡਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ‘ਚ ਅਹੋ ਜਹੇ ਈ ਨਾਂ ਐ---। ਤੈਨੰ ੂ ਚੰ ਿਾ ਨੀ ਲਿਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਲਾ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾੜੀ
ਜ਼ਜਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।
“ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਲਾ ਦਹੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਈ ਇਹਨੂੰ ਭੋਮਨਾ ਪੈ ਜਹੇ ਪੜ੍ਨ ਜ਼ਲਖਣ ਦੀ।”

“ਪੜ੍ ਜ਼ਲਖ ਕਹੇ ਏਹਨੇ ਜ਼ਕਹੜਾ ਮਸ਼ਟਰਨੀ ਲੱਿਣਾ। ਆਹੀ ਿੋਹਾ ਕੂੜਾ ਏਹਨੇ ਕਰਨਾ---।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਥਹੇਰੀ
ਵਹੇਰ ਿੁਜ਼ਣਆ ਿੀ। ਅਣਪੜ੍ ਲੋ ਕ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਹਨੇ੍ ਰਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦਹੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਲਸ਼ਕ ਆ ਿਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਹੇਲ ਿੰ ਭਵ ਿੀ। ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਉਹ ਮਾਿਟਰ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਤੱ ਕ ਹੀ ਿੋਚਦਹੇ। ਇਿ ਤੋਂ ਅੱ ਿਹੇ ਿੋਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਮਰੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਵੱ ਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਹੇ ਨਾਂ
ਥਹੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਥਹੇ ਆਉਂਦਹੇ ਿਨ ਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਹੇ ਲਾਲਿਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ
ਕਰਨ ਬਾਰਹੇ ਿੁਪਨਾ ਜ਼ਲਆ।
ਮੀਕਾ ਕੰ ਮੀਆ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਮਿਾਂ ਦੋ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਪੜ੍ ਜ਼ਲਖ ਕਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੌਕਰੀ
'ਤਹੇ ਲੱਿਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਲਾਲ ਦਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਿਨ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਪਉ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੱ ਠ ਪੜ੍ ਜ਼ਿਆ
ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਦਹਾੜੀ ਕਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਵਹੇਖੀ ਿੀ। ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਅੱ ਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲੀ ਨਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੱ ਝਾਂ ਿਾਈਆਂ ਦੀ
ਦਲਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਘਰ ਦਹੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਅਿਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਪਉ ਦੀਆਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੱ ਟਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਪੜ੍ ਜ਼ਲਖ
ਕਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਲੱਿ ਿਏ। ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਦਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੌਜ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਹਨਤ ਮਜੂਰੀ ਜੋਿਹੇ ਹੀ
ਰਜ਼ਹ ਿਏ ਿਨ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਿਕੂਲ ਿਏ ਵੀ ਉਹ ਅੱ ਠਵੀਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਝੜ ਿਏ ਿਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦਹੇ ਕਰਕਹੇ ਭੋਰਾ ਖੁਸ਼ੀ
ਲਈ ਤਰਿਦਹੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਧੂੜ ਅੱ ਟਹੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਹੇ, ਉਮਰ ਭਰ ਕਰਿਹੇ
ਅਤਹੇ ਥੋੜਾਂ ਦਾ ਿਰਮਾਇਆ ਹੰ ਢਾਂਉਂਦਹੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਿਦਾ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਹੇ।
“ਤੈਨੰ ੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਭਹੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ ਜ਼ਲਖ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਈ ਲਵਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਆਪਣੀ
ਿੱ ਲ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਈ ਬਥਹੇਰਹੇ ਜੱ ਫਰ ਜਾਲਣਹੇ ਪੈਂਦਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਕਹੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਦਰੱ ਖਤ ਲੱਜ਼ਿਆ
ਵਾ।” ਭੂੰ ਡੋ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਿੋਿ ਜਾਂ ਰੰ ਜ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰ ਨ
ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ। ਇਹੋ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਣ ਿੀ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਿਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਨ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਿੀ, ਬਦਲਣ ਦਾ ਿੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ
ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਵਹੇਖਣਹੇ ਹੀ ਵਰਜਤ ਿਨ! ਮੀਕਾ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਦਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਭੂੰ ਡੋ--- ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਿਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਜ਼ਦਊਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਲਾ।” ਮੀਕਾ ਹੌਲੀ ਪਰ ਜ਼ਦ੍ੜ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਜ਼ਲਆ।
ਭੂੰ ਡੋ ਦਹੇ ਹੱ ਥੋਂ ਮਾਂਜਾ ਛੁੱ ਟ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮੀਕਾ ਉਿ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ। ਜਦ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਚੰ ਨ੍ ਨਿਰ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਡੁੰ ਨ ਵੱ ਟਾ ਬਣੀ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਪਲ- ਜ਼ਛਣ ਬਾਅਦ
ਉੁਿ ਜ਼ਵਚ ਹਰਕਤ ਆਈ। ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਹੇ ਭਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹੁਜ਼ੜਆ। ਹਾਂ ਅਤਹੇ ਨਾਂਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਪਲ ਫਰਕ ਜ਼ਮਟ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਭੂੰ ਡੋ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਦਹੇ ਮਹੌਲ ‘ਚ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੂੰ ਬਹੇਬਹੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਿਹੇਵਾ ਕਰ ਤਹੇ ਪਰਲਹੇ
ਪਾਿਹੇ ਵਾਲਹੇ ਕਮਰਹੇ ‘ਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲਿ ਜਾ। ਨਾਲਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹੇਰਾ ਆਿਰਾ ਰਹੂ ਨਾਲਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਨੀ ਰਹੂ। ਕੁੜੀ

ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਮੈਂ ਆਪਹੇ ਝੱ ਲੂੰ। ਚੁੱ ਲ੍ਹੇ ਪਕਦੀ ਰੋਟੀ ਥੋਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਜਆ ਕਰੂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਿਾਫ਼ ਦੱ ਿ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਜ਼ਦਲੋਂ ਉਹ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਭ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਾ ਨੀ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਹੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਇਹੋ
ਪੁੰ ਨ ਿਹੀ। ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਖੂੰ ਹਦੀ ਕਿਰ ਬਹੇ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਭੂੰ ਡੋ ਠੀਕ ਆ। ਐਡਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਘਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਰੌਣਕ ਈ ਹੋਊ।” ਭੂੰ ਡੋ ਨੇ ਬਹੇਜੀ ਵੱ ਲ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਅਿਾਦੀ ‘ਤਹੇ ਡਾਕਾ ਵੱ ਜ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ। ਅਿਾਦੀ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤਵਰਸ਼
ਦੀ ਅਿਾਦੀ ਵਾਂਿ ਿੁਰਬਤ ਅਤਹੇ ਜ਼ਭੱ ਟਹੇ ਹੋਣ ਦਹੇ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱ ਲਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਜ਼ਵਚ
ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਇਿ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦੀ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਚੁੱ ਪ ਚੁੱ ਪ ਰਹੀ।
ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਪਹੇਕੀਂ ਰਜ਼ਹਕਹੇ ਿੀਤੋ ਿਹੁਰੀਂ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਿਈ। ਪਹੇਕੀਂ ਉਿ ਨੇ ਿਾਧ ਨੂੰ ਿੌ ਿਾਲਾਂ ਕੱ ਢੀਆਂ ਅਤਹੇ ਆਪਣਾ ਮਨ
ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਿਾਧ ਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ
ਕੋਈ ਹੱ ਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਿਾਧ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਿਿੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰ ਿਾ ਚੱ ਲ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਕਹੇ
ਦਹੇ ਿਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਹੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਿਾਨੀ ਭਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਲਖਹੇ ਿਰਕਾਰੀ
ਮੁਲਾਿਮ ਜ਼ਵਛ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਡੰ ਡੌਤ ਕਰਦਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਾਰਾ ਪੰ ਜਾਬ ਿਾਧਾਂ ਨੇ ਕੋਹੜੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਜਨਤਾ
ਿਾਧਾਂ ਅਤਹੇ ਕੁਰੱਪਟ ਜ਼ਿਆਿਤਦਾਨਾਂ ਦਹੇ ਚੁੰ ਿਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚੋਂ ਰਫੂ ਚੱ ਕਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਿੀਹ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਦੂਜਹੇ
ਪਾਿਹੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਵਚਲੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹੀ ਬੈਠੀ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਿਈ ਲਿਦੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਨ ਿਿੋਂ ਜ਼ਮੱ ਟੀ
ਜ਼ਵਚ ਖਹੇਡਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਮੱ ਝਾਂ ਿਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੱ ਚ
ਦਾ ਖਾਿ ਕੇਂਦਰ ਿਨ। ਕੁੱ ਜ਼ਤਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਬੂਰੀ ਿੀ। ਦਾਦੀ ਦਾਦਹੇ ਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਿੰ ਿਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਬੱ ਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹੇਡਦੀਆਂ ਅਤਹੇ ਬੁਕੱਲ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਿ ਦਾ ਝੂਟਾ ਜ਼ਮਲ
ਜਾਂਦਾ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਵਲਾਇਤੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦਹੇਿੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕਹੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਿਵਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ
ਿਾਂਜ਼ਭਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱ ਿਦਹੇ ਪਰ
ਫੋਨ ਜ਼ਕਧਰੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱ ਕ ਜ਼ਦਨ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੀ ਤਾਂ ਿਾਰਹੇ ਜਾਣਹੇ ਜ਼ਖੜਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਿਏ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਅਲੋ ਕਾਰੀ ਿੱ ਲ ਵਾਪਰਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਤਾਂ ਘੰ ਟੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਈ। ਉਹ ਅਫਿੋਿਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ
ਿਏ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਚਾਅ ਦਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਿਲਾ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ।
ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫਤਹੇ ਅੱ ਖ ਦਹੇ ਫੋਰ ਜ਼ਵਚ ਲੰਘ ਿਏ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆਉਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ
ਜ਼ਦਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਹੇਵਹੇ। ਕੰ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਕਸ਼ਤਾਂ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ
ਦਹੇ ਖਰਚਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਢੱ ਡ ਤੋਰਨ ਦਹੇ ਜ਼ਫਕਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂਆਂ ਦਾ ਿਮੁੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਧੌਣ ਿੁੱ ਟੀ ਅਣਚਾਜ਼ਹਆ ਜ਼ਜਹਾ ਜਹਾਿ ਚੜ੍ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਿਾ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚਲਹੇ ਅਣ-ਜ਼ਕਆਿਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ

ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਿੀ।

ਨੌਵਾਂ
ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਉਣਾ ਅਤਹੇ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਿੱ ਦੀ ਬੱ ਚਹੇ ਵਰਿਾ ਲਿਦਾ। ਬੱ ਚਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਡੀਆਂ ਅਤਹੇ
ਚਾਕਲਹੇ ਟ ਨਾਲ ਮੰ ਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਿਮਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਿੱ ਡ ਕਹੇ ਖੜ੍ ਜ਼ਿਆ ਲਿਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਮੌਜ-ਮਰਿੀ ਦਹੇ ਹੀ
ਲੱਿਹੇ। ਨਾ ਿੀਤੋ ਦੀ ਜ਼ਕੜ-ਜ਼ਕੜ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੜ-ਜ਼ਰੜ। ਜ਼ਫਰ ਇਹੋ ਮਹੌਲ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਚੱ ਤ ਕਾਹਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੋਿਤ
ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਵੱ ਲ ਜਾਂ ਪੱ ਬ ਜ਼ਵਚ ਿਲਾਿ ਪੀਣ ਚਜ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਿੁਤਾ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰ
ਰੋਿ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਨੂੰ ਲੋ ਹੜਹੇ ਦਾ ਚਾਅ ਚਜ਼ੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਿੀ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਅਜਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲਈ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ ਇਕ ਘੰ ਟਾ ਲੱਿ ਜਾਣਾ ਿੀ। ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਲੱਿ ਜਾਵਹੇ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਿਾਰਾ ਿਮਾਨ ਜਲਦੀ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਹੇ ਇਕ ਅੱ ਧ ਅਟੈਚੀ ਿਭ ਤੋਂ ਜ਼ਪਛੋਂ ਪਹੁੰ ਚਦਾ। ਬੰ ਦਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖਝਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਨੱਕੀ ਬੱ ਚੀ
ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਭਲਾ ਜ਼ਕੰ ਨੀ ਕੁ ਵੱ ਡੀ ਹੋ ਿਈ ਹੋਵਹੇਿੀ! ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ ਭਲਾ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰ ਜ ਹਫਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਚ ਬੱ ਚੀ
ਦਾ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਿਕਦਾ ਿੀ! ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਆਪਣੀ ਇਿ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਕਰਕਹੇ ਹਾਿੀ ਆਈ।
ਉਿ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਅਤਹੇ ਭੋਲੀਆਂ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਬਹੇਬੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਣੀ ਹੋ ਿਈ ਿੀ।
ਉਂਝ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਉਿ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਪੰ ਜ ਿਾਲ ਦੀ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਣੀ ਹੋਈ
ਿੋਚ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਆਰ ਦੀ ਇਕ ਛੱ ਲ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਿ
ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚਮਕ ਅਤਹੇ ਬੁਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਮੁਿਕਰਾਟ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਸ਼ਆ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਨਾਂ-ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਿੋਚ ਜ਼ਵਚ ਿੁਆਚ ਜ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਿੀਤੋ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ
ਿਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਰਭ ਜ਼ਵਚਲਹੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਜ਼ਲੰਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਜਹੇ ਭਲਾ ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦੀ
ਿੱ ਲ ਮੰ ਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਿਰੂਰ ਦੀਪੀ ਦਾ ਿਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਉਿ ਦੀ ਿਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉੱਡ ਪੁੱ ਡ ਿਈ। ਉਿ ਦਾ
ਮਨ ਉਦਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਦੀਪੀ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੰ ਬਣੀ ਜ਼ਜਹੀ ਆਈ। ਉਹ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜਹੇ ਭਲਾ ਅੱ ਜ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਆਵਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤਹੇ ਲਾਉਣੋਂ ਿੁਰਹੇਿ ਨਾ ਕਰਹੇ। ਜ਼ਕਥਹੇ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥੀਂ-----। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਰ
ਝਟਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਇਿ ਬਾਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਿੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਦਹੇਖਣ ਲੱਿਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵਹੇ!
ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਿਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲੱਿੀ ਿੀ। ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਕ ਿਰਦਾਰ ਜੀ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਿਾਥਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੇਿਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾ ਕਹੇ ਜ਼ਮਲਹੇ ।
ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਬਾਹਰੀ ਿਹੇਟ ‘ਤਹੇ ਲੱਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਉਂ ਹੁਣ ਉਹ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਿਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਿੀਤੋ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਕਰਾਂ ਅਤਹੇ ਸ਼ੰ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਧਮੂਲ

ਖੜ੍ਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
'ਜ਼ਕਤਹੇ ਆਹ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਉਹ ਲਹੇ ਟ ਹੀ ਹੋ ਿਏ ਹੋਣ।' ਜਾਂ
'ਜ਼ਕਤਹੇ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਈ ਨਾ ਭੁੱ ਲ ‘ਿੀ ਹੋਵਹੇ।' ਮੀਕਾ ਐਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਜ਼ਨਿਾਹ ਉਹਦੀ
ਿਾਹਮਣਹੇ ਿਹੇਟ ‘ਤਹੇ ਲੱਿੀ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਿਾਰੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਏਿ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ
ਹੀ ਿਵਾਰੀਆਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ
ਿੀਤੋ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਝਲਕ ਜ਼ਦਿੀ। ਇੱ ਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਰੋੜ੍ਦੀ ਅਤਹੇ ਦੂਜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜੱ ਿੀ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕੀ ਉਹ ਹਫੀ- ਖਪੀ ਆ ਰਹੀ
ਿੀ। ਦੀਪਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕੋਰ ਮਾਰੀ ਅਤਹੇ ਮੱ ਲੋ ਮੱ ਲੀ ਉਿ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਂ ਜ਼ਖੜ ਿਈਆਂ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਿੋਰਹੇ ਰੰ ਿ ‘ਤਹੇ ਧੁੱ ਪ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਿੁਰਮਈ ਲਹੇ ਪ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਨਸ਼ਾ ਦਹੇ ਜ਼ਿਆ। ਜਦ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਬਹੇਬੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਪਾਈ
ਮਾਂ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਿੀ। ਪਰ ਦੀਪੀ ਉਿ ਨੂੰ ਨਿਰ ਨਾ ਆਈ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਖੱ ਬੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਿੱ ਜੀ ਲੱਤ ‘ਤਹੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਆਲਹੇ ਦੁਆਲਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਦੀਪੀ
ਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਰਮਚੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਚਹਰਾ ਇਕ ਦੱ ਮ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍
ਅਵਾਕ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਰਜ਼ਹ ਿਏ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਉਿ
ਕੋਲ ਆ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਅੱ ਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਵਾਲੀਆ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ
ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ“ਦੀਪੀ----ਖੈਰ ਿੁੱ ਖ ਤਾਂ ਐ--!” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲ ਕੰ ਬ ਿਏ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੋਲੀ੍ ਖੜ੍ੀ ਆਂ। ਮਹੇਰੀ ਬਾਤ ਨੀ ਪੁੱ ਛੀ ਤਹੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਜਾਦਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਮਟਕਾਉਂਜ਼ਦਆਂ
ਨਹੋਰਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਕਉਂ ਨੀ ਲੈ ਕਹੇ ਆਈ--!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅੱ ਖਾਂ ਿੱ ਡਦਹੇ ਹੋਏ ਉਿ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਿਵਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ।
“ਪਾਪਾ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਮੰ ਮੀ ਦਾਦਹੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਛੱ ਡ ਆਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਹਦਹੇ ਨਾਲ ਖਹੇਡ--!”
ੂੰ
ਿੀਤੋ ਅਜਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣ ਲਈ
ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਬਹੇਬੀ ਨੇ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲ ਕਹੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਤੂੰ ਫਹੇਰ ਜ਼ਕਉਂ ਆਈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਥਹੇ ਈ ਰਜ਼ਹ ਪੈਂਦੀ---।” ਕੌ ੜੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਫਰਕਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਮਾਨ
ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਖੱ ਚ ਕਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਭਜ਼ਰਆ ਪੀਤਾ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਚੁੱ ਪ
ਅਜ਼ਜਹੀ ਚੁੱ ਪ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਬਹੇਹੱਦ ਰੌਲਾ ਅਤਹੇ ਫਤੂਰ ਭਜ਼ਰਆ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਤੋਂ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ
ਡਰ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਹੇਰ ਡਰ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਿਾਰਹੇ ਰਾਹ ਮੀਕਾ ਬੋਝਲ ਮਨ ਅਤਹੇ ਚੀਕਦੀ ਚੁੱ ਪ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਜ਼ਰਹਾ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਜ਼ਹ ਿਕਹੇ।

ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿਮਾਨ ਲਾਹ ਕਹੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਟੀ ਵੀ ਅੱ ਿਹੇ ਬਹੇਜ਼ਹੱ ਿ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਬਹੇਬੀ ਉਿ ਦੀ
ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜੱ ਿੀ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਫੜਾ ਿਈ। ਜ਼ਬਨਾ ਬੋਜ਼ਲਆਂ
ਉਹ ਕੈਰੀਆਂ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਤੋਂ ਉਿ ਦਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਅਤਹੇ ਮੂਡ ਦਾ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਾਉਂਦੀ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਬਾਥ ਰੂਮ
ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪ ਆਪਣਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜਾ ਵੜੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕਹੇ ਨਹਾਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਨਹਾ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਵਾਲ ਹਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ
ਨਾਲ ਿਕਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਵਾਲ ਿੁਕਾ ਕਹੇ ਉਿਨੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ਜਹਾ ਮਹੇਕ-ਅੱ ਪ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਆਪਣਹੇ
ਿੁਹੱਪਣ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਲਆ। ਇਿ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਲਫਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਈ।
“ਆਪਦਹੇ ਘਰ ਵਰਿੀ ਰੀਿ ਨੀ ਜ਼ਕਤਹੇ---। ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆਪਦਹੇ ਆਪ ਤੋਂ ਈ ਮੁਸ਼ਕ ਜ਼ਜਹਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਿੀ। ਨਹਾ ਕਹੇ ਭੋਰਾ
ਚੈਨ ਆਇਆ।”
“ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਟਹੇਢੀ ਜ਼ਜਹੀ ਧੌਣ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਹੂੰ ਅ-----।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਇਕ ਿਰਿਰੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਿਰ ਉਿ ਵੱ ਲ ਮਾਰੀ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਤੀ ਪਈ ਜੱ ਿੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਬਲਕੁਲ
ਹੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਹੇ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਜ਼ਪਆਰਹੇ ਵੱ ਲ ਚੱ ਕਰ ਮਾਰ ਆਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਖਆਲ ਯੱ ਕ ਦੱ ਮ ਹੀ ਜ਼ਤਆਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਦਖਾਵਹੇ ਵਜੋਂ ਟੀ ਵੀ
ਜ਼ਵਚ ਮਿਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਿੀਤੋ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਬਹੇਬੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰ ਿ ਰਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ
ਢੰ ਿ ਤਰੀਕਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਜਿ ਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਿੀ।
“ਕੀ ਿੱ ਲ ਆ ਤੁਿੀਂ ਆਏ ਂ ਮੂੰ ਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਐ। ਮਹੇਰਹੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋਡਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਈ
ਰਹੀ। ਭੋਰਾ ਨੀ ਜੀ ਲੱਜ਼ਿਆ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਬਿਲ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਛੂਜ਼ਹਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮਲਕੜਹੇ
ਆਪਦਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਖੱ ਚ ਕਹੇ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਦਲਣ ਦਹੇ ਬਹਾਨੇ ਉਿ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਰੀਮੋਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਡੂੰ ਘੀ ਨਿਰ
ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਪਰ ਚੁੱ ਪ ਰਹੀ। ਮੀਕਾ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬੀਅਰ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆਇਆ।
“ਤੁਹਾਡਹੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਦਹੇਵਾਂ--!” ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਖੜਕਦਹੇ
ਡੱ ਬਹੇ ਅਤਹੇ ਪਲਹੇ ਟ-ਚਮਚਹੇ ਦਾ ਖੜਕਾ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਕੰ ਨੀ ਜ਼ਪਆ। ਉਿਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਦਹੇਖਣ ਅਤਹੇ ਮਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨੇ ਅੰ ਿੜਾਈ
ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰ ਡੀਅਨ ਜ਼ਫਲਮ ਦਹੇ ਉਿ ਿੀਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਹੀਰੋ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ
ਿਾਣਾ ਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਿ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਿਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਹਾਰ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦੀ ਜ਼ਜੱ ਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਆਈ ਿੀ। ਉਹ ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਕਾਰਣ ਲੱਭਣ ਲੱਿਾ ਆਖਰ ਿੀਤੋ ਹੀ ਜ਼ਕਉਂ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਮਨਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹੜੀ ਕਮਿੋਰੀ ਿੀ! ਕੀ ਉਹ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਿਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਠੀਕ! ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ

ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਹੇ! ਉਿ ਨੂੰ ਿਹੀ ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ
ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਿੋਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਹੋ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਖੜਾਕ ਪਲਹੇ ਟ ਉਿ ਅੱ ਿਹੇ ਮਹੇਿ 'ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਕਾਜੂ ਅਤਹੇ ਭੁੱ ਜਹੇ ਬਦਾਮ ਿਨ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ
ਭੁੱ ਜਹੇ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ। ਉਹ ਪਲਹੇ ਟ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਐਨਾ ਕੁ ਨੇੜਹੇ ਢੁੱ ਕ ਕਹੇ ਬਜ਼ਹ ਿਈ ਉਿ ਦਾ
ਮੋਢਾ ਕਦਹੇ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਛੁਹ ਜਾਂਦਾ ਕਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹਵਾ ਿਰਕਣ ਜੋਿੀ ਜ਼ਵੱ ਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਹਲਕਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਪਰਜ਼ਫਊਮ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਬੋ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਿੀਂ ਜਲੂਣ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਫਲਮ ਵੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਿ ਕੀਤੀ।
“ਦੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਬਹੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਹੇਲ-ਮਹੇਲ ਐਨਾ ਿੀ ਦੀਪੀ ਤਾਂ ਿੌਂਦੀ ਵੀ ਬਹੇਜੀ ਨਾਲ ਿੀ।
ਂ ੇਂ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਐ।ਂ ” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ
ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਮੈਂ ਉਿ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਆਈ। ਮਹੇਰਾ ਦੱ ਿੋ ਕੀ ਕਿੂਰ ਐ! ਐਵ
ਕੀਤਾ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਿਦੀ ਬਹੇਨਤੀ ਵਰਿੀ ਿੁਰ
ਿੀ।
“ਤੈਨੰ ੂ ਨੀ ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਰਜ਼ਹ ਪਾ----।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹਾੜ੍ ਦਹੇ ਮਹੀਨੇ ਤਪਹੇ ਰਹੇਤ ਵਰਿੀ ਤਪਸ਼ ਿੀ।
“ਮੈਂ ਬਹੇਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਜਹੇ ਨਾ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਤਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਹੁਣਾ ਿੀ ਬਈ ਮਹੇਰਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦਹੇ
ਆਖਹੇ ਨੀ ਲੱਿੀ---।” ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੁਰ ਬਹੇਨਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਕਹੇ ਨਹੋਰਹੇ ਵਰਿੀ ਹੋ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਟੱ ਿ ਤੋਂ ਮੱ ਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਵੀ
ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਉਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਣਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੀ ਿਵਹੇਰਹੇ ਉੱਠਣ ਤੱ ਕ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਿਰੂਰ
ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿਾ।
“ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜ਼ਕ ਹੋਰ ਪੀਣੀ ਐ-।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਅੰ ਿੜਾਈ ਲੈਂ ਜ਼ਦਆਂ ਘੋਖਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਬਣਾ ਲਾ----।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਰੁੱ ਖਹੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਹ ਜ਼ਕਚਨ ਵੱ ਲ ਚਲੀ ਿਈ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪੱ ਕੀ ਦਾ ਪੈਿ ਪਾ ਜ਼ਲਆ।
ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ ‘ਮਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਈ ਐਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ
ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਮੈਂ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਲ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਆਈ ਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰੂ! ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਨਆਣਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ
ਿਾਂਭਣਹੇ ਐ! ਜ਼ਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਨਆਜ਼ਣਆ ਨੇ ਮਹੇਰਾ ਈ ਖਾਣਾ। ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦਹੇ ਿਹੇੜਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਿਹੇ--।’ ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ ਉਿ
ਨੇ ਿਲਾਦ ਕੱ ਟ ਕਹੇ ਦੂਿਰੀ ਪਲਹੇ ਟ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਜ਼ਚਕਨ ਿਰਮ ਕੀਤਾ। ਿਬਿੀ ਿਰਮ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਫੁਲਕਹੇ ਲਾਹ ਕਹੇ ਜ਼ਪਆਰੀਆਂ
ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਜ਼ਨਿਾਹਾਂ ਿੁਟਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਿਈ। ਜ਼ਕਚਨ ਦੀ ਿਫ਼ਾਈ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਿੋਚ ਜ਼ਲਆ ਮੀਕਹੇ ਵਾਲਹੇ ਭਾਂਡਹੇ ਿਵਹੇਰਹੇ
ਧੋਵਹੇਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਬਾਕੀ ਿੀ। ਅਣਜ਼ਦਿਦੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜਹੇਤੂ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ
ਉਿ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਟਹੇਢਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਪਲਹੇ ਟ ਨੂੰ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਘਿਰਦੀ ਿੁਜ਼ਣਆ। ਉਿ ਦੀ
ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਵੀ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਭਾਂਡਹੇ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਦਹੇ ਜ਼ਿੰ ਕ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਆਈ।
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਵੜ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਬੈਡ ਕਵਰ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕਹੇ ਿੌਣ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਉਹ
ਮਹੀਨ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਈਟੀ ਪਾ ਕਹੇ ਰਜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਵੜ ਿਈ।

ਿਵਹੇਰ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਿੀ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਵਰ੍ਦੀ ਅੱ ਿ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਜਦ ਮੀਕਾ ਜ਼ਬਿਤਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿੀਤੋ ਵਾਿਤਹੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕਹੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲਾਂ 'ਤਹੇ ਪਹੇਤਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਖਰਹੇਲੀ
ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਿਈ ਜ਼ਜਹੜੀ ਕਜ਼ਹ ਰਹੀ ਿੀ ਬੱ ਿ ਐਨਾ ਈ ਿੁੱ ਿਾ ਿੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਖੱ ਬਹੇ ਹੱ ਥ ਦਾ ਕੰ ਮ ਐ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ
ਨਾ ਿਿੋਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਧੰ ਨਵਾਦ ਦਾ ਚੁੰ ਮਣ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਲੱਿ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਚਜ਼ਲਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ
ਬੈਡ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਵਉਂਤ-ਬੰ ਦੀ ਜ਼ਵਚ ਉਲਝ ਿਈ। ਬੱ ਚੀਆਂ ਅਜਹੇ ਿੁੱ ਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਿਨ। ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਉਿ ਨੇ ਿਕੂਲ
ਨਾ ਭਹੇਜਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਦਲ ਨਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਉਦਾਜ਼ਿਆ
ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਿਰਮੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਜਹੜੀ ਹੁਣ ਬੱ ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੀ। ਐਨੀ ਿਰਮੀ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਰਹਹੇਿੀ
ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਘੱ ਟਹੇ ਵਾਲਹੇ ਵਾਤਵਵਰਣ ਜ਼ਵਚ ਪਲਹੇ ਿੀ! ਉਿ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਿੁੱ ਿਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਲਈ ਉਹ ਿੋਚਦਾ
‘ਮੀਕਾ ਜ਼ਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਿਾਰਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥਹੇ ਈ ਕੱ ਜ਼ਟਆ। ਦੀਪੀ ਵੀ ਉੱਥਹੇ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਉਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊ।' ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਜੰ ਮਣ-ਭੋਇੰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਿ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਮਾਜਕ ਤਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਜ਼ਦ ਦੀਆਂ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਉਿ ਨੂੰ
ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਜ਼ਦਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਾ ਹੋਰ ਉਦਾਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਦੀਪੀ ਦੀਆਂ ਤੋਤਲੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਰਜ਼ਹ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਅ। ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਿ ਦਾ ਐਨਾ ਮੋਹ ਜ਼ਕਉਂ
ਿੀ! ਉਿ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਵੀ ਬਥਹੇਰਾ ਿੀ। ਦੀਪੀ ਲਈ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਦਹੇ ਕੋਨੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੱ ਖਰੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਰਮ ਥਾਂ ਿੀ।
ਦੀਪੀ ਹਰ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਣਦੀ। ਉਿ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਾਲ ਿੀ।
ਜ਼ਤੰ ਨ ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਣੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਬਹੇਬੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਬਰਾਬਰ
ਪੜ੍ਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਅਜਹੇ ਿਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਿੀ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਬਹੇਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਣਤੀ ਜ਼ਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੱ ਖ
ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਦੱ ਿਦਾ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਜ਼ਬਮਾਰ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ-“ਜਦੋਂ ਵੱ ਡੀ ਹੋਊ ਦਹੇਖੀ ਜਾਊ। ਪਤਾ
ਨੀ ਜ਼ਕਹੋ ਜੀ ਬਣੂੰ !” ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਚਾਅ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਾ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੀਪੀ ਜ਼ਬਨਾ ਘਰ ਉਿ ਨੂੰ
ਿੁੰ ਨਾ ਿੁੰ ਨਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਮਿਬੂਰ ਜ਼ਜਹਾ ਬਹੇਬੀ ਨਾਲ ਖਹੇਡਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ। ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤਖੀਆਂ ਅਤਹੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਜ਼ਵਚਲਹੇ
ਸ਼ਬਦ ਿੁਨੇਹਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਿਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱ ਜ ਪੜ੍ ਿਜ਼ਕਆ ਿੀ।
"

ਦਿਵਾਂ
ਫਰਬਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਜ਼ਘਆ ਅਤਹੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਮੌਿਮ ਜ਼ਵਚ ਿਰਮੀ ਵਧਣ ਲੱਿੀ ਅਤਹੇ ਿਰਦੀ ਦਾ
ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਹੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜੌਹਰ ਜ਼ਦਖਾ ਕਹੇ ਕੁਝ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਲਈ ਛੁਪਣ ਲੱਿਾ ਿੀ। ਮਾਰਚ ਦਹੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ੈਲ ਦਾ
ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਰਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਹਾੜੀ ਵੱ ਢਣ ਅਤਹੇ ਦਾਣਹੇ ਕੱ ਢਣ ਦਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਜਉਂ ਭੁਲਾ ਜ਼ਦਤਾ।

ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਿਰਮੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਕਹੇ ਘਾਂਊ ਮਾਊਂ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋਣ ਲਿਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਰਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਿੀ। ਉਹ
ਿਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇ੍ ਰੀਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਧੱ ਕ ਕਰਕਹੇ ਰਜ਼ਹ ਜਾਂਦਾ। ਿਾਰਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਇਕੱ ਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਅਤਹੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਿਫ਼ਾਈ ਜ਼ਵਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਜ਼ਦਨ ਖਾਣਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਰਕ ਆਉਂਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਿਫ਼ਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਜ਼ਫਰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨੇ੍ ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਅਤਹੇ ਿੰ ਦਿੀ ਦਹੇ ਢਹੇਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਮੱ ਖੀਆਂ ਅਤਹੇ ਮੱ ਛਰਾਂ ਦਹੇ ਝੁੰ ਡ ਦਨ-ਦਨਾਉਂਦਹੇ ਜ਼ਫਰਦਹੇ।
ਿਾਰੀਆਂ ਿਰਮੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਦਹੇ ਜ਼ਢੱ ਡ ਦੁਖਣ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਮਲਹੇ ਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮੀਕਾ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਫੋੜਹੇ ਜ਼ਫੰ ਿੀਆਂ ਤਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਖਾਿ ਡਾਕਟਰੀ
ਿਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਕ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਬਣਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਲੋ ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂ ਦਹੇ। ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ
ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਰੀਿ ਨੂੰ ਲੈ ਣਹੇ ਦਹੇ ਦਹੇਣਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਹੇ। ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜਾ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਹੇ ਵੱ ਿ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜ਼ਜਥਹੇ ਬੁੱ ਕੀਂ ਪੈਿਹੇ ਲਿਦਹੇ ਉਥਹੇ ਿਾਰਾ ਟੱ ਬਰ ਵੀ ਫਾਹਹੇ ਚਜ਼ੜ੍ਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਂਵੇਂ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਿਰਕਾਰੀ ਿਹੇਹਤ ਿਹੇਵਾਵਾਂ
ਮੌਜੂਦ ਿਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕਹੇ ਬਹੁਤਹੇ ਲੋ ਕ ਅਜਹੇ ਵੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਪ੍ਾਈਵਹੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿੰ ਦ
ਕਰਦਹੇ।
ਛੋਟਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹਨੇ੍ ਰੀ ਚੰ ਿੀ ਵੀ ਲਿਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਵਿਦੀ ਹਨੇ੍ ਰੀ ਜ਼ਵਚ ਭੱ ਜਦਾ ਅਤਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਭਰਰ ਭਰਰ ਦੀ ਅਵਾਿ
ਕਰਕਹੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਹੇਖਣ ਜ਼ਜਹਾ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਹੇ
ਦੰ ਦਾਂ ਥੱ ਲਹੇ ਕਰਚ ਕਰਚ ਕਰਦੀ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣ ਲੱਿ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਧੂੜ ਅਤਹੇ ਤਹੇਿ ਹਵਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਰ
ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਆਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਿਾਰੀ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇ੍ ਰੀ ਚਲਦੀ। ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਦੀ ਕੰ ਡ ਜ਼ਪੰ ਡਹੇ ‘ਤਹੇ ਲੜਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਿਾਰੀ
ਰਾਤ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿੌਣ ਤੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਦੀ ਹਨੇ੍ ਰੀ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਿੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱ ਜ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰ ਦਰ ਿੌਂ ਿਕਣਾ ਿਰਮੀ
ਕਰਕਹੇ ਿੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ।
ਜ਼ਬਜਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਭਾਰੀ ਅੰ ਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਪੱ ਖਹੇ ਲਿਵਾ ਲਏ ਿਨ। ਉਹ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱ ਖਾ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਿੌਂਦਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਜਆਂ ਮਹਾਰਾਜ਼ਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਨਾ ਿਮਝਦਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਲੈ
ਆਂਦਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ਹਸ਼ਤ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਲੋ ਕ ਕੋਜ਼ਠਆਂ ‘ਤਹੇ ਿੌਣ ਜਾਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਵਹੇਲਹੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਛੜਕ
ਕਹੇ ਵਿਦੀ ਲੋ ਅ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਜ਼ਛੜਜ਼ਕਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਿੁੱ ਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਜ਼ਿੱ ਲਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਨਾਲ ਤਨ ਢੱ ਕਦਹੇ ਅਤਹੇ ਵਿਦੀ ਲੋ ਅ ਜਦ ਜ਼ਿੱ ਲਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕਹੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ
ਠੰਡਕ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਸ਼ਮਲਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਹੇ।
ਅਜਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜੋਿੀ ਜ਼ਬਜਲੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਲੋ ੜ ਵਹੇਲਹੇ ਜ਼ਬਜਲੀ ਜ਼ਠੱਠ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਜਲੀ ਿੁੱ ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕਾਂ ਅੱ ਖ ਜ਼ਨਕਲਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਜਲੀ ਜ਼ਦਨ ਵਹੇਲਹੇ ਹੀ ਘੂਕ ਿੌਂ ਜਾਂਦੀ।
ਲੋ ਕ ਜ਼ਬਜਲੀ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਅਤਹੇ ਿਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਾਹਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਾਉਂਦਹੇ ਪਰ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਹੱ ਲ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ। ਦੀਪੀ ਨੂੰ
ਉਿ ਵਾਤਵਵਰਣ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਿੋਚ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਲਈ ਤਰਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ
ਿੁੱ ਿਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਿਰੀਆਂ ਬੱ ਚੀਆਂ ਚੰ ਿਹੇ ਿਾਫ਼ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਹਤਮੰ ਦ ਮਹੌਲ ਜ਼ਵਚ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿਰਾਿਰ

ਬਹੇਇਨਿਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਦੀ। ਜਹੇ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱ ਿੋਂ ਚਾਰਹੇ ਪੈਰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਪੈਂਦੀ।
“ਹੋਰ ਜੁਆਕ ਨੀ ਪਲਦਹੇ ਉਥਹੇ ਜ਼ਕ ਤੁਿੀਂ ਨੀ ਪਲਹੇ । ਕੁਿ ਨੀ ਹੋਣ ਲੱਿਾ ਉਹਨੂੰ--।” ਉਹ ਨੱਕ ਦਾ ਫਰਾਟਾ ਮਾਰ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲੋਂ
ਪਾਿਹੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ।
“ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਐਥਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਥਹੇ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਪਾਲਣ ‘ਚ ਤੈਨੰ ੂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਿੀ---!” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅਿਲੋਂ ਹੀ ਇਿ
ਦਰੈਤ ਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਿਦਾ।
“ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਈ ਿੌਖੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਿਹੇ ਜਹੇ ਆਪ ਿਤੌਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪਵਹੇ।” ਿੀਤੋ ਚੀਕਦੀ ।
“ਤਹੇ ਨਾ ਜੰ ਮਦੀ ਐਨੀ ਿਤੌਲ। ਤੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਮੁੰ ਡਹੇ ਜੰ ਮਣ ਦਹੇ ਪਾਿਲਪਣ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਿ ਿੋਚਣ ਨੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜਹੇ ਹੁਣ ਜੰ ਮੀਆਂ ਤਾਂ
ਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜ਼ਜਆ ਪਾਲ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅੱ ਿਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਿ ਵਿਨਦਾਰ ਦਲੀਲ ਨਾ ਔੜਦੀ।
“ਮੈਥੋਂ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਭਾਂ ਦਾ ਭਹੇੜ ਥੋਡਹੇ ਨਾਲ। ਅੱ ਿਹੇ ਈ ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਿਰ ਫਟੀ ਜਾਂਦਾ।” ਉਹ ਜ਼ਿਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ
ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀ। ਮੀਕਾ ਆਪਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਵਿਕੀ ‘ਤਹੇ ਕੱ ਢਦਾ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਿਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਪਰ ਅਜਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਮਲਦਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੀਪੀ ਦਹੇ
ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਿੁਨੇਹਾ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਭੂੰ ਡੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੌ ੜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਿੀ। ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਦੀਪੀ ਅਤਹੇ ਕੌ ੜੀ
ਦੋਵੇਂ ਖਹੇਡਦੀਆਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕੋ ਜ਼ਜਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਹੇਡਾਂ ਵੀ ਇਕੋ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਿਨ। ਕੌ ੜੀ ਅਚਹੇਤ
ਹੀ ਦੀਪੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਦੀਪੀ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਦੀ। ਦੀਪੀ ਦਾ ਹਰ ਿੱ ਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੇ ਇਹ
ਭੂੰ ਡੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਖਆ ਹੋਵਹੇ ਜਾਂ ਭੂੰ ਡੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਵਹੇ।-- ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੂੰ ਡੋ ਦੀ ਿੁਲਾਮ ਿਜ਼ਹਨੀਅਤ
ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਿ੍ਜ਼ਹਣ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ।
ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪੂਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਜ਼ਿਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰ ਜ਼ਮਲ
ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਇਕ ਜ਼ਜਊਣ ਦਾ ਮਕਿਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਵਹਲਹੇ ਨਹੀਂ ਿਮਝਦਹੇ ਿਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਵਹਲ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਪਛਹੇ ਦੌੜਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਦੀਪੀ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਨੱਕੀ ਿੱ ਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਾਧਨ ਹੋ ਜ਼ਨਬੜਦੀ।
ਦੀਪੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲਖਦਹੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਲਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਦੀਪੀ ਦਾਦਹੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਲ ਜ਼ਮਲ ਿਈ ਿੀ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਤਾਂ ਦੀਪੀ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਦਨ ਬਹੇਬੀ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਦਲ ਨਾ
ਲਾਇਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਹੇਬੀ ਅਤਹੇ ਮੰ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਦੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਨੇ ਜਦ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕਹੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ। ਜ਼ਦਨ-ਬਜ਼ਦਨ ਉਿ ਦਹੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਮਟਦੀਆਂ
ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ , ਕੌ ੜੀ, ਭੂੰ ਡੋ ਹੀ ਉਿ ਦਾ ਜਹਾਨ ਬਣ ਜ਼ਿਆ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਖੁਸ਼ ਿਨ ਜ਼ਕ ਦੀਪੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਿਭ ਕੁਝ ਿਮਝਦੀ ਿੀ। ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਦਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਵਿਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਿੌਣਾਂ, ਉਿ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਿ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਿੱ ਲ

ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਿੀਤੋ ਨੇ ਕਰਨਾ ਿੀ ਹੁਣ ਉਹ ਿਭ ਕੁਝ ਦਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਦੀਪੀ ਲਈ ਦਾਦੀ ਹੀ ਅਿਲ ਮਾਂ ਿੀ। ਦੀਪੀ ਦੀ
ਿਾਂਭ ਿੰ ਭਾਈ ਕਰਦੀ ਦਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਥੱ ਕ ਕਹੇ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਪੋਤੀ ਦਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਅੱ ਿਹੇ
ਥਕਹੇਵਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਚੀਿ ਿੀ!
ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਦੀਪੀ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਨੱਕਹੇ
ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ ‘ਤਹੇ ਿਾਬਣ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਲੂਕ ਜ਼ਜਹਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਮਲਦੀ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੁਰਿ ਦਾ ਝੂਟਾ
ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਮੰ ਤਰ ਮੁਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਬੁੱ ਢਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿਮਾਂ ਬੱ ਿ ਐਥਹੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵਹੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਪਆਰ, ਕੋਈ ਿੁਆਦ, ਕੋਈ ਿੁੱ ਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ਹਸ਼ਤ ਉਿ ਪਲ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਹੇ ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਅਤਹੇ ਮਲੂਕ ਹੱ ਥਾਂ ਜ਼ਵਚਲਹੇ
ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਨਾ ਲਿਦਾ।
ਮੀਕਾ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਦਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਉੱਕਜ਼ਰਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਿ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਿਬੰ ਧੀ
ਉਹ ਜ਼ਚੰ ਤਤ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਰਬਾ ਿੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਯੋਿ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਨਾ ਹੀ ਿਟਾਫ ਦਾ। ਜ਼ਵਜ਼ਦਅਕ ਢਾਂਚਾ ਿਾਰਹੇ ਦਾ ਿਾਰਾ ਪੁਰਾਣਹੇ ਢੰ ਿ ਦਾ ਿੀ। ਨਵੀਨ ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀਨ ਢਾਂਚਾ ਨਾ
ਤਾਂ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋਰਦਾਰ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਿਰਕਾਰ ਦਹੇ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਕਰ ਿਕਣ ਦੀ
ਯੋਿਤਾ ਿੀ। ਅਣਪੜ੍ ਅਤਹੇ ਕੁਰੱਪਟ ਮੰ ਤਰੀ ਦਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਤੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਜ਼ਫਰਦਹੇ ਿਨ। ਟੀਚਰਾਂ
ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਨ ਪੜਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਖਾਿ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ੀਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਅੱ ਜ
ਦਹੇ ਕੰ ਜ਼ਪਊਟਰ ਦਹੇ ਿਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਜ਼ਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱ ਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦਹੇ ਿਨ। ਬਹੁਤ ਵਹੇਰ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਿਾਹਮਣਹੇ
ਸ਼ਰਜ਼ਮੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱ ਚਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰ ਜ਼ਪਊਟਰ ਬਿੈਰਾ ਬਾਰਹੇ ਵੱ ਧ ਜਾਣਦਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਖਾਉਂਦਹੇ। ਿਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਿੱ ਕਹੇਬੰਦ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਕੋਈ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵਹੇ। ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਖਉਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੂੰ। ਵਹੇਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕਹੇ ਅਤਹੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਪੈਿਹੇ ਨੂੰ ਹੂੰ ਝਾ
ਮਾਰ ਖੂਹ ਜ਼ਵਚ ਿੁੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ।
ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤਹੇ ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਿਟੈਂਡਰਡ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰਫ ਿਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਹੀ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ। ਦਹੇਖਾ ਦਹੇਖੀ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਪਰਾਈਵਹੇਟ ਿਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ
ਰਹੀ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਿਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਿਨ ਿਿੋਂ ਪੀੜ੍ੀਆਂ ਦੀ ਿਰੀਬੀ ਵੀ
ਧੋਤੀ ਿਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੰ ਡ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਇਿ ਿਬੰ ਧੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰ ਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਉਿ ਦਾ ਆਪਦਾ
ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਿ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਬਦਲਦਹੇ ਿਮਾਨੇ ਦਹੇ ਬਦਲਦਹੇ ਰੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਿਰੂਰ। ਹੁਣ ਦੀਪੀ ਦੀ
ਪੜ੍ਾਈ ਉਿ ਲਈ ਵੱ ਡਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੀ।
ਉਹ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਜ਼ਲਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰ ਦਾ ‘ਦੀਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਦਮਾਿੀ ਕੁੜੀ ਐ।' ਉਹ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਈ ਅੱ ਧੀ ਪੈਂਤੀ ਤਹੇ ਵੀਹ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਣਨਾ ਜ਼ਿੱ ਖ ਿਈ ਐ। ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਵੀ ਜ਼ਿਖਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਐ। ਜ਼ਜਹੜਾ ਅੱ ਖਰ

ਉਹਨੇ ਇਕ ਵਹੇਰ ਿੁਣ ਜ਼ਲਆ ਉਹ ਨੀ ਭੁਲਦੀ---।’ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਪਆਰ ਵੱ ਿ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਜ਼ਲਖਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਿੱ ਚ ਲਿਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਪੜ੍ਤਾ ਅਿਲੀ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਾ ਿਕਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦੀ ਿੀ। ਅਕਿਰ
ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਅਤਹੇ ਪੋਤਹੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਿਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰ ਿਹੇ ਲਿਦਹੇ ਹਨ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਹੇ ਨਹੀਂ
ਿਨ।
ਵੈਿਹੇ ਿੱ ਚ-ਮੁੱ ਚ ਵੀ ਦੀਪੀ ਆਮ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਚੁਿਤ ਿੀ। ਉਹ ਹਰ ਿੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਣਦੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਯੋਿ ਿੱ ਲ ਿਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਹੇ ਪਰ ਦੀਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਿ ਦੀ
ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਾਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਖਹੇਡ ਿਮੇਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਨ ਿਮੇਂ ਿਭ ਪਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਧਆਨ ਹਟਾ ਕਹੇ
ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥਲਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਹੁੰ ਦੀ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਜ਼ਿੱ ਖ ਨਾ ਲੈਂ ਦੀ
ਤਦ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ।
ਿਭ ਕੁਝ ਦਹੇ ਬਾਵਿੂਦ ਉਿ ਲਈ ਯੋਿ ਿਕੂਲ ਅਤਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਪੜ੍ਾਈ ਦਹੇ ਮਹੌਲ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਿੀ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਿਤਾ
ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਿਕਹੇ। ਉਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਮਹੌਲ ਅਤਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਿਕੂਲ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇੜਹੇ ਤਹੇੜਹੇ ਦਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ
ਿਨ। ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਅਤਹੇ ਚੰ ਡੀਿੜ੍ ਵਰਿਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਿਾਧਨ ਚੰ ਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਿਰੂਰ ਿਨ ਤਹੇ ਉਥਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਾਪਹੇ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹ
ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿਨ ਚਾਹਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਿਹੂਲਤਾਂ
ਜ਼ਮਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਮਹੌਲ ਜ਼ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਾਰੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਕੱ ਟੀ ਉਹ ਉਿ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱ ਟਣ ਦਾ ਿੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਕਦਹੇ
ਿਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਿਾਦੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਚੰ ਿਾ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ
ਆਪਣਹੇ ਿਰੀਕਹੇ ਕਬੀਲਹੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਿਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਿਾਹਮਣਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਦੋ ਚਾਰ
ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਲਖਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱ ਕੀ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ‘ਜ਼ਜਹਨੇ ਪੜ੍ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿਕੂਲਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਪੜ੍ ਜਾਂਦਾ ਤਹੇ ਬਈ ਜ਼ਜਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਨਾ--।’ ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ
ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਟਊਸ਼ਨਾ ਰੱ ਖੀਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਫਹੇਲ੍ ਹੋ ਿਏ ਿਨ। ਅਚਹੇਤ
ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰ ਦਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੱ ਝਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਇਹ
ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਅਤਹੇ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਲਖਈ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਦੀ ਿਮੁੱ ਚੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦੀ ਚੰ ਿਹੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਰਹੇ
ਿੋਚਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਦਹੇ ਬਾਵਿੂਦ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਖੁਸ਼
ਅਤਹੇ ਿਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਵਹੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਪ੍ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਜ਼ਕ- ਪਜ਼ਵੱ ਤਰ ਿੀ।
ਮੀਕਾ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਜ਼ਵਚ ਕਿੂਤੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਫਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਕੰ ਮਾਂ ਦਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਹੇ ਿਨ। ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਕੰ ਮ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੰ ਮ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਾ ਿੀ ਪਰ ਪੈਿਹੇ ਏਨੇ ਥੋੜਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੈਨੀ ਕੋਲ ਛੱ ਡਕਹੇ ਜੋ ਉਿ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ
ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਮਿਾਂ ਘਰ ਦਾ ਿੁਿਾਰਾ ਚਲਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕਹੇ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਲੈ ਆਵਹੇ। ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ

ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਖਆਲ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਭਹੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂੰ
ਿਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਿਮਝੌਤਾ
ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਮਨ ਮਾਰ ਕਹੇ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਿਵਾ ਉਿ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਹੀ ਜ਼ਰਹਾ। ਇਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਡੀ
ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਉਿ ਦਾ ਅਜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਬ ਜ਼ਖਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।

ਜ਼ਿਆਰ੍ਵਾਂ
ਿੀਤੋ ਦੀ ਮੁੰ ਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿਿੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਿਈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਜ਼ਨੱਜੀ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਭਆਚਾਰਕ ਿੀ। ਦੂਜਾ ਆਿ ਪਾਿ ਅਤਹੇ ਿਹਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਬਲਦੀ ‘ਤਹੇ ਅੱ ਿ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਕੋਈ
ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ-’ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਪਛੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਊ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿੁਆ।' ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ‘ਲੈ ਫਲਾਣੀ ਦਹੇ ਦਹੇਖ ਤਾਂ
ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਪੱ ਛੋਂ ਈ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਦੱ ਿ ਕੀ ਰੱ ਬ ਦਹੇ ਮਾਂਹ ਮਾਰ ਕਹੇ ਆਈ ਐ।ਂ ' ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ਹੇਰੀ ਦਹੇਈ
ਰੱ ਖਦੀ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਤਾ ਿੀ ਮੀਕਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱ ਚਹੇ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੰ ਿਾ
ਿਹਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਦੀ। ਮੁਸ਼ਕੜੀਏ ਂ ਹੱ ਿਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱ ਿੋਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦਹੇ ਕੰ ਨ ‘ਤਹੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ’ਨੀਂ ਛੱ ਡ ਪਰ੍ਾਂ ਤੂੰ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ
ਆਪਦਹੇ ਘਰ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਵੱ ਿ ਨੀ ਕਰ ਿਕਦੀ। ਨਾਲਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਦਾ ਐਹੋ ਜੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ‘ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਜੋਰ---।’ ਿੀਤੋ ਿੋਚਦੀ ਵੈਿਹੇ ਤਾਂ
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਜ਼ਲਆ! ਉਿ ਦਾ ਅਿਲ ਤੌਖਲਾ ਿੀ ਜਹੇ ਫਹੇਰ ਕੁੜੀ ਹੋ ਿਈ ਤਾਂ ---! ਇਿ ਿਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਿ
ਕੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਉਿ ਦੀ ਿਹਹੇਲੀ ਅਮਰੋ ਉਿ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵਰਿਾ ਿਲੂਕ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ
ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰ ਿੀ ਮੀਜਾ ਜ਼ਮਲਣ ਲੱਿੀ ਿੀ। ਉਹ ਬਰਹੇਕ ਵੀ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤਹੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਵਾਲਹੇ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਘੱ ਟ ਹੀ ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਜੁਲਦਹੇ ਿਨ। ਅਮਰੋ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅਤਹੇ ਵਾਧੂ
ਵਜ਼ਡਆਈਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਹਿਾਬ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਅਤਹੇ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਕੋਲ ਵਜ਼ਡਆਈ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ੀਵਾਰਕ ਿਬੰ ਧ ਖਾਿ ਨਾ ਬਣ ਿਜ਼ਕਆ। ਇਿ ਦਹੇ ਬਾਵਿੂਦ ਉਹ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਘਉ ਜ਼ਖਚੜੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅਮਰੋ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਿ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਪਰ ਅੱ ਜ ਖਾਿ ਿੱ ਲ ਿੀ।
ਉਿ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਿਹੇ ਭਹੇਦ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਿੀਤੋ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਿਲੀ ਿੱ ਲ ਵੱ ਲ ਆਈ।
ਂ ੇਂ ਇਹ ਿੋਚ ਕਹੇ ਈ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ‘ਿੀ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਿਾਧਾਂ
“ਿੀਤੋ ਮੈਂ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਵ
ਨੂੰ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਦੀ ਰਜ਼ਹਨੀ ਐ।ਂ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਸ਼ੈਂਤ ਤੈਨੰ ੂ ਚੰ ਿੀ ਨਾ ਲੱਿਹੇ।” ਅਮਰੋ ਨੇ ਿਾਹ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਣ
ਲੱਿੀ।

“ਿਾਹਲਾਂ ਮੈਂ ਿਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਢਦੀ ਆਂ ਤਹੇ ਡਰ ਤੈਨੰ ੂ ਲੱਿਦਾ। ਤੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਹੋ ਕਹੇ--।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਂਿ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਿਾਡਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਾ ਪੰ ਡਤ ਐ। ਉਹਦੀ ਦੱ ਿੀ ਿੱ ਲ ਕਦਹੇ ਿਲਤ ਨੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਪੈਿਾ ਨੀ ਮੰ ਿਦਾ। ਮੈਂ ਿੋਚਦੀ ਿੀ ਬਈ ਆਪਾਂ
ਉਹਤੋਂ ਪੁੱ ਛ ਲੀਏ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ‘ਚ ਮੁੰ ਡਾ ਹੈਿਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 'ਲਾਜ ----।” ਅਮਰੋ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਈ। ਿੀਤੋ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ
ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱ ਧਾ ਘੰ ਟਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਲੱਿੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤਹੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ।
ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਮੇਂ ਉਹ ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਦਹੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈਆਂ। ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਰੈਡੀਮਹੇਡ ਕੱ ਪੜਹੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਹੇ ਿਨ।
ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਛਹੇ ਵਜਹੇ ਬੰ ਦ ਕਰਦਹੇ। ਉਿ ਅਨੁਿਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਇਹ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਆ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਅੱ ਜ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਲਹੇ ਟ ਆਉਣਾ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਿੀਤੋ ਿਮੇਂ ਜ਼ਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਿੀ। ਿਾਢਹੇ ਛਹੇ ਵਜਹੇ
ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਆ ਪਹੁੰ ਚਹੇ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਅਮਰੋ ਨੇ ਪੰ ਡਤਾਣੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਿੀ। ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਫਰੰ ਟ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਆਏ।
“ਿੌਰੀ ਮੈਂ ਟਰੈਜ਼ਫਕ ‘ਚ ਲਹੇ ਟ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਦੱ ਿੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਿਹੇਵਾ ਕਰ ਿਕਦਾਂ।” ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਨੱਕ ‘ਤਹੇ ਠੀਕ
ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਿੰ ਜਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਅਮਰੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰ ਿ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਅਮਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਕੁਰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਹਲ ਜੁੱ ਲ ਨਾਲ ਿਰਿਰਾਹਟ ਜ਼ਜਹੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿਮਝ ਿਈ ਹੋਵਹੇ, ਉਹ ਪੰ ਡਤ ਨੂੰ
ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈ।
“ਜੀ ਇਹ ਮਹੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਵਰਿੀ ਿਹਹੇਲੀ ਐ---।” ਅਮਰੋ ਇਕ ਪਲ ਰੁਕੀ ਅਤਹੇ ਪੰ ਡਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਤੋਂ ਅੱ ਿਹੇ ਿੱ ਲ
ਤੋਰਨ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਮੰ ਿ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਘੋਖਵੀਂ ਜ਼ਨਿਾਹ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਤੁਿੀਂ ਿੱ ਲ
ਕਰੋ ਕੰ ਮ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹਦਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਿਹੇ ਬਈ ਇਹ ਤਹੇਰੀ ਕੀ ਲਿਦੀ ਐ।
“ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਿੀਂ ਕੰ ਮ ਦੱ ਿੋ ਜ਼ਨਝੱ ਕ ਹੋ ਕਹੇ--। “ਪੰ ਡਤ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਠਜ਼ਹਰਾ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਾਹਲੀ ਿੀ।
“ਜੀ ਇਹਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੁੜੀਆਂ ਐ ਤਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਛਆ ਐ।” ਅਮਰੋ ਨੇ ਿੱ ਲ ਕਰਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕੀ
ਫੁਲਕੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ।
ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਨੀਝ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਿੀਤੋ ਅੱ ਧੀ ਕੁ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਉਹ ਪੰ ਡਤ ਵੱ ਲ ਖੁੱ ਲ੍ ਕਹੇ
ਵਹੇਖਣ ਤੋਂ ਜਕਦੀ ਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਉਹ ਉਿ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ
ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਮੌਜ਼ਕਆਂ ‘ਤਹੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੀ
ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰ ਡਤ ਿਾਊ ਿਰੂਰ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਇਲਮ ਜਾਂ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੰ ਧੀ ਯੋਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਿ
ਅਮਰੋ ‘ਤਹੇ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਿੀ।
“ਬੀਬੀ ਬੱ ਚੀਆਂ ਦਹੇ ਨਾਮ ਦੱ ਿੋ।” ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਕਾਿਿ ‘ਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਨਾਮ ਜ਼ਲਖ ਲਏ।
“ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹੇ ਆਪਣੀ ,ਆਪਣਹੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਖ ਵੀ ਦੱ ਿੋ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਤਰੀਖਾਂ

ਜ਼ਲਖਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਕਾਿਿ ‘ਤਹੇ ਖਾਨੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਬਣਾਏ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਘੋਰ ਘੰ ਡਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਪੰ ਦਰਾਂ ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਬਾਅਦ
ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਕਾਿਿ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਇੰ ਝ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ
ਿੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਖੰ ਿੂਰਾ ਮਾਰ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ।
“ਬੀਬੀ ਇੱ ਕ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕੱ ਪੜਾ ਨੀ ਪਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਿੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬੱ ਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱ ਖੋ
ਜ਼ਜਹੜਾ ‘ਿ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਹੇ। ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਬੋਹੜ ਦਹੇ ਪੱ ਜ਼ਤਆਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਇਕ ਬੋਤਲ ਮੰ ਿਵਾ ਲਵੋ ਤਹੇ ਇਕ ਬੋਤਲ ਿੰ ਿਾ ਜਲ। ਆਹ
ਚੀਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਲਖ ਜ਼ਦਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕਹੇ ਦਹੇਊਂ। ਭਿਵਾਨ ਭਲੀ ਕਰੂ।” ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਵੱ ਲੋਂ ਿੀਤੋ
ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜੀ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਪ੍ਤੀਕ੍ਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ
ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਉਲਝਣ ਦਹੇ ਭਾਵ ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਪੜ੍ ਲਏ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਹੇ ਬੱ ਿਹੇ ਆਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘੁਮਾਏ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜਲਦੀ
ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਿੋਚ ਕਹੇ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਤੁਿੀਂ ਿੋਚ ਲਉ। ਮੈਨੰ ੂ ਭਿਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਐ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰ ਨਾ ਿਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵਹੇਿੀ।” ਪੰ ਡਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜ਼ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਿਲਾ ਹੰ ਭਲਾ ਮਾਜ਼ਰਆ।
“ਜੀ ਆਹ ਿੰ ਿਾ ਜਲ ਜ਼ਕਥੋਂ ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਣਾ ਪਊ!” ਿੀਤੋ ਿੰ ਿਾ ਜ਼ਕਨਾਰਹੇ ਜ਼ਕਥਹੇ ਤਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵਹੇ, ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ।
“ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪੰ ਨਿਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਿਾਰਾ ਕੁਿ ਜ਼ਮਲ ਜੂ।” ਪੰ ਡਤ ਨੇ ਪਰਚੀ ਫੜਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਿੰ ਿਾ ਜਲ ਵੀ!” ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿੰ ਿਾ ਜਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮਲ ਿਕਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਦੀ ਿੀ।
“ਆਹੋ ਿੰ ਿਾ ਜਲ ਵੀ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਹੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਨਲਕਹੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਜ਼ਵਚ ਭਰ
ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿੰ ਿਾ ਜ਼ਵਚ ਵਿਦਹੇ ਪਾਣੀ ਦਹੇ ਿੰ ਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰਹੇ
ਖਬਰ ਪੜ੍ੀ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਿੀ ਵੀ। ਪਾਣੀ ਿਬੰ ਧੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਾਿਲ ਹੀ ਕਜ਼ਹਣਾ
ਿੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਿੱ ਲੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਤੈਨੰ ੂ ਿੰ ਿਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਛੱ ਪੜ ਦਾ ਪੀ ਲਾ। ਿੰ ਿਾ ਜਾ ਕਹੇ ਿਰੂਰ ਪੀਣਾ।” ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿੰ ਭਵੀ ਬੋਲ
ਿੁਣਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣਹੇ ਿੁਰੂਆਂ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਿੀ ਉਹ ਿਭ ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਭੁਲਾ ਕਹੇ
ਪੰ ਡਤ ਦੀ ਿੱ ਲਾਂ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਪੰ ਡਤ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕ ਕਦਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਚੁੰ ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਫਿਦਹੇ
ਅਤਹੇ ਅੰ ਨ੍ਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕ ਕਦਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਚੁੰ ਿਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਕਲ ਿਕਦਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਬਾਰਹੇ ਆਪਣਾ ਅੰ ਦਾਿਾ
ਲਿਾਇਆ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਦੂਜੀ ਜ਼ਕਿਮ ਦਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਲਿਦੀ ਿੀ। ਪੰ ਡਤ ਦਾ ਰਵਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਰਮ ਅਤਹੇ ਚਾਪਲੂਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਹ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਿਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਅਿਲੀ ਿਕੀਮ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪਹੇਟਾ
ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪੰ ਡਤ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ‘ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਰਫ਼

ਉਹਨਾਂ ਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਕੰ ਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਿਰੂਰੀ ਲੱਜ਼ਿਆ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਹੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿੌਖਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੋਚ ਿੋਚ ਕਹੇ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਨਾਮ ਪਿੰ ਦ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਅੰ ਿਾਮ ਦਹੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮੀਕਾ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਅੱ ਜ਼ਕਆ ਥੱ ਜ਼ਕਆ ਮੀਕਾ ਬੀਅਰ
ਬੱ ਤਾ ਪੀ ਕਹੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਹੇ ਮੂਡ ਜ਼ਵਚ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਇਿ ਬਹੇਵਕਤ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ
ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਿਕੀਮਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਹੀ ਿਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ।
“ਜ਼ਕਉਂ ਨਾਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ! ਬੀਅਰ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਦਹੇਖ ਜਹੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਜ਼ਰਜ ‘ਚ।” ਮੀਕਾ ਿੂਈ ਕੁੱ ਤੀ ਵਾਂਿ ਿੀਤੋ ਨੂੰ
ਜ਼ਪਆ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਇਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਕੀਮ ਜ਼ਵਚ ਇਿ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖੀ
ਬੈਠੀ ਿੀ।
“ਜੀ ਬੱ ਿ ਅੱ ਜ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਮੰ ਨ ਲੋ ਪਲੀਿ। ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਿਾਜ਼ਹਬ ਿਰੂਰ ਜਾਣਾ ਐ। ਬੱ ਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਚਰ ਨੀ
ਬਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਿਹੇ।” ਿੀਤੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਖੜ੍ੀ ਿੀ।
“ਅੱ ਜ ਿੁਰਦਵਾਰਾ ਿਾਜ਼ਹਬ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਖਾਿ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਐ!” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੱ ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ। ਐਤਵਾਰ
ਨੂੰ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਿਮਝ ਿਕਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜਦ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਹਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਹੇ ਵੀ ਿਨ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ
ਿੁਰਦਵਾਰਾ ਧਾਰਮਕ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਮਾਜ਼ਜਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਿੀ।
“ਜੀ ਰਾਤੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਿੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਉ ਨਾ। ਮਹੇਰਾ ਥੋਡਹੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਹੇ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਦਲ
ਕਰਦਾ।”
“ਹੂੰ ----।” ਮੀਕਾ ਅਣਮੰ ਨੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਹੇ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਜਹੇਤੂ ਮੁਿਕਰਾਹਟ
ਜ਼ਥਰਕ ਿਈ।
ਹਫ਼ਤਹੇ ਦਾ ਚਲਦਾ ਜ਼ਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਖਾਿ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਿਣਤੀ ਦਹੇ ਲੋ ਕ ਪਾਠ ਿੁਣਨ ਦਹੇ ਬਹਾਨੇ
ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਕਦਹੇ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਬਹੁਤ ਇਕਾਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਦਖਾਵਾ ਕਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਮਲਕੜਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਖੋਲ੍ ਕਹੇ ਘੜੀ ਵਹੇਖ
ਲੈਂ ਦਹੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਠ ਕਹੇ ਲੰਿਰ ਜ਼ਵਚ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣ ਚਲਹੇ ਿਏ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਘਰਹੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਡੱ ਬਾ ਅਵਾਿਾਂ ਮਾਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਇਿ ਿੱ ਲ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਿੀਤੋ ਨੇ ਿੋਚੀ
ਹੋਈ ਿਰੂਰ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਬੈਠੀ ਆਪਣਹੇ ਨਾਟਕ ਦਹੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦ੍ਸ਼ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਰਹੀ ਿੀ। ਅੱ ਖਾਂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ
ਵੱ ਲ ਨਹੀਂ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਾਰਣ ਉੱਠ ਕਹੇ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਦਰਬਾਰ ਿਾਜ਼ਹਬ
‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਪਆ। ਉਿ ਦੀ ਨਕਲੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਭੰ ਿ ਹੋ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ

ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਜ਼ਪਛਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਈ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਇਹ ਿਮਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਝਿੜਨ ਦਾ ਨਹੀ। ਿਿੋਂ ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਆਪਣਹੇ
ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੀ।
ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਇਆ। ਆਮ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ
ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਦਾ ਲੰਿਰ ਹੀ ਖਾ ਕਹੇ ਆਉਣਾ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਵਾਲਾ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਲੰਿਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਤਵ ਵਾਲਾ
ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਿੁੱ ਿਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਅੱ ਜ ਨਹੀ ਲੈ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਆਮ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਅੱ ਜ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਕਹੇ ਨੁੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਰਿੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਦਹੇਣ ਦੀ ਮਿਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਿੀ।
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਲਾ ਜ਼ਪਲਾ ਕਹੇ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਲੱਿ ਕਹੇ ਿੋਫਹੇ ਜ਼ਵਚ ਧਿ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੌਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਰ ਰੱ ਖ
ਕਹੇ ਜ਼ਤਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਹ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜ਼ਹਲੀ
ਕਲਮ ਪੜ੍ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਜ਼ਤਰਸ਼ੀ ਨਿਰ ਜ਼ਵਚਲਹੇ ਅਣ-ਕਹਹੇ ਅਤਹੇ ਅਣ-ਜ਼ਲਖਹੇ ਿੁਨੇਹਹੇ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਜ਼ਵਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਜ਼ਜਹੀ
ਲੈ ਆਂਦੀ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਰ ਦਹੇ ਪੱ ਲਹੇ ਬੰ ਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਕਿਮ ਦੀ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾ ਜ਼ਵਖਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤੱ ਖੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਹਲਚਲ ਿੁੱ ਝੀ ਨਾ ਰਹੀ।
“ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦਉ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਹਲਕੀ ਡੂੰ ਘੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਲੱਪੀ ਪੋਚੀ ਅਵਾਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ
ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਖੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਇਹ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਲਮ ਪੜ੍ੀ ਿਈ ਲਿਦੀ ਿੀ। ਇਿ
ਵਾਰ ਮੀਕਾ ਬਹੇਪ੍ਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਿ ਨਾ ਕਰ ਿਜ਼ਕਆ। ਉਹ ਿੋਫਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬੈਜ਼ਠਆ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਹਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਿਕੀ ਦਾ ਿਲਾਿ
ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਮੁਿਕਰਾਈਆਂ ਅਤਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਮਾੜਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲਾਂ ‘ਤਹੇ ਕੋਿਾ ਚੁੰ ਮਣ
ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਲਮ ਪੜ੍ੀ ਿਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਕੋਲੋਂ ਿਬਰ ਦਾ ਪੱ ਲਾ ਜ਼ਖਿਕਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੈਿ ਪਾ ਜ਼ਲਆ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਅਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਮਾਂ ਦਹੇਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਰੋਟੀ
ਬਨਾਉਣ ਚਲੀ ਿਈ।
ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਭਜ਼ਖਆ ਜ਼ਚਹਰਾ ਉਿ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਵਹੇਖਣ ਤੋਂ ਹੋੜਨ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕਰਦਾ ਿੀ ਿੀਤੋ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਉਿ ਨਾਲ ਜ਼ਲਪਟ ਜਾਵਹੇ। ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਜ਼ਪਆਰ ਕਲੋ ਲ ਕਰੀ ਜਾਵਹੇ। ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਖੜਕਦਹੇ ਭਾਂਜ਼ਡਆਂ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ
ਵੰ ਿਾਂ ਦਾ ਿੰ ਿੀਤ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖੱ ਚ ਕਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਉਂਦਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਟਹੇਢੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਿਰ ਅਤਹੇ ਮਾੜਹੇ
ਜ਼ਜਹਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਮਰੋੜ ਕਹੇ ਉਹ ਮੁਿਕਰਾਈ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾ ਲਈ।
“ਮਹੇਰਹੇ ਹੱ ਥ ਆਟਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲਬੜਹੇ ਵਹੇ ਆ-----।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਹੱ ਥ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੋਜ਼ਢਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱ ਕ ਲਏ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮ ਕਹੇ
ਚੌਥੀ ਕਲਮ ਪੜ੍ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ ।” ਿੀਤੋ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚਲੀ ਖਾਿ ਜ਼ਖੱ ਚ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਹੇਿ ਤੀਬਰ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਰੋਟੀ
ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਮਰ ਿਈ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਨ ਪੀਤੀਉਂ ਨਸ਼ਈ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚਲੀ ਚਮਕ ਅਤਹੇ ਿੁਲਾਬੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦੀ ਿਰਮੀ

ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਘਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਉਿ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਲਾਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਭਾਂਡਹੇ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਪਾਿਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਮੀਕਾ
ਤੁਰਨ ਲੱਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਕਚਨ ਦੀ ਡੋਰ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਜ਼ਦਤੀਆਂ ਅਤਹੇ ਪੰ ਜਵੀਂ ਕਲਮ
ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਿ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਵੱ ਿ ਨਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬੈਡ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਿੌਣ ਲਈ ਚਲਹੇ ਿਏ।
ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਰ ਰੱ ਖੀ ਿੀਤੋ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਜ਼ਵਚ ਖੁਿਰ ਮੁਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਕਾ ਿੌਣ
ਲਈ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਹੋਰ ਜਾਿਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਦਾਅ ਵਰਤ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਜੀ ਮਹੇਰੀ ਇਕ ਿੱ ਲ ਮੰ ਨੋਿਹੇ। ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਜ਼ਰਉ।”
“ਹਾਂ ਦੱ ਿ ਕੀ ਿੱ ਲ ਐ--!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਨੰਦਰਾਈ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਪੱ ਕੀ ਿੱ ਲ ਤੁਿੀਂ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਮੰ ਨੋਿਹੇ।” ਿੀਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਈ।
“ਿੱ ਲ ਦੱ ਿ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜ਼ਪਆਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ
ਿੌਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
“ਆਪਾਂ ਦੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕਹੇ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਰੱ ਖ ਲੀਏ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਿੁਹਣਾ ਲਿਦਾ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਭੱ ਥਹੇ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਿੁਚਹੇਤ ਹੋ ਿਈ।
“ਦੀਪੀ ਨਾਂ ਮਾੜਾ! ਚੰ ਿਾ ਭਲਾ ਨਾਂ ਐ ਦੀਪੀ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਰੁਖਾਈ ਆ ਿਈ।
“ਤੁਿੀਂ ਿਮਝਦਹੇ ਨੀ। ਦੀਪੀ ਉਹਦਾ ਅੱ ਧਾ ਨਾਂ ਐ। ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਵਆਹੀ ਜਾਣਾ ਐ। ਆਪਾਂ ਉਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਿੁਰਪ੍ੀਤ
ਪਕਾ ਲਈਏ। ਿੁਹਣਾ ਲਿਦਾ। ਨਾਲਹੇ ਤੁਿੀਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ। ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਿਏ ਿੀ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਲਾ
ਵਾਕ ‘ਿ' ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਪਆ ਿੀ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਥਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਚਲ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮਰਿੀ ਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਮੰ ਨਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ।” ਮੀਕਾ ਿੌਣ ਲਈ ਉਿ ਤੋਂ ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਿਾ। ਿੀਤੋ ਲਈ
ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਕਾ ਭਾਂਵਹੇ ਜੋ ਮਰਿੀ ਕਰਦਾ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰ ਹੋ ਕਹੇ ਿੌਂ ਿਈ। ਦੀਪੀ ਉਰਫ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਦਾਦੀ, ਭੂੰ ਡੋ ਜਾਂ ਕੌ ੜੀ ਦਹੇ ਿੁਪਜ਼ਨਆਂ ਦਹੇ ਿੰ ਿਾਰ ਜ਼ਵਚ ਘੂਕ ਿੁੱ ਤੀ
ਪਈ ਿੀ। ਇਿ ਿੱ ਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਮਾਂ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਹੇ ਲਈ ਇਕ ਪੁੱ ਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ
ਦਾ ਤਹੱ ਈਆ ਕਰ ਬੈਠੀ ਿੀ।

ਬਾਰ੍ਵਾਂ
ਿਾਢਹੇ ਚਾਰ ਿਾਲ ਦੀ ਦੀਪੀ ਲਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਿਕੂਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਿਕੂਲ ਵਹੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਿਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਜ਼ਕਤਹੇ
ਔਖਾ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਕੂਲਾਂ ਬਾਰਹੇ ਕੋਈ ਤਿਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਾਈ ਿਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ

ਦੂਿਜ਼ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ‘ਤਹੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖ ਕਹੇ ਿਲਾਹ ਪੁੱ ਛੀ। ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮੀਕਾ
ਭਲਾ ਕੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੰ ਦਾ! ਇਕ ਿੱ ਲ ਿਰੂਰ ਤਜ਼ਹ ਿੀ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵਹੇਿਾ।
ਇਿ ਦਹੇ ਉਲਟ ਭੂੰ ਡੋ ਲਈ ਇਹ ਿੌਖਾ ਫੈਿਲਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜਹੇ ਕੌ ੜੀ ਨੇ ਿਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਰਫ਼
ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਕਹੇਿੀ। ਪ੍ਾਈਵਹੇਟ ਿਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਭਰ ਿਕਦੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ
ਕੌ ੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਿੁਪਨਾ ਦਹੇਖਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਰਖਦੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱ ਖਦੀ ਿੀ ਪ੍ਾਈਵਹੇਟ ਿਕੂਲ
ਦਹੇ ਖਰਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਜ਼ਜਿ ਚੰ ਿਹੇ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਨੇ ਪੜ੍ਾਈ
ਕਰਨੀ ਿੀ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਕੌ ੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਥਾਂ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦੀ ਿੀ!
ਿੀਤੋ ਦੀ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਜ਼ਲਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ
ਿੀ। ਚੰ ਿਾ ਭਲਾ ਨਾਂ ‘ਦੀਪੀ' ਬਦਲ ਕਹੇ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਨਾਂ ਜ਼ਲਖਉਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਇਿਹੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਲਾਉਂਦਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦੀ ਮਰਿੀ ਅਨੁਿਾਰ ਉਿ ਦਾ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਨਾਮ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਜ਼ਲਖਾਉਣ
ਦਾ ਿੋਚ ਜ਼ਲਆ।
“ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨੀ ਐਡਾ ਵੱ ਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਹੁਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪੀ ਈ ਕਹੂੰ । ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਜ਼ਰਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੰ ਿਾ ਭਲਾ
ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ।” ਦਾਦਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਿਲਾ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਦਾਦੀ
ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ ਭਾਰੂ ਲਿਦੀ। ਇਿ ਕਰਕਹੇ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨਾ
ਮੰ ਨ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ ਲਿਦੀ।
ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਹੀ ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦਾਦਾ ਜਾ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਜਿ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਲਿਦਾ।
ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਿ ਿਾਹਕ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱ ਥ ਕੰ ਡਹੇ ਵਰਤਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ। ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਿਾਹਕ ਨੂੰ
ਆਪਣਹੇ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਚੰ ਿਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਹੇ। ਉਹ ਿਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਦਹੇ
ਿਕਦਹੇ ਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦਹੇ। ਦਾਦਹੇ ਵਰਿਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਿਾਦਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਜ਼ਵਚ
ਫਾਹਹੇ ਜਾਂਦਹੇ।
ਘਰ ਦਹੇ ਨੇੜਲਹੇ ਿਕੂਲ ਦੀ ਇਕ ਮਾਿਟਰਨੀ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ। ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨੇ ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ
ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੀਪੀ ਆਮ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਵਰਿੀ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਜਾਂ ਡਰਾਕਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਿੁਭਾਵਕ ਹੀ ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ
ਵੱ ਡਾ ਭੰ ਡਾਰ ਿੀ। ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਕੌ ੜੀ ਨਾਲ ਖਹੇਡਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਿਤੀ ਿੰ ਢ ਲਈ। ਿਕੂਲ
ਦਹੇ ਮਾਲਕ ਅਤਹੇ ਹੈਡਮਾਿਟਰ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਏਿਹੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਭਹੇਜ਼ਜਆ ਿੀ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਾਪਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ। ਉਿ ਲਈ ਮਾਲਕ ਹੈਡ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲਾਲਿਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਿੀ।
ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਹੇ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਿਕੂਲ
ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਜ਼ਲਖਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਰਹੇ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਕਜ਼ਹਣ ਲੱਿ। ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਅਤਹੇ ਕੌ ੜੀ

ਲਈ ਉਹ ਅਜਹੇ ਵੀ ਦੀਪੀ ਹੀ ਿੀ।
ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਦਾ ਿਕੂਲ ਇਕ ਵੱ ਡਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਇਿ ਘਰ ਦਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਿਮੇਂ ਦਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ
ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਿੜਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟਵਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰ ਿ ਦਾ ਕੋਠੀ ਨੁਮਾ ਘਰ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਜ਼ਵਕਣ ਦੀ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਿ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਦਹੇਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰ ਡਾ ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਰ
ਜ਼ਜਹੜਾ ਬੀ ਏ ਦੀ ਥਰਡ ਕਲਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਿਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਕਈ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਵਹਲਾ ਜ਼ਫਰਦਾ ਿੀ, ਉਿ ਨੇ ਘਰ ਜ਼ਕਰਾਏ
‘ਤਹੇ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ‘ਦਸ਼ਮਹੇਸ਼ ਪਬਜ਼ਲਕ ਿਕੂਲ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਮਾਜ਼ਧਅਮ' ਦਾ ਫੱ ਟਾ ਲਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਉਿ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਿਫਲਤਾ ਦੀ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਹੀ ਮੁੰ ਡਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਡਿਰੀ ਕਰਕਹੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ
ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਆਿ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਅਤਹੇ ਿੈਰ ਿਨਮਾਨਤ
ਤਨਖਾਹ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਕੰ ਮ ਚਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਾਉਣ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ
ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਰ ਵਰਿਹੇ ਹੋਰ ਬਥਹੇਰਹੇ ਿਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਆ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਇਹਨਾਂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਧਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।
ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਦਹੇ ਥੋੜਹੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਿਰਦਹੇ ਪੁਜਦਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ
ਪੜ੍ਾਈ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਾਈਵਹੇਟ ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ
ਿੁਭਾਅ ਅਨੁਿਾਰ ਦਹੇਖੋ ਦਹੇਖੀ ਅਤਹੇ ਰੀਿੋ ਰੀਿੀ ਇਹਨਾਂ ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣ ਲੱਿੀਆਂ।
ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਰ ਨੇ ਿਾਲ ਦਹੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱ ਕ ਉਿ ਘਰ ਦਾ ਿੌਦਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਚੱ ਟੀ ਕਲੀ ਨਾਲ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵਰਿਾ
ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਵਰਾਂਡਹੇ ਦਹੇ ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਕੰ ਧ ਕੱ ਢਕਹੇ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਣਹੇ ਿਕੂਲ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਿਆਲਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਾਹਰ ਕਲਾਿਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤਹੇ ਿਰਮੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪੱ ਖਹੇ ਲਾ ਕਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ
ਬਠਾਉਣਾ। ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਖਹੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਰ ਦਾ ਮੱ ਤ ਿੀ ਬੱ ਚਹੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਨ ਆਉਂਦਹੇ ਐ
ਖਹੇਡਣ ਥੋੜਹੇ। ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਰਾਉਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਕਹੜਾ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਲਈ ਖਹੇਡਾਂ ਦਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜ਼ਹਿ ਕਰਨੀ ਿੀ ਜਾਂ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਿੰ ਤੁਲਤ ਮਾਨਿਕ
ਜ਼ਵਕਾਿ ਲਈ ਖਹੇਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਿਬੰ ਧੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਿਵਾਲ ਕਰਨਾ ਿੀ!
ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ
ਦਹੇ ਚਹੇਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਚ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਦਾ ਹਊਆ ਅਜਹੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਵਚ
ਿਫ਼ਲ ਵਹੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਿਮਝਦਹੇ ਿਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤਾਂ
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦਹੇ ਿਨ। ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਜ਼ਬਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ
‘ਤਹੇ ਬਹੁਤਾ ਿੋਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਿੋ ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਰ ਵਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਿ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤਹੇ ਪੜ੍ਈ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕਹੇ ਆਰਥਕ
ਪੱ ਖੋਂ ਿਫਲ ਹੋਏ।

ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਸ਼ੰ ਦਰ ਦਹੇ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪੂਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਿਨ। ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਜ਼ਵਚ ਘੁਲਣ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ।
ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੂੰ ਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕੌ ੜੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜਕਜ਼ਦਆਂ ਜਕਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਦਨ
ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮਾਲਕਣ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
“ਚਾਚੀ ਮੀਕਾ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ ਕੌ ੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਕੁਿ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਜਹੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱ ਡਹੇ ਿਕੂਲ ਪੜ੍ਨ ਲਾ
ਜ਼ਦਆਂ।!” ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਹੌਿਲਾ ਕਰ ਕਹੇ ਕਜ਼ਹ ਹੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਲਾ ਦਹੇ। ਫੀਿ ਇਹਦੀ ਅਿੀਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਆ ਕਰਾਂਿਹੇ। ਲੀੜਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦਆ ਕਰਾਂਿਹੇ। ਉਹ ਜਾਣਹੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ
ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਜਹੇ ਇਹਦੀ ਜੂਨ ਿੁਧਰ ਜਹੇ ਭਾਈ।” ਚਾਚੀ ਨੇ ਵਜਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਹਿਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਪੁਰਾਣਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਦਹੇਣ ਦਾ
ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਭੂੰ ਡੋ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਿੁਪਨੇ ਦਹੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਉਹ ਕੌ ੜੀ ਦਾ ਪਜ਼ੜ੍ਆ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਤਿੱ ਵਰ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
ਦੂਿਰਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਕੌ ੜੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧੁਆ ਕਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕਹੇ ਿਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪਉ ਕੋਲ ਚਲੀ
ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਜਾ ਕਹੇ ਕੌ ੜੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤੂੰ ਛੱ ਡ ਪਰ੍ਹੇ। ਿਾਡਹੇ ਿਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਆਕ ਪੜ੍ਾਏ ਜਾਣ ਤਹੇ ਨਾ ਈ ਿਾਡਹੇ ਜੁਆਕ ਪੜ੍ਨ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਖਾ
ਜ਼ਜਹੜਾ ਏਹਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੰ ਮ ਵੀ ਆਵਹੇ।”
“ਨਈ ਂ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਿਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਹੇ। ਚੱ ਲ ਹੋਰ ਨੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਣੂੰ ਤਾਂ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਨਾ
ਵੀ ਪਜ਼ੜ੍ਆ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆਂ ਦਾ। ਨਾਲਹੇ ਚਾਚੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਿੀ ਫੀਿ ਤਹੇ ਲੀੜਾ ਕੱ ਪੜਾ ਉਹ ਦਹੇ ਜ਼ਦਆ ਕਰਨਿਹੇ।” ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਬਜ਼ਹਿ
ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਾ ਿਮਝੀ ਅਤਹੇ ਕੌ ੜੀ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਚਜ਼ਲਆ ਜ਼ਿਆ।
ਇਹ ਿਕੂਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਮਡਲ ਿਕੂਲ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਬਹੁਤ ਿਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮਡਲ ਿਕੂਲ ਹੀ ਜ਼ਰਹਾ। ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਾ ਇਕ
ਅਿਾਂਹਵਧੂ ਿਰਪੰ ਚ ਬਜ਼ਣਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਜ਼ਵਕਾਿ ਲਈ ਰੱ ਜ ਕਹੇ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਿਰਕਰੀ ਹਿਪਤਾਲ,
ਵਾਟਰ ਵਰਕਿ, ਵੱ ਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਿਪਤਾਲ ਵਰਿੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਂਦੀਆਂ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱ ਜ
ਨੱਠ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਮਡਲ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਨੇੜਹੇ ਤਹੇੜਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ ਬੱ ਚਹੇ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਿਹੇ।
ਜ਼ਫਰ ਇਹ ਿਕੂਲ 10+2 ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਧ ਿਈ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਣਤੀ ਘੱ ਟ ਿਈ।
ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕਰ ਕਹੇ ਇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਿੌਂਪ ਜ਼ਦਤੱ ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੱ ਡਹੇ ਿਕੂਲ ਦਹੇ ਨਾਲ ਲਿਦਹੇ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਿਕੂਲ
ਜ਼ਵਚ ਕੌ ੜੀ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਿਭ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜ਼ਜਹਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ।
ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਤੋਂ ਜਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌ ੜੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।

“ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਕੌ ੜੀ ਐ।“ ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲੋਂ ਕੌ ੜੀ ਦਹੇ ਨਾਂ ਿਬੰ ਧੀ ਬਹੇਯਕੀਨੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ
ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਕੌ ੜੀ--! ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਪੱ ਕਾ ਨਾਂ ਦੱ ਿ।” ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੌ ੜੀ ਵੱ ਲ ਕੌ ੜ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਅਿੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਨਾਂ ਈ ਲੈ ਨੇ ਐ।ਂ ” ਜ਼ਕਸ਼ਨਾ ਠਠੰਬਜ਼ਰਆ ਜ਼ਜਹਾ ਖੜ੍ਾ ਿੀ।
“ਐ ਂ ਕਰਦਹੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨੈਲ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦਨੇ ਆਂ। ਜ਼ਕਉਂ ਠੀਕ ਐ ਨਾ!” ਮਾਿਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਨਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ
ਅਜ਼ਹਿਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਿਮਝੋ।” ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਨੇ ਮਿਾਂ ਿੁਖ ਦਾ ਿਾਹ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਕੌ ੜੀ ਕਰਨੈਲ ਬਣ ਿਈ।
ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਕੌ ੜੀ ਨੂੰ ਤੱ ਪੜਾਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਨਿੀਬ ਨਾ ਹੁੰ ਦਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਹੇਰ ਤਾਂ ਨੰਿੀ ਫਰਸ਼ ‘ਤਹੇ ਜਾਂ
ਜ਼ਫਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਭਰਹੇ ਿਰਾਊਂਡ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੱ ਪੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਿੀ ਜ਼ਜਹੜੀ ਜਮਾਤ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਲੈ ਿਈ ਉਹ ਹੀ
ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਵਾਿਤਹੇ ਵਰਤਦੀ। ਤੱ ਪੜ ਘੱ ਟ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਿ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਬਣ ਿਈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ
ਿਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਹ ਿਮਝਦਹੇ ਿਨ ਜ਼ਜਹੜੀ ਿਰਕਾਰ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਪੂਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਉਿ ਤੋਂ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਣਾ ਫਜੂਲ ਿੀ।
ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰ ਚਇਤ ਨੂੰ ਤੱ ਪੜਾਂ ਦੀ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਕਿਮ ਦਹੇ ਿਰਪੰ ਚ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿਾਲ
ਲੰਘਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਿਟਰ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰ ਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਹੇ। ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਿਰੂਰ ਿਰਪੰ ਚ
ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ। ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਿੱ ਚ ਕਜ਼ਹਣ ਦੀ ਿੁਰਅੱ ਤ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਬੱ ਚਹੇ ਵੀ
ਅਤਹੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਵੀ ਿਭ ਇਿ ਮਹੌਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਜ਼ਹਣਾ ਜ਼ਿੱ ਖ ਿਏ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਵਾਏ ਿਮਾਂ ਕੱ ਟਣ ਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਿੱ ਲ ਨਾਲ ਲਿਾ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ ਿੀ।
ਟੀਚਰ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਬੱ ਿ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਲਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪੜ੍ਾਉਣ
ਅਤਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਚੱ ਿ ਖਤਮ ਵਰਿੀ ਿੀ। ਅਜ਼ਧਆਪਕ ਬੈਠੇ ਿੱ ਲਾਂ ਮਾਰਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ
ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਬੱ ਚਹੇ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਹੋਰ ਖਤਮ
ਕਰਕਹੇ ਿਭ ਘਰੋ ਘਰੀ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ।
ਭੂੰ ਡੋ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਧੀ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਿੀ ਿੀ। ਉਹ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਿੁਪਨੇ ਲੈਂ ਦੀ। ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਲੱਿੀ
ਵਹੇਖ ਿਕਦੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਅੱ ਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਮਾਿਟਰਨੀ ਹੀ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਨ
ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੁਜ਼ਣਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਲੱਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਨ। ਭੂੰ ਡੋ
ਲਈ ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਿੀ।
ਕੌ ੜੀ ਲਈ ਦੀਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਿੀ। ਦੀਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਜ਼ਨਪੁੰ ਨ ਿੀ। ਉਹ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ

ਿੁਣ ਲੈਂ ਦੀ ਉਹ ਬੱ ਿ ਉਿ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉੱਕਜ਼ਰਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਿ ਜ਼ਵਚ ਿਭ ਤੋਂ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰ, ਚੁਿਤ ਫੁਰਤ ਵਾਲੀ
ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿੰ ਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੱ ਤਪਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਜ਼ਜਥਹੇ ਆਪਣਹੇ
ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਿਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਿੱ ਲਾਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਥਹੇ ਖਹੇਡਦਹੇ ਵਕਤ ਕੌ ੜੀ ਅਤਹੇ ਭੂੰ ਡੋ ਨਾਲ ਵੀ ਿਕੂਲ ਦੀਆਂ
ਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਿਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪਣਹੇ ਿਕੂਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਦਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕ
ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱ ਿ ਪੁੱ ਛ ਲੈਂ ਦੀਆਂ।
ਕੌ ੜੀ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤੀ ਚੰ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਿੀ। ਦੀਪੀ ਉਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ।
ਬੱ ਿ ਦੀਪੀ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦੀ ਉਿਤਾਨੀ ਬਣ ਿਈ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੌ ੜੀ ਿਕੂਲ ਦਹੇ ਬਾਕੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਚੰ ਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਈ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਕੌ ੜੀ ਨੂੰ ਦਿਦੀ ਦਿਦੀ ਿਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ। ਦੀਪੀ ਦੀ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ
ਹੈਡਮਾਿਟਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਅਿਲੀ ਜਮਾਤ ਜ਼ਵਚ ਕਰ ਜ਼ਦਤਾ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਅਤਹੇ ਦਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣ ਿਈ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਦੀਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱ ਡੀ ਮੱ ਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੋਵਹੇ। ਹੁਣ ਔਖਾ ਿੌਖਾ ਘਰ ਵਾਲਹੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦਹੇ ਅਤਹੇ
ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਮੀਕਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੋ
ਨਾ ਰਜ਼ਹ ਿਕਹੇ। ਮੀਕਾ, ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਜਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਬਣ ਿਈ ਿੀ , ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ
ਿੋਚਦਾ ਉਦਾਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱ ਲਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਾਂ ਘਰ ਦਾ ਿੁਿਾਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖਾਤਾ ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ
ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।

ਤਹੇਰ੍ਵਾਂ
ਿੀਤੋ ਨੇ ਦੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕਹੇ ਇਕ ਮੱ ਲ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈ । ਇੰ ਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰ ਡਤ ਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਮੰ ਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ
ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿਜ਼ਹਮਤੀ ਅਤਹੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ ਜੋ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਥਹੇਰਹੇ ਢੰ ਿ
ਤਰੀਕਹੇ ਿੋਚਹੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ‘ਤਹੇ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ ਿਕੀ। ਕੋਈ ਢੰ ਿ ਉਿ ਨੂੰ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਨਾ ਲੱਜ਼ਭਆ। ਜਦ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਤਰਕ
ਨਾਲ ਿੋਚਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪੰ ਡਤ ਦੀ ਦੁਆਈ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਜਚਦੀ। ਉਿ ਨੇ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕਹੇ ਆਪਣੀ
ਦੁਜ਼ਬਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਅਮਰੋ ਮੈਨੰ ੂ ਆਹ ਿੰ ਿਾਂ ਦਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਨੀ ਕੁਿ ਠੀਕ ਲਿਦੀ।”
“ਤੂੰ ਵੀ ਬੱ ਿ ਨਾ-ਜ਼ਕਉਂ ਭਲਾ!”
“ਇੰ ਡੀਆ ‘ਚ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਈਆਂ ਨੀ ਿਹੀ ਜ਼ਮਲਦੀਆਂ ਿੰ ਿਾ ਜਲ ਜ਼ਕਥੋਂ ਜ਼ਮਲ ਜੂ ਤਹੇ ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿੰ ਿਾ ਜਲ
ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜ਼ਲਉ।
"ਤਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਫਹੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ! ਜ਼ਜਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਈ ਪਾਪ ਲੱਿੂ। ਤੂੰ
ਿਹੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲੈ ਆ।”

“ਅਮਰੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਚਾਹਹੇ ਿੰ ਿਾ ਦਾ ਹੋਵਹੇ ਜਾਂ ਿਤਲੁਜ ਦਾ। ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੱ ਖਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ
ਿੰ ਿਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਵਰਜ਼ਤਆ। ਨਾਲਹੇ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿੰ ਿਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਬਹੁਤ ਈ ਿੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਥੋੜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਪਜ਼ੜ੍ਆ।”
“ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਪੈ। ਆਪਾਂ ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦਆਂਿਹੇ ਬਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈ ਣ।”
ਅਮਰੋ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੱ ਿ ਪਈਆਂ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਐਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਕਹੇ ਫੋਨ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਦੱ ਿਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱ ਬ ਿੁਣ ਈ ਲਵਹੇ! ਕੀ ਪਤਾ ਪੰ ਡਤ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਈ ਜਾਵਹੇ! ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਧ ਤੋਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ੱ ਕ ਨੇ ਜ਼ਫਰ
ਜ਼ਿਰ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰੱ ਖਣਾ ਚੰ ਿਾ ਨਾ ਲੱਜ਼ਿਆ।
'ਜ਼ਜਹੜਾ ਬੰ ਦਾ ਿਭ ਕੁਝ ਮੰ ਨ ਲੈਂ ਦਾ ਉਿ ਤੋਂ ਲਕੋ ਰੱ ਖਣਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਹੇਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਐ।” ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
ਦੋ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਉਧਹੇੜ ਬੁਣ ਜ਼ਜਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਿ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇਹੋ
ਜ਼ਜਹਹੇ ਢੌਂਿ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਅਤਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਹੇ ਿਖ਼ਤ ਜ਼ਖਲਾਫ ਿੀ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਚਾਹ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਭ ਕੁਝ ਜਰਨ ਅਤਹੇ ਿੁਣਨ ਲਈ
ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਕਦਹੇ ਿੋਚਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਕਾ ਮੰ ਨ ਜਾਵਹੇ! ਦੂਜਹੇ ਪਲ ਹੀ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਿਵਾਹੀ ਦਹੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਇਿਹੇ ਤਰ੍ਾਂ ਲੰਘ ਿਏ। ਅਖੀਰ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਚੰ ਿਾ ਮਿਾਜ ਦਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਛਹੇੜ ਲਈ।
“ਦਹੇਖੋ ਜੀ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾ ਹੋਇਉ। ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਠੰਡਹੇ ਮਤਹੇ ਨਾਲ ਿੁਜ਼ਣਉ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਨਹਾਰਦੀ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ
ਦਹੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਿਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਿਵਾਲੀਆ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ ਪਰ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਕੁਝ
ਨਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ‘ਤਹੇ ਲੀਕਾਂ ਉਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿੀਤੋ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵੱ ਲੀ ਿੱ ਲ ਿੋਚੀ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ
ਅੱ ਖ਼ਾਂ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਐਕਿ- ਰਹੇ ਕਰਨ ਲੱਿੀਆਂ।
“ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੋ ਨਾਲ ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਕੋਲਹੇ ਿਈ ਿੀ ਤਹੇ ਉਹਨਾਂ---।”
“ਤੈਨੰ ੂ ਫਹੇਰ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਮੁੰ ਡਾ ਫੜਾਇਆ ਨੀ ਕੁ ਅਜਹੇ ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ ਘੜਨ ਲੱਜ਼ਿਆ ਵਾ।” ਮੀਕਾ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਕੌ ੜੀ ਅੱ ਖ ਨਾਲ
ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਤਾਹਨੇ ਭਰੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਉਿ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਆਈ ਅਤਹੇ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਿਈ।
"ਤੁਿੀਂ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਿੁਣ ਲੋ ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਪੋਲਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਅਤਹੇ ਨਰਮੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਨਾਲ ਕਜ਼ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
“ਹੂੰ ਅ----।”
“ਜੀ ਕੁਿ ਚੀਿਾਂ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰ ਿਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਹੇ ਪੰ ਡਤ ਜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕਹੇ ਦਹੇਣਿਹੇ। ਅਮਰੋ ਦਿਦੀ ਿੀ ਬਈ ਪੰ ਡਤ
ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਲਹਾ ਨੀ ਜਾਂਦੀ।”
“ਅੱ ਿਹੇ ਿਾਧ ਆਲਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਡ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਕਹੇ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਹੁਣ--।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਰੜਕਾ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।

ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹੁਜ਼ੜਆ।
“ਪਰ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸ਼ੈਂਤ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਬਣ ਜਹੇ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਵਰਤਦਹੇ ਈ ਆ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਤਰਲਾ ਜ਼ਜਹਾ
ਕੀਤਾ। ਇਿ ਮਿਲਹੇ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੰ ਨਤ ਤਰਲਾ
ਹੀ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਖੁਦ ਉਿ ਨੂੰ ਪੰ ਡਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਤਹੇ ਅਟੁੱ ਟ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜ਼ਤੜਜ਼ਕਆ
ਜ਼ਪਆ ਿੀ।
“ਿੀਤੋ ਿੌ ਿਜ ਰੱ ਿਾ ਤਹੇ ਜ਼ਿਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਿੰ ਢ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਪੰ ਡਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨੀ ਖਾਣੀ। ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਊ ਪਤਾ ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊੰ। ਤੈਨੰ ੂ ਕੋਈ
ਅਹੁਰ ਪੈ ‘ਿੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਜਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ‘ਿੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ । ਮੈਨੰ ੂ ਰੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨੀ। ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ
ਇਿ ਬਾਰਹੇ ਹੋਰ ਿੱ ਲ ਨਾ ਕਰੀਂ।” ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦੀ ਰਜ਼ਹ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਿਰੂਰਤ
ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤ ਵਰਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਕਹੇ ਵੀ ਉਿ
ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਖਹੇੜਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪੰ ਡਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਿਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਉਹਦਹੇ ਕੋਲ ਰੱ ਬ ‘ਤਹੇ ਡੋਰੀ ਰੱ ਖਣ ਜ਼ਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਆਿ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਿਮਝ ਲੱਿ ਿਈ ਿੀ ਿੀਤੋ ਮੁੰ ਡਹੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਿਰੂਰ ਕਰਹੇਿੀ। ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਤਿਰਬਹੇ ਤੋਂ ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਿਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਬਣੀ ਿੀ। ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰੰ ਟੀ
ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਾ ਆਪਣਹੇ ਵਧਦਹੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਮਜ਼ਹੰ ਿਾਈ ਦਹੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਬਾਰਹੇ
ਵੀ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਲੰਘ ਿਏ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਿਲਾ ਕਰਕਹੇ
ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
“ਿੀਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣਾ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਲਖਾਈ ਦਹੇਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ।”
ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਮੂਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਜ਼ਦਆ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ ਕੁਝ ਪਲ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਕਹੇ
ਨੇ ਆਪ ਿੱ ਲ ਚਲਾਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਇਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਇਿ ਮਿਲਹੇ 'ਤਹੇ ਿੱ ਲ ਛਹੇੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਿੀ।
“ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਪਰਜ਼ਤਆ ਕਹੇ ਵਹੇਖ ਲੀਏ-ਪਲੀਿ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਮੰ ਨਤ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਆਪਾਂ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਈ ਪਰਜ਼ਤਆਇਆ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ। ਜਾਂ ਰੱ ਬ ਦੱ ਿ ਦਹੇਵਹੇ ਬਈ ਤਹੇਰੀ ਇੱ ਛਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊ!” ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਅਜ਼ੜਕਣਹੇ
ਮਜ਼ੜਕਣਹੇ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਨਾ ਆਇਆ।
“ਰਲਵਾਂ ਜ਼ਮਲਵਾਂ ਟੱ ਬਰ ਚੰ ਿਾ ਲਿਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੋਵਹੇ।”
“ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਿ ਨੀ। ਵੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦਹੇ ਮੈਂ ਹੱ ਕ ‘ਚ ਨੀਂ।”
“ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਵਚਾਰੀਆਂ ਕੀਹਦਹੇ ਿੁੱ ਟ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖੜੀ ਬੰ ਨਣਿੀਆਂ! ਨਾਲਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਹੇ ਘਰੀਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਾ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਹਦਾ ਿਹਾਰਾ ਹੋਊ ਜਹੇ ਕੋਈ ਜੜ ਨਾ ਲੱਿੀ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਦੀ

ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਿੀਤੋ ਆਪਾਂ ਅੱ ਿਹੇ ਵੀ ਇਹ ਿੱ ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਆਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਵਹੇਖ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਘਰੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਜਾਂਦਹੇ
ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਵਚਾਰੀਆਂ ਫਹੇਰ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਿਰਵਣ ਪੁੱ ਤ ਨੀ ਜੰ ਮਦਹੇ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਨੀ
ਜ਼ਨਆਜ਼ਣਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
“ਫਹੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਵਹੇ ਨੂੰ ਅੱ ਿ ਦਹੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਹੇ। ਚੱ ਲ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਹੇ ਭਲਾ---।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਉਦਾਿੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਅਵਾਿ
ਜ਼ਵਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਇਿ ਿੱ ਚ ਨੂੰ ਆਿਹੇ ਪਿਹੇ ਨਿਰ ਮਾਰ ਕਹੇ ਮੰ ਨ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਪੱ ਛਮੀ ਿਮਾਜ ਜ਼ਵਚ ਏਸ਼ੀਅਨ
ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇ ਵੀ ਪੱ ਛਮੀ ਹੀ ਬਣ ਿਏ ਿਨ।
“ਫਹੇਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਂ ਕਰਦਹੇ ਆਂ--।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਿ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਕਾ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਮੰ ਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਟਹੇਢੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਨਾ ਲੱਿੀ।
ਉਹ ਅਵਾਕ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
“ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰ ਡਾ ਿੋਦ ਲੈ ਲੈ ਨੇ ਆਂ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਡੰ ਡਹੇ ਵਾਂਿ ਵੱ ਜਹੇ।"
“ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਥੋਂ ਅਹੋ ਜੀਆਂ ਜ਼ਬਨ ਜ਼ਿਰ ਪੈਰ ਿੱ ਲਾਂ ਿੋਨੰ ੂ ਿੁੱ ਝਦੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਲਹੂ ਆਪਦਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਿਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ-।” ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿੀ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱ ਕ ਦਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਬੱ ਚਾ ਿੋਦ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਫਹੇਰ ਤੂੰ ਦੱ ਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ---!” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ ਪਰ ਉਹ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
“ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ! ਆਪਾਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ----।” ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਤੱਖ ਜ਼ਦਿੀ।
“ਫਹੇਰ ਮਹੇਰੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਆ।”
“ਸ਼ਰਤ---!” ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨੇ ਆਲ੍ਣਾ ਆ ਪਾਇਆ। ਮੀਕਹੇ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਤ' ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾ
ਆਈ।
“ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਬਈ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਵਹੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ। ਬੱ ਚਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਬੰ ਦੀ ਕਰਾ ਦਹੇਣੀ ਆ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨੀ।”
ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਚੜ੍ੀਆਂ ਰਜ਼ਹ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਅਉਜ਼ੜਆ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ
ਬਹੇਜ਼ਵਸ਼ਵਾਿੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਿੱ ਲ ਦੀ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵਹੇ।
“ਦੱ ਿ ਫਹੇਰ ਮਨਿੂਰ ਆ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਵਾਰਾ ਮੰ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਹੇਤੂ ਜ਼ਜੱ ਤ ਵਰਿੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਾ ਬੋਜ਼ਲਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਿ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਝੁਕਾਅ ਕਹੇ ਮਰੀਅਲ ਜ਼ਜਹੀ ਅਵਾਿ
ਜ਼ਵਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

“ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਆਹ ਕੀ ਿੱ ਲ ਕਰਦਹੇ ਆਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਨੀ ਠੀਕ ਲਿਦੀ ਿੱ ਲ।”
“ਿੀਤੋ ਇਹ ਮਹੇਰੀ ਪੱ ਥਰ ‘ਤਹੇ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਈ ਿਮਝ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ
ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡੁੱ ਬੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
“ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਕੈਜ਼ਮਿਟ ਦਹੇ ਿਈ ਿੀ ---।” ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਿੋਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਜ਼ਕਉਂ--!” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।
“ਮੈਂ ਪ੍ੈਿਨੈਂਟ ਆਂ।” ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਤਹੇ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਜ਼ਜਹੀ ਮਿਰੂਰੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਦਾ ਰੰ ਿ ਿੀ।" ਅੱ ਛਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਖਾਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਹੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪਲ ਕੁ ਭਰ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਨਹਾਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਉਿ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ
ਜ਼ਦਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਕਾਰਣ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱ ਪ ਜ਼ਜਹੀ ਵੱ ਟ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱ ਪ ਚੰ ਿੀ ਨਾ ਲੱਿੀ।
“ਕੀ ਿੱ ਲ ਤੁਿੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਈ ਮੁੜਕੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮਾਰ ਿਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ।” ਉਲਾਂਭਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਹੇਰ
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰ ਿਾ ਕਜ਼ਹਣ ਲਈ ਉਕਿਾ ਤਾਂ ਿਏ ਪਰ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖੀ ਿਰੂਰ ਤੋਂ ਿੁਰਖਰੂ ਨਾ ਹੋ ਿਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਢੰ ਿ
ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕਹੇ ਇਿ ਆਪ ਿਹਹੇੜੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਲੱਭਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਿ ਨਾਲ ਿੱ ਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਿੋਟੀ ਵੀ ਬੱ ਚ ਜਾਵਹੇ।
“ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਤਾਂ ਨੀ ਵਰਤਣ ਲੱਿੀ!”
“ਥੋਨੰ ੂ ਮਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਜਕੀਨ ਨੀ। ਮੈਂ ਜਹੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਊਂ ਤਾਂ ਥੋਨੰ ੂ ਦੱ ਿਹੇ ਬਿੈਰ ਨੀ ਲੈਂ ਦੀ।” ਿੀਤਹੇ ਨੇ ਨਹੋਰਹੇ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਨੀ ਆਇਆ।
ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਜੰ ਮਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਛਾ ਦੀ ਰੀਲ ਘੁੰ ਮਣ ਲੱਿੀ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਟੋਕਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਿਾ ਲਈਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਮੱ ਲੋ ਮੱ ਲੀ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਚਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਜਥਹੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚਹੇ ਦਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਿੀ ਉਥਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬੱ ਚਹੇ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ
ਵੀ ਿੀ। ਉਹ ਇਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕਹੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਇੱ ਛਾ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਿੀ।
ਉਿ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇਂ ਮੁੰ ਡਹੇ ਤਹੇ ਕੁੜੀ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਿੋਚਦਾ ਜਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਪੌਂ
ਬਾਰਾਂ ਈ ਿਮਝੋ। ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੀਤੋ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਿੀਤੋ
ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਫਲ ਅਤਹੇ ਿਬਿੀਆਂ ਜ਼ਲਆਉਣ
ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਖਆਲ ਰਖਦਾ ਅਤਹੇ ਇਹ ਿੱ ਲਾਂ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿੀਆਂ ਲਿਦੀਆਂ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਇੱ ਕ ਅੱ ਧ ਵਾਰ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾ ਕਹੇ ਟੈਿਟ ਕਰਵਾਕਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਦਾ ਜ਼ਲੰਿ ਚੈਕ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ
ਨੇ ਿਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।

“ਿੀਤੋ ਬੱ ਿ ਇਹ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਤੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਬਈ ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਵਚ ਡਾਕਟਰ ਪੈਿਹੇ ਬਨਾਉਣ ਦਹੇ ਮਾਰਹੇ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ
ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਵੀ ਿਰਭ ਪਾਤ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਐ।” ਿੀਤੋ ਮਨੋ ਮਨ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਇਿ ਿੱ ਲ ਲਈ ਮੰ ਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤਹੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਿ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪੈਿਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾ ਿਕਣ। ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰ ਿੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਿੀਤੋ ਵੀ ਪਾਰਟ
ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ। ਿਭ ਕੁਝ ਦਹੇ ਬਾਵਿੂਦ ਘਰ ਦਾ ਵਹੇਲਾ ਪੂਰਾ ਮਿਾਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜਹੇ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੀਪੀ
ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਪਿ ਲੈ ਆਉਣਾ ਿੀ। ਉਹ ਅਕਿਰ ਉਿ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਲਖਾਈ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਮਨੋ ਮਨ ਝੂਰਦਾ
ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਿੀਤੋ ਜਾਣਜ਼ਦਆਂ ਬੁਝਜ਼ਦਆਂ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਹੇ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਿੱ ਤਵੇਂ
ਅਿਮਾਨ 'ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਾ ਿੀ।
ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਰਿ ਦਹੇਣ ਲਈ ਅਤਹੇ ਰੱ ਬ ਤੋਂ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੀਤੋ ਨੇ ਦੋ ਵਹੇਲਹੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਉਿ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਕਹੇ ਅਨੋਖੀ ਤਿੱ ਲੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਰੂਰ ਪੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਮੀਕਾ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਚਹੇੜਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
“ਲੱਿਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਵੱ ਢੀ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਿੀ ਐ।ਂ ” ਮੁਸ਼ਕੜੀਏ ਂ ਹੱ ਿਦਾ ਮੀਕਾ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਹੇ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ।
“ਆਪ ਤਾਂ ਚੰ ਿਾ ਕੁਿ ਕਰਨਾ ਨੀ ਤਹੇ ਦੂਜਹੇ ਨੂੰ ਕੁਿ ਕਰਨ ਨੀ ਦਹੇਣਾ।” ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਿਮੇਂ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿੜਹੇ ਭੁੱ ਜਹੇ ਬੋਲ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ
ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਾ ਕਰਦਹੇ। ਉਹ ਹੱ ਿਦਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਿੁਆਦ ਲੈਂ ਦਾ।
“ਨਈ ਂ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੁਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘ਤਰਾਿ ਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਜ਼ਹਨਾ ਬਈ ਲੋ ਕ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤਹੇ ਈ ਪਾਠ ਜ਼ਕਉਂ
ਕਰਦਹੇ ਐ! ਪਾਠ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਬਥਹੇਰੀ ਜ਼ਿਜ਼ਖਆ ਜੋ ਲੋ ਕ ਜ਼ਬਨਾਂ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੀ ਿ੍ਜ਼ਹਣ ਕਰ ਿਕਦਹੇ ਐ।”
“ਬੱ ਿ ਤੁਿੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ ਟੋਜ਼ਕਆ ਕਰੋ। ਮਹੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ ਨੀ ਆਂ।” ਿੀਤੋ ਉੱਚੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲਦੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ
ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਿੀਤੋ ਿੋਚਦੀ ਿਰੂਰ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਠੀਕ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਮੀਕਾ ਠੀਕ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਉਹ ਅਰਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਰੋਿ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਹੀ ਮੰ ਿ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਿੱ ਲ ਮੀਕਹੇ
ਕੋਲ ਮੰ ਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਕਦੀ।
ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਘਰ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਿਏ ਿਨ। ਲਿਦੀ ਵਾਹ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜ਼ਦੰ ਦਾ।
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਅਤਹੇ ਜ਼ਖਲਾਉਣ ਜ਼ਪਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਖਆਲ ਰਖਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਜ਼ਖਆਲ
ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਿਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ ਿਨਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਆਪ
ਵੀ ਿਮੇਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕਜ਼ਲਨਕ ਅਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਮਹੀਨੇ ਉਿ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਹੇ ਔਖਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਿੱ ਤਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦਹੇ ਅੱ ਧ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿੀਤੋ ਆਮ ਵਾਂਿ ਹੀ ਚੈਕ-ਅੱ ਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਾ
ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ
ਂ ੂਲੈਂਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਿਮਝਾਈ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਐਬ

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਪਤਾਲ ਭਹੇਜ ਜ਼ਰਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਕਦਾ।”
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਉਿਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਮਾਜ਼ਪਆ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਣਾ। ਮਹੇਰਹੇ ਹਿਬੈਂਡ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਆ।” ਿੀਤੋ ਵੀ ਇਿ ਅਚਾਨਕ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਿਈ ਿੀ।
“ਤੁਹਾਡਹੇ ਹਿਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣਹੇ ਫੋਨ ਕਰ ਜ਼ਦਨੇ ਆਂ। ਉਹ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਣਿਹੇ । ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡਹੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਚੀਿਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਲੈ ਆਉਣਿਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਰਜ਼ਹਣਾ ਪਵਹੇ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕਹੇ
ਆਪਣੀ ਿੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।
ਂ ੂਲੈਂਿ ਆ ਿਈ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਲੈ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ
ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਐਬ
ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਰਜਰੀ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਫਕਰ ਿੀ ਅਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਿਭ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
“ਮੈ ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣਾ ਐ। ਮਹੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਿਪਤਾਲ ਭਹੇਜ਼ਜਆ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਜ਼ਫ਼ਕਰਮੰ ਦ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਿੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਿੀ।” ਿੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਜਹੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪ ਉਹ ਫੋਨ ‘ਤਹੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਆਉਣ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
“ਇਕ ਜ਼ਮੰ ਟ ਬੈਠੋ। ਮਰੀਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਲੈ ਣਾ।” ਉਿ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਾਿ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਜ਼ਰਆ ਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਵੀ ਘਟ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ
ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਖਾਿ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਜਹੜੀ ਇਹ ਐਨੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਐ।
“ਜਾਉ--।” ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੋਚਾਂ
ਦਹੇ ਡੂੰ ਘਹੇ ਖੂਹ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਵੱ ਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਆ ਜਾਉ । ਬੈਠੋ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਹ ਕਹੇ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦਤੀਆਂ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਿਵਾਲ ਉਡੀਕਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ
ਉਿ ਨੂੰ ਦੱ ਿਣ ਲੱਿਾ“ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈ ਿੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱ ਲ ਨੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਇਿ ਲਈ ਮੈਂ ਉਿ ਨੂੰ
ਹਿਪਤਾਲ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਵੈਿਹੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨੀ। ਪਰੈਿਨੈਂਿੀ ਜ਼ਵਚ ਹੋ ਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਿੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜਾ ਿਕਦਹੇ ਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਜ਼ਹਣਾ।” ਮੀਕਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੀਲ ਕਹੇ ਬਠਾਇਆ ਹੋਵਹੇ।
“ਜੀ ਕੋਈ ਖਤਰਹੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਿੱ ਲ ਨੀ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਨੀ ਕੋਈ ਖਾਿ ਖਤਰਹੇ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਐ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਐ।” ਡਾਕਟਰ

ਨੇ ਮਹੀਨ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਜਿ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਵਾਹਵਾ ਘਟ ਜ਼ਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਐਨਕਾਂ ਜ਼ਫਰ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ
ਉਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਿੁਨੇਹਾ ਦਹੇ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਬਾਏ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਲੈ ਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਚੱ ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। “ਐਵੇਂ ਮਨ ਜ਼ਕਉਂ
ਹੌਲਾ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੰ ੂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੀ ਐ ਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੰ ਨੀ ਐ ਂ ਤਹੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਈ ਡੁਿਕੀ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ
ਐ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਤਹੇਰਹੇ ਵਰਿਹੇ ਿਰਮ ਿੁਭਾਅ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿੂਤ ਨੀ ਬੈਠਦਾ।” ਮੀਕਾ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੱ ਬੀ
ਅੱ ਖ ਵੀ ਦੱ ਬ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਭ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਜ਼ਿੱ ਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਹਾਿੀ
ਹੱ ਿਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਹਿਦੀ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚਜ਼ਹਕ ਪਈਆਂ।
“ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਕਥੋਂ ਮਹੇਰਹੇ ਦਬਕਹੇ ਿਜ਼ਹਣ ਆਲਹੇ ਹੋ ਿਹੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਐਵੇਂ ਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਐ।ਂ ” ਉਿ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਪੂੰ ਝਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਸ਼ਕਾਇਤੀ ਅੰ ਦਾਿ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਮੀਕਾ ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ
ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਣਦੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਇਕ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕਹੇ ਰਜ਼ਹ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣਾ
ਚੰ ਿਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲਿਦਾ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਬਾਰਹੇ ਅਤਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱ ਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਘਰ
ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉਿ ਦਹੇ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਹੇ ਵੱ ਿ ਿੀ।
ਅੱ ਠ ਜ਼ਦਨ ਹਿਪਤਾਲ ਰਜ਼ਹਣ ਬਾਅਦ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਘਰ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਹਫ਼ਤਹੇ ਦਹੇ ਹਫ਼ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਚੈਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵੱ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਿੂਰਤ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਨਾਂ
ਦਹੇਰੀ ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਿੀ ਿੀਤੋ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਉਿ
ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਦਾ ਿਾਹ ਆਇਆ। ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਰਿ ਵਰਿਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਅਤਹੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਦੀ ਵੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਬੱ ਚਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਜੰ ਮਣਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਆ ਕਹੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਉਹ ਚੰ ਿਾ ਥੱ ਕ ਜਾਂਦਾ।
ਥਕਹੇਵੇਂ ਨਾਲ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਉਹ ਜ਼ਖਝ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਵਾਧੂ ਕੰ ਮ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਿਹੇਵਾ ਿੰ ਭਾਲ
ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।
“ਬੱ ਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟੈਮ ਈ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਦੰ ਦਾਂ ‘ਚ ਜੀਭ ਦਹੇ ਕੱ ਟ ਲੋ ।” ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥ ਆਪਣਹੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੂਰਵਾਰ ਿਮਝਦੀ। ਉਹ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਰਾਮ ਕਰਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਵਧਹੇਰਹੇ
ਠੀਕ ਲਿਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਦਨ ਿਾਿਿਾਰ ਨਾ ਰਹਹੇ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਫਰ ਵਧ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ
ਜਾਣਾ ਜ਼ਪਆ।
ਇਿ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਘਰ ਨਾ ਭਹੇਜ਼ਜਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱ ਿ ਕਹੇ ਛੁਟੀਆਂ

ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਿ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਰੂਰ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ। ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਮੀਕਾ ਹਿਪਤਾਲ
ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਧੌਂਕਣੀ ਵਾਂਿ ਚੱ ਲਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਮਾੜੀ
ਖਬਰ ਦਹੇ ਖਤਰਹੇ ਨੇ ਘਹੇਰ ਜ਼ਲਆ।

ਚੌਧਵਾਂ
ਿਵਹੇਰਹੇ ਿਵਹੇਰਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਹੈਲੋ--।” ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਨੰਦਰਾਈ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਫੋਨ ਕਰੋ।” ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱ ਟ ਦਹੇਣ ਅਤਹੇ ਕੜੱ ਕ ਕਰਕਹੇ ਰਿੀਵਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਕੌ ਣ ਿੀ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰੀ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਿੀ। ਐਨਾ ਵੀ ਨੀ ਅਿਲਾ ਚੱ ਜ ਨਾ ਿਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦਹੇ ਦਹੇਵਹੇ। ਬੱ ਿ ਐਨਾ ਈ ਜ਼ਕਹਾ ‘ਫੋਨ ਕਰ'। ਪਤਾ ਨੀ ਇੰ ਡੀਆ ਆਜ਼ਲਆਂ
ਨੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿੂ। ਚਾਰ ਰਪਈਏ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤਹੇ ਵੀ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਨੀ। ਆਪ ਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਹਾਲ
ਚਾਲ ਦੱ ਿਣ ਨੂੰ।” ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਰਿੀਵਰ ਫੜੀ ਉਹ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
“ਫੋਨ ਲਾ ਲੈ ਫਹੇਰ। ਕੋਈ ਖਾਿ ਿੱ ਲ ਨਾ ਹੋਵਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਮਲਜ਼ਦਆਂ ਰਿਾਈ ‘ਚੋਂ ਉੱਠਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਹੈਡ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਢੋਅ
ਲਾ ਕਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੀਤੋ ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਲੱਿ ਿਈ।”
ਬਹੇਜੀ ਿਾ ਿ੍ੀ ‘ਕਾਲ।’ ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਬੋਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਿਾਰੀ ਕੁੜੱਤਣ ਚੂਿ ਕਹੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ। “ਿੀਤੋ ਤਹੇਰਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ
ਐ। ਿਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਹੇਰਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਿੁਣ ਕਹੇ ਬਲਾਈ ਜ਼ਫਕਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।”
“ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਂ ਬਹੇ ਜੀ । ਤੁਿੀਂ ਨਾ ਜ਼ਫਕਰ ਕਰੋ।”
“ਜ਼ਫਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਈ ਜਾਂਦਾ। ਰੱ ਬ ਬਿ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖਹੇ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਿੁਣਹੇ। ਤਹੇਰਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਫਕਰ ਕਰਦਹੇ
ਆ। ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੀ ਕੁਿ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਿਾਰੀ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਿਲਵੱ ਟਹੇ ਲੈਂ ਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਐ। ਿਾਡੀ ਤਾਂ ਿੁਤਾ ਹੁਣ ਤਹੇਰਹੇ ‘ਚ ਈ ਆ।” ਬਹੇਜੀ ਨੇ
ਜ਼ਫ਼ਕਰਮੰ ਦ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਬਹੇਜੀ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਿੱ ਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਲੈ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਿਾਰੀ ਜਮਾਤ ‘ਚੋਂ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਲੰਬਰ ‘ਤਹੇ ਆਈ ਆ। ਪੜ੍ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕ ਆ।”
“ਅੱ ਛਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਆ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਮਲਉਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਆਹ ਮਹੇਰੀ ਿੋਦੀ ‘ਚ ਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲੈ ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਰਿੀਵਰ ਨੂੰ ਕੰ ਨ ਦਹੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੂੰ
ਬਹੇਜੀ ਦੀ ਅਵਾਿ ਵਾਹਵਾ ਿੁਣ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਹ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਨੂੰ 'ਲੈ ਮੰ ਮੀ ਨਾ ਿੱ ਲ ਕਰ ਡੱ ਡੀਏ'ਕਜ਼ਹ ਰਹੀ ਿੀ। ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੱ ਲ

ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੌਂਹ ਪਾਈ ਹੋਵਹੇ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱ ਟਣ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਿਦੈਣ ਜੀ ਨੇ ਿੱ ਲ ਨੀ ਕੀਤੀ। ਫੋਨ ਕੱ ਟ ‘ਤਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪਦਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਉਦਾਿ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ
ਉੱਤਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਆਪਾਂ ਉਹਦਹੇ ਕੌ ਣ ਆਂ ਜ਼ਜਹੜੀ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬੈਡ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਕਹੇ ਹਹੇਠਾਂ ਜਾਂਜ਼ਦਆਂ ਉਦਾਿ ਜ਼ਜਹੀ
ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੀਤੋ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਅੱ ਪ-ਿੈਟ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਟਹੇਢਹੇ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਠਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ ਅਤਹੇ ਚਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲੱਿੀ। ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਖੜਕਦਹੇ ਭਾਂਜ਼ਡਆਂ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਖੜਾਕ ਿੁਣ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਿੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਦਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਫਰ
ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇ। ਚਾਹ ਲੈ ਕਹੇ ਉਹ ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਬੈਡ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਆ ਬੈਠਾ। ਚਾਹ ਪੀਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਟੈਲੋਫੋਨ ਜ਼ਮਲਾਉਣ
ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੀਤੋ ਉਿ ਵੱ ਲ ਇੰ ਝ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਅਣ-ਉਜ਼ਚੱ ਤ ਲੱਿੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਢਲ
ਮੱ ਠ ਕਰਕਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਮਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਦੂਿਰਹੇ ਪਾਿਹੇ ਘੰ ਟੀ ਖੜਕਣ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਰਿੀਵਰ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਦੂਿਰਹੇ ਪਾਜ਼ਿਉਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੱ ਠੀ ਜ਼ਜਹੀ ਅਵਾਿ ਉਿ ਨੂੰ “ਹਲੋ ” ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਿੁਣੀ।
“ਜ਼ਕਵੇਂ ਆਂ ਬਹੇ ਜੀ ! ਜ਼ਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ।”
“ਠੀਕ ਆ ਪੁੱ ਤ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀਪੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱ ਟ ‘ਤਾ--।” ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੂਰਵਾਰ ਜ਼ਜਹੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਕੋਈ ਨੀ। ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਆ।”
“ਚੰ ਿਹੇ ਆ। ਹੁਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ‘ਚ ਨੂੰ ਿਏ ਆ। ਭੂੰ ਡੋ ਦਹੇ ਛੋਟਹੇ ਭਰਾ ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਭੜਾਈ ਹੋ ਿੀ
ਿੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿ ਆਲਹੇ ਭਾਲਦਹੇ ਜ਼ਫਰਦਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਪਉ ਤਹੇਰਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿੀ ਬਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਹੇਰਹੇ ਬਾਪੂ
ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਹਤਾ ਬਈ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਅੱ ਖ ਿਜ਼ਹਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਵੀਏ ਂ ਤਹੇਰਹੇ ਮਾਮਹੇ ਕੋਲ ਭਹੇਜ ‘ਤਾ।
ਆਹ ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਉਹਦਾ ਜਾਣੂੰ ਆ। ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾ ਿੱ ਲ ਕਰਕਹੇ ਉਹਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਪਹੇਸ਼ ਕਰ ‘ਤਾ। ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜ਼ਿਆ। ਉਹਨੂੰ
‘ਦਾਲਤ ਚ' ਪਹੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਹੇ ਜਹੇਲ੍ ਭਹੇਜ ‘ਤਾ।”
“ਪਰ ਤਾਰਹੇ ਜ਼ਕਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਕਹੜੀ ਿੱ ਲੋਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲੀ ਆਦਮੀ ਆ। ਿਮੱ ਿਲਰ ਆ ਤਹੇ ਿਮਿਲਰਾਂ ਦੀ
ਪੁਲਿ ਨਾਲ ਅਟੀ ਿਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਈ ਆ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਜਾਿ ਪਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
“ਿੁਜ਼ਣਆ ਬਈ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਰੱ ਕ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿ ਨੇ ਆ ਛਾਪਾ ਮਾਜ਼ਰਆ।
ਜੱ ਿਾ ਜ਼ਕਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਦਹੇਖ ਜ਼ਲਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਬਈ ਡੈਰੀ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਆ। ਬੱ ਿ
ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋਿੀ ਤਹੇ ਆ ਕਹੇ ਉਹਦਹੇ ਜ਼ਵਿੜਹੇ ਵਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਦੋਂਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟ ‘ਤਾ। ਚੌਥਹੇ ਪੰ ਜਵੇਂ
ਜ਼ਦਨ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ‘ਕੱ ਲਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾਅੜ ‘ਤਾ। ਐਨੀ ਕੁ ਿੱ ਲ ਿੁਣੀ ਆ।” ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ

ਭੋਿ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੀਕਾ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਹੇ ਨੂੰ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹੇਲ! ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਕਰਨਿਹੇ ਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਿਹੇ ਈ ਅੱ ਤ ਚੁੱ ਕੀ ਵੀ ਆ।”
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਚੱ ਲ ਤੂੰ ਿੀਤੋ ਦੀ ਦਹੇਹ ਿੱ ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਕਹਾ। ਪਰਿੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਨੀ ਿੀ ਠੱਜ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ।”
“ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਬਈ ਫਹੇਰ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਐਨਾ ਜ਼ਜਆਦਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਬੱ ਚਹੇ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋ ਿਕਦਾ। ਉਹ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਡ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕਹੇ ਿੱ ਦ ਲੈ ਣਿਹੇ ਤਹੇ ਵੱ ਡਾ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਕਰਕਹੇ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਹੇਣਿਹੇ। ਇਹ
ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਆ ਦੁਖ ਨੀ ਿਹਾਰਦੀ। ਰੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱ ਟ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਪਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਕਹੇ ਫੋਨ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਜ਼ਕਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ।
ਤਾਰਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਾ ਛਜ਼ਟਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਿੀ। ਛੋਟਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕਹੇ ਨਾਲ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਬਚ ਜ਼ਿਆ।
ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਵੱ ਧ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਇਲਾਕਹੇ ਦਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਮਹੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾ ਜ਼ਲਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱ ਢ
ਕਹੇ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ ਤਹੇ ਫਹੇਰ ਅਫੀਮ ਵੀ ਵਹੇਚਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਚੰ ਿੀ ਦੁੜਬੜੀ
ਲਾਈ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿਰਪੰ ਚ ਦਹੇ ਕਹਹੇ ਿੁਣਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿੌਦਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਮਹੀਨਾ ਦਹੇਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ।
ਪੁਲਿ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਐਨਾ ਕੁ ਹੰ ਢ ਵਰਤ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਪੈਿਹੇ ਲੈ
ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਜਾ ਬਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਅੱ ਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਰੱ ਖਦਾ ਅਤਹੇ ਿਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ“ਮੈਂ ਜੀ ਨਜਾਇਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਹੇਚਦਾ ਤਹੇ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ‘ਫੀਮ ਵੀ ਵਹੇਚ ਲਈਦੀ ਆ। ਆਹ ਜ਼ਰਹਾ ਥੋਡਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਮਹੀਨੇ ਦਹੇ ਮਹੀਨੇ ਥੋਨੰ ੂ ਪਹੁੰ ਚ
ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਹੇਵਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਜ਼ਰਉ।”
ਬਹੁਤਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਤਾਂ ਖੀ ਖੀ ਕਰਕਹੇ ਨੋਟ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ ਤੁੰ ਨ ਲੈਂ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਜ਼ਿਆਨੀ
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਪੁਲਿ ਜ਼ਵਚ ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਆਪਣਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ‘ਤਹੇ ਪੱ ਕਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਨਾ ਹੀ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਬੰ ਦਹੇ ਦਾ ਰੋਹਬ ਮੰ ਜ਼ਨਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਮੋਜ਼ੜਆ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਪੈਿਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਤੋਂ
ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇਣ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਬਖਜ਼ਸ਼ਆ ਨਹੀਂ।
ਤਾਰਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਜ਼ਿਆਨੀ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਜਾ ਮੱ ਥਹੇ ਲੱਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਢਹੇਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਜ਼ਿਆਨੀ ਨੇ
ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿੱ ਦ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਬੋਕ ਵਾਂਿ ਢਾਹ ਜ਼ਲਆ। ਕੁੱ ਟ ਕੁੱ ਟ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਡੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਹਵਾਲਾਤ ਜ਼ਵਚ
ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਵੱ ਢੀ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹੇਿ ਬਣਾ ਕਹੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੇਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਿਮਾਨਤ ਹੋ ਿਈ। ਜ਼ਪੰ ਡ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਰਾ ਇਲਾਕਹੇ ਦਹੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੋਲ ਜਾ ਜ਼ਪੱ ਜ਼ਟਆ।
“ਆਹ ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਕਥੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਮਾਿੀ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਠਾਣਹੇ ‘ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ!” ਤਾਰਾ ਆਪਣਾ ਿੁੱ ਿਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਐਮ ਐਲ
ਏ ਨੂੰ ਜ਼ਦਖਾ ਜ਼ਿਆ।

“ਕੀ ਿੱ ਲ ਹੋ ‘ਿੀ ਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਂ ਐਨਾ ਿੁੱ ਿਾ ਜ਼ਕਹੜੀ ਿੱ ਲ ਦਾ!” ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਤਾਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਬਣਹੇ ਕਹੇਿ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ ਪਰ ਉਹ
ਜ਼ਿਆਿੀ ਸ਼ਤਰੰ ਜ ਖਹੇਡ ਜ਼ਿਆ।
“ਥੋਨੰ ੂ ਅਜਹੇ ਪਤਾ ਈ ਨੀ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਐਥਹੇ ਮਹੇਰਾ ਿਰੀਬ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱ ਢ ‘ਤਾ।”
“ਤੂੰ ਿੱ ਲ ਵੀ ਦੱ ਿ ਕੋਈ!” ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਣਜਾਣ ਬਜ਼ਣਆ ਬੈਠਾ ਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਿਾਰੀ ਜ਼ਵਜ਼ਥਆ ਿੁਣਾਈ ਅਤਹੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਪੱ ਟ ਪਟੂਆ ਕੀਤਾ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਹਿਦਾ ਅਤਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਿੁੱ ਿਹੇ ਅਤਹੇ
ਹੈਰਾਨੀ ਦਹੇ ਭਾਵ ਜ਼ਦਖਾਉਂਦਾ ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡੁਬਣ ਦਾ ਜ਼ਦਖਾਵਾ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। "ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਿਾਲਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਠਾਣਹੇ ‘ਚ ਦੋ
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਟਕਣ ਨੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿਾਡਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਰਾ ਜ਼ਲਹਾਜ ਨੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲਹੇ ਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆ।”
“ਜਹੇ ਇਹ ਐਥਹੇ ਜ਼ਰਹਾ ਤਾਂ ਿਾਡਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਕਵੇਂ ਚੱ ਲੂ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਿਮਝੋ। ਝੋਨਾ ਵਹੇਚ ਕਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਫੰ ਡ ਨੀ ਦਹੇਣਾ। ਫੰ ਡ ਵੀ
ਿਾਡਹੇ ਵਰਿਹੇ ਈ ਦਹੇ ਿਕਦਹੇ ਆ।” ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਤੀਰ ਟਕਾਣਹੇ ਵੱ ਜ਼ਜਆ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਿੱ ਚੀਂ ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਆ ਹੋਇਆ ਿੀ।
“ਮੀਨ੍ਾ ਵੀਹ ਜ਼ਦਨ ਕੱ ਟੋ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਵੇਂ। ਮੈਂ ਿੀ ਐਮ ਿਾਅਬ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਆਂ। ਇਹਦਾ ਵੱ ਢਦਹੇ ਆਂ ਫਾਹਾ ਜ਼ਕਤਹੇ।”
“ਮੀਨੇ੍ ਵੀਹਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਊਈ ਂ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਿਹੇ। ਿਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਊ ਦਹੇਖੀ ਜਾਊ।”
“ਕੋਈ ਨੀ ਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਂ ਕਰਦਹੇ ਆਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਫਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਂਊਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਦਨ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ।” ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ
ਲਾ ਕਹੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਜ਼ਿਆਨੀ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋ ਿਈ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪੂਰਾ ਚੰ ਦ ਚਜ਼ੜ੍ਆ ਹੋਵਹੇ। ਕੰ ਮ
ਉਿ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰ ਿ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਵਾਨ
ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਚਹੇਲਹੇ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤਹੇ ਅਫੀਮ ਵਹੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਢੰ ਿ ਅਪਣਾ
ਜ਼ਲਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਚਹੇਲਹੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਾਰਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਆਪ ਿਾਂਭ ਲਈਅਤਹੇ ਕੁਝ ਆਪਣਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਬਲੈ ਕ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਪੂਰਹੇ ਜੋਬਨ ‘ਤਹੇ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਆਮਦਨ ਜ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਥਹੇ ਲੁੱਚਹੇ ਲਫੰ ਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਜੋਿੀ ਉਿ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਿਈ। ਪੈਿਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ
ਿੀ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਖੁੱ ਲ੍ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਪੈਿਹੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰ ਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਿਰਪੰ ਚੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਲਈ ਅਖਾੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ।
ਜ਼ਿਆਣਹੇ ਅਤਹੇ ਿਾਊ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਡਟ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕਹੇ
ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਥਹੇਰਹੇ ਹੱ ਥ ਕੰ ਡਹੇ ਜ਼ਿੱ ਖ ਲਏ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨਾ ਚੋਣ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਦਾ ਿੀ। ਚਾਹਹੇ ਉਿ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਿਲਤ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਬੰ ਨ੍ੀ ਪੱ ਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜਟੂਰੀਆਂ ਝਾਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਨੇ ਪੱ ਿ ਦਹੇ

ਲੜ ਵਾਹਵਾ ਪੋਚਵੇਂ ਬੰ ਨਣ੍ਹੇ ਜ਼ਿੱ ਖ ਲਏ ਿਨ। ਜ਼ਚੱ ਟਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਪਾ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਿਨਮਾਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਪਹੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਭਾਂਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਤਰ੍ਾਂ
ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ। 'ਿਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ੀ ਹੋ ‘ਿੀ ਿੰ ਦ ਖਾਂਜ਼ਦਆਂ ‘ਤਹੇ ਵਹੇਚਜ਼ਦਆਂ ਦੀ।' ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ।
'ਪੈਿਹੇ ਨਾਲ ਿਾਰਹੇ ਿੰ ਦ ਢਕਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਆ। ਦਹੇਖ ਲਾ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟ ਕਹੇ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ‘ਤੀ ਿੀ ਤਹੇ ਹੁਣ ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਭੋਿਾਂ ‘ਤਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ
ਦੀ ਿਹੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਦੰ ਦਾ।'
'ਇਹੁ ਜਾਰ ਪੈਿਾ ਜ਼ਕਤਹੇ ਕੰ ਜਰਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਦੀਨ ‘ਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੁੰ ਦੀ ਆ ਜ਼ਕ ਨਈ।ਂ ' 'ਿਮੱ ਿਲਰ ਤਹੇ ਕੰ ਜਰ
‘ਚ ਦੱ ਿ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਿਮੀਰ ਵਹੇਚ ਕਹੇ ਪੈਿਹੇ ਨਾਲ ਕੰ ਜਰ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂ ਦਹੇ ਆ ਤਹੇ ਿਮੱ ਿਲਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ
ਕੋਠੀਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਈ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਿਮਝਣ ਲੱਿ ਜਾਂਦਹੇ ਆ। ਇਹ ਨੀ ਿਮਝਦਹੇ ਬਈ ਲੋ ਕ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਦਲੋਂ
ਥੁੱ ਕਣਾ ਵੀ ਪਿੰ ਦ ਨੀ ਕਰਦਹੇ।'
'ਉਹ ਿੁਣੋ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਲੋ ਕ ਪੈਿਹੇ ਨੂੰ ਿਲਾਮ ਕਰਦਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਨੀ ਦਹੇਖਦਾ ਅਿਲਹੇ ਨੇ ਪੈਿਾ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਕਵੇਂ ਆ।
ਆਹ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤਹੇ ਮੰ ਤਰੀ ਿੰ ਤਰੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਢੀਆਂ ਲੈ ਕਹੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਹੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਹੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਕਹੜਾ ਿਮਿਲਰਾਂ
ਜਾਂ ਕੰ ਜਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਆ।' ਤਹੇ ਲੋ ਕ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿਆਅਤ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
ਜ਼ਿਆਿਤ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਹੋਰ ਜ਼ਨਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕੋਈ ਿੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਭਹੇਜਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਰਾ ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਦਹੇ ਭੋਿ ‘ਤਹੇ ਿਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਵਆਹ
ਸ਼ਾਦੀ ‘ਤਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਵਆਹ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦਹੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਲੈ
ਜਾਂਦਾ। “ਦਾਰੂ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਕੁ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਭਹੇਜਾਂ। ਜ਼ਵਆਹ ‘ਚ ਤਾਂ ਿਾਲਹੇ ਹੋਰ ਖਰਚਹੇ ਈ ਨੀ ਪੱ ਟੀ ਬੰ ਨਣ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ।
ਐਥਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਿੱ ਲ ਆ ਆਪਹੇ ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਪਛੋਂ ਆ ਜਾਣਿਹੇ।” ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਅਿਲਾ ਜ਼ਵਆਹ ਤੋਂ ਇਕ ਅੱ ਧ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਚੱ ਕਦਾ
ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱ ਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵਹੇਚ ਲੈਂ ਦਾ ਅਤਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਚ ਅਿਲਾ ਉਿ ਦੀ ਝਹੇਪ
ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਿੀ। ਵੋਟਾਂ ਨੇੜਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਨਾਲ
ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜੱ ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਅੱ ਧੋ ਅੱ ਧੀ ਵੰ ਡੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਫੈਿਲਾ ਤਾਂ ‘ਜ਼ਵਹੜਹੇ' ਵਾਲਹੇ ਿਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੇ ਕਰਨਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਖਹੇਤੋਂ ਪੱ ਠੇ ਵਢਾ, ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਤਹੇਰ੍ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦਹੇਹ, ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਛਟੀਆਂ ਦਹੇ ਕਹੇ
ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਹੇ ਭੰ ਡਾਰਹੇ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਮੁਫਤ ਵੰ ਡਣ ਲੱਿ
ਜ਼ਪਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਐਬ ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਨਾਂ ਨੇ ਢੱ ਕ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਅਜਹੇ
ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਵੋਟਾ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲੀ ਰਾਤ ‘ਜ਼ਵਹੜਹੇ'ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਹੇ ਵੰ ਡ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਤਾਰਾ
ਿਰਪੰ ਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਜੱ ਤ ਜ਼ਿਆ।

ਇਹ ਜ਼ਜੱ ਤ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਬਹੁਤ ਰਾਿ ਆਈ। ਪਟੜੀ ਫਹੇਰ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਵੱ ਧ ਿਈ ਅਤਹੇ ਅਿਰ ਰਿੂਖ
ਵੀ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਫੀਮ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਫੁਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਤੋਂ ਜ਼ਪੱ ਛੋਂ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਵੀ
ਬਦਲ ਜ਼ਿਆ। ਆਮ ਅਤਹੇ ਿਧਾਰਣ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੇਇੱਿਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੰ ਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਿਮਝਣ ਲੱਿਾ। ਿਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਆਈਆਂ ਿਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥੀਂ ਹੜੱ ਜ਼ਪਆ ਅਤਹੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤਹੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕਹੇ
ਅਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾ ਲਏ।
ਚੋਣਾਂ ਵਹੇਲਹੇ ਤਾਰਾ ਉਹੀ ਹੱ ਥ ਕੰ ਡਹੇ ਵਰਤਦਾ। ਜ਼ਮੱ ਠਾ ਜ਼ਪਆਰਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਠੇਰੀਆਂ ਦਹੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱ ਥ ਲਾਉਂਦਾ
ਅਤਹੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਜੱ ਤ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਦਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਦਹੇ ਬਣਹੇ ਪੈਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਿਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਵਹੇਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਲੋ ਕ ਮੂਰਖ ਬਣਦਹੇ। ਤਾਰਾ ਜ਼ਜੱ ਤਦਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਵਰਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ
ਜ਼ਬਰਤੀ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਿਆਿਤਦਾਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ। ਲੋ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਿੰ ਦਾ ਅੰ ਡਾ ਿੱ ਦਦਹੇ ਅਤਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਿੰ ਦ ਿਮਝਦਹੇ ਪਰ ਉਿ
ਦੀ ਝਹੇਪ ਨਾ ਚੁੱ ਕ ਿਕਦਹੇ। ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਵਧੀਆ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਫਕਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਹਣਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਆਪਣਹੇ
ਛੋਟਹੇ ਭਰਾ ਜੀਤਹੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵੀਂ ਿੁੱ ਿਾ ਜ਼ਿਲਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜੀਤਹੇ ਨੂੰ ਿਬਕ ਜ਼ਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਤੰ ਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ
ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਜੀਤਾ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਆਹਰੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਤੁਰਨ ਜ਼ਫਰਨ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਪਰ ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਠੰਡਹੇ ਮੌਿਮ ਜ਼ਵਚ ਪੀੜ ਹੁੰ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਹਾਰ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਾ ਕਰ
ਜ਼ਲਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੋਹਣਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਮਹੇ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਮਿਾਂ ਚੌਥਾ
ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਦਹੇ ਕਹੇ ਵਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਖਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤਹੇ ਜੀਤਾ ਅਜਹੇ ਵੀ ਤੁਜ਼ਰਆ ਜ਼ਫਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ
ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਜੀਤਹੇ ਨੂੰ ਆ ਦੱ ਿੀ। ਜੀਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱ ਿ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਹੜਾ ਬੰ ਦਾ ਆਪਣਹੇ ਿਕਹੇ ਭਰਾ
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਜੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਭਲੀ ਿੁਜਾਰੂ! ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਅਿਲ ਤਾਕਤ
ਪੈਿਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰ ਦਰਵਾਂ
ਤੀਜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਚਲੀ ਿਈ । ਉਿ ਨੂੰ ਦਾਖਲ
ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਿਹੇ ਜ਼ਦਨ ਹੀ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਕਰਕਹੇ
ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਲੋ ੜੀਂਦਹੇ ਕਾਿਜਾਂ ‘ਤਹੇ
ਦਿਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਿੰ ਭਵੀ ਖਤਜ਼ਰਆਂ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ। ਮੀਕਾ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਤਰ੍ਾਂ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀਆਂ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ਿੁਭਾਅ ਅਨੁਿਾਰ ਜ਼ਬੰ ਦਹੇ ਝੱ ਟਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਨੀਰ ਵਿਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਜਿ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ।
“ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਜ਼ਕਉਂ ਆਂ। ਤਹੇਰਾ ਜ਼ਕਹੜਾ 'ਕੱ ਲੀ ਦਾ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਇੰ ਡੀਆ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱ ਚਹੇ

ਜੰ ਮਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਆ।” ਜ਼ਕਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਿਤ ਦੀ ਕਹੀ ਿੱ ਲ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਿਈ ਜੋ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਿੀ ਿੀ।
“ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਤਾਂ ਨੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਉਂ ਮਹੇਰਾ ਰੋਣ ਜ਼ਨਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੱ ਬ ਭਲੀ ਕਰਹੇ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ਨੂੰ
ਲਾਏ।
“ਡਰਦੀ ਨੀ ਤਾਂ ਫਹੇਰ ਬੂਕੀ ਜ਼ਕਉਂ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਐਦੂੰ ਤਾਂ ਚੰ ਿਾ ਿੀ ਜ਼ਨਆਣਾ ਈ ਮੈਂ ਜੰ ਮ ਲੈਂ ਦਾ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੀਤੋ
ਦਾ ਖੱ ਟਾ ਜ਼ਮੱ ਠਾ ਜ਼ਜਹਾ ਹਾਿਾ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ।
“ਚਲੋ ਅਿਲਹੇ ਜਨਮ ‘ਚ ਤੁਿੀਂ ਜੰ ਮ ਜ਼ਲਉ। ਮੈਂ ਥੋਡੀ ਿਹੇਵਾ ਕਰੂੰ ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੋਹ ਭਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਆਹ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਨੀ ਕਰਦਹੇ ਲੋ ਕ। ਅਿਲਹੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੇਖ ਜ਼ਚਲੀਆਂ ਵਰਿੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆ। ਨਾ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਅਿਲਾ ਜਨਮ ਦਹੇਜ਼ਖਆ ਤਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਬਾਰਹੇ ਕੁਿ ਯਾਦ ਆ।”
“ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕਤਹੇ ਦੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਲੈ ਜਾਂਨੇ ਆਂ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਨਹੋਰਹੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਲ੍ ਜ਼ਿਕੋੜ ਕਹੇ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਦਾ
ਰੋਣ ਥੱ ਮ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਬਾਰਹੇ ਭੁੱ ਲ ਿਈ ਿੀ।
ਨਰਿ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਬਦਲ ਕਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਿਾਊਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਹੇ ਿਈ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ
ਜ਼ਫਰ ਭੈਅ ਦਹੇ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨ ਉਭਰਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਡਰਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਮੀਕਾ ਮੁਿਕਰਾਇਆ। “ਜ਼ਲਆ ਫੜਾ ਿਾਊਨ ਮੈਂ ਪਾ
ਲੈ ਨਾ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਿਕਾਨ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਿਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਏਨੇ ਜ਼ਚਰ ਨੂੰ ਨਰਿ ਜ਼ਫਰ ਆ ਿਈ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮੁਿਕਰਾਈ। ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਜ਼ਕੰ ਨਾ ਿਮਾਂ ਲੱਿਹੇਿਾ ਅਤਹੇ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਕੌ ਣ ਕਰਹੇਿਾ, ਬਿੈਰਾ। ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਣਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱ ਚਹੇ ਜੰ ਮਣ ਬਾਰਹੇ ਿੁਜ਼ਣਆ ਿੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਜ਼ਹਲਾ ਮੌਕਾ ਿੀ। ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਤੰ ਦਰੁਿਤੀ ਨਾਲ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਏ ਿਨ। ਐਤਕੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਭਆਂ ਬੋਲੀ ਪਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਚੜਾਇਆ ਿੀ ਜ਼ਜਹੜਾ
ਮੁੰ ਡਾ ਤੂੰ ਜੰ ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਦੀ ਐ ਂ ਉਹ ਜੰ ਮਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਐਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੰ ਮ ਕਹੇ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਚੰ ਦ ਚਾੜੂ!
ਉਦੋਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਉਿ ਦਹੇ ਸ਼ੁਿਲ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲਹੇ ਬੋਲ ਜ਼ਕਿ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣਿਹੇ!
“ਨਰਿ, ਮੈਂ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਕੁ ਜ਼ਚਰ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਰਹੂੰ ਿੀ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ। ਬਹੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਿਰ ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ‘ਤਹੇ ਅੱ ਡੋ ਅੱ ਡੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨੀ।” ਨਰਿ ਨੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਫਹੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਚਰ ਜ਼ਪੱ ਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿੂ ਬਈ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਇਆ ਕੁ ਕੁੜੀ!” ਨਰਿ ਦਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਉਦਾਿੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤਹੇਰਹੇ ਵਰਿੀ ਪਾਿਲ ਜਨਾਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਦਹੇਖਣੀ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ‘ਚ। ਤੈਨੰ ੂ ਰੱ ਬ ਨੇ ਿਪੈਸ਼ਲ ਪੀਿ ਬਣਾ ਕਹੇ ਈ ਮਹੇਰਹੇ ਵਾਿਤਹੇ

ਭਹੇਜ਼ਜਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਜੰ ਜ਼ਮਆ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਜ਼ਵਚ ਦੱ ਿ ਦੂੰ ।” ਮੀਕਾ ਜ਼ਖਜ਼ਝਆ ਹੋਣ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜ਼ਵਚ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਂ ੇਂ ਈ ਿੁੱ ਿਹੇ ਹੋਈ ਜਾਨੇ ਐ।ਂ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਖੁਤ ਖੁਤੀ ਲੱਿੀ ਪਈ ਐ ਬਈ ਕੁੜੀ ਹੋਊ ਕੁ ਮੁੰ ਡਾ।”
“ਤੁਿੀਂ ਐਵ
ਐਨੇ ਨੂੰ ਨਰਿ ਵੀਲ੍ ਚਹੇਅਰ ਲੈ ਕਹੇ ਆ ਿਈ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੱ ਲ ਲੈ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਜ਼ਰਆ
ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਫਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂਜ਼ਦਆਂ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਫਜ਼ੜਆ ਹੱ ਥ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਛੁੱ ਟ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ ਮੈਟਰਨਟੀ ਵਾਰਡ ਦਹੇ ਵਹੇਜ਼ਟੰ ਿ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ
ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੇਚੈਨੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਪਏ ਮੈਿਿੀਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਵਰਕਹੇ
ਫਰੋਲਣ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਧਰਵਾਿ ਨਾ ਆਇਆ।
ਉਹ ਬੈਠਾ ਿੀਤੋ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਿ ਵਹੇਲਹੇ ਉਹ ਉਿ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰ ਰਹਹੇ ਹੋਣਿਹੇ। ਜ਼ਕਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨੀ ਹੋਵਹੇਿੀ! ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਵਹੇਿਾ ਜ਼ਕ ਕੁੜੀ! ਉਿ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕੀਤੀ।
ਜਹੇ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨਾਲ ਮੀਕਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਖਹੇਜ਼ਡਆ ਕਰਹੇਿਾ! ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਖਹੇਡਾਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਉਹ
ਿੋਚਦਾ ਿੋਚਦਾ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਕਿਮ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਨੇ ਬਹੇਚੈਨੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ
ਉਹ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਖੜਕੀ ਦਹੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਜ਼ਰਿੈਪਸ਼ਨ ਡੈਿਕ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਬੰ ਦਹੇ ਜ਼ਬੰ ਦਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁਕਦੀ ਅਤਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਵਚਾਰੀ ਨੂੰ
ਜ਼ਮੰ ਟ ਦੀ ਜ਼ਵਹਲ ਨਾ ਜ਼ਮਲਦੀ। ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਦੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਵੀ
ਅਿਲੀ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਿੀ। ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਐਨੇ ਲੋ ਕ ਿਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਅੱ ਧਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਹੀ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਥੋੜੀ ਦਹੇਰ
ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਉਹਦਹੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਬਹੇਚੈਨੀ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਹੇ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ਵੱ ਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਦਹੇ ਘੋੜਹੇ ਉੱਤਹੇ ਚੜ੍ਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਜਿ
ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਿੁਆਦ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ
ਉਹ ਹਿਪਤਾਲ ਬਾਰਹੇ ਿਹੁ ਨਾਲ ਿੋਚਣ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਿ ਅਤਹੇ
ਹਰ ਅਦਮੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਤਹੇਿ ਚਾਕੂ
ਵਰਿਹੇ ਔਜਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਭਲਹੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਅਫੀਮ ਵਰਿਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਵਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਹੇ ਭਲਹੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਚਾਕੂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ
ਜ਼ਬਰਤੀ ਵਾਲਹੇ ਆਦਮੀ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਆ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਲੋ ਕ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਕਉਂ ਕਰਦਹੇ ਹਨ! ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਰਫ ਇਕ ਆਦਤ ਹੈ! ਆਦਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਬਣਦੀ
ਹੈ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਿੁਆਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਹੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਵਰਤਦਹੇ

ਹਨ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਕਉਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ! ਿੋਚ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਮਿੋਰ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਿੋਚਦਾ
ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਜਹੇ ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ‘ਚੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਨਰਿ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜ਼ਦਿਦੀ। ਉਹ ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ
ਅਤਹੇ ਨਰਿ ਵੱ ਲ ਵਜ਼ਧਆ। ਨਰਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਵੀ ਉਿ ਦਹੇ ਧੜਕਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦਹੇ ਅਿਮਰੱ ਥ ਰਹੀ।
“ਵਧਾਈ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਮਿਟਰ ਜ਼ਿੰ ਘ ਤੁਹਾਡਹੇ ਬਹੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਐ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੌੜੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ
ਫੈਲ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਮਾਂ ਪੁੱ ਤ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਐ!” ਉਿ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ।
“ਹਾਂ ਜ਼ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨ੍ੀਂ। ਥੋੜੀ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਹੇ ਓ।” ਨਰਿ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀ ਵਾਜ਼ਪਿ
ਚਲੀ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ ਭਾਨ ਟੋਲਣ ਲੱਿਾ ਜੋ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕਹੇ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ
ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਕਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਹੇ!
ਜਦ ਮੀਕਾ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਬੱ ਚਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ
ਮੁਿਕਰਾਈ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਦਾ ਰੋਣ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂ
ਿਨ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਦੋਵੇਂ ਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦਹੇ ਿਨ।“ਤੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਹੱ ਥ ਪੋਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ।
“ਥੋਨੰ ੂ ਵੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੁਣ ਲੀ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਪੂੰ ਝਜ਼ਦਆਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਾ ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ਿੁਭਾਅ ਅਨੁਿਾਰ
ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਿਹੇਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ।
“ਿੀਤੋ ਮੁੰ ਡਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਈ ਤਹੇਰਹੇ ਵਰਿਾ ਲਿਦਾ।” ਉਿ ਨੇ ਬੱ ਚਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੁੱ ਕਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਨਹੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਥੋਡਹੇ ਵਰਿਾ ਲਿਦਾ ਐ।” ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ
ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਾਂ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਿੀਤੋ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਭੁੱ ਲ ਿਈ ਅਤਹੇ
ਉਹ ਮੁੜ ਕਹੇ ਮੁੰ ਡਾ ਜੰ ਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਹੇ ਚਾਅ ਅਤਹੇ ਚੜ੍ਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਵਚ ਆ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ
ਜਲਦੀ ਜਾ ਕਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਅਤਹੇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਵੀ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਅਤਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਨਯਤ ਕੀਤਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲਹੇ ਿਮੇਂ
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬੱ ਚਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜੋ ਿੁੱ ਤਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਬੱ ਚਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਪੋਲਾ
ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਪਆਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਹੱ ਥ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ।
ਰਾਹ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕਿ ਤਰ੍ਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਹੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਮਹੀਨਾ
ਵੀਹ ਜ਼ਦਨ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਿਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਿਹੇਿਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱ ਦ ਈ ਨਹੀ ਰਜ਼ਹਣੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱ ਜ ਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਦੋਿਤਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਿੱ ਦ

ਲੈ ਣ। ਰਾਤ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਚੱ ਲਣ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਹੇ ਆਿਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਨਿਰ ਆਉਣ ਲੱਿਹੇ।
ਘਰ ਆ ਕਹੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਹ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿੁਆਂਢੀ ਦੋਿਤ ਦਹੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਣ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਿੱ ਦਾ ਦਹੇ ਆਇਆ। ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਟੱ ਪਣ ਲੱਿਹੇ ਅਤਹੇ ਜਲਦੀ ਹਿਪਤਾਲ
ਜਾ ਕਹੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲਹੇ ਪੈ ਿਏ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਫੋਨ ਬਹੇ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਬਹੇ ਜੀ ਦਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਈ ਹੋਵਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਬਹੇ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤੀ।
“ਵਹੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤਹੇ ਦੀ ਕੁ---।” ਬਹੇ ਜੀ ਨੇ ਿੱ ਲ ਅਧੂਰੀ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਬਹੇ ਜੀ ਨੇ ਧੜਕਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦਹੇ ਰਿੀਵਰ ਨੂੰ ਕੰ ਨ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆ।
“ਆਹੋ ਬਹੇ ਜੀ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐ। ਊਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱ ਤ ਤੰ ਦਰੁਿਤ ਐ।”
“ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪੁੱ ਤਾ ਰੱ ਬ ਨੇ ਿੁਣ ਲੀ। ਉਹ ਜਾਣਹੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਢਕੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਪਰਹੇਸ਼ਨ ਕਾਹਤਹੇ--!”
“ਬਹੇ ਜੀ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਿੱ ਲ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ--।”
“ਆਹ ਿੁਜ਼ਣਉ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ। ਿੁੱ ਖ ਨਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਇਆ।” ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦਤਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ
ਵਾਹਵਾ ਦਹੇਰ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਵੀ ਫੋਨ ਛੱ ਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੁਰਿਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਅੱ ਜ ਜ਼ਫਰ
ਜਵਾਨੀ ਆ ਿਈ ਹੋਵਹੇ।
“ਚੰ ਿਾ ਫਹੇਰ। ਅਿੀਂ ਵੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਨਾਉਣਹੇ ਆਂ ਪ੍ੋਿਰਾਮ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕਹੇ ਘਰ ਵਾਿਤਹੇ ਮੀਟ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਨੇੜਹੇ ਦਹੇ ਪੰ ਜ ਚਾਰ ਦੋਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਟ ਉਿ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈ ਣਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੋਿਤ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਣਾ
ਲੈ ਣੀਆਂ ਿਨ। ਬਹੁਤਹੇ ਲੰਬਹੇ ਚੌੜਹੇ ਅਡੰ ਬਰ ਤੋਂ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇਿ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਟਜ਼ਹਕ ਜ਼ਿਰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬੱ ਚੀਆਂ
ਬਹੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਦਹੇਖ ਕਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੋਿਤ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਵੀ ਇਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਪਤਾਲ ਆ ਿਏ
ਿਨ। ਨਰਿਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅੰ ਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਹ ਪੰ ਜ ਚਾਰ ਜ਼ਮੰ ਟ ਅੰ ਦਰ ਰੁਕਦਹੇ
ਅਤਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਦਹੇ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਿਮਾਂ ਵਾਹਵਾ ਰੁਝਹੇਵੇਂ ਭਜ਼ਰਆ ਜ਼ਰਹਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
ਬਾਰਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਅਮਰੋ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਜ਼ਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮੁੰ ਡਾ ਜ਼ਿਰਫ ਉਿ ਦਹੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਜੰ ਜ਼ਮਆ ਹੋਵਹੇ। ਿੀਤੋ ਭਾਂਵੇਂ ਮੁੜ ਕਹੇ ਪੰ ਡਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਈ ਿੀ। ਅਮਰੋ ਨੇ ਅੱ ਜ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱ ਕ ਦਾ ਿਾਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਜ਼ਜੰ ਮਾ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਜ਼ਚੰ ਤਾ ਮੁੱ ਕਤ ਹੋ ਿਈ। ਪਾਰਟੀਆਂ
ਅਤਹੇ ਮਹੇਲਹੇ- ਿਹੇਲਹੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਈ ਜ਼ਦਨ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਿੀਤੋ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਘਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਵਆਹ ਵਰਿਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜ਼ਿਆ। ਅਮਰੋ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਕਮਾਂਡ ਿੰ ਭਾਲ

ਲਈ। ਉਿ ਦਾ ਪਤੀ ਿੀਤਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜ਼ਵਚ ਭਾਿੀਦਾਰ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਭਾਂਵੇਂ ਅਮਰੋ ਉਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਅਮਰੋ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਿਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਿੀ। ਚਾਰ ਚਾਰ
ਪੈਿ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਬਿਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਰਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਖਾਿ ਦੋਿਤ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਿਮ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ
ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹਹੇ। ਅਮਰੋ ਦਾ ਪਤੀ ਿੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ
ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
“ਜ਼ਜੱ ਦਣ ਿਾਡਾ ਬੱ ਬੀ ਜੰ ਜ਼ਮਆ ਿੀ ਮੈਂ ਿਾਰੀ ਿਟਰੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਨਉਂਦਾ ਦਹੇ 'ਤਾ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਿਾਡਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਿੋਰਹੇ ਿੋਰੀਆਂ
ਵੀ ਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਵੀ ਮਹੇਲਹੇ ਅੰ ਿੂੰ ‘ਕੱ ਠੇ ਹੋ ਿਹੇ। ਬੱ ਿ ਫਹੇਰ ਦਹੇਖ ਲਾ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਿੋਰਹੇ ਿੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਕਥਹੇ ਐਨੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਦਹੇਖੀ ਿੀ। ਜ਼ਜੱ ਧਰ ਦਹੇਖਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹੇਟੀਆਂ ਈ ਜ਼ਦਿਣ ਕਹੇਰਾਂ।” ਿੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ਡਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
“ਿੀਜ਼ਤਆ ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਤਾਂ ਫਹੇਰ ਿਾਰਹੇ ਿਾਊਥਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਈ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਲੀ ਹੋਊ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦਹੇ ਿਾਥੀ ਦਹੇ ਮੋਢਾ
ਮਾਰਜ਼ਦਆਂ ਿਵਾਲ ਕੀਤਾ।
“ਨਈ ਂ ਬਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਲੈ ਲੀ ਿੀ।” ਿੀਤਹੇ ਨੇ ਜ਼ਛੱ ਥਾ ਪੈਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਅੱ ਛਾ ਅੱ ਛਾ ਫਹੇਰ ਤਾਂ ਤੈਨੰ ੂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋ ਿੀ ਬਈ ਿੀਤਾ ਜ਼ਿਉਂ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਊ ਤਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲੀਏ।” ਦੂਜਹੇ ਨੇ
ਿੀਤਹੇ ਨੂੰ ਘਹੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿੀਤਾ ਕੱ ਚੀ ਜੀ ਹਾਿੀ ਹੱ ਿਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀ
ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੱ ਪ ਥੋੜਾ ਵੱ ਡਾ ਵੱ ਜ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਰੋ ਦਹੇ ਕੰ ਨੀ ਿੀਤਹੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੈ ਿਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਆ ਧਮਕੀ।
“ਿੱ ਪਾਂ ਜ਼ਦਆ ਿਰਦਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਹ ਤਹੇ ਚਲੀਏ। ਆਹ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹੇਟੀਆਂ ਚੱ ਕ ਕਹੇ ਲੈ ਜਹੇ।”
ਅਮਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਿੀ। ਿੀਤਹੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਿਾਰਹੇ ਜਾਣੂੰ ਿਨ। ਜ਼ਨਕੰ ਮਾ ਤਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ
ਆਮ ਹੀ ਝਾੜ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਿੀ। ਿਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਮਰੋ ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ ਚਲਦਾ। ਿੀਤਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਢੱ ਡ ਮਿਾਂ ਤੁਰਦਾ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਦਖਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਜਹੱ ਨਮ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵਹੇ।
ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿੀਤਾ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੋਿਤ ਕੋਲ ਬਰਜ਼ਮੰ ਘਮ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਥਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਿ ਬੰ ਦਹੇ ਦਾ ਭਾਈਵੰ ਦ ਿੈਰ
ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਿੀਤਾ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਦਨ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਿ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਅਮਰੋ
ਨੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਹੋਣ ਲੱਿਾ। ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਲੱਭਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕਥਹੇ! ਚੌਥਹੇ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਾ ਚਜ਼ੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਨਾਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿੱ ਤੀਂ ਕੱ ਪੜੀਂ ਅੱ ਿ ਲੱਿ ਿਈ। ਅਮਰੋ ਨੇ ਿਵਹੇਰਹੇ ਛਹੇ ਵਜਹੇ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਲੱਿਣਾ ਿੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਕਹੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਦਹੇ ਘਰ ਛੱ ਡਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਿੀਤਹੇ ਦੀ ਿੈਰ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ
ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਛੱ ਡ ਿਕਣ। ਉਿ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਜਾਇਿ ਿੀ।
ਿੀਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੋ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤਹੇ ਦਹੇ ਠਾਹ ਥੱ ਪੜ ਮਾਜ਼ਰਆ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਆਪ
ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਛਤਾਵਹੇ ਜੋਿਾ ਉਿ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਚੱ ਲ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਜਾਹ ਿੈਰਜ ‘ਚ।” ਅਮਰੋ ਕੜਕੀ ਤਾਂ ਿੀਤਾ ਜ਼ਭੱ ਜੀ ਜ਼ਬੱ ਲੀ ਵਾਂਿ ਿੈਰਜ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ

ਦਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਜ਼ਪਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਉਿ ਦਾ ‘ਿਪੈਸ਼ਲ' ਬੈਡ ਿੈਰਜ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿੀ। ਅਮਰੋ
ਨੇ ਨਾਲ ਦਹੇ ਭਾਈ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਜ਼ਰਆ ਜ਼ਜਹਾ ਿਸ਼ੋਪੰਜ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਆ ਖੜ੍ਾ ਿੀ।
“ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌ ਣ ਐ!ਂ ਮਹੇਰਾ ਨੀ ਜ਼ਖਆਲ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਜਾਣਦੀ ਆਂ।” ਅਮਰੋ ਨੇ ਿੜ੍ਕਹੇ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਮੈਨ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰ ਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆਂ। ਭਾਜੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਿਾਊਥਾਲ ਚੱ ਲ ਮੈਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੰ ਮ ਤਹੇ ਲਾ ਦੂੰ । ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਆ ਜ਼ਿਆ।” ਉਿ ਨੇ ਡਰਜ਼ਦਆਂ ਡਰਜ਼ਦਆਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੀਤਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਪਏ ਥੱ ਪੜ ਦਾ ਖੜਾਕ ਉਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿੁਣੀ ਜਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਨੀ। ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕਥਹੇ ਲਾ ਦੂ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ! ਐਥਹੇ ਿੋਫ਼ਹੇ ‘ਤਹੇ ਪੈ ਜਾ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਅੱ ਠ ਵਜਹੇ ਤੋਂ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੀਂ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਖੜੱ ਪ ਖੜੱ ਪ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ ਿਈ। ਉਿਨੂੰ ਅਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਅਫ਼ਿੋਿ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰ ਦਾ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਕੀ ਿੋਚਹੇ! ਪਤਾ ਨੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨੀ ਬਈ ਜ਼ਜਹੜਾ ਬੰ ਦਾ ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਈ
ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰ ਮ ਜ਼ਕਥਹੇ ਕਰਦਾ ਹੋਊ! ਰਾਤ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ਦਹੇ ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਨੂੰ ਕੋਿਦੀ
ਰਹੀ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੇ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਦਹੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਨਰੜ ਿੀਤਹੇ ਨਖੱ ਟੂ ਨਾਲ ਕਰ ਜ਼ਦਤਾ ਿੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੋ ਹੀ
ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰ ਨ੍ ਕਹੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਤੋਂ ਉਂਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਾਈ ਿੀ। ਿੀਤਹੇ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਪੱ ਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਿੁਖ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਅਮਰੋ ਿੀਤਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਘਰ ਆ ਿਈ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਿੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਬਜ਼ਣਆ ਜ਼ਰਹਾ। ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਅਮਰੋ ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰੜ ਅਤਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਚਲਣ ਦੀ ਵਜ਼ਡਆਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਆਮ ਵਰਿੀ ਚੱ ਲਣ ਲੱਿੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿਵਹੇਰਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਹੱ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ
ਿਈ।

ਿੋਲ੍ਵਾਂ
ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਉਹ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਿਈ ਅਤਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਿਹਤ
ਅਤਹੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਰਦਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਵਉਂਤ ਉਿ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਥਹੇਰਾ ਿਮਝਾਇਆ।
“ਭਾਈ ਜੀ ਭਲਾ ਰੱ ਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਵਚੋਲਾ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਿ ਦੀ ਹੀ ਰੱ ਬ ਿੁਣੂਿਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਜ਼ਕਉਂ ਨੀ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ
ਆਪਣਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਲ ਨਾਲ ਰੱ ਬ ਅੱ ਿਹੇ ਰੱ ਖਦੀ। ਅਰਦਾਿ ਕਰਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਐ। ਤਹੇਰਹੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ
‘ਚੋਂ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਿ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਤਤਾ ਰਖਦਾ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਦਾ ਿੀਤੋ ਨੇ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੱ ਲ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਿੀ ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਿ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ ਵੱ ਧ ਤਿੱ ਲੀ ਿੀ। ਮੀਕਾ

ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਜ਼ਿਆਰਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਦਹੇਿ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦਉ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੈਿਲਾਕੁਨ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਦਹੇਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਿੰ ਿਤ ਜ਼ਵਚ ਨਾਂ ਬਲਾਇਆ ਜਾਵਹੇ। ਦਾਨ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਿੁੱ ਪਤ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ
ਤਹੇ ਮਸ਼ੂਰੀ( ਮਸ਼ਹੂਰੀ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਐ। ਤੂੰ ਜ਼ਜਹੜੀ ਤਹੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਐ ਉਹ ਿੋਲਕ ‘ਚ ਪਾ ਦਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰ ਿਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਰੀਬ ਿੁਰਬਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਹੇ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਰਾਂ ਪੌਂਡ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਿਹੇਵਾਦਾਰ
ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
“ਬੀਬਾ ਕੀਹਦਹੇ ਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਦਹੇਿ ਕਰਾਉਣੀ ਐ।”
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਿੰ ਘ ਿਪੁੱ ਤਰ-------।” ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਉਿ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ
ਆਪ ਦੱ ਿ ਦਹੇਵਹੇਿਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਿਰਦਾਰ ਜਿਦਹੇਵ ਜ਼ਿੰ ਘ।” ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਥੋੜਹੇ ਰੁੱ ਖਹੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਿਹੇਵਾਦਰ ਨੂੰ ਉਿ ਵੱ ਲ ਘੋਖਵੀਂ ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ
ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਇਕ ਪਲ ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਪਰਚੀ ਕੱ ਟ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਪਰਚੀ ਫੜ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਕਜ਼ਹਰੀ
ਅੱ ਖ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲਾਈ ਅਤਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਹੋ ਕਹੇ ਤੁਰ ਪਈ।
ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਲੰਿਰ ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਲੱਿਹੇ। ਮੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ
ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜਦੋਂ ਲੰਿਰ ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਕੁਰਿੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਕਹੇ ਲੋ ਕ ਲੰਿਰ ਛਕਦਹੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਿਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ
ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਹੇ ਇਕ ਜਥਹੇਦਰ ਿਜ਼ਹਬ ਵੱ ਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਲੰਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਰਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਤੱ ਪੜਾਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਕਹੇ ਹੀ ਲੰਿਰ ਛਜ਼ਕਆ ਜਾਵਹੇ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਿ ਜ਼ਵਚਾਰ ਨਾਲ ਅਿਜ਼ਹਮਤੀ ਪ੍ਿਟ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਲੰਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਰਆਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕ ਭੁੰ ਜਹੇ ਬੈਠ ਕਹੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ।
ਬਹੁਤ ਿਾਰਹੇ ਿੁਰਦਵਾਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵਚ ਇਿ ਅਿਜ਼ਹਮਤੀ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਹਮਤੀ ਜ਼ਵਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਿੜਹੇ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਵਚ ਿਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ ਧੜਾ ਕੁਰਿੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤਹੇ ਦੂਜਾ ਤੱ ਪੜਾਂ ਵਾਲਾ ਿੱ ਜ਼ਦਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ। ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਣਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਤਰਹੇੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਿੀਆਂ। ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਣ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੀ ਇਿ ਅਚਾਨਕ
ਹੁਕਨਾਮੇਂ ਨੇ ਜ਼ਜਥਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਥਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮਹੇ ਦੀ ਬਹੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਿਮੇਂ ਨਾਲ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਹੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਿਾਰ ਜ਼ਜਹੜਾ ਧਰਮ ਰਜ਼ਹਣ ਿਜ਼ਹਣ ਜ਼ਵਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਧ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਅਤਹੇ ਲਕੀਰ ਦਹੇ ਫਕੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੱ ਖ
ਧਰਮ ਉਿਾਰੂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕ ਅੰ ਧ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ। ਕੁਝ ਿੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮਹੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਵਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱ ਢ ਜ਼ਲਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱ ਪੜ ਅਤਹੇ ਮਹੇਿ ਕੁਰਿੀਆਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਲੰਿਰ ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਲੋ ਕ ਆਪਣਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਣ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱ ਪੜ
ਤਹੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ।
ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾਲ, ਿਬਜੀ, ਦਹੀਂ, ਖੀਰ, ਜਲਹੇ ਬੀਆਂ ਅਤਹੇ ਫੁਲਕਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਕੁਰਿੀਆਂ 'ਤਹੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਕਰਨ

ਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਿਰ ਛਜ਼ਕਆ। ਘਰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਅਉਂਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਜ਼ਠਆਂ ਲੰਿਰ ਦੀ ਿੱ ਲ ਛਹੇੜੀ।
“ਐਥਹੇ ਰੱ ਜ਼ਜਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਵਆਹ ਅਰਿੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮਲਦੀ ਐ ਲੰਿਰ ‘ਚ। ਇੰ ਡੀਆ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋ ਕ ਭੁੱ ਖਹੇ ਮਰਦਹੇ ਆ।
ਇਹ ਲੰਿਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਪਆ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਭਲਹੇ ਲਈ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਰਥ ਲੱਿਹੇ।”
“ਿੁਰੂ ਦਾ ਲੰਿਰ ਜ਼ਕਿਮਤ ਆਲਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਦਾ। ਜਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ‘ਚ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਲ ਜੂ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਕੌ ੜੀ
ਜ਼ਮਰਚ ਵਰਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਲੰਿਰ ਿਰੂਰੀ ਨੀ ਬਈ ਪੰ ਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦਹੇ ਖਾਣਹੇ ਵਰਿਾ ਹੋਵਹੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਿਰ ਛਕਣਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ
ਕੱ ਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਭੁਜ਼ਖਆਂ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਇਿ ਦਲੀਲਬਾਿੀ
ਜ਼ਵਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਿੁਰਹੇਜ ਕੀਤਾ।
“ਤੁਿੀਂ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਹੇਟੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹਣਾ ਿੀ।”
“ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਪ੍ਧਾਨ ਅਤਹੇ ਦੋ ਕੁ ਕਮਹੇਟੀ ਦਹੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਿੀ ਤਹੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਰਾਇ ਰੱ ਖੀ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕੌ ੜ
ਿਾਂ ਆਂਿੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਜਵਾਬ ਨੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।”
“ਚੱ ਲ ਛੱ ਡੋ ਪਰਾਂਹ। ਹੁਣ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਿਾਜ਼ਹਬ ਘਰਹੇ ਰਖਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ
ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਰ ਮੈਂ ਛਹੇਤੀ ਲਾਹ ਕਹੇ ਿੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂ।” ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਬੋਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਿਨ।
“ਭਾਰ ---ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ!”
“ਮੈਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਜਨਮ ਲਈ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਦੀ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖੀ ਿੀ।”
“ਅਜਹੇ ਤਾਂ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਤੰ ਿ ਆ। ਨਾਲਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਜਹੇ ਕੰ ਮ ਨੀ ਕਰ ਿਕਦੀ। ਇਹਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ‘ਤਹੇ
ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਲਾਂ ਿਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜਹੇ ਿੀਤੋ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਤੋਂ ਪੈਿਹੇ ਫੜ ਕਹੇ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਨੇ ਲਹੇ ਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਕੋਈ ਨੀ ਿੁਰੁ ਆਪਹੇ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦੂ। ਤੁਿੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀਹਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ
ਕਰੋ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਪੂਰਹੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪੈਿਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੋਿਤ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਰ ਨਹੀਂ ਿਕਣਾ। ਉਹ ਖਮੋਸ਼ ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਆ ਿੱ ਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਮੀਕਾ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਿਲ ਵੱ ਟਹੇ ਲੈਂ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਿੀਤੋ ਦੀ ਹਰ ਿੱ ਲ ਅੱ ਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ
ਜ਼ਕਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ। ਿਲਤ ਹੋਣ 'ਤਹੇ ਵੀ ਿੀਤੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਕਰ
ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਉਿਾਰੂ ਦਲੀਲਬਾਿੀ

ਦਾ ਹਜ਼ਥਆਰ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਿੀਤੋ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਿੀ।
ਿੋਚ ਿੋਚ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਿੱ ਟਾ ਕੱ ਜ਼ਢਆ ਜ਼ਕ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੱ ਲ ਮੰ ਨ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹਾਰ ਅਤਹੇ ਕੁੜ ਕੁੜ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਜਹੇ ਉਹ ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨਾ ਮੰ ਨੇ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਕਲਹੇ ਸ਼ ਖੜ੍ਾ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ‘ਤਹੇ
ਕੁੱ ਟ ਕਟਾਪਾ ਚੜ੍ਦਾ। ਉੁੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕਹੇ ਿਾਰਾ ਘਰ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਚੁੱ ਕ ਲੈਂ ਦੀ। ਭਾਂਡਹੇ ਭੰ ਨਣ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦੀ। ਬਿ ਇਿ ਮਾੜਹੇ ਮਹੌਲ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਣਪ ਵਰਤਦਾ ਅਤਹੇ ਿਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ।
ਿੋਚ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਉਿ ਦੀ ਕਮਿੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਣਪ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਦਾ
ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ।

ਿਤਾਰਵਾਂ
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਿਰੀਬੀ ਅਤਹੇ ਅੰ ਤਾਂ ਦੀ ਬਹੇਇੱਿਤੀ ਿਜ਼ਹਣ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਬਚਪਨ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਿੁਣਹੇ ਤਾਹਨੇ
ਜ਼ਮਹਣਹੇ ਅੱ ਜ ਭਾਂਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿਨ ਪਰ ਉਿ ਦਹੇ ਅਚਹੇਤ ਜ਼ਵਚ ਅਜਹੇ ਵੀ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਿਨ। ਹੁਣ ਉਿ ਕੋਲ ਪੈਿਾ ਬਥਹੇਰਾ ਿੀ ਜਾਂ
ਇਹ ਕਜ਼ਹ ਲਉ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਬਥਹੇਰਾ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਛੋਟਹੇ ਭਾਂਡਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਉਛਲਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਇਿ
ਦਾ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਨਾ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਇਿ ਿਬੰ ਧੀ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਥੰ ਜ਼ਮਆ ਹੋਵਹੇ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੂੰਿੜਾ ਹੀ ਿਮਝਦਾ। ਜੱ ਿਾ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਜਹਲ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਇਿ ਿਕੂਲ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਪੜ੍ਾਈ ਪੜ੍ ਜ਼ਿਆ
ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਜਹਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਵਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ
ਖਤਰਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਖਲਾਫ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਹੇ ਕੰ ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਅੱ ਖ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰੜਕਦਹੇ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਨੱਡਰਤਾ ਨਾਲ
ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਤਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰ ਨ ਭੰ ਨਦਾ। ਮੀਕਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਤਰ੍ਾਂ ਇਿ ਪਾਰਟੀ-ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ਚਆ
ਜਾਵਹੇ। ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਵੱ ਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਇਕ ਇਹ ਿਬਕ ਵੀ ਜ਼ਿਜ਼ਖਆ ਿੀ ਜਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ੜਕਣਾ ਮਜ਼ੜਕਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਤਾਰਹੇ ਵਰਿਹੇ ਬਣ ਕਹੇ ਹੀ ਨਜ਼ਜਜ਼ਠਆ
ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਦਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ। ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਵਾਂਿ ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਵਹੇਚਣ
ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਿਥਾਨ ਤੋਂ ਡੋਡਹੇ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਵਹੇਚਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਵਾਲਹੇ ਹੱ ਥ ਕੰ ਡਹੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਿ ਚੀਿ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ
ਵਹੇਚਣ ਲਈ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ‘ਤਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਰੱ ਖ ਲਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਹੇ ਡੋਡਹੇ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੁੰ ਡਹੇ ਕਰਦਹੇ। ਜੱ ਿਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ।
ਦੂਿਰਾ ਉਿ ਨੇ ਡੋਡਹੇ ਵਰਤਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਢੰ ਿ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਇੰ ਝ ਕਰਨ

ਨਾਲ ਸ਼ੱ ਕ ਦੀ ਿੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੀ।
ਿੁੜ ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਿਤੀਜ਼ਵਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਪਤਾ ਲੱਿਣ
‘ਤਹੇ ਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੜਜ਼ਪਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਫਿਾਇਆ ਜਾ ਿਕਹੇ। ਉਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੀਲਾ
ਨਾ ਬਜ਼ਣਆ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਖਤਰਾ ਜੱ ਿਹੇ ਤੋਂ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਡਾਂਿ ‘ਤਹੇ ਡਹੇਰਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ
ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਖੰ ਘਣ ਨੀ ਦਹੇਣਾ ਤਹੇ ਜਦ ਵੀ ਉਿ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੱ ਿਾ ਹੀ ਕਰਹੇਿਾ। ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ
ਉੱਠਣ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਟਕਣ ਲੱਿਾ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਵਉਂਤ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਉਿ ਤੋਂ ਇਹ ਿੱ ਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਕਤਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ
ਦਾ ਨਾਂ ਿਰੂਰ ਆਵਹੇਿਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਬਹੇਸ਼ਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵਹੇ ਪਰ ਚਲਦਹੇ ਕਹੇਿ ਜ਼ਵਚ ਜਹੇ ਿਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਹੇਢ ਦੋ ਿਾਲ ਜਹੇਹਲ
ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜਹੇਹਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਿਣ ਲੱਿਾ ਉਥਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਲਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦਾ
ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਦੋਂਹ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇ ਨੁਕਿਾਨ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਬਣੀ ਭੱ ਲ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਅਿਰ ਰਿੂਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਕਦਾ
ਿੀ। ਇਹੋ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਜ਼ਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਮਣਤੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਰਾ ਜ਼ਪਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ
ਜ਼ਲਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਿਮੇਂ ਅਤਹੇ ਿਹੀ ਢੰ ਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤਹੇ ਪੋਿਤ ਵਹੇਚਣ ਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਿੂੰ ਹ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲਾ
ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਕੋਲ ਪੋਿਤ ਆਉਣ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਥਾਣਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ
ਉਿ ਦਹੇ ਕੁਆਾਟਰ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱ ਿ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਲਫਾਫਾ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਨਾਂਹ ਨਾਂਹ ਕਰਜ਼ਦਆਂ
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਲਫਾਫਾ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਰਾਤ ਦਹੇ ਅੱ ਠ ਨੌਂ ਵਜਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਜਾ
ਖੜਕਾਇਆ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਹੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਆਉ ਜਨਾਬ ਆਉ। ਅੱ ਜ ਕੀੜੀ ਦਹੇ ਘਰ ਭਿਵਾਨ ਜ਼ਕਵੇਂ!” ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਖਚਰੀ ਮੁਿਕਾਨ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਤੋਂ ਹਨੇ੍ ਰਹੇ
ਜ਼ਵਚ ਪੜ੍ੀ ਨਾ ਿਈ । ਉਿ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਮਮੂਲੀ ਜ਼ਜਹਾ ਧੱ ਕਾ ਮਾਰ ਕਹੇ ਪਾਿਹੇ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ।
“ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਧੱ ਕਹੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕੰ ਮ ਦੱ ਿੋ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਭਾਂਵੇਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਿੀ ਪਰ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ
ਜ਼ਕਹਾ ਉਿ ਨੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਜੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਿਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਿਕਦਾ।
“ਅਿੀਂ ਤਹੇਰਹੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਣੀ ਆ। ਿਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਬਈ ਤਹੇਰਹੇ ਘਰ ਪੋਿਤ ਆਇਆ। ਜਹੇ ਤੂੰ ਆਪ ਈ ਦਹੇ ਦਹੇਵੇਂ ਤਾਂ
ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾਂ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅੱ ਖਾਂ ਪਾ ਕਹੇ ਜ਼ਕਹਾ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਹ
ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਜ਼ਨਰਖਦਾ-ਪਰਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਉ ਜੰ ਮ ਜੰ ਮ। ਇਹ ਜ਼ਕਹੜਾ ਤਾਰਹੇ ਬਲੈ ਕੀਏ ਦਾ ਦੁਮੰਜਲਾ ਬਈ ਜ਼ਚਰ ਲੱਿੂ। ਦੋ ਖੋਲਹੇ ਆ ਦਹੇਖ ਲੋ ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਅਡੋਲ

ਦੋਹਾਂ ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਵੱ ਲ ਹੱ ਥ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਜਨਾਬ ਐਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਰੱ ਜ਼ਖਉ ਬਈ ਕੋਲੋਂ ‘ਫੀਮ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਨਾ ਿਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦਉ।” ਜੱ ਿਾ ਹੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ
ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਦਹੇ ਨਾਲ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਿਈ ਜ਼ਕ ਜੱ ਿਹੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ! ਤਲਾਸ਼ੀ
ਦਾ ਢੌਂਿ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰਹਾ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਿਵੈ-ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ‘ਤਹੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਬਨਾਂ ਨਾ ਰਜ਼ਹ ਿਜ਼ਕਆ।
“ਜਨਾਬ ਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕਹੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ ਨੀ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਜੱ ਿਾ ਿਲਾਿ ਅਤਹੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਇਆ।
ਉਿ ਨੇ ਪੈਿ ਪਾ ਕਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜੋ ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜ਼ਜਹਹੇ ਨਾਲ ਫੜ ਜ਼ਲਆ।
“ਿਾਡਾ ਪਰੁਹਣਾ ਆਇਆ ਿੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਜਨਾਬ। ਿਰੀਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਐਬ ਈ ਨੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ।”
ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਤਹੇ ਿਲਾਿ ਫੜਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਲੁੱਚਹੇ ਿਜ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਂ ਟਕੋਰ ਵੀ ਮਾਰੀ।
“ਜੱ ਜ਼ਿਆ ਿੌ ਜ਼ਦਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤਹੇ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿਾਧ ਦਾ ਆ ਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱ ਜ ਬੱ ਚ ਜ਼ਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀ ਬਈ
ਜ਼ਕਿਮਤ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਤਹੇਰਾ ਿਾਥ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਰਹੂ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਹੇਠੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਜਨਾਬ ਜਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ਿਾਥ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਜ਼ਕਹੜਾ ਰੱ ਬ ਦਾ ਕੁਿ ਵਿਾਜ਼ੜਆ।!” ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕਹੇ
ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਜੱ ਿਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦਹੇ ਭਹੇਦ ਿਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਕਰਵਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਮੱ ਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਵਚ ਜੱ ਿਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਜਹੇਤੂ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹਦਾ
ਅਹੰ ਕਾਰ ਡੰ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੋਲ ਪਏ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਖਾਲੀ ਿਲਾਿ ਿੁੱ ਟ ਕਹੇ ਦਿੜ ਦਿੜ ਕਰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ।
ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਜ਼ਦਆਂ ਜੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਿੁੱ ਝੀ ਤੱ ਕਣੀ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ
ਦਾ ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਨਾ ਰਜ਼ਹ ਿਜ਼ਕਆ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਕੁਆਟਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ।
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜ਼ਪਆ। ਵਿਾਰ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ
ਜ਼ਵੱ ਿ ਘੋਲਦਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜੀ ਹਿੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਿੀ।'ਪਤਾ ਨੀ ਿਾਲਹੇ ਜਮਦੂਤ
ਜ਼ਕਥੋਂ ਮੱ ਥਹੇ ਲੱਿ ਿਹੇ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ‘ਤੀ। ਕੰ ਜਰਾਂ ਨੇ ਤਹੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨੀ ਪਆਉਣਾ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ
ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਹੇ।'
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਵਰਲਾ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਿੀ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਥਾਣਹੇ ਜਾਵਹੇਿਾ।
ਜ਼ਬਜਲੀ ਦਹੇ ਥੱ ਕਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਬਲਬ ਦਹੇ ਜ਼ਬਮਾਰ ਚਾਨਣ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ‘ਤਹੇ ਿਵਾਲੀਆ
ਨਿਰ ਿੁੱ ਟੀ।
“ਉਹਦਹੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਜੂੰ ਆਂ ਵੀ ਨੀ ਜ਼ਨਕਲੀਆਂ। ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨੀ ਿੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕਹੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ----ਨੇ
ਅਵਹੇਿਲਾ ਨੀ ਹੁਣਾ। ਜ਼ਲਆ ਭੋਰਾ---ਿਾਰਾ ਮੂਡ ਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਜ਼ਵਚ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ

ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵਹੇ।
ਤਾਰਾ ਜ਼ਨਮੋਝੂਣਾ ਜ਼ਜਹਾ ਿਲਾਿ ਤਹੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਪੈਿਹੇ ਅਜਾਂਈ ਿਏ ਲੱਿਹੇ ਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱ ਿਹੇ ਨਾਲ
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਿੰ ਘਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜ਼ਦਿੀ। ਘਰ ਆਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਹਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਪੁਲਿ ਵਾਲਹੇ
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਹੀ ਆਏ ਿਨ।
"ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਇਹ ਦੱ ਿ ਬਈ ਕੀ ਜ਼ਵਆਹ ਦੀ ਿੰ ਢ ਲੈ ਕਹੇ ਆਏ ਐ। ਕਾਲਹੇ ਮੂੰ ਹ ਆਜ਼ਲਆਂ ਨੇ ਲੰਿਰ ਝੁਲਿਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਟੈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਹੇ।” ਉਹ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਉੱਠੀ ਜ਼ਜਿ ਵੱ ਲ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਹੋਰ
ਈ ਬਥਹੇਰਾ ਕੁਝ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਤਲਾਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੱ ਕੀ ਿੀ। ਕੁਿ ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ 'ਚ ਈ ਐਨਾ ਮਾਲ ਜ਼ਕੱ ਧਰ ਜ਼ਿਆ। ਿਮਝ ਨੀ ਲਿਦੀ--।” ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ
ਿਰਪਟ ਦੌੜਨ ਲੱਿਾ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਿ ਿੜੱ ਪ ਕਰਕਹੇ ਅੰ ਦਰ ਿੁੱ ਜ਼ਟਆ ਅਤਹੇ ਿਲਾਿ ਤਾਰਹੇ ਵੱ ਲ ਕੀਤਾ।
“ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਿਾਲੀ ਪੀਤੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ।” ਤਾਰਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱ ਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੂੰ ਜ਼ਵਚਾਰਣ ਲੱਿਾ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿ ਦਹੇ ਜਾਣ ‘ਤਹੇ ਿੁੱ ਖ ਦਾ ਿਾਹ ਜ਼ਲਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਾਰਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਕਜ਼ਰੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੰ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕਹੇ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲੀਆਂ ਦਹੇ ਹੱ ਥੀਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਇੱ ਕ ਬੋਰੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਦਹੇ
ਜ਼ਛਟੀਆਂ ਦਹੇ ਕੁਨੰ ੂ ਜ਼ਵਚ ਲਕੋ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਇਹ ਕੁਨੰ ੂ ਜੱ ਟਾਂ ਦਹੇ ਬਾਹਰਲਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿਾ ਹੋਇਆ ਿੀ ਜ਼ਜਹੜਾ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ
ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਜ਼ਨਿਾਹ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਘਰ ਦਹੇ ਮਾਲਕ ਜੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਇਿ
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰਹੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਪੁਲਿ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਛਟੀਆਂ ਦਹੇ ਕੁਨੰ ੂ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜ਼ਕਹਾ।
'ਜਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ ਪੁਲਿ ਨੇ ਮਾਲ ਫੜ ਜ਼ਲਆ ਹੁੰ ਦਾ!’ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਝੁਣਝੁਣੀ ਆਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ
ਲੈ ਣੀ ਪੈਣੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਾ ਮੱ ਕੂ ਠੱਜ਼ਪਆ ਜਾਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮਲਕੜਹੇ ਰੁਲਦੂ ਦਾ ਕੁੰ ਡਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਰੁਲਦੂ ਉਿ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨੱਡਰ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੱ ਿਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ।
“ਐਿ ਵਹੇਲਹੇ ਿੁੱ ਖ ਆ!” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਬਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਜੱ ਿਹੇ
ਦਹੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆ ਿਏ।
“ਪੁਲਿ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਜ਼ਰਆ ਿੀ। ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਿ ਨੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਲਿਦਾ ਬਈ ਪੁਲਿੀਏ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਵੱ ਲ ਿਏ
ਹੋਣਿਹੇ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕਹੇ ਆ।” ਰੁਲਦੂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਾਲ ਕੀਤਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਤਹੇ ਜੱ ਿਾ ਮੰ ਜਹੇ ਤਹੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਦਰਵਾਿਾ ਉਿ ਨੇ
ਭੀੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਪਰ ਕੁੰ ਡਾ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ‘ਚ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਦਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱ ਟੀ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਦਾ

ਖੰ ਿੂਰਾ ਿੁਜ਼ਣਆ। ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿ ਦੀ ਜ਼ਬੜਕ ਲੱਿ ਿਈ ਿੀ। ਉਹ ਜੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੇ
ਕੀ ਕਜ਼ਹਣਾ ਿੀ।
“ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਿੌਂ ਜਾਹ। ਪੁਲਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਵਜਾ ਕਹੇ ਚਲੀ ਿਈ ਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਜ਼ਫਕਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੜਕਹੇ ਤੈਨੰ ੂ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿੂੰ ।”
ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕਸ਼ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਹੇ। ਜ਼ਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਵਚਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਜੱ ਿਾ
ਬਹੇਿਬਰੀ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਐਨਾ ਜ਼ਚਰ---!” ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੜਜ਼ਦਆਂ ਵਹੇਖ ਜੱ ਿਾ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ।
“ਉਹਦਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਤਾਂ ਖੜੀ ਿੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨੀ ਿੀ ਬਈ ਇਹ ਪੁਲਿ ਦੀ ਕਾਰ ਈ ਐ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ‘ਡੀਕਣਾਂ ਈ
ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਤਹੇਰੀ ਿੱ ਲ ਿਹੀ ਿੀ। ਪੁਲਿ ਆਲਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਈ ਿਏ ਿੀ।”
“ਚਲਹੇ ਿਏ ਕੁ --।”
“ਆਹੋ ਕਾਰ ਿਈ ਤੋਂ ਜ਼ਪਛੋਂ ਈ ਮੈਂ ਆਇਆਂ।” ਰੁਲਦੂ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ।
“ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱ ਠੇ ਥਾਂ ਹੱ ਥ ਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱ ਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਨੀ ਆਉਣੀ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ
ਥੁੱ ਜ਼ਕਆ। ਰੁਲਦੂ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਪਰ ਬੋਜ਼ਲਆ ਕੁਝ ਨਾ।
“ਹੁਣ ਫਹੇਰ---!” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਵੱ ਲ ਿਵਾਲੀਆ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਏ ਂ ਕਰ ਬਈ ਔਹ ਜ਼ਛਟੀਆਂ ਦਹੇ ਕੁਨੰ ੂ ‘ਚ ਇਕ ਬੋਰੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਲਹੇ ਲਾ ਜ਼ਕਤਹੇ। ਨਾਲਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਪਊ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਿੋਚਵਾਨ ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤਹੇ ਰਾਤ ‘ਲਾਜ ਹੋ ਜੂ।” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ।
“ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰ ਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਬਾਰਹੇ ਵੀ ਿੋਚਦਹੇ ਆਂ। ਕੰ ਮ ਜ਼ਖਆਲ ਨਾ ਕਰੀਂ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਅਿਾਹ
ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ।
“ਚੰ ਿਾ ਤੜਕਹੇ ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਆਂ ਫਹੇਰ--।” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਪਲ ਕੁ ਪੈਰ ਮਜ਼ਲਆ ਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਿ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਿਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਹੇ ਢਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਿਕੀਮਾਂ
ਦੀ ਉਣਤੀ- ਬੁਣਤੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਉਿ ਦੀ ਅੱ ਖ ਲੱਿ ਿਈ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਡਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੂੰ ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਆ ਕਹੇ
ਜਿਾਇਆ।
“ਿੋਡਹੇ ਿੋਡਹੇ ਿੂਰਜ ਚੜ੍ ਜ਼ਿਆ ਤੂੰ ਅਜਹੇ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀ ਜ਼ਪਆਂ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਜੱ ਿਾ ਅੱ ਬੜ ਵਾਹਾ ਉੱਜ਼ਠਆ ਅਤਹੇ ਰੁਲਦੂ ਵੱ ਲ
ਅਨੀਂਦਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਪਲ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜਟੂਰੀਆਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕਰ
ਕਹੇ ਪੱ ਿ ਬੰ ਨਣ ਲੱਿਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਿਲਾਿ ਪੀ ਕਹੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਏ ਅਤਹੇ ਖਹੇਤਾਂ ਵੱ ਲ ਜ਼ਨਕਲ ਿਏ। ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ

ਉਹੇਹ ਿੂਏ ਦਹੇ ਪੁਲ ‘ਤਹੇ ਆ ਬੈਠੇ।
“ਮਾਲ ਜ਼ਕਨ੍ਾਂ ਕੁ ਜ਼ਪਆ!” ਆਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਿੱ ਲ ਤੋਰੀ।
“ਬੱ ਿ ਤੂੰ ਰਜ਼ਹੰ ਦ ਖੂੰ ਹਦ ਈ ਿਮਝ। ਅੱ ਜ ਆਥਣ ਨੂੰ ਿਭ ਕਲੀਰ (ਕਲੀਅਰ) ਹੋ ਜੂ।”
“ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿੋਘਮੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣਾ ਪਊ। ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਬੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਿੂਖਮ
ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਲੋ ਟ ਆ। ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਵਹੇਖ। ਤਹੇਰੀ ਨੀ ਿੱ ਲ ਉਹ ਮੋੜਦਾ।” ਰੁਲਦੂ ਨੇ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਜਮ੍ਾਂ ਈ ਕਮਲੀ ਿੱ ਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲਿ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਣ ਦਹੇਣ ਦਹੇ ਮਾਮਲਹੇ ‘ਚ ਨੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਿਮੱ ਿਜ਼ਲੰਿ ਦਹੇ ਕਹੇਿ ਜ਼ਵਚ।
ਆਪਾਂ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਬਲੈ ਕੀਏ ਦੀ ਿਪਾਰਸ਼ ਕਰਦਹੇ ਿੁਣਹੇ ਐ। ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਦਾ ਨੀ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਨਾਂਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰ ਮਾਜ਼ਰਆ।
“ਫਹੇਰ ਤਹੇਰੀ ਕੀ ਰੈਅ ਆ!”
“ਮਾਲ ਵਹੇਚਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਤਾਂ ਨੀ ਿਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਮੰ ਿਾਈਏ ਈ ਕਾਕਹੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਚੋਰ ਲੱਿਹੇ ਨਾ ਕੁੱ ਤੀ ਭੌਂਕਹੇ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਦੀ
ਿਜ਼ਹਮਤੀ ਜਾਂ ਅਿਜ਼ਹਮਤੀ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
“ਆਹ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਦਲ ‘ਚ ਜਾਣੀ ਖੁੱ ਭ ਈ ਿਈ। ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕਦਹੇ ਆਏ ਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਈ ਨੀ ।” ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਿਾਰੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਲੱਭ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਕਾਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਤੋਂ ਦਿ ਜ਼ਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਿੀ।
“ਫਹੇਰ ਵੀ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਈ ਚੱ ਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਂਹ ਨੀ ਚੌਂਹ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣਾ ਪਊ। ਨਾਲਹੇ ਇੱ ਕ ਿੱ ਲ ਹੋਰ---।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ
ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਤਾਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਉੱਨੀ ਦੀ ਇੱ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਐ।”
“ਦੱ ਿ ਫਹੇਰ ਜ਼ਵਛਾ ਦੀਏ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਦਨ।” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਬਾਂਹਾਂ ਚੜ੍ਾਈਆਂ।
“ਤੱ ਤਾ ਨਾ ਵਿ। ਬੱ ਿ ਐਨਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਈਏ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜਹਾਿ ਕਦੋਂ ਉਤਰਦਾ!” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਵੱ ਲ ਇੰ ਝ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਿਕੀਮ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਝ ਆ ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ
ਿਏ। ਜ਼ਫਰਨੀ ਦਹੇ ਮੋੜ ‘ਤਹੇ ਜੱ ਿਾ ਯੱ ਕ ਦਮ ਖੜ੍ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਰੁਲਦੂ ਚੱ ਲ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹਾਿਰੀ ਈ ਲੁਆ ਚਲੀਏ। ਕਈ ਜ਼ਦਨ ਹੋ ਿਹੇ ਚੱ ਕਰ ਈ ਨੀ ਵੱ ਜ਼ਜਆ।” ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ
ਘਰ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹਹੇ ਹੋਣ। ਭੂੰ ਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਹੇ ਛਾਪਹੇ ਬਾਰਹੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਿਈ ਿੀ।
“ਿੁਜ਼ਣਆ ਰਾਤੀਂ ਮਜ਼ਹਮਾਨ ਆਏ ਿੀ!” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾਉਜ਼ਦਆਂ ਿਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਦੀ
ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਕੱ ਢ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਮਜ਼ਹਮਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਅਦਹੇ ਿੀ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਭਹੇਜਹੇ ਿੀ। ਜ਼ਜਹੋ ਜਹੇ ਆਏ ਉਹੋ ਜਹੇ ਉਠ ਿਹੇ। ਬੱ ਿ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਫੂਕ ਮਾਰ
ਿਹੇ!” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਹੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਜੱ ਤ ਦਾ ਫਖਰ ਕੀਤਾ।
“ਜੱ ਜ਼ਿਆ ਹੋ ਿਕਦਾ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਭਹੇਜਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਿਲਤ ਕੰ ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਪਤਾ ਲੱਿਣਾ ਈ ਲੱਿਣਾ ਿੀ।”
“ਬਾਪੂ ਜੀ ਿਲਤ ਬੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਿਲਤ ਵੀ ਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿਲਤ ਕੰ ਮਾਂ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
“ਆਪਾਂ ਐਿ ਿੱ ਲ ਤਹੇ ਿਜ਼ਹਮਤ ਨੀ ਹੋ ਿਕਦਹੇ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਕਨੀ ਵਾਰ ਿੱ ਲ ਹੋਈ ਐ। ਮਹੇਰੀ ਰਾਇ ਤਾਂ ਐਹੋ ਆ ਬਈ ਭਾਈ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੁੱ ਚਾ ਕੰ ਮ ਕਰ। ਿੁੱ ਚਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਕਹੜਾ ਪੈਿਹੇ ਨੀ ਬਣਦਹੇ!”
“ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਥੋਡੀ ਠੀਕ ਆ ।” ਕੈਲੋ ਤਹੇ ਦੀਪੀ ਿਕੂਲ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਿਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪੀ ਨੂੰ
ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਕੈਲੋ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ। ਕੈਲੋ ਨੇ ਤੁਰ ਕਹੇ ਿਕੂਲ ਜਾਣਾ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ
ਰਾਹ ਪੈ ਿਈ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਬਹੇ ਜੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਉਂਿਲ ਲਾ ਜ਼ਲਆ।
“ਬਾਪੂ ਜੀ ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਲਹਾਜ ਕੱ ਢੋ। ਆਏ ਂ ਤਾਂ ਕੰ ਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਨੀ
ਲਾਹੁਣੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਐਿ ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਹੇ ਦਿ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਨੰ ੂ ਪੱ ਕੀ ‘ਤਲਾਹ ਜ਼ਮਲੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਹੇ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ
ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਲਉ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋਨੰ ੂ ਪਤਾ ਜ਼ਵਚ ਨੀ ਆਉਣਾ।” ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚਮਕ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਤਿੱ ਲੀ ਲਈ ਜ਼ਫਰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਇਹ ਿੱ ਲ ਪੱ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱ ਧਾ ਕੰ ਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿਮਝੋ। ਆਹ ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਕੁਿ ਜਾਦਹੇ ਈ ਆਖਾ ਮੰ ਨਦਾ।”
ਜੱ ਿਾ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿੁਨਾਉਣ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਘਉ ਜ਼ਖਚੜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਿਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲੱਜ਼ਿਆ।

ਅਠਾਰਵਾਂ
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਫਕਰਾਂਜੜੀ ਅਤਹੇ ਰੁੰ ਧਹੇ ਿਲਹੇ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣੀ।
“ਜ਼ਕਵੇਂ ਆਂ ਪੁੱ ਤ ਠੀਕ ਆਂ ਿਾਰਹੇ।” ਧੀਮੀ ਅਵਾਿ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਕੰ ਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਿਾਰਾ ਿਰੀਰ ਿੁੰ ਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਮਾੜੀ ਕੀ ਅੱ ਤ
ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦਹੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਿੋਚ ਿੰ ਭਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਿਜ਼ਕੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿੋਚ ਜ਼ਿਆ। ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਜ਼ਝਆ ਜ਼ਕ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਿਈ ਹੋਵਹੇਿੀ।

“ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਦੱ ਿੋ ਜ਼ਕਵੇਂ ਉਦਾਿ ਜਹੇ ਬੋਲਦਹੇ ਆਂ। ਕੀ ਿੱ ਲ ਆ?" ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਅਵਾਿ ਵੀ ਜ਼ਥੜਕ ਿਈ ਿੀ।
“ਉਹ ਪੁੱ ਤ ਦੀਪੀ----।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱ ਬ ਜ਼ਨੱਕਲ ਿਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ
ਪਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪੀ ਨੂੰ?" ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਰਿੀਵਰ ਜ਼ਡਿਦਾ ਜ਼ਡਿਦਾ ਮਿੀਂ ਬਜ਼ਚਆ। ਿੀਤੋ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰਹੇਸ਼ਾਨ
ਹੋਈ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਜ਼ਫ਼ਕਰਮੰ ਦ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਿ ਕਰਨ
ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਵਾਂਿ ਜੁੜ ਿਏ।
“ਊਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ---।” ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਕਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਜ਼ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
“ਚੌਥਹੇ ਿਕੂਲ ਿਈ ਚੰ ਿੀ ਭਲੀ। ਬੱ ਿ ਿਕੂਲ ‘ਚ ਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱ ਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲਾਿੀਆਂ। ਅਿੀਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਆਲਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ
ਦੁਆਈ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਲੈ ਿਹੇ। ਉਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ
ਹਟਿੀਆਂ ਅਜਹੇ ਟੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ ਮੋੜ ਨੀ। ਨਾਲਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੇਹੋਸ਼ੀ ਜ਼ਜਹੀ ‘ਚ ਪਈ ਐ। ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਠੰਡੀਆਂ
ਪੱ ਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਆਂ। ਤਾਪ ਅਜਹੇ ਘਜ਼ਟਆ ਈ ਨੀ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਭਾਵੁਕ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਦੀਪੀ
ਬਾਰਹੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੁਝ ਿੋਚ ਿਮਝ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਦੀਪੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਜ਼ਫਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਹੇ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਿ ਬੁਖਾਰ
ਅਤਹੇ ਟੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਧ ਲੱਿਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤਹੇ ਡਰਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ
ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿੱ ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ
ਹੌਿਲਾ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆ?" ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਦਾਿ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਿਾਡਾ ਈ ਜ਼ਦਲ ਨੀ ਖੜ੍ਦਾ। ਤਹੇਰੀ ਬਹੇਜੀ ਤਾਂ ਰੋਣੋ ਈ ਨੀ ਹਟਦੀ। ਬੱ ਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕੁੜੀ
ਠੀਕ ਹੋ ਜਹੇ ਅਿੀਂ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਪਿ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਈ ਭਹੇਜ ਦਹੇਣੀ ਆ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਛਤਾਵਹੇ ਦੀ ਿੁਰ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲ ਰਹਹੇ ਿਨ।
“ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਹੇ ਲੋ ੜ ਆ ਤਾਂ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ ਲੈ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱ ਲ੍ਣ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਟਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾਂ।”
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਔਖਹੇ ਿੌਖਹੇ ਹੋ ਕਹੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
“ਤੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱ ਤ। ਿੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੂ। ਬੱ ਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਿਾਹ ਿਵੱ ਲੀ ਹੋਵਹੇ। ਜਹੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱ ਿ ਦਹੇਈ।ਂ ਆਹ
ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਲੰਬਰ ਜ਼ਲਖ ਲਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੀਂ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਲਖਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਕਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮੈਂ ਿਰੂਰ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੂੰ । ਅੱ ਜ ਆਥਣ ਤੱ ਕ ਦੱ ਿੂੰ ਥੋਨੰ ੂ। ਤੁਿੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਇ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈ ਣੀ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ
ਦਹੇ ਰਉਂ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਅਿਲ ਿਾਲੀ ਿਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਕੜ ਕੱ ਢੀ ਪਈ ਆ। ਜ਼ਬਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀ। ਜ਼ਨਆਣਹੇ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ! ਚਲੋ , ਕੀ ਕਰ

ਿਕਦਹੇ ਆਂ? ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਾ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੇਬਿੀ ਿਾਹਰ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਫੋਨ ਕੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਾ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਬਾਰਹੇ ਕਾਹਲਾ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਰਮੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਕਹੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਪੱ ਕਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱ ਡਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਹੰ ਝੂ ਕਹੇਰਦੀ ਰੋਣ ਲੱਿ ਪਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ
ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਪੁੱ ਡ ਿਈ ਿੀ। ਉਹ ਜਾਿਦਹੇ ਵੀ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਹੀ
ਿੋਚ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਆ ਛੱ ਡ ਆਉਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਲਾਿ ਪੀਤਾ ਅਤਹੇ ਚਾਹ ਲਈ ਪਤੀਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕਹੇ ਧਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਿੀਤੋ
ਕੋਲ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ ਇਿ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਹੇ ਹੋਏ
ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਮਿਾਂ ਜ਼ਦਨ ਚਜ਼ੜ੍ਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਹੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਵਕਤ ਕੱ ਟਣ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਨੌਂ
ਵਜਣ ਤੱ ਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕਹੇ ਪੀ ਲਈ ਿੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਟੈਲੀ ਵਹੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਕਟੀ
ਲਈ ਉਿ ਕੋਲ ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਿੀ। ਜ਼ਜਉਂ ਹੀ ਨੌਂ ਵੱ ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਘੰ ਟੀ ਖੜਕਦੀ
ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਦਹੇਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਆ ਕਹੇ ਵੀ ਇੰ ਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੀ ਛੱ ਡਦਹੇ। ਬਈ ਦਫਤਰ ਤਾਂ ਟੈਮ ਨਾ ਖੋਲੋ ।੍ ” ਉਹਨੇ ਕੜੱ ਕ ਕਰਦਾ
ਜ਼ਰਿੀਵਰ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪੰ ਜ ਜ਼ਮੰ ਟ ਉਿ ਨੇ ਮਿਾਂ ਪਾਿ ਕੀਤਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਉਹ
ਜ਼ਖਝਦਾ ਜ਼ਕ੍ਝਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਅਖੀਰ ਿਾਢਹੇ ਨੌਂ ਵਜਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਉਹ ਮਾਰ੍ਾਜ, ਦਫਤਰ ਤਾਂ ਟੈਮ ਨਾ ਆ ਜ਼ਜਆ ਕਰੋ। ਨੌ ਵਜਹੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰ ਦਰਾਂ ਵਾਰੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁਜ਼ਕਆਂ।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ
ਜ਼ਵਚਲਾ ਉਲਾਂਭਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਅਤਹੇ ਿਪੱ ਸ਼ਟ ਿੁਣਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਿਰ ਦਫਤਰ ਤਾਂ ਖੁੱ ਲ੍ਦਾ ਈ ਿਾਢਹੇ ਨੌਂ ਵਜਹੇ ਆ। ਥੋਨੰ ੂ ਭਲਹੇ ਖਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ।” ਟਰੈਵਲ ਏਜੰ ਟ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਿਹੇਵਾ ਕਰੀਏ?" ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰ ਟ ਪਹੇਤਲਾ ਜ਼ਜਹਾ
ਮੁਿਕਰਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿਰੂਰ ਉਿ ਨੂੰ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਇਕ ਜ਼ਟਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ। ਜਹੇ ਅੱ ਜ ਦੀ ਜ਼ਮਲ ਜਹੇ ਤਾਂ। ਐਮਰਜੰ ਿੀ ਆ।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚਲੀ ਕਾਹਲ ਅਤਹੇ
ਉਦਾਿੀ ਨੂੰ ਏਜੰ ਟ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ।
“ਆਪਾਂ ਹੁਣਹੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ ਨੇ ਆਂ। ਿੁੱ ਖ ਤਾਂ ਐ!”
“ਿੁੱ ਖ ਕਾਹਦੀ ਜੀ। ਬਹੇਬੀ ਿੀ ਇੰ ਡੀਆ ਿਈ ਵੀ। ਜ਼ਬਮਾਰ ਐ-ਜਾਦਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਕੰ ਬ ਿਏ।
“ਉਹ---ਆਈ ਐਮ ਿੌਰੀ। ਿੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਹੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਲਖਾਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰ ਦਰਾਂ ਵੀਹ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ‘ਚ ਫੋਨ ਵਾਜ਼ਪਿ

ਕਰਦਾਂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਲਖਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਬਹੇਿਬਰੀ ਨਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
“ਜ਼ਕਵੇਂ ਜ਼ਟਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਬਣੀ?" ਿੀਤੋ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਬਹੇਚੈਨੀ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਫਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ।
“ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਐ। ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਪੰ ਦਰਾਂ ਵੀਹ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ‘ਚ ਫੋਨ ਕਰਦਾਂ।” ਿੀਤੋ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਆਮਲਹੇ ਟ ਅਤਹੇ ਬਰੈਡ ਟੋਿਟ ਬਨਾਉਣ
ਲੱਿ ਪਈ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਮਲਹੇ ਟ, ਟੋਿਟ ਅਤਹੇ ਬੀਨਿ ਪਲਹੇ ਟ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟਾ ਅਜਹੇ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ
ਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ‘ਹੈਲੋ' ਜ਼ਕਹਾ।
“ਲਉ ਿਰ ਜੀ ਇਕ ਿੀਟ ਜ਼ਮਲਦੀ ਆ ਜ਼ਦਲੀ ਦੀ। ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱ ਠ ਵਜਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫ਼ਤਹੇ ਬਾਅਦ ਵਾਜ਼ਪਿੀ।
ਕਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਟਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲੀਏ। ਚਾਰ ਵਜਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚੋਂ ਆ ਕਹੇ ਜ਼ਟਕਟ ਲੈ ਜ਼ਜਉ।” ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਟਕਟ ਦਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿ ਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲੋ । ਬੜੀ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਥੋਨੰ ੂ ਚਾਰ ਵਜਹੇ ਜ਼ਮਲਦਾਂ। ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਟਕਟ ਦਹੇ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਲਆਵਾਂ ਜ਼ਕ ਚੈਕ ਚੱ ਲੂ।”
ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨੋਂ ਜਾਣੀ ਅੱ ਧਾ ਭਾਰ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
“ਊਂ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਿੱ ਲ ਆ ਪਰ ਜਹੇ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਲਆ ਦਹੇਵੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਿਪੈਸ਼ਲ ਬੰ ਦਾ ਭਹੇਜਣਾ ਜ਼ਟਕਟ
ਜ਼ਲਆਉਣ ਵਾਿਤਹੇ।” ਏਜੰ ਟ ਨੇ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਹਿਾਨ ਜ਼ਜਤਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਨਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੀਕਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟੋਿਟ ਅਤਹੇ ਆਮਲਹੇ ਟ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟਹੇ ਨਾਲ ਕੱ ਟਦਾ ਅਤਹੇ ਹਾਬਜ਼ੜਆਂ ਵਾਂਿ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਲੈਂ ਦਾ। ਨਾਲੋ
ਨਾਲ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਵੀ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ।
“ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਪੈਿਹੇ ਕਢਾਉਣਹੇ ਆ। ਨਾਲਹੇ ਿੁਰਪ੍ੀਤ ਵਾਿਤਹੇ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱ ਪੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਫਟ
ਖਰੀਦ ਲੀਏ।”
“ਤੁਿੀਂ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਫੋਨ ਕਰ ‘ਤਾ।”
“ਆਹੋ। ਫੋਰਮੈਨ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨੀ ਿੀ ਲਿਦਾ। ਬਹੁਤਹੇ ਿੋਰਹੇ ਤਾਂ ਿਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਕੱ ਟਣ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਆ। ਉਹਦਹੇ ਕੋਲ
ਵੀ ਬੰ ਦਹੇ ਘੱ ਟ ਆ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱ ਿੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿਮਝ ਜ਼ਿਆ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪਲਹੇ ਟ ਪਾਿਹੇ ਕਰਕਹੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆ। ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ
ਮਾਰ ਉਹ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤਹੇ ਘੁੱ ਟਾਂ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਅਤਹੇ ਜੁਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਕੋਲ ਿਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਬਹੁਤ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਅਤਹੇ
ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੈਿ ਲੈ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਆ ਖੜ੍ੀ ਹੋਈ। ਮੀਕਾ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਦਹੇ ਉਿ ਪੈਰ ‘ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਉਿ ਪੈਰ ‘ਤਹੇ ਭਾਰ

ਪਾਉਂਦਾ ਘਰੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਕਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਬੈਂਕ ਿਏ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਂਲੈਂਿ
ਚੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਅਿਲਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਹੇ ਜ਼ਬੱ ਲ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਸ਼ਤਾਂ ਜੋਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਪੈਿਹੇ ਕਢਾ ਲਏ ਜੋ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ
ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹਿਾਬ ਜ਼ਕਤਾਬ ਕਰਦਾ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਤੁਜ਼ਰਆ ਜ਼ਫਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਿਭ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਘੜੀ
ਵਹੇਖੀ।
“ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਆਵਾਂਿਹੇ। ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਲੈ ਣ ਦਾ ਟੈਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਐ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਈ ਂ
ਤਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ਟਕਟ ਫੜ ਜ਼ਲਆਵਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਘਰ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ। ਘਰ ਆਕਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਿੈਂਡਜ਼ਵਚ ਬਣਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੈਂਡਜ਼ਵਚ ਖਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਚਾਹ
ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਕਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰ ਟ ਤੋਂ ਜ਼ਟਕਟਾਂ ਲੈ ਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਰ ਿਈ।
“ਜਨਾਬ ਮਹੇਰੀ ਜ਼ਟਕਟ ਆ ‘ਿੀ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਉਂਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਏਜੰ ਟ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਿ ਨਾਲ ਅੱ ਖ ਜ਼ਮਲਾਈ।
“ਬੱ ਿ ਜੀ ਬੰ ਦਾ ਜ਼ਟਕਟ ਲੈ ਕਹੇ ਤੁਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ। ਪੰ ਦਰਾਂ ਵੀਹ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਬਰਾਡਵਹੇ ‘ਤਹੇ
ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋ ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਘੜੀ ‘ਤਹੇ ਿਮਾਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵੱ ਜਣ ਵਾਲਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਬਹੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਕੁਰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਪਾਿਾ
ਮਾਜ਼ਰਆ।
“ਚਾਰ ਤਾਂ ਵੱ ਜ ‘ਿਹੇ। ਅੱ ਠ ਵਜਹੇ ਦੀ ਫਲ਼ਾਈਟ ਆ। ਜ਼ਤੰ ਨ ਘੰ ਟਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਹੇ ਜ਼ਟਕਟ ਅਜਹੇ ਆਈ ਨੀ। ਬੰ ਦਾ ਤੁਿੀਂ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਫਕਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਤੋਂ ਅੱ ਜ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਹੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਦਹੇ ਜ਼ਚੰ ਨ੍ ਿਾਫ਼
ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਉੱਕਰਹੇ ਹੋਏ ਜ਼ਦਿ ਰਹਹੇ ਿਨ।
“ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱ ਿ ਬੰ ਦਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲਾ ਈ ਆ।”
“ਮੈਂ ਘਰਹੇ ਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦਾਂ?"
“ਿਰੂਰ--।” ਏਜੰ ਟ ਨੇ ਫੋਨ ਉਿ ਵੱ ਲ ਕਰ ਜ਼ਦਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਿਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਅਤਹੇ ਪਾਿਪੋਰਟ ਬਿੈਰਾ
ਜ਼ਤਆਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਆਪ ਕੋਲ ਪਏ ਅਖਬਾਰ ਦਹੇ ਵਰਕਹੇ ਫਰੋਲਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਅਖਬਾਰ ਵਹੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਿੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਰਵਾਿਾ ਖੁਲ੍ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਿਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਕ ਇਹੋ ਬੰ ਦਾ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਟਕਟ ਲੈ
ਕਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਟਕਟ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਦਾ ਿੀ।
ਿਾਢਹੇ ਚਾਰ ਵਜਹੇ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਟਕਟ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤਾ। ਪੈਿਹੇ ਏਜੰ ਟ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਫੜਾ ਕਹੇ
ਉਹ ਹਵਾ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲਹੇ ਵਾਂਿ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ ਚੱ ਕਵੇਂ ਪੈਰੀ ਕਾਰ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਿਾਊਥਾਲ ਜ਼ਵਚ ਟਰੈਫਕ ਦਾ

ਿਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਟਰੈਫਕ ਕਾਫੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਕਾਰਾਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਕਾਰਾਂ ਦਹੇ ਹਾਰਨ ਵੱ ਜਦਹੇ ਅਤਹੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਿਰਹੇ
ਤੋਂ ਅੱ ਿਹੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਜ਼ਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱ ਿਹੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਕਾਰ ਦਹੇ ਚਾਰਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਹੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਿਰਮੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਿਰਮੀ ਿੀ ਹੀ ਬਹੁਤੀ
ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਉਿ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਿਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਧੁੰ ਧਲੀ
ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਾਰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਤੁਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਏਰਪੋਰਟ ‘ਤਹੇ ਜਾਣ ਅਤਹੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ
ਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਵੀ ਿੀ। ਿੜਕ ‘ਤਹੇ ਟਰੈਫਕ ਨਾਲ ਬਣਹੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚੋਂ
ਜ਼ਨਕਲਣ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇੜਹੇ ਦੀ ਿੜਕ ‘ਤਹੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਲ੍ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲਿਦਾ। ਜ਼ਖੱ ਝ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਿੋਰ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਿਟਹੇਜ਼ਰੰ ਿ 'ਤਹੇ ਮਾਜ਼ਰਆ ਜ਼ਜਿ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਨ ਵੱ ਜ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੈਂਤ ਵਰਿਾ ਕਾਲਾ
ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਜ਼ਧਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਇਿ ਨਵੇਂ ਪੁਆੜਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਤਹੇਿੀ ਨਾਲ ਇਿ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਲ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਿਈਆਂ। ਟਰੈਫਕ
ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਕਾਲਾ ਿਾਲ੍ਾਂ ਕੱ ਢਦਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਉਂਿਲ ਦਾ ਪਿਤੌਲ ਵਰਿਾ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕਹੇ ਡਰਾਵਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਚੁੱ ਪ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਭਲਾ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਟਰੈਫਕ ਤੁਰਨ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਖੜ੍ੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਹਲ ਜ਼ਵਚ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਖੱ ਬਹੇ ਪਾਿਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਕਾਲਹੇ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਕਰ ਲਈ ਅਤਹੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਰ
ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਿ ਮੱ ਲੋ ਮੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਖਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਦਾ ਿਾਹ ਆਇਆ।
ਿਵਾ ਪੰ ਜ ਵਜਹੇ ਮੀਕਾ ਘਰ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ। ਉਿ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੂੰ ਹ ਹੱ ਥ ਧੋਤਾ। ਕੱ ਪੜਹੇ ਬਦਲਹੇ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਿ
ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤਹੇ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੀਤੋ ਵੀ ਿਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਿਮਝਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੀ।
“ਆਪਾਂ ਦੋ ਜ਼ਮੰ ਟ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕ ਆਈਏ!” ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾਣਾ ਨਹਾਇਤ ਿਰੂਰੀ ਲੱਜ਼ਿਆ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕ ਆਇਆਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤਹੇ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕਣ ਚਲੀ ਜਾਂਈ।ਂ ਬਾਹਰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਈ ਮੁੜ ਆਈ।ਂ
ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੀ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਮਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਝੂਠ ਕਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ
ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਣੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਲਈ ਿਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਾਰਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰ ਜ਼ਮਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਵਦਾਇਿੀ ਜੱ ਫੀ ਪਾਈ ਅਤਹੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਬਾਰਹੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਅੱ ਜ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਾਹਰ ਿੀ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਿਨ।
ਇਿ ਿੱ ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਿਰੂਰ ਜ਼ਮਲੀ। ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੀਪੀ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੰ ਨ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਬੱ ਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰ ਿੀ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਲਈ ਹੀ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ

ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿੀ।
ਚੈਕ ਇਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਥਾਲੀ ਦਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਿ ਡੋਲਣ ਲੱਿਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁਿਾਫਰ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਆ ਕਹੇ ਖੜ੍ ਿਏ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਥਾਂਵੇਂ ਆਇਆ। ਅੱ ਧਹੇ ਪੌਣਹੇ ਘੰ ਟਹੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਹੇ ਉਿ
ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਚੈਕ ਇਨ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੁਖ ਦਾ ਿਾਹ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਡਪਾਰਚਰ ਿਹੇਟ ਵੱ ਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਹੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿੀਤੋ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕਣ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ
ਿਮੇਂ ਜ਼ਿਰ ਜਾਣ ਅਤਹੇ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਨਿੀਹਤ ਦਹੇ ਕਹੇ ਤਿੱ ਲੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤੀ।
ਿਵਹੇਰਹੇ ਿਾਢਹੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜਹੇ ਉਹ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਿਾਰਹੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ ਜਾ ਿਕਹੇਿਾ, ਇਹ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਰਹੀ
ਿੀ ਪੰ ਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਕਿ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ ਉਹ ਅਜਹੇ ਫੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਿਜ਼ਕਆ ਿੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੱ ਧ-ਖੜ੍ ਬੰ ਦਾ ਉਿ ਕੋਲ ਆ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਿੀਆਂ ਵਾਲਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲਹੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਿਨ।
“ਬਾਊ ਜੀ ਬੱ ਿ ਅੱ ਡਹੇ ਜਾਣਾ। ਆਉ ਬੈਠੋ। ਜਾਂ ਆ ਜੋ ਬਾਊ ਜੀ ਪੰ ਜਾਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦਹੇ ਦਹੇਣਾ। ਨਵੀਂ ਿੱ ਡੀ ਆ।”
ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਦੂਿਰਹੇ ਮੁਿਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਹੇ ਿਏ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਲੱਿਹੇ।
“ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਿੀਂ!” ਅੱ ਧਖੜ੍ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਲੀਕਹੇ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਮੋਿਹੇ ਤਹੇ ਤੁਿੀਂ!” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ।
“ਮੈਂ ਮੁਲਾਂ ਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਿਾਂਝੀ ਟੈਕਿੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਫਾਿਟ ਟਰਹੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜਹੇ ਟੈਮ ਨੀ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ
ਰਾਇ ਪਿੰ ਦ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚੰ ਿੀ ਟੈਕਿੀ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨਾਲ ਭਾਅ ਕਰ ਜ਼ਲਆ
ਅਤਹੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਪਏ।
ਰਿਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਐਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮਨ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਹੇ ਿਾਥੀ ਦੀਆਂ
ਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕਹੇ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱ ਿੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ
ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਮੌਕਹੇ ‘ਤਹੇ ਲੋ ਕ ਲੋ ੜੋਂ ਵੱ ਧ ਦੁਖ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਕਰਦਹੇ ਹਨ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤ ਵਹੇਰ ਅਜ਼ਜਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਿਦੀ
ਹੈ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਮੌਕਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰ ਹੋਂ ਬੋਲਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਜ਼ਦਖਾਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਹਣ ਕਰਨਾ
ਅਿਲ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਿਜ਼ਹਣ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਔਖਾ ਲਿਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਚੁੱ ਪ
ਅਤਹੇ ਿੌ ਿੁਖ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਹੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਿਫ਼ਰ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤਹੇ ਲੰਬਾ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਉਹ
ਉੱਡ ਕਹੇ ਦੀਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਰਾਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪੀ ਿੀ ਓ ਤੋਂ ਹਿਪਤਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ

ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਿਲਾ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ।
“ਜਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ-----ਤਾਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜੂ।” ਉਿ ਤੋਂ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਦੂਰ ਭੱ ਜ ਿਈ ਿੀ। ਇਕ
ਜ਼ਖਆਲ ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੁੰ ਬਦਾ ‘ ਜ਼ਕਤਹੇ ਦੀਪੀ----।’ ਉਹ ਕੰ ਬ ਜਾਂਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਿਾਰਾ ਿਰੀਰ ਿੁੰ ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਿ ਨੇ ਿੁੱ ਤਹੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਿਾਥੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱ ਛਹੇ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਿੱ ਚੀਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਿਈ।
ਜ਼ਦਨ ਦਹੇ ਜ਼ਛਪਾ ਨਾਲ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ ਦੀ ਟਰੈਫਕ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹਚਕੂੰ ਜ਼ਹਚਕੂੰ ਕਰਦੀ ਿੱ ਡੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਬੱ ਿ ਡਹੇਢ ਘੰ ਟਾ
ਹੋਰ---। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਫਰ ਿੋਰ ਨਾਲ ਧੜਜ਼ਕਆ।
ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਥੀ ਦਹੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਜਹੜਾ ਮਹੇਨ ਿੜਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਿੀ, ਉਿ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੋਿਹੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ
ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਰੁਹਣਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਤਹੇ ਦਾਿ ਨਾ ਲੱਿ ਜਾਵਹੇ ਇਿ ਲਈ ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਥੀ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਵਿਕੀ ਦਾ ਪੈਿ ਿਰੂਰ
ਪੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕੀਤੀ। ਿਮੇਂ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਇਿ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਖੜ੍ਾ ਖੜੋਤਾ ਪੈਿ ਪੀ ਲਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੈਿ
ਪੀਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕਹੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਟੈਕਿੀ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠਾ।
ਟੈਕਿੀ ਫਰਾਟਹੇ ਭਰਦੀ ਮੋਿਹੇ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਪਈ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਟੈਕਿੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਹੇਿ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ
ਦੀਪੀ ਬਹੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਅਤਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਟੈਕਿੀ ਜ਼ਵਚ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ ਨੂੰ
ਲਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਟੈਕਿੀ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਉਿ ਦਹੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱ ਬ ਅੱ ਿਹੇ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦਹੇ ਆਪਣਹੇ
ਢਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਰਿ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਹੇ ਉਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਹੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਆਖਰੀ
ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਲੈ ਿਏ ਿਨ। “ਅਿੀਂ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਆ ਬਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਪਆ। ਤੁਿੀਂ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ ਲੈ ਜੋ ਜ਼ਦਆ ਨੰਦ'ਚ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੀ ਨਾਿੁਕ ਆ।”

ਉਨੀਵਾਂ
ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਨਵਾਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਆਉਣ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱ ਜ ਦੌੜ ਵੱ ਧ ਿਈ। ਨਵੇਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਧਵਾਂ
ਬਹੇਟ ਥਾਣਹੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਭਣਕ ਉਿ ਦਹੇ ਕੰ ਨੀ ਪੈ ਿਈ ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਧਵਾਂ ਬਹੇਟ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਿੰ ਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ
ਿਵਹੇਰਹੇ ਿਾਝਰਹੇ ਜ਼ਿਧਵੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ।
ਿਵਹੇਰਹੇ ਅਜਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕਹੇ ਖਾਲੀ ਿਲਾਿ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਹੀ ਿੀ ਇਕ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਉਿ ਦਹੇ ਘਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਬਜਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਮਾਫਕ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਿਰਦਾਰ ਬਾਰਹੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜ਼ਖੜਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀ
ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ।
“ਆਉ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਜ਼ਲਆਉਣਾ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਅਪਣਤ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ।
“ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਜੋਿਾ ਟੈਮ ਨੀ।” ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਿਾਇਕਲ ਵਾਲਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਜੱ ਿਾ ਿਮਝ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਪਾਹੀ

ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਿਾਰ ਲਈ ਫੜ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਿੀ।
“ਫਹੇਰ ਹੁਕਮ!”
“ਤੈਨੰ ੂ ਨਵੇਂ ਿਰਦਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਵਜਹੇ ਠਾਣਹੇ ਿੱ ਜ਼ਦਆ।” ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਨੇ ਭਹੇਦ ਭਰੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿੁਨੇਹਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ
ਮੂੰ ਹ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ।
“ਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਤਾਂਈ ਕੀ ਕੰ ਮ ਪੈ ਜ਼ਿਆ!” ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਿੱ ਚੀਂ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਹ ਉਿ ਲਈ ਚੰ ਿੀ ਖ਼ਬਰ ਿੀ
ਜਾਂ ਮਾੜੀ।
“ਚੰ ਿਾ ਫਹੇਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ' ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਆਂ।” ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜ਼ਵਚ ਪਏ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਮੋਟਰ ਿਾਇਕਲ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ।
ਜੱ ਿਾ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਨੌਂ ਵਜਹੇ ਨੂੰ ਥਾਣਹੇ ਜਾ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਿਰਦਾਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ
ਨੂੰ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਹੇ ਆਪ ਰੋਿਨਾਮਚਹੇ ਜ਼ਵਚ ਖੁੱ ਭ ਜ਼ਿਆ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰ ਿੂਰਾ
ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਉਪਰ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਆ ਜੋ ਿਰਪੰ ਚ ਿਜ਼ਹਬ, ਬੱ ਿ ਥੋਡੀ ਈ ਘਾਟ ਿੀ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਘੁਮਾ ਕਹੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਜ਼ਚੱ ਟਹੇ ਕਪਜ਼ੜਆਂ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਜਆ
ਿਜਾਇਆ ਅਤਹੇ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦਾ, ਜੱ ਿਹੇ ਵੱ ਲ ਟਹੇਢੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਲੱਿਾ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਤਾਰਹੇ ਅਤਹੇ
ਜੱ ਿਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਕੋ ਿਵਾਲ ਿੀ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿੀ?
ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਮੂੰ ਹ ਲਟਕਾਈ ਨੰਿਲ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ
ਜਾਣਦਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਦਾ ਵੀ ਬਲੈ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਕੋ ਜ਼ਕੱ ਤਹੇ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅਿਰ ਰਿੂਖ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ
ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਜ਼ਜਹੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਥਾਣਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱ ਜਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਹੋਵਹੇ।
“ਜ਼ਕਵੇਂ ਿੁੱ ਖ ਆ! ਲਿਦਾ ਿਰਦਾਰ ‘ਲਾਕਹੇ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਿਾਊ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਜ਼ਰਹੈ।” ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਭੋਲਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ
ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਧਹੇ ਿਵਾਲ ਅਤਹੇ ਅੱ ਧਹੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਅਖਹੇ ਨਾਈਆ ਵਾਲ ਜ਼ਕੱ ਡਹੇ ਜ਼ਕੱ ਡਹੇ ਆ! ਜਜਮਾਨਾ ਿਾਹਮਣਹੇ ਈ ਆ ਜਾਣਹੇ ਆ।” ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਿਕਾਣ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਮੁਨਸ਼ੀ ਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਹੇ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰਕਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ। “ਜਾਉ ਿਰਦਾਰ ਨੇ ਥੋਨੰ ੂ ਿੱ ਜ਼ਦਆ।”
ਤਾਰਾ ਅੰ ਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹ ਫੈਿਲਾ ਨਾ ਕਰ ਿਜ਼ਕਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅੰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੀ ਜਾਂ ਇਕੱ ਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਮਲਣਾ ਠੀਕ ਿੀ।
“ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਹ ਨਾਲ ਈ।” ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਜੱ ਕੋ ਤੱ ਕੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਜੱ ਿਾ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਹੀ ਿਰਦਾਰ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਢੋਅ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਜ਼ਦਆਂ ਪੜਚੋਲਵੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਆਮ ਥਾਣਹੇਦਾਰਾਂ
ਦਹੇ ਉਲਟ ਦਰਜ਼ਮਆਨੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਅਤਹੇ ਚੁਿਤ ਿਰੀਰ ਦਾ ਤੀਹ ਕੁ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਿਭਰੂ ਿੀ। ਜ਼ਖਲਾੜੀਆਂ ਵਰਿਾ ਿਰੀਰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਲਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਜ਼ਿਆਣਪ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਨਰਮੀ ਅਤਹੇ ਿਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਿੀਬ
ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਮਸ਼ਰਣ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਹੱ ਿ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤ ਿ੍ੀ ਅਕਾਲ ਕਹੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਿਹੇ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜੱ ਿਾ ਉਿ ਦਹੇ ਖੱ ਬਹੇ
ਹੱ ਥ ਜ਼ਨਮਾਣਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਿਰ ਝੁਕਾਈ ਹੱ ਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪ ਉਹ ਉਿਹੇ
ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਹੇ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ। ਪਲ ਕੁ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ
ਦੂਿਰਹੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਹੇ ਉਲਟ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਿ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਿੀ।
“ਮਹੇਰਾ ਨਾਂ ਐ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ। ਮੈਂ ਆਪਣਹੇ ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿਮਿਜ਼ਲੰਿ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਣ ਦਹੇਣੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਥੋਡਹੇ ‘ਤਹੇ
ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਕਹੇਿ ਨੀ ਬਜ਼ਣਆ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਫਜ਼ੜਆ ਜ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਥੋਨੰ ੂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਦੰ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਿਮਾਨ ਵਹੇਚ ਲੋ
ਜਹੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੈਿਾ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹੇ ਕੁਸ਼ ਫਜ਼ੜਆ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਜਹੇਲ੍ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਊ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਪਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਲੱਿਾ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਜ਼ਹਣਾ ਚਾਜ਼ਹਆ ਪਰ ਉਿ ਦਾ ਮੂਡ
ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਚੁੱ ਪ ਹੀ ਜ਼ਰਹਾ।
ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜੋ ਖਚਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਿਕਰਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਤਾਰਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਣ ਅਤਹੇ ਬਹੇਜ਼ਫ਼ਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਿਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਵਾ ਿਕਹੇ ਉਿ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਿ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਜੱ ਿਾ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਖਆਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਿਹੇਟ
ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਐਕਜ਼ਟੰ ਿ ਉਿ ਨੇ ਵਹੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਿਦਮਾ ਇਿ ਕਰਕਹੇ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਿਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਉਿ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਚਾਹ ਦਹੇ ਢਾਬਹੇ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ ਜ਼ਜਥਹੇ
ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰ ਿਾਇਕਲ ਖੜ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ।
ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਉਿ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮੋਟਰਿਾਇਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਕੱ ਕ ਮਾਰੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਜ਼ਪਆ। ਰਿਤਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਤਹੇਿੀ ਨਾਲ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ‘ਜ਼ਬਜਨਿ' ਨੂੰ ਇਿ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਮਿਲਰ ਿਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਹੇ ਧੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਬਜਜ਼ਨਿ' ਹੀ ਿਮਝਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਬਜਨਿ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ
ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਜ਼ਵਚ ਮਾਣ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਾ ਅਤਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਦਬਕਹੇ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਜ਼ਪੰ ਡ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਕਈ ਪੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਲਹੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਘਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਜ਼ਦਆਂ ਕਾਫੀ
ਚੰ ਿੀ ਮਾਨਿਕ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਚੰ ਿਹੇ ਅਤਹੇ ਮਾੜਹੇ ਹਾਲਤ ਿਦਾ ਨਹੀ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿਹੇ ਅਤਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜ਼ਵਚ

ਕੰ ਮ ਦਹੇ ਢੰ ਿ ਬਦਲਣਹੇ ਪੈਣਿਹੇ। ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਲ ਿਕਣ ਦੀ ਆਿ ਨੇ ਖੁਸ਼
ਕੀਤਾ।
ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਬੜਕ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਮੋਟਰ ਿਾਇਕਲ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਹ ਜੱ ਿਹੇ
ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਕੀ ਿੱ ਲ ਹੋਈ---!” ਉਿ ਦੀ ਅਵਾਿ ਅਤਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਟੀ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਿੀ।
“ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਆ ਬਈ ਆਪਦਾ ‘ਜ਼ਬਜਨਿ' ਿਮਹੇਟ ਲੋ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਹੇਲ੍ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਲਈ
ਜ਼ਤਆਰ ਰਹੋ।”
“ਫਹੇਰ-।” ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਿੁਭਾਵਕ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਖੌਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਜ਼ਪਆ। ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦਹੇ ਿੱ ਚ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਫੈਿਲਾ
ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਫਹੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰ ਿ ਿੋਚਣਾ ਪਊ।” ਜੱ ਿਾ ਇਕ ਦਮ ਿੰ ਭੀਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਰੁਲਦੂ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਬੋਲਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਰੁਲਦੂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਿਰੂਰੀ ਆ।”
“ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਊ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਫਕਰ ਆਲੀ ਿੱ ਲ ਨੀ।” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਆਪਾਂ ਜਹੇ ਕੁਿ ਅੱ ਡਹੇ ਆਪਣਹੇ ਠਾਣਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ।”
“ਹੂੰ ----।” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਿੁਣ -ਆਪਾਂ ਤਾਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਅੱ ਖ ਰੱ ਖੀਏ। ਮੈਨੰ ੂ ਲਿਦਾ ਉਹਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਚਰ ਨੀ ਰਜ਼ਹ ਹੁਣਾ। ਉਹ ਿਰੂਰ ਕੰ ਮ ਕਰੂ। ਉਹਨੂੰ
ਆਪਦੀ ਿਰਕਾਰਹੇ ਦਰਬਾਰਹੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਬੰ ਦਾ ਮਾਣ ਦਹੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਈ ਜ਼ਡਿਦਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਕੰ ਮ ਿਰੂਰ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ
ਈ ਪਤਾ ਲੱਿਹੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਈ 'ਤਲਾਹ ਕਰ ਦੀਏ। ਉੱਨੀ ਦੀ ਇੱ ਕੀ ਤਾਂ ਪਾਈਏ।”
“ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਿੀਰੀ ਨੇਕਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲੋਂ ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਆ। ਦੋ ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲੀ ਤਹੇ ਘੁੱ ਟ ਘੁੱ ਟ
ਪੀਤੀ ਵੀ। ਜ਼ਵਚਲੀ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਨੀ ਦੱ ਿੀ ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਿਾਲ੍ਾਂ ਿਰੂਰ ਕੱ ਢਦਾ ਿੀ।”
“ਿੌਰ ਰੱ ਖੀਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਆਪਣਾ ਭਹੇਤ ਨਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੋਵਹੇ!” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਅਿਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਹੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱ ਖ ਹੋ ਿਏ।
ਤਾਰਾ ਥਾਣਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਚੱ ਟਾ ਕੁੜਤਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਿੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਜਵੇਂ
ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਲਾਮਾਂ ਕਰਦਹੇ ਿਨ, ਉਿ ‘ਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੱ ਿ ਰਹਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਿੰ ਤਰੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੀ ਥਾਣਹੇ

ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਵੈਿਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਹੰ ਢ ਵਰਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤਹੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਿਰੂਰਤ ਅਤਹੇ ਿੁਰ ਿਮਝ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਹ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਅਤਹੇ ਅਪਣਤ ਭਰੀ ਚਾਪਲੂਿੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲਦਾ। ਅੱ ਜ ਉਿ
ਤੋਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਇਕੱ ਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਜਦ ਿਤਵੰ ਤ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਨੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਾ ਿੁਨੇਹਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਤਾਂ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਿੁਪਨੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਬਣਾ
ਲਏ ਿਨ। ਉਹ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਕੀਮਾਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਥਾਣਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਖ
ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮੱ ਥਾ ਠਣਜ਼ਕਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਜ਼ਕ ਜੱ ਿਾ ਥਾਣਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕੀ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਨੰਿਲ ਵਾਲਹੇ ਭੋਲਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਿੱ ਲ ਕੁਝ ਕੁਝ ਿਮਝ ਆਉਣ ਲੱਿੀ ਿੀ।
ਤਾਰਾ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤਹੇ ਘੱ ਟ ਅਤਹੇ ਅਿਮਾਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤਾ ਉੱਡਦਾ ਿਮਝਦਾ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਨਵੇਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤਹੇ ਪਟਕਾ ਮਾਜ਼ਰਆ ਹੋਵਹੇ। ਜਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱ ਲਹੇ
ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਵੀ ਲਿਦਾ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱ ਿਹੇ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੱ ਕ ਬੁਜ਼ਝਆ ਬੁਜ਼ਝਆ ਜ਼ਜਹਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ
ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਹੇ ਨਜਾਇਿ ਿਮਾਨ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਜ਼ਿਆਨੀ
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਉਿ ਦਹੇ ਿਲਹੇ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਬਜ਼ਣਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਤਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਿ ਦੀ ਬਦਲੀ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱ ਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਿਾ।

ਵੀਹਵਾਂ
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮਿਾਂ ਮੋਿਹੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਪੰ ਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿੋ ਉਹ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚ
ਜ਼ਿਆ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀਆਂ ਬੱ ਤੀਆਂ ਜਿ ਪਈਆਂ ਿਨ। ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਕਹੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਸ਼ਾਮ
ਦਹੇ ਿਮੇਂ ਿੜਕਾਂ ‘ਤਹੇ ਟਰੈਫਕ ਦਹੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਵੱ ਧ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੌਲੀ
ਅਤਹੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੀਪੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਿੀ।
ਹਿਪਤਾਲ ਦਹੇ ਜ਼ਰਿੈਪਸ਼ਨ ‘ਤਹੇ ਮਾੜਕੂ ਜ਼ਜਹੀ ਕੁੜੀ ਇੰ ਝ ਖੜ੍ੀ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਘਰ ਭੁੱ ਲ ਆਈ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ
ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਇੰ ਝ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚੰ ਿਾ ਨਾ ਲੱਿਾ ਹੋਵਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਵੱ ਲ
ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਜ਼ਤਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਆ ਜਾਣਾ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੁਆਚਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਲਾਪ੍ਵਾਹ ਅਤਹੇ ਿੈਰਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਵਰਤਾਅ ‘ਤਹੇ ਬਹੁਤ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ।
“ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਾਉ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ

ਨਾਲ ਬੁੱ ਲ੍ ਫਰਕਣ ਲੱਿਹੇ ਿਨ।
“ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਦਹੇ।” ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੁਖਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਹੇ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
“ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਉਹ ਜ਼ਕਿ ਿਮੇਂ ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਐ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਦਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ
ਿਖਤ ਅਵਾਿ ਅਤਹੇ ਿੁਿੈਲੀ ਅੱ ਖ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਰਕਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਜੱ ਕੋ ਤੱ ਕੀ ਜ਼ਵਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਮਲਾਇਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਹੱ ਥੋਂ ਰਿੀਵਰ ਇਕ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹ ਹੀ ਜ਼ਲਆ। ਕੁੜੀ ਹੱ ਕੀ ਬੱ ਕੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦੀ ਰਜ਼ਹ ਿਈ। ਦੂਿਰਹੇ ਪਾਜ਼ਿਉਂ
ਹੈਲੋ ਦੀ ਅਵਾਿ ਆਈ।
“ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੇਵਕਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਹੇ ਜ਼ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੀਪੀ ਦਾ ਡੈਡ ਆਂ ਅਤਹੇ ਹੁਣਹੇ ਈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ
ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆਂ। ਮੈਂ ਉਿ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਮਲਣਾ ਚਹੁੰ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਹੇ ਿਟਾਫ ਨੂੰ ਮਰੀਿਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੀ
ਲਿਦੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਜ਼ਮਰਚਾਂ ਖੁਆ ਕਹੇ ਇਥਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਹੇ ਆ।”
“ਦੀਪੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਆ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਿ ਜ਼ਰਿਪੌਂਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।”
ਡਾਕਟਰ ਇੰ ਝ ਿੱ ਲ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਿ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿੂਰ ਹੋਵਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੋਜ਼ਡਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱ ਲਹੇ ਆ
ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਧੜਕਨ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਡਰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਕਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱ ਲਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ!”
“ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਦਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਜਹੇ ਿੱ ਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਅੱ ਧਾ ਕੁ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਰਿੀਵਰ ਜ਼ਰਿੈਪਸ਼ਜ਼ਨਿਟ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੌ ੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਾ ਮੀਕਾ ਬਾਹਰ ਟੈਕਿੀ
ਵਾਲਹੇ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਚੱ ਲ ਬਈ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ।” ਮੀਕਾ ਬਦਹਵਾਿ ਜ਼ਜਹਾ ਟੈਕਿੀ ਦੀ ਜ਼ਪਛਲੀ
ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ।
ਕਜ਼ਚਹਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦ ਟੈਕਿੀ ਲੁਜ਼ਧਆਣਾ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤਹੇ ਚੜ੍ੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ
ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ। ਰਮਹੇਸ਼ ਉਿ ਦਾ ਕਲਾਿ ਫੈਲੋ ਿੀ। ਹੁਣ ਭਾਂਵੇਂ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਹੇਰ ਤੋਂ ਉਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਰਹਾ।
ਉਿ ਦਾ ਘਰ ਦੱ ਤ ਰੋਡ ‘ਤਹੇ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਉਿ ਦੀ ਿਲੀ ਦਹੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਅਤਹੇ ਕਾਲਜ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਿਭ ਚੰ ਿਹੇ ਮਾੜਹੇ ਕੰ ਮ ਇਕੱ ਜ਼ਠਆਂ ਹੀ ਕੀਤਹੇ ਿਨ।
“ਆਹ ਯਾਰ ਿੱ ਡੀ ਮੋੜ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਮਾੜੀ ਜੀ।” ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਅੱ ਿਾ ਜ਼ਪੱ ਛਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਹੇ ਿੱ ਡੀ ਵਾਜ਼ਪਿ ਮੋੜ ਲਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ
ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਦਹੇ ਇਸ਼ਾਰਹੇ ਨਾਲ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਘਰ ਵੱ ਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਦਹੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਘਰ ਅੱ ਿਹੇ ਕਾਰ ਖੜ੍ੀ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ
ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਰਵਾਿਾ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ। ਪਲ ਕੁ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਹੇ

ਰਹਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦੁਆਲਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜਕੜੀਆਂ ਿਈਆਂ।
“ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਹੱ ਦ ਈ ਹੋਿੀ। ਵੀਨਾ ਵਹੇਖ ਕੌ ਣ ਆਇਆ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜੋ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਜਹੀ ਹੋਈ ਿਾਰਾ ਨਿਾਰਾ ਦਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਰਮਹੇਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਆਂ। ਬਹੇਟੀ ਐਥਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਖਾਿੀ ਿੀਰੀਅਿ ਆ ਤਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਿਏ ਆ। ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਿੂਟਕਹੇਿ ਆ ਮੈਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦਆਂ। ਉਥਹੇ ਜ਼ਕਥਹੇ
ਜ਼ਖੱ ਚੀ ਜ਼ਫਰੂੰ !” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨੇ ਿਾਰਾ ਮਹੌਲ ਿੋਿਵਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਿੂਟਕਹੇਿ ਤਾਂ ਰੱ ਖ ਦਹੇ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਿਏ ਆ!” ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨੇ ਹੜੱ ਪ ਲਈ।
“ਦਯਾਨੰਦ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ।”
“ਉਥਹੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੋਿਤ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ। ਮੈਂ ਹੁਣਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾਂ। ਵੀਨਾ ਿਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ
ਦਹੇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ਣਆ ਜਲਦੀ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਮਲਾ ਜ਼ਲਆ।
“ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਮਿਤਹੇ। ਮੈਂ ਰਮਹੇਸ਼ ਬੋਲ ਜ਼ਰਹਾਂ ਮੋਿਹੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਆ ਿਹੇ।”
“ਭਾਈ ਿਾਜ਼ਹਬ ਨਮਿਤਹੇ। ਬੱ ਿ ਕਾਰ ਖੜ੍ੀ ਕਰ ਰਹਹੇ ਆ। ਿਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਐ!”
“ਠੀਕ ਕਾਹਦਾ ਜੀ। ਮਹੇਰਹੇ ਦੋਿਤ ਦੀ ਬੱ ਚੀ ਕੁਝ ਿੀਰੀਅਿ ਐ। ਉਿ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਦਯਾਨੰਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ।”
“ਆਹ ਲਉ ਆ ਿਹੇ, ਤੁਿੀਂ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲਉ।”
“ਹੈਲੋ , ਰਮਹੇਸ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਐ।” ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਫੋਨ ਬਾਰਹੇ ‘ਰਮਹੇਸ਼' ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਜ਼ਿਕਰ
ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
“ਓਹ ਜੀ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਦੋਿਤ ਦੀ ਬੱ ਚੀ ਮੋਿਹੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦਯਾਨੰਦ ਭਹੇਜੀ ਆ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਬੱ ਚੀ ਦਾ
ਨਾਂ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੀ।
“ਆਹੋ ਉਿ ਬੱ ਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਿੁਕ ਐ।” ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਵਾਿ ਵੀ ਉਦਾਿ ਹੋ ਿਈ।
“ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਅਿੀਂ ਹੁਣਹੇ ਮੋਿਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲੱਿਹੇ ਆਂ। ਬੱ ਚੀ ਦਾ ਜ਼ਪਉ ਮਹੇਰਾ ਖਾਿ ਦੋਿਤ ਐ ਤਹੇ ਹੁਣਹੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਇਆ।

ਤੁਿੀਂ ਪਰਿਨਲ ਇੰ ਟਰੈਿਟ ਲੈ ਕਹੇ ਇਿ ਕਹੇਿ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖੋ, ਪਲੀਿ।”
“ਹੁਣ ਉਥਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਿਲ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਐ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਨਾ। ਵੈਿਹੇ ਤੁਿੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹਹੇ ਹੋ।”
“ਅਿੀਂ ਿੱ ਡੀ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਿਹੇ ਆਂ। ਿਵਾ ਡਹੇਢ ਘੰ ਟਾ ਿਮਝੋ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਘੜੀ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਿੀ ਯੂ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮਲਦਾਂ। ਬੱ ਚੀ ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਆਈ ਿੀ ਯੂ ‘ਚ ਈ ਦਾਖਲ ਐ। ਤੁਿੀਂ ਮਹੇਰੀ
ਵਹੇਜ਼ਟੰ ਿ ਰੂਮ ‘ਚ ਵਹੇਟ ਕਜ਼ਰਉ।”
“ਠੀਕ ਆ ਜੀ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮੀਕਹੇ ਤੂੰ ਫਟਾ ਫਟ ਨਹਾ ਲਾ। ਤਹੇਰਾ ਅੱ ਧਾ ਥਕਹੇਵਾਂ ਲਜ਼ਹ ਜੂ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ‘ਚ ਮੈਂ ਕੱ ਪੜਹੇ ਬਦਲ ਲੈ ਨਾ। ਤੌਲੀਆ ਮੈਂ ਬਾਥ ‘ਚ
ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੰ ਨਾਂ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਰਮਹੇਸ਼ ਉੱਠ ਕਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਅਧਮੰ ਨੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਚੱ ਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣ
ਲਈ ਕੱ ਪੜਹੇ ਿੂਟਕਹੇਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੱ ਢਣ ਲੱਿਾ।
ਿਰਮੀ ਅਤਹੇ ਥਕਹੇਵੇਂ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਿਰੀਰ ਬੌਂਦਜ਼ਲਆ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹਾਤਾ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਹਲਕਾ
ਜ਼ਜਹਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਦਿ ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੇ।
“ਰਮਹੇਸ਼ ਯਾਰ ਤਹੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੰ ੂ ‘ਕੱ ਲਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁਣਾ ਿੀ।” ਮੀਕਾ ਜ਼ਦਲੋਂ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਨਮੰ ਦ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ
ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਬਾਰਹੇ ਤਾਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਨਿਕ ਤਿੱ ਲੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਡਾਕਟਰ
ਨਾਲ ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਆਉਣਾ, ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਦੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਚੰ ਿੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਿਭ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਿਨ ਿੀ।
“ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦਹੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖ। ਿਾਲਾ ਵੱ ਡਾ ਅੰ ਿਰਹੇਜ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ
ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਬਾਨ ‘ਤਹੇ ਲਿਾਮ ਜ਼ਢੱ ਲੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਮੀਕਾ ਖਜ਼ਿਆਣੀ ਜ਼ਜਹੀ ਹਾਿੀ ਹੱ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਕੁ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਘਟ ਜ਼ਿਆ। ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਹੇ ਉਹ ਦਯਾਨੰਦ ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਿਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦਸ਼ਾ
ਜ਼ਨਰਦਹੇਸ਼ਣ ਕਰ ਹੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਟੈਕਿੀ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਵਹਲਾ ਕਰ ਕਹੇ ਉਹ ਆਈ ਿੀ ਯੂ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣਹੇ
ਨਵੇਂ ਿਜ਼ਮਆਂ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲਿਾਈ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਹੁਣ
ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਆ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਜ਼ਫਰ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਵਹੇਜ਼ਟੰ ਿ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਤਹੇ ਬਹੇਜੀ ਉਦਾਿ ਅਤਹੇ ਥੱ ਕਹੇ ਥੱ ਕਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਦਿ ਪਏ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ
ਇਕ ਦਮ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਚੰ ਬੜ ਿਏ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਰੋਕਹੇ ਹੰ ਝੂ ਜ਼ਫਰ ਵਿ ਤੁਰਹੇ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ
ਹਰਦੀਪ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਪੁੱ ਤ ਆਹ ਜ਼ਚੱ ਟਹੇ ਜਹੇ ਚੋਲਹੇ ਪਾਈ ਜ਼ਫਰਦਹੇ ਤਾਂ ਬਥਹੇਰਹੇ ਆ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ।” ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅਣਭੋਲ ਜ਼ਜਹਾ ਜਵਾਬ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਦੀਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਡਿਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਰਿ ਜ਼ਮਲ ਿਈ ਿੀ।

ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਹੇ ਤਾਂ ਿਨ ਪਰ ਐਨੇ ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਿਕਹੇ ਿਨ। ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜ਼ਣਆ
ਪਛਾਜ਼ਣਆ ਲਿਦਾ ਿੀ।
ਮੀਕਾ ਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਆਈ ਿੀ ਯੂ ਦੀ ਜ਼ਰਿੈਪਸ਼ਨ ‘ਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਾ
ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦੋ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿੀ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ‘ਤਹੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਇਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਇਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਹੇ ਉਪਰਾਲਹੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਦੋਿਤ ਰਮਹੇਸ਼ ‘ਤਹੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਇਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਿ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਟੰ ਿ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਨਿਰ ਮਾਰੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਹੇ ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰਹੇ ਉਦਾਿ ਅਤਹੇ ਮਿਬੂਰੀ ਮਾਰਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ
ਜ਼ਦਿਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿਾਰਹੇ ਉਿ ਵਾਂਿ ਹੀ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਪਆਰਹੇ ਦੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰ ਢਾ ਰਹਹੇ
ਿਨ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਹ ਿਾਰਹੇ ਹੀ ਦਰਦ ਦਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਕਾਰਨ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰ ਲੱਿਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਿ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਬਰ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵਹੇ
ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਵਦਾ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਹੈ।---ਤਹੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਪਲ ਡਾਕਟਰ ਉਿ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਕੋਈ
ਮਾੜੀ ਅਤਹੇ ਅਣਹੋਣੀ ਖ਼ਬਰ ਿੁਣਾ ਜਾਣ! ਿੋਚ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੰ ਬ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਇਕ ਵਾਰ ਿਭ ‘ਤਹੇ ਨਿਰ ਮਾਰੀ ਅਤਹੇ
ਤਰਿਵਾਨ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
ਕਾਫੀ ਲੰਬਹੇ ਿਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਇੰ ਝ ਉੱਜ਼ਠਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਪਜ਼ਰੰ ਿ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜ਼ਪਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ
ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਡਾਕਟਰ
ਹਰਦੀਪ ਰਮਹੇਸ਼ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਮੰ ਿਾਂਵਾਂ?" ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਿੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਚਾਹ ਨਾਲੋਂ ਇਿ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਬਾਰਹੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਿੁਕਤਾ
ਿੀ।
“ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋ ੜ ਨੀ ਬੱ ਿ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਦੱ ਿੋ---ਿਹੀ ਿਹੀ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਿਵਾਲ
ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਕੁਰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਪਾਿਾ ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਪਏ ਪਹੇਪਰ ਵਹੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਆਪਣਹੇ ਅੰ ਿੂਠੇ ਅਤਹੇ ਦੋਂਹ ਉਂਿਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਫੜ ਕਹੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਿਾ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਦੀਆਂ ਦਾ ਫਾਿਲਾ ਤਜ਼ਹ ਕਰ
ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਿਾਰਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਣਹੋਣੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਹਣ ਲਈ
ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਿ ਚੁੱ ਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦਹੇਰ
ਤੱ ਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਿਕਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੌ ੜੀ ਅਤਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਿਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਿੀ।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਨੇ ਪਹੇਪਰ ਵਹੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਜ਼ਲਆ। ਪਹੇਪਰ ਵਹੇਟ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਨਆਿਰਾ ਰਜ਼ਹ
ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਬਹੇਬਿ ਅਤਹੇ ਬਹੇਨਤੀ

ਕਰਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਾਹਮਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰ ਿ
ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲੋਂ ਨਿਰ ਹਟਾ ਕਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਉਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਕੋਈ ਅਣਕਹੀ ਬਹੇਨਤੀ ਉਿ
ਨੂੰ ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤੈਰਦੀ ਜ਼ਦਖਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ
ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਔਖਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਦੋਿਤੀ ਜ਼ਨਭਾਉਣੀ ਜ਼ਕੰ ਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ!
“ਦਹੇਖੋ ਤੁਿੀਂ ਮਹੇਰਹੇ ਦੋਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਹੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਵਾਂਿਾ ਅਤਹੇ ਿਾਫ਼ ਿਾਫ਼ ਿੱ ਲ ਕਰਾਂਿਾ।” ਡਾਕਟਰ
ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱ ਲ ਜ਼ਫਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਹ ਪੱ ਥਰ ਦਹੇ ਬੁੱ ਤ ਵਾਂਿ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਿਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਵਾਿ ਨਹੀਂ
ਆ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਐ। ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਿਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ
ਘੱ ਟ ਐ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਮਣਵੇਂ ਤੋਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਧੀਮੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱ ਿਹੇ ਟੁਟਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਂਿ ਜ਼ਖਲਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਤ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਬਤ ਤਾਂ ਜ਼ਕਨਾਰਹੇ ਤੋੜਣ
ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਲਿਦਾ ਿੀ।
“ਅਿੀਂ ਉਿ ਦਹੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਐ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਿੀਂ ਦਹੇਣ ਦਾ
ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਐ।”
“ਿਰ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਹੇ ਲੋ ੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਆਂ। ਬੱ ਿ ਮਹੇਰੀ ਦੀਪੀ--।” ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਰੋਣ ਥੰ ਜ਼ਮਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਭੁੱ ਬ ਜ਼ਨਕਲ ਿਈ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਠ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆ।
“ਮੀਕਹੇ ਹੌਂਿਲਾ ਰੱ ਖ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਈ ਜ਼ਦਲ ਛੱ ਡ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਅੰ ਕਲ ਅੰ ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰ ।” ਹੁਬਕੀਂ ਰੋਂਦਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ
ਜ਼ਫਰ ਿਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਜਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਿਵਹੇਰ ਤੱ ਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਿਪੌਂਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦਹੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ
ਉਮੀਦ ਐ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਿਲਹੇ ਔਖਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਘੁੱ ਟ ਲਏ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਸ਼ਬਦ ਉਿ ਨੂੰ ਕੱ ਲ੍ ਿਵਹੇਰ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਵੀ ਕਜ਼ਹਣਹੇ ਪੈ ਿਕਦਹੇ ਹਨ।
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾਂ ਤਾਂ ਦੱ ਿੋ।”
“ਜਹੇ ਇਕ ਪਰਾਈਵਹੇਟ ਰੂਮ ਿਾਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਿੌਖ ਹੋ ਜਾਵਹੇ। ਅੰ ਕਲ ਅੰ ਟੀ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਦਹੇ ਧੱ ਕਹੇ ਖਾ
ਰਹਹੇ ਐ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦਾ ਿਫ਼ਰ ‘ਚ ਈ ਜ਼ਰਹਾ ਐ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀ ਿੋਚ ਲਈ ਿੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ
ਿਬੰ ਧਤ ਨੰਬਰ 'ਤਹੇ ਫੋਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਨਰਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵਹੇਟ ਕਮਰਹੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨਰਿ ਨਾਲ ਕਮਰਹੇ ਦਹੇ ਪੈਿਹੇ ਭਰਨ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾ ਕਹੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਜ਼ਦਖਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਬਿੁਰਿਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਬੋਧਤ ਹੋਇਆ“ਤੁਿੀਂ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਿਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿਾ।”ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਇਕ ਦੋਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਉਿ ਦਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਜ਼ਹਜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਿੁਰਿਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਅਿੀਿਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਬੈਡ 'ਤਹੇ ਪੈ ਿਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਚੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਦੀਪੀ ਿਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਰਮਹੇਸ਼ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਜਹੇ ਇਕ ਵਹੇਰ ਭਾਂਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਿਹੀ ਮੈਂ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਿਕਾਂ ਤਾਂ---।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਜੋੜਹੇ ਹੋਏ ਿਨ ਜ਼ਜਿ
ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲੀ ਵਹੇਦਨਾ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਟੁਟਦਹੇ ਿੁਪਜ਼ਨਆਂ ਦੀ
ਬਹੇਬਿੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਹਲੂਣ ਿਈ।
“ਆਉ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ--।” ਡਾਕਟਰ ਉਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਆਈ ਿੀ ਯੂ ਦਹੇ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਿਆ। ਵਾਰਡ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੀਕਹੇ
ਨੇ ਨਰਿ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱ ਤੀ ਲਾਹੀ ਅਤਹੇ ਮੋਮ ਜਾਮਹੇ ਦਾ ਿਾਊਨ ਪਾ ਕਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਦੀਪੀ
ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਆਕਿੀਜਨ ਦਾ ਮਾਿਕ ਲੱਿਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਠ ਦੀਪੀ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਪਈ ਮਿਾਂ ਹੀ ਜ਼ਦਿਦੀ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਦੀਪੀ
ਦਹੇ ਬੈਡ ਕੋਲ ਜ਼ਿਰਹਾਣਹੇ ਵਾਲਹੇ ਪਾਿਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਰੋਂਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਅਤਹੇ ਿੱ ਚ ਭਰੀ ਅਵਾਿ
ਜ਼ਵਚ ਐਨਾ ਹੀ ਕਜ਼ਹ ਿਜ਼ਕਆ“ਦੀਪੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੀਂ ਮਹੇਰੀ ਬੱ ਚੀ ਭਾਂਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਹੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ।” ਉਹਦਾ ਮਨ ਿਭ ਹੱ ਦਾਂ ਬੰ ਨੇ ਤੋੜ ਕਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਰਾਂਹੀਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਹੁਬਕੀਂ ਰੋਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਿਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਨਰਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੜ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਲਆਂਦਾ। ਕੁਝ
ਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਟੁੱ ਟਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਮਨ ਨਾਲ
ਉੱਠ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ“ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।” ਉਹ ਅੱ ਖਾਂ ਪੂੰ ਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਹੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿੱ ਦ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ
ਜ਼ਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਹੋ ਕਹੇ ਰੁਕ ਜ਼ਿਆ।
“ਰਮਹੇਸ਼ ਿੱ ਚੀ ਿੱ ਲ ਐ ਿਾਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨੀ। ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਾਡਾ ਫਰਿ ਐ।
ਮੈਂ ਕਜ਼ਹ ਆਇਆਂ ਜਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਿੱ ਲ ਵਾਪਰ ਿਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਿਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਆ
ਜਾਵਾਂਿਾ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਿਹੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਸ਼ਾਇਦ ਈ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆਵਹੇ। ਤੂੰ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖੀਂ
ਤਹੇ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਂ ਮੀਕਾ ਿਰੂਰ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਿੌਂ ਲਵਹੇ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਢਾ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ ਅਤਹੇ ਤਹੇਿੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਜ਼ਿਆ।
ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਿਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਡਰ ਿੀ ਦੀਪੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ
ਪੈਰ ਘਿੀਟਦਾ ਕਮਰਹੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਿਾ।
ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਾਤਾ ਜ਼ਪਤਾ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਮੰ ਜ਼ਜਆਂ ‘ਤਹੇ ਿੁੱ ਤਹੇ ਪਏ ਿਨ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ‘ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ
ਜ਼ਕਨੇ੍ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨ ਨਾਲ ਿੁੱ ਤਹੇ ਹੋਣਿਹੇ ਤਹੇ ਪਤਾ ਨੀ ਇਹ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਚੈਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵਹੇ।' ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਭਰ

ਆਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਿਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ।
“ਮੀਕਹੇ ਤੂੰ ਿੌਂ ਜਾਹ। ਮੈਂ ਜਾਿਦਾ ਰਹੂੰ ਿਾ। ਤਹੇਰਹੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਐ।” ਕੁਰਿੀ ਦੀ ਢੋਅ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਰ ਿੁੱ ਟੀ ਬੈਠੇ
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਹੇ। ਆਹ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਮੈਂ ਿੁੱ ਤਾ ਈ ਰਜ਼ਹ ਜਾਂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਧੀਮੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਰਮਹੇਸ਼ ਵੱ ਲ
ਆਿਜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਰੱ ਬ ‘ਤਹੇ ਭਰੋਿਾ ਰੱ ਖ। ਕੁਸ਼ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾਲਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਈ ਬੈਠੇ ਆਂ।“ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫਜ਼ੜਆ ਅਤਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪਤਾ ਜੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਥੱ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਨੀਂਦ ਨੇ ਆ ਘਹੇਜ਼ਰਆ।

ਇੱ ਕੀਵਾਂ
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਥਹੇਰੀ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ। ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੇ ਜ਼ਜਥਹੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ
ਕੀਤੀ ਿੀ ਡਾਂਿ ਦਹੇ ਿੋਰ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਹੇਲਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰਹੇਡਾਂ ਦਹੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹਹੇਠ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਕ
ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਜਊਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਪੁਲਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹ ਿਕਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀ
ਜੀ-ਹਿੂਰੀ ਨਾ-ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਮਜ਼ਨਿਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਉਪਰਲੀ ਥੱ ਲਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ
ਪੁਲੀਿ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਵੰ ਝ ‘ਤਹੇ ਚੜ੍ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਸ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਡੀ ਿੀ, ਐਿ ਪੀ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਹਹੇਠ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਹੇ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਉਪਰਲਹੇ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਹੇਬਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪੈਿਹੇ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਨੇਕ
ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਿਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱ ਡਣੀ ਪੈਣੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ
ਿਰੀਬ ਅਤਹੇ ਬਹੇਿੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਨਿਾਫ ਦਹੇਣ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਿ ਤੰ ਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਣ ਿਰੂਰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਨਭਾਇਆ ਵੀ। ਬਲੈ ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਅਤਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਨਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਿਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਕਦਹੇ
ਕਦਹੇ ਤਾਂ ਨੰਿ ਪੈਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਹੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਲੈਂ ਦਹੇ ਦਹੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵਾਜ਼ਪਿ ਕਰ ਕਹੇ ਜੁੱ ਤੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ
ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਿਮਝਦਹੇ। ਉਹ ਤਾਰਹੇ ਵਰਿਹੇ ਿਮਾਜ਼ਜਕ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਰ ਦਰਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ।
ਐਮ.ਐਲ. ਏ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਵਾਹਵਾ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ। ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਐਿ
ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਕਹੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਐਿ ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਿਰ ਜ਼ਵਚ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਇਕ ਵਧੀਆਂ
ਅਤਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹਾ ਿਟਾਫ ਪਿੰ ਦ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੂੰ ਬਹੇਜ਼ਫ਼ਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਹਰਨੇਕ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਿੁਨੇਹਾ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਤਾਰਾ ਜ਼ਭੱ ਜੀ ਜ਼ਬਲੀ ਵਾਂਿ ਆ ਹਾਿਰ ਹੋਇਆ।
“ਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਨੀ ਮਹੇਰੀ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਭੱ ਜ ਲਾ ਜ਼ਜਥੋਂ ਤੱ ਕ ਭੱ ਜ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਲੈ ਕ ਤੈਨੰ ੂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੀ ਦਹੇਣੀ। ਨਜਾਇਿ
ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨੀ। ਜਹੇ ਤੂੰ ਫਿ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱ ਡਣਾ ਨੀ।” ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੇ ਬੈਂਤ ਦਾ ਡੰ ਡਾ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ਜਹਾ ਮਾਜ਼ਰਆ
ਤਾਂ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਿਾਹ ਉੱਪਰ ‘ਤਹੇ ਹਹੇਠਲਾ ਹਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ

ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਲੱਿਾ। ਪੈਰ ਘਿੀਟਦਾ ਉਹ ਥਾਣਹੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਬਲੈ ਕ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਿੀ। ਛਹੇਟਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਵਹੇਚਣ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਪਰਟ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਇਿ ਬਲੈ ਕ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਇਕ ਿਰੀਬ ਵਰਿ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿਜ਼ਪਰਟ ਨੂੰ ਅੱ ਿ ਲੱਿ ਜਾਣ ਕਰਕਹੇ
ਅੱ ਿ ਦੀ ਲਪਹੇਟ ਜ਼ਵਚ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪਤਾ ਦਹੇ ਆ ਕਹੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਹੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਹਮਤ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਹੇ ਘਰਜ਼ਦਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਿ ਕਹੇਿ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਜ਼ਿਆ। ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨੇ
ਇਿ ਿੱ ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਿਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿਭ
ਔਿਣਾਂ ਦਹੇ ਬਾਵਿੂਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕਹੇ ਿਰਪੰ ਚ ਚੁਣ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਿਮੀਨ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ‘ਤਹੇ ਉਹ ਆਪ ਖਹੇਤੀ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਖਹੇਤੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਕਦਹੇ ਵੀ ਨਾ ਖਹੇਤੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਜ਼ਕੱ ਤਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ। ਖਹੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ
ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਜ਼ਮੱ ਕ ਹੋਣ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਿਾਧਨ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਹੇ ਵਰਿਹੇ ਖੁਦਿਰਿ ਅਤਹੇ ਿੈਰ ਇਨਿਾਨੀ ਿੋਚ
ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱ ਿ ਮਖੌਟਹੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਮਖੌਟਾ ਖਹੇਤੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤਹੇ
ਅਫੀਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਨਕੰ ਮਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ।
ਿੋਚ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਇੱ ਕ ਟਰੱ ਕ ਖਰੀਦ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਦੂਰ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕਹੇ ਟਰੱ ਕ ਨੂੰ ਜਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟਰੱ ਕ
ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਇਿ ਨਾਲ ਦੂਹਰਾ ਤੀਹਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿ ਿੀ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਜ਼ਜਹੜੀ ਹੋਣੀ ਿੀ ਉਹ
ਵੱ ਖਰੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਟਰੱ ਕ ਦਾ ਭਾੜਾ ਲਾਹੁਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਲੈ ਕ ਦਾ ਿਮਾਨ ਵੀ ਟਰੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਢੋਣ ਦਾ ਿੋਚ ਜ਼ਲਆ। ਚਾਰ
ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨਾਲ ਮਹੇਲ ਜ਼ਮਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਿਾਧਨ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਦਹੇ ਡਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਨਵੀਂ ਿਹੇਧ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਤਾਰਾ ਹੁਣ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਖੁਸ਼ ਿੀ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਥਾਣਹੇ ਦਹੇ ਅੱ ਜ਼ਿਉਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਰਾ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ
ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਲਉ ਜਨਾਬ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਮੱ ਠਾ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਤਾਂ ਮਹੇਰੀ ਜੂਨ ਿਧਾਰ ‘ਤੀ।” ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਠਆਈ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਰੱ ਖ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਪੂਰਹੇ ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਿਾਹਮਣੀ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ।
“ਇਹ ਕੀ ਆ?" ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੂੰ ਅਿਲੀ ਿੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਰੁੱ ਖਾ ਜ਼ਜਹਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਜਨਾਬ ਮਹੇਰਾ ਬਲੈ ਕ ਦਹੇ ਕੁੱ ਤਹੇ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁੜਾ ‘ਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੱ ਕ ਖਰੀਦ ਜ਼ਲਆ ਜਨਾਬ।”
“ਕੁੱ ਤਹੇ ਦੀ ਪੂਛ ਕਦਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਰਦਾਂ! ਡੱ ਬਾ ਚੱ ਕ ਕਹੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣ ਅਜਹੇ ਤੂੰ ਦੁੱ ਧ ਧੋਤਾ ਨੀ ਹੋਇਆ।” ਹਰਨੇਕ
ਜ਼ਿੰ ਘ ਦਹੇ ਤਹੇਵਰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱ ਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹੁਜ਼ੜਆ।
“ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤਹੇਰਹੇ ਟਰੱ ਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਾਇਿ ਚੀਿ ਹੋਵਹੇ!” ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਘੋਖਜ਼ਦਆਂ ਉੱਠ ਕਹੇ ਆਪਣੀ

ਿੱ ਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਤ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠਕੋਜ਼ਰਆ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜ੍ਨ ਦਾ
ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ।
“ਨਾ ਜਨਾਬ ਨਾ। ਮਹੇਰਹੇ ‘ਚ ਐਨੀ ਜੁਰਅਤ ਜ਼ਕਥਹੇ ਬਈ ਥੋਡਹੇ ਠਾਣਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਲਤ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂ।” ਤਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਜ਼ਣਆ
ਹੱ ਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੌ ਵਾਰ ਦੁਰਕਾਜ਼ਰਆ, 'ਮਨਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਿੀ।' ਹੱ ਥ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਥਾਣਹੇ ‘ਚੋਂ
ਮਿਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ।
ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਰਜ਼ਹਣਾ ਰਾਿ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਘੱ ਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ
ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਬਨਾਉਣ ਅਤਹੇ ਨੇੜਹੇ ਤਹੇੜਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਦਹੇ ਆਪਣਹੇ ਵਰਿਹੇ ਲੰਡਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਦਹੇਣ ਲੱਿਾ।
ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਿ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਅੱ ਤਵਾਦੀ ਿਰਿਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਹੇਿੀ ਨਾਲ
ਵਧ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਦਹੇ ਬੂਥਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਿ ਅੱ ਿ ਦਾ ਿੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਜਆਦਾ ਹੀ ਿੀ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਾਇਿ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ। ਧੀਆਂ ਜ਼ਧਆਣੀਆਂ ਦੀ
ਇੱ ਿਤ ਆਬਰੂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਫੂਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਖਾਜ਼ਲਿਤਾਨ ਦਹੇ ਨਾਂ ਹਹੇਠ ਲੁਟਹੇਰਹੇ ਿਰੁਪਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਿੁੱ ਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰ ਦਾ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ।
ਕਨੂੰਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਨਰਬਿਤਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਿ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰ ਤਰੀ ਲੋ ਕ ਜ਼ਬਆਨ ਬਾਿੀ
ਨਾਲ ਡੰ ਿ ਟਪਾ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿਰਦਹੇ-ਪੁਜਦਹੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਿਹੇ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਇਕ ਘਰ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਮੇਂ ਜ਼ਿਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰ
ਆ ਕਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਮਹੌਲ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਅਤੱ ਵਦੀਆਂ ਦਹੇ ਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਬਥਹੇਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆ ਕੱ ਢ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਹਰ
ਕਤਲ ਹੀ ਅੱ ਤਵਾਦ ਦਹੇ ਖਾਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜਮ੍ਾ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਵਰਿਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕੰ ਨੇ੍ ਕੁ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਨ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਉਿ ਤੋਂ
ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਥੁੱ ਕੀ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਤਾਰਾ ਆਪਣਹੇ ‘ਤਹੇ ਹੋਏ ਹਮਲਹੇ ‘ਚੋਂ ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ਜਾਂ ਆਪਣਹੇ ਹੰ ਢਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ
ਬਚ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਖਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਤਹੇ ਲੋ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਡਰਾਕਲ ਨਾ ਿਮਝ ਲੈ ਣ। ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ
ਉਿ ‘ਤਹੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲਹੇ ਵਾ ਹਮਲਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੱ ਡੀਆਂ ਤਾਈ ਂ ਕੰ ਬਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਹੱ ਡੀਆਂ ਤੱ ਕ ਠਰ ਜ਼ਿਆ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਾ।
ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿੋਰੀ ਨੂੰ ਿਾਹਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਧਹੇਲਾ ਮੁੱ ਲ ਨੀ ਰਜ਼ਹਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ‘ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤਾ ਿਾਲਾ ਜੀ ਨੀ ਲਿਦਾ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਅਰਿੀ ਰੀਿ ਜ਼ਕਥਹੇ। ਕੰ ਮ ਈ ਅਹੋ ਜ਼ਜਆ ਜ਼ਵੱ ਢ ਜ਼ਲਆ ਬਈ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਛੱ ਡ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ।'
ਿੁਣ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੰ ਦਾ-’ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਈ ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਮੁੱ ਠੀ ‘ਚ ਆਇਆ
ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਤਾਰਾ ਮੁਿਕੜੀਏ ਂ ਹਿਦਾ ਅਤਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੌਂਿਲਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ।
ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਵਧਵਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਾ। ਉਹ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕਹੇ ਉਿ ਕੋਠੀ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ
ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਜਦ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ

ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਬੰ ਦੂਕਾਂ ਵਾਲਹੇ ਪੰ ਜ ਚਾਰ ਬੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮੱ ਠੀਆ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਿ ਤੋਂ
ਕੋਠੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਉਹ ਅੱ ਧੀ ਕਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਿਈ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਿਾ ਨਾ ਛੱ ਡਣ
ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਮਕਿਦ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਿੀ।
ਉਹ ਔਰਤ ਤਰਲਹੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਵਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਲਾਹੁਣ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਟੱ ਿ ਤੋਂ ਮੱ ਿ ਨਾ ਹੋਇਆ।
“ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪੁਆਇਆ ਤਹੇ ਆਹ ਲਉ ਿਾਈ। ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਦੱ ਿੋ ਜ਼ਕਿ ਜ਼ਦਨ ਕਰਾਈਏ।” ਔਰਤ ਦਾ ਰੰ ਿ ਪੀਲਾ
ਫੱ ਕ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਮਾਰਨ ਲੱਿਾ ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨਾ ਮੰ ਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱ ਥ ਧੋਣਹੇ
ਪੈਣ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਮੁਫਤ ਵਾਂਿ ਆਪਣਹੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ।
ਇਨਿਾਨ ਬਣ ਕਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਚੰ ਿਹੇ ਕੰ ਮ ਅਤਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਤਾਂ ਮਾੜਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਕਹੇ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ ਲੋ ਕ ਜਲਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਮਾੜਹੇ ਅਤਹੇ ਿਮਾਜ ਜ਼ਵਰੋਧੀ
ਕੰ ਮਾਂ ਕਾਰਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਟਰੱ ਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਹੇ ਪ੍ਧਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਨੇ
ਲੰਡਹੇ ਨੂੰ ਮੀਣਾ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕਹੇ ਜ਼ਮਲਦਾ। ਪ੍ਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਵਰਿਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੱ ਪ ਪਾਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕਹੇ ਪ੍ਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਰਿਤਹੇ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪ
ਪ੍ਧਾਨ ਬਣ ਜ਼ਿਆ। ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਹੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲੋ ਕ ਤਾਂ ਡਰਦਹੇ ਮਾਰਹੇ ਉਿ ਦੀ ਜੀ ਹਿੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ। ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਦੋਿਤ
ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਪਲਾ ਕਹੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਧਾਨ' ਦੀ ਲੱਿੀ ਪੂਛ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਅਿਾਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਵੀ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦਾ ਭੋਿ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬਲਾਏ ਿੱ ਦਹੇ ਹੀ ਜਾ
ਹਾਿਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਤਾਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪੜ੍ਾਈ ਜ਼ਲਖਾਈ ਵਰਿਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਰ ਿੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਭੋਿਾਂ ‘ਤਹੇ
ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਨਆਂ ਪਰਜ਼ਨਆਂ ‘ਤਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿੁਣ ਿਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਜ਼ਿਰਫ਼ ਇਿ ਇਕ ਿੁਣ ਦਹੇ ਿਹਾਰਹੇ ਹੀ ਉਹ ਅਣਪੜ੍
ਅਤਹੇ ਿਾਦਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਹੇਡਣ ਦਹੇ ਿਮਰੱ ਥ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਟਰੱ ਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਿਾ ਉਿ ਨੇ ਬਹੇਜ਼ਕਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਜ਼ਤਆ। ਇੰ ਝ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਉਿ
ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬੱ ਲਹੇ ਬੱ ਲਹੇ ਹੋ ਿਈ। ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਮੋਟਹੇ ਕੰ ਮ ਉਿ ਨੇ ਪੁਲਿ ਆਜ਼ਦ ਵਰਿਹੇ ਮਜ਼ਹਕਜ਼ਮਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕਰਵਾ ਦਹੇਣਹੇ। ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਛੁੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪੁਲਿ ਵਰਿਹੇ ਮਜ਼ਹਕਮਹੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਅਤਹੇ ਬਦਨਾਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਹੇ
ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲਹਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿ ਦਹੇ ਿਰੀਏ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਆਮ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦਹੇ ਵਾਲਹੇ ਅਫ਼ਿਰਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਬਣ ਿਈ। ਇਹੋ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰ ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਿ ਆ ਜ਼ਿਆ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੰ ਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਅਜਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱ ਜ਼ਡਆ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਜ਼ਿੰ ਘ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ
ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਦਹੇਿੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕਹੇ ਵਹੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਹੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝ ਜ਼ਭਆਲੀ ਕਰ ਕਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਹੇ ਨੇੜਹੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਦਹੇਿੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਠੇਕਹੇ ਦਹੇ ਿਰੀਏ
ਉਿ ਦੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਜ਼ਡਿਜ਼ਟਲਰੀ ਦਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਹੋ ਿਈ। ਮਾੜਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦਹੇ ਮਾਹਰ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੁਝ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ(ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਡੱ ਜ਼ਬਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਠੇਜ਼ਕਆਂ ‘ਤਹੇ ਭਹੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਿਨ) ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕਾਿਿ ਪੱ ਤਰ ਦਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਦਹੇ ਵਾਧਹੇ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤੀ ਅਤਹੇ ਘੱ ਟ ਖਤਰਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਨਾਂ ਐਕਿਾਈਿ
ਅਤਹੇ ਟੈਕਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਿਤੀ ਵਹੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਮਮੂਲੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਰਕਾਰੀ ਟੈਕਿ
ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਜਆਦਾ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀ ਕਰਦਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੌ ਡੀਆਂ ਭਾਅ ਜ਼ਮਲਦੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਠੇਕਹੇ ਦਹੇ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਿਿਤੀ ਵਹੇਚ ਕਹੇ
ਢਹੇਰ ਿਾਰਹੇ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾਉਂਦਾ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਹੇ ਿੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅੱ ਡਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਿਨ। ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਚੜ੍ਦੀ ਉਮਰ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਉਿ ਨੇ ਵਰਿਲਾ ਲੈ ਣਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਕੱ ਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ ਣਾ। ਤਾਰਾ ਆਪ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ
ਤੌਰ 'ਤਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਚਹੇਲਹੇ ਬਾਲਕਹੇ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਹੇ ਦਹੇਈ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ। ਪੰ ਜਾਬ ਕੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਿਜ਼ਭਅੱ ਤਾ ਅਜ਼ਜਹੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਬਹੁਤਹੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿੋਚਦਹੇ ਪੈਿਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ! ਬੱ ਿ ਪੈਿਹੇ ਵਾਲਹੇ ਦੀ ਜੀ
ਹਿੂਰੀ ਪੂਰਹੇ ਜ਼ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਦਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈਿਹੇ ਅਤਹੇ ਲੁੱਚਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਿਦਕਹੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ‘ਇੱ ਿਤ' ਬਣ ਿਈ। ਹੁਣ ਤਾਰਹੇ
ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨ ਦਾ ਿੁਪਨਾ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀਆਂ।
ਜੱ ਿਾ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਹੱ ਡੀ ਫਿੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਖਤਰਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਫਿਤਾ ਵੱ ਢਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਆਪ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ
‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਜਹੇਲ੍ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਜੋਿੀ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਹੁਣ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਿੀ। ਿਰੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਅਰਾਮ ਅਤਹੇ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਹੰ ਢਾਈ ਿੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਲਹੇ ਿਖ਼ਤ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਬਹੁਤਾ
ਿੋਹਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਿੁਭਾਅ ਲੋ ੜ ਅਤਹੇ ਖੁਦਿਰਿੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੀਿਣਾ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ
ਹੰ ਜ਼ਢਆ ਵਰਜ਼ਤਆ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਮਨੋਜ਼ਵਜ਼ਿਆਨਕ ਹੀ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਢੱ ਡ ਜ਼ਵਚਲੀ ਿੱ ਲ ਦਾ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਿਾ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ। ਉਿ ਦੀ ਿੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਆਪਣਹੇ
ਮਕਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਰ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਿਕੀਮ ਿੁੱ ਝੀ।
“ਉਹ ਜ਼ਬਜ਼ਕਆ ਜਾਹ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਿੱ ਦ ਕਹੇ ਜ਼ਲਆ। ਕੋਈ ਿਰੂਰੀ ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ।” ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਜ਼ਬੱ ਕਹੇ
ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਿੱ ਜੀ ਬਾਂਹ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਬੁਲਾਵਹੇ ਉਿ ਦੀ ਿਮਝ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ੍ੀ ਤਾਰਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ‘ਿਰਹੇਜੀ ਬੋਲਦਾਂ। ਜਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਹੇਰਾ ਿਨੇਹਾਂ ਦਹੇ ਕਹੇ ਆ।” ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬੱ ਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਜਿਾਇਆ ਹੋਵਹੇ।
ਜ਼ਬੱ ਕਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜ਼ਨੱਕਲ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜਾਂਜ਼ਦਆਂ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ
ਿੁੱ ਝੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਿਈ।
ਜ਼ਬੱ ਕਹੇ ਦਾ ਿਨੇਹਾਂ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਿਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਤਾਂਈ ਕੀ ਕੰ ਮ ਹੋ ਿਕਦਾ! ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਬੱ ਕਹੇ ਨੂੰ

‘ਚੰ ਿਾ ਜਾਹ' ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਤੋਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਜ਼ਬੱ ਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਪੱ ਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਜੱ ਿਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀ ਮੁੜਨਾ। ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਬਹੇਚੈਨੀ ਐਨੀ ਹੋਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਤੰ ਨ ਚਾਰ ਚੱ ਕਰ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਮਾਰ
ਆਇਆ। ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿੁਨੇਹੇਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੜ ਪੱ ਲਹੇ ਕੁਝ ਨਾ ਜ਼ਪਆ। ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਮੋਟਰ ਿਾਇਕਲ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਹ ਧਾ ਕਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਤਹੇਰਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਬੱ ਲੀ ਚੱ ਟ ‘ਿੀ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਮਖੌਲੀਆ ਅੰ ਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਅਜਹੇ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਫੱ ਟ
ਜਵਾਬ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਤੂੰ ਿੁਣੇਂਿਾ ਤਾਂ ਤਹੇਰਾ ਮੂੰ ਹ ਵੀ ਮਹੇਰਹੇ ਵਰਿਾ ਬਣਜੂ।” ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਯੱ ਕ ਦੱ ਮ ਿੰ ਭੀਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਦੱ ਿ।” ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਝਪਕੀਆਂ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲ ਿੁਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜ਼ਿਆ।
“ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਿੀਰੀ ਜ਼ਬੱ ਕਾ ਆਇਆ ਿੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਿੱ ਜ਼ਦਆ ਅਖਹੇ ਕੁਸ਼ ਕੰ ਮ ਆ।”
“ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੈਨੰ ੂ ਭੈਣ -----।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਵੱ ਡੀ ਿਾਰੀ ਿੰ ਦੀ ਿਾਲ੍ ਕੱ ਢੀ ਅਤਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਥੁੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਆਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਭਮਾਲੀਆਂ ਦਹੇਣੀਆਂ!”
“ਉਹਦੀ ਫਹੇਰਹੇ ਦਹੇਣਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਿਰੂਰ ਆ। ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਿਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਬੈਠਾ ਤਹੇ ਦੂਜਹੇ
ਪਾਿਹੇ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਮੱ ਥਾ ਖੁਰਜ਼ਕਆ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਿਾਲਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਨੇ ਮੱ ਤ ਈ ਮਾਰਤੀ।” ਰੁਲਦੂ ਪੈਰ ਦਹੇ ਅੰ ਿੂਠੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਖੁਰਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਤੈਂ ਕੀ ਿੋਜ਼ਚਆ ਫਹੇਰ!”
“ਇਕ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਿੁਣ ਲੀਏ ਕੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ!” ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਜਕਦਹੇ ਜਕੌਂ ਦਹੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਲ ਦੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਜ਼ਕਤਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਆਲੀ ਨਾ ਹੋਵਹੇ।” ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨੇ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਿਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ
ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਕੱ ਢ ਜ਼ਵਰੋਧੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਿਨ। ਉਹ ਜ਼ਹੱ ਕ ਠੋਕ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ ਕਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ਨੰਿਹੇ
ਜ਼ਚੱ ਟਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਭੰ ਡਦਹੇ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਜ਼ਛਟੀ ਵਹੇਲਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਿੱ ਜ਼ਦਆ।
ਤਾਰਾ ਭੋਿ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ
ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਬੂਰੀ ਵੱ ਿ ਉਿ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱ ਛਣਾ ਜ਼ਪਆ। ਤਾਰਾ ਅੱ ਧਹੇ ਘੰ ਟਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਢੱ ਡ ਜ਼ਵਚ ਹਿਦਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਹੇ ਿੁੱ ਟ ਦਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਹੁਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ
ਿਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਦੋਿਲਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਹੁਣ ਲੱਿਾ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਵੱ ਲੋਂ ਬਥਹੇਰੀ
ਿਫ਼ਾਈ ਪਹੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਲੱਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਧੋਤਹੇ ਨਾ ਿਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਥਹੇਰਾ ਿਮਝਾਇਆ ਬਈ ਜਹੇ ਤਾਰਾ ਬਹੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾ
ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਇਿ ਜ਼ਵਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਚਾਲ ਐ। ਤੁਿੀਂ ਆਪ ਉਿ ਦੀ ਚਾਲ ਜ਼ਵਚ ਫਿੀ ਜਾਂਨੇ ਐ।ਂ

ਕੁਝ ਕੁ ਬੰ ਦਹੇ ਿਮਝ ਿਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁੱ ਡਾ ਬੰ ਨ੍ੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਤਾਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ।
ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੁੱਕਤਾਚੀਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਇਿ
ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੰ ਨਤ ਕਰ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਿੁਰੂ ਿਰੰ ਥ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਕਿਮਾਂ ਖਾ ਆਇਆ
ਜ਼ਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕਹੇ ਰਹਹੇਿਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰਿਹੇ ਜ਼ਚੱ ਟਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਹੋ ਿਏ।
ਜਦੋਂ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੂਜਹੇ ਪਾਜ਼ਿਉਂ ਟੁੱ ਟ ਿਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨੱਕੀ ਜ਼ਨੱਕੀ
ਿੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਬਹੇਇੱਿਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਵਰਤ ਲਏ ਪਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਲਆ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ
ਕੋਲ ਚੁੱ ਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਬੀ ਦਹੇ ਕੁੱ ਤਹੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ।
“ਹਾਂ ਜਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ‘ਚ ਈ ਨੀ ਿੀ।” ਰੁਲਦੂ ਖਜ਼ਿਆਨੀ ਜ਼ਜਹੀ ਹਾਿੀ ਹੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਜ਼ਹੰ ਨਾ ਮਹੇਰਹੇ ਆਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹ। ਦਹੇਖ ਭਲਾ ਉਹ ਤਹੇਰਹੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ!” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਫੈਿਲਹੇ ਵਾਂਿ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ
ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ।

ਬਾਈਵਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਲਈ ਇਹ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਿਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਰਾਤ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ
ਉਿ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜਣ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਆਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕੰ ਨੇ੍ ਮਰੀਿ
ਹਰ ਰੋਿ ਉਿ ਦੀ ਦਹੇਖ ਰਹੇਖ ਜ਼ਵਚ ਮਰਦਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕੰ ਨੇ੍ ਉਿ ਦੀ ਦਹੇਖ ਰਹੇਖ ਜ਼ਵਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕਹੇ ਘਰ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ।
ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਦਹੇਣ ਲੱਜ਼ਿਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ। ਤੁਰ ਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਫਿੋਿ ਿਰੂਰ ਹੁੰ ਦਾ।
ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੈਕਟਿ ਨਾਲ ਉਿ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਮਰੀਿ ਠੀਕ ਹੋ ਕਹੇ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤਹੇ ਉਹ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਕੱ ਤਹੇ ਲੱਜ਼ਿਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
ਦੀਪੀ ਲਈ ਉਿ ਦੀ ਤੜਪ ਐਨੀ ਜ਼ਕਉਂ ਿੀ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੋਿਤ ਦੀ ਬੱ ਚੀ ਜ਼ਜਿ
ਨੂੰ ਉਹ ਅੱ ਜ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਹੇਰ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਬੱ ਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਆ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੁਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ
ਜ਼ਵਚਲੀ ਬਹੇਬਿੀ ਿੀ ਜਾਂ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਖਲਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਇਕੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਿਬਰ ਜ਼ਵਚਲੀ ਹੂਕ ਜ਼ਕਿਹੇ ਤਰ੍ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ
ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਕਰ ਿਈ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਮਾਿੂਮ ਜ਼ਪਆਰਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਆਣਪ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੀਲ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਕੁਝ ਵੀ ਿੀ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਜਾਿਦੀਆਂ ਿੌਂਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਿਦਹੇ ਬੁਝਦਹੇ
ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਿਵਹੇਰ ਵਹੇਲਹੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਆ ਿਈ ਅਤਹੇ ਪੰ ਜ ਵਜਹੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਕੰ ਨ ਪਾੜਵੀਂ ਅਵਾਿ ਨੂੰ ਿੁਣਜ਼ਦਆਂ ਉਹ ਤ੍ਬਕ ਕਹੇ ਬੈਡ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਉੱਜ਼ਠਆ। ਉਿ ਦੀ ਿਵਹੇਰ ਦੀ ਜ਼ਸ਼ਫਟ ਿੀ ਅਤਹੇ ਛਹੇ ਵਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਡਊਟੀ ‘ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਿੀ। ਫਟਾ ਫਟ ਉਹ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜ਼ਿਆ
ਅਤਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕਹੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਏ ਦੀ ਕੌ ਲੀ ਅਤਹੇ ਚਾਹ ਉਿ ਲਈ ਟਹੇਬਲ
ਉਤਹੇ ਜ਼ਲਆ ਰੱ ਖੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੁਝ ਿੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਪਤਨੀ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱ ਟ ਭਰੀ ਅਤਹੇ
ਬਾਕੀ ਦੀ ਚਾਹ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਹੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉਿ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖਦੀ

ਰਜ਼ਹ ਿਈ।
ਿਾਰਾ ਿਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਮਨ ‘ਤਹੇ ਦੀਪੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਹਿਪਤਾਲ ਫੂਨ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਉਿ ਦਹੇ ਬਾਰਹੇ ਪਤਾ
ਕਰਹੇ। ਉਿ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਕੱ ਥਹੇ ਿੀ! ਉਹ ਉੱਡ ਕਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ
ਹਿਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਅੱ ਜ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਿ ਦੀ ਜ਼ਕਰਨ ਜਿਦੀ ਬੁਝਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਦੀਪੀ ਅਜਹੇ ਠੀਕ ਿੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਿ ਦਾ। ਅਣ-ਜ਼ਮਊਂਦੀ ਆਿ ਨਾਲ ਉਹ ਿੱ ਡੀ ਭਜਾਈ
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਿਪਤਿਲ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਜ਼ਲਫ਼ਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦਹੇ ਛੜੱ ਪਹੇ ਮਾਰਦਾ ਭਜਜ਼ਦਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍
ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਹਵਾ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲਹੇ ਵਾਂਿ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਨਰਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਸ਼ੁਭ-ਿਵਹੇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਨੇ ਦੀਪੀ
ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਿਰ ਿਟਹੇਬਲ ਐ--।” ਨਰਿ ਨੇ ਅਜਹੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਹਰਦੀਪ ਤਕਰੀਬਨ ਭਜਜ਼ਦਆਂ ਦੀਪੀ
ਦਹੇ ਬੈਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵਹੇਖ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜ਼ਵਚ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਉਿ ਦਾ ਿਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ, ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਆਜ਼ਦ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਿਭ ਪੜ੍ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਪੜ੍ਜ਼ਦਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਕੁਝ
ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇ ਭਾਵ ਆ ਜਾ ਰਹਹੇ ਿਨ।
“ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰ ਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਐ।” ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ
ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਿਈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਨਰਿ ਨੂੰ ਬੁਲਇਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੜੀ
ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾ ਦਾ ਰੰ ਿ, ਉਿ ਦੀ ਨਬਿ, ਉਿ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਤਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਜ਼ਦ ਚੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਿਈ
ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਵੱ ਧ ਿਈ ਿੀ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਖਤਰਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅਿਲ ‘ਚ ਖਤਰਾ ਅਜਹੇ ਵੀ ਜ਼ਿਰ
‘ਤਹੇ ਮੰ ਡਲਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਿ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਲੜਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਵਾਲਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਿਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਿੀ। ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖਤਰਹੇ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਿ ਨੂੰ ਐਨਾ ਚਾਅ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਦੀਪੀ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੋ ਿਈ ਹੋਵਹੇ।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜਦ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਵਾਰਡ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਿਨ। ਡਾਕਟਰ ਐਨੀ
ਕਾਹਲੀ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ਠਆ ਵੀ ਪਰ
ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਧਆਨ ਤਹੇਿੀ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਰਮਹੇਸ਼ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਾ ਊਂਘ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜਿਾਇਆ

ਤਾਂ ਉਹ ਅੱ ਬੜ ਵਾਹਹੇ ਉੱਠ ਖਲੋ ਤਾ।
“ਖ਼ਬਰ ਮਾੜੀ ਲਿਦੀ ਆ--।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿੱ ਚ ਭਰਹੇ ਬੋਲ ਕੰ ਬ ਿਏ।
“ਕੀ -ਕੀ ਮਤਲਬ!” ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਿਲ ਿੱ ਲ ਅਜਹੇ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲੱਿੀ।
“ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਹੁਣਹੇ ਭੱ ਜ਼ਜਆ ਭੱ ਜ਼ਜਆ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਿਆ। ਪਤਾ ਨੀ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ---।” ਤਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਦਰੱ ਖਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱ ਟਹੇ ਿੁੱ ਕਹੇ ਪੱ ਤਹੇ ਵਾਂਿ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਡੱ ਿ ਜ਼ਪਆ। ਰਮਹੇਸ਼ ਉਿ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਦਹੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਦਹੇ
ਰਾਤ ਵਾਲਹੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਿਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਿਜ਼ਕਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਵੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਿਹਾਰਹੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ।
“ਮੀਕਹੇ ਜਹੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਹੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਣਾ ਈ ਪੈਣਾ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਰੁੰ ਧਹੇ ਿਲਹੇ ‘ਚੋਂ ਲੜਖੜਾਂਉਂਦਹੇ ਬੋਲ ਮਿਾਂ
ਹੀ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਹੇ। ਰਮਹੇਸ਼ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਲਈ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਡੁਬਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਹਾਰਾ ਦਹੇਣ ਲਈ
ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਘੁਟਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰ ਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੁੰ ਧਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਵਾਰਡ ਦਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ‘ਤਹੇ ਲੱਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਿਨ। ਉਹ ਕਦਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਪੰ ਦਰਾਂ ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀ ਿੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਿਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਦਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਛਾਵਾਂ ਜ਼ਵਰਲਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਕੋਲ
ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਹੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਏ। ਦੀਪੀ ਜ਼ਵਚ ਆਈ ਥੋੜੀ ਪਰ ਜ਼ਿਹਤਮੰ ਦ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਕੱ ਲ੍ ਨਾਲੋਂ ਅੱ ਜ ਮੈਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਵੱ ਧ ਆਿਮੰ ਦ ਆਂ ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜਹੇ ਟਜ਼ਲਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰਹੇ ਪਤਾ ਚੱ ਲ
ਜਾਵਹੇਿਾ। ਜ਼ਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਵਾਰਡ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੀ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਾੜਹੇ ਮੋਟਹੇ ਜ਼ਖਲ ਿਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਅਜਹੇ ਚਾਰ ਕੁ ਕਦਮ ਹੀ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਰਮਹੇਸ਼ ਮੈਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕਹੇ ਖਾਣਾ ਫੜ ਜ਼ਲਆ।”
“ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਿੀਂ ਿਾਰਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਠੀਕ ਆ ਜਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਚੀਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱ ਿ ਦਹੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲਦਾਂ।” ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡ
ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ‘ਤਹੇ ਆਿ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਹੇੜਾ ਲਈ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਲਹੇ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਬਿੁਰਿਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਿਈ। ਬੀ ਜੀ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਜੁੜ ਿਏ ਅਤਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਰੱ ਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰ ਿਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਵਚ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
“ਪ੍ਮਾਤਮਾਂ ਤਹੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਕੁੜੀ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਮਹਰ ਕਰ। ਿਾਡਹੇ ਕੱ ਖ ਰੱ ਖ ਲੈ । ਤਹੇਰਹੇ ਦਰ ‘ਤਹੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਿ ਮੰ ਨਿੁਰ
ਕਰ।” ਜ਼ਫਰ ਬੀਜੀ ਨੇ ਿਜ਼ਤਨਾਮ ਵਾਜ਼ਹਿੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਚਾਹ ਅਤਹੇ ਨਾਸ਼ਤਹੇ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਹੇ ਿਏ।
ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਵਹੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱ ਲੀ ਿੀ।
“ਹੁਣਹੇ ਈ ਮੈਂ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਐ। ਉਿ ਦੀ ਤਾਿਾ ਬਲੱਡ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣਹੇ ਆਈ ਐ। ਉਿ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ,
ਨਬਿ, ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਿੱ ਲ ਕੀ ਮੋਟਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਕਾਫੀ ਮੋੜ ਜ਼ਪਆ।” ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਣਾਂ ਮੂੰ ਹ ਹੌਂਿਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੋਵਹੇ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਮੰ ਜ਼ਨਆ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਪੀ ਬਾਰਹੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ
ਦਹੇਵਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਦਲ ਢਾਹੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਿੀ। ਅਜਹੇ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਿਹਾਰਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਵਹੇਰ ਉਿ
ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਉਹ ਇਕੱ ਲੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਦਲ ਤੋੜਵੀਂ ਖਬਰ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ
ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ ਅਤਹੇ
ਉਿ ਨੇ ਪੀ ਿੀ ਓ ਤੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
“ਐਨੇ ਜ਼ਦਨ ਹੋ ‘ਿਹੇ ਤੁਿੀਂ ਫੋਨ ਨੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਬਾਰਹੇ ਕੁਿ ਤਾਂ ਦੱ ਿਣਾ ਿੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਕਹੇ ਪਾਿਲ ਹੋਈ ਪਈ
ਆਂ।” ਿੀਤੋ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਲ ਪੈ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਚੁੱ ਪ ਉਿ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਿੁਣਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ
ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿ ਤੋਂ ਬਹੇਹਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰ ਿ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਈ ਬਹੇਿੁਰਤ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਪਆਂ। ਮੋਿਹੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਬਈ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ
ਲੈ ਿਏ। ਉਹਨੀਂ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਿ ਲੁਜ਼ਧਆਣਹੇ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਜ਼ਪਆ। ਚੰ ਿਾ ਹੋਇਆ ਰਮਹੇਸ਼ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਿਆ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕਹੇ
ਅਿਲੀ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਫਹੇਰ----।” ਿੀਤੋ ਦੀ ਅਵਾਿ ਕੰ ਬੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਕੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਜ਼ਵਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜ਼ਫਰ ਿਈ।
“ਬੱ ਿ ਤੂੰ ਿਮਝ ਲਾ ਬਈ ਜ਼ਕਿਮਤ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨ ਐ। ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ---।” ਅੱ ਿਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਅਤਹੇ
ਉਿ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਜ਼ਲਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਪ੍ੀਤ ਹੁਣ ਜ਼ਕਵੇਂ ਆ?"
“ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਿ ਤਿੱ ਲੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱ ਿ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਈ ਮਰਹੇ ਪਏ ਿੀ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ
ਜ਼ਦਲ ਕਰੜਾ ਕਰਕਹੇ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿੁੱ ਕਹੇ ਿਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਾਂ ਅਵਾਿ ਜ਼ਨਕਲਦੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਉਦਾਿੀ ਜ਼ਭੱ ਜੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਿੁਣਦੀ।
“ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਫਕਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰ । ਿੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕਹੇ ਬਾਕੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ
ਿੁੱ ਖ ਿਾਂਦ ਅਤਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੱ ਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਵਹਲਾ ਹੋਇਆ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ

ਅਤਹੇ ਉਹ ਹਿਪਤਾਲ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਪਏ।
“ਰਮਹੇਸ਼ ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱ ਜ ਵਾਜ਼ਪਿ ਚਲਾ ਜਾਹ। ਹੁਣ ਦੀਪੀ ਅੱ ਿਹੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਈ ਬਹੇਜੀ ਤਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ
ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਨਰਕ ਭੋਿਦਹੇ ਆ।”
“ਪਰ ਤੂੰ ‘ਕੱ ਲਾ। ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਜਾਂ ਿਵਹੇਰਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਦੂਜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਵਾਪਿ ਆ ਜੂੰ ।”
“ਨਈ ਂ ਯਾਰ ਲੋ ੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਈ ਤੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂੰ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਅਤਹੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਿੀ।
ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਉਹ ਹਿਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਿਏ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਕੋਲ ਰੱ ਖੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਜਹੇ ਿੋਚ ਈ ਰਹਹੇ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਬੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਿਲਾ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਆਪਦਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਭਹੇਜ ਦਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਈ ਜਾਊਂ। ਉਹਦਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ---।” ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਿੱ ਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਿਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਅਿੀਂ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜਹੇ ਤੱ ਕ ਵਹੇਖਦਹੇ ਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਹੇ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂ। ਜਹੇ ਲਹੇ ਟ ਹੋਿਹੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੋਿਹੇ ਰਜ਼ਹ ਪੈਣਿਹੇ ਤਹੇ ਿਵਹੇਰਹੇ ਮੈਂ ਬੱ ਿ ਬਠਾ ਦੂੰ ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ
ਰਾਇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਜੱ ਚ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਘੜੀ ਦਹੇਖੀ। ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਦਹੇ ਦੋ ਵੱ ਜਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱ ਪ ਯਾਦ ਆਈ।
ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਬਿੁਰਿਾਂ ਤੋਂ ਅੱ ਖ ਬਚਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਿੁੱ ਟੀ ਥਮਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਉਂਿਲ ਰੱ ਖ ਕਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਤਕਾਰ ਵੱ ਧ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਹੇ
ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਹੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿੱ ਦ ਜ਼ਲਆ।
“ਆਹ ਕੀ ਯਾਰ। ਪੈਿਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਹੈਿਹੇ। ਬੱ ਿ ਤੁੜਾਉਣਹੇ ਆ। ਤਹੇਰੀ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਬਈ ਤੂੰ ਐਨਾ ਿੋਜ਼ਚਆ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਜਜੀ
ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਰੱ ਖ ਤੂੰ ਆਵਦਹੇ ਕੋਲ। ਪੈਿਹੇ ਤੜਾਉਣ ਦੀ ਅਜਹੇ ਲੋ ੜ ਨੀ। ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਜੰ ਨੇ ਘਰ ਪਏ ਿੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਿੀ।
ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਆਊਂ। ਨਾਲਹੇ ਪੌਂਡ ਦਹੇ ਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂ ਿਹੇ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਹੇ ਵੱ ਲ ਵਜ਼ਧਆ
ਹੱ ਥ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਝਟਕ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਾ ਜ਼ਦਲੋਂ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜ਼ਹਿਾਨਮੰ ਦ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਰਮਹੇਸ਼
ਜ਼ਬਨਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੱ ਚੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਇਿ ਦਾ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਤਾ ਿੀ।
ਚਾਰ ਕੁ ਵਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਬਾਰਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਦੀਪੀ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱ ਖਾਂ ਖੋਲ੍ੀਆਂ ਵਹੇਿਹੇ ਅਜਹੇ ਕਮਿੋਰੀ ਬਹੁਤ ਐ। ਅਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਆਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਰਾਮ ਕਰਹੇ। ਖਤਰਾ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਐ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਇਿਹੇ ਕਰਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ ਕੋਲ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ

ਆਜ਼ਿਆ ਹੈ।”
“ਭਾਈ ਅਿੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਹੇ ਈ ਨੀ। ਜ਼ਹੱ ਕ ‘ਤਹੇ ਪੱ ਥਰ ਰੱ ਖ ਜ਼ਲਆ। ਅੰ ਦਰਲਾ ਬਥਹੇਰਾ ਔਹਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਹੇਖਣ ਨੂੰ। ਬੱ ਿ ਉਹ ਠੀਕ
ਹੋ ਜਹੇ।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਲ ਦੀ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਤਰਿ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਪਹੇਸ਼ਾਵਰ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਣਾ
ਹੀ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ।
“ਕੋਈ ਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱ ਿ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਿੱ ਲ ਐ। ਿਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਿਾ।” ਉਿ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿੁਝਾਅ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜੋ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਤਾਂ ਜਾਉ ਜ਼ਪੰ ਡ। ਰਮਹੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਿ'ਤਹੇ ਜ਼ਬਠਾ ਦਹੇਊਿਾ ਮੋਿਹੇ ਤੋਂ। ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿੁਤਾ ਵੀ ਲਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ।”
“ਆਹ ਲੈ ਪੁੱ ਤ ਪੈਿਹੇ ਰੱ ਖ ਲਾ। ਕੁਿ ਤਹੇਰੀ ਬਹੇਬਹੇ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਿਹੇ ਆ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪੁੱ ਛ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵਦਹੇ ਪੈਿਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਨਾ ਪਈ ਜ਼ਕ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਕਰ ਿਕਹੇ।
“ਰਮਹੇਸ਼ ਯਾਰ ਇਕ ਦੋ ਕੁੜਤਹੇ ਪਜਾਮਹੇ ਜਹੇ ਬਣਵਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਚੰ ਿਾ। ਕੁੜਤਹੇ ਪਜਾਮਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿਰਮੀ ਜ਼ਵਚ ਬੰ ਦਾ ਿੌਖਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।”
“ਮੈਂ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਈ ਬਣਵਾ ਲੂੰ। ਪਰਿੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲਹੇ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲ ਜਾਊਂ, ਨਾਲਹੇ ਕਪੜਹੇ ਫੜਾ ਜੂੰ ।”
“ਚਲੋ ਜ਼ਫਰ ਦਹੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਿਵਹੇਰਹੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵਹੇਲਹੇ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਅਤਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਚਲਹੇ
ਿਏ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਕਦਹੇ ਆਈ ਿੀ ਯੂ ਦਹੇ ਿਹੇਟ ਵੱ ਲ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਕਮਰਹੇ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਰਮਹੇਸ਼ ਜ਼ਬਨਾਂ ਇਕੱ ਲਾ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ।
ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੱ ਲਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਰਜ਼ਹ ਿਏ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਕਦਹੇ ਕਮਰਹੇ
ਜ਼ਵਚ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ। ਕਦਹੇ ਉਹ ਵਹੇਜ਼ਟੰ ਿ ਹਾਲ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਦੂਿਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਕਦਹੇ ਉਹ
ਵਾਰਡ ਦਹੇ ਿਹੇਟ ‘ਤਹੇ ਲੱਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਮੰ ਜਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦਿਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੱ ਿ ਇਕ
ਫੋਕੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥੱ ਕ ਟੁੱ ਟ ਕਹੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਵਹੇਜ਼ਟੰ ਿ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਆ ਜਾਂਦਹੇ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਦੂਿਜ਼ਰਆਂ
ਦਹੇ ਦੁਖ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਦੁਖ ਵੀ ਘੱ ਟ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਖ ਵੱ ਡਾ ਲਿਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੀਕਹੇ
ਨੇ ਦੂਿਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਿਨ। ਕੋਈ ਆਪਣਹੇ ਇਕਲੌ ਤਹੇ ਬੱ ਚਹੇ
ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦੀ ਰੱ ਬ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰ ਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਟਆਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ
ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦਹੇ ਕਰੂਪ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਿਨ।
ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੁਰਿ ਦੀ ਕਹੀ ਿੱ ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਖਆ ਭਰਪੂਰ ਲੱਿੀ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਦਿ ਪੈਿਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਭੁੱ ਖਾ ਿੀ। ਉਹ ਐਨੇ ਕੁ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰਹੇ ਤਾਂ ਿੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਤਮ ਹੱ ਜ਼ਤਆ ਦਾ

ਜ਼ਖਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿੋਚ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਕਹੇਲਹੇ ਵਹੇਚਣ ਵਾਲਹੇ ਦੀ ਰਹੇੜੀ ਤੋਂ ਇਕ ਕਹੇਲਾ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਖਾ ਕਹੇ ਜ਼ਛਲਕਾ
ਉਿ ਨੇ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੂਿਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਛਲਕਾ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਹੀ ਖਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਕੋਲ ਕਹੇਲਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਿਹੇ ਵੀ ਪੈਿਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ।
ਕਹੇਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਦਾ ਮਨ ਇਕ ਦਮ ਬਦਲ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਚੰ ਿਾ ਹੈ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਕਹੇਲਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਿਹੇ ਵੀ ਪੈਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਿ ਨੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਤਆਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਿੁਣ ਕਹੇ
ਕਾਫੀ ਚੰ ਿਾ ਚੰ ਿਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਇਕ ਿਵਹੇਰ ਮੁਿਕਰਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ
ਮੂੰ ਹਾਂ ‘ਤਹੇ ਮਾਿਕ ਪਾਉਣਹੇ ਪਏ ਜੋ ਬੀਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਵਹੇਲਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ਹਣਾ ਿੀ ‘ਆਹ ਕੀ
ਜ਼ਛਕਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾ ‘ਤੀਆਂ'। ਅੱ ਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਵਹਲ ਹੀ ਜ਼ਕਥਹੇ ਿੀ! ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਤੁਰਹੇ ਜਾ ਰਹਹੇ ਿਨ
ਅਤਹੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਿੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਦੀਪੀ ਬੈਡ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਹਲ ਪਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਖੋਲ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ
ਿੀ। ਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੈਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਲੋ ਜ਼ਿਆ। ਰੋਕਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂ ਮੱ ਲੋ
ਮੱ ਲੀ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱ ਲ੍ ਿਏ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਦੀਪੀ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੰ ਿਾਲੂ ਜ਼ਜਹੀ
ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਪੁੱ ਤ ਤਹੇਰਾ ਡੈਡੀ---।” ਬੀਜੀ ਦੀ ਵਹੇਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਿੀ।
ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੀਝ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਜ਼ਧਆਨ ਦਾਦੀ ਵੱ ਲ ਮੋਜ਼ੜਆ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮਣਾ ਚਾਜ਼ਹਆ। ਆਕਿੀਜਨ ਮਾਿਕ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅਜ਼ਜਹਾ ਨਾ ਕਰ ਿਕੀ। ਉਿ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹੱ ਕ ਨਾਲ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਜ਼ਹਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਿੀਆਂ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਿਕੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ
ਅਤਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ਨੂੰ ਿਜ਼ਹਲਾ ਕਹੇ ਹੀ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
“ਦਾਦੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਚੱ ਲਾਂਿਹੇ।” ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਿੋਰ ਅਵਾਿ ਬੀਜੀ ਦਹੇ ਕਾਲਜਹੇ ਦਾ ਰੁੱ ਿ ਭਰ ਕਹੇ ਲੈ ਿਈ।
“ਬੱ ਿ ਡੱ ਡੀਏ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਹੋਰ। ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾ।” ਬੀਜੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱ ਥ ਪੋਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ। ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਦਲ
ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਕਾ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਵੀ ਪੋਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਹੱ ਥ ਦੀਪੀ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਫਹੇਰਨ ਲੱਿਾ। ਅਿਲ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਜ਼ਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਵਚਾਰਾ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿ ਇੱ ਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਿਮਝ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਸ਼ੱ ਦਤ ਨਾਲ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਦੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਪਉ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ
ਪਵਹੇਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਉਦਾਿੀ ਦੀ ਘੁੱ ਮਣ ਘਹੇਰੀ ਜ਼ਵਚ ਫਿ ਜ਼ਿਆ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਹੇਰਹੇ ਿਾਢਹੇ ਅੱ ਠ ਵਜਹੇ ਮੀਕਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਿੁਲਦਿਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਜ਼ਠਆਈ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਫੜੀ ਡਾਕਟਰ
ਹਰਦੀਪ ਦਹੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਦਰਵਾਿਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ
ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ। ਉਹ ਿਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਫੁੱ ਲ ਅਤਹੇ

ਜ਼ਮਜ਼ਠਆਈ ਉਿ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਅਤਹੇ ਖਾਿ ਜ਼ਖਆਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਿਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ
ਭਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ਹਿਾਨਮੰ ਦ ਆਂ।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਮਰਤਾ ਧੁਰ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੇਰਾ ਫਰਿ ਈ ਿੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਮਰੀਿ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਆ। ਆਉ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਹੇ ਆਂ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੁੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਮਜ਼ਠਆਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿੀ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਡਆਈ ਿੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲਿਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਮੀਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਅਜ਼ਜਹੀ ਿੱ ਲ ਕਰਹੇ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਲੈ ਲਈ।
“ਅੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟੀ ਜ਼ਮਲ ਜਾਏਿੀ। ਮਹੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਛੁੱ ਟੀ ਆ। ਜਹੇ ਕੋਈ ਪਰਾਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਹੇਣਾ।”
“ਜੀ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਇਿਾਿਤ ਜ਼ਦਉ। ਨਾਸ਼ਤਹੇ ਦੀ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨੀ।”
“ਤੁਕੱਲਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਹੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਿ ਨੀ ਬਣਾਇਆ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ---।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਜੀ ਮੈਨੰ ੂ ਿਾਰਹੇ ਮੀਕਾ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆ।”
“ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਲੀ ਨਾਂ।”
“ਬੱ ਿ ਜੀ ਤੁਿੀਂ ਮੀਕਾ ਈ ਮਹੇਰਾ ਅਿਲੀ ਨਾਂ ਿਮਝੋ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹੱ ਿਜ਼ਦਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜੋ ਉਿ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਹੇਰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੁਣਾਈ ਿੀ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱ ਿਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਡਾਕਟਰ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਮੱ ਿੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤਹੇ ਦਹੀਂ ਕੌ ਲੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਕਹੇ ਜ਼ਲਆ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਚੱ ਜ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮਲ ਰਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਬਾਿੋ-ਬਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਤੁਿੀਂ ਿਰੂਰ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਿਾਡਹੇ ਕੋਲ ਆਉ। ਿਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵਹੇਿੀ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲੋਂ ਿੱ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਾਦਿੀ ਅਤਹੇ ਖੁੱ ਲ੍ ਜ਼ਦਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਿੀ।
“ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਣਾ।” ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਿੱ ਦਹੇ ਦਹੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਵਚ
ਿੱ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਚਾਹ ਪੀਂਜ਼ਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿੱ ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਹੇਰ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਉੱਠ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੱ ਥ
ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤ ਿ੍ੀ ਅਕਾਲ ਕਹੀ।
“ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਿਰੂਰ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਜਾਣਾ।” ਕਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਅਪਣਤ

ਅਤਹੇ ਜ਼ਨੱਘ ਨਾਲ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਹੁੰ ਚ ਿਏ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਲਈ
ਅਿਲਾ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਜ ਦੀਪੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਲਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ ਿੀ।

ਤਹੇਈਵਾਂ
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮੰ ਤਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਜ਼ਵਅੱ ਕਤੀ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤਾਂ ਕੀ
ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਕੰ ਮ ਉਿ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਨੇੜਹੇ ਹੋਣਾ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਇਕ ਦੋ ਇਕੱ ਠਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਰਿਮੀ ਜ਼ਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਉਿ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕਰਵਾਈ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਹੀ
ਿਕੀਮ ਲਾ ਲਈ ਅਤਹੇ ਦੂਜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਇਕ ਇੱ ਟਾਂ ਅਤਹੇ ਇਕ ਰਹੇਤਹੇ ਦਾ ਟਰੱ ਕ ਉਿ ਨੇ ਕੋਠੀ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਭਹੇਜਣ ਵਾਲਹੇ ਦਾ
ਨਾਂ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਜ਼ਫਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਿਾਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਇਿ ਵਾਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵਰਤਾਅ
ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰ ਿਾ ਅਤਹੇ ਨਿਦੀਕੀ ਦੋਿਤਾਂ ਵਰਿਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਲੱਡੂ ਭੁਰ ਰਹਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਤੀਰ
ਜ਼ਟਕਾਣਹੇ ਲੱਿਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਰਹੇ ਲਈ ਿਰਕਾਰੀ ਅਫਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿੌਖਹੇ ਹੋ ਿਏ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਇਕ ਿੱ ਲ ਹੋਰ ਵੀ
ਿਮਝ ਲਈ ਿੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਿ ਬੰ ਦਹੇ ਦੀ ਕੰ ਮ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ। ਬੱ ਿ ਐਨੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੰ ਦਹੇ ਦੀ ਠੁੱ ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਉਿ ਦਾ ਇਹ
ਮਕਿਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਿੀ।
ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਦਹੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਹੇ ਹਨ। ਜਾਇਿ ਨਿਾਇਿ ਕੰ ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਕਾਕਹੇ ਕਰਦਹੇ
ਅਤਹੇ ਕਰਵਾਉਂਦਹੇ । ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਢੀ ਵੀ ਕਾਕਹੇ ਹੀ ਲੈਂ ਦਹੇ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਿਾਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਜ਼ਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਦਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਰਾਿਦਹੇ ਿਨ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਧਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣਹੇ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਮਿਰੂਫ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਆਪਣੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਭਾਂਵੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਭਰਮ ਖਹੇਰੂੰ ਖਹੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵਹੇ। ਕਾਜ਼ਕਆਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਪੋਿਣ ਹੀ ਇਿ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਿਤ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਹੇ ਲਾਇਕ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੇ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਆਿਤ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲਾਹਹੇਬੰਦ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਐਮ ਐਲ ਏ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ਨਪੁੰ ਨ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲੱਿ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ
ਤਾਰਾ ਵੀ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਮਝਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ ਿੀ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਜ਼ਿਆਿਤ ਜ਼ਵਚ ਦੋਿਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਿ ਨਹੀਂ ਬੱ ਿ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਜਦ
ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਲਾਹਹੇਬੰਦ ਹੈ ਦੋਿਤ ਹੈ ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਕੌ ਣ ਅਤਹੇ ਤੂੰ ਕੌ ਣ! ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅਤਹੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਵਰਤਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਖੁੰ ਝਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਿਾਜ਼ਹਬ ਅਤਹੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ।
ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਕੰ ਮ ਤਾ ਜ਼ਿਆਿਤ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰ ਜਹੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਹੱ ਲਹੇ
ਹੀ ਜੱ ਿਹੇ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਨਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਿੱ ਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਿੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱ ਟਹੇ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ

ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰਹੇ ਚਾੜ੍ਨ ਲਈ ਿਹੀ ਿਕੀਮ ਅਤਹੇ ਠੀਕ ਮੌਕਹੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਿ ਨੂੰ
ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਿਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਪਈ। ਇਿ ਕੰ ਮ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਿੀ ਆਈ ਏ ਦਹੇ ਿਟਾਫ ਦਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱ ਟੀ
ਿੱ ਟੀ ਕਰ ਲਈ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਨੇੜਲਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਤਲ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਧਾਰਨ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਵਅੱ ਕਤੀ
ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕਹੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ‘ਤਹੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ
ਇਕ ਜਥਹੇਬੰਦੀ ਦਹੇ ਨਾਂ ਥੱ ਲਹੇ ਪੋਿਟਰ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਿਏ। ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਹਮ ਛਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਾਨਾਫੂਿੀ ਵੀ
ਹੋਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਮਰਨ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਹੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ! ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਸ਼ੱ ਕ ਦੀ ਅੱ ਿ ਧੁਖਦੀ ਧੁਖਦੀ
ਇਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਨੱਜੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿੀ ਆਈ ਏ ਿਟਾਫ ਦਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਜ਼ਵਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅੱ ਤਵਾਦੀ
ਜੱ ਿਹੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਹੇ ਿਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱ ਕੀ ਿੱ ਲ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਕੋਲ ਰਹਹੇ ਹੋਣਿਹੇ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ
ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਲਾਲੀ ਆ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜਹੇ ਕਤਲ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਜਹੇਬ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਿਰੂਰ ਹੋਊ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਅਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਹੇਣ ਵਹੇਲਹੇ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਾ ਕਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਅਫਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਹੇ ਰਾਤ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਜ਼ਲਆਉਣ
ਲਈ ਕਮਰ ਕਿਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰ ਡੀ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿਵਹੇਰ ਦਹੇ ਚਾਰ ਵਜਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਜੀਪ ਜ਼ਵਚ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆਂਦਾ। ਜ਼ਕਸ਼ਨਾ
ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ।
“ਉਹ ਜਾਲਮੋ ਦੱ ਿ ਤਾਂ ਜ਼ਦਉ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਕਥਹੇ ਲੈ ‘ਚੱ ਲਹੇ ਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਿੂਰ ਤਾਂ ਦੱ ਿੋ--।” ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਿੁਣ ਕਹੇ ਆਂਢੀ
ਿੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਾਿ ਪਏ ਿਨ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦੀ ਿੁਰਅੱ ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਰੁਲਦੂ ਿਲੀ ਦਹੇ ਮੋੜ ਦਹੇ ਉਹਲਹੇ ‘ਚੋਂ ਜੀਪ
ਜ਼ਵਚ ਿੁਟਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੀ ਆ ਈ ਏ ਦਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਰਾਵਾਂ ਦੀ
ਕਜ਼ਚਹਰੀ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਜਿਰਾਵੀਂ ਲੈ ਕਹੇ ਿਏ ਿਨ।
ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਆ ਖੜਕਾਇਆ। ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਦੀ ਅਵਾਿ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਅਤਹੇ ਰੁਲਦੂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤਹੇ ਬੱ ਿਹੇ ਮੂੰ ਹ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ
ਵਾਪਰ ਿਈ ਿੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਜ਼ਪਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਚਾਹ ਪੀਂਜ਼ਦਆਂ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਰੁਲਦੂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਸ਼ਨੇ ਨੇ ਦੱ ਿ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਦਹੇਖੋ ਜੀ ਿਾਰੀ ਕਹਾਨੀ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਲਿਦੀ ਆ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਿਰੂਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕਿੂਤਹੇ ਪੰ ਿਹੇ ‘ਚ ਫਿਾਊ।” ਰੁਲਦੂ
ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਲ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਿੱ ਲ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਮਨ ਲੱਿ ਿਈ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਈਆਂ ਜ਼ਕਿ ਬੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲਜਾਇਆ
ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਪੁਲਿ ਦਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ਲਾ ਕਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਹੇ। ਆਪਣਹੇ ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿੱ ਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿੀ।
ਿੋਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਹਲਕਹੇ ਦਹੇ ਹੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਲਜਾਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲਾਂ
ਦੀ ਧੜਕਨ ਤਹੇਿ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਦਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕਹੇ ਮਾਜ਼ਰਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ।

ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਤਮ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਅਕਾਲੀ ਿਰਕਾਰ ਦਹੇ ਿਮੇਂ ਨਕਿਲੀਆਂ ਨੇ ਿਜ਼ਹਣ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਅੱ ਜ
ਉਿ ਹਜ਼ਥਆਰ ਨੂੰ ਕਾਂਿਰਿ ਿਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਖਾਲਿਤਾਨੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਪੂਰਹੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਹੋਣ
ਕਰਕਹੇ ਇਹ ਪੱ ਕ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਪੁਲਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਹੇਿਾ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਖਾਲਿਤਾਨੀਆਂ
ਜਾਂ ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਬੰ ਧ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਐ ਤਕੜਹੇ ਦਾ ਿੱ ਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਿੌ ਹੁੰ ਦਾ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਅੱ ਜ ਵੀ ਹੈ।
ਿਵਹੇਰਹੇ ਿੱ ਤ ਵਜਦਹੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਤਹੇ ਰੁਲਦੂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਿਾਜ਼ਹਬ ਕੋਲ
ਚਲਹੇ ਿਏ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਕਰਾਏ 'ਤਹੇ ਕਰ ਲਈ ਿੀ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜ਼ਪਲਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਿੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤ
ਜਾਵਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਿਾਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਠਾਇਆ। ਿਵਹੇਰ ਦਹੇ ਅੱ ਠ ਵਜਦਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਿੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਏਅਰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਰਮੀ ਲੱਿ ਰਹੀ
ਿੀ। ਪੂਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਿਾਂ ਹੀ ਿਵਾ ਕੁ ਨੌਂ ਵਜਦਹੇ ਨੂੰ ਿੀ ਆਈ ਏ ਿਟਾਫ ਦਹੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਪਹੁੰ ਚਹੇ।
ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਹੇ ਫਤਜ਼ਹ ਬੁਲਾਈ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਵੀ ਨਾ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ‘ਤਹੇ
ਕੰ ਨ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕਹੇ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਿਾਰਹੇ ਹੀ ਹੱ ਕਹੇ ਬੱ ਕਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਰਵਈਏ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਹੇ ਦੀ ਨਾਿੁਕਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰ ਘਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਅਜਹੇ ਬੈਠੇ ਿੋਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ
ਜ਼ਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਨੇਹਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅੱ ਜ ਿਾਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਹੇ ਤੁਿੀਂ ਕੱ ਲ੍ ਿਵਹੇਰਹੇ ਆਉਣਾ। ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਤੋਂ ਮੱ ਖੀ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡ ਿਕੀ। ਅਣਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅੱ ਿਹੇ ਨੰਿਾ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਮਰਿੀ ਹੋਵਹੇ ਉਹ ਿੀ ਆਈ ਏ ਿਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਜ਼ਹਣਿਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਹੋ ਿਕਹੇ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱ ਜ
ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇ। ਉਹ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਟਾਹਲੀ ਦਹੇ ਥੱ ਲਹੇ ਆ ਬੈਠੇ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੁਭਾਵਕ ਹੀ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿ ਵੱ ਲੋਂ ਚੁੱ ਕਹੇ ਜਾਣ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਜ਼ਹ ਿੁਣਾਈ।
“ਜਿਰਾਵੀਂ ਿੀ ਆਈ ਏ ਿਟਾਫ ਦਾ ਐਿ ਪੀ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਿਾਂਢੂ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਿਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਹੁਣਹੇ ਈ ਆਪਾਂ ਤਲਵੰ ਡੀ ਤੋਂ
ਿਾਂਢੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਉਹਦਹੇ ਕੋਲ ਚੱ ਲਦਹੇ ਆਂ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੱ ਡੀ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਲਈ ਅਤਹੇ ਮੋਿਹੇ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਜ਼ਪਆ।
ਉਿ ਦਹੇ ਪਹੁੰ ਚਦਹੇ ਨੂੰ ਰਮਹੇਸ਼ ਜ਼ਤਆਰ ਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਹੇਰੀ ਦਹੇ ਤਲਵੰ ਡੀ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਪਏ।
“ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਦਹੇ ਿਾਂਢੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਿੀ। ਆਹ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਬਈ ਜ਼ਕਤਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਜਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ
ਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਅੱ ਜ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਆ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ। ਉਹ ਉਥਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਜ਼ਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਜਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਚਲਹੇ ਚੱ ਲਾਂਿਹੇ।”
“ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ ਚਲੀਏ ਕਜ਼ਚਹਰੀਆਂ'ਚ। ਉਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਜਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਟੈਮ ਬਚ ਜੂ।

ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਿੰ ਭੀਰ ਆ।”
“ਆਹੋ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਤਹੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਂ ਕਰਦਹੇ ਆਂ।” ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿਲਾਹ ਪਿੰ ਦ ਆ ਿਈ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਜ਼ਫਰੋਿਪੁਰ
ਚਲਹੇ ਿਏ।
ਕਜ਼ਚਹਰੀ ਜ਼ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਿਾਂਢੂ ਚੰ ਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱ ਧਹੇ ਘੰ ਟਹੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਭਆ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ
ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤਹੇ ਪਰਹੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਦਖਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਮਤਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਰਮਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਹੱ ਥ
ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਭਾਵ ਿਾਂਵੇਂ ਹੋ ਿਏ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣਾਈ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਮੈਂ ਰੀਡਰ ਦਾ ਮੱ ਥਾ ਡੰ ਮ ਕਹੇ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਬੱ ਿ ਆਪਾਂ ਚਲਦਹੇ ਆਂ।” ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਮਕਹੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕਹੇ
ਕਚਜ਼ਹਰੀ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਬਣਹੇ ਖਿਤਾ ਜ਼ਜਹਹੇ ਢਾਬਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਠਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਆਪ ਤਰੀਕ ਲੈ ਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਚੰ ਨਾ ਵੀਹ ਜ਼ਮੰ ਟ ਅੱ ਧਹੇ ਘੰ ਟਹੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਕਹੇ ਜਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਿੀ
ਓ ਤੋਂ ਐਿ ਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਉਹ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ
ਿਮਜ਼ਝਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਐਿ ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਏ। ਉਹ ਅਜਹੇ ਵੀ ਮਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਿੀ। ਜ਼ਚਟ ਜ਼ਲਖ ਕਹੇ ਚੰ ਨੇ ਨੇ ਐਿ ਪੀ
ਨੂੰ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਿ ਦੀ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਿਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਿੀ।
ਘੰ ਟਹੇ ਭਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਪਛੋਂ ਐਿ ਪੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਰਮਹੇਸ਼
ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਿੀ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ
ਐਿ ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦਹੇ ਭਾਵ ਬਦਲਦਹੇ ਿਭ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਏ।
“ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਇਕ ਬੰ ਦਾ ਫਜ਼ੜਆ ਤੁਿੀਂ ਜੱ ਿਾ। ਅਿੀਂ ਉਹਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ‘ਚ ਆਏ ਿੀ।” ਚੰ ਨੇ ਨੇ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਹੇ ਐਿ ਪੀ
ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜੋ ਬਹੇਮਤਲਬ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਪਏ ਪਹੇਪਰ ਇੱ ਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਲਝਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਿੁਲਝਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਦਹੇਖੋ ਜੀ ਜੱ ਿਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿਰੂਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਿ ਦਹੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਿੱ ਲ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਜ਼ਵਚਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਿਬੰ ਧੀ ਿਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱ ਕ
ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਿ ਿੱ ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇ ਜਹੇ ਜੱ ਿਾ ਿਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱ ਜ਼ਡਆ
ਜਾਵਹੇ। ਪਰ ਜਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਿਲਤ ਬੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਿਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਹੇ।
ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਐਿ ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਲੱਿ ਿਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਬਥਹੇਰਹੇ ਕਤਲ ਅਤਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿ ਮੁਕਾਬਲਹੇ
ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱ ਢਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਅੰ ਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਟ ਖਾ ਕਹੇ ਵੀ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ
ਆਪਣਹੇ ਿਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਵੀ ਐਿ ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰਾਂ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਨੂੰ
ਤਰੱ ਕੀਆਂ ਅਤਹੇ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਿਰਿ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਕਾਰਹੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੀ ਅਜ਼ਜਹਾ

ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੱ ਚ ਝੂਠ ਦਾ ਜ਼ਨਤਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿ ਕਰਦੀ ਅਤਹੇ ਿਿਾ ਵੀ ਪੁਲਿ ਹੀ ਜ਼ਦੰ ਦੀ।
“ਤੁਿੀਂ ਮੌਕਹੇ ਨਾਲ ਆ ਿਹੇ। ਬੰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਜੂ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜੋ ਵੀ ਉਿ ਨਾਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀ ਕੁਝ ਕਰ
ਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਦੀ ਨੀ ਲਿਦੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦਆਂਿਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਿੀਂ ਜਾਉ ਤਹੇ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਬੰ ਦਹੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜੋ।” ਐਿ ਪੀ ਨੇ ਉਿਹੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰਕਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਜ਼ਹਣ
ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਿਈ ਿੀ ਜ਼ਕ ਭਾਂਵੇਂ ਇੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਇਿ ਕਹੇਿ
ਜ਼ਵਚ ਐਿ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
“ਿਰ ਜਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਦਹੇ ਿਕੋ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
“ਨਹੀਂ--। ਇਹ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਿ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਹੇ ਕਰ ਕਹੇ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਲਾ ਿਕਣ ਵਾਲੀ
ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਨੀ। ਹਾਂ ਇਕ ਿੱ ਲ ਹੋਰ ਉਿ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਹੇ ਤੁਿੀਂ ਨੀ
ਕਰਨੀ।” ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਰ ਨਾ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਿਈ ਲਿਦੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਐਿ ਪੀ ਉਿ
ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਛੱ ਡਣ ਦਹੇ ਅਿਮਰੱ ਥ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਐਿ ਪੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਭਹੇਦ ਿਾਂਭ ਕਹੇ ਰੱ ਖਣ ਦਾ
ਵਾਇਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਿਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਜਹਹੇ ਹੋ ਿਏ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਚੰ ਨੇ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੀਮਤ
ਜ਼ਜਹੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਐਿ ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਛੱ ਡ ਦਹੇਣਿਹੇ। ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਿਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਹ ਿਾਰਹੇ ਉਥੋਂ ਇਕੱ ਠੇ ਹੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨੂੰ ਆ ਿਏ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਡੱ ਲਹੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਜ਼ਿਆ। ਡੱ ਲਹੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿ ਦਾ ਬੁੱ ਚੜਖਾਨਾ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਇਥਹੇ
ਬਹੇ-ਜ਼ਕਰਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਉਿ ਤਿੀਹਹੇ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋ ਕ ਿੋਚ ਕਹੇ ਹੀ ਕੰ ਬ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ। ਇਥਹੇ ਪਹੁੰ ਚਜ਼ਦਆਂ
ਹੀ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਮਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਕਜ਼ਿਆ
ਮੂੰ ਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਡੱ ਲਹੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੱ ਕ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਿੰ ਭਵ ਮੌਤ ਵੀ ਿੀ।
ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਚਾਲ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਉਂਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ
ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਪ੍ਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱ ਿ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉੱਜ਼ਠਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱ ਛਾ ਉੱਠੀ। ਉਿਨੇ ਮਨ
ਨਾਲ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰ ਕਹੇ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਮਿੋਰ,ਿੀਦੀ ਜਾਂ ਡਰੂ ਿਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਅੰ ਦਰਲਹੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਝੰ ਜੋਜ਼ੜਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਪੁਲਿ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਤਿੀਹਾ ਆਇਆ ਜੋ ਉਿ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਿੁਜ਼ਣਆ ਿੀ।
ਆਪਣਹੇ ਿੀਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤ ਦੀ ਕੋਝੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਦਿੀ। ਪੁਲਿੀਆਂ ਦਹੇ ਤਾਹਨੇ ਜ਼ਮਹਣਹੇ ਿੁਣਹੇ। ਤਾਰਹੇ
ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਤਿੱ ਵਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿੋਰੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹਾਿਾ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਣਾਈ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਉਹ ਿੁਪਨੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਿੁਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰਲਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਕਹੇ ਹੋਣੀ ਨਾਲ

ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਟੁੱ ਟਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਇਿ ਫੈਿਲਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦਾ
ਡਰ ਭੈ ਇਕ ਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜੀਪ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਹ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦਾ ਉੱਤਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨੱਡਰ ਹੋ ਕਹੇ ਿਾਬਤ ਕਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਿਹੇ ਵਜ਼ਧਆ।
“ਆ ਜਾ ਬਈ ਤਹੇਰਾ ਅੱ ਤਵਾਦ ਕੱ ਢੀਏ।” ਛੋਟਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਧੱ ਕਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜੱ ਿਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕਹੇ ਖੜ੍ ਜ਼ਿਆ
ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿਖ਼ਤ ਨਿਰ ਨਾਲ ਛੋਟਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱ ਤਵਾਦੀ ਨੀ ਤਹੇ ਨਾ ਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਹੇ ਕੋਈ ਥੋਨੰ ੂ ਸ਼ੱ ਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਿਾਫ਼ ਿਾਫ਼ ਪੁੱ ਛੋ।” ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ
ਜ਼ਵਚਲੀ ਜ਼ਨਡਰਤਾ ਨੇ ਵੱ ਡਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਤਾਰਹੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਿੰ ਢ ਤੁੱ ਪ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੱ ਿਹੇ
ਨਾਲ ਿਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜੱ ਿਾ ਜ਼ਨਰਦੋਸ਼ ਿੀ। ਦੂਜਹੇ ਹੀ ਪਲ ਉਿ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੈਜ਼ਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਰੁਤਬਹੇ ਦੀ ਬਹੇਇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵਹੇ। ਆਪਣਹੇ ਿੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ
ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਿਾਲ੍ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਡੰ ਡਾ ਉਿ ਦਹੇ ਮੌਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਾਜ਼ਰਆ।
“ਭੈਣ ਜ਼ਦਆ ਖਿਮਾਂ ਜਬਾਨ ਚਲਾਉਣੈ। ਐਥੈ ਜ਼ਵਆਹ ਨੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਭੈਣ ਚੋ----ਮੁਤਰ ਮੁਤਰ ਕੀ ਝਾਖਦਾ ਐ।ਂ ਲਾਉ ਤੌਣੀ
ਿਾਲਹੇ ਦੀ ਆਕੜ ਢੈਲੀ ਕਰੀਏ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤਨ ਿਾਲ੍ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿਾਲ੍ ਿੁਣਕਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੁੱ ਿਹੇ ਦਾ ਕਰੰ ਟ ਲੱਿਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਭੁੰ ਜਹੇ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੂਧਹੇ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕਹੇ ਇਕ ਜਾਣਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦੀਆਂ
ਬਾਂਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤਹੇ ਦੂਿਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੀਜਹੇ
ਨੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱ ਫਾ ਆ ਪਾਇਆ। ਚੌਥਹੇ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਿ ਨਾਲ ਛੱ ਲੀਆਂ ਵਾਂਿ ਕੁੱ ਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ
ਿਾਹਮਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪੱ ਖਹੇ ਥੱ ਲਹੇ ਜਾ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਿੁਿਾਰੀ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਥਾਣਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਢਾਜ਼ਹਆ
ਜੱ ਿਾ ਅਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਿੀਨੇ ਨਾਲ ਿੜੁੱ ਚ ਹੋ ਿਏ।
ਬਾਂਿ ਦੀ ਡਾਂਿ ਦੀ ਿੱ ਟ ਨਾਲ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਅੱ ਿ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਪੂਰਹੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟ ਲਈਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹੀਲ-ਹੁੱ ਜਤ ਜ਼ਬਨਾਂ ਅਤਹੇ ਖਾਿ ਕਰਕਹੇ ਰੋਏ ਕੁਰਲਾਏ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਨੇ
ਿਬਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਨੌਂਹ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਖੁੱ ਭ ਿਏ। ਉਿ ਦਹੇ ਜਬਾੜਹੇ ਏਨੇ ਕੱ ਿਹੇ ਿਏ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਉਿ ਦਹੇ ਦੰ ਦ ਟੁੱ ਟਣ ਵਾਲਹੇ ਹੋ ਿਏ ਹੋਣ। ਉਿ ਦਾ ਿਰੀਰ ਤਣ ਜ਼ਿਆ। ਪਜ਼ਹਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਂਿਾਂ ਵੱ ਜਣ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੂੰ ਡਾਂਿ ਦੀ
ਿੱ ਟ ਘੱ ਟ ਅਤਹੇ ਜਲਣ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਹਫਹੇ ਅਤਹੇ ਮੁੜ੍ਕੋ ਮੁੜ੍ਕੀ ਹੋਏ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਨੇ ਡਾਂਿ ਪਰ੍ਹੇ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਪੱ ਖਹੇ
ਹਹੇਠ ਬੈਠੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਹੇ ਅਿਲਹੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਿਾਹ ਲੈ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੰ ਢਹੇ ਵਰਤਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਕਹੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਜ਼ਬਠਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜੱ ਿਹੇ
ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਹੋਈ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਿਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਨਿਾਇਿ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ
ਕਾਰਨ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਵਰੋਧ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਿਾ ਿਾਰਹੇ ਤਨ ਮਨ ‘ਤਹੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਿਰੀਰਕ ਿੱ ਟ
ਕਾਰਨ ਿੜ ਭੁੱ ਜ ਰਹੀਆਂ ਿਨ ਉਥਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਦਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਕਾਰਨ ਅੱ ਖਾਂ ਵੀ ਅੱ ਿ ਨਾਲ ਤੱ ਪ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਜ਼ਜਿ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ

ਉਹਨਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਛਾਵਾਂ ਿਰੂਰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਮਲੀਆਂ। ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ
ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱ ਝੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਿ ਨਿਾਇਿ ਕੀਤੀ ਿੀ।
ਪਜ਼ਹਲੀ ਤੌਣੀ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਰਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਵਰਤਾਅ ਦਾ ਅੰ ਦਾਿਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਵਰੋਧ, ਰੰ ਜਸ਼,ਜ਼ਿਰੜ,ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਫੈਿਲਾ ਪੜ੍ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਿਮਝ ਜ਼ਲਆ ਜੱ ਿਹੇ ਨਾਲ ਉਿ
ਨੂੰ ਦੋ ਹੱ ਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ। ਇਿ ਦਹੇ ਬਾਵਿੂਦ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ ਉਹ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ
ਹੋ ਜਾਵਹੇਿਾ।
ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਜੱ ਿਹੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਿੀ। ਆਪਣਹੇ ਅਫਿਰਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਅੰ ਤਮ ਫੈਿਲਾ
ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਅੱ ਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿੋ ਉਿ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਨਾਲ ਇਕ ਿਟਾਰ
ਵੱ ਧ ਲੱਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਕਰੂਰ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਿਈ।
ਹਫਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਿਲਾ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕਾ
ਜ਼ਕਹੜਾ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾਵਹੇ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਲਈ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਿਰੀਰਕ ਅਰਾਮ ਵੀ ਦਹੇਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਨਿਕ ਪੱ ਖੋਂ ਜ਼ਨਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ
ਵੀ ਅਜ਼ਤ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਿੀ।
“ਦਿ ਵੀਹ ਜ਼ਮੰ ਟ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਆ ਤੈਨੰ ੂ। ਫਹੇਰ ਤੈਨੰ ੂ ਨਵਾਂ ਟਰਹੇਲਰ ਜ਼ਦਖਾਂਵਾਂਿਹੇ।” ਚਾਹ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕੱ ਪ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰਖਜ਼ਦਆਂ
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਅਨੇ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਤੂੰ ਜ਼ਜਹੜੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰਿਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ‘ਨੰਦ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਆਂ।” ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਲਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ
ਚੀਕਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਚੈਜ਼ਲੰਜ ਕੀਤਾ।
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰ ਡਾ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਵੱ ਲ ਤਕਰੀਬਨ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਅਹੁਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਬਨਾਂ
ਅੱ ਿਾ ਤੱ ਿਾ ਵਹੇਖਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ ‘ਤਹੇ ਡੱ ਜ਼ਡਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਝੁਕਾ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ
ਜ਼ਿਰ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਦਹੇ ਵਰਤਾਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੋਚਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ
ਿੀ ਿਿੋਂ ਉਿ ਦਹੇ ਅਚਹੇਤ ਮਨ ਨੇ ਉਿ ਕੋਲੋਂ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਿੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਟਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਾ ਉਿ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ
ਆਈਆਂ ਿਾਹਲਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਚੀਕਣ ਨਾਲੋਂ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਜੱ ਿਹੇ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਣ ਜਾਂ ਚੀਕਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਮਲਦੀ ਿੀ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ ਿਾਹਲਾਂ
ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਜ਼ਿਲਜ਼ਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਿਾਰੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਦ ਤੱ ਕ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਹੰ ਭ-ਹੁੱ ਟ ਕਹੇ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਨਾ ਜਾ ਬੈਠਾ।
ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪੀੜ ਿਜ਼ਹ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੀੜ ਨਾਲ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿ
ਨੂੰ ਪੀੜ ਦੀ ਿੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹ ਜਾਂਦੀ। ਜੱ ਿਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਸ਼ ਉਿ ਦਾ ਿਾਥ ਛਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿੀ।

ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਪਲਾਇਆ। ਜੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਿਾਹਲਾਂ ਦੀ ਿਪੀਡ ਧੀਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਬੰ ਦ ਹੋ
ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿੁੱ ਟ ਕਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲਹੇ ਿਏ। ਉਿ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਚਣਿਾਂ ਜ਼ਨਕਲ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਭੱ ਜਹੇ
ਟੁੱ ਟਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਲੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤਹੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨੇਿਾ। ਉਿ
ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਦ੍ੜ ਭਰੋਿਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਿਾਰਹੇ ਿਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਖੱ ਬਹੇ ਹੱ ਥ ਦੀ ਜ਼ਵਚਾਲੜੀ ਉਂਿਲ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਹੇ ਰਹੀ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟ ਿਈ
ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਿੱ ਜਹੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਉਂਿਲ ਨੂੰ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਅਰਾਮ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਆਪਣੀ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱ ਢ ਕਹੇ
ਉਿ ਨੇ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਉਂਿਲ ਨੂੰ ਬੰ ਨ੍ ਜ਼ਲਆ। ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵਚ ਇਹੋ ਉਿ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਾਮ ਦਹੇਹ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ।
ਘੰ ਟਹੇ ਡਹੇਢ ਘੰ ਟਹੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦਹੇ ਦੁਆਲਹੇ ਹੋ ਿਏ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕਹੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਿਏ। ਜੱ ਿਾ
ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਪੁਲਿ ਆਲਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਕੋਲ ਤਰਿ ਭਾਵਨਾ ਵਰਿੀ ਕੋਈ ਚੀਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹ ਇਨਿਾਨਾ ਦਹੇ ਚੋਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੈਵਾਨਾ
ਵਰਿਹੇ ਬਹੇਜ਼ਕਰਕ ਅਤਹੇ ਿਾਲਮ ਬੰ ਦਹੇ ਿਨ।
ਬਹੁਤਾ ਿੋਚਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਜ਼ਕੱ ਥਹੇ ਿੀ! ਉਿਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕਹੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਮੰ ਜਹੇ ਦਹੇ ਪਾਜ਼ਵਆਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨ੍
ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਹੱ ਥ ਉਪਰਲਹੇ ਪਾਜ਼ਵਆਂ ਨਾਲ।
“ਲੈ ਬਈ ਜੁਆਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਫਰਮਾ ਤਹੇ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਬਜ਼ਹਨਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਕਿਹੇ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਜਾਵਹੇ।”
ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਕਹੇ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਨਿਾਲ ਲਈਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਰ ਕੁਰਿੀ ਦੀ ਢੋਅ 'ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ
ਬਾਅਦ ਉਿ ਦਹੇ ਘੁਰਾੜਹੇ ਚੱ ਲਣ ਲੱਿਹੇ।
ਥੋੜੀ ਦਹੇਰ ਤਾਂ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਨ ਦੀ ਖਾਿ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤਹੇ ਬਾਂਹਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਅਕੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਾਰਹੇ ਦਾ ਿਾਰਾ ਲਹੂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉੱਤਰ ਆਇਆ
ਹੋਵਹੇ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਹਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਾਰਾ
ਿਰੀਰ ਹੀ ਲੱਕੜ ਵਰਿਾ ਜ਼ਨਰਜੀਵ ਅਤਹੇ ਿਖ਼ਤ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੱਿਾ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਣ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਹੀ ਿਾਹਮਣਹੇ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਹਣ ਦਾ ਜੀ ਤੋੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ
ਜ਼ਜਿਮਾਨੀ ਹੋਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਿਕ ਵੀ ਿੀ।
ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਦਾ ਮਨ ਡੋਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿੁਲਾਹ ਿਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਹੇ। ਉਿ ਦਹੇ ਕੁੱ ਟਹੇਟੁੱ ਟਹੇ ਭੱ ਜਹੇ ਅੰ ਿਾਂ ਨੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਦਹੇ ਜ਼ਖਲਾਫ ਨਾ ਲੜਨ ਅਤਹੇ ਨਾ ਜਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਿਾਥ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਜ਼ਲਆ
ਹੋਵਹੇ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਡੁਬਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰੀ ਨਾਲ ਿੁੱ ਤਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਿੰ ਤਰੀ ਿਾਅਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਤਾਂ ਜ਼ਪਲਾਉ।” ਬਹੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਦਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਈ। ਉਿ ਨੇ ਅਨੀਂਦਰੀਆਂ
ਭਾਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖੋਲੀ੍ ਆਂ। ਿੁਿੈਲੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਜ਼ਭਆਨਕ ਜ਼ਦਉ ਵਾਂਿ ਉਹ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ਠਆਂ ਅਤਹੇ ਤਕੜਾ ਘਿੁੰ ਨ ਉਿ ਨੇ ਜੱ ਿਹੇ

ਦਹੇ ਜਬਾੜਹੇ ‘ਤਹੇ ਠੋਕ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਭੈਣ ਜ਼ਦਆ------ ਐਥਹੇ ਨਾਨਕੀ ਆਇਆਂ। ਿਾਲਹੇ ਭੋਰਾ ਚੈਨ ਵੀ ਨੀ ਕਰਨ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ।”
ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਡੋਲਦਹੇ ਇਰਾਦਹੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਘਿੁੰ ਨ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਿਰੂਰਤ ਿੀ। ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਬਾਿੀ ਹੋਏ
ਅੰ ਿਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਜੱ ਿਾ ਜ਼ਫਰ ਭਬਜ਼ਕਆ।
“ਨਾਨਕੀ ਨਾ ਿਹੀ ਿਹੁਰੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆਂ ਈ ਆਂ। ਿਾਜ਼ਲਉ ਭਨੋਈਏ ਦੀ ਿਹੇਵਾ ਤਾਂ ਚੱ ਜ ਨਾ ਕਰੋ।” ਅਜਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਫਕਰਾ ਪੂਰਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਨੇ ਲੱਤ ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਢੱ ਡ ਜ਼ਵਚ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਵੇਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਨਸ਼ਨਾ ਖੁੰ ਝ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਲੱਤ
ਮੰ ਜਹੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਜੀ।
ਮੰ ਜਹੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਟੁੱ ਟ ਿਈ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਲੜਖੜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਡਿਦਾ ਜ਼ਡਿਦਾ ਮਿਾਂ ਬਜ਼ਚਆ। ਮੰ ਜਹੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਟੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਜੱ ਿਹੇ
ਦਹੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਇਿ ਇਮਜ਼ਤਹਾਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ ਬੰ ਦਖਲਾਿੀ ਹੋ ਿਈ। ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਉਿ
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਾ ਹੱ ਿਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਇਿ ਿੀਨ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਆ ਭਬਜ਼ਕਆ- “ਜ਼ਕਉਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਥਹੇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਅਜਹੇ ਹੋਰ ਕੁੱ ਤਹੇ
ਖਾਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ!”
“ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਦੱ ਿ ‘ਤਾ ਬਈ ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਬੰ ਧ ਨੀ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਈ ਆਊ ਜਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੋਊਂ।” ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱ ਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਕਰ
ਲਵਹੇ!
“ਜ਼ਲਆਉ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱ ਠਾ ਟੰ ਿੀਏ। ਮਹੇਰੀ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਘੜੀ ਜ਼ਲਆ ਐਥਹੇ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਘੜੀ ਲਾਹ ਕਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ
ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਤਿਰਬਹੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾਂ ਿਮਾਂ ਪੁੱ ਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ
ਉਿ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਿੀ। ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਜ਼ਜਹੀ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ। ਜੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਅਿਲਹੇ ਇਮਜ਼ਤਹਾਨ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਿੀ ਿੀ।
ਜੱ ਿਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਿਜ਼ਹ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਇਿ ਵਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਿਦਕ ‘ਤਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਬੱ ਝ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਰੱ ਿਹੇ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੱ ਿਾ ਆਪਣਹੇ
ਮਨ ਨੂੰ ਅਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਉਹ ਇਕ ਜਮੂਰ ਵੀ ਚੱ ਕੀ ਆਇਉ। ਪੁੱ ਠਾ ਲਟਕਾ ਕਹੇ ਇਹਦਹੇ ਨੌਂਹ ਵੀ ਜ਼ਖਚਣਹੇ ਆ। ਮਹੇਰਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਤਾਂ ਕੰ ਧਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਿ
ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਹੇਰ ਇਹਦਹੇ ਪਜਾਮਹੇ ‘ਚ ਚੂਹਹੇ ਵੀ ਛੱ ਡਣਹੇ ਆ। ਦਹੇਖਦਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ----।” ਿੱ ਲ ਅਜਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਚ ਹੀ ਿੀ
ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੀ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਰਾਹ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਦਹੇ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਿਬੰ ਧੀ ਿਾਅਬ ਨੇ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵਹੇ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਹੋਰ ਿਟਾਰ ਲੱਜ਼ਿਆ

ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਉਿ ਦੀ ਤੋਰ ਅਫਿਰੀ ਹੋ ਿਈ।
“ਹੈਲੋ--।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੇ ਆਦਤਨ ਲਮਕਾ ਕਹੇ ‘ਹੈਲੋ' ਜ਼ਕਹਾ।
“ਐਿ ਪੀ ਿਾਅਬ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰੋ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਐਿ ਪੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਉਿ ਦਹੇ
ਿਾਹਮਣਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।
“ਉਏ ਤੁਿੀਂ ਿਲਤ ਬੰ ਦਾ ਚੱ ਕਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਹਦਹੇ ਬਾਰਹੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੀ ਕਰਦਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ। ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨੀਂ ਲਾਹੁਣਾ ਤਹੇ ਤੂੰ ਮਹੇਰਹੇ
ਦਫਤਰ ਆ ਹੁਣਹੇ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਿੀ ਪਰ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱ ਟ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਮਾਨਿਕ ਿੁੰ ਝਲ ਨੇ ਵੱ ਟ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੜ੍ਕਾ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਲਾਿ ਉਿ ਨੇ
ਜੱ ਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਭਰ ਕਹੇ ਪੀ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਾਰੀ ਿਕੀਮ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬਦਲ ਿਈ ਅਤਹੇ ਿਾਅਬ ਨੂੰ ਜੱ ਿਹੇ ਬਾਰਹੇ
ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ! ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਅਬ ਤੋਂ ਜ਼ਝੜਕਾਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਿਨ ਇਹ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਡਰ ਿੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ
ਲਾਇਨ ਹਾਿਰ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਮਨੋ ਮਨ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਿਾਹਲ ਕੱ ਢੀ।
ਉਿ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਿੱ ਜ਼ਦਆ ਅਤਹੇ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਹੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਦਹੇ ਉੱਤਰਹੇ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਉਿ ਨੇ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕ ਿਭ ਹੱ ਛਾ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੀ ਿਾਹਲਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਝੜਕਾਂ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰ ਦ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ
ਥੱ ਕੀ ਤੋਰ ਜੀਪ ਵੱ ਲ ਜਾਂਜ਼ਦਆਂ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਚੌਥਹੇ ਜ਼ਦਨ ਜੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਿਆ। ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਢਹੁੰ ਦਾ ਜੱ ਿਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਆ ਜ਼ਿਆ।
ਉਿ ਨੂੰ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਕਮਿੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਦਤ ਨਾਲ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਹੇ ਤੋਂ
ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਵਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਠੰਡਾ ਿਾਹ ਭਰ ਕਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ‘ ਰੱ ਬ ਦਹੇ ਘਰ ਦਹੇਰ ਆ ਹਨੇ੍ ਰ ਨੀ।

(ਭਾਿ ਦੂਜਾ) ਚੌਵੀਵਾਂ
ਪ੍ੀਤ ਬੱ ਿ ਿਟਾਪ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਇਕ ਚਮਕਦੀ ਦਮਕਦੀ
ਿਪੋਰਟਿ ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਯੂ ਲੰਘ ਿਈ ਅਤਹੇ ਕਦੋਂ ਉਿ ਦਹੇ ਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ‘ਤਹੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅੱ ਜ
ਸ਼ਾਇਦ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਲਹੇ ਟ ਜ਼ਨਕਲਣਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਿੀ, ਬਾਰਹੇ ਧੁੰ ਧਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਖਆਲ ਿੀ। ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਿਾਫ਼ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਪੜ੍ਨ ਜ਼ਲਖਣ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰ ਕੁੜੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਅਜ਼ਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਿੀ ਉਹ ਿਾਰਹੇ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਕਾਊਂਟੀ ਦਹੇ ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਨੰਬਰ ਲਵਹੇਿੀ। ਇਿ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਲਆਕਤ ਨੂੰ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ
ਉਿ ਦਹੇ ਮਾਤਾ ਜ਼ਪਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰ ਭ ਲੱਿ ਿਏ ਿਨ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਿੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ੀਤ
ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਵਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ਿੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਿ ਨਾਲ ਕਈ ਵਹੇਰ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਰਾਿ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ

ਿੀ। ਿੀਤੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਿਮਝਦੀ ਜ਼ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱ ਿਤ ਵੀ ਿਮਾਜ ਜ਼ਵਚ
ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਡਾਕਟਰੀ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਮਆਰੀ ਪੜ੍ਾਈ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱ ਖ ਿਮਝਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾਂ ਪਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹਾਂ ਜ਼ਮਲਾਉਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੋਚ ਜ਼ਲਆ ਹਰ ਰੋਿ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤਹੇ ਬਜ਼ਹਿ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣਾ ਲੱਖ ਦਰਜਹੇ ਚੰ ਿਾ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਿਪੈਸ਼ਜ਼ਲਿਟ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਅਨੁਿਾਰ ਇਹ ਿਜ਼ਤਕਾਰ ਯੋਿ ਅਤਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾਉਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਾਫ਼ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਫ਼
ਿਾਫ਼ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਅਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਆਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਰਹੀ
ਿੀ ਜੋ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲਚਿਪ ਵੀ ਲੱਿਹੇ ਅਤਹੇ ਚੈਜ਼ਲੰਜ ਭਜ਼ਰਆ ਵੀ ਹੋਵਹੇ।
ਉਿ ਦਹੇ ਟੀਚਰ ਉਿ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਔਕਿਫੋਰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਤਕਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦਹੇ
ਰਹਹੇ ਿਨ ਜ਼ਜਿ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜ਼ਵਚ ਧਾਂਕ ਹੋਵਹੇ। ਇਿ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ। ਕੋਰਿ ਜ਼ਕਹੜਾ ਚੁਜ਼ਣਆ ਜਾਵਹੇ ਇਿ
ਿਬੰ ਧੀ ਉਹ ਅਜਹੇ ਿਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਿ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਕਰੀਅਰ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਰੱ ਖੀ ਿੀ ਜੋ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੰਬੀ
ਹੋ ਿਈ। ਿਾਰਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਹੇ ਿਏ ਿਨ। ਿੁੰ ਨੇ ਬੱ ਿ ਿਟਾਪ ‘ਤਹੇ ਇਕੱ ਲੀ ਪ੍ੀਤ ਖੜੀ ਬੱ ਿ ਦੀ ਉੱਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ।
ਕਾਰ ਦਹੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਿਹੇ ਬਰਹੇਕਾਂ ਨੇ ਉਿ ਚੌਂਕਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਿ
ਨੂੰ ਿੰ ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ“ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੱ ਿ ਮੈਂ ਆਪਣਹੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜ਼ਿਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਰਵੁਡ ਿਰੀਨ ਜਾਣਾ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣਜ਼ਦਆਂ
ਉਿ ਦੀ ਕਾਰ, ਉਿ ਦਹੇ ਮਜ਼ਹੰ ਿਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ, ਉਿ ਦਹੇ ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਪਾਈ ਜ਼ਹੱ ਕ ‘ਤਹੇ ਲਟਕਦੀ ਿੋਨੇ ਦੀ ਚਹੇਨੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚੋਂ
ਆਉਂਦਹੇ ਮਜ਼ਹੰ ਿਹੇ ਪਰਜ਼ਫਊਮ ਦੀ ਖੂਸ਼ਬੋ ਵੱ ਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱ ਕੀ ਬਾਈ ਿਾਲ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਾ ਅਜ਼ਜਹਾ
ਟੌਅਰ ਟੱ ਪਾ ਉਿ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦਹੇ ਭਾਵ ਉਿ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਨਾ
ਹੋਏ।
“ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਚਲਹੇ ਜਾਉ। ਿਾਰੀਆਂ ਟਰੈਜ਼ਫਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਟੀ ਜੰ ਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੱ ਬਹੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਤਹੇ ਮੋਟਰ ਵਹੇਅ ਦਹੇ ਪੁਲ ਦਹੇ
ਹਹੇਠਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਿਾਰ ਨਾਰਵੁਡ ਿਰੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।” ਉਿ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਜ਼ਦਆਂ ਮੁੰ ਡਹੇ ਵੱ ਲ ਨਾ ਵਹੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਮੁੰ ਡਾ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਹੀ ਵਹੇਖ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਰਾਹ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ
ਦਹੇ ਲਿਰ ਵਰਿਹੇ ਕੱ ਦ, ਿੁਲਾਬੀ ਿੁਲਾਬ ਰੰ ਿਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਅਤਹੇ ਕਾਲਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹਲਦੀ ਲੰਬੀ ਿੁੱ ਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ
ਕੀਲ ਜ਼ਲਆ। ਹਲਕਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਈ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਹੁਿਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਘੋਲ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
“ਲਿਦਾ ਜ਼ਮਿ ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਈ ਜਾਣਾ ਐ। ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਹ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦਉ ਤਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲਫਟ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ।” ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਲੋ ੜੋਂ ਵੱ ਧ
ਿਾਊ ਲੱਿਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਭੁਆ ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਪਛੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਾਰ ਵਾਲਹੇ ਨੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਜਾਇਆ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰ ਡਹੇ ਤਹੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਲਈ ਜ਼ਕ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਕਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਹੇ ਦਹੇ ਰਾਹ ਜ਼ਵਚ ਖੜ੍ੀ ਿੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੋਵਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਿ ਹਾਰਨ
ਨੇ ਡੂੰ ਘੀ ਹਲਚੱ ਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਕਾਰ ਵਾਲਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਮਿਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਤਹੇਿ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਿੁਿਤੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਜ਼ਲਆ।
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਜ਼ਜਹਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਿ ਿਾਲ ਿਾਇਬ ਹੋ ਿਈਆਂ ਿਨ
ਅਤਹੇ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਡਰੱ ਿ ਮਾਫੀਏ ਜ਼ਵਚ ਅਜ਼ਜਹਾ ਫਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਜਹੇਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਪਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੰ ਡਹੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਲੁਕ ਜ਼ਛਪ ਕਹੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਹੇ ਿਨ, ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ। ਿਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੁਜ਼ਣਆ ਿੀ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ
ਹੀ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤਹੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਜ਼ਦਖਾਵਟ ਵਾਲਹੇ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਦਹੇ ਚੁੰ ਿਲ ਜ਼ਵਚ ਫਿੀਆਂ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜ਼ਪਆਰ ਦਹੇ ਲਾਰਹੇ
ਅਤਹੇ ਿੁਪਨੇ ਜ਼ਵਖਾ ਕਹੇ ਡਰੱ ਿਾਂ ‘ਤਹੇ ਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਡਰੱ ਿ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਦਲਦਲ ਜ਼ਵਚ ਫਿੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦਾ ਿਵਾਲ ਹੀ
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਦਹੇ ਇਸ਼ਾਜ਼ਰਆਂ ‘ਤਹੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਇਿ ਮੁੰ ਡਹੇ ਬਾਰਹੇ ਸ਼ੱ ਕ ਦਾ ਕੰ ਡਾ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਚੁਭ
ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਉਿ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਿੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੱ ਿ ਆ ਜਾਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਿੜਕ ‘ਤਹੇ ਬੱ ਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਨਿਾਹ ਮਾਰੀ
ਤਾਂ ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਹੱ ਥ ਪਾਈ ਨੇੜਹੇ ਦੀ ਿਾਈਡ ਰੋਡ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਦਾ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ।
ਅਜਹੇ ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਾ ਬੱ ਿ ਿਟਾਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤਹੇ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੁੰ ਡਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਘੁਮਾ ਕਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਦਲ
ਧੜਜ਼ਕਆ। ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ
ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਖੱ ਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਨੂੰ ਫਹੇਰ ਜ਼ਲਆ।
“ਪਲੀਿ, ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਆ।” ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਆਿਿੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਦੀ ਵੀ
ਲੋ ੜ ਨਾ ਿਮਝੀ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ਨੂੰ ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਬਿੁਰਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਵੱ ਲ ਕੌ ੜੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਅਤਹੇ ਮੁੰ ਡਾ ਨਾ-ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕਹੇ ਲੈ ਜ਼ਿਆ।
ਡਰੀ ਜ਼ਜਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਹੇ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਂ ਜ਼ਮਲਾਈਆਂ।
“ਭੋਰਾ ਭਰ ਛੋਕਰਾ ਐਨੀ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀ ਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਫਰਦਾ ਤਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਨੀ ਲਿਦਾ। ਮਾੜਹੇ ਧੰ ਦਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਇਿ ਤੋਂ ਕੀ
ਆਿ ਹੋ ਿਕਦੀ ਐ। ਿਰਕਾਰ ਫੜ ਕਹੇ ਅੰ ਦਰ ਨੀ ਕਰਦੀ ਇਹੋ ਜ਼ਜਜ਼ਹਆਂ ਨੂੰ।” ਬਿੁਰਿ ਿੋਰਹੇ ਆਦਮੀ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੁੜਤੱ ਣ ਭਰਹੇ ਸ਼ਬਦ
ਜ਼ਨਕਲਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਆਪਣਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕਹੇ ਿੁੱ ਟਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।
ਉਿ ਦਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌ ੜਾ ਅਤਹੇ ਕੋਝਾ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਹੱ ਡੀਂ ਹੰ ਢਾਇਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਣਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਚੰ ਿਹੇ ਰੌਂਅ ਨਾਲ ਮੁਿਕਰਾਈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਜ਼ਵਚ
ਅਪਣਤ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ।
“ਿਕੂਲੋਂ ਲਹੇ ਟ ਹੋ ਿਈ ਲਿਦੀ ਏ!ਂ ” ਔਰਤ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਹਾਂ ਮਹੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਿੀ।” ਕੁੜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਵੱ ਲ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਿਰਕਜ਼ਦਆਂ ਤੱ ਜ਼ਕਆ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ

ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਹੀ ਜ਼ਵੱ ਥ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹ ਮੁੜ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਖੜ੍
ਿਈ ਿੀ।
“ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਬੱ ਿਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਈ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ‘ਕੱ ਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਉਡੀਕਦਹੇ ਰਹੋ ‘ਤਹੇ ਘੰ ਟਾ ਘੰ ਟਾ
ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਂ ਦੀਆਂ।”
“ਪੰ ਦਰਾਂ ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਖੜ੍ੀ ਨੂੰ ਹੋ ‘ਿਹੇ ਹੋਣਿਹੇ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਦਾਿ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਬੱ ਿ ਵਹੇਖਣ
ਲਈ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਜ਼ਨਿਾਹ ਮਾਰੀ।
“ਤੂੰ ਜ਼ਕਥਹੇ ਜਾਣਾ ਐ!” ਔਰਤ ਨੇ ਉਿਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਹੈਿਟਨ, ਲਾਇਬਰਹੇਰੀ ਕੋਲ।”
“ਫਹੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਾਡਹੇ ਨੇੜ ਈ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਐ।ਂ ਅਿੀਂ ਵੀ ਹੈਿਟਨ ਰੋਡ ‘ਤਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਹੇ ਕੋਲ ਕਰਕਹੇ।” ਆਦਮੀ
ਮੁਿਕਰਾਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱ ਲ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਉਿ ਬੱ ਿ ਿਟਾਪ ‘ਤਹੇ ਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਿ ਉਤਰਦੀ ਆਂ।”
“ਉਹ ਬੱ ਿ ਿਟਾਪ ਤਕਰੀਬਨ ਿਾਡਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਈ ਆ।” ਆਦਮੀ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਹੁਣ ਉਹ
ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿੁਰਿ ਚੰ ਿਹੇ ਲੱਿਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ
ਯਾਦ ਆ ਿਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਦਾਿ ਹੋ ਿਈ।
“ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਲਿਾ ਨਾਲ ਜ਼ਕੰ ਨੀ ਜ਼ਮਲਦੀ ਐ।” ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਿੰ ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
“ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਇਹੋ ਿੱ ਲ ਕਜ਼ਹਣ ਵਾਲਾ ਿੀ ਪਰ ਤੂੰ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਿ ਪਜ਼ਹਲ ਕਰ ਿਈ।” ਬੰ ਦਾ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਖੁੱ ਲ੍ ਕਹੇ ਹੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਜ਼ਲਿਾ ਮਹੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆ ਤਹੇ ਹੁਣ ਜ਼ਤੰ ਨ ਿਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਡਨੀ ਰਜ਼ਹ ਰਹੀ ਆ। ਿਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ
ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਐ। ਪਰ--।” ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮੋਢਹੇ ਛੰ ਡਹੇ ਅਤਹੇ ਉਦਾਿੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਖਾਲੀ ਿੜਕ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ
ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਿਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਿ ਉਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕਹੇ ਉਦਾਿ ਹੁੰ ਦਹੇ
ਹੋਣਿਹੇ। ਇਿ ਜ਼ਖਆਲ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੰ ਝੂ ਆਉਣ ਵਾਲਹੇ ਿਨ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਕਆ।
ਬੱ ਿ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਦਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿਰਕ ਕਹੇ ਿੜਕ ਦਹੇ ਨੇੜਹੇ ਹੋ ਿਏ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਿੜਕ ਦਹੇ ਨਿਦੀਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਿਨ। ਜ਼ਫਰ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਰਿਰਾਹਟ ਜ਼ਜਹੀ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਇਿ ਿਰਿਰਾਹਟ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਬੱ ਿ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਿੀ।
ਬੱ ਿ ਆਈ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪ੍ੀਤ ਬੱ ਿ ਚੜ੍ ਿਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਹੀ ਔਰਤ ਅਤਹੇ ਆਦਮੀ ਚੜ੍ ਿਏ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਖੱ ਬਹੇ ਹੱ ਥ ਬਰਾਬਰ
ਵਾਲੀ ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਉਹ ਹੈਿਟਨ ਰੋਡ ‘ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਏ ਅਤਹੇ ਅੱ ਿੜ ਜ਼ਪੱ ਛੜ ਬੱ ਿ ਜ਼ਵਚੋਂ

ਉੱਤਰ ਿਏ।
“ਆਹ ਿਾਡਾ ਘਰ ਐ। ਕੀ ਅਿੀਂ ਤਹੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱ ਛ ਿਕਦਹੇ ਆਂ।” ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਬਹੇਨਤੀ ਵਾਂਿ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਪ੍ੀਤ, ਿਾਰਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪ੍ੀਤ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆ।” ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਧਾਇਆ।
“ਮੈਂ ਿਰੀਟਾ ਤਹੇ ਮਹੇਰਾ ਪਤੀ ਡੈਜ਼ਨਿ ਥਾਮਿਨ। ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਿਾਡੀ ਜ਼ਲਿਾ ਵੀ ਤਹੇਰਹੇ ਵਰਿੀ ਲੰਬੀ, ਪਤਲੀ,
ਭਖਵੇਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤਹੇ ਤਹੇਰਹੇ ਵਰਿਹੇ ਕਾਲਹੇ ਵਾਂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਤੁਿੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜੌੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਵੋਂ।” ਔਰਤ ਜ਼ਨਰਛਲ ਹਾਿਾ
ਹੱ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਉਹ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕਹੇ ਖੜ੍ੀ ਰਹੀ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਉਿ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਤੂੰ ਜ਼ਕਥਹੇ ਕੁ ਜਾਣਾ ਐ!”
“ਆਹ ਨਾਲ ਈ ਵਾਲਨੱਟ ਟਰੀ ਰੋਡ ‘ਤਹੇ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਮਮੂਲੀ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਚਆ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ
ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵਾਂਿ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਹਲਾ ਕਹੇ ਬਾਇ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਪਈ। ਉਿ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਅਜਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਹੇਖ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਮੁੜ ਕਹੇ ਵਹੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ।
ਮਿਬੂਰਨ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਰਜ਼ਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਮੁੜ
ਕਹੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਜਹੇ ਵੀ ਘਰ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਹੱ ਥ ਜ਼ਹਲਾਏ ਅਤਹੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਵੀ
ਹੱ ਥ ਜ਼ਹਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਹਲਾ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ।
ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਹਰ ਰੋਿ ਜਦ ਉਹ ਬੱ ਿ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਜਾਂ ਬੱ ਿ ਚੜ੍ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਰੂਰ ਜ਼ਨਹਾਰਦੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੁਝ ਕੁ ਧੁੰ ਧਲੀ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ
ਵਹੇਲਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਯਾਦ ਜ਼ਚੱ ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਉਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਤਕਾਰ ਯੋਿ ਲੋ ਕ ਬਣਕਹੇ ਉਿ
ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਪੂਰਨ ਅੰ ਿ ਬਣ ਜਾਣਿਹੇ।
ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਦਾਦਾ ਅਤਹੇ
ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਨੱਘੀ ਿੋਦ ਜ਼ਵਚ ਮਚਲਣ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਦਾਦਹੇ
ਦਹੇ ਮੋਜ਼ਢਆਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਕਹੇ ਖਹੇਡਣ ਦਹੇ ਪਲ ਉਿ ਨੂੰ ਅਿੀਮ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਉਿ ਦਹੇ ਬੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ
ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱ ਲ ਵਧਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਿਈਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ
ਅਿਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਨੱਘ ਮਾਨਣ ਦਹੇ ਅਿਮਰੱ ਥ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਰਮੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਿਰਮੀ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਿ ਦਾ
ਬਚਪਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਅਜਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਬੱ ਚੀ ਦੀਪੀ ਜੋ ਹੁਣ ਿਭ ਲਈ ਪੱ ਕਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਬਣ ਿਈ ਿੀ, ਉਿ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਫ਼ਰ
ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦਹੇ ਭੁੱ ਲਹੇ ਵੀ ਨਾ। ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਤੱ ਕ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੀ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ

ਿੀ ਅਤਹੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਹਰਦਹੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਵਹੇਲਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦ੍ਸ਼ ਤਾਂ
ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਲਈ ਮਾਰਮਕ ਬਣ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਵਲਕਦੀ ਪ੍ੀਤ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਾਲਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਕਹੇ
ਪਰਲ ਪਰਲ ਹੰ ਝੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਜ਼ਹ ਹੋਇਆ। ਡਰਾਇਵਰ
ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਪਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਕਾਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਿਆ ਲਈ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਹਲਾ ਕਹੇ ਿਮਰੱ ਥਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਘੰ ਟਾ ਭਰ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਿੁਿਾਰਨਾ ਜ਼ਪਆ
ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਪਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਝੜਜ਼ਕਆ ਵੀ। ਿਵੀਟਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਖਡਾਉਜ਼ਣਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਪਰ ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਉਿ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣ ਦਹੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਰੋ ਧੋ ਕਹੇ, ਥੱ ਕ ਚੂਰ ਹੋ ਕਹੇ
ਆਖਰ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਿੌਂ ਿਈ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਆ ਛੱ ਡਣ ਦਹੇ ਫੈਿਲਹੇ
‘ਤਹੇ ਪਛਤਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਲੰਡਨ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹਹੇਲ ਮਹੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੈਲੋ ਦੀ ਯਾਦ
ਆਉਂਦੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਦਾਦੀ ਲਈ ਤੜਪਦੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਨੇੜਹੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਉਹ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਣ ਲੱਿੀ ਅਤਹੇ ਅਕਿਰ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਦ ਕਰਦੀ। ਉਿ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਰੋਣ ਲਿਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ
ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਹੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਉ ਜ਼ਫਲਮ ਲਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਜ਼ਵਯਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ
ਕਰਦੀ। ਹਫ਼ਜ਼ਤਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਿਜ਼ਰਆਂ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਜ਼ਮਲਣ ਲੱਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਲੰਡਨ ਜ਼ਵਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਿਨ ਜਦ ਉਿ ਦਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਲੰਡਨ ਆਏ ਹੋਏ ਿਨ। ਉਹ
ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਇਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਰਿੀ ਲੱਿਣ
ਲੱਿੀ।
“ਭਾਈ ਿਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਿ ਜਾਣ ਜ਼ਦਉ। ਐਥਹੇ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਜੀ ਨੀ ਲਿਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਹੇ ਨਾ ਜਾਵਹੇ। ਅੰ ਦਰ ਵੜਨ ਿਾਰ ਜਹੇਲ੍
ਅੰ ਿੂੰ ਬਾਰ ਲਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਆ।” ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਬਹੇਜੀ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ
। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿੀ ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਹਵਾ ਦਹੇਰ ਰਜ਼ਹਣਿਹੇ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਰਮੀਆਂ ਿਰਮੀਆਂ।
“ਹੈਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਆ! ਅਜਹੇ ਤਾਂ ਥੋਨੰ ੂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫਤਹੇ ਵੀ ਨੀ ਹੋਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਿਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕਹੇ ਿਰੂਰ ਿੜਨਾ ਉਥਹੇ।”
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਉਥਹੇ ਈ ਿਰਮੀ ਕੱ ਟੀ ਆ। ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਐਥਹੇ ਬੱ ਿ ਥੋਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲਣਾ ਿੀ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਲਆ। ਹੋਰ ਐਥਹੇ
ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਿਾਡਹੇ ਰੋਟੀ ਹਿਮ ਹੁੰ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਈ ਭੁੱ ਖ ਲਿਦੀ ਆ। ਜ਼ਵਹਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਟੈਮ ਈ ਨੀ ਲੰਘਦਾ। ਜ਼ਜਵੇਂ
ਬਮਾਰ ਹੋਈਏ।” ਐਤਕੀਂ ਬਹੇਜੀ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਚਲੋ ਦਹੇਖਦਹੇ ਆਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਟ ਜ਼ਮਲਦੀ ਆ। ਅਜਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਕੰ ਨੇ੍ ਘਰੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਨਉਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਬਿੁਰਿਾਂ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਇਿ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਕੰ ਮਾਂ 'ਤਹੇ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ। ਬੱ ਚਹੇ ਿਕੂਲ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਬੁੱ ਢਾ ਜੋੜਾ ਘਰ

ਜ਼ਵਚ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਹੇ! ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਲਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਧਨ ਿੋਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਪਾਰਕ
ਜ਼ਵਚ ਿੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦਹੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਾਰਕ ਘਰ ਦਹੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕੱ ਜ਼ਲਆਂ ਬਿੁਰਿਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ
ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਬੱ ਿਾਂ ਬਦਲ ਕਹੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਿੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਿੀ।
ਿੋ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਖਆਲ ਵੀ ਜ਼ਤਆਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱ ਬ ਬਿੈਰਾ ਜ਼ਲਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ ਜੋ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਲਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਿੀ। ਜ਼ਦਨ ਵਹੇਲਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਕਾ ਹੀ ਿਮਾਂ ਕੱ ਢ ਿਕਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ
ਬੱ ਚਹੇ ਘਰ ਰਜ਼ਹ ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਿਮਾਂ ਬਿੁਰਿਾਂ ਲਈ ਕੱ ਟਣਾ ਔਖਾ ਿੀ। ਉਹ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਬੈਠੇ ਜ਼ਦਨ ਢਲਣ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਰ ਕਰਦਹੇ
ਅਤਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ।
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਿਹੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਿੀ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰ ਬੜ ਕਹੇ ਜ਼ਮਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਿੱ ਲ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕਰਦੀ। ਦੂਿਰਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾ ਵਰਤ ਿਕਦਹੇ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਦਹੇ ਕਰਦਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਹੀ
ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਹੇ। ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਬੱ ਚਹੇ ਿਦਾ ਹੀ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਬੋਲਦਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੁਰਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਮੁਤਰ ਮੁਤਰ ਵਹੇਖੀ ਜਾਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਬਹੇ-ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਿਮਝਦਹੇ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੇ ਲਹੇ ਪਹੇਪਹੇ ਕਰਕਹੇ ਮਿਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਹੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਵਾਪਿ ਜਾਣ ਲਈ ਿੀਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਵਾ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਤੁਰਨ ਵਹੇਲਹੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਬੁਕਲ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕਹੇ ਰੋਏ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਜ਼ਵਚ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਜ਼ਵਚ
ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਰਚ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦਾਦਹੇ ਦਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫਿੋਿ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਰਦੀਆਂ ਜ਼ਵਚ
ਇੰ ਡੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਭਰਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਵਦਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਐਨੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਉੱਡ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜੋ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿਵਹੇਰਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ
ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਲੰਡਨ ਆਉਣ ਦਾ ਿੱ ਦਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਟਾਲ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਉਿ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਕ ਜਦ ਵੀ ਚਾਨਿ ਲੱਜ਼ਿਆ ਉਹ ਿਰੂਰ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਿੱ ਲਾਂ ਕਰ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਿਰੂਰ
ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਇਕ ਖੁਤਖੁਤੀ ਜ਼ਜਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈ ਣ ਜ਼ਦੰ ਦੀ।
ਿੁਹਣਾ ਧੁੱ ਪੀਲਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨੱਘਾ ਜ਼ਦਨ। ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਜ਼ਨੱਘਹੇ ਜ਼ਦਨ ਵਰਿਾ ਜ਼ਨੱਘ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਬੱ ਿ ਜ਼ਵਚ
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰਹੇਕ ਬੱ ਿ ਿਟਾਪ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਈ। ਪ੍ੀਤ ਬੱ ਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਤਾਂ ਡੈਜ਼ਨਿ ਫਰੰ ਟ ਿਾਰਡਨ
ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਦਿਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬਾਿਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕਚਾਰ ਵਾੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿੁਘੜਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱ ਟ ਕਹੇ ਇਕਿਾਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਿਰੀਟਾ ਧੁੱ ਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਉਿ ਦਹੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ੀ ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ ਅਤਹੇ ਜਦ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱ ਟੀਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਕਾਲਹੇ ਬੈਿ ਜ਼ਵਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬੱ ਿੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਜ਼ਨਿਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ
ਵੱ ਲ ਿਈ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬੱ ਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਹੱ ਥ ਜ਼ਹਲਾਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਜ਼ਦਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਪੈਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਹੇ ਿਰੀਟਾ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਵਧਹੇ।
ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਅੱ ਿਹੇ ਵੱ ਧ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ਨਾਲ ਿੱ ਲ੍ ਲਿਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾਲ ਚੁੰ ਜ਼ਮਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ
ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਪਾਿਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਦਿਤਾਨੇ ਲਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਮੋਹ ਭਰੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਤੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਪ੍ੀਟ (ਪ੍ੀਤ) ਤੈਨੰ ੂ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਿੱ ਚੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਐ ਂ ਨਾ!” ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ
ਉਲਜ਼ਝਆ ਜ਼ਜਹਾ ਖੜ੍ਾ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਿਵਾਿਤ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਹੇ! ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ
ਵਾਹਵਾ ਵਾਹ ਵਾਿਤਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਿਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰਵਾਜ ਪੱ ਛਮੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋਣ
ਕਰਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ।
“ਆ ਜਾ ਅੰ ਦਰ ਜੂਿ ਦਾ ਿਲਾਿ ਪੀ ਕਹੇ ਜਾਈ।ਂ ਅੱ ਜ ਜ਼ਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਈ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ!” ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜ
ਕਹੇ ਪੋਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਚਆ।
“ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਿੁਹਣਾ ਜ਼ਦਨ ਐ। ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਚੀਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਿੱ ਚੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ
ਪ੍ਿਟਾਈ। ਉਿ ਪਰਿਟਾਵਹੇ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਲਾਵਟ ਿੀ। ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਦਹੇ ਘਰ ਵੱ ਲ ਚੋਰੀ ਵਹੇਖਦੀ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਉਿ ਦੀ ਤਮੰ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ। ਪ੍ੀਤ ਆਪਣੀ ਤੀਬਰ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆਪਣਹੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਪਆ। ‘ਖਬਰਹੇ ਉਹ ਕੀ ਿੋਚਣ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਿੋਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਿਾਡਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਜ਼ਵਹਾਰ ਐ।' ਅੱ ਜ ਉਿ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਓਪਰਹੇ ਪਨ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਰਿਮੀ ਨਾਂਹ
ਨੁੱਕਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜ਼ਜਿ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਅਿੀਂ ਆਿਟਰਹੇਲੀਆ ਿਏ ਹੋਏ ਿੀ। ਪਰਿੋਂ ਈ ਆਏ ਆਂ।” ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਅੰ ਦਰਲੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਿਮਝ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਉਿ ਦਹੇ ਮਿਰਹੇ ਮਿਰ ਅੰ ਦਰ ਚਲੀ ਿਈ। ਡੈਜ਼ਨਿ
ਨੇ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜੂਿ ਦਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਿਲਾਿ ਟਰਹੇਅ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਜ਼ਲਆਂਦਹੇ।
“ਆਿਟਹੇਰਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਿੀ ਪਰ ਿਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ।” ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੀ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਡਦੀ ਨਿਰਹੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਹੇ ਕਮਰਹੇ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਬਿੈਰਾ
ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਦਲਚਿਪ ਲੱਿੀ। ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਿਲੀਕਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਿਮਝਣ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਕਿ ਨੂੰ ਹੋਵਹੇਿਾ! ਟੀ ਵੀ ਦਹੇ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੋਟੋ ਜ਼ਟਕਾਈਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਿਨ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਪ੍ੀਵਾਰਕ ਫੋਟੋ ਲਿਦੀਆਂ ਿਨ।
“ਆਹ ਦਹੇਖ ਿਾਡੀ ਜ਼ਲਿਾ। ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਤਮੰ ਨਾ ਿਾਹਰ ਕੀਤੀ ਿੀ।

ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਏਥਹੇ ਆਈ ਤੈਨੰ ੂ ਿਰੂਰ ਜ਼ਮਲੂਿੀ।” ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਜ਼ਵਚ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕਰਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ
ਫੋਟੋ ਿੀ ਜੋ ਇਕੱ ਲੀ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀ ਜ਼ਪਆਰੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ।
“ਆਹ ਨਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਕਿ ਦੀ ਆ!”
“ਿਾਡੀ ਧੀ---।” ਿਰੀਟਾ ਦਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਇਕ ਦਮ ਉੱਤਰ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਲੰਬੂਤਰਹੇ ਹੋਏ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੁੱ ਝਹੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ
ਪੀੜ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਿੱ ਲ ਬਦਲ ਲਈ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਵੀ ਿੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਿੋਰ ਦਹੇਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਿੱ ਲ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਿਰੀਟਾ ਉਿ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ
ਿੀ।
“ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ! ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਹੇਰਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਚੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਐ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਦੀ
ਸ਼ੈਲਫ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ--“ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਨਾ ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਪਆਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਿੱ ਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ
ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੱ ਲ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਕੁਝ
ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਕਤਾਬ ਸ਼ੈਲਫ ਜ਼ਵਚੋਂ ਚੁੱ ਕੀ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਫੜਾਈ।
“ਠੀਕ ਫੈਿਲਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ?' ਇਹ ਜ਼ਕਤਾਬ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜ਼ਕ ਆਪਣਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲਹੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ
ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਕਤਾਬ ਉਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਹੇ।
“ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਕਤਾਬ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਲੈ ਿਕਦੀ ਆਂ!”
“ਤਾਂ ਈ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ ਲੈ ਜਹੇ ਚੰ ਿੀ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਈ।ਂ ” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਤਿੱ ਲੀ ਭਰੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ
ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਕਤਾਬ ਲੈ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਿਤ ਲਈ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਿੋਚਦੀ ਰਹੀ ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ
ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਅਤਹੇ ਨਾ ਈ ਕੋਈ ਿੁਆਂਢ ਮੱ ਥਾ। ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਐਨਾ ਭਲਾ ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਕਉਂ ਲਿਾਉ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਹੇ ਆ! ਜ਼ਲਿਾ ਨਾਲ ਮਹੇਰੀ
ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨੀ ਜ਼ਮਲਦੀ ਲਿਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਿਾ ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜ਼ਦਿ ਪਈ! ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲੋਂ
ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ! ਮਹੇਰਾ ਉਹ ਜ਼ਕਤਹੇ ਕੋਈ ਨੁਕਿਾਨ ਤਾਂ ਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ!
ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਜ਼ਕਿਮ ਦਹੇ ਸ਼ੰ ਕਹੇ ਜੰ ਮਦਹੇ ਮਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਨਿ ਜਾਂ ਿਰੀਟਾ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜ਼ਕਿਮ ਦਾ
ਜ਼ਕਰਦਾਰ ਨਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱ ਖਰਹੇ ਧਰਮ,ਨਿਲ, ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਭਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਐਨੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਕਤਾਬ ਦਹੇ ਵਰਕਹੇ ਪੜ੍ਦੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਤਾਬ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਿਮਿਰੀ
ਜ਼ਮਲੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਪਜ਼ੜ੍ਆ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਆਪਣਹੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਬਾਰਹੇ ਫੈਿਲਾ ਕਰ

ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਇਿ ਫੈਿਲਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤਹੇ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਲਣੀ ਬਾਰਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ
ਅਜਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਜ਼ਹਣ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਭਲਾ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਿੁਜ਼ਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਿੁਣੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ
ਭਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਭਾਂਵੇਂ ਖਤਰਹੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਈ। ਬਿੁਰਿ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਕਾਰ ਯੋਿ ਜੋੜਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਮਾੜਹੇ
ਜ਼ਕਰਦਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਿੀ।
“ਇਹ ਡੈਜ਼ਨਿ ਕੰ ਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਿੀ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਹੋਰ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਜ਼ਹਆ।
ਂ ਿਪੈਂਿਰ ਜ਼ਵਚ ਪਰਚਹੇਿ ਮੈਨੇਜਰ ਿੀ। ਿਰੀਟਾ ਬਰਕਲਹੇ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ।”
“ਡੈਜ਼ਨਿ ਮਾਰਕਿ ਐਡ
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਿਈ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੱ ਮ ਬਹੁਤਾ ਘੁਲਣ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿੰ ਕੋਚ ਨਾਲ ਅੱ ਿਹੇ ਵਧਣ ਦੀ
ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਚੁਿਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਿੀਤੋ ਿਰੀਟਾ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਹੇਿੀ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਜ਼ਵਚ ਹੱ ਿ ਹੱ ਿ ਕਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦੀ ਦਹੇਿੀ ਖਾਜ਼ਣਆਂ ਿਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤਹੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ।

ਪੱ ਚੀਵਾਂ
ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨਾਲ ਪਜ਼ਹਲੀ ਜ਼ਮਲਣੀ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਚੰ ਿੀ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਾ ਪਿੰ ਦ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ
ਦਹੇ ਿੁਭਾਅ ਜ਼ਵਚ ਨਿਲੀ ਬੂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਪ੍ਤੀ ਜ਼ਨਘਾ ਮੋਹ ਅਤਹੇ ਲਿਾਉ ਉਿ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਿਰੂਰ
ਲਿਦਾ ਿੀ ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਕੋਲ ਉਮਰ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਿਰਬਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਿੀ। ਿਰੀਟਾ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਭਾਅ ਦੀ ਹੱ ਿ ਮੁਖ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪਆਰੀ ਜਨਾਨੀ
ਲੱਿੀ।
ਿੀਤੋ ਦਾ ਅੰ ਦਾਿ ਵੱ ਖਰਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਦਖਾਵਹੇ ਵਜੋਂ ਚੰ ਿਾ ਜ਼ਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਿੰ ਵਾਦ
ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਿਨ। ਉਹਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਭਾਅ ਕਰਨਾ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਵੱ ਖਰਹੇ ਿੁਭਾਅ ਅਤਹੇ ਕਲਚਰ
ਕਾਰਨ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤੀ ਪੁਿਣੀ ਅਿੰ ਭਵ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਿੀਤੋ
ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਪਆ। ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਦਨ ਰਾਤ ਟੀ ਵੀ, ਿਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤਹੇ ਰੋਿਮਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਨਾਲੋਂ ਅੰ ਤਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿੀ। ਬੱ ਚਹੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤਹੇ ਹੰ ਢਾ
ਨਹੀਂ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਮਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਉਿ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਜਹੇ ਪੂਰਾ ਿੂਰਾ ਨਾ ਿਹੀ ਉਿ
ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਉਹ ਿਰੂਰ ਿ੍ਜ਼ਹਣ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ।
ਦੋਵੇਂ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਹੁਣ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਮਲਦਾ ਜੁਲਦਹੇ। ਇਕ ਦੂਿਰਹੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਹਾਰ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਿੁਖਾਂਵਾਂ ਹੁੰ ਦਾ
ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਓਪਰਹੇ ਪਨ ਦੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਢਜ਼ਹ ਢਹੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਉਹ ਰੰ ਿ, ਧਰਮ, ਨਿਲ ਅਤਹੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ

ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਉਪਰ ਉਠਦਹੇ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਲਵਰਤਨ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ ਿਮਝ ਦਹੇ ਅਧਾਰ ‘ਤਹੇ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਕਦਹੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ੀਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਾਥ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੋਵਹੇ। ਵੈਿਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਦੋਵੇਂ
ਹੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਜ਼ਵਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦਹੇ ਿਨ।
ਮੀਂਹ ਅਤਹੇ ਹਵਾ ਨੇ ਿਰਮੀਆਂ ਦਹੇ ਮੌਿਮ ਨੂੰ ਿਰਦੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਬਦਜ਼ਲਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਿਵਹੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱ ਦਲ ਬਾਈ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਮੌਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚਲਾ ਮੌਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਿ ਿੀ। ਅੱ ਜ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਿੀ ਜੋ ਵਜ਼ਰ੍ਆਂ ਤੋਂ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਹਰਹੇਕ ਿਾਲ ਵਾਂਿ ਉਹ
ਂ ਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤੁਰਹੇ ਜ਼ਫਰਦਹੇ। ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਉਹਨਾਂ
ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਦਹੇ ਹਨੇ੍ ਰਹੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਿੈਰ ਲਈ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਜਾਂ ਐਵ
ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਲਿਦਾ।
ਅੱ ਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਿਮ ਨੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਡੱ ਕ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੂਿਰਹੇ ਪਾਿਹੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਫਲਮ ਲਾ ਕਹੇ ਿਮਾਂ ਪਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਮਾਂ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱ ਿ, ਬੱ ਿ ਿਟਾਪ ‘ਤਹੇ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖੜਕੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਹੇਖਣ ਲਿਦੀ। ਆਖਰ ਪ੍ੀਤ ਬੱ ਿ ਜ਼ਵਚੋਂ
ਉੱਤਰੀ ਅਤਹੇ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ਵੱ ਲ ਆਈ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
“ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਨੀ ਲੈ ਕਹੇ ਿਈ। ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱ ਜ।” ਿਰੀਟਾ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਉਿ
ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੀ ਜ਼ਕਤਾਬ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜ਼ਭੱ ਜਹੇ ਮੱ ਥਹੇ ਨੂੰ ਚੁੰ ਜ਼ਮਆ ਅਤਹੇ ਮੂੰ ਹ ਿਾਫ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਤੌਲੀਆ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ‘ਥੈਂਕਿ' ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਭੱ ਜਹੇ ਹੋਏ
ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਅਤਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਚਾਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੈਟਲ ਆਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਜ਼ਜਹਹੇ ਿਰਮ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਘੁੱ ਟਾਂ ਭਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਅੱ ਿਹੇ ਨਾ ਤੁਰਦੀ।
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁਲਣਾ ਔਖਾ ਿੀ।
“ਿਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਐ। ਤੁਿੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਿ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਕਉਂ ਲਿਦਹੇ ਓ !” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਅੱ ਜ ਿਾਡੀ ਧੀ ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਐ ਤਹੇ ਉਹ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ।” ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਬਾਅਦ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਜਵਾਬ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਵੀ ਜ਼ਢਲਕ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਸ਼ਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰੀ ਕੁੜੀ ਿੀ। ਪੜ੍ਨ ਜ਼ਵਚ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰ, ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਹੱ ਿਦੀ ਅਤਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰਦੀ ਘਰ
ਜ਼ਵਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਰੱ ਖਦੀ। ਿੋਲ੍ਾਂ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਲਿਰ ਵਰਿੀ ਮੁਜ਼ਟਆਰ ਹਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਖੱ ਚ ਲੈਂ ਦੀ। ਉਿ ਦੀ
ਿੁੰ ਦਰਤਾ ‘ਤਹੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵਰਿੀ ਿੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਿਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵਹੇ।
ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਲਈ ਿੁਪਨੇ ਉਣਦੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਉਿ ਦਹੇ ਿੁਪਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰ ਦਹੇ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਨਣ ਪੱ ਚਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਸ਼ੌਕ ਿੀ। ਉਹ ਿਾਦਹੇ ਕੱ ਪਜ਼ੜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਪਜ਼ਹਣਦੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਿ ਲਿਦਹੇ। ਇੰ ਝ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੱ ਪੜਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਲੀ
ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਬਣ ਕਹੇ ਮਾਣ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕਾ ਮਹੇਕ ਅੱ ਪ ਉਿ ਦਹੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰ ਨ ਲਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸ਼ਰਲੀ ਿਤਾਰ੍ਵੇਂ ਿਾਲ ਜ਼ਵਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਫਕਰ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਬੁਆਏ
ਫਜ਼ਰੰ ਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਹੇ ਝੁੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਘਰੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਿਹਹੇਲੀਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤਹੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜ਼ਵਚ ਖੁਸ਼ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਫਕਰ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ।
“ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਦਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਲਿਦਾ। ਜ਼ਕਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਈ ਤਾਂ--।” ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਿਮਾਜ ਜ਼ਵਚ ਿੈਰ
ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰਸ਼ਜ਼ਤਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ ਜਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਿੀ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨਾਲ ਅਤਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕਹੇ
ਰਜ਼ਹ ਰਹਹੇ ਿਨ।
ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਜ਼ਹਆ ਪਰ ਪੁੱ ਛ ਨਾ ਿਕੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਿੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨਰਾਿ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਹੇ।
ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਵਰਤਾਅ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮਜ਼ਦਆਂ
ਚੱ ਟਜ਼ਦਆਂ ਨਾ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਇਿ ਪਾਜ਼ਿਉਂ ਕੁਝ ਿਾਂਵਾਂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਹਹੇਲੀ ਨੇ ਇਕ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਪਾ ਕਹੇ ਪੈਿਹੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤਹੇ। ਸ਼ਰਲੀ ਵੀ ਬਣ ਤਣ ਕਹੇ ਉਿ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਵਚ ਿਈ। ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਆਮ ਿਾਹਕ ਵੀ ਿਨ। ਪੱ ਚੀ ਿਾਲਾਂ ਦਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਹੁਿਨ ਨੇ ਡੰ ਿ ਜ਼ਲਆ।
ਮਾਈਕਲ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਬਹੁਤੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਿ ਦਾ ਸ਼ਰਲੀ ਵੱ ਲ ਹੀ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹ
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ਅਨੁਿਾਰ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੋਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਆਇਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕਾਰਨ
ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਿਜ਼ਕਆ। ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਦੁਆਲਹੇ ਮੰ ਡਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਲੰਬਾ, ਪਤਲਾ ਅਤਹੇ ਕਾਲਹੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਭਰੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ, ਅਰਧ
ਮਦਹੋਸ਼ ਅੱ ਖਾਂ, ਉਿ ਦੀ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋ ਕਾਂ ਵਰਿੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਦਾ ਿੀ, ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਕੀਲ ਜ਼ਲਆ। ਸ਼ਰਲੀ
ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਿੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜੋ ਫਟਾ ਫਟ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਿ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਤਰਲਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਡਨਰ
‘ਤਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਮਨਾ ਿਕਹੇ। ਿਜ਼ਨਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹ'ਤਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਿਰੂਰ ਮੰ ਨ ਿਈ। ਮਾਈਕਲ ਤਹੇਰ੍ਵੇਂ ਅਿਮਾਨ ‘ਤਹੇ
ਉਡਣ ਲੱਿਾ।
ਿਜ਼ਨਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲੀ ਉਚਹੇਚ ਨਾਲ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਈ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਜ਼ਹ ਿਈ। ਉਹ ਮਨੋ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ
ਹੋਈ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਲੀ ਿਰੂਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਵੱ ਲ ਜ਼ਖੱ ਚੀ ਿਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਉਚਹੇਚ ਨਾਲ

ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਈ ਿੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਮ ਕੱ ਦ ਸ਼ੀਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾਲ ਮੁਿਕਰਾਈ।
“ਜ਼ਕਿਹੇ ਖਾਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਚੱ ਲੀ ਐ ਂ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਦੱ ਿ ਉਹ ਕੌ ਣ ਐ ਅਤਹੇ ਕੀ ਕਰਦਾ!” ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਕਾਉੁਂਦਆਂ
ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਾਈਕਲ ਐ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜ਼ਿਟੀ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਜਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨੀ।”
ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਿੰ ਖਹੇਪ ਜ਼ਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਦੋ ਘੰ ਟਹੇ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਤਾਂ ਪੰ ਜ ਘੰ ਟਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਨਾ ਆਈ। ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਕਰ ਵੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਿਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਪਾਬੰ ਦ ਿੀ। ਜਦ ਆਜ਼ਖਰ ਸ਼ਰਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਿਰੀਟਾ ਅਤਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਉਿ ਵੱ ਲ ਉਤੱ ਿੁਕਤਾ ਭਰੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਸ਼ਰਲੀ
ਨੇ ਬੱ ਿ ਐਨਾ ਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕਹੇ ਆਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿੌਣ ਚੱ ਲੀ ਿਈ।
ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਲਣ ਲੱਿੀ। ਆਮ ਹੀ ਲਹੇ ਟ ਆਉਂਦੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਆਪਣਹੇ ਬੈਡ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ
ਜਾਂਦੀ। ਿਰੀਟਾ ਅਤਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਦੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਕਦਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਹੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਦਾ
ਜ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਚੁੱ ਪ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਜ਼ਹਣ
ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਿ ਦਹੇ ਹਾਿਹੇ ਿੁਆਚ ਿਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਉੱਡ ਿਈ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਿੱ ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀ।

ਛੱ ਬੀਵਾਂ
ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਬਾਪ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮਾਂ ਿੋਰੀ। ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਿੋਰਹੇ ਰੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਬਦਾਮੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦੀ।
ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤਹੇ ਪੀਲਹੇ ਰੰ ਿ ਦਹੇ ਉਲਟ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਰੰ ਿ ਉਿ ਦਹੇ ਕਾਲਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਦਲਕਸ਼ ਲਿਦਾ। ਪੜ੍ਾਈ
ਜ਼ਵਚ ਮਾਈਕਲ ਨਕੰ ਮਾ ਹੀ ਿੀ। ਿਕੂਲ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਡਰੱ ਿ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਟਰੇਂਡ ਕਰ ਕਹੇ ਡਰੱ ਿ ਵਹੇਚਣ ਲਾ ਜ਼ਲਆ।
ਿਕੂਲ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਪੂਰਹੇ ਿਮਹੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹੇਜ਼ਫ਼ਕਰੀ ਅਤਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਨੱਡਰ
ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਨਪੁੰ ਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਲਹੇ ਮੋਟਹੇ ਡੈਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿਈ ਜੋ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਡਰੱ ਿ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਿਰਦਾਰ ਿੀ।
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕੰ ਮ ਦਹੇ ਿੁਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱ ਖ ਲਏ ਅਤਹੇ ਡਰੱ ਿ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਮੰ ਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਵਿੀਲਹੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਡੈਨੀ
ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਆਪਣਹੇ ਿਰੋਹ ਦਾ ਕੱ ਲ੍ ਦਾ ਸ਼ੋਕਰਾ ਉਿ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਡੈਨੀ ਨੇ
ਮਾਈਕਲ ‘ਤਹੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਣ ਲੱਿਹੇ ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਐਨ ਕੰ ਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਿੋਲੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਲੰਘ ਿਈ। ਮਾਈਕਲ
ਬਚ ਜ਼ਿਆ। ਇਿ ਹਮਲਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ
ਜ਼ਲਆ। ਹਫ਼ਤਹੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਪੱ ਛਾ ਕਰ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੁੰ ਨ ਜ਼ਜਹੀ ਿੜਕ ‘ਤਹੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ
ਅੱ ਿਹੇ ਕਰਕਹੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਕਾਰ ਦਹੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦਹੇ ਿੰ ਭਲਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਡਹੇਢ ਕੁ ਫੁਟ ਦਹੇ ਲੋ ਹਹੇ ਦਹੇ ਡੰ ਡਹੇ ਨਾਲ
ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਹਹੇ ਦਾ ਡੰ ਡਾ ਮਾਰ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕੀ ਅਤਹੇ ਿਖਮੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਧੂਹ

ਕਹੇ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਜ਼ਲਆ।
“ਕੁੱ ਤੀ ਜ਼ਦਆ ਪੁੱ ਤਾ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਇਕ ਜ਼ਮੰ ਟ ਐ। ਦੱ ਿ ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਮਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਕਿ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਕੀਤਾ ਿੀ!” ਮਾਈਕਲ
ਨੇ ਿਖਮੀ ਹੋਏ ਹਲਕਹੇ ਿਰੀਰ ਦਹੇ ਕਾਲਹੇ ਦੀ ਿੰ ਘੀ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਹੇ ਡਹੇਲਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਿਹੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਹੱ ਥ ਉਪਰ ਕਰਕਹੇ ਇਸ਼ਾਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਢੱ ਲਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ।” ਕਾਲਹੇ ਨੇ ਅਜਹੇ ਵਾਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਲੋ ਹਹੇ ਦਾ ਡੰ ਡਾ ਐਨੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਉਿ
ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚ ਮਾਜ਼ਰਆ ਕਾਲਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹਾਏ ਕਜ਼ਹਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਲੁੜ੍ਕ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀ ਦਹੇਹ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ
ਕਾਰ ਨੂੰ ਿੜਕ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਖੱ ਡ ਜ਼ਵਚ ਧੱ ਕਾ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਜਹੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਵਧਾ ਲਈ। ਕੁਝ ਕਪਜ਼ੜਆਂ ਜ਼ਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕਹੇ
ਜ਼ਜਤਨਾ ਵੀ ਿੰ ਭਵ ਿੀ ਆਪਦਾ ਭਹੇਿ ਵਟਾ ਜ਼ਲਆ। ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਕਾਫੀ ਿਾਰਹੇ ਅੱ ਜ਼ਡਆਂ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਡੈਨੀ ਦਾ ਜ਼ਪੱ ਛਾ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਆਪਣਹੇ ਇਰਾਦਹੇ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਅਤਹੇ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਜਿਾਹ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇੱ ਛੁਕ ਮਾਈਕਲ ਹਰ ਖਤਰਾ
ਮੁੱ ਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਈਜ਼ਲੰਿ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਦਹੇ ਦੱ ਖ਼ਣੀ ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਡੈਨੀ ਦਾ ਇਕ ਖਾਿ ਅੱ ਡਾ ਿੀ। ਇਹ ਪੱ ਬ ਡੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਲਈ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਦਹੇ
ਨਾਮ ‘ਤਹੇ ਖਰੀਦ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਡੈਨੀ ਅਕਿਰ ਇਿ ਅੱ ਡਹੇ ‘ਤਹੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਡੈਨੀ ਇਿ ਪੱ ਬ ਨੂੰ ਡਰੱ ਿ ਵਹੇਚਣ ਦਹੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਵਹੇਿਵਾਪੁਣਹੇ ਵਾਿਤਹੇ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਿੀ। ਇਿ ਪੱ ਬ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ ‘ਤਹੇ ਕੁਝ ਕਮਰਹੇ ਿਨ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੁੜੀਆਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀਆਂ
ਿਨ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਿਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਟਦੀਆਂ। ਿਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਡੈਨੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱ ਥੀਂ ਲੱਡੂ ਿਨ ਕੁੜੀਆਂ
ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਿਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ।ਇਹ ਿਭ ਡੈਨੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹਹੇਠ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਿ
ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਵਚ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਹੇ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਿਕ ਤਿੱ ਲੀ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ।
ਡੈਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਉਘੜਾ ਦੁਿੜਾ ਲੰਜ਼ਘਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਹੇ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਚਾਮਚਜ਼ੜਕਾਂ ਵਾਂਿ ਲੜਦਹੇ ਝਿੜਦਹੇ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਹੋ ਿਏ ਿਨ। ਡੈਨੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਵਹਲੜ ਅਤਹੇ ਅਵੈੜ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ
ਪਿੰ ਦ ਕਰਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਿਰਟਾਂ ਵੀ ਬੁਝਣ ਨਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਡੈਨੀ ਜ਼ਕਥਹੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਹੇ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱ ਠ ਿਾਲ ਦਹੇ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲਾ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਉਹ ਪੱ ਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੁਆਂਢੀ ਦੀ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ‘ਤਹੇ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਿੋਸ਼ਲ ਿਰਜ਼ਵਿਿ ਵਾਲਹੇ ਲੈ ਿਏ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਉਿ ਦਾ ਉਿ
ਮਹੌਲ ਜ਼ਵਚ ਬੀਜ਼ਤਆ। ਡੈਨੀ ਵਰਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੱ ਚਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਥੀ ਿਨ। ਛੋਟਹੇ ਮੋਟਹੇ ਲੜਾਈ ਝਿੜਹੇ ਅਤਹੇ ਕੁਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ
ਡੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿੈਂਿ ਉਥਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਨੀ ਮੰ ਜ਼ਨਆ ਪ੍ਮੰਜ਼ਨਆ ਡੌਨ ਬਣ ਜ਼ਿਆ।
ਡੈਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਾ ਲੈਂ ਦਾ ਅਤਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਜ਼ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਮਰਿੀ
ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਹ ਫੱ ਟੜ ਪੰ ਛੀ ਵਾਂਿ ਫੜਫੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਪਰ ਕੱ ਟਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਜਰਹੇ
ਜ਼ਵਚ ਮਿਬੂਰਨ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਧੰ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰ ਦ ਆਇਆ ਜ਼ਜਿ ਵੱ ਲ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜ਼ਪੱ ਛਾ ਕਰਕਹੇ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਈ। ਉਿ ਦਾ ਫਲੈ ਟ ਚੈਲਿੀ
ਬਜ਼ਰਜ ਦਹੇ ਨੇੜਹੇ ਇਕ ਿਜ਼ਤਕਾਰਤ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਿੀ ਜ਼ਜਥਹੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿਨ। ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਿਜ਼ਕਉਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਬਣਾਏ ਿਏ ਿਨ। ਇਿ ਕੰ ਪਾਊਂਡ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਆਪਣਹੇ ਕੋਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਵੱ ਡਹੇ ਮਿਬੂਤ ਲੋ ਹਹੇ ਦਹੇ ਿਹੇਟ ਖੋਲਹੇ ੍ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ। ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਵਅੱ ਕਤੀਿਤ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੰ ਪਾਊਂਡ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਿੰ ਭਵ
ਿੀ। ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਫਲੈ ਟਾਂ ਦਹੇ ਥੱ ਲਹੇ ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਿਾਰਹੇ ਥੰ ਮ ਬਣਹੇ ਹੋਏ ਿਨ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਿਾਰੀ ਜ਼ਵਉਂਤ ਬੰ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਲਿਾਏ। ਵੱ ਡੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਿੀ। ਲੋ ਹਹੇ ਦਹੇ ਿਹੇਟ ਿਾਧਾਂ ਲਈ ਟੱ ਪਣਹੇ ਔਖਹੇ ਹੋ ਿਕਦਹੇ ਹਨ, ਚੋਰਾਂ
ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿਵਹੇਰ ਦਹੇ ਚਾਰ ਪੰ ਜ ਵਜਹੇ ਤੱ ਕ ਆਉਂਦਾ।
ਉਿ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਉਿ ਦਾ ਿੰ ਨ ਮੈਨ ਵੀ ਿੀ, ਉਿ ਨੂੰ ਫਲੈ ਟਾਂ ਦਹੇ ਅੱ ਿਲਹੇ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬਣੀ ਜ਼ਲਫਟ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਅਤਹੇ
ਆਪ ਕਾਰ ਖੜ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਨੀ ਆਪਣਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਦਹੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿੀ
ਜ਼ਲਫ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਲਫਟ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਿਭ
ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਿਾਢਹੇ ਜ਼ਿਆਰਾਂ ਰਾਤ ਦਹੇ ਿਮੇਂ ਿਹੇਟ ਦਹੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ ਕਹੇ ਦੂਿਰਹੇ ਪਾਿਹੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਿਕਦਾ ਿੀ ਦੌੜ ਕਹੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਲਫ਼ਟ ਦਹੇ ਐਨ ਨੇੜਹੇ ਇਕ ਵੱ ਡਹੇ ਥਮਲਹੇ ਦਹੇ ਉਹਲਹੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਪਿੰ ਦ ਹਜ਼ਥਆਰ
ਲੋ ਹਹੇ ਦਹੇ ਦੋ ਕੁ ਫੁੱ ਟ ਡੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਲੁਕ ਜ਼ਿਆ। ਕੋਈ ਘੰ ਟਹੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਖੜ੍ੀ ਕਰ ਕਹੇ
ਜ਼ਲਫਟ ਵੱ ਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਜ਼ਘਆ ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਵਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਉਹ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਧਰਤੀ ‘ਤਹੇ ਿੋਜ਼ਡਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਇਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਚੀਕ ਜ਼ਨਕਲਦੀ ਮਾਈਕਲ ਨੇ
ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਮਿਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱ ਿ ਜਾਂ ਮੌਤ ।” ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਿ ਬੰ ਦਹੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੌਤ ਦਹੇ ਡਰ ਦਹੇ ਪ੍ਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਲੋ ਹਹੇ ਦਾ ਡੰ ਡਾ ਬੰ ਦਹੇ ਦੀ ਿੰ ਘੀ ‘ਤਹੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕਾ ਿੀ।
“ਜ਼ਿਆਰਾਂ--।” ਅਜਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਚੋਂ ਅਵਾਿ ਜ਼ਨਕਲੀ ਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਦੂਿਰਾ ਜਾਨ ਲਹੇ ਵਾ ਵਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ
ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਦਹੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਲੰਬਹੇ ਕੋਟ ਨਾਲ ਢਕ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਲਫਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ
ਨੂੰ ਧੂਹ ਕਹੇ ਖੂੰ ਜਹੇ ਵਾਲਹੇ ਥਮਲਹੇ ਦਹੇ ਉਹਲਹੇ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦੀ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ
ਪਾਇਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਲਫਟ ਜ਼ਵਚ ਵੜ ਜ਼ਿਆ।
ਡੈਨੀ ਨੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਵਿਕੀ ਦਾ ਪੈਿ ਬਣਾਇਆ ਅਤਹੇ ਬੋਤਲ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਟੀ ਵੀ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਦਹੇ

ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਧੰ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਿਵਾਲ ਪਰਹੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਹੇ ਹੋਏ ਿਨ। ਜ਼ਦਨ ਵਹੇਲਹੇ ਉਹ ਬੱ ਝਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਵਚ
ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰਖਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਵਿਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਵਿਕੀ ਦਾ
ਿੁਆਦ, ਨਸ਼ਾ ਅਤਹੇ ਿਰੂਰ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੰ ਦ ਿੀ।
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਖੜਾਕ ਫਲੈ ਟ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ। ਡੈਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਜ਼ਣਆ ਵੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਉਿ
ਦਾ ਿੰ ਨ ਮੈਨ ਆਇਆ ਿੀ। ਡੈਨੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਵਿਕੀ ਦਾ ਿਲਾਿ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖੀ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਜ਼ਬਲੀ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤਹੇ ਚੀਤਹੇ ਦੀ
ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਲਿਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਹੇ। ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇ ਕਜ਼ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਲੰਬਹੇ ਚੌੜਹੇ
ਚੁਿਾਠੇ ਦਾ ਡੈਨੀ ਪਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ,ਫਲੈ ਟ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ,
ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਬਿੈਰਾ ਿਭ ਕੁਝ ਉਿ ਦਹੇ ਕੌ ਫੀ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਬੋਤਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਘੁੱ ਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਹੇ ਪੀਤਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ
ਫਲੈ ਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ ਜ਼ਜਥਹੇ ਕਾਫੀ ਪੈਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਖਆਲ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਖੜਾਕ ਕੀਤਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਨਕਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲਹੇ ਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਟੈਕਿੀ ਲੈ ਕਹੇ ਿੈਂਟਰ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ
ਅਤਹੇ ਉਥੋਂ ਟੈਕਿੀ ਲੈ ਕਹੇ ਈਜ਼ਲੰਿ।
ਦੂਿਰਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿਵਹੇਰਹੇ ਉਿ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ‘ਤਹੇ ਖਬਰਾਂ ਦਹੇਖੀਆਂ ਪਰ ਡੈਨੀ ਜਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਿੰ ਨ ਮੈਨ ਿਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਤੱ ਕ ਰਹੇਡੀਉ ‘ਤਹੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਲੱਿੀ। ਪਰ ਡੈਨੀ ਬਾਰਹੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਪੁਲੀਿ ਉਿ ਕਤਲ ਦੀ ਿੁੱ ਥੀ ਿੁਲਝਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿੀ ਹੋਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਅਿਲੀ ਚਾਲ ਚੱ ਲਣ ਬਾਰਹੇ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਜ਼ਤੰ ਨ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੁਆਂਢੀ ਨੇ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਪੁਲੀਿ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਪੁਲੀਿ ਨੂੰ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਿਾਰੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਡਰੱ ਿ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਪੁਲੀਿ ਕਤਲ ਦੀ ਅਿਲੀ ਿੁਥੀ ਿੁਲਝਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਿ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਿੁਰਾਿ ਜਾਂ ਿਬੂਤ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲੱਿ ਿਜ਼ਕਆ। ਜ਼ਤੰ ਨੇ ਕਤਲ ਇਕੋ ਹੀ ਹਜ਼ਥਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਇਕੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤਹੇ
ਲਿਦਹੇ ਿਨ। ਪੁਲੀਿ ਭੰ ਵਲਭੂਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪਈ ਰਹੀ।
ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਹੀ ਮਾਈਕਲ ਿੂਟ ਬੂਟ ਪਜ਼ਹਣ ਕਹੇ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਪੱ ਬ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ
ਆਇਰਸ਼ ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਡੈਨੀ ਦਾ ਿੈਜ਼ਕੰ ਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਡੈਨੀ ਆਪਣਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨਾਲ ਚੰ ਿਾ ਜ਼ਵਹਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਡੈਨੀ ਤੋਂ ਿਭ ਡਰਦਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਇਹ ਿੱ ਲ ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ
ਜਾਂਦੀ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਣ ਦਹੇ ਆਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀਜ਼ਤਆਂ ਹੁਕਮ ਦਹੇਣ ਦਹੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੇ। ਡੈਨੀ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਰੂਰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਨਿਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਿਮਾਂ ਿਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਿਮਜ਼ਝਆ।
ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਹੇ ਦੱ ਿਹੇ ਮਾਈਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਿ ਪਜ਼ਹਲੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ ‘ਤਹੇ ਬਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰਕ
ਆਪਣੀ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਡੈਨੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਠਾਠ ਨਾਲ
ਜਾ ਬੈਠਾ। ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱ ਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਅਵਾਕ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੁੱ ਲ੍ਾ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਪੈਟਜ਼ਰਕ
ਵੱ ਲ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਵਧਾਇਆ। “ਹੈਲੋ ਪੈਟਜ਼ਰਕ।” ਮਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਖ਼ਤੀ ਅਤਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਕੂਲੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਿੀ।

ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਦਾ ਬੁੱ ਤ ਜ਼ਹਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਮਾਈਕਲ ਵੱ ਲ ਵਧਾਇਆ।
“ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਡੈਨੀ ਦਾ ਿਾਰਾ ਜ਼ਬਜਨਿ ਖਰੀਦ ਜ਼ਲਐ। ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊ ਜਹੇ ਤੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਂ।”
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਅੰ ਦਾਿਾ ਹੋਣ ਲੱਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਰਾਤੀਂ ਹੋਏ ਲੂਈ ਦਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ‘ਤਹੇ ਹੋਇਆ।
ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਡੈਨੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਜਨਿ ਵਹੇਚ ਿਕਦਾ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਿਾਂਝ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਮਾਈਕਲ
‘ਤਹੇ ਹੋਏ ਹਮਲਹੇ ਦਾ ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਆ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਡੈਨੀ ਵੀ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਫ਼ਿੋਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਿ ਿਾਰੀ ਿਮਝ ਨੇ ਪੈਟਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਹਾਂ-ਹਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨੀ।” ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਨੇ ਥਥਲਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੇ 'ਅਤਹੇ
ਲੱਜ਼ਿਆ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੋ ਮਨ ਥਾਪੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਖਾਿ ਖਾਿ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦੀ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਕਰਨੀ ਐ। ਥਾਂ ਜ਼ਟਕਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਦੱ ਿ ਦੂੰ ।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਪੈਟਜ਼ਰਕ
ਨਾਲ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਿਬੰ ਧੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਨੇ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਿਾਫ਼ ਿਾਫ਼ ਉਿ ਨੂੰ ਦੱ ਿ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਭਰੋਿਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜਹੇ ਹੁਣ ਡੈਨੀ ਜ਼ਜੰ ਦਾ ਹੋ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਉਿ ਦਾ ਿਾਥ ਨਹੀਂ ਦਹੇਣ ਲੱਿਾ।
“ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਬਹੇਵਫਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨੀ ਤਹੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਹੇਣਾ ਨੀ ਭੁਲਣਾ।” ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ‘ਆਪਾਂ'
ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕਹੇ ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਖਾਿ ਅੱ ਡਹੇ ‘ਤਹੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿੱ ਜ਼ਦਆ ਅਤਹੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਿੀ ਨਾਲ
ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਜ਼ਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਪੁਰਾਣਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਿੀ। ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਉਹ ਅੱ ਡਹੇ ਵੀ
ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਿਰਦਾਰੀ ਥੱ ਲਹੇ ਆ ਿਏ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਬਾਰਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ
ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਨਿਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਿਭ ਭੁੱ ਲ ਭੁਲਾ ਿਏ।
ਸ਼ਰਲੀ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਛਹੇਵੀਂ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜਦ ਡੈਨੀ ਦਾ ਿਫਾਇਆ ਕਰ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਅੱ ਡਹੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਹੇ ਤਾਂ ਉਿ
ਨੂੰ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਚਕਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਜਹੇਨ ਨਾਂ ਦੀ ਲਹੇ ਡੀ ਡੈਨੀ ਦਹੇ ਚਕਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀ। ਜਹੇਨ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਨੂੰ ਧੰ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਂਦੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਲੈ ਲੈਂ ਦੀ। ਇਿ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਬਹੁਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਡਰੱ ਿ ਅਤਹੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਿਤੀ ਜ਼ਵਚ ਖਰਚ ਕਰ
ਜ਼ਦੰ ਦੀ।ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜਹੇਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿ ਧੰ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਹੇ ਿੁਰ ਜ਼ਿੱ ਖਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਿੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਿਫ਼ਲਤਾ
ਨਾਲ ਵਰਜ਼ਤਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਮਾਮਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਆਲ ਨਾਲ ਅੱ ਿਹੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਪਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿੋਰੀ
ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਨਹੀਂ ਆਈ ਿੀ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਿੌਖੀਆਂ ਹੀ ਇਿ ਧੰ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਧਕਹੇਲੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਇਕ ਦੋ ‘ਤਹੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਿ ਿੀ। ਿੁਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਿਨ। ਜ਼ਿਰਫ਼ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕਹੇ

ਪੈਰ ਰੱ ਖਣਹੇ ਪਏ ਿਨ।
ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਲਿਾਤਾਰ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਲਜ਼ਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰ ਦਹੇ ਵਾਂਿ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਤਕਾਰ
ਨਾਲ ਬਲਾਉਣ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਦਹੇ ਵਰਤਾਅ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ
ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਕਲ ਤਿਰਬਹੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਉਿ ਦੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦੀ
ਕੁੰ ਜੀ ਿੀ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤਹੇ ਚੰ ਿੀ ਵਾਈਨ ਉਿ ਨੂੰ ਪਹੇਸ਼
ਕੀਤੀ। ਧੀਰਹੇ ਧੀਰਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਉਤਹੇਜਤ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੰ ਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਮਲਦਹੇ। ਵਾਈਨ ਪੀਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱ ਿਹੇ ਡਰੱ ਿ ਵੱ ਲ ਜ਼ਲਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਨ ਦਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਡਰੱ ਿ ਦਾ ਿੁਆਦ ਦਹੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁਿਲ'
ਦਹੇ ਨਾਂ 'ਤਹੇ ਕਸ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਲੀ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਆਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਮਜ਼ਹੰ ਿਾਈ
ਿਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਨ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਦਲੋ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਇਆ
ਜ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਉਿ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਅਕਿਰ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ- “ਮਾਈਕਲ ਜਹੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ
ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਂ ਤਾਂ ਮਹੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਲਾ ਦਬਾ ਦਹੇਵਹੇ।” ਮਾਈਕਲ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰ ਮਦਾ
ਅਤਹੇ ਹੌਂਿਲਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਡੈਡ ਨੂੰ ਿਰੂਰ ਦੱ ਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਿਲ ਕਰਦਹੇ ਆਂ। ਤਹੇਰਹੇ ਿਲਾ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਿਲਾ ਦਬਾ
ਲੂੰ।” ਸ਼ਰਲੀ ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਚੁੰ ਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਨੁਕਿ ਨਾ ਜ਼ਦਿਦਾ।
ਜ਼ਫਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਦਾ ਿਰੀਰ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਲਿਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਖੱ ਝ
ਚੜ੍ਦੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਤਰ੍ਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਕਲ ਉਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਨੇੜਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਲਾਿ ਦੀ ਵਹੇਿਵਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ
ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿੀ। ਉਿ ਕਲਾਿ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਹਜਹੇ ਜ਼ਫੱ ਟ ਹੋ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲੀ
ਿੋਨੇ ਦਾ ਅੰ ਡਾ ਦਹੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਿੀ ਜ਼ਦਿਦੀ। ਬੱ ਿ ਅਜਹੇ ਅੰ ਡਹੇ ਦਹੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਿੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਲੀ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਉਿ ਦਹੇ
ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿੀ ਿੀ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਜਕੜ ਜ਼ਵਚ ਆ ਿਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਪਤਨ ਵੱ ਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਡਰੱ ਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ। ਇਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਹੰ ਢੀ
ਵਰਤੀ ਜਹੇਨ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ਹੇ ਵੱ ਲ ਧਕਹੇਲ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜਹੇਨ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਿਲਾ ਿਟੈਪ ਲੈ ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਿਨਲ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਾਂ
ਮਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਿੀਆਂ।
“ਡਾਰਜ਼ਲੰਿ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਹੇ ਵਾਿਤਹੇ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ ਲਈ ਮਾਨਚੈਿਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੰ ੂ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਤਾਂ ਨੀ ਮੰ ਨਦਾ

ਪਰ ਮਿਬੂਰੀ ਆ।” ਮਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਿਾਿਤ ਮੰ ਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ!” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਹੋਣ ਲੱਿਾ।
“ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜ਼ਲਆ ਕਰੀਂ। ਜਾਂ ਆਪਣਹੇ ਡੈਡ ਵੱ ਲ ਚਲੀ ਜਾਈ।ਂ ” ਮਾਈਕਲ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਪਉ ਦਹੇ ਘਰ ਹੁਣ ਰਜ਼ਹ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਜਉਂ ਉਥਹੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਣਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਪਰਹੇਸ਼ਾਨ ਦਹੇਖ ਮਾਈਕਲ
ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਲੱਡੂ ਭੁਰਨ ਲੱਿਹੇ।
“ਡਾਰਜ਼ਲੰਿ ਤੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਿੀ।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਕਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਨਸ਼ਹੇ ਨੇ
ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਹਵਾ ਜ਼ਵਚ ਉੱਡਣ ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦਾ ਿਾਰਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਖੰ ਭ ਲਾ ਕਹੇ ਉੱਡ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਮਾਈਕਲ
ਉਿ ਲਈ ਿਾਰਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਕਰ ਕਹੇ ਜਾਵਹੇਿਾ।
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਿ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਡਾਰਜ਼ਲੰਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਐਨਾ ਉਲਝ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਖਆਲ ਨਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਤੈਨੰ ੂ ਵੀ ਜ਼ਮਲ ਨਾ ਿਜ਼ਕਆ। ਮੈਨੰ ੂ
ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ। ਅੱ ਜ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਮਹੇਰਾ ਦੋਿਤ ਬਰਨੀ ਆਊ। ਤੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤਹੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖੂ। ਬੱ ਿ ਵਾਈਨ ਦਾ
ਸ਼ੁਕੀਨ ਐ। ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਿਰੂਰ ਪਹੇਸ਼ ਕਰ ਦਹੇਵੀਂ।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਅਿਲਹੇ ਐਕਟ ਲਈ ਰਿਤਾ ਿਾਫ਼
ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਨੀ ਆਇਆ। ਿੁਲਜ਼ਝਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਲਆਕਤ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੰ ਿਾ ਲੀੜਾ ਕੱ ਪੜਾ ਪਜ਼ਹਜ਼ਨਆ ਹੋਇਆ।
ਬਰਨੀ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਹੋਏ ਿਰੀਰ ਜ਼ਵਚ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ। ਬਰਨੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ
ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਹਿਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਬਰਨੀ ਨੂੰ ਿਭ ਪਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜ਼ਜਹਾ ਲਫਾਫਾ
ਸ਼ਰਲੀ ਵੱ ਲ ਵਧਾਇਆ। ਲਫਾਫਾ ਫੜਜ਼ਦਆਂ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਬਹੇਜਾਨ
ਹਰਕਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾਨ ਆਈ।
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਿੀ । ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤਹੇ ਦੋ ਿਲਾਿ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਬਰਨੀ ਵਾਈਨ
ਦੀਆਂ ਚੁਿਕੀਆ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਐਨੀ ਿੁਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਿ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਵਹੇਖੀ
ਿੀ ਜ਼ਜਹੜੀ ਥੋੜਹੇ ਜ਼ਚਰ ਤੱ ਕ ਉਿ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਦਾ ਦੁਿਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਿਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਲਈ ਿਾਰਹੇ
ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਅਤਹੇ ਟੁੱ ਟਹੇ ਭੱ ਜਹੇ ਬਹੇਜਾਨ ਿਰੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਦਨ ਿੁਿਾਰਨ ਜ਼ਪਛੋਂ ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਜ਼ਮਲੀ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ
ਬਰਨੀ ਦਹੇ ਵਾਹਵਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਿਨ। ਸ਼ਰਲੀ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰ ਬੈਠੀ ਬਰਨੀ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਿੀ।
ਬਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਿਜ਼ਹਕਰਨੀ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਬਰਨੀ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕਾਲਹੇ ਧੰ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀ।
ਬਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਬਾਰਹੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਾ ਕਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਬਰਨੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਬੰ ਧੀ
ਮਨਘੜਤ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। “ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਐਨੀ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤਹੇ ਮਾਨਿਕ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਐ ਜ਼ਕ ਮਾੜਹੇ ਮੋਟ ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿੁਿਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਛੱ ਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਚੰ ਿੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤਹੇ ਮਾਣ ਿਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਿੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਦੀ।”

ਬਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਿਬੂਰੀ ਬਣਾ ਕਹੇ ਪਹੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ‘ਤਹੇ ਹੁਣ
ਕੋਈ ਿੁੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ‘ਤਹੇ ਿਿੋਂ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਨਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ।
ਬਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਜ਼ਪਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਚੰ ਿੀ ਹਵਾ ਜ਼ਪਆਿੀ ਜ਼ਜਹੀ ਹੋ ਿਈ। ਬਰਨੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕਹੇ ਿੰ ਿੀਤ
ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਡਾਂਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਹਚਕਚਾਈ ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰ ਿਕੀ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਜਹੇ ਤੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਿਰਲ ਫਜ਼ਰੰ ਡ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਮਰ ਜ਼ਮਟਣਾ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਹਾਲਤ ਮਹੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਐਿੀ
ਵੈਿੀ ਆ।” ਬਰਨੀ ਨੇ ਜ਼ਵਸ਼ਈ ਤੱ ਕਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਿੁਣ ਕਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਮੁਿਕਰਾਈ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਆਖਰੀ ਜਾਮ। ਮੈਂਨੰ ੂ ਨਾ-ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਬਰਨੀ ਨੇ ਿਲਾਿ ਫੜਾਇਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਐਨੀ
ਕੁ ਪੀ ਲਈ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਖਆਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਲਾਿ ਫਜ਼ੜਆ ਅਤਹੇ ਘੁਟਾਂ ਭਰਨ ਲੱਿੀ।
ਿੋਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਲੁੜ੍ਕ ਿਈ।
ਬਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬੈਡ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਿਆ। ਬੈਡ 'ਤਹੇ ਪਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਵਿਤਰ
ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਉਤਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਨਿਰ ਭਰ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਨਪਹੇ ਤੁਲਹੇ ਜ਼ਜਿਮ ਤੋਂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਤਲਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਿਨ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਿਾਲੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। 'ਿਾਲਹੇ ਤੋਂ ਪਰੀ ਿਾਂਭੀ ਨੀ ਿਈ। ਧੰ ਦਹੇ ਵਾਿਤਹੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਿੀ।' ਇਕ ਿੱ ਲੋਂ ਉਹ
ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਿੀ। ‘ਜਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਦਹੇ ਵਾਿਤਹੇ ਰੱ ਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਮਹੇਰਹੇ ਕਰਮ ਜ਼ਕਵੇਂ ਖੁਲ੍ਦਹੇ!’ ਬਰਨੀ ਨੇ ਮਾਈਕਲ
ਦਹੇ ਦੱ ਿਣ ਅਨੁਿਾਰ ਵੀਡੀਉ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕਹੇ ਿੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਪਤਨ ਦਾ ਦੂਜਾ
ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਜਿਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਜਿਮ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਹੇ ਦਹੇ ਲੋ ਰ ਜ਼ਵਚ ਉਿ
ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਜ਼ਜਿਮ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲਹੇਖਾ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਬਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦਹੇ ਿਰਮ ਿਾਹ
ਟਕਰਾਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹ ਪਿੀਨੋ ਪਿੀਨਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਿੌਂ ਿਏ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਿ ਆਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਹੇ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਿਰ
ਭਾਰਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਬਰਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਿੁਿਾਜ਼ਰਆ ਿਮਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਿੀ। ਬਰਨੀ ਰਾਤ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਬਿਤਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਹਾ ਇਿਦਾ
ਉਿ ਨੂੰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਪਤਾ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦਹੇ ਝਟਕਹੇ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਿਰੀਰ ਨੂੰ ਿਾਊਨ ਨਾਲ ਢਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਲਾਊਂਜ ਜ਼ਵਚ ਆ
ਬੈਠੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਲਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਬਰਨੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ। “ਸ਼ਰਲੀ ਰਾਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ।
ਮਹੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਨੀ ਿੀ ਕਰਦਾ। ਤਹੇਰਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚੰ ਿਾ ਲੱਿਾ। ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰ ਆਊਂਿਾ।” ਬਰਨੀ
ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁੰ ਮਣ ਘਹੇਰੀ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਚੁੰ ਮਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਚਜ਼ਲਆ ਜ਼ਿਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ
ਿਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿੀ ਆ ਜ਼ਰਹਾ। ਬਰਨੀ ਦਹੇ ਚਲਹੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ। ਐਨ ਇਿਹੇ ਵਕਤ ਬਰਨੀ

ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਦਹੇ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਮਾਨਿਕ ਉਲਝਨ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ਰਲੀ ਅੱ ਧ ਮਰੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਡਿੀ ਰਹੀ। ਉਿ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ
ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜਹੇ
ਜ਼ਕਤਹੇ ਇਕ ‘ਕਸ਼' ਹੀ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿੋਚ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਿਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਹੇ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਨਾਲ ਬਹੇਵਫਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰਹੇ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਜ਼ਵਚ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਰਾਤ ਉਿ ਨੇ ਬਰਨੀ ਨੂੰ ਿੌਣ ਲਈ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ! ਉਿ ਦੀ ਿਮਝ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਦੂਿਰਾ ਿਵਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿਤਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਿ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦਹੇਵਹੇ ਜਾਂ ਨਾ
ਦਹੇਵਹੇ! ਉਿ ਨੇ ਿੋਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਿੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤਹੇ ਨੁਕਿਾਨ ਨਿਰ ਆਇਆ। ਦੱ ਿ ਦਹੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ
ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਤੀਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਹੋਵਹੇਿੀ! ਜਹੇ ਨਾ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਹੇ ਬਰਨੀ ਨੇ ਬਕ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਕੰ ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਿਲਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਿ
ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਿੀ ਬਰਨੀ ਨੇ ਉਿ ਤੋਂ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਿਕਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਿਵਾਲ ਿਨ ਅਤਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਵਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਹੋਰ ਿਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਸ਼ਰਲੀ ਕੋਲ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਿਹੀ ਅਤਹੇ ਤਿੱ ਲੀ
ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਇਿ ਘੁੰ ਮਣ ਘਹੇਰੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੱ ਜ਼ਢਆ ਜਹੇਨ ਨੇ। ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਨੇੜਤਾ ਿੀ। ਜਹੇਨ ਉਹਦਾ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਧਆਨ
ਰਖਦੀ। ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਕਮਿੋਰੀ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਬਰਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱ ਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦਹੇ ਵੀ ਜ਼ਮਲਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਹੇ ਦਹੇ ਦੌਰਹੇ ਪੈ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਵਾਲ ਨੋਚਦੀ। ਕੰ ਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱ ਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ
ਜ਼ਦਲ ਕਰਦਾ। ਿੋਫਹੇ ਤਹੇ ਬੈਠੀ ਜ਼ਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਿੋਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਹਤਾਸ਼ ਮੁੱ ਕੀਆਂ ਮਾਰਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੀ ਬਹੇਬਿੀ ‘ਤਹੇ ਝੂਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ
ਬਹੇਵਾਹ ਹੋ ਿਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਜਹੇਨ ਆਈ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ‘ਖੁਰਾਕ' ਵੀ ਜ਼ਲਆਂਦੀ। ਫਟਾ ਫਟ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ
ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਰੌਣਕ ਆ ਿਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਿੋਚਣ ਅਤਹੇ ਿਮਝਣ ਦਹੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈ ਿੀ। ਜਹੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਲਹੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਿੋਚ ਰਹੀ ਿੀ ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਕੁ ਡਰੱ ਿ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਨਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਕੱ ਿਾ ਜਹੇਨ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਿੀ। ਅਿਲਾ ਿਟੈਪ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਿਾਇਿਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਇਹੋ ਉਹ ਕਰ
ਰਹੀ ਿੀ। ਆਪਣਹੇ ਤਿਰਬਹੇ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਣ ਿੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਿਫ਼ਲ ਰਹੀ ਿੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ
ਨਹੀਂ ਜਹੇਨ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਮਾਮਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਈ ਬੈਠੀ ਬੋਰ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਚੱ ਲ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਬਾਹਰ ਚੱ ਲੀਏ। ਬਾਹਰ ਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਆਵਾਂਿੀਆਂ।”
ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਜਹੇਨ ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਪਿੰ ਦ ਆਇਆ।
“ਮੈਂ ਜ਼ਮੰ ਟ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਿਵਹੇਰ ਤੋਂ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟ ਿਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ

ਬਦਜ਼ਲਆ। ਬਦਲਣ ਜੋਿੀ ਿੱ ਜ਼ਤਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਿਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਿਈ। ਜਹੇਨ ਦਾ ਿਾਥ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਆਲਮ ਦੋਵੇਂ
ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਰਿ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲਿਦਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਮਾਂ ਦਹੇ
ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਜੋਿੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ।
ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਨੀ ਲਾਪ੍ਵਾਹ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨਰਮੋਹੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਹੋ ਿਈ! ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਸ਼ਰਮ
ਆਈ। ਉਹ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਆਈ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਪਿਰਾ ਲਿਦੀ ਐ।ਂ ਤਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਫਦਾ ਹੋ ਿਕਦਾ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਮਟਕਾਈਆਂ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ
ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਰੀਫ਼ ਦਹੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ।
“ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਜਹੇਨ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੱ ਿ ਦੋ ਜ਼ਮੰ ਟ।” ਸ਼ਰਲੀ ਫੋਨ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਲਪਕੀ ਅਤਹੇ ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਬੱ ਿ ਆਹ ਮਾਂ ਨਾਲ
ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਚੰ ਿੀ ਨਾ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਕਹਾ – “ਿਰੂਰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਤਹੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ!”
“ਨਹੀਂ ਬੱ ਿ ਤੂੰ ਬੈਠ। ਆਪਾਂ ‘ਕੱ ਠੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ।” ਜਹੇਨ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾ
ਿੁਣੀਆਂ ਭਾਂਵੇਂ ਜ਼ਦਖਾਵਹੇ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਮੈਿਿੀਨ ਦਹੇ ਵਰਕਹੇ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਿੀ। ਬੱ ਿ ਆਮ ਜ਼ਜਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ
ਆਉਣ ਦਾ ਿੱ ਦਾ, ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਅਖੌਤੀ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਮਿਰੂਫ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਆਜ਼ਦ। ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਖਤਰਹੇ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ
ਨਹੀਂ ਲਿਦੀ ਿੀ।
ਉਹ ਜਹੇਨ ਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਬਰਨੀ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਘੁੰ ਮ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਉਿ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਿੱ ਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਲੈਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਬਰਨੀ ਵਾਲੀ
ਘਟਨਾ ਿਾਂਝੀ ਕਰਕਹੇ ਜਹੇਨ ਤੋਂ ਉਿ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਉਹ
ਜਹੇਨ 'ਤਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜਹੇਨ ਉਿ ਦੀ ਚੰ ਿੀ ਦੋਿਤ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜਹੇਨ ਬਾਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿੋਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜਹੇਨ ਦੀ ਬੱ ਿ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਲੁੱਚੀ ਅਤਹੇ ਅਿੱ ਜ਼ਭਆ ਿਾਲ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜਹੇਨ ਬਥਹੇਰਾ ਜ਼ਖਆਲ
ਰਖਦੀ। ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਿਬੂਰ ਉਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਨੀ ਿੱ ਲ ਿਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਲੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰ ਿਦੀ ਅਤਹੇ
ਸ਼ਰਮਿਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਹੋਰ ਜਹੇਨ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਿ ਨੁਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ ਿੀ।
“ਜ਼ਕਥਹੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰ ਦ ਕਰੇਂਿੀ!” ਜਹੇਨ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਜ਼ਕਿਹੇ ਇਕਾਂਤ ਜ਼ਜਹੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰੀਏ।” ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਰ ਨਾ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰਹੇ
ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਜਹੇਨ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਿਿਟਨ ਦਹੇ ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪੰ ਜ ਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹਾਲੀਡਹੇ ਇਨ ਦੀ ਬਾਰ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਿਈ।
ਅਜਹੇ ਸ਼ਾਮ ਦਹੇ ਪੰ ਜ ਵੱ ਜਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਿੀ। ਉਹ ਇਕ ਜ਼ਖੜਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ ਜ਼ਜਥੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਿੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਾਰਾ ਜ਼ਦਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਬਜ਼ਹਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਹੇਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਾਈਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਵਾਈਨ ਦਹੇ ਘੁੱ ਟ ਭਰਦੀ ਸ਼ਰਲੀ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਉਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ

ਢੂੰ ਡ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਕੀ ਿੋਚ ਰਹੀਂ ਐ!ਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਐ ਤਾਂ ਦੱ ਿ ਮੈਨੰ ੂ ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਇੰ ਝ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਹਰ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਿਮਾਧਾਨ ਉਿ ਕੋਲ
ਹੋਵਹੇ।
“ਜਹੇਨ ਤੂੰ ਮਹੇਰੀ ਚੰ ਿੀ ਦੋਿਤ ਐ ਂ ਤਹੇ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਿ ਿੱ ਲ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਿੀ ਆਂ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜਹੇਨ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ।
“ਤੂੰ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰ ਹੋ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਵਾਈਨ ਦਾ ਦੂਿਰਾ ਿਲਾਿ ਆਰਡਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਰਾਤੀਂ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਦੋਿਤ ਬਰਨੀ ਆਇਆ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਮੈਂਨੰ ੂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਵਹੇਿਾ। ਅਿੀਂ
ਵਾਈਨ ਪੀਤੀ ਅਤਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਿਈ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਬਰਨੀ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਿੁੱ ਤਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਝ ਨੀ
ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜ਼ਕਵੇਂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ! ਮਹੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖਆਲ ਆ ਬਈ ਬਰਨੀ ਨੇ ਮਹੇਰੀ ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।”
“ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਂ ਿੱ ਲ ਕਰਦੀ ਐ ਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕਹੇ ਆਈ ਹੋਵੇਂ। ਜਹੇ ਬਰਨੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਿੌਂ ਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਾੜ ਢਜ਼ਹ
ਜ਼ਪਆ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਪਰ ਜਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਫਹੇਰ।”
“ਤੂੰ ਦੱ ਿ ਮਾਈਕਲ ਨਾ ਜ਼ਵਆਹੀ ਹੋਈ ਐ!ਂ ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਤਾਂ ਜ਼ਵਆਹੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਦਲ
ਲੈਂ ਦਹੇ ਐ। ਿੈਕਿ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਵਾਿਤਹੇ ਐ। ਅਨੰਦ ਜ਼ਲਆ ਿੁਆਦ ਜ਼ਲਆ ਤਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੱ ਿਦਹੇ ਖਹੇੜ੍ਦਹੇ ਫਹੇਰ ਘਰ ਚਲਹੇ ਜਾਂਦਹੇ
ਐ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐ ਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਅਫਿਾਨਿਤਾਨ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਛੜਹੇ ਇਲਾਕਹੇ ‘ਚ' ਰਜ਼ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਇਕ ਮਿਾਕੀਆ
ਜ਼ਜਹੀ ਹਾਿੀ ਹੱ ਿੀ ਅਤਹੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਇੰ ਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਹ ਿੱ ਲ ਮਮੂਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਮੂਲੀ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਿਮਾਂ ਬਰਬਾਦ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਹੋਵਹੇ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਜਹੇਨ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਮਨ ਉਿ ਦਾ ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਜ਼ਹਮਤ
ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਬੱ ਿ ਇਕ ਿੱ ਲ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਆ ਜ਼ਕ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਇਹਜ਼ਤਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ।
ਵੈਿਹੇ ਇਕੋ ਈ ਫੂਡ ਹਰ ਰੋਿ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱ ਖ ਮਾਰੀ। ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿੱ ਤ ਵੱ ਜ ਿਏ ਿਨ।
“ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਹੋਰ ਲੈ ਣੀ ਆ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਹੋਰ ਚੱ ਲੀਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਮਲਣਾ ਵੀ ਿੀ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਚੁੱ ਪ ਬੈਠੀ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ
ਿਲਾਿ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ।
“ਚੱ ਲ ਚਲੀਏ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਿਲਾਿ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਜਹੇਨ ਉਿ ਨੂੰ ਨਾਈਟਿਬਜ਼ਰਜ ਲੈ ਿਈ। ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰ ਜ਼ਿਲ ‘ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡੋਰ
ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ। ਉਿ ਨੇ ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਚੁੰ ਜ਼ਮਆ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਵੱ ਲ ਘੋਖਵੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ

ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਉਿ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਡੈਜ਼ਰਕ ਤਹੇਰਾ ਿਵਾਿਤ ਕਰਦਾ।” ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਹੱ ਥ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਫੜੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਜਹੇਨ ਿੋਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਡੈਜ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਿੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ
ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਾ ਲਈ। ਡੈਜ਼ਰਕ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਚਹੇਚ ਦਹੇ ਵਾਈਨ ਿਲਾਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪਾਈ ਅਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ‘ਚੀਅਰਿ' ਕਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿੱ ਪ
ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ। ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਿਲਾ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਅਤਹੇ ਇਕ ਇਕੱ ਲਾ ਬੰ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਫਲ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਮਲ ਹੋ ਿਏ।
ਦਿ ਜ਼ਿਆਰਾਂ ਵਜਹੇ ਤੱ ਕ ਿਾਰਹੇ ਵਾਹਵਾ 'ਜ਼ਟਪਿੀ'ਹੋ ਿਏ ਿਨ। ਡੈਜ਼ਰਕ ਨੇ ਿੰ ਿੀਤ ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ਹੀ ਡਾਨਿ ਕਰਨ
ਲੱਿਹੇ। ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਖੋਅ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਜਹੇਨ ਨੇ ਉਿ ਦੂਿਰਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਡਾਨਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਡੈਜ਼ਰਕ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਡਾਨਿ ਲਈ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਿਈ। ਮਹੌਲ ਹੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਉਤਹੇਜਤ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮੁਕ ਅਵਾਿਾਂ ਿਭ ਨੂੰ ਿੁਣਨ
ਲੱਿੀਆਂ। ਜਹੇਨ ਨੇ ਦੂਿਰਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖੱ ਚ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਟ ਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮਦੀ ਚਟਦੀ ਨਾਲ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੈ
ਿਈ। ਡੈਜ਼ਰਕ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਪਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਿਕਰਟ ਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਨਸ਼ਹੇ ਅਤਹੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋਚਣ ਿਮਝਣ ਜਾਂ ਇਤਰਾਿ ਕਰਨ ਦਹੇ ਿਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ
ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਕ ਨਾਲ ਲਾਊਂਜ ਜ਼ਵਚ ਿੁੱ ਤੀ ਰਹੀ ਅਤਹੇ ਡੈਜ਼ਰਕ ਨਾਲ ਨੰਿੀ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਜ਼ਫਲਮ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।
“ਰਾਤੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਾ ਆਇਆ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਦੂਿਰੀ ਿਵਹੇਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਜ਼ਦਆਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਸ਼ਰਲੀ
ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜਹੇਨ ਦਾ ਮਕਿਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮਾਈਕਲ ਤੱ ਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ।
ਹਫ਼ਤਹੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਖਜ਼ੜਆ ਉਖਜ਼ੜਆ ਜ਼ਜਹਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਰਿਮੀ ਜ਼ਜਹਾ ਚੁੰ ਮਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਜ਼ਹਤ। ਸ਼ਰਲੀ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਜੱ ਫ਼ੀ ਪਾ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ।
“ਮਾਈਕਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਐ!ਂ ”
“ਖਬਰ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਕੋਈ ਚੰ ਿੀ ਨੀ। ਇਹ ਪੱ ਕ ਐ ਕਾਫੀ ਿਾਰੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਲੱਿੀ ਐ। ਬਦਜ਼ਕਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹੇਰਾ ਵੀ ਪੱ ਤਾ
ਕੱ ਜ਼ਟਆ ਜ਼ਿਆ।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਦਾਿੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਪਰ ਤੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ ਲਈ ਭਹੇਜ਼ਜਆ ਿੀ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਿਮਝ ਨਹੀ ਆਇਆ ਿੀ।
“ਇਿ ਹਫਤਹੇ ਦਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਮੰ ਦਹੇ ਦੀ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ
ਟੋਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਈ ਚਲਦਾ।” ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀ ਸ਼ਰਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਿਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਹੇਿੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿੁਚਹੇਤ
ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਫਹੇਰ--।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਭਰਦਹੇ ਜ਼ਿਤਾਰਹੇ ਵਾਂਿ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ

ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਿਹੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪਹੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੀ।
“ਫਹੇਰ ਕੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਫਲੈ ਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਬਣਾ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਆਪ ਵੀ ਲੈ
ਲਈ।
“ਆਪਾਂ ਫਹੇਰ ਜ਼ਕਥਹੇ ਰਹਾਂਿਹੇ!” ਸ਼ਰਲੀ ਅੱ ਿਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਵੀ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਮਾਈਕਲ
ਅੱ ਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਹੀ ਿਾਰਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਪਛਲਾ ਹਫਤਾ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕੱ ਜ਼ਟਆ ਸ਼ਰਲੀ
ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਕੋਲ ਜਹੇ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਕਵੇਂ ਉਠਾ ਿਕਦਾ ਿੀ!
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਿਲਹੇ ਹਫਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਇਕ ਦੋਿਤ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ----।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਿੱ ਲ ਅਧੂਰੀ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ
ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਕਰਮ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ।
“ਮੈਂ----।” ਸ਼ਰਲੀ ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਜਥਹੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹ ਿਕਦੀ
ਿੀ। ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਕਾਰਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਹੋਰ ਉਿ ਿਾਹਮਣਹੇ ਕੋਈ ਰਿਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਉਿ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਇਿ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਰ ਫੜ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ
ਡਜ਼ਰੰ ਕ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਕਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਉਂਿਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਐਨਾ ਵੀ ਉਦਾਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਤਾ ਿਰੂਰ ਜ਼ਨਕਲ ਆਊ। ਮੈਂ ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਦਾਂ।” ਉਹ ਜਹੇਨ
ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਥੋੜੀ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਜਹੇਨ ਆ ਿਈ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਅੱ ਿਹੇ ਰੱ ਖੀ।
“ਲੈ ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਮਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਬਰੈਂਡਾ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹ ਿਕਦੀ ਐ। ਆਹ ਅਰਾਮ ਤਾਂ ਨੀ ਜ਼ਮਲਣਾ ਪਰ ਕਮਰਾ
ਿਰੂਰ ਜ਼ਮਲ ਜੂ। ਮਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾ ਿਕਦਾ।” ਜਹੇਨ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਜ਼ਦਆਂ ਿਾਰੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ
ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਪ੍ੋੜ੍ਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਵਚਾਰ ਚੰ ਿਾ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਅਿਲਹੇ ਹਫਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਸ਼ਫਟ ਹੋ ਿਈ।
ਸ਼ਰਲੀ ਬਹੇਖਬਰ ਹੀ ਅਿਲੀ ਕੈਦ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜਹੇਨ ਨੇ ਹੀ ਉਿ
ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਮਿਬੂਰੀ ਵੀ ਮਲਵੀਂ ਜ਼ਜਹੀ ਿੁਬਾਨ ਨਾਲ
ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਅਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਤਕ ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਕਰ
ਦਹੇਵਹੇਿੀ ਜਾਂ ਜ਼ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਜਹੇਨ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅਚਾਨਕ ਬਰਨੀ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ
ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰ ਹ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਿ ਵੱ ਲ ਬਰਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਛੋਟਾ ਲਫਾਫਾ ਮਹੇਿ 'ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਵਹੇਖ
ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਚਮਕ ਆ ਿਈ। ਜਦ ਉਹ ਲਫਾਫਾ ਚੁੱ ਕਣ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਬਰਨੀ ਨੇ ਰੋਕ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਇਹ ਚੀਿਾਂ ਮੁਫਤ ਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਊ।” ਬਰਨੀ ਨੇ ਲਫਾਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ

ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਿਾ ਨੀ ਬਰਨੀ।” ਸ਼ਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਵਚਾਰਿੀ ਨਾਲ ਫੁਿਫੁਿਾਈ।
ਬਰਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋੜਹੇ ਤਰੋੜਹੇ ਨੋਟ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਲਾਹ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨਾਲ ਬੈਡ ਜ਼ਵਚ ਘੁਿ ਜ਼ਿਆ।
ਸ਼ਰਲੀ ਕੋਲ ਉਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਧਆਨ ਉਿ ਛੋਟਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਲਫਾਫਹੇ ਵੱ ਲ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ
ਉਹ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਬਰਨੀ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਧਆਏ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਦੂਿਰਹੇ ਜ਼ਦਨ ਡੈਜ਼ਰਕ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਬਰਨੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਦੁਹਰਾ ਕਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੇਬਿੀ ‘ਤਹੇ ਿੁੱ ਿਾ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਿੌਂ
ਨਾ ਿਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਬਰੈਂਡਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਅਿਲ
ਜ਼ਵਚ ਬਰੈਂਡਾ ਇਕ ਵਹੇਿਵਾ ਿੀ।
'ਤਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਹੇਿਵਾ ਈ ਹੋਈ। ਬਰਨੀ , ਡੈਜ਼ਰਕ ਦੋਵੇਂ ਈ ਮਹੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦਹੇ ਕਹੇ ਿਏ ਆ।' ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਿੰ ਦਾ ਲੱਜ਼ਿਆ।
ਉਿ ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘਰ ਜਾਵਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਡਰੱ ਿ ਤੋਂ ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਹੇਿੀ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰ ਦਾ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਰਲੀ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਲਾਊਂਜ
ਜ਼ਵਚ ਿੋਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਧਾਅ ਕਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲੀ। ਉਿ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱ ਿਣਾ ਿੀ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਮਹੇਰਾ ਇਕ ਕੰ ਮ ਤੈਨੰ ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਬੰ ਦਾ ਮਹੇਰਾ ਬੌਿ ਆ। ਇਹ ਤਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਲੱਟੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਪਆ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਕਰ ਦਹੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਮਹੇਰੀ ਜਾਬ ਜ਼ਮਲ ਜੂ।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜ਼ਵਉਪਾਰਕ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਿਕਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆ ਿਈ।
ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਜਹੀ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਮਾਈਕਲ ਤੈਨੰ ੂ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ।” ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਤਕੜਾ ਥੱ ਪੜ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ
ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਜਾ ਜ਼ਡੱ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਵੱ ਲ ਇਕੋ ਿਮੇਂ ਡਰੀਆਂ, ਿੁਿੈਲ ਤਹੇ ਹੱ ਕੀਆਂ ਬੱ ਕੀਆਂ
ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਕਰੂਰ ਤਹੇ ਡਰਾਉਣਾ ਿੀ। ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਮਾਈਕਲ ਉਿ ਨੂੰ ਖੂੰ ਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਲੱਜ਼ਿਆ।
“ਬਰਨੀ ਤਹੇ ਡੈਜ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤੈਨੰ ੂ ਘੱ ਟ ਪੈਿਹੇ ਨੀ ਦਹੇਣ ਲੱਿਾ। ਦੂਜੀ ਿੱ ਲ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰ ਜ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ--।”
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਰਦਨ ‘ਤਹੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱ ਟਹੇ ਜਾਣ ਵਾਂਿ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ। ਜਹੇਨ ਦਰਵਾਿਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਖੜ੍ੀ ਿਭ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਬਹੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣ। ਪੈਿਹੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਹੇ ਈ ਆ। ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਉਹੋ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂ।
ਬਰੈਂਡਾ ਦਹੇ ਦੋ ਬੱ ਚਹੇ ਆ। ਹਿਬੈਂਡ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੀ ਆ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਆ
ਜ਼ਿਆ। ਜਹੇਨ ਦਰਵਾਿਾ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਚਲੀ ਿਈ।
ਬਾਹਰ ਖੜ੍ੀ ਜਹੇਨ ਅਤਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਿੁੱ ਿਹੇ ਭਰੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣੀ। ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਥੱ ਪੜ ਪੈਣ ਦੀ।

ਕੁਝ ਕੁ ਜੱ ਦੋਜਜ਼ਹਦ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰ ਦਾ ਪੈਂਟ ਦਹੇ ਬਟਨ ਬੰ ਦ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਮੂਧਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰਿੀ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਪਈ
ਰਹੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜ਼ਤਰਿਕਾਰ ਭਰੀ ਨਿਰ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਅਿਲੀਅਤ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਹੁਣ ਿਾਫ਼ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਇਕ ਖੂੰ ਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਿੀ। ਉਿ
ਦਹੇ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ, ਿਫ਼ਲ ਜ਼ਬਿਨਿ ਵੋਮਨ ਬਣਨ ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ੀਵਾਰ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ
ਅਤਹੇ ਜ਼ਪਆਰਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਉਿ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਿਭ ਢਜ਼ਹ ਢਹੇਰੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਇਿ ਿਭ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਮਾਈਕਲ
ਿੀ। ਮਾਈਕਲ, ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਿਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਹਨੇ੍ ਰੀ ਖੱ ਡ ਜ਼ਵਚ
ਧਕਹੇਲ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਦਿ ਜ਼ਰਹਾ।
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕੰ ਨੀਆਂ ਸ਼ਰਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ੀਆਂ ਹੋਰ ਦੀ ਅਜਹੇ
ਹੋਰ ਕਰੂਿਾ! ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਭੱ ਜ ਜਾਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਪੁਲੀਿ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਡੈਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਜ਼ਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਜ਼ਜਲ੍ਣ ਚੋਂ ਜ਼ਨਲਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਮਾਈਕਲ
ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਫਕਰ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਉਿ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਿਕਣਾ।
ਮਹੇਿ 'ਤਹੇ ਮੋੜਹੇ ਤਰੋੜਹੇ ਨੋਟਾਂ ਵੱ ਲ ਉਿ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਤੀ ਹੋਰ
ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ,ਅੰ ਤਾਂ ਦਾ ਿੁੱ ਿਾ ਅਤਹੇ ਬਦਲਹੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਝੱ ਖੜ ਆਪਣਹੇ ਅੰ ਦਰ ਉੱਠਦਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਪਾਿਾ ਪਰਜ਼ਤਆ
ਅਤਹੇ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਉੱਠ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਆਪਣਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਪਾਏ ਅਤਹੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਖੜਕੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ਨੂੰ ਅੰ ਿਾਮ ਦਹੇਣ ਦੀ ਜ਼ਦ੍ੜਤਾ ਿੀ।
ਜਹੇਨ ਅੰ ਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਮੁਿਕਰਾ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਿਵਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਿ ਦੀ
ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਦਾ ਅਿਲੀ ਮਤਲਬ ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਮੈਨੰ ੂ ਅਫਿੋਿ ਆ ਪਰ ਤੈਨੰ ੂ ਿਮਝ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਚੁੰ ਿਲ ‘ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਿ ਲਈ ਹਰ
ਿੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਐ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਿ ਈ ਿਈ ਐ ਂ ਤਾਂ ਫਟਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨੀ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਈ
ਚੰ ਿਾ।” ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਕਤਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕਹੇ। ਡੈਨੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ
ਵੀ ਤਾਂ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹੀ ਹੱ ਥ ਕੰ ਡਹੇ ਵਰਤ ਕਹੇ ਐਥਹੇ ਤੱ ਕ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਡੈਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪੁਰਿਾ ਬਣ ਕਹੇ ਰਜ਼ਹ ਿਈ ਿੀ।
“ਜਹੇਨ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰਹੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਐ!ਂ ”
“ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਿੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਜਾਣਦਾ ਐ” ਜਹੇਨ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਜ਼ਕਹਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰਹੇ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੀ ਉਿ ਨਾਲ ਜ਼ਚਮਟ ਿਈ ਅਤਹੇ ਐਨਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਹੁਣ ਉਿ ਿਭ ਕੁਝ ਦੀ ਿਿਾ ਭੁਿਤਣੀ ਪੈਣੀ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ
ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਿਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕਉਂ ਉਿ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ! ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਮਾਈਕਲ

ਦੀ ਹਰ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਅੰ ਧ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੰ ਨ ਜ਼ਲਆ!
“ਠੀਕ ਆ ਜਹੇਨ ਜਹੇ ਇਹ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਈ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਤਆਰ ਆਂ। ਮਹੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ ਤਜ਼ਹ
ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਿੀਆਂ। ਤੂੰ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ।” ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿਦਮਹੇ ਵਰਿੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲਣ ਲੱਿੀ ਦਰਵਾਿਹੇ
ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਮਿਾਂ ਬਚੀ।
ਮਾਈਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਤੋਂ ਇੰ ਝ ਲਿਦਾ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦਹੇ ਿੱ ਚ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪੀ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਿੱ ਚ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ।
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਘੋਖਵੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਿੰ ਚਹੇ ਜ਼ਵਚ ਢਲਹੇ ਿਰੀਰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਲਕਸ਼ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਿੁੰ ਦਰ ਬਣਾਈ ਖੜ੍ੀ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਿੁੰ ਦਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਖੱ ਚ ਪਾਈ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਕਾਇਤ, ਿੁੱ ਿਾ, ਦਜ਼ਰੰ ਦਿੀ ਪਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਧਆਨ ਦਹੇਣ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਵਰਿੀ ਕਮਿੋਰ ਕੁੜੀ ਉਿ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਵਿਾੜ ਿਕਦੀ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਡੈਨੀ ਵਰਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ
ਨੂੰ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਖਤਮ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।
“ਮਾਈਕਲ ਜੋ ਤੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੰ ਿਾ ਨੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਅਜਹੇ ਵੀ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦੀ ਆਂ। ਜਹੇ ਤੈਨੰ ੂ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ
ਈ ਪਿੰ ਦ ਐ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਿਹੀ। ਤੂੰ ਦੱ ਿ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ!” ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਰਨ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਵਪਾਰਕ ਅੰ ਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
“ਸ਼ਰਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਆਂ। ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰ ਿ ਕੁਝ ਵੱ ਖਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋ ਕ
ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਬਹੁਤ ਖਾਿ ਲੋ ਕ ਭਹੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰ ਿਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਜ਼ਬਿਨਿਮੈਨ, ਪਾਲਹੇ ਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਜੋ ਿਭ ਕੁਝ
ਕਰਦਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਹੇ ਵੀ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਜ਼ਵਆਹਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਖੁੱ ਲ੍ਾ ਪੈਿਾ ਖਰਚਦਹੇ ਆ ਨਾਲਹੇ
ਬਹੁਤਾ ਤੰ ਿ ਨੀ ਕਰਦਹੇ। ਿਾਹਕ ਮੈਂ ਜ਼ਲਆਉਣਹੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆਂ। ਪੈਿਹੇ ਦੀ ਤੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨੀ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕਟ
‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ‘ਿਹੇ ਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਡਾਰਜ਼ਲੰਿ ਤੈਨੰ ੂ ਵੀ ਇਕ ਲੈ ਦਹੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਿੌਖਾ ਹੋ ਜੂ।” ਮਾਈਕਲ ਨੇ
ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ਤੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਲੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਪੋਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਚੁੰ ਮ ਜ਼ਲਆ। ਸ਼ਰਲੀ ਮਲਕੜਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਾਿਹੇ ਹੋ
ਿਈ। ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਹੱ ਥ ਲਾਹੁਣਾ ਉਿ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਹੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਭੱ ਟੀ ਜਾਵਹੇਿੀ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਮੰ ਨਿੂਰ ਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਥਹੇ ਨੀ ਰਜ਼ਹਣਾ। ਮਹੇਰਹੇ ਲਈ ਵੱ ਖਰਹੇ ਫਲੈ ਟ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਹ ਨਾ ਹੋਵਹੇ
ਤੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਹੇਵੇਂ। ਮੈਂ ਤਹੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕਹੇ ਈ ਿਭ ਕਰ ਰਹੀਂ ਆਂ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ
ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵਹੇਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਹੇ ਭਾਵ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਲੋ ੜੋਂ ਵੱ ਧ ਖੁਸ਼
ਜ਼ਦਿਦਾ ਿੀ।
“ਫਲੈ ਟ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਲਈ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੰ ੂ ਨਾ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਿਵਾਲ ਈ ਪੈਦਾ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣਹੇ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਤਹੇਰਹੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰ ਿਦਾਂ।” ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਪਲੂਿੀ ਨਾਲ ਜ਼ਭੱ ਜੀ ਹੋਈ ਅਵਾਿ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਿੁਣੀ ਅਤਹੇ

ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁਿਕਰਾਈ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਮਾਈਕਲ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਰਜ਼ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ। ਧੰ ਦਹੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਹੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਿਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱ ਿ ਵਹੇਚਣ ਅਤਹੇ ਿਪਲਾਈ ਦਹੇ ਪੈਿਹੇ ਜੋ ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਣਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਿਹੇ।
ਸ਼ਰਲੀ ਈਜ਼ਲੰਿ ਵੈਿਟ ਦਹੇ ਦੋ ਬੈਡ ਰੂਮ ਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਇਿ ਫਲੈ ਟ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਿੁਹਣਾ ਜ਼ਤਆਰ
ਕਰਵਾਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਚੰ ਿਾ ਚੱ ਲ ਜ਼ਪਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ
ਜ਼ਹਚਕਾਹਟ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਲਾਹੁਣ ਜ਼ਵਚ ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਇੰ ਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦਤਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਦਹੇ ਉਿ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਜ਼ਦਆਂ
ਿਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਿਜ਼ਹਕਦਹੇ ਿਜ਼ਹਕਦਹੇ ਦਮ ਤੋੜ ਿਏ ਿਨ। ਹੁਣ ਉਿ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ
ਿੁਪਨਾ ਿੀ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ। ਜ਼ਕਵੇਂ, ਉਿ ਲਈ ਅਣਿੁਲਜ਼ਝਆ ਿਵਾਲ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਈਨ ਜ਼ਵਚ ਡਰੱ ਿ ਪਾ
ਕਹੇ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਇੰ ਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡਰ ਅਤਹੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵਹੇਖ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਿਾਹਮਣਹੇ
ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਬੱ ਲੀ ਸ਼ਹੇਰ ‘ਤਹੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੂਰਹੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਵਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਬੱ ਿ ਮਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡਰ ਅਤਹੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵਹੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਮੌਤ ਦੀ ਭੀਖ
ਮੰ ਿਦਾ ਵਹੇਖਣ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਨਿਕ ਤਿੱ ਲੀ ਜ਼ਮਲਣੀ ਿੀ।
ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਿਏ ਿਨ। ਧੰ ਦਹੇ ਕਰਕਹੇ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਜਹੇਨ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਦੀ। ਜਹੇਨ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਉਿ
ਦਾ ਰਜ਼ਹਣ ਿਜ਼ਹਣ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਪ੍ਤੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਜਹੇਨ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਡੈਨੀ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹੀ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਹੁਣ ਅੱ ਧਪੱ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਜ਼ਹਣ ਜਾਂ ਮੰ ਿਣ
ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕਦੀ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਡੈਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਿਮਝਦੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਜਹੇਨ ਨਾਲ ਜ਼ਵਖਾਵਹੇ ਦਾ ਦੋਿਤੀ ਦਾ
ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਕਇਮ ਰਖਦੀ। ਜਹੇਨ ਦੀ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਧੰ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਖਾਇਆ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਸ਼ਰਲੀ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਾਹਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪੈਿਹੇ ਮਾਠਣ ਦਹੇ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕਹੇ ਜਹੇਨ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਲੀ
ਨੂੰ ਜ਼ਿਖਾਏ ਿਨ।
ਮਾਈਕਲ ਹਫ਼ਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਦੋ ਜ਼ਤੰ ਨ ਵਾਰ ਸ਼ਰਲੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਪਿੰ ਦ ਦੀ ਵਾਈਨ ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕਹੇ ਪੀਂਦਹੇ। ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰਖਦਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਇਕੱ ਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਹੇ ਬਰਾਬਰ ਿੀ। ਮਾਈਕਲ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱ ਪ-ਿੈਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਜਹੇ ਉਹ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨਾਲ ਉਹ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਹੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ।
ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਿਾਹਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਚੀਨੀ ਨਿਲ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਜ਼ਫਊਚਨ ਵੀ ਿੀ। ਜ਼ਫਊਚਨ ਉਿ ਕੋਲ ਦੋ ਜ਼ਤੰ ਨ ਵਾਰ ਆਇਆ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਜੈਕਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਵਾਲਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਜ਼ਫਊਚਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਪਆਰ
ਨਾਲ ਪਹੇਸ਼ ਆਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਿਕੀਮ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਅਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਜ਼ਫਊਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਪੈਿਹੇ
ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਫਊਚਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਕੰ ਜਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਿਹੇ ਜਹੇਬ ‘ਚੋਂ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਉਿ

ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਿਰਜ਼ਵਿ ਦਹੇ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਜ਼ਫਊਚਨ ਅਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਥਹੇ ਨੀ ਤਹੇਰਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਜਾਂ ਜ਼ਜਥਹੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲੂੰ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਕਮੀਿ
ਦਹੇ ਬਟਨ ਬੰ ਦ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਚੁੰ ਮ ਜ਼ਲਆ। ਇਹ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਿੀ ਜਦ ਉਿ ਨੇ ਧੰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ
ਚੁੰ ਜ਼ਮਆ ਿੀ।
“ਜ਼ਜਵੇਂ ਤਹੇਰੀ ਮਰਿੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰੂੰ ।” ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਫਊਚਨ ਨੂੰ ਦਰਵਾਿਹੇ ਤੱ ਕ ਛੱ ਡਣ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ
ਚੁੰ ਜ਼ਮਆ।
ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਫਊਚਨ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਧੜਕਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਤਹੇ
ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿ ਜਾਵਹੇ। ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਂ ਅੱ ਖ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂੰ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਰਿਕ ਲਏ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਮਕਿਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਫਊਚਨ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਿਈ। ਜ਼ਫਊਚਨ ਉਿ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਿਬੰ ਧੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਖੁੱ ਲ੍ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਡਰੱ ਿ ਦਾ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਨਆਂ ਦਹੇ ਇਕ ਿੈਂਿ ਦਾ ਜ਼ਿਰ ਕੱ ਢ ਬੰ ਦਾ ਿੀ।
ਇਹ ਲੋ ਕ ਚੀਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਚਹੇਲਹੇ ਬਣਾਉਂਦਹੇ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦਹੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ
ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਆਪ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਿਹੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਾ ਲੈਂ ਦਹੇ
ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਬੰ ਨ੍ੀ ਰਖਦਹੇ।
ਇਹ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾਂ ਫਲੈ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੈਨਾਜ਼ਬਿ ਦਹੇ ਬੂਟਹੇ ਉਿਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਹੇ। ਬੂਜ਼ਟਆਂ ਨੂੰ ਿਮਜ਼ਲਆਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ। ਿਾਰਹੇ ਘਰ ਜਾਂ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਿਮਲਹੇ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕਹੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਹੇ ਜਾਂਦਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਜ਼ਟਆਂ ਨੂੰ ਿਰਮੀ ਅਤਹੇ ਚਾਨਣ
ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਜਲੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਇਹ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈਂ ਦਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਬੱ ਲ ਵੀ ਨਾ
ਆਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬਜਲੀ ਮਜ਼ਹਕਮਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਿਾਰਹੇ ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰ ਟ
ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਿੈਂਿ ਬੂਜ਼ਟਆਂ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਨਾ ਕਰ ਿਕਹੇ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਫਊਚਨ ਤੋਂ ਐਨੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਜ਼ਜਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਫਊਚਨ ਦਾ ਜ਼ਰਵਾਲਰ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਮਕਿਦ ਵੀ ਿਮਝ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਜ਼ਫਊਚਨ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਦਹੇ ਫਲੈ ਟ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲਿਦਾ।” ਜ਼ਫਊਚਨ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਤੈਨੰ ੂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਲਿਦਾ ਸ਼ਰਲੀ ਡਾਰਜ਼ਲੰਿ!”
“ਮਹੇਰੀ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਿੁੱ ਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਹੇਰਹੇ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਿਾਨ ਕਰਕਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਿਹੇ। ਦੂਜਾ ਹਰ ਜ਼ਕਿਮ
ਦਾ ਬੰ ਦਾ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਐ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਬਈ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਕੀ ਐ!” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ

ਨੂੰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕਹੇ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਫਹੇਰ--।” ਜ਼ਫਊਚਨ ਿੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਹੀ ਿੋਚਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ ਿੀ।
“ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਜ਼ਥਆਰ ਿਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਫੈਿਲਾ ਉਿ ਦਹੇ
ਹੱ ਕ ਜਾਂ ਜ਼ਵਰੋਧ ਜ਼ਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਹਜ਼ਥਆਰ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਨੀ ਟਲਦਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਹਜ਼ਥਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਂਿਲਾ ਅਤਹੇ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।”
ਜ਼ਫਊਚਨ ਨੇ ਜ਼ਵਅੰ ਿ ਮਈ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰਲੀ ਵੱ ਲ ਬਹੇਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਹੌਂਿਲਾ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ‘ਚ ਬਥਹੇਰਾ ਆ ਜ਼ਿਆ ਤਹੇ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ ਤੂੰ ਦਹੇ ਈ ਦਹੇਵੇਂਿਾ। ਦੂਜੀ ਿੱ ਲ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਹ ਕੁੱ ਤਾ
ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਪੱ ਕੀ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਆਂ, ਜਹੇ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੇਂ।” ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਫਊਚਨ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਲੈ ਟਰਹੇਜ਼ਨੰਿ ਤਾਂ ਹੁਣਹੇ ਈ ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਨੇ ਆਂ।” ਜ਼ਫਊਚਨ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ
ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਚਲਾਉਣ, ਕਾਰਤੂਿ ਭਰਨ ਅਤਹੇ ਿਹੇਫਟੀ ਿਬੰ ਧੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਹੇਣ ਲੱਿਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਉਿ ਨਾਲ ਪੱ ਕਾ ਕੱ ਚਾ
ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕੱ ਢਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ ਪੂਰਹੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਿਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਜ਼ਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਨਾਂ ਕਾਰਤੂਿ ਤੋਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਦਹੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਹੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਉਿ ਦਹੇ
ਜ਼ਿਹਨ ਜ਼ਵਚ ਿੀ। ਜ਼ਫਊਚਨ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਲੀ
ਇਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹਜ਼ਥਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਕਉਂ ਿੀ! ਉਹ ਿਿੋ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਵਹੇਲਹੇ ਕੁਵਹੇਲਹੇ ਖੁਦ ਆਪਣਹੇ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਬਾਰਹੇ
ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੋਰ ਬੈਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ। ਬਾਹਰ ਹਨੇ੍ ਰਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿਵਹੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਿਮ
ਅਿਲੀ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਦਾ ਮੌਿਮ ਬਜ਼ਣਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਿਵਹੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ
ਹੌਂਿਲਹੇ 'ਤਹੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਿਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱ ਜ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਿੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਿਿਾ
ਦਹੇਣ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਤਿਰਬਹੇ ਅਤਹੇ ਿਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲਿਦਾ। ਆਪਣਾ
ਅਨਾੜੀਪਣ ਉਿ ਨੂੰ ਡਰਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਮੁੜਨ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਰਾਹ ਉਿ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਿਨ। ਅੱ ਜ ਜਾਂ ਮਾਈਕਲ
ਮਰਹੇਿਾ 'ਤਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਲੀ। ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਹ ਮੁਿਕਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਬਾਹਰ ਦਹੇ ਮੌਿਮ ਵਾਂਿ ਉਦਾਿ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਮਾਈਕਲ ਅੰ ਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਿਵਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਦਾ
ਿਲਾਿ ਪਹੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨਾਲ ਿਟ ਕਹੇ ਬਜ਼ਹ ਿਈ। ਮਾਈਕਲ ਅੱ ਿਹੇ ਉਿ ਨੇ ਨੋਟ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖਹੇ ਜੋ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਕਮਾਏ ਿਨ। ਨੋਟ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ‘ਤਹੇ ਆਈ ਚੌੜੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ
ਪ੍ਚੰਡ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਵੱ ਡਾ ਘੁੱ ਟ ਵਾਈਨ ਦਾ ਭਜ਼ਰਆ। ਲੋ ੜ ਿੋਚਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਿ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਬਨਾਂ
ਉਿ ਦਾ ਿਰੀਰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸ਼ਾ, ਬਦਲਹੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਭ ਨੇ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਵਚ ਹੌਂਿਲਾ ਅਤਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਿਨ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਰਕਤ

ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੁਰਹੇਿ ਕੀਤਾ ਜ਼ਜਿ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋ ਜਾਵਹੇ।
ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਭੱ ਜਹੇ ਅਤਹੇ ਠੱਕਹੇ ਨਾਲ ਠਰਹੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਝੱ ਟ ਹਾਂ
ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਜ਼ਵਅੰ ਿ ਅਤਹੇ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਪੂਰਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਫੈਲ ਿਈ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਵਾਈਨ ਪਾਈ ਅਤਹੇ ਆਪ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਹੇ ਡੱ ਬਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੁਕਾਇਆ ਭਜ਼ਰਆ ਜ਼ਰਵਾਲਰ ਉਿ ਨੇ ਮਲਕੜਹੇ
ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਛਾਵਾਂ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਦੂਜਹੇ ਹੀ ਪਲ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਮਾਈਕਲ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਅਤਹੇ ਬਦਲਹੇ ਦਹੇ ਭਾਵ ਨੇ ਿਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮਾਈਕਲ ਵਾਈਨ ਦਹੇ ਿਲਾਿ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਫੜੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਲਾਿ ਨਾਲ ਖਹੇਡ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੱਚ ਰਹੀ
ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਜ਼ਕਚਨ ਦੀ ਡੋਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਉਿ ਦਹੇ ਡਰਾਉਣਹੇ ਅਤਹੇ ਿਖ਼ਤ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਮਾਈਕਲ ਵੱ ਲ ਤਾਜ਼ਣਆ ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰ ਦਰਲੀ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ
ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਹੇ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜੋ
ਮਾਈਕਲ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿਾ। ਸ਼ਰਲੀ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਹੇਰੀ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਵੱ ਖੀ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿਾ।
“ਤੂੰ ਕੁੱ ਤੀਏ--।” ਮਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡਰ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤਹੇ ਬਹੇਬਿੀ ਦਾ ਿਮੁੰ ਦਰ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਨੂੰ
ਅਜ਼ਤਅੰ ਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜ਼ਨੱਡਰ ਉਿ ਵੱ ਲ ਜ਼ਵਅੰ ਿ ਭਰੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਆਪਣਾ
ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਕੱ ਜ਼ਢਆ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ‘ਤਹੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਐਨ ਉਿ ਵਕਤ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਜ਼ਰਵਾਲਵਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱ ਿ ਉੱਿਲੀ
ਅਤਹੇ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮਾਈਕਲ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਫਰਸ਼ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਡੱ ਿ ਪਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ
ਵਹੇਲਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦਹੇ ਪ੍ਾਣ ਿਾਥ ਛੱ ਡ ਿਏ।
ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੂੰ ਮੱ ਲੋ ਮਲੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਜਨਮ ਜ਼ਦਨ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਿਰੀਟਾ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਮਡ ਆਉਂਦਹੇ। ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿੁਣਾਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਬੱ ਚੀ ਦਹੇ ਮਨ ‘ਤਹੇ ਡੂੰ ਘਾ ਅਿਰ ਹੋਣ ਦਹੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਾਰ ਅੰ ਸ਼ ਹੀ
ਿੁਣਾਇਆ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਵਚ ਉੱਠਣ ਜੋਿੀ ਿਮਰੱ ਥਾ ਹੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ ਲਿਦੀ ਿੀ।

ਿਤਾਈਵਾਂ
ਿੀਤੋ ਲਈ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਰੱ ਬ ਿੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਹੇ ਿਕਦੀ ਿੀ ਪਰ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕਹੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਬੈਡ ਤੋਂ ਪਾਿਹੇ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀ ਕੌ ਟ ‘ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਿੀਂ ਜਾ ਕਹੇ ਥੱ ਲਹੇ ਿੋਫ਼ਹੇ ‘ਤਹੇ ਪੈ ਜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਈ ਿੌਊਂਿਾ।”
“ਨਾਲ ਈ ਮੈਂ ਪੈ ਜੂੰ । ਇਹਨੇ ਜ਼ਕਹੜਾ ਜਾਦਹੇ ਥਾਂ ਰੋਕਣੀ ਆ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕਜ਼ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਪਰ ਅੰ ਦਰੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿੀਤੋ ਦਹੇ

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਬੈਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਿੀ।
“ਜ਼ਨਆਜ਼ਣਆਂ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਨਾ ਕਜ਼ਰਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਲਾਿੀ ਲੱਿੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਜੁਆਕ ਨੂੰ ਪਾਿਾ ਲੈ ਕਹੇ ਤੁਿੀਂ
ਜ਼ਮੱ ਧ ਈ ਜ਼ਦਉ। ਆਹ ਬੰ ਨੇ੍ ਹੱ ਥ ਤੁਿੀਂ ਥੱ ਲਹੇ ਈ ਪੈ ਜੋ। ਨਾਲਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੀ ਿੁੱ ਤੀ ਚੱ ਜ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਹੋ ‘ਿੀਆਂ।” ਿੀਤੋ ਨੇ
ਹੱ ਥ ਇੰ ਜ ਜੋੜਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਬਹੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ। ਮੀਕਾ ਜਾ ਕਹੇ ਿੋਫਹੇ ‘ਤਹੇ ਿੌਂ ਜ਼ਿਆ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਉਿ ਦੀ ਹਰ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਉਿ
ਨੂੰ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੀਕਾ ਿਭ ਕੁਝ ਦਹੇਖ ਿਮਝ ਕਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਿਕਦਾ।
“ਨੀ ਦਹੇਖ ਜ਼ਕਵੇਂ ਹਾਬਜ਼ੜਆਂ ਅੰ ਿੂੰ ਦਹੇਖਦੀਆਂ। ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਖਰਾਕ ਲੱਿਹੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜ਼ਵਚ ਨੀਤਾਂ ਰੱ ਖਦੀਆਂ।” ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ
ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਿ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਦਾ ਇਹੋ ਜ਼ਵਹਾਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਮੇਂ ਪਾਿਾ ਵੱ ਟਣ
ਲੱਿੀਆਂ।
ਇਕੋ ਜ਼ਢਡੋਂ ਜੰ ਮਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਬੱ ਚੀਆਂ ਲਈ
ਜ਼ਪਆਰਾ ਿੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਿ ਨਾਲ ਜ਼ਿਦ ਅਤਹੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉਿ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਿੀ। ਦੂਿਰਾ
ਕਾਰਣ ਮੀਕਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਹੇਡਣ ਮੱ ਲਣ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਦਾ। ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਿਮੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱ ਲ ਖਾਿ ਜ਼ਧਆਨ ਰੱ ਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਦੰ ਦਾ।
ਇਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਵਤਕਰਹੇ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਹੇ ਮਨਾਂ 'ਤਹੇ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਅਿਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਅਿਰ ਕੁਝ
ਕੁ ਘੱ ਟ ਿਰੂਰ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਿਏ। ਉਿ ਨੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਛਾਂ ਹਹੇਠ ਆਪਣੀ
ਮੌਜ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਉਹ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੁਝ ਕਢਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਿ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਕਿਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱ ਡਦਹੇ। ਲੰਡਨ
ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਿਰਦਾਰੀ ਦੀ ਿੁਰਿ ਖੁੱ ਿ ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੂੰ ਮਹੌਲ ਜ਼ਵਚ
ਿੈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਿ ਿਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱ ਥ ਕਰਨ
ਲੱਿੀ। ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਿਾ ਉਹ ਇਿ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਜ਼ਜੱ ਠੇ! ਿੋਚਣ ਅਤਹੇ ਿਮਝਣ ਦੀ
ਿਮਰੱ ਥਾ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਅਨੁਿਾਰ ਬੱ ਚਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਝੜਕਣਾ ਅਤਹੇ ਜਹੇ ਬੱ ਚਾ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਨਾ ਿੁਣਹੇ ਤਾਂ ਡੰ ਡਾ ਪਰਹੇਡ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ੀਤ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਿੀਤੋ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੀ ਿੁਰ ਅਿਮਾਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ
ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਿਾਰ ਢਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਹੇ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਿਾਂਝ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ
ਵਧਦੀ ਿਈ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਲਾਡ ਜ਼ਪਆਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਵਿਾੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਿੈਰਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿੱ ਦੀ
ਬਣ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਵੀ ਮਾੜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਿਈ। ਿੀਤੋ ਜਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱ ਕ ਨਾ ਲੱਿਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਹੇ ਵਰਤਣ ਲੱਿ
ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਦਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦ ਨਸ਼ਹੇ ਵਰਤਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸ਼ਹੇ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ

ਦਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਿਹੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਰਿਤਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਲਆਂਦਾ
ਜਾ ਿਕਹੇ। ਪਰ ਜ਼ਵਿੜਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਲਆਉਣਾ ਔਖਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਕਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ
ਜ਼ਦਨ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ ਥਾਣਹੇ ਦਹੇ ਚੱ ਕਰ ਵੀ ਕੱ ਢਣਹੇ ਪੈਣਿਹੇ।
ਿੋਲ੍ਾਂ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਬਹੇਬਾਹਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਹੇ ਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਦਹੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਅੱ ਡ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਦਖਾਉਣ ਲੱਿਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕਦੀ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਿਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਿਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਤੋਂ ਵਰਜਣ
ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਠੀਕ ਜਾਂ ਿਲਤ ਿਮਝਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕਹੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਰੋਂ ਲੰਘ
ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ।
“ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਪਉ ਈ ਿੱ ਲ ਕਰਦਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਆ। ਜਹੇ ਜ਼ਨਆਣਾ ਭੋਰਾ ਿਲਤ ਪਾਿਹੇ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਮਝਾ-ਬਝਾ ਕਹੇ
ਮੋੜੋ।” ਿੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ‘ਤਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ।
“ਤਹੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਤੂੰ ਈ ਿਮਝਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਮੂਹਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਿੀ ਜਦੋਂ ਿਮਝਾਉਣ ਦਾ ਟੈਮ ਿੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਜ਼ਡਆਂ
ਦਾ ਯਾਰ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਆ। ਤੈਨੰ ੂ ਮੈਂ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ ਬਈ ਮੁੰ ਡਾ ਤਹੇ ਰੰ ਬਾ ਚੰ ਡ ਕਹੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵਹੇ ਤਾ ਈ
ਠੀਕ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਤੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਲਾਡਲਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਿ ਜ਼ਦਿਦਾ ਈ ਨੀਂ ਿੀ।” ਮੀਕਾ ਿਜ਼ਤਆ ਹੋਇਆ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਿੀਤੋ
ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਿੈ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਉਿ ਦਹੇ ਲਾਡ ਜ਼ਪਆਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਵਿਾੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਪਰ ਇਿ
ਿੱ ਚ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਉਿ ਲਈ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਭ ਕੁਝ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ।
ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਦਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲਿਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਬੁਰਹੇ ਬੁਰਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਆਉਂਦਹੇ।
ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਤਾਂ ਤਦ ਈ ਹੋਊ ਜਹੇ ਜਾਨ ਬਚੂ! ਜ਼ਜਿ ਰਿਤਹੇ ‘ਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਚਲਜ਼ਦਆਂ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਹੇ ਲੰਬਹੇ ਿਮੇਂ
ਤਾਈ ਂ ਉਿ ਦਹੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕਦੀ। ਮੀਕਾ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਿੀ। ਨਾ ਹੀ
ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਲੈ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਡੈਜ਼ਨਿ ਰਜ਼ਹ
ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਿਰੂਰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਮਨ ਿਰੂਰ ਹਲਕਾ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਉਦਾਿ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਕਰਾਂ ਿਰੱ ਿਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਿੁਭਾਵਕ ਪ੍ੀਤ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਦਲ ਅਤਹੇ ਚੜ੍ਦੀ
ਕਲਾ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਉਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ ਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਜਹੇ ਮੰ ਿਵਾਂ ਮੂੰ ਹ ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਣਾ ਿੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱ ਜ ਦਾ ਹੱ ਿਦਾ ਖਹੇੜ੍ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਂਦੀ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼

ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਮੈਂ ਕੀ ਿਾਰਹੇ ਟੱ ਬਰ ਦੀ ਈ ਮਹੇਰਹੇ ਵਰਿੀ ਹਾਲਤ ਆ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਬੁਝਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਤੂੰ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਦੱ ਿ।”
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਿਾਰਾ ਟੱ ਬਰ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਮਝਾ ਕਹੇ ਥੱ ਕ ਿਈ ਆਂ। ਉਿ ਦਹੇ ਭਹੇਜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਵੜਦੀ ਈ
ਨੀ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਅੱ ਧ ਪਚੱ ਧ ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਡਰੱ ਿ ਖਾਣ ਵਾਲਹੇ ਅਿਾਦ ਕੈਦੀ ਹੁੰ ਦਹੇ ਆ। ਇਿ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਨਰਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵਹੇ। ਜਦ ਬੰ ਦਾ ਆਪਣਹੇ
ਿਵੈਮਾਨ, ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼,ਪ੍ੀਵਾਰ ਅਤਹੇ ਿਮਾਜ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਮਾਣ ਿਜ਼ਤਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਵਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ
ਜ਼ਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ!” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਧੀਮੀ, ਿੰ ਭੀਰ ਅਤਹੇ ਭਾਰੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਪਰ ਿਰੈਂਡ ਪਾ ਇਿ ਨਰਕ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਜਾਂ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਤਾ ਤਾਂ ਿਰੂਰ ਹੋਊਿਾ!” ਅੱ ਜ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ
ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੂੰ ਿਰੈਂਡਪਾ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ। ਇਹ ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਿੋਚ ਿਮਝ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਿੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ
ਅਤਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਅਣ-ਿਮਾਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਨਪੀੜ ਜ਼ਲਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬੋਜ਼ਲਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਬੁੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕ ਕਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ
ਿਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣਾ ਿਭ ਤੋਂ ਿਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਿੀ।
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਮਨ ਅਤਹੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਿੌਂ ਿਏ ਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਜਾਿਦਾ ਜ਼ਜਹੜਾ ਉਿ ਨੂੰ ਡਰੱ ਿ
ਖਾਣ ਜਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਆਪਣਹੇ ਵਰਿਹੇ ਿਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਦਵਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਅਤਹੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਹੱ ਿਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਿਦਾ ਉਿ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਅਿੰ ਭਵ ਐ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਹੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੱ ਢਹੇ।
ਿਰੀਟਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਅੱ ਿਹੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਰਹੀਆਂ ਿਨ।
“ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉਿ ਨੂੰ ਝੰ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਿ ਦਾ ਜਾਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐ।”
“ਜ਼ਕਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ--!” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਿ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਜਿ ਨਾਲ ਡਰੱ ਿ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋ ਜਾਵਹੇ। ਅਜ਼ਜਹੀ
ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੂੰ ਿੋਚਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਦਹੇਵਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੋਵਹੇ।”
“ਜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ--।”
“ਪ੍ੀਤ ਮਦਦ ਉਹ ਤਾਂ ਲਊ ਜਹੇ ਉਹ ਡਰੱ ਿ ਛੱ ਡਣ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਊ। ਜਹੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਿ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਵਹੇਖ
ਲੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨੀ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਘਰ ਜ਼ਦਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਕ ਬਹੇਿਾਜ਼ਨਆਂ ਨੂੰ ਿੁਣ ਲੈਂ ਦਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ

ਹੋ ਜਾਵਹੇ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਅੱ ਧਹੇ ਕੁ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਠੀਕ ਆ ਜ਼ਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਹੇ ‘ਤਹੇ ਛੱ ਡਦੀ ਆਂ।” ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਉਮੀਦ ਬੱ ਝੀ ਅਤਹੇ ਇਿ ਉਮੀਦ ਨੇ ਉਿ ਨੰ ਕੁਝ ਕੁ
ਆਸ਼ਾ ਜਨਕ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਪ੍ੀਤ ਤੂੰ ਅੱ ਜ ਮੈਨੰ ੂ ਿਰੈਂਡ ਪਾ ਜ਼ਕਹਾ ਮੈਂ ਦੱ ਿ ਨੀ ਿਕਦਾ ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕਨ੍ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਦਹੇ ਬੋਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਹੇ ਭਾਰ
ਹਹੇਠ ਜ਼ਥੜਕਦਹੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋ ਰਹਹੇ ਿਨ।
“ਤੁਿੀਂ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਿਰੈਂਡ ਪਾ ਅਤਹੇ ਿਰੈਂਡਮਾ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਲਈ ਆ। ਇਕ ਜ਼ਖਲਾਅ ਜ਼ਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਐਥਹੇ ਨਾ ਹੋਣ
ਕਰਕਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਨੂੰ ਿਰੂਰ ਭਜ਼ਰਆ।”
“ਅਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਖਲਾਅ ਿਾਡਹੇ ਮਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਿੀ। ਤੂੰ ਉਿ ਜ਼ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪੂਜ਼ਰਆ।” ਿਰੀਟਾ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ
ਡਬਡਬਾ ਿਈਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਦਹੇ ਰੁੰ ਧਹੇ ਿਲਹੇ ‘ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋ ਤ ਪੋਤ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਕਹੇ ਜ਼ਨਕਲ ਰਹਹੇ ਿਨ।
“ਮੈਂ ਿੋਚਦੀ ਆਂ ਜ਼ਕ ਥੋਨੰ ੂ ਮੈਂ ਿੋਦ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਲੋ ਕ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਿੋਦ ਲੈਂ ਦਹੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨੀ ਿੋਚਦਾ ਬਿੁਰਿਾਂ ਨੂੰ
ਿੋਦ ਲੈ ਕਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਵੱ ਡਾ ਉਪਕਾਰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਕਰ ਿਕਦਾ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ‘ਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਹੱ ਿਣ ਲੱਿਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ
ਿੋਦ ਲਵਹੇ ਇਹ ਿੋਚ ਕਹੇ ਅਜੀਬ ਜ਼ਜਹਾ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਹੱ ਿਦਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋ ਟ ਪੋਟ ਹੋ ਿਏ।
“ਅਿਲ ‘ਚ ਿਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਵਜੋਂ ਅਿੀਂ ਪੱ ਕਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਕਾਿਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੱ ਚੀਂ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਲਿਦਾ ਿੀ।
“ਤੁਿੀਂ ਿੋਚਦਹੇ ਐ ਂ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਿੋਦ ਜ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਮਿੋਰ ਅਤਹੇ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ
ਐ। ਜ਼ਜਹੜਾ ਉਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਿਕਹੇ। ਪਰ ਅਜ਼ਜਹੀ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਿੋਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਲੀ ਮਤਲਬ ਿਿੋਂ ਉਿ ਦਾ
ਿਹਾਰਾ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਵਚਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤ
ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਚੁੱ ਪ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਬੱ ਿ ਤਜ਼ਹ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਦ ਲੈ ਰਹੀ ਆਂ। ਮੈਂ ਲੋ ੜੀਂਦਹੇ ਪਹੇਪਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਹੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲੈ ਣਹੇ
ਆ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਚਾਅ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁੰ ਜ਼ਮਆ ਅਤਹੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਈ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਪਹੇਪਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲਏ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲਹੇ ਿਰੈਂਡਪਾ ਅਤਹੇ
ਿਰੈਂਡਮਾਂ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਿੋਦ ਲੈ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਕਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਹੇਿੀ। ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਕਰਨ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਹੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦਾ ਪ੍ੀਵਾਰ ਜ਼ਜਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ

ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਿਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਪਹੇਪਰ ਡੈਜ਼ਨਿ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਾਂ ਧੱ ਕਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਿਨ।
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇੰ ਝ ਤੱ ਜ਼ਕਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਇਕ
ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਕੜਹੇ ਿਏ ਅਤਹੇ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰਦਹੇ ਆਪਣੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿੰ ਘਣੀ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਪ੍ੀਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭਜ਼ਵੱ ਖਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ।

ਅਠਾਈਵਾਂ
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਿਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਜ਼ਮਕਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾ ਿਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਿਾਲ ਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿਰੂਰ ਕਜ਼ਠਨਾਈ ਵਾਲਹੇ ਿਨ। ਨਵੇਂ ਮਹੌਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚਰਨ ਅਤਹੇ ਨਵੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ
ਵਾਿਤਾ ਪੈਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਾਈ ਵੀ ਔਖੀ ਲਿਦੀ ਿੀ। ਸ਼ਰਲੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਟ੍ੈਜਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਇਕ
ਵੱ ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਉਿ ਅੱ ਿਹੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਿਾ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਚਣਿ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜ਼ਦਤਾ। ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਜੱ ਦੋ ਜਜ਼ਹਦ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੰਡਨ ਿਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਜ਼ਮਕਿ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ
ਇੱ ਛਾ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਿ ਕਰਨਾ ਜ਼ਪਆ। ਜ਼ਦਲੋਂ ਿੀਤੋ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਵੱ ਲ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ
ਕਰਨਾ ਜ਼ਪਆ। ਅਜਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਰਹੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਲਿਦਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਕ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਿਾ ਕਮਾ ਿਕਣ ਦਹੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਪੈਿਹੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਨੇ
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਟੌਅਰ ਦਾ ਜ਼ਚਤ ਚਹੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿੀ।
ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਿਾਲ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਉਿ ਨੇ
ਪਹੇਪਰ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਲਹੇ ਸ਼ਣ ਕਰਕਹੇ ਿਹੀ ਫੈਿਲਹੇ ਕਰ
ਿਕਦੀ ਿੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਿਬੰ ਧੀ ਿੌ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਿਹੀ ਫੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਦਾ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ‘ਤਹੇ ਚੰ ਿਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਅਿਰ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ
ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਿਾਂਊਂ ਪਤਾ ਲੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਛਹੇ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਪਹੇਪਰ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ
ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਦਖਾਇਆ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਿਹੇ ਲਾ ਕਹੇ ਅਿਲੀ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਿੀ।
ਆਪਣਹੇ ਖਰਚਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਬਚਾ ਲੈਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਿਹੇ ਉਿ ਕੋਲ ਜੁੜ ਿਏ ਿਨ ਪਰ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ ਕਰ ਿਕਹੇ। ਉਹ ਇਕ ਅੱ ਧ ਕੰ ਪਨੀ ਦਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਿਹੀ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਅਤਹੇ ਤਿੱ ਲੀ
ਨਾਲ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਿੀ ਉਹ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਿੈਕਟਰ ਅਤਹੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਖਰੀਦਹੇ। ਇਕ ਅੱ ਧ ਕੰ ਪਨੀ ਦਹੇ
ਸ਼ਹੇਅਰ ਜ਼ਡੱ ਿ ਵੀ ਿਕਦਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਿ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਦੂਜੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਉਿ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਕਦਹੇ ਿਨ।
ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਉਧਾਰ ਫੜਨ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ। ਮੀਕਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਾਂ
ਵਕਤ ਕਟਦਾ ਿੀ। ਹੁਣਹੇ ਹੁਣਹੇ ਉਿ ਨੇ ਵੱ ਡੀ ਬਹੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਕੀਤਾ ਿੀ ਜੋ ਪੜ੍ਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤੀ ਚੰ ਿੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਰਹੀ। ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਹੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਿਮੇਂ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਿੀ। 'ਿਮਾਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਕੁੜੀ

ਆਪਦਹੇ ਘਰ ਜਾਵਹੇ।' ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਮੁੰ ਡਾ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਪਿੰ ਦ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ
ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜੋ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਚਾਈ ਿੀ ਉਹ ਜ਼ਵਆਹ ‘ਤਹੇ ਖਰਚ ਹੋ ਿਈ। ਹੁਣ ਿੀਤੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਪੀਲਹੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਦੀ ਿੱ ਲ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਿੀ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿੱ ਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ
ਿੀ। ਿੋ ਮੀਕਹੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਵਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਰ 'ਤਹੇ ਮੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਿਾ।
ਿੋਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਲਈ ਅਮਲੀ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ ਨੂੰ ਅੱ ਿਹੇ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਪਹੇਪਰ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਦਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ।
ਉਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿੱ ਲੀ ਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਿਰੂਰ ਵਧਣਿਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਉਿ ਦਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਥੋੜਹੇ ਵਧਹੇ।
ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਨਕਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਸ਼ਹੇਅਰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱ ਲਹੇ ਜ਼ਡੱ ਿ ਪਏ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਅਫਿੋਿ
ਹੋਇਆ। ਉਿ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਜ਼ਵਚੋਂ ਖੁਰ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਉਹ ਬਦਹਵਾਿ ਜ਼ਜਹੀ ਡੈਜ਼ਨਿ ਕੋਲ ਆਈ।
“ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੰ ੂ ਪ੍ੀਤ!” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਅਫ਼ਿੋਜ਼ਿਆ ਮੂੰ ਹ ਵਹੇਖਕਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਜ਼ਫਕਰ ਹੋਈ।
“ਿਰੈਂਡਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਖਾ ਿਈ ਆਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਿੀ ਮੈਂ ਇਿ ਸ਼ਹੇਅਰ ਜ਼ਵਚ ਚੰ ਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾ ਿਕਾਂਿੀ। ਪਰ--।
“ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਅਵਾਿ ਅੱ ਧ ਜ਼ਵਚਾਲਹੇ ਟੁੱ ਟ ਿਈ।
“ਤੂੰ ਪੈਿਹੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਿਰੂਰ ਖਾਧਾ ਐ। ਜ਼ਜਹੜਾ ਤਿਰਬਹੇ ਦਾ ਿਬਕ ਜ਼ਿਜ਼ਖਆ ਐ ਉਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੀ ਿੋਚਦੀ । ਪ੍ੀਤ
ਤਿਰਬਾ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਹੰ ਿਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਐ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਤਿੱ ਲੀ ਭਰੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੱ ਲ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਹੁਣ ਉਿ ਦਹੇ ਬੁੱ ਲਾਂ ‘ਤਹੇ ਬਰੀਕ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਾਨ ਆ ਿਈ ਿੀ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਕਜ਼ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ“ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਜ਼ਮੱ ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਡਜ਼ਿਪਲਨ ਨਹਾਇਤ ਿਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਐ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਨ ‘ਤਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ‘ਤਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਵਹੇਚਣਾ ਐ ਇਿ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਅਿਾਂਊਂ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਐ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਤਿਰਬਹੇ ਦਾ ਿਬਕ ਦਹੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਣਨ ਲੱਿੀ।
“ਜ਼ਜਹੜਾ ਸ਼ਹੇਅਰ ਦਿ ਪਰਿੈਂਟ ਘਟ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਹੇਚ ਦਹੇਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਿ ਸ਼ਹੇਅਰ ‘ਤਹੇ
ਨਿਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਐ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜ਼ਜਹਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹੀ ਸ਼ਹੇਅਰ ਫਹੇਰ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਧਣ ਲਿਦਾ ਐ।” ਡੈਜ਼ਨਿ
ਬਹੁਤ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨਾਲ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਿਬੰ ਧੀ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਹੇ
ਢੰ ਿ ਤਰੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਜ਼ਵਚਾਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜੋ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਨ ਲੱਿ ਿਈ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਵੱ ਲ ਵੀ ਉਚਹੇਚਾ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਲਹੇ ਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਡੈਜ਼ਨਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਡਜ਼ਿਪਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਡੱ ਿ ਰਹਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਵਹੇਚਣ
ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਵੀ ਿੀ। ਪਰ ਉਹ ਦਿ ਪਰਿੈਂਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਸ਼ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਬਦਜ਼ਕਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੇਅਰ ਚਾਲੀ ਪਰਿੈਂਟ ਤੱ ਕ ਜ਼ਡਿ ਜ਼ਪਆ। ਮਾੜੀ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕ ਸ਼ਹੇਅਰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ

ਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਧਣ ਦਹੇ ਆਿਾਰ ਨਿਰ ਆ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਪਹੇਪਰ ਟਰਹੇਜ਼ਡੰ ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ਹੇਅਰ
ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਟਰਹੇਡ ਕਰਨ ਦਹੇ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕਹੇ ਬਾਰਹੇ ਹੋਰ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ।
ਕੁਝ ਆਪਣਹੇ ਹਮਦਰਦ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਿੰ ਡੀਕਹੇਟ ਬਣਾ ਕਹੇ ਟਰਹੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ
ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਹੇਅਰ ਖਰੀਦਹੇ ਿਏ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਟਰਹੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ
ਪੈਿਹੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਿਿੋਂ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਿਮੇਂ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਉਿ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ‘ਤਹੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੀ ਹੋ
ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਿਲਤ ਕੰ ਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਜਹੜੀ ਘਰੋਂ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਭੁਲਹੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਿੀ
ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਲੋ ਕ ਹਰ ਕੰ ਮ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਿਤਹੇ ਕਰਦਹੇ ਆ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬੰ ਦਹੇ ਦਾ ਿਰਦਾ ਈ ਨੀਂ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ
ਲੋ ਕ ਪੈਿਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਿ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮਲਦੀ
ਐ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਆ, ਿੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨੀ। ਿੋ ਮਹੇਰੀ ਰਾਇ
ਐ ਜ਼ਜਹੜਾ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਧਰਮ ਿਮਝ ਕਹੇ ਕਰੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਿ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚੋਂ ਤੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਐ, ਇਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੋਚਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਐ ਤਹੇਰਹੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜ਼ਕੰ ਨੇ੍ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤਹੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਮਲਦੀ ਐ। ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਦੂਜਹੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਉਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ
ਹੁੰ ਦਾ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਦੀ ਇਿ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਅਪਣਾਈ ਰੱ ਜ਼ਖਆ।

ਉਣੱ ਤੀਵਾਂ
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜ਼ਡਿਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰ ਿੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂਹ
ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਜ਼ਵੱ ਖਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਹੇਅਰ ਬਿਾਰ
ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਹੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਢੰ ਿਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰ ਜੀ ਨਵਹੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਵੀ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਹੇ ਪੱ ਖੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ
ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਰਾਇ ਿੀ ਉਹ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਵੱ ਲ ਹੀ
ਜ਼ਧਆਨ ਦਹੇਵਹੇ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਲਈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੇ ਿਾਰੀ
ਉਮਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਤਹੇ ਿੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਇਿ ਦਹੇ ਉਲਟ ਿੋਚ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਚੰ ਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਕਹੇ ਉਹ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿਆਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਸ਼ਹੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਹੇਿੀ।
ਿੀਤੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੋਚ ਿੀ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰਕਹੇ ਛਹੇਤੀ ਤੋਂ ਛਹੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਿੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
“ਹੁਣ ਪੜ੍ਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ‘ਿੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਾ ਕਹੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੁੜੀ ਆਪਦਹੇ ਘਰ ਈ ਿੁੰ ਹਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਆ।” ਿੀਤੋ ਦੀ ਿੋਚ
ਦਾ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਤਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਮਝ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਪੜ੍ਾਈ

ਖਤਮ ਹੋਣ ਿਾਰ ਜ਼ਵਆਹ ਲਈ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਿੋਰ ਪਵਹੇਿਾ। ਇਿ ਲਈ ਉਹ ਮਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ।
“ਮੰ ਮ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਨੀ। ਜ਼ਵਆਹ ਤੋਂ ਿਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰ ਮ ਆ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਮੈਂ ਹਰ
ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੈਨੰ ੂ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਿਰੂਰ ਕਰ ਿਕਦੀ ਆਂ ਬਈ ਜ਼ਵਆਹ ਮੈਂ ਥੋਡੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕਰੂੰ । ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਿਲਾ
ਮਹੇਰਾ ਹੋਊ। ਥੋਡੀ ਇੱ ਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਿ ਨੀ ਲੱਿਣ ਜ਼ਦੰ ਦੀ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੀਤੋ
ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਿੰ ਦ ਨਾ ਆਇਆ।
“ਨੀ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਥਹੇ ਜ਼ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲ ਹੁੱ ਜਤ ਕੀਤਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਭਮਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਲਜ਼ਹਦਾ ਐ!ਂ ਨਾਲਹੇ ਐਹੋ
ਜਹੇ ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਕੰ ਮ ਆ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆਂ।” ਿੀਤੋ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਤਪਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਬੋਲ ਅੰ ਜ਼ਿਆਰ ਬਣ ਿਏ।
“ਮੰ ਮ ਪਜ਼ਹਲਾ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਚਹੁੰ ਨੀ ਆਂ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਉਹ ਿੁਧਰ ਜਹੇ। ਦੂਜਾ ਕੰ ਮ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕੰ ਨੇ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵਰਿਹੇ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਦਹੇ ਮਾਪਹੇ ਆਪਣਹੇ ਵਾਂਿ ਤੜਪਦਹੇ ਹੋਣਿਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਣਾ ਚਹੁੰ ਨੀ ਆਂ। ਜਾਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਚਲਦਹੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰ ਨੀ ਆਂ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਿਾਂਝਹੇ ਕਰਨੇ ਿਰੂਰੀ ਨਾ ਿਮਝਹੇ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਬਾਰਹੇ ਿੀਤੋ ਵੀ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਿਮਝੌਤੀਆਂ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਿੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਹੱ ਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰੋ ਕਹੇ ਜ਼ਮੰ ਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਵਹੇਖੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਭ ਵਹੇਖ ਕਹੇ
ਵੀ ਅਣਜ਼ਡਠ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਹੋ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ
ਮਲਕੜਹੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਤਰਿ ਵੀ ਆਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਦੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਹੰ ਝੂ ਵਿਣ ਲੱਿਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਦਾ ਬਜ਼ਣਆ ਹੋਇਆ ਿੀ ਜ਼ਜਿ
‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਜ਼ਫਕਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਨੂੰ ਫਹੇਰ ਜ਼ਲਆ।
ਆਪਣੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁ ਮਣਾ ਦਹੇਣ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ‘ਹੂੰ ' ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ੍ਣ ਹੀ ਲੱਿੀ ਿੀ ਜ਼ਕ
ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਰੜਕਵੇਂ ਬੋਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਣਹੇ।
“ਿੀਤੋ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕਹੇ ਬਜ਼ਹ ਜਾ। ਉਹੀ ਅਣਪੜ੍ਾਂ ਆਲੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ। ਜਹੇ ਕੁੜੀ ਜ਼ਤਆਰ ਨੀ ਤਾਂ ਅਜਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਨੀ ਹੋ ਿਕਦਾ।
ਖਬਰਦਾਰ ਜਹੇ ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਿ ਿੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਚੀਕ ਜ਼ਚਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਫਰਕਦੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ਾਂ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਮੀਕਾ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿਲ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ।
ਿਵਹੇਰਹੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜਹੇ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿੀ। ਡੋਰ ਬੈਲ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜਹੇ
ਕੋਈ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰ ਿੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਲੋ ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਅੱ ਖਾਂ ਮਲਦਾ ਉੱਜ਼ਠਆ। ਉਿ ਨੇ ਬੱ ਤੀ ਜਿਾਈ ਅਤਹੇ ਟਾਈਮ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ
ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ‘ ਿਪਾਈ ਹੋਲ' ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਪੁਲੀਿ ਆਫ਼ੀਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰ ਬਣ
ਲੱਿੀਆਂ। ਰਾਤੀਂ ਜ਼ਕਿ ਵਹੇਲਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ

ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਕਮਰਾ ਬੰ ਦ ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋ ਿਜ਼ਕਆ। ਇਕ ਪਲ ਜ਼ਵਚ
ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਕੁਝ ਿੁਿਰ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਜਾਂ ਮਰਹੇ ਹੋਣ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਕਈ
ਜ਼ਕਿਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਲਾਵਾਂ ਜ਼ਦਿੀਆਂ। ਉਿ ਨੇ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਹੇਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਖਾਜ਼ਨਉਂ ਿਈਆਂ। ਿੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਕਮਰਹੇ ਦਹੇ
ਦਰਵਾਿਹੇ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਲੈ ਕਹੇ ਖੜ੍ੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਡਰ ਿੀ ਜਹੇ ਉਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਐਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹੱ ਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧੜ੍ੱ ਕ ਧਰਤੀ ‘ਤਹੇ
ਜ਼ਡੱ ਿ ਪਵਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਉਹ ਿਮਝਦੀ ਿੀ ਇਿ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ
ਉਹੀ ਿਭ ਤੋਂ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਪੁਲੀਿ ਆਫੀਿਰ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਆਈ।
“ਆਫੀਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀ ਆਂ!” ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਕਥਹੇ ਆ!” ਿੋਰਹੇ ਪੁਲੀਿ ਅਫ਼ਿਰ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ‘ਿਟਵੀਰ' ਨਾਲ ਿੰ ਬੋਧਨ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਿਰੂਰ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਪਰ ਿੱ ਲ ਕੀ?"ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਅੰ ਦਰੋਂ ਜ਼ਦਲ ਉਿ ਦਾ ਧੜਕ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਬਾਹਰ ਉਿ ਨੇ ਪੁਲੀਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕਾਰਾਂ ਵਹੇਖੀਆਂ ਿਨ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਿੱ ਲ ਲਈ ਐਨੀਆਂ
ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਜ਼ਤੰ ਨ ਪੁਲੀਿ ਆਫੀਿਰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਲਹੇ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁੱ ਤਹੇ ਪਏ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜਕੜ ਜ਼ਲਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਤਹੇ
ਜਾ ਜਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਅੱ ਖ ਖੁੱ ਲ੍ੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਵੀ ਿਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਿਾਰਹੇ ਿੋਰ
ਨਾਲ ਪੁਲੀਿ ਦੀ ਜਕੜ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੂੰ ਹੋਂ ਿਾਲ੍ਾਂ ਕਢਦਾ ਉਹ ਛਟਪਟਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਦੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿਜ਼ਥਤੀ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਪੁਲੀਿ ਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਛਲੀ ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਲੱਦ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਿੀਂ ਇਕ ਇਕ ਪੁਲੀਿ ਦਾ ਬੰ ਦਾ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ਰਫਤਾਰੀ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਛਦਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਮਿਬੂਰਨ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜ਼ਿਆ। ਘਰ ‘ਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਤਾਂ ਬਹੇਹੋਸ਼
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਈ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਹਾਰਾ ਦਹੇ ਕਹੇ ਜ਼ਬਿਤਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਰਜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਮੂੰ ਹ ਢਕ ਕਹੇ ਪੈ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਿ ਰਜਾਈ ਜ਼ਵਚਲੀ ਅੰ ਧਹੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤਹੇ ਮਜ਼ਹਫੂਜ
ਲੱਿੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਕਿਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ। ਜਹੇ ਉਹ ਬੋਲਹੇਿੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਕਾ ਉਿ ਨੂੰ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਪਵਹੇ।
ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਖਰਵ੍ਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਖੱ ਝੂ ਜ਼ਜਹਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਨਖਰਹੇ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਨਹੀਂ
ਿਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦੀ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਬਣੀ ਿਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਬੈਠ ਕਹੇ
ਿੋਚਣ ਲੱਿਹੇ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਿਕਦਾ ਅਤਹੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਹੇ?
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਹੇਖੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਦਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਮੱ ਥਾ ਠਣਜ਼ਕਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਰਾਤੀਂ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੋਈ ਚੰ ਦ ਨਾ ਝੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਕੁਝ

ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਿ ਦਹੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰਹੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਿਵਹੇਰ ਦਹੇ ਅੱ ਠ ਵਜਹੇ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਪੁਲੀਿ ਿਟਹੇਸ਼ਨ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਕਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜਹੇ
ਇੰ ਡੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਬੰ ਦਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਇਥਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਾਈਮ ਮਜ਼ਨਿਟਰ ਵੀ ਪੁਲੀਿ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਰਹੇਟ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਇਕ ਯੂਜ਼ਨਟ ਦਾ ਰਹੇਟ ਦੱ ਿ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ।
ਮੀਕਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਯੂਜ਼ਨਟ ਭਲਾ ਜ਼ਕਿ ਜ਼ਹਿਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ! ਉਹਨੇ ਜ਼ਕਹੜਾ ਜ਼ਬਜਲੀ ਬਾਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ
ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਿਾਈਨ ਕਰਨਾ।
“ਿਰ ਆਹ ਯੂਜ਼ਨਟ ਦਾ ਜ਼ਹਿਾਬ ਨੀ ਿਮਝ ਲੱਜ਼ਿਆ!” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦਹੇਿੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਯੂਜ਼ਨਟ, ਅਿੀਂ ਟਾਈਮ ਦਹੇ ਜ਼ਹਿਾਬ ਨਾਲ ਪੈਿਹੇ ਲੈਂ ਦਹੇ ਆਂ। ਇਕ ਯੂਜ਼ਨਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਜਹੇ ਤੁਿੀਂ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ
ਿੱ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਯੂਜ਼ਨਟ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਫਹੇਰ ਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਬਈ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕੰ ਨੀ
ਲੰਬੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਕੰ ਨੇ ਕੁ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਲਖਣੀ ਪਈ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਯੂਜ਼ਨਟ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਲਕੁਲ
ਿਾਇਿ ਪੈਿਹੇ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਿਾ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਣੱ ਖੀ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
ਮੀਕਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਲ ਹੀ ਹੋ
ਿਕਹੇਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਠੰਢ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਪਿੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਿਾ। ਜਹੇ ਕਹੇਿ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਹੇਚਣਾ ਪਵਹੇ ਜਾਂ ਘਰ
‘ਤਹੇ ਕਰਿਾ ਚੁੱ ਕਣਾ ਪਵਹੇ। ਹੋਰ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਿਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਹੇ ਕਾਿਿਾਂ ‘ਤਹੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਕਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਿੱ ਡੀ ਉਿ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਿਤ ਚਲਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਲਾਲ
ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦੀ ਕਾਰ ਲੰਘਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਕੋਈ ਬਿੁਰਿ ਲਾਈਟਾਂ ਕਰਾਿ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀ
ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਿਈ ਪਰ ਿੱ ਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਿੀਆਂ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਿ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਹੇਿੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱ ਜ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੜਆ ਜ਼ਿਆ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਪੁਲੀਿ ਸ਼ਾਇਦ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਵਹੇ। ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮੰ ਨ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਕਾਰ ਉਿ ਦਹੇ ਦੋਿਤ
ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਿੀ ਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲੀਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰ ਿਾ ਖੜ੍ਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਿੀ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੰ ਿੀਨ ਿੁਰਮ ਜ਼ਵਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜ਼ਿਆ। ਦੂਜਾ ਿਵਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ
ਦਹੇ ਲੱਛਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱ ਕ ਬਜ਼ਚਆ ਰਜ਼ਹ ਿਕਦਾ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿੁਣ ਕਹੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਬਹੇਿਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਾ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਝਆ

ਬੈਠਾ ਿੀ।
“ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੁੰ ਡਾ ਘਰ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ ਤੁਿੀਂ ਐਨੇ ਜ਼ਖਝਹੇ ਜ਼ਕਉਂ ਬੈਠੇ ਆਂ।”
“ਐਦੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਜੰ ਮ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਚੰ ਿਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਦਹੇਖ ਜ਼ਜਹਦਾ ਿਰਭ ਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਿਮੀਨ ਅਿਮਾਨ
ਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਤਹੇਰਹੇ ਲਾਡਲਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਜਉਣਾ ਦੁੱ ਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਿਲ ਦਹੇ ਨਹੁੰ ਵਰਿਾ ਵੀ
ਨੀ। ਬੱ ਿ ਜਹੇ ਮੁੜ ਕਹੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਿਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਪਹੇ ਨਬਹੇੜਹੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਘਰ ਪੱ ਟ ਿਕਦਾ।” ਮੀਕਾ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਪੁਲੀਿ ਿਮਾਨਤ ‘ਤਹੇ ਘਰ ਆ ਜ਼ਿਆ।

ਤੀਹਵਾਂ
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੋਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਕਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਨੇਜ਼ੜਉਂ ਜੁੜੀ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿੀ। ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਤਕੜੀ ਕੰ ਪਨੀ ਿੀ ਜੋ ਯੂਜ਼ਨਟ
ਟਰੱ ਿਟ ਫੰ ਡ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਿੀ। ਜ਼ਬਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰ ਡ ਇਿ ਕੰ ਪਨੀ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਊਚਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ
ਜ਼ਵਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਿਨ। ਅਜ਼ਜਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿ ਿੀ। ਇਿ ਤਿਰਬਹੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਦਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਅ ਪਹੇਚ ਜ਼ਿੱ ਖ ਿਕਦੀ ਿੀ।
ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਕੰ ਮ ਿਬੰ ਧੀ ਵਾਹਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਿਾਰ
ਪ੍ੀਤ ਪੂਰਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿੋਜ਼ਚਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਦਾ ਿੀ। ਿਿੋਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਵਵਹਾਰ
ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਇੰ ਝ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਇਹ ਉਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਹੋਵਹੇ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੇ ਜ਼ਮਥ ਕਹੇ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੰ ਦੀਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਥਹੇ
ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਨਸ਼ਾਜ਼ਨਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੀਆਂ। ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਉਹ ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਿਜ਼ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਹੇ ਪਹੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿੱ ਟਹੇ
ਵਜੋਂ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਪੰ ਜ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਰੁੱ ਪ ਮੈਨੇਿਰ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਈ।
ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਤਰੱ ਕੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਥੀ ਕਾਜ਼ਮਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਿ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ
ਲੱਿਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀ ਪ੍ਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰ ਮ ਤੱ ਕ ਿੀ। ਦੂਿਰਾ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪੱ ਕਾ ਅਿੂਲ ਬਣਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਿਰਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਪ੍ਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤਹੇ ਬੰ ਦਹੇ
ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਪਾਵਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ
ਅੱ ਖੋਂ ਪ੍ੋਖਹੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਆਪਣਾ ਿਮਾਂ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੂਿਜ਼ਰਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਕਹੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਲਹੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰ ਿਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਣ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ
ਦਹੇਣਾ ਠੀਕ ਲਿਦਾ।
ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਹੇ ਿਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਹੱ ਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵਚ ਵੰ ਡ ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ
ਘੱ ਟ ਕਰਦਹੇ। ਦੂਿਰਹੇ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਜ਼ਦਲੋਂ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਦਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ

ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੇ ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰਹੇ ਕਰਨ ਅਤਹੇ ਇਿ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਦਹੇਣ। ਉਿ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ ਨੂੰ ਦਹੇਣੀ
ਿੀ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰਹੇ ਨਾ ਕਰ ਿਕਣਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਹੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵਹੇਿਾ। ਦੋ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਬਾਕੀ ਿਾਰਹੇ ਆਪਣਹੇ
ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਰੁੱ ਝ ਿਏ। ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਨਿਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਿਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਵਹੇਖਦਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਜ਼ਹ ਰਹਹੇ ਹੋਣ ‘ਤੂੰ ਿਾਡਾ ਕੀ
ਂ ੀ!’
ਜ਼ਵਿਾੜ ਲਏਿ
ਮਹੀਨੇ ਦਹੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਿਭ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਆ ਿਈ। ਬੱ ਿ ਦੋ ਜ਼ਰੰ ਿ ਲੀਡਰ ਿਨ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਬੁਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰੱ ਪਹੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਹੇਣ
ਦੀ ਪਹੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵਾਇਦਹੇ ਦਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਇਿਾਿਤ ਲੈ ਲਈ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ। ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਉਿ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਅਖੀਰ ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਹੇ ਤੋਂ
ਹਹੇਠਾਂ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਪੱ ਟ ਪਟੂਆਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਚਲਹੇ ਿਏ।
ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਿੁਪਨਾ ਜ਼ਜਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਇਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਹੀ ਜ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਵੀ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਹਾ। ਪਰ ਕੰ ਮ ਦਹੇ ਬੋਝ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਹੇ ਅਿਮਰੱ ਥ
ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਅੱ ਿ ਜ਼ਜਹੀ ਿੁਲਿਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਇਰਾਦਹੇ ਨੂੰ ਭੱ ਠੀ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਕਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ।
ਿਾਲ ਦਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱ ਕ ਉਿ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲ ਲੱਿਣਾ ਘੱ ਟ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਿੁਪਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਨਖਾਰ ਆਉਂਦਾ
ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੁਪਨੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿਪੱ ਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਹੇ ਿਏ ਜ਼ਤਵੇਂ ਜ਼ਤਵੇਂ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀ ਆਪਣਹੇ
ਿੁਪਨੇ ਪੂਰਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਹੇਟਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਤਹੇ ਤਹੇਿ ਹੁੰ ਦੀ ਿਈ।
ਉਿ ਦਹੇ ਕੰ ਟਰੈਕਟ ਦਹੇ ਜ਼ਹਿਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਜ਼ਟਿ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਛੱ ਡ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ
ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿ ਦਹੇਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲਖਤੀ ਨੋਜ਼ਟਿ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਰੁੱ ਝ ਿਈ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਿਰ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਬੁਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤਹੇ
ਤਰੱ ਕੀ ਦਹੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਕਣ ਤੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥਾ ਪ੍ਿਟਾਈ। ਉਿ ਨੇ
ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜਹੇ ਉਹ ਚਾਹਹੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਮਹੇ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰਾ ਿਜ਼ਹਯੋਿ ਦਹੇਵਹੇਿੀ। ਇਿ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰਖਕਹੇ ਹੀ
ਉਿ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨੋਜ਼ਟਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਿਬੂਰਨ ਉਿ ਦਾ ਅਿਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲ੍ੀ ਆਫਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ
ਜ਼ਕ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹਹੇ ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਕਹੇ ਜਦ ਉਹ ਦਫਤਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲੀ ਤਾਂ
ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਿਾਰਾ ਭਾਰ ਉਿ ਦਹੇ ਮੋਜ਼ਢਆਂ ਤੋਂ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਬੁਟੀਕ ਲਈ
ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣ ਵੱ ਲ ਦਹੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਜ਼ਹਰਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਿੋਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਰਚਜ਼ਮੰ ਡ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਕੰ ਿਿਟਨ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਜਥਹੇ ਵੀ ਚੰ ਿੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵਹੇ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਵਹਲਾ ਿਮਾਂ ਉਹ
ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣ ਅਤਹੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਿਪਲਾਇਰ ਲੱਭਣ ਜ਼ਵਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਇਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਹਰ ਰੋਿ ਕੁਝ ਿਮਾਂ

ਅਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜ਼ਡਿਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱ ਜ਼ਖਆ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਿੱ ਲ ਿਾਫ਼ ਿੀ। ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਿਮਾਨ ਜ਼ਕਵੇਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਥਹੇ
ਟਕਾਉਣਾ ਿੀ! ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਕੁ ਿਮਾਨ ਰੱ ਖਣਾ ਿੀ ਜ਼ਕਿ ਜ਼ਕਿਮ ਦਾ ਿਟਾਫ਼ ਰੱ ਖਣਾ ਿੀ! ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਜ਼ਸ਼ਫ਼ਟਾਂ ਹੋਣਿੀਆਂ! ਆਪ ਉਿ
ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲੈ ਣੀ ਪਵਹੇਿੀ! ਅਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਕਥਹੇ ਅਤਹੇ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਣੀ ਹੋਵਹੇਿੀ! ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਰੀ ਜ਼ਫਰਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ
ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿਾਫ਼ ਿਾਫ਼ ਵਹੇਖ ਿਕਦੀ ਿੀ।
ਥੋੜੀ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰਚਜ਼ਮੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਮਲ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਮਲੀ
ਜ਼ਜਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਉਹ ਐਨੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਸ਼ੰ ਿਾਰਨਾ ਅਤਹੇ ਿੈਟ ਕਰਨਾ ਉਿ ਲਈ
ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਿਭ ਕੁਝ ਉਿ ਨੇ ਿੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਥੋੜੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਿਹੀ ਜ਼ਕਿਮ ਦਾ
ਿਟਾਫ ਲੱਭਣ ਜ਼ਵਚ ਿਰੂਰ ਆਈ। ਉਿ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਦਿਦੀਆਂ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਮਾਂ
ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਨੇ ਰੰ ਿ ਜ਼ਲਆਦਾ ਅਤਹੇ ਬੁਟੀਕ ਖੁੱ ਲ੍ ਿਈ।
ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਣ ਿਮੇਂ ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਡੰ ਬਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਰਬਨ ਦੀ ਕੱ ਟ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਜ਼ਕਿਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਹਫ਼ਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਿਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਦਰਾਂ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਹੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਕਹੇ
ਉਹ ਿਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੱ ਲ ਜ਼ਖੱ ਚਣ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵਹੇਖਣ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱ ਿਹੇ ਪਹੁੰ ਚਹੇ ਤਾਂ 'ਸ਼ਰਲੀਿ' ਨਾਂ ਦਾ ਫੱ ਟਾ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਵਹੇਖ
ਕਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੰ ਝੂ ਆ ਿਏ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਰਲੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਵੀ
ਿਭ ਕੁਝ ਭਾਂਪ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤਹੇ ਪੂਰਾ ਿਬਤ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਜ਼ਿਰਫ਼ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ
ਿੀ। ਪਰ ਉਿ ਨੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਜ਼ਕਹਾ। ਿਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਿਨ। ਇਿ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਜੋਿੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਿੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਿਈ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਉਹ ਿਦਾ ਹੀ ਜ਼ਫ਼ਕਰਮੰ ਦ ਰਹੀ ਿੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਪਾਿਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਿ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਦਹੇ
ਿਕੀ। ਹੁਣ ਉਿ ਨੇ ਕਈ ਿਾਰਹੇ ਿਪੈਸ਼ਜ਼ਲਿਟਾਂ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਹੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਦੀ ਿਾਰੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਭੱ ਜ
ਨੱਠ ਦਾ ਜ਼ਿੱ ਟਾ ਇਹੋ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ ਜ਼ਕ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਤਦ ਤੱ ਕ ਉਹ ਕੋਈ
ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਹੇ। ਬੰ ਦਾ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਿ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਘਟਾ ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੂੰ
ਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਿਕ ਪੱ ਖੋਂ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਜਹੇ ਬੰ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਛੱ ਡਣਾ ਨਾ ਚਾਹਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ
ਉਹੀ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਹੇਵਹੇਿਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਦੀ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਦਲ ਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਕਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਹੇ ੍ ਹੋਏ ਿਨ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕਹੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਦੀਿੜ੍ ਦਹੇ ਨੇੜਹੇ

ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰ ਦ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
“ਲੈ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਮੰ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿੱ ਖ ਬਣਾ ਦਹੇਣਿਹੇ। ਬੱ ਿ ਜ਼ਦਲ ‘ਤਹੇ ਪੱ ਥਰ ਰੱ ਖਣਾ ਪਊ। ਛਹੇ ਿੱ ਤ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱ ਖਣਿਹੇ। ਮੁੜ
ਕਹੇ ਤਾਂ ਡਰੱ ਿ ਵੱ ਲ ਨੀ ਝਾਕਦਾ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਡਰੱ ਿ ਮਜ਼ਹੰ ਿਹੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਿਨ। ਆਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਬੱ ਿ ਦਾ ਰੋਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ।
ਉਿ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਤੁਰਦਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਥੀ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨੇ ਜ਼ਨਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖੋਹਾਂ ਜ਼ਖੰ ਝਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ
ਿਨ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਇਿ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੱਿਾ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਇਕ ਿੋਨੇ ਦੀ ਿੰ ਿਲੀ ਪਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਵਹੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਨਾ ਿੰ ਿਲੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ
ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜ਼ਵਚ ਉਿ
ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਿੰ ਿਲੀ ਖੋਹਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ੀ। ਖਬਰ ਪੜ੍ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਕੱ ਪਜ਼ੜਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਦਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿੁੱ ਿਹੇ ਦੀ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕਈ ਜ਼ਦਨ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਚਰ ਜ਼ਟਕ ਨਾ ਿਕੀ। ਰਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰ ਿ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜੋ
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱ ਡਹੇ ਿਾਰਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਇਕੱ ਜ਼ਠਆਂ ਰੱ ਖਦਹੇ ਿਨ। ਡਰੱ ਿ ਨਾ ਜ਼ਮਲਣ ਕਰਕਹੇ
ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਰੀਿ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱ ਪਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿੀ। ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਿ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਹੇ। ਨਾ
ਿਮਝਣ ਵਾਲਹੇ ਮਰੀਿ ਨੂੰ ਜ਼ਜਿਮਾਨੀ ਤਿੀਹਹੇ ਦਹੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਿੁਰਹੇਿ ਨਾ ਕਰਦਹੇ। ਪੰ ਜ ਿੱ ਤ ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ ਮਰੀਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ
ਉਹ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਘਰਜ਼ਦਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਬਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਲਿਦਾ ਅਤਹੇ
ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਅਿਰ ਵੀ ਘਟਣ ਲਿਦਾ। ਵੈਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਂ ਦਹੇ। ਕਈ ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਆਜ਼ਦ ਲੱਿ
ਜਾਂਦਹੇ। ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਮਰੀਿ ਘਰ ਜ਼ਦਆਂ ਅੱ ਿਹੇ ਤਰਲਹੇ ਲੈ ਣ ਲੱਿ ਜਾਂਦਹੇ ਜ਼ਕ
ਉਿ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚੱ ਲਣ। ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣਾ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ। ਹੁੰ ਦਾ ਇਿ ਦਹੇ ਐਨ ਉਲਟ। ਬਾਹਰ ਆ ਕਹੇ ਬੰ ਦਾ ਜ਼ਫਰ ਉਿਹੇ
ਚੱ ਕਰ ‘ਚ ਫਿ ਜਾਂਦਾ ਤਹੇ ਦੁਵਾਰਾ ਉਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਜ਼ਫਕਰ ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵਹੇ। ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਅੱ ਧਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੀ ਿੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱ ਧ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਲੜਾਈ ਝਿੜਹੇ ਜ਼ਵਚ। ਵੱ ਧ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ
ਲੁਟਣ ਮਾਰਨ ਕਰਕਹੇ ਜਹੇਲ੍ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕਹੇ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਐਕਿੀਡੈਂਟ ਜ਼ਵਚ। ਨਸ਼ਹੇ ਦਹੇ ਅਿਰ ਹਹੇਠ ਿੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕਹੇ ਐਕਿੀਡੈਂਟ ਦਹੇ ਮੌਕਹੇ
ਤਾਂ ਬਣਦਹੇ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿਨ। ਦੂਜਾ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਾ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਇੰ ਡੀਆ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਹੇ ਬਹੁਤਹੇ ਚਾਂਨਿ ਿਨ। ਇੰ ਝ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ
ਮੌਤ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚ ਖੁਦ ਭਹੇਜ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਜ਼ਪਉ ਹੋਣ ਦਹੇ ਨਾਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਮੰ ਜ਼ਨਆ।
ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਭਹੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਹ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਵਚ
ਪਲੀ ਕਰਕਹੇ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਹੇ ਿਾਲਮਾਨਾ ਿਮਝਦੀ ਿੀ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਤਾਂ ਵੈਿਹੇ ਹੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਉਿ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਹੇ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਨੁੱਖਾਂ

ਨੂੰ ਰਖਦਹੇ ਿਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹੋ ਨਿਰ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਨੱਠ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਹੇ। ਜ਼ਨੱਠ ਕਹੇ
ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਇਿ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਣਾ ਿਰੂਰੀ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ
ਦੀ ਿਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਇਿ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਬਿੁਰਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਲ ਆਉਣਿਹੇ। ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਿਮਾਂ ਜ਼ਬਿਨਿ ਵੀ
ਕੁਝ ਖਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਵਚ ਮੌਿਮ ਵੀ ਚੰ ਿਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕਹੇ ਇਹ ਿਮਾਂ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਿਾ। ਉਹ
ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕੀਮ ਬਨਾਉਣ ਲੱਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰੱ ਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਪਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਿਵਹੇਰਹੇ
ਦਹੇਰ ਨਾਲ ਿੁੱ ਤਾ ਜ਼ਪਆ ਉਠਦਾ। ਪ੍ੀਤ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਹੇਲ ਨਾ ਬਣਦਾ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਪ੍ੀਤ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਿਪਲਾਇਰ ਨਾਲ
ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ‘ਤਹੇ ਿਈ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਉਿ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱ ਜ਼ਟਆ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ
ਿੀ। ਉੁਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰ ਦ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਿਟਾਫ਼
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਹੇ ਕਹੇ ਕੁਝ ਪੈਿੈ ਮੰ ਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਿਟਾਫ਼ ਇੰ ਝ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇਣ ਤੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੁਕਾਨ
ਦਹੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਜ਼ਵਚ ਘੋਰ ਜ਼ਬਮਾਰ ਵਾਂਿੂੰ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿੁਨੇਹਾ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ
ਬਾਅਦ ਮੀਟੰ ਿ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਦੁਹੱਥੜੀਂ ਜ਼ਪੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਪਆ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਅਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਿਈ।
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਪੈਿਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕਿ ਲਈ ਚਾਹੀਦਹੇ ਐ। ਜ਼ਿਰਫ਼ ਅੱ ਜ ਮੈਂ ਤਹੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀ ਆਂ ਜਹੇ ਤੂੰ ਮਹੇਰੀ
ਸ਼ਰਤ ਮੰ ਨੇ ਤਾਂ।”
“ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਐ!” ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤੋਂ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਜ਼ਿਰਵੀ ਰਖਵਾ ਲੈਂ ਦਾ।
“ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤਹੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਐ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ
ਦਿ ਜ਼ਦਨ ਵਾਿਤਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾ ਆਈਏ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਇਿ ਉਮਰ ਜ਼ਵਚ ਔਖਾ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਦਾ ਅਿਰ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਅੱ ਧਮਰਹੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਤਰਿ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਿਾ ਵੀ। ਉਹ ਿਭ
ਕੁਝ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਪੀ ਿਈ।
“ਠੀਕ ਐ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਤਹੇਰੀ ਮਰਿੀ। ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਟਕਟ ਜੋਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਪੂਿਹੇ ਨੀ ਹੈਿਹੇ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿ ਖੋਲ੍ਜ਼ਦਆਂ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਲਲਚਾਈਆਂ, ਿਧਰਾਈਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨੀ ਜ਼ਟਕਟ ਤਹੇਰੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਊਂ। ਇਕ ਿੱ ਲ ਹੋਰ। ਅੱ ਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਹੇ ਮੰ ਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਹੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਿਤਹੇ ਤਾਂ ਪੈਿਹੇ ਖਰਚ ਿਕਦੀ ਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਖਲਾਉਣ ਵਾਿਤਹੇ ਨਹੀਂ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ
ਫੜਾਂਉਂਜ਼ਦਆਂ ਅੱ ਿਹੇ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੇਸ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਅੜਹੇ ਥੁੜਹੇ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਠਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਹੇ ਿਕਹੇ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਕੱ ਚੀ ਜ਼ਪਲੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ। ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ‘ਤਹੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ
ਿੀ। ਨਸ਼ਹੇ ਦਹੇ ਿੁਲਾਮ'ਤਹੇ ਕੋਈ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਿਕਦਾ! ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮੱ ਠੀ ਜ਼ਪਆਰੀ ਹੋ ਕਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਲਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਘਾਲਣਾ
ਘਾਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੋਨੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਅਵਾਿ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਕਿਦ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ
ਹੋਵਹੇਿੀ। ਦੂਜਹੇ ਹੀ ਪਲ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਿਵਾਹੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਕਆਿ ਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਰੁਝਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਪ੍ੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਮਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭਾਰੂ
ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਿਾਰਹੇ ਜਾਣਦਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕ ਜਹੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਪ੍ੀਤ ਹੀ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਮੋਜ਼ਢਆਂ
‘ਤਹੇ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦੀ ਅਤਹੇ ਇਿ ਇਮਜ਼ਤਹਾਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਾਿ ਹੋਣ ਦਾ ਿੰ ਕਲਪ ਹਰ ਰੋਿ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ।

ਇਕੱ ਤੀਵਾਂ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਕਦਹੇ ਨ ਕਦਹੇ ਿੋਚਦਾ ਿਰੂਰ ਜ਼ਕ ਮਾਂ ਅਤਹੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੰ ਨਤਾਂ ਦਹੇ ਬਾਵਿੂਦ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਿੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ। ਜ਼ਪਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਔਰਤ ਜ਼ਦਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਿੁਕ ਅਤਹੇ ਕੋਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਦਹੇ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਕਾ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਘੂਰ ਵੀ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਮਾੜਾ
ਮੋਟਾ ਡਰ ਅਜਹੇ ਵੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲੋਂ ਿਾਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਕਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਤਲਹੇ ਮਨੋਂ ਹੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜਹੇ ਘੂਰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਹ ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਪਆਰ
ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਿੀ। ਕਦਹੇ ਚੌਕਲਹੇ ਟ ਦਹੇ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਿ।
ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਇਕੱ ਲਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਖਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੋਣ
ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਿੀ। ਥੋੜਾ ਵੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹਾਣ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਖਹੇਡਣ ਨੂੰ ਮਨ
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਘਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਮੀਕਾ ਵੀ ਉਿ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ
ਘੋਲ ਕਰਦਾ।ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿਮਝਦਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨਾਲ ਐਕਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਜਹੀ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਉਿ
ਨੂੰ ਅਿਲੀ ਿੁਆਦ ਜ਼ਜਹਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ।
ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਲਾਿ ਵੀ ਆਪ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪਈ।
ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਹੇ ਕਰਾਏ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਹੇ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਿੀਤੋ ਦਾ ਿਾਰਾ ਿੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਹੇਲੂ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਚਆਰੀਆਂ
ਬਨਾਉਣ ‘ਤਹੇ ਲੱਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ, ਉਥਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਲਈ ਅਜ਼ਜਹੀ ਕੋਈ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਾਰ ਅੰ ਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਿਭ
ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਿ ਦਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਪਲੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਜੰ ਮਹੇਵਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਿੈਰ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਹੇ ਰਾਹ
ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿਆ।
ਹਰ ਬੱ ਚਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਿ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਬੱ ਚਹੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਕਹੇ ਕੋਲ
ਵੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਉਿ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਚੰ ਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵਹੇ। ਦੂਿਰਾ ਉਹ

ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਝਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਜਹੇ ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਖਹੇਡਾਂ ਵਾਲਹੇ ਪਾਿਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਨੇ
ਚਾਰਹੇ ਪੈਰ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਪੈ ਜਾਣਾ।
“ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਹੇ ਿੱ ਟ ਫਹੇਟ ਵੱ ਜੂ। ਇਹ ਐਦੂੰ ਘਰਹੇ ਈ ਚੰ ਿਾ।”
ਜਹੇ ਕਦਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਚੱ ਲੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਹਾਿਰ ਹੁੰ ਦਾ।
“ਭੋਰਾ ਭਰ ਜੁਆਕ ਆ ਪਾਣੀ ‘ਚ' ਡੁੱ ਬ ਜੂ।”
ਜਹੇ ਦੌੜਾਂ ਜ਼ਵਚ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਫਹੇਰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਹੀ ਜ਼ਮਲਦਾ।
“ਹੋਰ ਭੱ ਜਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱ ਲਹੇ ਜ਼ਿੱ ਟ ਕਹੇ ਿਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦੂ। ਿੋਰਹੇ ਤਾਂ ਊਂ ਈ ਨੀ ਆਪਣਹੇ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਰਾਜੀ।” ਿੱ ਲ
ਕੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜਹੇ ਕਦਹੇ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਫੁੱ ਟਵਾਲ ਖਹੇਡ ਲੈਂ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਿੀ। ਜਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਿ
ਨੂੰ ਿਮਝੌਤੀਆਂ ਦਹੇਣ ਲੱਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਿ ਿੱ ਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਹੇ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦਹੇ ਜ਼ਨਕਾਿ ਲਈ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀਆਂ
ਵੱ ਲ ਵੀ ਜ਼ਧਆਨ ਦਹੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਹੇ ਬੱ ਚਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਖਹੇਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਲਵਹੇਿਾ ਤਾਂ ਿੰ ਭਵ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਹੇਿਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਿਮਾਂ ਅਤਹੇ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ‘ਤਹੇ ਖਰਚ ਕਰਹੇਿਾ। ਜਹੇ ਉਿ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਿ
ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਿਮਾਂ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਿੁਿਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵਹੇਿਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜ਼ਨਕਾਿ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਵਹੇਿਾ।
ਚੰ ਿਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਿਹੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਜ਼ਰਆ।
ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਜ਼ਕਿਮ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੜ੍ਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨਾਂ
ਚੰ ਿਹੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕਹੇ ਪਾਿ ਹੋਣ ਦਾ ਿੀ। ਕੁਝ ਔਿਤ ਜ਼ਕਿਮ ਦਹੇ ਲੜਕਹੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੜ੍ਨ ਪੱ ਖੋਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਿਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਬ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿੀ।ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੇ ਿਨ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਐਬ ਹੀ ਭਾਰੂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਇਹ ਮੁੰ ਡਹੇ ਹੀ ਿਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਖਤਰਨਾਕ ਿਨ। ਇਹ ਮੁੰ ਡਹੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ ਤੋਂ ਿੁਰਹੇਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਿਿੋਂ ਆਪਣਹੇ ਇਿ ਨਾਪਾਕ ਖ਼ਿਾਨੇ ਨੂੰ
ਦੋਹੀਂ ਹੱ ਥੀਂ ਲਟਾਉਣ ਲਈ ਤੱ ਤਪਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿਨ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋ ਕ ਇੰ ਝ ਜ਼ਮਲਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਭਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੀਲ ਹੁੱ ਜਤ ਦਹੇ ਿਲ ਲਾ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਦੋਂ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਉਿ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ
ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਣਿਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਜ਼ਜਹੀ ਚੌੜ ਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਚੜ੍ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾੜਹੇ ਮੋਟਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਤੋਂ ਅੱ ਿਹੇ ਕੋਕੀਨ ਿੁੰ ਘਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਿਾ।
ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਕੀਨ ਇਕ ਤਾਸ਼ ਦਹੇ ਪੱ ਤਹੇ ‘ਤਹੇ ਪਾਕਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿਈ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱ ਤਹੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੰ ਜ਼ਡਆ
ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਿਿਰਟ ਪਹੇਪਰ ਦੀ ਨਲਕੀ ਜ਼ਜਹੀ ਬਣਾ ਕਹੇ ਇਕ ਨਾਿ ਰਾਹੀਂ ਉਿ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਅਤਹੇ ਦੂਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ
ਿਾਹ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਖੱ ਚ ਕਹੇ ਜ਼ਖੱ ਚਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਿਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਹੱ ਚਕਚਾਇਆ। ਦੂਿਜ਼ਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਉੱਤਿੁੱ ਕ ਨਿਰਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾ ਸ਼ਹੇਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਿਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਿ ਨੇ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਖੱ ਚ ਲਈ ਤਾਂ ਿਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕਹੇ ਿਵਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ

ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਜੱ ਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵਹੇ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਆਪ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਖਾਂਦਰੂ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ
ਹੁਣ ਇਹ ਿੱ ਲਾਂ ਿੋਚਣ ਦਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੋਲ ਿਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਿਹੇਵਨ ਕਰਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਚਲਦਾ ਰੱ ਖਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੋਚ ਫੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋਚ ਿਕਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ
ਜ਼ਦਮਾਿ ਬਹੁਤ ਚਲਦਾ ਿੀ। ਕੱ ਲ੍ ਉਿ ਦੀ ਿੋਚ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।

ਬੱ ਤੀਵਾਂ
ਪ੍ੀਤ ਖੁਸ਼ ਿੀ, ਜਾਇਿ ਜ਼ਜਹੀ ਖੁਸ਼। ਿੁਭਾਅ ਪੱ ਖੋਂ ਪ੍ੀਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਪੁੱ ਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਿ ਜਾਣ ਅਤਹੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਿੋਿ ਨਾਲ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਤਹੇ ਿਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੁੱ ਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਹੇ ਿਮੇਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਤ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਕਹੇ
ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਹੇ ਯਥਾਰਥਕ ਹੱ ਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਿੁਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱ ਜ਼ਖਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜ਼ਜੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਦਹੇ ਬੋਝ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਹੀਨ ਅਤਹੇ ਿਬਰ
ਿੰ ਤੋਖ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਉਿ ਨਾਲ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿੀ
ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿਰੂਰ ਿਹੀ ਰਿਤਹੇ ਵੱ ਲ ਮੋੜਨ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਜਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਅਨੁਿਾਰ ਢਾਲਣ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ
ਹੋ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਇਿ ਅਿੀਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਣ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਜ਼ਬਿਨਿ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਹ ਮੱ ਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਇਕ ਹੋਰ
ਦੁਕਾਨ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਜ਼ਵਚ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਉਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਉਿ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਏਜੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ
ਹੋਇਆ ਿੀ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਿ ਨੇ ਵਹੇਖੀਆਂ ਵੀ ਿਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿਹੀ ਥਾਂ ਅਤਹੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਿੀ। ਸ਼ਹੇਅਰ
ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਜ਼ਜਉਂ ਦੀ ਜ਼ਤਉਂ ਿੀ। ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ।
ਹਰ ਜ਼ਮੰ ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਹੇ। ਬੱ ਿ ਇਹੋ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਵੀ ਲਿਦੀ। ਦੂਿਰਾ ਹਰ ਫੈਿਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤਹੇ
ਿਹੀ ਫੈਿਲਾ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਚੁੰ ਮਣ ਲੈ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਿੀ। ਬੱ ਿ ਇਹੋ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਚੁੰ ਮਣ ਹੀ ਉਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਸ਼ਆਈ ਰੱ ਖਦਾ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਟੱ ਕਟ ਉਿ ਨੇ ਬੁੱ ਕ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕਹੇ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਪੂਰਹੇ
ਖੁਸ਼ ਿਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰੌਣਕ ਲੱਿਣ ਦਾ ਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੌਣ ਨਾ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਿੀਤੋ ਨੇ
ਦਾਦੀ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਜ਼ਵਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਵਆਹ ਲਈ ਰਾਿੀ ਕਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ੀਤ ਦਾਦੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨਾ ਮੋੜਹੇ! ਪ੍ੀਤ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਜਹਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਿਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਹੁਣ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਿ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ
ਕਰਦੀ। ਘਰ ਦਹੇ ਛੋਟਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਖਾਿ ਮਹੱ ਤਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਮੀਕਾ ਜਾਂ ਿੀਤੋ ਕੋਈ
ਫੈਿਲਾ ਲਾਿੂ ਨਾ ਕਰਦਹੇ।
ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿੀ ਪਰ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਿੀ। ਿੋਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਈਟ ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ' ਦਾ ਿੁਪਨਾ ਇਿ
ਿਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱ ਕੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ‘ਵ੍ਾਈਟ ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ' ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਹੇ ਲਾ ਕਹੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਿੀ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਿਏ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿਾ ਜ਼ਬਿਨਿ ਕੀਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਵੀ ਿਾਰਹੇ ਿਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੋਨਿ ਦਹੇ

ਕਹੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਉਿ ਕੋਲ ਲੋ ੜੋਂ ਵਾਧੂ ਪੂੰ ਜੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਕਿਾਇਆ।
ਮੌਿਦ
ੂ ਾ ਘਰ ਵਹੇਚ ਕਹੇ ਵੱ ਡਾ ਘਰ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਿਹੇ ਪਾ ਦਹੇਵਹੇ। ਮੀਕਾ ਇਿ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਿਾ ਆਪਣਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਵਾਹਵਾ ਬਜ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਿਲਾ
ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾਵਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਹਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ
ਨਿਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਰਵੁਡ ਿਰੀਨ ਦਹੇ ਏਰੀਏ ਜ਼ਵਚ ਪੰ ਜ ਬੈਡ ਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਵਹੇਖ ਜ਼ਲਆ।
ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਲੋ ੜੀਂਦਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਿਾਰੀ ਜ਼ਲਖਤ ਪੜ੍ਤ ਕਰ
ਕਹੇ ਉਹ ਿੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਆਖ਼ਰੀ ਿਮੇਂ ਤੱ ਕ ਧੜਕਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਕਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਹੇ ਜਾਵਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਿੋਚਦੀ ਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਸ਼ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਵੇਂ ਿੁਿਾਰਾ ਕਰਹੇਿਾ! ਕਿਟਮ ਜ਼ਵਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਕੋਈ
ਵੀ ਿੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਲਜਾ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਇਹ ਅਡਾਉਣੀ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਿਾਹ ਿੂਤੀ ਬੈਠੀ ਿੀ।
ਉਹ ਿਾਰਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਵਹਲੀ ਹੋ ਕਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਿਈ। ਦੋ ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦਾ ਪ੍ੀਵਾਰ
ਆਿਟਰਹੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਿੀ। ਆਖ਼ਰ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ
ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦਾ ਪ੍ੀਵਰ ਆਿਟਰਹੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ,ਉਿ
ਜ਼ਦਨ ਪ੍ੀਤ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਮਿਰੂਫ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਐਨੇ ਿਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ
ਮਨਾ ਰਹਹੇ ਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਜ਼ਲਆਂ ਛੱ ਡ ਦਹੇਣਾ ਹੀ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ।
ਜ਼ਕ੍ਿਮ ਤੋਂ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਜਾਣੀ ਜ਼ਕ ‘ਬੌਕਜ਼ਿੰ ਿ ਡਹੇ' ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਜਾ ਧਮਕੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਡੋਰ ਬੈਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿਰੀਟਾ ਨੇ
ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਜੱ ਫੀ ਪਾਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਝਜਕ ਅੰ ਦਰ ਚਲੀ ਿਈ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਿ
ਹੀ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਦਹੇ ਬਹੇਟਹੇ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਜ਼ਜਹਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਮਾਰਟਨ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠੰਡਾ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਰਟਨ
ਤੋਂ ਉਿ ਦਹੇ ਿਫ਼ਰ ਅਤਹੇ ਮੌਿਮ ਆਜ਼ਦ ਿਬੰ ਧੀ ਰਿਮੀ ਜ਼ਜਹੀ ਪੁੱ ਛ ਜ਼ਿੱ ਛ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਟਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਿ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਜਨਕ ਨਾ ਲੱਿਾ।
“ਜ਼ਲਿੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦੀ ਆਂ ਪਲੀਿ!” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚਲਾ ਬੈਿ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਹਾਂ ਜ਼ਕਉਂ ਨੀ!” ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਹਲਕੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜੋਰੀਂ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਹੇ ਜ਼ਲਿੀ ਨੂੰ ਅਵਾਿ
ਮਾਰੀ।
“ਜ਼ਲਿੀ ਨੀਚਹੇ ਆਈ।ਂ ਪ੍ੀਟ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲਣ ਆਈ ਆ। ਬਾਰਬਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵੀਂ।” ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਅਵਾਿ ਨਾ ਆਈ। ਿਰੀਟਾ
ਆਪ ਉਪਰ ਿਈ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਨਰਾਸ਼ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਜਹੀ ਵਾਪਿ ਆ ਿਈ।
“ਿੌਰੀ ਪ੍ੀਟ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਹੇ ਿੁੱ ਤੀਆਂ ਪਈਆਂ।” ਿਰੀਟਾ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚਲੀ ਥਰਥਰਾਹਟ ਤੋਂ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਾ ਜ਼ਲਆ

ਜ਼ਕ ਦਾਲ ਜ਼ਵਚ ਿਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਿੀ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱ ਲ੍ ਿਵਹੇਰਹੇ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆਂ। ਜ਼ਲਿੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਮਹੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਿੀ। ਚਲੋ ਕਦਹੇ ਜ਼ਫਰ ਿਹੀ। ਆਹ ਕੁਝ
ਛੋਟਹੇ ਛੋਟਹੇ ਤੋਹਫਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਹੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਆਉਣਿਹੇ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬੈਿ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਫੜਾ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਝੂਠੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇ ਬਾਇ ਕਰਕਹੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਈ। ਉਹ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਿੋਚਦੀ ਰਹੀ
ਆਖਰ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਵਤੀਰਹੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ! ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਝ ਨਾ ਲੱਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਥੋੜਾ
ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਜਦ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਪ੍ੀਤ ਬਾਰਹੇ ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਾਹਰ
ਕੀਤੀ ਿੀ। ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਦਾ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰ ਿੀ ਿੱ ਲ ਨਾ
ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਨਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਜ਼ਜਹੀ ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਖਾਿ ਹੁੰ ਿਾਰਾ ਨਾ ਦਹੇਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਟਨ
ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ੀਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤਹੇ ਉਹ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਬਦਲ ਕਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦਹੇ।
ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਮਾਰਟਨ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਦਹੇ ਠੰਢਹੇ ਵਤੀਰਹੇ ਨੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਿ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਲੋ ਕ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਕਉਂ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਹੇ! ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਮਾਰਟਨ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਛਹੇੜੀ।
“ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਾਿ ਖੁੱ ਲ੍ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕਉਂ ਨੀ ਕੀਤੀ!” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਘੋਖਵੀਂਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਮੈਂ ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ!” ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਿਰੀਟਾ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਜ਼ਲਿੀ ਵੀ ਉਪਰ ਈ ਰਹੀ। ਮਹੇਰਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਹਹੇਠਾਂ ਨੀ ਆਈ। ਅਖਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਹੇ ਿੌਣਾ।” ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤੀ ਲਜ਼ਹਜਹੇ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤੁਿੀਂ ਪ੍ੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹੇ ਐਨੇ ਭਾਵੁਕ ਜ਼ਕਉਂ ਐ।ਂ ਮਹੇਰੀ ਿਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਿੱ ਲ ਐ। ਨਾ ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰੀ ਨਾ
ਕੋਈ ਿਾਤ ਿੋਤ ਿਾਂਝਾ।” ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣਾ ਅਿੰ ਭਵ ਲੱਿਾ। ਆਖ਼ਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਿੀ।
“ਿਾਤ ਿੋਤ ਦਾ ਇਹਦਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਬੰ ਧ ਐ!” ਡੈਜ਼ਨਿ ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਜਵਾਬ ‘ਤਹੇ ਹੈਰਾਨ ਿੀ।
“ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕਹੇ ਿਾਡਾ ਕਲਚਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਿਾਡਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤਹੇ ਕਬਿਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਹੇਜ
ਨੀ ਡੈਡ।” ਮਾਰਟਨ ਤੋਂ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਲ ਦੀ ਿੱ ਲ ਮੱ ਲੋ ਮੱ ਲੀ ਕਹੀ ਿਈ।
“ਮਾਰਟਨ ਮੈਨੰ ੂ ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ ਤਹੇਰੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਲਵਾਦ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਐ। ਜੰ ਿਾਂ ਦਹੇ ਭੰ ਨੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦਹੇ ਜ਼ਬ੍ਟਹੇਨ ਦੀਆਂ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰ ਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਿੀ। ਲੋ ਕ ਰੋਟੀ ਰੋਿੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਿੀ। ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਜੰ ਿਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਿਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਬੂਰੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਪਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕਹੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਹੇ

ਐ। ਦਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਈ ਆ ਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਨੀ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਖਾਿਾ ਲੈ ਕਚਰ ਝਾੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਉਹ ਤਾਂ ਟਇਮ ਲੰਘ ਜ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕਹੇ ਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹੋ ਜ਼ਜਆ ਹਾਲ ਈ ਆਿਟਰਹੇਲੀਆ ‘ਚ
ਹੋਇਆ ਜ਼ਪਆ।”
“ਇਹ ਦਹੇਸ਼ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਤਹੇਰਾ ਐ ਓਨਾ ਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱ ਡਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਹੇ ਹੁਣ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥੋਂ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਿਰਿੀ ਹੋਊ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਮਾਰਟਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਹੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਨੀ ਚੱ ਲਣਾ।”
“ਉਹ ਜ਼ਕਵੇਂ?" ਹੁਣ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਜਹੇ ਇਹ ਚਲਹੇ ਿਏ ਤਾਂ ਿਰਕਾਰੀ ਭੱ ਤਹੇ ਲੈਂ ਦਹੇ ਿਾਡਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱ ਜ਼ਤਆਂ ਲਈ ਟੈਕਿ ਕੌ ਣ ਭਰੂ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਹੱ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਮਾਰਟਨ ਦਾ ਹਾਿਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ।
“ਮਾਰਟਨ ਹੁਣ ਇਹ ਇਿ ਦਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਵਿਨੀਕ ਐ। ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਦਹੇ ਆ ਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾਉਂਦਹੇ ਐ। ਇਹਦਹੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਿਲਤ ਿੱ ਲ
ਨੀ। ਤੈਨੰ ੂ ਪਤੈ ਜ਼ਕ ਇੰ ਡੀਅਨ ਬੱ ਚਹੇ ਪੜ੍ਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਹੁਜ਼ਸ਼ਆਰ ਐ। ਚੰ ਿਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਹੇ ਐ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ। ਅਜਹੇ ਕਾਲਜ ਛੱ ਜ਼ਡਆ
ਐ ਤਹੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਜਨਿ ਖੋਲ੍ੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਵੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਹੇ ਟੈਕਿ ਵੀ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਆ। ਜਹੇ ਉਹ ਚਾਰ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾ ਲਵਹੇ ਤਾਂ
ਦੱ ਿ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਜ਼ਢੱ ਡ ਜ਼ਕਉਂ ਦੁਖਹੇ।”
“ਹੋਰ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾਵਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥੋਡਹੇ ਘਰ 'ਤਹੇ ਿਰੂਰ ਨਿਰ ਐ।” ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਵੱ ਲ ਜਹੇਤੂ ਅੰ ਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
ਉਿ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਿੀ ਡੈਜ਼ਨਿ ਕੋਲ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦੀ।
“ਤਾਂ ਆਹ ਿੱ ਲ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕਜ਼ਹ ਿਕਦਾ ਐ!ਂ ” ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਧੱ ਕਾ ਜ਼ਜਹਾ ਲੱਿਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ ਦੀ ਮਾਰਟਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਹੋਰ ਦੱ ਿੋ ਉਹਨੇ ਥੋਡਹੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਣਾ? ਜ਼ਮੱ ਠੀ ਜ਼ਪਆਰੀ ਹੋ ਕਹੇ ਘਰ ਆਪਦਹੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਊ ਤਹੇ ਬੱ ਿ।” ਮਾਰਟਨ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨਾਲ
ਨਿਰਾਂ ਜ਼ਮਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਖੜਕੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਆਹ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਹੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਦਲ ਦੁਖਾਇਆ ਐ। ਡਾਰਜ਼ਲੰਿ ਜ਼ਕਥਹੇ ਐ ਉਹ ਪਹੇਪਰ!” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਬਹੇਅਰਾਮੀ ਨਾਲ
ਿਰੀਟਾ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਡੈਡ ਮੈਂ ਕੌ ਫੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਜ਼ਿਆਂ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਲਈ।” ਿਰੀਟਾ ‘ਤਹੇ ਮਾਰਟਨ ਇਕੱ ਠੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਹੀ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਬਾਰਬਰਾ ਤਹੇ
ਜ਼ਲਿੀ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਹਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਨ ਲਈ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਟਨ ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਲਿੀ ਅਤਹੇ ਬਾਰਬਰਾ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦੀ ਿੱ ਲ੍ ‘ਤਹੇ ਚੁੰ ਮਣ ਦਹੇ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈਆਂ। ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਭਾਂਡਹੇ
ਜ਼ਕਚਨ ਜ਼ਵਚ ਖੜਕਦਹੇ ਿੁਣ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਪਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਰੀਟਾ ਲਫਾਫਾ ਲੈ ਕਹੇ ਆ ਿਈ।
“ਆਹ ਦਹੇਖ ਮਾਰਟਨ ਆ ਕਹੇ । ਤਹੇਰਾ ਵੀ ਭਰਮ ਭਲਹੇ ਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਹੇ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਪਹੇਪਰ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।

ਬਾਰਬਰਾ ਨੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਹੇਪਰ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਪੜ੍ ਕਹੇ ਜ਼ਫਰ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ਜ਼ਵਚ ਮਾਰਟਨ ਕੱ ਪਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਕੌ ਫੀ ਲੈ ਕਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਪਹੇਪਰ ਉਿ ਦਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਪੜ੍ ਕਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਦਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਰਜ਼ਹਤ
ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿਾਰਹੇ ਕੌ ਫੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਘੁੱ ਟਾਂ ਭਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਅਣਚਾਹੀ ਭਾਰੀ ਚੁੱ ਪ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਖਹੇਤ ਦੀ ਵਾੜ
ਵਾਂਿ ਖੜ੍ੀ ਿੀ। ਉਿ ਚੁੱ ਪ ਨੂੰ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਤੋਜ਼ੜਆ।
“ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਅਿੀਂ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲੀ੍ ਿਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱ ਦ
ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਅਿੀਂ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਦਹੇਜ਼ਖਆ। ਅਿੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਜ਼ਬਨਾਂ ਨਾ ਰਜ਼ਹ ਿਕਹੇ। ਸ਼ਰਲੀ ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ
ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।” ਿਰੀਟਾ ਜ਼ਫਰ ਅੱ ਖਾਂ ਭਰ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਦੀ ਜ਼ਨੱਘੀ ਯਾਦ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ
ਉਦਾਿ ਕਰ ਿਈ ਿੀ।
“ਇਹ ਤੁਿੀਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦਹੇ ਨੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।” ਬਾਰਬਰਾ ਨੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿਮਜ਼ਝਆ।
“ਤੁਿੀਂ ਕਦਹੇ ਚੱ ਜ ਨਾਲ ਹੁੰ ਿਾਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।” ਖਾਲੀ ਕੱ ਪ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਚਲੋ ਛੱ ਡੋ ਇਹ ਿੱ ਲ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੱ ਲ ਕਰੋ।” ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਮੋਢਹੇ ਛੰ ਡਹੇ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਅਹੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਤਾਂ ਿਾਰਹੇ ਈ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਐ। ਪਰ ਬਹੁਤਹੇ ਹੁਿੀਨ ਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਜਦਾਂ, ਈਰਖਾ,ਮੈਂ ਅਤਹੇ ਈਿੋ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍
ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਐ। ਜ਼ਫਰ ਿਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਜ਼ਹਰਾਉਂਦਹੇ ਐ। ਮਨੁਖ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਈ ਜ਼ਜਉਣਾ ਨੀ ਜ਼ਿਖਦਾ ਿਿੋਂ ਆਪਣਹੇ ਖੋਲ ਜ਼ਵਚ ਫਜ਼ਿਆ
ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਐ।” ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਹੇ ਜਾਂ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਿੁਣਹੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਪ੍ੀਤ
ਦਹੇ ਤੋਹਜ਼ਫਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਿ ਜ਼ਲਿੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਿਰੈਂਡ ਮਾਂ ਇਹ ਮਹੇਰਹੇ ਵਾਿਤਹੇ ਡਰੈਿ ਆ । ਐਨਾ ਿੁਹਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਿੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਐ।” ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਜ਼ਲਿੀ ਨੇ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਕੋਿਾ ਚੁੰ ਮਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਵੀ ਬੈਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲੱਿੀ।
ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਿੁਹਣਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਲਿੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਬਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਵੀ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਿਈਆਂ। ਮਾਰਟਨ
ਉਲਜ਼ਝਆ ਜ਼ਜਹਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਟ ਵੱ ਲੋਂ ਤੋਹਫਹੇ ਐ।” ਜਦੋਂ ਜ਼ਲਿੀ ‘ਤਹੇ ਬਾਰਬਰਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਿਰੀਟਾ ਨੇ
ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ। ਜ਼ਲਿੀ ਅਤਹੇ ਬਾਰਬਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਕੀ ਕਜ਼ਹਣ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ!
“ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਈ ਘੁੰ ਮ ਆਈਏ।” ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਉੱਠਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪਹੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਲਿੀ ਅਤਹੇ ਬਾਰਬਰਾ ਲਈ
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਿਾਂਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱ ਜ਼ਢਆ।
ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਜ਼ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਉਹ ਿਮਝਦਹੇ ਿਨ ਜ਼ਕ ਧੱ ਕਹੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇ

ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਵਾ ਬਹੁਤੀ ਦਹੇਰ ਹੰ ਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਤਹੇਤੀਵਾਂ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਇੰ ਡੀਆ ਚਲਹੇ ਿਏ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਫਕਰ ਲੱਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਹੀਥਰੋ ਦਾ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਦਾ ਕਿਟਮ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਧੜਕਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਜ਼ਕਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰੱ ਿ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ
ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਜਹੇ ਉਹ ਫਿ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਇਲਿਾਮ ਪ੍ੀਤ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਲੱਿ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲੀਿ ਤਾਂ ਜ਼ਨਰਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਦੋਸ਼ ਿਾਬਤ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਮਾਹਰ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ੀਵਾਰਕ ਦੋਿਤਾਂ ਦਹੇ
ਮੂੰ ਹੋਂ ਹੱ ਕਹੇ ਬੱ ਕਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲੀਿ ਅਤਹੇ ਜਿਟਿ ਜ਼ਿਿਟਮ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ਜ਼ਵਚ ਿੁਣੀਆਂ ਿਨ। ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ
ਿੱ ਲਾਂ ‘ਤਹੇ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਵਚ ਪਲੀ ਅਤਹੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ੀ ਪ੍ੀਤ ਵਰਿੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮਨ ਹੀ
ਮਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਦਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਏ। ਅੱ ਿਹੇ ਮੋਹਨਾ ਅਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ।
ਰਾਹ ਦਾ ਿਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੁੱ ਤ ਉਨੀਂਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਤਜ਼ਹ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਦਹੇ ਉਹ ਅਿਲੋਂ ਥੱ ਕ ਿਏ ਿਨ। ਦਾਦਹੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ
ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਿਾਰਾ ਥਕਹੇਵਾਂ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਕਮਿੋਰ ਅਤਹੇ ਬੁਢਹੇ ਲੱਿਹੇ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਲੁਕਵੀਂ ਉਦਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਛਾਵਾਂ ਲੰਜ਼ਘਆ। ਆਪਣੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ
ਜ਼ਵਚ ਰੰ ਿ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤਹੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ
ਜੱ ਫੀ ਪਾਈ। ਵਜ਼ਰ੍ਆਂ ਦਾ ਿੁਆਜ਼ਚਆ ਚੈਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਠੀ ਜ਼ਵਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ। ਦਾਦੀ ਅਤਹੇ ਦਾਦਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ
ਨੂੰ ਪਲੋ ਿਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਨਰਮ ਕੂਲਹੇ ਅਤਹੇ ਕੰ ਬਦਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ
ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਢਹੇਰ ਿਾਰੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ। ਪਰ ਅੱ ਜ ਵਰਿਾ ਅਿੀਬ ਅਤਹੇ ਕੂਲਾ ਜ਼ਜਹਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਜ਼ਜਹੜਾ ਉਿ ਦਹੇ ਧੁਰ ਅੰ ਦਰ ਤੱ ਕ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ,
ਉਿ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕਦਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਦਹੇ ਚਹੇਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਿਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ
ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਤੋਟ ਭੁੱ ਲ ਿਈ।
ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਉਿ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਅੱ ਠ ਨੌਂ ਲੋ ੜ ਿੋਚਰੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਬੂਟਾਂ ਦਹੇ ਪਤਾਜ਼ਵਆਂ
ਹਹੇਠ ਅਤਹੇ ਪੈਂਟ ਦਹੇ ਨੇਫਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜੁੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਬੈਲਟ ਉਤਰਵਾ ਕਹੇ ਐਕਿਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਵਚ ਦੀ
ਲੰਘਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਹੇ ਿਨ। ਇਕ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਕਤਾਬ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਪੁੜੀਆਂ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਦਿ ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਦਾ
ਰਾਸ਼ਨ ਉਿ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਿੀ। ਕੁਝ ਉਿ ਨੇ ਿੰ ਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਦੂਿਰਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ
ਕਰਕਹੇ ਅਤਹੇ ਭੈਣ ਦਾ ਿਾਥ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਜ਼ਦਲੀ
ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿਹਾਿ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਿੀ। ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਤੱ ਕ ਦਾ ਿਫ਼ਰ ਉਿਦਾ ਿੌਖਾ ਲੰਘ ਜ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਟ ਮਜ਼ਹਿੂਿ
ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕਥਹੇ ਅਤਹੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰ ਿ ਅਤਹੇ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਲੈ ਿਕਹੇ! ਬਾਥ ਰੂਮ ਹੀ ਿਭ
ਤੋਂ ਚੰ ਿੀ ਥਾਂ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬੱ ਿ ਇਿ ਮੋਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲਹੇ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਿਾਦ ਹੋ ਕਹੇ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਨਰਮ

ਜ਼ਜਹਾ ਤੰ ਦ ਉਿ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱ ਕ!
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਦਨ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਨਸ਼ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕੱ ਟ ਲਏ ਿਨ। ਉਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਇਹ ਉਿ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਤਕਰੀਬਨ ਿਧਾਰਨ ਿੀ। ਕਦਹੇ
ਉਹ ਿੋਚਦੀ ਇਿ ਨੇ ਿਰੂਰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਜ਼ਤਆ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਿੋਚਦੀ ਨਸ਼ਾ ਇਿ ਨੇ ਜ਼ਕਥੋਂ ਜ਼ਲਆ ਹੋ ਿਕਦਾ ਐ! ਉਹ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਨੂੰ ਪਲ ਵੀ ਅੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਿੀ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਨਾ ਹੀ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਕੁਝ ਚੰ ਿਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੋਚ ‘ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਮਨ ਨੂੰ ਿਮਝਾ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਛੱ ਡਣ ਵੱ ਲ ਉਹ ਜ਼ਦਲੋਂ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿੋਚ ਿਰਾ ਇਕ ਨਸ਼ਈ ਪੁੱ ਤਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹਣਾ ਜ਼ਕੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ! ਤੂੰ ਮੰ ਮ ਡੈਡ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ। ਉਹ
ਤਾਂ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਘੱ ਟ ਤਹੇ ਮਰਦਹੇ ਵੱ ਧ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਤਹੇਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਜਾਂ ਤਹੇਰਹੇ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਹੇ ਐ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨੀ
ਹੁੰ ਦਹੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਿਾਰਾ ਿਮਾਂ ਈ ਤਹੇਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਐ। ਤੂੰ ਮਹੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦਹੇਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਈ ਿਹੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨੀ ਵਰਜ਼ਤਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਿੌਖਾ ਿਰਦਾ ਈ ਆ ਤਹੇਰਾ।”
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕੰ ਬਣੀ ਤੋਂ ਿਪੱ ਸ਼ਟ ਿੀ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਭਰਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖ ਨਾਲ ਿਬਤ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੀ।
“ਆਈ ਐਮ ਿੌਰੀ ਭੈਣਿ।” ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਿਕਣ ਦਹੇ ਹੁਨਰ ‘ਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ
ਹੱ ਿਦਾ। ਦੂਜਹੇ ਪਲ ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਬੁੱ ਢਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਿੀਨ
ਤੈਰਨ ਲਿਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਨਾਹਿਾਰ ਿਮਝਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਮਨੋ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕਰਹੇ। ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱ ਟਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ਵਇਦਹੇ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦਹੇ। ਉਿ ਦਾ ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਿ
ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਰਨ ਲਿਦੀ। ਨਸ਼ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਦਿਦਾ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਝੁਰੜੀਆਂ ਭਜ਼ਰਆ ਮੂੰ ਹ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਹਨ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਿੁਆਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਹੱ ਕ ਨਾਲ ਲੱਿੀ ਧੌਣ ਅਤਹੇ ਉੱਤਜ਼ਰਆ ਮੂੰ ਹ ਉਿ ਲਈ ਤਰਿ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
ਨਸ਼ਾ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਾਰਹੇ ਿਮਾਂ ਅਤਹੇ ਿੋਚਾਂ ਤੋਂ ਿੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਿਾਧਨ ਜ਼ਦੱ ਿਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਨਸ਼ਹੇ ਵੱ ਲ ਭੱ ਜਦਾ ਅਤਹੇ
ਆਪਣੀ ਭਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ।
ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਿਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤਾਉਣ ਦਹੇ ਬਹੁਤ ਿਾਧਨ ਿਨ। ਜ਼ਨੱਘੀ ਜ਼ਿਆਲੂ ਧੁੱ ਪ ਜ਼ਵਚ ਿੂਤ ਦੀਆਂ ਰੱ ਿੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਣਹੇ
ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਪੈਣਾ,ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੁੱ ਕਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰ ਰੱ ਖਣਾ, ਦਾਦਹੇ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਰ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਭਰਹੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ
ਪਲੋ ਿਦਹੇ ਰਜ਼ਹਣਾ,ਕੱ ਟਰੂਆਂ ਬੱ ਛਰੂਆਂ ਦਾ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਵਾਂਿ ਖਹੇਡਣਾ, ਿਾਵਾਂ ਮੱ ਝਾਂ ਦਾ ਬੱ ਛਰੂਆਂ ‘ਤਹੇ ਕੱ ਟਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮਣਾ-ਚੱ ਟਣਾ, ਧੁੱ ਪਹੇ
ਕੋਠੇ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ ਕਹੇ ਦੂਰ ਤੱ ਕ ਹਰਹੇ ਭਰਹੇ ਖਹੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਾਰਾ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਉਹ ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਬੱ ਧੀ ਵਹੇਖ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਤਿਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਿਾ ਵੀ
ਿੀ ਜੋ ਉਿ ਨੂੰ ਉਦਾਿ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਹੇ ਛੋਟਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਾ ਪਾਟਹੇ ਪੁਰਾਣਹੇ ਅਤਹੇ ਮੈਲਹੇ ਕੱ ਪਜ਼ੜਆਂ ਜ਼ਵਚ ਠੰਢ ਨਾਲ ਠੁ ਰ ਠੁ ਰ ਕਰਨਾ,
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਅਣਧੋਤਹੇ ਅਤਹੇ ਅਣਵਾਹਹੇ ਵਾਲ। ਿਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱ ਤ ਜ਼ਵਚ ਨੰਿਹੇ ਪੈਰ। ਭੋਰਾ ਭਰ ਜ਼ਨਆਜ਼ਣਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਿੋਹਹੇ ਦਹੇ ਟੋਕਰਹੇ,
ਿਰਦੀ ਕਾਰਨ ਿੁਕਾਮ ਨਾਲ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਵਿਦਹੇ ਨੱਕ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿੀ ਜੋ ਉਿ ਦੀ ਉਦਾਿੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਲਿਦੀ ਵਾਹ ਉਹ

ਅਜ਼ਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਿੋਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਿੱ ਚ ਤੋਂ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਕਣਾ ਉਿ ਦਹੇ ਵੱ ਿ ਦਾ ਰੋਿ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਲਈ ਇਹ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਿੀ। ਦਾਦਹੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਿ
ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਿ ਦਹੇ ਮੁਕਾਬਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਮਾਮੂਲੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਹੇ ਵਰਿਾ ਦੋਿਤ ਲੱਭਹੇ। ਜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਚੰ ਿਹੇ ਲੰਘਣ ਲੱਿਹੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨ ਵੱ ਧ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਭੈਣਿ ਮੈਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਆਵਾਂ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆਂ। ਟੀ ਵੀ 'ਤਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਨਹੀਂ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਨੇ ਇਿਾਿਤ ਲੈ ਣ ਵਾਂਿ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਦੱ ਿਣ ਵਾਂਿ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਡੱ ਕ ਕਹੇ ਕਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ! ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਦਮ ਿੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਅੱ ਠ
ਵਜਹੇ ਨੂੰ ਘੁਰਾੜਹੇ ਮਾਰਨ ਲੱਿ ਜਾਂਦਹੇ। ਉਹ ਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੁਝ ਜ਼ਚਰ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਿੌਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਿੀ। ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਉਹ ਜ਼ਕਤਾਬ ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪਰ ਮੂਡ ਨਾ ਬਣਦਾ।
“ਤੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨੀ ਬੁਝਦਾ ਨੀ। ਤੂੰ ਕੀਹਦਹੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ!” ਜਾਣਜ਼ਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਿਕਹੇਿੀ
ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਕਮਿੋਰ ਜ਼ਜਹੀ ਦਲੀਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਜਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲੂੰਿਾ ਤਾਂ ਜਾਣੂੰ ਿਾ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਮੰ ਜਹੇ ਤੋਂ ਉੱਠਜ਼ਦਆਂ ਬਹੇਪ੍ਵਾਹ ਜ਼ਜਹਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਿ ਿਮੇਂ
ਘਰ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੰ ਦੀ।
“ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਆਈ।ਂ ” ਤੁਰਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਬਹੇਨਤੀ ਵਰਿੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਡਰ ਨਾਲ
ਧੜਕਣ ਲੱਿਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਬਹੇਬੱਿ ਿੀ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿੁਧਾਰ ਿਕਣ ਿਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ
ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਬੈਠੀ ਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਡਹੇਢ ਦੋ ਘੰ ਟਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਮਨਾ ਜ਼ਲਆ ਿੀ
ਜ਼ਕ ਐਨੇ ਥੋੜਹੇ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੋਈ ਿਲਤ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ
ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਿੋਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਝੜਜ਼ਕਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰ ਡਹੇ ‘ਤਹੇ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਿੜਕਹੇ ਿੜਕ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਅੱ ਡਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਚਾਹ, ਿਬਿੀ, ਨਾਈ,ਦੁਆਈਆਂ ਤਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਨੱਕ ਿੁੱ ਕ
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਡਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵਾਹਵਾ ਰੌਣਕ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਨਿਰ ਜ਼ਵਚ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ
ਅਤਹੇ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਉਿ ਨੇ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਕਤਰੀ ਦਾਹੜੀ ਅਤਹੇ ਪੋਚਵੀਂ
ਪੱ ਿ ਵਾਲਾ ਜੁਆਨ ਮੁੰ ਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਮਲੀਆਂ। ਪੋਚਵੀਂ ਪੱ ਿ ਦਹੇ ਥੱ ਲਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦਹੇ ਹਹੇਠ ਬੁੱ ਲ੍

ਮੁਿਕਰਾਏ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਚੱ ਲਵੀਂ ਜ਼ਜਹੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੁਰਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਜਾਣਦਾ ਿੀ।
“ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਐ। ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਹੇਰਹੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਆਏ ਨੂੰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਐ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੀਮਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ਼ਵਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
“ਮਹੇੜਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨੀ ਜ਼ਪੰ ਡ। ਿੁੜਹੇ ਤੂੰ ਮਹੇੜਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਹੇਿਾ!”
“ਆਹੋ ਨਾਲਹੇ ਤੈਨੰ ੂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਿਖਾ ਜ਼ਦਆਂਿਹੇ।” ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਿਲਾ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ
ਿੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਅਤਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਿੀ ਵਲੈ ਤੀ ਮੁਰਿੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ
ਆਉਣੀ। ਅੱ ਜ ਜੋਿਾ ਕੰ ਮ ਕਰਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਿੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਆਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ।
ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਲਹਾਜ ਿੂੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਾਹਵਾ ਿਮਾਂ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤਾਉਣ ਲੱਿਾ। ਿੁਰਾ ਕੰ ਮ
ਕਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿੀ। ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਦਹੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਰਦੀ। ਮਾਂ ਉਿ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪਉ ਜ਼ਬਮਾਰ
ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਿੁਰਾ ਆਪਣਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌ ਤੀ ਉਲਾਦ ਖਹੇਤੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਜ਼ਮਿਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਦਹੇ
ਿੁਪਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦਹੇ ਿਨ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਿੁਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਚੰ ਿੀ ਰਾਇ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਲਹਾਜ
ਬੱ ਿ ਐਨੀ ਕੁ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਉਂਿਲ ਫੜਕਹੇ ਬਾਹਰਲਹੇ ਦਹੇਸ਼ ਜ਼ਨਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਬਹੁਤਹੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਵਾਂਿ
ਉਿ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਦਲ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਹੇ ਨਜਾਰਹੇ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਰੱ ਬ ਨੇ ਆਪ ਟਕਰਾਇਆ ਹੋਵਹੇ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰਹੇ ਬਹੁਤਾ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਆਿ ਨੂੰ ਖੰ ਭ ਲੱਿ ਿਏ।
ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਜਾਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਿਕੀਮਾਂ ਉਿਲਵੱ ਟਹੇ ਲੈ ਣ ਲੱਿੀਆਂ।
ਉਿ ਦਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜਹੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਭੈਣਿ ਮੈਂ ਥੋੜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਠਜ਼ਹਰ ਕਹੇ ਆ ਜੂੰ । ਐਥਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਦਲ ਈ ਬਰਾ (ਬੜਾ) ਲਿਦਾ। ਮੈਂ ਿੁਜ਼ਣਆ ਚੰ ਦੀਿਰ(ਚੰ ਦੀਿੜ੍) ਬਹੁਤ
ਿੁਹਣਾ। ਮੈਂ ਵਹੇਖਣ ਜਾਣਾ।”
“ਆਹੋ ਪੁੱ ਤ ਇਹਨੂੰ ਐਥਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦਹੇ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨ ਿਾਡਹੇ ਕੋਲ। ਮੋਹਣਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦਆਂਿ।ਹੇ ਜ਼ਿਆਣਾ ਬੰ ਦਾ ਐ। ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ
ਜ਼ਜਥਹੇ ਜੀਅ ਕਰਹੇ ਜਾਵਹੇ।” ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ
ਵਰਤਾਅ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਚੰ ਿਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਜਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਿਹੇਵਨ
ਕਰਦਾ ਿੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇੰ ਡੀਆ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਡਰੱ ਿ ਤੋਂ ਖਜ਼ਹੜਾ ਛੁਡਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਉਿ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਜੱ ਤ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਅਣਮੰ ਨੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਜ਼ਦਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਤੱ ਕ ਛੱ ਡਣ ਜ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਕੁ ਿਮਾਂ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਜ਼ਵਚ ਘੁੰ ਮ ਜ਼ਫਰ ਕਹੇ ਿੁਿਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ

ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਮੋਹਨੇ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਅਿਾਦੀ
ਜ਼ਮਲ ਿਈ ਹੋਵਹੇ। ਬਿੁਰਿਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਕਹੇ ਬਲੈ ਕ ਮਹੇਲ ਕਰਨਾ ਉਿ ਲਈ ਿੌਖਾ ਹੀ ਿੀ।
“ਿੁੜਹੇ ਕਦਹੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕਹੇ ਦਹੇਖੀਏ!” ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਮੁਿਕਰਾਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਹੈਰਾਨੀ
ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪੈਿ ਲਾ ਲਵਾਂਿਹੇ। ਆਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਐ। ਹੁਣ ਪੀਣੀ ਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੀ ਲਈ।ਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਿੱ ਤ ਵਜਹੇ ਦੁਕਾਨ
ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਈ ਪੀ ਿਕਦਾਂ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਬੂਰੀ ਦੱ ਿੀ।
“ਛੱ ਡ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਤੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਚੰ ਿੀ ਚੀਿ ਦਾ ਿੁਆਦ ਦਖਾਂਮਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪੁੜੀ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਮਹੇਰਹੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ।”
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਪੁੜੀ ਖੋਲ੍ਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਿੁਰਾ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਪੁੜੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਵਲੈ ਤੀ ਚੀਿ ਿੀ।
“ਆਹ ਕੀ ਐ ਜ਼ਚੱ ਟਾ ਪੌਡਰ ਜ਼ਜਆ।” ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਚੱ ਤ ਚਹੇਤਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਕੋਕਹੇਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਿੀ,ਵਰਿਾ
ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਹੇਿਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦਹੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਿੁਣਹੇ ਿਨ ਪਰ ਵਹੇਖਹੇ
ਨਹੀਂ ਿਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਹੇਵਨ ਉਹ ਿਰੂਰ ਕਦਹੇ ਨਾ ਕਦਹੇ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਉਿ ਪੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਂਵੀਂ ਵੰ ਡ ਜ਼ਲਆ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱ ਟ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਵਾਿਤਹੇ ਥੋੜੀ ਵੱ ਧ। ਪੰ ਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਹੇ ਨੋਟ
‘ਤਹੇ ਉਿ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਦੀ ਨਲਕੀ ਜ਼ਜਹੀ ਬਣਾ ਕਹੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ
ਨੱਕ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਖੱ ਚ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੁਰਾ ਡਰਦਾ ਅਤਹੇ ਅੱ ਧਾ ਕੁ ਹੈਰਾਨੀ
ਨਾਲ ਪੱ ਥਰ ਬਜ਼ਣਆ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੱ ਲਾ ਸ਼ਹੇਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ। ਿੁਆਦ ਤਾਂ ਵਹੇਖ। ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਖਰਾ (ਖੜ੍ਾ) ਈ ਆਂ।”
ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਡਰਦਹੇ ਡਰਾਉਂਦਹੇ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾ ਜ਼ਵਚ
ਉੱਡ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੁਰਿ ਧਰਤੀ 'ਤਹੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੰ ਿਾ ਲੱਿਣ ਲੱਿਾ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਕਹਾ
ਿੱ ਚ ਿੀ, ਇਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਨਸ਼ਾ ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਵਰਜ਼ਤਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਕੋਕਹੇਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ।
“ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੀ ਆਹ ਪੌਡਰ ਜ਼ਜਹਾ ਵਰਤਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਿ ਈ ਠੀਕ ਆ ਿਾਨੂੰ ਜੱ ਟਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਕਹੇ ਹੱ ਡਾਂ ‘ਚ ਵੜੀ ਇਹੋ ਜੀ
ਚੀਿ ਜ਼ਨਕਲਦੀ ਵੀ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿੁਣਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਆ। ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਕੁਿ ਨੀ ਹੋਇਆ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਮੋਢਹੇ ਛੰ ਡ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਡਰ ਨੂੰ ਬਹੇਮਤਲਬ
ਦਰਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਦਾ ਇਹ ਹਜ਼ਥਆਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰ ਮ ਕਰ ਜ਼ਿਆ। ਿੁਰਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ

ਿੀ। ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜਾਣ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵਹੇ!
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਿਈ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਉਿ ਤੋਂ
ਪੰ ਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਵਰਤਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
“ਐਥਹੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖੰ ਘ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਨਸ਼ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿੋਲੀਆਂ, ਭੁੱ ਕੀ ‘ਫੀਮ। ਿੰ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੱ ਢ ਲੈਂ ਦਹੇ ਆ।
ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਹੇ ਦਾ ਿਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂ ਦਹੇ ਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਕਰਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਹੇ ਐ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਚੌੜੀਆਂ
ਖੁੱ ਲ੍ ਿਈਆਂ। ਉਿ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕੁਝ ਕਦਹੇ ਿੁਜ਼ਣਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਭੁੱ ਕੀ ਦਾ ਿੁਆਦ
ਚੱ ਖਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪ੍ਿਟ ਕੀਤੀ।
“ਲੈ ਆਹ ਕੋਈ ਕੰ ਮਾਂ ਚੋਂ ਕੰ ਮ ਆ! ਅੱ ਜ ਈ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਕਰ ਲੈ ਨੇ ਆਂ।”
ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਤੱ ਕ ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱ ਕੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਮੇਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ
ਭੁੱ ਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਪਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੁਰਾ ਭੱ ਜ ਭੱ ਜ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਚੰ ਿਹੇ ਮੂਡ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਹਾ।
ਇਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਪਿ ਹਰ ਰੋਿ ਹੀ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੁਰਾ ਿੋਚਦਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹੜਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਬੈਠੇ
ਰਜ਼ਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱ ਡ ਦਹੇਵਾਂਿਹੇ। ਚਾਰ ਜ਼ਦਨ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਜ ਮਹੇਲਾ
ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਹਰਿ ਉਿ ਨੂੰ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂਦਹੇ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ।
ਹਮ-ਉਮਰ ਅਤਹੇ ਹਮ-ਜ਼ਪਆਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਹਣਾ ਿਮਾਂ ਜ਼ਨਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚਹੇਤਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ
ਇਕ ਅਜ਼ਜਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਿਹਹੇੜ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰ ਤ, ਅੰ ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਹੇਣਾ ਿੀ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਿਕੀਮ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੋਕਹੇਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ ਜੋ ਵੱ ਡਹੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤਹੇ ਕੋਕਹੇਨ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰ ਦਾ
ਨਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜੋ ਉਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋਵਹੇ।
“ਿੁਜ਼ੜਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਜਹੜਾ ਕੋਕਹੇਨ ਵਹੇਚਦਾ ਹੋਵਹੇ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਕੋਕਹੇਨ ਨਾਲ ਜ਼ਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿਣੀ
ਠੀਕ ਨਾ ਿਮਝੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱ ਿੀ।
“ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਵਹੇਖ ਖਾਂ। ਿਭ ਨਿਾਇਿ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ। ਭਲਮਾਨਿੀ ਉਹਦਹੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਈ ਨੀ।”
“ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਲੀਏ! ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਹੇ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਘਰਹੇ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜਾਣ ਦਾ ਿੀ।
“ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਚਲਹੇ ਚਲਾਂਿਹੇ। ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਵਹਲਾ ਆਂ।”
ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਉਹ ਕੋਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮੁੜ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਿੁਲਾਮ ਬਣ

ਜਾਣਾ ਿੀ। ਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਉਿ ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤਹੇ ਈਰਖਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ
ਿੀ। ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਿ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੋਲ ਉਜਾਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਿਮਝੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰ ਡਪੁਣਹੇ ਜ਼ਵਚ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਢਹਹੇ ਚੜ੍ਨ
ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਬੈਠੇ ਿਨ।

ਚੌਤੀਵਾਂ
ਤਾਰਾ ਹੁਣ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਹੇ ਜੋੜਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਹਰੀ ਹਲਕਹੇ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮਹੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਿੈਂਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਟਕਟ
ਜ਼ਮਲ ਿਈ। ਪਾਰਟੀ ਦਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਿੱ ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕੌ ਣ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਆਚਾਰ ਜ਼ਵਹਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰ ਦਾ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਟਕਟ ਲੈ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿੀਟ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਤੱ ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੀ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਚੰ ਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਜ਼ਸ਼ਪ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵਹੇ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਨਿਾਇਿ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਿੰ ਭਵ ਿੀ। ਿਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਹੇ
ਵਰਿਹੇ ਿਮਿਲਰ ਅਤਹੇ ਿੁੰ ਡਹੇ ਪਾਲ ਕਹੇ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਿਨ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਚਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਹੇਣ ਦਹੇ ਦਮਿਿਹੇ ਮਾਰਦਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਣਪੜ੍ ਲੋ ਕ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਿਜ਼ਹਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਐਨੀ ਕੁ ਿੀ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ
ਤੁਰਦਾ ਜ਼ਫਰਦਾ ਬੰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਿੋਡਾ ਜ਼ਨਵਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਿਮਝਦਹੇ। ਤਾਰਹੇ ਕੋਲ
ਇਿ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਮੱ ਿਜ਼ਲੰਿ ਅਤਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਤੁਫਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਿਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਿ ਬਹੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਹਾਇਆ ਅਤਹੇ
ਤਾਰਾ ਜ਼ਜੱ ਤ ਜ਼ਿਆ। ਅਿੈਂਬਲੀ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਜਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਿ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਜੋਿੀ
ਿੀ। ਪਰ ਤਾਰਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਹੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮੱ ਿਜ਼ਲੰਿ ਦਹੇ ਧੰ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਤਾਰਹੇ
ਲਈ ਇਿ ਪਦਵੀ ‘ਤਹੇ ਪਹਚੁੰ ਣਾ ਉਿ ਦਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਿੁਪਜ਼ਨਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਿਮਝਦਾ।
ਇਿ ਮਹਾਂਬਲੀ ਬਣਨ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਿਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਲੀਡਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਹੇਲ ਦਹੇਣ ਲਈ ਹਰ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਹੇ। ਜ਼ਜਿ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਕੁਰਿੀ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਪਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ
ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਿੀਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਇਲਾਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਅਜ਼ਜਹਾ
ਲੀਡਰ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਕੱ ਦ ਬੁੱ ਤ ਵਾਹਵਾ ਉੱਚਾ ਿੀ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ
ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਜਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਜ਼ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਹੱ ਥ ਮਾਰਦਾ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰ ਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਹੇ।
ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਬਹੁਤਹੇ ਕੰ ਮ ਥਾਣਹੇ ਆਜ਼ਦ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਥਾਣਹੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਜ਼ਪਆ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਿਮਿਲਰ
ਵਾਿਤਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿ ਦੀ ਚਾਪਲੂਿੀ ਨਹਾਇਤ ਿਰੂਰੀ ਿੀ। ਕੁਝ ਤਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਜ਼ਵਚ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋ
ਜ਼ਿਆ। ਜਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਅਜ਼ਜਹਾ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਜ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵਹੇ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਵਕਤੀ
ਹੀ ਹੋਵਹੇ।

“ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਚੰ ਡੀਿੜ੍ ਚੱ ਜ਼ਲਆ। ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿੀ। ਕੋਈ ਿਰੂਰੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਆ
ਪਾਲਟੀ(ਪਾਰਟੀ) ਦੀ।” ਿੁਣਨ ਵਾਲਹੇ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਜ਼ਬਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵਹੇ। ਭੋਲਹੇ ਲੋ ਕ
ਤਾਰਹੇ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਮਾਅਰਕਹੇ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਚਾਪਲੂਿੀ ਕਰਦਹੇ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਤਾਰਾ ਆਪਣੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਿਮਝਦਾ। ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਮੰ ਿਣਹੇ ਅਤਹੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ
ਿਮੇਂ ਤਾਰਾ ਿਰੂਰ ਹਾਿਰੀ ਭਰਦਾ। ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਿੁਭਾਅ ਹੀ ਅਜ਼ਜਹਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਮਾਜ ਜ਼ਵਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਮੌਜ਼ਕਆਂ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਦਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਅਖੰ ਡਪਾਠ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਿੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਜ਼ਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠਾ ਿੱ ਚਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ
ਹੋਵਹੇ। ਤਾਰਹੇ ਕੋਲ ਇਿ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੋ ਤਾਰਾ ਿਿਤਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਹੱ ਥ ਕੰ ਜ਼ਡਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆਪਣਹੇ ਇਲਾਕਹੇ
ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਈ ਆਉਂਦਾ ਿੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਖ ਉਿ ਦਹੇ ਨਿਾਇਿ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਵੀ ਿੀ।
ਿੁਰਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਚੰ ਿਹੇ ਜਾਂ ਮਾੜਹੇ ਭਾਿੀਂ ਤਾਰਾ ਕੋਠੀ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦ
ਮੁੰ ਡਾ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਧੁੱ ਪਹੇ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਅੱ ਧ-ਲਹੇ ਜ਼ਟਆ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਜਹਾ ਹੋਇਆ। ਿੁਰਹੇ ਦਾ
ਆਉਣਾ ਉਿ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਿੁਰਾ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਿਆਿੀ ਰੌਲਹੇ ਰੱ ਪਹੇ ਜਾਂ ਪੱ ਖ ਪਾਤ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੁਰਹੇ
ਦਹੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਦੀ ਿਮਝ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਕਰਾ
ਜ਼ਕਹੜਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ! ਉਹ ਕਦਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਉਹ ਿੁਜ਼ਰਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਅੱ ਜ ਰਾਹ ਭੁਲ ਜ਼ਿਆਂ।”
“ਬੱ ਿ ਬਾਈ ਅੱ ਜ ਐਥਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਆਏ ਿੀ। ਮੈਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਚੱ ਲੀਏ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੁਰਿੀਆਂ
‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਿਏ।
“ਹੋਰ ਿੁਣਾ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ। ਘਰ ਪ੍ੀਵਾਰ ਠੀਕ ਆ।”
“ਜ਼ਪੰ ਡ ਉਹੋ ਜ਼ਜਆ ਈ ਆ ਤਹੇ ਘਰ ਪ੍ਵਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਪਆ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਬਹੇਅਰਾਮੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਐਧਰ
ਉੱਧਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕਾਰ ਖੜ੍ੀ ਿੀ। ਇਕ ਜ਼ਿਪਾਹੀ ਵੀ ਦਰਵਾਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਇਹ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ
ਲਈ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਨਆਜ਼ਣਆਂ ਨੂੰ ਖਹੇਡਣ ਜ਼ਖਡਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਉਏ ਹੀਜ਼ਰਆ ਚਾਹ ਬਣਾ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਹੋਕਰਾ ਮਾਜ਼ਰਆ।
“ਨਈ ਬਾਈ ਜ਼ਕਿਹੇ ਚੀਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੀ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਰਿਮੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਫਰਿ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਵੈਿਹੇ ਉਹਦਾ
ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਿੀ।
“ਆਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਪਛਾਜ਼ਣਆ!” ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਝ

ਨਾ ਲੱਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੌ ਣ ਿੀ!
“ਇਹ ਅਿੰ ਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਚਾਚਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਿਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਅੱ ਧਾ ਕੁ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਹ ਚੁਿਤ ਹੋ ਕਹੇ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚੱ ਤ ਚਹੇਤਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਮੀਕਹੇ
ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹੇਹਲੀ ਚੜ੍ ਿਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਦਹੇ ਘੋੜਹੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਿੀਂ ਦੜਾਉਣ ਲੱਿਾ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ
ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੱ ਠਾ ਜ਼ਪਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਿ ਵੀ ਰਚਣ ਲੱਿਾ।
“ਛੋਟਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਛਾਂਜ਼ਣਆ ਈ ਨੀ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਇਿ
ਅਚਾਨਕ ਹਹੇਜ ਦੀ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਉਿ ਨੇ ਖੁੱ ਲੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ। ਹੀਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹ ਜ਼ਲਆ ਰੱ ਖੀ।
“ਉਹ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਕਵੰ ਦਾ ਵਹੇਖ ਜ਼ਲਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਬਿੈਰਾ ਜ਼ਲਆਉਣਹੇ ਿੀ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉ
ਭਿਤ ਦਾ ਿਬੂਤ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਇਿ ਿਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜ਼ਨਰਲਹੇ ਪ ਜ਼ਜਹਾ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਉਹ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਿੁਰਾ ਕਦੋਂ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਕਵੇਂ ਅਿਲੀ ਿੱ ਲ ਵੱ ਲ ਆਉਂਦਾ।
ਿੁਰਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਕਿਮ ਦੀ ਨਿਾਇਿ ਚੀਿ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਕੋਲੋਂ
ਕੋਕਹੇਨ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕ ਆ ਰਹੀ ਿੀ। ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਉਿ ਨੂੰ ਡਰ ਿੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਉਿ ਦਹੇ ਿਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਹੇ ਜ਼ਕ ਿੁਰਾ
ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਿਲਰ ਿਮਝਦਾ। ਭਾਂਵੇਂ ਿਾਰਹੇ ਇਲਾਕਹੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਖਾਿ ਖੁੱ ਜ਼ਲ੍ਆ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਹ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਉਿ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹੁਣ ਿਰਦੀ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਿ ਦਾ ਮੱ ਥਹੇ ‘ਤਹੇ ਪਿੀਨਾ ਚਮਕਣ ਲੱਿਾ।
ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਆਪਣਹੇ ਥਾਂ ਲੱਖਣ ਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਦੀ ਿਮਝ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਿੁਰਾ ਜ਼ਕਿ ਕੰ ਮ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋ
ਿਕਦਾ ਿੀ! ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਿਬੰ ਧ ਹੋਵਹੇਿਾ! ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਤਰ੍ਾਂ ਵੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਵੋਟਾਂ ਦਹੇ ਿਮੇਂ ਿੁਰਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਦਾ। ਕਦਹੇ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਪਉ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਿੁਰਾ
ਨਸ਼ਹੇ ਪੱ ਤਹੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਜ਼ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰ ਝ ਅਚਾਨਕ
ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਿਵਾਲ ਬਜ਼ਣਆ ਹੋਇਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉਿ ਤੋਂ
ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਨ।
“ਿੁਜ਼ਰਆ ਦੱ ਿੋ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਆ ਤਾਂ। ਜਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੀ। ਆਪਣਾ ਈ ਘਰ ਐ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਿਰੂਰ ਿੀ ਜੋ ਉਹ ਦੱ ਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਤੋਂ ਅੰ ਦਾਿਾ ਨਹੀਂ ਲਿਾਇਆ ਜਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਈ ਂ ਆਏ ਿੀ। ਚਲਦਹੇ ਆਂ ਫਹੇਰ।” ਿੁਰਾ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਖੱ ਝ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਿੁਰਾ ਜ਼ਪੰ ਡੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅਤਹੇ ਹੁਣ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲਵਹੇ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਿੁਰਾ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ। ਮਿਬੂਰਨ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ
ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਪਆ।

“ਤੂੰ ਉਹਦਹੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਜ਼ਕਉਂ ਨੀ!” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਖਜ਼ਝਆ ਿਵਾਲ ਕੀਤਾ।
“ਪਤਾ ਨੀ ਯਾਰ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱ ਛ ਨੀ ਹੋਇਆ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਅਫਿੋਿੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਉੱਤਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਖਝਦਾ ਜ਼ਕ੍ਝਦਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ਪੰ ਡ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਮੋਹਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱ ਜ ਟੈਕਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱ ਡਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਿੀ। ਉਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਹਾਿਰੀ
ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤੀ ਿੱ ਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੱ ਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁੱ ਪ ਜ਼ਜਹਹੇ ਹੀ ਰਹਹੇ। ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਿੌਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਿੌਂ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਆਏ ਤਾਂ ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਜ਼ਪੰ ਡ
ਦਹੇ ਿਕੂਲ ਵੱ ਲ ਚਲਹੇ ਿਏ। ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਿੋਹਣਾ ਬਿੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱ ਲਾਂ ਅਤਹੇ ਬੂਜ਼ਟਆਂ ਨਾਲ
ਜ਼ਦਲੋਂ ਜ਼ਪਆਰ ਿੀ। ਉਹ ਿਾਰਾ ਿਾਲ ਇਿ ਬਿੀਚਹੇ ਦੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਇਿ ਦੀ ਜ਼ਿਫ਼ਤ
ਕਰਦਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲੀ ਐਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਜ਼ਹਲਦਹੇ ਇਿ ਬਿੀਚਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆ ਬੈਠੇ। ਥੋੜਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਿੁੰ ਦਰਤਾ
ਵਹੇਖਣ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੋ ਿੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਅੱ ਜ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਚੱ ਲ ਰਹੀ
ਿੀ।
“ਤੂੰ ਉਹਤੋਂ ਚੀਿ ਮੰ ਿੀ ਜ਼ਕਉਂ ਨੀ!” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਵੀ ਿੱ ਲ ਦੀ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਿੀ।
“ਛੱ ਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਜੰ ਨੇ ਜ਼ਦਨ ਐਥਹੇ ਐ ਂ ਤਹੇਰਾ ਕੰ ਮ ਚੱ ਲੀ ਜਾਊ। ਹੋਰ ਨੀ ਤਾਂ ਡੋਡਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਲ ਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਿਹੇ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ
ਹਲਕੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਦੀ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਾ ਿੀ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਤੋਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਿੁਰਹੇ ਵੱ ਲ ਪਾਰਖੂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਤਹੇਰਾ ਦਮਾਿ ਖਰਾਬ ਐ!” ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਬਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਿਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕਹੇ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਏਅਰਪਰਟ 'ਤਹੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਵਚ ਫਜ਼ੜਆ ਜ਼ਿਆ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਦੀ ਜ਼ਤਹਾੜ ਜਹੇਲ੍ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਂਿਾ। ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿ
ਦੀ ਕੁੱ ਟ ਦਾ ਤੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨੀ। ਹੱ ਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਆ। ਨਾਲਹੇ ਤੂੰ ਿੋਚ ਜਹੇ ਫਜ਼ੜਆ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਇਲਾਕਹੇ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕੰ ਨੀ ਬਹੇਇਜਤੀ ਹੋਊ! ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਜ਼ਦਮਾਿ ਹੈਿਾ ਜ਼ਕ ਨਹੀਂ!” ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੱ ਲ੍ ਦਾ
ਸ਼ੋਕਰਾ ਐਡਾ ਵੱ ਡਾ ਜ਼ਰਿਕ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਿੱ ਲ ਦਾ ਉਿ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਿੁਣ ਮਹੇਰੀ ਿੱ ਲ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਚਲਾ ਜਾਹ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪੂਰਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤਹੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਇਿ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵਹੇ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਘਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਿੱ ਲ ਬਾਤ
ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਖਰੂਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਿਾਂਝਹੇ ਕਰਹੇ। ਜ਼ਫਰ
ਉਿ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਿ ਜ਼ਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਉਿ ਦਹੇ
ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰਹੇ ਅਤਹੇ ਨਾ ਉਿ ਦਹੇ ਇਰਾਜ਼ਦਆਂ ਬਾਰਹੇ। ਘਰਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਹੇ ਔਿਣ ਦੱ ਿਣਾ ਉਿ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱ ਟਾ ਲਾਉਣ

ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਲੱਿੀ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦਹੇਰ ਤੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਿਾਰੀ
ਰਾਤ ਫੈਿਲਾ ਨਾ ਕਰ ਿਜ਼ਕਆ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਹੇ ਿਕਦਾ! ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਿੁਰਹੇ
ਦਾ ਿੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟਣ ਲੱਿਾ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਅੱ ਜ ਦਹੇ ਪ੍ਾਹੁਜ਼ਣਆਂ ਬਾਰਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਡਰਨੇ
ਵਾਂਿ ਧਰਤੀ ਜ਼ਵਚ ਿੱ ਜ਼ਡਆ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਿਵਾਲ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਿਨ ਉਹੋ ਿਵਾਲ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਏ। ਉਿ ਨੂੰ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਿਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱ ਟ ਪੀਂਜ਼ਦਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦਹੇ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਪਰ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਘੁੰ ਮ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਹੇ ਮਾਲਟਹੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਹੇ ਪੈਿ ਪੀਂਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ
ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਾ ਕਾਲਪਜ਼ਨਕ ਜ਼ਚਹਰਾ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਤਾਰਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਿੁੱ ਤਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿਵਹੇਰ ਦਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਕੁ ਵਜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਿ ਲੱਿੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਕੋਲ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦਹੇ ਜੱ ਿ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਲਾ
ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਿ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੰ ਭ ਲਾ ਕਹੇ ਉੱਡ ਿਈ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਅਣਿੁਲਝਹੇ ਿਵਾਲ ਜ਼ਵਚ ਫਿ
ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਹੇ ਚੰ ਿੀ ਿਾਂਝ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇ ਵੀ ਉਿ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਚੜਾਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ।
ਹਾਿਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਅਵਾਿ ਮਾਰੀ। ਤਾਰਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ
ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲਿਾ ਲੈਂ ਦਾ। ਮੁੰ ਡਹੇ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੇ-ਵਜ੍ਾ ਹੀ ਿੁੱ ਿਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਰਾ ਿੁੱ ਿਹੇ
ਨੂੰ ਅੰ ਦਰਹੇ ਨੱਪ ਘੁੱ ਟ ਲੈਂ ਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਝਆ ਜ਼ਖੱ ਜ਼ਝਆ ਮੂੰ ਹ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਿਾਰਹੇ ਹੀ ਉਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕ ਰਹਹੇ
ਿਨ।
“ਜ਼ਕੰ ਜ਼ਦਆ ਤੂੰ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾਹ ਤਹੇ ਿੁਰਹੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਬਈ ਅਿਲ ‘ਚ ਕੰ ਮ ਕੀ ਿੀ! ਦਾਲ ‘ਚ ਕੁਿ ਕਾਲਾ ਿਰੂਰ ਆ।” ਕੁਰਲੀ
ਕਰਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿਲਾਿ ਵਾਲਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਂਜ਼ਦਆਂ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਿੋਚਵਾਨ ਿੁਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਕੱ ਲ੍ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਿੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜ਼ਜਆ ਨੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ
ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਦੂਜੀ ਿੱ ਲ ਉਹ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਦੱ ਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਡੋਜ਼ਡਆਂ ਦੀ
ਭੁੱ ਕੀ ਦਾ ਿੌਦਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਉਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱ ਜ ਮਾਲ ਲੈ ਣ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ
ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਜਾਣਾ ਿੀ।
“ਠੀਕ ਆ ਜਹੇ ਕੱ ਲ੍ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਲੱਿ ਜੂ। ਨਾਲਹੇ ਪਤਾ ਕਰੀਂ ਬਈ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕੰ ਨੇ ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਰਜ਼ਹਣਾ
ਜ਼ਪੰ ਡ! ਜਹੇ ਿੂਤ ਲੱਿਹੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਐ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਇਿ ਪਾਿਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪੰ ਿਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਫਿਾਇਆ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਆਪਹੇ ਿਹੇਕ ਲੱਿੂ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਵੀ ਿੋਚ ਜ਼ਿਆ।
“ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਆਊਂ।”
ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਿਮਾਂ ਜ਼ਨਸ਼ਚਤ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਰਾਤ ਜ਼ਪੰ ਡ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ

ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਿੋਚ ਜ਼ਲਆ। ਖਾਂਜ਼ਦਆਂ ਪੀਂਜ਼ਦਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਪਤਾ ਲੱਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਿੱ ਲ ਬਾਤ
ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਢਾਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਭੁੱ ਕੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਹੇਬ ਭਰੀ ਪੂਰਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਦਨ ਦਹੇ ਜ਼ਛਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਪੰ ਡ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਅੱ ਡਹੇ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਜੀਪ ਰੋਕ ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਪਤਾ
ਕੀਤਾ। ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਲਕੀਤ ਜ਼ਿੰ ਘ ਆਪ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਮਲਕੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕੱ ਟੜ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਿੀ। ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਇੰ ਝ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਦਾ ਖਾਿ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਹੋਵਹੇ। ਤਾਰਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਇਹ ਜ਼ਿਆਿੀ ਿੁਣ ਿ੍ਜ਼ਹਣ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮੱ ਠੇ ਰਜ਼ਹਣਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲਿਦਹੇ ਹੀ ਬਹੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਹੇਣਾ।
ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਹੇਆਮ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਤਾਰਹੇ ਕਾ ਲਾਣਾ ਭਾਂਵੇਂ ਪੁੱ ਤ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਕਹੇ
ਿੌਂਹ ਖਾ ਲਵਹੇ। ਮੌਕਾ ਆਉਣ ‘ਤਹੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੁਦਿਰਿੀ ਨੂੰ ਅੱ ਿਹੇ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਵਾਰ ਕਰਨਿਹੇ। ਅੱ ਜ ਜਦ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ
ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਂਧੀ ਜ਼ਜਹੀ ਲੱਿ ਿਈ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਾ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰ ਮ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ!
ਇਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਿਕੂਟਰ ‘ਤਹੇ ਮੁੰ ਡਾ ਭਹੇਜ ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਦ ਜ਼ਲਆ। ਅਜਹੇ
ਤੱ ਕ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਵਚਲਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇ ਬਾਰਹੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਕੋਲ
ਖੜ੍ਹੇ ਖੜੋਤਹੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਿਰੂਰ। ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਬਾਰਹੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਹਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਮਲਕੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਕਦਹੇ ਇਕੱ ਠੇ
ਪੜ੍ਦਹੇ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਮੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਿੱ ਪ ਸ਼ੱ ਪ ਲਾ ਲੈਂ ਦਹੇ। ਪ੍ੀਵਾਰਕ ਿਬੰ ਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿਹੇ ਿਨ।
ਿੁਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਲੈ ਜ਼ਿਆ।
“ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਲਭਦਾ ਜ਼ਫਰਦਾ ਿੀ। ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਤਹੇਰੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਦੀ ਜ਼ਲਹਾਜ ਐ!” ਮਲਕੀਤ ਦੀਆਂ ਚੋਭਵੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਅਤਹੇ
ਿਖ਼ਤ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਹੇਵਹੇ! ਿੁਰਾ
ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਨਿਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੀ ਿੁਰਾ ਉਿ
ਦੀ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚਲੀ ਿਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਬਾਅਦ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹ ਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਤੀਤ
ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ।
“ਜ਼ਲਹਾਜ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀ। ਕੱ ਲ੍ ਸ਼ਜ਼ਹਰੋਂ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦਹੇ ਿੀ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ। ਿਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਚਾਹ
ਵਾਿਤਹੇ ਲੈ ਜ਼ਿਆ ਬੱ ਿ।” ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਿੱ ਚ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਲੁਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
“ਹੋਰ ਕੌ ਣ ਿੀ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ!”
“ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿੀ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲ ਕੰ ਬਹੇ। ਉਿ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰਲਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਿੱ ਲ ਿਲਤ ਹੋ ਿਈ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਦਾ ਦੰ ਡ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਨੇ ਐਨੀ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਿ ਮਿਲਹੇ ਨੂੰ ਿੋਜ਼ਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਜ਼ਫਟਹੇ ਮੂੰ ਹ ਤਹੇਰਹੇ। ਤੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲਦਹੇ ਨੀ ਤਹੇ ਤੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਲੈ ਜ਼ਿਆ।
ਤਾਰਹੇ ਦਾ ਕੀ ਅਤਬਾਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਿਾਨ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ।” ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਤਹੇਿੀ ਨਾਲ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ।

“ਿੁਣ ਖਬਰਦਾਰ ਜਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆਂ ਤਾਂ। ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਘਰ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਿਆਂ।” ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਿਖਤੀ
ਨਾਲ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਚਾਚਾ ਮਹੇਰੀ ਮੰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਹੇ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿ ਭਹੇਜ ਦਹੇ।” ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਬੋਲ ਕੰ ਬਹੇ।
“ਉਹ ਜ਼ਕਉਂ!” ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਿਆ ਅਜਹੇ ਉਹ ਿੱ ਲ ਦੀ ਤਜ਼ਹ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਜ਼ਚਆ ਿੀ। ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਿੀ ਜੋ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ।
“ਚਾਚਾ ਿਹੁੰ ਲੱਿਹੇ ਜਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਦੱ ਿੇਂ ਤਾਂ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਡੋਡਹੇ ਅਤਹੇ ਕੋਕਹੇਨ ਵਰਤਣ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਕੋਕਹੇਨ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ
ਲਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਾਰਾ ਜ਼ਕੱ ਿਾ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਆਪਣੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਅਤਹੇ ਇਿ
ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਹੇ ਵਰਤਣ ਅਤਹੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਾਰਹੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਆਨ ਉਿ ਨੇ ਿਹੀ ਿਹੀ
ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਬੋਝ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਮਲਕੀਤ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਚੜ੍ ਜ਼ਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦਹੇਰ
ਤੱ ਕ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੇ ਰਹਹੇ। ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਦੋ ਪੈਿ ਲਾਏ ਅਤਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕਹੇ
ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਪਿ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਆਪਣਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਜਾਣ ਦਾ ਿੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਹੇ ਜ਼ਿਆ।
ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
“ਮਹੇਰਾ ਯਾਰ ਇਕ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਕਰਦਹੇ। ਮੈਨੰ ਅੰ ਿਲੈਂ ਡ ਿੱ ਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਪੰ ਜ ਿੱ ਤ ਲੱਖ ਰਪਈਆ ਲਾ ਦੂੰ ।” ਿੁਰਹੇ
ਨੇ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੂੰ ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਚੱ ਲਵਾਂ ਜ਼ਜਹਾ ਉੱਤਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਿਰੂਰ ਹੋ ਿਈ ਿੀ ਉਿ ਦਾ ਯਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਿੱ ਦਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ
ਤਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਅਤਹੇ ਮਲਕੀਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਲੀ ਛੱ ਡ ਆਏ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਿੁਰਹੇ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਹੇ ਮੌਤੋਂ ਮਾੜਹੇ
ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਦਾ ਯਾਦ ਚਹੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।

ਪੈਤੀਵਾਂ
ਅਿਲਹੇ ਿਾਲ ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਅਿਲਹੇ ਕੁਝ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਜ਼ਹਆ। ਪਰ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਕਾਰਨ ਉਿ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜ਼ਮਲ ਿਕੀ ਜ਼ਜਿ ਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਆਿ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ਥਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਿੋਰ ਪਉਂਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਜ਼ਵਆਹ ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਅਜਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਜ਼ਕਆ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ
ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਐਨੀ ਖੁੱ ਭੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਕੋਲ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਦੂਿਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਿਾਲ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ ਲਈਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਚਣ ਵਾਲਹੇ ਕੱ ਪਜ਼ੜਆਂ ‘ਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਬਰਾਂਡ ਦਹੇ ਲਹੇ ਬਲ ਲਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਕੱ ਪਜ਼ੜਆਂ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਮਹੇਕ-ਅੱ ਪ ਦਾ
ਿਮਾਨ ਅਤਹੇ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਿਨ। ਅਿਲਹੇ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ

ਵੱ ਡਹੇ ਿਟੋਰ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
ਕੰ ਮ ਵਧਦਾ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਿਟਾਫ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਆਉਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਹੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਹੇ
ਮੈਨੇਜਰ ਅਤਹੇ ਿੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਿਏ। ਲਹੇ ਖਹੇ ਜੋਖਹੇ ਦਾ ਵੱ ਖਰਾ ਜ਼ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਿਆ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੱ ਖਰਾ ਅਤਹੇ
ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਿਮਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਖਰਾ ਜ਼ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਪਆ। ਉਿ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਆਏ ਜ਼ਜਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਚੰ ਿੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਹੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱ ਕੀ ਦਹੇ ਮੌਕਹੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਹੇ ਜਾਂਦਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਦਮਾਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਦਹੇਵ ਵੀ
ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਿੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤਹੇ ਬਣਦਾ ਤਣਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਿੀ। ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਜ਼ਮਹਨਤੀ ਅਤਹੇ ਅਿਾਂਹਵਧੂ ਿੀ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿਮਾਂ ਲੈ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਆਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜ਼ਕਉਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ!
“ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਿਾ। ਮਹੇਰਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਜਨਿ ਿਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਜ਼ਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਹੇ ਨਾਲ
ਿਾਂਝਹੇ ਕਰਨੇ ਚਹੁੰ ਨਾਂ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
“ਦੱ ਿੋ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਓ!” ਪ੍ੀਤ ਿਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ।
“ਜੀ ਮਹੇਰੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜ਼ਵਚ ਐ। ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪੈਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਿ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ।
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਇਿ ਪਾਿਹੇ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਦਹੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ
ਜ਼ਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤਿਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਜਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੌਕਾ ਜ਼ਦਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਰੂਰ ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ ਚੰ ਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਕਮਾ ਿਕਦਾ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਵੱ ਲ ਮੋਜ਼ੜਆ।
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਇਿ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਅੱ ਖੋਂ ਪ੍ੋਖਹੇ ਕਰੀ ਰੱ ਜ਼ਖਆ! ਜ਼ਜਹੜਾਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਰਵੁਡ ਿਰੀਨ ਦਹੇ
ਏਰੀਏ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆ ਿੀ ਉਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜਹੇ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਵਾਹਵਾ ਵਧ ਿਈ। ਪ੍ੀਤ ਿੋਚ ਰਹੀ ਿੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਧਦੀਆਂ
ਰਜ਼ਹਣਿੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਿਦਾ ਲਈ ਇਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੈਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਿਕਦਾ।
ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਜਹੇ ਘਟਣ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਠੰਡੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਇੰ ਝ
ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਲਾਇਆ ਪੈਿਾ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਲਈ ਫਿ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਿਜ਼ਣਆ ਜ਼ਮਜ਼ਥਆ ਜੂਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਮੇਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਿ ਕਾਰਨ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਖਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵਹੇ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ
ਕੁਝ ਕੁਝ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
“ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਰਹਹੇ ਓ! ਮਹੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲ!” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੱ ਲ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਮੈਡਮ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਆ। ਜ਼ਜਹੜੀ ਵੀ ਚਾਰ ਪੈਿਹੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਿੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਰਖਦੀ ਹੋਵਹੇ ਉਹੋ ਖਰੀਦਣ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਐ।”
“ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੱ ਲ ਠੀਕ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਿੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ

ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਵ ਦੀ ਿੁੱ ਘੜਤਾ ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਆਇਆ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਪਰਖ ਅਜਹੇ ਅਧੂਰੀ ਿੀ। ਪੈਿਹੇ ਦਾ ਿਵਾਲ ਵੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ
ਕੁ ਪੈਿਾ ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜ਼ਵਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ! ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਾਲ ਿਨ ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਅਜਹੇ ਿੋਚਹੇ
ਨਹੀਂ ਿਨ।
“ਜ਼ਮਿਟਰ ਦਹੇਵ ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਜ਼ਦਉ ਿੋਚਣ ਲਈ। ਤੁਿੀਂ ਅਿਲਹੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜ਼ਿਆਰਾਂ ਵਜਹੇ ਆ ਜਾਉੁ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ੍ ਕਹੇ ਿਮਾਂ ਜ਼ਨਯਤ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਵਚ ਨੋਟ ਕਰ ਜ਼ਲਆ।
“ਠੀਕ ਐ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।” ਦਹੇਵ ਉੱਠ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਤੁਿੀਂ ਿੋਚ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਹੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਪਲੈ ਨ ਿਰੂਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੱ ਖ ਤੋਂ ਿਾਫ਼ ਅਤਹੇ ਿਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਈਏ।”
ਪ੍ੀਤ ਹੁਣ ਹੰ ਢੀ ਵਰਤੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਲਹੇ ਡੀ ਿੀ। ਉਹ ਅਟਕਲ ਪੱ ਚੂ ਟਹੇਜ਼ਵਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦੀ ਿੀ।
“ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰ ਕੜਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਲਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਿੀਂ ਰੱ ਖ ਲਵੋ ਜਦ ਿਮਾਂ ਜ਼ਮਲਹੇ ਵਹੇਖ ਲੈ ਣਾ।” ਦਹੇਵ
ਨੇ ਪਹੇਪਰ ਉਿ ਦਹੇ ਟਹੇਬਲ 'ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
“ਵਾਹ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਆਏ ਿੀ।” ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚੰ ਿੀ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਦਹੇਵ
ਸ਼ਹੇਖਜ਼ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਪਹੇਪਰ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ‘ਬਾਇ' ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆ ਜ਼ਿਆ। ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਅਿਲ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਪਜ਼ਹਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਤਜ਼ਹ ਹੋ ਿਕਹੇਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਮਾਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਦੀ ਅਿਲੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਦਹੇਵ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਪਹੇਪਰ ਪਾਿਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਿਾਰਾ ਿਮਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ
ਦਹੇ ਜ਼ਪਛਹੇ ਦਹੇਵ ਦੀ ਜ਼ਦਤੀ ਤਿਵੀਿ ਉਿ ਨੂੰ ਿੋਚਣ ਬਾਰਹੇ ਮਿਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਦਹੇਵ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਜਨਿ
ਪਲੈ ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਘੋਖਹੇਿੀ ਿਰੂਰ। ਉਿ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਿਨ ਅਤਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ
ਵੀ ਇਿ ਿਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕਰ ਿਕਹੇਿੀ। ਅਕਾਊਂਟਿ ਜ਼ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਰਾਇ ਹੋ ਿਕਹੇਿੀ।
ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਮੇਂ ‘ਤਹੇ ਦਹੇਵ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਹਾਿਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਿਬੰ ਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ
ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਹੇ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਲ ਕਰਦੀ। ਇੰ ਝ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ
ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੀ ਦੂਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਿਹੀ ਫੈਿਲਹੇ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ।
ਦਹੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਪਲੈ ਨ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਕੁਝ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਦਹੇਵ ਨੇ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਘਰ, ਜ਼ਕਰਾਏ ਲਈ ਫਲੈ ਟ, ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਦਹੇਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤਹੇ
ਟੁੱ ਟਹੇ ਭੱ ਜਹੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕਹੇ ਵਹੇਚਣ ਿਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜੀਂਦਹੇ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰਹੇ ਵੀ
ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਿਾਰਾ ਪਲੈ ਨ ਜ਼ਵਚਾਰਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਦਹੇਵ ਨੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ
ਬਾਰਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਿਬੰ ਧੀ ਹਰ ਪੱ ਖੋਂ
ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਪਿੰ ਦ ਿਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਿਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੂਿਰਹੇ ਦਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਿਮੇਂ

ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਜ਼ਦਨ ਬਜ਼ਦਨ ਹੋਰ ਜ਼ਸ਼ਦਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਕੰ ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਹੇ ਿਮਾਂ
ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਤਾਂ ਉਿ ਕੋਲ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਿਮਾਂ ਮਿੀਂ ਜ਼ਮਲਦਾ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰ ਦਾਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ।
“ਜ਼ਮਿਟਰ ਦਹੇਵ ਤੁਹਾਡਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਪਨੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਿ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰ ਮ ਚਲਾ
ਿਕਦਹੇ ਆਂ।” ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਨਵੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਿਹੀ ਿੀ ਪਰ ਉਹ ਦਹੇਵ ਦੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਿੋਚ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
“ਜੀ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਿਰੂਰੀ ਐ ਇਕ ਵੱ ਖਰੀ ਕੰ ਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵਹੇ। ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਇਕ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਆਵਹੇ ਤਾਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਦੂਜੀ ਕੰ ਪਨੀ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਅਿਰ ਨਾ ਪਵਹੇ। ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਜ਼ਵਚ ਿੋਜ਼ਚਆ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਹਰ ਪੱ ਖੋਂ ਹੀ ਵੱ ਖਰੀ ਕੰ ਪਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਦਹੇ ਵੱ ਧ ਫਾਇਦਹੇ ਨੇ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਥੋੜਹੇ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਦੱ ਿਹੇ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ
ਿੀ। ਵੱ ਡੀ ਿੱ ਲ ਮੁੰ ਡਾ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਕੋਈ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਤੁਿੀਂ ਵਹੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਿਹੇਲ ‘ਤਹੇ ਹੋਵਹੇ।”
“ਜੀ ਮੈਂ ਹੰ ਿਲੋ ਵੈਿਟ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਘਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਇਿ ਦਹੇ ਕੋਨੇ ‘ਤਹੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਐ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਡ ਰੂਮ ਦੀ
ਇਿਾਿਤ ਜ਼ਮਲੀ ਹੋਈ ਐ। ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਿ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਹੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਹੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦਹੇ
ਆਂ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਿਾਰਹੇ ਖਰਜ਼ਚਆਂ ਦਾ ਅਤਹੇ ਿਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਠੀਕ ਐ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਘਰ ਦਾ ਿੌਦਾ ਕਰ ਲਵੋ।” ਮੈਂ ‘ਸ਼ਰਲੀਿ ਪ੍ਾਪਰਟੀ' ਦਹੇ ਨਾਂ ਥੱ ਲਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ ਕਹੇ ਪੈਿਹੇ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ
ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦਆਂਿੀ।
“ਮੈਡਮ ਮਹੇਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਇ ਐ।”
“ਦੱ ਿੋ!” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਮੁੰ ਡਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਪਰ ਉਿ
ਨੂੰ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੱ ਲ ਕਜ਼ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
“ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਠਜ਼ਹਰ ਕਹੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਿੀਂ ਠੀਕ ਿਮਝੋ, ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਹੇਚਣ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ
ਦਹੇਣ ਲਈ ਇਕ ਐਿਟਹੇਟ ਏਜੰ ਿੀ ਖੋਲ੍ ਲਈ ਜਾਵਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿਾ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਉਿ ਏਜੰ ਿੀ ਰਾਹੀਂ ਅਿੀਂ ਇੰ ਸ਼ੋਰਿ
ੈਂ ਅਤਹੇ ਮਾਰਟਿਹੇਿ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦਹੇ ਆਂ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂ ਕੋਈ ਚੰ ਿੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਆਵਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਿਕਦਹੇ ਆਂ। ਇਿ ਏਰੀਏ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਰਾਏ
ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰ ਿ ਐ।”
“ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਿੋਜ਼ਚਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਐ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਿਾਰਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਮੈਨੰ ੂ ਿਰੂਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਰਜ਼ਹਣਾ।”
“ਜੀ ਿਰੂਰ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹੇ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਠੀਕ ਐ ਕੰ ਪਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਰਜ਼ਜਿਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਦਹੇਵਾਂਿੀ। ਇਕ ਿੱ ਲ ਹੋਰ ਜ਼ਧਆਨ

ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਐ ਜ਼ਕ ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਜ਼ਵਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਿਿੋਂ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਐ। ਮਹੇਰਾ
ਮਤਲਬ ‘ਿਰੋਥ' ਚਾਹੀਦੀ ਐ।”
“ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐ ਜੀ ਮਹੇਰੀ ਿਾਰੀ ਪਲੈ ਜ਼ਨੰਿ ਇਿਹੇ ਅਧਾਰ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਐ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ‘ਬਾਇ' ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਛੁੱ ਟੀ
ਲਈ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਲੈ ਕਹੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਜੋ ਅੰ ਕੜਹੇ ਇਕੱ ਠੇ
ਕੀਤਹੇ ਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਅਧਾਰ 'ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿ ਿੀ। ਦਹੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਿਨ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਘਰ
ਦੀ ਜ਼ਰਪਹੇਅਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਦਹੇਵ ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ
'ਸ਼ਰਲੀਿ ਐਿਟਹੇਟਿ' ਨਾਂ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਖੋਲ੍ ਕਹੇ ਉਿ ਦੀ ਿਾਰੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੰ ਪਨੀ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਹੇਅਰ ਦਹੇ ਕਹੇ
ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਜ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਹੇ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿੀ।
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਹੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਤਹੇਿੀ ਕਾਰਣ ਉਿ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਿਨ। ਦਹੇਵ ਦੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱ ਕੀ ‘ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿੀ। ਦਹੇਵ ਨੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਿਾਰ ਿਟਾਫ ਭਰਤੀ
ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਾਰੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਇਿ ਕੰ ਪਨੀ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਵ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਿਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿੀ ਨਾ
ਹੀ ਉਿ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰ ਡ ਿਨ। ਿਾਰਾ ਜ਼ਹਿਾਬ ਜ਼ਕਤਾਬ ਲਾ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਚੌਥਹੇ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਦਾ ਭਾਿੀਦਾਰ ਬਣਾ
ਜ਼ਲਆ। ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਘਟ ਿਈ ਿੀ। ਦਹੇਵ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਹੇ ਲਹੇ ਖਹੇ
ਜੋਖਹੇ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧ ਜ਼ਵਚ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਹੁੰ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਦਹੇਵ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਅਤਹੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤਹੇ ਲਹੇ ਟ ਤੱ ਕ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਦਹੇਵ ਦਹੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਅਤਹੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ‘ਿਰੋਥ' ਨਾਲ
ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਦਹੇਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮਾ ਜ਼ਵਚ ਮਿਰੂਫ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਪਰਿਨਲ ਿੈਕਟਰੀ ਰੂਥ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਿਾਏ ਵਾਂਿ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਅੱ ਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਰੂਥ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਪਜ਼ਹਲੀ
ਿੈਕਟਰੀ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਿਾਰਾ ਕੰ ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿੰ ਭਾਲ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਇਿ ਖਹੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ
ਪੁਰਾਣਾ ਿੀ। ਰੂਥ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱ ਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਦਾ
ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਕੁੱ ਟ ਕੁੱ ਟ ਕਹੇ ਭਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਕਈ ਚੀਿਾ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਆਲ ਨਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਕਈ ਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ
ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਰੂਥ ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ। ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਜਥਹੇ ਪ੍ੀਤ ਰੂਥ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਨਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ ਉਥਹੇ
ਰੂਥ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲਿਦੀ।
ਰੂਥ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਵੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਿ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਬਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਕਈ
ਵਾਰ ਰੋਈ ਵੀ ਿੀ। ਰੂਥ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੂਥ ਕੋਲ ਵੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਰੂਥ ਕੋਲ
ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਹਲਕਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਰੋ ਧੋ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ
ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਝ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਜ਼ਿਲਾ ਕਦਹੇ ਨਾ ਕਦਹੇ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਰੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਜ਼ਦਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਘੜ ਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱ ਡੀ ਭੈਣ ਵਾਂਿ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜ਼ਵਚ ਲੁਕਾ ਲੈਂ ਦੀ।

ਰੂਥ ਹੀ ਉਿ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿਾਂ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮਾ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਦਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰਖਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ
ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਵੱ ਡਾ ਘਰ ਲੈ ਿਕਦੀ ਿੀ ਪਰ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਉਹ
ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ
ਨਹੀਂ ਿੀ। ਰੂਥ ਜਦ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੁਪਨਾ ਟੁੱ ਟ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ। ਰੂਥ ਨੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿੀ ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਮਜ਼ਹਲ ਵਰਿਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਿਧਾਰਨ ਜ਼ਜਹਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ
ਹੋਈ। ਰੂਥ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਇਿ ਿਬੰ ਧੀ ਕਦਹੇ ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਅਤਹੇ ਇਕੱ ਜ਼ਠਆਂ ਜ਼ਵਚਰਜ਼ਦਆਂ ਰੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ
ਬਹੁਤਹੇ ਿਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤਹੇ ਿੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਕੁਲ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਇਕ ਘੜੀ ਵਰਿੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਚੌਵੀ ਘੰ ਜ਼ਟਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟਹੇਬਲ ਬਜ਼ਣਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਿਰੀਰਕ
ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪਰ ਮਾਨਿਕ ਕੰ ਮ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਦੀਆਂ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਥਕਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀਆਂ। ਿਵਹੇਰਹੇ
ਛਹੇ ਵਜਹੇ ਉੱਠ ਕਹੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਜ਼ਤੰ ਨ ਵਾਰ ਵਰਜ਼ਜਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜ਼ਜੱ ਮ' ਜਾਂਦੀ। ਵਰਜ਼ਜਸ਼ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁੱ ਲ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਤਰੋ ਤਾਿਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨਿਕ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱ ਕਤੀ ਲਈ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਉਹ ਕੋਈ
ਜ਼ਫ਼ਲਮ ਵਹੇਖਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਕਤਾਬ ਦਹੇ ਕੁਝ ਿਫਹੇ ਪੜ੍ਦੀ। ਪੜ੍ਨ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਚੰ ਿੀਆਂ ਜ਼ਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ
ਉਿ ਨੂੰ ਮੋਹ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਚੱ ਤ ਚਹੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਮੋਹ ਭੰ ਿ ਹੋ ਜਾਣਿਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹ ਇੱ ਕ ਦਮ ਹੀ
ਹਰ ਪਾਿਹੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਘਰ ਜਾਵਹੇਿੀ।

ਛੱ ਤੀਵਾਂ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਪ੍ੀਤ ਿੁੱ ਤੀ ਪਈ ਿੀ ਜਦ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੀ। ਫੋਨ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ। ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ
ਦਹੇ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਪਰ ਉਿ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਦਹੇ ਅੰ ਦਾਿ ਤੋਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਿਈ ਿੀ। ਉਹ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਦਹੇਰੀ ਲਊਂਜ ਜ਼ਵਚ ਆ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਜ਼ਿਰ ਫੜੀ ਅਫਿੋਜ਼ਿਆ ਬੈਠਾ ਿੀ।
ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਦਹਾਂਤ ਕਈ ਿਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਧੁਨਖਵਹੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪਉ ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਵਆਹ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਜ਼ਹਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਿੁਰਾ ਬਾਰ੍ਾਂ ਕੁ ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੂੰ
ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਿਾਦਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰ ਦਾ।
'ਹੋਰ ਚਹੁੰ ਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਦਾ ਈ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰ ਲਾਂਿਹੇ। ਰੋਟੀ ਪਕਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਮਹੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱ ਧੀ ਲੰਘ ‘ਿੀ ਅੱ ਧੀ ਰਜ਼ਹ ‘ਿੀ।'
ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਦੀ ਅੱ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਿੀ। ਕੁਝ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿਾਹ ਦੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ
ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱ ਢਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਜ਼ਨਰਮਲ ਕੋਲ ਿਮੀਨ ਦਹੇ ਮਿਾਂ ਜ਼ਤੰ ਨ ਏਕੜ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਪ੍ੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਤੰ ਨ ਏਕੜ ਿਮੀਨ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਹੀ
ਪਾਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਬੁਢਹੇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਵੀ ਿਾਂਜ਼ਭਆ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਪਉ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ
ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਪਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।

“ਜ਼ਨਰਮਲਾ ਅੱ ਧੀ ਖਾ ਲਵਹੇ ਪਰ ਕਰਜਾ ਨਾ ਲਵਹੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜਾ ਜ਼ਿਰ ਚੜ੍ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਲਾਹੁਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ।
ਜੱ ਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਜ਼ਹੰ ਦਾ ਈ ਨੀ।”
ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਿਾ ਨਾ ਜ਼ਲਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਹੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਹੇ
ਪੈਿਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਿਾਰਹੇ ਦੋਿਤਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕਰਿਾ ਲੈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਨਾਂਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰ
ਮਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉਿ ਨੇ ਿਾਫ਼ ਜ਼ਬਆਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ।
“ਿਰਦਾਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਜ਼ਵਆਹ ਨੀ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਕੁੜੀ ਦਹੇ ‘ਨੰਦ ਦਹੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਹੇਣ ਲੈ ਣ ਨੀ ਕਰ
ਿਕਦਾ। ਨਾ ਈ ਮੈਂ ਜੰ ਨ ਿਾਂਭਣ ਜੋਿਾ ਆਂ। ਜਹੇ ਥੋਂਨੰ ੂ ਮੰ ਜੂਰ ਆ ਤਾਂ ਭਵਾਂ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਆ ਕਹੇ ‘ਨੰਦ ਲੈ ਜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਾਿਰੀ
'ਕਾਲ।”
ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਹੁਰਾ ਿਾਊ ਬੰ ਦਾ ਿੀ। ਮੱ ਧ ਵਰਿ ਦਾ ਜ਼ਕਿਾਨ ਅਤਹੇ ਕਾਮਰਹੇਡ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਮਲ ਦੀ ਿਾਫ਼ ਿੱ ਲ ਨੇ
ਮੋਹ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤਹੇ ਢਕਵੰ ਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਬਹੇਸ਼ਕ ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ
ਮੋਟਾ ਦਾਜ ਦਹਹੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਪਰ ਜ਼ਦਖਾਵਾ ਉਿ ਨੇ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਹੀ ਕਰਨ
ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਕੁੜੀ ਆਪਣਹੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਹਹੇਜ ਲੈ ਕਹੇ ਆਵਹੇ ਐਨੀ ਕੁ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਿਰੂਰ ਿੀ।
ਇਿ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨਰਮਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੱ ਥ ਅੱ ਿਹੇ ਵਧਾਇਆ।
“ਜੀ ਜ਼ਜਹਨੇ ਕੁੜੀ ਪਾਲ ਪੋਿ ਕਹੇ ਦਹੇ ‘ਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਕੀ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਿਾਨੂੰ ਮੰ ਜੂਰ ਆ ਅਿੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਹੇੜ ਦਹੇ ਕੱ ਪਜ਼ੜਆ ਜ਼ਵਚ
ਲੈ ਕਹੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਆਂ।” ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਜ਼ਵਆਹ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਿ
ਹੀ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੇ ਵੱ ਡਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਦਾਜ ਦਹੇ ਕਹੇ ਜ਼ਵਆਜ਼ਹਆ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੱ ਧ ਹੀ ਹੋਵਹੇ।
ਿੁਰਹੇ ਦਾ ਜ਼ਵਆਹ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਵਰਿਹੇ ਿਾਦਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਦਹਹੇਜ ਦਹੇਣ ਲਈ ਿੋਰ
ਲਾਇਆ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੇ ਲਕੀਰ ਜ਼ਖੱ ਚ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਨਾ ਉਿ ਨੇ ਦਹੇਣ ਲੈ ਣ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਿਤ੍ਾਰਾਂ ਿਾਲਾਂ
ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਆਹ ਜ਼ਲਆ। ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਦੀ ਹੋ ਿਈ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਮਨੋ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਕੁੜੀ ਜੀਤੋ ਜ਼ਿਆਣੀ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਚਆਰੀ ਿੀ।
ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਕਰਕਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਿਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੁਰਾ ਵੀ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਵਰਿਾ ਮੁੰ ਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ
ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੁਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਠੀਕ ਿੁਿਾਰ ਲਵਹੇਿਾ।
ਜ਼ਨਰਮਲ ਦਾ ਭਰੋਿਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱ ਟ ਜ਼ਿਆ। ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਚਾਲਹੇ ਉਿ ਦੀ ਿਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨ। ਿਮੀਨ ਦੀ ਵਿੀਅਤ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ
ਦਹੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਆਪ ਉਹ ਿੋਚਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਿਲਾ ਿਾਹ ਆਵਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵਹੇ। ਿੁਰਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ
ਜ਼ਕਿ ਨੂੰ ਦਹੇ ਿਕਦਾ ਿੀ! ਹੁਣ ਜਦ ਿੁਰਾ ਨਸ਼ਹੇ ਵਰਤਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ ਤਾਂ ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਝੋਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਬਣ ਕਹੇ ਚੁੰ ਬਜ਼ੜਆ।
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਤਾਂ ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਾ। ਜਹੇ ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਬਹੁਤਾ
ਜ਼ਧਆਨ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੁਰਾ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ। ਜ਼ਫਰ ਤਾਂ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ।
ਜਦ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਨਰਮਲ ਤੋਂ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕਵੇਂ ਲੁਕੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਬਥਹੇਰਾ ਿਮਝਾਇਆ। ਅਪਣਹੇ

ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਿਤਾ ਪਾਇਆ। ਉਿ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ। ਿੁਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ ਦਾ ਅਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਿੁਰਾ ਜਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬਮਾਰ ਜ਼ਪਉ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਉਂਦਾ।
ਉਿ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਿਮੀਰ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਿੁਰਾ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਕ ਅੱ ਜ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕਦਹੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਹੇਿਾ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਜ਼ਟਕਦਾ। ਉਹ ਬਥਹੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਹੁੰ ਦਾ ਉਿ ਦਹੇ
ਉਲਟ। ਉਹ ਿਿੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਲਿਦਾ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਜ਼ਮਕਦਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਅਿਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਕਦਾਰ
ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂ ਦਾ ਅਤਹੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਹੇਚਣ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੂੰ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਦਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਪੈਿਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਹੇ ਲੈਂ ਦਹੇ ਐ ਤਹੇ ਮਾਲ ਮਾੜਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਆ।
ਮੁਕਦੀ ਿੱ ਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਲੱਿਾ।
ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਹੇ ਨੂੰ ਫੜ ਜ਼ਲਆ। ਿੁਰਹੇ ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ
ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱ ਠੀ ਜ਼ਵਚ ਆਈ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪੈਿਹੇ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਹੱ ਥ ਵਧਾਇਆ
ਅਤਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਿ ਦੀ ਿਮੀਰ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਕਆ ਟੋਜ਼ਕਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੇ ਿਮੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਕਹੇ
ਉਿ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਿਹੇ ਕੱ ਢਣਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੌਖਹੇ ਲੱਿਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦੀ ਿਮੀਰ ਜ਼ਜਵੇਂ
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਹੇਲਹੇ ਿੌਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਿ ਦਾ ਹਰ ਰੋਿ ਦਾ ਜ਼ਕੱ ਤਾ ਬਣ ਜ਼ਿਆ।
ਿੌ ਜ਼ਦਨ ਚੋਰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਇੱ ਕ ਜ਼ਦਨ ਿਾਧ ਦਾ ਆਉਣਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਘਟ
ਰਹੀ ਜ਼ਵੱ ਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਵੱ ਕਰੀ ਜ਼ਕਉਂ ਘਟੀ! ਿੁਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੀ।
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਪੈਿਾ ਵੀ ਆਿਹੇ ਪਾਿਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਇਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਿਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ
ਉਿ ਨੂੰ ਅੱ ਚਵੀ ਜ਼ਜਹੀ ਲੱਿ ਿਈ ਜ਼ਕ ਇਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਿੀ! ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤਹੇ ਖੜ੍ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਵਕਰੀ ਚੰ ਿੀ ਭਲੀ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਿੁਰਾ ਸ਼ੱ ਕ ਦਹੇ ਘਹੇਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਅਮਲੀ ਬਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਜਦ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਖਲਾਇਆ ਜ਼ਪਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਪੁੱ ਛ ਜ਼ਿੱ ਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ
ਮੰ ਨ ਜ਼ਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
ਿੁਰਹੇ ਦਾ ਔਖਾ ਵਹੇਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਇਿ ਔਖਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਨੂੰ ਿੌਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ। ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਖਹੇਤ ਤੋਂ ਦੋ
ਜ਼ਕੱ ਲਹੇ ਦੀ ਜ਼ਵੱ ਥ ‘ਤਹੇ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਖਹੇਤ ਿੀ। ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਲੱਛਣ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਹੇਈ ਚੱ ਲ। ਉਹਦੀ ਜਮੀਨ ਆਪਣਹੇ ਨੇੜਹੇ ਲਿਦੀ ਆ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਮਝ ਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ
ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਿੰ ਢ ਲਈ। ਅਮਲੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਸ਼ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਤਾ ਿੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ
ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੁਰਾ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਿਮਝਣ ਲੱਿਾ। ਿੁਰਾ ਬਹੁਤਾ ਿਮਾਂ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਬਤਾਉਣ
ਲੱਿਾ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਬਥਹੇਰਾ ਕੁਰਲਾਇਆ।
“ਉਏ ਇਹਨਾਂ ਦਹੇ ਚੱ ਟਹੇ ਦਰੱ ਖਤ ਹਰਹੇ ਨੀ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਹੇ। ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੀ ਨੀ ਕਰਨੀ।” ਜ਼ਨਰਮਲ
ਦੀ ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਕਦਹੇ ਨਾ ਿੁਣੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਜ਼ਹ ਲਵੋ ਨਸ਼ਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਮੱ ਤ ਮਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ।

ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਿਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਿੁਰਾ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਹੇ ਦਹੇ ਲਾਲਚ ਜ਼ਵਚ ਤੁਜ਼ਰਆ ਜ਼ਫਰਦਾ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਧ
ਨਸ਼ਹੇ ‘ਤਹੇ ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ‘ਤਹੇ ਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਅਫੀਮ ਭੁੱ ਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀ ਿੀ। ਿੁਰਹੇ ਜ਼ਿਰ ਰੋਿ ਪੈਿਹੇ ਚੜ੍ਨ ਲੱਿਹੇ।
ਜ਼ਿਹਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਘਰਦੀ ਿਈ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਦਹੇ ਹੁੰ ਦੀ ਕਦਹੇ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਨਰਮਲ ਨੇ ਿਵਾਿ
ਜ਼ਤਆਿ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀਤੋ ਇਕੱ ਲੀ ਰਜ਼ਹ ਿਈ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱ ਲੀ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋ ਿਈ।
ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਹਿਾਬ ਜ਼ਕਤਾਬ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਰਕਮ ਦਾ ਜੋੜ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਪੈਰ ਫੁੱ ਲ ਿਏ।
ਉਹ ਿੁਆਜ਼ਚਆ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਏਜੰ ਟ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਆਇਆ ਜ਼ਜਿ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ
ਚੋਰੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਏਜੰ ਟ ਨੇ ਜਦ ਪੈਿਹੇ ਮੰ ਿਹੇ ਤਾਂ ਏਨੇ ਪੈਿਹੇ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਦਾ ਿਾਹ ਿੁੱ ਕ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਉਹ
ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਹੁੰ ਦਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱ ਜ ਉਹ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਵਚ ਹੁੰ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਹੇਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਵਚਾਰ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ
ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਚਰ ਜ਼ਟਕ ਿਜ਼ਕਆ।
“ਆਹ ਿਾਰਹੇ ਪੈਿਹੇ ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋਕ ਦਹੇ ਭਾਅ ਦਹੇ ਲਏ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਿਣਹੇ ਦਹੇਣਹੇ ਪੈਣਹੇ ਿੀ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ
ਉਪਰ ਹੋਰ ਅਜ਼ਹਿਾਨ ਚਾੜ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਦਹੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਿਹੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਦਹੇਣਹੇ
ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਥੋਂ ਿੀ! ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਿੱ ਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਾ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਅੱ ਖ ਤਾਂ
ਿਮੀਨ ‘ਤਹੇ ਿੀ।
“ਤੂੰ ਆਏ ਂ ਨਾ ਜ਼ਫਕਰ ਕਰ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਂ ਮੂੰ ਹ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦੱ ਬ ਕਹੇ ਆਇਆ ਹੁੰ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਹਿਾਬ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
ਤੈਥੋਂ ਮੰ ਿਹੇ ਤਾਂ ਨੀ। ਲੈ ਆਹ ਫੜ ਮਾਵਾ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਪਲਾਿਟਕ ਦਹੇ ਪਹੇਪਰ ਜ਼ਵਚ ਲਪਹੇਟੀ ਅਫੀਮ ਉਿ ਨੂੰ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ
ਭੋਰਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਉਿ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਡਾ ਮਾਵਾ ਬਣਾ ਕਹੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਲਆ।
ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਿਮੀਨ ‘ਤਹੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਵਾਢਾ ਰੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਿੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਦਹੇਰ ਨੀ ਲਿਣੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ
ਿਮੀਨ ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਲੋ ਕੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਅੱ ਧਾ ਰੱ ਬ ਹੁੰ ਦਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੋਨੇ ਜ਼ਵਚ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਕੀ
ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਿੀ। ਆਪਣੀ ਖਿਤਾ ਅਤਹੇ ਬਹੇਿੈਰਤ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਿੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਲੋ ਰ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹਣਾ ਠੀਕ
ਿਮਝਦਾ। ਬਿ ਨਸ਼ਹੇ ਹੀ ਉਿ ਦੀ ਹਰ ਿਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਾਥ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ।
ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦੀ ਜੀਪ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਕਹੇ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਈ
ਰਖਦਾ। ਬਲੈ ਕ ਦਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰ ਮ ਵੀ ਉਿ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂ ਦਾ।
“ਿੁਜ਼ਰਆ ਯਾਰ ਆਹ ਿਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪਚਾਉਣਾ ਐ ਿਰੂਰ। ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਕਤਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਿਰੂਰੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਹੇਰਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਘਰ
ਦਾ ਬੰ ਦਾ ਨੀ ਯਕੀਨ ਆਲਾ।” ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਿੱ ਚ ਹੀ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿੋਚਹੇ ਤੋਂ ਿੈਰ
ਕਨੂੰਨੀ ਚੀਿ ਲੈ ਕਹੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਿੁਰਾ ਬਹੁਤਾ ਅਜਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਹੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਹੇ ਕਾਬੂ ਜ਼ਵਚ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਦਹੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦੀ ਅੱ ਖ ਜੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਿੋਜ਼ਚਆ ਪਰ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਖੋਅ ਜਾਣ ਦਹੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਿ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਤੋ ਦਾ ਮਿੂਮ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਾ ਜ਼ਪੱ ਛਾ
ਨਾ ਛੱ ਡਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ।
ਤਾਰਾ ਵੀ ਜਦ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਹੇ ਿੁਰਾ ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਿਾਹ-ਿਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਠਾ ਕਹੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਿ ਜ਼ਪਲਾਉਂਦਾ। ਕਦਹੇ ਕਦਾਈ ਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਨੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਿ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਜ਼ਨੱਕਹੇ ਮੋਟਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਨ ਜ਼ਪਉ ਪੁੱ ਤ
ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਚੜ੍ਾਈ ਜਾਂਦਹੇ। ਿੁਰਾ ਜ਼ਜਿ ਦੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਿਮਾਜ ਜ਼ਵਚ ਿਾਰੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਇੱ ਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ ਿੀ ਅਤਹੇ ਕੋਈ
ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਿੀ, ਉਹ ਤਾਰਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਮਮੂਲੀ ਅਜ਼ਹਿਾਨਾਂ ਹਹੇਠ ਦੱ ਜ਼ਬਆ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਾ।
ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬਹੇਦਰਦੀ ਅਤਹੇ ਬਹੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਵਰਜ਼ਤਆ ਜਾਵਹੇ। ਖਾਿ ਕਰਕਹੇ ਉਿ
ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਕੱ ਜ਼ਢਆ ਹੀ ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਵਹੇ। ਿੁਰਹੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੂਹ ਕੀ ਇਕ ਭੋਰਾ ਟੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਿ ਿੰ ਜਮ
ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ਾ ਕੁ ਿਮਾਂ ਲਿਣਾ ਿੀ। ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਪਰਨੋਟ ਬਣਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਿਮੀਨ
ਜ਼ਲਖਵਾ ਲਈ। ਨਸ਼ਈ ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਤਾਰਾ ਕਹੀ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਜਥਹੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜ਼ਿਆ ਕਰੀ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ
ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱ ਡ ਜ਼ਿਆ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਪੈਿਹੇ ਵਹੇਖਹੇ ਤਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਤਰ੍ਾਂ-ਤਰ੍ਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਆਏ।
ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਿੱ ਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਕਦੀ। ਿੁਰਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨੀਕ ਬਜ਼ਣਆ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਾ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ
ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਿਬੂਰੀ ਬੱ ਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਪਆ।
ਿਵਹੇਰਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਨੇ ਿੁੱ ਤਹੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰਹੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਨਾਚਾਹੁੰ ਜ਼ਦਆਂ ਵੀ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਦੱ ਿਣਾ ਜ਼ਪਆ“ਤਾਰਹੇ ਚਾਚਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਲਆਇਆਂ।”
“ਜ਼ਕਤਹੇ ਜਮੀਨ ‘ਤਹੇ ਿੂਠਾ ਤਾਂ ਨੀ ਲਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੰ ੂ ਨੀ ਲਿਦਾ ਹੁਣ ਮਹੇਰਾ ਹੋਰ ਐਥਹੇ ਟੈਮ ਲੰਘੂ। ਤੈਨੰ ੂ ਿੌ ਦੀ ਇਕੋ ਿੁਣਾ
ਜ਼ਦਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰ ਦਹੇ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਬਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹੇਕੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ।” ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਿਹੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਿੁਰਹੇ ਨੇ
ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਮੂੰ ਹ ‘ਚ ਪਾ ਜ਼ਲਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿੀ।
ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਮੀਨ ਵੀ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਹੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਲੋ ਕ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦਹੇ ਜ਼ਕ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਿਮੀਨ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮੁੱ ਲ ਤਾਜ਼ਰਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿੁਰਹੇ ਤੋਂ ਿਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਿ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਿੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਰਾ ਆਪ ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਕਹੇ
ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਪਰੋਨੋਟ ਵੀ ਉਿ ਕੋਲ ਿਨ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਪੀ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੁੱ ਖ ਿਾਂਦ ਪੁੱ ਛ ਕਹੇ ਤਾਰਾ ਆਪਣਹੇ ਅਿਲੀ
ਮਕਿਦ ਵੱ ਲ ਆਇਆ।
“ਲੈ ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਿ ਪੈਿਹੇ ਆ। ਮਾੜੀ ਜ਼ਕਿਮਤ ਤਹੇਰੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਪੁਠੇ ਪਾਿਹੇ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ। ਆਹ
ਪਰੋਨੋਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੈਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਤੈਨੰ ੂ ਦਹੇਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਕਥਹੇ ਤਹੇ ਕਦੋਂ ਖਰਚ ਦਹੇਵਹੇ। ਜਮੀਨ ਤਾਂ ਿਹੁਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਲਹੇ
ਲਾ ‘ਤੀ।” ਤਾਰਹੇ ਦੀ ਿਮੀਰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਝੂਠ ਅਤਹੇ ਖੁਦਿਰਿੀ ਦੀ ਲਹੇ ਪ ਹਹੇਠ ਦੱ ਬੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਿ ਦਹੇ ਿੁਨਾਹ ਨੇ
ਉਿ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਕੰ ਬਣੀ ਜ਼ਲਆ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਇਿ ਿੁਨਾਹ ਦਹੇ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਨੂੰ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਮੈਂ' ਦਹੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਿੁਰਾ ਜ਼ਿਰ ਿੁੱ ਟੀ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਦੀ ਅੱ ਖ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਵੱ ਲ ਿੀ। ਜੀਤੋ ਡੌਰ ਭੌਰ ਹੋਈ ਕਦਹੇ ਿੁਰਹੇ ਵੱ ਲ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਤਾਰਹੇ ਵੱ ਲ
ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਉਹ ਕੰ ਧ ਦੀ ਢੋਅ ਲਾਈ ਖੜ੍ੀ ਿੀ। ਪਲ ਕੁ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਤੋਂ ਢੋਅ ਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਖੜ੍ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਜ਼ਘਿਰਦੀ ਿਮੀਨ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਡੱ ਿ ਪਈ। ਉਿ ਦੀ ਮਿੂਮ ਬਹੇਬਿੀ ਨੂੰ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰਲਹੇ
ਤੋਂ ਵਹੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਉਿ ਅੰ ਦਰਲਹੇ ਇਨਿਾਨ ਨੇ ਤਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰ ਿਾਜ਼ਰਆ
ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਨਰਦਈ ਜ਼ਦਲ ਜ਼ਵਚ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਤਰਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਹੜਹੇ ਜ਼ਵਚ ਛੱ ਡ
ਕਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਿੁਰਾ ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚ ਧੁੱ ਤ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਜਾ ਜ਼ਡੱ ਿਾ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਜ਼ਲਆ। ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਿੁੱ ਕਹੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤਹੇ ਜ਼ਨਰਜ਼ਜੰ ਦ ਜ਼ਜਹੀ
ਦਹੇਹ ‘ਤਹੇ ਉੱਡਦੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਿਰ ਮਾਰੀ। ਜ਼ਵਆਹ ਵਹੇਲਹੇ ਿੁਰਾ ਬਣਦਾ ਤਣਦਾ ਅਤਹੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਦਾ ਿਭਰੂ ਿੀ। ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਿੁਰਹੇ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰ ਨ ਿਮਜ਼ਝਆ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਰਾ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਿੁਿਜ਼ਰਆ ਲੱਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲੋਂ
ਵੱ ਧ ਉਿ ਦਹੇ ਕਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇ ਦੀ ਤੰ ਦ ਿਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ
ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਨੂੰ ਉਹ ਤੰ ਦ ਟੁਟਦੀ ਨਿਰ ਆਈ। ਘਰੋਂ ਬਹੇਘਰ ਹੋਣ ਦਹੇ ਆਿਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਪਰਤੱ ਖ ਨਿਰ
ਆਏ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਿੰ ਭਾਲ ਕਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਮੂੰ ਹ ਹੱ ਥ ਧੋ ਕਹੇ ਉਹ ਪਹੇਜ਼ਕਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ
ਹੋ ਿਈ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਉਿ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ।
ਪਹੇਕੀਂ ਜਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਿੀ। ਉਹਨਾ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਵੀ ਜ਼ਫਕਰ ਨਾਲ ਿੂਤਹੇ ਿਏ। ਿੁੱ ਿਹੇ ਦਾ ਉਬਾਲ ਵੀ ਆਇਆ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਿੁਰਹੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ। ਜ਼ਪਉ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਜ਼ਡਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਹੇਖੀ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਅਮਲੀ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰਹੇ ਮੁੰ ਜ਼ਡਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਾਣਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਿਰੀਰ ਦਹੇ ਬਹੇਇਲਾਜ ਜ਼ਬਮਾਰ ਅੰ ਿ ਵਾਂਿ ਿਰੀਰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਚੁੰ ਬੜਹੇ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ
ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱ ਖ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਹਨ। ਅੰ ਿ ਵਾਂਿ ਹੀ ਨਾ ਕੱ ਟ ਕਹੇ ਜ਼ਿੱ ਟਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਹਨ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ
ਲਭਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਹੇ ਪੈਿਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਜਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੌਿਲਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਵੈਿੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਹਨੇ੍ ਰਾ ਹੀ ਿੀ। ਿਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕਹੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਬਥਹੇਰੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਲੜਾਈ ਝਿੜਾ ਕਰਨ ਜੋਿਾ ਿੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਹੁਣ
ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਿਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੁਨਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਅੱ ਿਹੇ ਅੱ ਖ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਉਹ
ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਇੰ ਝ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਪਛਾਜ਼ਣਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਆਪਣਹੇ
ਕੰ ਮ ਲੱਿਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਿੁਰਾ ਵਾਹਵਾ ਦਹੇਰ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਖੱ ਚਣ ਲਈ ਖੜ੍ਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਿੁਣਾ ਬਈ ਿੁਜ਼ਰਆ ਜ਼ਕਵੇਂ ਆ!”
“ਵੱ ਡਹੇ ਭਾਈ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕੀ ਜਾਨ ਜ਼ਨੱਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰ ਕੋਈ ਮਹੇਰਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਲਲਕੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਮੰ ਨਤ ਕੀਤੀ।
“ਿੁਜ਼ਰਆ ਅੱ ਜ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮਾਲ ਨੀ ਘਰ। ਆਹ ਲੈ ਚਾਰ ਜ਼ਛਲੜ ਲੈ ਜਾ ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਕਾਨ ਤੋਂ ਿੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕਹੇ ਕੰ ਮ ਚਲਾ ਲਾ।

ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਿਬਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰ ਦਾ।” ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਹੁਣ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਮੱ ਤਾਂ ਦਹੇਣ ਲੱਿ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜਹੇਬ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦਿਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱ ਢ
ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿੁਰਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਜੀ ਜ਼ਭਆਣਾ ਜ਼ਜਹਾ ਵਹੇਖਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਿੁਰਾ ਿਮਝ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ
ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਿਕਦੀ। ਪਰ ਨਸ਼ਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਜਉਣਾ ਉਿ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੀ। ਇਕੋ ਇਲਾਜ ਿੀ ਜ਼ਕ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀਆਂ ਿੋਲੀਆਂ
ਜਾਂ ਖੰ ਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਜ਼ਦ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਚਲਾਵਹੇ। ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ ਬਈ ਐਥਹੇ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਜ਼ਕਰਲੀਆਂ ਤੱ ਕ ਖਾ ਜਾਂਦਹੇ
ਐ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਕਰਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡੰ ਿ ਟਪਾਉਣਾ ਪਵਹੇ।
ਿੁਰਹੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕ ਘਰ ਹੀ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਜ਼ਿਆਂ ਦਹੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ
ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੰ ਿੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਿਨ।
ਿੋਚਦਹੇ ਜ਼ਕ ਜਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਹੇਘਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਜ਼ਹਣਿਹੇ! ਅੰ ਦਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਜਾਿਦਾ। ਜਹੇ
ਘਰ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਦਹੇ ਆ ਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਫਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਜ਼ਿਆ
ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
ਿੁਰਹੇ ਕੋਲ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਾਜ਼ਿਉਂ ਵੀ ਪੈਿਾ ਉਿ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਪੰ ਡ ਦਹੇ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ ਅਮਲੀ ਉਿ
ਦਹੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਣ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਕਦਹੇ ਕਦਾਈ ਂ ਿੁਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ
ਫਜ਼ੜਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਿਲਾ ਚਾਰ ਥੱ ਪੜ ਮਾਰ ਕਹੇ ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਵਾਹ ਲਿਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਵੀ ਦਾਅ
ਲਿਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ਜ਼ਜਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਉਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦਹੇ। ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਦਾ ਇਿ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿਰ ਜਾਣਾ
ਅਿਜ਼ਹ ਲਿਦਾ। ਉਹ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਪਹੇਕੀਂ ਜਾਣ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦੀ। ਿੋਚ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੀ। ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਪਉ ਨੇ
ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ ਉਿ ਦਹੇ ਬੂਹਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜਾ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜਾਂਵਾਂ! ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਮ ਆਪਣਹੇ ਅੰ ਦਰ ਦਬਾਈ ਰੱ ਖਦੀ। ਿੁਰਾ
ਉਿ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਰਆ ਲਿਦਾ ਨਾ ਜ਼ਜਉਂਦਾ। ਜਹੇ ਉਹਦਹੇ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਜੀਅ ਉਹ ਘਰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਤਆਿ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ ਿੀ।
ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਹਨੇ੍ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੱ ਕ ਿੁਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੁੱ ਿਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤਹੇ
ਉਹ ਬਹੇਬਿ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਵਾਿਾ ਖੜਜ਼ਕਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਾ ਿਮਝ ਕਹੇ ਕੁੰ ਡਾ ਖੋਲ੍ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਉਿ
ਦਾ ਮੱ ਥਾ ਠਣਜ਼ਕਆ।
“ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਨੀ ਆਏ ਅਜਹੇ। ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਲ੍ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਲਉ।” ਉਹਦਹੇ ਬੋਲ ਕੰ ਬ ਿਏ।
“ਮੈਂ ਉਹਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲਣ ਆਇਆਂ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਧੱ ਕਾ ਦਹੇ ਕਹੇ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਲ ਧੱ ਜ਼ਕਆ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਲਹੇ ਰ ਮਾਰੀ
ਅਤਹੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਚੀਕੀ।
“ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਚਾਉ।” ਅਵਾਿ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੁਆਂਢੀ ਭੱ ਜਹੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਚੱ ਤ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ
ਹੋਵਹੇਿੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਿਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆ। ਿੁਆਂਢੀ ਚਾਚਹੇ ਨੇ ਭੱ ਜਹੇ ਜਾਂਦਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜੀਤੋ ਦਾ
ਜ਼ਿਰ ਪਲੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲ 'ਤਹੇ ਜ਼ਮੱ ਟੀ ਪਾ ਦਹੇਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦਹੇ ਕਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਜੀਤੋ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰ ਘਰ ਕਰ ਜ਼ਿਆ।
“ਤੂੰ ਿਾਰੀ ਜਮੀਨ ਫੂਕਤੀ। ਜ਼ਪਉ ਦਾਰੂ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਜ਼ਿਆ। ਲੋ ਕਾਂ ‘ਚ ਿਾਰੀ ਇੱ ਿਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਹੇਰਹੇ ਧਿੜਹੇ ਮਹੇਰੀ

ਇੱ ਿਤ ਤਹੇ ਵੀ ਹੱ ਥ ਪਾਉਣ ਲੱਿਹੇ ਆ। ਤਹੇਰਹੇ ‘ਚ ਭੋਰਾ ਅਣਖ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਕ ਨਹੀਂ।” ਜੀਤੋ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ
ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ। ਉਿ ਅੰ ਦਰ ਜਟਕੀ ਅਣਖ ਨੇ ਅੰ ਿੜਾਈ ਲਈ।
“ਅੱ ਜ ਿਾਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੀ।” ਉਿ ਨੇ ਦੋ ਨਸ਼ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿੋਲੀਆਂ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ
ਅੰ ਦਰਲੀ ਅਣਖ ਵੀ ਿੌਂ ਿਈ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਵੱ ਲ ਹੋ
ਤੁਜ਼ਰਆ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਆ ਬਈ ਿੁਰਾ ਜ਼ਿਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਹੇਣੋਂ ਈ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆਂ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਿੁਰਾ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਹੇ!
“ਮੈਂ ‘ਕੱ ਠ ਕਰਨਾ ਜੋ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ।” ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਿੁਜ਼ਰਆ ਯਾਰ ਿੌਂਹ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਨੀ ਜ਼ਿਆ ਤਹੇਰਹੇ ਘਰ। ਨਾਲਹੇ ‘ਕੱ ਠ ‘ਚ ਕੀ ਜ਼ਪਆ! ਆਵਦਹੇ ਘਰ ਆਲੀ ਦੀ ਬਹੇਇੱਿਤੀ ਕਰੇਂਿਾ।
ਨਾਲਹੇ ਮਹੇਰੀ। ਆਹ ਲੈ ਫੜ ਰਾਤ ਈ ਆਇਆ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਐ।” ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿੁਰਾ ਐਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੀ ਮਾਰ ਿੀ। ਿੁਰਹੇ ਨੇ
ਮਾਲ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ ਪਾਇਆ ਅਤਹੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਤਾਅਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ
ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਂ ਾ।” ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਿਲੀ ਿਕੀਮ
“ਿਾਲਾ ਵੱ ਡਾ ਅਣਖੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਦਨ ਤੂੰ ਆਪ ਈ ਆਵਦੀ ਰੰ ਨ ਨੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਘਰ ਲੈ ਕਹੇ ਆਏਿ
ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ।
ਜੀਤੋ ਦਹੇ ਕੰ ਨ ਜ਼ਵਚ ਿੁਰਹੇ ਦਹੇ ਘਰ ਵਹੇਚਣ ਦੀ ਿੱ ਲ ਪਈ। ਿੁਆਂਢੀ ਚਾਚਹੇ ਨੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਚੋਂ ਉੱਡਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣੀ ਿੀ।
“ਦਹੇਖ ਭਾਈ ਜੀਤੋ, ਜਹੇ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਵਹੇਚਣਾਂ ਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਨੂੰ ਈ ਦਹੇ ਜ਼ਦਉ। ਜ਼ਨਰਮਲ ਨਾਲ ਿਾਡਾ ਮੋਹ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਕਹੇ
ਅਿੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱ ਪ ਿੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਅਿੀਂ ਜ਼ਵਚ ਫਿਾਉਣਾ ਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ।” ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਜੀਤੋ ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਹਹੇਠੋਂ ਿਮੀਨ ਜ਼ਨਕਲ ਿਈ।
ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਿੁਜ਼ਝਆ ਤਹੇ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਦਹੇ ਘਰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਹੀ ਚਲੀ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਦੱ ਿੀ ਤਾਂ
ਉਹ ਿੋਚੀਂ ਪੈ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਤਰਿ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜਾ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਜੀਤੋ ਦਹੇ ਨਾਂ ਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਹੇ ਕਾਿਿ ਪੱ ਤਰ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਿਵਹੇਰਹੇ ਹੀ ਆ
ਦਬੋਜ਼ਚਆ ਅਤਹੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤਹੇ ਲੈ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੱ ਤਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀਤੋ
ਅਤਹੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬਹਾ ਜ਼ਲਆ। ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਦਖਾ ਕਹੇ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਲਏ।
“ਲੈ ਬਈ ਿੁਜ਼ਰਆ ਘਰ ਕਰਵਾ ਦਹੇ ਜੀਤੋ ਦਹੇ ਨਾਂ ਭਲਮਾਨਿੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠਾਣਹੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਚੋਰੀ
ਦਹੇ ਕਹੇਿ ‘ਚ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਨਾਲਹੇ ਪੁਲਿ ਦੀ ਕੁੱ ਟ ਵਾਧੂ ਝੱ ਲਣੀ ਪਊ। ਅੰ ਦਰ ਨਸ਼ਾ ਨੀ ਜ਼ਮਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ
ਰੱ ਖੀਂ।” ਜ਼ਕਵੇਂ ਵੀ ਿੀ ਿੁਰਾ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਮਾਣ ਮੰ ਨਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱ ਜਤ ਦਹੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਥੋੜੀ
ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਘਰੋਂ ਬਹੇਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਮਲਕੀਤ ਜ਼ਿੰ ਘ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਿੌ ਵਾਰ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਚਾਟ ‘ਤਹੇ ਲਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਨੀਚ ਇਰਾਜ਼ਦਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਲ ਜ਼ਵਛਾਉਣ
ਲੱਿਾ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਨਸ਼ਾ ਪੱ ਤਰ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਮਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਹੁਣ ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਿਿਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਤ ਬਣ ਿਈ ਿੀ।
ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਹੰ ਿਾ ਿੌਦਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲਿਦਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਿੁਰਹੇ ਨਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਜੀਤੋ
ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਦਾਲ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਿੀ। ਉਿ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਿਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਮਰਪਤ ਕਰ ਦਹੇਵਹੇ
ਅਤਹੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵਹੇ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਪ੍ਤੀ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਵੈਿਹੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਥਹੇਰੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ
ਪੂਰਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਪਾਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਜਾਂ ਤਾਰਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਕੀ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਆ ਕਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਿੁਰਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱ ਿ ਅਤਹੇ ਿਲਾਿ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰਿੋਈ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਲੁੱਚੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ
ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਨਹਾਰਨ ਲੱਿੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਿੁਰਾ ਹੀ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦੀ ਮੁੱ ਠੀ ਜ਼ਵਚ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮੋਟਹੇ ਪੈਿ ਲਿਵਾ ਕਹੇ ਬਹੇਿੁਰਤ
ਕਰ ਦਹੇਣਾ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਜੀਤੋ ਉਿ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਜ਼ਵਿਾੜ ਲਵਹੇਿੀ! ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿੱ ਵਰ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਜਦ ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਿਲਾਿ ਅਤਹੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਲਆ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱ ਕਣ ਖੋਲ੍ਣ ਲੱਿਾ ਤਾਂ ਜੀਤੋ ਨੇ ਹਵਾ
ਦਹੇ ਬੁੱ ਲਹੇ ਵਾਂਿ ਆ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱ ਿ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ‘ਤਹੇ ਮੂਧਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਬੰ ਦਹੇ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਬਣ ਕਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਤਹੇ 'ਿਾਂਹ ਨੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿੋਚ ਕਹੇ ਲੰਘੀ।”
ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕਹੇ ਜੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਲ ਜ਼ਖੱ ਚ ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਜ਼ਭੱ ਜੀ ਜ਼ਬੱ ਲੀ ਵਾਂਿ ਪਲ ਕੁ ਖੜ੍ਾ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਨੂੰ
ਿਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਇਹ ਜੀਤੋ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹੜੀ ਭੂਤ ਆ ਿਈ ਿੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਅੰ ਦਰ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਿੁਜ਼ਟਆ ਅਤਹੇ
ਢਾਕਾਂ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਤਪਦਹੇ ਲਾਲ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਅਤਹੇ ਿੁਿਹੇ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ, ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕੰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੀ। ਜੀਤੋ ਦੀ ਭਵਕ ਿੁਣ ਕਹੇ ਿੁਆਂਢੀ ਚਾਚਾ ਵੀ ਪੋਤਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕੀ ਅੰ ਦਰ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਭਾਈ ਜੀਤੋ ਜਹੇ ਤੂੰ ਆਹ ਜ਼ਹੰ ਮਤ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੱ ਲ ਐਨੀ ਨਾ ਜ਼ਵਿੜਦੀ। ਤਹੇ ਤੂੰ ਕੰ ਜਰਾ ਨਸ਼ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ
ਕੁਿ ਹੋਰ ਵੀ ਿੋਚ ਜ਼ਲਆ ਕਰ।” ਚਾਚਾ ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕੰ ਦਹੇ ਨਾਲ ਜੀਤੋ ਨੇ ਚੰ ਿੀ ਖੁੰ ਬ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਿੀ।
ਜੀਤੋ ਨੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਬਹੁਤ ਔਖਹੇ ਵਹੇਖਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਬਦਲਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਦਲ ਛੱ ਡ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਹੱ ਕ ਹਕੂਕਾਂ
ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਔਰਤ ਵਾਂਿ ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੰ ਨਤ ਿਮਾਜਤ ਕਰਕਹੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਿਮੀਨ ਜ਼ਵਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਹਨੇ੍ ਰਹੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜ਼ਿਆ। ਜ਼ਫਰ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਪਆ। ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਰੱ ਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਰਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਜ਼ਦਨ ਵਹੇਖਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ
ਿਈ ਿੀ। ਜੀਤੋ ਭੁੱ ਖਹੇ ਜ਼ਢਡ ਿੌਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਹੋ ਿਈ। ਪਰ ਜ਼ਢੱ ਡ ਨੂੰ ਭੁੱ ਖਾ ਰੱ ਖ ਿਕਣਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਵੱ ਿ ਦੀ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ
ਿੋਚ ਿੋਚ ਕਹੇ ਆਪ ਜ਼ਮਹਨਤ ਮਿਦੂਰੀ ਕਰ ਕਹੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੀਲਾ ਲੱਭਣ ਲੱਿੀ।
ਜੱ ਟ ਦੀ ਧੀ ਅਤਹੇ ਦੋਂਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲਈ ਜ਼ਕਿਹੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਮਹਨਤ ਮਿਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਵਰਿੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ
ਅਤਹੇ ਅਣਖ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਰਾਹ ਉਿ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਆਇਆ। ਅਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ
ਜ਼ਜਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱ ਜ ਐ। ਉਿ ਨੇ ਮਰਨ ਦਹੇ ਢੰ ਿ ਬਾਰਹੇ ਿੋਜ਼ਚਆ। ਿੱ ਡੀ ਥੱ ਲਹੇ ਜ਼ਿਰ ਦਹੇ ਕਹੇ ਮਜ਼ਰਆ ਜਾਵਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਟਰੱ ਕ ਬੱ ਿ
ਹਹੇਠ ਆਇਆ ਜਾਵਹੇ। ਿਜ਼ਹਰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਿ ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ਹਰ ਜ਼ਕਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵਹੇ ਇਿ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ

ਪਤਾ ਿੀ। ਲੋ ਕ ਫ਼ਿਲ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਛੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਮਰਦਹੇ ਿੁਣਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਦਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ
ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਿੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਮਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤਹੇ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਪਈ ਿਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਢਾਹੁੰ ਦੀ
ਿੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਿੁਰਾ ਮਜ਼ਰਆਂ ਵਾਂਿੂੰ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਹੱ ਲਹੇ ਜੁਲਹੇ ਜਾਂ ਪਾਿਾ ਲਏ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਜੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਉਂ ਨਾ
ਇਿਹੇ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਆ ਜਾਵਹੇ ਜ਼ਜਿ ਨੇ ਿਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਉਹ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਿੁਰਹੇ ਵੱ ਲ ਉਿ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਰਾਤ
ਦਹੇ ਹਨੇ੍ ਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਦਖਾਈ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਬੀਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਦਨ ਯਾਦ ਆਏ ਜਦ ਿੁਰਾ ਜ਼ਵਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਿ ਨਾਲ ਜ਼ਪਆਰ ਕਲੋ ਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਯਕਦੱ ਮ ਅਫਿੋਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਆ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ
ਕਹੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਪੈ ਿਈ ਅਤਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ ਜਹੇ ਿੁਰਾ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵਹੇ! ਜਹੇ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜ਼ਪਆਰ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ
ਜਾਣ! ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿ ਵਹੇਲਹੇ ਨੀਂਦ ਆ ਿਈ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਿੁਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਘਰੋਂ
ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਰਾਤ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਹਣ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ
ਜ਼ਜਉਣ ਦਹੇ ਲਾਲਚ ਵੱ ਲ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਿੁਜ਼ਝਆ ਉਹ ਿੁਆਂਢਣ ਚਾਚੀ ਦਹੇ ਘਰ ਵੱ ਲ ਚਲੀ ਿਈ। ਉਿ
ਕੋਲ ਚਾਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਹੀ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵਹੇ!
ਚਾਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
“ਚਾਚੀ ਿਾਡਹੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੰ ੂ ਹਾਲ ਪਤਾ ਈ ਆ। ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਿ ਮੈ ਰੋਟੀ ਜੋਿਾ ਕੀ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂ! ਿਾਡਹੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱ ਲ੍ਾ ਵੀ
ਨੀ ਤਪਦਾ। ਜੀਤੋ ਦੀ ਭੁੱ ਬ ਜ਼ਨਕਲ ਿਈ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਰਿ ਆਇਆ ਤਹੇ ਉਹ ਮੰ ਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੇ ਚਾਚਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪੁੱ ਛ
ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਕੀ ਕਹਹੇ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੌਿਲਾ ਦਹੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਚਹੇ ਨੇ ਖੰ ਿੂਰਾ ਮਾਜ਼ਰਆ ਜੋ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ ਉਚਾਰਣ
ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ ਿੀ।
“ਭਾਈ ਜੀਤੋ ਆਪਣਹੇ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਿਕੂਲ ਖੁੱ ਜ਼ਲ੍ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਹੈਡਮਾਿਟਰ ਮਹੇਰਾ ਜਾਣੂੰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜ਼ਜਹੜੀ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਅਤਹੇ ਚਾਹ ਬਿੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਹੇ ਜ਼ਪਲਾ ਜ਼ਦਆ ਕਰਹੇ। ਕਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ।”
“ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੋਡਾ ਏਹ ਅਿਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੂੰ ।” ਜੀਤੋ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਜੁੜ ਿਏ।
ਅਿਲਹੇ ਹਫ਼ਤਹੇ ਤੋਂ ਜੀਤੋ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਚਪੜਾਿੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤਹੇ ਲੱਿ ਿਈ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਿ ਨਹੀਂ ਿੀ ਪਰ
ਜੀਤੋ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਢੱ ਡ ਤੁਰ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਇਕ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਹੋਰ ਖੜ੍ੀ ਹੋ ਿਈ ਜ਼ਕ ਜਦ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਮਲਦੀ
ਤਾਂ ਿੁਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੀਤੋ ਤੋਂ ਪੈਿਹੇ ਖੋਹਣ ਜ਼ਖੱ ਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਦਹੇ ਜ਼ਮੰ ਨਤਾਂ ਤਰਲਹੇ ਕਰਦਾ ਤਹੇ ਕਦਹੇ ਿੱ ਲ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ
‘ਤਹੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁਖਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ।
ਜੀਤੋ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰ ਲਈ ਿੀ ਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਟੁੱ ਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਹੇਣਾ ਪਰ ਨਸ਼ਹੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਿਾ ਨਹੀਂ ਦਹੇਣਾ ਚਾਹਹੇ ਜਾਨ ਜ਼ਨਕਲ ਜਾਵਹੇ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿੁਰਾ ਮੰ ਿਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜ਼ਿਆ। ਨਸ਼ਹੇ ਲਈ ਉਿ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਅਤਹੇ ਮੰ ਿਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਹ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਪੈਰੀਂ
ਹੱ ਥ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਿੋਡੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰ ਿਜ਼ਤਆਂ ਵਾਂਿ ਕੁਝ ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਹਲਾਂ ਕੱ ਢਦਹੇ।
“ਕੰ ਜਰਾ ਮੁੰ ਡਾ ਖੁੰ ਡਾ ਐ ਂ ਮੰ ਿਦਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ।” ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਇੱ ਿਤ ਅਤਹੇ ਬਹੇਇੱਿਤੀ

ਜ਼ਵਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲਿਦਾ।
ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਚਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿਲੀਆਂ ਜ਼ਚੱ ਕੜ ਅਤਹੇ ਮੀਂਹ ਦਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਿੜੁੱ ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਿਨ। ਮਲਕੀਤ ਦੁਕਾਨ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਹਂਨੇ੍ ਰਾ ਪਏ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਰਾਹ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਲੀ
ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡਜ਼ਿਆ ਜ਼ਪਆ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਰੁਕ ਕਹੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਟਾਰਚ ਦੀ ਲੋ ਅ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਮਾਰੀ। ਿੁਰਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ
ਜ਼ਹਲਾਇਆ। ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਪੋਲੀਆਂ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਚਪਹੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਿੁਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ
ਨੂੰ ਿੱ ਜ਼ਦਆ ਅਤਹੇ ਟਰਾਲੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਹ ਿੁਰਹੇ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਲੈ ਿਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਚੈਕ
ਕੀਤਾ। ਉਿ ਦੀ ਨਬਿ ਵਹੇਖੀ ਅਤਹੇ ਨਾਂਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰ ਮਾਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮਲਕੀਤ ਜ਼ਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦਹੇਰ ਹੋ ਿਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਿ ਨੂੰ ਿੱ ਦ ਕਹੇ ਲਾਸ਼ ਪੋਿਟ ਮਾਰਟਮ ਵਾਿਤਹੇ ਭਹੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਆ।”
ਡਾਕਟਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰਹੇ ਦੱ ਿਣ ਲੱਿਾ।
“ਡਾਕਟਰ ਿਾਜ਼ਹਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੀ ਿੀ। ਿਹੁਰਾ ਿੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਿੀ ਨਸ਼ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਜ਼ਜਆਦਾ ਖਾ ਕਹੇ ਿੰ ਦਹੇ
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਡੱ ਿ ਜ਼ਪਆ। ਿਾਹ ਨੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਕਉਂ ਰੋਲਣੀ ਆ। ਜੋ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਠੀਕ ਆ।”
ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
“ਮਲਕੀਤ ਜ਼ਿਆਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਿ ਨੀ। ਪੁਲਿ ਦਾ ਕਹੇਿ ਆ। ਤੁਿੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਆਣਹੇ ਓ। ਪੁਲਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਧਰ ਲੂ।” ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਿਹੀ ਿੀ। ਮਲਕੀਤ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਪਾ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਾਹੀਂ
ਥਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਜੱ ਠਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਿ ਨੀ। ਜਹੇ ਤਾਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰ ਿਾ ਖੜ੍ਾ ਕਰ ‘ਤਾ। ਥੋਡੀ ਉਹਦਹੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਿੀ ਆ। ਉਿ ਨੇ ਠੀਕ ਜਾਂ
ਿਲਤ ਤਾਂ ਨੀ ਵਹੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਥੋਡਹੇ ਜ਼ਖਲਾਫ ਚੱ ਲਣਾ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਿੱ ਚਾ ਵੀ ਿੀ। ਦੂਜਾ ਮਿਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੈਿਹੇ ਬਨਾਉਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਿੀ।
“ਅਿੀਂ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਲੈ ਜਾਨੇ ਆਂ। ਲੋ ਕਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦਆਂਿਹੇ ਬਈ ਿੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕਹੇ ਿੁੱ ਤਾ ਈ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ।” ਥਾਣਹੇਦਾਰ ਨੂੰ
ਮਲਕੀਤ ਅਤਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਹੇ ਦੁਆ ਕਹੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਿਵਹੇਰਹੇ ਹੀ ਿੁਰਹੇ ਦਾ ਿਿਕਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਜਦ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦੱ ਿੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਿ ਿੁਨਾਹ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇਦਾਰ ਿਮਝਣ ਲੱਿੀ। ਜਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ਪਿ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਰਾ ਇਿ ਰਾਹ ਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਿ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿੁਨਾਹ ਦਹੇ ਭਾਰ ਨਾਲ
ਦੂਹਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਿੀ।

ਿੈਤੀਵਾਂ
ਪ੍ੀਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਖਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦਹੇ ਕਦਾਈ ਂ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾਣਾ ਉਿ

ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਲਿਦਾ। ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਿ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕਦੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤਹੇ
ਨਵੇਂ ਿਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰ ਮ ਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤਹੇ ਕੋਈ ਖਾਿ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਵੀ
ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕਣ ਵਹੇਲਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਆਤਮਕ ਪੱ ਖੋਂ ਿਾਫ਼, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤਹੇ ਪਜ਼ਵੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ। ਆਪਣਹੇ
ਜ਼ਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਪਜ਼ਵਤਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਿ ਉਹ ਵੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਿਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਲਈ ਬਹੇਨਤੀ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਤਰੱ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਮੁੰ ਡਹੇ ਦੀ ਮੰ ਿ
ਕਰਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਿਰੀਰਕ ਰੋਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੱ ਬ ਅੱ ਿਹੇ ਅਰਿੀ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਇਮਜ਼ਤਹਾਨ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਾਿ ਹੋਣਾ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਪਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਿੀ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਹੇ ਵਰਿਾ ਿੁਆਰਥੀ ਅਤਹੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਿਤ ਿਮਝ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਖਾਿ ਜ਼ਦਨ ਦਹੇਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤਹੇ ਆਮਦਨ ਅਨੁਿਾਰ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਉਿ ਭੇਂਟ
ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਰੱ ਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
ਹੋਵਹੇ। ਵੈਿਹੇ ਅਰਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ‘ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ' ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਇਿ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱ ਬ ਦਹੇ ਜਾਣੀਜਾਣ ਹੋਣ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਿਾ
ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਜਾਂ ਰੱ ਬ ਆਪਣੀ ਮਿਰੂਫ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰ ਿ ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆ
ਹੋਵਹੇ। ਇਿ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਦਾਿਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਬਹੁਤਹੇ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਿੁਭਾਅ ਦਹੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਿਨ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਿਮਝਦਹੇ
ਜ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱ ਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਿੀ ਜ਼ਚੱ ਟੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਵੱ ਢੀ ਅਤਹੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਹੇਿਾ।
ਫ਼ਰਕ ਏਨਾ ਕੁ ਿਰੂਰ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਿਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਹੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਹੇ ਹਹੇਰ ਫਹੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਖਾਵਹੇ
ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ' ਵਰਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂ ਦਹੇ। ਕੁਝ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਵੀ ਿਨ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਰੱ ਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੰ ਿਾ
ਮੰ ਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੰ ਿਦਹੇ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਅੱ ਿਹੇ ਿੱ ਚਹੇ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਦੂਜਹੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤਹੇ ਮਕਾਰ ਕਜ਼ਹ
ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਹੇ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਰੱ ਬ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਹੇ। ਵੈਿਹੇ
ਉਹ ਵੀ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਜ਼ਹੰ ਦਹੇ।
ਕੁਝ ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ, ਿਜ਼ਹਜ ਪਾਠ, ਿੁਖਮਨੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਿ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਹੇ। ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਿਜ਼ਮਆਂ ਜ਼ਵਚ ਕਦਹੇ ਘੱ ਟ ਹੀ ਿੁਜ਼ਣਆ ਿੀ। ਇਹ ਕਾਢ ਵੀ
ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰ ਡਤਾਂ ਵਾਂਿ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੱ ਢੀ ਹੋਵਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਿਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਿੁਖਮਨੀ
ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਭੋਿ ਪਾਉਣ ਬਾਰਹੇ ਿੁਜ਼ਣਆ ਿੀ। ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਦਹੇ ਘੱ ਟ ਵਕਤ ਵਾਲਹੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਕਾਢ ਵੀ ਨਵੀਂ ਿੀ।
ਲੋ ਕ ਿੁਖਮਨੀ ਿਾਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘੰ ਟਹੇ ਡਹੇਢ ਘੰ ਟਹੇ ਜ਼ਵਚ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਿ ਪਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਅਤਹੇ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਹੇਣ
ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਰਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਅਨਾਊਂਿ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਧਾਰਮਕ ਅਤਹੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ
ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਹੇ।
ਪ੍ੀਤ ਇਿ ਿਭ ਕੁਝ ਦਹੇ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਿੀ। ਉਹ ਿਮਝਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ੁੱ ਧੀ ਅਤਹੇ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ

ਇਕ ਿਾਧਨ ਮਾਤਰ ਿੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ ਕਹੇ, ਿਮਝਕਹੇ ਅਤਹੇ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆ ਕਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਉਿਾਰੂ ਮੋੜ ਦਹੇ
ਿਕਦਾ ਿੀ। ਪਦਾਰਥਕ ਯੁੱ ਿ ਜ਼ਵਚ ਪਦਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਜਉਂਜ਼ਦਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤਹੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਬਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ
ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਿਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜ਼ਨਰਪੱ ਖ ਅਤਹੇ ਿਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਿੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਹੇ
ਜੱ ਜ ਵਾਂਿ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕਹੇ ਅਪਣਾ ਕਹੇ ਵੱ ਡੀ ਅਤਹੇ ਲਾਲਚ ਦਹੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਹੇ ਲੋ ਕ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕਮੀਨੇ ਿਵਾਰਥੀ ਅਤਹੇ ਮੂਰਖ
ਲਿਦਹੇ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਜ਼ਜਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਜ਼ਜਉਣ ਅਤਹੇ ਿਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਜਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਢੰ ਿ ਵਰਤਦਹੇ ਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰੱ ਬ ਦਾ ਤਿੱ ਵਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਿੁਰਦਵਾਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵਚ ਚੜ੍ਦਹੇ ਚੜ੍ਾਵਹੇ, ਵੱ ਡੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤਹੇ ਪ੍ਧਾਨਾਂ
ਿੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਿਾ ਨੇ ਿੁਰਦਵਾਜ਼ਰਆਂ ਅਤਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਿਹੀ ਮੁੱ ਦਹੇ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਲੜਾਈਆਂ
ਅਤਹੇ ਝੂਠੀ ਮੈਂ ਤਹੇ ਹੰ ਕਾਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਿੀ। ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ
ਜ਼ਵਚ ਹੁੰ ਦਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਾਿ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਖੱ ਚ ਪਾਊ ਲਿਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਰਤਨ ਿੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ
ਭਾਂਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿੀ। ਪਰ ਰਾਿ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਖਦਾਈ ਲਿਦਾ। ਇਿ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ
ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾ ਜ਼ਮਲਦੀ।
ਮੀਕਹੇ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀਆਂ ਲਿਦੀਆਂ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੱ ਕੀਆਂ ਬਣ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇ ਉਿ ਤੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਵੱ ਧ ਕੱ ਚਹੇ ਹੋ
ਿਏ। ਿੜਕਾਂ ਅਤਹੇ ਰਾਹ ਚੌੜਹੇ ਹੋ ਿਏ ਅਤਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਤੰ ਿ ਹੋ ਿਏ। ਪੈਿਹੇ ਨਾਲ ਜਹੇਬਾਂ ਭਰ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਨੀਅਤ ਵੱ ਲੋਂ ਜ਼ਦਲ
ਖਾਲੀ ਹੋ ਿਏ। ਕਾਰਾਂ ਜਹਾਿਾਂ ਨਾਲ ਮੰ ਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇੜਹੇ ਹੋ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਜਉਣ ਦਹੇ ਰਾਹ ਮੁੱ ਕ ਿਏ। ਜ਼ਪਆਰ
ਦੀ ਖਹੇਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤਹੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲ ਬੀਜਣ ਲੱਿ ਪਏ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਹੇ ਨਾਂ ਥੱ ਲਹੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀਆਂ
ਖੁਦਿਰਿੀਆਂ ਪਾਲਦਹੇ ਨਿਰ ਆਉਂਦਹੇ। ਧਰਮ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਨੂੰ ਿੰ ਵਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਰਜ਼ਜਆ ਹੁਣ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ
ਜ਼ਦ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜ਼ਿਆ।
ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਅ ਵੀ ਨਾ ਿੁੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਲੋ ਕ ਪੰ ਜਾਬ
ਜ਼ਵਚ ਨਜ਼ਸ਼ਆਂ ਦਹੇ ਛਹੇਵੇਂ ਦਜ਼ਰਆ ਦੀ ਿੱ ਲ ਕਰਦਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟੀ ਿੰ ਿਾ ਵਿਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਜਾ ਕਹੇ ਚੰ ਿਾ ਭਲਾ ਵਿਦਾ ਰਿਦਾ ਘਰ ਪੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਿਮਝਦੀ। ਪ੍ੀਤ
ਨੇ ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਅੱ ਲੜ੍ ਵਹੁਟੀ ਬਾਰਹੇ ਿੁਜ਼ਣਆ। ਉਿ ਨਾਲ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਦਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ
ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ‘ਤਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿੁੱ ਿਾ ਆਇਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ‘ਤਹੇ ਿੁੱ ਿਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਤੋਂ ਉਿ ਨੇ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਵਹੇਖੀ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਲਕੀਰ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਉਿ ਦਹੇ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱ ਖਹੇ। ਚੋਰੀ ਵਰਿਹੇ
ਘਟੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਪੁੱ ਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱ ਤ ਮੰ ਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਾਫ਼ ਿਾਫ਼ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਿਾ
ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਣਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਿਾ ਦਹੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਕਾ ਘੱ ਟ ਹੀ ਪੈਿਹੇ ਫੜਾਉਂਦਾ।
ਿੀਤੋ ਨੇ ਿੋਝ ਰੱ ਖ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੁਆ ਜ਼ਲਆ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਿਵਹੇਰਹੇ ਛਹੇ ਵਜਹੇ ਨਹਾ ਕਹੇ ਿੁਰਦਵਾਰਹੇ ਚਲੀ ਿਈ। ਜ਼ਨੱਤ ਨੇਮੀ ਲੋ ਕ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਮੱ ਥਾ ਟਹੇਕ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵੱ ਲ
ਜ਼ਖੱ ਚਹੇ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਬੈਠਦਹੇ। ਬੱ ਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿੁਰਿ ਕੰ ਧ ਦਹੇ ਿਹਾਰਹੇ ਬੈਠਾ ਪਾਠ ਿੁਣ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਵੱ ਡਾ ਹਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ
ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲਹੇ ਪਾਿਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਧਰਵਾਿ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਜ਼ਕ

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਖਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਦਹੇ ਧਰਵਾਿ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਔਖ ਿੌਖ ਵਹੇਲਹੇ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਹਾਰਾ ਨਾ ਜ਼ਮਲਹੇ ਤਾਂ ਮਨ
ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਹੇ ਿਹਾਰਹੇ ਦਹੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਅਿਲਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਣ ਦਹੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ
ਹੋਇਆ ਿੰ ਿੀਤ ਅਤਹੇ ਰਾਿ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਿਾ ਲੱਿਣ ਵਾਲਾ ਿੰ ਿੀਤ ਮਨ ਨੂੰ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿਰੀਆ
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਉਿ ਨੂੰ ਨਾ ਿਹੀ ਪਰ ਮਹੌਲ ਅਤਹੇ ਰਾਿ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਧਰਵਾਿ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਆਪਣਹੇ ਵਕਤ ਅਨੁਿਾਰ ਉਹ ਦਫਤਰ ਚਲੀ ਿਈ।
ਅਜਹੇ ਪ੍ੀਤ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚ ਮਨ ਲਿਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਿੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬੰ ਬ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਆ
ਫਜ਼ਟਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦੀ ਪੰ ਜਾਹਵੀਂ ਜ਼ਵਆਹ ਵਰ੍ਹੇ ਿੰ ਢ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜ਼ਜਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਹੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ
ਿੀ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰ ਨ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਿਭ ਤੋਂ ਪਿੰ ਦ ਿਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੈਟੀਕਨ ਜ਼ਿਟੀ। ਬਹੇਸ਼ਕ ਰੋਮ ਜ਼ਵਚ
ਉਿ ਨੂੰ ਪੋਪ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਪਰ ਰੋਮ ਜ਼ਵਚ ਇਤਹਾਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਖਿਾਨਾ ਿੀ। ਹਿਾਰਾਂ
ਿਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿਾਂ ਅਤਹੇ ਕੈਥੋਜ਼ਲਕ ਕਜ਼ਰਿਚੀਅਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਿਥਾਨ। ਦੂਿਰਾ ਿੀ ਪੈਜ਼ਰਿ। ਡੈਨਿ ਨੇ ਪੈਰਿ ਬਹੁਤ
ਵਾਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਪੈਜ਼ਰਿ ਦੀ ਿੁੰ ਦਰਤਾ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਵੀ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ। ਤੀਜਾ ਿੀ ਜ਼ਨਊਯਾਰਕ। ਉਿ ਦਾ ਿਦਾ ਇਹ ਿੁਪਨਾ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਨਊਯਾਰਕ ਉਹ ਆਮ ਜਹਿ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰ ਕਕੋਰਡ ਜ਼ਵਚ ਜਾਵਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਿੁਪਨਾ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਿਤਹੇ ਕੰ ਕੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਟਕਟ ਪੈਜ਼ਰਿ ਤੋਂ ਜ਼ਨਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਮ ਅਤਹੇ ਪੈਜ਼ਰਿ ਜਾਣ ਦਾ
ਵੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲੋਂ ਭਾਰ ਚਜ਼ੜ੍ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹਹੇ
ਿਨ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੰ ਕੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਟਕਟ ਦਹੇ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ ਪਰ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਰੋਕ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦਾ
ਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਹੇਣ ਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਹੇ ਆਉਣਹੇ ਿਨ। ਿੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਰੋਮ
ਨੂੰ ਚਲਹੇ ਿਏ। ਦੋ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਰੋਮ ਘੁੰ ਮਦਹੇ ਰਹਹੇ ਅਤ ਇਤਹਾਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਪੈਜ਼ਰਿ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ
ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰ ਕੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਨਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਨ।
ਮੰ ਿਲਵਾਰ 25ਜੁਲਾਈ 2000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰ ਜਾਹਵੀਂ ਜ਼ਵਆਹ ਵਰ੍ਹੇ ਿੰ ਢ ਦਾ ਜ਼ਦਨ ਿੀ ਅਤਹੇ ਇਿ ਜ਼ਦਨ ਹੀ ਉਹ ਕੰ ਕੋਰਡ
ਦੀ ਿਵਾਰੀ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਨਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰ੍ਹੇ ਿੰ ਢ ਜ਼ਨਊਯਾਰਕ ਜ਼ਵਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ
ਿੀ। ਚਾਰਲਿ ਡੀ ਿੌਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰ ਕੋਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੰ ਕੋਰਡ 203 ਬੀ ਟੀ ਐਿ ਿੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋ ਕਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਤੰ ਨ
ਵਜਹੇ ਉੱਡਣਾ ਿੀ। ਇਿ ਵਹੇਲਹੇ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਾਮ ਦਹੇ ਪੰ ਜ ਵਜਹੇ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਹਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਿਹਾਿ ਜ਼ਵਚ
ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਜਹਾ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਬੱ ਿ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਹਾਿ ਨੇ ਉੱਡ ਪੈਣਾ ਿੀ
ਅਤਹੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਿਾਢਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨ ਘੰ ਟਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਊਯਾਰਕ ਦਹੇ ਜਹੇ ਕਹੇ ਐਫ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡਹੇ ‘ਤਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਿਹੇ। ਆਮ ਜਹਾਿ ਨਾਲੋਂ ਅੱ ਧਹੇ
ਤੋਂ ਵੀ ਘੱ ਟ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਫਿਾ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਦਹੇ ਪੰ ਜਾਹ ਿਾਲ ਕਦੋਂ
ਤਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਬੀਤ ਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਾ ਿੀ।
ਰੱ ਨਵਹੇ ‘ਤਹੇ ਕੰ ਕੋਰਡ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਿਭ ਨੂੰ ਿੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੁਵਾਰਾ ਅਦਹੇਸ਼

ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਜਹਾਿ ਜ਼ਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਿਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਿੀਟਾਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਦਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਿਾਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤਹੇ ਉੱਚ
ਦਰਜਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਮੈਨ ਿਨ। ਜਹਾਿ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰਨ ਵਹੇ ‘ਤਹੇ ਦੌਜ਼ੜਆ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਜ਼ਖੜਕੀ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਹੇਖ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਰ ਉਿ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕੰ ਕੋਰਡ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਾਰਾ ਵੱ ਖਰਾ ਹੀ ਿੀ।
ਪੰ ਜ ਜ਼ਮੰ ਟ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਉੱਡ ਚੁੱ ਕਹੇ ਜਹਾਿ ਨਾਲੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਹੇਲਹੇ ਇਕ ਿੋਲਾਂ ਇੰ ਚ ਲੰਬਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱ ਟ ਕਹੇ ਰਨ ਵਹੇ
‘ਤਹੇ ਜ਼ਡੱ ਿ ਜ਼ਪਆ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਜ਼ਛਲਤਰ ਨੇ ਕੰ ਕੋਰਡ ਦਹੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪੰ ਕਚਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪੰ ਕਚਰ
ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹੀਏ ਜ਼ਵਚੋਂ ਰਿੜ ਨਾਲ ਅੱ ਿ ਜ਼ਨਕਲੀ ਅਤਹੇ ਕੰ ਕੋਰਡ ਦਹੇ ਇਕ ਇੰ ਜਨ ਨੂੰ ਅੱ ਿ ਲੱਿ ਿਈ। ਅੱ ਿ ਨੇ ਜਹਾਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਕੰ ਟਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪਹੇਟ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਜਹਾਿ ਪੈਰਿ ਦਹੇ ਦੱ ਖਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਦਿ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤਹੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਰੀਲਹੇ ਿ
ਬਜ਼ਲਊ ਦੀ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜ਼ਿਆ। ਉੱਡਣ ਮੌਕਹੇ ਿਹਾਿ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਘਰ ਜ਼ਿਆ। ਅੱ ਿ ਅਤਹੇ ਧੂੰ ਏ ਂ
ਨਾਲ ਜ਼ਘਰਹੇ ਜਹਾਿ ਦਾ ਨੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦਿਦਾ ਿੀ। ਜਹਾਿ ਜ਼ਵਚ ਿਵਾਰ ਿਾਰਹੇ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਇਕ ਿੌ ਨੌਂ ਜ਼ਵਅੱ ਕਤੀ ਮਾਰਹੇ ਿਏ। ਜ਼ਜਹਨਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਪੰ ਜਾਹ ਿਾਲਾ ਜ਼ਵਆਹ ਿੰ ਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਵੀ ਿਨ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਜ਼ਬਲਜ਼ਡੰ ਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ
ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਜ਼ਵਅੱ ਕਤੀ ਹੋਰ ਮਾਰਹੇ ਿਏ।
ਪੈਜ਼ਰਿ ਦਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਿ ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਾਰਹੇ ਨੂੰ ਅੱ ਖੀਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਪੁਲੀਿ ਦਹੇ ਹੈਲੀਕੌ ਪਟਰ ਅਿਮਾਨ ਜ਼ਵਚ
ਚੱ ਕਰ ਲਿਾਉਣ ਲੱਿਹੇ। ਿੜਕਾਂ ‘ਤਹੇ ਕਾਰਾਂ ਰੁਕ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਕਈ ਲੋ ਕ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕਹੇ ਰੋਣ ਲੱਿਹੇ। ਕੰ ਕੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਪਜ਼ਹਲਾ
ਐਕਿੀਡੈਂਟ ਿੀ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ‘ਤਹੇ ਉਂਿਲ ਰੱ ਖਣ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵਹੇ ਵਾਪਰ
ਚੁੱ ਕਹੇ ਹਾਦਿਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਿੌ ਤਹੇਰਾਂ ਜ਼ਵਅੱ ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਜ਼ਪਿ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਾ
ਿੀ, ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਇਕ ਿੌ ਤਹੇਰਾਂ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤਹੇ ਿੈਂਕੜਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਅਤਹੇ ਜ਼ਰਸ਼ਤਹੇਦਾਰ ਰੋ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਹੇ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਿਆ।
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤਹੇ ਚਲਦਹੇ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਰੋਕ ਕਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਘਰ
ਹੀ ਿੀ ਜਦ ਉਿ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਿੁਣੀ। ਿੁਣ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਪੈਰ ਿੁੰ ਨ ਹੋ ਿਏ। ਉਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਵਾਰ
ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਿੁਜ਼ਣਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਿੁਪਨਾ ਨਾ ਹੋਵਹੇ ਜਾਂ ਉਿ ਨੇ ਿਲਤ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਿੁਣ ਲਈ ਹੋਵਹੇ। ਿੱ ਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਿਕਣ
ਦੀ ਕੋਈ ਿੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ।
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੱ ਕੀ ਬੱ ਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ੀਤ ਿੁੰ ਨ ਜ਼ਜਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕਦਹੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਦੂਜਹੇ ਨੂੰ। ਿਾਜ਼ਰਆਂ
ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪ੍ੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥੋਂ ਜ਼ਰਮੋਟ ਕੰ ਟਰੋਲ ਜ਼ਡੱ ਿ ਜ਼ਪਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਡੁਿਕਣ ਲੱਿੀ। ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ
ਿੀਤੋ ਵੀ ਉਿ ਦਹੇ ਕੋਲ ਭੱ ਜਹੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਰੋਣ ਦਹੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ੀਤ ਰੋ ਜ਼ਕਉਂ ਰਹੀ
ਿੀ। ਜਦ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਟੀ ਵੀ ਵੱ ਲ ਹੱ ਥ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਿੁਣੀ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਵੀ ਤੱ ਕ ਿਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਿਮਝ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ
ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਿੁਰਤ ਜ਼ਿਰ ਹੋ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ

ਦਾ ਿਲਾਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਹੇ ਜ਼ਲਆਂਦਾ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਮਾਰ ਕਹੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੋ ਘੁੱ ਟਾਂ ਿਰੁਰ ਪੀ ਜ਼ਲਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪੁੱ ਚ ਪੁੱ ਚ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਪਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਇਿ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਿੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ!” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਡੂੰ ਘਹੇ ਉਦਾਿਹੇ ਮੋਹ ਜ਼ਭੱ ਜਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਿੋਚ ਨੂੰ ਝੰ ਜੋਜ਼ੜਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਿੋਚ ਨੇ ਇਿ ਅਚਾਨਕ
ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਿਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਵੱ ਲ ਮੋੜ ਕੱ ਜ਼ਟਆ। ਪ੍ੀਤ ਿੋਚਵਾਨ ਹੋ ਕਹੇ ਬੈਠ ਿਈ।
“ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਜ਼ਹਲੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕਹੇ ਪੈਜ਼ਰਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਆਂ।”
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਨੇ ਿਮ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਹੇ ਫ਼ੈਿਲਹੇ ਲੈ ਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ।
“ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਿਰੂਰ ਕਰ ਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਿ ਵੀ ਕਰ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਬਹੇਬਿੀ ਨਾਲ
ਆਪਣਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਿੁੰ ਿਹੇੜ ਕਹੇ ਮੋਢਹੇ ਛੰ ਡਹੇ ਅਤਹੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਪ੍ੀਤ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਮਾਰਟਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ
ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ।
“ਹੈਲੋ।” ਮਾਰਟਨ ਦੀ ਜ਼ਨੰਦਰਈ ਜ਼ਜਹੀ ਅਵਾਿ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿੁਣੀ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ
ਪਲੋ ਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਮਾਰਟਨ---।” ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਭੁੱ ਬ ਜ਼ਨੱਕਲ ਿਈ। ਉਿ ਤੋਂ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ। ਫ਼ੋਨ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਫੜ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ
ਪਾਿਹੇ ਹੋ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
“ਮਾਰਟਨ ਿੌਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਲ ਜ਼ਰਹਾਂ।” ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਿਲਾ ਵੀ ਰੁੰ ਜ਼ਧਆ ਹੋਇਆ ਿੀ।
“ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਕਰ।”
“ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਜ਼ਜਿ ਫਲਾਈਟ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਰਹਹੇ ਿੀ ਉਿ ਦਾ ਐਕਿੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।” ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਮਿਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਜ਼ਨਕਲਹੇ ।
“ਓਹ ਰੱ ਬਾ। ਕੋਈ ਬਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ!”
“ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤਾਂ ---। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਹੇਖ ਲੈ ਟੀ ਵੀ।” ਐਨੇ ਨੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ਪੂੰ ਝਦੀ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਫੜ ਜ਼ਲਆ।
“ਮਾਰਟਨ ਮੈਂ ਜ਼ਜਹੜੀ ਵੀ ਪਜ਼ਹਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜ਼ਮਲੀ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਪੈਜ਼ਰਿ ਜਾ ਰਹੀ ਆਂ। ਮਹੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤਹੇਰਹੇ ਕੋਲ
ਹੈਿਾ। ਤੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਕਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ।ਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਹੇ ਕਾਿਿ ਪੱ ਤਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਵਾ
ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਪੁੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦਹੇ ਨਾਤਹੇ ਦਿਖਤ ਤਾਂ ਤਹੇਰਹੇ ਹੀ ਹੋਣਿਹੇ।”
“ਮੈਂ ਵਹੇਖਦਾ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਜ਼ਕਆ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਿਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ੀਤ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਜ਼ਲਆ।
“ਮਾਰਟਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੱ ਲਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਿਰੂਰ ਕਰ ਲਵੀਂ।”

“ਠੀਕ ਆ।” ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ
ਲੱਿਹੇ।
ਿੰ ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਅਤਹੇ ਿਮਾਜਕ ਰਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿੀਅਤ ਲੱਭਣ ਵੱ ਲ
ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਵਿੀਅਤ ਬਾਰਹੇ ਕਈ ਜ਼ਕਿਮ ਦਹੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਆਏ। ਉਿ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਵਿੀਅਤ ਜ਼ਵਚ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਿਿਕਾਰ ਦਹੇ ਿਮੇਂ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਪ੍ੀਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਡਹੇਜ਼ਵਡ ਐਡਵਰਡ ਨੂੰ ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿੀ। ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੀਅਤ ਦਹੇ ਕਨੂੰਨੀ
ਕਾਿਿ ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਿੀ ਉਹ ਪਹੇਪਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹੀ ਮਜ਼ਹਫੂਿ ਹੋਣਿਹੇ। ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮਿਟਰ
ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਜ਼ਮਥਣ ਦਾ ਿੱ ਦਾ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਿਈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਉਮੀਦ
ਿੀ ਪਹੇਪਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹੀ ਿਨ।
ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਰਿਮੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਿਰੀਟਾ ਅਤਹੇ
ਡੈਜ਼ਨਿ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਅਫ਼ਿੋਿ ਪ੍ਿਟਾਇਆ। ਜ਼ਫਰ ਵਕੀਲ ਅਿਲ ਮੁੱ ਦਹੇ ਵੱ ਲ ਆਇਆ।
“ਮਾਰਟਨ ਤਹੇਰਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿੀਅਤ ਜ਼ਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਿਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਿੀ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਪਈ ਐ।
ਇਿ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਦਹੇ ਿਕਦਾਂ। ਅਿਲੀ ਵਿੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਾਂਿਹੇ।” ਜ਼ਮਿਟਰ
ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪਹੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਮੈਂ ਆਪਣਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌ ਤੀ ਉਲਾਦ ਆਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਕਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਿਕਦੀ ਐ!”
ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਅੱ ਖਾਂ ਝਮਕਜ਼ਦਆਂ ਡਹੇਜ਼ਵਡ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜੋ ਜ਼ਿਰ ਜ਼ਨਵਾਈ ਫਾਈਲ ਫਰੋਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਆਹ ਲੈ ਵਿੀਅਤ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕਹੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ ਲਈ।ਂ ਜਹੇ ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ।ਂ ”
ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਲਫਾਫਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪਹੇਪਰ ਪਾ ਕਹੇ ਫੜਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਕ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ
ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ। ਮਾਰਟਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਟੈਕਿੀ ਲਈ ਅਤਹੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪਤਰੀ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ
ਹੀ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਘਰ ਤੱ ਕ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਉੱਤਿੁਕ ਵੀ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਣਜਾਣਹੇ ਡਰ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਹਾ। ਘਰ ਆ ਕਹੇ
ਉਿ ਨੇ ਪਹੇਪਰ ਪੜ੍ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਪਹੇਪਰ ਪੜ੍ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਦਾ ਰੰ ਿ ਬਦਲਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਬਹੇਯਕੀਨੀ
ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਪਹੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਿੁੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਜ਼ਿਰ ਿੋਫ਼ਹੇ ਦੀ ਢੋਅ ਨਾਲ ਲਾ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਲਈਆਂ। ਉਿ ਦਹੇ ਪੈਰਾਂ ਹਹੇਠ
ਵਿੀਅਤ ਦਹੇ ਪਹੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਾਹ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇ।
ਦਰਅਿਲ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਨਾਂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ
ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਿੱ ਲ ਪਿੰ ਦ ਨਾ ਆਵਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜੋ ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ

ਜ਼ਿਡਨੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਿੁਆ ਚੁੱ ਕਹੇ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਸ਼ਰਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਮ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਖ
ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਡਾ ਅਜ਼ਹਿਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਿਕਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵਾਂਿ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਮੰ ਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਿੱ ਲ ਇਹ ਜ਼ਕ ਉਿ ਮਾਣ ਨੂੰ ਿਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਜ਼ਖਆ।
ਆਪਣਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਦਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ਨਾਲ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਨਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਨਿਰ ਆਉਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਜਿ
ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਨਕਲੀ ਮੋਹ ਜ਼ਪਆਰ ਦਹੇ ਜਾਲ ਜ਼ਵਚ ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਹੇ ਨੂੰ ਫਿਾ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਹ ਉਿ ਦਹੇ ਬਜ਼ਹਕਾਵਹੇ ਜ਼ਵਚ ਆ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਦਹੇ ਿਏ ਿਨ। ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਪ੍ੀਤ ਕੋਲ ਐਨੇ ਕੁ
ਜਾਇਦਾਦ ਿੀ ਜ਼ਕ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਆਟਹੇ ਜ਼ਵਚ ਲੂਣ ਦਹੇ ਬਰਾਬਰ ਿੀ। ਮਾਰਟਨ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿੋਚਦਾ
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵਿੀਅਤ ਬਾਰਹੇ ਿਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਹੀ ਬਿੁਰਿ ਜੋੜਹੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਿਰੂਰ
ਉਕਿਾਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਿਾਹਲਾਂ ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਕੱ ਢੀਆਂ। ਮਾਰਟਨ ਵਿੀਅਤ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਡਹੇਜ਼ਵਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
“ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹੇਰਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਰੰ ਿ ਅਤਹੇ ਨਿਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੌਥਹੇ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਦੀ ਮਾਲਕ
ਬਣਾ 'ਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰ ਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਨੀ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਰੂਰ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
“ਮਾਰਟਨ ਇਿ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿੀਅਤ ਐ ਅਤਹੇ ਇਿ ਨੂੰ ਬਦਜ਼ਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਿਕਦਾ।” ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ ਦਹੇ ਬੋਲ ਉਿ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤੱ ਕ ਿਖਮੀ ਕਰ ਿਏ।
ਮਾਰਟਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਵਾਏ ਛਟਪਟਾਉਣ ਦਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਾਂਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ
ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱ ਕ ਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ੀਤ ਉਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਘਰ ਿੱ ਦਣ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਹੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿੀ।
'ਿਾਲਹੇ ਬਹੁਰੂਪੀਏ।' ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਿੰ ਦੀ ਿਾਹਲ ਕੱ ਢੀ ਅਤਹੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਬੰ ਦ ਕਰਕਹੇ ਬਾਹਰ
ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਿਲੀਅਤ ਕੁਝ ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਿਾਹਮਣਹੇ ਆਵਹੇਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ
ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱ ਖ ਜ਼ਮਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਵਹੇਿੀ।

ਅਠੱਤੀਵਾਂ
ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਦਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਿਮੇਂ ਿਮੇਂ ਬਦਲਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਹਨ ਇਿ ਿੱ ਚ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤੀ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਮਝਦੀ ਿੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਘਾਟਹੇ ਵੱ ਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਪਆ ਤਾਂ ਇੰ ਿਲੈਂ ਡ ਦਹੇ ਆਰਥਕ ਪੰ ਡਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਡਹੇ ਵੱ ਡਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਲਖਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਜ਼ਕ ਯੂ ਕਹੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵੀ ਮੰ ਦਹੇ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਜਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਜ਼ਬਨਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਇਕ ਦੂਜਹੇ
ਦਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਆਰਥਕ ਅਤਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੂਿਰਹੇ ਦਹੇਸ਼ਾਂ ‘ਤਹੇ ਅਿਰ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੂ ਕਹੇ ਦਹੇ ਆਰਥਕ
ਖਹੇਤਰ ਜ਼ਵਚ ਨੇੜਤਾ ਇਿ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਹੋਏ ਜ਼ਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਹਰ ਇਕ ਦਹੇਸ਼ ਦਹੇ ਆਪਣਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਅਿਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਯੂ ਕਹੇ ਦੀ ਲਹੇ ਬਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਿੀ। ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ

ਮੰ ਦਵਾੜਹੇ ਦਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਿ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ। ਲੋ ਕ ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀ
ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕਣ ਲੱਿਹੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਿੋਚਦਾ ਮੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਆ ਰਹਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਨੇੜ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਿਰੂਰ ਜ਼ਡਿਣਿੀਆਂ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜ਼ਵਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਹੇ ਿਬੰ ਧਤ ਕੰ ਮ ਵੀ ਜ਼ਢੱ ਲਹੇ ਪੈਣ ਲੱਿਹੇ।
ਦਹੇਵ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜੋ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲੀ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਵਕਣੀ ਿੀ, ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਦਹੇਵ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ
ਹੁਣ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਆਪ ਉਹ ਘੱ ਟ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ‘ਤਹੇ
ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦਹੇਵ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਵਾਹਵਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ਬਹੁਤ ਪਿੰ ਦ ਿੀ। ਦਹੇਵ
ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱ ਿਤ ਕਰਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਿ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲੈ ਣ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਠੀਕ ਐ ਪਰ ਰੀਟਹੇਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੰ ਦਾ ਐ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਐ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਿਟਾਫ ਵੀ ਘੱ ਟ
ਕਰ ਰਹਹੇ ਆਂ। ਜ਼ਬਿਨਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਪੈਿਾ ਕੱ ਢਣਾ ਔਖਾ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਬੂਰੀ ਿਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦਹੇਵ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਉਿ
ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤਹੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਦਹੇਵ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਅੰ ਕਲ ਜੀ ਮਹੇਰਹੇ ਦੋਿਤ ਐ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਹੇ ਪਛਾਣਹੇ ਬੰ ਦਹੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਹੇਚੀ ਐ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਪਏ ਐ।
ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਹੇ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਲੈਂ ਦਹੇ ਆਂ। ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜੂ ਅਤਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਹੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਪ੍ਾਪਰਟੀ
ਲੱਭ ਕਹੇ ਦਹੇਣ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਰਹਹੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰ ਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਚੁੱ ਕ ਿਕਦਹੇ ਆਂ। ਟੈਕਿ
ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ ਈ ਆਂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ਦੀ ਰਾਇ ਪਿੰ ਦ ਆ ਿਈ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਿੀ। ਹਰਜੀਤ ਦਹੇ ਧਾਰਮਕ
ਜ਼ਵਚਾਰ ਅਤਹੇ ਿਾਊ ਿੁਭਾਅ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਿੀ।
“ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਤਹੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋ ਨ ਹੋ ਜੂ!”
“ਅੰ ਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਿੱ ਲ ਕਰ ਰੱ ਖੀ ਆ। ਇਹ ਿਵੀਡਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆ ਅਤਹੇ ਚਾਰ ਕੁ ਕਹੇਿ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜ਼ਹੱ ਕ ਥਾਪੜੀ ਆ ਬਈ ਿੱ ਠ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਲੋ ਨ ਕਰ ਜ਼ਦਊ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਂਹ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ
‘ਤਹੇ ਵੀ ਲੋ ਨ ਕਰ ਜ਼ਦਊ ਜ਼ਤੰ ਨ ਹਫਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ। ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਿਹੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣਿਹੇ। ਇਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਿੌਦਾ ਹੋਇਆ
ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਿਹੇ ਆ ਜਾਣਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਿਾਈਿ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਿਹੇ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਪੂਰਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਨਾਲ ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤੂੰ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਆਪਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲੂੰ।” ਮੀਕਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਰ
ਜ਼ਜਹਾ ਲਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਿਜ਼ਹਮਤ ਹੋ ਿਈ। ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਜ਼ਵਚ ਪਏ ਹੀ ਿਨ।
ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਨਿਰ ਨਾ ਆਈ ਅਤਹੇ ਉਹ ਬਹੇਜ਼ਫ਼ਕਰ ਹੋ ਿਈ। ਦਹੇਵ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਿੱ ਲ
ਕੀਤੀ।
“ਦਹੇਵ ਜ਼ਿਆਂ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਭਮਾ ਹੁਣ ਪੈਿਹੇ ਫੜ ਲਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਥੋਡਹੇ ਨਾਲ ਆਂ।”

“ਪੈਿਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫੜਨੇ ਆ। ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਬਆਨਾ ਦਹੇਣਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੀ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਚੈਕ ਤੁਿੀਂ ਦਹੇ ਦਹੇਣਾ। ਿਾਡਹੇ ਪੈਿਹੇ ਕੁਝ
ਜ਼ਦਨ ਠਜ਼ਹਰ ਕਹੇ ਆਉਣਹੇ ਆ।” ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਕਹੇ ਬੋਲੀ ਤਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ
ਜ਼ਲਆ।
ਹਰਜੀਤ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤਹੇ ਜਾ ਕਹੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਿੌਦਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਬਆਨੇ ਦਾ ਚੈਕ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨਾਂ
ਦਹੇ ਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਲਮਜ਼ਟਡ ਕੰ ਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਿਈ। ਹਰ ਨਫਾ ਨੁਕਿਾਨ ਹਰ ਜ਼ਬਜਨਿ ਵਾਂਿ ਿਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਿੀ। ਿਾਰਹੇ ਹੀ ਇਿ ਿੌਦਹੇ
ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਿਨ।
ਅੱ ਿਹੇ ਜ਼ਕ੍ਿਮਿ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਿਨ। ਦਹੇਵ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌ ਲਨ ਿਰੀਨ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਅਤਹੇ ਲੋ ਨ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ।
“ਦਹੇਵ ਇਹ ਲੋ ਨ ਤਹੇਰਾ ਨੀ ਮਹੇਰਾ ਐ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਰਹਾਣਹੇ ਹਹੇਠ ਬਾਂਹ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਿੌਂ ਜਾ। ਤਹੇਰਾ ਲੋ ਨ ਹੋਇਆ ਿਮਝ।” ਕੁਦਰਤੀ ਦਹੇਵ
ਕੌ ਲਨ ਦੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਤਿੱ ਲੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਨੇ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ ਤਿਰਬਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਜਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਲੋ ਨ
ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਐ ਤਾਂ ਿਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋ ਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਦਹੇਵ ਨੇ ਿਾਰਹੇ ਲੋ ਨ ਹੀ ਕੌ ਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ
ਿੀ। ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਜ਼ਵਚ ਿਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਿਰਵਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਕੌ ਲਨ ਨੇ ਦੋਂਹ ਹੋਰ ਹਫ਼ਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਵਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਿਾਰਹੇ ਪੈਿਹੇ ਲੈ
ਕਹੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਭਹੇਜ ਦਹੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲੋਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਤਹੇ ਕੁਝ ਿਲਤ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਪਰ ਜਹੇ
ਦਹੇਵ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਿਭ ਠੀਕ ਐ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਿਭ ਠੀਕ ਐ।
ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੱ ਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ।
“ਦਹੇਵ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਹੇਪਰਾਂ ਦਹੇ ਦਿਤਖਤ ਨੀ ਕੀਤਹੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਲਖਤੀ ਆਫਰ ਨੀ ਭਹੇਜੀ ਜ਼ਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਨਾ ਲੋ ਨ ਦਹੇ ਰਹੀ
ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਿਭ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੀ।”
“ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਥੋਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੌ ਲਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜ਼ਕਹਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੇਜ਼ਫ਼ਕਰ ਰਹੋ।”
“ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਭਹੇਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਜ਼ਹ।” ਦਹੇਵ ਿੋਚਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪੈ ਜ਼ਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਭਲਾ ਜ਼ਕਉਂ ਿਲਤ ਿੱ ਲ ਕਰੂ। ਜਹੇ ਲੋ ਨ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਿਕਦਾ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਹੋ ਿਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਿਰੂਰ ਦਿਦਾ। ਿਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਦਿਤੂਰ ਐ। ਇਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਦੁਜ਼ਚੱ ਤੀ ਦਾ
ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਤਿਰਬਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਇਆ। ਦਹੇਵ ਦਹੇ ਦੋ ਜ਼ਤੰ ਨ ਫ਼ੋਨ ਹਰ ਰੋਿ ਕੌ ਲਨ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਕੌ ਲਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ
ਮਾਰ ਕਹੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ‘ਿਭ ਠੀਕ ਐ' ਦਾ ਭੁਲਹੇਖਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਦਹੇਵ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਕੌ ਲਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ
ਂ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਦਹੇਵ ਨੇ ਕੌ ਲਨ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਬੰ ਦ ਿੀ। ਅੱ ਿਹੇ ਵੀਕ ਐਡ
ਕੌ ਲਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਲਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਜ਼ਲਆ।
“ਦਹੇਵ ਮੈਂ ਿੋਮਵਾਰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਦਿ ਵਜਹੇ ਜ਼ਮਲਦਾਂ ਤਹੇਰਹੇ ਆਜ਼ਫਿ ਜ਼ਵਚ। ਬੈਠ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਾਂਿਹੇ।” ਦਹੇਵ ਕੋਲ ਿੋਮਵਾਰ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕਣ
ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਚੰ ਤਾਤੁਰ ਹੋ ਿਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਿੋਮਵਾਰ ਦੀ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ।

ਿੋਮਵਾਰ ਜ਼ਿਆਰਾਂ ਵਜਹੇ ਕੌ ਲਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਿਾਫ਼ ਇਬਾਰਤ ਜ਼ਲਖੀ ਹੋਈ ਿੀ ਜ਼ਕ ਕੁਝ ਿਲਤ ਹੋ ਜ਼ਿਆ
ਿੀ। ਉਹ ਕੁਰਿੀ ਜ਼ਵਚ ਢਜ਼ਹ ਜ਼ਪਆ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਿ ਅਤਹੇ ਟੁੱ ਟੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਕਜ਼ਹਣ ਲੱਿਾ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ ਮਹੇਰਾ ਨਵਾਂ ਬੌਿ ਆਇਆ ਿਵੀਡਨ ਤੋਂ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਿ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜ਼ਵਚਲਹੇ ਜ਼ਕਰਾਏਦਾਰ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਜਨਿ ਜੂਆ ਐ।”
“ਪਰ ਕੌ ਲਨ ਅਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਿਰੰ ਟੀ ਦਹੇ ਰਹਹੇ ਆਂ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਇਿ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਵੱ ਧ
ਬਣਦਾ।” ਦਹੇਵ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਰਹਹੇ ਿਨ।
“ਜਹੇ ਮਹੇਰਹੇ ਵੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਹਚਕਚਾਹਟ ਦਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਨ ਦਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਿ ਨੂੰ ਬਥਹੇਰਾ ਿਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਹੇਵ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ।” ਕੌ ਲਨ ਨੇ ਹੱ ਥ ਝਾੜ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਦਹੇਵ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਉਿ
ਵੱ ਲ ਬਹੇਬੱਿ ਜ਼ਜਹਾ ਵਹੇਖਦਹੇ ਰਜ਼ਹ ਿਏ।
“ਦਹੇਵ ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਐ ਬੈਂਕ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਿੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਲੀ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਲੋ ਨ ਦਹੇ ਦਹੇਵਹੇ। ਪਰ ਅਜਹੇ ਮਹੇਰਹੇ
ਬੌਿ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਲਾਂਿਾ।” ਕੌ ਲਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਆਇਆ ਿੀ ਉਵੇਂ ਜ਼ਨਮੋਝੂਣਾ ਜ਼ਜਹਾ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਆਪਾਂ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰੀਏ ਤਹੇ ਿਾਰੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਿਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਅੱ ਜ ਿੋਮਵਾਰ ਐ ਤਹੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਕਧਰੋਂ
ਵੀ ਐਨੇ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਹੇ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਹਰਜੀਤ ਤੋਂ ਛੋਟਹੇ ਜ਼ਨੰਦਰ ਦਾ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿੀ ਅੱ ਜ ਿਵਹੇਰਹੇ।” ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ।
“ਕੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ!” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।
“ਬੱ ਿ ਉਹੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦਾ ਬਈ ਅਿੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਆਂ ਿਾਡਾ ਅੱ ਧ ਰੱ ਖ ਲੋ ।”
“ਕਮਾਲ ਐ ਯਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿੀ ਬਈ ਐਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਿਹੇ। ਭਜ਼ਲਉਮਾਣਿੋ ਿਾਰਾ ਲੰਡਨ ਜ਼ਵਕਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਪਆ। ਤੁਿੀਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਾਹ ਵਹੇਖ ਲੋ । ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਿੱ ਲ ਤੋਂ ਜ਼ਕਉਂ ਭਜਦਹੇ ਆਂ।”
“ਿੱ ਚੀ ਿੱ ਲ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿੂਈ ਅੱ ਧ ‘ਤਹੇ ਫਿੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਇਕ ਅੱ ਧ ਵਹੇਰ ਬੰ ਦਹੇ ਨੇ ਿੱ ਲ ਕਰਲੀ। ਇਹ ਵਾਰ
ਵਾਰ ਉਹੀ ਿੱ ਲ। ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਜ਼ਖੱ ਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕਹੇ ਜ਼ਕਹਾ। ਹਰਜੀਤ
ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ।
“ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਿੰ ਘ ਿਰਾ ਆਜ਼ਫ਼ਿ ਆ ਜੋ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਆ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਦੋ ਹਰਫ਼ੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਹਰਜੀਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਪੰ ਦਰਾਂ ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਜ਼ਵਚ ਹਰਜੀਤ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਠੰਢਾ
ਜ਼ਜਹਾ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ।
“ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋ ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਿੋ ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਕੁਝ ਿੰ ਭੀਰ

ਐ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਿਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਿੁਣਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਫਹੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊ!” ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨੱਕੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਹੇਵ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ‘ਤਹੇ ਘੁੰ ਮਣ ਲੱਿੀਆਂ।
“ਜਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਧਰ ਦਹੇ ਵਕੀਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿ ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਨੋਜ਼ਟਿ ਦਹੇਣਿਹੇ
ਅਤਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਆਜ ਦਹੇਣਾ ਪਊ। ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਇਹ ਐ ਆਪਾਂ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋ ਨ ਲੈ ਿਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਿਕਦਹੇ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਿਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਹਰਜੀਤ ਕੁਝ ਪਲ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਆਪਾਂ ਲੋ ਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡੋ ਤਹੇ ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਕਰਵਾਉ। ਅੱ ਧਹੇ ਪੈਿਹੇ ਮੈਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਿੀਂ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਲਉ। ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਚ
ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋ ਨ ਕਰਾ ਲਵਾਂਿਹੇ।” ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱ ਲ ਜ਼ਨਰਖਵੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੀ।
“ਮੀਕਾ ਵੀ ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਿੁੱ ਿਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਿਾਡਹੇ ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਹੈਿਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਬਣਾ ਲੀ ਆ। ਜਹੇ ਿਾਡਾ ਅੱ ਧ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਿੌਦਾ ਮਾਰ ਿਕਦਹੇ ਆਂ।” ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ਨੇ ਅਣਜਾਣਹੇ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਚੁੱ ਪ ਰਹਹੇ। ਦਹੇਵ ਨੇ ਚੁੱ ਪ ਤੋੜੀ।
“ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਤੁਿੀਂ ਇਕ ਅੱ ਧ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਦਉ। ਵਹੇਖਦਹੇ ਆਂ ਬੈਂਕ ਜ਼ਕਵੇਂ ਤਹੇ ਕੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਆ। ਫੋਨ ‘ਤਹੇ ਆਪਾਂ ਿੱ ਲ ਕਰ ਲਵਾਂਿਹੇ।”
ਦਹੇਵ ਨੇ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਵਦਾ ਕੀਤਾ।
“ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਆਫਰ ਬਾਰਹੇ ਕੀ ਜ਼ਖਆਲ ਆ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਹੋਊ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਏਥਹੇ ਈ ਛੱ ਡ
ਦਹੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਆਫਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਖੁੱ ਲ੍ ਜ਼ਦਲੀ ਨਾਲ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਦਹੇਵ ਵੀ ਿਜ਼ਹਮਤ
ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਕੌ ਲਨ ਨੇ ਮੰ ਿਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਿੁਤਾ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਬੈਂਕ ਤੀਹ ਪ੍ਤੀਸ਼ੱ ਤ ਲੋ ਨ
ਦਹੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ਹਮਤ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਿ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕਹੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਹੇ ਿਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਉਹ
ਨਾ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਬੌਿ
ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਲੰਡਨ ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਿਾਰਹੇ ਕਾਿਿ ਲੈ ਕਹੇ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਮਲਹੇ ਿਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ
ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਤੰ ਨ ਿਾਲਾ ਬੱ ਚੀ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਹੇ ਿਾ ਅਤਹੇ ਮੰ ਿਲਵਾਰ
ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਿਹੇ।
ਿੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌ ਲਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਪਹੇਪਰ ਵੀ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਹੇ ਹੋਏ ਿਨ। ਉਹ ਦਿਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਵਾਈਨ
ਦਾ ਿਲਾਿ ਪੀਕਹੇ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਮੰ ਿਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਰਲੀਿ ਨਾ ਕੀਤਹੇ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਦਹੇਵ ਨੇ ਕੌ ਲਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਉਿ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਘੰ ਟਹੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ
ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਬੌਿ ਤੋਂ ਦਿਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਹੇ ਿਨ। ਬਾਕੀ ਿਭ ਕੁਝ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ ਅਤਹੇ ਵੀਰਵਾਰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਪੈਿਹੇ ਬੈਂਕ ਰਲੀਿ ਕਰ
ਦਹੇਵਹੇਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਦਹੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਈ ਮਹੇਲ ਕਰ ਕਹੇ ਬੈਂਕ ਵੱ ਲੋਂ ਪੈਿਹੇ ਭਹੇਜਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਿਲਹੇ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵੀ

ਪੈਿਹੇ ਕੌ ਲਨ ਕੋਲੋਂ ਭਹੇਜ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਹੇਵ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਦੋਿਤਾਂ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਿਹੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਭਾਜੀ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਦਾ ਿਮਾਂ ਐ। ਅਿਲਹੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨਾ ਰੱ ਖੀਏ।
ਚਾਹਹੇ ਬੈਂਕ ਵੱ ਲੋਂ ਪੈਿਹੇ ਆਉਣ ਜਾ ਨਾ ਆਉਣ।”
“ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਮੰ ਿਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱ ਧਹੇ ਪੈਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਭਜਵਾ ਜ਼ਦਊਂ।” ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਇੰ ਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਦਹੇ ਭਰਾ ਜ਼ਨੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਭਾਜੀ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡਾ ਅੱ ਧ ਰੱ ਖ ਲਉ। ਆਪਣਾ ਲੋ ਨ ਵੀ ਨੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਤਹੇ ਜ਼ਬਆਨਾ ਈ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਹੇ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਖਾਿ ਿੱ ਲ ਕਰਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਫੋਨ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈ ਜ਼ਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰ ਿਹੇ ਮੌਿਮ ਵਾਲਹੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਾਬਲਮ
ਜ਼ਵਚ ਆਂ ਤਹੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਜ਼ਕੱ ਡੀ ਮਾੜੀ ਿੋਚ ਆ! ਜ਼ਹੱ ਿਹੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਵਆਹ ਵਰਿੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਐ। ਜ਼ਜਹੜਾ ਜ਼ਵਆਹੁਤ ਜੋੜਾ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ‘ਤਹੇ ਭਰੋਿਾ ਕਰਦਾ ਅਤਹੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤਹੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਿਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਿਾਡਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਵੱ ਧ ਜਾਵਹੇ।” ਮੀਕਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਲਾਜਵਾਬ ਿੁਣਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਿੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜ਼ਿਆ।
“ਮੈਂ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਘੰ ਟਾ ਬਜ਼ਹ ਕਹੇ ਮੁੜ ਆਇਆਂ। ਫੋਨ ਉਹ ਚੁਕਦਾ ਨੀ।” ਹਰਜੀਤ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੁਿੈਲੀ
ਕੰ ਬਣੀ ਿੀ।
“ਕੋਈ ਨੀ ਜ਼ਕਧਰਹੇ ਜ਼ਬਿੀ ਹੋਊ। ਮਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਹੇ ਿੱ ਲ ਨੀ ਹੋਈ। ਆਪਹੇ ਤੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਟਕਾਅ ਨਾਲ ਜਵਾਬ
ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਅੱ ਜ ਿੋਮਵਾਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਮੰ ਿਲ ਤਹੇ ਬੁੱ ਧ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਿੌਦਾ ਐਨਾ ਵੱ ਡਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਕੋਲ ਥੋਡਹੇ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਨੀ। ਨਾ
ਪਾਿਹੇ ਈ ਹੁੰ ਨੇ ਆਂ ਬਈ ਅਿੀਂ ਆਪਹੇ ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈਏ।” ਹਰਜੀਤ ਿਲੋ ਟਹੇ ਵਾਂਿ ਉੱਧੜਦਾ ਜ਼ਿਆ।
“ਹਰਜੀਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿੱ ਲ ਹੋਈ ਿੀ ਤਹੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਅਜਹੇ ਪਰਿੋਂ ਆ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱ ਟ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ
ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੋਿਤ ਅਤਹੇ ਦੋਿਤੀ ਮੁਿੀਬਤ ਵਹੇਲਹੇ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ
ਜ਼ਖਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰੂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤਹੇ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਿਵਾਲ ਪੁੱ ਛਹੇ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ਜਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਿਾਰਹੇ ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਿਨ ਅਤਹੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਿਵਹੇਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਹੇ ਿਨ। ਉਹ
ਚਾਹੁੰ ਦਹੇ ਿਨ ਵਹੇਖੀਏ ਹਰਜੀਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਰੰ ਿ ਜ਼ਵਖਾਉਂਦਾ।

ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਿਾਰਾ ਜ਼ਬਆਨਾ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜਹੇ ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੈਿਹੇ ਤਾਂ ਿਾਡਹੇ ਜਾਣਿਹੇ।”
ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਘੱ ਟ ਤਿਰਬਹੇਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤਿਰਬਹੇ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਜ਼ਹਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
“ਜਹੇ ਰਜ਼ਜਿਟਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਆਨਾ ਤਾਂ ਡੁੱ ਬਹੇਿਾ। ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਕੰ ਪਨੀ ਰਜ਼ਜਿਟਰ ਕੀਤੀ ਐ। ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਤੰ ਨ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇਦਾਰ
ਐ ਅਤਹੇ ਜ਼ਤੰ ਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਹੇ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਐ। ਦੂਜੀ ਿੱ ਲ ਜਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰ ਜ਼ਦਆਂ ‘ਤਹੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇਦਾਰੀ
ਜ਼ਕਉਂ ਕੀਤੀ!” ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਨੈਜ਼ਤਕ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਵੀ। ਇਕ ਅੱ ਧ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰ
ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਮੰ ਿਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ
ਅਿੀਂ ਆਪਣਹੇ ਪੈਿਹੇ ਿਵਹੇਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹਹੇ ਆਂ ਅਤਹੇ ਤੁਿੀਂ ਵੀ ਿਵਹੇਰਹੇ ਹੀ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦਹੇਣਹੇ। ਜਦ ਪੈਿਹੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਏ ਤਾਂ ਵਕੀਲ
ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਵਹੇਿਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਆਪਣਹੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿੀ।
ਅੰ ਤ ਜ਼ਵਚ ਿਾਰਹੇ ਡਰਾਮਹੇ ਦਾ ਅੰ ਤ ਵੀਰਵਾਰ ਿਵਹੇਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ਾਪਰਟੀ
ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਨਾਮ ਹੋ ਿਈ ਿੀ। ਹਰਜੀਤ ਜ਼ਿੰ ਘ ਦਾ ਅੱ ਧੀ ਜਾਂ ਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ
ਪਰ ਉਿ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਖੁੱ ਲ੍ ਕਹੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਉਣਤਾਲੀਵਾਂ
ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਹਮਹੇਸ਼ਾਂ ਇਕੋ ਿੱ ਲ ਘੁੰ ਮਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਿੀਲਾ ਬਣਹੇ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ
ਨਾ ਜ਼ਮਲ ਿਕਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਖੋਹ ਿਕਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ
ਬਹੇਵਕੂਫੀ ਲਿਦੀ। ਵੈਿਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਉਿ ਦਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੱ ਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲੋਂ ਠੱਜ਼ਿਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ
ਇਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਿਰਾ ਿਰ ਧੱ ਕਾ ਲਿਦਾ। ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਜਾਂ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ
ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ ਮਨ ਨਾ ਮੰ ਜ਼ਨਆ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਰਾਣਹੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਉਹੀ ਿਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ
ਜ਼ਦੰ ਦਾ।
ਉਿ ਦਹੇ ਦੋਿਤ ਉਿ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਕਰਦਹੇ ਅਤਹੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਨੰਦ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ‘ਤਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਮਾਰਟਨ ਇਕ ਵਾਰ ਿੱ ਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਣਦਹੇ। ਪਰ
ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਜ਼ਵਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਿੱ ਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਿੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਕਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਪਾਿਹੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਮਾਰਟਨ ਜ਼ਫਰ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੋਲ ਵੀ
ਮਾਰਟਨ ਦੀ ਇਿ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਜ਼ਨਕਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਕੋਲ ਜ਼ਦਨ ਵੀ ਥੋੜਹੇ ਹੀ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਿਮਝ ਜ਼ਿਆ
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਦਹੇਣ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਿ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਿੱ ਲ ਿਾਫ਼ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝਾ
ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਿਮਾਂ ਤਜ਼ਹ ਕਰਕਹੇ ਵਿੀਅਤ ਦਹੇ ਪਹੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੇਨਤੀ

ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਤਜ਼ਹ ਕਰ
ਜ਼ਲਆ। ਜ਼ਮਥਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਚਲੀ ਿਈ। ਇਹ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਜਨਿ ਬਹੁਤ ਔਖਹੇ ਦੌਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿੁਿਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਮੇਂ ਵਕੀਲ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ। ਮਾਰਟਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਹੇਜ਼ਟੰ ਿ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਾ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਬਹੇਜ਼ਦਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲੋਂ ਪੁੱ ਛਹੇ
ਜਾਂਦਹੇ ਰਿਮੀ ਿਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਬੂਰਨ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੰ ਦਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਿ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਨਕਲ ਕਹੇ ਉਡੀਕ ਕਮਰਹੇ
ਦਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ਦਹੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਂ ਜ਼ਮਲਾਈਆਂ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਮਾੜਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਬੁੱ ਲ੍ ਅਟਹੇਰ
ਕਹੇ ਮੋਢਹੇ ਛੰ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਜ਼ਹ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਿ ਦਹੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ!
ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ ਆਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮਾਰਟਨ ਨਾਲ ਹੱ ਥ
ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਆ ਕਹੇ ਮੀਕਹੇ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾਇਆ। ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਆਉਣ ਲਈ
ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਜ਼ਤੰ ਨੇ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਿੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਜ਼ਕਹਾ। ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿਰੀਟਾ ਅਤਹੇ ਡੈਜ਼ਨਿ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਿਰੂਰ ਆਇਆ ਬਹੇਸ਼ਕ ਇਿ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਦਲਚਿਪੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
“ਵੈਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਐ ਮੈਂ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ ਕਹੇ ਿੁਣਾਉਣੀ ਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ
ਵਿੀਅਤ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਹੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਿ ਬਿੈਰਾ ਬਾਰਹੇ ਵੀ ਦੱ ਿਣਾ।” ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਾਰਡ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਜ਼ਦਆਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਝ ਕਾਿਿ ਉਿ ਨੇ ਪਾਿਹੇ ਕਰ ਕਹੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ
ਜ਼ਜਵੇਂ ਤਿੱ ਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਿਾਰਹੇ ਿੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਿਿ ਕੱ ਢਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਿਾਰਹੇ ਿਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ
ਿੁਣਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਧਾਰਨ ਜ਼ਜਹੀ ਵਿੀਅਤ ਿੀ। ਪਰ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲਚਿਪ ਮੋੜ
ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦ ਪ੍ੀਤ ਬਾਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ ਮੋਹ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਟਨ ਮੱ ਥਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਤਊੜੀਆਂ ਪਾਈ ਿੁਣਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਿੀ। ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ ਵਿੀਅਤ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱ ਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਵਿਥਾਰ
ਦੱ ਿ ਕਹੇ ਕਾਿਿਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਲ ਕਹੇ ਫਾਈਲ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਲੱਿਾ।
“ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਿਟਰ ਐਡਵਰਡ, ਮਹੇਰਾ ਵਿੀਅਤ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁਨੀ ਆਂ ਇਹ ਿਭ
ਕੁਝ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਟਨ ਹੀ ਇਿ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਐ। ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਨਾਲ ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਨਰਮਲ ਅਤਹੇ
ਜ਼ਨਰਛਲ ਮੋਹ ਦਾ ਿੀ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਮਹੇਰਹੇ ਆਪਣਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਲੈ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਆਂ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਭੁੱ ਲਹੇ ਨਹੀਂ। ਮਹੇਰਹੇ ਲਈ ਐਨੀ ਹੀ ਤਿੱ ਲੀ ਕਾਫੀ ਐ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ
ਪੋਤੀ ਵਾਂਿ ਹੀ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਇਹ ਿੱ ਲ ਵਿੀਅਤ ਤੋਂ ਿਾਬਤ ਹੋ ਿਈ ਐ। ਜ਼ਕ੍ਪਾ ਕਰਕਹੇ ਿਰੂਰੀ ਕਾਿਿ ਪੱ ਤਰ ਜ਼ਤਆਰ
ਕਰਕਹੇ ਿਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਨਾਂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵਹੇ। ਜਦ ਪਹੇਪਰ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਿਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਹੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰ ਜਾਂਵਾਂਿੀ।”

ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਪ੍ਜ਼ਤ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਕਾ ਵੀ।
ਮਾਰਟਨ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ੍ੀ ਬੈਠਾ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਕਜ਼ਹਣ ‘ਤਹੇ ਚੌਥਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਇੰ ਝ ਠੁ ਕਰਾ ਦਹੇਵਹੇਿੀ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਕਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ
ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਖੁੱ ਲ੍ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਨੰਜ਼ਦਆ ਭੰ ਜ਼ਡਆ ਿੀ, ਯਾਦ ਕਰਕਹੇ
ਸ਼ਰਮ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਖਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕਹੇ ਵੀ ਜ਼ਨਭਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ।
ਉਿ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਡੈਜ਼ਨਿ ਅਤਹੇ ਿਰੀਟਾ ਦਹੇ ਐਕਿੀਡੈਂਟ ਦਹੇ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਹੇਚ ਕਹੇ ਕਈ ਇਰਾਦਹੇ ਬਣਾਏ
ਅਤਹੇ ਢਾਹਹੇ ਿਨ। ਚੌਥਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਜਾਂਦਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਇਥਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਭ ਕੁਝ ਬਦਲ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਿੀ।
“ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਕਉਂ ਆਪਣਹੇ ਲੋ ਕ ਆਪਜ਼ਣਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਿੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱ ਜ਼ਤਆਂ ਜ਼ਬਜ਼ਲਆਂ ਦਹੇ ਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਿਵਾ ਜਾਂਦਹੇ ਐ!”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਿ ਦਹੇ ਇਕ ਿੋਰਹੇ ਦੋਿਤ ਨੇ ਮਾਰਟਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿੁਣ ਕਹੇ ਕਹਹੇ ਿਨ, ਮਾਰਟਨ ਦਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੂੰ ਜਣ ਲੱਿਹੇ। ਉਿ
ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਮਾਜ਼ਪਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕਹੇ ਜ਼ਿਡਨੀ ਜਾ ਕਹੇ ਿੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਿ ਦੀ ਬੱ ਚੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ
ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਉਿ ਘਾਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਿਮਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਿੁਆਜ਼ਚਆ ਜ਼ਜਹਾ ਕੁਰਿੀ
ਜ਼ਵਚ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਪ੍ੀਤ ਕਦੋਂ ਉਿ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਿਈ ਿੀ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਿਾ।

ਚਾਲੀਵਾਂ
ਕਾਲਾ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਜ਼ਬ੍ਟਹੇਨ ਦਹੇ ਇਤਹਾਿ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਰ ਤੱ ਕ ਯਾਦ ਰਹਹੇਿਾ। ਉਿ ਜ਼ਦਨ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਹੀ
ਅੱ ਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹਹੇਠਾਂ ਜ਼ਡੱ ਿ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਿਾਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਿਾਰਹੇ ਦਾ ਿਾਰਾ ਿਰਮਾਇਆ ਹੂੰ ਜ਼ਝਆ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੌ ਡੀਉਂ ਵੀ ਹਲਕਹੇ ਹੋ
ਿਏ। ਕਈ ਜ਼ਵਚਾਰਹੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਏ ਅਤਹੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਝਟਕਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਿਜ਼ਹੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਿ ਰਾਤ ਹੀ ਆਤਮ
ਹੱ ਜ਼ਤਆ ਕਰ ਜ਼ਿਆ।
ਪ੍ੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਕੀਤਾ ਪੂੰ ਜੀ ਜ਼ਨਵਹੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਡਰ ਿੀ ਜ਼ਕਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਕੋਈ ਐਿੀ
ਵੈਿੀ ਿਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਦਹੇਵ ਵੀ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜ਼ਿਆ।
ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਜ਼ਛਪਾ ਅਤਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਿੀ। ਪ੍ੀਤੀ ਰੂਥ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕੁਝ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ
ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਵਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਉਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਹੇ ਉਲਟ ਪ੍ੀਤ
ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਲਿਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਪੂਰਹੇ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ਕੋਲ
ਚਲੀ ਿਈ। ਮੀਕਾ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਅੰ ਦਰ ਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ ਕਹੇ ਜੱ ਫ਼ੀ ਪਾਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ ਥਾਪੜੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ
ਜ਼ਪਉ ਦੀ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੋਇਆ।

“ਡੈਡ ਤੁਿੀਂ ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਵਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਾਅ ਆਉਂਦਹੇ ਈ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਆ। ਇਹ ਧੱ ਕਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਵੱ ਡਾ
ਿਹੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਐ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਪੈਿਾ ਖੋਇਆ ਅਤਹੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚੋਂ ਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਿੀਂ ਚਲੋ ਘਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿ
ਕੁ ਜ਼ਮੰ ਟ ਜ਼ਵਚ ਆਈ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹ ਹਲਕਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ।
ਇਹ ਝਟਕਾ ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਜ਼ਨਬਜ਼ੜਆ। ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਤਹੇਿੀ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰਖਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ
ਰੀਟਹੇਲ ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਵੀ ਪੈਿਾ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਵਹੇਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਿਾਰਾ ਪੈਿਾ ਖੁਰ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ
ਦਹੇ ਰੀਟਹੇਲ ਜ਼ਬਜਨਿ ‘ਤਹੇ ਇਿ ਘਾਟਹੇ ਦਾ ਅਿਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਖਤਰਾ ਬੈਂਕ ਦਹੇ ਅੱ ਡਹੇ ਡਰਾਉਣਹੇ ਮੂੰ ਹ ਦਾ
ਲਿਦਾ। ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਬੈਂਕ ਉਿ ਨੂੰ ਕਰਿਾ ਵਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਿੀ ਅਨੁਿਾਰ ਜਹੇ ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ
ਿਜ਼ਹਮਤੀ ‘ਤਹੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦਹੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਿਾ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਿਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਿ
ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਇਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਰੱ ਖਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਿਾਰਹੇ ਿਾਧਨਾਂ 'ਤਹੇ ਇਕ
ਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਣਿੁਖਾਂਵੀਂ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਇਿ ਸ਼ਾਮ ਉਿ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿ ਜ਼ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਨੂੰ ਹਰ ਿੰ ਭਵ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਪੈਿਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿੋਰ ਦਹੇ ਕਹੇ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਿੀ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਇਿ ਦਹੇ ਉਲਟ ਉਹ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈ ਕਹੇ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਿਾਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਪੂਰੀ ਦਲਹੇ ਰੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ
ਿੀ। ਿਫ਼ਲ ਜ਼ਬਜਨਿ ਪਰਿਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਿੁਣ ਹੈ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਹਾਰ ਅੱ ਿਹੇ ਿੋਡਹੇ
ਟਹੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਿ ਹਾਰ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਦਾ ਿੁਣ ਰਖਦੀ ਿੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਜੋ ਉਿ ਕੋਲ ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ ਿੀ ਉਹ ਉਿ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜੋ ਅੱ ਜ ਉਹ ਖੋਅ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ ਇਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਆਉਣ ਵਾਲਹੇ ਕੁਝ ਿਾਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿੀ।
ਉਿ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਤ ਮਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤਹੇ ਿਹੀ ਫੈਿਲਹੇ ਕਰਨ ਯੋਿ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੀ। ਉਿ ਲਈ ਚੰ ਿਾ ਿੰ ਿੀਤ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਕੂਨ ਦਾ ਿਾਧਨ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਆ ਕਹੇ ਹਰ ਰੋਿ ਵਾਂਿ ਮੈਡੀਟਹੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ। ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਅਤਹੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਤਮੰ ਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਹ
ਵਰਜਸ਼ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਮਾਧੀ ਜਾਣੀ ਮੈਡੀਟਹੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਅੱ ਜ ਵਰਿਹੇ ਅਵੱ ਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਈ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਿੰ ਿੀਤ ਿੁਜ਼ਣਆ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ
ਰਹੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਅੱ ਜ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਠਦਾ। ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਚਹੇਤਨ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਦਮਾਿ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਨਾਲ ਿੋਚਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ ਨਾ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਮੱ ਲੋ ਮੱ ਲੀ ਉਿ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ
ਅੱ ਜ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉੱਠਦਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਉਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਹੇ ਦੀ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਅਵਾਿ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ
ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਜ਼ਫਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕਦਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਿੀ। ਹਮਹੇਸ਼ਾ ਵਾਂਿ ਅੱ ਜ ਵੀ ਉਿ ਨੇ

ਿੌਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱ ਖੀ ਿੁਝਾਅ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਿਵਹੇਰਹੇ ਜਾਿਣ ‘ਤਹੇ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਿਹਤ ਅਤਹੇ
ਿਭ ਕੁਝ ਉਿ ਨੂੰ ਦਹੇਣ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਹਾਂ ਪੱ ਖੀ ਿੁਝਾਅ ਜ਼ਦਤਹੇ। ਹੁਣ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਥਾਂਵੇਂ ਿੀ।
“ਜ਼ਕਵੇਂ ਬਹੇਟਾ ਠੀਕ ਐ।ਂ ਕੋਈ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜਹੇ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਐ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਹੇਚ ਜ਼ਦੰ ਨੇ ਐ।ਂ ” ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿਾਰੀ
ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਬਾਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਨਾ ਦੱ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਿੁਣਨ
ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱ ਿ ਕਹੇ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਿੀ।
“ਪਾਪਾ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਹੇਅਰ ਬਹੁਤ ਿਿਤਹੇ ਜ਼ਵਕਣਿਹੇ ਅਤਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਐ। ਕੁਝ
ਕੁ ਰੀਟਹੇਲ ਜ਼ਵਚ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਆ ਿਕਦੀ ਐ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱ ਲ ਿਰੂਰ ਜ਼ਨਕਲ ਆਵਹੇਿਾ।” ਪ੍ੀਤ ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਅੱ ਜ ਵੀ
ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਆਉਣ ਵਹੇਲਹੇ ਹੀ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੀਕਾ ਿਾਰੀ ਰਾਤ
ਜਾਿਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਜ਼ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਿਿੋਂ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤਹੇ ਬਹੇਜ਼ਫ਼ਕਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
“ਡੈਡ ਅੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਹੇ ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਬਿੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲਾਂਿਹੇ। ਕਈ ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀ ਆਊਜ਼ਟੰ ਿ
ਨੀ ਕੀਤੀ।”
“ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਹੇਰਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿਾ। ਮੈਂ ਿਮੇਂ ਜ਼ਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਿਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਆਪਣਹੇ ਡਰਾਮਹੇ ਜ਼ਰਕਾਰਡ
ਕਰ ਲਵਹੇ। ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਬਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਐ।” ਮੀਕਾ ਬੁੱ ਲ੍ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੁਕਵਾਂ ਜ਼ਜਹਾ ਮੁਿਕਰਾਇਆ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਿੱ ਲ
ਚੁਭ ਿਈ। ਿੀਤੋ ਨੇ ਕੌ ੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਉਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਮੀਕਾ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਵੜ ਜ਼ਿਆ।
ਪ੍ੀਤੀ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਫਿ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਿੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟ ਉਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਦਹੇਵ ਜਹੇ ਤੁਹਾਡਹੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।”
“ਆ ਜਾਉ। ਿਿੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੀ।” ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਪਏ ਪਟਾਕਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਪ੍ੀਤੀ ਕਾਫੀ ਿਾਰਾ ਪੈਿਾ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਵਹੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੀ।
“ਠੀਕ ਐ ਮੈਂ ਬੱ ਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਆਈ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕੀਤਹੇ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਲਈ
ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਿਾਰਹੇ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਉਿ ਨੇ ਹੈਲੋ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਹੇ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਪਾਿਹੇ ਇਕ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਲੀ ਿਈ।
ਇਹ ਕਮਰਾ ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿਾਂ ਲਈ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਦਹੇਵ ਆਪਣਹੇ ਟਹੇਬਲ ‘ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਏਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਕਹੇ ਕੁਝ
ਿਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਪ੍ੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਲਾਰਾ ਪਿੰ ਦ ਨਹੀਂ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ਦਾ ਟਹੇਬਲ ਜ਼ਖਲਾਰਹੇ ਨਾਲ
ਭਜ਼ਰਆ ਹੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ। ਪ੍ੀਤੀ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਮੁਆਫੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੰ ਿਦੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਿਵਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਜਹੇ

ਵੀ ਜ਼ਖਲਾਰਹੇ ਕਰਕਹੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਜ਼ਮੰ ਦਿੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਿੀ।
“ਕੱ ਲ੍ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬ੍ਟਹੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਲਾ ਕਹੇ ਰੱ ਖ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਅੱ ਜ ਵੀ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਲਿਦਾ। ਮੈਨੰ ੂ
ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਿਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਪਆ।”
“ਕੁਝ ਿੱ ਲਾਂ ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਵੱ ਡੀ ਿੱ ਲ ਐ ਜ਼ਡੱ ਿ ਕਹੇ ਰੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿੰ ਭਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ
ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਜਾਂ ਦੁਖ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਐ। ਦੂਜਾ ਿਟੈਪ ਉਿ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਐ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਿਟੈਪ ਤਾਂ ਲੰਘ ਿਈ ਆਂ। ਪਰ
ਤੀਜਾ ਿਟੈਪ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਇਕਿੁਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂ ਜੋ ਿਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਿਟੈਪ ਆ। ਵੈਿਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਹੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਆਂ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਐਨੇ ਵੱ ਡਹੇ ਘਾਟਹੇ ਅਤਹੇ ਔਖੀ ਆਰਥਕ
ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤਹੇ ਮਾਨਿਕ ਕੰ ਟਰੋਲ ਜ਼ਵਚ ਿੀ।
“ਦਹੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਐ ਮੈਨੰ ੂ ਪੈਿਹੇ ਦੀ ਿਖ਼ਤ ਲੋ ੜ ਐ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਆਂ ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀਆਂ ਿਿਤੀਆਂ
ਵਹੇਚ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿਿਤਹੇ ਭਾਅ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਵਹੇਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਐ ਕਾਫੀ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਵਹੇਿਾ।
ਮਹੇਰਹੇ ਲਈ ਇਿ ਿਮੇਂ ਇਹ ਨੁਕਿਾਨ ਿਜ਼ਹਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਣਪ ਐ ਅਤਹੇ ਿਰੂਰੀ ਵੀ।” ਪ੍ੀਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਵਿਥਾਰ ਦਹੇ ਕਹੇ ਿਾਰਹੇ ਆਰਥਕ
ਹਾਲਾਤ ਬਾਰਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ।
“ਫੌਰੀ ਲੋ ੜ ਵਾਿਤਹੇ ਕੁਝ ਪੈਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਹੋ ਿਕਦਾ। ਰਹੀ ਿੱ ਲ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਵਹੇਚਣ ਦੀ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਮੇਂ ਤੁਿੀਂ
ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਹੱ ਿਹੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕਹੇ ਮਹੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਮਹੇਰਾ ਫਰਿ ਐ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਜ਼ਨਭਾਵਾਂ।
ਮੈਂ ਕੱ ਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ‘ਤਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋ ਨ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਾ। ਜਹੇ ਲੋ ੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਿਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਵਹੇਚ ਵੀ ਿਕਦਹੇ ਆਂ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਪੂਰਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ।
“ਫੌਰੀ ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ---!”
“ਆਪਣਹੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਹੇ ਪਏ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਵਰਤ ਿਕਦਹੇ ਆਂ।”
“ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿੋਜ਼ਚਆ ਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਐ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਮਹੇਰਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਵਚ ਟਰਾਂਿਫਰ ਕਰ ਦਹੇਵੋ। ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ
ਵੀ ਵਹੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ।” ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਦਹੇਵ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੀ।
ਦਹੇਵ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਵਚ ਟਰਾਂਿਫਰ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਹੇਅਰ ਚੁਣਹੇ
ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰ ਿਹੇ ਮੁੱ ਲ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਵਕ ਿਕਣ ਦੀ ਆਿ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਡੱ ਿੀ ਹੋਈ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਹੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜ਼ਜਿਰਹੇ
ਵਾਲਾ ਫੈਿਲਾ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਅਿਲਹੇ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਟਕਾਅ ਜ਼ਵਚ ਆਉਣ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਿਾਰ ਸ਼ਹੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਅਿਲਹੇ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਿਾਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਰੀਟਹੇਲ ਵੱ ਲ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
ਉਿ ਨੇ ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਹੇ ਿਹੇਲ ਖਰੀਦ ਦਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈਕ ਕੀਤਹੇ। ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘਾਟਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਨ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਲਿਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਮਿਾਂ ਖਰਚਹੇ ਪੂਰਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ ਜ਼ਲਿਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੇ ਰੂਥ

ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਲੋ ੜੀਂਦਹੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕਹੇ ਉਿ
ਨੇ ਿੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਕੀਤੀ।
ਇਿ ਮੀਜ਼ਟੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਰੱ ਖੀ। ਿਭ ਨੇ ਉਿ ਦਹੇ ਇਿ ਕਦਮ
ਦੀ ਪ੍ੋੜ੍ਤਾ ਕੀਤੀ। ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਿਰ ਪੈਣ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰਲਹੇ ਖਰਚਹੇ ਬਚ ਜਾਣਹੇ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਿ ਜ਼ਵਕਣ ਤੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਹੇ ਵਕਤ ਲਈ ਜ਼ਕਰਾਏ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਪਏ ਿਮਾਨ ਦੀ ਿਹੇਲ ਲਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਿੀ। ਇਿ ਨਾਲ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੁ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਘਟਾ ਿਕਦੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਨੂੰ ਤੰ ਿ ਨਾ ਕਰਹੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਿ ਿੀ।
ਇਿ ਫੈਿਲਹੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਹੇਣ ਲਈ ਅਤਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਹੇਵਾਰੀ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਲ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਇਿ ਪਾਿਹੇ
ਤੋਂ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰ ਹੋ ਿਈ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਰਹੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਦਹੇਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਡਿਣ ਨਾਲ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜ਼ਿਆ। ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਕਸ਼ਤਾਂ ਨਾ
ਦਹੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤਹੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਕਰਾਏ ‘ਤਹੇ ਦਹੇਣ ਲਈ ਨੱਬਹੇ ਤੋਂ ਿੌ ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਲੋ ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ
ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਿੰ ਭਾਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾ ਨੂੰ ਵਹੇਚ ਕਹੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋ ੜੋਂ ਵੱ ਧ
ਿਖ਼ਤੀ ਕਰਕਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਹੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਦਹੇ ਹੁਕਮ ਿਾਰੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਬੈਂਕ
ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਲਿਦਹੇ ਿਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲਆ ਕਰਿਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਕਰਨ ਦਾ ਿੋਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕੁਝ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕਹੇ ਇਿਹੇ ਜ਼ਲਿਟ ਜ਼ਵਚ ਿੀ।
ਉਿ ਦਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱ ਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਰੌਡਨੀ ਨੈਲਿਨ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਥਹੇ
ਿਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਦਹੇਹ ਨੂੰ ਧਕਦਾ ਧਕਾਉਂਦਾ ਉਿ ਦਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਆ ਹਾਿਰ ਹੋਇਆ। ਇਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਿਮੇਂ
ਿਮੇਂ ਇਿ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਆਉਂਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਦਾ ਮੂਡ ਵੱ ਖਰਾ ਿੀ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਜ਼ਦਲੋਂ ਇੱ ਿਤ ਕਰਦਾ। ਐਨੀ ਛੋਟੀ
ਉਮਰ ਜ਼ਵਚ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਨ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕ ਉਿ ਨੇ ਘੱ ਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਖਹੇ ਿਨ। ਿਭ ਕੁਝ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ
ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਿੀ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਿੋ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਵਜਾਉਣੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਇਿ ਿੱ ਚ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਮਝਦੀ ਿੀ।
ਉਿ ਨੇ ਰੌਡਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜ਼ਕਹਾ।
ਰੌਡਨੀ ਬਹੇਅਰਾਮੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ
ਪਾ ਕਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਹੇ ਸ਼ੀਿਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਦੀ ਚੋਰ ਅੱ ਖ ਨਾਲ ਵਹੇਖਦਾ। ਪ੍ੀਤ ਉਿ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਮਿਬੂਰੀ ‘ਤਹੇ ਤਰਿ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਬਜਨਿ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ!”
“ਰੌਡਨੀ ਲੋ ਕਾਂ ਵਰਿਾ ਈ ਆ। ਿਾਰਹੇ ਈ ਜਦੋਜਜ਼ਹਦ ਕਰ ਰਹਹੇ ਆ।” ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਰੌਡਨੀ ਜ਼ਕਹੜੀ ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਿੀ।

“ਵੈਿਹੇ ਰੌਡਨੀ ਅਿੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖਜ਼ਦਆਂ ਕਈ ਿਰੂਰੀ ਅਤਹੇ ਔਖਹੇ ਫੈਿਲਹੇ ਕੀਤਹੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਿਜ਼ਲਆਂ ਦਹੇ
ਨਤੀਜਹੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਿਹੇ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਰੌਡਨੀ ਦਹੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਉਿ ਦਾ ਅੱ ਿਾ ਵਲ ਜ਼ਲਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ
ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਕੀਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਿੁਣ ਕਹੇ ਰੌਡਨੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਈਲ ਜ਼ਵਚ ਿੁਆਚਣ ਦਾ
ਬਹਾਨਾ ਕਰਕਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ।
“ਪ੍ੀਤ ਮੈਨੰ ੂ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਐ। ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਐ ਜ਼ਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇਿ ਔਖਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵਚੋਂ ਿਰੂਰ ਬਾਹਰ
ਕੱ ਢ ਲਵੇਂਿੀ। ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਐ ਅਤਹੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਪੈਿਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹੇਰਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਮੈਂ ਿਾਰਾ ਪੈਿਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਥਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹੱ ਿਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਿਲਾਹ ਦਹੇਵਾਂਿਾ। ਉਹ ਤੈਨੰ ੂ ਇਕੱ ਠਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਣਾ ਪਵਹੇਿਾ। ਇਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੈਂ
ਤਹੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ।” ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਰੌਡਨੀ ਕੋਲ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਹੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱ ਝਾ
ਇਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮੱ ਦਦ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਜ਼ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਿੀ।
ਰੌਡਨੀ ਦਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਿ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚੋਂ ਜ਼ਨਕਲਣ ਦਹੇ ਢੰ ਿ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ। ਮੰ ਦਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਤਹੇ ਬੈਂਕ ਦਹੇ ਮਜ਼ਹੰ ਿਹੇ ਕਰਜਹੇ, ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਡਿਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਿ ਦਹੇ ਉਲਟ ਰਾਖਸ਼
ਵਾਂਿ ਮੂੰ ਹ ਅੱ ਡੀ ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਦਹੇਵ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਵਹੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਿ ਕੋਈ ਵਹੇਚਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਪਰਟੀਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਹੇ ਿਾਹਕ। ਹੱ ਥੋਂ ਿੁੱ ਟ ਕਹੇ ਵਹੇਜ਼ਚਆਂ ਕੁਝ ਹੱ ਥ ਪੱ ਲਹੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਨਾ ਵਹੇਜ਼ਚਆਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਿਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਣਾ ਿੀ। ਬੱ ਿ ਅੱ ਜ਼ਧਉਂ ਡੂਢ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਿੀ। ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਕਦਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਆਈ ਿੀ।
ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਿਾਹ ਭਜ਼ਰਆ। ਪੂੰ ਜੀ ਜ਼ਨਵਹੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਿਥਾਈ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਬੱ ਝਾ ਅਤਹੇ ਉਹ
ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਨਵਹੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ ਿਨ। ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਪੂੰ ਜੀ ਜ਼ਨਵਹੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਹੇ ਲੋ ਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦਹੇ।
ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਿਰਾਵਟ ਆ ਿਈ। ਇਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮੰ ਨੀ ਕਰੈਸ਼ ਦਹੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਜ਼ਣਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਜਹੜਾ ਪੈਿਾ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਕਲਾਇੰ ਟਿ ਅਕਾਊਂਟਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਲਾਇਆ ਿੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱ ਧਾ ਉੱਡ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ
ਸ਼ਹੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਹੇ ਵਹੇਚ ਨਹੀਂ ਿਕਣਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਹ ਪੈਿਾ ਵਾਜ਼ਪਿ ਨਹੀਂ ਆ ਿਕਣਾ ਿੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਬਣ ਿਈ।
ਕੁੱ ਲ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਲਈ ਮੁਿੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬਤ ਿਾਹਮਣਹੇ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਅਿਲਹੇ ਕੁਝ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਬਜਨਿ ਜ਼ਵਚ ਹੋਵਹੇਿੀ ਜਾਂ ਉਿ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਜ਼ਨਕਲ ਜ਼ਿਆ ਹੋਵਹੇਿਾ। ਆਰਥਕ ਲੜਾਈ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਮਾਨਿਕ ਿਜ਼ਥਰਤਾ ਅਤਹੇ ਿਕੂਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਿੀ।

ਇਜ਼ਕਆਲੀਵਾਂ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ। ਿੀਤੋ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਛਹੇ ਮਹੀਜ਼ਨਆਂ ਤੋਂ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਜਾਂ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਿੀਤੋ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪੈਿਹੇ ਦਹੇਣ
ਦੀ ਪਬੰ ਦੀ ਲਾਈ ਿੀ ਉਹ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਦੀ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜ਼ਦਲ ਨੂੰ ਡੋਬੂ ਪੈਂਦਹੇ। ਉਹ

ਜ਼ਢੱ ਡ ਜ਼ਵਚ ਮੁਕੀਆਂ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਮਨੋ ਮਨ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਉਿ ਦੀ ਨਿਰ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਾ ਹੀ ਉਿ ਦਹੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੀ। ‘ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਚਾਰ ਪੈਿਹੇ ਕੋਲ ਐ ਉਹ ਭਲਾ ਜ਼ਹੱ ਕ ‘ਤਹੇ ਧਰ ਕਹੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਣਹੇ ਐ। ਮੁੰ ਡਹੇ ‘ਚ ਭੋਰਾ ਖੋਟ ਐ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਹੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਂਹ ਜ਼ਛਲੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰਹੇ ਆਉਣਾ ਈ ਬੰ ਦ ਕਰ ‘ਤਾ।'
'ਪ੍ੀਤ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱ ਿ ਲਾਇਆ ਪੈਿਾ ਨੀ ਮੁਕਦਾ। ਜਹੇ ਭਲਾ ਜ਼ਨਆਣਹੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨਸ਼ਹੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਿ ਈ ਿਈ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ
ਿੀ। ਜਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਹੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ‘ਤਹੇ ਲਾ ਲੈਂ ਦੀ। ਚਾਰ ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅੱ ਖਾਂ ਮੂਹਰਹੇ ਤਾਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।' ਿੀਤੋ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ
ਬੋਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਘੱ ਟ ਈ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾ ਜ਼ਕਿਹੇ ਤਰ੍ਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵਹੇ। ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਉਹ ਘੁਲਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਡੂੰ ਘੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਦੋਵੇਂ
ਹੀ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ ਿਨ।
ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਹੇ। ਉਿ ਦਹੇ ਅਮਲੀ ਬਹੇਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਿਏ ਿਨ। ਪੁਰਾਣਹੇ
ਉਿ ਦਹੇ ਅਮਲੀ ਬਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਖਲਾ ਜ਼ਪਲਾ ਕਹੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਿ ਦਾ ਕੋਈ
ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਵੱ ਡੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਜਥਹੇ ਚਾਹ
ਉੱਥਹੇ ਰਾਹ। ਉਿ ਦਾ ਿਬੰ ਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮਜ਼ਹੰ ਿੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤਹੇ ਇਕ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿਰੋਹ ਨੂੰ ਦਹੇ ਦਹੇਣੀਆਂ। ਬਦਲਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚੰ ਿਹੇ ਪੈਿਹੇ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਰੋਹ ਰਾਤਹੇ ਰਾਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਕਹੇ ਜ਼ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱ ਢ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਮਡਲ ਈਿਟ ਦਹੇ ਦਹੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜਾਂਦਹੇ।
ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਇਿ ਨਵੇਂ ਬਣਹੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਲ ਧੌਂਕਣੀ ਵਾਂਿ ਚਲਦਾ
ਲੱਿਾ। ਇਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਿੀ। ਘਰ ਦਾ ਿਾਰਾ ਕੰ ਮ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਘਰ ਦਹੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਬੈਲ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਟੰ ਿੀ ਹੋਈ ਜ਼ਦਿੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਲੋ ਹਹੇ ਦਾ ਿਹੇਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਅੰ ਦਰ ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਯੂ ਅਤਹੇ ਇਕ ਿਪੋਰਟਿ ਮਰਿਡੀਿ ਐਿ
ਐਲ ਕਹੇ ਖੜੀਆਂ ਿਨ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕਰਨਿਹੇ! ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰਾਂ
ਦਹੇ ਇਸ਼ਾਜ਼ਰਆਂ ‘ਤਹੇ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਖੜਾਕ ਕੰ ਧ ਟੱ ਪੀ। ਿਾਰਹੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱ ਕਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਚਨ ਦੀ
ਛੋਟੀ ਜ਼ਵੰ ਡੋ ਖੁੱ ਲ੍ੀ ਜ਼ਦਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਡਿਟ ਜ਼ਬਨ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ ਕਹੇ ਖੁੱ ਲ੍ੀ ਜ਼ਵੰ ਡੋ ਜ਼ਵਚ ਦੀ ਹੱ ਥ
ਪਾ ਕਹੇ ਵੱ ਡੀ ਜ਼ਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ ਲਈ। ਉਹ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਾ ਿਾਥੀ ਵੀ ਅੰ ਦਰ ਲੰਘ ਜ਼ਿਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ
ਛੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਮੰ ਟ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਿਹੇ ਕੋਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱ ਕ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ
ਅਤਹੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤਹੇ ਿਹੇਟ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਪੈਡ ਅਤਹੇ ਲੈ ਪ ਟੌਪ ਵੀ ਹੱ ਥ ਹਹੇਠ ਕਰ ਲਏ। ਿਟੱ ਡੀ ਜ਼ਵਚ ਚੋਰ ਅੱ ਖ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਾਹੁਜ਼ਣਆਂ ਦਾ ਿਮਾਨ ਜ਼ਪਆ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲਹੇ ਅਤਹੇ ਤਿਰਬਹੇਕਾਰ ਹੱ ਥਾਂ ਨੇ ਿੋਨੇ ਦਹੇ ਿਜ਼ਹਣਹੇ
ਅਤਹੇ ਪਾਿਪੋਰਟਾਂ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰੰ ਿੀ ਵੀ ਿਜ਼ਕੰ ਟਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਮਹੇਟ ਲਈ। ਦੱ ਬਹੇ ਪੈਰੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤਹੇ ਕਾਰਾਂ ਿਟਾਰਟ
ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਾਂ ਿਟਾਰਟ ਕਰਕਹੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕਹੇ ਘਰ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕਹੇ ਜਿਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ

ਜਿੀਆਂ ਅਤਹੇ ਘਰ ਦਹੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਹਲਾ ਕਹੇ ‘ਬਾਏ' ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾ ਕਹੇ ਲੈ ਿਏ। ਕਾਰ
ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਹੇ ਕਾਰਨਾਮਹੇ ‘ਤਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਹੇ ਰਹਹੇ।
ਘਰ ਦਹੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਪੱ ਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤਹੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੇਦਰਦ
ਡਰਾਈਜ਼ਵੰ ਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਨੇੜ ਤਹੇੜ ਵੀ ਢੁਕਣ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਿ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁਲੀਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਿ ਘਰ ਆਈ
ਤਦ ਤੱ ਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱ ਥ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਪੁਲੀਿ ਿਟਹੇਟਜ਼ਮੰ ਟ ਲੈ ਣ ਲੱਿੀ ਅਤਹੇ ਚੋਰ ਤਦ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕਤਹੇ ਦਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ
ਚਲਹੇ ਿਏ। ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਿਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਕਾਰਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਵਰਿੀ ਿੀ। ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਨਾ ਲਾਹੁਣ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵੰ ਡੋ ਖੁਲ੍ੀ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਿੰ ਜਮੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਠਜ਼ਹਰਾਇਆ ਅਤਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਧਆਨ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਚਤਾਵਨੀ ਦਹੇ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਦਹੇ ਕਹੇ ਚਲੀ ਿਈ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਲਈ ਇਹ ਪਜ਼ਹਲੀ ਮੁਜ਼ਹੰ ਮ ਿੀ। ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਨਾ ਤਿਰਬਹੇਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਐਨਾ
ਿੌਖਾ ਕੰ ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਂਭੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਿਪੀਡ ਨਾਲ ਭਜਾ ਜ਼ਰਹਾ
ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਦਹੇ ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਚਤਾਵਨੀ ਜ਼ਦੱ ਤੀ।
“ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲਹੇ ਟ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਦੂਜੀ ਿੱ ਲ ਬਹੁਤੀ ਤਹੇਿ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਿ ਨੂੰ ਮੱ ਲੋ ਮੱ ਲੀ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ
ਿੱ ਲ ਐ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਇੰ ਝ ਚਲਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਰਈਿ ਦਾ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਪੁੱ ਤ ਹੋਵੇਂ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਪੀਡ ਜ਼ਲਮਟ ‘ਤਹੇ
ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕਹੇ ਇਕ ਿੁੰ ਨ ਿਰਾਂ ਜ਼ਜਹੀ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਖੜ੍ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲਹੇ ਟ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤਹੇ ਬਹੇਜ਼ਫਕਰ
ਹੋ ਕਹੇ ਡੋਵਰ ਦਹੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਏ।
ਡੋਵਰ ਪਹੁੰ ਚਹੇ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਵਰ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਥਹੇ ਿਥਾਨ ‘ਤਹੇ ਜੋ ਇਕ ਕੌ ਫੀ ਿੀ, ਿਰੋਹ ਦਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇ
ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਕੈਸ਼ ਅਤਹੇ ਿੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਹੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਿਰੋਹ ਤੋਂ ਪੈਿਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਆ ਿਏ। ਅਿਲਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਉਹ
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਿ ਖਾਂਦਹੇ ਪੀਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਆਜ਼ਦ ਖਰੀਦਦਹੇ ਰਹਹੇ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਵਚ ਲੱਿ ਿਏ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱ ਟ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਿਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮਿਤ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਹੇ ਨਾਲ ਿੜੁੱ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱ ਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਿਰਬਹੇ ਕੀਤਹੇ। ਇਕ ਬੁਢੀ ਿੋਰੀ ਦਹੇ ਘਰ ਜਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਡੋਰ
ਬੈਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਵਚਾਰੀ ਬੁਢੀ ਨੇ ਮੁਿਕਰਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ। ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਦਹੇਰ ਿੀ ਬੁਢੀ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਇਕ ਘਿੁੰ ਨ
ਜ਼ਪਆ। ਬੁਢੀ ਜ਼ਵਚਾਰੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਚੁਫਾਲ ਜ਼ਡੱ ਿ ਪਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਿੁਰਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੌਂਦਲ
ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਬੁਢੀ ‘ਤਹੇ ਤਰਿ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਿਾਥੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰ ਨਜ਼ਦਆਂ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਬੁਢੀ
ਦਹੇ ਹੈਂਡ ਬੈਿ ਜ਼ਵਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਿਹੇ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਮਲਹੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਢੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਹੇ ਆਈ ਹੋਵਹੇਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਨੌਂ
ਕੈਰਟ ਿੋਨੇ ਦੀ ਚਹੇਨ ਅਤਹੇ ਜ਼ਵਆਹ ਵਾਲੀ ਮੁੰ ਦਰੀ ਵੀ ਲਾਹ ਲਈ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੁਜ਼ਟਆ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ
ਿਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਲੰਬਹੇ ਕਦਮ ਭਰਦਾ ਆਪਣਹੇ ਿਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਜ਼ਰਆ। ਨਸ਼ਹੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਿਰਟ ਦਹੇ ਇਕ ਕਸ਼ ਨੇ

ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਂਵਾਂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਟੀ ਵੀ 'ਤਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਬਾਕੀ ਮੁੰ ਡਹੇ
ਤਾਂ ਹਿਦਹੇ ਰਹਹੇ ਪਰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤੋਂ ਹੱ ਜ਼ਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਮੱ ਲੋ ਮੱ ਲੀ ਜ਼ਦਿਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਲਈ
ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਿਮਾਂ ਰਜ਼ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਚਲਹੇ ਿਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਦਹੇ ਪੈਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜ਼ਵਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਜ਼ਵਿਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹਰ ਜ਼ਕਿਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਮਲਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਹੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ
ਵਹੇਚਣ ਵਾਲਹੇ ਆਉਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਹੇ ਵੀ। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ
ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਲਜ਼ਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਜ਼ਹੰ ਦਾ।
“ਜਹੇ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਜ਼ਵਚ ਫੜਹੇ ਿਏ ਕੈਦ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ ਕੰ ਮ ਕਰੀਏ। ਜਹੇ ਫੜਹੇ ਿਏ ਤਾਂ ਿਿਾ ਉਿ ਕਹੇਿ
ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਐਿੀ ਵੈਿੀ ਹੀ ਹੋਵਹੇਿੀ।” ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ ਰਾਇ ਰੱ ਖੀ।
“ਵੱ ਡਾ ਕੀ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੱ ਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਕਰੀਏ। ਟਰੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਲਹੇ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ।” ਪੀਲਹੇ ਦੰ ਦਾਂ ਵਾਲਹੇ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਆਪਾਂ ਡਰੱ ਿ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਕਰੀਏ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ। ਿਾਰਹੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਏ
ਅਤਹੇ ਇਕ ਦੂਿਰਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਹਮਤ ਆਂ।” ਪੀਲਹੇ ਦੰ ਦਾਂ ਵਾਲਹੇ ਨੇ ਕੋਕਹੇ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਕਹੇ ਬੁੱ ਲਾਂ ‘ਤਹੇ ਫਹੇਜ਼ਰਆ। ਉਿ ਨਾਲ
ਹੀ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਹੇ ਆਪਣਹੇ ਪੱ ਖ ਤੋਂ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ
ਦਹੇ ਿੁਪਨੇ ਲੈ ਣ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਮਰਿੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਡਰੱ ਿ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੌਜ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਣ ਲੱਿਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਿਪੋਰਟਿ ਕਾਰ ਲੈ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿਾਥੀ ਡਰਬੀ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪੁਰਾਣਹੇ ਜ਼ਮੱ ਤਰ
ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਡਰੱ ਿ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਜ਼ਮੱ ਤਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜ਼ਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੀ। ਲਾਲ ਬੱ ਤੀਆਂ ‘ਤਹੇ
ਕਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਕਰਕਹੇ ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜ਼ਲਆ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ
ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਫੜ ਜ਼ਲਆ। ਚੰ ਿੀ ਿੱ ਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿਾਰੀ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਿਰ
ਲੈ ਲਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਹੇਫਟੀ ਦੀ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋ ਿਈ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਆਪਣਹੇ ਿਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਟਕਾਣਹੇ
‘ਤਹੇ ਆਇਆ। ਡਰੱ ਿ ਵਹੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਫਲਹਾਲ ਜ਼ਵਚਾਰਾਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਿੀਮਤ ਜ਼ਰਹਾ।

ਜ਼ਬਆਲੀਵਾਂ
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਾੜਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੂੰ ਖੂਹ ਜ਼ਵਚ ਧਕਹੇਲਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਿਨ। ਉਿ ਦਾ ਿਾਰਾ ਤਾਣ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਦਵਾਲੀਆ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਤਹੇ ਲੱਿਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਉਿ ਦੀ ਮਾਨਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਹਾਂ ਪੱ ਖੀ ਅਤਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਖੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਪੈਿਹੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ
ਵਰਜ਼ਤਆ। ਚੰ ਿੀ ਿੱ ਲ ਇਹ ਜ਼ਕ ਦਹੇਵ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਾਥ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਕਦਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜ਼ਜਹਹੇ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼
ਿੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਅਤਹੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਿਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹਣੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਹੇਅਰ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਥਰਤਾ ਆਉਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ
ਪੱ ਖੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਿਰਾ ਹੋਇਆ।
ਰੀਟਹੇਲ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਨਾਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦਮ ਜ਼ਲਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਿਹੇਲ ਘੱ ਟ ਿਈ ਜ਼ਜਿ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਆਰਥਕ ਅਿਜ਼ਥਰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਿੀ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਿਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਕੰ ਮ ਵੀ ਚੰ ਿਹੇ ਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਿਹੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਕੰ ਨੀ
ਕਤਰਾਉਂਦਹੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤਹੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ‘ਤਹੇ ਹਰ ਰੋਿ ਜ਼ਦਲ ਢਾਹੂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਜ਼ਣਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਹੇ ਲੋ ਕ ਹੋਰ ਡਰ
ਜਾਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਪੈਿਹੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਿੁਰਹੇਿ ਕਰਦਹੇ।
ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੱ ਲ ਕੋਈ ਜ਼ਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦਹੇ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜ਼ਬਜਨਿ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਕਰਾਏ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਰਹੇਟਿ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦਹੇਣਹੇ ਪੈ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ
ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਲੀਿ ਵਹੇਚਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਿਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱ ਲ ਚੱ ਕਰ
ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਮਾਰਜ਼ਕਟ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕਹੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਿਿਤਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਚੀਿਾਂ ਇਥਹੇ ਿਫਲਤਾ ਦੀ
ਕੁੰ ਜੀ ਿਾਬਤ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਇਹ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਿਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਿੀ।
ਪੈਿਾ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਿਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱ ਧਾ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਪਿ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਬਾਰਹੇ
ਿੋਜ਼ਚਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਿਭ ਜ਼ਕਸ਼ਤਾਂ ਅਤਹੇ ਚੈਕ ਬਿੈਰਾ ਕਦਹੇ ਵਾਜ਼ਪਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦਹੇਣ ਲਈ ਮੰ ਨ ਜਾਵਹੇ। ਉਿ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਜਨਿ ਪਲੈ ਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਿ ਪਲੈ ਨ ਦਾ
ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਤਿੱ ਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਿਲਤ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਓਵਰਡਰਾਫਟ
ਦਹੇ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਇਿ ਥੋੜਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜੰ ਿ ਜ਼ਜੱ ਤਣ ਵਰਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਹਨਤ ਨਾਲ ਿਿਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲ੍ਣ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਕੱ ਪੜਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰ ਮ ਇੰ ਮਪੋਰਟ
‘ਤਹੇ ਹੀ ਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਿਹੇ ਦਹੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿਿਤਾ ਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ਯੂਰਪ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਕਦਾ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ
ਇੰ ਪੋਰਟ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਿਿਤਹੇ ਭਾਅ ਕੱ ਪੜਹੇ ਵਹੇਚਣਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਹੇ ਤਾਂ ਚੰ ਿੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ
ਹਾਲਾਤ ਿੁਖਾਂਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਿਹੇ। ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਦਹੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਿਤਾ
ਿਮਾਨ ਵਹੇਚਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਿਾਰਾ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਆਮ ਕਾਮਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਿ ਵਰਤਣ ਵਾਲਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਚੰ ਿਹੇ ਿਿਤਹੇ ਭਾਅ
ਜ਼ਮਲਣ ਲੱਿਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਿੱ ਧਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਿਮਾਨ ਮੰ ਿਵਾਉਣ ਕਰਕਹੇ ਥੋਕ ਦਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਨਫੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਉਹੀ ਮੁਨਾਫਾ
ਉਿ ਨੇ ਿਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਥੋਕ ਜ਼ਵਚੋਂ ਕੱ ਪੜਾ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਦਹੇ
ਭਾਅ ਕੱ ਪੜਾ ਵਹੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੋ ਪ੍ੀਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਿਹੇਲ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਚੰ ਿੀ ਹੋਣ ਲੱਿੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਰੌਣਕ ਮੁੜ ਆਈ। ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਉਿ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚੰ ਿਾ ਚੱ ਲ ਜ਼ਪਆ।
ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿਵਹੇਰਹੇ ਿਵਹੇਰਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਲੈ ਕਹੇ ਖਬਰਾਂ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਫੋਨ

ਦੀ ਿਕਰੀਨ 'ਤਹੇ ਦਹੇਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ।
“ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵਹੇ ਮੈਡਮ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਹੇ ਤੁਿੀਂ ਅੱ ਜ ਦਾ ਪਹੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਹੋਣਾ।” ਦਹੇਵ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ
ਥਰਕਣ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਾ ਵਧਾਈ ਜ਼ਕਿ ਿੱ ਲ ਦੀ ਜ਼ਮਲ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਨਹੀਂ ਅਜਹੇ ਮੈਂ ਪਹੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਵਧਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਪਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਿਹੇ ਵਧਾਈ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਹੀ ਐ।”
ਪ੍ੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਿਕਰਾ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਤੁਿੀਂ ਲੰਡਨ ਦਹੇ ਦਰਜ਼ਮਆਨੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਿਰਵਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਨੰਬਰ ‘ਤਹੇ ਆਏ ਹੋ। ਜ਼ਬਜਨਿਵੋਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਯੀਅਰ।”
“ਪਰ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਨੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਕਤਹੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਹੈਰਾਨ ਿੀ ਇੰ ਝ ਚੁੱ ਪ
ਚੁਪੀਤਹੇ ਹੀ ਜ਼ਕਵੇਂ ਿਭ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
“ਅਿਲ ‘ਚ ਲੰਡਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਿ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਲੈ
ਲਈ ਹੋਵਹੇਿੀ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਭੱ ਜ ਨੱਠ ਬਾਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱ ਿਣਾ ਹੀ ਯੋਿ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਪ੍ੀਤ ਅਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਿੀ।
“ਦਹੇਵ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਜ਼ਤਆਂ ਨੇ ਰਾਇ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਮੈਂ ਕੰ ਪਨੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਵਾਲਾ ਕੱ ਢ ਜ਼ਦਆਂ। ਪਰ ਮਹੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ
ਿੀ ਮੰ ਨਦਾ। ਜ਼ਜਹੜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਮਹੇਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਧਾਰ ਿਮਾਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰ ਝ ਜ਼ਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿਾਂ!
ਮੈਂ ਇਹ ਿੁਨਾਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ‘ਤਹੇ ਲੈ ਕਹੇ ਜ਼ਜਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜ਼ਮਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆ।” ਘਰਹੇ
ਚਾਹ ਪੀਂਜ਼ਦਆਂ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਦਹੇਵ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਦਹੇਵ ਉਿ ਨਾਲ ਔਖਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਾਂ
ਖੜ੍ਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਦਹੇਵ ‘ਤਹੇ ਮਾਣ ਵੀ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਿੁਣ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕਝ ਵੀ ਕਜ਼ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਜਦ ਪ੍ੀਤ ਚਲੀ ਿਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੰ ਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
“ਦਹੇਵ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਿ ਇਹ ਹੱ ਿ ਹੱ ਿ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਹੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ ਐ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ
ਮੁੰ ਡਾ ਪਿੰ ਦ ਆ ਤਾਂ ਉਿ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਦਉ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜ਼ਕੰ ਨ੍ੀ ਕੁ ਬੁਢੀ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਾਜ਼ਿਉਂ ਤਾਂ ਚੈਨ ਆਵਹੇ।” ਿੀਤੋ
ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਦੁਖ ਿੀ।
“ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਤਹੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਦਹੇਵ ਮੁੰ ਡਾ ਵੀ ਚੰ ਿਾ ਤਹੇ ਜਾਜ਼ਣਆ ਭਾਜ਼ਲਆ ਵੀ ਆ। ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਦੀ ਆ। ਮਹੇਰਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਿੀ ਇਹ ਿੱ ਲ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਬਜਨਿ ਈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਿੀ। ਇਹ ਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨੀ ਿੀ ਲਿਦੀ। ਉਦੋਂ
ਤਾਂ ਿੜਕ ‘ਤਹੇ ਠੂ ਠਾ ਫੜ ਕਹੇ ਖੜ੍ਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਿਹੇ ਜ਼ਦਨ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰੂੰ ।” ਮੀਕਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਦਹੇਵ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਵਆਹ
ਬਾਰਹੇ ਿੋਚਦਹੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਜ਼ਹਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਿਹੀ ਮੌਕਹੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
ਿੀਤੋ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਿੱ ਧੀ ਿਾਦੀ ਿੱ ਲ ਵੀ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਿਮਝ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ

ਆਉਂਦੀ। ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਜ਼ਖਆਲ ਜ਼ਵਚ ਇਿ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋਚਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਧੁੱ ਪ ਵਾਂਿ ਿਭ ਕੁਝ ਿਾਫ਼ ਲਿਦਾ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਦਹੇਵ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਨੂੰ ਪਿੰ ਦ ਕਰਦਹੇ ਿਨ। ਹੋਰ ਭਲਾ ਇਿ ਜ਼ਵਚ ਪੁੱ ਛਣ ਦੱ ਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਿੀ! ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜੀ ਕੀ ਕਰਹੇਿਾ
ਕਾਿੀ। ਮੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿੋਚ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
“ਿੀਤੋ ਜਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਿਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਦੱ ਤਹੇ ਅਤਹੇ ਦਹੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਅਜਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲਹੇ ਿਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਪਤਾ ਨੀ ਇਿ
ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕੰ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਐ। ਜੰ ਮਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਬੱ ਚਹੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਹੇਲਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਕ ਉਿ ਬੱ ਚਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ?"
“ਬੱ ਿ ਬਥਹੇਰਾ ਲੈ ਕਚਰ ਿੁਣ ਜ਼ਲਆ। ਹੁਣ ਬੱ ਿ ਕਰੋ ਤਹੇ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜੋ। ਸ਼ਾਜ਼ਪੰ ਿ ਕਰਨੀ ਆ। ਿਾਰੀ ਫਜ਼ਰਜ ਖਾਲੀ ਪਈ ਐ।”
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਿੀ ਮੀਕਾ ਜ਼ਕਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਜ਼ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਹੇਵਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਬੋਲ
ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਕਹੇ ਰਹਹੇਿਾ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿੀ ਅਿਲ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਾ ਅੰ ਦਰੋਂ ਟੁੱ ਟ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਕਹੇ ਅਤਹੇ ਿੁਧਾਰ ਿਕਹੇ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹੱ ਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੜਪ
ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਲੰਬਹੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹੇਖੀ ਿੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰਲਹੇ ਦਰਦ ਦੀ ਿਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ।
ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਿਾਰਹੇ ਿਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਧਈਆਂ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਉਿ ਿਮੇਂ ਤੱ ਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਿਭ ਜਾਣੂੰ ਹੋ
ਚੁੱ ਕਹੇ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਾਰਹੇ ਿਟਾਫ਼ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਇਕ ਪੱ ਤਰ ਉਿ ਨੇ ਿਾਰਹੇ ਿਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਿਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ
ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਿਲੀ ਜ਼ਿਹਰਾ ਿਟਾਫ਼ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਬੰ ਜ਼ਨ੍ਆ। ਉਿ ਨੇ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆ ਜ਼ਕ ਇਹ ਿਫ਼ਲਤਾ ਿਾਰਹੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਖ਼ਤ
ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਾਰਹੇ ਿਟਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਿਾਲ ਦਹੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਤਹੇ ਬੋਨਿ ਦਹੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੰਡਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਿ ਦਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਇੰ ਟਰਜ਼ਵਊ ਲਈ ਜੋ ਟੀ ਵੀ ਅਤਹੇ ਰਹੇਡੀਉ ‘ਤਹੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੀ।
ਇਹ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜ਼ਵਹਲੀ ਹੋ ਕਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਵਚ ਆਈ। ਉਿ
ਦਹੇ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖੀ ਤਿਵੀਰ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਮੁਿਕਰਾ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਤਿਵੀਰ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਿਈ
ਅਤਹੇ ਅੱ ਜ ਦੀ ਿਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਲ੍ਾਬੀ ਿਈ। ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜੱ ਫ਼ੀ ਪਾ
ਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਦੀ ਖਾਜ਼ਹਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਹੇ। ਇਹ ਿੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚੋਂ ਅੱ ਥਰੂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਤਲਕਦਹੇ
ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ‘ਤਹੇ ਆ ਜ਼ਡਿਹੇ। ਭਰੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਤਿਵੀਰ ਧੁੰ ਧਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਦਿਣ ਲੱਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਤੂੰ ਠੀਕ ਐ।ਂ ਇਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਹੇ ਜ਼ਦਨ ਇਹ ਅੱ ਥਰੂ!” ਰੂਥ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਚਾਹ ਦਹੇ ਦੋ ਕੱ ਪ ਲਈ ਖੜ੍ੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ
ਨਾ ਆਇਆ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦਾ! ਜਦ ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਵੱ ਲ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ
ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿਮਝ ਆ ਿਈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਦਹੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ
ਦਰਦ ਵਜ਼ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਉਿ ਅੱ ਿਹੇ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਿੱ ਲ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਉਿ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ-

“ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਜ਼ਲਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਅੱ ਧ ਿਰੂਰ ਲਵਾਂਿੀ।” ਰੂਥ ਨੇ ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਪਲਹੇ ਟ ਜ਼ਵਚ ਪਾ ਜ਼ਲਆਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ੍ ਕਹੇ
ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟੰ ਿਾਂ ਿਬੰ ਧੀ ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
“ਅਿਲਹੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਿ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱ ਖੀ ਐ ਤਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਿਬੰ ਧੀ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ।
ਜ਼ਦਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਹੇ ਨਹੀਂ ਬਚਹੇ।”
“ਰੂਥ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਤਆਰ ਈ ਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਚਹੇਚ ਕਰਨ ਦਹੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ। ਿੋਚਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਇਹੋ ਐ ਜ਼ਕ ਆਪਾਂ
ਿਟਾਫ਼ ਦਹੇ ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਦਹੇਈਏ।” ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਜ਼ਲਖਣ ਅਤਹੇ ਕੱ ਟਣ ਜ਼ਵਚ ਮਿਰੂਫ ਹੋ ਿਈਆਂ। ਇਿ
ਵਹੇਲਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਚੱ ਤ ਚਹੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿੀ। ਭੁਚਾਲ ਜ਼ਜਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ
ਿਾਰੀ ਉਮਰ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਂਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਹੇਵਹੇ।

ਤਰਤਾਲੀਵਾਂ
ਜ਼ਜਿ ਵਹੇਲਹੇ ਪਾਰਟੀ ਿੋਰਾਂ ‘ਤਹੇ ਿੀ ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੀ। ਫ਼ੋਨ ਰੂਥ ਕੋਲ ਿੀ। ਰੂਥ ਨੇ ਫੋਨ ਿੁਜ਼ਣਆ
ਤਾਂ ਉਿ ਦਾ ਰੰ ਿ ਜ਼ਚੱ ਟਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਤਹੇ ਿਰੀਰ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਿ ਿੁੰ ਨ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਭੱ ਜੀ ਅਤਹੇ ਫੋਨ ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਹਵਾਲਹੇ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤਾ।
“ਪ੍ੀਤ ਅਫ਼ਿੋਿ ਐ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਐ।” ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਜ਼ਦਆਂ ਰੂਥ ਦੀ ਅਵਾਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਵੀ ਕੰ ਬ ਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਫੌਰਨ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰ ਜ਼ਲਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਰੂਥ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਰੂਥ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਡਰ
ਜੰ ਜ਼ਮਆ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ। ਪਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਖ਼ਆਲ ਜ਼ਵਚ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਿੁਿਰ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਭੈਣਾਂ ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਿਨ ਅਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ਆਪਿ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਹੀ ਟਹੇਬਲ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੇ
ਹੱ ਿ ਹੱ ਿ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਜ਼ਕਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱ ਿ ਬਿੈਰਾ ਨਾ ਲੱਿ ਿਈ ਹੋਵਹੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪਾਿਲ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਿਾਨ
ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਹੋਵਹੇ! ਇਹ ਵੱ ਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱ ਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਦਾ ਿਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ
ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਯੱ ਕਦੱ ਮ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੱ ਲ ਜ਼ਿਆ।
ਉਹ ਰੂਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਿਾਹਿ ਨਾ ਕਰ ਿਕੀ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਫੋਨ ਿੁਣਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਿਕਦਾ ਿੀ। ਇਹ ਪਲਾਂ ਦਾ ਿਮਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਕੰ ਬਦਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ
ਅਤਹੇ ਨੇੜਹੇ ਪਈ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਿਈ।
“ਹੈਲੋ--।” ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਮਰੀਅਲ ਜ਼ਜਹੀ ਅਵਾਿ ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਿੁਣੀ। ਰੂਥ ਉਿ ਦਹੇ ਨੇੜਹੇ ਹੀ ਖੜ੍ੀ ਿੀ।
“ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹੈਮਰਿਜ਼ਮਥ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਿਟੀਵ ਡੈਨੀਅਲ ਬੋਲ ਜ਼ਰਹਾ ਆਂ। ਤੁਿੀਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਂ ਦਹੇ ਆਦਮੀ
ਨੂੰ ਜਾਣਦਹੇ ਹੋ!” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਚ ਬੋਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਹੇ।
“ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੇਰਾ ਭਰਾ ਐ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਐ?" ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਿਭ ਕੁਝ ਇਕ

ਪਲ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਉਡੀਕ ਿਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਅਜਹੇ ਉਹ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਐ। ਲਿਦਾ ਉਿ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਿਹੇ ਿਖ਼ਤ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡੀ ਡੋਿ ਲੈ ਲਈ ਐ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਾਫ਼
ਦੱ ਜ਼ਿਆ । ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਕੱ ਤਹੇ ਦਹੇ ਤਿਰਬਹੇ ਕਾਰਨ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਘਬਰਾਹਟ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਜ਼ਜਿ ਨਾਲ ਿੁਣਨ
ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਐ।
“ਉਹ ਜ਼ਕਹੜਹੇ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਐ?" ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਬੋਲ ਟੁੱ ਟਦਹੇ ਲੱਿਹੇ।
“ਛਹੇਵੀਂ ਮੰ ਜ਼ਿਲ ‘ਤਹੇ ਿਪੈਸ਼ਲ ਕਹੇਅਰ ਯੂਜ਼ਨਟ ਜ਼ਵਚ।” ਿਪੈਸ਼ਲ ਕਹੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਿੁਣ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਰੂਥ ਨੇ
ਉਿ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਰੱ ਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਡਿਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਜਹੀ ਢਾਰਿ ਜ਼ਮਲੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਇਕ
ਜੱ ਦੋ ਜਜ਼ਹਦ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਚੱ ਲਣ ਲੱਿੀ। ਕੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਦੱ ਿਹੇ ਜਾਂ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਇਥੋਂ ਜ਼ਨਕਲ ਜਾਵਹੇ। ਜਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਿ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਥਾਂਏ ਂ ਮਰ ਜੂ। ਜ਼ਪਉ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਕਧਰੋਂ ਵਟੋਰ ਲਵਹੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ
ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵਹੇਿਾ ਿੁਣ ਕਹੇ! ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਇਕ ਫ਼ੈਿਲਾ ਜੋ ਉਿ ਲਈ ਿੌਖਾ ਿੀ, ਉਹ ਉਿ ਨੇ ਲੈ ਜ਼ਲਆ।
ਉਹ ਹਿਪਤਾਲ ਜਾਵਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਫੌਰਨ ਜਾਵਹੇਿੀ। ਉਹ ਕੁਰਿੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤਹੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਮਝਾਉਣ ਲੱਿੀ।
“ਰੂਥ ਮੈਂ ਚੱ ਲੀ ਆਂ ਹਿਪਤਾਲ। ਮੰ ਮੀ ਡੈਡੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜਹੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਅਤਹੇ ਹੱ ਿਣ ਖਹੇਡਣ
ਦੀ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵਹੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਿਾ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਹੇਵੀਂ।” ਪ੍ੀਤ ਤੁਰਨ ਲੱਿੀ
ਰੂਥ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਿਮਝਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਰੂਥ ਿੋਚਣ ਲੱਿੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਿਾਵਹੇਿੀ!
ਪ੍ੀਤ ਹਿਪਤਾਲ ਉੱਡ ਕਹੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਟਰੈਜ਼ਫਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਲੱਿਾ
ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਾਰ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੰ ਝੂ ਆ ਜਾਂਦਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਭ ਕੁਝ ਧੁੰ ਧਲਾ ਜ਼ਦਿਦਾ। ਉਿ ਿਮੇਂ
ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ ਦਾ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਵੀ ਧੁੰ ਧਲਾ ਜ਼ਦਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਥਹੇਰਾ ਿਮਝਾਉਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਫਰ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਂਦੀ
ਧੋਂਦੀ ਅਤਹੇ ਅੱ ਖਾਂ ਪੂੰ ਝਦੀ ਉਹ ਹਿਪਤਾਲ ਜਾ ਪਹੁੰ ਚੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਲਫਟ ਲੈ ਕਹੇ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ। ਜ਼ਰਿੈਪਸ਼ਨ ਡੈਿਕ ‘ਤਹੇ
ਅੱ ਧ ਖੜ੍ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰ ਜ਼ਪਊਟਰ ਦੀ ਿਕਰੀਨ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ
ਲੱਿੀ। ਨੇੜਹੇ ਉਡੀਕ ਲਈ ਬਣਹੇ ਏਰੀਏ ਜ਼ਵਚ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੀ ਇਕ ਿੋਰੀ ਜਨਾਨੀ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਜ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵਹੇਖ ਰਹੀ ਿੀ।
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿਪੈਸ਼ਲ ਕਹੇਅਰ ਯੂਜ਼ਨਟ ਜ਼ਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਆਂ।
ਉਿ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਹੋ ਿਕਦੀ ਐ। ਜ਼ਕ੍ਪਾ ਕਰਕਹੇ ਬੈਠ ਜਾਉ।” ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਿੈਪਸ਼ਜ਼ਨਿਟ ਨੇ ਕੁਰਿੀਆਂ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਹੇ ਬੈਠਣ
ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਬਹੇਅਰਾਮੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਿਈ। ਦੂਜੀ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੀ ਿੋਰੀ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਆ ਬੈਠੀ।
“ਮੈਂ ਿਾਂਡਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਂ ਐਮਲੀ ਬਜ਼ਰਿਕੋ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਿੋਰੀ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਪਲ ਕੁ ਲਈ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਈ। ਪ੍ੀਤ
ਉਿ ਵੱ ਲ ਇੰ ਝ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ ਜ਼ਜਵੇਂ ਪੁੱ ਛ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਿਾਂਡਰਾ ਕੌ ਣ ਐ!

“ਿਟਵੀਰ ਤਹੇ ਿਾਂਡਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮਲਦਹੇ ਜ਼ਿਲਦਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦਹੇ ਿੀ। ਿਾਂਡਰਾ ਦਾ ਜ਼ਪਉ ਕੁਝ ਿਾਲ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਕ
ਐਕਿੀਡੈਂਟ ਜ਼ਵਚ ਮਾਜ਼ਰਆ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਬੱ ਿ ਮੈਂ ਤਹੇ ਿਾਂਡਰਾ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਬਣ ਿਈਆਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿੀ
ਿਾਂਡਰਾ ਕਦਹੇ ਡਰੱ ਿ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਆ।” ਐਮਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਨੈਪਜ਼ਕਨ ਨਾਲ ਿਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪ੍ੀਤ
ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿਾਂਡਰਾ ਅਤਹੇ ਐਮਲੀ ਦਾ ਵੀ ਿੁਨਾਹਿਾਰ ਲੱਿਾ। ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਉਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ
ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜ਼ਜਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ। ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਰਹੇ ਅਤਹੇ
ਿਾਂਡਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਹਰ ਿੁਨਾਹ ਤੋਂ ਿੋਰਾਵਰ ਿੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜ੍ੀ
ਹੋਈ ਅਤਹੇ ਲਪਕ ਕਹੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਧੀ।
“ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆਂ ਪ੍ੀਤ।” ਅੱ ਿਹੇ ਉਿ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਅੱ ਿਹੇ ਿਭ ਕੁਝ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਜ਼ਹਣਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੁਣਨਾ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਿੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਨ ਲੱਿਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ
ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱ ਿਣੀ ਿੀ।
“ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਐਕਿਟਹੇਿੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱ ਡੀ ਡੋਿ ਲੈ ਣ ਕਾਰਨ ਉਿ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱ ਧ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਤਹੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵੀ ਐ। ਇਿ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਉਿ ਦਹੇ ਬਰਹੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐ। ਅਜਹੇ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਜ਼ਕੰ ਨਾ ਕੁ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੰ ੂ ਡਰ ਐ ਜਹੇ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਜਉਂ
ਿਕਹੇਿਾ।” ਿੁਣ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਪੈਰ ਠੰਡਹੇ ਹੋ ਿਏ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅੱ ਿਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਕਈ ਰੂਪ ਘੁੰ ਮਣ ਲੱਿਹੇ। ਮੌਤ ਅਤਹੇ ਅਪਾਹਜ
ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਮਾਿ ਚੱ ਕਰ ਖਾਣ ਲੱਿਾ।
“ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਹੇ ਜਾਉ। ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਹੇ ਿਕਾਂਿਹੇ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ
ਅਜਹੇ ਤੁਿੀਂ ਮਰੀਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਹੇ ਓ। ਜ਼ਮਜ਼ਿਿ ਬਜ਼ਰਿਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹੇਰੀ ਰਾਇ ਐ ਜ਼ਕ ਜਾ ਕਹੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ
ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਐਮਲੀ ਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀਆਂ।
“ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਥਹੇ?" ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਡਰ, ਦੁੱ ਖ ਅਤਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੰ ਬ ਰਹਹੇ ਿਨ।
“ਮਹੇਰਹੇ ਘਰ ਿਟਵੀਰ ਿਾਂਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਆਇਆ ਿੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਿਨ। ਮਹੇਰੀਆਂ
ਤਾਂ ਖਾਜ਼ਨਉਂ ਿਈਆਂ। ਐਬੂਲੈਂਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਹੇ--।” ਐਮਲੀ ਰੋਣ ਲੱਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਉਿ ‘ਤਹੇ ਤਰਿ ਆਇਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਐਮਲੀ
ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
“ਆਈ ਐਮ ਿੌਰੀ ਐਮਲੀ। ਮਹੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਿਾਡਹੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਐ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆਂ ਜ਼ਕ ਮਹੇਰਾ ਫੋਨ
ਹਿਪਤਾਲ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਿਆ!”
“ਿਟਵੀਰ ਦੀ ਜਹੇਬ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਡਰਾਈਜ਼ਵੰ ਿ ਲਾਇਿੰ ਿ ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਫੋਨ ਜ਼ਵਚ ਤਹੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਿਿ ਦਹੇ ਨਾਂ ਥੱ ਲਹੇ
ਿੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਤਹੇਰਹੇ ਬਾਰਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਤੂੰ ਇਕ ਿਫ਼ਲ ਜ਼ਬਜਨੈਿ ਵੋਮਨ ਐ।ਂ ਮੈਂ ਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੈਨੰ ੂ ਫੋਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ ਿੀ।”

“ਥੈਂਕਿ ਐਮਲੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣਹੇ ਭਰਾ ‘ਤਹੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਐ। ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਿੌ ਿੁਖਾਂ ਨਾਲ ਇਿ
ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਿੀ ਤਹੇ ਇਹਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਵਾਏ ਦੁੱ ਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।” ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਲਰਿਦਹੇ ਬੋਲ ਹੰ ਝੂਆ ਨਾਲ ਜ਼ਭੱ ਜ ਿਏ। ਉਿ ਨੇ
ਐਮਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਿ ਤੋਂ ਲੈ ਜ਼ਲਆ। ਇਿ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦਾ ਿਹਾਰਾ
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਨ।
ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਆਇਆ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਐਮਲੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਿੀ।
ਜ਼ਜਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਧੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ, ਉਿ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਿੀ। ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤਹੇ ਜਦ
ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਿ ਿਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰ ਹੋਵਹੇ।
“ਐਮਲੀ ਆ ਜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱ ਪ ਪੀ ਲਈਏ ਨਾਲਹੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ ।” ਪ੍ੀਤ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਕੰ ਟੀਨ ਵੱ ਲ ਚੱ ਲ ਪਈ। ਐਮਲੀ ਵੀ
ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਅਜਹੇ ਉਹ ਕੰ ਟੀਨ ਜ਼ਵਚ ਚਾਹ ਅਤਹੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਕਹੇ ਐਮਲੀ ਕੋਲ ਆ ਕਹੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਿੀ
ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਹੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰ ਟੀ ਵੱ ਜੀ। ਰੂਥ ਦਾ ਫੋਨ ਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਿੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦਹੇਰ ਿੱ ਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਿਕੀ।” ਰੂਥ ਤੋਂ ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਫੋਨ
ਜ਼ਜਵੇਂ ਖੋਹ ਜ਼ਲਆ ਹੋਵਹੇ। ਅਿਲੀ ਅਵਾਿ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਪਉ ਦੀ ਿੁਣੀ। ਉਿ ਅਵਾਿ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਹੇ ਹੁਬਕੀਂ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਿ ਿੁਣ
ਰਹੀ ਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਤੂੰ ਿਾਨੂੰ ਦੱ ਿਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਚਲੀ ਿਈ। ਿੱ ਲ ਦੱ ਿ ਕੀ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਕਰਮੰ ਦ ਕਾਹਲ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜਾਣਨ ਦੀ
ਤਾਂਘ ਲਈ ਖੁਰਦਰਾਪਣ।
“ਡੈਡ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਚੱ ਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਿੀ ਆਂ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਕੁ ਉਿ ਤੋਂ ਿਧਾਰਨ ਅਵਾਿ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੀ
ਜ਼ਕਹਾ।
“ਤੂੰ ਿੱ ਲ ਤਾਂ ਦੱ ਿ ਬਈ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਐ!” ਮੀਕਾ ਅਜਹੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਿ ਬੰ ਦਹੇ ਵਾਂਿ
ਜ਼ਜਹੜਾ ਦੂਜਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਿ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਡੈਡ, ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਿ ਲੈ ਲਈ। ਇਿ ਕਰਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਉਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ
ਜ਼ਕਹਾ ਐ ਜ਼ਕ ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲ ਿਕਦਾ। ਿੋ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਆਂ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਿੋਲ ਮੋਲ ਿੱ ਲ ਕਰਕਹੇ
ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਿੁਣ ਕਹੇ ਦੁਖ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜ਼ਫਕਰ ਉਿ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟ ਜ਼ਿਆ।
ਉਿ ਨੇ ਿੋਜ਼ਚਆ ਜਹੇ ਡਰੱ ਿ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਿ ਦਾ ਪਹੇਟ ਿਾਫ਼ ਕਰ ਦਹੇਣਿਹੇ। ਉਿ ਨੂੰ ਖਤਰਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਨਾ
ਹੋਇਆ। ਉਿ ਦਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੀਤੋ ਦਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਮੱ ਠਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਐਮਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਵਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤਹੇ ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱ ਲ ਪਈ। ਿਾਰਹੇ ਰਾਹ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਂਡਰਾ ਅਤਹੇ ਐਮਲੀ ਦਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਿੁਰਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਹੇ ਰਹਹੇ। ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਹ ਮਾਂ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਜ਼ਕੰ ਨੀ ਕੁ ਿੱ ਲ
ਦੱ ਿਹੇ। ਜਹੇ ਿਾਰੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਦੱ ਮ ਿਹੀ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਤਾਂ ਿੀਤੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਕ ਜ਼ਚਹਾੜਾ ਈ ਪਾ ਦਹੇਵਹੇ ਅਤਹੇ ਿਾਂਜ਼ਭਆਂ ਵੀ ਨਾ ਿਾਂਭੀ

ਜਾਵਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਿਕ ਪੱ ਖੋਂ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ
ਇਹ ਿੋਚਣ ਵੱ ਲ ਲਿਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਪਾਲਣ ਪੋਿਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਥਹੇ ਿਲਤੀ ਹੋਈ! ਕੀ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ
ਿੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਐਨੀ ਮਿਰੂਫ ਹੋ ਿਈ ਜ਼ਕ ਉਿ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦਹੇ ਹੋਇਆ!
ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਕਈ ਿਵਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਿਨ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਐਨਾ ਉਲਝ
ਿਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਧਆਨ ਦਹੇ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਿਕੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਹੋਈ।
ਆਪਣੀ ਿਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰ ਅੰ ਦਾਿ ਕਰ ਿਈ ਅਤਹੇ ਅੱ ਜ ਉਹ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਿੱ ਟਾ ਭੁਿਤ
ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੱ ਟਹੇ ਨੂੰ ਭੁਿਤਣਾ ਿੀ।
ਿੋਚਜ਼ਦਆਂ, ਖੁਦੀ ਨਾਲ ਲੜਜ਼ਦਆਂ ਅਤਹੇ ਅਪਾਣਹੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਾਨਿਕ ਘੋਲ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਪ੍ੀਤ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਈ। ਅੱ ਿਹੇ ਉਿ
ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਜ਼ਤਹਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਅਜਹੇ ਉਿ ਨੇ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਾਰਾ ਪ੍ੀਵਾਰ
ਭੱ ਜ ਕਹੇ ਦਰਵਾਿਹੇ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਅੰ ਦਰ ਚਲੀ ਿਈ ਅਤਹੇ ਿਾਰਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਜ਼ਬਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਜ਼ਲਆਂ ਪ੍ੀਤ
ਵੱ ਲ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕਹੇ ਵਹੇਖਦਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਿਨ। ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ 'ਤਹੇ ਇਕੋ ਿਵਾਲ ਉੱਕਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਿਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ਿਮਝਦੀ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਹੇਣਾ ਪੈਣਾ ਿੀ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਧਰਾਂ ਇੰ ਝ ਆਹਮਣਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਖੜ੍ੀਆਂ ਿਨ ਜ਼ਜਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ
ਦੂਜਹੇ ਨੂੰ ਿਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਿਹੇ ਪੰ ਡਾਲ ਜ਼ਵਚ ਖੜ੍ੀਆਂ ਹੋਣ।
“ਪ੍ੀਤ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਜ਼ਕਉਂ ਨੀ?” ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਿਬਰ ਦਾ ਜ਼ਪਆਲਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਭਜ਼ਰਆ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਹੋਰ
ਿਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
“ਮੈਂ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਐਕਿਟਹੇਿੀ ਡਰੱ ਿ ਦੀ ਡੋਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ। ਇਿ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਿਆ
ਅਤਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕਹੇ ਅੱ ਿਹੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਕਾ
ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ੀਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿੀ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕ ਪ੍ੀਤ ਅਿਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਜ਼ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਿਮਜ਼ਝਆ। ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੱ ਡੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਦਲ ਕੰ ਬਾਊ ਖ਼ਬਰ
ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਦੁਹਰਾ ਕਹੇ ਦੱ ਿੀ। ਅੰ ਤ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਜਹੀ
ਿਮੀਨ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ।
“ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ ਐ ਉਿ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਿੰ ਭਵ ਐ ਉਿ ਦਹੇ ਿਰੀਰ
ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਿਰ ਹੋ ਜਾਵਹੇ ਅਤਹੇ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਜ਼ਨੱਕੀ ਮੋਟੀ ਵੱ ਜ ਪੈ ਜਾਵਹੇ। ਵੈਿਹੇ ਤਾਂ ਕੱ ਲ੍ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵਹੇਲਹੇ ਤੱ ਕ ਪਤਾ ਚੱ ਲਹੇ ਿਾ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਜਹੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ ਅਚਹੇਤ ਹੀ
ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਲਹੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
“ਮੰ ਮ, ਆਪਣਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਆ। ਢਹੇਰੀ ਢਾਜ਼ਹਆਂ ਦੁੱ ਖ ਛੋਟਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਹੇ ਿਿੋਂ ਵੱ ਡਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਹੇ ਐ।” ਿੀਤੋ ਨੇ

ਬਹੇਜ਼ਵਿਾਹੀ ਜ਼ਜਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਦੁੱ ਖ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕਹੇ ਖੜ੍ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱ ਖ ਅਤਹੇ ਮੁਿੀਬਤਾਂ
ਜ਼ਵਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦਹੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਐ।” ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਤਰਿ ‘ਤਹੇ ਹੀ ਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜ਼ਿਆ
ਜ਼ਕ ਿੱ ਲ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਜੰ ਨੀ ਪ੍ੀਤ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਿਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਹੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘਰੋ
ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਅਿਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਜਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਦੱ ਿਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਕਾ ਆਮ ਤੋਂ ਉਲਟ
ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਬੈਡ ਰੂਮ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਹੇ ਕੱ ਪ ਜ਼ਵਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਿੋਲੀ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਜ਼ਪਲਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਹ
ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿੌਂ ਜਾਵਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਕੋਲ ਉਿ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ।
ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਨਮੋਝੂਣੀ ਜ਼ਜਹੀ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਿਾ ਥੋੜਾ ਖੁੱ ਲ੍ਾ ਿੀ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ
ਮਾੜਾ ਜ਼ਜਹਾ ਦਰਵਾਿਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕਹੇ ਬੈਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਿਲ ਨਾਲ ਚੁੰ ਬੜ ਿਈ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਹੇ
ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਦਰਵਾਿਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਹੁਬਕੀਂ ਰੋਣ ਲੱਿੀ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਉਿ ਦਹੇ ਹੰ ਝੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਭੱ ਜ ਜ਼ਿਆ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਿ
ਨੂੰ ਚੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਦਹੇਣ ਲਈ ਉਿ ਦੀ ਜ਼ਪੱ ਠ ‘ਤਹੇ ਹੱ ਥ ਫਹੇਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਪੁੱ ਚ ਪੁੱ ਚ ਕਰ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ
ਵਾਂਿ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਿਾ।
ਨੀਰੋ ਨੀਰ ਹੋਈਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਪਉ ਦੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਉਿ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ'ਤਹੇ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ
ਜ਼ਫਰ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਿੀ। ਹੰ ਝੂਆਂ ਨੇ ਿਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਚੂਿ ਜ਼ਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣ ਜੋਿੀ ਹੋਈ। ਜਹੇਰਾ ਕਰਕਹੇ ਉਿ ਨੇ
ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਿੱ ਚੋ ਿੱ ਚ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਰ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥਾਂ ਜ਼ਵਚ ਫੜ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ
ਪਈ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਡੱ ਿ ਜ਼ਪਆ। ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਿਮੱ ਜ਼ਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਪ੍ੀਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੀਕਹੇ
ਿਾਹਮਣਹੇ ਆ ਖੜ੍ੀਆਂ ਿਨ। ਕੱ ਲ੍ ਦੀ ਿਵਹੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਮਨਹੂਿ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੀ ਕੁਖ ਜ਼ਵਚ ਪਾਲ ਰਹੀ ਿੀ।
ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿਵਹੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰ ਦ ਕਰ ਰੱ ਜ਼ਖਆ ਿੀ। ਅੱ ਜ ਉਿ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਟੁੱ ਟ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਿਮਝਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਇਹੋ
ਜ਼ਜਹਹੇ ਮੌਕਹੇ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਅਤਹੇ ਤਕੜਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਿੀ। ਲੱਖ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼
ਕਰਨ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਤਆਰ ਨਾ ਕਰ ਿਕੀ। ਿਾਰੀ ਰਾਤ ਉਿ ਦਹੇ ਿੁਪਜ਼ਨਆਂ ਜ਼ਵਚ ਰੰ ਿ-ਰਜ਼ਹਤ ਅਤਹੇ ਕਾਲਖ
ਜ਼ਲਬੜਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ਘੁੰ ਮਦਹੇ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਥੋਂ ਆਉਣੀ ਿੀ! ਜਹੇ ਜ਼ਕਤਹੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱ ਖ ਲੱਿੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਿ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਉਿ
ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਿੁੱ ਖ ਨਾ ਜ਼ਮਲ ਿਜ਼ਕਆ।
ਿਵਹੇਰਹੇ ਉੱਠ ਕਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦੱ ਤੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਿੁੱ ਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਿੋਂ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਿੋਚ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਲਈ ਰੱ ਬ
ਅੱ ਿਹੇ ਅਰਜੋਈਆਂ ਦਹੇ ਅੰ ਬਾਰ ਿਨ। ਉਿ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤਾ। ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਵਾਲੀ ਿਖ਼ਤੀ ਅੱ ਿਹੇ ਹਜ਼ਥਆਰ
ਿੁੱ ਟਜ਼ਦਆਂ ਉਿ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਘੁੱ ਟਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ। ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਵੈਿਹੇ ਉਹ ਆਪਣਹੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਅਜਹੇ ਵੀ ਿੋਚਾਂ ਦਹੇ ਤਾਣਹੇ ਬਾਣਹੇ ਜ਼ਵਚ ਉਲਜ਼ਝਆ ਹੋਇਆ ਿੀ।

ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਕਮਰਹੇ ਜ਼ਵਚ ਜਾ ਕਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਿ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਜ਼ਮਲ ਿਕੀ।
ਡਾਕਟਰ ਿਟੀਵ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਹਿਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਹੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਿੀ। ਇਲਾਜ
ਦਾ ਅਿਲਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਵੀ ਉਿ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਣਾ ਿੀ। ਨਰਿ ਨਾਲ ਿੱ ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਿੱ ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਜ਼ਪਛਲੀ ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਜੋੜਹੇ ਹੋਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰੱ ਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਧਆ ਰਹੀ
ਿੀ। ਉਿ ਦੀ ਅਰਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਬ ਨੂੰ ਬਹੇਨਤੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟ ਲਵਹੇ। ਐਨੇ ਜ਼ਚਰ ਜ਼ਪਛੋਂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵਹੇ। ਤਹੇਿ ਦੌੜਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਵਚ ਿੀਤੋ ਦਾ ਮਨ ਅਰਦਾਿਾਂ
ਕਰਦਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਹੇਿ ਚੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਦਾ ਜ਼ਚਹਰਾ ਉੱਤਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਦਹੇ ਹਨੇ੍ ਜ਼ਰਆਂ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਘਹੇਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਿੀ।
ਉਹ ਆਪਣਹੇ ਮਨ ਦੀ ਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਹੇ ਅਿਮਰੱ ਥ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ।
ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਨਾ ਹੀ ਿੀਤੋ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦਹੇ ਮੂਡ ਜ਼ਵਚ ਿਨ। ਿੱ ਲ ਅੱ ਿਹੇ ਨਾ ਤੁਰਦੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਉਹ ਿੱ ਲ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕਦਾ। ਵੈਿਹੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਹੀ ਉੱਕਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਉਹ ਉਿ ਬਾਰਹੇ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਹੇ
ਿਨ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੱ ਲ ਉਿ ਿਮੇਂ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦੀ ਿੀ।
ਹਿਪਤਾਲ ਦਹੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਜ਼ਵਚ ਿੁਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਜ਼ਕੰ ਿ ਲਭਜ਼ਦਆਂ ਉਹ ਜ਼ਤੰ ਨੇ ਹੀ
ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਪੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਿੋਚ ਰਹਹੇ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਪਤਾ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਮਲਹੇ ਿੀ। ਇਿ ਲਈ ਉਿ ਦਾ
ਮਨ ਹਿਪਤਾਲ ਦਹੇ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਝਜਕਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਫਕਰ ਵੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ
‘ਤਹੇ ਕੀ ਿੁਿਰਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਿੀ। ਤੀਿਰਾ ਉਿ ਦੀ ਐਮਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਦਲੀ ਹਮਦਰਦੀ
ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਲ ਲਿਦੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪ
ਿੁਨਾਹਿਾਰ ਲਿਦਾ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿੱ ਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਜ਼ਫਕਰ ਿੀਤੋ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਿਾ। ਉਿ ਨੇ ਿੀਤੋ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਿੁਿਾਰੀ
ਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂੰ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰ ਜ਼ਿਆ ਉਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਿਕਦਹੇ ਿਨ। ਮੀਕਹੇ ਦਾ
ਇਕੋ ਇਕ ਡਰ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵਹੇ। ਲੱਖ ਿੋਚਣ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਜ਼ਭਆ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਜ਼ਬਨਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਿਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦੀ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਦਹੇ ਮਨ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਿੀ। ਉਹ ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਤੋਂ ਡਰਜ਼ਦਆਂ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ। ਜ਼ਦਲ
ਉਿ ਦਾ ਉੱਡ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਿ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਇਹ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦਹੇ ਪੁੱ ਤ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱ ਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਅੰ ਦਰਹੇ ਅੰ ਦਰ ਉਹ ਅਚਹੇਤ ਹੀ ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ
ਪੜ੍ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਿੀ।
ਉਹ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਪਹੁੰ ਚਹੇ ਤਾਂ ਐਮਲੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਉਿ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਉਿ ਨੇ ਐਮਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਹੇ

ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ।
“ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਿਾਂਡਰਾ ਜ਼ਕਵੇਂ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਜ਼ਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱ ਿ ਉਿ ਤੋਂ ਉਿ ਦੀ ਧੀ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਿਮਜ਼ਝਆ।
“ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਅਜਹੇ ਆਇਆ ਨੀ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਯੋਿ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱ ਿੀ।” ਐਮਲੀ ਨੇ ਬਹੇਬਿੀ
ਨਾਲ ਮੋਢਹੇ ਛੰ ਡਹੇ। ਿੱ ਲ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਲਈ ਰੁਕ ਿਈ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਜ਼ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵਹੇ। ਐਮਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਲਈ ਚੁੱ ਪ
ਹੋ ਿਈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿਹੇ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਲਿਦੀ ਿਾਂਡਰਾ ਨੇ ਡਰੱ ਿ ਨੂੰ ਵਰਤ ਜ਼ਕਵੇਂ ਜ਼ਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦਹੇ ਜ਼ਿਿਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿੈਰਾ
ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪਉ ਵਰਿੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਂਿ ਹੀ ਵਰਜ਼ਤਆ। ਿਟਵੀਰ
ਨਾਲ ਜ਼ਮਲ ਕਹੇ ਈ ਉਹ--।” ਐਮਲੀ ਨੇ ਅਜਹੇ ਿੱ ਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੇ ਿਖ਼ਤ ਤਹੇ ਕੌ ੜੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਵੱ ਲ
ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਮਹੇਰਾ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਹੇ ‘ਤਹੇ ਦੋਸ਼ ਦਹੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੀ। ਉਹਨੇ ਜੋਰੀਂ ਜਬਰੀਂ ਨੀ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਚ
ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤੁੰ ਜ਼ਨਆ ਹੋਣਾ।” ਿੀਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁੱ ਟੀ ਭੱ ਜੀ ਅੰ ਿਰਹੇਿੀ ਜ਼ਵਚ ਭੜਾਿ ਕੱ ਢੀ। ਐਮਲੀ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਿੱ ਲ ਿਮਝ ਨਾ ਆਈ।
ਏਨੀ ਕੁ ਿੱ ਲ ਿਰੂਰ ਉਹ ਿਮਝ ਿਈ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਡਾਂਜ਼ਟਆ ਿੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿੀ। ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਜ਼ਹ
ਰਹੀ ਹੋਵਹੇ ਦੱ ਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਕਜ਼ਹ ਰਹੀ ਿੀ। ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਹੱ ਕਹੇ ਬੱ ਕਹੇ ਜ਼ਜਹਹੇ ਉਿ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੀਤੋ ਦਾ
ਹੱ ਥ ਘੁੱ ਜ਼ਟਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਫੁਿਫਿਾਈ।
“ਅਫਿੋਿ ਐਮਲੀ ਮਹੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਨਿਕ ਦਬਾਅ ਥੱ ਲਹੇ ਐ।” ਅਜਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ
ਡੈਨੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਦਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਨੂੰ ਐਮਲੀ ਵੱ ਲੋਂ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਰਕਹੇ ਿੁੱ ਖ ਦਾ ਿਾਹ ਆਇਆ। ਦੂਜਹੇ ਪਾਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ
ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀ ਮਨਹੂਿ ਖ਼ਬਰ ਦਹੇਣੀ ਿੀ ਿੋਚ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਿੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਿਾ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਿਾਰਹੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤਹੇ ਬਾਕੀ ਿਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਿਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ਤਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਜ਼ਸ਼ਕਵਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤਿੁਕਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਿ ਜ਼ਜਹੀ
ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਢੱ ਲੀ ਜ਼ਜਹੀ ਹੈਲੋ ਕਹੀ। ਕੁਰਿੀ ਜ਼ਖੱ ਚ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਿਾਹਮਣਹੇ ਕਰ ਲਈ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਦਹੇ ਇਸ਼ਾਰਹੇ
ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜ਼ਕਹਾ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਿੀ ‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ। ਕੁਰਿੀ ਤਹੇ ਬੈਠਜ਼ਦਆਂ ਹੀ ਉਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਇਕ ਭਰਵੀਂ
ਨਿਰ ਿੁੱ ਟੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਧਰਤੀ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕਿਹੇ ਅਣਕੀਤਹੇ ਿੁਨਾਹ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰ ਿਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ।
“ਿਟਵੀਰ ਅਤਹੇ ਿਾਂਡਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜ਼ਜਹੀ ਈ ਐ। ਅੱ ਜ ਅਿੀਂ ਲਾਈਫ ਿਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ। ਅਜਹੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਖਤਰਹੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਐ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱ ਲ੍ ਤੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਵਾਰਡ ਬਦਲ ਦਹੇਈਏ।” ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਭਰਵੀਂ ਨਿਰ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਿੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਂਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ
‘ਤਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਛਾਵਾਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੰ ਿੂਰਾ ਮਾਜ਼ਰਆ ਅਤਹੇ ਅਿਲੀ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਛਾਵਾਂ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜ਼ਿਆ।

“ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਬਰਹੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋਇਆ ਐ। ਮੈਨੰ ੂ ਅਫਿੋਿ ਐ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ਹੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਂ
ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਿਏ ਐ। ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਿਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ਬਾਰਹੇ ਅਿਲਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵਹੇਿੀ।” ਡਾਕਟਰ ਦਹੇ ਅਫਿੋਿਹੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਿੋਿ ਿਦਾ ਕਰ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਭਰ
ਆਈਆਂ ਅਤਹੇ ਬਹੁਤ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਕਆ।
“ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਿਾਂਡਰਾ ਨੂੰ ਵਹੇਖਣਾ ਚਹੁੰ ਨੀ ਆਂ ਪਲੀਿ।” ਐਮਲੀ ਨੇ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
“ਜ਼ਮਜ਼ਿਿ ਬਜ਼ਰਿਕੋ, ਮੈਨੰ ੂ ਅਫਿੋਿ ਐ ਜ਼ਕਿਹੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲਹੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਇਿ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੰ
ਇੰ ਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਐ। ਮੈਨੰ ੂ ਅਫਿੋਿ ਐ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਿਰਹੇ ਵਾਰਡ ਜ਼ਵਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਲੈ ਣਾ ਪਵਹੇਿਾ।” ਕਜ਼ਹ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਡੁਬਡਬਾਉਂਦੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਅਤਹੇ ਡੁਬਦਹੇ ਜ਼ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ।

ਚੁਤਾਲੀਵਾਂ
ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜ਼ਹਰ ਐਮਲੀ ਦਾ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ।
“ਪ੍ੀਤ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮਲਣਾ ਚਹੁੰ ਨੀ ਆਂ। ਜਹੇ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਹੇਰਹੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਿੀ।” ਐਮਲੀ ਦਹੇ ਬੋਲ
ਉਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਿਹੇ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਰ ਨਾ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜ਼ਿਆ ਿੀ।
“ਠੀਕ ਐ ਐਮਲੀ ਮੈਂ ਕੱ ਲ੍ ਿਵਹੇਰਹੇ ਦਿ ਵਜਹੇ ਤਹੇਰਹੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਵਾਂਿੀ।” ਐਮਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਦਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ
ਉਹ ਉਿ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਹੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ।
ਫੋਨ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਉਿ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਕੰ ਮ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲੀ ਿਈ। ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ੍ ਘਰ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵਾਲੀ
ਿਜ਼ਥਤੀ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਬਦਲ ਿਈ ਿੀ। ਿਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮਹੇਵਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ਜ਼ਵਚ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਪੂਰਾ ਿਮਾਂ ਲਿਾਉਂਦਹੇ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਵੀ ਜਦ ਘਰ ਹੁੰ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ।
ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪਜ਼ਹਲਹੇ ਜ਼ਦਨ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲਹੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਿ ਨੂੰ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਪਰਲਾ ਿਾਹ
ਉੱਪਰ ਅਤਹੇ ਹਹੇਠਲਾ ਿਾਹ ਹਹੇਠਾਂ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਿਆ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੈਡ ‘ਤਹੇ ਅਜ਼ਹਲ,
ਜ਼ਨਰਜ਼ਜੰ ਦ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖੁੱ ਲ੍ੀਆਂ ਿਨ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਧੌਣ ਇਕ ਪਾਿਹੇ ਨੂੰ ਲੁਟਕੀ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚੋਂ
ਲਾਂਲਾਂ ਵਿ ਰਹੀਆਂ ਿਨ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਪਾਿਾ ਿਟਰੋਕ ਨਾਲ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜ਼ਿਆ। ਉਿ ਦਾ ਹੱ ਥ ਹਾਕੀ ਿਜ਼ਟਕ
ਵਾਂਿ ਮੁਜ਼ੜਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਨਰਜ਼ਜੰ ਦ ਜ਼ਜਹਾ ਜ਼ਪਆ ਿੀ।
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਲਿਦਾ ਪਰ ਅਜੀਬ ਮੱ ਧਮ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ
ਕੁਝ ਜ਼ਪੜ ਪੱ ਲਹੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਅੰ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਨ। ਉਹ ਅੱ ਖਾਂ ਘੁਮਾਕਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ

ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੀ। ਉਿ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਹਾਇਤ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤਹੇ ਭਾਵਹੀਣ ਲਿਦੀਆਂ। ਉਿ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਤਰਲ
ਹੀ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਚੀਿ ਨੂੰ ਚਬਾ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ ਿੀ। ਤਰਲ ਵੀ ਚਮਚਹੇ ਨਾਲ ਉਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ਜ਼ਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱ ਧ
ਪਚੱ ਧ ਬਾਹਰ ਡੁੱ ਲ੍ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਅੱ ਧ ਪਚੱ ਧ ਉਿ ਦਹੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹੇ ਮਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰਦਹੇ। ਅੱ ਖਾਂ ਪੂੰ ਝੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਫਰ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਿੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿੱ ਲ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣਹੇ
ਆਪ ‘ਤਹੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰ ਜ਼ਲਆ ਿੀ। “ਮੈਂ ਆਪਣਹੇ ਪੁੱ ਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਹੇ ਿਾਂਭ ਿੰ ਭਾਲ ਕਰੂੰ । ਪ੍ੀਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਕਦੋਂ
ਛੁੱ ਟੀ ਜ਼ਮਲੂ!” ਿੀਤੋ ਦਾ ਿਵੈ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਅਤਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਦੂਿਰਹੇ ਨੂੰ ਦੱ ਿ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜ਼ਕ ਿੀਤੋ ਿਰੂਰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕਹੇ ਜਾਵਹੇਿੀ।
ਿੀਤੋ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਿਵਹੇਰਹੇ ਉੱਠ ਕੁ ਜ਼ਬਨਾ ਨਾਿਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ। ਅਰਦਾਿ ਜ਼ਵਚ ਉਿ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ
ਦੀ ਜ਼ਿਹਤ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਕਦਹੇ ਜ਼ਕਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਰਾ ਜ਼ਦਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ
ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਜ਼ਵਚ ਿੁਿਾਰ ਜ਼ਦੰ ਦੀ। ਉਿ ਨੇ ਕਦਹੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਕਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਿਾ
ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜ਼ਜਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਹਿਾਿ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੀਕਹੇ ਜ਼ਵਚ ਵੀ ਿਮੇਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਿੀ। ਜ਼ਜਿ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੇ ਉਿ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਿੀ, ਅੱ ਜ ਮੀਕਾ ਉਿ ਦਾ ਿਹਾਰਾ ਬਜ਼ਣਆ ਹੋਇਆ ਿੀ। ਇਹ ਬਹੇਬਿੀ ਦਾ ਆਲਮ ਉਿ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਿੀ।
ਿੀਤੋ ਪਾਠ ਤੋਂ ਜ਼ਵਹਲੀ ਹੋ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰ ਕਹੇ ਚਮਚਹੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਜ਼ਪਲਾਉਂਦੀ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦੀ ਨੈਪੀ ਬਦਲਦੀ।
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਉਿ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਪੁੱ ਤ ਦਾ ਨੰਿਹੇਜ ਵਹੇਖਣ ਜ਼ਵਚ ਸ਼ਰਮ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦੀ। ਜ਼ਫਰ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਜਹੀ ਿੱ ਲ ਬਣ ਿਈ।
ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡਹੇ ਨੂੰ ਿਰਮ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਿਾਫ਼ ਕਰਦੀ। ਹਫ਼ਤਹੇ ਜ਼ਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਉਿ ਨੂੰ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਟੱ ਬ ਭਰ ਕਹੇ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਿੀਤੋ ਿਹਾਰਾ ਦਹੇ ਕਹੇ ਟੱ ਬ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਬਠਾ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਬਾਥ ਲੈ ਕਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦਹੇ ਕੱ ਪੜਹੇ ਬਦਲ ਕਹੇ ਵੀਲ਼੍ ਚਹੇਅਰ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਬਠਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤਹੇ ਉਿ ਦ ਮਨ
ਪਿੰ ਦ ਦੀ ਜ਼ਫਲਮ ਲਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਕਹੜੀਆਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਹੋ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਜ਼ਫਲਮਾਂ ਪਿੰ ਦ ਕਰਦਾ ਿੀ।
ਮੀਕਹੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜ਼ਜਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਫਲਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਅਫਿੋਿ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਫਲਮਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਝਦਾ ਿੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਮ ਤੱ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਕਦਹੇ ਦਵਾਈ,ਕਦਹੇ ਜੂਿ, ਕਦਹੇ ਦਲੀਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਰੂਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਅੱ ਠ
ਕੁ ਵਜਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬਿਤਰ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਟਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਅੱ ਧ ਵਾਰ ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਮੀਕਾ ਿਰੂਰ ਉੱਠ ਕਹੇ ਵਹੇਖਦਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਿਾਂਭਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਹੁਣ ਮੀਕਾ ਅਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਝੋਰਾ ਕਰਦਹੇ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਕਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਦਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਵਚ ਭਰਤੀ ਜ਼ਕਉਂ ਨਾ ਕਰਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ! ਜਹੇ ਰਮਹੇਸ਼ ਦੀ
ਿੱ ਲ ਮੰ ਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਜ਼ਦਨ ਨਾ ਵਹੇਖਣਹੇ ਪੈਂਦਹੇ। ਹੁਣ ਮੀਕਾ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕਰਦਾ ਜ਼ਕ ਪਾਕ(ਪੱ ਿ) ਨਾਲ ਭਰਹੇ ਫੋੜਹੇ ਦਾ
ਅਪਰਹੇਸ਼ਨ ਬਹੇਰਜ਼ਹਮੀ ਨਾਲ ਕਰਹੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਿੁਿਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋੜਾ ਿਾਰਹੇ ਿਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜ਼ਹਰੀਲਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਤਾਂ ਇੰ ਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਜ਼ਰਹਾ। ਿੀਤੋ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਿ ਕਦਹੇ ਡੋਜ਼ਲਆ ਨਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਿੀ ਿੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਹੇਿਾ

ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜਹੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਚੰ ਿਾ ਹੋ ਜਾਵਹੇਿਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱ ਕ ਿੋਚਦੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਈ ਤਾਂ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਖਆਲ ਕੌ ਣ ਰੱ ਖਹੇਿਾ! ਉਿ ਨੂੰ ਜ਼ਫ਼ਕਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਨੂੰ ਪ੍ੀਤ ‘ਤਹੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿੀ ਜ਼ਕ
ਪ੍ੀਤ ਿਰੂਰ ਆਪਣਹੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਹੇਖ ਭਾਲ ਕਰਹੇਿੀ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜ਼ਦਨੋ ਜ਼ਦਨ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਹੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਠ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿਆ। ਨਰਿ ਆਉਂਦੀ ਉਿ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਫਰ ਉਿ ਦਾ ਬਲੱਡ
ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱ ਟ ਰਜ਼ਹਣ ਲੱਿਾ। ਕਦਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦਹੇ ਉਿ ਦਹੇ ਿਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਂ
ਵੱ ਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਤਾਲ ਭੱ ਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਜ਼ਦਨ ਹਿਪਤਾਲ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤਹੇ ਘਰ
ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਿੀਤੋ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਹਰ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦਾ।
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਪਜ਼ਹਲ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਇੰ ਝ ਅਵਾਿਾਂ ਕੱ ਢਦਾ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿੁੱ ਿਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ। ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ।
ਜ਼ਕਿਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਿੀਤੋ ਪ੍ਹੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ
ਲਿਦਾ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਕ੍ੋਧ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਿਕਦਾ। ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਦਲ
ਜ਼ਹਲਾਵੀਂ ਿੀ।
ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਿਵਹੇਰਹੇ ਅਜਹੇ ਪ੍ੀਤ ਉੱਠੀ ਹੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਪੁਲੀਿ ਨੇ ਆ ਡੋਰ ਬੈਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਬਾਰਹੇ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ। ਪ੍ੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਿਈ ਅਤਹੇ ਉਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਪੁਲੀਿ ਵਾਲਹੇ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ
ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਣ ਲੱਿਹੇ। ਿੀਤੋ ਅਤਹੇ ਮੀਕਹੇ ਦੀ ਹਾਿਰੀ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖਜ਼ਦਆਂ ਆਫੀਿਰ ਨੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤਹੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ
ਿਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਜ਼ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਉਿ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਿ
ਬੁਢੀ ਿੋਰੀ ਵਾਲਹੇ ਕਹੇਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਜਿ ਦਹੇ ਮੂੰ ਹ ‘ਤਹੇ ਮੁੱ ਕਾ ਮਾਰ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਿਖਮੀ ਕਰ ਕਹੇ ਿੁੱ ਟ ਆਏ ਿਨ ਅਤਹੇ ਕੁਝ
ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਿਈ ਿੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਤਾਂ ਿਕਦਹੇ ਨਹੀਂ ਿਨ। ਜਾਣ ਲੱਿਹੇ ਪੁਲੀਿ
ਆਫੀਿਰ ਨੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੱ ਲ ਇੰ ਝ ਵਹੇਜ਼ਖਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਕਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇ ਤੈਨੰ ੂ ਫੜਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋ ੜ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਈ ਆਪਣਹੇ
ਕੀਤਹੇ ਦੀ ਿਿਾ ਭੁਿਤ ਜ਼ਰਹਾ ਏ।ਂ
ਪ੍ੀਤ ਐਮਲੀ ਦਹੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੀ ਤਾਂ ਐਮਲੀ ਉਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਜ਼ਨੱਘਾ ਿਵਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਛੋਟਾ
ਜ਼ਜਹਾ ਘਰ ਿਾਫ਼ ਅਤਹੇ ਹਰ ਚੀਿ ਥਾਂ ਜ਼ਿਰ ਰੱ ਖੀ ਹੋਈ। ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਐਮਲੀ ਦਾ ਘਰ ਚੰ ਿਾ ਲੱਿਾ ਅਤਹੇ ਐਮਲੀ ਦਹੇ ਿਜ਼ਚਆਰਹੇ ਵਰਤਾਅ
ਨੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹਮਹੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਮਲੀ ਚਾਹ ਅਤਹੇ ਜ਼ਬਿਕੁਟ ਟਰਹੇਅ ਜ਼ਵਚ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਲੈ ਆਈ।
“ਿਾਂਡਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ!” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਡਰਜ਼ਦਆਂ ਡਰਜ਼ਦਆਂ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਚੰ ਿਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਹਫ਼ਤਹੇ ਤੋਂ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਐ। ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ਪਿ ਘਰ ਆ ਿਕਹੇਿੀ।”
ਐਮਲੀ ਦਹੇ ਬੋਲ ਅਫ਼ਿੋਿ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਕੰ ਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਘੁਲ ਿਏ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਪਆਲੀ ਕੰ ਬ
ਿਈ। ਉਿ ਵਹੇਲਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਿਾਂਡਰਾ ਦਹੇ ਜ਼ਪੱ ਛਹੇ ਹੀ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਭਜ਼ਵੱ ਖ ਜ਼ਦਿਣ ਲੱਿਾ।
“ਮੈਨੰ ੂ ਅਫਿੋਿ ਐ ਐਮਲੀ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਪਆਲੀ ਮਹੇਿ ‘ਤਹੇ ਰੱ ਖ ਕਹੇ ਐਮਲੀ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜ ਕਹੇ ਉਿ ਨੂੰ ਹੌਂਿਲਾ ਦਹੇਣ ਦੀ

ਜ਼ਨਮਾਣੀ ਜ਼ਜਹੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਮਲੀ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਹੰ ਝੂ ਪੂੰ ਝ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਭਾਵਪੂਰਨ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਪ੍ੀਤ ਿਾਂਡਰਾ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੀ ਐ ਅਤਹੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਫਿੋਿ ਐ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿਟਵੀਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵਹੇਿਾ।”
ਐਮਲੀ ਕਜ਼ਹਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਿਮਾਂ ਨਾ ਕੱ ਟ ਿਕਹੇ। ਐਨ ਮੌਕਹੇ ‘ਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਿੰ ਕੋਚ ਕਰਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੀ।
“ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਜ਼ਨਹਫ਼ਲ ਿਈਆਂ ਅਤਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰ ਤ ਵੀ ਜ਼ਦਲ ਕੰ ਬਾਊ ਐ ਤਹੇ ਜ਼ਜਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਰਫ਼ ਅਿੀਂ ਵਹੇਖਦਹੇ
ਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਨਾਲ ਤਾਰੀ ਐ ਅਤਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਹੇ ਜ਼ਵਯੋਿ ਜ਼ਵਚ ਝੂਰਦਹੇ
ਰਜ਼ਹ ਕਹੇ ਤਾਰਨੀ ਐ।” ਐਮਲੀ ਨੇ ਨੈਪਜ਼ਕਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਿਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਿ ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਿੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤਹੇ
ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਿੋਿ ਦਾ ਦਰਦ।
“ਮੈਂ ਿਾਂਡਰਾ ਦੀ ਜ਼ਪਛਲਹੇ ਜ਼ਦਨਾਂ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਫਲਮ ਬਣਾਈ ਐ ਤਹੇ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਦੀ ਹੱ ਿਦੀ ਖਹੇੜ੍ਦੀ ਦੀ ਜ਼ਫਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਈ। ਜਹੇ ਤੂੰ ਵੀ
ਿਟਵੀਰ ਦੀ ਇਿ ਿਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਦਲ ਕੰ ਬਾਊ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਫਲਮ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਅਤਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਫਲਮ ਟੀ ਵੀ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਦਖਾਈਏ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਾਪਹੇ ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਫਲਮ ਜ਼ਦਖਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਜਿਰਾ ਕਰਨ ਅਤਹੇ
ਬੱ ਚਹੇ ਅਜ਼ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਡਰੱ ਿ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਹੁਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਬਣ ਜਾਵਹੇ।” ਐਮਲੀ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੱ ਲ ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ੍ਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ੀਤ ਵੱ ਲ ਵਹੇਜ਼ਖਆ।
“ਐਮਲੀ ਤਹੇਰਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐ। ਜਹੇ ਇਹ ਜ਼ਕਿਹੇ ਦਾ ਜ਼ਜਉਂਦਹੇ ਜੀਅ ਕੁਝ ਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਕਹੇ ਹੀ
ਿੰ ਵਾਰ ਦਹੇਣ। ਮੈਂ ਤਹੇਰਹੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਹਮਤ ਆਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵਹੇਿਾ।” ਪ੍ੀਤ ਇਕ ਦਮ ਿੋਚਵਾਨ ਹੋ ਿਈ।
“ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਿਲਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੈਂ ਿਮਝ ਿਕਦੀ
ਆਂ। ਜਹੇ ਉਿ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀਆਂ ਦਹੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਿ ਹੋਵਹੇ ਤਾਂ ਐਨੀ ਕੁ ਿੁਰਅਤ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ।” ਐਮਲੀ
ਦਹੇ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਵਰਿਾ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਲੀ ਨਾਲ
ਜ਼ਮਲਾਇਆ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਹਾ,
“ਇਵੇਂ ਈ ਹੋਵਹੇਿਾ ਐਮਲੀ।”
ਘਰ ਵੱ ਲ ਆਉਂਜ਼ਦਆਂ ਪਜ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ੀਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਹੋਇਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦੀ ਬਹੇਅਰਥ ਜ਼ਿੰ ਦਿੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਥ ਜ਼ਮਲ
ਿਏ ਹੋਣ। ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਜ਼ਨਕੰ ਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ।

ਅੰ ਜ਼ਤਕਾ
ਏਅਰ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਅੰ ਜ਼ਮ੍ਤਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਿੀ। ਿਵਾਰੀਆਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ
ਲਈ ਬਹੇਕਰਾਰ ਿਨ। ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ੀਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ‘ਤਹੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਟਾਂ
‘ਤਹੇ ਬੈਠ ਿਏ। ਜ਼ਵਚਕਾਰ ਅੱ ਠ ਕੁ ਿਾਲ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਬੈਠ ਜ਼ਿਆ ਅਤਹੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰ ਜ ਕੁ ਿਾਲ ਦੀ ਬੱ ਚੀ। ਬੱ ਚੀ

ਆਪਣਹੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਿਈ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱ ਚਾ ਬੈਠਾ ਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਿਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੀਟ ਜ਼ਬਲਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਜਹਾਿ ਚਲਣ
ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਿਾਜ਼ਰਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਅਤਹੇ ਦੱ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਕ ਅੰ ਜ਼ਮ੍ਤਿਰ ਤੱ ਕ ਦਾ ਿਫ਼ਰ ਅੱ ਠ ਘੰ ਟਹੇ ਜ਼ਵਚ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਜ਼ਲਆ ਜਾਵਹੇਿਾ।
ਬੱ ਚਹੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਦਹੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਜ਼ਪਉ ਨੂੰ ਿਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦਹੇ ਅਤਹੇ ਉਹ ਹੱ ਿ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਹੇ ਕਹੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਹੇ।
ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦਹੇ ਅਣਭੋਲ ਿਵਾਲ ਕਦਹੇ ਕਦਹੇ ਜ਼ਿੱ ਧਹੇ ਹੋਣ ਦਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਜ਼ਣਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਹੇਣ ਜ਼ਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜ਼ਦੰ ਦਹੇ।
ਅਜ਼ਜਹਹੇ ਿਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕਦਹੇ ਹੱ ਿ ਕਹੇ ਅਤਹੇ ਕਦਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰ ਕਹੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਕੁਲ ਜ਼ਮਲਾ ਕਹੇ ਪ੍ੀਵਾਰ
ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਜ਼ਰਆਂ ‘ਤਹੇ ਰੌਣਕ ਅਤਹੇ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਿੀ।
“ਮੰ ਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਕੰ ਨੇ ਜ਼ਦਨ ਇੰ ਡੀਆ ਰਹਾਂਿਹੇ।” ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ।
“ਦਿ ਕੁ ਜ਼ਦਨ ਬਹੇਟਾ, ਜ਼ਕਉਂ?"
“ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਿਹੇ ਏਨੇ ਜ਼ਦਨ?"
“ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਆਪਾਂ ਿੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਵਾਂਿਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਆਪਾਂ ਚੰ ਡੀਿੜ੍ ਜਾਵਾਂਿਹੇ ਅਤਹੇ ਰੋਿ ਿਾਰਡਨ ਅਤਹੇ ਰੌਕ ਿਾਰਡਨ
ਵਹੇਖਾਂਿਹੇ। ਜ਼ਫਰ ਤੁਿੀਂ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਦਨ, ਜ਼ਦਨ ਵਹੇਲਹੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਰਜ਼ਹਣਾ ਅਤਹੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਿਕੂਲ ਵਹੇਖਣ ਜਾਵਾਂਿੀ, ਜ਼ਜਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਜ਼ਵਚ ਿਰੀਬ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਲਈ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ ਐ। ਇਕ ਜ਼ਦਨ ਅਿੀਂ ਮਹੇਰਹੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਹੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਿਹੇ ਜ਼ਜਥਹੇ ਹੁਣ
ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਮਾਮਹੇ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਵਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਿੈਂਟਰ ਖੋਜ਼ਲ੍ਆ ਹੋਇਆ।” ਮੁੰ ਡਾ ਿੁਣਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂ ਜ਼ਦਆਂ ਉਿ
ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕੂਲੀ ਹੋ ਿਈ।
“ਮੰ ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਹੇ ਨਾਲ ਿੀਟ ਬਦਲ ਿਕਦਾਂ ਪਲੀਿ।” ਮੁੰ ਡਹੇ ਨੇ ਬਹੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤਹੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਉਜਰ ਕੀਜ਼ਤਆਂ ਉੱਠ ਕਹੇ
ਅਪਣੀ ਿੀਟ ਬਦਲ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਬੱ ਚੀ ਅਜਹੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣਹੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਖਹੇਡ ਰਹੀ ਿੀ। ਬੱ ਚੀ ਵੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ ਲੱਿੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਨੇ ਵੀ
ਿੀਟ ਬਦਲਣੀ ਿੀ ਅਤਹੇ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣਾ ਿੀ। ਉਿ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤਹੇ ਜ਼ਪਉ ਨੇ ਲਾਡ ਜ਼ਪਆਰ ਅਤਹੇ ਲਾਜ਼ਰਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵਾਲੀ
ਿੀਟ ‘ਤਹੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਅਤਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਵੱ ਲ ਵਹੇਖ ਕਹੇ ਮੁਿਕਰਾਏ।
“ਪ੍ੀਤ ਆਪਣਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਜ਼ਿਆਣਹੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐ ਮੰ ਮੀ ਜ਼ਬਨਾਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ ਅਤਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ
ਨਾਲ ਤੈਨੰ ੂ ਮਹੇਰਹੇ ਕੋਲ ਭਹੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ।” ਪ੍ੀਤ ਜ਼ਪਆਰ ਭਰੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਿਕਰਾਈ।
“ਦਹੇਵ ਬੱ ਚਹੇ ਆਪਣਹੇ ਪਾਪਾ ਵਰਿਹੇ ਈ ਜ਼ਿਆਣਹੇ ਐ।” ਦਹੇਵ ਨੇ ਜ਼ਪਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ੀਤ ਦਾ ਹੱ ਥ ਆਪਣਹੇ ਹੱ ਥ ਜ਼ਵਚ ਲੈ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ
ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਿਜ਼ਹਲਾਉਣ ਲੱਿਾ।
“ਪ੍ੀਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈਰਟੀ ਲਈ ਪੈਿਹੇ ਵੱ ਖਰਹੇ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਤਹੇਰੀ ਰਾਇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਿਰ ਿਾਬਤ ਹੋਈ ਐ। ਮਹੇਰਾ ਜ਼ਖਆਲ ਐ
ਆਪਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕੂਲ ਿਰੀਬ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ ਿਕਦਹੇ ਆਂ।” ਦਹੇਵ ਦੀ ਿੱ ਲ ਿੁਣ ਕਹੇ ਪ੍ੀਤ ਪਲ ਕੁ ਭਰ ਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿੋਚਦੀ
ਰਹੀ।

“ਦਹੇਵ ਜ਼ਬਨਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਜ਼ਿਆਨ ਿਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਐ। ਜ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਲਆਉਣਾ ਵੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ। ਮਹੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐ ਹੋਰ ਿਕੂਲ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਿ ਿਕੂਲ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਬੱ ਜ਼ਚਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ
ਜ਼ਿੱ ਖਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਿੀ ਕਮਾਉਣ ਦਹੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਿਕਣ।” ਪ੍ੀਤ ਦੀ ਿੱ ਲ ਦਹੇਵ ਦਹੇ
ਮਨ ਲੱਿ ਿਈ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਹੇਰ ਿੋਚਦਾ ਜ਼ਰਹਾ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱ ਥ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਹੀ ਿਜ਼ਹਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਹਾ।
“ਵੈਿਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ੀਤ ਹੋਰ ਿਕੂਲ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਐ। ਪ੍ਾਈਵਹੇਟ ਿਕੂਲ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਜਨਿ ਬਣਾ ਲਏ ਐ।” ਜ਼ਫਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਹੇ ਰਹਹੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਿ ਜ਼ਕਿਮ
ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ ਅਤਹੇ ਜ਼ਕਵੇਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ।
“ਨਸ਼ਾ ਛੂਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਿਰੂਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਐ। ਜ਼ਜਿ ਜ਼ਵਚ ਮਾਡਰਨ ਿਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤਹੇ
ਮਨੋਜ਼ਵਜ਼ਿਆਨਕ ਿਹਾਇਤਾ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ ਜ਼ਧਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਐ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਿੱ ਲ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ। ਦਹੇਵ ਇਿ ਜ਼ਵਸ਼ਹੇ ‘ਤਹੇ ਪ੍ੀਤ ਨਾਲ
ਿਜ਼ਹਮਤ ਿੀ।
“ਦਹੇਵ ਤੁਿੀਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਫਲਮ ਜ਼ਲਆਂਦੀ ਐ ਨਾ!” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਇੰ ਝ ਪੁੱ ਜ਼ਛਆ ਜ਼ਜਵੇਂ ਉਿ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵਹੇ ਜ਼ਕ ਦਹੇਵ ਇਿ ਿਰੂਰੀ
ਚੀਿ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵਹੇ।
“ਹਾਂ ਪ੍ੀਤ ਮੈਂ ਭੁੱ ਜ਼ਲਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਿਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਹੇਖੀ ਿੀ। ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਇਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਫਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਿਰਦਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਐ।”
“ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਬਹੁਤ ਚੰ ਿਾ ਡਾਕਟਰ ਐ। ਜਹੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿਜ਼ਤਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰ ਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ
ਬਣਦਾ।” ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਤਿੱ ਲੀ ਮਜ਼ਹਿੂਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਿ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਜੰ ਨਾ ਕਹੇ ਿੰ ਭਵ ਿੀ, ਪੁੱ ਤ ਦਹੇ ਿਖਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜ਼ਲਆ।
ਬਾਹਰ ਹਨੇ੍ ਰਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਿੀ ਅਤਹੇ ਬੱ ਚਹੇ ਿੌਂ ਿਏ ਿਨ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਦਹੇਵ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ ‘ਤਹੇ ਜ਼ਟਕਾ ਜ਼ਲਆ।
ਉਹ ਊਂਘਣ ਲੱਿੀ। ਜਹਾਿ ਜ਼ਵਚ ਮੁੱ ਖ ਬੱ ਤੀਆਂ ਬੰ ਦ ਿਨ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਜ਼ਫਲਮ ਵਹੇਖ ਰਹਹੇ ਿਨ ਅਤਹੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ ਜ਼ਰਹਾ ਿੀ। ਵੈਿਹੇ
ਇੰ ਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜ਼ਵਚ ਦਹੇਿੀ ਬੰ ਦਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕਹੇ ਪੜ੍ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਘੱ ਟ ਹੀ ਲਭਦਾ ਿੀ।
“ਪ੍ੀਤ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਕਜ਼ਹਣਾ ਿੀ।” ਦਹੇਵ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਜ਼ਵਚ ਮੁਹੱਬਤੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਿੀ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਰ ਉਿ ਦਹੇ ਮੋਢਹੇ
ਤੋਂ ਚੁੱ ਜ਼ਕਆ ਅਤਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨੰਦਰਾਈਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦਹੇਵ ਦਹੇ ਜ਼ਚਹਰਹੇ ‘ਤਹੇ ਿੱ ਡ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ।
“ਪ੍ੀਤ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਆਂ।” ਕਜ਼ਹੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਹੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਰ ਪ੍ੀਤ ਦਹੇ ਜ਼ਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜ਼ਲਆ। ਪ੍ੀਤ ਨੇ
ਜ਼ਪਆਰੀ ਜ਼ਜਹੀ ਮੁਿਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਦਹੇਵ ਦਾ ਹੱ ਥ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਲਆ ਅਤਹੇ ਆਪਣਹੇ ਜ਼ਪਆਰ ਦਾ ਇਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜਹੇ ਦਾ
ਿਹਾਰਾ ਲੈ ਕਹੇ ਉਂਘਲਾਉਣ ਲੱਿਹੇ।

