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ਛੜਾ ਛੜ( 4 ਦ(ਵ( ਿਦਲਾਸਾ 
ਮ8ਜ ਭਰਾਵ: ਰਿਹ)ਦੀ 

ਦ: ਡ/ਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅ/ਗ ਬਲ ਪBਦੀ 
ਰ:ਟੀ ਸ(ਕ ਨਾਲ ਲਿਹ)ਦੀ 
ਇਕ ਦu/ਖ ਲE ਬEਠਦਾ 
ਝਾਕ ਰ)ਨH ਦੀ ਰਿਹ)ਦੀ. 

ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਆਿਖ਼ਰੀ ਬuਰਕੀ ਮ67ਹ ਚ ਪਾਈ ਹੀ ਸੀ ਤ0 ਅ=ਖ? ਚ ਹੀ ਜੀਤੀ ਨ0 ਉਸA ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ 
ਿਦ=ਤਾ।  ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦ0 ਹੀ ਉਹਦ0 ਿਚਹਰ0 ਤ0 ਗu=ਝਾ ਿਜਹਾ ਹਾਸਾ ਆ ਿਗਆ।  ਮਦਨ ਨ0 ਦ$ਨ? ਦ0 
ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ A ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨ0 ਲ=ਸੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਇ=ਕ$ ਵਾਰ ਚ ਘ=ਟਕ0 ਸਾਫ਼0 ਦ0 
ਲੜ ਨਾਲ ਮ67ਹ ਪ67ਿਝਆ ਤ0 ਖ0ਤ ਜਾਣ ਲਈ ਉLਠ ਖੜਾ ਹ$ਇਆ। 
"ਮਦਨ ਤ67 ਚ=ਲ, ਮN ਮਾੜੀ ਢ6ਹੀ ਿਸ=ਧੀ ਕਰਕ0 ਆਇਆ "ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਉਹੀ ਗ=ਲ ਆਖੀ ਜ$ ਮਦਨ 
ਬuਝ ਿਗਆ ਸੀ ,ਗ=ਲ ਤ? ਉਹA ਬuਰੀ ਨਹQ ਲ=ਗੀ ਤ? ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਤ67 ਕਿਹਣਾ  । ਭਲ? ਵ=ਡ0 
ਭਾਈ A ਵੀ ਐਵV ਕ$ਈ ਬ$ਲਦਾ ਿਪ7ਡ ਿਵ=ਚ । ਿਜ਼ਆਦਾ ਬuਰਾ ਉਹA ਇਸ ਲਈ ਲ=ਿਗਆ ਿਕ ਜੀਤੀ 
ਸਾਹਮਣ0 ਉਸA ਿਕਉ ਂਆਿਖਆ । 
ਜੀਤੀ ਉਸA ਪਿਹਲ਼? ਹੀ ਕuਝ ਨਹQ ਸੀ ਸਮਝਦੀ ਇ7ਝ ਉਸ ਅ=ਗ0 ਸੀਰੀ ਵ?ਗ ਬuਲਾਉਣਾ ਉਸA 
ਹ$ਰ  ਵੀ ਖਤਕਦਾ । 
"ਚ7ਗਾ ,ਛ.. ਛ ..ਛ0 ....ਛ0ਤੀ  ਆਜੀ . ਮN ਿਕ ਿਕ ...ਤ0 ਓਥ0 ਡੀਕੀ ਨਾ ਜਾਵ?"। ਉਹਨ0 ਇ=ਕ ਨਜ਼ਰ 
ਜੀਤੀ ਵ=ਲ ਵ0ਿਖਆ ਮਨ ਚ ਕਚੀਚੀ ਜਹੀ ਆ ਗਈ । ਜu=ਤੀ ਪ[ਰ? ਚ ਪਾ ਘਸੀਟਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਰ\ 
ਬਾਹਰ ਹ$ ਿਗਆ ।
"ਿਕਵV ਕ]ੜੀ ਮ=ਝ ਵ?ਗ ਝਾਕਦਾ " ਜੀਤੀ ਦਾ ਬ$ਲ ਉਸA ਸuਣਾਈ ਿਦ=ਤਾ । ਤ0 ਮਗਰ\ ਲ$ਹ0 ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾੜ ਨਾਲ ਬ7ਦ ਹ$ਇਆ। ਿਜਵV ਊਸਦੀ ਿਪ=ਠ ਤ0 ਵ=ਜਾ ਹ$ਵ0 । 
ਅ=ਜ ਬ0ਬ0 ਘਰ ਨਹQ ਸੀ ਿਕਤ0 ਲਾਮ ਤ0 ਗਈ ਹ$ਈ ਸੀ । ਗਰਮੀਆਂ ਦ0 ਲ7ਮ0 ਤ0 ਰu=ਖ0  ਿਜਹ0 ਿਦਨ 
ਸਨ । ਮਦਨ A ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਬ0ਬ0  ਦ0 ਘਰ ਨਾ ਹ$ਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖ=ਟਣ ਲਈ ਹੀ ਗuਰਮ0ਲ ਘਰ 
ਰuਿਕਆ ਹ[ । ਨਹQ ਤ? ਦ$ ਕਮਿਰਆਂ ਦ0 ਘਰ ਚ ਸਾਰਾ ਟ=ਬਰ ਿਵਹੜ0 ਚ ਦਾਤੀ ਫਰਾ ਪ=ਖਾ ਛ=ਡ ਸ_ 
ਜ?ਦਾ  ਸੀ  ,ਿਜਹੜਾ  ਜੀਤੀ  ਆਪਣ0  ਸਹuਿਰਓ  ਿਲਆਈ  ਸੀ  ।  ਤ0  ਇ7ਝ  ਹੀ  ਕ$ਲ  ਕ$ਲ  ਡਾਹ0  ਮ7ਜ0 
ਉਹਨ? ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ=ਧਰ? A ਅਧ6ਰਾ ਛ=ਡ ਿਦ7ਦ0 ਸੀ ਜ$ ਇ7ਝ ਹੀ ਲuਕਵ? ਿਮਚਵ? ਟਾਈਮ ਕ=ਢ ਕ0 
ਪ6ਰਾ ਕਰਦ0 ਸੀ । 
ਸ=ਧਰ? ਤ? ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ ਚ ਵੀ ਬਹuਤ ਸੀ । ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤ0 ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ 
ਹ=ਥ\ ਪ=ਕੀਆਂ ਰ$ਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ,ਚੀਰ0 ਵਾਲੀ ਪ=ਗ ਬ7ਨ` ,ਸਾਈਕਲ ਉLਤ0 ਸਹuਰ0 ਘਰ ਜਾਣ 
ਦੀਆਂ । ਪਰ ਸਭ ਅਧ6ਰਾ ਰਿਹ ਿਗਆ । 
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ਉਹਨ? ਕ$ਲ ਕu=ਲ ਦਸ ਿਕ=ਲ0 ਪ[ਲੀ ਸੀ ,ਬਾਪ6 ਿਕਸ0 ਡ0ਰ0 ਚ ਸ0ਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਉਂਝ 
ਧਰਮੀ ਬ7ਦਾ ਹ$ਣ ਕਰਕ0 ਸਾਰਾ ਿਪ7ਡ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਦ$ਵ? ਦ0 ਿਹ=ਸ0 ਪ7ਜ ਪ7ਜ ਿਕ=ਲ0 
ਆਉਂਦ0 ਸੀ । ਿਵਆਹ ਦਾ ਹ=ਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ । 
ਪਰ ਉਸਦਾ ਥਥਲਾ ਕ0 ਬ$ਲਣਾ ਹੀ ਉਸਦ0 ਸuਪਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ`? ਚ ਤ0ਲ ਵ?ਗ ਚ$ਅ ਿਗਆ ਸੀ ।
 ਜੀਤੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪਿਹਲ਼? ਉਸA ਹੀ ਹ$ਣ ਲ=ਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਿਕਸ0 ਨ0 ਉਹਦ0 ਥਥਲਾ ਕ0 ਬ$ਲਣ A 
ਉਸਦ0 ਕਮਲ0 ਹ$ਣ ਦੀ ਗ=ਲ ਦੀ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ । ਥਥਲਾ ਕ0 ਬ$ਲਣ A ਉਹ ਕਮੀ ਮ7ਨਦਾ 
ਸੀ ਪਰ ਕਮਲਾ ਤ? ਉਹA ਖuਦ A ਕਦ0 ਨਹQ ਸੀ ਲ=ਿਗਆ ਸੀ । ਸਗ\ ਘਰ ਤ0 ਜਮੀਨ ਦੀ ਿਜ7ਨੀ 
ਮ0ਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕ$ਈ ਨਹQ ਸੀ ਕਰਦਾ ।
ਖ[ਰ ਿਵਚ$ਲ0 ਨ0 ਿਰਸ਼ਤਾ ਟu=ਟਣ ਨਾਲ\ ਗuਰਮ0ਲ A ਕਰਵਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਸਦ0 ਸuਪਨ0 ਉLਧੜ ਗਏ । ਤ0 
ਜੀਤੀ ਉਸਦ0 ਹੀ ਘਰ ਉਸਦ0 ਛ$ਟ0 ਭਰਾ ਦੀ ਵਹuਟੀ ਬਣਕ0 ਆ ਢu=ਕੀ । 
ਗuਰਮ0ਲ ਉਸ ਤ\ ਵ=ਧ ਚਲਾਕ ਤ0 ਿਮਸਣਾ ਸੀ ਛ$ਟਾ ਸੀ ਪਰ ਿਟਊਨ ਕਿਹਕ0 ਹੀ ਬuਲਾਉਂਦਾ  ਸੀ । 
ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ ਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੀ ਨਹQ ਸੀ ਸਗ\ ਹuਣ ਉਸਦ0 
ਸਭ ਤ\ ਹuਸੀਨ ਸuਪਨ0 ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਸੀ । ਉਸ ਮਗਰ\ ਜ$ ਕਦ0 ਜuਿੜਆ ਨਹQ ਸੀ । ਲ$ਕQ ਆਖਦ0 
ਇ=ਕ ਮu7ਡ0  ਚ ਕਾਣ ਤ0 ਉLਪਰ\ ਜਮੀਨ ਮਸQ ਪ7ਜ ਿਕ=ਲ0 ਕ$ਈ ਿਕਸ0 ਗ=ਲ\ ਕਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ 
ਿਵਆਹu । 
ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਿਜਵV ਕuੜੀ ਬਣੀ ਹੀ ਨਾ ਹ$ਵ0 । ਇ7ਝ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਗuਜ਼ਰ ਗਈ ਵਾਲ? ਚ ਧ]ਲ0 
ਿਦਸਣ ਲ=ਗ0 ।ਖ0ਤ ਪਹu7ਿਚਆ ਤ? ਉਸਦ0 ਮਨ ਚ ਅਸ਼?ਤੀ ਸੀ । ਭ$ਰਾ ਵੀ ਿਚ=ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਟਕ ਕ0 
ਆਰਮ ਕਰਨ ਦਾ । ਉਸਦ0 ਿਖਆਲ ਮuੜ ਮuੜ ਘਰ ਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਖਆਲ A ਮ$ੜਾ ਦ0ਣ ਲਈ 
ਉਹ ਉLਠ ਕ0 ਹਲ ਵਾਹuਣ ਲ=ਗ ਿਗਆ । ਬਲਦ ਛਾਵV ਬ[ਠ0 ਗਰਮੀ ਚ ਜਾਣ$ ਟਲ ਰਹ0 ਸੀ । ਪਰ 
ਮਦਨ ਦ0 ਅ7ਦਰ ਜ$ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਬਲਦ? A ਹ=ਕ ਕ0 ਖ0ਤ ਚ 
ਲ[ ਿਗਆ । ਉਸਦ0 ਿਦਲ ਿਦਮਾਗ ਤ0 ਿਸਰਫ ਜੀਤੀ ਹੀ ਘu7ਮ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਸਦ0 ਗuਰਮ0ਲ A ਕੀਤ0 
ਇਸ਼ਾਰ0 ਨ0 ਉਸਦ0 ਿਦਲ ਚ ਇ=ਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ । ਿਫਰ ਆਉਂਦ0 ਹ$ਏ ਉਸA ਿਕਵ0 ਉਹ 
ਭਰਵQ ਨਜਰ ਸu=ਟ ਕ0 ਵ0ਖ ਕ0 ਆਇਆ ਸੀ । ਿਜਵV ਿਜਵV ਉਹ ਹਲ ਧਰਤੀ ਤ0 ਫ0ਰ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਉਸA ਇ7ਝ ਜਾਪਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵV ਉਹ ਵਾਹੀ ਨਹQ ਸਗ\ ਜੀਤੀ ਸ7ਗ ਰਾਸ ਰਚਾ ਿਰਹਾ ਹ$ਵ0 । 
ਉਸA ਆਪਣ0 ਹੀ ਪਸੀਨ0 ਦੀ ਿਮ=ਟੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਹਕ ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਪ7ਡ0 ਚ\ ਆਉਂਦੀ ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਈ 
। ਿਜਨ`? ਡ67ਗਾ ਉਹ ਹਲ ਫ0ਰਦਾ ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਜੀ ਮਿਹਕ ਉਸA ਮਿਹਸ6ਸ ਹu7ਦੀ । ਬਲਦ? ਦ0 ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਉਹ ਖuਦ ਵੀ ਹ_ਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ0 ਅ7ਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇ7ਝ ਹੀ ਿਪਘਲ ਰਹੀ 
ਸੀ । ਅ=ਖ? ਬ7ਦ ਕਰ ਉਸਦ0 ਿਧਆਨ ਿਸਰਫ ਜੀਤੀ ਚ ਸੀ ਉਸਦ0 ਚ$ਰੀਓ ਿਨਹਾਰ0 ਿਜਸਮ ਦੀਆਂ 
ਉLਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵ? ਉਸਦ0 ਮਨ ਦ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜ7ਮ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਿਜਸA ਉਹ 
ਚਾਹ ਕ0 ਵੀ ਕਦ0 ਛ$ਹ ਨਾ ਸਿਕਆ ਪਾ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤ0 ਉਸਦ0 ਹ=ਥ\ ਆਉਂਦ0 ਆਉਂਦ0 ਿਖਸਕ ਗਈਆਂ 
ਸੀ । ਪਰ ਊਸਦੀ ਤ$ਰ ਹਲ0 ਵੀ ਮ=ਠੀ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਈ ਉਹ ਬਲਦ? A ਤ0ਜ਼ ਹ=ਕਦਾ ਿਕਧਰ0 ਉਸਦ0 
ਅ7ਦਰ\ ਇਸ ਧਰਤੀ A ਵਾਹ ਕ0 ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇ=ਛਾ ਖਤਮ ਹ$ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼$ਰ 
ਇ=ਥ0 ਹੀ ਲਗਾ ਦ0ਣਾ ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ ਨਹQ ਤ? ਰਾਤ A ਹਰ ਿਹ=ਲਦੀ  ਚੀਜ਼ ਉਸA ਔਰਤ ਹੀ ਨਜਰ 
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ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਇ7ਝ ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ ਦੀ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧu=ਪ0 ਹੀ ਆਪ ਮ=ਚਦਾ 
ਿਰਹਾ ਬਲਦ? A ਮਚਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ\ ਤ=ਕ ਗuਰਮ0ਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਸਦ0 ਕ7ਨੀ ਨਾ ਪਈ ।
"ਕਮਲਾ ਹ$ ਿਗਐ ! ਬਲਦ? A ਗਰਮੀ ਲਗਜ6 ।" ਉਸਦ0 ਮਨ ਚ ਇ=ਕ ਪਲ ਦਾ ਚ[ਨ ਆਇਆ 
ਉਸA ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਚ7ਨ ਤ\ ਗcਿਹਣ ਹਟ ਿਗਆ ਹ$ਏ । ਜੀਤੀ ਉਸA ਚ7ਨ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਤ0 
ਗuਰਮ0ਲ ਰਾਹ6 ਕ0ਤu ਵਰਗਾ ।
ਗuਰਮ0ਲ ਦੀਆਂ ਦ6ਰ\ ਮ? ਭ[ਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲ`? ਕ7ਨੀ ਪ[ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।ਉਹ ਬਲਦ? A ਵਾਿਪਸ ਿਲਆ 
ਕ0 ਬ7ਨ`  ਿਦ=ਤਾ । ਗuਰਮ0ਲ ਬuੜਬuੜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਗਰਮੀ ਚ ਿਭਜੀਆਂ ਹੀ ਉਸਨ0 ਕਪੜ0 ਲਾਹ 
ਔਲ6 ਚ ਵੜ ਿਗਆ । 
"ਿਬਮਾਰ ਹ$ਕ0 ਮਰVਗਾ ਇ=ਕ ਿਦਨ ਤ67 " ਗuਰਮ0ਲ ਿਚਿਕਆ । 
ਪਰ ਮਦਨ ਭਾਵV  ਕਮਲਾ ਸੀ ਉਸA ਪਤਾ ਸੀ ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ A ਠ7ਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਜਰ6ਰੀ ਹ[ । ਲ]ਢ0 ਵ0ਲ0 ਤ=ਕ ਇ7ਝ ਹੀ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ।

          ……. ……………………………………

ਿਚ/ਟ( ਿਚ/ਟ( ਚ8ਲਾ ਦੀਆ ਂਿਚ/ਟੀਆਂ ਿਪ)ਨੀਆ,
ਪਿਹਲੀ ਿਪ)ਨੀ ਜ(ਠ ਦੀ ਨੀ,

ਪਾਣੀ ਵਗ( ਪuਲਾ ਦ( ਹ(ਠ ਦੀ ਨੀ,
ਪਾਣੀ ਵਗ(........,

ਰਾਤQ ਜਦ\ ਘਰ ਆਇਆ ਤ? ਉਹA ਸ=ਚੀ ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਬuਖਾਰ ਹ$ ਿਗਆ ਹ$ਵ0। ਕ$ਠ0 ਤ0 ਡਾਹ0 ਮ7ਜ0 
ਤ0 ਿਬਸਤਰਾ ਲਾ ਕ0 ਉਹ ਲ0ਟ ਿਗਆ ਲ0ਟਦ0 ਹੀ ਉਹਦੀ ਸuਰਤੀ ਿਪ=ਛ0 A ਦ]ੜ ਗਈ।
ਉਸਦ0 ਨਾਲ ਦ0 ਸਭ ਹਾਣੀ ਿਵਆਹ0 ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਿਟ=ਚਰ? ਕਰਨ\ ਬਾਝ ਨਹQ ਸੀ ਆਉਂਦ0। ਆਮ 
ਹੀ ਉਹਦ0 ਸਾਹਮਣ0 ਬ$ਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦ0 ਟ$ਟਕ0 ਛ=ਡਦ0। ਿਜਹੜ0 ਕਦ0 ਕਦ0 ਸਭ ਖu=ਲ`ਾ A ਉਲ7ਘ 
ਜ?ਦ0। ਕਦ0 ਉਹਨ? ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਉਹA ਿਵਹu ਿਦਸਦੀਆ ਂਕਦ0 ਉਹੀ ਗ=ਲ? ਮ67ਹ A ਸuਆਦਲਾ ਕਰ 
ਿਦ7ਿਦਆਂ। ਯਾਰ? ਤ0 ਗu=ਸਾ ਕਰਕ0 ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਖ=ਟ ਲNਦਾ। ਉਹਦ0 ਬਾਪ6 ਨ0 ਡ0ਰ0 ਤ\ ਛu=ਟ ਘਰ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹQ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬ0ਬ0 ਨ0 ਿਵਚਾਰੀ ਨ0 ਉਹਦ0 ਿਵਆਹ ਕਰਕ0 ਛ$ਟ0 ਦ0 
ਿਵਆਹ A ਵੀ ਰ$ਕ ਰ=ਿਖਆ ਸੀ। ਦ$ਵ? ਭਰਾਵ? ਦੀ ਉਮਰ ਿਦਸਣ ਲ=ਗ ਗਈ ਸੀ। ਤ0 ਜਦ\ ਜੀਤੀ 
ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ$ਇਆ ਕuਝ ਉਮੀਦ ਬ=ਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਗਰ\ ਉਹ ਵੀ ਗuਰਮ0ਲ A ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਉਹਦੀ ਬ0ਬ0 ਨ0 ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਿਵਆਹ ਦ0 ਮਹੀਨ0 ਕu ਮਗਰ\ ਹੀ ਚਾਰ? ਸ?ਵ0 ਆਖ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ," ਦ0ਖ 
ਭਾਈ, ਜ0 ਵ=ਡ0 ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹQ ਹ$ਇਆ ਤ? ਇਹ ਨਹQ ਿਕ ਰ$ਟੀ ਨਹQ ਿਮਲu। ਤ[A ਦ$ਹ? 
ਭਾਈਆ ਂA ਰ$ਟੀ ਦ0ਣੀ ਪਊ ਤ0 ਿਬਸਤਰਾ ਿਵਛਾਉਣਾ ਪਊਗਾ".
ਮਦਨ ਕਮਲਾ ਜਰ6ਰ ਸੀ ਪਰ ਐਨਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਨਹQ ਸੀ ਿਕ ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। 
ਬ0ਬ0 ਦੀ ਕਹੀ ਗ=ਲ ਤ\ ਉਸA ਧਰਵਾਸ ਿਦ7ਦੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦ0 ਕ7ਨ? ਚ ਉਪ=ਰਲੀ ਬ$ਲੀ 
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ਗ67ਜਦੀ। ਤ0 ਕਦ0 ਕਦ0 ਉਹ ਖ6ਹ ਦ0 ਮ]ਣ ਤ0 ਬ[ਠਾ ਆਪ0 ਗuਣਗuਣਾਉਣ ਲ=ਗ ਜ?ਦਾ। ਉਸਦ0 ਮ[ਲ0 
ਰਿਹ7ਦ0 ਕuੜਤ0 ਪਜਾਮ0 ਹuਣ ਿਲਸ਼ਕਣ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਪਿਹਲ? ਤ\ ਵ=ਧ ਉਸਦੀ ਪ=ਗ ਜ? ਪਰਨ0 A 
ਸ਼uਕੀਨੀ ਨਾਲ ਬ7ਨ`ਦਾ। ਲ7ਘਦਾ ਵੜਦਾ ਹਰ ਿਕਸ0 A ਹ=ਸ ਕ0 ਬuਲਾਉਂਦਾ । ਲ$ਕੀ ਉਸA ਿਲਸ਼ਕ0 
ਪuਸ਼ਕ0 A ਵ0ਖ ਿਟ=ਚਰ? ਕਰਦ0 ," ਲਗਦਾ ਹuਣ ਭਰਜਾਈ ਮਲ ਮਲ ਕ0 ਕ=ਪੜ0 ਧ$ਣ ਲ=ਗ ਗਈ , 
ਵ0ਖੀ ਿਕਤ0 ਤ[A ਹੀ ਨਾ ਰਗੜ ਦ0ਵ0 ".
ਉਹ ਤ0 ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ ਕਦ\ ਉਹ ਰਗਿੜਆ ਜਾਵ0। ਹਰ ਲ7ਘਦਾ ਿਦਨ ਉਸA ਸਾਲ? ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ 
ਸੀ। ਿਵਆਹ ਤ\ ਬਾਅਦ ਬਹuਤ0 ਮਹੀਨ0 ਗuਰਮ0ਲ ਘਰ ਹੀ ਸ_ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦuਪਿਹਰ0 ਵੀ ਘਰ0 
ਿਨ=ਕਲਦੀਆਂ। ਕਦ0 ਬ0ਬ0 ਘਰ ਹu7ਦੀ ਕਦ0 ਕ$ਈ ਜੀਤੀ ਦ0 ਪ0ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਰਿਹ7ਦਾ। ਐਸ0 ਵ0ਿਲਆਂ 
ਚ ਿਖਝ ਜ?ਦਾ ਅ=ਲਵ=ਲੀਆ ਂਮਾਰਨ ਲਗਦਾ।
ਪਰ ਉਸਦੀ ਸuਣ0 ਕ]ਣ ਗuਰਮ0ਲ ਤ? ਪਿਹਲ? ਹੀ ਤ67 ਕਰਕ0 ਬ$ਲਦਾ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ 
ਕਦ0 ਸਰਸਰੀ ਗ=ਲ ਤ\ ਿਬਨ? ਿਕਸ0 ਨਾਲ ਗ=ਲ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਈ। ਬ0ਬ0 A ਉਹ ਿਕ ਦ=ਸ0 ਤ0 ਆਖ0।
ਿਫਰ ਜਦ\ ਿਵਆਹ A ਛ0 ਕu ਮਹੀਨ0 ਲ7ਘ ਗਏ ਤ? ਇ=ਕ ਿਦਨ ਗuਰਮ0ਲ0 A ਬ0ਬ0 ਹਰਖ ਕ0 ਬ$ਲ ਹੀ 
ਪਈ। "ਭਾਈ ਉਹਦ0 ਚ ਕ=ਲ0 ਚ ਿਕਹੜਾ ਲ$ਹਾ ਠ$ਿਕਆ ਹ$ਇਆ ,ਬਈ ਮ6ਹਰ0 ਹ$ ਹ$ ਸਭ ਕਰਦਾ 
ਿਫਰੀ ਜਾਏ। ਜ0 ਿਵਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਉLਤਰ ਿਗਆ ਹ$ਏ ਤ? ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦਾ ਕ7ਮ ਕਰੀਏ ਕਰ 
ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ0 ਸ]ਖ0 ਨਹQ। ਉਹA ਵੀ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਦਵਾ ਦ0। "
ਗuਰਮ0ਲ A ਘu=ਟ ਵ=ਟ ਕ0 ਗ=ਲ ਮ7ਨਣੀ ਪਈ।ਇ=ਕ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਗuਰਮ0ਲ ਖ6ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤ0 
ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮਦਨ ਘਰ ਆਇਆ ਤ? ਬ0ਬ0 ਕਦ\ ਦੀ ਸ_ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਨ0 ਉਹਦ0 
ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ0 ਹ=ਥ ਪ[ਰ ਧ$ਤ0 ਤ0 ਰ$ਟੀ ਚu=ਲ`0 ਅ=ਗ0 ਬ[ਠ ਕ0 ਖਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ 
ਿਬਸਤਰਾ ਜੀਤੀ ਨ0 ਆਪਣ0 ਕਮਰ0 ਚ ਲਾ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ਤ0 ਆਪਣਾ ਮ7ਜਾ ਬ0ਬ0 ਦ0 ਬਰਾਬਰ ਡਾਹ 
ਿਲਆ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਮਨ ਚ ਘਰ ਪਹu7ਚਦ0 ਹੀ ਅ=ਚਵੀ ਜਹੀ ਮ=ਚੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਰ$ਟੀ ਵੀ ਉਸਤ\ 
ਬੜੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਖਾ ਹ$ਈ ਸੀ। ਥਾਲ ਫੜਿਦਆ ਂਹੀ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ A ਜੀਤੀ ਦਾ ਹ=ਥ ਛ6ਹ ਿਗਆ 
ਸੀ ਇਸ ਛ$ਹ ਨ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਕ7ਬਣੀ ਛ0ੜ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। ਠ7ਡੀ ਬਰਫ ਤ0 ਿਜਵV ਕ$ਈ ਮਘਦਾ ਕ$ਲਾ 
ਛuਹਾ ਦ0ਵ0 ਇ7ਝ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ ਚ ਕuਝ ਿਪਘਲ ਿਗਆ ਸੀ।
ਰ$ਟੀ ਖਾ ਕ0 ਉਹ ਅ7ਦਰ ਿਬਸਤਰ0 ਤ0 ਜਾ ਕ0 ਲ0ਟ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣ0 ਆਪ A ਿਕਸ0 ਵੀ ਹੀਲ0 
ਪਿਹਲ ਕਰਨ A ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅ7ਦਰ ਇ=ਕ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਇ=ਕ ਅਜ਼ੀਬ ਿਜਹੀ ਿਖ=ਚ 
ਵੀ। ਉਸA ਹਮ0ਸ਼? ਜੀਤੀ ਤ0 ਆਪਣਾ ਹ=ਕ ਗuਰਮ0ਲ ਨਾਲ\ ਪਿਹਲ? ਲ=ਿਗਆ ਸੀ। ਪਿਹਲ? ਉਸਦੀ 
ਹੀ ਤ? ਮ7ਗ ਜ$ ਸੀ।
ਜੀਤੀ ਨ0 ਦu=ਧ ਦੀ ਗੜਵੀ ਿਸਰਹਾਣ0 ਰ=ਖਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤ0 ਉਹ ਆਈ ਵੀ। ਦu=ਧ ਤ0 ਪਾਣੀ 
ਇ=ਕ$ ਵਾਰ ਲ[ ਕ0 ਆਈ ਸੀ. ਇਹ$ ਉਸਦਾ ਕਮਰ0 ਚ ਇਸ ਰਾਤ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਗ0ੜਾ ਸੀ ਤ0 ਮਦਨ 
ਕ$ਲ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮ]ਕਾ।ਮਦਨ ਆਪਣ0 ਮ7ਜ0 ਤ0 ਅਜ0 ਬ[ਠਾ ਹੀ ਸੀ ਅ7ਦਰ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀਤੀ ਦੀ 
ਤ$ਰ A ਉਹ ਿਨਹਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸਰ ਤ0 ਸੀਨ0 A ਢ=ਕ0 ਹ$ਣ ਦ0 ਬਾਵਜ6ਦ ਤ0 ਸਰਦੀ ਦ0 ਦ6ਹਰ0 
ਤੀਹਰ0 ਪਾਏ ਕ=ਪਿੜਆ ਂ ਿਵ=ਚ\ ਵੀ ਉਹA ਿਸਰਫ ਬਰਵQ ਜਵਾਨੀ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਦੀਆਂ 
ਨਜਰ? ਤ\ ਜਵਾਨੀ ਕ=ਪਿੜਆ ਂਉਹਲ0 ਵੀ ਨਹQ ਲuਕ ਸਕਦੀ। ਮਦਨ ਤ? ਿਬ=ਲੀ ਵ?ਗ ਉਸਤ0 ਿਨਗ`ਾ 
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ਿਟਕਾਈ ਬ[ਠਾ ਸੀ ਕਦ\ ਇਸ ਕਬ6ਤਰੀ ਦਾ ਨਰਮ ਮਾਸ ਉਸਦ0 ਅ=ਟਣ? ਵਾਲ0 ਹ=ਥ? ਚ ਗu7ਿਨ`ਆਂ 
ਜਾਵ0ਗਾ। ਜੀਤੀ ਨ0 ਿਜਉਂ ਹੀ ਦu=ਧ ਤ0 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੜਵੀਆਂ A ਿਸਰਹਾਣ0 ਿਟਕਾਇਆ ,ਮਦਨ ਦ0 
ਹ=ਥ ਮਲਕੜ0 ਉਸਦੀ ਵੀਣੀ A ਜਾ ਪਏ। ਐਨੀ ਜ਼$ਰ ਦੀ ਉਸਨ0 ਰu=ਗ ਭਿਰਆ ਸੀ ਦ$ ਚ6ੜੀਆਂ ਉਦ\ 
ਹੀ ਟu=ਟ ਕ0 ਿਖ=ਲਰ ਗਈਆਂ। ਜੀਤੀ ਦ0 ਮ67ਹ ਿਵ=ਚ\ ਚੀਕ ਿਨਕਲਦੀ ਿਨਕਲਦੀ ਸ7ਘ ਚ ਆ ਕ0 ਰu=ਕ 
ਗਈ ਖ]ਰ0 ਿਕਉਂ !!
ਉਸਨ0 ਆਪਣਾ ਆਪ ਛuਡਾਉਣ ਲਈ ਜ਼$ਰ ਮਾਿਰਆ। ਤਾਕ ਚ ਬ[ਠਾ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਭਲਾ ਿਸ਼ਕਾਰ 
ਫੜ ਕ0 ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਦ7ਦਾ ? ਅਗਲ0 ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਅ=ਧੀ ਮਦਨ ਦ0 ਉLਪਰ ਤ0 
ਅ=ਧੀ ਮ7ਜ0 ਤ\ ਥ=ਲ0 ਲਟਕੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਮਦਨ ਦ0 ਹ=ਥ ਉਸਦ0 ਕ=ਪਿੜਆਂ ਉLਪਰ\ ਹੀ ਮ0ਲ`ਣ ਲ=ਗ0। 
ਉਸਦੀ ਸ$ਚ ਤ\ ਿਕਤ0 ਵਧ0ਰ0 ਨਰਮ ਿਪ7ਡਾ ਸੀ ਜੀਤੀ ਦਾ। ਿਬਲਕuਲ ਸਹ0 ਦ0 ਮਾਸ ਵਰਗਾ। ਮਦਨ 
ਦ0 ਹ=ਥ ਪਲ? ਚ ਹੀ ਉਸਦ0 ਕ=ਪਿੜਆ ਂਦ0 ਅ7ਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਚ ਸੀ।
ਜੀਤੀ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ ਉਸ ਤ\ ਛu=ਟਣ ਚ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹ$ਏ ਇਸ ਹਮਲ0 ਤ\ ਉਹ ਘਬਰਾ ਤ? ਗਈ ਸੀ 
ਤ0 ਿਕਸ0 ਜਖ਼ਮੀ ਪ7ਛੀ ਵ?ਗ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇ=ਕ ਹ=ਥ ਵੀਣੀ ਕ$ਲ$ ਘu=ਟ ਕ0 ਮਦਨ ਨ0 
ਫਿੜਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ। ਦ6ਜ0 ਹ=ਥ A ਕ6ਹਣੀ ਥ=ਲ0 ਦ=ਬ ਕ0 ਆਪਣ0 ਹ=ਥ A ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ ਤ0 ਫ0ਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦ0 ਿਚਹਰ0 ਕ$ਲ ਿਜਉ ਂਹੀ ਆਪਣ0 ਿਚਹਰ0 A ਿਲਆ ਕ0 ਉਸਨ0 ਚu7ਮਣ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਤ? ਜੀਤੀ ਨ0 ਆਪਣਾ ਮ67ਹ ਦ6ਸਰ0 ਪਾਸ0 ਘuਮਾ ਿਲਆ। ਿਜ7ਨਾ ਉਹ ਮ67ਹ ਨ0ੜ0 ਿਲਆਉਂਦਾ 
ਜੀਤੀ ਦ6ਰ ਿਖਸਕਦੀ ਜ?ਦੀ। ਦਾਅ ਨਾ ਲਗਦ0 ਦ0ਖ ਿਕਸ0 ਿਸਆਣ0 ਪਿਹਲਵਾਨ ਵ?ਗ ਦਾਅ 
ਬਦਿਲਆ। ਉਸਨ0 ਜੀਤੀ A ਚu=ਕ ਕ0 ਮ7ਜ0 ਤ0 ਰ=ਖਣਾ ਚਾਿਹਆ ਤ? ਜ$ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ 
ਸਕ0। ਪਰ ਇਸ0 ਚ=ਕ ਪਕੜ ਚ ਉਸਦਾ ਹ=ਥ ਿਢ=ਲਾ ਪ[ ਿਗਆ। ਜੀਤੀ ਦਾ ਹ=ਥ ਪਾਣੀ ਤ0 ਦu=ਧ 
ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਚ ਜਾ ਵ=ਜਾ। ਸ਼?ਤ ਰਾਤ ਚ ਜ਼$ਰ ਦਾ ਖੜਾਕਾ ਹ$ਇਆ ਤ0 ਮਦਨ ਦੀ ਪਕੜ 
ਇ=ਕਦਮ ਿਢ=ਲੀ ਹ$ ਗਈ। ਤ0 ਜੀਤੀ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ\ ਿਖਸਕ ਕ0 ਅਹu ਗਈ। ਉਹ ਦ7ਦ ਪQਹਦਾ ਰਿਹ 
ਿਗਆ। ਭਲਾ ਉਸA ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਸਮਝ ਨਹQ ਸੀ ਆਈ !!!
....
ਅਗਲ0 ਿਦਨ ਘਰ ਚ ਕਲ0ਸ਼ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਨ0 ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗuਰਮ0ਲ A ਆਖ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ0 
ਕ$ਲ\ ਇਹ ਕ7ਮ ਨਹQ ਹ$ਣ0। ਉਹ ਇ=ਕ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕ0 ਆਈ ਤ0 ਉਸ0 ਨਾਲ ਰਹ6। ਜ0 ਇਹੀ ਕuਝ 
ਕਰਨਾ ਤ? ਆਪਣੀ ਹ$ਰ ਿਵਆਹ ਲ$ ਮ[A ਮ0ਰ0 ਪ0ਕ0 ਛ=ਡ ਆ।
ਗuਰਮ0ਲ ਅ7ਦਰ\ ਅ7ਦਰ\ ਿਵਸ਼ ਘ$ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਮ7ਨਣ ਤ\ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹ$ 
ਿਗਆ। ਜ0 ਦuਬਾਰਾ ਐਵ0 ਦਾ ਕuਝ ਵੀ ਹ$ਇਆ ਮN ਆਪਣ0 ਭ?ਡ0 ਚ=ਕ ਕ0 ਅ=ਡ ਹ$ਜ6 !! ਉਸਨ0 
ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ।
" ਹ$ਜਾ , ਮ0ਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅ=ਧੀ ਹ[ , ਮ[A ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਅ=ਧ ਚਾਹੀਦਾ " .ਮਦਨ ਨ0 ਲਲਕਾਿਰਆ। 
ਗuਰਮ0ਲ0 ਤ\ "ਹਰ ਚੀਜ਼" ਸ਼ਬਦ ਜਿਰਆ ਨਾ ਿਗਆ। ਉਹਨ0 ਫੜ`ਕ0 ਮਦਨ ਦ0 ਕਈ ਲਫ0ਡ0 ਜੜ` 
ਿਦ=ਤ0।
ਮਦਨ ਗuਰਮ0ਲ ਨਾਲ\ ਸਰੀਰ ਪ=ਖ\ ਹ]ਲਾ ਸੀ। ਮਸQ ਗuਆਂਢੀਆਂ ਨ0 ਬ$ਲ ਸuਣਕ0 ਆ ਕ0 ਮਦਨ A 
ਛuਡਾਇਆ। ਮਦਨ ਹਰਖ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਕਈ ਿਦਨ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮ$ਟਰ ਤ0 ਹੀ ਿਬਸਤਰਾ 
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ਚu=ਕ ਕ0 ਲ[ ਿਗਆ ਓਥ0 ਹੀ ਸ]ਣ ਲ=ਗਾ। ਕਦ0 ਿਕਤ\ ਕਦ0 ਿਕਤ\ ਰ$ਟੀ ਖਾ ਲNਦਾ। ਸ$ਚਦਾ ਉਹ ਵੀ 
ਬਾਪ6 ਵ?ਗ ਿਕਸ0 ਡ0ਰ0 ਜਾ ਬ[ਠ0 ਜ? ਸਾਧ ਹ$ ਜਾਏ। ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਉਸA ਕ$ਈ ਕ7ਮ ਕਿਹਣ$ ਛ=ਡ 
ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਹuਣ ਉਹਦ0 ਚ\ ਉਹ ਮੜਕ ਗਾਇਬ ਹ$ ਗਈ ਿਬਲਕuਲ ਹੀ ਜ$ ਆਦਮੀ A ਆਦਮੀ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ[। ਪਿਹਲ? ਿਵਆਹ ਤ\ ਇਨਕਾਰ ਿਫਰ ਜੀਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤ0 ਿਫਰ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਰ 
ਸਭ ਕuਝ ਨ0 ਉਸਦਾ ਮ$ਹ ਤ$ੜ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰੀਕ? ਦ0 ਘਰ\ ਰ$ਟੀਆਂ ਵੀ ਿਕ7ਨਾ ਸਮ? ਿਮਲਦੀਆਂ ? ਲ$ਕQ ਮ0ਹਣ0 ਿਦ7ਦ0 ਪ7ਜ ਿਕ=ਿਲਆ ਦਾ 
ਮਾਿਲਕ ਰ$ਟੀ ਮ7ਗ ਕ0 ਖ?ਦਾ !! ਥ6ਹ ਐਸੀ ਅਣਖ ਦ0. ......ਿਲਆ ਮ0ਰ0 ਕ$ਲ ਬ[ਅ ਕਰ ਜ0 ਨਾ ਤ[A 
ਮ7ਜ0 ਤ0 ਿਬਠਾ ਕ0 ਖਲਾਵ?।
ਪਰ ਮਦਨ ਸ$ਚਦਾ ਕੀ ਹ$ਇਆ ਜ0 ਤQਵੀ ਕਰਕ0 ਿਫ=ਟ ਪ[ਗੀ ਹ[ ਤ? ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾ. ..... 
ਉਸਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਅ=ਗ0 ਵਧ6 ਉਹਦ0 ਕ$ਲ ਕ]ਣ ਏ ਿਕ=ਲ0 ਸ?ਭਣ ਵਾਲਾ ਮN ਿਕਸ0 ਗuਰ6ਦuਆਰ0 
ਬਿਹ ਗuਜ਼ਾਰਾ ਕਰਲ67 ਉਹ ਸ$ਚਦਾ। ਤ0 ਉਹ ਸ$ਚਦਾ ਇ=ਕ ਿਦਨ ਸ=ਚੀ ਿਪ7ਡ\ ਮ67ਹ ਹਨ0ਰ0 ਿਬਸਤਰਾ 
ਚu=ਕ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।
ਭਲ0 ਵ0ਿਲਆਂ ਚ ਪ7ਜਾਬ ਦ0 ਿਕਸ0 ਿਪ7ਡ ਿਵ=ਚ$ ਜ0 ਚਾਰ ਮu7ਡ0 ਘਰ\ ਿਨ=ਕਲ ਜ?ਦ0 ਸੀ ਤ? ਉਹਨ? ਿਵਚ\ 
ਇ=ਕ ਟਰ=ਕ ਤ0 ਚੜ` ਜ?ਦਾ ਸੀ ਡਰ[ਵਰੀ ਿਸ=ਖ ਲNਦਾ ਸੀ ਦ6ਆ ਿਕਸ0 ਡ0ਰ0  / ਗuਰ6ਘਰ ਜਾ ਬਿਹ7ਦਾ 
ਸੀ ਤੀਆ ਬ7ਬ0  ਿਫ਼ਲਮ? ਚ ਹੀਰ$ ਬਣਨ ਚਲਾ ਜ?ਦਾ ਸੀ ਤ0 ਚ]ਥਾ ਿਕਸ0 ਢਾਬ0 ਤ0 ਜਾ ਲਗਦਾ ਸੀ।  
ਸਾਰ0 ਕ7ਮ ਿਸ=ਖ ਹ]ਲੀ ਹ]ਲੀ ਇਹਨ? ਕ7ਮ? ਚ ਚ7ਗ0 ਅਹuਦ0ਦਾਰ ਬਣ ਜ?ਦ0 ਸੀ ਇ=ਕ ਿਫ਼ਲਮ? ਆਲ0 
A ਛ=ਡਕ0। 
ਮਦਨ ਵੀ ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ0  ਮ67ਹ ਹਨ0ਰ0 ਿਬਸਤਰਾ ਚ=ਕ ਿਪ7ਡ\ ਿਨ=ਕਲ ਤuਿਰਆ।   ਪਰਲ0 ਿਪ7ਡ ਆਲ0 
ਗc7ਥੀ ਦ0 ਲ=ਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵੀ ਉਹA ਉਦ\ ਸuਣੀ ਜਦ\ ਉਹ ਨਿਹਰ ਵਾਲਾ ਪu=ਲ ਟ=ਪ ਿਗਆ ਸੀ।  
ਜਦ$ ਹ=ਥ A ਹ=ਥ ਿਦਸਣ ਲ=ਗਾ ਚ7ਗਾ ਚਾਨਣ ਚੜ` ਆਇਆ ਸੀ। 4 ਕu ਘ7ਟ0 ਚ ਉਹਨ0 ਪ7ਦਰ? 
ਕu ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਮuਕਾ  ਿਲਆ ਸੀ। ਜਦ\   ਸ6ਰਜ ਚਿੜਆ ਉਦ\ ਿਕਸ0 ਜਰਨ[ਲੀ ਸੜਕ ਤ0 ਬਣ0 ਇ=ਕ 
ਗuਰ6ਦuਆਰ0 ਅ7ਦਰ ਮ=ਥਾ ਟ0ਿਕਆ ਤ0 ਚਾਹ ਦ0 ਨਾਲ ਲ7ਗਰ ਛ=ਕ ਿਲਆ। ਿਢ=ਡ ਦੀ ਭu=ਖ ਿਮਟ ਗਈ 
ਸੀ ਪਰ ਹਲ0 ਵੀ ਆਪਣ0  ਅ7ਦਰ ਿਕਤ0 ਦ6ਰ ਿਨ=ਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਿਹਰਸ ਨਹQ ਸੀ ਪ6ਰੀ ਹ$ਈ।   ਮuੜ 
ਉਂਝ ਹੀ ਿਬਸਤਰਾ ਚu=ਕੀ ਜ?ਦਾ ਉਹ ਵ=ਟ\ ਵ=ਟੀ ਡ7ਡੀਓ ਡ7ਡੀ ਜ?ਦਾ ਿਪ7ਡ ਦ0 ਿਪ7ਡ ਉਲ7ਘਦਾ ਚਲਾ 
ਿਗਆ।  
ਫਸਲ?  ਹਰ  ਮੀਲ  ਮਗਰ\  ਰ7ਗ  ਬਦਲਣ  ਲ=ਗੀਆਂ  ,  ਪਾਣੀ  ਦਾ  ਸuਆਦ  ਉਸA  ਬਦਿਲਆ 
ਜਾਪਦਾ ,ਬ$ਲੀ ਤ? ਉਂਝ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।   ਬੜ0 ਜ਼$ਰ ਨਾਲ ਉਸA ਕuਝ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸuਣਨਾ ਪNਦਾ। ਪ6ਰਾ ਿਦਨ ਚ=ਲਕ0 ਅਖੀਰ ਇ=ਕ ਡ0ਰ0 ਚ ਜਾ ਿਬਸਤਰ0  ਸu=ਟ ਲਏ।  
ਉਸ ਵਰਗ0 ਹ$ਰ ਿਕ7ਨ0 ਹੀ ਓਥ0 ਬ[ਠ0 ਸੀ। eਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦ0 ਹੀ ਪਤਾ ਲ=ਗਾ ਕ$ਈ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਵੀ 
ਨਾਲ ਠਿਹਿਰਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ0 ਿਪ7ਡ ਵ=ਲ ਵਾਟ ਮuਕਾਉਂਦ0 ਇਥ0 ਰਾਤ ਕ=ਟ ਲਈ।  
ਉਹਦ0 ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮਨ? ਓਥ0 ਵੀ ਭ=ਠ ਝ$ਕਦਾ ਸੀ , ਅ=ਿਗਓਂ  ਵੀ ਿਕਥ0 ਜਾਣਾ ਕ]ਣ ਹ[ ਜ$ 
ਉਮਰ ਭਰ ਵ0ਹਲ0 A ਖਵਾ ਦਊਗਾ।  ਉਹਨ0 ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਹੀ 
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ਮਜਦ6ਰ ਲ=ਗ ਜਾਣ ਦਾ ਫ[ਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਗਲ0 ਿਦਨ ਸਵ0ਰ0 ਹੀ ਉਹ ਿਮਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਬਸਤਰਾ ਚ=ਕ ਪ=ਕਾ ਹੀ ਮਜਦ6ਰ ਬਣ ਿਗਆ। 
ਿਮਸਤਰੀ ਆਪ ਵੀ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅ=ਿਗਓਂ ਵੀ ਠ0ਕ0 ਫੜ ਲNਦਾ ਸੀ।  ਕਈ ਕਈ ਜਗ`ਾ ਕ7ਮ ਚਲਦ0 
ਿਜਥ0 ਉਹ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਓਥ0 ਹੀ ਰਿਹ7ਦ0।  ਆਪ ਵੀ ਿਮਸਤਰੀ ਮਹੀਨ0 ਬ=ਧੀ ਘਰ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਮਦਨ 
ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਹੀ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਓਥ0 ਹੀ ਸ_ ਜ?ਦਾ ਉਹਨ? ਨਾਲ ਰਿਹਕ0 ਉਹ ਘu=ਟ ਲਾਉਣ ਵੀ 
ਲ=ਗ ਿਗਆ।  ਤ0 ਪੀ ਕ0 ਉਹ ਖuਦ ਿਕ=ਿਲਆ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਦ=ਸਦਾ ਿਜਸਦਾ ਿਵਆਹ ਬ=ਸ ਿਹਰ ਤ\ ਵੀ 
ਸ$ਹਣੀ ਕuੜੀ ਨਾਲ ਹ$ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।  
ਨਾਲਦ0 ਉਹਦੀਆਂ ਗ=ਲ? A ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲNਦ0 ਉਹA ਚ$ਬ? ਲਾਉਂਦ0 ਪਰ ਉਹA ਨਸ਼0 ਚ ਕuਝ ਫਰਕ 
ਨਾ ਪNਦਾ।  ਨਸ਼0 ਦੀ ਲ$ੜ ਚ ਹੀ ਉਹ ਕ$ਈ ਹੀਰ ਦੀ ਕਲੀ ਛ$ ਲNਦਾ। 

ਹ$ਠ ਸuਰਖ਼ ਯਾਕ6ਤ ਿਜਉ ਂਲਾਲ ਚਮਕਣ, ਠ$ਡੀ ਸ0ਉ ਿਵਲਾਇਤੀ ਸਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਨ=ਕ ਅਿਲਫ਼ ਹuਸ[ਨੀ ਦਾ ਿਪਪਲਾ ਸੀ, ਜ਼uਲਫ਼ ਨਾਗ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨ0 ਦੀ ਬਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਦ7ਦ ਚ7ਬ0 ਦੀ ਲੜੀ ਿਕ ਹ7ਸ ਮ$ਤੀ, ਦਾਣ0 ਿਨਕਲ0 ਹuਸਨ ਅਨਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।

ਿਲਖੀ ਚੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਸਵੀਰ ਜ=ਟੀ, ਕਦ ਸਰ6 ਬਿਹਸ਼ਤ ਗuਲਜ਼ਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਗਰਦਣ ਕ67ਜ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆ ਂਰਵ੍ਹ? ਫਲੀਆਂ, ਹ=ਥ ਕ6ਲੜ0 ਬਰਗ ਚਨਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਬਾਹ? ਵ0ਲਣ0 ਵ0ਲੀਆਂ ਗu7ਨ ̀ਮ=ਖਣ, ਛਾਤੀ ਸ7ਗ ਮਰ ਮਰ ਗ7ਗ ਧਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਛਾਤੀ ਠਾਠ ਦੀ ਉਭਰੀ ਪਟ ਖ0A, ਿਸਉ ਬਲਖ਼ ਦ0 ਚuਣ0 ਅ7ਬਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।

ਧu7ਨੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦ0 ਹ]ਜ਼ ਦਾ ਮuਸ਼ਕ ਕu=ਬਾ, ਪ0ਟ6 ਮਖ਼ਮਲੀ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਕਾਫ਼6ਰ ਸ਼ਿਹਨ? ਸਰੀਨ ਬ?ਕ0, ਸਾਕ ਹuਸਨ ਸਤ6ਨ ਮੀਨਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।

ਸuਰਖ਼ੀ ਹ$ਠ? ਦੀ ਲ$ੜ` ਦ7ਦਾਸੜ0 ਦਾ, ਖ$ਜ0 ਖ਼ਤਰੀ ਕਤਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵ=ਚ\ ।
ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਦੀ ਭ[ਣ ਪ7ਜ ਫ6ਲ ਰਾਣੀ, ਗuਝੀ ਰਹ0 ਨਾ ਹੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵ=ਚ\ । ( ਹੀਰ ਵਾਿਰਸ਼ ਿਵਚ\ )

ਉਸA ਤ0 ਉਸਦ0 ਸਾਥੀਆਂ A ਬਹuਤ0 ਸ਼ਬਦ ਪ=ਲ0 ਨਾ ਪNਦ0 ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇ=ਕ 
ਇਸ਼ਕ ਹu7ਦਾ ਤ0 ਇ=ਕ ਿਚਹਰਾ ਿਜਸ ਿਵਚ\ ਹਰ ਕ$ਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲ=ਭਦਾ ਹ[।  ਉਹ ਵੀ ਲ=ਭਦ0 ਸੀ 
ਤ0 ਮਦਨ ਨ0 ਲਈ ਤ? ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਜੀਤੀ ਸੀ ਜ$ ਐਨ0 ਮੀਲ ਦ6ਰ ਆਉਣ ਮਗਰ\ ਵੀ ਉਸਦ0 
ਮਨ\ ਨਹQ ਸੀ ਲ=ਥੀ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਮuੜ ਘਰ ਭ=ਜ ਜਾਣ A ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਰਖ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ 
ਨਹQ।  
ਓਥ0 ਵੀ ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ ਹਰ ਲ7ਘਦੀ ਵੜਦੀ ਔਰਤ ਵ=ਲ ਰਿਹ7ਦਾ ,ਨਵੀਆਂ ਿਵਆਹੀਆਂ A ਉਹ 
ਤ=ਕਦਾ , ਸਾਲQ ਵਧQ ਿਵਆਹੀਆਂ  ਦ0 ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖ=ਚਦ0 ਤ0 ਚੜ`ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵ=ਚ$ 
ਉLਠਦ0 ਸੀਨ0 ਉਸਦ0 ਕਲ0ਜ0 A ਬਾਲ ਸu=ਟਦ0 ਉਹ ਿਬਹਬਲ ਹ$ ਉLਠਦਾ।  ਕ7ਮ ਚ ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ 
ਘ=ਟ ਜ?ਦਾ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਿਬਸ਼ਨਾ ਿਮਸਤਰੀ ਉਹA ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵ?ਗ ਗਾਲ`? ਕ=ਢ ਿਦ7ਦਾ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 
ਉਹਦ0 ਅ7ਦਰ\ ਕਈ ਵਾਰ ਜ=ਟਪuਣਾ ਜਾਗ ਉLਠਦਾ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਿਕ ਹ=ਥ ਚ ਫੜੀ ਕ?ਡੀ ਹੀ 
ਿਬਸ਼ਨ0 ਦ0 ਵਗ`ਾ ਮਾਰ0 ਪਰ ਿਬਨ? ਜਮੀਨ ਤ\ ਕਾਹਦਾ ਜ=ਟ ਤ0 ਕਾਹਦਾ ਜ=ਟਪuਣਾ। 
ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਘu=ਟ ਭਰ ਲNਦਾ।  ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ ਇ=ਕ ਿਪ7ਡ ਦੀ ਕ$ਠੀ ਚ ਕ7ਮ ਕਰਦ0 ਉਹA ਆਪਣ0 
ਲਾਗੀ ਦਾ ਮੜਗ0  ਵਰਗਾ ਬ7ਦਾ ਿਦਿਸਆ।  ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵ=ਲ ਹੀ ਵ0ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕ$ਲ ਆਇਆ 
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ਤ? ਉਹੀ ਸੀ।  ਉਸA ਛ0 ਮਹੀਨ0 ਮਗਰ\ ਕ$ਈ ਬ7ਦਾ ਆਪਣ0 ਿਪ7ਡ ਦਾ ਿਮਿਲਆ।  ਬੜਾ ਿਚਰ ਗ=ਲ? 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਪ7ਡ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪu=ਿਛਆ।  ਿਕਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਸਦ0 ਿਵਆਹ ਹ$ 
ਿਗਆ ਲਾਗੀ ਨ0 ਪਲ? ਿਛਣ? ਚ ਦ=ਸ ਿਦ=ਤਾ।  ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਵ=ਲ\ ਦ=ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਠ0ਕ0ਦਾਰ ਹ$ 
ਿਗਆ ਹ[।  ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆ ਿਵਹਾਰ ਦ0ਖ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ 
ਇ=ਥ0 ਮਜਦ6ਰ ਲ=ਗਾ ਹ$ਇਆ।  ਜ=ਟ? ਦਾ ਮu7ਡਾ ਤ0 ਿਦਹਾੜੀ , 5 ਿਕ=ਿਲਆਂ  ਦਾ ਮਿਲਕ।  ਲਾਗੀ ਿਚ=ਤ 
ਮਸ$ਸ ਕ0 ਰਿਹ ਿਗਆ। 
ਆਪਣ0 ਵ=ਲ\ ਉਹਨ0 ਲਾਗੀ A ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਿਟਕਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਪ7ਡ ਜਾ ਕ0 ਿਕਸ0 A ਨਾ ਦ=ਸ0 ਿਕ 
ਉਹ ਇਥ0 ਿਕ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਹ[। 
ਪਰ ਇ=ਕ A ਦ=ਸੀ  ਗ=ਲ ਿਪ7ਡ ਚ ਅ=ਗ ਵ?ਗ ਫ[ਲ ਗਈ।   ਜਦ\ ਤ=ਕ ਪਤਾ ਨਹQ ਸੀ ਉਦ\ ਤ=ਕ 
ਠੀਕ ਸੀ ਹuਣ ਿਪ7ਡ ਚ ਥ6ਹ ਥ6ਹ ਸੀ।  ਜ=ਟ? ਦਾ ਮu7ਡਾ ਤ0 ਿਦਹਾੜੀਦਾਰ।  ਗuਰਮ0ਲ0 ਦ0 ਅ7ਦਰ\ ਪਤਾ 
ਨਹQ ਿਕਥ\ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਈ। 
ਲ=ਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਿਪ7ਡ ਜਾ ਵਿੜਆ।  ਨਾਲ ਨ7ਬਰਦਾਰ A ਲ[ ਕ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਚ7ਗ0 ਿਵਹਾਰ 
ਤ0 ਰ$ਟੀ ਟu=ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਘਰ ਲ[ ਆਇਆ।  ਉਹA ਅਜ0 ਆਏ A ਹਫਤਾ ਹੀ ਹ$ਇਆ ਸੀ।  
ਤ0 ਅ=ਜ ਦuਪਿਹਰ0 ਹੀ ਜੀਤੀ ਤ0 ਗuਰਮ0ਲ0 ਆਲੀ ਘਟਨਾ ਵ0ਖਣ ਮਗਰ\ ਧu=ਪ0 ਵਾਹੀ ਕਰਕ0 ਬuਖਾਰ ਹ$ 
ਿਗਆ ਸੀ ਤ0 ਹuਣ ਉਹ ਬuਖਾਰ ਦਾ ਭ7ਿਨਆ ਮ7ਜ0 ਤ0 ਿਪਆ ਸੀ।  ਪਤਾ ਨਹQ ਿਕਸ ਰਾਜਕuਮਾਰੀ ਦ0 
ਸuਪਿਨਆਂ ਚ ਿਕ ਉਸA ਝ?ਜਰ? ਦੀ ਛਣਛਣ ਸuਣਾਈ ਿਦ=ਤੀ।

ਪEਰJ ਤ(ਰ( ਪਾਈਆਂ ਝHਜਰH
ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੀ ਜਾਵL

ਗ:ਲM ਿਪ)ਜਣੀ ਕਸਮਾ ਪਜਾਮਾ
ਉOਤP ਦੀ ਲਿਹ)ਗਾ ਪਾਵL

ਲ/ਕ ਤH ਤ(ਰਾ ਸ਼ੀਹਣੀ ਵਰਗਾ
ਖHਦੀ ਹuਲਾਰ( ਜਾਵL। 

ਮਦਨ ਨ0 ਆਵਾਜ਼ ਸuਣੀ ਤ0 ਝ?ਜਰ? ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵ=ਲ ਮ67ਹ ਕੀਤਾ।  ਪਲ? ਚ ਨਜ਼ਰ? ਟਕਰਾਈਆਂ। 
ਜਦ\ ਚਾਹਤ ਹ$ਏ ਹਨ0ਰ0 ਛ=ਜ ਵੀ ਅ=ਖ? ਦੀ ਚਮਕ ਪੜ`ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ[।  ਅ=ਖ? ਜuਗA ਵ?ਗ ਚਮਕ 
ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵ[ਸ0 ਵੀ ਅ=ਧ0 ਤ\ ਵ=ਧ ਚ7ਨ ਦ0 ਚਾਨਣ ਨ0 ਸਾਿਬਤ ਮ6ਰਤ ਉਹਦ0 ਸ?ਹਵV ਖੜੀ ਕਰ 
ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। ਪ]ੜੀਆਂ ਚੜ`ਨ ਵਾਲੀ ਤQਵੀ ਉਹਦ0 ਚਾਚ0 ਦੀ Aਹ ਤ0 ਮ0ਜ਼ਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ$ ਸੀ। 
ਜ0ਠ A ਆਪਣ0 ਵ=ਲ ਇ7ਝ ਤ=ਕਦ0 ਦ0ਖਦ0 ਵੀ ਉਸਨ0 ਘu7ਡ ਨਹQ ਸੀ ਕ=ਿਢਆ। ਪਤਾ ਨਹQ ਹਨ0ਰ0 ਚ 
ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਜ? ਜਾਣ ਬu=ਝ ਕ0।  ਐਨ0 A ਥ=ਿਲਓਂ ਮ0ਜ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਹ ਥ=ਲ0 ਤ\ ਮ7ਜ0 
ਿਬਸਤਰ0 ਫੜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  
ਉਹਨ? ਦੀ ਛ=ਤ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੀ , ਵ7ਡ ਵ0ਲ0 ਹੀ ਪ]ੜੀਆਂ ਉਹਨ? ਵ=ਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ 
ਇਸ ਲਈ ਹਲ0 ਵੀ ਆਪਣੀ ਛ=ਤ ਤ0 ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨ? ਦੀ ਪ]ੜੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤਦ0 ਸੀ। ਉਹ 
ਓਥ\ ਹੀ ਝuਕ ਕ0 ਮ0ਜਰ ਕ$ਲ\ ਮ7ਜ0 ਫੜਨ ਲ=ਗੀ।  ਇ=ਕ ਇ=ਕ ਕਰਕ0 ਦ$ ਮ7ਜ0 ਫੜ0 ਤ0 ਦ$ਨ\ ਿਬਸਤਰ0। 
ਉਹ ਉਸA ਉਂਝ ਹੀ ਤ=ਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਚ7ਨ ਦੀ ਦuਧੀਆ ਰ$ਸ਼ਨੀ ਚ ਵੀ ਉਸਦ0 ਪਾਏ ਕਪਿੜਆਂ ਿਵ=ਚ\ 
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ਦੀ ਝਾਕਦ0 ਇ=ਕ ਪਲ ਵੀ ਨਜਰ? ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ।  ਿਫਰ ਉਹ ਉਸA ਮ7ਜਾ ਚu=ਕ ਿਲਜ?ਦੀ ਰ=ਖਦੀ 
ਿਵਛਾਉਂਦੀ ਵ0ਖਦਾ ਿਰਹਾ।   ਉਸਦੀ ਤ$ਟ ਉਸਦੀ ਲਚਕ ਉਸਦੀ ਫuਰਤੀ A ਵ0ਖ ਕ0 ਉਹ ਆਪਣ0 
ਬuਖਾਰ A ਭu=ਲ ਿਗਆ।  
ਮ0ਜ਼ਰ ਦ0 ਛ=ਤ ਤ0 ਆਉਣ ਤ=ਕ ਇ=ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ  ਨਜਰ? ਇ=ਕ ਪਲ ਵੀ ਉਸਤ\ ਨਜਰ? 
ਪਰ? ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਈਆਂ। ਮ0ਜ਼ਰ ਨ0 ਆਉਂਦ0 ਵ0ਖ ਉਹ ਮuੜ ਿਸ=ਧਾ ਲ0ਟ ਿਗਆ।   ਿਕਸ0 A ਕ=ਲਾ  
ਿਪਆ ਦ0ਖ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਨ ਹੀ ਹ$।   " ਬਾਈ , ਸਾਸਰੀ  ਕਾਲ।. ਤਕੜ[ ! 
ਉਹਨ0 ਹਾਲ ਚਾਲ ਪu=ਿਛਆ।  ਮਦਨ ਨ0 ਬuਖਾਰ ਹ$ਣ ਦਾ ਦ=ਿਸਆ।  ਉਹ ਦ$ ਚਾਰ ਹ$ਰ ਗ=ਲ? ਕਰਕ0 
ਆਪਣ0 ਿਬਸਤਰ0 ਜਾ ਬ[ਿਠਆ। ਤ0 ਸ਼ਾਮ$ ਰ$ਟੀ ਲ[ ਆਈ ਦ$ਨ\ ਰ$ਟੀ ਖਾਣ ਲ=ਗ0। 
ਮ0ਜ਼ਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਵ? ਨਵ? ਹ$ਇਆ ਸੀ ਉਦ\ ਜਦ\ ਉਹ ਘਰ\ ਭ=ਿਜਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ।   ਹਲ0 ਵੀ 
ਦ$ਵ? ਦ0 ਨਵV ਿਵਆਹ ਵਰਗ0 ਹੀ ਲ=ਛਣ ਸੀ।   ਮਦਨ ਿਬਸਤਰ0 ਤ0 ਿਪਆ ਉਹਨ? ਦੀ ਓਥ0 ਤ=ਕ 
ਆਉਂਦੀ ਘuਸਰ ਮuਸਰ A ਸuਣਨ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।   ਉਹ ਛ=ਤ ਤ0 ਕਾਫੀ ਦ6ਰ ਸੀ ਇਸ 
ਲਈ ਿਸਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲ=ਗਣ ਤ\ ਿਸਵਾਏ ਿਕ ਕ$ਈ ਗ=ਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ[ ਉਸA ਕuਝ ਵੀ ਨਹQ ਸੀ 
ਸuਣ ਿਰਹਾ ਇਹਦ0 ਿਵ=ਚ ਹੀ ਕਦ0 ਖਣਕਦੀਆਂ ਚ6ੜੀਆਂ ਉਹਨ?  ਖਨਕਦ0 ਭ?ਡ0  ਉਸA ਸuਣਦ0 ਰਹ0 
ਿਕਤ0 ਿਕਤ0 ਕ$ਈ ਗu=ਝਾ ਹਾਸਾ ਗu=ਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸ ਸ਼?ਤ ਛ=ਤ ਦੀ ਿਫਜ਼ਾ A ਭ7ਗ ਕਰ ਿਦ7ਦੀ।  
ਸਭ ਭu=ਲ ਕ0 ਉਹ ਸ_ਣ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।  ਪਰ ਨQਦ ਕ$ਹ? ਦ6ਰ ਸੀ।  ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ , 
ਇ7ਝ ਿਕਸ0 ਅ=ਧ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਚ ਬ[ਠ ਰ$ਟੀ ਖਾਣੀ ,ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ  ਿਕ7ਨ0 ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਜ$ 
ਉਸਦ0 ਿਦਲ ਚ ਵੀ ਮ=ਚਦ0 ਸੀ ਪਰ ਿਸਰਫ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕ0 ਸਭ ਅਧ6ਰਾ ਸੀ।  ਉਸA ਜਾਪਦਾ ਉਸ 
ਨਾਲ\ ਤ\ ਿਹਜੜ0 ਚ7ਗ0 ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ ਉਹਨ? A ਇਹ ਪ=ਕਾ ਤ? ਸੀ ਿਕ ਰ=ਬ ਨ0 ਅਧ6ਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ 
ਉਸA ਪ6ਰਾ ਬਣਾ ਕ0 ਸਭ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰਕ0 ਿਜ7ਦਗੀ A ਸu7ਨਾ ਛ=ਡ ਿਦ=ਤਾ ਇ=ਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸ ਲਈ 
ਿਕਉਂ ਨਾ ਬਣ ਸਿਕਆ ?
ਉਸਦੀ  ਸ$ਚ?  ਦੀ  ਲੜੀ  ਉਦ\  ਟu=ਟੀ  ਜਦ\  ਭ?ਡ0  ਖਣਕਨ  ਨਾਲ\  ਚ6ੜੀਆਂ  ਤ0  ਮ7ਜ0  ਦੀ  ਬਾਹੀ  ਦੀ 
ਿਚਟਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਸਦ0 ਕ7ਨੀ ਪ[ਣ ਲ=ਗੀ। ਹਵਾ ਿਵਚ\ ਇ=ਕ ਅਜੀਬ ਮਿਹਕ , ਇ=ਕ ਅਜੀਬ 
ਕ7ਪਨ ਉਸA ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਸਭ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵV ਦuਪਿਹਰ0 ਉਸ 
ਨਾਲ ਹ$ਇਆ ਸੀ ਇ7ਝ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜ0 ਹ$ਣ ਦੀ ਦ$ ਿਜਸਮ?  ਦੀ ਆਵਾਜ ਉਸA ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ ਰਹੀ 
ਸੀ।   ਉਹ ਿਜਵV ਜ7ਮ ਿਗਆ ਹ$ਵV ਿਨਗ`ਾ ਘuਮਾ ਕ0 ਵ0ਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮ7ਦਾ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਣਾ 
ਚਾਹu7ਦਾ।  ਪਰ ਅ=ਖ? ਬ7ਦ ਕਰਕ0 ਿਸਰਫ ਸਾਹ ਤ0 ਸਰਗ$ਸ਼ੀਆਂ ਤ\ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਘਟ ਰਹੀ ਘਟਨਾ 
ਦਾ ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸA ਆਪਣ0 ਆਪ ਿਵ=ਚ$ ਸ0ਕ ਿਨ=ਕਲਦਾ ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਇਆ।  ਦ]ਣ ਤ0 
ਪਈ  ਖ0ਸੀ  ਚu=ਕ  ਉਸਨ0  ਆਪਣ0  ਆਪ  A  ਵਲ`0ਟ  ਿਲਆ।    ਿਜਉਂ  ਿਜਉਂ  ਉਸA  ਵਧਦੀ  ਗਰਮੀ 
ਮਿਹਸ6ਸ  ਹu7ਦੀ  ਗਈ  ਉਸਦ0  ਆਪਣ0  ਿਜਸਮ  ਚ  ਵੀ  ਹਰਕਤ?  ਤ0ਜ  ਹ$  ਗਈਆਂ।    ਪ6ਰਾ  ਸਰੀਰ 
ਪਸੀਨ$ ਪਸੀਨੀ ਹ$ ਿਗਆ। ਉਸ ਅ7ਿਤਮ ਤ0ਜ਼ੀ ਨ0 ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ A ਪ6ਰਾ ਿਨਚ$ੜ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ।  
ਪ6ਰ0 ਸਰੀਰ ਨ0 ਤਾਪ A ਬਾਹਰ ਕ=ਢ ਸu=ਟ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ ਉਸA ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸਦਾ ਬuਖਾਰ ਉLਤਰ 
ਿਗਆ ਹ$ਵ0।  ਪਾਸਾ ਵ=ਟ ਕ0 ਅ=ਧ0 ਚ7ਨ A ਿਨਹਾਰਦਾ ਉਹ ਸ_ ਿਗਆ। 
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"ਜ/ਟਾ ਤ(ਰੀ ਜSਨ ਬuਰੀ,
ਹਲ਼ ਛ/ਡ ਕ( ਚਰUੀ 4 ਜਾਣਾ"

ਤ0ਜ਼ ਚਮਕਦ0 ਸ6ਰਜ ਦੀ ਿਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਗ ਖu=ਲ`ੀ ਸੀ। ਖ0ਤ ਿਕ7ਨਾ ਕ7ਮ ਿਪਆ ਸੀ , 
ਪਿਹਲ? ਪ=ਠ0 ਵ=ਢਣ0 ਸੀ ਿਫਰ 10 ਿਕ=ਿਲਆਂ ਿਵ=ਚ\ ਮਸQ ਅਜ0 ਅ=ਿਧਆ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਮਗਰ 
ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸੀ। ਬ0ਬ0 ਅਜ0 ਮuੜੀ ਨਹQ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ A ਮ]ਜ ਲ=ਗੀ ਸੀ ਅਜ0 ਤ?ਹੀ ਉਹ ਥ=ਲ0 
ਿਗਆ ਦ$ਵV ਜੀਅ ਸu=ਤ0 ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹ ਧਰੀ ਸੀ ਿਕਸ0 ਨ0 ਨਾ ਕ$ਈ ਧਾਰ ਕ=ਢੀ ਸੀ।
ਉਹ ਠ7ਡਾ ਚu=ਲ`ਾ ਵ0ਖ ਖ0ਤ? ਵ=ਲ A ਜ7ਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਨ=ਕਲ ਤuਿਰਆ। ਉਸਦ0 ਨਾਲ ਹੀ ਤuਰਦਾ 
ਤuਰਦਾ ਮ0ਜ਼ਰ ਰਲ ਿਗਆ। ਦ$ਵV ਲ7ਘ0 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਚ0ਤ0 ਕਰਨ ਲ=ਗ0।
"ਤ0ਰ0 ਮਗਰ\ ਤ? ਿਜਵV ਘਰ0 ਭ7ਗ ਭu=ਜਣ ਲ=ਗੀ , ਮ0ਲ0 ਨ0 ਬ0ਬ0 ਦੀ ਗ=ਲ A ਮ7ਨਣਾ ਹੀ ਬ7ਦ ਕਰ 
ਿਦ=ਤਾ ". ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ7ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ0 ਖ0ਤ ਚ ਵੜ`ਦਾ ਸੀ। ਐਸ ਸਾਲ ਅ=ਧ0 ਖ0ਤ ਚ ਕਪਾਹ 
ਬੀਜੀ। ਬਾਪ6 ਨ0 ਆਿਖਆ ਜ0 ਤ67 ਨਹQ ਬੀਜਣੀ ਸਾA ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0ਦ0। ਉਹ ਵੀ ਨਹQ ਮ7ਿਨਆ ਹ? 
ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ A ਜਰ6ਰ ਦ0 ਿਦ=ਤੀ। . ਹuਣ ਤ67 ਆ ਿਗਆਂ ਤ? ਤ0ਰ0 ਿਸਰ ਤ0 ਿਫਰ ਿਸ=ਟਤਾ ਸਭ। 
ਿਵਆਹ ਦuਨੀਆਂ ਦ0 ਹੀ ਹu7ਦ0 ,ਮ0ਰਾ ਵੀ ਹ$ਇਆ ਇਹਦ0 ਤ\ ਤ? ਨਵ? ਹੀ ਏ ਦ0ਖ ਲ[ "ਰਾਤ ਲਾਕ0 
ਵੀ " ਬਰਾਬਰ ਤuਿਰਆ ਜ?ਦਾ। " ਮ0ਜਰ ਨ0 ਇ=ਕ$ ਸਾਹ0 ਕਈ ਗ=ਲ? ਆਖ ਿਦ=ਤੀਆਂ।
ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ A ਜ਼ਮੀਨ ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0ਣ ਦੀ ਗ=ਲ ਸuਣਕ0 ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 ਸ=ਤQ ਕ=ਪੜੀ ਅ=ਗ ਲ=ਗ 
ਗਈ ਸੀ। ਉਹA ਅ7ਦਰ ਖਾਤ0 ਸ6ਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦ0 ਤ0 ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਚ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਇਹ$ ਟ=ਬਰ ਸੀ। ਿਮ7ਟ? ਦੀ ਮuਲਾਕਾਤ ਿਵ=ਚ ਮ0ਜ਼ਰ ਕਈ ਗu=ਝੀਆਂ ਸ=ਟ? ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ।
ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤ? ਜੀਤੀ ਨ0 ਰ$ਟੀ ਪਕਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਬ[ਠਕ0 ਰ$ਟੀ ਖਾਣ ਲ=ਗਾ। ਗuਰਮ0ਲ 
ਅਜ0 ਪ[ਰ ਿਜਹ0 ਮਲਦਾ ਿਫਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਰ$ਟੀ ਖਾ ਕ0 ਉਹ ਉLਿਠਆ , "ਮN ਚ=ਲ ਕ0 ਵਾਹੀ ਲ=ਗਦ? ਤ67 ਪ=ਠ0 ਵ=ਢ ਕ0 ਘਰ0 ਿਸ=ਟ ਿਲਆ ਤ0 
ਮਗਰ\ ਆਜਾ ਛ0ਤੀ ਅ=ਜ ਵਾਹੀ ਦਾ ਮuਕਾਈਏ ਿਫਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਛ=ਡੀਏ। ".
" ਤ67 ਵ=ਢ ਕ0 ਰਖਦQ ਮN ਚ=ਕ ਿਲਆਉਂ ਹਲ0 ਮN ਰ$ਟੀ ਵੀ ਨਹQ ਖਾਧੀ " .ਗuਰਮ0ਲ ਉਹਦੀ ਗ=ਲ 
ਅਣਸuਣੀ ਿਜਹੀ ਕਰਦਾ ਬ$ਿਲਆ। ਮਦਨ A ਹਰਖ ਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ 
ਿਦਨ ਭਰ ਭ7ਬੀਰੀ ਵ?ਗ ਘu7ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਵV ਘਰ ਦਾ ਜੀਅ ਨਾ ਹ$ਕ0 ਸ?ਝੀ ਹ$ਵ0 ਗuਰਮ0ਲ ਇ7ਝ 
ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖ=ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹA ਕ7ਮ ਤ\ ਇਨਕਾਰ ਨਹQ ਸੀ ਪਰ ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ ਵਾਲੀ ਸuਣੀ 
ਗ=ਲ ਉਹਦ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਛ0ਕ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
" ਮN ਕੀ ਸਾਲ ਥ$ਡਾ ਦ0ਣ ਦ0ਣਾ ਕ$ਈ , ਵ=ਢਣ0 ਤ? ਵ=ਢ ਨਹQ ਮ0ਰ0 ਵ=ਲ\ ਸਾਰ0 ਡ7ਗਰ ਵ0ਚ ਦਵ$ , 
ਿਫਰ ਚu7ਘੀ ਜਾਇਓ ਿਜਹੜਾ ਥਣ ਚu7ਗਣਾ ਹ$ਇਆ। " ਮਦਨ ਨ0 ਗu=ਝੀ ਗ=ਲ ਆਖੀ।
ਗuਰਮ0ਲ ਡ]ਰ ਭ]ਰ ਿਜਹਾ ਹ$ ਿਗਆ ਉਹA ਐਸ0 ਉLਤਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹQ ਸੀ। ਬuੜਬuੜ ਕਰਦਾ ਉਹ 
ਦਰ\ ਬਾਹਰ ਿਨ=ਕਲ ਿਗਆ।
" ਬਾਹਰ ਰਿਹਕ0 ਇਹA ਵੀ ਬ$ਲਣਾ ਆ ਿਗਆ " . ਜੀਤੀ ਦ0 ਬ$ਲ ਸੀ। ਘਰ ਤ\ ਬਾਹਰ ਦੀ 
ਿਜ7ਦਗੀ ਐਨੀ ਕu ਕuਰਖਤ ਹ[ ਿਕ ਚ7ਗ0 ਭਲ0 A ਬ$ਲਣਾ ਿਸਖਾ ਿਦ7ਦੀ ਹ[। ਉਸਦ0 ਬਦਲ0 ਤ0ਵਰ ਦ0ਖ 
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ਕ0 ਗuਰਮ0ਲ ਉਸ ਿਦਨ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕ7ਮ ਲ=ਿਗਆ ਿਰਹਾ। ਦuਪਿਹਰ ਦ0 ਰ$ਟੀ ਵੀ ਖਾ ਕ0 ਨਾਲ ਹੀ 
ਆ ਲ=ਿਗਆ।
ਰਾਤ ਦੀ ਰ$ਟੀ ਵ0ਲ0 ਉਹਨ0 ਬੜ0 ਿਪਆਰ ਿਜਹ0 ਨਾਲ ਆਿਖਆ ," ਬਾਈ, ਮN ਿਕ ਸ$ਚਦ?। "
ਮਦਨ ਦਾ ਮ=ਥਾ ਠਣਿਕਆ " ਤ67 " ਆਖਕ0 ਬ$ਲਣ ਵਾਲਾ ਅ=ਜ ਬਾਈ ਿਕਵV ਅ=ਖ ਿਰਹਾ ਕuਝ ਤ? 
ਗ=ਲ ਜਰ6ਰ ਹ[।
ਉਸਨ0 ਿਸਰਫ ਹ67 ਿਕਹਾ ," ਮN ਸ$ਚਦਾ ਅ=ਧੀ ਪ[ਲੀ ਆਪ? ਮੀਤ ਿਕਆਂ A ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0 ਿਦ7ਨ0 ਆ 
ਅ=ਧੀ ਆਪਣ0 ਲਈ ਤ0 ਡ7ਗਰ? ਲਈ ਮu=ਕਦੀ ਨਹQ,".
ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸuਣਕ0 ਉਹਦ0 ਮ67ਹ ਕuਸ[ਲਾ ਹ$ ਿਗਆ।
" ਮN ਨਹQ ਭ[ਣ ਦ0 ਯਾਰ? A ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਜਮੀਨ ਤ67 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦਾ ਜ$ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ , ਅ=ਜ 
ਜ਼ਮੀਨ ਠ0ਕ0 ਤ0 ਿਦ7ਨਾ ਕ=ਲ` A ਤQਵੀ ਵੀ ਦVਦੀ, ਯਦ0 ਅਣਖ? ਦ0 " .
ਉਸ ਦਾ ਐਨਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਦ0ਰ ਸੀ ਿਕ ਗuਰਮ0ਲ ਉਸA ਪ[ ਿਨ=ਕਿਲਆ ," ਭ[ਣ ਦ0 ਲ=ਕੜਾ , ਤ0ਰੀ 
ਹਰ ਗ=ਲ ਤੀਵQ ਤ0 ਿਕਉ ਂਮu=ਕਦੀ ਏ " .ਉਹਨ0 ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ A ਹ=ਥ ਆ ਪਾਇਆ। ਮਦਨ ਦ0 
ਹ=ਥ ਚ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਚ ਰ$ਟੀ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨ0 ਉਹੀ ਥਾਲ ਫੜਕ0 ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਸਰ ਚ 
ਮਾਿਰਆ। ਦ$ਵV ਗu=ਥਮ ਗu=ਥਾ ਹ$ ਗਏ। ਰ]ਲਾ ਸuਣਕ0 ਆਂਢੀ ਗuਆਂਢੀ ਆਏ ਦ$ਵ? ਨ0 ਮਸQ 
ਛuਡਾਇਆ।
ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ A ਧਰਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨ? ਜ=ਟ? ਵ?ਗ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮuਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ 
ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸਵ0ਰ ਫ[ਸਲਾ ਹ$ ਵੀ ਿਗਆ ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਿਵ=ਚ\ ਡ7ਗਰ? ਜ$ਗੀ ਰ=ਖਕ0 ਬਾਕੀ 
ਮੀਤ ਿਕਆਂ ਟ=ਬਰ A ਠ0ਕ0 ਤ0 ਦ0 ਿਦ=ਤੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮ0ਜਰ ਦ0 ਟ=ਬਰ 
ਨਾਲ ਸ?ਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹuਣ ਉਹ ਉਹਨ? ਨਾਲ ਰਲ ਕ0 ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲ=ਗਾ। ਸ_ਦਾ ਉਹ ਆਪਣ0 
ਘਰ ਜ? ਖ0ਤ ਰ$ਟੀ ਪਾਣੀ ਉਸਦਾ ਮ0ਜਰ ਦ0 ਟ=ਬਰ ਵ=ਲ\ ਆਉਂਦਾ।
ਪ7ਜ ਿਕ=ਿਲਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸu=ਖ ਹ$ ਸਕਦਾ ਹ[ ਉਸA ਹuਣ ਪਤਾ ਲ=ਗਾ ਸੀ।
ਬ0ਬ0 ਦ0 ਖਰਚ0 ਲਈ ਉਸਨ0 ਕਣਕ ਤ0 ਛਮਾਹੀ ਪ[ਸ0 ਦ0ਣ0 ਮ7ਨ ਲ[ ਸੀ। ਭਰਾ ਨਾਲ\ ਸ਼ਰੀਕ ਹuਣ 
ਉਸA ਨ0ੜ0 ਨ0ੜ0 ਜਾਪਣ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਿਜਹੜ0 ਮਾਣ ਤ0 ਇ=ਜਤ A ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਰਸਦਾ ਿਰਹਾ 
ਹuਣ ਉਸA ਿਮਲਣ ਲ=ਗਾ ਸੀ।

"ਕ8ੜੀ ਿਨ)ਮ 4 ਪਤਾਸ( ਲਗਦ( ਿਵਹੜ( ਛਿੜਆਂ ਦ( ,
ਿਸਖ਼ਰ ਦuਪਿਹਰ( ਝHਜਰ ਛਣਕ( ਿਵਹੜ( ਛਿੜਆਂ ਦ( ,"

ਮ0ਜਰ ਗ=ਲ? ਬਾਤ? ਦਾ ਹੀ ਨਹQ ਕ7ਮ ਲਈ ਵੀ ਹ=ਡ? ਪ[ਰ? ਦਾ ਖu=ਲ`ਾ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ ਿਜਹੜ0 ਕ7ਮ A 
ਿਮਣ ਿਮਣ ਕਰਦਾ ਹ_ਕ ਜ?ਦਾ ਸੀ ਮ0ਜਰ ਉਸ0 A ਮਦਨ ਦ0 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹ=ਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। 
ਮਦਨ A ਕ$ਈ ਚ$ਰੀ ਬ0ਈਮਾਨੀ ਉਹਦ0 ਿਦਲ ਚ ਕਦ0 ਨਜ਼ਰ ਨਹQ ਸੀ ਆਈ। ਬੀਜ , ਖਾਦ ਪਾਣੀ 
ਹਰ ਇ=ਕ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਲਖਕ0 ਰ=ਖਦਾ ਤ0 ਹਮ0ਸ਼? ਿਹਸਾਬ ਿਦ7ਦਾ। ਮਦਨ A ਵੀ ਮ0ਜਰ ਵ?ਗ 
ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮ7ਜ0 ਤ0 ਰ$ਟੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਿਜਵV ਮ0ਜਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ ਘਰ ਿਵ=ਚ ਉਂਵV ਦਾ 
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ਹੀ ਮਦਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹA ਹuਣ ਕuਝ ਹ$ਰ ਨਹQ ਖਟਕਦਾ ਸੀ ਬ=ਸ ਖਟਕਦੀ ਸੀ ਰਾਤQ ਨਾਲ ਦੀ 
ਛ=ਤ ਤ0 ਪਏ ਮ7ਜ0 ਤ\ ਚ6ੜੀਆ ਂਦ0 ਖਨਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉLਪਰ\ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਿਵਹਾਰ , ਇ7ਝ ਲਗਦਾ 
ਸੀ ਿਜਵV ਉਹ ਰ$ਟੀ ਦਾ ਥਾਲ ਫੜਾਉਂਦੀ ਜਾਣ ਬu=ਝ ਕ0 ਉਂਗਲ? ਨਾਲ ਉਂਗਲ? ਛuਹਾ ਜ?ਦੀ ਸੀ। ਉਹ 
ਲ=ਸੀ ਜ? ਦu=ਧ ਪੀ ਕ0 ਬ=ਸ ਆਖਦਾ ! ਤ? ਉਹ ਮ=ਲ$ਮLਲੀ ਿਗਲਾਸ ਦuਬਾਰਾ ਭਰ ਿਦ7ਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ 
ਅ=ਖ? ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆ ਂਉਸA ਜੀਤੀ ਨਾਲ\ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਲਗਾਅ ਘ=ਟ ਕਰਨ ਲ=ਗੀਆਂ ਸੀ।ਭਾਵV 
ਜੀਤੀ ਨਾਲ\ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਰ7ਗ ਸ?ਵਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਉਸਤ\ ਿਕਤ0 ਵ=ਧ ਭਰਵੀਆਂ ਸੀ। 
ਕ=ਦ ਿਨ=ਕਾ ਸੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਲ7ਮੀ ਨਹQ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਸਰ ਉਸਦਾ ਭਰਵ? ਸੀਨਾ ਪ6ਰੀ ਕਰ 
ਿਦ7ਦਾ ਸੀ। ਦ0ਖਣ ਵਾਲ0 A ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਨਹQ ਸੀ ਹu7ਦਾ ਿਕ ਿਕਥ\ ਗਰਦਨ ਖਤਮ ਹ$ਈ ਤ0 ਛਾਤੀ ਸ਼uਰ6। 
ਉਮਰ ਦ0 ਅਜ0 ਉਸ ਪੜਾਅ ਚ ਸੀ ਿਜ=ਥ0 ਵ=ਟ\ ਵ=ਟੀ ਰ$ਟੀ/ ਚਾਹ ਲ[ਕ0 ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦ0 ਲ=ਕ ਦ0 
ਹuਲਾਰ0 ਜਾਨ ਕ=ਢ ਲNਦ0 ਸੀ। ਮਦਨ A ਲਗਦਾ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ? ਚ ਤ? ਇ7ਝ ਝ6ਲ ਜਾਏਗੀ ਿਜਵV ਬਾਝ 
ਨ0 ਕ$ਈ ਘu=ਗੀ ਜਕੜੀ ਹ$ਵ0। ਉਹ ਸਭ ਦ0 ਸਾਹਮਣ0 ਉਹA ਭਾਵV "ਜੀ" ਆਖਕ0 ਬuਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। 
ਪਰ ਕ=ਿਲਆਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲ[ ਲNਦੀ ਭਾਵV ਿਰਸ਼ਤ0 ਚ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜ0ਠ ਦਾ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ। ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਚ 
ਗu=ਝ0 ਤੀਰ ਛ=ਡਦ0 ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲ7ਘ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਚ ਉਹਨ? ਅ=ਧੀ ਕu ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮ=ਕੀ ਤ0 ਚਰੀ। ਮ=ਕੀ A ਸ?ਭਦ0 
ਹ$ਏ ਦ$ਵV ਤੀਜ0 ਪਿਹਰ ਦੀ ਚਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹ0 ਸੀ। ਿਕਧਰ\ ਬ=ਦਲ ਗਰਜਣ ਲ=ਗਾ। ਚਾਹ ਨਾਲ\ 
ਮ0ਜਰ A ਸ਼ਿਹਰ\ ਿਨ=ਕਾ ਮ$ਟਾ ਸ]ਧਾ ਲ[ ਕ0 ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਮਦਨ A ਡ7ਗਰ? ਲਈ ਪ=ਠ0 
ਵ=ਢ ਘਰ ਲ[ ਕ0 ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਿਹਰ A ਸਾਈਕਲ ਚu=ਕ ਤuਰ ਿਪਆ।
ਉਹਦ0 ਚਰੀ ਵ=ਢਦ0 A ਮQਹ ਨ0 ਇ=ਕ ਛ=ਟਾ ਿਜਹਾ ਿਦ=ਤਾ ਤ0 ਿਫਰ ਸ6ਰਜ ਇ=ਕ ਦਮ ਚਮਕ ਿਗਆ।  
ਧਰਤੀ ਿਵ=ਚ$ ਭੜਦ[ਹ ਮਾਰਨ ਲ=ਗੀ।  ਪਰ ਉਸA ਇਹ ਗਰਮ ਿਮ=ਟੀ ਦੀ ਖuਸਬ$ ਚ7ਗੀ ਲਗਦੀ 
ਸੀ।  ਵ=ਢਕ0 ਭਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲ=ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਮ$ ਚਾਹ ਤ0 ਰ$ਟੀ ਚ=ਕੀ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਿਦਸੀ।  
ਦ6ਰ\ ਹੀ ਹ=ਥ ਿਹਲਾ ਕ0 ਉਹਨ0 ਖ0ਤ ਚ ਹੀ ਬuਲਾ ਿਲਆ।  ਨੀਝ ਨਾਲ ਉਹ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ A ਦ0ਖਦਾ 
ਿਰਹਾ।  ਧਰਤੀ ਿਜਹੀ ਕ$ਸੀ ਕ$ਸੀ ਜਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸA ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ\ ਉLਠਦੀ ਲ=ਗੀ।  ਉਸਦਾ 
ਿਦਲ ਉਂਝ ਹੀ ਧੜਕਣ ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸ ਰਾਤ ਜੀਤੀ A ਛ$ਹ ਲ[ਣ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਧੜਿਕਆ ਸੀ। 
ਸ਼ਾਮ\ ਨ0 ਉਹA ਇ7ਝ ਤ=ਕਦ0 ਦ0ਖ  ਵ=ਟ ਤ0 ਚਾਹ ਰ$ਟੀ ਰ=ਖਦ0 ,ਦ6ਰ\ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪu=ਿਛਆ ," 
ਮਦਨ , ਤ0ਰਾ ਵੀਰ ਿਕ=ਥ0 ਆ ?'  
" ਉਹ ਤ? ਆਪਣੀ ਝ?ਜਰ? ਵਾਲੀ ਦੀਆ ਂਰ$ਟੀਆਂ ਡੀਕ ਡੀਕ ਸ਼[ਰ ਵਗ ਿਗਆ ,ਅਖ0 ਮQਹ ਤ\ 
ਪਿਹਲ? ਸ]ਦਾ ਪ=ਤਾ ਲ[ ਆਵ?। " ਉਹਨ0 ਨਜਰ? ਲuਕਾਉਂਦ0 ਹ$ਏ ਜਵਾਬ ਿਦ=ਤਾ।  
" ਅ=ਛਾ ਤ[A ਨਹQ ਸੀ ਉਡੀਕ ਝ?ਜਰ? ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰ$ਟੀਆਂ ਦੀ " . ਸ਼ਾਮ$ ਉਹਦ0 ਜਮ? ਨਜ਼ਦੀਕ 
ਆ ਕ0 ਬ$ਲੀ।   
ਐਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤ\ ਮਦਨ A ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਿਪ7ਡ0 ਚ\ ਆਪਣ0 ਿਪ7ਡ0 ਜਹੀ ਖuਸਬ$ ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਈ।  ਉਹ 
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮQਹ ਚ ਿਭ=ਜ ਗਈ। ਚਰੀ ਤ0 ਮ=ਕੀ ਨ0 ਉਹਨ? A ਿਤ7ਨ ਪਾਸ0 ਤ\ 
ਲuਕ$ ਰਿਖਆ ਸੀ।  ਉਹਨ0 ਸ਼ਾਮ\ A ਬਾਹ\ ਫੜਕ0 ਚਰੀ ਦੀ ਭਰੀ ਦ0 ਨਾਲ ਖuਦ A ਸu=ਟਦ0 ਹ$ਏ 

ਛੜਾ FACEBOOK PAGE !13

http://www.facebook.com/harjotdikalam


ਆਪਣ0 ਉLਪਰ ਹੀ ਸu=ਟ ਿਲਆ।  ਹuਣ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਚ\ ਕ$ਈ ਉਹਨ? A ਨਹQ ਦ0ਖ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਿਸਵਾਏ ਅਸਮਾਨ ਚ ਮQਹ ਮਗਰ\ ਉLਡਣ ਲ=ਗ0 ਪ7ਛੀਆਂ ਤ\।  
ਉਸਦਾ ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਿਨ=ਕਿਲਆ ਸ=ਚ ਚ ਸ਼ਾਮ\ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਿਕਸ0 ਨਰਮ ਪ7ਛੀ ਵ?ਗ ਝ6ਲ 
ਗਈ ਸੀ।  
ਕੀ ਕਰਦN ਮਦਨ. ...... ਕ$ਈ ਦ0ਖ ਲ6ਗਾ। ........ ਇਹ ਜਾਣਿਦਆਂ ਿਕ ਇਸ ਵ0ਲ0 ਇਸ ਥ? ਤ0 
ਿਕਸ0 ਦ0 ਦ0ਖਣ ਦਾ ਕ$ਈ ਸਵਾਲ ਨਹQ ਸੀ।  ਪਰ ਉਸਦੀ ਗ=ਲ ਪ6ਰੀ ਹ$ਣ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 
ਬu=ਲ? ਨ0 ਉਸਦੀ ਗ=ਲ A ਬu=ਲ? ਚ ਦਬਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਸਦ0 ਹ=ਥ ਉਸਦ0 ਅ=ਧ ਿਗ=ਲ0 ਿਜਹ0 ਿਜਸਮ A 
ਪਲ$ਸਣ ਲ=ਗ0। ਮਦਨ ਉਸਦ0 ਅ7ਗ ਅ7ਗ A ਇ7ਝ ਛ$ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵV ਕ$ਈ ਬ=ਚਾ ਨਵV ਨਵV 
ਿਖਡ]ਣ0 A ਟ$ਹ ਟ$ਹ ਕ0 ਵ0ਖਦਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਿਜ7ਨ? ਸ$ਿਚਆ ਸੀ ਉਸਤ\. ਵ=ਧ ਉਸਦ0 ਕuਝ ਅ7ਗ? 
ਚ ਨਰਮੀ ਸੀ ਤ0 ਕuਝ ਚ ਸਖਤੀ।  ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲ? ਿਜਉ ਿਜਉਂ ਿਜਥ\ ਵੀ ਰਾਹ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਸਭ ਕuਝ ਇ=ਕ ਵਾਰ ਸਿਹਲਾ ਕ0 ਦ0ਖ ਲ[ਣਾ ਚਾਹu7ਦੀਆ ਂਸੀ।  ਤ0 ਉਸਦ0 ਸuਰਖੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕੀਤ0 
ਬu=ਲ? ਦੀ ਲਾਲੀ A ਚ6ਸ ਲ[ਣਾ ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ।  ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਹ=ਥ ਉਸਦੀ ਿਪ=ਠ ਤ0 ਜਕੜਨ ਲ=ਗ0 ਸੀ ਤ0 
ਨਹu7 ਉਸਦੀ ਿਪ=ਠ ਚ ਖu=ਬਣ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਉਸਦ0 ਮਨ ਦਾ ਇ=ਕ$ ਿਖਆਲ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸA 
ਕਪਿੜਆਂ ਤ\ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ0 ਿਨਹਾਰਨਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਮਨਾ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ।  
" ਕ=ਪੜ0 ਕਦ0 ਿਫਰ ਕ$ਈ ਆ ਜਾਊ , ਜ$ ਕਰਨਾ ਉਹ ਛ0ਤੀ ਕਰ !." ਮQਹ ਚ ਅ=ਧ ਿਭਜੀ ਤ0 ਕ$ਸੀ 
ਭਾਫ? ਛ=ਡੀ ਧਰਤੀ ਮਦਨ ਦ0 ਹ=ਥ? ਚ ਲ0ਟੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਛ0ਤੀ ਜਵਾਬ ਦ0 ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਿਦਖਾਉਂਦ0 ਉਸਨ0 ਖuਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖ$ਲ` ਕ0 ਉਸA ਥ=ਲ0 
ਿਖਸਕਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਸਦ0 ਪ=ਟ? ਦਾ ਰ7ਗ ਿਜਵV ਿਗ=ਲੀ ਹ$ਈ ਿਮ=ਟੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ।ਮਦਨ ਦਾ ਹ=ਥ 
ਲਗਦ0 ਹੀ ਪ=ਟ? ਚ ਿਖ=ਚ ਪ[ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦ0 ਹ=ਥ? ਨ0 ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਮuਲਾਇਮ ਪਰ ਭਾਰ0  ਪ=ਟ? A 
ਸਿਹਲਾਇਆ । ਉਸਦ0 ਪ=ਟ? ਚ ਖ6ਨ ਦ0 ਵਹਾਅ Aਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ  ਸਾਫ ਮਿਹਸ6ਸ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਊਹਦ0 ਹ=ਥ? A ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਿਜਸਮ ਚ\ ਿਸਮਦੀ ਅ=ਗ ਤ0 ਕ$ਸ0 ਕ$ਸ0 ਅਿਹਸਾਸ ਮ=ਘਦ0 
eਤੀਤ  ਹ$ਏ । ਉਸਦ0 ਆਪਣੀਆ ਂਲ=ਤ?  ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਹਾਲ ਕuਝ ਵ=ਖਰਾ ਨਹQ ਸੀ । ਉਸਨ0 
ਆਪਣ0 ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਸਤਰ A ਉਤਾਰ ਕ0 ਖuਦ A ਵੀ  ਸ਼ਾਮ$ ਵਰਗਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ।ਮਦਨ A ਵੀ 
ਸਮਝ ਸੀ ਨਾਲ ਲਗਦ0 ਖ0ਤ ਚ ਕਦ\ ਕ$ਈ ਆ ਜਾਏ ਕੀ ਪਤਾ।  ਉਸਨ0 ਖuਦ A ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਚਾਰ\ 
ਪਾਸ0 ਇ7ਝ ਵਲ ਿਲਆ ਿਜਵV ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਲ਼ ਿਵ=ਚ ਿਸ਼ਕਾਰ A ਵਲ ਲNਦਾ ਹ[। ਸ਼ਾਮ\  ਉਪ=ਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਲ=ਤ? A ਿਸਕ7ਜ0 ਵ?ਗ ਜਕੜ ਕ0 ਉਸਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਚ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤ=ਿਕਆ। ਲ=ਤ? ਚ 
ਲ=ਤ? ਫਸਦ0 ਹੀ ਿਜਵV ਿਜਸਮ? ਚ ਿਬਜਲੀ ਫ[ਲ  ਗਈ ਹ$ਵ0। ਉਸA ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਮਿਹਸ6ਸ 
ਕਰਕ0  ਸ਼ਰਮ ਤ0 ਮਦਹ$ਸ਼ੀ ਤ0 ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ\ ਨ0 ਅ=ਖ? ਮੀਚ ਲਈਆਂ। ਤ0 ਲ=ਤ? A ਉਸ 
ਿਸਕ7ਜ0 ਚ ਘu=ਟ ਿਲਆ।ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਕ=ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਿਜਵV ਉਹ ਮਦਨ A ਆਪਣ0 ਅ7ਦਰ 
ਸਮਾ ਲ[ਣਾ ਚਾਹu7ਦੀ ਹ$ਵ0 ।ਮਦਨ ਿਜਵV ਕ$ਈ ਲ7ਮੀ ਰ0ਸ ਦ]ੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਹਰ ਨਵV ਪਲ ਨਾਲ 
ਉਸਦ0 ਝਟਕ0 ਤ0ਜ਼ ਹ$ ਰਹ0 ਸੀ ।ਸ਼ਾਮ$ ਦਾ ਰ7ਗ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਊਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕ$ਈ ਬ$ਲ 
ਨਾਲ\ ਿਸਰਫ ਇ=ਕ ਲ7ਮੀ ਸ਼ੀਤਕਾਰ ਸuਣਾਈ ਦ0 ਰਹੀ ਸੀ .........  ਜ$ ਮQਹ ਅਸਮਾਨ\ ਨਹQ 
ਵ=ਿਸਆ ਉਹ ਹuਣ ਦ$ ਸਰੀਰ? ਚ\ ਵ=ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ\ ਿਕਤ0 ਵ=ਧ ਕ$ਸ0 ਕ$ਸ0 ਿਜਹ0 
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ਅਿਹਸਾਸ ਉਹਨ? A ਮਿਹਸ6ਸ ਹ$ਏ। ਤ0 ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਭੜਦ[ਹ ਪਸੀਨ0 ਨਾਲ ਿਭ=ਜ ਗਈ। 
ਗਰਮ ਹਵਾ ਦ0 ਬu=ਿਲ`ਆ ਨ0 ਪuਰ0 ਵਰਗੀ ਠ7ਡਕ ਉਹਨ? ਦ0 ਸਰੀਰ? ਚ ਮਿਹਸ6ਸ ਕਰਵਾ ਿਦ=ਤੀ। 
ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਹ ਡਰ ਉਹ ਭਾਵ ਸਭ ਇ=ਕਦਮ ਿਸਮਟ ਗਏ। ਿਚਰ? ਤ\ ਤਰਸ0 ਬ=ਦਲ ਜ7ਮ 
ਕ0 ਵਿਰਆ। ਤ0 ਿਜਵV ਧਰਤੀ ਵੀ ਿਨਹਾਲ ਹ$ ਗਈ ਹ$ਵ0। ਮਦਨ A ਝ?ਜਰ? ਤ0 ਚ6ੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼$ਰ 
ਇ=ਕ$ ਵ0ਲ0 ਸuਿਣਆ ਤ0 ਸ7ਗੀਤ ਵਰਗਾ ਲ=ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਉਸਦ0 ਆਪਣ0 ਹ=ਥ? ਚ ਸੀ 
। ਤ0 ਧuਰ ਅ7ਦਰ ਤ=ਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵ=ਸ ਗਈ ਸੀ ।ਇ=ਕਦਮ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਬਰਫ਼ ਿਜਹਾ ਸ਼ੀਤ 
ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ । 
ਕ=ਪਿੜਆ ਂਤ\ ਿਮ=ਟੀ ਝਾੜ ਦ$ਵV ਵ=ਟ ਤ0 ਬਿਹਕ0 ਿਮ=ਸੀਆਂ ਰ$ਟੀਆਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲ=ਗ0। ਮਦਨ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਜਵV ਹ]ਲਾ ਫu=ਲ ਵਰਗਾ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਚ=ਤ ਉLਡਜ6 ਉLਡਜ6 ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅ=ਧੀ 
ਧu=ਪ ਤ0 ਅ=ਧੀ ਛ? ਿਵ=ਚ ਵਗਦੀ ਹ$ਈ ਹਵਾ ਨ0 ਕ$ਈ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਆਨ7ਦ ਸੀ। ਮਦਨ A ਲ=ਗਾ 
ਿਜਵV ਜ0 ਧਰਤੀ ਤ\ ਉਸ ਪਾਰ ਸਵਰਗ ਦ=ਸਦ0 ਹਨ ਤ? ਇਸਤ\ ਸ$ਹਣਾ ਨਹQ ਹ$ ਸਕਦਾ ਤ0 ਜ0 ਓਥ0 
ਪਰੀਆਂ ਹ$ਣਗੀਆਂ ਜਰ6ਰ ਸ਼ਾਮ$ ਵਰਗੀਆਂ ਹ$ਣਗੀਆਂ। ਿਜਸਦ0 ਿਦਲ ਚ ਅਮu=ਕ ਿਪਆਰ ਸੀ ਉਸ 
ਲਈ ਚਾਹਤ ਸੀ , ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਨਹQ ਿਜਸਨ0 ਉਸA ਤ0 ਉਸਦ0 ਅਿਹਸਾਸ? ਦਾ ਕ]ਡੀ ਮu=ਲ ਵੀ 
ਨਹQ ਸੀ ਵ=ਿਟਆ।
ਰ$ਟੀ ਖਾ ਕ0 ਭ?ਡ0 ਚu=ਕ ਸ਼ਾਮ$ ਘਰ ਵ=ਲ ਤuਰ ਗਈ। ਮਦਨ A ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸਦੀ ਤ$ਰ ਿਵ=ਚ ਕuਝ 
ਬਦਲ ਿਗਆ ਹ$ਵ0 ਿਜਵV ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਵਿਹ7ਦ0 ਪਾਣੀ ਚ ਉਛਾਲ ਵ=ਧ ਜਾਣ। ਖ]ਰ0 ਇਹ ਸ=ਚ ਸੀ 
ਜ? ਉਹਦ0 ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ। ਉਹ ਉਸ0 ਜ਼ਮੀਨ ਉLਤ0 ਿਲਟ ਿਗਆ ਿਜਥ0 ਕuਝ ਪਲ ਪਿਹਲ? ਉਹ ਤ0 
ਸ਼ਾਮ\ ਲ0ਟ0 ਹ$ਏ ਸੀ।

ਹਾਿਜ਼ਰ ਕਾਜ਼ੀ ਤ( ਪBਚ ਸਦਾਇ ਸਾਰ(, ਭਾਈਆਂ ਿਜ਼ਮJ 4 ਕ/ਛ ਪਵਾਈ ਆਹੀ ।
ਵ/ਢੀ ਦ( ਕ( ਿਜ਼ਮJ ਲE ਗਏ ਚ)ਗੀ, ਬ)ਜਰ ਿਜ਼ਮJ ਰ)ਝ(ਟ( 4 ਆਈ ਆਹੀ ।

ਕ/ਛH ਮਾਰ ਸ਼ਰੀਕ ਮਜ਼ਾਖ ਕਰਦ(, ਭਾਈਆਂ ਰHਝ( ਦ( ਬਾਬ ਬਣਾਈ ਆਹੀ ।
ਗ/ਲ ਭਾਬੀਆਂ ਏਹ ਬਣਾਇ ਛ/ਡੀ, ਮਗਰ ਜ/ਟ ਦ( ਫ/ਕੜੀ ਲਾਈ ਆਹੀ । 

               ( ਹੀਰ, ਵਾਿਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਿਵਚP )

ਸ਼ਾਮ$ ਤ0 ਮਦਨ ਬਾਰ0 ਚu7ਝ ਚਰਚਾ ਿਛੜ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅ7ਦਰਖ਼ਾਤ0 ਇਹ$ ਚਰਚਾ ਹਰ ਘਰ ਬਾਰ0 
ਸੀ ਮਦਨ ਕ$ਈ ਇ=ਕਲਾ ਇਸ ਿਪ7ਡ ਦਾ ਛੜਾ ਨਹQ ਸੀ। ਿਪ7ਡ ਦ0 ਹਰ ਦ6ਜ0 ਤੀਜ0 ਘਰ ਚ ਇ=ਕ 
ਅ=ਧ ਛੜਾ ਜਰ6ਰ ਸੀ। ਕ$ਈ ਘ=ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹ$ਣ ਕਰਕ0 ਛੜਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਕ$ਈ ਿਕਸ0 ਹ$ਰ ਕਾਣ 
ਕਰਕ0। ਕuੜੀਆਂ ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਿਕਸ0 ਘਰ ਸੀ ਿਕਸ0 ਿਤ7ਨ ਚਾਰ ਮu7ਿਡਆਂ ਿਪ=ਛ0 ਇ=ਕ ਕuੜੀ ਬ=ਚਦੀ 
ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮu7ਿਡਆਂ A ਨਜ਼ਰ\ ਬਚਾ ਲਊਗੀ। ਨਹQ ਤ? ਦਾਈਆਂ ਜ7ਮਦ0 ਹੀ ਗਲ 
ਚ ਗ6ਠਾ ਦ0 ਿਦ7ਦੀਆਂ ਸੀ। ਹ$ਰ ਨਹQ ਤ? ਅਫੀਮ ਹੀ ਚਟਾ ਿਦ7ਦੀਆਂ ਸੀ। ਕ$ਈ 10 ਚ\ ਇ=ਕ ਘਰ 
ਹu7ਦਾ ਸੀ ਜ$ ਕuੜੀਆਂ A ਨਹQ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਨਹQ ਇਹ ਆਮ eਵਾਿਨਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਿਜਹੜੀਆਂ 
ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਸQ ਰuਲ ਖuਲ ਕ0 ਪਲਦੀਆਂ ਉਹਨ? ਿਵਚ\ ਵੀ ਕਈ ਖuਰਾਕ ਖuਣ\ ਜ? ਿਬਮਾਰੀ 
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ਦ0 ਇਲਾਜ ਖuਣ\ ਮਰ ਜ?ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੜ0 ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗ=ਲ ਸੀ। ਘ=ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤ0 
ਿਕਸ0 ਪਾਿਸਓਂ ਊਣ0 ਹ$ਣ ਤ0 ਿਵਚ$ਲ0 A ਖਵਾ ਿਪਆ ਕ0 ਹੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ$ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਵੀ 
ਕ$ਈ ਗਰੀਬ ਗuਰਬ0 ਦੀ ਕuੜੀ ਹੀ ਜuੜਦੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਮu=ਲ ਜ? ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲ0 ਪNਦਾ ਜ? ਪ[ਸ0 
ਬਦਲ0 ਪਰ ਉਹA ਦ$ਨ? ਿਵਚ\ ਕuਝ ਵੀ ਨਹQ ਸੀ ਿਮਲਦਾ ਮu=ਲ ਵ=ਟਣ ਵਾਲ0 ਕ$ਈ ਹ$ਰ ਹu7ਦ0 ਉਸਦ0 
ਿਹ=ਸ0 ਆਉਂਦਾ ਤ? ਿਸਰਫ ਿਦਨ ਭਰ ਰ$ਟੀ ਟu=ਕ ਿਫਰ ਘਰਵਾਲ0 ਦੀ ਜਰ6ਰਤ ਤ0 ਜ0 ਘਰ ਚ ਕ$ਈ 
ਹ$ਰ ਕuਆਰਾ ਮਰਦ ਤ? ਉਸਦੀ ਜਰ6ਰਤ।
ਇਹ ਮ6ਕ ਸਿਹਮਤੀ ਹੀ ਹu7ਦੀ ਨਹQ ਤ? ਜ਼ਮੀਨ ਵ7ਡ0 ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹ7ਦਾ। ਿਜ=ਥ0 ਵੀ ਇ=ਕ ਘਰ 
ਚ ਇ=ਕ ਤ\ ਵ=ਧ ਭਰਜਾਈਆ ਂਹu7ਦੀਆ ਂਓਥ0 ਛੜ0 ਦਾ ਮu=ਲ ਵ=ਧ ਪNਦਾ। ਤ0 ਦ6ਿਜਆ ਂਦ0 ਿਦਲ ਚ 
ਤ]ਖਲਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹ7ਦਾ।
ਇਹ$ ਹuਣ ਗ=ਲ ਗuਰਮ0 ਲ ਉਹਦੀ ਮ? ਤ0 ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਦਲ ਚ ਰੜਕਣ ਲ=ਗੀ ਸੀ। ਗuਰਮ0ਲ A 
ਹਮ0ਸ਼ਾ ਇਹ$ ਲ=ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮਦਨ ਉਹਦ0 ਦਬਕ0 ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹ[ ਤ0 ਉਹ ਰਹ0ਗਾ ਵੀ ਛੜਾ 
ਹੀ। ਜ0 ਉਹ ਮੀਤ ਿਕਆਂ A ਕਿਹਕ0 ਉਸਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤuੜਵਾ ਕ0 ਖuਦ ਨਾਲ ਜੀਤੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ 
ਜuੜਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ? ਹuਣ ਉਸA ਿਰਸ਼ਤਾ ਜuੜਨਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ।
ਿਰਸ਼ਤਾ ਤuੜਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹA ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਹੀ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ।
"ਦ0ਖ, ਥ$ਡ0 ਕ$ਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹ[ਗੀ ਥ$ੜੀ ਉਹਦ0 ਚ ਵੀ ਅ=ਧੀ ਮਾਰ6 ਏ , ਤ0 ਹਨ0ਰੀ ਆਉਂਦ0 ਹੀ ਰ0ਤਾ 
ਹੀ ਰ0ਤਾ। ਮ0ਰ0 ਕ$ਲ ਿਲਖਕ0 ਲ[ ਲਾ ਜ0 ਮਦਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹ$ ਿਗਆ ਤ? ਤ0ਰਾ ਨਹQ ਹu7ਦਾ। ਕ]ਣ 
ਆਪਣੀ ਧੀ A ਇਸ ਬ7ਜਰ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਿਵਆਹ6। "
ਗuਰਮ0ਲ ਉਂਝ ਵੀ ਕ7ਨ? ਦਾ ਕ=ਚਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਦ0 ਿਵਆਹ ਲਈ ਰuਕਦ0 ਰuਕਦ0 ਉਹਦ0 ਆਪਣ0 ਧ]ਲ0 
ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਤ ਬuੜ0 ਦੀ ਗ=ਲ ਸ=ਚੀ ਸੀ। ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲ[ ਕ0 ਿਵਚ$ਲ0 A ਪ[ਸ0 
ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰ\ ਮuੜ ਿਕਧਰ0 ਉਸਦ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਲਈ ਪ[ਸ0 ਜuੜਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹQ ਸੀ।
" ਿਫਰ ਕੀ ਕਰ? ਤਾਇਆ , ਹuਣ ਤ? ਿਵਚ$ਲ0 ਨ0 ਿਵਆਹ ਪ=ਕਾ ਕਰਵਾ ਿਦ=ਤਾ".ਉਹਨ0 ਮਸ$ਸਦ0 
ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
"ਇਹ ਤ? ਤ0ਰੀ ਗ=ਲ ਪ=ਕੀ ਹ7ਬੜ? ਆਲ0 ਿਬਸ਼ਨ0 ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮN ਕਦ0 ਟu=ਿਟਆ ਨਹQ 
ਸuਿਣਆ , ਪਰ ਜ0 ਉਹ$ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤ[A ਹ$ ਜਾਏ ਫ0ਰ। "ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਉਹਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਚ ਝਾਕਦ0 
ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
"ਇ7ਝ ਿਕਵV , ਉਸਦ0 ਅ=ਖ? ਚ ਿਬਸ਼ਨ0 ਦੀ ਗ=ਲ? ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜੀਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉLਭਰ 
ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਹ6 ਕuਝ ਤ0ਜੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚ ਦ]ਿੜਆ ਤ0 ਆਵਾਜ਼ ਉਸ0 ਤ0ਜੀ ਨਾਲ 
ਬਾਹਰ ਿਨ=ਕਲੀ। ਪਰ ਚ$ਰੀ ਫੜ0 ਜਾਣ ਦ0 ਡਰ\ ਅਖੀਰਲ0 ਸ਼ਬਦ ਹ]ਲੀ ਬ$ਲ0।
"ਪ[ਸ0 ਦੀ ਪu=ਤ ਏ ਸਾਰੀ ਦuਨੀਆਂ ਤ67 ਿਬਸ਼ਨ0 ਹ=ਥ ਪ[ਸ0 ਧਰ ਇ=ਕ ਭਾਨੀਮਾਰ ਿਵ=ਚ ਪਾਵ?ਗ0 ਆਪ? 
ਿਚ=ਠੀ ਤ0ਰ0 ਨਾਮ ਦੀ ਤ$ਰ?ਗ0।"
ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਬੜ0 ਹ_ਸਲ0 ਨਾਲ ਆਿਖਆ।
"ਪਰ ਮ0ਰ0 ਕ$ਲ ਕ$ਈ ਪ[ਸਾ ਨਹQ ਇਸ ਵ0ਲ0 ਆੜ`ਤੀਏ ਕ$ਲ\ ਵੀ ਪ0ਸ਼ਗ਼ੀ ਫੜਕ0 ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ 
ਿਤਆਰੀਆ ਂਹ$ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਬ ਵੀ ਬ0ਬ0 ਕ$ਲ ਹ[ ". ਉਹਨ0 ਹ_ਸਲਾ ਢਾਹu7ਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
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ਮੀਤ ਬuੜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤ0 ਸ$ਚੀ ਪ[ ਿਗਆ।
ਦ0ਖ, ਗuਰਮ0ਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਤ0ਰ0 ਬਾਪ6 ਨਾਲ ਸੀ ,ਦ0ਖਲਾ ਡ0ਰੀਓਂ ਉਹA ਮN ਹੀ ਮਰ0 ਹ$ਏ A 
ਚuਕਵਾ ਿਕ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇ=ਕ$ ਗ=ਲ ਸੀ ਮ0ਰ0 ਮ0ਲu ਦਾ ਿਧਆਨ ਰ=ਖQ ਇਹA ਕ$ਈ ਤ$ਟ 
ਨਾ ਆਵ0 , ਤ0ਰੀ ਪ[ਸ0 ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮN ਕਰ ਦਵ? ਪਰ ਪ[ਸ0 ਚ7ਗ0 ਚ7ਗ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਚ ਿਫ=ਟ ਪਾ ਿਦ7ਦੀ 
ਹ[। ਪਰ ਜ0 ਤ67 ਆਖV ਆਪ? ਿਲਖਾ ਪੜ`ੀ ਕਰਕ0 ਮN ਤ[A ਪ[ਸ0 ਦ0 ਿਦ7ਨਾ , ਉਂਝ ਭਾਵV ਮ[A ਤ0ਰ0 ਤ0 
ਪ6ਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹ[ ਪਰ ਕਾਗਤ ਤ0 ਿਲਖੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦ$ਸਤੀ ਚ ਿਫ=ਕੀ ਨਹQ ਪNਦੀ। "
ਗuਰਮ0ਲ A ਗ=ਲ ਜ=ਚ ਗਈ। ਉਹਨ0 ਨੀਲ0 ਕਾਗਜ਼ ਤ0 ਅ7ਗ6ਠਾ ਲਾਇਆ। ਪ[ਸ0 ਿਗਣ ਕ0 ਮੀਤ 
ਬuੜ0 ਨ0 ਉਹਦ0 ਹ=ਥ ਰ=ਖ ਿਦ=ਤ0।
" ਪਰ ਮN ਇਹਨ? ਦੀ ਕੀ ਕਰ67 , ਤ67 ਹੀ ਿਬਸ਼ਨ0 A ਗ7ਢ ਤ0 ਕ$ਈ ਭਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲ=ਭ " ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 
ਿਬਨ? ਿਗਣ0 ਨ$ਟ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ0 ਚ ਗ7ਢ ਿਦ=ਤ0 ". ਮੀਤ ਬuੜ0 A ਯਕੀਨ ਨਹQ ਸੀ ਿਕ ਲ=ਛਮੀ 
ਐਨੀ ਛ0ਤੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਊ.
ਅਗਲੀ ਸਵ0ਰ ਉਹਨ0 ਉਹੀ ਚਾਦਰਾ ਬ7ਨ , ਦਾੜੀ ਮu=ਛ? ਿਲਸ਼ਕਾ ਕ0 ਤ0 ਪ=ਗ ਬ7ਨ ਸਾਈਕਲ ਦ0 
ਟਾਇਰ? ਦੀ ਹਵਾ ਚ[Lਕ ਕਰਕ0 ਚ[ਨ A ਤ0ਲ ਲਾਇਆ ਤ0 ਟ=ਲੀ ਖੜਕਾ ਕ0 ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਖ=ਚ 
ਲਈ।
"ਨਾ ਬਾਪ6 ਤ[A ਕੀ ਪਈ ਏ ,ਚਾਹ0 ਕuੜੀ ਮ0ਲ0 ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਹ$ਵ0 ਜ? ਮ=ਦੀ ਨਾਲ , ਤ67 ਿਕਉਂ ਿਵ=ਚ 
ਬuਰਾ ਬਣਨ A ਿਫਰਦਾ ਆਪ? A ਦ$ਵV ਇ=ਕ$ ਿਜਹ0 ਨ0 ". ਉਹਨ0 ਪu=ਤ ਵ=ਲ ਗuਝੀਆਂ ਨਜਰ? ਨਾਲ 
ਤ=ਿਕਆ।
" ਜਦ\ ਇਹ ਦ$ਵV ਿਨਆਣ0 ਸੀ ਇਹਨ? ਦ0 ਦਸ0 ਿਕ=ਲ0 ਆਪ? ਵਾਹu7ਦ0 ਸੀ , ਇਹਦਾ ਬਾਪ6 ਭਗਤ 
ਿਵਚਾਰਾ ਕਦ0 ਿਹਸਾਬ ਨਹQ ਸੀ ਮ7ਿਗਆ। ਹuਣ ਇਹ ਦ$ਏ ਖ0ਤੀ ਕਰਦ0 ਨ0।, ਐਹ ਮ0ਲਾ ਬਾਕੀ ਕ7ਮ? 
A ਠੀਕ ਏ ਪਰ ਖ0ਤੀ ਦ0 ਕ7ਮ A ਿਨਰਾ ਲ$ਗੜ ਐ , ਤQਵੀ ਆਉਂਦ0 ਹੀ ਇਹਨ0 ਜਮ? ਹੀ ਖੜ` 
ਜਾਣਾ। ਤ0 ਿਜਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹ$ ਭਾਈਆਂ ਚ ਉਹ ਵ=ਖ। ਮਦਨ ਕ0ਰ? ਘਰ\ ਿਗਆ ਹ]ਲੀ ਹ]ਲੀ ਸਾਰੀ 
ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣ0 ਕ$ਲ। ਤ[A ਤ? ਮ0ਲ0 ਘਰ ਬਹ6 ਆਉਂਦੀ ਿਦਸਦੀ ਏ ਿਸਰਫ ਮ[A ਿਦਸਦੀ ਤ0ਰ0 ਿਹ=ਸ0 
ਆਉਂਦ0 10 ਿਕ=ਲ0। ਇਹ ਤ? ਭ$ਰ ਭ$ਰ ਖਾਉਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ".
ਟ=ਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਮੀਤ ਬuੜਾ ਦਰਵਾਜ਼0 ਤ=ਕ ਦ=ਸਦਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤ0 ਵ?ਢ0 ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹ[।
ਮੀਤ ਬuੜ0 ਨ0 ਆਪਣੀ ਗ=ਲ ਪuਗਾਈ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਮ0ਲ0 ਘਰ ਿਵਆਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ! ਮਦਨ 
ਦ0 ਮ0ਜਰ ਵ=ਲ ਰਲਦ0 ਹੀ ਉਹA 5 ਿਕ=ਲ0 ਹ=ਥ\ ਿਨਕਲਦ0 ਲ=ਗ ਰਹ0 ਸੀ। ਇਹ$ ਜ਼ਿਹਰ ਉਹ ਮ0ਲ0 ਦ0 
ਿਦਲ ਚ ਭਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜ$ ਡਰ ਹuਣ ਮ0ਲ0 ਦ0 ਟ=ਬਰ A ਿਜ7ਨਾ ਸੀ ਓਨhਾ ਹੀ ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ A ਸੀ।
ਪਰ ਮਦਨ ਨਾਲ ਮ0ਲ0 ਨ0 ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਅਲ$ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰਾ-ਮਾਰ ਤ? ਰਿਹ7ਦੀ ਦuਨੀਆਂ ਤ\ 
ਹu7ਦੀ ਆਈ ਹ[ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰ ਤ0 ਜ਼$ਰ6 ਕਰਕ0।
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"ਅਮਲH ਤ( ਹ:ਣਗ( ਨਬ(ੜ(
ਜ਼ਾਤ ਿਕਸ( ਪuਛਣੀ ਨਹJ "

ਗuਰਮ0ਲ ਦ0 ਿਵਆਹ A ਸਾਲ ਤ\ ਵ=ਧ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ ,ਇ=ਕ ਿਛਮਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ ਨ0 
ਵਾਹੀ ਪਰ ਵ=ਟਤ ਐਨੀ ਕu ਵੀ ਨਾ ਹ$ਈ ਿਕ ਮੀਤ ਬuੜ0 ਦਾ ਪuਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਸਕ0। ਸਾਲ 
ਮਗਰ\ ਮuੜ ਿਹਸਾਬ ਕਰਦ0 ਹ$ਏ ਉਸਨ0 ਿਵਆਜ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕ0 ਖਾਤਾ ਨਵ? ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 
ਉLਪਰ\ ਜੀਤੀ ਦਾ ਪ[ਰ ਭਾਰੀ ਹ$ਣ ਕਰਕ0 ਮuੜ ਉਹA ਮੀਤ ਅ=ਗ0 ਹ=ਥ ਅ=ਡਣ0 ਪਏ। ਉਹਨ0 
ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ6 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਹ=ਸਾ ਮਦਨ A ਦ0 ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਆਪਣ0 ਬਾਪ6 ਵ?ਗ 
"ਵਾਗਰ6 " ਆਖ ਕਬ6ਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਭਾਵV ਮ0ਜਰ ਨ0 ਉਹA ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਖ6ਹ 
ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅ=ਧੀ ਅ=ਧੀ ਕਰ0 ਪਰ ਉਹਨ0 ਇਹ ਆਖ ਕ0 ਉਹਦਾ ਟ=ਬਰ ਏ ਮ0ਰਾ ਤ? 
ਇਹਦ0 ਚ ਸਰ ਹੀ ਜਾਊ। ਚu=ਪ ਹੀ ਵ=ਟ ਲਈ।

ਆਪਣ0 ਬਾਪ6 ਵ?ਗ ਉਹਦਾ ਸuਭਾਅ ਸੀ , ਬਹuਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨ0 ਕਦ0 ਗu=ਸਾ ਨਹQ ਸੀ ਕੀਤਾ। 
ਸ7ਤ$ਖੀ ਸੀ ਿਕਸ0 ਦ0 ਵੀ ਵ=ਧ ਘ=ਟ ਬ$ਲ0 A ਵੀ ਸਿਹ ਲNਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਹਿਰ=ਕ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਹ=ਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸਭ ਦ0 ਆਖ0 ਲਗਦਾ ਲ$ਕੀ ਕਈ 
ਵਾਰ ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ ਵੀ ਕਰ ਜ?ਦ0 ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਸuਧਰਦਾ। ਲ$ਕQ ਉਸA ਕਮਲਾ 
ਬ$ਲਦ0 ਜ? ਤਤਲਾ। ਕਦ0 ਕਦ0 ਉਹ ਿਖਝ ਵੀ ਜ?ਦਾ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਉਹA ਬਾਪ6 ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗ=ਲ? 
ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆ,ਂ " ਲ$ਕ? A ਚ7ਗ0 ,ਸਬਰ ਸ7ਤ$ਖ ਤ0 ਿਮਹਨਤੀ ਬ7ਦ0 ਕਮਲ0 ਹੀ ਲਗਦ0 ਹu7ਦ0 ,ਤ0 
ਜਦ\ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਤ0 ਕ7ਮ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਕਰਦ0 ਹਨ ਤ? ਇਹ$ ਲ$ਕ ਅਸ਼ ਅਸ਼ 
ਕਰਦ0 ਹਨ ". ਤ0ਰ0 ਅ7ਦਰ ਪu=ਤ ਜ$ ਜਜਬਾ ਹ[ ਨਾ ਇਹ ਰuਕਣ ਨਾ ਦ0ਈਂ ਇਹ$ ਦuਨੀਆਂ ਜ$ ਤ[A 
ਕਮਲਾ ਆਖਦੀ ਏ ਇ=ਕ ਿਦਨ ਸਰਦਾਰ ਮਦਨ ਿਸ7ਘ ਆਿਖਆ ਕਰ6। ਇਹ ਗ=ਲ? ਨਹQ ਬ7ਦ0 ਦ0 
ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਿਕਸਮਤ ਪਲਟਦ0 ਹਨ। "

ਉਹA ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਦਨ ਚ7ਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤ0 ਮਦਨ ਉਹਦਾ ਬਾਪ6 ਆਖਕ0 ਬuਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜ? 
ਹuਣ ਸ਼ਾਮ\। ਉਸA ਦuਨੀਆਂ ਭਰੀ ਭਰੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਤ0 ਉਹ ਹ$ਰ ਵੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਖ0ਤ? ਚ 
ਜuਿਟਆ ਰਿਹ7ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦ0 ਘਰ ਮuੜ ਉਹA ਆਪਣ0 ਵ=ਲ ਿਖ=ਚਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਕਰ ਰਹ0 ਸੀ।

ਗuਰਮ0ਲ ਉਹਦੀ ਮ? ਤ0 ਜੀਤੀ ਿਤ7ਨ$ ਿਚ7ਤਾ ਚ ਡu=ਬ0 ਬ[ਠ0 ਸੀ। ਜੀਤੀ A ਪ0ਕ0 ਭ0ਜਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
ਸੀ ਜਦ\ ਮੀਤ ਕ$ਲ\ ਉਸਨ0 ਪ[ਸ0 ਫੜ0 ਤ? ਇਹ ਭ0ਦ ਵੀ ਖu=ਲ ਿਗਆ ਿਕ ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਪਿਹਲ? ਵੀ 
ਉਧਾਰ ਚu=ਿਕਆ ਹ$ਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਉLਤ0 ਸ6ਦ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉLਪਰ\ ਜ਼ਮੀਨ 
ਵੀ ਅ=ਧੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਗuਰਮ0ਲ A ਕ$ਈ ਕ7ਮ ਛ0ਤੀ ਕੀਤ0 ਔੜਦਾ ਨਹQ ਸੀ ਮ=ਝ? ਤ0 ਪ=ਿਠਆਂ ਤ\ 
ਿਬਨ? ਕuਝ ਕਰ ਨਹQ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ0 ਇ=ਕ ਅ=ਧ ਫਸਲ ਡu=ਬ ਗਈ ਤ? ਇ=ਕ ਅ=ਧ ਿਕ=ਲਾ ਵ0ਚਣਾ 
ਪਊ।
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"ਮN ਤ? ਭਾਈ ਪਿਹਲ0 ਿਦਨ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜੀਤੀ A ਰ$ਟੀ ਿਬਸਤਰਾ ਦ$ਵ? ਭਾਈਆ ਂA 
ਬਰ$ਬਰ ਦ0ਣਾ ਪਊ. ਪਰ ਤuਸQ ਤ? ਦ$ਏ ਜੀਅ ਉਹA ਮਾਰਨ ਥੀ ਗਏ ,ਜ਼ਮੀਨ? ਸ?ਭ ਲ[ਣੀਆਂ 
ਸ]ਖੀਆਂ ਨੀ। " ਨਾਮ$ ਨ0 ਦ$ਹ? A ਆਿਖਆ।
ਗuਰਮ0ਲ ਚu=ਪ ਸੀ ,ਜੀਤੀ ਨ0 ਨ=ਕ ਬu=ਲ` ਵ=ਟ0 ਪਰ ਕuਝ ਬ$ਲੀ ਨਾ। ਉਹਦ0 ਭਰਾ ਨ0 ਲ[ਣ ਆਉਣਾ ਸੀ 
ਜ?ਦੀ ਵਾਰ ਕਲ0ਸ਼ ਨਹQ ਸੀ ਉਂਝ ਵੀ ਗuਰਮ0ਲ ਵੀ ਉਹA ਇਸ਼ਾਰ0 ਇਸ਼ਾਰ0 ਚ ਿਕ7ਨੀ ਵਾਰ ਇਸ 
ਸਭ ਦਾ ਕਸ6ਰਵਾਰ ਕਿਹ ਚu=ਕਾ ਸੀ।
ਜੀਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤ0 ਉਹA ਲ[ ਿਗਆ। ਰਸਮ? ਮuਤਾਿਬਕ ਪਿਹਲਾ ਿਸ਼ਲਾ ਪ0ਕ0 ਹ$ਣਾ ਜਰ6ਰੀ 
ਸੀ। ਜੀਤੀ ਦਾ ਮਨ ਤ? ਨਹQ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਥ\ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ ਸਮਾਿਜਕ ਰਸਮ? ਚ ਬ=ਝੀ ਉਹA 
ਜਾਣਾ ਿਪਆ।
ਉਸ ਘਰ ਚ ਉਸਦਾ ਦਮ ਿਜਹਾ ਘu=ਟਦਾ ਸੀ ਇ=ਕ ਮ? ਤ\ ਿਬਨ? ਉਸA ਿਕਸ0 ਦਾ ਮ$ਹ ਨਹQ ਸੀ। 
ਉਹਦੀ ਮ? ਜ$ ਉਮਰ\ ਪਿਹਲ? ਹੀ ਬu=ਢੀ ਹ$ ਗਈ ਸੀ।ਲ$ਕQ ਦ=ਸਦ0 ਸੀ ਿਕ ਜਦ\ ਿਵਆਹ ਕ0 ਆਈ 
ਸੀ ਉਹਦੀ ਮ? ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸ$ਹਣੀ ਤ0 ਸuਨ=ਖੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕuੜੀ A ਿਵਚ$ਲ0 ਨ0 
ਹਾਬੜ0 ਹ$ਏ ਟ=ਬਰ ਚ ਸu=ਟ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਿਤ7ਨ ਭਰਾਵ? ਿਵ=ਚ$ ਇ=ਕ$ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹ$ਇਆ ਸੀ। ਪਿਹਲ0 
ਿਦਨ\ ਹੀ ਉਹA ਇਹ ਸਾਫ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕ0 ਭਾਵV ਇ=ਕ ਨਾਲ ਆਈ ਏ ਪਰ 
ਇਥ0 ਉਹਦ0 ਿਤ7ਨ ਖਸਮ ਸੀ। ਤ0 ਿਤ7ਨ? ਦ0 ਹ=ਥ? ਚ ਰuਲਦੀ ਉਹਨ0 ਿਜ7ਦਗੀ ਕ=ਢ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। 
ਿਜਸਦਾ ਜਦ\ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਸੀ ਆ ਕ0 ਉਸਦੀ ਕu=ਛੜ ਚ ਵੜ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਕਦ0 ਇਹ ਨਹQ ਸੀ 
ਵ0ਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਹ[ ਜ? ਬ=ਚਾ ਹ$ਣ ਵਾਲਾ ਜ? ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹ$ਇਆ। ਉਹਨ? A 
ਿਸਰਫ ਿਜਸਮ ਦੀ ਭu=ਖ ਹu7ਦੀ ਸੀ। ਿਪਆਰ ਦ0 ਬ$ਲ ਨਾ ਉਹਦ0 ਿਵਆਹ ਕ0 ਿਲਆਉਣ ਵਾਲ0 ਨ0 
ਬ$ਲ0 ਸੀ ਨਾ ਿਕਸ0 ਹ$ਰ।
ਉਹA ਕਸਰ? ਹ$ਣ ਲ=ਗ ਗਈਆਂ , ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਿਸਆਿਣਆ ਕ$ਲ ਇਲਾਜ ਚਲਦਾ। ਿਕ7ਨ0 ਹੀ 
ਬ=ਚ0 ਪ[ਦ0 ਹ$ਣ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਿਡ=ਗ ਗਏ ਤ0 ਮਸQ ਜੀਤੀ ਤ0 ਉਹਦ0 ਦ$ ਭਰਾ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਹਲ? 
ਪਿਹਲ ਉਹA ਮ? ਦੀ ਇ7ਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤ\ ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਵ=ਡੀ ਹ$ਈ ਤ? ਇਸ 
ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲ=ਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮ? ਦਾ ਇ=ਕ$ ਸuਪਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਧੀ ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ 
ਐਸ0 ਘਰ ਿਵਆਹੀ ਜਾਏ ਿਜਥ0 ਉਸਦ0 ਿਜਸਮ A ਖਾਣ ਵਾਲ0 ਜਮਦ6ਤ ਨਾ ਹ$ਣ। ਆਪਣੀ ਮ? ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਦ0ਖ ਕ0 ਹੀ ਉਹਨ0 ਇਹ ਮਨ\ ਧਾਿਰਆ ਸੀ ਿਕ ਭਾਵV ਭu=ਖੀ ਰਹ0 ਅ=ਡ ਰਹ0 ਲੜ0 ਕu=ਟ0 ਕ$ਈ 
ਪਰ ਆਪਣ0 ਘਰਵਾਲ0 ਤ\ ਿਬਨ? ਿਕਸ0 ਹ$ਰ A ਹ=ਥ ਵੀ ਨਹQ ਲਾਉਣ ਦ0ਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮ? 
A ਵੀ ਨਹQ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹਨ? ਿਤ7ਨ? ਭ[ਣ ਭਰਾਵ? ਦਾ ਅਸਲ ਬਾਪ ਕ]ਣ ਹ[। ਉਸA ਇਸ ਗ=ਲ 
ਦੀ ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ ਹuਣ ਤਸ=ਲੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸA ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ0 ਿਢ=ਡ ਚ ਜ$ ਬ=ਚਾ ਹ[ ਉਹ ਗuਰਮ0ਲ 
ਦਾ ਹੀ ਹ[।
ਉਹ ਘਰ ਪਹu7ਚੀ ,ਹuਣ ਪਿਹਲ? ਤ\ ਕਾਫੀ ਕuਝ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਬ=ਚ0 ਜuਆਨ ਹ$ਏ ਸੀ 
ਦ$ਵV ਚਾਚ0 ਿਜਆਦਾ ਖ0ਤ ਹੀ ਰਿਹ7ਦ0 ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦ0 ਚਾਹ ਰ$ਟੀ ਉਸਦ0 ਭਰਾ ਹੀ ਫੜਾਉਂਦ0 
ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮ? ਬu=ਢੀ ਹ$ ਗਈ ਸੀ ਤ0 ਬ=ਚ0 ਜuਆਨ। ਖ]ਰ0 ਜuਆਨ ਬ=ਿਚਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ A ਹੀ ਹuਣ 
ਉਸਦੀ ਮ? ਦੀ ਿਜ7ਦਗੀ ਸuਖਾਲੀ ਹ$ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਆਪਣ0 ਵਚਨ ਤ\ ਿਤਲਕਨਾ ਨਹQ ਸੀ 
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ਚਾਹu7ਦੀ ਅ=ਜ ਨਹQ ਤ? ਕ=ਲ ਉਸਦ0 ਘਰ ਦ0 ਹਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗ0। ਤ7ਗੀਆਂ ਕ$ਈ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਨਹQ ਰਿਹ7ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ0 ਜ$ ਫ[ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹA ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਹੀ ਹੀ 
ਕੀਤਾ। ਜ0 ਜ਼ਮੀਨ ਘ=ਟ ਵੀ ਗਈ ਿਕ ਹ$ਇਆ ਰ$ਟੀ ਤ? ਇ=ਜਤ ਦੀ ਖਾ ਰਹV ਹ?।
ਪਰ ਮਦਨ A ਮuੜ ਟ=ਬਰ ਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਇ=ਕ ਹੀਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹ$ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦਾ 
ਿਵਆਹ ਹੀ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ ਜਾਏ। ਸ$ਚਿਦਆ ਂਉਹਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਹ$ਰ ਨਹQ ਤ? 
ਆਪਣ0 ਿਕਸ0 ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀ ਚ\ ਕ$ਈ ਕuੜੀ ਲ[ ਆਏ ਜ$ ਉਹਦ0 ਆਖ0 ਲ=ਗ0। ਨਾਲ0 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰ]ਲਾ 
ਮuਕ6 ਨਾਲ0 ਉਹ ਥ=ਲ0 ਲ=ਗਕ0 ਰਹ6। ਸ$ਚਦ0 ਸ$ਚਦ0 ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ 
ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀਆਂ ਚ ਿਕਸ0 ਕuੜੀ A ਭਾਲਣਾ ਸ਼uਰ6 ਕੀਤਾ।
ਿਕਸ0 ਹੀਲ0 ਹੀ ਜੀਤੀ ਨ0 ਦ6ਰ\ ਨ0ਿੜਓਂ ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀ ਚ\ ਇ=ਕ ਕuੜੀ ਮਦਨ ਲਈ ਲ=ਭ ਹੀ ਲਈ । 
ਆਪਣੀ ਤ0 ਮ? ਿਪਉ ਦੀ ਿਜ਼7ਮ0ਵਾਰੀ ਤ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਜਉਂ ਹੀ ਘਰ ਮਦਨ ਦ0 ਿਵਆਹ ਦੀ ਗ=ਲ ਚ=ਲੀ ਇ=ਕ ਵਾਰ ਕਲ0ਸ਼ ਤ? ਪ[ ਿਗਆ। ਇ=ਕ 
ਵਾਰੀ ਤ? ਮਦਨ ਦਾ ਿਦਲ ਜ਼$ਰ ਨਾਲ ਧੜਿਕਆ। ਉਹਦੀ ਮ? ਦਾ ਚਾਅ ਸ?ਿਭਆ ਨਹQ ਸੀ ਜ?ਦਾ। 
ਚ=ਲ ਉਹਦ0 ਦ$ਹ? ਪu=ਤ? ਦ0 ਘਰ ਵ=ਸਣਗ0। ਬ0ਗਾਨ0 ਚu=ਲ0 ਦੀ ਝਾਕ ਨਹQ ਰਹ0ਗੀ। ਪਿਹਲ? ਮਦਨ 
ਨ0 ਨਾ ਨu=ਕਰ ਹੀ ਕੀਤੀ।ਉਹ ਤ? ਪ[ਰ? ਤ0 ਪਾਣੀ ਨਾ ਪ[ਣ ਦਵ0 । ਿਜਸਤ0 ਨਾਮ$ ਬuੜਕ ਗਈ। ਤ0 
ਅਬਾ ਤਬਾ ਬ$ਲਣ ਲ=ਗੀ ।
"ਐ ਿਜਹੜੀ ਬਾਰ? ਤਾਲੀ ਨ0 ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ A , ਉਹਦ0 ਿਬਨ? ਇ=ਕ ਪਲ ਨਹQ 
ਕ=ਢਦਾ, ਪਤਾ ਨਹQ ਿਕਹੜ0 ਿਸਆਣ0 ਤ\ ਿਲਆ ਕ0 ਸuਆਹ ਪਾਤੀ ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ ਦ0 ਿਸਰ ਚ ". ਉਹ 
ਡuਸਕਣ ਲ=ਗੀ।
ਕ$ਈ ਹ$ਰ ਹu7ਦਾ ਮਦਨ ਅੜ ਜ?ਦਾ ,ਪਰ ਮ? A ਿਕ=ਦ? ਮਨਾ ਕਰ0। ਤ0 ਸ਼ਾਮ$ A ਿਕਵV ਕuਝ ਆਖ0 
ਿਜਹੜੀ ਰਾਤ A ਮ0ਜਰ ਦ0 ਮ7ਜ0 ਤ\ ਉLਠ ਕ0 ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਆ ਪNਦੀ ਸੀ। ਮ? ਉLਠ ਕ0 ਉLਚੀ ਉLਚੀ 
ਗਲੀ ਚ ਆ ਕ0 ਗਾਲ? ਦ0ਣ ਲ=ਗੀ।
" ਿਜਹੜੀ ਭਾਈਆਂ ਿਪ=ਟੀ ਨ0 ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ ਦ0 ਿਸਰ ਚ ਸuਆਹ ਪਾਈ ਏ ਮN ਤ? ਕਿਹਨੀ ਆ ਉਹਦਾ 
ਕ=ਖ ਨਾ ਰਹ0 , ਔਤਰV ਹ$ਕ0 ਮਰਨ ਮ0ਰ0 ਪu=ਤ A ਿਪ=ਛ0 ਲਾਉਣ ਵਾਲ0 ".
ਮਦਨ ਨ0 ਮਸQ ਘੜੀਸ ਕ0 ਨਾਮ$ A ਅ7ਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹA ਲ=ਗਾ ਿਕ ਉਹA ਕ$ਈ ਐਸਾ ਤ$ੜ 
ਲ=ਭਣਾ ਪ[ਣਾ ਿਕ ਮ? ਵੀ ਖuਸ਼ ਰਹ0 ਤ0 ਉਹਦੀ ਵੀ ਖuਸ਼ੀ ਚ ਖuਸ਼ੀ ਰਹ0।
ਸ=ਚੀ ਗ=ਲ ਤ? ਇਹ$ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਮ$ ਿਬਨ? ਉਹਦਾ ਭ$ਰਾ ਿਚ=ਤ ਨਹQ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹQ ਸ=ਚੀ ਹੀ 
ਕ$ਈ ਜਾਦ6 ਉਹਦ0 ਤ0 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ=ਚ ਚ ਉਹA ਿਕਸ0 ਜਾਦ6ਗਰਨੀ ਵਰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। 
ਉਸਦ0 ਕਣਕਵ7ਨ0 ਰ7ਗ ਧu=ਪ0 ਹ$ਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹ$ ਜ?ਦਾ ਸੀ ਭਰਵੀਆਂ ਅ=ਖ? ਤ0 ਭਰਵ? ਸਰੀਰ 
ਉਹA ਸ=ਚੀ ਚ ਿਕਸ0 ਅ=ਖ? ਨਾਲ ਹੀ ਿਖ=ਚ ਲ[ਣ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਤ0 ਜਦ\ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ 
ਆ ਕ0 ਅ7ਿਤਮ ਪਲ? ਚ ਖuਦ A ਕ=ਸਕ0 ਅ=ਖ? ਭਰਕ0 ਉਸ ਵ=ਲ ਤ=ਕਦੀ ਸੀ ਤ? ਿਜਵV ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਾਹ ਨਜਰ? ਨਾਲ ਹੀ ਛੜਾਕ ਜ?ਦੀ ਹ$ਵ0।
ਉਹਨ0 ਸ਼ਾਮ$ ਨਾਲ ਗ=ਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਮਨ ਚ ਉਸਤ\ ਦ6ਰ ਹ$ਣ ਦਾ ਇ=ਕ ਗਮ ਤ? ਸੀ ਪਰ 
ਉਹA ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮਦਨ ਉਹਦ0 ਤ0 ਮ? ਿਵਚ\ ਪਿਹਲੀ ਗ=ਲ ਮ? ਦੀ ਪuਗਾਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ 
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ਉਹਨ0 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਜਵV ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਉਂਵV ਕਰ। ਤ0ਰਾ ਘਰ ਵ=ਸ ਜਾਏ ਇਹਦ0 ਤ\ ਵ=ਧ ਮ[A ਿਕਸ 
ਗ=ਲ ਦੀ ਖuਸ਼ੀ ?ਬ=ਸ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕ0 ਿਮਲਦਾ ਿਗਲਦਾ ਰਹQ।
ਔਰਤ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ A ਤ0 ਿਜ7ਦਗੀ A ਜਜਬਾਤ? ਤ\ ਪਰ0 ਹ$ਕ0 ਸਮਝਦੀ ਹ[ ਉਸA ਪਤਾ ਹu7ਦਾ ਿਕ 
ਇ=ਕ ਉਮਰ ਮਗਰ\ ਿਕਸ0 ਸਾਥੀ ਦੀ ਚਾਹ ਿਜਸਮ ਤ\ ਅ=ਗ0 ਵੀ ਹu7ਦੀ ਹ[। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ 
ਦ0 ਸਾਥ ਲਈ ਿਕਸ0 ਦਾ ਹ$ਣਾ ਜਰ6ਰੀ ਏ। ਇ=ਕ ਘਰ ਦਾ ਬ=ਿਚਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਦਨ ਆਪਣੀ 
ਿਜ7ਦਗੀ ਚ ਜ0 ਘਰ ਬ7ਨ` ਲNਦਾ ਤ? ਉਸA ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼।
ਮਦਨ ਨ0 ਉਹਦੀ ਗ=ਲ ਮ7ਨ ਲਈ। ਪਰ ਉਸਨ0 ਮਨ\ ਮਨੀ ਦ$ ਫ[ਸਲ0 ਕੀਤ0। ਆਪਣ0 ਿਦਲ ਚ ਦ$ 
ਸ਼ਰਤ? ਲਾਈਆਂ ਿਕ ਕuੜੀ ਜ0 ਇਹਨ? ਦ$ ਸ਼ਰਤ? ਤ0 ਖਰੀ ਉLਤਰੀ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲਊ ਨਹQ 
ਤ? ਨਹQ।
ਕuੜੀ ਵਾਲ0 ਉਹA ਦ0ਖ ਗਏ ਸੀ ਤ0 ਿਰਸ਼ਤ0 ਲਈ ਹ? ਕਰ ਗਏ ਸੀ।ਜੀਤੀ ਦ0 ਿਸ਼ਲ0 ਕਰਕ0 ਿਵਆਹ 
ਦੀ ਤਰੀਕ ਿਮ=ਥਣ ਲਈ ਅਜ0 ਛ0 ਕu ਮਹੀਨ0 ਲ=ਗ ਜਾਣ0 ਸੀ । ਪਰ ਮਦਨ ਨ0 ਉਸਤ\ ਪਿਹਲ? ਕ$ਈ 
ਹ$ਰ ਹੀ ਿਵਉਂਤ ਘੜ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨ0 ਦ$ ਿਤ7ਨ ਪਾਿਸਓਂ ਸ6ਹ? ਲਈਆਂ। ਕuੜੀ ਦ0 ਿਪ7ਡ ਦਾ ਤ? 
ਉਸA ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਬ=ਸ ਿਕਸ0 ਬ7ਨ0 ਹ$ਏ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲ=ਗਾ।
ਤ0 ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ ਉਹਨ0 ਮ0ਜ਼ਰ ਤ\ ਸਾਈਕਲ ਮ7ਿਗਆ ,ਇਹ ਆਖਕ0 ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਪuਰਾਣ0 ਸ7ਗੀਆਂ A 
ਿਮਲਕ0 ਸ਼ਾਮ ਤ=ਕ ਮ6ੜu ਉਹਨ0 ਸਾਈਕਲ ਿਲਸ਼ਕਾ ਿਬਨ? ਕ$ਈ ਟ=ਲੀ ਮਾਰ0 ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਿਪ7ਡ\ 
ਿਨ=ਕਲ ਿਗਆ।
ਉਸਨ0 ਕਈ ਮਹੀਨ0 ਇਸ ਇ7ਤਜ਼ਾਰ ਚ ਕ=ਢ0 ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕuੜੀ ਦ0 ਿਪ7ਡ ਜਾ ਸਕ0 ਤ0 ਇ=ਕ ਨਜ਼ਰ 
ਤ=ਕ ਸਕ0। ਪਰ ਇ7ਝ ਿਕਸ0 ਦ0 ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ]ਖਾ ਸੀ। ਘਰ ਛ=ਡ$ ਿਪ7ਡ ਜਾ ਕ0 ਿਫਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ0 ਉਸ ਿਦਨ ਤ=ਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ=ਕ ਉਸ ਿਪ7ਡ ਕਬ6ਤਰ? ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਸੀ।
ਸਵਖਤ0 ਹੀ ਪਹu7ਚ ਕ0 ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਆਪ A ਲ6ਕਾ ਕ0 ਹੀ ਿਬਠਾ ਰ=ਿਖਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦ0 ਿਦਨ 
ਸੀ। ਿਸ਼ਖਰ ਦuਪਿਹਰ ਹu7ਦ0 ਹੀ ਕਬ6ਤਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟ$ਿਬਆ ਂਚ ਿਡ=ਗਣ ਲ=ਗ0 ਜ? ਛ? ਤਲਾਸ਼ਣ 
ਲ=ਗ0। ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਹਰ ਇ=ਕ ਨ0 ਮ67ਹ ਤ0 ਪਰਨ0 ਵਲ`0ਟ ਲ[ ਉਸਨ0 ਵੀ ਕਪੜ0 ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਿਜਹ0 ਪਾ 
ਰ=ਖ0 ਸੀ ਉLਪਰ\ ਮ67ਹ ਤ0 ਪਰਨਾ ਲਪ0ਟ ਿਲਆ। ਿਜਸ ਮu7ਡ0 A ਨਾਲ ਿਲਆ ਕ0 ਉਹਨ0 ਘਰ ਤ0 ਕuੜੀ 
ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦ0 ਨਾਲ ਉਹਨ0 ਉਸ ਗਲੀ ਚ ਕਈ ਗ0ੜ0 ਮਾਰ0 ਪਰ ਕ$ਈ ਸ6ਹ ਨਾ ਿਮਲੀ। 
ਉਹਦ0 ਘਰ ਦਾ ਗ0ਟ ਅ=ਧ ਖu=ਲ`ਾ ਿਜਹਾ ਸੀ ਪਰ ਐਨੀ ਧu=ਪ0 ਬਾਹਰ ਕ]ਣ ਿਨ=ਕਲਦਾ ?
ਜਦ\ ਚ]ਥਾ ਗ0ੜਾ ਮਾਿਰਆ ਤ? ਇ=ਕ ਬu=ਢੀ ਨ0 ਿਝੜਕ ਕ0 ਪu=ਛ ਿਲਆ।
"ਵ0 ਭਾਈ ਤuਸQ ਘੜੀ ਮuੜੀ ਗ0ੜ0 ਮਾਰੀ ਜ?ਦ0 ਹ$ ,ਤ0 ਬਾਰ? ਚ ਦ0ਖ ਲ7ਘ ਰਹ0 ਹ$ ਕੀ ਭਾਲਦ0 ਹ$ ". 
ਬu=ਢੀ ਦ0 ਨਾਲ ਤ0ੜ ਪਜਾਮ0 ਚ ਿਬਨ? ਕuੜਤ0 ਤ\ ਉਹਦਾ ਮu7ਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਨ=ਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਦ$ਵ? ਦ0 ਸਾਹ ਸ6ਤ0 ਗਏ। ਬਈ ਹuਣ ਪ[ਣਗੀਆ ਂਅਲ=ਗ ਤ0 ਿਜਹੜੀ ਥ6ਹ ਥ6ਹ ਹ$ਊ ਉਹ ਅ=ਡ।
ਨਾਲਦ0 ਮu7ਡ0 ਨ0 ਿਹ7ਮਤ ਜਹ0 ਕਰਦ0 ਿਕਹਾ " ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਕਬ6ਤਰ ਆਹ ਘਰ ਦ0 ਬ7ਨ0 ਤ0 ਬ[ਠਾ 
ਲਗਦਾ ਕ$ਠ0 ਚੜ`ਕ0 ਵ0ਖਣਾ ਸੀ ".
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"ਿਫਰ ਭਾਈ ਤuਸQ ਆਏਂ ਪu=ਛਕ0 ਕ0ਰ? ਚ ਚਲ0 ਜ$ , ਕuਆਰੀਆਂ ਕuੜੀਆਂ ਨ0 ਘਰ ਭਾਈ ਜ਼ਮਾਨਾ 
ਖਰਾਬ ਲ$ਕੀ ਸ] ਸ] ਗ=ਲ? ਬਣਾਉਂਦ0 ਨ0। ਆਓ ਮN ਕ$ਠ0 ਤ0 ਚੜਾ ਿਦ7ਨੀ ਆ। "
ਬu=ਢੀ ਤ0 ਮu7ਡਾ ਉਹਨ? ਅ=ਗ0 ਆ ਕ0 ਦਰ ਉਲ7ਘ ਗਏ। ਤ0 ਬuੜੀ ਨ0 ਉਹੀ ਨਾਮ ਿਲਆ ਿਜਸA ਉਹ 
ਸuਣਨਾ ਚਾਹu7ਦਾ ਸੀ।
" ਨੀ ਦਾਨੀ", ਪu=ਤ ਆ ਮu7ਿਡਆ ਂਨ0 ਕ$ਠ0 ਆਪਣਾ ਕਬ6ਤਰ ਦ0ਖਣਾ ਭਲ? ਪ]ੜੀ ਤ=ਕ ਚਲ0 ਜਾਣ ਦ0। 
"ਬu=ਢੀ ਨ0 ਆਿਖਆ।
"ਮਾਸੀ ਦ0ਖ ਲ[ਣ ਅਹu ਪ]ੜੀ ਲ=ਗੀ ਏ, ਇ=ਕ ਬ0ਹLਦ ਮਹੀਨ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ ਉਹਦ0 ਕ7ਨੀ ਪਈ। 
ਅ=ਧ ਲuਕੀਆਂ ਅ=ਖ? ਿਵ=ਚ$ ਹੀ ਉਹਨ0 ਦਾਨੀ ਵ=ਲ ਗਹu ਨਾਲ ਤ=ਿਕਆ। ਅ=ਖ? A ਆਪਣ0 ਤ0 
ਗ=ਿਡਆ ਦ0ਖਦ0 ਹੀ ਦਾਨੀ ਨ0 ਸਭ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਆਪਣੀ ਚu7ਨੀ A ਸਹੀ ਕੀਤਾ।
ਨਾਲ ਦਾ ਮu7ਡਾ ਫਟਾਫਟ ਪ]ੜੀ ਚਿੜਆ ਤ0 ਕ$ਠ0 ਤ0 ਜਾ ਕ0 ਿਨਗ`ਾ ਮਾਰੀ। ਉਸਨ0 ਕਬ6ਤਰ ਦ0ਖਣ ਦਾ 
ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜ0 ਹu7ਦਾ ਤ? ਿਦਸਦਾ। ਮਦਨ ਅ=ਧ ਕu ਹੀ ਪ]ੜੀ ਚਿੜਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ 
ਿਨਗ`ਾ ਮuੜ ਮuੜ ਦਾਨੀ ਵ=ਲ ਹੀ ਸੀ। ਮu7ਡ0 ਨ0 ਉਹA ਨਾਲ ਹੀ ਥ=ਲ0 ਉLਤਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।
"ਨਾ ਬੀਬੀ ਹ[ਨQ ਕਬ6ਤਰ ਪਤਾ ਨਹQ ਿਕ=ਥ0 ਪਾਣੀ ਦ0ਖ ਿਡ=ਿਗਆ ਹ$ "ਮu7ਡ0 ਨ0 ਸਿਹਜ ਸuਭਾਅ 
ਆਿਖਆ। ਮਦਨ ਨ0 ਅ=ਖ? ਚ ਕ$ਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤ? ਉਹਨ0 ਆਿਖਆ।
"ਬੀਬੀ, ਪਾਣੀ ਿਮਲਜ6 ਪੀਣ A " ਮu7ਡ0 ਨ0 ਝ=ਟ ਆਿਖਆ।
"ਬu=ਢੀ ਨ0 ਕ$ਲ ਖੜੀ ਦਾਨੀ A ਮuੜ ਿਕਹਾ ਿਲਆ ਦਾਨੀ ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਦ0। " ਉਹ ਮਦਨ ਵ=ਲ 
ਦ0ਖਦੀ ਬ$ਲੀ। ," ਵ0 ਭਾਈ ਤ67 ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ?. ਮਦਨ ਨ0 ਡ]ਰ6 ਵ?ਗ ਹ=ਥ ਿਹਲਾ ਕ0 ਮਨਾ ਕਰ 
ਿਦ=ਤਾ।
ਬu=ਢੀ ਟ0ਢੀ ਆਖ ਨਾਲ ਮਦਨ ਵ=ਲ ਤ=ਕਦੀ ਨ0 ਮu7ਡ0 A ਪu=ਿਛਆ ," ਵ0 ਕੀ ਗ=ਲ, ਭਲ? ਇਹ ਮu7ਡਾ 
ਬ$ਲਦਾ ਿਕਉਂ ਨਹQ ,ਬਟ0ਰ ਵ?ਗ6 ਝਾਕੀ ਜ?ਦਾ। ".
"ਬ0ਬ0 ਇਹ ਜਨਮ ਤ\ ਹੀ ਗ67ਗਾ ਿਵਚਾਰਾ , ਮu7ਡ0 ਨ0 ਗ=ਲ A ਬ$ਚਦ0 ਹ$ਏ ਆਿਖਆ।
ਦਾਨੀ ਪਾਣੀ ਲ[ ਕ0 ਆਈ। ਮu7ਡ0 ਨ0 ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਪਰ ਹuਣ ਮਦਨ ਉਸ ਵ=ਲ ਿਸ=ਧੀ ਅ=ਖ ਨਾਲ 
ਨਹQ ਟ0ਢੀ ਿਨਗ`ਾ ਨਾਲ ਵ0ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸ=ਧੀ ਿਨਗ`ਾ ਬ0ਬ0 ਦੀਆਂ ਖuਫੀਆਂ ਨਜਰ? ਚ ਰuਝੀਆਂ 
ਹ$ਈਆਂ ਸੀ।
ਕuਝ ਹੀ ਿਮ7ਟ? ਚ ਉਹਦ0 ਿਦਲ ਨ0 ਫ[ਸਲਾ ਲ[ ਿਲਆ ਸੀ। ਓਥ\ ਿਨ=ਕਲ ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਬ0ਲੀ ਦਾ 
ਧ7ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤ0 ਿਕਸ0 ਵੀ ਕ7ਮ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਮ7ਗਣ ਤ0 ਹਰ ਗ=ਲ ਪuਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤਾ। ਿਦਨ ਢਲਦ0 A ਹੀ ਿਜਉਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਉLਚੀ ਉLਠਣ ਲ=ਗੀ ਉਹਨ0 ਆਪਣਾ 
ਸਾਈਕਲ ਚu=ਿਕਆ ਤ0। ਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਛਾਵV ਿਪ7ਡ ਆ ਵਿੜਆ। ਅ=ਗ0 ਉਸਨ0 ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਜ0 
ਇਹ ਭ0ਦ ਕuਝ ਿਦਨ ਗuਪਤ ਹੀ ਰ=ਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ$ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹ$ਏ ਇਸ ਗ=ਲ 
ਦਾ ਵੀ ਪਰਹ0ਜ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮਦਨ ਨ0 ਦ$ ਹੀ ਸ਼ਰਤ? ਮਨ ਚ ਸ$ਚੀਆਂ ਸੀ ਜ? ਤ? ਕuੜੀ ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹ$ਵ0 ਜ? ਸ਼ਾਮ$ ਵਰਗੀ। 
ਦ$ਵ? ਚ\ ਵੀ ਿਕਸ0 ਵਰਗੀ ਨਾ ਹ$ਣ ਤ0 ਉਹਨ0 ਿਰਸ਼ਤਾ ਤuੜਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼$ਰ ਲਾਇਆ। ਜਦ\ 
ਅ7ਦਰ\ ਹੀ ਿਕਸ0 ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤuਹਾਡਾ ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਹu7ਦਾ ਉਵV ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡ0 ਸਾਹਮਣ0 
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ਬਣਦਾ ਚਲ0 ਜ?ਦਾ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਤ? ਪਿਹਲ? ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨ0 ਿਦਲ ਚ ਧਾਰ ਿਲਆ ਸੀ 
ਜ? ਤ? ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜ0ਕਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹ$ਵ0 ਨਹQ ਤ? ਿਵਆਹ 
ਤ\ ਿਬਨ? ਹੀ ਠੀਕ ਹ?। ਅ=ਧੀ ਲ7ਘ ਗਈ ਅ=ਧੀ ਲ7ਘ ਜਾਵ0ਗੀ। ਦ6ਸਰਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ$ ਨਾਲ ਰਲਦੀ 
ਿਮਲਦੀ ਜ$ ਘ=ਟ$ ਘ=ਟ ਸ਼ਾਮ$ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰੜਕਣ ਦ0ਵ0। ਇ=ਕ ਘਰ ਤ0 ਇ=ਕ ਬਾਹਰ ਰ=ਖਣ A 
ਉਹਦਾ ਮ7ਨ ਨਹQ ਸੀ ਮ7ਨਦਾ।
ਸ਼ਾਮ\ A ਉਹਨ0 ਸਾਰੀ ਗ=ਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸuਣਾ ਿਦ=ਤੀ। ਆਪਣ0 ਸਿਹਜ ਉLਚਾਰਨ ਚ ਥਥਲਾ 
ਥਥਲਾ ਕ0। ਸ਼ਾਮ\ ਮ67ਹ ਅ=ਡੀ ਸuਣਦੀ ਰਹੀ।
"ਪਰ ਤ67 ਘਰ ਹ? ਵੀ ਕਰ ਿਦ=ਤੀ ,ਤ0 ਕuੜੀ ਦ0ਖ ਕ0 ਹuਣ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਰਹਾ ਭਲ? ਇ7ਝ ਿਕਉਂ।" 
ਸ਼ਾਮ\ A ਉਹਦੀ ਜ=ਕ$ ਤ=ਕ ਸਮਝ ਨਹQ ਆਈ ਸੀ।
"ਮ0ਰ0 ਮਨ ਚ ਇ=ਕ$ ਗ=ਲ ਸੀ ਸ$ਿਚਆ ਜ0 ਕuੜੀ ਉਸ ਗ=ਲ ਤ0 ਖਰੀ ਉLਤਰੀ , ਤ? ਿਵਆਹ ਕਰਾਊ 
ਨਹQ ਨੀ। "ਉਹਨ0 ਇ=ਕ ਗ=ਲ A ਅ7ਦਰ ਰਾਜ ਰ=ਖਦ0 ਹੀ ਿਕਹਾ।
"ਭਲ? ਿਕ ?" ਸ਼ਾਮ\ ਨ0 ਪu=ਿਛਆ।
" ਇਹ$ ਿਕ ਕuੜੀ ਘ=ਟ ਘ=ਟ ਤ0ਰ0 ਵਰਗੀ ਹ$ਏ ਜ$ ਮ[ਥ\ ਤ0ਰੀ ਆਦਤ ਛuਡਾ ਦ0ਵ0 , ਮ0ਰ0 ਅ=ਖ? ਤ0 
ਮ0ਰੀ ਤ=ਕੜੀ ਤ0 ਤuਲੀ ਨਹQ। ". ਜੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗ=ਲ ਉਹ ਖਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਮਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 
ਐਨੀ ਕu ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇ=ਕ ਔਰਤ ਕ$ਲ ਦ6ਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹQ ਕਰੀਦੀ।
"ਪਰ ਹuਣ ਿਵਆਹ ਤ\ ਿਕਵV ਮਨਾ ਕਰ0ਗ? ?" ਥ$ੜ0 ਕu ਿਦਨ ਚ ਉਹਨ? ਿਵਆਹ ਮ7ਗਣ ਆ ਜਾਣਾ।
" ਉਹਦਾ ਵੀ ਤ$ੜ ਸ$ਚੀ ਬ[ਠ? " .ਮਦਨ ਨ0 ਡ67ਗ0 ਸ$ਚਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
ਕuਝ ਹੀ ਿਦਨ? ਚ ਮu7ਡ0 ਦਾ ਭਰਾ ਤ0 ਚਾਚ0 ਦਾ ਮu7ਡਾ ਕ$ਈ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦ0 ਿਮਲਣ ਆਏ ਸੀ। 
ਮਦਨ A ਇਸਦੀ ਪ6ਰੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਉਹA ਲ=ਭਦ0 ਲਭਾਉਂਦ0 ਮ$ਟਰ ਤ0 ਵੀ ਚਲ0 ਗਏ। ਇ=ਧਰ 
ਉLਧਰ ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਮਾਰਦ0 ਰਹ0। ਗ=ਲ? ਚਲਦੀਆ ਂ ਿਵ=ਚ ਹੀ ਮਦਨ ਨ0 ਕuੜਤ0 ਦੀ ਜ0ਬ ਿਵਚ\ 
ਭu=ਕੀ ਦਾ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਕ=ਿਢਆ ਤ0 ਮu=ਠ ਭਰਕ0 ਉਹਨ? ਅ=ਗ0 ਕਰ ਿਦ=ਤੀ।
" ਖਾਣੀ ਏ ਭ$ਰਾ ?" ਉਹਨ0 ਪu=ਿਛਆ। ਦ$ਵV ਜਣ0 ਡ]ਰ ਭ]ਰ ਿਜਹ0 ਹ$ ਗਏ। ਉਸ ਮਗਰ\ ਗ=ਲ? ਹੀ 
ਮu=ਕ ਗਈਆਂ। ਦ$ਵV ਿਜਵV ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤ\ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮuੜ ਗਏ।
ਅਗਲ0 ਹੀ ਕuਝ ਿਦਨ? ਚ ਿਰਸ਼ਤ0 ਤ\ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸ=ਦਾ ਆ ਿਗਆ। ਿਵਚ$ਲ0 ਤ0 ਜੀਤੀ ਨ0 
ਬਥ0ਰੀਆਂ ਿਮ7ਨਤ? ਕੀਤੀਆਂ ਿਕ ਿਕਤ0 ਗ=ਲ ਬਣਜ0 ਦuਬਾਰਾ। ਪਰ ਅ=ਖQ ਦ0ਖ ਕ0 ਮ=ਖੀ ਨਹQ 
ਿਨਘਲੀ ਜ?ਦੀ। ਭਾਵV ਕu=ਲ ਿਪ7ਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕuਝ ਵੀ ਖ?ਦਾ ਪQਦਾ ਨਹQ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 
ਕuੜੀ ਵਾਿਲਆਂ A ਯਕੀਨ ਨਾ ਹ$ਇਆ। ਿਕ7ਨੀ ਕ$ਿਸ਼ਸ ਮਗਰ\ ਕ$ਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜuਿੜਆ ਸੀ ਉਹ ਹuਣ 
ਖuਦ ਉਸਨ0 ਤ$ੜ ਿਦ=ਤਾ। ਜੀਤੀ ਦੀ ਹਰ ਿਰਸ਼ਤ0ਦਾਰੀ ਚ ਗ=ਲ ਪਹu7ਚ ਗਈ ਸੀ ਿਕਸ0 ਹ$ਰ ਕuੜੀ ਦਾ 
ਸਾਕ ਹ$ਣਾ ਵੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਜ=ਦ ਬਾਝ\ ਮਦਨ ਨ0 ਉਹ ਵੀ ਤ$ੜ ਛਿਡਆ।
ਪਰ ਸ਼ਾਮ$ ਅ7ਦਰ\ ਅ7ਦਰੀ ਖuਸ਼ ਸੀ ਿਜਵV ਮਦਨ ਸੀ। ਮਦਨ ਖuਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗuਰਮ0ਲ ਅ=ਗ0 ਇਸ 
ਗ=ਲ\ ਘਟ$ ਘਟ ਸ਼ਰਿਮ7ਦਾ ਨਹQ ਹ$ਊ ਿਕ ਉਹਨ0 ਉਹਦਾ ਹ=ਕ ਮਾਰ ਉਸਤ\ ਖ$ਹ ਕ0 ਿਕਤ0 ਘ=ਟ ਤ0 
ਿਟਕਾ ਿਦ=ਤਾ। ਸ਼ਾਮ$ ਖuਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਮਦਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤ0 ਉਹਦ0 ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਪ=ਕਾ ਹੀ ਸੀ।
"ਅ=ਜ ਰਾਤQ ਉਡੀਕ ਕਰQ ,ਦu=ਧ ਲ[ ਕ0 ਆਵ?ਗੀ। " ਉਸਤ\ ਖuਸ਼ੀ ਸ?ਭੀ ਨਹQ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਛੜਾ FACEBOOK PAGE !23

http://www.facebook.com/harjotdikalam


.......
ਮਦਨ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤ=ਕ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ0ਜਰ ਨਾਲ ਕ7ਮ ਕਰਦ0 ਕਰਦ0 ਉਹA ਸਾਲ 
ਤ\ ਵ=ਧ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨ0 ਆਪਣ0 ਜ$ਗਾ ਇ=ਕ ਚuਬਾਰਾ ਛ=ਤ ਿਲਆ ਸੀ। ਮ0ਜ਼ਰ ਨ0 ਵੀ ਆਪਣ0 
ਘਰ ਚ ਆਪਣੀ ਪ]ੜੀ ਲ[ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ0 ਪ]ੜੀ ਰਸਿਤਓ ਂਉਹ ਆਪਣ0 ਚuਬਾਰ0 ਸ_ ਜ?ਦਾ ਸੀ। 
ਿਜਸ ਰਾਤQ ਿਮਲਣ ਦਾ ਿਚ=ਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ\ ਿਦਨ0 ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦ7ਦਾ ਤ0 ਸ਼ਾਮ\ ਉਸ0 ਰਸਤ0 
ਿਟਕੀ ਰਾਤ ਆ ਜ?ਦੀ। ਤ0 ਿਫਰ ਦ$ਨ\ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦ0।
ਅ=ਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਹA ਕuਝ ਭਾਰੀ ਜਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਇ=ਕ ਤ? ਿਵਆਹ ਆਲ0 ਪਾਿਸਓਂ ਜ=ਭ 
ਿਨਬ0ੜ ਬ[ਠਾ ਸੀ ਦ6ਜਾ ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਕਿਹਣ ਦ0 ਅ7ਦਾਜ਼ A ਉਹਦ0 ਮਨ ਚ ਧuੜਧੜੀ ਲ[ ਿਦ=ਤੀ ਸੀ। 
ਿਕ7ਨ0 ਹੀ ਿਦਨ? ਚ ਉਲਿਝਆ ਉਹ ਿਮਲ ਹੀ ਨਹQ ਸੀ ਸਿਕਆ।
ਪ[ਦਚਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮ=ਥਾ ਖਣਿਕਆ। ਦ6ਰ\ ਹੀ ਸ਼ਾਮ\ A ਿਸਆਣ ਿਲਆ। ਉਸਦ0 ਨ0ੜ0 ਆਉਂਦ0 
ਹੀ ਦu=ਧ ਦੀ ਗੜਵੀ ਿਟਕਾਉਂਦ0 ਹੀ ਮਦਨ ਨ0 ਬਾਹ\ ਫੜਕ0 ਆਪਣ0 ਕ$ਲ ਿਖ=ਚ ਿਲਆ। ਸ਼ਾਮ\ ਸਣ0 
ਭਾਰ ਉਹਦੀ ਗ$ਦੀ ਚ ਆਣ ਿਡ=ਗੀ।
"ਕੀ ਗ=ਲ, ਬੜਾ ਉਬਿਲਆ ਿਫਰਦ? ," ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਹ=ਸਦ0 ਤ0 ਕਸੀਸ ਜਹੀ ਵ=ਟ ਕ0 ਆਿਖਆ।
"ਿਕ7ਨ0 ਿਦਨ ਤ0ਰ0 ਿਬਨ? ਹੀ ਲ7ਘ ਗਏ , ਪਤਾ ਹੀ ਨਹQ ਚ=ਲਾ ," ਅ=ਜ ਤ0ਰ0 ਇਸ਼ਾਰ0 A ਸਮਝ ਕ0 
ਸuਰਤ ਿਟਕਾਣ0 ਆਈ ਿਕ ਮ[A ਕਾਸ0 ਹ$ਰ ਦੀ ਵੀ ਲ$ੜ ਏ ," ਮਦਨ ਨ0 ਹ=ਥ? ਨਾਲ ਉਸਦ0 ਸਰੀਰ 
ਦ0 ਉLਭਰਵV ਿਹ=ਿਸਆਂ A ਘu=ਟਦ0 ਉਸਦ0 ਕ7ਨ ਕ$ਲ ਮ67ਹ ਕਰਕ0 ਫuਸਫuਸਾ ਕ0 ਆਿਖਆ। ਤ0 ਆਪਣ0 
ਬu=ਲ? ਦੀ ਛਾਪ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ0 ਛ=ਡ ਿਦ=ਤੀ। ਸ਼ਾਮ$ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਹ$ਰ ਵੀ ਕ=ਠੀ ਹ$ 
ਗਈ। ਮਦਨ ਦ0 ਹ=ਥ? A ਰ$ਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕ$ਿਸ਼ਸ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸਨ0 ਆਪਣ0 ਹਥ ਉਸਦ0 ਹ=ਥ? 
ਤ0 ਿਟਕਾ ਿਦ=ਤ0। ਤ0 ਉਸਦ0 ਿਚਹਰ0 A ਪਕੜ ਕ0 ਉਸਦ0 ਮ67ਹ A ਚu7ਮਣ ਲ=ਗੀ। ਮਦਨ ਨ0 ਉਸA 
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਘu=ਟਕ0 ਉਸA ਿਦਲ ਦ0 ਚਾਅ ਪ6ਰ0 ਕਰਨ ਦਾ ਪ6ਰਾ ਮ]ਕਾ ਿਦ=ਤਾ। ਉਹ ਖuਦ 
ਉਸਦ0 ਿਪ=ਠ A ਪਲ$ਸਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਿਹਲ? ਕਮੀਜ਼ ਦ0 ਬਾਹਰ\ ਤ0 ਿਫਰ ਅ7ਦਰ\। ਸ਼ਾਮ$ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 
ਬਾਹ? ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦ0 ਤੜਪਦ0 ਬu=ਲ? ਨ0 ਿਜਉਂ ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 ਬu=ਲ? A 
ਛ6ਿਹਆ। ਮਦਨ ਦ0 ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ? ਨਹu7ਦਰ? ਸਮ0ਤ ਿਪ=ਠ ਚ ਗ=ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦ$ਵ? ਦੀ 
ਛ0ੜਛਾੜ ਨਾਲ ਮ7ਜਾ ਿਕਤ0 ਵ=ਧ e0ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਇ=ਕ ਕਰਕ0 ਕ=ਪੜ0 ਉLਤਰਦ0 ਰਹ0। ਮ7ਜ0 
ਦਾ ਖੜਕਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਦ$ਵV ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਿਵ=ਚ ਗuਆਚ ਰਹ0 ਸੀ। ਹਨ0ਰ0 ਚ ਉਸਦ0 ਹਰ 
ਿਹ=ਸ0 A ਟ$ਹ7ਦ0 ਹ$ਏ ਉਹ ਕuਝ ਪਲ? ਚ ਆਏ ਦ$ਵ? ਦ0 ਿਜਸਮ? ਚ ਬਦਲਾਅ A ਮਿਹਸ6ਸ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ\ A ਿਧਆਨ ਆਇਆ। "ਮ7ਜ0 ਦਾ ਖੜਕਾ ਥ=ਲ0 ਤ=ਕ ਸuਣਦਾ ਹ$ਣਾ। " ਉਹਨ0 ਿਕਹਾ। 
ਮਦਨ A ਿਕਸ0 ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹQ ਸੀ ਪਰ ਐਸ0 ਵ0ਲ0 ਉਹ ਸ਼ਾਮ\ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕ0 ਸਮ? ਬਰਬਾਦ 
ਨਹQ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹu7ਦਾ। ਉਸਨ0 ਹਨ0ਰ0 ਚ ਹੀ ਇ=ਕ ਖ67ਝ0 ਤ\ ਚਟਾਈ ਚ=ਕੀ ਤ0 ਥ=ਲ0 ਿਵਛਾ ਲਈ। 
ਸ਼ਾਮ$ A ਬਾਹ\ ਫੜਕ0 ਚਟਾਈ ਤ0 ਸu=ਟ ਿਲਆ। ਤ0 ਬਾਹ? ਚ ਭਰ ਿਲਆ। ਦ$ਵ? ਦ0 ਨ7ਗ0 ਿਜਸਮ 
ਹਨ0ਰ0 ਦ0 ਪਰਦ0 ਚ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਿਭੜਨ ਲ=ਗ0। ਪਲ ਪਲ ਵਧਦ0 ਜ$ਸ਼ ਚ ਸ਼ਾਮ\ ਉਸA ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਿਧਆਨ ਰ=ਖਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ$ਸ਼ ਚ ਆਕ0 ਮਦਨ ਿਫਰ ਭu=ਲ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਇ7ਝ 
ਹੀ ਭuਲਦ0 ਤ0 ਸ਼ਾਮ\ ਦੀਆਂ ਬਾਹ? A ਗਰਦਨ ਤ0 ਿਟਕਾ ਕ0 ਤ0 ਆਪਣ0 ਹ=ਥ? A ਉਸਦੀਆਂ ਢਾਕ? ਤ0 
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ਰ=ਖਕ0 ਮਦਨ ਪਲ ਪਲ ਹੀ ਮ7ਿਜਲ ਵ=ਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ0 ਚuਬਾਰ0 ਚ ਿਸ਼ਤਕਾਰ? ਤ0 ਦ$ਹ? 
ਦ0 ਿਭੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਤ\ ਿਬਨ? ਕuਝ ਨਹQ। ਉਦ\ ਤ=ਕ ਜਦ$ ਤ=ਕ ਦ$ਵV ਬਾਹ? ਚ ਸਮਾਕ0 ਿਲਟ ਨਾ 
ਗਏ।
ਕuਝ ਪਲ? ਮਗਰ\ ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਹੀ ਚu=ਪੀ ਤ$ੜੀ।
"ਇਹ ਵੀ ਅ=ਜ ਤ0ਰੀ ਖuਸ਼ੀ ਤ0 ਤ0ਰ0 ਿਦਲ ਚ ਮ0ਰ0 ਲਈ ਿਪਆਰ ਲਈ ਕੀਤਾ , ਨਹQ ਤ? ਦਾਈ ਨ0 
ਕuਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤ\ ਮਨ`ਾ ਕੀਤਾ ਹ[ ਇਹਨ? ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਇਹ ਬ=ਚ0 ਲਈ ਠੀਕ ਨਹQ ਹu7ਦਾ .ਸ਼ਾਮ$ 
ਨ0 ਉਹਦ0 ਕ7ਨ? ਕ$ਲ ਜਾ ਕ0 ਿਕਹਾ।
ਬ=ਚਾ ਸuਣਦ0 ਹੀ ਮਦਨ ਦੀਆਂ ਅ=ਖ? ਹਨ0ਰ0 ਿਵ=ਚ ਹੀ ਚਮਕ ਉLਠੀਆਂ। ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ. ਤ0ਜ ਹ$ 
ਗਈ।
"ਪਰ ਇਹ ਬ=ਚਾ ਹ[ ਿਕਸਦਾ? " . ਉਹਨ0 ਉਸ0 ਵ0ਲ0 ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
"ਇਹ ਤ? ਹuਣ ਬ=ਚ0 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ6ਰਤ ਹੀ ਦ=ਸ6। " ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤ0 ਆਪਣ0 ਿਸਰ A 
ਘu=ਟਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ। ਮਦਨ ਉਸਦ0 ਬਾਹ? ਚ ਹ=ਥ ਫ0ਰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸ_ ਿਗਆ। ਜਦ$ ਜਾਗ ਆਈ 
ਉਦ\ ਸ਼ਾਮ$ ਕਦ\ ਦੀ ਜਾ ਚu=ਕੀ ਸੀ ਤ0 ਉਹ ਉLਠ ਕ0 ਮ7ਜ0 ਤ0 ਪ[ ਿਗਆ। ਸuਪਨ0 ਚ ਵੀ ਉਸA ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਕਲ ਵਰਗ0 ਬ=ਚ0 ਿਦਸਦ0 ਰਹ0।
ਦuਨੀਆਂ ਚ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕu=ਲ ਨ0 ਅ=ਗ0 ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸ7ਭਵ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹ[। ਔਖ0 
ਤ\ ਔਖ0 ਵ0ਿਲਆਂ ਚ ਵੀ ਉਹਦ0 ਅ7ਦਰ\ ਆਪਣ0 ਸਰੀਰ ਦ0 ਅ7ਸ਼ A ਦuਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣ0 ਿਲਆਉਣ 
ਦੀ ਲਲਕ ਨਹQ ਮu=ਕਦੀ। ਮਨu=ਖ ਜਦ\ ਸਮਾਜ ਚ ਿਵਚਰਦਾ ਹ[ ਤ? ਿਵਆਹ ਇ=ਕ ਦਸਤ6ਰ ਬਣ ਕ0 
ਸਾਹਮਣ0 ਆਉਂਦਾ ਹ[।ਿਜਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ$ ਹu7ਦਾ ਹ[ ਿਕ ਅ7ਿਤਮ ਸਮV ਉਸਦੀ ਇਸ 
ਦuਨੀਆਂ ਚ ਿਵਦਾਇਗੀ ਵ0ਲ0 ਦ0ਹ A ਅ=ਗ ਦ0ਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖ6ਨ ਹ$ਵ0 ਤ0 ਉਹਦੀ ਪੀੜ`ੀ 
ਯuਗ? ਤ=ਕ ਚਲਦੀ ਰਹ0। ਇਹ ਹਰ ਮਨu=ਖ ਚ ਅ7ਦਰ\ ਅ7ਦਰੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹ[ ਸu=ਤ0 ਿਸ=ਧ ਹੀ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ ਚ ਵੀ ਚ=ਲਦਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਗ6ੜ`ਾ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ\ 
ਦਾ ਸ਼ਾਮ$ ਦ0 ਘਰ ਬ=ਚਾ ਜ7ਮਣ ਦੀਆਂ ਗ=ਲ? ਹ$ਣ ਲ=ਗੀਆਂ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਪ0ਕ0 ਿਪ7ਡ ਹੀ ਮu7ਡ0 A ਜਨਮ ਿਦ=ਤਾ। ਮਦਨ ਨ0 ਲ=ਖ ਲਖ ਸ਼uਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ7ਜੀਰੀ ਰਲਾ ਕ0 
ਿਲਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚ ਮਦਨ ਤ0 ਮ0ਜਰ ਦ$ਵV ਸੀ। ਮਦਨ ਦ0 ਮਨ ਚ ਧuੜਕ6 ਸੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ 
ਇਹ$ eਾਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਬ=ਸ ਉਸਦਾ ਹੀ ਬ=ਚਾ ਹ$ਵ0।
ਪਰ ਿਨ=ਕ0 ਬ=ਚ0 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤ\ ਕuਝ ਵੀ ਅ7ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਵV ਸ਼ਾਮ\ ਦੀਆਂ 
ਗu=ਝੀਆਂ ਅ=ਖ? ਤ\ ਉਹ ਕuਝ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹ$ਵ0। ਤ0 ਉਹੀ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਕਰਕ0 ਉਸਦਾ ਪ[ਰ ਧਰਤੀ 
ਨਾਲ ਨਹQ ਸੀ ਲ=ਗ ਿਰਹਾ।
ਦ$ ਿਦਨ ਮ0ਜਰ ਦ0 ਨਾਲ ਮਦਨ ਦੀ ਵੀ eਾਹuਿਣਆਂ ਵ?ਗ ਸ0ਵਾ ਹu7ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਈ ਸਭ 
ਥ$ੜ` ਿਚਰਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸA ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਸਦਾ ਫ0ਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦuਨੀਆਂ ਤ0 ਸਫਲ ਹ$ ਿਗਆ ਸੀ।
ਵਾਿਪਸ ਤuਰ0 ਆਉਂਦ0 ਉਹ ਗ=ਲ? ਕਰਦ0 ਰਹ0।
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"ਆਉਂਦ0 ਜਮਾਨ0 ਚ ਬ=ਿਚਆਂ ਦ0 ਖਰਚ0 ਵ=ਧ ਗਏ ਨ0 ਮਦਨ ਿਸ7ਹ? ,ਮN ਸ$ਚਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠ0ਕ0 ਦ0ਕ0 
ਕuਝ ਕ7ਮ ਹ$ਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪ? ਕ=ਠੀ ਵਾਹ ਕ0 ਵੀ ਵ0ਖ ਲਈ। ਇਹਦ0 ਿਵ=ਚ\ ਬ=ਚਦਾ ਕ=ਖ 
ਨਹQ ". ਮ0ਜਰ ਨ0 ਆਿਖਆ।
"ਹuਣ ਧ]ਿਲਆ ਆਲੀ ਉਮਰ ਚ ਕੀ ਨਵ? ਿਸ=ਖ?ਗ0 ਮ0ਜਰਾ ਇਹ ਤ? ਆਪ? A ਬਲਦ? A ਛ=ਡ ਕ0 
ਮਸ਼ੀਨੀ ਖ0ਤੀ ਕਰਨੀ ਪ[ਣੀ ਿਫਰ ਹੀ ਕuਝ ਬਣ6ਗਾ। "
"ਤ0ਰ0 ਆਲੀ ਚ ਤ? ਭਾਵV ਬਲਦ ਲਾ ਦ0 ਭਾਵV ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦ0 ਚ\ ਿਫਰ ਵੀ ਕ=ਖ ਨਹQ ਉLਗਣਾ, ਇ=ਕ 
ਉਂਝ ਮਾਰ6 ਉLਪਰ\ ਰ0ਤ ਹੀ ਰ0ਤ ਭਲਾ ਇਸ ਿਮ=ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਬ7ਜਰ 
ਹ$ਜ0 ?" ਮ0ਜਰ ਨ0 ਫ0ਰ ਆਿਖਆ।
"ਧਰਤੀ ਬ7ਜਰ ਨਹQ ਹu7ਦੀ ਮ0ਜਰਾ , ਇਹ ਤ? ਬ7ਦ0 ਦ0 ਹ=ਥ ਦੀ ਖ0ਲ` ਹ[ , ਜ0 ਬ7ਦਾ ਚਾਹ0 ਤ? 
ਦਿਰਆਵ? ਦ0 ਰu=ਖ ਮ$ੜ ਸਕਦਾ ਤ0 ਪਹਾੜਾ A ਕ=ਟਕ0 ਸu=ਟ ਸਕਦਾ "ਇਸ ਬ7ਜਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ[ਣਾ। " ਆਖਿਦਆ ਂਉਹਨ0 ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਥ$ੜਾ ਤ0ਜ ਚਾਲ0 ਪਾ ਿਲਆ।
ਮ0ਜ਼ਰ A ਸਮਝਾ ਕ0 ਦ$ਵ? ਨ0 ਸ?ਝਾ ਟਰ[ਕਟਰ ਲ[ ਿਲਆ। ਮਦਨ ਨ0 ਿਦਨ ਰਾਤ ਇ=ਕ ਕਰਕ0 
ਕਰਾਹ ਲਾ ਲਾ ਕ0 ਸਭ ਰ0ਤਾ ਹ67ਝ ਛ=ਿਡਆ। ਪ7ਜ ਦ0 ਪ7ਜ ਿਕ=ਲ0 ਇ=ਕ ਬਰ$ਬਰ ਕਰ ਿਦ=ਤ0। ਿਜਹੜ0 
ਮ0ਜਰ ਤ0 ਗuਰਮ0ਲ ਦ$ਹ? ਦੀ ਜਮੀਨ ਦ0 ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਸਭ ਤ\ ਵ=ਡੀ ਗ=ਲ ਇਹਨ? ਪ7ਜ? ਿਕ=ਿਲਆਂ 
A ਵੀ ਹuਣ ਪਾਣੀ ਪu=ਜਦਾ ਹ$ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਉਸਨ0 ਦ0ਸੀ ਰ0ਹ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆ ਂਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 
ਭਰਕ0 ਉਸ ਧਰਤੀ ਚ ਰਲਾ ਿਦ=ਤੀਆਂ। ਉLਪਰ\ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲ? ਬੀਜ ਬੀਜ ਵਾਹ ਿਦ=ਤੀਆਂ। 
ਸਾਲ ਕu ਮਗਰ\ ਜਦ\ ਸ਼ਾਮ\ ਬ=ਚ0 A ਲ[ ਕ0 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਖ0ਤ ਗਈ ਤ? ਧਰਤੀ ਿਜਵV ਬ0ਪਛਾਣ ਹ$ 
ਗਈ ਹ$ਵ0। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇ=ਕ$ ਿਦਸਦੀ ਸੀ। ਇ=ਕ ਔਰਤ ਦ0 ਸਾਥ ਨ0 ਮਦਨ A ਿਕਸ ਹ=ਦ ਤ=ਕ 
ਇ=ਕ ਕਮਲ0 ਤ\ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ।
ਧਰਤੀ ਬ0ਪਛਾਣ ਹ$ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬ=ਚ0 ਦ0 ਨਕਸ਼ ਉLਘੜਨ ਲ=ਗ0 ਸੀ। ਸ਼ਕਲ ਸ6ਰਤ ਸਭ ਮਦਨ 
ਨਾਲ ਰਲਦ0 ਿਮਲਦ0 ਸੀ। ਉਸA ਆਪਣ0 ਵਾਹੀ ਧਰਤੀ ਤ0 ਆਪਣ0 ਲਾਏ ਬ6ਟ0 A ਵ0ਖ ਿਚ=ਤ ਖuਸ਼ੀ 
ਨਾਲ ਭਰ ਜ?ਦਾ। ਕu=ਲ ਰਲਵQ ਜਮੀਨ ਤ0 ਿਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਮਾਈ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹ$ਣ ਲ=ਗ ਗਈ 
ਸੀ। ਹuਣ ਮ0ਜਰ ਵੀ ਖuਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫu=ਿਲਆ ਨਹQ ਸੀ ਫuਲਾਉਂਦਾ। ਉLਪਰ\ ਥ=ਲੀ ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 ਚਾਰ ਜuਆਕ 
ਜ7ਮ0 ਿਤ7ਨ ਮu7ਡ0 ਤ0 ਇ=ਕ ਕuੜੀ। ਮਦਨ A ਬਾਕੀ ਿਤ7ਨ? ਨਾਲ ਵੀ ਮ$ਹ ਸੀ ਪਰ ਪਿਹਲ0 ਨਾਲ ਕuਝ 
ਿਜਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਹਰ ਲ$ੜ ਦਾ ਿਧਆਨ ਇ=ਕ ਬਾਪ ਵ?ਗ ਿਦ7ਦਾ। ਉਹ ਭਾਵV ਉਹA 
ਤਾਇਆ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨ0 ਆਖਣਾ ਤਾਇਆ ਨਹQ ਪਿਹਲ? "ਪਾਪਾ" ਆਖ। ਜਦ\ ਉਹਨ0 
ਕਿਹਣਾ ਤ? ਹਮ0ਸ਼? ਮ7ਗਣ ਤ\ ਵ=ਧ ਚੀਜ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਲਿਹਦਾ 
ਸੀ।
ਗuਰਮ0ਲ ਨ0 ਬ=ਿਚਆਂ ਵ=ਲ\ ਕ$ਈ ਤ$ੜ ਨਾ ਛ=ਡੀ। ਉLਪਰ\ ਥ=ਲੀ ਪ7ਜ ਜuਆਕ ਜ7ਮ0। ਹਰ ਜuਆਕ 
ਮਗਰ\ ਜੀਤੀ ਦ0 ਹuਸਨ ਦਾ ਸ6ਰਜ ਢਲਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਗuਰਮ0ਲ A ਵੀ ਹuਣ ਤQਵQ ਤ\ ਵ=ਧ ਰ$ਟੀ 
ਤ0 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਫਕਰ ਖ?ਦੀ। ਉਹA ਲਗਦਾ ਜ0 ਅ=ਜ ਦ$ਵV ਭਰਾ ਕ=ਠ0 ਹu7ਦ0 ਤ? ਬਰਕਤ ਰਿਹ7ਦੀ। 
ਜਰ6ਰ ਸ਼ਾਮ$ ਤ0 ਮ0ਜਰ ਨ0 ਮਦਨ A ਉਕਸਾਇਆ ਹ$ਏਗਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤ$ੜਨ ਲਈ ਨਹQ ਅ=ਜ ਉਹ 
ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚ ਇ7ਝ ਨਾ ਫਿਸਆ ਹu7ਦਾ ਉਸ ਉLਤ0 ਹਰ ਬ=ਚ0 ਮਗਰ\ ਮੀਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵ=ਧਦਾ ਹੀ 
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ਚਲ0 ਿਗਆ ਸੀ । ਹ]ਲੀ ਹ]ਲੀ ਕਰਕ0 ਜ਼ਮੀਨ ਦ0 ਪ7ਜ0 ਿਕ=ਿਲਆ ਮਗਰ ਲ=ਖ? ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ ̀ਿਗਆ 
ਸੀ। ਇ=ਕ ਸਵ0ਰ ਉਹ ਅਜ0 ਮਸQ ਉLਿਠਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹA ਬਾਹਰ\ ਰ]ਲਾ ਸuਣਾਈ ਿਦ=ਤਾ। ਚuਬਾਰ0 
ਦੀਆਂ ਪ]ੜੀਆਂ ਉLਤਰ ਜਦ\ ਉਹ ਿਵਹੜ0 ਵਿੜਆ ਤ? ਦ0ਿਖਆ ਗuਰਮ0ਲ ਤ0 ਮੀਤ ਦਾ ਮu7ਡਾ ਆਪਸ 
ਚ ਿਕਸ0 ਗ=ਲ\ ਖਿਹਬੜ ਰਹ0 ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਗuਰਮ0ਲ ਦੀ ਕu=ਲ ਬਣਦੀ ਜਬਤੀ ਤ\ ਵੀ ਵ=ਧ ਗਈ ਸੀ। ਅ=ਿਗਓਂ 
ਮੀਤ ਕ0 ਟ=ਬਰ ਨ0 ਵੀ ਿਕਸ0 ਕuੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰ7ਭਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀਲ0 ਨਾਲ 
ਉਹ ਚਾਹu7ਦ0 ਸੀ ਿਕ ਜ? ਤ? ਗuਰਮ0ਲ ਰਕਮ ਦ0 ਦ0ਵ0 ਜ? ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਿਲਖਵਾ ਦ0ਵ0। ਇਸ ਗ=ਲ\ 
ਹੀ ਦ$ਵV ਖ਼[ਬੜ ਪਏ ਸੀ। ਬ=ਚ0 ਲੜਿਦਆਂ A ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ$ ਮ=ਛੀ ਹ$ ਰਹ0 ਸੀ। ਜੀਤੀ ਇ=ਕ 
ਪਾਸ0 ਖੜੀ ਪ[ਸ0 ਦ0 ਦ0ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸ6ਦ ਤ0 ਪ[ਸ0 ਦ0ਣ ਵਾਲ0 ਿਕਸ0 ਦ0 ਿਮ=ਤ ਥ$ੜੀ ਹu7ਦ0 ਹਨ। ਉਹ ਗuਰਮ0ਲ A ਪ7ਚਾਇਤ ਚ ਿਲਜਾ 
ਕ0 ਬ0ਇ=ਜਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦ0ਣ ਲ=ਗਾ। ਮਦਨ ਤ\ ਗuਰਮ0ਲ ਦਾ ਇ7ਝ ਦਾ ਹਾਲ ਝ=ਿਲਆ 
ਨਾ ਿਗਆ।
ਿਵਚਕਾਰ ਖਲ$ਤ0 ਨ0 ਉਹਨ0 ਸਾਰਾ ਸਾਬ ਮੀਤ ਦ0 ਮu7ਡ0 ਤ\ ਮ7ਿਗਆ। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਿਹਸਾਬ ਦੀਆਂ 
ਿਗਣਤੀਆ ਂਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆ ਂਮਦਨ ਦ0 ਮ=ਥ0 ਵ=ਟ ਵ=ਧਦ0 ਗਏ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮਦਨ ਨ0 
ਿਵਆਹ ਤ\ ਪਿਹਲ? ਹਰ ਹੀਲ0 ਰਕਮ ਖਰੀ ਕਰਕ0 ਦ0ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਨ0 A ਮ0ਜਰ ਵੀ 
ਆ ਕ0 ਸਭ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਦ0 ਿਦਲ ਚ ਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸuਣਕ0 ਧuਕਧuਕੀ ਹ$ਣ 
ਲ=ਗੀ।
ਗuਰਮ0ਲ A ਵੀ ਿਚ7ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇ7ਝ ਦਾ ਉਧਾਰ ਿਕਵV ਮ$ੜu। ਮਦਨ ਨ0 ਉਸ0 ਿਦਨ ਨਾਲ ਦ0 ਿਪ7ਡ\ 
ਡਾਕ ਖਾਿਨਓਂ ਆਪਣੀ ਬਹuਤੀ ਰਕਮ ਕ=ਢਵਾ। ਉਸਨ0 ਪ[ਸ0 ਜ$ੜ ਜ$ੜ ਇ=ਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ 
ਲ[ਣ ਦੀ ਸ$ਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣ0 ਭਰਾ ਦੀ ਮuਸੀਬਤ ਵ0ਲ0 ਮਦਦ A ਿਕਵV ਿਪ=ਛ0 ਹਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ?
ਅਗਲ0 ਹੀ ਿਦਨ ਕuਝ ਪਤਵ7ਿਤਆ ਂਸਾਹਮਣ0 ਉਹਨ0 ਸਾਰ0 ਕਾਗਜ? ਤ\ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਿਨਲ ਕਰਵਾ 
ਕ0 ਗuਰਮ0ਲ A ਉਹਦ0 ਭਾਰ ਤ\ ਮuਕਤ ਕਰ ਿਦ=ਤਾ। ਿਜਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦ0 ਲਾਲਚ ਉਹਨ0 
ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹQ ਸੀ ਹ$ਣ ਿਦ=ਤਾ ਉਸ0 ਨ0 ਅ=ਜ ਉਸਦ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ 
ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪ67ਜੀ ਉਸਦ0 ਲ0ਖ0 ਲ[ ਿਦ=ਤੀ।
ਗuਰਮ0ਲ ਉਸਦ0 ਸਾਹਮਣ0 ਹ=ਥ ਜ$ੜ ਕ0 ਖੜ ̀ਿਗਆ। ਿਕ ਹuਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਸ?ਭ0 ਤ0 ਸ਼ਰੀਕ 
ਘਰ\ ਨਹQ ਆਪਣ0 ਘਰ ਰ$ਟੀ ਖਾਏ. ਉਸ ਨਾਲ ਕ$ਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਕ0 ਉਹ ਮuੜ ਚuਬਾਰ0 ਚੜ` 
ਿਗਆ।
ਆਥਣ ਦ0 ਵ0ਲ0 ਜਦ\ ਸ6ਰਜ ਡu=ਬਣ A ਸੀ ਮ0ਜਰ ਉਸਦ0 ਕ$ਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ$ ਪਰ? ਪ]ੜੀਆਂ ਕ$ਲ 
ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ।
" ਚ7ਗਾ ਕੀਤਾ ਤ67 ਇਹ ਮੀਤ ਦ0 ਟ=ਬਰ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਿਸਉਂਕ ਗuਰਮ0ਲ A ਲ=ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕ0 
ਪਰ ਮN ਤ[A ਇ=ਕ ਗ=ਲ ਕਿਹਣ ਆਇਆਂ "ਮ0ਜਰ ਨ0 ਝਕਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
"ਭਲਾ ਕੀ ?" ਉਹਦ0 ਮ67ਹ ਵ=ਲ ਤ=ਕਦ0 ਹ$ਏ ਮਦਨ ਨ0 ਆਿਖਆ।
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"ਇਹਨ? ਬ=ਿਚਆਂ ਦਾ ਹ=ਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਿਜਹਨ? ਦਾ ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਆਖਦ0 ਮ67ਹ ਨਹQ ਸu=ਕਦਾ " 
ਮ0ਜਰ ਨ0 ਬੜੀ ਜuਅਰਤ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਮਦਨ A ਲ=ਗਾ ਿਜਵV ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭ0ਦ ਖu=ਲ` ਿਗਆ ਹ$ਵ0। ਉਸA ਲਗਦਾ ਸੀ ਇ=ਕ ਪਰਦਾ ਹ[ 
ਿਜਸ ਕਰਕ0 ਮ0ਜਰ A ਉਹਦ0 ਤ0 ਸ਼ਾਮ\ ਬਾਰ0 ਨਹQ ਪਤਾ ਭਾਵV ਸਾਰ0 ਿਪ7ਡ A ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ 
ਿਚਹਰਾ ਸ਼ਰਮ ਜਹੀ ਨਾਲ ਝuਕ ਿਗਆ। ਪਰ ਅਗਲ0 ਹੀ ਪਲ ਉਹਨ0 ਬੜ0 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮ0ਜਰ 
ਦ0 ਮ$ਢ0 ਤ0 ਹ=ਥ ਰ=ਖਕ0 ਿਕਹਾ "ਿਜਸਦਾ ਜ$ ਅਿਧਕਾਰ ਹ[ ਉਹ ਉਹA ਜਰ6ਰ ਿਮਲ6ਗਾ। ".
ਅਗਲ0 ਹੀ ਿਦਨ ਉਸਨ0 ਆਪਣ0 ਿਹ=ਸ0 ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮ0ਜ਼ਰ ਦ0 ਵ=ਡ0 ਮu7ਡ0 ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਿਦ=ਤੀ।
ਹuਣ ਮਦਨ ਕ$ਲ ਘਰ ਚuਬਾਰ0 ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹQ ਸੀ। ਉਸਨ0 ਖ0ਤ? ਿਵ=ਚ ਹੀ ਆਪਣ0 ਲਈ 
ਨਵ? ਕਮਰਾ ਛ=ਤ ਿਲਆ। ਆਪਣਾ ਮ7ਜਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚ=ਕ ਓਥ0 ਹੀ ਲਾਇ ਿਗਆ। ਉਮਰ ਵੀ ਹuਣ 
ਢਲਣ ਲ=ਗ ਗਈ ਸੀ। ਚ7ਗੀ ਗ=ਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਹuਣ ਦ$ਵV ਘਰ? ਚ\ ਇ=ਕ$ ਿਜ7ਨੀ ਸ0ਵਾ ਹu7ਦੀ। ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਕ7ਮ ਲ=ਿਗਆ ਹu7ਦਾ ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਰ$ਟੀ ਭ=ਜ ਕ0 ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦ6ਰ ਦ6ਰ ਰਹੀ 
ਜੀਤੀ ਵੀ ਹuਣ ਲ=ਸੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਫੜਾਉਣ ਲ=ਗ0 ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਜ?ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹuਣ ਉਮਰ 
ਗuਜਰ ਚ=ਲੀ ਸੀ ਇਸ ਉਮਰ0 ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨਹQ ਭਾਉਂਦੀਆਂ।
ਭਾਉਂਦ0 ਸੀ ਤ? ਬ=ਚ0 ਿਜਹੜ0 ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਆਖ ਉਹਦ0 ਅ=ਗ0 ਿਪ=ਛ0 ਲ=ਗ0 ਰਿਹ7ਦ0। ਿਜਹੜੀ 
ਉਹਦ0 ਿਪ=ਛ0 ਕਦ0 ਚਾਹ ਕਦ0 ਰ$ਟੀ ਤ0 ਕਦ0 ਦu=ਧ ਢ\ਹਦ0 ਰਿਹ7ਦ0। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅ=ਖ? 
ਸ਼ਾਮ\ A ਲ=ਭਦੀਆਂ ਰਿਹ7ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ A ਉਹ ਕਦ0 ਿਕਸ0 ਬਹਾਨ0 ਤ0 ਕਦ0 ਿਕਸ0 ਭਾਣ0 ਖ0ਤ 
ਗ0ੜਾ ਮਾਰ ਜ?ਦੀ ਸੀ।
ਨਹQ ਤ? ਮਦਨ ਹੀ ਕਦ0 ਕ$ਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਦ0 ਧਨੀਆ ਕਦ0 ਮ6ਲੀਆਂ ਜ? ਕuਝ ਹ$ਰ ਦ0ਣ ਬਹਾਨ0 
ਘਰ ਚਲ0 ਹੀ ਜ?ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬ=ਿਚਆਂ ਦ0 ਐਡ0 ਝuਰਮਟ ਚ ਹuਣ ਿਮਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਘ=ਟ ਸੀ। 
ਗ=ਲ? ਤ0 ਇਸ਼ਾਰ0 ਬ=ਸ ਗuਝ0 ਸੀ। ਐਨਾ ਕu ਸਮ? ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਿਬਤਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 
ਦ0 ਿਬਨ ਆਖ0 ਿਕ7ਨਾ ਕuਝ ਬuਝ ਲNਦ0 ਸੀ।
ਇ=ਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ\ ਉਹ ਬਰਸੀਮ ਵ=ਢ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ? ਉਸA ਦ6ਰ\ ਤuਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ\ ਦਾ ਝਾਉਲਾ 
ਿਪਆ। ਝਾਉਲਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਿਕ ਅ=ਖ? ਹuਣ ਕਦ0 ਕਦ0 ਬ7ਦਾ ਪਛਾਨਣ ਤ\ ਧ$ਖਾ ਦ0 ਿਦ7ਦੀਆਂ 
ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ\ ਤ$ਰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਤ0 ਵਿਰਆਂ ਪਿਹਲ? ਿਬਤਾਏ ਉਹ ਪਲ ਤ0 ਉਹ ਸਮ? 
ਉਹਦ0 ਅ=ਖ? ਮ6ਹਿਰਓ ਂਗuਜਰ ਿਗਆ। ਐਨ0 ਸਾਲ ਦ0 ਵਕਫ਼0 ਨ0 ਸ਼ਾਮ\ ਦ0 ਸਰੀਰ A ਤ0 ਉਸਦ0 
ਸਰੀਰ A ਢਾਲ ਿਦ=ਤਾ ਸੀ। ਜ0 ਉਹ ਢਾਲ ਨਹQ ਸੀ ਸਿਕਆ ਉਹ ਸਨ ਉਹਨ? ਦ0 ਅਿਹਸਾਸ ਜ$ 
ਅਜ0 ਵੀ ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਲਈ ਉਂਝ ਹੀ ਸਨ।
ਸ਼ਾਮ\ ਨ0ੜ0 ਆਈ ," ਕੀ ਤ=ਕੀ ਜਾ ਿਰਹ? ਏ ?" ਉਸਨ0 ਪu=ਿਛਆ।
"ਤ=ਕ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸ$ਚ ਵੀ ਿਰਹਾ , ਤ[A ਯਾਦ ਹ[ , ਆਪਣ0 ਿਮਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸਮ? ਐਸ0 ਖ0ਤ ਚ 
ਆਪ? ਚਰੀ ਬੀਜੀ ਹ$ਈ ਸੀ। ਤ0 ਐਥ0 ਹੀ ਿਕਤ0 ਆਪ? ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਸੀ। ."ਉਸਨ0 
ਉਸA ਸuਪਨ0 ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਬ$ਲਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
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"ਤ0ਰ0 ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਹ[ ਮ[A ਮਦਨ , ਇ=ਕ ਪਲ ਨਹQ ਭu=ਲ ਸਕਦੀ ਤ? ਤ0ਰ0 
ਿਪ7ਡ0 ਚ ਿਭਜੀ ਉਹ ਕ$ਸ0 ਪਾਣੀ ਦੀ ਖuਸ਼ਬ6 ਤ? ਕਦ0 ਵੀ ਨਹQ ਭu=ਲ ਸਕਦੀ। "ਉਸਨ0 ਚਾਹ ਦਾ ਡ$ਲ6 
ਤ0 ਰ$ਟੀ ਿਟਕਾਉਂਦ0 ਹ$ਏ ਲ=ਕ ਤ0 ਹ=ਥ ਧਰਕ0 ਬ[ਠਦ0 ਹ$ਏ ਿਕਹਾ।
ਮਦਨ ਵੀ ਉਹਦ0 ਕ$ਲ ਜਾ ਬ[ਠਾ। ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਉਸA ਸ਼ਰਾਰਤ ਸu=ਝੀ। ਉਹਨ0 ਸ਼ਾਮ\ A ਆਪਣ0 
ਵ=ਲ ਿਖ=ਚ ਿਲਆ। ਛuਟਦ0 ਚੜਾਉਂਦ0 ਫੜਦ0 ਫੜਾਉਂਦ0 ਦ$ਵV ਉਸ0 ਜਮੀਨ ਤ0 ਲuੜਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ$ ਨ0 
ਆਪਣਾ ਸਰ ਉਸਦੀ ਬu=ਕਲ ਿਵ=ਚ ਿਟਕਾ ਿਲਆ।
ਸਰਦੀ ਦੀ ਢਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਇ=ਕ ਦ6ਸਰ0 ਦੀਆਂ ਬਾਹ? ਚ ਲ0ਟ0 ਿਬਨ? ਕuਝ ਬ$ਲ0 ਉਹ ਲ7ਘੀ 
ਿਜ7ਦਗੀ ਚ ਇ=ਕ ਦ6ਜ0 ਨਾਲ ਬੀਤ0 ਹਰ ਪਲ A ਚ0ਤ0 ਕਰ ਰਹ0 ਸੀ।

(ਸਮਾਪਤ )
ਹਰਜ$ਤ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਹ$ਰ ਰਚਨਾਵ? ਿਸ=ਧ0 ਹੀ ਇਨਬਾਕਸ ਿਵ=ਚ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇ/ਥ( ਆਪਣੀ 
ਿਡਟ(ਲ ਭ0ਜ$ .
                                    CLICK  HERE 
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