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ਬਲਬ(ਭਾਗ ਤੀਜਾ)
ਟਿਰਨ - ਟਿਰਨ.... ਫੋਨ ਦੀ ਬੈੱਲ ਵੱ ਜੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਟਵੱ ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕੱ ਟਿਆ ਤੇ ਚੱ ਕ ਕੇ ਬੋਟਲਆ..
ਯੋਗੀ - ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਟਕਿੰ ਨਾ ਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ ਅਜੇ?
ਯੋਗੀ - ਮਨੂਿੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨੂਿੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਕਿੰ ਮ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਟਪਆ ਏ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਬੱ ਚੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਟਹਿੰ ਦੇ ਤਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕੇਕ ਕੱ ਿਾਂਗੇ।
ਯੋਗੀ - ਤਸੀਂ ਮਨਾਓ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮਟਦਨ ਵੀਰੇ। ਮਨੂਿੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਟਵੱ ਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਮੈਂ ਪੱ ਜਣਾ ਤੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਭ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ
ਨਾ ਕਰੋ। ਤਸੀਂ ਮਨਾਓ ਬੱ ਟਚਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮਟਦਨ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਟਫਰ ਵੀ ਕੋਟਸ਼ਸ ਕਟਰਓ ਟਕ ਟਜਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਯੋਗੀ - ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਚਿੰ ਗਾ ਵੀਰੇ ਆਜੋ ਟਫਰ ਜਲਦੀ।
ਯੋਗੀ - ਚਿੰ ਗਾ ਵੀਰ ਜੀ।
ਏਨਾ ਕਟਹਣ ਉਪਰਾਂਤ ਯੋਗੀ ਨੇ ਫੋਨ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਯੋਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਝ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਲ ਕੇ ਟਕਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਕਿਰੀ ਟਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਜੱ ਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂਿੰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਓਧਰ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਘਰ ਉਸਦੀ ਬੇਿੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮਟਦਨ ਸੀ। ਟਜਸ ਨੂਿੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗੀ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿੰ ਮ ਟਵੱ ਚ ਟਵਅਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਸਮੇਂ ਟਸਰ ਪਹਿੰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਨਮਟਦਨ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਟਸਰਫ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪਟਰਵਾਰ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਠ ਟਗਆ। ਟਜੱ ਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਣ ਨੇਹਾ, ਬੇਿਾ ਸੱ ਖਮਨ, ਬੇਿੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਵੀ ਬਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਸੋਈ ਟਵੱ ਚ ਕੇਕ ਦੀ ਟਤਆਰੀ ਟਵੱ ਚ ਟਵਅਸਤ ਸੀ। ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ...
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਲ ਆਓ ਭਾਈ ਕੇਕ ਹਣ, ਭੱ ਖ ਬਹਤ ਲੱਗੀ ਆ।
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ਦੋ - ਚਾਰ ਟਮਿੰ ਿ ਟਪੱ ਛੋਂ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਸੋਈ ਟਵੱ ਚੋਂ ਕੇਕ ਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੇਕ ਟਲਆ ਮੇਜ ਤੇ ਰੱ ਖ
ਟਦੱ ਤਾ। ਸਭ ਆਸ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਆਸ਼ਾ ਬੋਲੀ..
ਆਸ਼ਾ - ਮਿੰ ਮੀ ਮੋਮਬੱ ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈਆਂ।
ਰਮਨ - ਰਕੋ ਬੇਿਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ।
ਅਜੇ ਇਹੀ ਕਟਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਟਕ ਘਰ ਦੀ ਬੱ ਤੀ ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਬੋਟਲਆ..
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਹਣ ਇਹ ਬੱ ਤੀ ਨੂਿੰ ਕੀ ਟਬਮਾਰੀ ਪ ਗਈ?
ਰਮਨ - ਦੇਟਖਉ ਜਰਾ.. ਆਪਣੇ ਬਿੰ ਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਟਫਰ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ?
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।
ਰਮਨ - ਕੋਮਲ ਬੇਿਾ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱ ਿੀਆਂ ਮੋਮਬੱ ਤੀਆਂ ਜਗਾ ਦੇ।
ਕੋਮਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਦੋ ਮੋਮਬੱ ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਟਦੱ ਤੀਆਂ। ਘਰ ਟਵੱ ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਉੱਟਠਆ ਤੇ ਬਾਰੀ
ਰਾਹੀ ਦੇਟਖਆ ਟਕ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਬੱ ਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ ਟਸਵਾਏ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਟਕਹਾ..
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੱ ਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹ ਟਫਰ ਆਪਣੀ ਟਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ?
ਰਮਨ - ਮੀਿਰ ਵੱ ਲ ਦੇਟਖਓ ਜਰਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਫਊਜ਼ ਉੱਡ ਟਗਆ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ - ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਘਰ ਦੀ ਬੱ ਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਟਗਆ ਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਿਾਰਚ ਨਾਲ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ ਟਫਊਜ਼
ਟਨਕਟਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਟਫਊਜ਼ ਲਗਾ ਟਦੱ ਤਾ। ਘਰ ਟਵੱ ਚ ਬੱ ਤੀ ਚੱ ਲ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਮੜ ਕੇ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ
ਕੋਲ ਹੀ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਬਿੰ ਦੂਕ ਫੜੀ ਖਲੋ ਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿੰ ਦੂਕ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱ ਖੀ ਤੇ ਅਿੰ ਦਰ ਚੱ ਲਣ ਨੂਿੰ ਟਕਹਾ।
ਅਿੰ ਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਤੇ ਬਿੰ ਦੂਕ ਤਣੀ ਦੇਖ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਟਦੱ ਤੀਆਂ। ਟਫਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਵੀ ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਆਦਮੀ ਅਿੰ ਦਰ ਦਾਟਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨਹਾਂ ਸਭ ਨੂਿੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ। ਘਰਟਦਆਂ ਨੇ ਏਧਰ
- ਓਧਰ ਭੱ ਜਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸਟਹਮ ਕੇ
ਬਠ ਗਏ। ਉਨਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੱ ਥ ਪਰ ਬਿੰ ਨ ਟਦੱ ਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੇ
ਮੂਿੰ ਹ ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਬਠ ਗਏ। ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ ਕਰਨ ਟਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ
ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦਸ - ਪਿੰ ਦਰਾਂ ਟਮਿੰ ਿ ਬੀਤ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਕਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਫਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱ ਕ ਬਹਤ
ਮਟਹਿੰ ਗੀ ਗੱ ਡੀ ਆਈ। ਅਗਲੀ ਬਾਰੀ ਵੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ ਹੱ ਿਾ - ਕੱ ਿਾ ਆਦਮੀ ਉੱਤਟਰਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱ ਡੀ ਦੀ
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ਟਪਛਲੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲਹੀ। ਉਸ ਚੋ' ਇੱ ਕ ਅੱ ਧ - ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ
ਜਨਾਨੀ ਉੱਤਰੀ। ਇੱ ਕ ਨੇ ਬਹਤ ਮਟਹਿੰ ਗੀ ਸਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੱ ਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਨੇ
ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਟਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਚੋ' ਪਰਮੱ ਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂਿੰ ਹ ਟਵੱ ਚ ਪਾਨ ਚਬਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਟਸੱ ਧੀ ਕੋਮਲ
ਵੱ ਲ ਵਧੀ। ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਆਦਮੀ ਟਪਛਾਂਹ ਹੱ ਿ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਮੂਿੰ ਹ ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਫਟੜਆ ਤੇ
ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱ ਟਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਠਾਠ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਟਵੱ ਚ ਬੋਲੀ..
ਔਰਤ - ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱ ਥੋਂ ਭੱ ਜ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਖ ਟਲਆ ਭੱ ਜ ਕੇ।
ਟਫਰ ਉਸਨੇ ਮੂਿੰ ਹ ਨੂਿੰ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਘੱ ਟਿਆ ਤੇ ਗੱ ਸੇ ਨਾਲ ਛੱ ਡ ਟਦੱ ਤਾ ਤੇ ਸਭ ਵੱ ਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਠ
ਗਈ। ਮੇਜ ਤੇ ਪਏ ਕੇਕ ਨੂਿੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱ ਟਿਆ ਤੇ ਮੂਿੰ ਹ ਟਵੱ ਚੋਂ ਪਾਨ ਥੱ ਕ ਕੇਕ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬੋਲੀ...
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਬੱ ਸ ਇਹੀ ਨੇ ਘਰ ਟਵੱ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ?
ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਬੋਟਲਆ..
ਆਦਮੀ - ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਜੀ।
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਪਛਾਣ ਨੀ ਵਿੰ ਦਨਾ। ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਬਿੰ ਦਾ ਟਜਹੜਾ ਇਸ ਕਾੜੀ ਨੂਿੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲ ਟਗਆ ਸੀ?
ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਅੱ ਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਵੱ ਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਟਕਹਾ..
ਵਿੰ ਦਨਾ - ਜੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਜੀ।
ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਸਮਝ ਟਗਆ ਟਕ ਇਹ ਕੋਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਸੱ ਚ ਨਾ ਦੱ ਟਸਆ ਟਕ ਉਹ ਓ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹ ਜੋ ਕੋਮਲ ਭਜਾ ਕੇ ਟਲਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਯੋਗੀ ਹ। ਟਜਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਟਰਹਾ ਤੇ ਕਝ ਨਾ ਬੋਟਲਆ ਤੇ ਸਭ ਵੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ ਟਕ ਕੋਈ ਸੱ ਚ ਨਾ ਕਹੇ।
ਵਿੰ ਦਨਾ ਦੇ ਪਟਹਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਵੱ ਲ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਉਸਨੇ ਤਰਿੰ ਤ ਹੀ ਵਿੰ ਦਨਾ ਨੂਿੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਟਦੱ ਤੀ। ਗੋਲੀ ਵੱ ਜਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਟਡੱ ਗ ਪਈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆ
ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਟਦੱ ਤੀਆਂ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂਿੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਟਫਰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ
ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਕੜੀ ਨੂਿੰ ਚੱ ਕੋ ਤੇ ਗੱ ਡੀ ਚ' ਸੱ ਿੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂਿੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ।
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ਦੋ ਆਦਮੀ ਕੋਮਲ ਵੱ ਲ ਵਧੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱ ਡੀ ਵੱ ਲ ਟਲਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੋ - ਚਾਰ ਕਦਮ ਪੱ ਿਣ ਟਪੱ ਛੋਂ ਰਕ ਗਈ ਤੇ ਟਪੱ ਛੇ ਮੜ ਦੇਟਖਆ। ਟਫਰ ਨੇਹਾ ਵੱ ਲ ਵਧੀ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੱ ਥ
ਤੇ ਹੱ ਥ ਮਾਰ ਜੋਰ - ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੱ ਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਸੱ ਚ ਹੀ ਕਟਹਿੰ ਦੇ ਨੇ ਲੋ ਕ। ਜਦੋਂ ਖਦਾ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਛੱ ਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ
ਅੱ ਜ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਟਮਲ ਗਈ।
ਟਫਰ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਕੋਮਲ ਵੱ ਲ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨੇਹਾ ਵੱ ਲ। ਤੇ ਮੜ ਉੱਚੀ - ਉੱਚੀ ਹੱ ਸਣ ਲੱਗੀ।
ਸਭ ਨੂਿੰ ਸਮਝ ਆ ਟਗਆ ਟਕ ਕੋਮਲ ਨੇਹਾ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਹ। ਕੋਮਲ ਨੇਹਾ ਵੱ ਲ ਮਾਂ ਦੇ ਟਪਆਰ ਦੀ ਭੱ ਖ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜੱ ਦੋ - ਜਟਹਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਵੱ ਸ ਨਾ ਚੱ ਲੀ।
ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ ਕਝ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਕ ਹੋ ਕੀ ਟਰਹਾ ਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱ ਦਮੇ ਟਵੱ ਚ ਸੀ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਬੋਲੀ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਏਨੂਿੰ ਵੀ ਸੱ ਿੋ ਗੱ ਡੀ ਚ'।
ਇਹ ਆਖ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਆਪ ਜਾ ਗੱ ਡੀ ਟਵੱ ਚ ਬਠ ਗਈ। ਟਫਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ
ਟਸਰ ਟਵੱ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਡੱ ਗ ਟਪਆ। ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱ ਜੀ ਦੇਖ ਸਭ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ
ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂਿੰ ਸਣਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਕਰ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਰਵਾਰ ਨੂਿੰ
ਖਤਮ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ। ਟਸਵਾਏ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦੇ। ਕੋਮਲ ਅੱ ਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੱ ਕ
ਨਾ ਚੱ ਲੀ। ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਟਵੱ ਚ ਸੱ ਟਿਆ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਓਧਰ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਕ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਟਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰ ਮ ਟਵੱ ਚ
ਟਵਅਸਤ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕਿੰ ਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱ ਕ ਵਜੇ ਘਰ ਪਰਟਤਆ ਤਾਂ ਦੇਟਖਆ ਟਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਬਹਤ ਲੋ ਕ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਟਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱ ਕ ਦਮ ਡਰ ਟਗਆ। ਅੱ ਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ
ਅਿੰ ਦਰ ਟਸਰਫ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਟਦਖਾਈ ਦੇ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਵਟਧਆ ਤਾਂ ਅਿੰ ਦਰ ਲਾਸ਼ਾ ਟਵਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ
ਪਟਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਡੋਲ ਟਗਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਟਡਆਂ ਭਾਰ ਬਠ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਭਲਾ ਬਠਾ ਸੀ। ਦੋ ਪਟਲਸ ਅਟਧਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਟਜਿੰ ਨਹਾਂ ਟਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਟਸਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱ ਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਭਾਟਲਆ ਤੇ ਟਦਲਾਸਾ ਟਦੱ ਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਅੱ ਥਰੂ ਸਾਫ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਮਾਲ ਕੱ ਿ ਕੇ ਟਦੱ ਤਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਰਮਾਲ ਟਲਆ ਤੇ ਅੱ ਥਰੂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ
ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਰਸੀ ਉੱਪਰ ਟਬਠਾਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਟਲਆ..
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਟਮਰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਟਰਸ਼ਤਾ ਸੀ ਆਪਦਾ?
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ਯੋਗੀ - ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਮੇਰਾ ਟਮੱ ਤਰ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਕੇ। ਟਪਛਲੇ ਟਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਿੀ ਇੱ ਥੇ
ਹੀ ਰਟਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦੱ ਖ ਨੂਿੰ।
ਯੋਗੀ - ਟਕਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ?
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਸਾਨੂਿੰ ਦਸ ਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਟਕ ਇੱ ਕ ਘਰੋਂ ਕਾਫੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆ
ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱ ਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਵਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਟਕੱ ਥੇ ਸੀ?
ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਟਸਆ ਟਕ ਉਹ ਕੋਣ ਹ, ਕੀ ਟਕੱ ਤਾ ਕਰਦਾ ਹ ਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾ ਦੌਰਾਨ ਟਕੱ ਥੇ ਸੀ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂਿੰ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਟਮਰਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਕਹਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱ ਥਰੂ ਪੂਿੰ ਜੇ ਤੇ ਕਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ
ਖੜਾ ਹੋ ਲਾਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਕਰ ਸਭ ਵੱ ਲ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੇਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਤੇ
ਟਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ ਇਹ ਓਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਟਜਸ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ ਛਡਾ ਕੇ
ਟਲਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਾਨ ਸੀ ਟਕ ਇਹ ਟਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂਿੰ ਕੋਲਮ ਤੇ ਨੇਹਾ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਟਸਆ ਟਕ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੱ ਚੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਕਟਹਣ ਮਤਾਟਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਟਤਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ
ਨਾਲ ਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਟਕ ਟਬਲਕਲ ਸਹੀ ਅਨਮਾਨ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਹਲੀਆ ਦੱ ਸਣ
ਲਈ ਟਕਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਭ ਦੱ ਟਸਆ। ਟਫਰ ਕਝ ਟਚਰ ਟਪੱ ਛੋਂ ਪਟਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਲਾਸ਼ਾ ਨੂਿੰ ਮਲਾਜੇ ਲਈ ਲ ਗਏ ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਗਆ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱ ਸੇ ਟਸਵਾਏ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ।
ਟਫਰ ਸਭ ਥਾਣੇ ਪਹਿੰ ਚੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਬਠਣ ਲਈ ਟਕਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ - ਜਆਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਮਨੂਿੰ ਲੱਗਦਾ ਟਲਖਾਰੀ ਸਾਬ ਤਸੀਂ ਕਝ ਲਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਸਭ ਸਹੀ - ਸਹੀ
ਦੱ ਸੋ। ਤਸੀਂ ਟਜਿੰ ਨਾ ਲਕਾ ਰੱ ਖੋਂਗੇ ਸਾਨੂਿੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਲੱਭਣ ਟਵੱ ਚ ਓਨੀ ਤਿੰ ਗੀ ਆਵੇਗੀ।
ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੋਟਚਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਹੀ ਬਿੰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਟਫਰ ਬੋਟਲਆ..
ਯੋਗੀ - ਹਣ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਉਲਝ ਟਗਆ ਹ, ਮਨੂਿੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱ ਚ ਦੱ ਸਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਥਾਣੇਦਾਰ - ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ?
ਟਫਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸੱ ਚ ਦੱ ਟਸਆ ਟਕ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਕਵੇਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ
ਟਮਟਲਆ। ਉਸਨੂਿੰ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਕਉਂਟਕ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇੱ ਕ ਸਬਦ ਵੀ ਮੂਿੰ ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕੱ ਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱ ਟਸਆ ਟਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਘਰ ਰਟਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਟਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱ ਕੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕੋਮਲ ਬਾਰੇ
ਤਾਂ ਦੱ ਟਸਆ ਪਰ ਨੇਹਾ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂਿੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਕ ਉਹ ਟਕਉਂ ਗਾਇਬ ਹ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂਿੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਟਗਆ ਤੇ
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ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਟਦੱ ਤਾ ਟਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ਤੇ ਟਦਨ ਰਾਤ ਇੱ ਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ
ਲੱਭਣ ਚ'। ਯੋਗੀ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਕਰੀਆ ਕੀਤਾ।
ਓਧਰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਕੋਮਲ, ਨੇਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹਿੰ ਚ ਗਈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਦੋਨਾਂ ਨੂਿੰ ਗੱ ਡੀ ਟਵੱ ਚੋਂ ਕੱ ਟਿਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਟਵੱ ਚ ਲ ਗਏ। ਕੋਠੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਾ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੇ ਟਕਹਾ..
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ - ਇਨਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵੱ ਖੋ - ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਟਵੱ ਚ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਹਣ ਇਹ
ਟਕੱ ਦਾ ਭੱ ਜਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਆਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਟਵੱ ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋ - ਟਤਿੰ ਨ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਟਵੱ ਚ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ। ਕੋਮਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਣਨ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ ਟਜਸ ਕਮਰੇ ਟਵੱ ਚ ਬਿੰ ਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਓਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ ਟਜੱ ਥੋਂ ਨੇਹਾ ਪਟਹਲਾਂ ਵੀ ਭੱ ਜੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ
ਟਵੱ ਚ ਪਹਿੰ ਚਣ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਟਸਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂਿੰ
ਆਪਣਾ ਟਪਛਲਾ ਟਪਛੋਕੜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਚੀ - ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਟਫਰ
ਭੱ ਜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਵੱ ਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿੰ ਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਨੂਿੰ ਜੋਰ - ਜੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੱ ਦ ਟਕਸੇ ਨੇ ਨਾ
ਸਣੀ ਤਾਂ ਥੱ ਕ ਹਾਰ ਬਠ ਗਈ ਤੇ ਉੱਚੀ - ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ।
ਕੋਮਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਟਪਆਰ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱ ਥਰੂ ਵਹਾ
ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱ ਕੋ ਜਗਹਾ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂਿੰ ਟਮਲਣ ਲਈ ਪਾਬਿੰ ਧ ਸੀ।
ਏਧਰ ਮਲਾਜੇ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਬਜਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲ
ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂਿੰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੰ ਨਾ ਟਪਆ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਟਰਹਾ
ਟਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਟਗਆ। ਉਸਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਇੱ ਕ ਅਲਮਾਰੀ ਟਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਟਫਰ ਕਝ ਟਚਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਭਾਟਲਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ - ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਪਰਾਂਤ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗਰੂ ਘਰ ਚਲਾ ਟਗਆ। ਮੱ ਥਾ ਿੇਟਕਆ ਤੇ
ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਟਮਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਟਫਰ ਕਝ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗਰ ਛੱ ਕ ਬਾਹਰ ਆ
ਟਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਦਲ ਹੀ ਘਰ ਨੂਿੰ ਚੱ ਲ ਟਪਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀ ਹਿੰ ਦਾ ਘਰ ਨੂਿੰ ਜਾ ਟਰਹਾ ਟਕ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਟਖਆ ਇਹ ਤਾਂ ਓਹੀ ਹ ਜੋ ਟਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਭੱ ਜਣ ਵਕਤ ਉਸ ਟਬਿੰ ਲਟਡਿੰ ਗ ਟਵੱ ਚ ਉਸ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੋਟਚਆ ਟਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨੇਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਯੋਗੀ ਉਸ ਵੱ ਲ ਵਟਧਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਟਖਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਟਲਆ। ਵੇਖਦੇ
ਸਾਰ ਭੱ ਜਣ ਲੱਗਾ। ਯੋਗੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਟਪੱ ਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਪਰ ਅਖੀਰ ਕਾਫੀ ਿੱ ਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਟਡੱ ਗ ਟਪਆ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਸਨੂਿੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਟਲਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੱ ਥੋ ਪਾਈ ਹੋਏ ਪਰ ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
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ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਮਿੰ ਨ ਲਈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਤਰਿੰ ਤ ਪਟਲਸ ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਝ ਪਲਾਂ ਟਵੱ ਚ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਝ ਪਟਲਸ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹਿੰ ਚ ਟਗਆ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂਿੰ ਟਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਥਾਣੇ ਲ ਗਏ। ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣੇ ਟਗਆ। ਪੱ ਛ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟਕ ਉਹ ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱ ਟਸਆ ਟਕ
ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ ਲੱਭਦੇ - ਲੱਭਦੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਟਲਆ।
ਪਟਲਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋ ੜੀਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ ਛਡਾ ਕੇ ਟਲਓਣ ਦੀ ਟਤਆਰੀ ਟਵੱ ਚ ਲੱਗ
ਗਏ।
ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਸਭ ਨੂਿੰ ਖਬਰ ਸੀ। ਸ਼ਟਹਰ ਟਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟਜਸ ਨੂਿੰ ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਦੇ ਗਰ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਧਿੰ ਟਦਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਜਿੰ ਨਹਾਂ ਟਵੱ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਹੱ ਟਥਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧਿੰ ਦਾ ਮੱ ਖ
ਸੀ। ਪਰ ਉੱਚ ਅਟਧਕਾਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹਿੰ ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂਿੰ ਹੱ ਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਯਾਦਟਵਿੰ ਦਰ ਟਸਿੰ ਘ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਟਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਟਕਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂਿੰ ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਦਾ ਟਕੱ ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੰ ਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਗਵਾਹ ਟਮਲ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਪੱ ਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ।
ਪਟਲਸ ਦੀਆਂ ਟਤਿੰ ਨ ਗੱ ਡੀਆਂ ਟਤਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਲਈ ਟਕਹਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਕੋਮਲ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦੀ ਪਟਹਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਝ ਟਚਰ ਟਪੱ ਛੋਂ ਪਟਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਪਹਿੰ ਚ ਗਈਆਂ। ਉਨਹਾਂ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਨੂਿੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਟਲਆ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ
ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੂਿੰ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਟਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਨਹਾਂ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਯਾਦਟਵਿੰ ਦਰ ਟਸਿੰ ਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਟਕਸੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਾ ਸਣੀ ਤੇ ਟਬਨਾਂ
ਟਕਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂਿੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟਲਸ ਨੂਿੰ ਹਕਮ ਦੇ ਟਦੱ ਤਾ। ਪਟਲਸ ਨੇ
ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਟਦੱ ਤੀ ਤੇ ਕਈ ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਟਦੱ ਤੇ। ਕਈ ਪਟਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਖਮੀ
ਹੋਏ। ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਪਟਲਸ ਦੀ ਦਲੇ ਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਭੱ ਜ ਗਏ। ਗੋਲਾਬਾਰੀ
ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋ ਕ ਲਕ ਗਏ। ਕੋਠੇ ਟਵਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਧਰ - ਓਧਰ ਭੱ ਜਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਪਟਲਸ ਕੋਠੇ ਅਿੰ ਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੇ ਅਿੰ ਦਰ ਆ ਟਗਆ। ਉਹ ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਹਰ ਕਮਰਾ ਖੌਲਹ - ਖੌਲਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਟਜਸ ਕਮਰੇ ਨੂਿੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹਿੰ ਦੀ ਜਾਂ ਟਫਰ ਔਰਤ ਤੇ
ਆਦਮੀ। ਖਰ ਕੋਠੇ ਟਵੱ ਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਿੰ ਦਾ ਹ। ਟਜਿੰ ਨਾਂ ਕਮਟਰਆਂ ਟਵੱ ਚ ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਆਦਮੀ ਸਨ ਪਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਮਾਰ ਸੱ ਿੇ। ਕਮਰੇ ਫੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਟਵੱ ਚ ਜਾ ਪਹਿੰ ਚੇ ਟਜੱ ਥੇ ਕੋਮਲ ਬਿੰ ਦ ਸੀ। ਬੂਹਾ ਖੋਟਲਹਆ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਬਾਹਰ
ਆਈ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਏਥੇ ਆ। ਯੋਗੀ ਹਰਾਨ ਸੀ ਟਕ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਟਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂਿੰ ਕਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਨੂਿੰ ਟਕਹਾ। ਕਮਟਰਆਂ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇਹਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹਿੰ ਚੇ ਟਜੱ ਥੇ ਨੇਹਾ ਬਿੰ ਦ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਪਟਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਟਲਹਆ
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ਤਾਂ ਅਿੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਔਰਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨੱ ਕਰ ਟਵੱ ਚ ਬਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਦੇਟਖਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਹਾ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਕਿੰ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਮਲ ਭੱ ਜ ਕੇ ਨੇਹਾ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਟਕਹਾ..
ਕੋਮਲ - ਮਾਂ... ਮਾਂ... ਮਾਂ...
ਨੇਹਾ ਨੇ ਕੋਮਲ ਵੱ ਲ ਦੇਟਖਆ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕੋਮਲ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਯੋਗੀ ਨੂਿੰ
ਸਮਝ ਆ ਟਗਆ ਟਕ ਨੇਹਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਹ। ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਟਗਆ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਜਲਦੀ ਟਨਕਲਣ ਨੂਿੰ
ਟਕਹਾ। ਪਟਲਸ ਅੱ ਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਹਾਲ ਟਵੱ ਚ ਜਾ ਪਹਿੰ ਚੀ। ਟਜੱ ਥੇ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਝ
ਹਟਥਆਰਬਿੰ ਦ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪਟਲਸ ਨੂਿੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰਿੰ ਭ ਕਰ
ਟਦੱ ਤੀ। ਟਜਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਗੋਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮੋਿੇ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਪਟਲਸ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਜਆਬ ਗੋਲਾਬਾਰੀ
ਨਾਲ ਟਦੱ ਤਾ। ਟਫਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ - ਇੱ ਕ ਕਰ ਟਤਿੰ ਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਟਸਰ ਟਵੱ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ।
ਟਨਸ਼ਾਨਾ ਟਬਲਕਲ ਸਿੀਕ ਬਠਾ। ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਚੱ ਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਨੇ ਭੱ ਜਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱ ਕ
ਪਟਲਸ ਮਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਟਸੱ ਧੀ ਉਸਦੀ ਟਪੱ ਠ ਟਵੱ ਚ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਮਗਰੇਂ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਾਨਕਾ
ਬਾਈ ਨੂਿੰ ਛੱ ਲਣੀ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ। ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਡੱ ਗ ਪਈ। ਉਸਨੂਿੰ ਟਡੱ ਗਦਾ ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਭੱ ਜਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੋਟਸ਼ਸ
ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੰ ਧੀ ਬਣੀਆ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਨੂਿੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਪਰਾਂਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਯੋਗੀ,
ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂਿੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰੱ ਟਖਅਤ ਘਰ ਪਹਿੰ ਚਾਇਆ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਟਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਝ ਪਟਲਸ
ਮਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਟਦੱ ਤੇ। ਕੋਠਾ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਟਦੱ ਤਾ ਟਗਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਸਭ ਨੂਿੰ ਪਟਲਸ ਟਹਰਾਸਤ
ਟਵੱ ਚ ਲ ਟਲਆ ਟਗਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੂਟਮਕਾ ਟਨਭਾਈ ਤੇ ਯੋਗੀ, ਨੇਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਗਨਾਹ ਔਰਤਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਹੋਏ ਜਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂਿੰ ਦੱ ਟਸਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਕਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਟਜਸ
ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੇਹਾ ਦੇ ਹੱ ਕ ਟਵੱ ਚ ਟਰਹਾ। ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਮਾਮਲਾ ਠਿੰਡਾ ਹਿੰ ਦਾ ਟਗਆ। ਯੋਗੀ, ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਬਹਤ
ਸਮਾਂ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਘਰ ਹੀ ਟਰਹਾ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੂਿੰ ਦੱ ਟਸਆ ਟਕ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਬਲਟਕ ਕਾਜਲ ਹ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਟਹਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਟਝਆ ਤੇ ਨੇਹਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸਮੇਤ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦਾ ਘਰ ਛੱ ਡ ਉੱਥੋ
ਚਲੇ ਗਏ।
ਲੋ ਕ ਕਟਹਿੰ ਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੇ ਟਕਸੇ ਦੇ ਟਹੱ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਟਜਿੰ ਨਾਂ ਦੇ ਟਹੱ ਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹ ਉਹ ਕਰਮੀ ਭਾਗੀ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਮਾਂ ਲਿੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹਿੰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਇੱ ਕ
ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹ। ਦੇਟਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਟਜਹਾ ਟਕਉਂ ਹ? ਕੀ
ਇਸ ਟਵੱ ਚ ਟਸਰਫ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱ ਥ ਹ ਜਾਂ ਟਫਰ ਮਨੱ ਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭੂਟਮਕਾ ਟਨਭਾਉਂਦਾ ਹ। ਅਸੀਂ ਟਕਸੇ ਤੇ

www.Punjablibrary.com

10

ਟਿੱ ਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਕਉਂਟਕ ਅਸੀਂ ਖੱ ਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਅਸੀਂ ਮਨੱ ਖਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਪੱ ਿ ਰਹੇ
ਹਾਂ। ਟਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਟਝਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂਿੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਲਬ
ਜਗਮਗਾ ਟਰਹਾ ਹ ਇਹੀ ਟਦਲਾਸਾ ਕਾਫੀ ਹ। ਪਰ ਟਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ? ਟਦਲਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹਤੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਨਸਾਨ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਪਰਤੀ ਸਚੇਤ ਰਟਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ। ਮਨੂਿੰ ਅਕਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹ ਉਹ
ਆਖਦੇ ਨੇ ਟਕ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤਹਾਨੂਿੰ ਕੀ ਦੇ ਟਰਹਾ ਹ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੱ ਲ ਟਧਆਨ ਟਦਓ ਟਕ ਤਸੀਂ ਟਕਸੇ ਨੂਿੰ ਕੀ ਦੇ
ਰਹੇ ਹੋ। ਟਕਸੇ ਤੋਂ ਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱ ਡਕੇ ਅਗਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਨਰ ਅਪਣਾਓਗੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਹਾਨੂਿੰ ਖੱ ਦ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਟਕ
ਤਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ। ਟਜਸ ਟਦਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਦਨ ਤੋਂ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਗੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਦੋ ਮਾਂਵਾਂ - ਧੀਆਂ ਟਮਲਾ ਟਦੱ ਤਾ। ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਸ਼ਟਹਬਾਜ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰ
ਦੀ ਕਰਬਾਨੀ ਨੂਿੰ ਅਣਦੇਟਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨਕਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ
ਫਾਸ਼ ਹੋ ਟਗਆ। ਇਨਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਟਜਿੰ ਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱ ਚ
ਗਈ। ਟਕਸੇ ਇੱ ਕ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਟਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੱ ਖ ਨੂਿੰ ਸਮਟਝਆ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱ ਲ ਕਦਮ ਪੱ ਿਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੀ। ਟਜਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹ ਟਕ ਟਕਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਕਾਰਨ ਮੱ ਟਸਆ ਲੱਗਣੋ ਨੀ ਹੱ ਿ ਜਾਣੀ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਟਹਣ
ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹ। ਉਹ ਟਕਸੇ ਨਾ ਟਕਸੇ ਰੂਪ ਟਵੱ ਚ ਚੱ ਲਦੀ ਰਟਹਿੰ ਦੀ ਹ। ਟਜਵੇਂ ਦਨੀਆਂ
ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਹ।
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