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ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ
ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ

�ੀਤ� ਡ�ਗਰ� ਵਾਲ� ਵਾੜ� ਚ� ਧਾਰ ਕ�ਢਕ� ਿਨ�ਕਲੀ ਸੀ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਸਪੀਕਰ
ਚ� ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਕ�ਲ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ ਹ�। ਡ�ਰ� ਤ� ਅ�ਸ� ਦੀ
ਸ�ਗਰ�ਦ � ਹ��ਦ� ਸਮਾਗਮ ਤ� ਸਾਰ� ਨਗਰ � ਹ��ਮ ਹ��ਮਾ ਕ� ਪ��ਜਣ ਫਾ
ਸ�ਦਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। �ਬ�ਧਕ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਤ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ
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ਸਮਾਧ ਦ� ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਗ�ਗਾ ਜਲ ਲ�ਣ ਗਏ ਨ�ਜਵਾਨ� ਦੀ ਟ�ਲੀ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। 

ਨ�ਜਵਾਨ� ਦੀ ਟ�ਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ�ਗਰ�ਦ ਤ� ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਗ�ਗਾ ਜਲ
ਲ�ਣ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼  ਹਰਦ�ਆਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ।  ਇਹਨ� ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚ ਉਸਦਾ
ਘਰਵਾਲਾ ਬਲਦੀਪ ਵੀ ਮ�ਹਰੀ ਸੀ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭ��ਲ� ਬਖਸ਼ਾਉਂਦ�
ਿਫਰਦ� ਸੀ। 

ਚ�ਕ� ਤ� ਲਾਟ� ਬਾਲ ਉਸਨ� ਚਾਹ ਤ� ਤ� ਰਾਤ� ਪੀਣ  ਲਈ ਦ��ਧ ਰ�ਖਕ� ਬਾਕੀ
ਦ��ਧ ਅ�ਜ ਜਾਗ ਨਾ ਲ� ਕ� ਗਰਮ ਕਰਕ� ਹਾਰ� ਚ ਹੀ ਧਰ ਿਦ�ਤਾ।  ਕ�ਲ� �
ਸਾਰਾ ਦ��ਧ ਸ�ਗਤ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਲਈ ਡ�ਰ� ਲ� ਕ� ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਣਾ ਕ� ਰ�ਖ ਗਈ ਸੀ।  ਅ�ਗ� ਤ� ਵ�ਧ ਚਾਰ ਰ�ਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕ�
ਉਸਨ� ਛਾਬ� ਚ ਰ�ਖ ਲਈਆਂ. ਉਸ� ਉਮੀਦ ਘ�ਟ ਹੀ ਸੀ ਬਲਦੀਪ ਆਕ�
ਰ�ਟੀ ਖਾਊ। ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜ� ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਕਾ
ਕ� ਰ�ਖ ਲਈਆਂ। 

ਆਪਣੀ ਸ�ਸ � ਰ�ਟੀ ਫੜਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮ�ਜ� ਤ� ਬਿਹਕ� ਖਾਣ
ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ� � ਉਹਦੀ ਗ�ਆਂਢਣ ਸ�ਤੀ ਕ�ਲੀ ਲ� ਸਬਜ਼ੀ ਮ�ਗਣ
ਆ ਗਈ।  ਉਹ� ਰ�ਟੀ ਖਾਣ ਤ�ਕ ਰ�ਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕ� ਿਤ�ਨ� ਕ�ਲ� ਦ�
ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਨ ਲ�ਗ�। 
�ੀਤ� ਸ�ਣਦੀ ਰਹੀ ਤ� ਰ�ਟੀ ਖ�ਦੀ ਰਹੀ। 

ਰ�ਟੀ ਖਾ ਕ� ਉਹਨ� ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਕ�ਲੀ ਫੜ ਸਬਜ਼ੀ ਚ��ਲ� ਅ�ਿਗਓ ਪਤੀਲ� ਿਵਚ�
ਭਰਕ� ਫੜਾਉਣ ਲ�ਗੀ। www.harjotdikalam.com
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“ਅ�ਜ ਵੀ ਮ��ਹ ਲਟਕਾਈ ਬ�ਠੀ ਏ, ਅ�ਜ ਤ� ਤ�ਰਾ ਰ�ਝਾ ਦ�ਸ ਿਦਨ� ਮਗਰ�
ਮ�ੜਕ� ਆਇਆ ,ਚਾਅ ਨਹ� ਮ�ਕਦਾ ਹ�ਣਾ ਤ�ਰਾ।  ਸ਼�ਤੀ ਉਹ� ਛ�ੜਦੀ
ਹ�ਈ ਬ�ਲੀ। 

” ਿਜਹੜ� ਹ�ਏ ਹੀ ਪ�ਕ� ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹ ਦ�ਸ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਕ� ਆਵ� ਭਾਵ�
ਨਾਲ ਰਹ� , ਉਹਦ� ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਚਾਅ,” �ੀਤ� ਨ� ਉਸ� ਲਿਹਜ� ਚ ਜਵਾਬ
ਿਦ�ਤਾ। 

ਆਹ�, ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹ ਅ�ਦਰ� ਭਾਵ� ਲ�ਡ� ਫ��ਟਦ� ਹ�ਣ।  ਹ�ਣ ਤ� ਸ��ਖ ਨਾ
ਰਾਤ� ਮ�ਸਮ ਵੀ ਠ�ਡ ਵਰਤਾਉਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਏ , ਿਵਹੜ� ਚ ਸ�ਣ ਦੀ ਵੀ
ਲ�ੜ ਨਹ�। ” ਸ�ਤੀ ਇਸ਼ਾਰ� ਚ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਦੀ ਅਹ� ਗਈ। 

ਉਹਦੀ ਗ�ਲ ਅਣਗ�ਲੀ ਕਰਕ� �ੀਤ� ਨ� ਭ�ਡ� ਟ�ਡ� ਸ�ਭਕ� ,ਡ�ਗਰ� ਵ�ਲ
ਗ�ੜਾ ਕ�ਢ ਆਪਣਾ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਮ�ਜਾ ਵੀ ਸ�ਸ ਦ� ਮ�ਜ� ਕ�ਲ ਡਾਹ ਕ�
ਲ�ਟ ਗਈ। ਜਾਗ� ਮੀਟੀ ਚ ਹੀ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ
ਲ�ਗੀ। ਸ�ਸ ਿਕਸ� ਮ�ਤਰ � ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ� ਹੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਭਾਦ� ਮ��ਕਣ ਤ� ਸੀ ਤ� ਅਸਮਾਨ ਪ�ਰਾ ਸਾਫ ਸੀ।  ਅਸਮਾਨ ਚ ਚਮਕਦ�
ਤਾਰ� ਦ�ਖਦੀ ਉਹ ਤਾਿਰਆਂ ਚ ਹੀ ਗ�ਆਚ ਗਈ।  ਸਾਡੀ ਿਦਸਦ� ਅਸਮਾਨ
ਚ ਤਾਰ� ਤ� ਮ�ਸਮ ਦੀ ਠ�ਡਕ ਨ� ਉਸਦ� ਲਿਹਜ� ਚ ਨਰਮਾਈ ਲ� ਆਈ ਸੀ। 
ਿਪਛਲ� ਸਾਲ ਅ�ਸ� ਦ� ਨਰਾਤ� ਚ ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਉਹ� ਸਭ
ਯਾਦ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਆਪਣ� ਿਵਆਹ ਆ ਚਾਅ ਿਤਆਰੀਆਂ ਤ� ਿਕ�ਨਾ
ਕ�ਝ। 
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ਐਨ� � ਬਲਦੀਪ ਆ ਿਗਆ।  ਮ� ਦਰਵਾਜ� � ਬਾਹਰ� ਹੀ ਉਹ ਕ��ਡਾ ਖ�ਲ�ਕ�
ਅ�ਦਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  ਿਫਰ ਗ�ਟ � ਚ�ਗੀ ਤਰ� ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਉਹ ਅ�ਦਰ
ਆਇਆ।   ਅ�ਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ�ਰ ਿਸਧ ਨਹ� ਸੀ ਿਟਕ ਿਰਹਾ ,. ਪਰ ਬ�ਬ�
ਦ� ਸ��ਤ� ਹ�ਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰਕ� ਬੜ� ਹ�ਲੀ ਬ�ਿਲਆ ”  ” ਮ�  ਤ� ਅ�ਦਰ ਹੀ
ਸ�ਵਾਗ� ਸਬਾਤ ਚ।�ੀਤ� ਉ�ਠੀ ਜ��ਲੀ ਕ�ਠੀ ਕਰਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਹੀ ਮ�ਜ�
ਤ� ਿਟਕਾ ਿਦ�ਤੀ ਿਫਰ ਮ�ਜਾ ਅ�ਦਰ ਡਾਹ ਕ� ਜ��ਲੀ ਿਵਛਾ ਕ� ਆ ਗਈ। 
ਉਹਨ� ਬਲਦੀਪ ਤ� ਰ�ਟੀ ਜ� ਦ��ਧ ਲਈ ਪ��ਿਛਆ ਪਰ ਉਹਨ� ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ।  ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਮਗਰ� ਦ��ਧ ਨਹ� ਸੀ ਪ�ਦਾ। 
ਢ�ਵ�ਨ� ਸਰਸਰੀ ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ ਿਪਛਲ� ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਕੀਤੀਆਂ। 
ਪਰ �ੀਤ� � ਉਹਦ� ਨਸ਼� ਚ ਹ�ਣ ਵ�ਲ� ਗ�ਲ� ਕਰਨਾ ਿਬਲਕ�ਲ ਪਸ�ਦ ਨਹ�
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮ�ਟਾ ਹ��ਗਾਰਾ ਭਰਕ� ਉਹ ਗ�ਲ ਟਲਦੀ ਰਹੀ.

ਬਲਦੀਪ � ਉਹਨ� ਸਵ�ਰ� ਛ�ਤੀ ਉ�ਠਣ ਦਾ ਸ�ਲਾ ਮਾਰਕ� ਸ� ਜਾਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ।  ਤ� ਉਹ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਅ�ਦਰ ਸ�ਣ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ। �ੀਤ� ਪ�ਰ� ਤ�
ਕ�ਬਲ ਵਲ��ਟ  ਤ� ਮ��ਹ ਚ��ਨੀ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਕ� ਉਵ� ਹੀ ਸਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਕਰਨ ਲ�ਗੀ। ਚ��ਨੀ ਿਵ�ਚ� ਿਦਸਦ� ਤਾਰ� ਉਸ� ਰ�ਮ�ਚ ਨਾਲ ਭਰ  ਰਹ� ਸੀ।
 

ਬਲਦੀਪ ਅ�ਦਰ ਿਗਆ ਤ� ਉਸਤ� ਿਟਕ ਨਾ ਹ�ਇਆ।  ਦਸ� ਕ� ਿਮ�ਟ�
ਮਗਰ� ਮ�ੜ ਉਹਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਆ ਕ� ਬ�ਿਲਆ ਿਕ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹ�
ਰਿਖਆ ਉਹ ਤ� ਰ�ਖ ਦ�। 

�ੀਤ� ਉ�ਠੀ ਤ� ਨਲਕ� ਤ� ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਕ� ਕ�ਲੀ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਕ� ਮ�ਜ�
ਕ�ਲ ਪ� ਮ�ਜ਼ ਤ� ਰ�ਖਕ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜਨ ਲ�ਗੀ।  ਮ�ਜ� ਦੀ ਬਾਹੀ ਤ� ਬ�ਠ�
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ਬਲਦੀਪ ਨ� ਉਸ� ਬ�ਹ ਤ� ਫੜਕ� ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ।  

�ੀਤ� � ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਅ�ਦਰ ਸ�ਣ ਤ� ਅਚਾਨਕ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ�ਲ ਿਕਥ� ਚ�ਤ� ਆ ਗਈ।  ਪਰ ਉਹਦ� ਮ��ਹ ਿਵ�ਚ� ਆਉਂਦੀ
ਹਵਾੜ ਉਸ� ਜਮ� ਚ�ਗੀ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦੀ।  

�ੀਤ� ਨ� ਿਕਹਾ ਛ�ਡ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦ�ਰ ਹ� ਗਏ ਹ� ਕ�ਲ ਛ�ਤੀ ਉ�ਠਣਾ ਤ�
ਡ�ਰ� ਸ�ਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ , ਇ�ਕ ਸਾਲ ਚ ਉਹ ਕਦ� ਵੀ ਖ��ਲ ਕ� ਨਾ ਕਿਹ
ਸਕੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ� ਚ�ਗੀ ਨਹ� ਲਗਦੀ। ਹਰ
ਵਾਰ ਉਸਦ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵ�ਲ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦੀ ਤ� ਜ� ਿਕਤ�
ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ।

ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਨਾ ਪਿਹਲ� ਕਦ� ਉਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਅ�ਜ
ਸ�ਿਣਆ। ਬਾਹ� ਫ਼ੜਕ� ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਮ�ਜ� ਤ� ਟ�ਢਾ ਿਵਛ ਕ� ਉਸਨ� �ੀਤ� �
ਵੀ ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਲਟਾ ਿਲਆ। ਉਸਦ� ਵਾਲ� � ਪਾਸ� ਕਰਕ� ਉਸ�
ਧ�ਣ ਕ�ਲ�� ਚ��ਮਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ। ਬ��ਲ�ਾ ਦ� ਸ�ਕ ਨਾਲ �ੀਤ� ਕ�ਠੀ ਹ� ਗਈ ।

ਉਹ ਆਪਣ� ਆਪ � ਦ�ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਉਸਦ�
ਿਚਹਰ� � ਫੜ ਉਸਦ� ਪਰ� ਹ��ਦ� ਮ��ਹ ਕ�ਲ ਿਖ�ਚਣ ਲ�ਗਾ ।ਪਰ ਉਹ ਉਸਦ�
ਮ��ਹ � ਨਾ ਸਹੀ ਤ� ਗਰਦਨ ਕ�ਲ ਹੀ ਖ�ਦ � ਜਾਰੀ ਰ�ਿਖਆ ਤ� ਹ�ਥ�
ਨਾਲ ਉਸਦ� ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ � ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗਾ । ਹ�ਥ ਬੜੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਨਾਜ਼�ਕ ਅ�ਗ� ਤ� ਘ��ਮਣ ਲ�ਗ� ।ਉਸਦ�
ਹ�ਥ� ਦੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਤ� ਪਕੜ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੀ ਦ�ਰੀ � ਭਲੀ ਭ�ਤ� ਦ�ਸ ਰਹੀ
ਸੀ। ਪਾਸਾ ਪਲਟਕ� ਬਲਦੀਪ ਨ� ਝਟਕ� ਨਾਲ �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਥ�ਲ� ਮ�ਜ�
ਉ�ਤ� ਸ��ਟ ਿਲਆ ਤ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ � ਆਪਣ� ਆਪ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਿਲਆ।
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ਅਚਾਨਕ ਿਡ�ਗਣ ਕਰਕ� ਮ�ਜ� ਦੀ ਿਢ�ਲੀ ਦ�ਣ ਤ� ਿਢ�ਲੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਇ�ਕ
ਦਮ ਚ�ਕ ਉ�ਠੀਆਂ।�ੀਤ� ਉ�ਤ� ਿਲਟਕ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਚ ਨਰਮ ਕਲ�ਜਾ
ਸਖ਼ਤ ਹ�ਕ� ਚ�ਬਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕ�ਝ ਇਹ� ਹਾਲ ਸੀ
ਬਲਦੀਪ ਦ� ਚ��ਮਣ ਤ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵ�ਧ ਗਈ ਸੀ । ਕ�ਪਿੜਆਂ ਦ�
ਉ�ਪਰ� ਉਹ ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਟਟ�ਲ ਚ��ਕਾ ਸੀ ।ਦ�ਵ� ਦ� ਸਾਹ� ਦ� ਉਤਰਾਅ
ਚੜਾਅ ਤ� ਦ�ਹ� ਦੀ ਰਗੜ ਨ� ਿਪ�ਡ� ਿਵਚ� ਭਾਫ਼ ਿਨਕਲਣ ਲਾ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਦ� ਹ�ਥ� ਦੀ ਤ�ਜ਼ੀ � �ੀਤ� ਦ� ਸਰੀਰ ਦਾ ਉ�ਤਰ ਹ�ਣ ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ
ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਹ ਹਰ ਬੀਤਦ� ਪਲ ਨਾਲ ਬਲਦੀਪ
ਨਾਲ ਘ��ਟ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦ�ਹ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਹ�ਥ�
ਚ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ�� ਿਪਘਲ ਗਈ ਸੀ ।ਬਲਦੀਪ ਹ�ਥ� ਚ ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ
ਜਾਦ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਸਾਰ� ਿਸ਼ਕਵ� ਤ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਉਹ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਹਵਾੜ ਿਜਵ� ਹ�ਣ ਵੀ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ।।ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਉਸ�
ਚ��ਮਣਾ ਉਂਝ ਹੀ  ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਤ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ �ੀਤ� ਦ� ਪ�ਟ� ਪ�ਟ� � ਛ�ਹਣਾ
ਵੀ। �ੀਤ� ਦ� ਹ�ਥ ਮਿਹਜ਼ ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਕ�ਸ� ਹ�ਏ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਹ
ਬਲਦੀਪ ਆਪਣ� ਆਪ ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਜੜ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਹ�ਵ�।  ਇਹ ਸਭ
ਅਜ� ਤਾਣੀ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਿਹ�ਸ� � ਬ�ਪਰਦ ਕੀਤ� ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪ�ਰ� ਕਪੜ�
ਤ� ਉਹਨ� ਨ� ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ � ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਉਤਾਰ� ਸੀ ਅ�ਜ ਿਕਥ�
ਉਤਾਰਨ� ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਨ� ਮਿਹਜ਼ ਜਰ�ਰਤ ਜ�ਗਾ ਦ�ਵ� � ਅ�ਜ ਤ�ਕ
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ  . ਹ�ਣ ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤ� ਪਰ
ਬ�ਹ�ਦ ਤ�ਜ਼ੀ ਤ� ਬ�ਹ�ਦ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ। ਿਜ�ਨੀ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ �ੀਤ�
ਓਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ� ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ ਸੀ ।ਉਹ ਹਲ� ਹ�ਰ ਉਸਦ� ਮਜਬ�ਤ ਹ�ਥ�
ਦਾ ਲ�ਤਫ਼ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ। ਿਢ�ਲੀ ਦ�ਣ ਵਾਲ� ਉਸ ਮ�ਜ� ਚ ਬਲਦੀਪ
ਉਸਦ� ਉ�ਪਰ ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਉਸ� ਢ�ਕ ਕ� ਿਲਆ ਤ� ਬੜੀ ਤ�ਜੀ ਨਾਲ ਖ�ਦ
� ਅ�ਦਰ ਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸਾਹ� ਤ� ਿਮ�ਠੀ ਜਹੀ
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ਆਵਾਜ਼ ਤ� ਿਬਨ� ਮ�ਜ� ਚ��ਚ ਚ�� ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੀ ਅਲਗ ਸ�ਣਾਈ ਦ� ਰਹੀ
ਸੀ। �ੀਤ� ਨ� ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ � ਿਜਵ� ਬ��ਲ� ਚ ਹੀ ਲ�ਕ� ਰਿਖਆ ਸੀ
ਿਬਲਕ�ਲ ਗ��ਗ� ਦ� ਵ�ਗ ਔਰਤ ਹ�ਕ� ਉਸ� ਇ�ਝ ਹੀ ਇਹਨ� ਪਲ� ਚ ਬ��ਲ�
ਘ��ਟਣ� ਿਸਖਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।। ਿਢ�ਲ� ਮ�ਜ� ਉ�ਤ� ਿਢ�ਲ� ਕੀਤ� ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ
ਦ�ਹ� ਅ�ਧ� ਕ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ । ਇਹ ਟ�ਕਰ ਓਨਾ ਿਚਰ
ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਿਜ�ਨਾ ਿਚਰ ਬਲਦੀਪ ਥ�ਕ ਤ� ਸ�ਰਖਰ� ਹ�ਕ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਲ�ੜਕ
ਨਾ ਿਗਆ। �ੀਤ� ਨ� ਿਜ�ਨ� ਕ� ਪਲ ਮਾਣ� ਓ�ਨ� ਕ� ਅ�ਦਰ ਹੀ ਲ�ਕ� ਕ� ਉਸਨ�
ਬਲਦੀਪ � ਥ�ੜਾ ਦ�ਰ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਿਢ�ਲ� ਕਪੜ� ਕਸਕ� ਬਾਹਰ ਮ�ਜ� ਤ�
ਆ ਕ� ਲ�ਟ ਗਈ। 

ਦ�ਵ� ਦ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਹ ਖ�ਲ� ਿਪਛਲ� ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਸੀ।  ਮਨ
ਬ�ਮਨ ਨਸ਼� ਤ� ਿਬਨ� ਨਸ਼� ਹਰ ਤਰੀਕ� ਦ�ਵ� ਨ� ਿਪਆਰ � ਮਾਿਣਆ ਸੀ। 
ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਇਸ ਨਸ਼� ਚ �ੀਤ� � ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਬਲਦੀਪ
ਉਸ� ਬਹ�ਤੀ ਵਾਰ ਅਧ�ਰਾ ਹੀ ਛ�ਡ ਜ�ਦਾ ਸੀ।ਿਵਆਹ � ਮਸੀ ਇ�ਕ
ਸਾਲ ਤ� ਹ�ਇਆ ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਦ�ਵ� ਦੀ ਉਮਰ 25 ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਟ�ਪੀ । ਇਹ
ਉਮਰ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਆਪਣ� ਹਮਸਫ਼ਰ ਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਤ� ਿਬਨ� ਬਾਕੀ ਸਭ
ਚੀਜ਼� ਓਪਰੀਆਂ ਲ�ਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਪਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹ� ਇਹ ਸਾਥ ਪ�ਰਨ
ਇਕ�ਲ ਤ� ਹਨ�ਰ� ਦ� ਿਵ�ਚ । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਦ� ਿਵਆਹ ਚ ਉਹਨ� ਦ� ਅਜ�
ਮਨ ਦ� ਤ� ਅਜ� ਪ�ਰ� ਚਾਅ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਉ�ਤਰ�।ਚਾਅ ਤ� ਪ�ਰ� ਹ��ਦ� ਜ�
ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਕ�ਝ ਦ�ਸਦ� । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਇ�ਝ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਤ� ਿਬਨ��
ਕ�ਝ ਦ�ਸ� ਬ�ਲ� ਸਮਝਦ� ਕ�ਿਢਆ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਮਨ� ਦੀ ਸਮਝ
ਨਾਲ� ਦ�ਵ� ਦ� ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਜਰ�ਰਤ � ਵ�ਧ ਸਮਝਣ
ਲ�ਗ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਸਾਲ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਵੀ ਉਹਦ� ਕ��ਖ ਚ ਇਸ ਖ�ਡ ਦੀ ਕ�ਈ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ।  ਉਸਦੀ ਸ�ਸ � ਹ�ਣ ਜ�ਕਰ ਕ�ਈ ਉਮੀਦ
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ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਕ�ਲ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦ� ਡ�ਰ� ਤ� ਹ��ਦ� ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਵ�ਲ�
ਸ��ਖੀ ਸ��ਖਣਾ ਤ� ਸੀ।  ਕਿਹ�ਦ� ਉਸ ਡ�ਰ� ਤ� ਸ��ਖੀ ਸ��ਖਣਾ ਕਦ� ਅਧ�ਰੀ ਨਹ�
ਸੀ ਜ�ਦੀ। �ੀਤ� ਸ�ਚਦੀ ਖ�ਰ� ਉਸਦੀ ਅਣਭ�ਲਪ�ਣ� ਿਵ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ �
ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਕ� ਉਸ� ਵੀ ਮ� ਬਣਨ ਦਾ ਸ��ਖ ਦ� ਦ�ਵ�।  ਸ�ਚਦੀ ਤ�
ਉਮੀਦ ਬ�ਨਦੀ ਉਹ ਸ� ਗਈ ਸੀ।  

ਸਵ�ਰ� ਜਦ� ਉ�ਥ� ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉ�ਤਰ ਿਗਆ ਸੀ।  ਉਸਦੀਆਂ
ਗ�ਲ� ਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀ।  ਅਜ� ਉਹ ਅ�ਧ ਸ��ਤ� ਜਹ� ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟ� ਹ�ਏ
ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ  ਆਪਣ� �ਾਣ ਿਤਆਗਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਛ�ਤੀ ਹੀ ਸ�ਚ ਹ�ਣ ਵਾਲੀ ਹ�।  ਤ� ਸ�ਸ ਤ� �ਹ
ਦ�ਹ� ਦ� ਮ��ਹ ਅ�ਡ� ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ। 

ਬਲਦੀਪ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਚ ਉਹਨ� � ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਫ਼ਕੀਰ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਇਕ ਅ�ਤ� ਦਾ ਨ�ਰ ਸੀ ਉਹਦ� ਿਚਹਰ� ਤ�।
ਉਹਨ� ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਜਦ� ਸਭ ਨ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਦ�ਸੀ
ਤ� ਕ�ਝ ਸ�ਚ ਿਵਚਾਰ ਕ� ਉਸਨ� ਜਲਦ ਹੀ ਡ�ਰ� ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ
ਸੀ। ਇਹ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਪ�ਡ ਵ�ਸਣ ਤ� ਬਾਅਦ
ਸ਼�ਰ� ਹ�ਈ ਸੀ। ਇ�ਕ ਸਦੀ ਪਿਹਲ� ਸਤਲ�ਜ ਪਾਰ ਕਰਕ� ਇ�ਕ ਬਜ਼�ਰਗ
ਮ�ਲਖ ਰਾਜ ਨ� ਆਪਣ� ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਚਾਰ ਿਪ�ਡ� ਚ�ਨਵਾਲ,ਮ�ਲਪ�ਰ
,�ਤੀਮਪ�ਰਾ ਤ� ਮਿਹਮਾਵਲਾ ਦੀ ਮ�ੜੀਆਂ ਗ�ਡੀਆਂ ਸੀ। ਦ� ਸਮਕ�ਣ ਤ�
ਕ�ਟਦ� ਰਾਹ� ਤ� ਚ�ਰਸਤ� ਤ� ਿਤ�ਨ ਿਪ�ਡ 1 ਕ� ਮੀਲ ਦੀ ਦ�ਰੀ ਤ� ਸੀ। ਿਸਰਫ
ਚ�ਨਵਾਲ ਸੀ ਜ� ਅ�ਧ� ਮੀਲ ਤ� ਵੀ ਘ�ਟ ਦ�ਰੀ ਤ� ਸੀ। ਉਦ� ਅਜ� ਇਹ
ਇਲਾਕਾ ਬਹ�ਤ ਜ�ਗਲ ਸੀ , ਥ�ੜੀ ਖ�ਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਸੀ ਤ� ਬਾਕੀ ਿਕਤ�
ਿਕਤ� ਰ�ਤ� ਦ� ਿਟ�ਬ� ਸਨ। ਇ�ਕ ਸਦੀ ਦ� ਸਮ� ਚ ਜ�ਗਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖ�ਤੀ
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ਹ�ਠ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਖ�ਤੀ ਵਾਲੀ ਿਪ�ਡ� ਦ� ਘਰ� ਹ�ਠ। ਬਹ�ਤ� ਿਟ�ਬ� ਕਰਾਹ
ਲਗਾ ਕ� ਲ�ਕ� ਨ� ਸਾਫ ਕਰ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ਪਰ ਅਜ� ਵੀ ਿਕਤ� ਿਕਤ� ਰ�ਤ ਤ� ਕ�ਝ
ਿਕ�ਲ� ਜਮੀਨ ਚ ਿਟ�ਬ� ਿਦਸ ਜ�ਦ� ਸੀ। ਮ�ਲਖ ਰਾਜ ਨ� ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਿਪ�ਡ� ਚ
ਅ�ਡ ਜਾਤ� ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਕ�ਠ� ਕਰਕ� ਚਾਰ ਿਪ�ਡ ਬ�ਨ� ਸੀ। ਇ�ਕ ਇ�ਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਅ�ਜ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਸ� ਵੀਹ� ਪਿਰਵਾਰ� ਚ ਬਦਲ ਚ��ਕ�
ਸੀ 4-5 ਪੀੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਨ ਿਪ�ਡ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ�
ਚ�ਰਸਤ� ਤ� ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ� ਚ�ਰਸਤ� ਤ� ਇ�ਕ ਕ�ਨ� ਤ� ਮ�ਲਖ ਰਾਜ
ਨ� ਖ�ਹੀ ਛ�ਦਾਰ ਜਗ�ਾ ਵ�ਖ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਖ�ਹੀ ਪਟਵਾਈ। ਆਉਂਦ� ਜ�ਦ�
ਰਾਹੀਆਂ ਦ� ਆਰਾਮ ਲਈ ਥ�ੜ� ਬਣਵਾਏ। ਫਲਦਾਰ ਰ��ਖ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲ�ਗ�
ਹ�ਏ ਸੀ ਿਫਰ ਹ�ਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤ�। ਚਾਰ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਲ�ਕ ਸ�ਝ� ਕ�ਮ� ਲਈ
ਜ� ਗਰਮੀ ਚ ਦਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਗ�ਾ ਬ�ਠ ਜ�ਦ� ਸੀ।
ਸਮ� ਬਦਿਲਆ ਮ�ਲਖ ਰਾਜ ਤ� ਉਹਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਧਰ� ਹ�ਰ ਉ�ਡ ਪ��ਡ
ਗਏ। ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਚ�ਧਰ ਜ� ਸਰਪ�ਚੀ ਹ�ਰ ਲ�ਕ� ਕ�ਲ ਆ ਗਈ। ਖ�ਹੀ ਤ�
ਇਸ ਜਗ� ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਿਪਛਲ� ਦ� ਦਹਾਿਕਆਂ ਚ ਖ�ਹ�
ਦੀ ਜਗਾ ਿਟਊਬਵ��ਲ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਨਲਕ� ਹ� ਗਏ। ਖ�ਹੀ ਹ�ਲੀ
ਹ�ਲੀ ਕਰਕ� ਸ��ਕਦੀ ਗਈ ਤ� ਿਕਸ� ਦਾਨੀ ਨ� ਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇ�ਕ ਨਲਕਾ
ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤਾ। ਖ�ਹੀ ਲ�ਕ� ਲਈ ਿਸਰਫ ਖ�ਹ ਨਾ ਹ�ਕ� ਕਰੀਬ ਦ� ਿਕ�ਲ� ਚ
ਬਣ� ਚਬ�ਤਰ� 3-4 ਖਣ� ਦ� ਦ� ਕਮਰ� ਤ� ਵਰ�ਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ�ਝਾ ਨਾਮ ਸੀ।
ਖ�ਹੀ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਫਲਦਾਰ ਰ��ਖ ਿਬਨ� ਸ�ਭ ਤ�
ਹਰ ਸਾਲ ਸ��ਕ ਜ�ਦ� ,ਿਡ�ਗ ਜ�ਦ� ਲ�ਕੀ ਲ�ਕੜ� ਕ�ਟ ਘਰ ਲ� ਜ�ਦ�। ਪਾਣੀ
ਤ� ਬਹ�ਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਸ��ਕ ਿਗਆਂ ਸੀ , ਲ�ਕੜ ਸਰਕੜ� ਤ� ਕ�ਚੀ ਪ�ਕੀ
ਇ�ਟ ਨਾਲ ਬਣ� ਕਮਰ� ਵੀ ਟ��ਟਣ ਲ�ਗ� ਸੀ। ਦਰਵਾਜ� ਿਖੜਕੀਆਂ ਕ�ਝ
ਗ�ਲ ਸੜ ਗਏ। ਕ�ਈ ਭ�ਗੀ ਅਮਲੀ ਥ�ੜਾ ਬਹ�ਤ ਸਮਾਨ ਲਾਹ ਕ� ਵ�ਚ
ਿਗਆ .ਹਰੀ ਭਰੀ ਤ� ਲ�ਕ� ਦੀ ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਰ�ਣਕ ਨਾਲ ਭਰੀ
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ਖ�ਹੀ ਇ�ਕ ਉਜਾੜ ਿਜਹ� ਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਲ�ਕੀ ਿਸਖਰ ਦ�ਪਿਹਰ� ਜ� ਦ�ਰ
ਰਾਤ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਜਾਣ ਤ� ਕਤਰਾਉਂਦ� ਸੀ।
ਇ�ਕ ਦਹਾਕ� ਤ� ਉ�ਪਰ ਕ�ਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਖ�ਹੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਅਚਾਨਕ
ਪਲਟੀ। ਜਦ� ਕ�ਈ ਘ��ਮਦਾ ਘ��ਮਦਾ ਰਮਤਾ ਸਾਧ� ਇਧਰ ਆ ਿਨਕਿਲਆ।
ਇ�ਕ ਰਮਣੀਕ ਜਗਾ � ਉਜਾੜ ਪਈ ਦ�ਖ ਕ� ਉਸਨ� ਆਪਣਾ ਧ�ਣਾ ਇਥ�
ਹੀ ਧ�ਖਾ ਿਦ�ਤਾ। ਧ�ਣੀ ਧ�ਖਦੀ ਵ�ਖ ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ
ਰ�ਟੀ ਦ� ਜ�ਦਾ। ਪਰ ਿਕਸ� ਤ� ਖਾਣ ਲਈ ਕਦ� ਵੀ ਮ�ਗਣ ਨਾ ਜ�ਦਾ। ਉਸਦਾ
ਧ�ਣੀ ਧ�ਖਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮ�ਤਰ ਜਪਦਾ ਖ�ਹੀ ਦੀ ਜਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਚ ਲ�ਗਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਨ� ਉਜਾੜ ਵ�ਗ ਉ�ਗੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ
ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਟ�ਇਆਂ � ਪ�ਧਰਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। ਟ��ਟੀ ਛ�ਤ ਤ�
ਦਰਵਾਿਜਆਂ � ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਵਾਜ� ਿਕਸ� ਚ�ਨਵਾਲ ਦ� ਤਰਖਾਣ ਦ�
ਘਰ ਸ��ਟ ਆਇਆ। ਉਹਨ� ਸ�ਵਾ ਸਮਝ ਕ�ਝ ਲ�ਕੜ ਆਪਣ� ਕ�ਲ� ਲਾ ਨਵ�
ਦਰਵਾਜ� ਬਣਾ ਿਦ�ਤ�। ਿਫਰ ਉਹਨ� ਇ�ਕ ਦ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਰ�ਜ ਆਉਂਦ� ਮ��ਡ�
ਨਾਲ ਲਾਇ ਕ� ਖ�ਹੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਥ�ੜੀ ਮ�ਰ�ਮਤ ਸਫਾਈ ਤ� ਨਵ�
ਿਚਣਾਈ ਮਗਰ� ਖ�ਹੀ ਮ�ੜ ਹਰੀ ਹ� ਗਈ।
ਖ�ਹ ਦਾ ਮ�ੜ ਹਰਾ ਹ�ਣਾ ਿਪ�ਡ� ਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਖ਼ਵਾਜਾ ਦ�ਵਤਾ ਦਾ ਇ�ਕ
ਵਰ ਦ� ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਿਜਥ� ਖ�ਹ ਦਾ ਸ��ਕ ਜਾਣਾ ਿਕਸ� ਫਕੀਰ ਦ� ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ
ਹ��ਦਾ ਉਸਦਾ ਮ�ੜ ਹਰਾ ਹ�ਣਾ ਿਕਸ� ਕਰਨੀ ਵਾਲਰ ਪ�ਰਸ਼ ਹ�ਥ� ਹੀ ਸ�ਭਵ
ਮ�ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਖ�ਹੀ ਦ� ਹਰ� ਹ�ਣ ਖਬਰ ਜ�ਗਲ ਦੀ ਅ�ਗ ਵ�ਗ ਚਾਰ�
ਿਪ�ਡ� ਚ ਫ�ਲ ਗਈ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਥ�ੜ� ਹੀ ਬ�ਿਦਆ � ਰਮਤ� ਸਾਧ ਬਾਰ�
ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹ�ਣ ਹਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ।
ਲ�ਕੀ ਭ�ਜ ਭ�ਜ ਮ�ੜ ਚਲਦੀ ਖ�ਹੀ ਦ�ਖਣ ਆਉਂਦ�। ਰਮਤਾ ਸਾਧ� ਪੀੜ ਤ�
ਦ�ਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮ�ਜ਼ ਚ ਮ�ਤਰ ਜਪਦਾ ਿਕਸ� ਕ�ਮ ਚ ਰ�ਝਾ ਹ��ਦਾ। ਲ�ਕ� ਚ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮ�ਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਪ� ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪ�ਡ� ਦ� ਮ�ਹਰਤਬ ਬ�ਿਦਆ ਨ�
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ਫ�ਸਲਾ ਕਰਕ� ਆਉਣ ਵਾਲ� ਐਤਵਾਰ � ਖਵਾਜ� ਦਾ ਭ�ਡਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲਾ ਫ�ਸਲਾ ਉਹਨ� ਨ� ਸਰਬ ਸ�ਮਤੀ ਨਾਲ ਖ�ਹੀ ਤ� ਇਹਦੀ ਸ�ਭ
ਸ�ਭਾਲ ਦਾ ਿਜ�ਮਾ ਮ�ਜੀ ਬਾਬ� � ਸ�ਪਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮ�ਜੀ ਅ�ਗ� ਉਹਨ� ਨ�
ਬ�ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਥ� ਹੀ ਆਪਣਾ ਧ�ਣਾ ਰਮਾਈ ਰ�ਖਣ ਤ� ਆਪਣਾ ਡ�ਰਾ
ਜਮਾ ਲ�ਣ ਿਪ�ਡ� ਵਾਲ� ਸਰਦ� ਪ�ਜਦ� ਢ�ਗ ਨਾਲ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਦ�
ਰਿਹਣਗ�।
ਤਤਾਥਸ� ! ਜ� ਆਿਦ ਨਾਥ ਦਾ ਇ�ਛਾ !. ਆਖ ਬਾਬ� ਮ�ਜੀ ਨ� ਹਾਮੀ ਭਰ
ਿਦ�ਤੀ। ਉਹ ਉਸ� ਿਜਮਨ ਤ� ਿਕਆਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਫ��ਲ ਦ� ਬ�ਟ�
ਸਬਜ਼ੀ , ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ ਗ�ਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਉਸ
ਕ�ਲ ਬੀਜ� ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਹ� ਿਜਹਾ ਭ�ਡਾਰ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਈ ਵੀ ਬੀਜ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਉ�ਗ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਿਕਸ� ਭਗਤ ਬ�ਦ� � ਬ�ਨਤੀ ਕਰ ਉਸਨ� ਪ�ਰ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਕ�ਿਡਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਵਾ ਿਦ�ਤੀ। ਿਕਤ� ਗ��ਜਰ�
ਜਾਨ ਪਾਲੀਆਂ ਦ� ਵ�ਗ ਉਸਦੀ ਖ�ਤੀ ਨਾ ਉਜਾੜ ਦ�ਣ। ਦ�ਵ� ਕਮਰ� ਤ�
ਵਰ�ਡ� ਦੀ ਮ�ਰ�ਮਤ ਵੀ ਹ� ਗਈ। ਿਪ�ਡ� ਦ��ਧ ਰ�ਟੀ ਵਾਹਵਾ ਆਏ ਜ�ਦੀ।
ਇ�ਕ ਪ�ਕਾ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਜ�ੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਕ�ਈ ਯਾਤਰੀ ਕ�ਈ
ਭ�ਖਨ ਭਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤ� ਉਹਦੀ ਰ�ਟੀ ਜ� ਦ��ਧ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਹ��ਦੀ ਰਿਹ�ਦੀ।
ਲ�ਕ� ਚ ਚਰਚਾ ਹ��ਦੀ ਿਕ ਮ�ਜੀ ਦ� ਹ�ਥ ਐਨੀ ਕ� ਬਰਕਤ ਏ ਿਕ ਦ��ਧ ਭਾਵ�
ਿਕ�ਲ� ਹ�ਵ� ਪੀਣ ਵਾਲ� ਪ�ਜਾਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਵ� ਸਭ � ਪ�ਰਾ ਪ� ਜ�ਦਾ ਸੀ।
ਿਪ�ਡ ਦ� ਬਹ�ਤ� ਨ�ਜਵਾਨ� � ਮ�ਜੀ ਹ�ਥ ਿਪ�ਡ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਚਲਦ�
ਵਿਹਮ� ਤ� ਬਹ�ਤ ਇਤਰਾਜ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਬਾਬਾ ਕਦ� ਕਦ� ਮ�ਜ ਚ ਆ
ਕ� ਕਪੜ� ਉਤਾਰ ਪ�ਰਨ ਨਗਨ ਹ�ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ
ਉਸਨ� ਪ�ਰਨ ਤ�ਰ ਤ� ਵਸਤਰ ਿਤਆਗ ਿਦ�ਤ�। ਸ�ਵਾਦਾਰ ਨ� ਹੀ ਇਹ ਗ�ਲ
ਦ�ਸੀ ਸੀ ਿਕ ਮ�ਜੀ ਦ� ਸ�ਪਨ� ਚ ਆ ਆਿਦ ਨਾਥ ਨ� ਉਹਦੀ ਕਰਮ-ਕਮਾਈ
ਦ� ਪ�ਰਨ ਹ�ਣ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਦ�ਿਨਆਵੀ ਇਛਾਵ� ਖ਼ਤਮ ਹ�ਣ ਦਾ ਵਰ ਦ�
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ਿਦ�ਤਾ ਹ� ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਗਨ ਹ� ਜਾਣ ਚ ਕ�ਈ ਔਕੜ ਨਹ�।
ਪਰ ਨ�ਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦ� ਨ�ਜਵਾਨ� � ਇਸ ਗ�ਲ ਤ� ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਹਨ�ਰ� ਸਵ�ਰ� ਤ� ਿਸ਼ਖਰ ਦ�ਪਿਹਰ� ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤ� ਬਾਬ�
ਦ� ਡ�ਰ� ਜ� ਲ�ਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨ� � ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਿਕ ਔਰਤ�
ਸਾਹਨਵ� ਕ�ਈ ਮਰਦ ਇ�ਝ ਨ�ਗਾ ਘ��ਮ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫ�ਲਾ ਕ� ਉਹਨ� ਦ�
ਸਾਊ ਸ�ਿਭਆਚਾਰ � ਨਸ਼ਟ ਕਰਕ� ਗ�ਦ ਫ�ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕ�ਝ ਲ�ਕ� �
ਬਾਬ� ਦੀ ਖ�ਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਖ��ਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨ� ਇਸ ਧਾਰਨਾ �
ਬਲ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰਾਤ ਬਰਾਤ� ਜ� ਿਸ਼ਖਰ
ਦ�ਪਿਹਰ� ਜਦ� ਕ� ਓਧਰ ਵੜਨ ਤ� ਿਝਜਕਦਾ ਸੀ ਤ� ਆਿਸ਼ਕ ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆਂ
ਲਈ ਇਹ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਸ�ਰ�ਿਖਅਤ ਥ� ਸੀ। ਹ�ਣ ਇਹ ਥ� ਉਹਨ�
ਕ�ਲ� ਖ��ਸ ਗਈ ਸੀ। ਿਫਰ ਕ�ਝ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦ� ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਓਥ� ਉਗਦੀ
ਭ�ਗ ਤ� ਦ�ਪਿਹਰ� ਨਸ਼ਾ ਕਰਕ� ਲ�ਟ� ਰਿਹਣ ਦਾ ਅ�ਡਾ ਵੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ� ਚ ਦ� ਅ�ਡ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਕ�ਝ ਡ�ਰ� ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਪ�ਖ ਚ ਕ�ਝ
ਉਸਦ� ਉਲਟ। ਖਾਸ ਕਰਕ� ਨਵ� ਉ�ਠ� ਮ��ਡ� ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਨ�ਗ� ਤ� ਦ�ਹਧਾਰੀ
ਬਾਬ� ਦੀ ਪ�ਜਾ ਤ� ਿਪ�ਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤ� ਜਮੀਨ ਇ�ਝ ਢ�ਗ ਦ� ਹ�ਥ ਦ�ਣਾ
ਉਹਨ� � ਗਵਾਰਾ ਨਹ�। ਪ�ਚਾਇਤ� ਚ ਫ�ਸਲ� ਹ��ਦ� ਗਏ ਹਰ ਵਾਰ
ਨ�ਜਵਾਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਤਾਲ ਿਦ�ਤੀ ਜ�ਦੀ ਤ� ਬਾਕੀ ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਹ�ਥ
ਬਹ�ਤ ਜ�ਦ�।
ਿਨ�ਤ ਵਧਦ� ਪਖ�ਡ ਤ� ਬ�ੜੀਆਂ ਦ� ਦ�ਰ ਰਾਤ ਨ�ਗ� ਬਾਬ� ਕ�ਲ ਜ� ਤ� ਅ�ਕ
ਕ� ਿਫਰ ਿਪ�ਡ ਦ� ਕ�ਝ 4-5 ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਇ�ਕ ਗਰ��ਪ ਨ� ਇਸ ਗ�ਦ � ਸਦਾ
ਲਈ ਿਨਬ�ੜਨ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਬਲਦੀਪ
ਦਾ ਬਾਪ� ਅਮਰ� ਵੀ ਸੀ। ਉਦ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿਹਜ 10 ਕ� ਸਾਲ ਸੀ
ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਕ� ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਗ�ਲ ਅਮਰ� ਨ� ਮਰਨ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਲਦੀਪ � ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਸ�ਣਾਈ ਸੀ। ਮ�ਿਸਆ ਦੀ ਇ�ਕ ਰਾਤ
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ਦਾ ਉਹਨ� ਨ� ਪਲ�ਨ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਮ�ਜੀ � ਵ�ਢ ਕ� ਖ�ਹ
ਚ ਸ��ਟਕ� ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਗ�ਦ � ਹ��ਝ ਦ�ਣਗ� . ਪਰ ਅਮਰ� ਦੀ ਨ�ਦ
ਿਮ�ਥ� ਟਾਈਮ ਤ� ਨਾ ਖ��ਲ�ੀ। ਸਵ�ਰ� ਉ�ਠ ਉਹ ਜਦ� ਆਪ��ਨਾਲ ਪਲ�ਨ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ� ਸਾਥੀਆਂ � ਿਮਿਲਆ ਤ� ਅ�ਿਗਓ ਉਹਨ� ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਜਦ�
ਰਾਤੀ ਉਹ ਵ�ਢਣ ਲਈ ਗਏ ਤ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਅ�ਗ ਪ�ਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅ�ਡ ਅ�ਡ
ਹ�ਏ ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਕ� ਭ�ਜ ਗਏ। ਤ� ਅ�ਜ ਜਦ� ਸਵ�ਰ�
ਉਠਕ� ਮ�ੜ ਡ�ਰ� ਗਏ ਤ� ਉਹ ਮ�ੜ ਸਬ�ਤਾ ਬ�ਠਾ ਸੀ। ਤ� ਅ�ਿਗਓ ਉਹਨ�
ਵ�ਲ ਦ�ਖ ਕ� ਿਕਹਾ ਹ� ,ਬਈ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ ਵ�ਢਣ ਵਾਿਪਸ ਮ�ੜ ਗਏ।
ਿਹ�ਮਤ ਕਰ ਲ�ਦ�।
ਅਮਰ� � ਇਹ ਗ�ਲ ਅਲ�ਿਕਕ ਤ� ਲ�ਗੀ ਪਰ ਨਾਲਿਦਆ ਡਰ� ਹ�ਏ ਿਚਹਰ�
ਦ�ਖ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਵੀ ਹ� ਿਗਆ। ਅਮਰ� ਖ�ਦ � ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਿਹ�ਸਾ
ਸਮਝਣ ਲ�ਗਾ ਜ� ਡ�ਰ� ਿਖਲਾਫ ਉਹਨ� ਨ� ਸਾਿਜਸ਼ ਕੀਤੀ। ਿਦਨ� ਿਦਨ
ਉਹਦੀ ਿਸਹਤ ਿਗਰਨ ਲ�ਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਤ� ਮ�ਦਹਾਲੀ ਉਹਦ� ਘਰ ਪਿਹਲਾ
ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਹ�ਤੀ ਜਮੀਨ ਰ�ਤ ਦ� ਿਟ�ਬ� ਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਗ�ਲ ਹਰ
ਇ�ਕ � ਸ�ਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ। ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਚ ਨਵੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਘ�
ਜ�ਦੀਆਂ।
ਅਖੀਰ ਇਹ ਇਹ ਗ�ਲ ਦ�ਤ ਕਥਾ ਵ�ਗ ਪ�ਰ� ਇਲਾਕ� ਚ ਫ�ਲਣ ਲ�ਗੀ।
ਕ�ਝ ਝ�ਠ ਆਖਦ� ਕ�ਝ ਸ�ਚ। ਅਮਰ� ਲਈ ਸ�ਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਿਸਹਤ ਵੀ
ਿਗਰੀ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਖ�ਤ ਗਏ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ�ਪ ਲੜਨ ਨਾਲ ਮ�ਤ ਹ� ਗਈ
ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਮ� ਆਖਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜਰ�ਰ ਮ�ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲ�ਗ ਿਗਆ
ਿਕਸ� ਫ�ਕਰ � ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ�ਗਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅ�ਜਾਮ ਹ�ਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਬਲਦੀਪ � ਮ� ਬਿਚ�ਤੀ ਦਸਦੀ ਸੀ ਈ ਉਹ ਚਾਰ ਮ��ਿਡਆਂ ਦ� ਘਰ ਵੀ
ਔਕੜ� ਹੀ ਆਈਆਂ ਖ�ਤੀ ਤਬਾਹ ਹ� ਗਈ ਪਸ਼� ਮਰ ਗਏ ਤ� ਬ�ਚ� ਿਖਲਾਫ
ਹ�ਗ�। ਘਰ ਪਾਟ ਗਏ ਕ�ਈ ਨਸ਼� ਨ� ਖਾ ਿਲਆ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ।
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ਿਫਰ ਜਦ� ਉਹਨ� ਡ�ਰ� ਤ� ਭ��ਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਪ��ਨ ਕੀਤਾ ਡ�ਰ� �
ਜਮੀਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਫਰ ਘਰ ਕ�ਝ ਸ�ਖ� ਹ�ਏ। ਬਲਦੀਪ ਨ� ਵੀ ਜਮੀਨ
ਡ�ਰ� � ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ। ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਦ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਨ� ਆਪਣ� �ਾਣ ਛ�ਡਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਿਲਆ।
�ਾਣ ਛ�ਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਆਪਣ� ਕ�ਝ ਖਾਸ ਭਗਤ� � ਬ�ਸ ਇ�ਕ
�ਵਚਨ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹ� ਗਈ ਹ�ਣ ਰ�ਬ ਨਾਲ
ਮ�ਲ ਦੀ ਘੜੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਕ�ਲ ਤ� ਮ�ਰ� ਇਸ ਆਸਣ ਤ� ਤ�ਹ� ਮ�ਰ�
ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਸਰਫ ਬਭ�ਤ ਿਮਲ�ਗੀ। ਜਦ� ਭਗਤ� ਨ� ਬ�ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇ�ਝ
ਤ� ਇਹ ਡ�ਰਾ ਮ�ੜ ਸ�ਣਨਾ ਤ� ਵੀਰਾਨ ਹ� ਜਾਏਗਾ। ਤ� ਉਦ� ਮ�ਜੀ ਨ� ਿਕਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਕ�ਝ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਡ�ਰ� � ਮ�ੜ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਕ�ਈ ਫਕੀਰ
ਜਰ�ਰ ਆਏਗਾ। ਉਦ� ਤ�ਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਥ� ਮ�ਰੀ ਬਣਾਈ ਸਮਾਧ � ਗ�ਗਾ
ਜਲ ਨਾਲ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ � ਭ�ਡਾਰਾ ਕਰਦ� ਿਰਹਾ।
ਤ� ਇਹ ਸ�ਚ ਹ� ਿਗਆ ਜਦ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ � ਸ�ਚ ਿਵਚ
ਉਸ ਜਗਾਹ ਿਸਰਫ ਸ�ਆਹ ਿਮਲੀ ਤ� ਿਪ�ਡ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਕਹ�
ਅਨ�ਸਾਰ ਜ� ਉਹਨ� ਿਸਰਫ ਭਗਤ� � ਿਕਹਾ ਸੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ�
ਉਸ ਤ� ਅ�ਜ ਤ�ਕ ਉਸ ਸਮਾਧ � ਹਰ ਸਾਲ ਗ�ਗਾ ਦ� ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕ� ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲ� ਸਾਧ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ।
ਹ�ਣ ਉਸ ਸਾਧ� ਦ� ਆਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਕੀ
ਦ�ਸਤ� ਰਾਹ� ਹਰ ਨ�ੜ� ਤ�ੜ� ਦ� ਿਪ�ਡ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ ਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ
ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲ�ਕ� ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵਧ�ਰ� ਿਦਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਜਾੜ ਿਜਹ�
ਹ� ਗਏ ਡ�ਰ� ਦ� ਮ�ੜ ਭਾਗ ਖ��ਲਣ ਵਾਲ� ਸੀ ਜ� ਸਾਲ ਚ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਿਦਨ
ਲਈ ਖ��ਲਦਾ ਸੀ।
ਲ�ਕ ਭੀੜ� ਬਣਕ� ਸ�ਜ ਧ�ਜ ਕ� ਡ�ਰ� ਵ�ਲ ਵਹੀਰ� ਘ�ਤੀ ਜਾ ਰਹ� ਸੀ।
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“ਡ�ਰ� � ਸਾਲ ਚ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ ਤ� 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ�� ਸਾਫ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਨਵ� ਸ�ਵਾਦਾਰ ਨਹ� ਸੀ । ਮ�ਜੀ ਬਾਬ� ਦ� ਮਗਰ�
ਕ�ਝ ਸਾਲ ਤ�ਕ ਓਦ� ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਭਲਵਾਨ “ਇ�ਕ ਰਾਤ ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕ�ਧਰ ਤ�ਰ ਿਗਆ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਜ�ੜੀ ਜ਼ਮੀਨ � ਹਰ ਸਾਲ
ਠ�ਕ� ਤ� ਦ� ਿਦ�ਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦ� ਭ�ਡਾਰ� ਚ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਚੜ�ਾਵਾ
ਚੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬ�ਕ ਚ ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਖ�ਲ�� ਖਾਤ� ਚ ਪ�ਸ�
ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤ� ਜ�ਦ� ਸੀ । ਪਰ ਪ�ਸ� ਕਢਵਾਉਣ� ਇਸ ਲਈ ਔਖ� ਸੀ
ਿਕਉਿਕ ਡ�ਰ� ਦਾ ਕ�ਈ ਮ�ਖੀ ਨਹ� ਸੀ ।
ਕ�ਝ ਸਾਲ� ਚ ਇਹ ਪ�ਸਾ ਕਰ�ੜ� ਚ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਹਰ ਸਾਲ ਭਗਤ� ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਸੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਡਾ ਭ�ਡਾਰਾ ਹ��ਦਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ
ਭ�ਡਾਰਾ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ �ਬ�ਧਕ� ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ�ਣ ਕ� ਹਰ ਕ�ਈ
ਸ�ਚ ਜਾਣ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਅਖੀਰ ਸਾਰ� ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰ� ਉਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹ�ਇਆ । ਬਲਦੀਪ ਨ� ਐਲਾਨ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਜਦ� ਉਹ
ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਦ� ਲਛਮਣ ਝ�ਲ� ਤ� ਗ�ਜ਼ਰ ਕ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਰਹ� ਸੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ
ਸਾਹਮਿਣਓ ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਸਾਧ ਨਜ਼ਰੀ ਿਪਆ । ਉਸਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼
ਪ�ਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗ� ਸੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਐਸਾ ਨ�ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਮ� ਓਥ� ਸਾਲ� ਤ� ਤਪ ਕਰਦ� ਸਾਧ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਵੀ ਨਹ� ਦ�ਿਖਆ ।

ਅਸ� ਉਸ� ਪ�ਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਹੀ ਬ�ਠ
ਗਏ । ਮ�ਰ� ਮਨ ਚ ਉਤਸ�ਕਤਾ ਸੀ ਿਕ ਐਨੀ ਛ�ਟੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਿਤਆਗ
ਉਮਰ ਚ ਇਹ ਭਗਵ� ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ
ਵੀ ਇਸ ਸ�ਹਣ� ਨ�ਜਵਾਨ ਦਾ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਿਮ�ਥ� ਵੀ ਘ�ਟ ਸੀ ।
ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮ�ਰੀ ਗ�ਲ � ਬ��ਝ ਗਏ ਸੀ ।
ਉਹਨ� ਨ� ਮਿਹਜ਼ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤ�ਹਾਡ� ਮਨ ਚ ਹ�ਵ� ਿਕ ਰ�ਗ ਬਰ�ਗ�
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ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹ ਨ�ਜਵਾਨ ਿਦਸਦਾ ਸਾਧ� ਇਹ ਭਗਵ�
ਿਕਉਂ ਪਾਈ ਿਫਰਦਾ ਹ� ? ਕ�ਪੜ� ਸਾਡ� ਸਰੀਰ � ਢ�ਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਸਾਡ� ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿ�ਸ਼ਨਾਵ� � ਲ�ਕ� ਕ� ਰ�ਖਦੀ ਹ�
ਤ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਦੀਆਂ ਿ�ਸ਼ਨਾਵ� ਸਾਡ� ਸਰੀਰ � ਵ�ਖ ਕ� ਨਾ ਜਾਗ ਪ�ਣ
ਇਸ ਲਈ ਉਸਤ� ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪਰ ਇਹ ਕ�ਪੜਾ ਵੀ ਅਸਲ ਕ�ਪੜਾ ਨਹ� ਹ� ਅਸਲ ਕ�ਪੜਾ ਤ� ਸਾਡਾ
ਸਰੀਰ ਹ� ਜ� ਿਕ�ਨ� ਤਰ�� ਦੀ ਪਛਾਣ ਤ� ਿ�ਸ਼ਨਾ ਸਾਡ� ਮਨ ਚ ਭਰਦਾ ਹ� ।
ਿਜਵ� ਤ�ਸ� ਮ�ਰੀ ਪਛਾਣ ਮ�ਰ� ਨਕਸ਼ਾ ਤ� ਕਰ ਲਈ । ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਸ
ਸਰੀਰ ਚ� ਉਹ ਪਛਾਣ ਤ� ਇ�ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿ�ਸ਼ਨਾਵ� ਖਤਮ ਹ� ਗਈਆਂ
ਉਸ� ਿਦਨ ਅਸ� ਮਨ ਚ ਜਗਦੀ ਆਿਦ ਜ�ਤ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਸਕਦ� ਹ� । ਤ�
ਉਸ ਿਦਨ ਮ� ਇਹ ਵਸਤਰ ਵੀ ਿਤਆਗ ਹੀ ਿਦਆਂਗਾ ।
ਜਦ� ਹਰ ਤਰ�� ਦ� ਵਸਤਰ ਦੀ ਜਰ�ਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹ� ਗਈ ਿਫਰ ਹੀ ਇਸ
ਸਰੀਰ ਚ ਵਸਦੀ ਜ�ਤ ਦਾ ਮ�ਲ ਪਰਮ ਜ�ਤੀ ਨਾਲ ਹ� ਸਕਦਾ । ਬਾਕੀ ਸਭ
ਭਰਮ ਹ� ਰ�ਗ ਬਰ�ਗ� ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਗ ਬਰ�ਗ� ਕ�ਪੜ� ਵੀ । ਉਹ ਿ�ਸ਼ਨਾ �
ਜਗਾਉਂਦ� ਹਨ । ਭੜਕਾਉਂਦ� ਹਨ । ਇਹ ਕ�ਪੜ� ਉਸ ਿ�ਸ਼ਨਾ � ਹ�ਲੀ
ਹ�ਲੀ ਘਟਾ ਰਹ� ਹਨ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦ�ਣਗ� ।”
ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਣ ਸਾ� ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ� ਤ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ
ਆਖਦਾ ਸੀ । ਅਸ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਜੀ � ਪ�ਰੀ ਮਹਾਨ ਇਿਤਹਾਸਕ ਗਾਥਾ
ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦ�ਸੀ ਤ� ਸ�ਣਕ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਚਮਕ ਆ ਗਈ ।

ਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤ� ਕ�ਈ ਐਸਾ ਪਿਵ�ਤਰ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਕਲਯ�ਗ ਚ ਵੀ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ� । ਉਹਨ� � ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਭਿਵ�ਖਬਾਣੀ ਦ�ਸੀ
ਤ� ਬ�ਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਕ�ਝ ਸ�ਚ ਕ� ਉਹਨ� ਨ� ਸਾਡ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਸ�ਵਾ � ਅ�ਗ�
ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦ�ਤਾ । ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਡ�ਰ� ਤ� ਇਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ
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ਵਸਦੀ ਸ�ਗਤ ਦ� ਿਦਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲ� ਹਨ । ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਿਮਹਰ
ਭਿਰਆ ਹ�ਥ ਜਦ� ਇਹਨ� ਨਗਰ� ਤ� ਸੀ ਤ� ਅਸ਼ੀ ਿਕ�ਨ� ਖ�ਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ।
ਉਹ ਵਕਤ ਮ�ੜ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰ� ਇਸ
ਅਸਥਾਨ ਤ� ਪਧਾਰਣਗ� । ਉਹਨ� ਦੀ ਆਉਣ ਮਗਰ� ਸਮਾਗਮ ਦੀ
ਸ�ਚਨਾ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਏਗੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤ� ਪ�ਰਾ ਪ�ਡਾਲ ਮ�ਜੀ ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦੀ ਜ� ਨਨਾਲ ਗ��ਜ ਉ�ਿਠਆ ।

………..

ਿਦਵਾਲੀ ਤ� ਕ�ਝ ਿਦਨ ਲ�ਘ� ਹੀ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਅਜ� ਰਜਾਈ ਚ ਸ��ਤਾ
ਿਪਆ ਸੀ । ਮ��ਡਾ ਸ�ਨ�ਹਾ ਲ� ਕ� ਆਇਆ ਤ� ਿਕ ਡ�ਰ� ਕ�ਈ ਬਾਬਾ ਬ�ਲਾ
ਿਰਹਾ ਹ� । ਬਲਦੀਪ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਜਰ�ਰ ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹੀ
ਹ�ਏਗਾ । ਉਸਨ� ਫਟਾਫਟ ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਕ�ਢ ਕ� ਡ�ਰ� ਪਹ��ਿਚਆ । ਅਜ�
ਠ�ਡ ਸੀ ਤ� ਕ�ਈ ਿਜਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਮ��ਡ� � ਪ�ਕਾ ਡ�ਰ� ਚ
ਬ�ਠਾ ਛ�ਿਡਆ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਰ
ਸਵ�ਰ ਆ ਜਾਣ । ਇਹ ਬਲਦੀਪ � ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਡ�ਰ� ਤ�ਕ ਿਕਵ� ਪਹ��ਚ�ਗਾ ।
ਬਲਦੀਪ ਓਥ� ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਐਨੀ ਠ�ਡ ਚ ਵੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਮਿਹਜ਼ ਭਗਵ�
ਇਕਿਹਰ� ਕਪਿੜਆ ਚ ਧ�ਣਾ ਰਮਾਈ ਬ�ਠਾ ਸੀ । ਦ�ਰ� ਵ�ਖਣ ਤ� ਇ�ਕ
ਵਾਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਬਚਪਨ ਵ�ਲ� ਬ�ਠਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ।

ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਉਸਨ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਪ ਪ�ਰ ਛ�ਹ� ਤ� ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਿਲਆ ।

ਪਹ��ਚਣ ਲਈ ਕ�ਈ ਤਕਲੀਫ ਤ� ਰਸਤ� ਚ ਕ�ਈ ਔਕੜ ਤ� ਨਹ� ਹ�ਈ ?

ਬਲਦੀਪ � ਅਜ� ਵੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਐਥ� ਪਹ��ਚ ਜਾਣ ਤ� ਹ�ਰਾਨੀ ਸੀ ।
ਇਹ ਕ�ਈ ਦ�ਵੀ ਗ�ਣ ਨਹ� ਏ । ਸਦੀ ਪਲਟੀ � 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚ��ਕ� ਹਨ
। ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਐਸੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸ�ਤ ਸਮ��ਦਰ ਪਾਰ
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ਬ�ਠ� ਬ�ਦ� ਨਾਲ ਆਹਮ� ਸਾਹਮਣ� ਗ�ਲ ਹ� ਸਕਦੀ ਏ ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤ� ਕ�ਈ ਨ�ਜਵਾਨ ਜ�ੜਾ ਆਇਆ ਸੀ । ਗ�ਰ� ਦਕਸ਼ਨ ਚ ਆਹ
ਇ�ਕ ਫ�ਨ ਦ� ਿਗਆ । ਦ�ਸ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਚ ਕ�ਝ ਵੀ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਭਰ ਦਵ� ਤ� ਿਕਸ� ਵੀ ਜਗ�ਾ ਪਹ��ਚ ਜਾਓ । ਬੜੀ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਏ । ਤ�ਰ�
ਿਪ�ਡ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਐਸ ਜਗ�ਾ � ਲ�ਭ ਏਥ� ਆ ਬ�ਿਠਆ। ਡ�ਰਾ ਤ� ਦ�ਰ�
ਚਮਕ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਧਰਮ ਦ� ਨਾਲ ਿਵਿਗਆਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਐਨਾ ਧਨੀ !! ਬਲਦੀਪ � ਸ�ਚ
ਮ�ਚ ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਰ�ਬ ਦ� ਨ�ੜ� ਦਾ ਲ�ਗਾ ।
ਉਸਦ� ਮਗਰ� ਹੀ �ੀਤ� ਸ�ਸ � ਲ� ਕ� ਆ ਗਈ । ਦ�ਵ� ਨ� ਉਵ� ਹੀ ਆ ਕ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤ� । ਬਲਦੀਪ � ਬੜ� ਸ�ਖ�ਪ ਚ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸ�ਣਾ ਛ�ਡੀ ਿਕ ਿਕ�ਝ ਡ�ਰ� ਿਖਲ�ਾਫ ਸਾਿਜਸ਼ ਕਰਦ�
ਉਹਨ� ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇਸ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਰ�ੜ ਿਗਆ । ਅ�ਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ
ਢ� ਿਰਹਾ ਤ� ਸ�ਤਾਨ ਦਾ ਸ��ਖ ਨਹ� ਸ਼ਾਇਦ ਡ�ਰ� � ਮ�ੜ ਸ�ਰਜੀਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਇਸ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਚ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਵ� ।
“ਜਰ�ਰ ਬਖਿਸ਼ਸ ਹ�ਏਗੀ , ਿਜ�ਨੀ ਤਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਤ�� ਸ�ਵਾ ਕੀਤੀ ਹ� ਬਾਬਾ
ਮ�ਜੀ ਜਰ�ਰ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗਾ । ਪਰ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਚ ਜ� ਿਤਆਗ ਕਰਨਾ
ਪਵ�ਗਾ । “
“ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਜਰ�ਰ ਕਰਦਾ ਹ�ਵ�ਗਾ ? “
– “ਜੀ ਬ�ਸ ਕਦ� ਕਦ� ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਲਈਦੀ ਹ�”.
-” ਸਵਾ ਸਾਲ ਪ�ਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਿਤਆਗ ਦ�ਣੀ ਪਵ�ਗੀ ।”
-“ਬਾਬਾ ਜੀ ਛ�ਡੀ ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਪਰ ਮ�ੜ ਮਨ ਤ� ਆ ਜ�ਦੀ “
-ਜਦ� ਵੀ ਹ�ਣ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤ� ਪੀਣ ਨਾਲ� ਇਥ� ਡ�ਰ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ
ਤ� ਚੜਾ ਜਾਵ� ।ਉਹ ਇਸ ਿਤਆਗ � ਨ�ਿੜਓਂ ਤ�ਕ ਤ�ਹਾਡ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ�ਗਾ
। ਿਸਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ� ਿਜਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤ� ਛ�ਟਕਾਰਾ ਚਾਹ� ਉਹ ਇਥ� ਚੜਾ
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ਦ�ਣ ਵਾਲ� � ਅਵਸ਼ ਮਨ ਦੀ ਇ�ਛਤ ਵਸਤ ਿਮਲ�ਗੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਨ� ਹ�ਥ ਜ�ੜ �ਣਾਮ ਕੀਤਾ । ਐਨ� � ਬਾਕੀ ਮ��ਡ� ਤ� ਹ�ਰ ਲ�ਕ
ਜ�ੜਨ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਸਭ ਨ� ਆਪ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਦ�ਸੀਆਂ ਤ�
ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਲਈ ਕ�ਝ ਨਾ ਕ�ਝ ਹ�ਲ ਦਸਦਾ
ਿਰਹਾ । ਸ�ਰਜ ਦ� ਿਨਕਲਣ ਤ�ਕ ਬਹ�ਤ ਭੀੜ ਕ�ਠੀ ਹ� ਗਈ । ਬਾਬ� ਦ�
ਆਦ�ਸ਼ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਸਭ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਲ�ਗਰ ਲ�ਗਾ ।
ਆਉਣ ਵਾਲ� ਹਫਤ� ਦ� ਐਤਵਾਰ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਿਜਥ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਮ�ਖੀ ਦ� ਤ�ਰ ਤ� ਸਰਬ ਸ�ਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � �ਧਾਨ ਬਣਾ
ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ । ਡ�ਰ� ਦਾ ਟ�ਸਟ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਚ ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ
ਤ� ਬਲਦੀਪ � ਸਭ ਤ� ਮ�ਹਰੀ ਤ� ਉਸ� ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਵਾਲ� ਬਾਕੀ
ਮ��ਿਡਆ � ਖਾਸ ਤ�ਰ ਤ� ਰ�ਿਖਆ ਿਗਆ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਖਾਸ ਤ�ਰ ਤ� ਨ�ਜਵਾਨ ਬ�ਚ� ਬ�ਚੀਆਂ � ਧਰਮ ਵ�ਲ
ਿਧਆਨ ਲਈ ��ਰਨ ਲਈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਖਾਸ ਮ�ਤਰ ਧਰਮ ਸਮਾਗਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ । ਬਾਕੀ ਦਸਵ� ਮ�ਿਸਆ ਤ� ਬਾਕੀ ਮ�ਿਕਆਂ ਤ� ਜ� ਵੀ
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਸਦੀ ਮਨ�ਕਾਮਨਾ ਜਰ�ਰ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਕਰ�ਗਾ ।
ਬਾਕੀ ਡ�ਰ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ� ਕਲਯ�ਗ ਚ
ਧਰਮ ਤ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹ�ਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਚ ਦ�ਸ
ਿਦ�ਤਾ ਜਾਏਗਾ ।
ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਵ�ਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦ�ਨੀਆਂ ਦ� ਹਰ ਕ�ਨ�
ਪਹ��ਚ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ� ਰਾਹ ਜਾ ਕ� ਉਸ ਪਰਮ ਜ�ਤ ਚ ਸਮਾ ਸਕ�
ਇਹ� ਬਾਬ� ਜਿਤਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇ�ਛਾ ਸੀ !!!

ਬਲਦੀਪ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣ� ਬਾਪ ਦ� ਮਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ
ਇ�ਝ ਹੀ ਸੀ । ਅ�ਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦ�ਖੀ ਸੀ ਉਹਨ� ਨ� । ਜਦ� ਬਾਕੀ ਿਪ�ਡ ਦ�
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ਬਹ�ਤ� ਘਰ� ਨ� ਰ�ਤ ਦ� ਿਟ�ਿਬਆ ਤ� ਕਰਾਹ ਲਾ ਕ� ਖ�ਤ ਪ�ਧਰ� ਕਰ ਲਏ
ਸੀ ਤ� ਹ�ਣ ਮ��ਗਫਲੀ ਛ�ਲ� ਤ� ਬਾਕੀ ਫਸਲ� � ਛ�ਡ ਜਮੀਨ� ਪਾਣੀ ਕ�ਢਕ�
ਧਾਨ� ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਉਦ� ਵੀ ਉਹ ਅਜ� ਉਸ�
ਗਰੀਬੀ ਚ ਘ��ਮ ਰਹ� ਸੀ । ਉਹਨ� ਨ� ਅ�ਧ ਕ� ਸਫਾਈ ਸੀ ਜਮੀਨ ਅਜ�
ਵੀ ਪ�ਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦ� ਲਾਇਕ ਮਸ� ਸੀ ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਪ�ਜ ਮਹੀਨ� ਦੀ
ਿਮਹਨਤ ਹ� ਲਾ ਕ� ਉਹ ਕਦ� ਦਾ ਬਾਕੀ ਲ�ਕ� ਬਰਾਬਰ ਹ� ਖੜਦ� । ਪਰ ਨਾ
ਉਹਨ� � ਐਸੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਆਦਤ ਤ� ਨਾ ਹੀ
ਕ�ਈ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਵੀ ਰਲਕ� ਰਾਜੀ ਸੀ । ਜ� ਕ�ਈ ਔਕੜ � ਰਲ
ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਰ�ਟੀ ਵੀ ਪ�ਰੀ ਨਾ ਪ�ਦੀ । ਉਹ ਚਾਰ ਰ�ਟੀਆਂ ਮ�ਗਦਾ ਤ�
ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਮ� ਪ�ਣ� ਚ ਲਪ�ਟ ਕ�ਛ ਚ ਦ�ਬ ਕ� ਲ�ਕ� ਕ� ਰ�ਖੀਆਂ ਰ�ਟੀਆਂ
ਚ� ਮਸ� ਿਗਣਕ� ਿਤ�ਨ ਿਦ�ਦੀ ।
ਭ��ਖ� ਿਢ�ਡ ਕ�ਣ ਕ�ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੀਰੀ ਟਾਲਾ ਵ�ਟ ਜ�ਦ� ਤ� ਬਲਦੀਪ
ਦਾ ਬਾਪ� ਉਸ ਿਨ�ਕੀ ਉਮਰ� ਵੀ ਉਸ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਖ�ਤ� ਚ ਿਲਜਾ ਕ� ਕ�ਮ
ਲਗਾ ਲ�ਦਾ ਿਤ�ਨ� ਜੀਅ ਮਨ ਮਾਰਕ� ਪ�ਰੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜ��ਟਦ� ਿਫਰ ਵੀ
ਕ�ਝ ਨਾ ਜ�ੜਦਾ ।www.harjotdikalam.com

ਿਫਰ ਜਦ� ਡ�ਰ� ਨਾਲ ਪ�ਗਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਲ�ਕ� ਨ� ਇਹ� ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਸਭ ਡ�ਰ� ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹ� । ਇਸ� ਦ��ਖ ਥ�ਲ� ਬਾਪ� ਚ�ਲ ਵ�ਿਸਆ ਖ�ਰ� ਲ�ਕ�
ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਨ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਤ� ਕੀ ਭ�ੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ� ਅਸਰ ਹ�ਠ ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਜ�ਆਨੀ ਗ�ਜਰੀ । ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ਜ� ਉਹ
ਡ�ਰ� ਸ�ਵਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰਦਾ ਤ� ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਿਵਆਹ ਵੀ ਨਾ
ਹ��ਦਾ । ਪਰ ਹ�ਣ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਨ� ਉਸਦੀ ਸ�ਵਾ � ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੀ । ਤ�
ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹ� ਿਗਆ ।

ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਡ�ਰ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਸਭ ਸ਼ਰਾਪ
ਉ�ਡ ਗਏ ਹ�ਣ ।
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ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਕ�ਮ ਜ� ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਿਹ�ਸ�
ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜਸ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਤ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਵਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਉਹ
ਬਲਦੀਪ � ਵਾਹ�ਣ ਲਈ ਦ� ਿਦ�ਤੀ ।
ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਜਮ�ਨ ਕਈ ਗ�ਣਾ ਹ� ਗਈ । ਬਲਦੀਪ � ਇ�ਕ
ਤਰ� ਨਾਲ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਵਾਹ�ਣ ਲਈ ਿਦ�ਤੀ ।
ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤ� ਸ�ਦ ,ਮ�ਟਰ ਦਾ ਕ�ਨ�ਕਸ਼ਨ ਤ� ਹ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ
ਡ�ਰ� ਦ� ਖਜ਼ਾਨ� ਚ� ਉਹ� ਿਮਲ ਿਗਆ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕ�ਈ ਰ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਆਪਣੀ
ਜਮੀਨ � ਵੀ ਉਸ� ਿਮਸ਼ਿਨਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕ� ਕਰਾਹ ਲਾ ਕ� ਤ� ਦ�ਸ਼ੀ
ਬਣਾਉਂਟੀ ਖਾਦ ਪਾ ਕ� ਿਦਨ� ਚ ਹੀ ਲ�ਕ� ਬਰਾਬਰ ਆ ਖੜਾ ਹ�ਇਆ ।

ਛ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਣਕ ਛ�ਡ� ਝ�ਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਬਾਬ� ਦ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਹੀ ਪਲ�ਨ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦੀ ਿ�ਪਾ ਉਸਤ� ਖ��ਲ� ਕ� ਵਰਤੀ ਸੀ । ਸ਼ਰਾਬ ਉਸਤ� ਕ�ਹ� ਦ�ਰ ਹ�
ਗਈ ਸੀ । ਿਦਨ ਚ ਇ�ਕ ਚ�ਕਰ ਪ�ਰ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਡ�ਰ� ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੀ
ਸੀ । ਤ� ਐਤਵਾਰ ਤ� ਪ�ਰਾ ਿਦਨ ਹੀ ਡ�ਰ� ਲ�ਘ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ �
ਚੜ�ਾਵਾ ਚੜਦਾ ਲ�ਕੀ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਤਰ� ਦੀ ਮਾਨਤਾ � ਪ�ਰਾ ਕਰਦ� ਚੜ�ਾਵਾ
ਚੜਾ ਜ�ਦ� । ਕ�ਈ ਦਾਰ� ਕ�ਈ ਨਮਕ ਕ�ਈ ਨਵੀ ਫਸਲ ਕ�ਈ ਕ�ਝ ਤ� ਕ�ਈ
ਕ�ਝ ।

ਕ�ਈ ਚ�ਕੀਆਂ ਭਰਦਾ ਕ�ਈ ਪਾਣੀ ਕਰਵਾ ਕ� ਕ�ਈ �ਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕ� ਲ�
ਜ�ਦਾ ।ਤ� ਇਸ ਇ�ਕ ਕ� ਸਾਲ ਚ ਡ�ਰ� ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵ�ਧ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਡ�ਰ�
ਦੀ ਆਮਦਨ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਘਰ ਚ ਖ�ਸ਼ਹਾਲੀ ਤ� ਖ�ਸ਼ੀ
ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਲ ਤ� ਖਾਸ ਕਰਕ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਟ�ਬਰ ਨਾ ਈਰਖਾ ਵੀ ਵ�ਧ ਰਹੀ
ਸੀ ।
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ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਤ� �ੀਤ� ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਤ� ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਵੀ ਿਜਸ
ਸੀਮਾ � ਛ�ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹ�ਣ ਤ�ਕ �ੀਤ� ਨ� ਮਿਹਸ�ਸ ਵੀ ਨਹ�
ਸੀ ਕੀਤਾ ।
ਸਭ ਤ� ਭ�ੜੀ ਆਦਤ ਜ� �ੀਤ� � ਬਲਦੀਪ ਚ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸੀ
ਤ� ਉਹ ਹ�ਣ ਦ�ਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਸ਼ਰਾਬ ਿਜਵ� ਬਲਦੀਪ � ਅ�ਦਰ� ਖਾ ਰਹੀ
ਹ�ਵ� । ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਸਦਾ ਿਜਸਮ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ� ਹਰ ਵ�ਲ� ਟ��ਿਟਆ ਹੀ
ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਹ�ਣ ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ ਤ� ਫ�ਰਤੀ ਹੀ ਅਲ�ਗ ਸੀ । ਕ�ਈ ਵ�ਲਾ ਸੀ
ਜਦ� ਬਲਦੀਪ �ੀਤ� ਕ�ਲ ਉਦ� ਹੀ ਢ�ਕਦਾ ਜਦ� ਉਸਨ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਿਬਨ� ਨਸ਼� ਤ� ਉਸਦਾ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਜਵ� ਡਗਮਗ ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ।
ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਵੀ ਉਹ ਕਦ� ਇਕ�ਲੀ ਲ�ਟੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਕਮਰ� �
ਛ�ਡ ਹ�ਰ ਪਾਸ� ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ � �ੀਤ� ਦਾ ਿਖਆਲ ਤ� ਿਪਆਰ
ਜ� ਲ�ੜ ਉਦ� ਹੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨ� ਪੀਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛ�ਡਣ ਤ� ਮਹੀਨ� ਕ� ਮਗਰ� ਹੀ ਸਭ ਉਲਟ ਿਗਆ ਸੀ । ਇ�ਕ
ਦਮ ਜਹ� ਹੀ ,ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਿਜਸਮ ਿਚਹਰਾ ਤ� ਯਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵ�ਧ
ਿਗਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਸ� �ੀਤ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਲਈ ਨਸ਼� ਦੀ ਲ�ੜ ਨਾ
ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ । ਇਕ�ਠ� ਬ�ਠ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਛਾਵ� ਉਹ ਰ�ਟੀ ਖ�ਦ� ਗ�ਲ�
ਕਰਦ� ਤ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਸ�ਪਨ� ਵੀ ਬ�ਣਦ� ।
ਦ��ਧ ਲ�ਸੀ ਤ� ਮ�ਖਣ � ਗ�ੜ� ਿਦ�ਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਨਵ�
ਜ�ਸ਼ ਭਰ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਬਾਹ� ਦੀ ਸਖਤੀ ਤ� ਉਸਦ� ਿਪਆਰ ਦਾ
ਅ�ਦਾਜ਼ ਸਮ� ਸਭ ਿਦਨ� ਿਦਨ ਵਿਧਆ ਹੀ ਸੀ । ਪਿਹਲ�� ਹਰ ਵ�ਲ� ਬਚਣ
ਵਾਲਾ ਬਲਦੀਪ ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਦ�ਵ� ਦ� ਕ�ਲ� � ਸਮ� ਿਮਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ
ਲ�ਭਦਾ ਸੀ । ਿਕਸ� ਵੀ ਪਲ � ਉਹ ਅਜ�ਈ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣ ਿਦ�ਦਾ ।
ਇ�ਕ ਸ਼ਾਮ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਸਪ�ਸ਼ਲ ਬ�ਲਾ ਕ� ਬਲਦੀਪ � ਿਕਹਾ ਉਹ ਡ�ਰ�
ਕ�ਝ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਹ� ਿਕਉਿਕ ਇਹ
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ਦਵਾਈ ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤ�ਰ ਤ� ਅਨ�ਮਤੀ
ਲਈ ਚ�ਡੀਗੜ� ਜਾਣਾ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਦਾ ਇ�ਕ ਨ�ਤਾ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪ�ਰ�ਕਾਰ ਤ�
ਬਲਦੀਪ ਤ� ਿਬਨ� ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਨ� ਘਰ ਆਕ� ਦ�ਿਸਆ ਤ� ਦ�ਵ� ਜੀਅ ਤ� ਮ� ਿਜਵ� ਬਾਬ� ਦ�
ਿਗਆਨ ਤ� ਦ�ਰਗਾਮੀ ਸ�ਚ ਦ� ਕਾਇਲ ਹ� ਗਏ ਸੀ ।ਪਰ ਿਜਸ ਟ�ਬਰ ਦ�
ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ� ਿਪਆਰ ਚ ਿਸਰਫ ਛ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਚ ਬਾਬ� ਦ�
ਆਉਣ ਕਰਕ� ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਉਹਦ� ਕਰਕ� ਸ�ਵਾ ਭਾਵ ਤ� ਿਪਆਰ ਜਾਗ
ਜਾਣਾ ਸ�ਭਾਿਵਕ ਹੀ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਨ� ਕ�ਲ� ਸਵ�ਰ� ਛ�ਤੀ ਜਾਗ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਸਭ ਕ�ਮ ਤ�ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਬ�ੜ
ਕ� ਤ� ਿਵਹਲ� ਹ�ਕ� ਸ�ਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਿਸਆਲ ਲ�ਘ ਕ� ਿਵਸਾਖ
ਚੜ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਗਰਮੀ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ ਐਤਕ� ਵਾਢੀ ਅਗਾਊਂ
ਹ�ਕ� ਹਰ ਕ�ਈ ਿਵਹਲਾ ਹੀ ਸੀ । ਰਾਤ� ਅਜ� ਵੀ ਪਾਲਾ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਜਦ� ਸ�ਣ ਲਈ ਬ��ਡ ਤ� ਆ ਕ� ਲ�ਟੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ � ਿਜਵ�
ਮ�ਕਾ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਨ� ਬਾਹ� ਫ਼ੜਕ� �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ
ਕ� ਦ�ਵ� ਿਵਚਲੀ ਦ�ਰੀ � ਨਾ ਿਮਟਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ । ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ �ੀਤ� ਨ�
ਆਪਣੀ ਬ�ਹ � ਛ�ਡਾ ਕ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ । ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਅ�ਜ ਤ�ਕ ਕਦ� ਨਹ�
ਸੀ ਕਰ ਪਾਈ । ਪਰ ਹ�ਣ ਦ�ਹ� ਚ ਇ�ਕ ਐਸੀ ਸਮਝ ਹ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� � ਵੀ ਸਮਝ ਜ�ਦ� ਸੀ । �ੀਤ� ਨ� ਕ�ਲ� ਛ�ਤੀ ਬਲਦੀਪ
ਦ� ਛ�ਤੀ ਜਾਣ ਤ� ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਸਵ�ਰ ਤ� ਠੀਕ ਨਾ ਹ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਬੜ�
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀ । ਬਲਦੀਪ ਿਜਵ� ਉਹਨ� ਪਲ� ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਿਗਆ
ਹ�ਵ� । ਉਸਨ� �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਕਲਾਵ� ਚ ਘ��ਟ ਉਸਦ� ਮ�ਥ� ਤ� ਿਚਹਰ� ਤ�
ਬ�ਲ� � ਚ��ਿਮਆ ਤ� ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਕ� ਉਂਵ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਸ� ਗਏ ।

ਜਦ� �ੀਤ� ਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ�ੀ ਅਜ� ਿਦਨ ਚੜਨ ਚ ਕਾਫੀ ਸਮ� ਸੀ । ਉਸਨ�
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ਟਾਈਮ ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਡ�ਰ� ਚ ਸਵ�ਰ ਦੀ ਪ�ਜਾ ਚ ਹਲ� ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਤ� ਪ�ਜਾ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਹੀ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਡ�ਰ� ਪਹ��ਚਣਾ ਸੀ ।
ਰ�ਸ਼ਨਦਾਨ ਿਵਚ� ਚਮਕਦ� ਚ�ਨ ਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਅ�ਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਜ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕਥ� ਟਕਰਾ ਕ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਚ�ਹਰ� ਤ� ਪ� ਰਹੀ ਸੀ । �ੀਤ� � ਇਸ
ਵ�ਲ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਉਸ ਿਚਹਰ� ਤ� ਜ� ਿਪਆਰ ਉਮੜ ਿਰਹਾ ਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਾ
ਿਵਆਹ ਦ� ਿਪਛਲ� ਡ�ਢ ਦ� ਸਾਲ ਚ ਨਹ� ਸੀ । ਤ� ਿਪਛਲ� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਤ�
ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਕ�ਲ ਹ�ਣਾ ਹੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਅ�ਡ ਹੀ ਤਰ�ਗ ਛ�ੜ
ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ਉਹ� ਲਗਦਾ ਿਜਵ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਦ�ਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਭਾਗਭਰੀ
ਔਰਤ ਹ�ਵ� । ਿਜਵ� ਇ�ਕ ਸ਼ਰਾਪ ਮਗਰ� ਿਕਸ� ਰਾਜਕ�ਮਾਰੀ ਦ� ਕ�ਹੜ ਹ�ਣ
ਤ� ਇ�ਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਛ�ਹ ਨਾਲ ਉਸ� ਮ�ਕਤੀ ਿਮਲੀ ਹ�ਵ� ਇ�ਝ ਹੀ
ਉਸ� ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਿਲਆਂ ਹ�ਇਆ ਲ�ਗਾ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਬਲਦੀਪ � ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤ� ਘ��ਿਟਆ ਤ�
ਉਸ� ਿਦਲ ਭਰਕ� ਚ��ਿਮਆ । ਸਵ�ਰ ਦ� ਉਸ ਸਮ� ਚ ਆਪਣ� ਿਚਹਰ� ਤ�
ਨਰਮ ਨਰਮ ਬ��ਲ�ਾ ਦੀ ਛ�ਹ ਨ� ਬਲਦੀਪ � ਨ�ਦਰ ਵੀ ਖ�ਲ ਿਦ�ਤੀ ।
ਉਸਨ� ਅ�ਖ� ਖ�ਿਲਆਂ ਤ� ਵ�ਿਖਆ ਹਨ�ਰ� ਚ ਦ� ਚਮਕਦੀਆਂ �ੀਤ� ਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਉਸ� � ਵ�ਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਤ� ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਿਕਸ� ਿਮ�ਠ� ਸ�ਪਨ� ਚ� ਜਾਿਗਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ
। ਉਸਨ� ਮ�ਸਕਰਾਉਂਦ� ਹ�ਏ �ੀਤ� � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹ�ਰ ਨਜਦੀਕ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ ਰਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਖ�ਲ
ਜਾਣ ਮਗਰ� ਉਹਨ� ਚ ਇ�ਝ ਿਪਆਰ ਦੀ ਤੜਪ ਜਾਗ ਗਈ ਹ�ਵ� । ਅ�ਖ�
ਦ� ਇਸ਼ਾਰ� ,ਹ�ਥ� ਦੀ ਹਰਕਤ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬ��ਲ� ਦੀ ਖ਼ਾਮ�ਸ਼ੀ ,
ਸਾਹ� ਦੀ ਗਰਮੀ ,ਅ�ਗ� ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਭ ਿਮਲ ਕ� ਇ�ਕ ਸਾਿਜਸ਼ ਰਚ ਿਦ�ਦ�
ਸੀ । ਓਥ� ਿਫਰ ਸ਼ਬਦ ਚ��ਪ, ਕ�ਪੜ� ਬ�ਲ�ੜ� ਹ� ਜ�ਦ� ਸੀ । ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ
ਅ�ਜ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਦ�ਹ� ਨ� ਸਭ ਉਂਝ ਹੀ ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹ�ਲੀ
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ਹ�ਲੀ ਸਭ ਦ�ਹਰਾਇਆ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀ ਲ�ੜ ਿਪਆਸ ਤ� ਜਰ�ਰਤ ਤ�
ਸੀਮ� ਦ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਪ�ਧਰ ਤ�ਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ । ਫ਼ਰਕ ਐਨਾ ਕ� ਸੀ ਿਕ ਜ�
ਸ਼�ਰ�ਆਤ �ੀਤ� ਨ� ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ� ਅ�ਜਾਮ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਜਦ� ਵੀ ਹ�ਣ �ੀਤ� � ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟਦਾ ਉਸ� ਚ��ਮਦਾ ਜ� ਕ�ਝ
ਵੀ ਹ�ਰ ਕਰਦਾ ਤ� ਉਹ �ੀਤ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵਚਲੀ ਮਦਹ�ਸ਼ੀ � ਜਰ�ਰ
ਤ�ਕਦਾ । ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਵ�ਖਦਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਪ�ਰੀਆਂ ਬ�ਦ ਹ�ਕ� ਦ�ਬਾਰਾ
ਨਾ ਖ��ਲ� ਜ�ਦੀਆਂ ਤ� �ੀਤ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਉਸ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਆਪਣ� ਨਾਲ
ਘ��ਟ ਨਾ ਲ�ਦੀਆ । ਤ� ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਕਦ� ਨਾ ਅਲਗ ਹ� ਸਕਣ
ਵ�ਗ ਜ�ੜ ਜ�ਦ� । ਸਾਹ ਇ�ਝ ਚੜ ਜ�ਦਾ ਿਜਵ� ਹ�ਣੀ ਹ�ਣੀ ਕ�ਈ ਦ�ਗਲ
ਲੜਕ� ਆਇਆ ਹ�ਵ� ਤ� ਿਦਲ ਸੀਨ� ਚ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲਣ ਤ�ਕ ਜ�ਦਾ ।
ਦ�ਵ� ਦ� ਬ�ਪਰਦ ਸਰੀਰ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਜ�ੜ� ਹਰ ਕਤਰ� ਖ�ਨ ਦ�
ਵਹਾਅ � ਪੜ ਲ�ਦ� । �ੀਤ� ਦ� ਚੜ� ਸਾਹ ਚ ਉਸ� ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ ਹ�ਰ ਵੀ
ਫ��ਿਲਆ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦਾ । ਤ� ਬਲਦੀਪ ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਘ��ਟਕ� ਆਪਣ�
ਨਾਲ ਲਗਾ ਲ�ਦਾ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਜ� ਤ� ਡ�ਰ� ਤ� ਅਵਾਜ ਨਾ
ਆਉਂਦੀ ਜ� ਉਸਦੀ ਮ� ਨਾ ਉ�ਠਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ।
ਅ�ਜ ਤ� ਦ�ਵ� ਲਈ ਡ�ਰ� ਦੀ ਆਵਾਜ ਤ� ਮ� ਦੀ ਅਵਾਜ ਵੀ ਸ�ਣੀ ਹੀ ਨਹ�
ਸੀ । ਜਦ� ਕਮਰ� ਬ��ਡ ਤ� ਉਹਨ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਚ ਸ਼�ਤੀ ਆਈ ਉਦ� ਹੀ ਜਾ
ਕ� ਉਹ ਦ�ਨੀਆਂ ਚ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ।

ਉ�ਠਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਲਦੀਪ ਨ� �ੀਤ� � ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਹੀ ਗ�ਲ ਕਹੀ ਿਕ
ਚ�ਗਾ ਹ�ਇਆ ਇਹ ਹ� ਿਗਆ ਨਹ� ਤ� ਿਦਨ ਭਰ ਤ�ਰ� ਿਖਆਲ ਚ ਰਿਹਣਾ
ਸੀ ਬਾਬ� ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ।
�ੀਤ� ਮ�ਸਕਰਾਈ ਤ� ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਾਬ� ਦਾ ਇਸ ਸ��ਖ ਭਰੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ
ਧ�ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।
ਫਟਾਫਟ ਿਤਆਰ ਹ�ਕ� ਰ�ਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰਕ� ਬਲਦੀਪ ਨ� ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ
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ਤ� ਡ�ਰ� ਜਾ ਪਹ��ਿਚਆ । ਇਸ ਗ�ਲ� ਅਣਜਾਣ ਿਕ ਅ�ਜ ਦਾ ਇਹ ਿਦਨ ਉਸ
ਲਈ ਅਜ� ਕਈ ਕ�ਝ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵ�ਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� � ਅ�ਜ਼ਾਮ ਦ�ਣ
ਲਈ ਚਿੜਆ ਹ� ।

ਚ�ਡੀਗੜ� ਤ� ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ� ਤ� ਬਲਦੀਪ ਬਾਬ� ਜਿਤਨ ਤ� ਉਸਦ� ਨਾਲ
ਗਏ ਲ�ਕਲ ਲੀਡਰ ਹਰਬ�ਸ ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਖ�ਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਜਲ�ਅ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ� ਹਰਬ�ਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲ�ਕਲ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ
ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭ�ਰਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਬਣਦੀ ਉਸਦਾ ਅਲ�ਗ ਧੜਾ ਸੀ । ਛ�ਤੀ
ਹੀ ਵ�ਟ� ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤ� ਹ�ਣ ਵਾਲ� ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਦ� ਿਜ�ਤਣ ਦ�
ਆਸਾਰ ਘ�ਟ ਸੀ । ਇਸ� ਲਈ ਹਰਬ�ਸ ਬਾਬ� � ਅ�ਡ ਤ� ਲਾਇਸ�ਸ ਦਵਾ
ਕ� ਡ�ਰ� ਦੀਆਂ ਵ�ਟ� ਪ�ਕੀਆਂ ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਲਈ ਿਟਕਟ ਦਾ ਜ�ਗਾੜ ਲ�ਭ
ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਦ�ਜ� ਪਾਸ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਪਛਲ� ਦਹਾਕ� ਚ ਘ��ਮ ਘ��ਮਕ� ਜ�
ਕ�ਝ ਉਸਨ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਤ� ਬਾਕੀ ਪ�ਰਾਣ� ਇਲਾਜ� ਬਾਰ� ਲ�ਕ�
ਤ�ਕ ਮ�ਫ਼ਤ ਉਹ ਸਭ ਿਲਜਾ ਕ� ਜੀਵਨ ਸ�ਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਜੀਵਨ
ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਹ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਮਕਸਦ ਨਹ� ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਲਈ ਇਹ ਖ�ਸ਼ੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ�ਮ ਉਸਨ� ਹੀ ਵ�ਖਣਾ
ਸੀ । ਡ�ਰ� ਦੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਚ ਬਣਦਾ ਿਹ�ਸਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਹ�ਣਾ ਹੀ ਸੀ ।
ਿਪਛਲ� ਛ� ਮਹੀਨ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਵੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਉਸਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਦਾ
ਿਖਆਲ ਰਿਖਆ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਸਦਾ ਹੀ ਨਹ� ਡ�ਰ� ਦ� ਹਰ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਦਾ
ਿਖਆਲ ਸੀ ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਪਛਲ� ਦ��ਖ ਤ�
ਸ�ਵਭਾਵ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰਕ� ਉਸਤ� ਿਮਹਰ ਵ�ਧ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਤ� ਮਨਜ਼�ਰੀ ਿਮਲੀ ਤ� ਮ�ਤਰੀ ਨ� ਇ�ਕ� ਸ਼ਰਤ ਿਕ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਵ�ਟ� ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮ�ਦਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ�
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ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਇਨਕਾਰ ਤ� ਸ਼ਰਤ ਮ�ਨ ਲਈ ।

ਲ�ਕ� ਦ� ਿਜਹੜ� ਕ�ਮ ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਚ ਨਹ� ਹ��ਦ� ਉਹ ਉਹਨ� ਦਾ ਇ�ਕ ਿਦਨ
ਚ ਹ� ਿਗਆ । ਿਤ�ਨ� ਖ�ਸ਼ ਸੀ ਿਤ�ਨ� ਦ� ਭਿਵ�ਖ ਉਚਾਣ ਵ�ਲ ਪ�ਲ�ਘ ਭਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਿਕਸ� � ਬਦਲ� ਚ ਥ�ੜ�ਾ ਿਮਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਿਕਸ� �
ਬਹ�ਤਾ ਤ� ਿਕਸ� � ਆਪਣ� ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ।
ਡ�ਰ� ਪਹ��ਚ� ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ � ਖ਼ਬਰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ �ੀਤ�
ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਚਾਨਕ ਿਵਗੜੀ ਤ� ਡਾਕਟਰ � ਬ�ਲਾਉਣਾ ਿਪਆ ।

ਬਲਦੀਪ ਦ� ਪ�ਰ� ਿਜਵ� ਜ਼ਮੀਨ ਿਖਸਕ ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਉਹ ਿਜਵ� ਸਕ�ਟਰ ਤ�
ਵੀ ਉ�ਡ ਕ� ਘਰ ਪਹ��ਿਚਆ ਹ�ਵ� ।
ਪਰ ਘਰ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਇ�ਕ ਅਜ਼ੀਬ ਸ਼�ਤੀ ਸੀ । ਿਸ�ਧਾ ਕਮਰ� ਚ ਿਗਆ
ਿਜ�ਥ� �ੀਤ� ਲ�ਟੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਮ� ਉਹ� ਦ�ਖ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦ�ਤ� ਿਬਨ� ਿਕ ਕੀ
ਹ�ਇਆ ।

�ੀਤ� ਕ�ਲ ਉਸਨ� ਜਾ ਕ� ਸਵਾਲ ਦ�ਹਰਾਇਆ ਉਸਦੀ ��ਸ਼ਾਨੀ ਦ�ਹਰੀ ਸੀ ।
ਪਰ �ੀਤ� ਿਸਰਫ ਥ�ੜ�ਾ ਮ�ਸਕਰਾ ਕ� ਤ� ਸ਼ਰਮਾ ਕ� ਅ�ਖ� ਝ�ਕਾ ਲਈਆਂ ।
ਬਲਦੀਪ ਇ�ਕ ਦਮ ਸਮਝ ਿਗਆ !!!

ਉਸਦੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਇ�ਕ ਹਸੀਨ ਪਲ ਜਨਮ ਲ� ਿਰਹਾ ਸੀ । �ੀਤ� ਨ�
ਿਸਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤ� ਿਗਣ ਕ� ਦ� ਦ�ਿਸਆ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ
ਵਾਲ� ਿਸਆਲ ਉਹ ਲ�ਹੜੀ ਮਨਾਉਣਗ� ।
ਉਸ� ਿਜਵ� ਚਾਅ ਚੜ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ
ਤ� �ੀਤ� � ਚ��ਮ ਲਵ� । ਪਰ ਉਸਤ� ਮ� ਨ� ਕਮਰ� ਚ ਕਦਮ ਰ�ਖ ਿਲਆ ।

ਤ� ਉਹ ਸਾਲ ਸ�ਚਮ�ਚ ਉਹਨ� ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਚਿੜਆ ਸੀ ਹਰ
ਪਾਿਸਓਂ ਖ�ਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸੀ । �ੀਤ� ਦ� ਬ�ਚਾ ਹ�ਣ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਲ�ਕ� ਨ� ਦ�ਵ� ਦ�
ਸ�ਝ ਨਾਲ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਿਮਹਰ � ਿਦ�ਤਾ । ਮ��ਹ� ਮ��ਹ ਇਹ ਗ�ਲ� ਹਰ ਪਾਸ�
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ਫ�ਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਤ� ਿਦਨ� ਿਦਨ ਡ�ਰ� ਤ� ਸ�ਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ।

ਸ਼�ਰ� ਸ਼�ਰ� ਚ ਤ� ਸ਼ਿਹਰ ਚ� ਡ�ਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਲ� ਕ� ਰਾਹ ਪ��ਛਦੀ ਸਵਾਰੀ �
ਦ�ਸਣ ਵਾਲ� � ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਪਰ ਸਾਲ ਕ� ਚ ਹੀ ਟ�ਪ� ਆਟ� ਤ� ਿਮ�ਨੀ
ਬ�ਸ ਦਾ ਰ�ਟ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦ� ਅ�ਿਗਓਂ ਲ�ਘਣ ਲ�ਗਾ ।
ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਪ�ਕੀਆਂ ਦ�ਕਾਨ� ਖ�ਲ� ਗਈਆਂ । ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕ�ਚੀਆਂ
ਦ�ਕਾਨ� ਲ�ਦ� ਲ�ਕ । �ਸ਼ਾਦ ਿਖਡ�ਣ� ਸ��ਖ ਚ ਚੜਦਾ ਹ�ਰ ਸਮਾਨ ।ਿਪ�ਡ ਦ�
ਿਵਹਲ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਲ�ਕ� ਲਈ ਚ�ਗਾ ਰ�ਜ਼ਗਾਰ
ਬਣ ਿਗਆ ।

ਹਰ ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਿਨ�ਕਾ ਮ�ਟਾ ਧ�ਦਾ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ । ਿਕਸ� ਦੀ ਦ�ਕਾਨ ਸੀ
ਿਕਸ� ਨ� ਕ�ਈ ਆਟ� ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਿਕਸ� ਨ� ਖਰੀਦ ਕ� ਿਕਰਾਏ ਤ� ਚਾੜ
ਿਦ�ਤਾ ਕ�ਈ ਦ�ਕਾਨ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਦ�ਕ� ਪ�ਸ� ਬਣਾਉਣ ਲ�ਗਾ ਕ�ਈ
ਹ�ਰ ਸਮਾਨ ਦ�ਕਾਨਦਾਰ� � ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ । ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਡ�ਰ�
ਸ�ਵਾ ਵੀ ਕਰਦ� ।
ਇ�ਕ ਚ�ਗ� ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਜ�ਨੀ ਰ�ਣਕ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਨ� ਸਾਲ ਕ� ਚ ਹੀ
ਉਹਨ� ਦ� ਜੀਵਨ ਚ ਇ�ਕ �ਿਵਤਰਨ ਲ� ਆਂਦਾ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦ� ਿਕ�ਸ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਕਥਾਵ� ਚ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਚਮਤਕਾਰ ,ਮ�ੜ ਿਜ�ਦਾ
ਹ�ਣ ਦ� ਿਕ�ਸ� ਕਿਵਤਾਵ� ਤ� ਲ�ਕ� ਦੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਹ�ਲ ਹ�ਣ ਬ�ਝ
ਔਰਤ� ਦ� ਬ�ਚ� ਤ� ਹ�ਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕ�ਝ ਘਰ ਘਰ ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਤਰਕਾਰ� ਨ� ਬਾਬ� ਦ� ਡ�ਰ� ਚ ਸ਼ਰਧਾਲ�ਆਂ ਦ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦ� ਹਰਬ�ਸ
ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ�ਰ ਸ਼�ਰ ਨਾਲ �ਸਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਇ�ਝ ਕਰਦ� ਕਰਦ� ਸਾਲ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਬਾਬ� ਨ� ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਿਦ�ਤੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅ�ਸ� ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪਿਹਲ� ਤ�
ਕਈ ਗ�ਣ� ਵ�ਡਾ ਸੀ । 10 ਿਕ�ਿਲਆ ਦ� ਘ�ਰ� ਚ ਿਕਸ� ਨ� ਕ�ਝ ਜ� ਤ�
ਬੀਿਜਆ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਜ� ਅ�ਸ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ � ਵਾਹ ਿਦ�ਤਾ
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ਸੀ ।
ਅਖਬਾਰ� ਨ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਡ�ਰ� ਦ� ਸਪ�ਸ਼ਲ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਕ�ਢ� ਿਜਸ ਚ ਇ�ਕ
ਪ�ਨਾ ਿਸਰਫ ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਨ� ਕਢਵਾਇਆ । ਬਾਕੀ ਬਾਬ� ਦ� ਸ਼ਰਧਾਲ� ਵੀ
ਸੀ । ਤ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਸਰਪ�ਚ ਵੀ ਤ� ਹ�ਰ ਲੀਡਰ� ਦ� ਚਮਚ� ਿਕਸਮ ਦ� ਸਾਥੀ
।

ਕ�ਝ ਚ�ਣਵ� ਤ� ਮਸ਼ਹ�ਰ ਿਕਸਮ ਦ� ਗਾਇਕ ਬ�ਲਾਏ ਗਏ ਪ�ਸਟਰ� ਤ�
ਅਖਬਾਰ ਚ �ਚਾਰ ਹ�ਇਆ ਤ� ਕ�ਬਲ ਟੀਵੀ ਤ� �ਸਾਰਣ ਵੀ ਹ�ਇਆ ।

ਸਮਾਗਮ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਤ� ਵਧਕ� ਿਤ�ਨ ਿਦਨ ਦਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਿਤ�ਨ� ਿਦਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਕ ਆਏ । ਪ�ਜਾਬ ਦ� ਕ�ਨ� ਕ�ਨ� ਚ ਲ�ਕ
ਆਏ ਸੀ । ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਿਪ�ਡ ਉ�ਠ ਕ� ਆ ਜ�ਦ� ਸੀ ।
ਅ�ਤ� ਦਾ ਚੜ�ਾਵਾ ਤ� ਮਸ਼ਹ�ਰੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਬਾਬ� ਨ� ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਦਾ ਹ�ਥ
ਪਕੜ ਸ਼�ਕਰਗ�ਜ਼ਾਰ ਮ�ਿਨਆ ਤ� ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਹਦ�
ਵਰਗ� ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕ� � ਅ�ਗ� ਿਲਜਾ ਸਕਦ� ਹਨ । ਹਰਬ�ਸ
ਲਾਲ ਨ� ਬਾਬ� ਦ� ਪ�ਰ� ਿਲਟ ਕ� ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਮ�ਿਗਆ ਸੀ ।
ਅਗਲ� ਿਦਨ ਇਹ ਫ�ਟ� ਿਜ਼ਲ�� ਦ� ਸਮ�ਸ਼ਲ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਦ� ਪਿਹਲ� ਪ�ਨ� ਤ� ਸੀ
। ਬਾਬ� ਨ� ਆਪਣ� ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਅਨ�ਕ� ��ਡਕਟ ਬਣਾ ਕ� ਲ�ਕ� �
ਹ�ਰ� ਲ�ਟ� ਬਾਬ� ਤ� ਬਚਾ ਕ� ਦ�ਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਿਵਧੀ ਚ ਜ�ੜਨ ਦਾ �ਣ ਿਲਆ
।

ਇਸ ਲਈ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਝ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤ� ਦ�ਣ ਦੀ ਮ�ਗ ਕੀਤੀ ।
ਸਾਰ� ਪ�ਚ� ਨ� ਸ�ਮਤੀ ਬਣਾ ਕ� ਸ਼ਾਮਲਾਟ � ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਲੀਜ ਦ�ਣ ਦਾ
ਭਰ�ਸਾ ਿਦ�ਤਾ । ਬਦਲ� ਚ ਬਾਬ� ਨ� ਉਸ� ਅਨ�ਪਾਤ ਉਸ ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ� �
ਫ�ਕਟਰੀ ਚ ਰ�ਜ਼ਗਾਰ ਦ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਚ ਬਲਦੀਪ ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਹਾਿਜ਼ਰ ਨਹ� ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ
ਪਲ �ੀਤ� ਦੀ ਦ�ਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ
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ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦ� ਸਮਾਗਮ ਚ ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਿਹ�ਸਾ ਲ�ਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ�ਮ ਬਾਬ� ਨ� ਬਲਦੀਪ ਦ�
ਕ�ਧ� ਧਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤ� ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤ� ਖ�ਦ ਤ� ਵ�ਧ
ਯਕੀਨ ਸੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ।

ਪਰ ਛ�ਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਬਲਦੀਪ ਲਈ ਗਲ� ਚ ਫਸੀ ਕ�ਹੜਿਕਰਲੀ
ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਹ�ਇਆ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਘਰ ਮ��ਡਾ ਹ�ਇਆ ।

ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਬ� ਤ� ਹ�ਇਆ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਮ ਤ� ਮਿਹ�ਦਰ ।

ਹਰਬ�ਸ � ਆਪਣ� ਇਲਾਕ� ਦੀ ਿਟਕਟ ਿਮਲੀ ਤ� ਉਹ ਿਜ�ਤਣ ਚ ਕਾਇਮ
ਿਰਹਾ ਭਾਵ� ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ । ਬਾਬ� ਦੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਚਾਲ� ਹ�ਈ ਤ�
ਲ�ਕ ਰ�ਜ਼ਗਾਰ ਲ�ਗ� । ਡ�ਰ� ਦੀਆਂ ਭੀੜ� ਵਧੀਆਂ ਤ� ਲ�ਕੀ ��ਡਕਟ
ਅ�ਨ��ਵਾਹ ਖਰੀਦ ਕ� ਵਰਤਣ ਵੀ ਲ�ਗ� ।
ਸਭ ਸ਼�ਤ ਸੀ ਸਮ��ਦਰ ਵਰਗਾ ਤ� ਕ�ਈ ਸ�ਨਾਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਚ�ਤਾਵਨੀ ਸੀ
!!!!

�ੀਤ� ਦਾ ਬ�ਚਾ ਥ�ੜ�ਾ ਵ�ਡਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਉਹ ਿਨਯਮਤ ਹੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਨ ਡ�ਰ�
ਜਾਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਇ�ਝ ਕਰਦ� ਸਮ� ਉ�ਡ ਕ� ਲ�ਘ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹਨ� ਦਾ
ਆਪਣਾ ਘਰ ਤ� ਜ਼ਮੀਨ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਹੜ�
ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹ� ਸੀ ਦ�ਖੀ ਿਦਨ ਬਦਲ� ਤ� ਲ�ਕੀ ਪ��ਛ ਪ��ਛ ਘਰ
ਆਉਣ ਲ�ਗ� । ਡ�ਰ� ਕਰਕ� ਪ��ਛ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਗਈ । ਤਰ� ਤਰ�� ਦ�
ਅਫਸਰ ਲ�ਕ ,ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਦਲ ਦ� ਲ�ਕ ਜਦ� ਵੀ ਆਉਂਦ� ਤ� ਬਾਬ� � ਿਮਲਣ
ਲਈ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਰਾਹ� ਿਮਲਦ� ।
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤ� ਨਵ� ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ � ਇਸ ਸੀਟ
ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸ� ਵੀ ਚ�ਣ
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ਲਈ ਡ�ਰ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਇਸਦ� ਬਦਲ� ਬਲਦੀਪ
� ਵਧੀਆ ਪ�ਸਟ ਬਾਬ� � ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹ�ਲਤ� ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹਰਬ�ਸ ਦ� ਿਵਰ�ਧ ਚ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ।
ਪਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਕਈ ਿਵਭਾਗ� ਦੀ ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨ� ਰ�ਡ ਕਰਕ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕ�ਆਿਲਟੀ ਵਗ�ਰਾ ਦ� ਅਧਾਰ
ਤ� ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਸ�ਰ ਬਦਲ ਗਏ । ਉਹਨ� ਨ� ਿਕਸ� ਵੀ ਪ�ਗ� ਤ�
ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ�ਖੀ ਹ� ਜਾਣਾ ਕਬ�ਲ ਕਰ ਿਲਆ । ਬਦਲ� ਚ
ਬਲਦੀਪ � ਿਜ�ਥ� ਚਾਇਰਮ�ਨੀ ਤ� ਗ�ਨਮ�ਨ ਿਮਲ ਗਏ ਓਥ� ਹਰਬ�ਸ ਦੀ
ਦ�ਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਿਮਲੀ ।
ਡ�ਰ� ਦ� ਲਾਗ� ਹੀ ਉਹਨ� ਨ� ਆਪਣ� ਿਹ�ਸ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਨਵੀ ਕ�ਠੀ ਬਣਾ
ਲਈ ਸੀ । ਉਂਝ ਵੀ ਹ�ਣ ਓਥ� ਕਾਫੀ ਹ�ਰ ਘਰ ਇਕ� ਲਾਈਨ ਚ ਬਣ ਗਏ
ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਹ�ਣ ਿਜਆਦਾ ਕ�ਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਡ�ਰ� ਤ� ਤ�
ਿਪ�ਡ ਤ� । ਇ�ਕ ਪ�ਡ� ਤ� ਅਨਪੜ� ਤ� ਊਹਨ� ਇ�ਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤ� ਿਹਸਾਬ
ਿਕਤਾਬ � ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜ� ਕਿਹ ਲਵ� ਬ�-ਿਹਸਾਬ ਅਮੀਰੀ
ਨਾਲ 100 ਚ�ਜ ਬ�ਦਾ ਿਸ�ਖ ਜ�ਦਾ । ਿਜ਼ਸ� ਕਦ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਓਏ ਬ�ਲੀ
ਆਖ ਬ�ਲਾਉਂਦ� ਸੀ ਹ�ਣ ਬਲਦੀਪ ਿਸ�ਘ ਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨ� ਪ�ਿਲਸ ਵਾਲ� ਵੀ
ਗ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦ� ।
�ੀਤ� ਦਾ ਹ�ਣ ਬਹ�ਤਾ ਸਮ� ਡ�ਰ� ਹੀ ਲ�ਘਦਾ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ � ਤ� ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਦਾ �ਬ�ਧ ਦ�ਖਦ� ਪ�ਰਾ ਿਦਨ ਿਨ�ਕਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਭਾਵ� ਹ�ਰ ਵੀ ਕਈ
ਪਿਰਵਾਰ ਡ�ਰ� ਆਕ� ਪ�ਕ� ਤ�ਰ ਤ� ਿਟਕ ਗਏ ਸੀ ਿਜਹਨ� ਿਵ�ਚ ਬਾਬ� ਦੀ
ਕਾਰ ਦ� ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ,ਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਭਗਤ ਬਣ� ਕ�ਝ
ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਸ�ਵਾ ਲਈ ਓਥ� ਪ�ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ । ਪਰ ਡ�ਰ� ਦਾ
ਇਥ� ਦਾ �ਬ�ਧ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਮਗਰ� �ੀਤ� ਹ�ਥ ਆ ਿਗਆ
ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ �ਬ�ਧ ਤ� ਮਗਰ� ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ
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ਚੜ�ਾਵਾ ਖਰਚ ਤ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਬ�ਕ ਚ ਪ�ਸ� ਭ�ਜਣ ਦਾ �ਬ�ਧ �ੀਤ� ਹੀ
ਕਰਦੀ ਸੀ ।
ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਵੀ ਡ�ਰ� ਚ ਦ�ਿਪਹਰ ਦੀ ਰ�ਟੀ ਪਕਾ ਕ� ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਈਆਂ
ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਅਿਜਹ� ਿਦਨ ਆਪਣ� ਪ�ਜਾ ਪਾਠ � ਿਨਪਟਾ ਕ� ਿਦਨ ਦ� ਹ�ਰ
ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਚਲਦ� ਦ�ਪਿਹਰ ਦ� ਲ�ਗਰ � ਭ�ਗ ਲਵਾ ਕ� ਹੀ ਦ�ਿਪਹਰ ਲਈ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਹ�ਣ
ਕ�ਈ ਆਮ ਕਮਰਾ ਨਾ ਰਿਹਕ� ਆਧ�ਿਨਕ ਸਹ�ਲਤ� ਨਾਲ ਲ��ਸ ਪ�ਰਾ
ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਤ� ਘ�ਟ ਨਹ� ਸੀ ।ਿਜਸ ਿਵ�ਚ ਡ�ਰ� ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ
ਤ� ਿਜਥ� ਤ�ਕ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਬਾਬ� ਤ� ਿਬਨ� ਿਸਰਫ ਬਲਦੀਪ ਚ�ਨ� ਜ� ਹਰਬ�ਸ
ਹੀ ਪਹ��ਚ ਸਕਦ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਲ�ਗਰ ਛਕਣ
ਲਗਦਾ ਉਦ� ਹੀ ਚ�ਨ� ਕਮਰ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕ� ਕਮਰ� � ਪ�ਰਨ ਤ�ਰ ਤ�
ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ ਸੀ ।ਉਦ� ਤ�ਕ ਬਾਕੀ ਔਰਤ� ਿਵਹਲੀਆਂ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ
ਤ� ਸਭ ਇਕ�ਠ� ਘਰ ਚਲ� ਜ�ਦ� ਸੀ ਮਗਰ� ਸ�ਵਾਦਾਰ ਿਕਸ� ਡ�ਰ� ਆਉਂਦ�
ਭਗਤ � ਰ�ਟੀ ਖਵਾ ਤ�ਰੀ ਜ�ਦ� ।
ਉਸ ਿਦਨ ਬਲਦੀਪ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡ�ਰ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ�
ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਜ�ਦ� ਜ�ਦ� ਬਾਬ� � ਿਮਲ ਕ� ਜਾਣ ਦਾ ਸ�ਿਚਆ । ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਲ�ਗਰ � ਭ�ਗ ਲਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� �ੀਤ� ਨ� ਭ�ਗ ਮਗਰ� ਬਲਦੀਪ �
ਵੀ ਰ�ਟੀ ਦ� ਿਦ�ਤੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰਕ� ਿਵਹਲਾ ਹ�ਇਆ
ਬਲਦੀਪ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ਐਨ� � ਬਾਕੀ ਔਰਤ� ਵੀ ਲ�ਗਰ ਤ� ਿਵਹਲ� ਹ�ਕ�
ਇਹ ਸ�ਚ ਿਬਨ� �ੀਤ� ਦ� ਚਲ� ਗਈਆਂ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ �ੀਤ� ਬਲਦੀਪ ਨਾਲ
ਆਏਗੀ । ਤ� ਬਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਿਨਪਟਾ ਕ� ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
�ੀਤ� ਉਹਨ� ਨਾਲ ਚਲ� ਗਈ ।

ਪਰ ਅ�ਜ �ੀਤ� ਨ� ਸਫਾਈ ਦਾ ਕ�ਮ ਕ�ਝ ਿਜਆਦਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ।
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ਿਕਉਿਕ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਕਸਰ ਲ�ਮੀ ਚਲ�
ਜ�ਦੀ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਬਾਕੀ ਕ�ਮ ਿਨਪਟਾ ਕ� ਿਬਸਤਰ � ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਆਪਣ� ਪਾਏ ਕ�ਪੜ� ਵੀ ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਦਰ � ਿਵਛਾਉਂਦੀ
ਹ�ਈ ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਉਸ ਬ��ਡ ਤ� ਝ�ਕੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਿਕ ਉਸ� ਦ�
ਮਜਬ�ਤ ਬਾਹ� ਨ� ਉਸ� ਪ�ਰ� ਤਰੀਕ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਜਕੜ ਿਲਆ । ਡਰ
ਸਿਹਮ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ ਚ ਕ�ਬਣੀ ਿਛੜ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਚਾਹ ਕ�
ਵੀ ਚੀਕ ਨਾ ਸਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਗਲ� ਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਬਾਹ� ਦੀ ਪਕੜ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� � ਆਪਣੀਆਂ ਲ�ਤ� ਚ ਘ��ਟਕ� ਪ�ਰ�
ਦਾ ਪ�ਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ�ੜ ਿਗਆ ਸੀ । ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ
ਝ�ਲਦੀ ਹੀ ਪ�ਰੀ ਬ��ਡ ਤ� ਵਜ਼ਨ � ਸ��ਟ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ�
ਹਵਾ ਿਵ�ਚ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਘ��ਟ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਜ� ਤ�ਕ ਉਹ ਉਸ�
ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਉ�ਤ� ਇ�ਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕ�ਣ ਹ� ਡਰ ਤ� ਸਿਹਮ
ਤ� ਭਾਰ ਥ�ਲ� ਉਹ ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਦ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਸਰੀਰ ਦ� ਜ�ੜ� ਿਹ�ਿਸਆਂ ਤ�
ਉਹ� ਇਹ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਜ� ਕ�ਈ ਵੀ ਹ� ਉਹ ਪ�ਰੀ ਤਰ�� ਨਗਨ
ਹ� । ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਆਪ � ਤ� ਸਾਹ ਲ�ਣ ਜ�ਗੀ ਜਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਜ਼�ਰ ਲਾਇਆ । ਤ� ਉ�ਪਰਲਾ ਸਰੀਰ ਕ�ਝ ਿਢ�ਲਾ ਹ�ਇਆ । ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ
ਦਰਵਾਜ਼� ਤ� ਿਬਸਤਰ ਤ�ਕ ਘ��ਮਦੀ ਹ�ਈ ਿਸ�ਧੀ ਹ�ਈ ਤ� ਬ��ਡ ਤ� ਥ�ੜੀ
ਦ�ਰੀ ਤ� ਪਏ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਖ��ਲ�� ਲ�ਗ�ਟ ਤ� ਸਾਫ ਹ� ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹੀ ਹ� । ਕੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤਪ�ਿਸਆ ਭ�ਗ ਹ� ਗਈ !!! ਜ�
ਉਸਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਉਲਝਣ ਸੀ ਖ��ਲ� ਗਈ ਸੀ । ਇਸਤ� ਉ�ਪਰ ਉਸਨ�
ਅ�ਖ� ਵੀ ਨਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਅ�ਖ� ਿਮਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੀ ਸੀ । ਆਿਖਰ ਸਭ ਕ�ਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤ� ਲ�ਖ� ਲ�ਕ� ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਿਸ�ਧ�
ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲ� ਤ� ਰ�ਬ ਦ� ਨ�ੜ� ਪ��ਜ� ਇਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਿਕ�ਝ ਿਕਸ
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ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਰ�ਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਤ� ਸਿਤਕਾਰ ਨ� ਸਹੀ ਗਲਤ ਤ�
ਨ�ਿਤਕ ਅਨ�ਿਤਕ ਵਰਗ� ਿਕਸ� ਵੀ ਿਖਆਲ � ਉਸਦ� ਿਦਲ ਿਵਚ� ਖਾਿਰਜ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਿਵਰ�ਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤ� ਖ�ਦ � ਪ�ਰਨ ਤ�ਰ ਤ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਲ�ਗਰ ਤ� ਉ�ਠਕ�
ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਬ��ਡ ਦ� ਨ�ੜ� ਪਹ��ਚ ਿਜਵ� ਹੀ ਉਸਨ� �ੀਤ� � ਇ�ਝ ਝ�ਕਕ�
ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਿਜਵ� ਸਾਲ� ਤ� ਦ�ਬੀ ਇ�ਕ ਅ�ਗ ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ
ਭ�ਬੜ ਬਣ ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਿਜਸ ਤਰ�� ਉਹ ਝ�ਕੀ ਹ�ਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਉਭਰਵ�
ਿਹ�ਸਾ ਵਧ�ਰ� ਸਪਸ਼ਟ ਤ� ਿਖ�ਚ ਪਾਊ ਸੀ। ਉਸਦ� ਭਰਵ� ਿਹ�ਸ� � ਿਪ�ਿਛਓਂ
ਤ�ਕ ਕ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਅ�ਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅ�ਖ� ਸਾਹਮਣ� ਘ��ਮ
ਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਪਛਲ� ਦ� ਕ� ਸਾਲ ਚ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� � ਵ�ਸ ਚ ਕਰਕ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਖ�ਦ ਸਾਧ ਹ�ਇਆ ਸੀ । �ੀਤ� � ਵ�ਖ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਮ�ੜ ਮ�ੜ
ਜਾਗ ਉਠਦੀਆਂ ਸੀ । ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ
ਇ�ਕਲਤਾ ਚ �ੀਤ� ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਜ� ਕ�ਲ ਨਾ ਹ�ਵ� । ਉਸ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ�
ਿਧਆਨ ਦ�ਰ ਕਰਕ� ਰ�ਖਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਉਸਦ� ਭਰਵ� ਸਰੀਰ
ਤ� ਉਸਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼ ਤ� ਬਾਕੀ ਅ�ਗ� � ਵ�ਖ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਆਪਣ� ਸਾਧ
ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਦ� ਿਦਨ ਯਾਦ ਆ ਜ�ਦ� ਤ� ਮਨ ਚ ਮ�ੜ ਉਹ ਦ�ਬੀਆਂ
ਇ�ਛਾਵ� ਜਾਗ ਉਠਦੀਆਂ ।
ਤ� ਅ�ਜ ਉਹ ਕ�ਲ�ਪਣ ਤ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤ�ਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚ
ਉਹ ਸਭ ਇ�ਕ ਦਮ ਭ�ਬੜ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਲ�ਗ�ਟ ਚ ਖ�ਦ �
ਬ�ਨ� ਕ� ਰ�ਖਣ ਵਾਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਇ�ਝ ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵ� ਉਸਦਾ ਹ�ਣ
ਬ�ਨ� ਕ� ਰ�ਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹ� ,ਿਕਤ� ਖ�ਦ ਹੀ ਨਾ ਉ�ਤਰ ਜਾਏ । ਤ�
ਉਸਨ� ਉਤਾਰ ਕ� ਓਵ� ਹੀ �ੀਤ� � ਪਕੜ ਿਲਆ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਸੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛ��ਟਣ ਲਈ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੀ । ਪਰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹ��ਦ� ਹੀ
ਿਕ ਉਸ� ਇ�ਝ ਬਾਹ� ਚ ਭਰ ਲ�ਣ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਿਜ਼ਸ� ਉਹ ਰ�ਬ
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ਹੀ ਸਮਝਦ� ਸੀ । ਤ� �ੀਤ� ਨ� ਖ�ਦ � ਉਸਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਖ�ਦ � ਰ�ਬ ਦ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ�ਰ�
ਤਨ ਮਨ ਤ� ਿਜਵ� ਉਦ� ਨਸ਼ਾ ਛਾਅ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਚ
ਭਰਕ� �ੀਤ� ਦ� ਿਚਹਰ� � ਤ�ਿਕਆ ਿਜਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਬ�ਦ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਿਚਹਰ� ਦ� ਨਕਸ਼� ਚ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਲ�ਭ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ�
ਬ��ਲ� � ਚ��ਮਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ� ਅਗਲ� ਹੀ ਕ�ਝ ਿਮ�ਟ� ਚ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ�
�ੀਤ� � ਪ�ਰ� ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਅਲਗ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਕ�ਨ� ਹੀ
ਸਾਲ� ਮਗਰ� ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਔਰਤ ਦ� ਸਰੀਰ � ਇ�ਜ ਨਗਨ ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ।
ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਹ�ਥ �ੀਤ� ਦ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ � ਛ�ਹ ਕ� ਵ�ਖ ਰਹ� ਸੀ ਿਜਸ�
ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਵ�ਖ ਕ� ਵੀ ਉਸਦ� ਮਨ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਬ�ਕਾਬ� ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਿਜਵ� ਉਹ ਇ�ਕ� ਵਾਰ ਛ�ਹ ਕ� ਮਸਲ ਕ� ਤ� ਚ��ਮ ਕ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ
ਇ�ਛਾਵ� ਪ�ਰੀਆਂ ਕਰ ਲ�ਣੀਆਂ ਚਾਹ��ਦਾ ਹ�ਵ� । ਉਸਦੀ ਹਰ ਛ�ਹ ਹਰ
ਚ��ਮਣ ਨਾਲ �ੀਤ� ਦ� ਸਾਹ ਵੀ ਬ�ਕਾਬ� ਹ� ਜ�ਦ� ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਖ�ਦ
ਦ� ਕ�ਨ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਲ�ਤ� ਿਵਚ� ਿਜਵ� ਸ�ਕ ਿਨ�ਕਲ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਉਸਦਾ
ਿਦਲ ਿਜਵ� ਅ�ਦਰ ਨਹ� ਬਾਹਰ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� । ਇਹ� ਹਾਲ �ੀਤ� ਦਾ
ਸੀ । ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਲਈ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਲਈ ਸਮਝ ਬਣ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਤ�
ਦ�ਵ� � ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ । ਧਰਮ ਅਧਰਮ
ਸਹੀ ਗਲਤ ਦ� ਫਾਸਲ� ਦ�ਹਲੀ ਤ� ਲ�ਗ�ਟ ਨਾਲ ਿਡ�ਗ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਕ�ਦਰਤ
ਨ� ਆਪਣ� ਰ�ਗ � ਬਾਖ਼�ਬੀ ਿਛੜਕ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਚ ਦ�ਵ� ਦ� ਿਜਸਮ
ਰ�ਗ� ਜਾ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਹ�ਥ� ਨ� ਹ�ਥ� ਿਵ�ਚ ਸਮਾਕ� ਤ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ ਸਮਾਕ�
ਉਹਨ� ਦੀ ਦੀ ਤ�ਜ਼ੀ ਤ� ਤਪਸ਼ ਨ� ਦ�ਵ� � ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ
। ਕਮਰ� ਚ ਦ�ਹ� ਦ� ਿਜਸਮ� ਦੀ ਟ�ਕਰ ਤ� ਿਬਨ� ਤ� ਸ਼ੀਤਕਾਰ� ਤ� ਿਬਨ�
ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਬ��ਡ ਦੀ ਿਜਸ ਚਾਦਰ � �ੀਤ� ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਉਹ ਬ��ਡ ਤ� ਉਸਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਦ� ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਡ�ਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤ� ਜਿਤਨ
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ਦਾਸ ਉਸਦ� ਉ�ਪਰ। ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਉਹਨ� � ਿਸਰਫ ਜ� ਆਨ�ਦ ਦ� ਪਲ
ਿਮਲ ਰਹ� ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਚ ਗ�ਆਚ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਐਸਾ ਆਨ�ਦ ਨਾ ਉਹ�
ਕਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� �ਵਚਨ ਸ�ਣਕ� ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਐਸ� ਿਕਸ� ਅਨ�ਭਵ � ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦ� ਸਾਧ ਜੀਵਨ ਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਦ�ਵ�
ਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਇਹ ਿਪਆਸ ਉਦ� ਹੀ ਿਮਟੀ ਜਦ� ਦ�ਵ� ਦ� ਦਮ� ਿਵ�ਚ ਹ�ਰ
ਸਾਹ ਲ�ਣ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਘ��ਟ ਲ�ਣ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਬਚੀ । ਿਫਰ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਢ�ਲ ਛ�ਡ ਕ� ਉਂਝ ਹੀ ਿਡ�ਗ ਗਏ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਉਂਝ ਹੀ ਿਡ�ਗ ਕ� ਉ�ਗਨ ਲ�ਗਾ ।
ਤ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਚ ਸ� ਿਗਆ । �ੀਤ� ਕ�ਝ ਪਲ ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟੀ ਰਹੀ । ਿਫਰ
ਉ�ਠੀ ਤ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਪਾ ਕ� ਉਂਝ ਹੀ ਮ�ੜ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ�ਰ� � ਛ�ਹ
ਕ� ਮ�ਥਾ ਟ�ਕ ਅਪਣ� ਘਰ ਆ ਗਈ ।

…..

ਘਰ ਆਈ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਉਸ� ਹੀ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ� ਉਸਨ�
ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਬਾਕੀ ਔਰਤ� ਦ� ਨਾਲ �ੀਤ� ਘਰ ਨਹ� ਆਈ ਤ� ਉਹ
ਦ�ਬਾਰਾ ਡ�ਰ� ਦ�ਖਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਅ�ਗ� ਡ�ਰ� ਉਸ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ
ਿਮਿਲਆ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬ�ਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਿਡਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ�ਚਕ� ਉਹ ਸ�ਵਾਦਾਰ� � ਪ��ਛ ਕ� ਮ�ੜ ਘਰ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ �ੀਤ� ਘਰ ਆਈ ਤ� ਉਸਨ� ਪ��ਿਛਆ ਕ� ਿਕ�ਥ� ਸੀ ਤ�
ਚ�ਨ� ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦਾ ਕ�ਝ ਜਰ�ਰੀ ਿਹਸਾਬ ਦ�ਖਦੀ ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਹੀ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਮਨ ਚ ਿਕਸ� ਿਕਸਮ ਦਾ ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ
ਨਹ� ਸੀ ਉਸਨ� ਿਸਰਫ ਇਹ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵ� ਿਕ ਨਾ
ਇਹ� ਸ�ਚਦਾ ਓਥ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸਨ� �ੀਤ� � ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ �ੀਤ� ਨ�
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਥ�ਕੀ ਹ�ਈ ਹ� । ਬਲਦੀਪ ਨ� ਹਮ�ਸ਼� ਦੀ ਤਰ� ਉਂਝ ਹੀ ਛ�ਡ
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ਕ� ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਬਲਦੀਪ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਸਰਕਾਰ ਵ�ਲ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਲਸ ਸ�ਰ�ਿਖਆ ਲਈ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ਿਕਉਿਕ ਉਹਨ� ਅਨ�ਸਾਰ ਿਖਝ ਚ ਆਕ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਜ
ਉਹਨ� ਤ� ਕ�ਈ ਅਟ�ਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ� । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਉਂਝ ਵੀ ਰ�ਬ ਦ� ਭ�ਦ ਜਾਣਦ� ਇਹਨ� ਸ�ਤ� �
ਸ�ਰ�ਿਖਆ ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਮਨ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤ�
ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਪੜ� �ੀਤ� ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਿਦਲ ਤ�
ਿਦਮਾਗ ਸਭ ਹੀ ਇਸ ਵ�ਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਛ�ਪ ਚਾਪ ਸ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।

ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ � ਇਹ ਿਬਲਕ�ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ ਦ�
ਟ�ਬਰ ਦੀ ਚੜ�ਾਈ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕ�ਲ ਆਪਣਾ ਬ�ਦਾ ਛ�ਡਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।ਉਸ � ਤ� ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ � ਇਹ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਹ�ਣ ਡ�ਰ� ਦੀ ਚੜ�ਾਈ ਤ� ਿਸਰਫ ਇਸ� ਸੀਟ ਤ� ਨਹ� ਸਗ� ਆਸ ਪਾਸ
ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟ� ਤ� ਅਸਰ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਹ�ਕਮ ਤ� ਇਲਾਕ� ਦੀ ਪ�ਿਲਸ
ਤ� ਹ�ਰ ਿਵਭਾਗ ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਕ�ਮ ਕਰਦ� । ਡ�ਰ� ਦੀ ਮਾਇਆ ਲ�ਕ�
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ� ਦ� ਸਿਹਯ�ਗ ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ�
ਸੜਕ� ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲ� ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮ�ਿਸਆਵ� ਇਸ
ਹਲਕ� ਚ ਘ�ਟ ਸਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਧ�ਰ� �ਚਾਰ ਤ� ਨਾਮ ਲਈ ਕ�ਈ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਬਾਬ�
ਦ� ਕਹ� ਿਕਸ� ਿਪ�ਡ ਤ� ਸ਼�ਰ� ਕਰਦੀ ਸੀ । ਇ�ਝ ਸਰਕਾਰ� ਦਰਬਾਰ ਬਾਬ� ਦੀ
ਪਹ��ਚ ਨਾਲ ਲ�ਕ� ਚ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਤ� ਬਾਬ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਲ�ਕ� ਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ।
ਇਸ� ਦ� ਿਸਰ ਤ� ਉਸ ਇਲਾਕ� ਚ ਬਹ�ਤ ਚ�ਣ� ਮਗਰ� ਬਾਬ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
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ਸਰਕਾਰ ਚ ਮ�ਜ�ਦ ਪਾਰਟੀ ਨ� ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਿਜ�ਤ ਲਈ ।

ਬਦਲ� ਚ ਬਾਬ� � ਿਪ�ਡ� ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤ� ਹ�ਰ ਜ਼ਮੀਨ� ਤ� ਕਬਜ਼� ਿਮਲ
ਗਏ । ਡ�ਰ� ਦ� ਕਈ ਹ�ਰ ਕ�ਦਰ ਖ�ਲ�ਣ ਲਈ ਪ�ਜਾਬ ਦ� ਕਈ ਿਜਿਲਆ ਚ
ਪ�ਸ਼ ਇਲਾਿਕਆਂ ਚ ਜ਼ਮੀਨ� ਕ�ਡੀ ਦ� ਭਾਅ ਿਦ�ਤੀਆਂ । ਤ� ਉਸਦ� ਬਦਲ�
ਬਾਬ� ਨ� ਪਾਰਟੀ � ਫ�ਡ ਤ� ਰ�ਲੀਆਂ ਵ�ਲ� ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤ�ਟ ਨਾ ਆਉਣ
ਿਦ�ਤੀ । ਪਾਰਟੀ ਦ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮ�ਤਰੀਆਂ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ�
ਿਬਨ� ਟ�ਕਸ ਤ� ਨਾਮ ਲਵਾ ਿਦ�ਤਾ । ਚ�ਦ� ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਹ�ਰਾਫ�ਰੀਆਂ ਕਰਕ�
ਕਰ�ੜ� ਦਾ ਟ�ਕਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਇਹ ਸਿਹਣ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ� ਸੀਟ ਉਹਨ� ਦੀ ਪ�ਕੀ
ਸੀ ਉਹ ਦ�ਸਰੀ ਪਾਰਟੀ � ਚਲ� ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਉਸਨ� ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਡ�ਰ� � ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵ� ।
ਇਸ ਲਈ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਸਨ� ਕ�ਝ ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਧਰਮ� ਦ� ਿਵਦਵਾਨ ਿਕਸਮ
ਦ� ਬ�ਿਦਆ � ਇਕ�ਠ� ਕਰਕ� ਡ�ਰ� ਮ�ਹਰ� ਰ�ਲਾ ਪਾ ਿਦ�ਤਾ । ਰ�ਲਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਜਥ� ਡ�ਰ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਵ�ਖ ਵ�ਖ ਧਰਮ� ਦ� ਪਿਵ�ਤਰ ਗ��ਥ ਰ�ਖ� ਹ�ਏ ਸੀ ।
ਓਥ� ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ�ਾਈ ਜ�ਦੀ ਸੀ ।ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਡ�ਰਾ ਧਰਮ ਗ��ਥ� ਦੀ
ਬ�ਅਦਬੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ�ਖੀ ਮੀਡੀਆ ਤ�
ਅਖਬਾਰ ਲ� ਆਇਆ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲ� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਸੀ
। ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹ��ਦਾ ਹ��ਦਾ ਬਿਚਆ । ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਮ�ਜ�ਦਗੀ ਨ�
ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸ� ਰ�ਕ ਿਲਆ ।

ਬਲਦੀਪ ਤ� ਬਾਕੀ �ਬ�ਧਕ ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਤ� ਉਸਦ� ਸਮਰਥਕ� � ਕ��ਟ
ਕ� ਖਦ�ੜਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਵਧ�ਰ� ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਮਾਫ਼ੀ ਮ�ਗੀ ।ਪ�ਰ� ਕ�ਮਿਰਆਂ ਸਾਹਮਣ� ਿਜਹੜੀ ਉਸਦ� ਡ�ਰ� ਤ� ਭ��ਲ
ਹ�ਈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਅ�ਗ� ਤ� ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਚੜ�ਾਵ� ਲਈ ਭਾਵ�
ਸ਼ਰਧਾਲ�ਆਂ � ਨਹ� ਸੀ ਰ�ਕ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਡ�ਰ� ਦ� ਬਾਹਰ ਪਿਵਤਰ
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ਗ��ਥ� ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਤ� ਇ�ਕ ਿਕਲ�ਮੀਟਰ ਦ�ਰ ਅ�ਲਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ
। ਉਸਨ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ�ਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ
ਵਧਾਉਣਾ ਨਹ� ਸਗ� ਜ� ਛ�ਡ ਰਹ� ਹਨ ਉਹਨ� ਲਈ ਹ� । ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਦ�
ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਲਈ ਉਸਨ� ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਭ�ਰ� ਚ ਰਿਹਕ� ਭਗਤੀ ਕਰ ਪਾਪ
ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ।
ਇ�ਝ ਬਾਬ� ਨ� ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਿਦ�ਤੀ । ਉਸਦੀ ਹਲੀਮੀ �ਿਸ�ਧੀ
ਿਵਰ�ਧੀ ਰਾਹ� ਹ�ਕ� ਹ�ਰ ਵੀ ਦ�ਰ ਪਹ��ਚ ਗਈ ।

ਿਦਖਾਵ� ਲਈ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਭ�ਰ� ਚ ਜਾ ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਿਜ�ਥ� ਿਸਰਫ
ਐਤਵਾਰ � ਭਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕ� ਔਰਤ� ਚ�ਕੀ ਭਰਦੀਆਂ ਿਜਵ� ਪਿਹਲ�� ਵੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਿਦਨ ਿਸਰਫ �ੀਤ� ਉਸ ਕ�ਲ ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਹ��ਦੀ ।
ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਹਾਰ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣ�
ਿਕਸ� ਸਾਥੀ � ਡ�ਰ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਰ�ਖ ਕ� ਕ�ਟਰ�ਲ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ
। ਤ� ਉਸ ਧਰਨ� ਚ ਉਹ� ਿਜ�ਥ� ਹਾਰ ਿਮਲੀ ਓਥ� ਇ�ਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਿਕਰਨ
ਵੀ । ਜਲ�ਧਰ ਤ� ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦ� ਿਕਸ� ਵਰਕਰ ਨ� ਉਸ� ਸ�ਚਨਾ
ਿਦ�ਤੀ ਿਕ ਉਸ� ਇ�ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਮਿਲਆ ਹ� ਿਜਸ ਅਨ�ਸਾਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਦਾ ਇ�ਕ ਭਰਾ ਹ� ਜ� ਕਾਫੀ ਗਰੀਬੀ ਜਹੀ ਚ ਿਜ�ਦਗੀ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਹ� ।
ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਿਜਵ� ਅ�ਖ� � ਨਵੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਸਭ ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬਲਕ��ਲ ਸਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ
ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਚ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ । ਸ�ਚ ਸਮਝ ਕ�
ਚ�ਲਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਟ�ਬਰ ਬਾਰ� ਪਤਾ ਕੀਤਾ । ਕ��ਲ
5 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਚ ਿਦਨ ਕ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਆਪਣ� ਭਰਾ ਦੀ
ਹ�ਈ �ਿਸ�ਧੀ ਬਾਰ� ਵੀ ਅਜ� ਤ�ਕ ਖ਼ਬਰ ਨਹ� ਸੀ । ਿਕਉਿਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ
ਲਿਹਜਾ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਪਾਰਟੀ ਦਾ
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ਵਰਕਰ ਜ� ਆੜਤੀਆ ਸੀ ਇ�ਕ ਤ� ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਦ� ਧਰਨ� ਚ ਆਇਆ
ਸੀ ਉਸਦ� ਬਾਪ � ਤ� ਦ�ਵ� ਭਰਾਵ� � ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਇਥ� ਹੀ ਭ�ਤ
ਖ��ਿਲਆ ਸੀ । ਸ਼�ਕ ਦ� ਅਧਾਰ ਤ� ਉਸਨ� ਿਪ�ਡ ਜਾ ਕ� ਸਭ ਕ�ਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ
। ਤ� ਸਭ ਸਾਫ ਹ� ਿਗਆ ।

ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਟ�ਬਰ � ਿਮਿਲਆ । ਗਰੀਬੀ � ਉਸਨ�
ਹਿਥਆਰ ਬਣਾਇਆ । ਹਰਦ�ਵ � ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਬ�ਲਾ ਕ� ਕਾਫੀ ਿਸਮਨ
ਰਿਖਆ ਿਫਰ ਉਸ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਸਭ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਉਸਦ� ਭਰਾ ਨ�
ਐਨਾ ਵ�ਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਿਸਰਜ ਿਲਆ । ਖ�ਨ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ�ਣ ਤ� ਿਜਸਦਾ
ਹ�ਕ ਉਸਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਟ�ਬਰ ਿਕਵ� ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਝ�ਠ ਦੀ ਪ�ਟੀ ਪੜੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਹਰਦ�ਵ � ਬ�ਲਾਉਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਰ�ਕ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਝ�ਲ
ਸਿਕਆ ਤ� ਉਸ� ਸ�ਚ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਇ�ਝ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਨ�
ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਬ��ਨਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ਤ� ਉਸਤ� ਪ�ਸ� ਦੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਕਰ
ਿਦ�ਤੀ । ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ � ਜਲ�ਧਰ ਸ਼ਿਹਰ ਕ�ਠੀ ਿਦਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ
� ਵਧੀਆ ਸਕ�ਲ ਚ ਦਾਿਖਲ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ ।ਜਦ� ਸਾਰਾ ਟ�ਬਰ ਉਸਦ�
ਵ�ਸ ਤ� ਕਿਹਣ� ਚ ਹ� ਿਗਆ । ਇ�ਕ ਿਦਨ ਉਸਨ� ਕਾਰ ਚ ਿਬਠਾ ਬਾਬ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਿਲਜਾ ਕ� ਭ�ਜ ਿਦ�ਤਾ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮ��ਹ
ਅ�ਿਡਆ ਰਿਹ ਿਗਆ । ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਟ�ਬਰ ਨ� ਹਰਬ�ਸ ਦ� ਿਸਖਾਏ
ਅਨ�ਸਾਰ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤ� ਉਸ� ਲਭਣ ਦੀਆਂ
ਝ�ਠੀਆਂ ਸ�ਹ ਖਾਧੀ । ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਬਾਪ� ਆਖਰੀ ਸਮ� ਉਸ� ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਿਗਆ ।

ਲਹ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਖ�ਚ ਹ��ਦੀ ਹ� । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਡ�ਰ� ਦ� ਇ�ਕ
ਪਾਸ� ਬਣੀ ਨਵ� ਕ�ਠੀ ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ � ਸ�ਭਾਲ ਿਦ�ਤੀ ।
ਤ� ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਡ�ਰ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰ� ਤ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਸਭ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗਾ ।
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ਇ�ਝ ਹਰਬ�ਸ ਲਾਲ ਅਖੀਰ ਆਪਣ� ਇ�ਕ ਬ�ਦ� � ਡ�ਰ� ਚ ਬਾਬ� ਦ� ਨ�ੜ�
ਪਹ��ਚਾਉਣ ਦ� ਕਾਮਯਾਬ ਹ� ਿਗਆ । ਹ�ਣ ਹਰ ਖਬਰ ਅ�ਦਰ� ਉਸ� ਿਮਲ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਤ� ਕ�ਈ ਵੀ ਕਮਜ਼�ਰ ਗ�ਠ ਿਮਲਦ� ਹੀ ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ �
ਆਪਣ� ਪਾਸ� ਪਲਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ� ਬਲਦੀਪ � ਓਥ� ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਤ� ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ,�ੀਤ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਿਕ�ਸਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਵਧਦਾ
ਿਗਆ । ਹ�ਣ ਦ�ਪਿਹਰ ਵ�ਲ� ਲ�ਗਪ�ਗ ਹਰ ਰ�ਜ਼ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ ।
�ੀਤ� � ਕਦ� ਇਸ ਚ ਕ�ਝ ਗਲਤ ਮਿਹਸ�ਸ ਨਾ ਹ�ਇਆ । ਸ਼ਰਧਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅ�ਧਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ� ਭਰਮ ਚ ਬ�ਹ�ਦ ਿਨ�ਕਾ ਿਜਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹ��ਦਾ ਹ�
। ਿਜ�ਥ� ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਲ�ਕ� � ਆਉਂਦਾ ਹ� । �ੀਤ� ਉਹ
ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਿਜਵ� ਤ� ਿਜ�ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਆਖਦਾ �ੀਤ�
ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਬਣਾਏ ਭ�ਰ� ਚ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਨ�ਜਵਾਨ ਕ�ੜੀਆਂ
ਿਵਆਹੀਆਂ ਤ� ਕ�ਆਰੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਚ�ਕੀ ਭਿਰਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ �ੀਤ� ਤ� ਹੀ ਿਕਉਂ ਅਟਕ ਿਗਆ । ਇਸਦ� ਿਪ�ਛ� ਦੀ
ਗ�ਲ ਿਸਰਫ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ । �ੀਤ� � ਦ�ਖ ਕ� ਹੀ ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਮ�ਹਰਾ ਉਸਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼ ਤ� ਉਸਦ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ ਉਸ� ਆਪਣ�
ਮਨ ਚ ਵ�ਸ� ਿਕਸ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਿਮਣ� ਅ�ਗ� ਦੀ ਯਾਦ
ਿਦਵਾ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਅਸਲ ਚ �ੀਤ� ਉਸਦ� ਕਲਾਵ� ਿਵ�ਚ ਆਈ ਤ�
ਉਸਨ� ਜ� ਵੀ ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਅ�ਦਾਜ਼� ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਪ�ਰ� ਿਨ�ਕਲ�
ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ� ਦੀ ਿਪਆਸ � ਉਹ ਕ�ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਹੀ ਿਮਟਾ ਲ�ਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਤ� ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਹਫਿਤਆਂ ਚ ਤ� ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਿਦਨ� ਚ ।

ਬ�ਸ਼�ਕ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਸਭ ਿਨਪਟ ਜਾਣ ਮਗਰ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਿਗਲਟੀ ਪ�ਦਾ
ਹ� ਜ�ਦੀ ਪਰ ਿਜਉਂ ਹੀ �ੀਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵ�ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਭ
ਭ��ਲ ਜ�ਦਾ । ਕੀਤਾ ਹ�ਇਆ ਜ�ਗ ਬ�ਨ� ਹ�ਏ ਮਨ ਤ� ਤਨ ਦ� ਸਭ ਬ�ਧਨ
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ਖ��ਲ ਜ�ਦ� । ਤ� ਹ�ਸ਼ ਉਦ� ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦ� ਦ�ਵ� ਹ�ਕ ਰਹ� ਹ��ਦ� ।
ਤ� �ੀਤ� ਨ� ਆਿਖਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਜਦ� ਬਾਹ� ਚ ਬ�ਨ� ਹ�ਏ ਜਿਤਨ ਦਾਸ �
ਿਸਰਫ ਉਸ � ਇ�ਝ ਆਪਣ� ਿਬਸਤਰ ਤ� ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਕੀ ਉਸਦਾ ਯ�ਗੀਪ�ਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਿਫਸ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਪ�ਰੀ ਕਹਾਣੀ � ਖ�ਲ� ਕ� ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ
। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਇ�ਕ ਨ�ਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਧ ਹ� ਜਾਣ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ । ਤ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਹ�ਕ� ਦ�ਨੀਆਂ ਿਤਆਗ ਕ� ਇ�ਦਰੀਆਂ � ਕਾਬ� ਚ
ਰ�ਖਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ । ਤ� ਉਸ ਿਦਨ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਰ ਸ਼ਾਮ ਤ�ਕ
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ �ੀਤ� � ਬਾਹ� ਚ ਲਪ�ਟ ਕ� ਦ�ਸਦਾ ਿਰਹਾ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤ�ਦਰ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਿਪ�ਡ ਜਲ�ਧਰ ਚ
ਿਬਆਸ ਦਿਰਆ ਦ� ਕ�ਢ� ਲਗਦਾ ਸੀ । ਦ�ਆਬ� ਚ ਜ਼ਮੀਨ� ਤ� ਵ�ਸ� ਹੀ
ਸਭ ਕ�ਲ ਥ�ੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਤ� ਹ�ਰ ਵੀ ਘ�ਟ ਸੀ । ਗਰੀਬੀ
ਤ� ਤ�ਗੀ ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ� ਉਹ� ਪੜ�ਨ ਦਾ ਬ�ਹ�ਦ
ਚਸਕਾ ਸੀ ਪ�ਜਾਬੀ ਿਹ�ਦੀ ਤ� ਿਬਨ� ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ� ਲ�ਦਾ ਸੀ । ਿਹਸਾਬ
ਪ�ਖ� ਵੀ ਚ�ਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਹ�ਥ� ਮਜਬ�ਰ ਸੀ ਤ� ਇਸ� ਗਰੀਬੀ ਚ
ਉਸਦੀ ਮ� ਇਲਾਜ ਖ�ਣ� ਚ�ਲ ਵਸੀ । ਬਾਪ ਨ� ਪੜਨ� 10ਵ� ਮਗਰ� ਹੀ
ਪੜਨ� ਹਟਾ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਘਰ ਚ ਿਤ�ਨ ਮਰਦ ਹੀ ਮਰਦ ਸੀ । ਕ�ਈ ਰ�ਟੀ ਬਣਾ ਕ� ਦ�ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਰ�ਟੀ ਦਾ ਕ�ਮ ਉਸ� ਿਸ�ਖਣਾ ਿਪਆ । ਖਾਣ ਜ�ਗੀ ਕਣਕ ਖ�ਤ
ਚ ਬੀਜ ਲ�ਦ� । ਬਾਕੀ ਵ�ਡਾ ਭਰਾ ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਬਾਪ ਅਜਾਇਬ ਦਿਰਆ ਦ�
ਕ�ਢ� ਲਗਦ� ਕਈ ਬਾਗ਼ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਲ� ਕ� ਅਮਰ�ਦ ਅ�ਗ�ਰ ਤ� ਬਾਕੀ ਫਲ�
ਮ�ਡੀ ਵ�ਚ ਕ� ਗ�ਜ਼ਾਰਾ ਕਿਰਆ ਕਰਦ� ਸੀ ।
ਘ�ਟ ਜਮ�ਨ ਤ� ਗਰੀਬੀ ਤ� ਉ�ਪਰ� ਘਟੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕ� ਿਸਹਤ
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ਦ�ਵ� ਹੀ ਭਰਾਵ� ਦੀ ਚ�ਗੀ ਨਹ� ਸੀ । ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ ਤ� ਿਪ�ਡ ਵਾਲ� ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਸਰ� ਨਾ ਚੜਦਾ । ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦ�
ਮ��ਡ� ਸਭ ਿਵਆਹ� ਗਏ । ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਦ�ਸਤ� ਦ� ਿਵਆਹ
ਹ�ਣ� ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਰ�ਟੀ ਨਾਲ� ਔਰਤ ਦ� ਸਾਥ ਲਈ ਤਰਸ�ਵ� ਵ�ਧ ਸੀ
।

ਪਰ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਹਰਦ�ਵ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜ�ੜ ਹੀ ਿਗਆ । ਉਸਦ� ਿਵਆਹ
ਲਈ ਿਸ਼�ਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇ�ਕ ਕ�ੜੀ ਿਮਲ ਹੀ ਗਈ । ਘਰ ਰ�ਣਕ ਲ�ਗ ਗਈ
ਤ� ਰ�ਟੀ ਟ��ਕ ਦੀ ਸ�ਖ ਹ� ਗਈ । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ� ਵੀ ਚ��ਲ�ਾ ਚ�ਕਾ ਛ��ਟ
ਿਗਆ । ਹ�ਣ ਉਹ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਹੀ ਜ� ਕਦ� ਮ�ਡੀ ਜ�ਦਾ ਜ� ਖ�ਤ ਕ�ਮ
ਕਰਦਾ ਿਜ�ਨੀ ਥ�ੜੀ ਬਹ�ਤ ਜਮੀਨ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਸਮ� ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕ�ਢਦਾ
।

ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਿਸਰ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੀ । ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਸਾਰ� ਕ�ਮ ਦੀ
ਿਜਆਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਅਜ� ਵੀ ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਅਜਾਇਬ ਹੀ ਬਾਗ�
ਦ� ਕ�ਮ � ਦ�ਖਦ� ਸੀ । ਜਿਤ�ਦਰ ਘਰ ਦ� ਕ�ਮ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜ� ਪ�ਠ�
ਵਗ�ਰਾ ਤ� ਡ�ਗਰ� ਦੀ ਸ�ਭ ਸ�ਭਾਲ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਵਆਹ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਘਰ ਚ ਔਰਤ ਦ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਮਾਹ�ਲ ਯਕਦਮ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਹਰਦ�ਵ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਘਰ ਰਾਤ ਜ� ਦ�ਪਿਹਰ
ਕ�ਟਦਾ । ਇ�ਕ ਵ�ਡ� ਸਬਾਤ ਵਰਗ� ਕਮਰ� ਦ� ਅ�ਧ ਚ ਅ�ਧ ਤ�ਕ ਉ�ਚੀ
ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕ� ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ
ਉ�ਪਰ ਇ�ਕ ਦ� ਖਣ� ਦਾ ਕ�ਚਾ ਚ�ਬਾਰਾ ਸੀ ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਵਰ�ਡਾ ਸੀਮ
ਚ�ਬਾਰ� � ਅਜਾਈਬ ਸ�ਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ ਕਮਰ� ਚ ਸਮਾਨ ਿਪਆ
ਸੀ ਤ� ਦ�ਸਰ� ਚ ਹ�ਣ ਨਵ� ਿਵਆਹ� ਜ�ੜ� ਲਈ ਮ�ਜ� ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ । ਿਜਸ
ਚ ਪਿਹਲ� ਉਹ ਸ�ਦ� ਸੀ ਹ�ਣ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਖ��ਸ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸ�
ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ� ਕਮਰ� ਚ ਹੀ ਸ�ਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ।
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ਇਹ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਦੀ ��ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬ�ਬ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਔਰਤ ਦ�
ਸਾਥ ਲਈ ਤਰਸਦ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਮਨ ਤ� ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਸ ਕਮਰ� ਚ
ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜ� ਸ�ਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਿਜਸ ਰਾਤ ਜ� ਦ�ਿਪਹਰ ਵੀ
ਹਰਦ�ਵ ਘਰ ਹ��ਦਾ । ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ।
ਸ��ਨੀ ਰਾਤ ਚ ਨਾਲ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚ�ੜੀਆਂ ਖਨਕਣ ਦੀਆਂ
ਅਵਾਜ਼� ,ਮ�ਜ� ਦੀ ਚ�� ਚ�� ,ਤ�ਜ਼ ਸਾਹ� ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ,ਤ� ਿਸ਼ਤਕਾਰ� ਉਸਦ�
ਿਜਸਮ ਦ� ਕ�ਨ� ਕ�ਨ� ਚ ਿਚ�ਗਾੜੀ ਛ�ੜ ਿਦ�ਿਦਆਂ ਸੀ । ਕਦ� ਉਸਦਾ ਮਨ
ਕਰਦਾ ਿਕ ਕ�ਧ ਉ�ਪਰ� ਪੜਛ�ਤੀ ਚੜਕ� ਵ�ਖ ਲਵ� ਿਕ ਕੀ ਹ� ਿਰਹਾ ਹ� ।
ਪਰ ਕਦ� ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਹ��ਦੀ । ਹਰਦ�ਵ ਦਾ ਉਸਤ� ਬਹ�ਤ ਰ�ਹਬ ਸੀ ਡਰਦਾ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ । ਉਹ ਸ�ਚਦਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਵੀ ਛ�ਤੀ ਿਵਆਹ ਹ� ਜਾਏ ਪਰ ਿਜ�ਨ�� ਵੀ ਿਰਸ਼ਤ� ਆਉਂਦ�
ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਤ�ਗੀ ਤ� ਉਸਦ� ਸ��ਕ� ਿਜਹ� ਸਰੀਰ � ਵ�ਖ ਮ�ੜ
ਜ�ਦ� । ਿਕਸ ਆਸਰ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ�ੜੀ � ਛ�ਡ ਜ�ਦ� ।
ਪਰ ਔਰਤ ਦ� ਸਾਥ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਗਰੀਬੀ � ਨਹ� ਮ�ਨਦੀ ਸਗ� ਉਹ ਤ�ਘ
ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਹ��ਦ� ਇਹਨ� ਸਭ ਿਕ�ਿਸਆਂ � ਦ�ਖ ਕ� ਵਧਦੀ ਜ�ਦੀ ।
ਖ�ਤ� ਚ ਆਪਣ� ਨਾਲ ਦ� ਖ�ਤ� ਚ ਉਹ ਜਦ� ਵੀ ਿਕਸ� � ਇ�ਝ ਲ�ਕ ਿਛਪ
ਖ�ਤ ਚ ਵੜਕ� ਸਭ ਕ�ਝ ਮਾਣਦ� ਦ�ਖਦਾ ਤ� ਿਦਲ ਚ ਇ�ਕ ਚੀਸ ਜਹੀ
ਉ�ਠਦੀ । ਉਸਦ� ਹਾਣਦ� ਿਜਹਨ� ਦ� ਿਵਆਹ ਹ� ਗਏ ਆਪਣ� ਿਕ�ਸ� ਵਧਾ
ਚੜਾ ਕ� ਤ� ਸ�ਆਦ ਲ� ਲ� ਦ�ਸਦ� ਤ� ਚੀਸ ਤ� ਖ਼ਾਿਲਪਨ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਜ�ਦਾ
। ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਬਹ�ਤ ਦ�ਸਤ� ਦ� ਨ� ਸਲਾਹ ਵੀ ਿਦ�ਤੀ ਤ�
ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਿਕਹਾ ਵੀ ਿਕ ਿਦਉਰ ਦਾ ਭਾਬੀ ਤ� ਪ�ਰਾ ਹ�ਕ ਬਣਦਾ ਹ��ਦਾ ਇਸ
ਲਈ ਉਸ� ਹ�ਣ ਤ� ਖ�ਦ � ਭਾਬੀ � ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਘਰ ਨਾ ਹ�ਣ ਤ� ਕ�ਲ�
ਨਹ� ਸ�ਣ ਦ�ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਸ�ਚਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਐਸ� ਿਕ�ਸ� ਸੀ ।
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ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਪ�ਡ ਚ ਜ� ਛੜ� ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨ� ਦ� ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕ�ਸ�
ਸ�ਣਦਾ ਸੀ । ਚ��ਪਚਾਪ ਢਾਣੀਆਂ ਿਵ�ਚ ਲ�ਕੀ ਮਸਾਲ� ਲਾ ਲਾ ਲ�ਕੀ ਦ�ਸਦ�
ਸੀ ।
ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ�ਚਦਾ ਪਰ ਕਦ� ਿਹ�ਮਤ ਨਾ ਪਈ । ਘਰ ਚ ਦ�ਵ�
ਿਕ�ਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਕ�ਲ� ਰਹ� ਹ�ਣਗ� ਪਰ ਕ�ਮਕਾਰ ਦੀ ਗ�ਲ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ
ਬਹ�ਤੀ ਗ�ਲ ਨਹ� ਸੀ । ਿਸ਼�ਦਰ ਦਾ ਸ�ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਿਤ�ਖਾ ਹੀ ਸੀ । ਕਈ
ਵਾਰ ਤ� ਰ�ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜ� ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਵੀ ਲੜ ਪ�ਦੀ ਸੀ ।ਅ�ਿਗਓ
ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਸ�ਭਾਅ ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਿਹ
ਿਦ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਬਹ�ਤਾ ਿਦਉਰ ਭਾਬੀ ਵਾਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ
ਨਹ� ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਚ ਰਾਤ ਤ� ਦ�ਪਿਹਰ ਤ�ਕ ਦ� ਸ�ਣਨ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦ�
ਜ� ਿ�ਸ਼ ਉ�ਭਰ ਆਉਂਦ� ਉਹ ਵ�ਖ ਉਹ ਸ�ਚਮ��ਚ ਉਸ� ਬ�ਚ�ਨ ਕਰਦ� ।
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਦ� ਘਰ ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਪਰਦਾ ਚ��ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਆਮ
ਜਹੀ ਗ�ਲ ਹ� । ਇ�ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਿਵਆਹ ਅਜ� ਨਵ� ਨਵ� ਹੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ
ਉਹ ਇ�ਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼� � ਧ�ਕਾ ਦ� ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਵਿੜਆ ਕ��ਡਾ ਅ�ਦਰ�
ਬਹ�ਤ ਥ�ੜਾ ਅਿੜਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ ਤ�
ਅ�ਖ� ਟ�ਡੀਆ ਰਿਹ ਗਈਆਂ । ਹਰਦ�ਵ ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨ�ਗਾ ਹੀ ਭਾਬੀ ਉ�ਤ�
ਝ�ਿਕਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਦ� ਕ�ਪੜ� ਅ�ਧ� ਕ� ਮ�ਜ� ਤ� ਥ�ਲ� ਲਟਕ ਰਹ�
ਸੀ ਬਾਕੀ ਨੀਚ� ਹੀ ਿਡ�ਗ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਊਹਨ� ਉਸ� ਪਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬ�ਦ
ਕਰਕ� ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ । ਪਰ ਉਹ ਿ�ਸ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਿਜਵ� ਛ�ਪ
ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਭਾਬੀ ਦ� ਿਚਹਰ� ਨਾਲ� ਉਸਨ�� ਉਸਦ� ਢ�ਕ� ਅ�ਗ� ਦਾ ਰ�ਗ
ਵਧ�ਰ� ਸਫ�ਦ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਕਦ� ਵੀ ਹਰਦ�ਵ ਵ�ਲ�
ਘ��ਟੀਆਂ ਗ�ਲਾਈਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾ ਉ�ਤਰ ਸਿਕਆ । ਦ� ਪ�ਰ� ਨ�ਜਵਾਨ�
ਦ� ਨ�ਗ� ਿਜਸਮ � ਇ�ਨ� ਨ�ਿੜਓਂ ਤ�ਕਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲ�ਾ ਅਨ�ਭਵ ਸੀ ।
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ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸਦ� ਬ�ਚਨੀ ਚ ਿਨ�ਕਲ� ਿਸਰਫ ਉਹ ਿ�ਸ਼ ਅ�ਖ�
ਸਾਹਮਣ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਿਦਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤ�ਜਨਾ ਨਾਲ
ਭਰ ਜ�ਦਾ । ਿਫਰ ਕਦ� ਭਾਬੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਜ� ਹ�ਰ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਚ��ਨੀ ਨਾ
ਲ�ਣਾ ਤ� ਕਦ� ਉਸਦ� ਤ�ਰਦੀ ਤ� ਉਸਦ� ਲ�ਕ ਵ�ਲ ਿਧਆਨ ਰ�ਖਣਾ ਤ� ਿਫਰ
ਰਾਤ ਬਰਾਤ� ਦ�ਪਿਹਰ� ਉਹਨ� ਦੀ ਚ�ਰੀ ਦ� ਪਲ� ਚ ਸ�ਣੀਆਂ ਸਰਗ�ਸ਼ਈਆਂ
ਨ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਚ ਕਾਮ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਇ�ਕ ਗ�ਢ ਬ�ਨ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਗਰਮੀ ਦ� ਿਦਨ� ਚ ਿਜਉਂ ਹੀ ਫਲ� ਦ� ਬਾਗ਼� ਚ ਫ਼ਲ ਉ�ਤਰਨ� ਸ਼�ਰ� ਹ��ਦ�
ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਹੀ ਓਥ� ਸ�ਦਾ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਮ�ਡੀ ਦ� ਿਹਸਾਬ � ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ
ਸੀ ਤ� ਇ�ਕ ਸ਼ਾਮੀ ਤ�ੜਨ ਮਗਰ� ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਸ� ਕ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਸਵ�ਰ�
ਲ�ਦ ਕ� ਮ�ਡੀ ਲ� ਜ�ਦਾ । ਇਹਨ� ਿਦਨ� ਿਵ�ਚ ਜਿਤ�ਦਰ ਅਜਾਈਬ ਤ�
ਿਸ਼�ਦਰ ਿਤ�ਨ� ਹੀ ਚ�ਬਾਰ� ਅ�ਗ� ਮ�ਜ� ਡਾਹ ਛ�ਤ ਤ� ਹੀ ਸ� ਜ�ਦ� ਸੀ ।
ਗਰਮੀ ਦੀ ਇ�ਕ ਰਾਤ ਉਹ ਸ��ਤ� ਹੀ ਸੀ ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਅਚਾਨਕ
ਬ�ਦਲ ਗੜਕ ਉ�ਿਠਆ । ਮ�ਹ ਵ�ਸਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਜਾਈਬ ਨ� ਹਾਕ�
ਮਾਰ ਕ� ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ ਗਰਮੀ ਤ� ਿਮਲੀ ਮਸ� ਰਾਹਤ
ਕਰਕ� ਉਹ ਉਂਵ� ਹੀ ਸ��ਤਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਮ�ਹ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਚ�
ਨਾ ਗਏ । ਅਜਾਈਬ ਨ� ਆਪਣਾ ਮ�ਜਾ ਅ�ਦਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਜਿਤ�ਦਰ
ਤ� ਿਸ਼�ਦਰ ਨ� ਮ�ਜ� ਕ�ਠ� ਤ� ਥ�ਲ� ਉਤਾਰਨ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਬਹਾਨ� ਿਸ਼�ਦਰ ਵੀ
ਉਵ� ਹੀ ਲ�ਟੀ ਰਹੀ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉ�ਠ� ਦ�ਵ� ਚ�ਗੀ ਤਰ�� ਿਭ�ਜ ਚ��ਕ� ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਹ�ਠ� ਉ�ਤਰ ਮ�ਜ� ਫ਼ੜ� ਤ� ਕਮਿਰਆਂ ਚ ਿਟਕਾਉਣ ਲ�ਗਾ । ਮ�ਹ ਤ�
ਹਨ�ਰੀ ਕਰਕ� ਿਬਜਲੀ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਿਸ਼�ਦਰ ਨ� ਮਸ� ਲ�ਭ ਕ� ਕ�ਈ
ਮ�ਮਬ�ਤੀ ਜਗਾਈ । ਿਸ਼�ਦਰ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਹ�ਏ ਚਾਨਣ ਚ ਿਜਉਂ ਹੀ ਊਹਨ�
ਮ�ਜਾ ਿਟਕਾ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ ਦ� ਿਭ�ਜ� ਸ਼ਰੀਰ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਜ�ੜ� ਕ�ਪੜ� ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਮ�ੜ ਉਹ ਸਭ ਿ�ਸ਼ ਆ ਗਏ । ਹਲਕ�
ਰ�ਗ ਦ� ਬੜ� ਹੀ ਪਤਲ� ਸਲਵਾਰ ਸ�ਟ ਚ ਘ�ਟ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਉਹ
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ਭਾਬੀ ਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਅ�ਗ � ਵ�ਖਕ� ਉਸਦ� ਰ�ਗ ਤ� ਆਕਾਰ ਦਾ
ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮ�ਹ ਦ� ਪਾਣੀ ਨ� ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ �
ਵੀ ਬਾਹਰ ਲ� ਆਂਦਾ ਸੀ । ਤ� ਉਸਦ� ਸਾਹਨਵ� ਖੜੀ ਿਸ਼�ਦਰ � ਵ�ਖ
ਆਪਣ� ਆਪ ਤ� ਕਾਬ� ਕਰਨਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਿਬਸਤਰ� ਿਟਕਾ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ ਉਸਦ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਹ�ਰ ਹੀ ਤ�ਘ ਨ� ਜਨਮ ਲ� ਿਲਆ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਅ�ਗ� ਵ�ਧ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਿਖ�ਚ ਿਲਆ । ਿਸ਼�ਦਰ ਉਸਦ�
ਅਚਾਨਕ ਹਮਲ� � ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ । ਪਰ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਉਸ� ਮ�ਜ� ਤ� ਸ��ਟ ਕ� ਉਸਤ� ਉ�ਪਰ ਆ ਚ��ਕਾ ਸੀ ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਹਰਦ�ਵ ਦ� ਹ�ਥ� � ਯਾਦ ਕਰਦ� ਉਸਦ� ਮ�ਹ ਚ ਿਭ�ਜ�
ਅ�ਗ� � ਬ�ਦਰਦੀ ਜਹੀ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਪਰ ਪਿਹਲ� ਝਟਕ�
ਮਗਰ� ਿਸ਼�ਦਰ ਅਚਾਨਕ ਸ�ਭਲੀ ਤ� ਉਸਨ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਦ�ਰ ਧ�ਕ ਿਦ�ਤਾ ।
ਤ� ਇ�ਕ ਕ�ਕ ਉਸਦ� ਗਲ� ਚ ਿਨ�ਕਲੀ ।
ਤ� ਨਾਲ ਹ� ਕ�ਕ� ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹ ਰ�ਣ ਲ�ਗੀ ।
ਰਾਤ ਭਾਵ� ਹਨ�ਰੀ ਸੀ ਤ� ਮ�ਹ ਤ� ਤ�ਜ਼ ਹਵਾ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਕ�ਕ� ਸ�ਣਕ�
ਪਿਹਲ� ਅਜਾਈਬ ਥ�ਲ� ਉ�ਤਿਰਆ ਤ� ਮਗਰ� ਬੀਹੀ ਦ� ਲ�ਕ ਤ� ਉਸ ਮਗਰ�
ਿਪ�ਡ ਦਾ ਕ�ਠ ਹ� ਿਗਆ ।

ਅਜਾਈਬ ਨ� ਆ ਕ� ਿਸ਼�ਦਰ � ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਕ�ਲ� ਛ�ਡਾਇਆ ਉਦ� ਤ�ਕ
ਉਸਦਾ ਹ�ਸ਼ ਵੀ ਿਟਕਾਣ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਮਗਰ� ਗ�ਆਂਢੀ ਆਏ ਤ� ਉਸ�
ਿਝੜਕ� ਦ�ਣ ਲ�ਗ� ।
ਆਂਢੀ ਗ�ਆਂਢੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਮ��ਹ ਚ ਉਂਗਲ� ਦ� ਦ� ਗ�ਲ� ਕਰਨ ਲ�ਗ� ।
ਕ�ਈ ਉਸ� ਸਮਝਾਉਣ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਭਾਬੀ ਮ� ਵਰਗੀ ਹ��ਦੀ ਹ� । ਉਹਨ� ਚ
ਕਈ ਤ� ਉਹ ਸੀ ਿਜਹੜ� ਕ�ਲ�ਪਣ ਚ ਉਸ� ਭਰਜਾਈ ਤ� ਿਦਉਰ ਦਾ ਹ�ਕ
ਹ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਿਹ ਚ��ਕ� ਸੀ ।
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ਿਸ਼�ਦਰ ਬ�ਸ ਰ� ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਰਕ� ਗ�ਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕ�ਈ ਬ�ਬ� ਉਸਦ� ਰ�ਣ� ਤ�
ਡਰ � ਦ�ਖ ਆਪਣ� ਘਰ ਸ�ਆਉਣ ਲਈ ਲ� ਗਈ ।

ਿਟਕ ਿਟਕਾਅ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਿਸ਼�ਦਰ ਦ� ਲਾਏ ਉਸ ਿਬਸਤਰ ਤ� ਸ�
ਿਗਆ । ਅਜਾਈਬ ਉਸ� ਇ�ਝ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇ�ਜਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਾਲ�
ਕ�ਢਦਾ ਆਪ ਵੀ ਸ� ਿਗਆ ।

ਸਵ�ਰ� ਹਰਦ�ਵ ਆਇਆ ਤ� ਉਹ ਅਜ� ਮਸ� ਸ��ਤਾ ਹੀ ਉਿਠਆ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਉ�ਠਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਵਹੜ� ਚ ਕ�ਠ ਸੀ । ਿਸ਼�ਦਰ ਨ� ਸਾਫ ਕਿਹ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮ�ੜ ਉਸ ਕਮਰ� ਚ ਉਦ� ਹੀ ਜਾਊ ਜ� ਜਿਤ�ਦਰ ਇਸ ਘਰ�
ਬਾਹਰ ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਹ��ਦ� ਘਰ ਨਾ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਅਿਜਹ� ਕਾਮੀ ਬ�ਦ� ਦ�
ਨਾਲ ਘਰ ਨਹ� ਰਹੀ ਸਕਦੀ ਿਜਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਹਰ ਵ�ਲ� ਗਲਮ� ਜ� ਸ��ਥਣ
ਤ� ਹੀ ਰਹ� ।
ਹਰਦ�ਵ ਨ� ਅਜਾਈਬ � ਸਾਫ ਸਾਫ ਦ�ਵ� ਚ ਇ�ਕ � ਘਰ ਰ�ਖਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ । ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਵੀ ਅ�ਿਗਓ ਕਿਹ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵੀ ਘਰ ਤ�
ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਬਰਾਬਰ ਿਹ�ਸਾ । ਇ�ਝ ਉਸ� ਬਿਹਸ ਕਰਦ� ਦ�ਖ ਹਰਦ�ਵ
ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ� ਮਾਰਨ ਲਈ ਉ�ਠਦਾ । ਇ�ਕ ਦ� ਵਾਰ ਤ� ਫ਼ੜਕ� ਥ�ਲ�
ਵੀ ਸ��ਟ ਿਲਆ । ਤ� ਕਈ ਮ��ਕੀਆਂ ਵੀ ਜੜ ਿਦ�ਤੀਆਂ ।
ਹਰਦ�ਵ ਨਾਲ� ਉਸ� ਕ��ਟਦਾ ਤ� ਨਾਲ� ਕਿਹ�ਦਾ ਿਕ ਮ� ਤ�ਰ� ਿਜਹੜੀ ਲ�ਗੀ
ਅ�ਗ ਉਹ ਕਰਦ� ਠੀਕ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਮ��ਕੀਆਂ ਖਾ ਰ�ਣ ਹਾਕਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ।

“ਿਫਰ ਮ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦ� ,ਮ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦ� “।
ਲ�ਕੀ ਦ�ਖ ਦ�ਖ ਕ� ਹ�ਸ ਰਹ� ਸੀ । ਅਜਾਈਬ ਨ� ਉਸਨ�� ਘ�ਿਰਆ ।

“ਸਾਿਲਆ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਤ� ਕ��ਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤ�ਰਾ ਿਵਆਹ ਜ�
ਬਹ�ਤੀ ਹੀ ਅ�ਗ ਲ�ਗੀ ਹ�ਈ ਏ ।”

ਲ�ਕ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਚ�ਰਚ�ੜੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਨਕ� ਹ�ਸਦ� ਤ� ਸ�ਆਦ ਲ�ਦ� ਸੀ ।
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ਅਖੀਰ ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਹ�ਣ ਜ� ਬਾਗ਼ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਪ�ਕ� ਤ�ਰ
ਤ� ਫਲ� ਦੀ ਤ�ੜਾਈ ਲਈ ਹ� ਓਥ� ਰਹ�ਗਾ । ਓਥ� ਹੀ ਉਹਦ� ਲਈ ਬਾਗ਼ ਦ�
ਮਾਿਲਕ � ਕਿਹ ਕ� ਦ� ਖਣ ਛ�ਤ ਿਦ�ਤ� ਜਾਣਗ� । ਇ�ਝ ਘਰ� ਦ�ਰ ਰਹ� ।
ਿਕਧਰ� ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤ� ਘਰ � ਅ�ਧ ਵ�ਡਕ� ਉਸਦ�
ਿਹ�ਸ� ਚ ਦ� ਕਮਰ� ਬਣਾ ਕ� ਅ�ਡ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਜਾਊਗਾ ।
ਇ�ਝ ਕਰਕ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਘਰ� ਿਨਕਾਲਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ।

ਿਜਸ ਬਾਗ਼ ਦ� ਮਾਿਲਕ ਲਈ ਉਹ ਓਥ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ ਉਸਨ� ਿਬਆਸ
ਦਿਰਆ ਦ� ਕ�ਢ� ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਬਾਗ਼ ਲਾਏ ਹ�ਏ ਸੀ
। ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਮਆਂ ਬੀਬੀ ਜਲ�ਧਰ ਕ�ਈ ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦ� ਸੀ । ਉਮਰ 40-

45 ਸਾਲ ਦ� ਕਰੀਬ। ਬਾਗ਼ ਦ� ਇ�ਕ ਕ�ਨ� ਉਹਨ� ਨ� ਦ� ਖਣ� ਦਾ ਕਮਰਾ
ਛ�ਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ� ਿਦ�ਤੀ । ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਾਈਬ ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਦੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕ� ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਉਹੀ ਬਾਗ� ਦਾ ਠ�ਕਾ ਲ� ਰਹ� ਸੀ ।
ਇ�ਝ ਜਿਤ�ਦਰ � ਪਿਹਲ�� ਬਨਵਾਸ ਆਪਣ� ਘਰ� ਤ� ਿਪ�ਡ� ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਤ� ਦ�ਸਰ� ਤ� ਦ�ਨੀਆਂਦਾਰੀ ਤ� ਿਤਆਗ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਈ
ਸੀ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਗ�ਰਮੀਤ ਤ� ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ�ਖਜ�ਤ ਦ�ਵ� 40-

45 ਦੀ ਉਮਰ ਲ�ਘ ਚ��ਕ� ਸੀ ਦ�ਵ� ਜਲ�ਧਰ ਅਿਧਆਪਕ ਲ�ਗ� ਹ�ਏ ਸੀ ।
ਿਵਰਾਸਤ ਚ ਉਹਨ� � ਇਹ ਿਬਆਸ ਦ� ਕ�ਢ� ਬਾਗ਼ ਿਮਲ� ਸੀ । ਿਜ਼ਸ�
ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਟ�ਬਰ ਠ�ਕ� ਤ� ਲ� ਕ� ਆਪਣੀ ਰ�ਜ਼ੀ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਦ� ਖਣ� ਦਾ ਇ�ਕ ਿਨ�ਕਾ ਕਮਰਾ ਜਿਤ�ਦਰ � ਛ�ਤ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਹ
ਸ਼ਾਮੀ ਰ�ਜ਼ ਮਜ�ਰ� ਤ� ਤ�ੜਾਈ ਕਰਵਾ ਕ� ਲ�ਕੜ ਦੀਆਂ ਪ�ਟੀਆਂ ਚ ਭਰਕ�
ਫਲ� � ਿਤਆਰ ਕਰਕ� ਰ�ਖ ਿਦ�ਦਾ ।ਿਫਰ ਆਪ ਹੀ ਰ�ਟੀ ਟ��ਕ ਕਰਦਾ ਤ�
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ਸ� ਜ�ਦਾ ।
ਰਾਤ ਦੀ ਇ�ਕਲਤਾ ਚ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਮ�ੜ ਸਭ ਜਾਗ ਪ�ਦਾ । ਹ�ਣ ਵੀ
ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਚ ਉਹੀ ਸਭ ਗ��ਜ ਉ�ਠਦਾ ਜ� ਉਹ ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਨਾਲ ਦ�
ਕਮਰ� ਚ ਸ�ਣਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਫ਼ਲ� � ਪ�ਟੀਆਂ ਚ ਭਰਦ� ਹ�ਏ । ਅਮਰ�ਦ
ਤ� ਅ�ਗ�ਰ� � ਹ�ਥ� ਚ ਫੜਕ� ਿਕ�ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਲ�ਸਦਾ ਤ� ਓਥ� ਹੀ ਖ�
ਜ�ਦਾ । ਉਸ� ਉਹ ਰਾਤ ਿਫਰ ਤ� ਯਾਦ ਆ ਜ�ਦੀ ਜਦ� ਰ�ਲਾ ਪਾਉਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਭਾਬੀ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਸੀ । ਫ਼ਰਕ ਉਸ� ਿਸਰਫ ਐਨਾ
ਕ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਦ� ਪ�ਰੀ ਦ�ਹ ਿਗ�ਲੀ ਸੀ ਤ� ਇਹ ਫ਼ਲ ਸ��ਕ� ਬਾਕੀ
ਉਸ� ਕ�ਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਲਗਦਾ ।
ਰ�ਜ ਸ਼ਾਮੀ ਹੀ ਮਾਿਲਕ ਤ� ਮਾਲਿਕਣ ਬਾਗ਼ ਆਉਂਦ� ਜਦ� ਉਹ ਪ�ਟੀਆਂ ਬ�ਨ�
ਰਹ� ਹ��ਦ� । ਉਹ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨ� ਲਈ ਵਧੀਆ ਫ਼ਲ ਛ�ਟ ਕ� ਰ�ਖਦਾ ਤ�
ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦ� ਟ�ਕਰੀ ਭਰਕ� ਉਹਨ� � ਿਦ�ਦਾ । ਦ�ਵ� ਉਸਦ� ਸ�ਭਾਅ ਤ�
ਖ�ਸ਼ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਇ�ਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ� ਉਹ ਆਏ ਤ� ਦ� ਨਹ� ਿਤ�ਨ ਜਣ� ਸੀ । ਨਾਲ ਉਹਨ�
ਦੀ ਕ�ੜੀ ,ਰ�ਣਕ, ਜ� ਪ�ਜਾਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਤ� ਪੜਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਝ ਿਦਨ
ਕ�ਢਣ ਆਈ ਸੀ । ਉਸਨ� ਪਿਹਲ�� ਵ�ਗ ਹੀ ਿਤਆਰ ਕਰਕ� ਰ�ਖ� ਫ਼ਲ
ਉਹਨ� � ਫੜਾਉਣ ਲ�ਗਾ ਪਰ ਅ�ਜ ਊਹਨ� ਤ�ਵੀ ਮਾਿਲਕ ਨਾਲ� ਸਭ
ਰ�ਣਕ � ਫੜਾਏ । ਇਹ� ਪਲ ਸੀ ਜਦ� ਉਸਨ� ਰ�ਣਕ � ਗਹ� ਨਾਲ
ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ।
ਿਚਹਰਾ ਵ�ਖਣ � ਰ�ਗ ਗ�ਰਾ ਿਨਸ਼�ਹ ਸੀ । ਅ�ਖ� ਤ� ਐਨਕ� ਤ� ਉਹਨ�
ਹ�ਠ ਪਏ ਕਾਲ� ਟ�ਏ ਉਸਦ� ਰ�ਗ ਨਾਲ� ਬ�ਦ� ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਓਥ� ਿਟਕ ਜ�ਦਾ
ਸੀ । ਿਚਹਰ� ਤ� ਵ�ਖ ਉਹ ਉਮਰ� ਿਨ�ਕੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਫਲ� ਨਾਲ ਭਰੀ
ਟ�ਕਰੀ ਫੜਾਉਂਦ� ਦ�ਵ� ਦੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ । ਉਸਦ� ਖ�ਬ� ਹ�ਥ
ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਹ�ਠ ਦ�ਬੀ ਗਈ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਮ�ਸਕਰਾਈ ਤ�
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ਅ�ਖ� ਵ�ਡੀਆਂ ਹ� ਗਈਆਂ । ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਡਰਦ� ਨ� ਅ�ਖ� ਝ�ਕਾ ਲਈਆਂ ।
ਤ� ਹ�ਥ ਹਟਾ ਿਲਆ ਤ� ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਢ� ਮ�ਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਮਨ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਭਾਬੀ ਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤ�ਲਨਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮ�ਕਾਬਲ� ਉਹ� ਉਹ ਬ�ਹ�ਦ ਮੜਚ� ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਨ� ਆਪਣ� ਸਰੀਰ � ਖ��ਲ�ਾ ਹੀ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਇਆ
ਸੀ । ਿਢ�ਲਾ ਿਜਹਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਜਾਮਾ ਉਸਨ� ਪਾਇਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਿਜਵ�
ਮ�ਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲ�ਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਜ� ਵੀ ਅ�ਦਾਜ਼� ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਸਹੀ ਤ� ਸਟੀਕ ਸੀ । ਰ�ਣਕ
ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦੀ ਹਰਕਤ � ਦ�ਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਖ�ਦ � ਲ�ਕਾ ਲ�ਣ ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਭਰੀ ਇ�ਕ ਅਜੀਬ ਜਹੀ
ਲਾਲਸਾ � ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ । ਕ�ੜੀਆਂ ਦੀ ਛ�ਵ� ਇ�ਦਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲ�
ਚ ਬੜੀ ਤ�ਜ਼ ਹ��ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ��ਡਾ ਉਸ ਵ�ਲ ਿਕਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦ�ਖ ਿਰਹਾ
ਹ� ।
ਉਹ ਫ਼ਲ ਲ� ਕ� ਤ�ਰਦ� ਬਣ� । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਉਸਦੀ ਤ�ਰਦੀ ਦੀ ਿਪ�ਠ
� ਿਨਹਾਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਅ�ਗਰ�ਜ਼ੀ ਦ� ਅ�ਖਰ ਵੀ ਵ�ਗ ਉਸਦ� ਲ�ਕ ਦਾ
ਆਕਾਰ ਸੀ । ਖ��ਲ�� ਿਜਹ� ਪਜਾਮ� ਚ ਡ�ਲਦ� ਲ�ਕ ਨ� ਉਸਦ� ਮਨ � ਬ�ਚ�ਨ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਇਹ ਰ�ਜ਼ ਦਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ��ਦਾ ਹਰ ਰ�ਜ ਹੀ ਉਹ ਇ�ਝ ਫਲ ਤ� ਸਬਜ਼ੀ
ਲ�ਣ ਆਉਂਦ� ਤ� ਰ�ਣਕ ਰ�ਜ ਹੀ ਉਸ� ਿਮਲਦੀ । ਪਿਹਲ� ਿਦਨ ਦੀ ਸ�ਗ
ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਘਟੀ ਤ� ਥ�ੜੀ ਬ�ਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਧੀ । ਰ�ਣਕ � ਉਹਦੀਆਂ
ਹਰਕਤ� ਵਧੀਆ ਲਗਦੀਆਂ ਤ� ਉਹ� ਤ�ਗ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਨ ਚ
ਉਹ ਪ�ਰੀ ਪ�ਰੀਮਾਿਹਰਤਾ ਦ�ਖਾਉਣ ਲ�ਗੀ । ਿਜਥ� ਉਹ ਪੜਦੀ ਸੀ ਓਥ�
ਇਹ ਆਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਐਵ� ਦਾ ਉਸ� ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ ।
ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਖ�ਦ ਵੀ ਰ�ਣਕ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਗ�ਲ ਕਿਹਣ ਦ� ਢ�ਗ ਚ
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ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕ�ਈ ਵੀ ਪਿਹਲ ਕਰਨ ਤ�
।

ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਨਾਲ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ਉਸ� ਛ�ੜਦ� ਰਿਹ�ਦ� ,”ਦ�ਖ ਇਹ ਪ�ਠੀ
ਤ�ਰ� ਹ�ਥ ਲ�ਗਣ � ਿਫਰਦੀ ਏ,ਤ� ਤ�� ਭ�ਦ� ਰਾਹ ਨਹ� ਿਦ�ਦਾ ਕ�ਈ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਕ�ਲ� ਯਾਰ� ਦ� ਧੜ� ਚੜ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਰਕਤ ਦੀਆਂ
ਜ��ਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਭ��ਲੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਬ�ਸ ਉਹ ਹ�ਣ ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਹੀ
ਸ�ਆਦ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਮਰਦ� ਅ�ਗ� ਇਹ ਨਹ� ਸੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ।ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ
,’ਓਏ ਇਹ ਿਨਆਣੀ ਏ ਮਸ� ਇ�ਕੀ ਕ� ਸਾਲ ,ਉ�ਪਰ� ਸਰੀਰ ਜਮ� ਹੀ ਹ�ਨੀ
, ਇਹਦ� ਤ� ਨਹ� ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਖ�ਰਾਕ� ਆਲਾ ਝ�ਿਲਆ ਜਾਣਾ । “
ਭਾਵ� ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਮ ਗਭਰ�ਆਂ ਤ� ਘ�ਟ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ
ਵੀ ਉਹ ਖ�ਦ � ਚ�ਬਰ ਮ�ਨਦਾ ਸੀ । ਿਜਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਚ ਵਜਨ
ਨਹ� ਸਗ� ਜ�ਰ ਸੀ ਅ�ਨ�� ਘ�ੜ� ਵਰਗਾ ਜ�ਰ ਸੀ ਉਸ ਚ ।

ਉਹਨ� ਦ� ਅ�ਖ ਮਟ�ਕ� ਕਈ ਿਦਨ ਚਲਦ� ਰਹ� । ਮਹੀਨ� ਦ� ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ
ਮ�ਡੀ ਬ�ਦ ਹ��ਦੀ ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�� ਉਹ ਤ�ੜਾਈ ਨਾ ਕਰਦ� । ਉਸ
ਿਦਨ ਉਹ ਦਿਰਆ ਚ ਨਹਾਕ� ਤ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਸ� ਕ� ਿਦਨ ਕ�ਢ ਿਦ�ਦਾ
। ਇ�ਕ ਸਾਈਕਲ ਰਿਖਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਜਸਤ� ਸਿਹਰ� ਜਾ ਕ� ਜਰ�ਰੀ
ਸਮਾਨ ਲ� ਆਉਂਦਾ ।
ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਸਿਹਰ� ਸਮਾਨ ਲ� ਕ� ਮ�ਿੜਆ ਤ� ਮਾਿਲਕ ਦੀ ਕ�ਠੀ ਕ�ਲ�
ਲ�ਘ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ� ਿਪਆਸ ਲ�ਗੀ ਤ� ਸ�ਿਚਆ ਿਕ ਨਾਲ�
ਪਾਣੀ ਪੀ ਜ�ਦਾ ਤ� ਨਾਲ� ਟ�ਕਰੀਆਂ ਫ਼ੜਕ� ਲ� ਜ�ਦਾ ਹ� । ਕਈ ਿਦਨ
ਦੀਆਂ ਇਕ�ਠੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤ� ਰ�ਣਕ ਨ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ�ਿਲ�ਆ
। ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਵਾਲ ਿਖ�ਡਰ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਕ�ਪੜ� ਵੀ ਅਸਤ ਿਵਅਸਤ ਸੀ
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ਿਜਵ� ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚ ਪਾਏ ਹ�ਣ ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਵੀ ਲਾਲੀ ਸੀ।ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸਨ� ਸ��ਤੀ � ਜਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਕ�ਲ� ਅ�ਦਰ� ਵਧ�ਰ�
ਸਫ�ਦ ਮਾਸ ਉਸ� ਚਮਕਦਾ ਿਦਿਸਆ ਸੀ। ਉਸ ਤ� ਵ�ਧ ਚਮਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵ�ਚ ਸੀ।
ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਿਕਹਾ “ਟ�ਕਰੀਆਂ ਲ� ਕ� ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ” । ਰ�ਣਕ � ਦ� ਵਾਰ
ਚ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਸਮਝ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਉਸ� ਹ�ਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤ�
ਰਸ�ਈ ਕ�ਲ ਿਲਜਾ ਕ� ਪਾਸ� ਪਈਆਂ ਟ�ਕਰੀਆਂ ਵ�ਲ ਹ�ਥ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ।
ਘਰ ਪ�ਰਾ ਸ਼�ਤ ਸੀ ਜਿਤ�ਦਰ � ਸਮਝਦ� ਦ�ਰ ਨਾ ਲ�ਗੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਘਰ
ਕ�ਲੀ ਹੀ ਹ� । ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨ� ਿਜਵ� ਸ਼�ਟ ਵ�ਟ ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਦ� ਕ�ਬਦ� ਬ��ਲ� ਨਾਲ ਿਕਹਾ ,” ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਿਦਓ “।ਉਸਦਾ ਮਨ
ਫ�ਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲ�ਭ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਟ�ਕਰੀਆਂ ਚ��ਕ ਰਸ�ਈ ਦ�
ਦਰਵਾਜ਼� ਚ ਖੜਾ ਹ� ਿਗਆ ।

ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਦ�ਿਖਆ ਰ�ਣਕ ਨ� ਅ�ਡੀਆ ਚ��ਕ ਸਾਹਮਣ� ਕ�ਸ ਤ� ਿਗਲਾਸ
ਉਤਾਿਰਆ ਤ� ਉਸਦ� ਪਾਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕ�ਝ ਿਜਆਦਾ ਉਚੀ ਉ�ਠ ਗਈ ਤ�
ਪਜਾਮ� ਦੀ ਇਲਾਸਿਟਕ ਵੀ ਨੀਚ� ਹ� ਗਈ ਸੀ.ਰ�� ਵਰਗ� ਸਫ�ਦ ਤ� ਨਰਮ
ਉਭਰਵ� ਿਹ�ਸ� ਿਵਚਲੀ ਲਕੀਰ � ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਲ�ਤ� ਦ� ਜ�ੜ ਤ�ਕ ਵ�ਿਖਆ।
ਿਜਵ� ਉਸ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਥਾਣੀ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਗਆ ਹ�ਵ�।
ਫਿਰ�ਜ ਚ� ਪਾਣੀ ਕ�ਢ ਕ� ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸ� ਿਗਲਾਸ ਭਰਕ� ਫੜਾਇਆ ਤ�
ਉਸਦ� ਵੀ ਹ�ਥ ਕ�ਬ ਰਹ� ਸੀ, ਇਸ� ਕ�ਬ� ਚ ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ� ਛ�ਹ
ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਚ ਉਸਨ� ਪ�ਰਾ ਿਗਲਾਸ ਗਟਕ ਿਗਆ ਤ� ਰ�ਣਕ
ਦੀਆਂ ਝ�ਕੀਆਂ ਅ�ਖ� ਵ�ਲ ਵੀ ਦ�ਖਦਾ ਿਰਹਾ । ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤ� ਉਸਨ�
ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ ਤ� ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਹਮ�ਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ� ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਰ�ਣਕ ਨ�
ਖ�ਦ ਦ� ਹਰ ਅ�ਗ � ਖ��ਲਾ ਹੀ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਵ� ।
ਉਸ� ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ ਤ� ਉਹ ਮ�ੜ ਫਿਰ�ਜ ਚ ਪਾਣੀ ਰ�ਖ ਕ� ਗਲਾਸ
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� ਿਸ�ਕ ਿਵ�ਚ ਰ�ਖਣ ਲਈ ਮ�ੜੀ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦ� ਲ�ਕ ਤ� ਹੀ
ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ� ਸਰੀਰ ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਿਬਜਲੀ ਦ�ੜ ਰਹੀ ਸੀ
। ਿਜਉਂ ਹੀ ਰ�ਣਕ ਨ� ਿਗਲਾਸ ਰ�ਿਖਆ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਡਰਦ� ਹ�ਏ ਉਸ�
ਿਪ�ਛ� ਤ� ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ. ਐਨ� ਪਲ� ਚ ਇ�ਕ ਵੀ
ਸ਼ਬਦ ਮ��ਹ� ਨਹ� ਸੀ ਿਨ�ਕਿਲਆ ਿਸਰਫ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ�ਲ�
ਹ�ਈਆਂ ਸੀ।
ਇ�ਕ ਡਰ ਇ�ਕ ਉਤ�ਜਨਾ ਤ� ਇਹ� ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਪਿਹਲ� ਪਈ ਕ��ਟ ਸਭ
ਉਸ� ਯਾਦ ਸੀ । ਰ�ਣਕ � ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਹੀ ਉਸਨ� ਛਾਤੀ ਚ ਭਰ�
ਸਾਹ � ਛ�ਿਡਆ । ਬਦਲ� ਚ ਉਹ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਹਰਕਤ � ਉਡੀਕ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਰ�ਣਕ ਉ�ਤ� ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਜ�ਆਬ ਉਡੀਕ ਕ� ਹੀ
ਅ�ਗ� ਜ� ਿਪ�ਛ� ਹਟਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰ�ਣਕ ਦ� ਮ��ਹ� ਵੀ ਉਸ� ਆਪਣ�
ਸਾਹ ਵ�ਗ ਹੀ ਸਾਹ ਿਨਕਲਦਾ ਲ�ਗਾ ਤ� ਇ�ਕ ਗਲ� ਚ� ਿਨਕ�ਲੀ ਮਸ�
ਿਨ�ਕਲੀ ਆਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ� ਰ�ਣਕ ਨ� ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀਆਂ
ਬਾਹ� ਚ ਿਢ�ਲਾ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ।ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਪ� ਚ ਬਾਹਰ ਸੀ
। ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਿਢ�ਡ ਤ� ਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਨਰਮ ਿਹ�ਿਸਆਂ �
ਪਲ�ਸਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ । ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਰ�ਕਾਵਟ ਤ�
ਅ�ਦਰ� ਲ�ਕ� ਤ� ਉਸਦ� ਨਰਮ ਜਹ� ਿਜਸਮ ਤ� ਰ�ਣਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ�
ਪ�ਰ� ਛਾਤੀ ਤ� ਪ�ਟ� ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਸ�
ਿਪ�ਛ� ਤ� ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਿਸ਼ਕ�ਜਾ ਲਾ ਿਲਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ ਦ� ਹਰ ਕ�ਨ� � ਬ�ਸਬਰੀ ਨਾਲ ਛ�ਹ ਿਲਆ ਸੀ. ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਭ��ਖ� �
ਮਸ� ਰ�ਟੀ ਿਮਲੀ ਹ�ਵ�। ਿਢ�ਲ� ਤ� ਖ��ਲ�� ਕਪਿੜਆ ਚ ਜਿਤ�ਦਰ � ਿਕਸ� ਵੀ
ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਹਣ ਚ ਜਰਾ ਿਜ�ਨੀ ��ਸ਼ਾਨੀ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ । ਪਰ ਉਸਦਾ
ਿਵਵਹਾਰ ਪਲ� ਚ ਹੀ ਜ�ਗਲੀ ਿਜਹਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਿਜਸਮ �
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ਸਿਹਲਾ ਘ�ਟ ਤ� ਜ਼�ਰ ਵ�ਧ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਰ�ਣਕ � ਸਮਝ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਅਜ� ਇਸ ਸਭ ਚ ਨਵ� ਹੀ ਹ� । ਪਰ ਉਸਦ� ਅ�ਨ�� ਜ਼�ਰ ਦ�
ਸਾਹਮਣ� ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕ�ਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । ਉਸਦੀ ਬ�ਚਨੀ ਤ� ਉਤ�ਜਨਾ �
ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ�
ਚ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਉਸਦ� ਪਾਏ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤ� ਪਜਾਮ� � ਉਤਾਰ ਸ��ਿਟਆ ।

ਉਸ� ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ ਉਤਾਰਨਾ ਿਪਆ । ਜਿਤ�ਦਰ ਬ�ਹ�ਦ ਬ�ਕਾਬ� ਸੀ ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ� ਿਸਰਫ ਤ� ਿਸਰਫ ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਉਹ
ਖ�ਦ ਦੀ ਬ�ਚਨੀ � ਖਤਮ ਕਰ� ।ਜ� ਇ�ਕ ਔਰਤ ਦ� ਸਰੀਰ � ਨ�ਿਗਆਂ
ਵ�ਖ ਉਹਦ� ਅ�ਦਰ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਰ�ਣਕ � ਓਥ�
ਹੀ ਫਰਸ਼ ਤ� ਝਟਕ� ਨਾਲ ਿਲਟਾ ਿਲਆ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹ� � ਫੜ ਕ�
ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਆਪਣ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਢ�ਕ ਿਲਆ । ਰ�ਣਕ ਭਾਵ�
ਉਸਦ� ਨਾਲ� ਅ�ਧੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਿਕਤ� ਵ�ਧ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਮ�ਖਣ ਵਰਗ� ਮ�ਲਾਇਮ ਿਜਸਮ ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਤਲਕ ਰਹ� ਸੀ ਤ�
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਦ� ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰ�ਣਕ ਦੀਆਂ ਲ�ਤ�
ਚ ਲਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ।ਹਰ ਗ�ਜਰਦ� ਪਲ� ਨਾਲ ਉਸਦੀ
ਰਫਤਾਰ ਵ�ਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਮ��ਹ� ਕ�ਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦ� ਘ��ਟ�
ਬ��ਲ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਦ�ਬੀ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ। ਬਹ�ਤ ਤ�ਜੀ ਤ� ਕਾਹਲੀ ਚ ਉਹ ਖ�ਦ �
ਸ�ਤ�ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚ ਕਮਾਯਾਬ ਿਰਹਾ। ਉਸ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ
ਭਾਵ ਬਦਲਦ� ਨਾ ਿਦ�ਸ� ਤ� ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਵਾਜ ਜ� ਉਹ ਸ�ਣਨ ਦਾ ਆਦੀ
ਸੀ ! ਪਰ ਇਸ ਪਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸਦ� ਲਈ ਦ�ਜ�ਲਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਥ�ਕ ਕ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਉ�ਪਰ ਿਡ�ਗ ਨਾ ਿਗਆ ।

ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸਨ�� ਪਾਸ� ਕੀਤਾ ਤ� ਿਜਵ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇ�ਕ
ਡਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਛਾ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਅਗਲ� ਹੀ ਪਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ�
ਤ�� ਿਪਆਰ ਕਰਦ� ਹ� ।
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ਰ�ਣਕ ਉਦ� ਤ�ਕ ਉ�ਠ ਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਉਸਨ� ਮਿਹਜ਼ ਐਨਾ
ਹੀ ਿਕਹਾ ਇਸ� ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਧ�ਕਾ ਕਿਹ�ਦ� ਹਨ !!

ਤ� ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਦ� ਅ�ਦਰ ਦ�ੜ ਉਸਨ� ਕ��ਡੀ ਲਗਾ ਲਈ ।ਉਸਨ� ਜਦ�
ਤ�ਕ ਕਪੜ� ਪਿਹਨ� ਤ� ਡਰ ਚ��ਿਕਆ ਸੀ । ਕੀ ਕਰ� ਕੀ ਨਾ ਕਰ� ਸ�ਚਦਾ
ਉਹ ਿਬਨ� ਟ�ਕਰੀਆਂ ਤ� ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚ�ਕ ਵਾਿਪਸ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਆ
ਿਗਆ ।

ਆਉਣ ਵਾਲ� ਪਲ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਅ�ਜਾਮ ਲ� ਕ� ਆਉਣ ਵਾਲ� ਸੀ ਇਸਦਾ
ਡਰ ਉਸਦ� ਤਨ ਮਨ ਤ� ਹਾਵੀ ਸੀ । ਗਰਮੀ ਚ ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਪ�ਖਾ ਛ�ਡ�
ਉਹ ਮ�ਜ� ਤ� ਖ�ਦ � ਸ��ਟ ਅ�ਗ� ਕ�ਈ ਕਦਮ ਲ�ਣ ਲਈ ਸ�ਚਣ ਲ�ਗਾ ।

ਅਗਲ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਦਾ ਮਨ ਉਂਝ ਹੀ ਘਾਬਿਰਆ ਿਰਹਾ । ਕ�ਝ
ਬ�ਰਾ ਹ�ਏਗਾ ਇਸਦਾ ਧ�ੜਕ� ਲ�ਗਾ ਿਰਹਾ । ਅਗਲ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਕ�ਝ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਸ ਤ� ਉਸ� ਕ�ਝ ਧਰਵਾਸ ਿਮਿਲਆ ।

ਪਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਗ�ਰਮੀਤ ਤ� ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤ� ਫ਼ਲ ਲ�
ਆਏ । ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਹੀ ਉਸ� ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ
ਠੀਕ ਨਹ� ਹ� ਇਸ ਲਈ ਨਹ� ਆਈ ।

ਜਿਤ�ਦਰ � ਆਪਣੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜ�ਗਲੀਪ�ਣ� ਤ� ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ।
ਓਥ� ਿਛ�ਤਰ ਨਾ ਪ� ਜਾਣ ਦੀ ਤਸ�ਲੀ । ਇਸਤ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਉਹ ਸਮਝ
ਿਗਆ ਸੀ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਿਖ�ਚ ਆਮ ਨਹ� ਸਗ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਕ�ਝ
ਨਾ ਕ�ਝ ਹ� । ਤ�ਹੀ ਉਸ� ਦ�ਿਪਹਰ ਚ ਹ�ਇਆ ਸਭ ਮਿਹਜ਼ ਸਰੀਰਕ
ਭ��ਖ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਲ�ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸਨ� ਤ� ਯਾਰ� ਦ�ਸਤ� ਦੀ ਮਿਹਫਲ ਚ ਿਪਆਰ ਇਹ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ ।
ਫ�ਟ� ਚ�ਕ ਦ�ਣ�,ਹ�ਥ ਖੜ� ਕਰਵਾ ਦ�ਣ� ਲ�ਕ ਤ�ੜ ਦ�ਣਾ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਕੀ
।
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ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਰ�ਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਘਰ� ਆਏ ਸਵ�ਰ ਦ� ਦ��ਧ
� ਗਰਮ ਕਰਕ� ਪੀ ਿਲਆ । ਕਮਰ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਮ�ਜਾ ਡਾਹ ਕ� ਉਹ ਪ�
ਿਗਆ । ਅਸਮਾਨ ਚ ਚਮਕਦ� ਤਾਰ� ਵ�ਖ ਉਸ� ਖ�ਦ ਦੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� ਵੀ
ਤਾਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਿਖਲਰੀਆਂ �ਤੀਤ ਹ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
ਗਰਮੀ ਦ� ਮ�ਸਮ ਚ ਿਜਵ� ਹਵਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੀਤ ਲ� ਹ�ਣ ਇਸ ਲਈ ਵ�ਧ
ਲ�ਗ ਰਹੀ । ਸ�ਚਦਾ ਸ�ਚਦਾ ਤ� ਅਸਮਾਨ ਚ ਿਖ�ਲਰ� ਅਰਮਾਨ ਕ�ਠ�
ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਅ�ਧੀ ਕ� ਰਾਤ ਮਗਰ� ਹਵਾ ਰ�ਮਕਣ ਲ�ਗੀ । ਿਜਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਸੀਨ�
ਰ�ਹੀ ਹਵਾ ਚ ਿਖਲਰਦੀ ਠ�ਡਕ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਦ� ਰਹੀ ਸੀ ।ਸ�ਪਨ� ਚ
ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਕ�ਝ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਿਚ�ਬੜ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਤ�
ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ�ਚਾਰ ਰ�ਕ ਿਗਆ ਹ�ਵ�। ਉਸਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ�ੀ ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਉਸ
ਨਾਲ� ਕ�ਸਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਕ� ਜ�ੜ ਿਗਆ । ਹਨ�ਰ� ਚ ਉਸਦੀਆਂ
ਅ�ਖ� ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸਦੀ ਨ�ਕ ਨ� ਉਹ ਖ�ਸ਼ਬ� ਪਛਾਣ ਲਈ ।

ਇਹ ਰ�ਣਕ ਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਉਸਦ� ਕ�ਨ� ਚ ਹ�ਲ� ਜਹ� ਬ�ਲੀ ,”ਿਕਸ� ਨਾਲ ਇ�ਝ ਧ�ਕਾ ਕਰਕ� ਮ�ੜ
ਹਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਪ��ਛਦ� ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ?
ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ� ਹ�ਝ� ਵਗ ਤ�ਰ� ਸੀ ।
-ਮ�ਰ� ਿਦਮਾਗ ਤ� ਸ਼�ਤਾਨ ਇ�ਝ ਭਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਮ�� ਅਿਹਸਾਸ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ
ਕੀ ਤ�ਰ� ਲਈ ਕੀ ਚ�ਗਾ ਤ� ਕੀ ਬ�ਰਾ । ਤ� ਤ�� ਵੀ ਤ� ਮ�� ਰ�ਿਕਆ ਨਹ�।
-ਿਜ਼ਸ� ਆਪ� ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ ਉਸ� ਿਕਸ� ਗ�ਲ ਲਈ ਰ�ਕ ਿਕਵ� ਲਾ
ਸਕਦ� । ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸੀ ਤ�ਰਾ ਮ�� ਛ�ਹਣਾ ,ਖ�ਦ � ਮ�ਰ� ਨਾਲ
ਰਗੜਨਾ ,ਤ�ਰ� ਕ�ਸ� ਕ�ਸ� ਸਾਹ । ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਤ�ਰੀ ਉਸ ਕਾਹਲੀ ਤ� ਖ�ਦ ਚ
ਬ�ਕਾਬ� ਹ�ਕ� ਮ�ਰ� ਤ� ਿਕਤ� ਅਗ�ਹ ਲ�ਘ ਜਾਣ � ਛ�ਡਕ� ।
-ਮ� ਤ� ਜ� ਸ�ਿਣਆ ਜ� ਿਸ�ਿਖਆ ਉਹ ਇਹ� ਸੀ ।
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ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸਦ� ਛਾਤੀ ਤ� ਿਟਕਾਏ ਿਸਰ � ਉਤ�ਹ ਚ��ਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਚ ਵ�ਿਖਆ ਸ�ਚ ਹੀ ਸੀ ਉਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਆਉਂਦਾ ।
ਗਰੀਬੀ ਤ� ਲਾਚਾਰੀ ਉਸ� ਔਰਤ � ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਿਸਖਾ ਸਕੀ
। ਿਸ�ਿਖਆ ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਖ�ਦ ਦੀ ਕਾਮ ਪ�ਰਤੀ । ਕ�ਝ ਕ� ਿਮ�ਟ� ਦੀ ਖ�ਡ
।

ਇ�ਕ ਜਣ� ਦ� ਪ�ਣ ਜ�ਗ� ਮ�ਜ� ਤ� ਉਹ ਦ� ਜਣ� ਸ��ਤ� ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਨ� ਖ�ਦ �
ਪ�ਰ� ਤਰ�� ਨਾਲ ਜਿਤ�ਦਰ ਉ�ਪਰ ਹੀ ਿਲਟਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਮ��ਹ � ਉਤ�ਹ
ਚ��ਕ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� � ਹ�ਥ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸਦ� ਮ�ਥ� �
ਚ��ਿਮਆ ।ਤ� ਮ�ਥਾ ਚ��ਮ ਕ� ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਲਕੀਰ
ਬਣਾਉਂਦ� ਹ�ਏ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਆਪਣ� ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ ।ਜਿਤ�ਦਰ
ਲਈ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਅਨ�ਭਵ ਸੀ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਬ�ਕਾਬ� ਹ� ਰ�ਣਕ ਦੀ ਿਪ�ਠ �
ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗ� ।
ਰ�ਣਕ ਨ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਪ�ਠ ਤ� ਹਟਾਏ ਤ� ਿਕਹਾ।
-ਕ�ਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤ�ਹਾਡੀ ਇਹ� ਸਜ਼ਾ ਮ� ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ� ਤ�ਹਾਡ� ਹ�ਥ
ਮ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਓਨਾ ਸਮ� ਨਹ� ਛ�ਹਣਗ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਮ� ਨਹ� ਕਿਹ�ਦੀ।
ਆਖ ਕ� ਉਸਨ� ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਘ��ਟ ਿਲਆ । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਹ�ਥ ਮ�ਜ�
ਦ� ਦ�ਵ� ਪਾਸ� ਬ�ਜਾਨ ਵ�ਗ ਲਟਕ ਗਏ । ਪਰ ਿਜਵ� ਹੀ ਦ�ਵ� ਦ� ਰਲਦ� ਤ�
ਉਤ�ਜਨਾ ਚ ਹ�ਥ ਖ�ਦ ਬ� ਖ�ਦ ਉਠਦ� । ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਘ��ਟ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ
। ਪਰ ਚ��ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਬਹ�ਤ ਲ�ਮਾ ਚ�ਿਲਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਲ ਦ�
ਲ�ਗ� ਕ��ਲ ਸਮ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ।

ਬ��ਲ�ਾ � ਛ�ਡ ਰ�ਣਕ ਹ�ਠ� ਵ�ਲ ਿਖਸਕਦੀ ਗਈ । ਿਸਰਫ਼ ਇ�ਕ ਕ�ਪੜ�
ਿਵ�ਚ ਉਹ ਸ��ਤਾ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਦ� ਬ��ਲ� ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ� ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ
ਤ�ਕ ਿਖਸਕਦ� ਗਏ । ਗਰਮ ਸਾਹ ਤ� ਪਸੀਨ� ਉ�ਡਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ
ਠ�ਡਕ ਤ� ਿਭ�ਜ� ਬ��ਲ� ਅਲ�ਗ ਹੀ ਸਨਸਨੀ ਛ�ੜ ਰਹ� ਸੀ । ਿਜਵ� ਿਕਸ� �
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ਤ��ਬੀ ਦੀ ਤਾਰ � ਟ�ਣਕਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ਇ�ਝ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾੜ� ਚ
ਲਹ� ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਰ�ਣਕ ਹ�ਠ� ਿਖਸਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ ਚ ਬਣੀ ਸ਼ਖਤੀ ਤ� ਤਣਾਅ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਿਢ�ਡ ਤ�
ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਹ ਛ�ਹ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦਾ । ਉਸਦ�
ਉ�ਪਰ ਤ�ਕ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਚ��ਮਕ� ਕਰਕ� ਰ�ਣਕ ਪਾਸ� ਲ�ਟ ਗਈ ।ਤ�
ਿਫਰ ਬ�ਲੀ ,”
-“ਇ�ਝ ਹੀ ਿਜਵ� ਮ� ਤ�� ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹ�ਣ ਤ�� ਵੀ ਕਰ ।”

ਜਿਤ�ਦਰ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਕ�ਝ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ।  ਰ�ਣਕ ਵ�ਗ ਉਹ ਸਭ
ਉਂਝ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਾਰ� ਕਾਰਜ � ਦ�ਹਰਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।  ਉਸਦ� ਮ�ਥ� ਤ�
ਸ਼�ਰ� ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਵ�ਗ ਹੀ ਆਪਣ� ਿਪਆਰ ਦ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਤ�
ਛ�ਡਣ ਲ�ਗਾ । ਰ�ਣਕ ਦ� ਉਸਦੀ ਨ�ਗੀ ਿਪ�ਠ � ਕ�ਸ ਰਹ� ਸੀ । ਉਂਗਲਾ
ਿਪ�ਠ ਤ� ਜੀਵ� ਮਣਿਕਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹ�ਣ । ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�
ਹ�ਥ� ਨ� ਪਰਦ� ਤ� ਵੀ ਮਹੀਨ ਜਾਪਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਉਸ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ�
ਨਸ਼� ਚ ਚ�ਰ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਤ� ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਰ�ਣਕ ਨ� ਵੀ
ਦ�ਵ� ਚ ਰ�ਕਾਵਟ ਬਣ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਸਤਰ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ�
ਆਪਣ� ਪ�ਰ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਖ�ਦ ਨਾਲ ਕ�ਸ ਿਲਆ ।

ਰ�ਸ਼ਮ ਤ� ਵੀ ਮ�ਲਾਇਮ ਤ� ਰ�� ਤ� ਵੀ ਨਰਮ ਅ�ਗ ਪ�ਥਰ� ਤ� ਵ�ਧ ਸਖ਼ਤ ਹ�
ਗਏ ਸੀ ਿਜਸ� ਦ�ਵ� ਬਹ�ਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ।
ਪਸੀਨ� ਨਾਲ ਿਭ�ਜ ਚ��ਕੀਆਂ ਦ�ਹ� ਫ��ਲ� ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਖ਼�ਸ਼ਬ� ਨਾਲ ਮਿਹਕ
ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।ਿਜਸਮ ਦਾ ਕ�ਈ ਿਹ�ਸਾ ਨਹ� ਬਿਚਆ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਦ�
ਹ�ਥ ਨਾ ਪਹ��ਚ� ਹ�ਣ । ਿਜ�ਥ� ਉਂਗਲਾ ਦੀ ਛ�ਹ ਨ� ਰ�ਮ� � ਕ�ਬਣ ਨਾ ਲਾ
ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਹਰ ਉਚਾਈ ਗਿਹਰਾਈ ਤ� ਉਹ
ਵਾਿਕਫ ਹ� ਗਏ ਸੀ।





30/04/2020 ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ – Harjot Di Kalam ਹਰਜ�ਤ ਦੀ ਕਲਮ

https://harjotdikalam.com/2020/04/30/derafull/ 61/101

ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਇਸ ਵਾਰ ਕ�ਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਿਸਰਫ ਰ�ਣਕ
ਦ� ਬਦਲਦ� ਵ�ਗ � ਦ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਸਾਹ�
ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਿਮਕਦਾਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ ਚ ਬਦਲਦੀ ਖਣਕ ਉਸਦ� ਉਸਦ�
ਖ�ਦ � ਆਪਣ� ਆਪ ਚ ਘ��ਟ ਲ�ਣ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਬਾਹ� ਚ ਕ�ਸ ਲ�ਣ ਤ�
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਿਪ�ਠ ਚ ਗ�ਡ ਲ�ਣਾ। ਆਪਣ� ਪ�ਟ� � ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ�
ਦ�ਆਲ� ਵਲ ਕ� ਰਗੜ ਲ�ਣ ਤ� ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਜ�ਥ� ਦ�ਵ�
ਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਆਪਸ ਚ ਿਭੜ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵ�ਧ ਗਈ ਿਜਵ� ਿਕ
ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ�ਰਜ� ਖ�ਦ � ਖਿਹ ਖਿਹ ਕ� ਿਪਛ�ਹ ਹਟਦ� ਹ�ਣ । ਤ� ਉਸ ਵ�ਲ�
ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਰ�ਣਕ ਿਵ�ਚ ਇ�ਝ ਸਮਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਇਸ ਮ�ਲ ਦੀ ਘੜੀ
ਦਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਨਹ� ਕਦ� ਤ� ਸੀ । ਿਪਆਸੀ ਧਰਤੀ � ਿਜਵ� ਮਸ�
ਬਾਿਰਸ਼ ਿਮਲੀ ਹ�ਵ� ਪਰ ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਿਕਹੜੀ ਤ� ਬਾਿਰਸ਼ ਿਕਹੜੀ
ਸੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪਰਮ ਅਨ�ਦ । ਰ�ਣਕ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗ�ਸ਼ੀ ਤ�
ਉਸਦ� ਲਹ� ਤ� ਰਫਤਾਰ ਚ ਤ�ਜੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਆਿਖਰ ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਉਹ ਰ�ਣਕ ਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਘ��ਟ ਕ� ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਮ�ਿਜਲ ਤ� ਨਾ ਪ��ਜਾ ਤ�
ਰ�ਣਕ ਦਾ ਿਜਸਮ ਉਸ ਨਾਲ ਕ�ਿਸਆ ਨਾ ਿਗਆ.ਫਲ� ਨਾਲ ਭਰ� ਬਾਗ਼ ਤ�
ਹਨ�ਰੀ ਰਾਤ ਚ ਦ�ਰ ਬ�ਲਦ� ਮ�ਹ ਮ�ਗਦ� ਡ�ਡ� ਹੀ ਸ�ਣਾਈ ਦ� ਰਹ� ਸੀ ਜ�
ਉਹਨ� ਦ�ਵ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ� ਿਫਰ ਮ�ਜ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼।ਡ�ਡ� ਸ਼ਾਇਦ ਨਹ�
ਜਾਣਦ� ਸੀ ਿਕ ਬ�ਦਲ ਿਕਤ� ਹ�ਰ ਵਰ ਚ��ਕ� ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇ�ਝ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਹਮ�ਸ਼ਾ ਲਈ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦਾ ਹ� ਜਾਣ ਲਈ ਇ�ਕ ਪ�ਕੀ ਮ�ਹਰ ਲਗਾ ਚ��ਕ�
ਸੀ ।ਰਾਤ ਭਰ ਦ�ਵ� ਨ� ਕਈ ਵਾਰ ਸ� ਕ� ਉ�ਠ ਉ�ਠ ਦ�ਹਰਾਇਆ । ਉਦ�
ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਸ�ਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗਾ ਕ�ਝ ਿਬਆਸ ਚ ਚਮਕ ਨਾ
ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਬਾਹ� ਜਵਾਬ ਦ� ਚ��ਕੀਆਂ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ � ਸਰੀਰ ਤ� ਮ�ੜ ਪਾਏ ਕ�ਪੜ� ਵੀ ਭਾਰ� ਜਾਪ� ਤ� ਮ�ੜ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹ�
ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਵੜਨਾ ਉਸ ਲਈ ਪਹਾੜ ਚੜਨ ਿਜ�ਡਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
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ਤ� ਇਹ ਿਜਵ� ਹ�ਣ ਉਹਨ� ਲਈ ਰ�ਜ਼ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਹ� ਗਈ ਸੀ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ
ਉਹ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦ� ਭ�ਦ ਤ� ਜਰ�ਰਤ� ਸਮਝਦ� ਗਏ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਰਚਦ�
ਚਲ� ਗਏ ।ਦ�ਪਿਹਰ ਹ��ਦ� ਹੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਰ�ਣਕ ਦ� ਘਰ ਹ��ਦਾ ਤ� ਰਾਤ ਹ��ਦ�
ਹੀ ਰ�ਣਕ ਉਸਦ� ਕ�ਲ । ਕਦ� ਉਸਦ� ਕਮਰ� ਚ ਕਦ� ਬਾਹਰ ਮ�ਜ� ਤ� ਕਦ�
ਭ��ਜ� ਹੀ ਿਵਛਾ ਕ� ਤ� ਕਦ� ਕਲ ਕਲ ਕਰਕ� ਵਿਹ�ਦੀ ਿਬਆਸ ਨਦੀ ਚ
ਿਭ�ਜਦ� ਹ�ਏ । ਦ�ਵ� ਨ� ਕ��ਲ ਪ�ਦਰ� ਕ� ਿਦਨ ਚ ਕ�ਈ ਜਗ�ਾ ਕ�ਈ ਤਰੀਕਾ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਭਾਵ� ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧ�ਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਖ�ਡ ਦੀ ਹਰ ਬਰੀਕੀ ਤ�
ਸ਼�ਰ�ਆਤ ਤ� ਅ�ਜਾਮ ਤ�ਕ ਉਸਨ� ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ । ਿਕਸ� ਵੀ ਤਰ� ਦੀ
ਮ�ਸੀਬਤ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਸਭ ਹੀ ਉਸਨ� ਦ�ਿਸਆ ਸੀ ।

ਪਰ ਅਿਤ ਕਰ ਦ�ਣ ਤ� ਡਰ ਲਾਹ ਦ�ਣ ਨਾਲ ਕ�ਿੜ�ਕੀ ਚ ਕ�ਈ ਵੀ ਫ�ਸ
ਜ�ਦਾ ਹ� ।ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਇਆ ਜਦ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਮ�ਮੀ
ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹ� ਜਾਣ ਕਰਕ� ਵਾਿਪਸ ਘਰ ਆਈ । ਤ� ਬਾਹਰਲਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ਼��ਲ�ਾ ਸੀ । ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਰਵਾਜ� ਤ� ਲ� ਕ�
ਧ�ਰ ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਿਖ�ਡ� ਰ�ਣਕ ਤ� ਿਕਸ� ਮ��ਡ� ਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਬ�ਟ� ਜ�ਰਾਬ�
ਤ� ਪਈ ।ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਉਸਦਾ ਮਨ ਡਰ ਿਗਆ । ਪਰ ਿਜਉ ਂਹੀ ਉਸਨ�
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ�ਿਲ�ਆ ਤ� ਅ�ਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵ�ਖ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਗਸ਼ ਹੀ ਖਾ
ਗਈ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�ਵ� ਹੀ ਿਬਲਕ��ਲ ਨਗਨ ਬ�ਸ�ਰਤ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਚ ਲ�ਗਪ�ਗ ਸਮਾਏ ਸ��ਤ� ਪਏ ਸੀ । ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖ��ਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਤ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਚਾਪ ਨਾਲ ਜਿਤ�ਦਰ ਦੀ ਅ�ਖ ਖ��ਲੀ ਤ� ਉਹ ਘਬਰਾ ਕ� ਉ�ਠ
ਖੜਾ ਹ�ਇਆ । ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣ� ਨ�ਗ�ਪਣ � ਲ�ਕਾਉਂਦਾ ਹ�ਇਆ ਉਹ
ਮਸ� ਕ�ਪੜ� ਭਾਲ ਓਥ� ਭ�ਿਜਆ ।

ਸ�ਚ� ਚ ਡ��ਬੀ ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਬ�ਠ ਗਈ ਰ�ਣਕ ਉ�ਠੀ ਉਸਨ� ਖ�ਦ � ਿਕਸ�
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ਤਰੀਕ� ਢ�ਿਕਆ ਤ� ਮ� ਦ� ਿਸਰਹਾਣ� ਆ ਬ�ਠੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮ� �
ਸਦਮਾ ਲ�ਗਾ । ਉਸਨ� ਮ� ਦ� ਮ�ਢ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਕ� ਿਸਰਫ ਐਨਾ ਕ� ਿਕਹਾ
,”ਮ�, ਅਸ� ਦ�ਵ� ਿਪਆਰ ਕਰਦ� ਹ� ,ਤ� ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦ�
ਹ� ।”
ਇ�ਕ ਤਾੜ ਕਰਦਾ ਥ�ਪੜ ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਵ�ਜਾ । ਤ� ਮ� ਬ�ਲੀ।
-ਤ�� ਪਤਾ ਉਹਦ� ਪ�ਲ� ਕ�ਖ ਨਹ�,ਤ�ਰ� ਬਾਪ ਨ� ਇਹ ਕ�ਠੜੀ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਛ�ਤ ਕ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਨਾ ਪ�ਲ� ਕ�ਝ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸ�ਰਤ ਘਰ ਉਸਦ� ਭ�ਗ
ਭ��ਜਦੀ ਹ� । ਘਰ� ਕ�ਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇਜ�ਤ � ਹ�ਥ
ਪਾਇਆ ਸੀ ਤ� ਤ�� ਇਥ� ਉਸ� ਆਪਣੀ ਇ�ਜਤ ਿਨਲਾਮ ਕਰਦ� ਪਈ ਏ ।

ਸਾਡਾ ਤ� ਕ�ਖ ਨਾ ਿਰਹਾ ਐਦ� ਦਾ ਘਟੀਆ ਬ�ਦਾ ਮ�ਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ�ਦਾ
ਿਰਹਾ । ਜ� ਲ�ਭਣਾ ਸੀ ਕ�ਈ ਚ�ਜ ਦਾ ਆਪਣ� ਕਾਬਲੀਅਤ ਦ� ਬਰਾਬਰ ਦਾ
ਲਭਦੀ ਅਸ� ਕਦ� ਤ�� ਿਕਸ� ਗ�ਲ� ਰ�ਿਕਆ ਸੀ ।?
ਅਖਿਦਆ ਕਈ ਥ�ਪੜ ਰ�ਣਕ ਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਵ�ਜਦ� ਰਹ� । ਉਹ ਰ�ਦੀ ਮ��ਹ
ਵਲ��ਟ ਉਂਝ ਹੀ ਿਬਸਤਰ� ਚ ਲ�ਕ ਗਈ । ਉਸਦ� ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਫ�ਸਲਾ
ਕਰਨਾ ਨਾਮ�ਮਿਕਨ ਸੀ ।
ਘਰ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਗ�ਰਮੀਤ � ਜਦ� ਘਰਵਾਲੀ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਤ� ਉਸਦਾ ਗ��ਸਾ
ਿਜਵ� ਸ�ਤਵ� ਆਸਮਾਨ ਤ� ਸੀ । ਗ�ਰਮੀਤ � ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਕ��ਤ� �
ਰ�ਟੀ ਪਾਉਂਦ� ਉਹ ਹਲਕ ਕ� ਉਸ� ਵ�ਢਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਉਸਦੀ
ਘਰਵਾਲੀ ਭਾਵ� ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ ਹੀ ਉਸ� ਭਜਾ ਦ�ਵ� । ਪਰ
ਗ�ਰਮੀਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਜ� ਯ�ਜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਿਕਸ� ਦ� ਘਰ ਦੀ ਇ�ਜਤ � ਹ�ਥ
ਪਾਉਣ ਲ�ਗ� ਅ�ਗ� ਤ� ਅ�ਜਾਮ ਦ�ਖ ਲਵ� ਅਿਜਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ
ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਓਦ� ਹੀ ਠਾਣ� ਤ� ਇ�ਕ ਏ ਐ�ਸ ਆਈ ਤ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ ਿਸਪਾਹੀ � ਪ�ਸ�
ਦ� ਆਪਣ� ਹ�ਕ ਚ ਕੀਤਾ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਬਾਪ � ਬ�ਲਾ ਕ� ਸਾਹਮਣ� ਿਬਠਾ
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ਕ� ਦ�ਵ� ਤ� ਉਸਦੀ ਗ�ਰ ਹਾਜਰੀ ਚ ਚ�ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਿਦ�ਤਾ
। ਜਿਤ�ਦਰ � ਸਭ ਮਾਜਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਗ�ਲ� ਗ�ਲ� ਚ ਗ�ਰਮੀਤ ਨ� ਉਸਦ�
ਬਾਪ � ਸਭ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਦ� ਘਰ ਦੀ ਇ�ਜਤ � ਿਕਵ� ਸਿਤਕਾਰ
ਦ�ਣਾ ਹ��ਦਾ ਜ� ਔਲਾਦ � ਨਹ� ਦ�ਿਸਆ ਤ� ਭ�ਗਤਣਾ ਤ� ਪ�ਣਾ ਹੀ ਹ� ।
ਉਂਝ ਵੀ ਉਸ� ਕ�ਝ ਕ�ਝ ਸ਼�ਕ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਿਵਗਿੜਆ ਉਸ�
ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ । ਉਹ ਹ�ਥ ਜ�ੜ ਮਾਫੀ ਮ�ਗਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਪ�ਰ� ਪ�ਗ ਵੀ
ਧਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਗ�ਰਮੀਤ ਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਿਪਘਿਲਆ । ਬ��ਢ� ਵਾਰ� ਆਪਣ�
ਿਪਉ � ਇ�ਝ ਰ�ਲਦਾ ਵ�ਖ ਜਿਤ�ਦਰ ਧਰਤੀ ਚ ਗ�ਿਡਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪ�ਿਲਸ � ਚਾੜ� ਪ�ਸ� ਦਾ ਰ�ਗ ਸੀ ਿਕ ਦ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਪ�ਿਲਸ ਦ�ਵ� � ਨ�ਗ�
ਕਰ ਕ��ਟਦੀ ਰਹੀ । ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� ਮ�ਹਰਤਬ ਬ�ਦ� ਦ� ਕਿਹਣ
ਤ� ਭਾਵ� ਏ ਐ�ਸ ਆਈ ਨ� ਬ��ਢ� ਤ� ਹ�ਥ ਘ�ਟ ਰਿਖਆ ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ�
ਪਟਾ ਚ�ਗਾ ਚਾਿੜਆ । ਗ�ਰਮੀਤ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਵ� � ਐਨਾ ਜ਼ਲੀਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵ� ਿਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਿਸਰ� ਇਹ ਿਪਆਰ ਦਾ ਭ�ਤ ਉ�ਤਰ ਜਾਏ ।

ਪਰ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਰ ਡ�ਡ� ਨਾਲ ਮਜ�ਬਤ ਹ��ਦਾ ਜ�ਦਾ ।ਏ ਐ�ਸ ਆਈ
ਸਮਝ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਹ� ਉਹ ਵੀ ਰ�ਣਕ ਦੀ ਇ�ਕ ਝਲਕ
ਵ�ਖ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਨਾਲ� ਏ ਐ�ਸ ਆਈ ਉਸਨ�� ਕ��ਟਦਾ ਤ� ਨਾਲ�� ਮਜਾਕ
ਕਰਦਾ । ਈਰਖਾ ਵ�ਸ ਉਸਦ� ਕ��ਟਣ ਤ� ਗਾਲ� ਕ�ਢਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ�ਜ਼ ਹ�
ਜ�ਦੀ ਿਕ�ਨ� ਵਾਰ ਹੀ ਉਸਨ� ਪ��ਿਛਆ ਸੀ ।
-“ਕੀ ਪ��ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਿਲਆ ਿਕ ਐਨ� ਨਰਮ ਪਟ�ਲ� ਦਾ ਸਵਾਦ ਲ� ਿਲਆ
। ਦ�ਸ ਤ� ਦ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਿਲ�ਤੀ ਤ�� ਿਕ ਐਵ� ਕ��ਟ ਖਾਈ ਜਾਨ� ?”
ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਖਝ ਕ� ਉਹ ਉਹ ਬ�ਿਲਆ ।,”

“ਪਤਾ ਨਹ� ਕੀ ਦ�ਖਦੀਆਂ ਇਹ ਅ�ਜ ਕ�ਲ� ਦੀਆਂ ਕ�ੜੀਆ ਂਇਹਦ� ਵਰਗ�
ਦ� ਨਾਲ ਪ�ਣ � ਿਤਆਰ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ “ਦ�ਖ� ਤ� ਸਹੀ ਤ�� ਿਕ�ਡਾ ਕ� ਮਰਦ
ਏਂ ਿਕ ਕ�ੜੀ ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਿਚ�ਬੜ ਕ� ਪਰ� ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦੀ । “
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ਿਸਪਾਹੀ ਨ� ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕ� ਜਿਤ�ਦਰ � ਪ�ਰਾ ਨ�ਗਾ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਸਾਿਲਆ ਸਾਡ� ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਤ� ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਤ� ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਦ� ਡ�ਡ�
ਉਸਦ� ਿਪ�ਛ� ਤ� ਿਫਰਨ ਲ�ਗਾ ।
ਦ� ਿਦਨ ਇ�ਝ ਹੀ ਉਸ� ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦ� ਰਹ� । ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ�
ਿਕਸ ਿਕਸ ਬਾਰ� ਗ�ਦ ਤ� ਊਲ ਜਲ�ਲ ਬ�ਲਦ� ਰਹ� । ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਅਜ�
ਵੀ ਰ�ਣਕ ਲਈ ਡ�ਲਦਾ ਸੀ ।
ਦ� ਿਦਨ ਮਗਰ� ਉਹ� ਛ�ਿਡਆ ਟ� ਬਾਪ� ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ । ਬਾਪ�
ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਥਾਿਣਓ ਿਨਕਲਦਾ ਹੀ
ਿਫ�ਸ ਿਪਆ ।

-ਪ��ਤ ਤ�� ਜ�ਮ ਕ� ਗਲਤੀ ਹ�ਗੀ ,ਪਿਹਲ� ਿਪ�ਡ ਪ�ਰ� ਟ�ਬਰ � ਖੜਨ
ਜ�ਗਾ ਨਹੀ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਣ ਏਥ� ਵੀ ਰ�ਜ਼ੀ ਰ�ਟੀ � ਲ�ਤ ਮਰਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਿਕਸ�
ਨ� ਆਪਣ� ਬਾਗ਼ ਚ ਵੜਨ ਨਹ� ਦ�ਣਾ ਤ� ਸਰੀਰ � ਐਸੀਆਂ ਸ�ਟ�
ਦਵਾਈਆਂ ਬ��ਢ� ਵਾਰ� ਿਕ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਕ�ਲ� ਮਰਦਾ ਟ� ਅ�ਜ ਮਰ ਜਾਵ� ।
ਜ� ਇਹ ਤ�ਥ� ਅ�ਗ ਨਹ� ਕ�ਟਰ�ਲ ਹ��ਦੀ ਉਹ� ਵ�ਢ ਕ� ਿਹਜੜਾ ਹ�ਜਾ ਪ��ਤ
ਿਕਉਂ ਮ�ਰੀ ਦਾੜੀ � ਰ�ਲ ਿਦ�ਤਾ । ਉਹਨ� ਤ� ਆਪਣੀ ਕ�ੜੀ ਿਕਤ� ਭ�ਜਤੀ
ਹ�ਊ । ਮ�ੜ ਤ�ਰੀ ਸਾਰ ਨਹ� ਲਈ । ਇਹ ਿਪਆਰ ਵਗ�ਰਾ ਅਮੀਰ� ਦ�
ਚ�ਚਲ� ਨ� । ਮ� ਤ�ਰ� ਪ�ਰ� ਪ�ਗ ਧਰਦਾ ਮ�ੜ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਚ ਨਾ ਿਦਸੀ ਜ�
ਮ�� ਜ਼ਿਹਰ ਿਲਆ ਦ� ਿਫਰ ਜ� ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ।

ਜ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਭ�ਤ ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਕ��ਟ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕੀ ਬਾਪ� ਦ� ਤਰਲ� ਨ�
ਉਤਾਰ ਿਦ�ਤਾ । ਮ� ਦ� ਮਰਨ ਮਗਰ� ਬਾਪ� ਨ� ਮ� ਬਾਪ ਦ� ਫ਼ਰਜ਼ ਪ�ਰ�
ਕੀਤ� ਸੀ ਆਪਣੀ ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਚ ਉਸ� ਿਜ�ਨਾ ਹ� ਸਿਕਆ
ਪੜ�ਾਇਆ ਵੀ । ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਹ�ਡ� ਚ ਬ�ਠ ਗਈ । ਨਾ ਿਵਆਹ ਹ�
ਸਿਕਆ ਤ� ਹ�ਣ ਿਪਆਰ ਵੀ ਉਸ� ਗਰੀਬੀ ਤ� ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਭ�ਟ ਚੜ ਿਗਆ
ਉਸ ਕ�ਲ ਜ� ਪ�ਸ� ਹ��ਦ� ਤ� ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਉਹ ਜ�ਦਾ ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਕ�ਲ
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ਪ�ਸਾ ਸੀ ਨਾ ਜਮੀਨ ਤ� ਨਾ ਪੜ�ਾਈ । ਓਥ� ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵ�ਲ ਚਲਾ
ਿਗਆ । ਰਾਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਾਗ਼ ਚ ਚ�ਰੀ ਛ�ਪ� ਤ� ਿਪ�ਡ � ਗ�ੜਾ ਕ�ਢ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦ� ਵਾਿਲਆਂ ਜਗ�ਾ ਕ�ਲ ਬ�ਠਾ ਰ�ਦਾ ਿਰਹਾ । ਤ�
ਤੜਿਕਓ ਹੀ ਜਲ�ਧਰ ਤ� ਗ�ਡੀ ਚੜ ਿਹਮਾਿਲਆ ਵ�ਲ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਉਸ
ਸਾਧ ਦ� ਿਟਕਾਣ� � ਲ�ਭਣ ਜ� ਉਸ� ਿਮਲ ਕ� ਿਗਆ ਤ� ਿਜਸਨ� ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ � ਜ� ਇਨਸਾਨ ਚਾਹ� ਤ� ਵ�ਸ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ� । ਤ�
ਇਹ ਸਾਧ ਕ�ਈ ਹ�ਰ ਨਹ� ਸਗ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਹੀ ਸੀ ।
ਪ��ਛਦ� ਪ�ਛਾਉਂਦ� ਲ�ਭਦ� ਉਸਨ� ਹਿਰਦ�ਆਰ ਿਰਸ਼ਕ�ਸ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਹੀ ਡ�ਰ� ਤ�
ਆਸ਼ਰਮ ਫਰ�ਲ� ਿਦ�ਤ� ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਉਸ� ਉਹ ਿਹਮਾਿਲਆ ਦ� ਇ�ਕ ਗ�ਫਾ
ਚ ਬ�ਠ� ਿਮਲ� ਵੀ ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਤਪ�ਿਸਆ
ਪ�ਰੀ ਕਰ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਬੜੀ ਥ�ੜੀ ਦ�ਰ ਦੀ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਹ�ਈ ਸੀ ਿਕ�ਨ� ਹੀ
ਉਸਦ� ਚ�ਲ� ਹ�ਰ ਵੀ ਸੀ ਿਜਹੜ� ਕਾਮ ਦੀ ਇ�ਛਾ � ਵ�ਸ ਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸ ਦ� ਨਾਲ ਸੀ । ਸਭ ਕਾਮ ਤ� ਿਜਵ� ਭ�ਜ ਰਹ� ਸੀ । ਆਪਣ� ਕ��ਲ
ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦ� ਅਨ�ਭਵ ਦ�ਸ ਕ� ਤ� ਸ�ਦ�ਸ਼ ਦ�ਕ� ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਖ�ਦ ਦੀ
ਇ�ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਮਾਉਣ ਮ�ਦਾਨ ਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹੀ ਰਾਹ ਤ�
ਚਲਦ� ਜਿਤ�ਦਰ ਨ� ਪਿਹਲ�� ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤ� ਿਫਰ ਉਂਝ
ਹੀ ਭਗਤੀ ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਔਰਤ ਤ� ਦ�ਰੀ ਦੀ ਭਰਪ�ਰ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ।
ਆਪਣ� ਭ�ਜਨ ਚ ਿਸਰਫ ਸਾਦਾ ਆਹਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਕਾਮ ਦੀ
ਇ�ਛਾ ਲਟ ਲਟ ਅ�ਦਰ ਬਲਦੀ ਸੀ । ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਰ�ਣਕ ਉਸਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ
ਆਈ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਖ�ਦ � ਸ�ਧਦਾ ਿਰਹਾ ਦਬਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਕਈ
ਸਾਲ ਤ�ਕ ਉਸਨ� ਿਕਸ� ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤ�ਕ ਨਾ ਵ�ਖੀ । ਕਈ ਹ�ਰ
ਆਉਂਦ� ਕ�ਝ ਹੀ ਮਹੀਨ� ਚ ਭ�ਜ ਜ�ਦ� । 5-6 ਸਾਲ ਤ�ਕ ਕ�ਈ ਵੀ ਉਸ
ਿਜ�ਨਾ ਨਾ ਿਟਕ ਸਿਕਆ । ਉਹ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ ।ਸਾਫ ਸਾਦ� ਖਾਣ� ਤ�
ਪਹਾੜ ਦੀ ਔਖੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਨ� ਉਸਦ� ਰ�ਪ � ਿਨਖਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਤ� ਿਜਸਮ
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� ਵੀ ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ
। ਉਹ ਤੀਹ ਤ� ਪਾਰ ਹ�ਕ� ਵੀ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਬਹ�ਤ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਿਰਸ਼ੀਕ�ਸ਼ ਆ ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਇ�ਕ
ਅ�ਡ ਹੀ ਜਲ�ਅ ਸੀ ਜ� ਲ�ਕ� � ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਿਖ�ਚਦਾ । ਿਜਸ ਆਸ਼ਰਮ ਚ
ਜਾ ਕ� ਉਸਨ� ਧ�ਣੀ ਧਮਾਈ । ਲ�ਕ ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਜ��ਟਣ ਲਗਦ� ।
ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਗ�ਰ� ਬਾਰ� ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕ�ਝ ਵ�ਧ
ਨਾ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਸਿਕਆ । ਓਥ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਬਾਹਰ� ਅ�ਦਰ� ਲ�ਕ ਆਉਂਦ�
ਆਸ਼ਰਮ ਰਿਹ�ਦ� ਸਾਧ�ਆਂ ਕ�ਲ ਰ�ਕਦ� । ਬਾਹਰ ਤ� ਆਏ ਜ�ੜ� ਸਰੀਰ ਤ�
��ਸ਼ਾਨ ਅ�ਦਰ ਅਿਧਤਮਕ ਖ�ਜਦ� ਿਫਰਦ� । ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ�� ਉਹ� ਸਭ
� ਦ�ਸਣਾ ਤ� ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ । ਪਰ ਿਫਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸ�
ਅ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਿਧਤਮਿਕਤਾ ਦ� ਨਾਮ ਤ�
ਚਲਦ� ਬਹ�ਤ ਸਾਰ� ਸਾਧ�ਆਂ ਦ� ਧ�ਦ� ਤ� ਭਗਤ� ਦਾ ਸ�ਸ਼ਣ ਖਾਸ ਕਰ
ਬਾਹਰ� ਆਈਆਂ ਭਗਤਣਾ । ਇ�ਝ ਨਸ਼� ਤ� ਿਜਸ ਕਾਮ ਤ� ਬ�ਚਦ� ਹ� ਭ�ਜ
ਰਹ� ਸੀ ਉਹ ਇਥ� ਆਕ� ਮ�ੜ ਖ� ਜ�ਦ� ਛ�ਟ� ਨਸ਼� ਬ�ਹ�ਦ ਆਰਮ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਜ�ਦ� ਧਾਰਿਮਕ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਡਰ ਕ�ਈ ਛਾਪਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਊਹਨ� ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਆਉਂਦ� ਭਗਤ� � ਬ�ਹ�ਦ ਸੀਿਮਤ ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਬਹ�ਤ ਹੀ ਗਿਹਨ ਿਚ�ਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਉਹਨ� � ਬ�ਲਾਉਂਦਾ । ਿਪ�ਡ� ਿਨਕਲ� ਦ�ਸ ਤ� ਵ�ਧ ਸਾਲ ਹ� ਗ�ਏ ਸੀ । ਪਰ
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਿਜਵ� ਵਧਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਘ�ਟ ਗਈ ਹ�ਵ� ।
ਤ� ਐਨ� ਸਾਲ ਿਸਰਫ ਉਸਨ� ਅਿਧਐਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦ�ਨੀਆ ਂਦਾ ਹਰ
ਧਰਮ ਹਰ ਿਵਸ਼ਾ ਉਸਨ� ਪਿੜਆ ਪ�ਰਾਣ� ਇਲਾਜ ਿਵਧੀ � ਪਿੜਆ
ਉਸਦਾ ਿਗਆਨ ਐਨਾ ਗਿਹਨ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਐਲ�ਪ�ਥੀ ਤ� ਨ�ਸਰਪ�ਥੀ
ਤ�ਕ ਹਰ ਗ�ਲ ਉਸਦੀਆਂ ਉਂਗਲ�� ਤ� ਸੀ ।
ਤ� ਜਦ� ਉਹ ਬ�ਲਦਾ ਲ�ਕ ਿਸਰਫ ਸ�ਣਦ� ਸੀ ਇ�ਕ ਸ਼�ਤ ਸਾਫ ਤ� ਤਰਕ ਤ�
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ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗ�ਲ । ਤ� ਉਸਦ� ਕਰੀਬ ਵਾਲ� ਭਗਤ� ਚ ਇ�ਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸੀ ਜ� ਹਰ ਸਾਲ ਓਥ� ਅਉਂਦਾ ਤ� ਉਸ ਕ�ਲ ਹੀ ਿਟਕਦਾ ।
ਦ�ਵ� ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਹੀ ਿਚ�ਤਨ ਕਰਦ� ।
ਇਥ� ਵੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਸੀ ਉਸਦੀ ਿਕ ਔਰਤ ਤ� ਿਜ�ਨੀ ਦ�ਰ ਰਹ�ਗਾ ਤ� ਮਨ ਚ
ਇ�ਛਾਵ� ਜ�ਮੀਆਂ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗ ਜ�ਦੀ।
ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ� ਿਧਆਨ ਚ ਕਮੀ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਗ�ਰ�
ਹੀ ਕ�ਈ ਰਾਹ ਿਦਖਾਏ ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ।
ਿਫਰ ਜਦ� ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਚ�ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਲਈ
ਇ�ਕ ਿਬਲਕ��ਲ ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫ�ਨ ਲ� ਆਇਆ ਸੀ ਿਜ਼ਸ� ਚਲਾਉਣਾ
ਤ� ਲ�ਭਣਾ ਉਸਨ� ਿਸਖਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦ� ਇਸ ਵਾਰ ਕ�ਈ
ਦ�ਸਤ ਵੀ ਿਜ਼ਸ� ਉਹ ਇ�ਕ ਅਿਜਹਾ ਨ�ਜਵਾਨ ਸਾਧ� ਦ� ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਿਜਸਨ� ਿਕ�ਨ� ਸਾਲ ਿਕਸ� ਔਰਤ ਦਾ ਸ�ਗ
ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ । ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਹਰ ਿਵਸ਼� ਤ� ਹ� ਚ��ਕੀ ਸੀ ।
ਕਾਮ ਤ� ਜਰ�ਰਤ ਤ� ਵ�ਧ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚ��ਕ� ਸੀ ਿਜਥ� ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ
ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਏਥ� ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਪ�ਰਨ ਅਿਧਆਤਮਕ ਰਿਹ�ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ
ਚ ਉਹ ਪ�ਰਨ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦਾ । ਉਸ� ਇਹ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ� ਅਸਲ ਜਰੀਆ ਹ� ਸਕਦਾ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਮ�ਨਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਛਾ
� ਦਬਾ ਕ� ਰ�ਖਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਿਜ�ਦਗੀ ਚ ਔਕੜ� ਦ�ਰ ਰ�ਖ ਸਕਦ� ਹਨ
। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ� ਰਾਹ ਵਧੀਆ ਸੀ ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗ��ਸ ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀ ਦ�ਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲੀ । ਅ�ਗ��ਜਣ
ਕ�ੜੀਆਂ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਵ�ਧ ਦ�ਰ ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹਨ� ਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਸਦੀ ਸਾਧਨਾ � ਭ�ਗ ਕਰ ਦ�ਣਗ� । ਪਰ ਐਲੀ �
ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਰ�ਖਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜਬ�ਰੀ ਸੀ
ਖ�ਦ � ਕਮਜ਼�ਰ ਿਦਖਾ ਉਹ ਗ��ਸ ਸਾਹਮਣ� ਸ਼ਰਿਮ�ਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਣਾ
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ਚਾਹ��ਦਾ । ਆਿਖਰ ਐਨ� ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤ� ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਕ�ਝ ਤ�
ਕਕ�ਟਰ�ਲ ਬਿਣਆ ਹੀ ਹ�ਏਗਾ ।
ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਹੀ ਝਲਕ ਚ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਭਟਕਣ ਬਣ ਗਈ । ਐਲੀ ਦ�
ਕ�ਪੜ� ਿਜ�ਥ� ਘ�ਟ ਸੀ ਓਥ� ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਵ�ਖ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮ�ੜ ਰ�ਣਕ
ਕ�ਲ ਜਾ ਪ��ਿਜਆ ਸੀ ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਹ� ਿਕ ਿਜਵ� ਤ�ਹਾਡ� ਨਾਲ ਜ� ਹ� ਿਰਹਾ ਪਿਹਲ�� ਹ�
ਚ��ਕਾ ਇ�ਝ ਹੀ ਿਜਸ ਵ�ਲ� ਐਲੀ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਆਈ ਉਸ� ਤਰ�� ਦਾ
ਮ�ਸਮ ਤ� ਸਮ� ਸੀ ਉਵ� ਹੀ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਸੀ । ਹ�ਣ� ਹ�ਣ� ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਕ� ਸ਼ਾਇਦ ਿਸ�ਧੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਆਈ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚਾਹ ਕ� ਵੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਜਹੀ ਡਰ��ਸ ਤ� ਅਗ�ਹ ਸੀ ਿਜ�ਥ� ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਿਟਕਦ� ਹੀ
ਰ�ਣਕ ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਅ�ਗ� ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਦ� ਿਜ਼ਹਨ ਚ ਉਠ ਗਈ । ਬੜੀ
ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ� ਉਸਨ� ਕ�ਟਰ�ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਠ�ਡ ਦਾ ਮ�ਸਮ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵ�ਧ ਕ�ਪੜ� ਪਿਹਨਣ ਦਾ
ਹ�ਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਖ�ਦ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਐਲੀ �
ਠ�ਡ ਤ� ।
ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਿਕ�ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਭ ਤ� ਚਰਚਾ ਕਰਦ� ਰਹ� ।
ਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਚ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਵਿਗਆਨ ਤ� ਤਕਨੀਕ ਤ�
ਅਨ�ਭਵ ਦੀ ਖ�ਜ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹ� ਇਹ� ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਵ� ਹੀ ਆਪਣ�
ਅਪਣ� ਿਵਚਾਰ ਤ� ਕਾਇਮ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਗ��ਸ ਨ� ਇ�ਕ ਿਵਚਾਰ ਰਿਖਆ ਿਕ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਦ�ਨ�
ਇਸ ਗ�ਲ � ਮ�ਨਦ� ਹਨ ਿਕ ਕਾਮ ਦੀ ਇ�ਛਾ � ਰ�ਕ ਸਕਦ� ਹਨ ਭਾਵ�
ਤਰੀਕਾ ਤ� ਸਮ� ਅਲ�ਗ ਹਨ ਿਕਉਂ ਨਾ ਐਲੀ ਦ�ਵ� ਚ ਇਸ ਇ�ਛਾ �
ਜਗਾਉਣ ਦਾ �ਯ�ਗ ਕਰ� ਤ� ਦ�ਿਖਆ ਜਾਏ ਿਕ ਿਕਸਦੀ ਇ�ਛਾ ਉਸਤ�
ਭਾਰੀ ਪ�ਦੀ ਹ� ।
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ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕ�ਲ ਕ�ਈ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ
ਨ�ਹ । ਐਲੀ � ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵ�ਖਣ ਮਗਰ� ਹੀ ਉਹ ਅਸਿਹਜ ਹ� ਿਗਆ
ਸੀ । ਜ� ਉਸਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸ�ਚ ਚ ਟ��ਟ ਗਈ ਫ�ਰ!!!

ਉਸਨ� ਮ�ੜ ਗ�ਰ� � ਿਧਆਇਆ ਹ� ਸਕਦਾ ਕ�ਈ ਰਾਹ ਹੀ ਿਨ�ਕਲ ਆਏ ।

ਉਸਨ� ਗ��ਸ � ਵੀ ਨ�ਹ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਸਗ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ
ਿਨਸਿਚਤ ਕਰ ਿਲਆ ।

ਅਗਲ� ਹੀ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਦ� ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਿਨਕਲ ਆਇਆ
।ਇਹ ਉਹ� ਿਦਨ ਸੀ ਜਦ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲਛਮਣ ਝ�ਲ� ਕ�ਲ ਟਿਹਲਦ�
ਬਲਦੀਪ ਤ� ਉਸਦ� ਸਾਥੀ ਉਸ� ਿਮਲ ਗਏ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨ�
ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਸ�ਣਦਾ ਿਗਆ ਤ� ਬਾਬ� ਮ�ਜੀ ਦ� ਨ�ਣ ਨਕਸ਼ ਤ� ਹ�ਰ ਕਰਮ
ਸ�ਣ� ਉਸ� ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਹ� ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦ� ਗ�ਰ� ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗ�ਲ
ਉਸਨ� ਲ�ਕ� ਕ� ਹੀ ਰ�ਖੀ ਿਬਨਾ ਸ�ਚ ਜਾਣ� ਉਹ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਆਖਦਾ ।
ਿਦਵਾਲੀ ਮਗਰ� ਉਹਨ� � ਿਮਲਣ ਦੀ ਤ� ਖ�ਦ ਚ�ਲ ਕ� ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਮ�ੜ ਆਸ਼ਰਮ ਆਆਇਆ ਤ� ਉਸ ਕ�ਲ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਸੀ । ਿਕ
ਕ�ਝ ਹੀ ਿਦਨ� ਚ ਉਹ ਆਪਣ� ਗ�ਰ� ਦ� ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ�ਵਾ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ।
ਤ� ਉਸਦ� ਗ�ਰ� ਨ� ਵੀ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਵਰ੍ਹ� ਔਰਤ ਨਾਲ ਅ�ਗ ਨਹ� ਛ�ਹਾਇਆ
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਖ�ਦ � ਉਸ ਪਾਸ� ਪਿਵ�ਤਰ ਰ�ਖ�ਗਾ । ਹ� ਸਿਕਆ
ਤ� ਇਹ �ਯ�ਗ ਿਫਰ ਕਦ� ਕਰ ਲਈਏ ।

ਗ��ਸ ਕ�ਲ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ਨਣ ਤ� ਿਬਨਾ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ ।ਆਿਖਰ ਉਹ
ਉਸਦਾ ਗ�ਰ� ਸੀ ।
ਤ� ਇ�ਝ ਗ��ਸ ਤ� ਿਮਲ� ਮ�ਬਾਈਲ ਦ� ਸਹਾਰ� ਉਹ ਬਾਬਾ ਮ�ਜੀ ਦ� ਡ�ਰ�
ਪਹ��ਿਚਆ ।ਤ� ਸ�ਚ ਚ ਇਹ ਉਸਦਾ ਗ�ਰ� ਸੀ ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਗ�ਦ ਚ ਪਈ �ੀਤ� ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸ� � ਵੀ ਨਹ�
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ਸੀ । ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਸੀ ਜ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਜਾਣ
ਗਈ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ�ਲ� ਤ� ਯਾਦ� ਲ�ਕ� ਦ� ਮਨ� ਿਵਚ� 10 ਤ� ਵ�ਧ
ਵਰ੍ਹ� ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕ� ਸਮ� ਦੀ ਧ�ਲ ਹ�ਠ ਦ�ਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।�ੀਤ�
ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਸ�ਣਦੀ ਰਹੀ । ਉਸਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਐਨ� ਵਰ੍ਹ� ਦ� ਤਪ ਦਾ
ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਆ ਕ� ਡ��ਲ� ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ� ਅਫਸ�ਸ ਵੀ ਸੀ ਤ� ਖ�ਸ਼ੀ ਵੀ
। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ
ਚ ਕ�ਝ ਅਲਗ ਹ� । ਤ� ਉਸ� ਖ�ਦ ਤ� ਮਾਣ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਆਪਣ� ਆਪ
� ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਿਹ�ਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਉਸਦ� ਿਬਨ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ � ਕ�ਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਅਣਿਗਣਤ ਵਾਰ ਉਹ ਇ�ਕਿਮ�ਕ ਹ�
ਚ��ਕ� ਸੀ । ਤ� ਇਸ ਇ�ਕ ਿਮਕਤਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਉਸਦ� ਪ�ਟ ਿਵ�ਚ ਵੀ ਸੀ !
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ � ਹ�ਏ ਵੀ ਦ� ਮਹੀਨ� ਹ� ਚ��ਕ� ਸੀ । �ੀਤ� � ਇਸ ਬਾਰ� ਪ�ਰਾ
ਪ�ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਪ�ਟ ਚ ਜ� ਬ�ਚਾ ਹ� ਉਹ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹ� ਪਰ
ਿਕਸ� ਤਰ�� ਦਾ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਕ�ਈ ਗਲਤ ਭਾਵ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਉਹ ਤ�
ਸਗ� ਖ�ਦ � ਭਾਗਭਰੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦ� ਰਾਹ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ
ਖ�ਨ ਅ�ਗ� ਤ�ਰ�ਗਾ । ਡ�ਰ� � ਵੀ ਤ� ਆਪਣਾ ਕ�ਈ ਵਾਿਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਹਜ� ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇ�ਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਮਗਰ� ਰ�ਣਕ
ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ ਤ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਿਕ�ਥ� ਹ� ? ਬਲਦੀਪ � ਅ�ਧ ਕ� ਗ�ਲ ਦ�ਸਦ�
ਹ�ਏ ਉਸਨ� ਰ�ਣਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ�ਚੀ । ਥ�ੜੀ ਬਹ�ਤੀ ਜਾਣਕਰੀ
ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਤ� ਹੀ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਲਦੀਪ ਨ� ਜਲ�ਧਰ
ਵ�ਲ ਦ� ਕ�ਝ ਸ਼ਰਧਾਲ�ਆਂ ਤ� ਕ�ਢਵਾ ਲਈ ਸੀ ।
ਤ� ਉਹ ਰ�ਣਕ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਹੀ ਗਈ ।

ਰ�ਣਕ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕ�ਝ ਵਰ੍ਹ� ਪਿਹਲ�� ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । 19-20 ਸਾਲ ਦੀ
ਕ�ਚੀ ਉਮਰ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ ਭਰਵ� ਔਰਤ ਬਣ ਚ��ਕੀ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ ਅਸਲ ਚ ਸ��ਦਰਤਾ ਵ�ਖ� ਆਪਣ� ਮ� ਤ� ਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਪ�ਜਾਬੀ
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ਕ�ੜੀਆਂ ਵ�ਗ ਆਪਣੀ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਹ ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਭਾਵ� ਖ��ਲੀ
ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਪ ਤ�ਲ ਇ�ਝ ਵਜ਼ਨ ਤ� ਲ�ਬਾਈ
ਚ�ੜਾਈ ਤ� ਗ�ਲਾਈ ਚ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਖਣ ਵਾਲਾ ਦ�ਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ । ਇਸ
ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਇਸ਼ਕ ਬੜੀ ਿਨਕੀ ਉਮਰ� ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਿਜਸ
ਕਾਨਵ�ਟ ਸਕ�ਲ ਚ ਉਹ ਪੜ�ਦੀ ਸੀ ਓਥ� ਉਸ ਤ� ਵੀ ਅਮੀਰ ਘਰ� ਦ� ਬ�ਚ�
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਆਮ ਨਾਲ� ਵ�ਖ ਹ�ਕ� ਉਹਨ� ਬ�ਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੀਆਂ । ਤ� ਉਸ ਪਿਹਲ� ਇਸ਼ਕ ਚ ਉਹ ਿਦਲ ਮਨ ਤ� ਿਜਸਮ
ਦ� ਬ�ਧਨ ਤ�ੜ ਚ��ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸਹ�ਲੀਆਂ ਵ�ਗ । ਭਾਵ� ਉਸਦ�
ਇਸ਼ਕ ਚ ਿਫ਼ਲਮੀ ਤਰ�� ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕ�ਚੀ ਉਮਰ ਦ� ਿਪਆਰ ਿਕ�ਨ�
ਕ� ਿਨਭਦ� । ਕ�ਚ� ਧਾਗ� ਟ��ਟ� ਨਹ� ਤ� ਇਸ਼ਕ ਖਤਮ । ਸਕ�ਲ ਖ਼ਤਮ ਹ��ਦ�
ਹੀ ਉਹ ਮ��ਡਾ ਘਰਿਦਆਂ ਬਾਹਰ ਘ�ਲ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਸਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਹਨ�ਰਾ
ਿਜਹਾ ਛ�ਡ ਿਗਆ ।

ਜਦ� ਉਹ ਇਸ ਗਮ ਚ ਸੀ ਓਦ� ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਤ�ਦਰ ਉਸ� ਇ�ਝ ਿਮਲ
ਿਗਆ । ਜਿਤ�ਦਰ ਿਵਚ� ਉਸ� ਆਪਣ� ਛ�ਡ ਗਏ ��ਮੀ ਦ� ਨਕਸ਼ ਿਦਸਦ�
ਸੀ । ਪਰ ਜਿਤ�ਦਰ ਉਸਦ� ��ਮੀ ਵ�ਗ ਇਸ਼ਕ ਤ� ਿਬਸਤਰ ਤ� ਅਣਜਾਣ
ਸੀ ਤ� ਉਸਨ� ਦ�ਵ� ਗ�ਰ ਉਸ� ਿਸਖਾਏ ।

ਪਰ ਉਦ� ਉਸ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਿਪਛਕ�ੜ ਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ । ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਮ� ਬਾਪ ਦ� ਘ�ਰਨ ਮਗਰ� ਵੀ ਉਸਨ� ਿਕ�ਨੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜਿਤ�ਦਰ �
ਮ�ੜ ਿਮਲ ਸਕ� । ਪਰ ਉਹ ਇ�ਝ ਗਾਇਬ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਮ�ੜ ਸ਼ਕਲ ਵ�ਖਣ�
ਹੀ ਤਰਸ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦ� ਘਰ ਸ�ਨ�ਹ� ਤ� ਕਈ ਤਰੀਕ� ਪਹ��ਚ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਸਭ ਬ�ਕਾਰ ।

ਪਿਹਲ� ਦ� ਝ�ਰ� ਚ� ਉਹ ਿਨਕ�ਲੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਨਵ� ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਝ�ਰਾ ਉਸਨ�� ਖਾਣ
ਲ�ਗਾ।ਕਾਲਜ ਪੜ�ਦੀ ਕ�ਝ ਪਿਹਲ� ਦ� ਕ� ਸਾਲ ਸਾਧਣੀ ਵ�ਗ ਕ�ਟ� ਸੀ ।
ਪਰ ਮ��ਡ� ਉਸਦਾ ਿਪ�ਛਾ ਨਹ� ਸੀ ਛਡਦ� ਵ�ਡ� ਕਾਲਜ� ਚ ਕ�ੜੀ ਦਾ ਿਸ�ਗਲ
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ਹ�ਣਾ ਹੀ ਬਹ�ਤ ਹ��ਦਾ ਹਰ ਜਣ� ਖਣ� ਦਾ ਪਰ�ਪ�ਜ਼ । ਉਹ ਤ�ਗ ਆ ਗਈ ਸੀ
। ਇਸਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਇ�ਕ� ਰਾਹ ਸੀ ਕ�ਈ ਇ�ਕ ਚ�ਗਾ ਦ�ਸਤ ਜ� ਇਸ ਸਭ
� ਰ�ਕ ਸਕ� । ਨਹ� ਉਸਦੀ ਿਜਸਮ ਦ� ਰ�ਗ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ��ਿਡਆ ਦ� ਿਦਲ
ਚੀਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਤ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਖਸਮ ਖ਼ਾਸ
ਅ�ਗ� ਤ� ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਿਗਆ ਤ� ਦ�ਖਣ ਵਾਿਲਆ ਦ� ਹ�ਕ� ਿਨ�ਕਲ
ਜ�ਦ� ।
ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦ� ਝ�ਜਟ ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਟ�ਡ�ਟ
ਯ�ਨੀਅਨ ਦ� ਇ�ਕ ਮ��ਡ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਨਾਲ ਦ�ਸਤੀ ਕਰ ਲਈ । ਉਹ ਦ�ਖਣ �
ਹੀ ਇ�ਝ ਹ�ਟਾ ਕ�ਟਾ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਖਣ ਵਾਲ� ਦ�ਰ� ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦ� ਸੀ ।
ਉ�ਪਰ� ਸਟ�ਡ�ਟ ਯ�ਨੀਅਨ ਚ ਚ�ਗੀ ਪਕੜ ਤ� ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ । ਉਹ ਜ�ਿਮਆ
ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੀ । ਤ� ਰ�ਣਕ ਵਰਗੀ ਕ�ੜੀ ਲਈ ਸ�ਹਣੀ
ਸ�ਨ�ਖੀ ਕ�ੜੀ ਦ�ਸਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕ�ਮ� ਲਈ ਉਸ ਕ�ਲ
ਕ�ੜੀਆਂ ਹ�ਰ ਵਾਧ� ਸਨ । ਉਸ� ਵ�ਸ� ਵੀ ਰ�ਣਕ ਖਾਨਦਾਨ ਤ� ਉਸਦ� ਇਸ
ਕਾਲਜ ਚ ਸ�ਣ� ਚਿਰ�ਤਰ ਬਾਰ� ਸ�ਣ ਿਵਆਹ ਲਈ ਸਹੀ ਕ�ੜੀ ਲਗਦੀ ਸੀ
। ਇਸ ਲਈ ਦ�ਸਤੀ ਰ�ਖ ਕ� ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ੜੀ �
ਿਕਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ।
ਇ�ਝ ਪਿਹਲ� ਕ�ਝ ਸਾਲ ਉਹ ਦ�ਸਤ ਰਹ� । ਪਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਕਰੀਬ ਹ��ਦ�
ਗਏ । ਿਫਰ ਿਪਆਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤ� ਿਫਰ ਕਸ�ਲ�ੀ ਿਸ਼ਮਲ� ਦ� ਗ�ੜ� ਤ� ਗ�ੜ� ।
ਪਰ ਉਸਨ� ਮਗਰ� ਿਵਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ।

ਘਰਿਦਆਂ � ਪੜੀ ਿਲਖੀ ਤ� ਸ�ਨ�ਖੀ ਕ�ੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।ਉਹ ਿਮਲ ਗਈ
ਸੀ । ਪਿਰਵਾਰ ਿਮਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਪਰ ਵਧੀਆ ਗ�ਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਰ�ਣਕ ਲਈ ਨ�ਕਰੀ ਦੀ ਗ��ਜਾਇਸ਼ ਨਹ� ਸੀ ।ਕ�ਝ ਸਾਲ ਚ ਉਸ ਕ�ਲ ਬ�ਚਾ
ਵੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਕ�ਲਵ�ਤ ਪੜ�ਾਈ ਪ�ਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਪਰ ਆਪਣ�
ਿਜਲ�� ਦ� ਿਵ�ਚ ਹੀ ਨ�ਜਵਾਨ� ਚ ਚ�ਗੀ ਪਕੜ ਕਰਕ� ਇਸ ਵ�ਲ� ਦੀ
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ਸ�ਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਇ�ਕ ਉ�ਭਰਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ । ਪਰ ਿਸਰਫ ਵਰਕਰ
ਇਕ�ਠ� ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਉਸ ਹ�ਥ ਵ�ਸ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦ�
ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਘਰ ਤ� ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਤ� ਕ�ਈ ਆਂਚ ਨਹ� ਸੀ । ਪਿਰਵਾਰ
ਸ�ਖੀ ਵਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜਦ� �ੀਤ� ਨਾ ਆਕ� ਰ�ਣਕ � ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ
ਕਥਾ ਸਾਰ ਕਿਹ ਸ�ਣਾਇਆ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ ਜ� ਸਭ ਭ��ਲ ਉਂਝ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸ� ਬਾਗ਼ ਚ ਗ�ਜ਼ਰਦ�
ਉਸ� ਆਪਣ� ਿਜਸਮ ਤ� ਕ�ਝ ਰ�ਗਦਾ ਲਗਦਾ ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਜਰ�ਰ ਯਾਦ
ਆਉਂਦਾ ਉਦ� ਿਫਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਸ ਹ� ਜ�ਦੀ ।ਭਾਵ� ਬਾਕੀ ਸਭ
ਸਹੀ ਸੀ ।
ਉਸਦਾ ਸਹ�ਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਨਪੜ� ਹੀ ਸੀ ਜਦ� �ੀਤ� ਨ� ਆਕ� ਦ�ਿਸਆ ਕ�
ਡ�ਰ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਉਹਨ� ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸ�ਵਾ ਲਾਈ
ਹ� ਤ� ਪ�ਰਾ ਟ�ਬਰ ਸਣ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਸ�ਮ� ਭਰ ਡ�ਰ� ਵ�ਲ ਹ� ਤ�ਿਰਆ ਸੀ ।
ਜਦ� ਉਹ ਡ�ਰ� ਪਹ��ਚ� ਸੀ ਜਿਤਨ ਦ�ਪਿਹਰ ਦਾ ਆਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ�
ਅ�ਦਰ ਿਗਆ ਹੀ ਸੀ । �ੀਤ� ਸਾਰ� ਟ�ਬਰ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਅ�ਦਰ ਲ� ਗਈ
ਸੀ । ਿਜਹੜ� ਿਚਹਰ� � ਲਹ� ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਪਿਹਚਾਣ ਸਕ� ਸੀ
। ਰ�ਣਕ ਝ�ਟ ਪਛਾਣ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਤ� ਿਸਰਫ ਪ�ੜ� ਦੀ ਚਾਲ
ਤ� ਹੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹ� ਮਗਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਸਾਹਮਣ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਸਦੀ
ਿਨਗ�ਾ ਘ��ਮ ਕ� ਿਸਰਫ ਰ�ਣਕ ਤ� ਉਸਦੀ ਗ�ਦੀ ਚ ਚ��ਕ� ਬ�ਚ� ਤ� ਜਾ ਪਈ ਸੀ
। ਪਲ�ਘ ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਲ�ਗੀ ਸ�ਫਾ ਨ�ਮਾ ਮ�ਜੀ ਤ� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਧ�ਤੀ
ਲਾਈ ਉਹ ਬ�ਠ ਿਗਆ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਬ�ਠ ਗਏ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਦ� ਿਚਹਰ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਤ� ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ � ਇ�ਥ�
ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ� ਸੀ । ਸਾਰ� ਟ�ਬਰ ਨ� ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪ�ਰ� ਹ�ਥ ਲਾ ਕ�
ਮ�ਥਾ ਟ�ਿਕਆ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਦ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਛ�ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕ�ਬ ਿਗਆ ਸੀ
। ਪਰ ਉਸਦ� ਬ�ਚ� ਦ� ਮ�ਥ� ਤ� ਹ�ਥ ਫ�ਰ ਉਸਨ� ਕ��ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰ�ਸ਼ਨ
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ਕਰਨ ਦਾ ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ :-

ਇਸ� ਜ�ਮਣ ਵਾਲੀ ਮ� ਤ� ਬਾਪ ਭਗਨਭਰ� ਹਨ । ਰ�ਬ ਤ� ਉਸਦ� ਭਗਤ�
ਦੀ ਖਾਸ ਿਮਹਰ ਹ� ।ਿਜਹਨ� ਨ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਬਾਿਸ਼�ਿਦਆਂ ਦੀ
ਆਪਣ� ਕਰਮ� ਨਾਲ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਬਦਲੀ ਹ� । ਇਸ ਲਈ ਇਸਦ� ਕਰਮ ਵੀ
ਬ�ਹ�ਦ ਚ�ਗ� ਹਨ । ਤ� ਭਿਵ�ਖ ਬਹ�ਤ ਸ��ਦਰ ।

ਪ�ਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਗਦਗਦ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਗਰ� ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਕਾ ਭਗਤ ਹ� ਿਨਬਿੜਆ ।

ਪਿਹਲ� ਉਹ ਹਰ ਹਫਤ� ਹੀ ਡ�ਰ� ਆਉਂਦ� ਤ� ਪ�ਰਾ ਪ�ਰਾ ਿਦਨ ਓਥ� ਹੀ
ਕ�ਢਦ� ਸੀ । ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ �ੀਤ� ਦ� ਮਹੀਨ� ਵਧਦ� ਗਏ ਿਤਉ ਂਿਤਉਂ ਉਸਦੀ
ਜਗ�ਾ ਰ�ਣਕ ਬਾਬ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਚ ਲਗਦੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ� ਨਾ ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦ� ਤ� �ੀਤ� ਦ� ਸਬ�ਧ� ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸ਼�ਕ ਉਸ� ਬ�ਸ ਐਨਾ ਹੀ
ਦ�ਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਕਈ ਸਾਲ ਿਹਮਾਿਲਆ ਚ ਤਪ�ਿਸਆ
ਕਰਕ� ਹੀ ਭ�ਗੀ ਜੀਵਨ ਿਤਆਗ ਜ�ਗੀ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਤ� ਇਸ ਚ ਰ�ਣਕ
ਦਾ ਇ�ਕ ਵ�ਡਾ ਿਹ�ਸਾ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਦ� ਹ�ਥ ਡ�ਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਦ� ਕ�ਮ
ਰਿਹਣ ਕਰਕ� ਡ�ਰ� ਦ� ਬਾਕੀ �ਬ�ਧ ਲਈ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਕ�ਲਵ�ਤ �
ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ� ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਿਜ਼ਸ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ
ਸ�ਪ�ਰਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣ� ਡ�ਰ� ਦ� ਰਾਜਨੀਤਕ ਤ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ
ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਤ� ਕਾਬ� ਰ�ਖਣ ਲਈ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਮ��ਕਰਰ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਡ�ਰ�
ਦਾ ਅ�ਦਰਲਾ �ਬ�ਧ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਤ� ਰ�ਣਕ ਵ�ਖਣ
ਲ�ਿਗਆ ਜ� ਿਕ ਹ�ਣ ਤ�ਕ �ੀਤ� ਦ� ਹ�ਥ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਆਪਣ�
ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਤ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਉਹ ਉ�ਪਰ� ਉ�ਪਰ� ਕ�ਝ ਚਲਾਕੀ
ਵੀ ਕਰਦ� ਸੀ �ੀਤ� ਇਸ � ਸ�ਭ ਲ�ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰ�ਣਕ � ਉਹ ਦਬਾ ਲ�ਦ�
ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਸਦ� ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੀਤ ਦ� ਿਮਹਣ� ਮਾਰ ਕ� ।
ਡ�ਰ� ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਗ�ਲ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦ� ਕ�ਨੀ ਪਹ��ਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
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ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਕ��ਡਲੀ ਉਸ ਹ�ਥ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਉਹ
ਦ�ਬਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਐਨਾ ਕ� ਹ�ਿਸ਼ਆਰ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ
ਿਕ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚਾਲ� ਉਹ ਸਮਝ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਉਂ ਹੀ
ਰ�ਣਕ ਦ� ਬਾਪ ਦ� ਮ�ਕ�ਦਮ� ਬਾਰ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਪ�ਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਿਮਲੀ
। ਉਦ� ਤ�ਕ ਬਲਦੀਪ � ਭ�ਜ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਉਸ ਠਾਣ� ਚ� ਆਪਣ� ਨਾਮ
ਦਾ ਪ�ਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਪ�ਰੀ ਖ�ਡ ਚ�ਹ� ਿਬ�ਲੀ ਦੀ ਦ�ੜ ਚ ਸੀ ਹਰ ਕ�ਈ ਆਪਣ� ਆਪਣ� ਮਤਲਬ
ਲਈ ਭ�ਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਅਜ� ਤ�ਕ ਕ�ਈ ਮਕਸਦ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ� ਦਰਬਾਰ�
ਗ�ਨਮ�ਨ ਨਾਲ ਘ��ਮਦ� ਨ�ਤਾ ਦ�ਖ ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਨ�ਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇ�ਛਾ
ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ । ਪ�ਸਾ ਤ� ਡ�ਰ� ਨਾਲ ਜ�ੜ ਉਸ ਕ�ਲ ਬ�ਿਹਸਾਬ ਆ ਹੀ
ਿਗਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਬਾਬ� ਦ� ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ ਦੀ ਲ�ੜ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਬਾਬ� ਦ� ਅ�ਧ� ਬ�ਲ ਤ� ਉਹ ਭ�ਜ ਉ�ਠਦਾ ਸੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਸੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ।
�ੀਤ� ਕ�ਲ ਿਫਰ ਤ� ਮ��ਡਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਪ�ਰਾ ਡ�ਰਾ ਹੀ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਸੀ ਵ�ਸ� ਵੀ ਹ�ਣ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਨਹ� ਰ�ਜ ਹੀ ਸ�ਗਤ ਐਤਵਾਰ ਿਜ�ਨੀ
ਜ�ੜਦੀ ਸੀ ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਦ� ਸਮਾਗਮ ਜ�ੜਦ� ਸੀ ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਕ�ਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਮੀਰੀ ਝਲਕਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਪਾਰਟੀ ਚ ਡ�ਰ� ਦ�
ਮਾਮਲ� ਦ�ਖਣ ਕਰਕ� ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਚ�ਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਬਾਬ� � ਕਿਹ ਿਟਕਟ ਲ� ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਜ� ਧੜ� ਚ ਬਲਦੀਪ ਦੀ
ਦਾਅਵ�ਦਾਰੀ ਮਜਬ�ਤ ਸੀ । ਤ� ਓਧਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਡ�ਰ� ਦੀ ਵ�ਟ ਆਪਣ�
ਹ�ਕ ਚ ਭ�ਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਿਸਰਫ ਡ�ਰ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਿਵ�ਚ�
ਡ�ਰ� ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰਕ� ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਹ�ਥ� ਿਜ�ਨਾ ਪ�ਸਾ ਆ ਕ� ਚਲ� ਰ�ਣਕ ਤ� ਬਾਕੀ ਲ�ਕ�
ਕ�ਲ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਉਹ ਿਖਜਦਾ ਇਸ� ਿਖਝ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਬਲਵ�ਤ
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ਰਾਏ � ਿਦ�ਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਤ� ਪ�ਸ� ਦੀ ਹ�ਰਾਫ�ਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ । ਤ� ਇਹ ਉਦ�
ਤ�ਕ ਚਲਦਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਿਰਹਾ ਜਦ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਡ�ਰ� ਦਾ ਇ�ਕ ਪ�ਰਾਣਾ
ਸ�ਵਾਦਾਰ ਮ�ੜ ਡ�ਰ� ਨਾ ਆ ਿਗਆ ।

ਪਛਾਨਣ ਵਾਿਲਆ ਨ� ਉਸ� ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ । ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਸ�ਚ ਚ
ਉਸਨ�� ਬਣਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਿਖ਼ਰੀ ਚ ਕ�ਝ
ਚ�ਿਣ�ਦਾ ਲ�ਕ� ਿਵਚ� ਸੀ ਿਜਸਨ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਚ�ਲਾ ਛ�ਡਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕ� ਉਪਦ�ਸ਼ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਸ�ਵਾਦਾਰ � ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਆਖਦ� ਸੀ ਸਭ ਤ� ਕਈ ਰਾਤ ਤ�ਕ ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਤ� ਉਹ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਿਸਰਫ ਬਾਬ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਕਰਦ� ਰਹ� ਸੀ ।
ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ� ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਬ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜਦ� ਤ�ਕ
ਉਸ ਉ�ਤ� ਹ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਸਦਾ ਕ�ਈ ਵੀ ਵਾਲ ਿਵ�ਗਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਪਰ ਤ�ਫ਼ਾਨ� ਦੀ ਸ਼�ਰ�ਆਤ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਜਦ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
ਦ� ਇ�ਕ ਬ�ਦ� ਨ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਰ�ਣਕ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ�ਰਾਣ� ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ
ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਹਵਾ ਚ ਇ�ਕ ਅ�ਲਗ ਤਰ�� ਦੀ ਬ�ਚ�ਨੀ ਘ�ਲ
ਗਈ ਸੀ ।

ਰ�ਣਕ ਦ� ਨਾਮ ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਸ�ਣਕ� ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਹ�ਸ਼ ਹੀ
ਉ�ਡ ਗਏ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਪ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਟ�ਬਰ ਸਾਲ ਪ�ਰਾ ਹ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਹੀ ਡ�ਰ� ਚ ਲ�ਗਭ�ਗ ਿਟਕ ਿਗਆ ਸੀ । ਿਪ�ਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ
ਠ�ਕ� ਤ� ਦ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਉਂਝ ਵੀ ਡ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਰਾ �ਬ�ਧ ਉਸਦ� ਤ� ਰ�ਣਕ ਦ�
ਹ�ਥ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਕ�ਲ ਰ�ਣਕ ਦਾ ਰਿਹਣਾ ਉਸ� ਖ�ਟਕਣ ਲ�ਗਾ
ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਨ� ਕਦ� ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਉਸ ਿਹ�ਸ� � ਨਹ� ਸੀ
ਦ�ਿਸਆ । ਉਸ� ਇਹ ਜ਼ਰ�ਰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟ ਰਿਹ ਚ��ਕਾ
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ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇ�ਝ ਸਾਹਮਣ� ਤਾਕਤਵਰ ਰ�ਪ ਚ ਆ ਖੜਾ ਹ�ਏਗਾ ਨਹ�
ਪਤਾ ਸੀ । ਤ� ਉਸਦੀ ਗ਼�ਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਹਰ ਵ�ਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਆਸ
ਪਾਸ ਘ��ਮਦੀ ਰ�ਣਕ ਕੀ ਅਜ� ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹ� ।
ਉਸਦ� ਿਦਲ� ਿਦਮਾਗ਼ ਤ� ਸ਼�ਕ ਦ� ਬੀਜ ਡ��ਘ� ਹ��ਦ� ਗਏ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਸਨ�
ਰ�ਣਕ � ਉਸਦ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਬਾਰ� ਪ��ਛ ਨਾ ਿਲਆ ।

ਰ�ਣਕ ਨ� ਸਭ ਸ�ਚ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਆਪਣ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਬਾਰ�
ਿਜ�ਨਾ ਕ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਹਜ਼ਮ ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਓ�ਨ� ਕ� ਉਸ ਤਰੀਕ� ਸਮਝਾ
ਿਦ�ਤਾ । ਭਲਾ ਕ�ਈ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ� ਦੀ ਖ�ਬਸ�ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ� ਰਾਹ� ਦ�ਸ
ਸਕਦਾ ? ਦ�ਸ�ਗਾ ਵੀ ਤ� ਸ�ਣਨ ਵਾਲ� � ਗ�ਦ ਹੀ ਲ�ਗ�ਗਾ ਭਾਵ� ਮਿਹਸ�ਸ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਸਵਰਗ ਦ� ਝ��ਟ� ਿਕਉਂ ਨਾ ਹ�ਣ । ਪਰ
ਰ�ਣਕ � ਵੀ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਤ� ਪ�ਕਾ ਸੀ ਜਿਤ�ਦਰ ਤ�
ਜਿਤਨ ਬਣ ਚ��ਕਾ ਬਾਬਾ ਹ�ਣ ਉਸ ਕਾਮ ਭਰੀ ਦ�ਨੀਆਂ ਤ� ਕ�ਹ� ਦ�ਰ ਸੀ ।
ਭਾਵ� ਕਦ� ਕਦ� ਰ�ਣਕ � ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨਜਰ� ਚ ਕ�ਝ ਜਲਦਾ
�ਤੀਤ ਹ��ਦਾ ਤ� ਕਦ� ਕਦ� ਉਸ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਜੀਿਵਤ ਹ� ਉ�ਠਦ� ਤ�
ਅ�ਖ� ਚ ਮ�ਲ� ਜ�ਰੀ ਹ�ਝ� ਆ ਿਡ�ਗਦ� ।
ਉਦ� ਤ�ਕ ਮ�ੜ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦੀਆਂ ਵ�ਟ� ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਤ�
ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ�ਵ� ਪਾਰਟੀ ਵ�ਲ� ਿਟਕਟ ਲ�ਣ ਦ� ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ । ਿਟਕਟ ਉਸ� �
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਿਜਸਦ� ਹ�ਕ ਚ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਵ� । ਤ� ਇ�ਕ
ਸਵ�ਰ ਤ�ਰ�ਤ ਪ�ਜਾ ਮਗਰ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਬਲਦੀਪ, �ੀਤ� ,ਪ�ਰਾਣ�
ਸ�ਵਾਦਾਰ ਆਪਣ� ਭਰਾ ,ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਰ�ਣਕ ਦੀ ਮ�ਜ�ਦਗੀ ਚ ਆਪਣਾ
ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਬਲਦੀਪ ਦ� ਡ�ਰ� � ਿਦ�ਤ� ਯ�ਗਦਾਨ � ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕ� ਉਸਨ�
ਬਲਦੀਪ � ਹੀ ਿਟਕਟ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਸਭ � ਮ�ਨਣਾ
ਿਪਆ । ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਿਪਛਲ� ਇ�ਕ ਸਾਲ ਤ� ਿਜ�ਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ
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ਪ�ਰੀ ਬ�ਕਾਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਿਨਕਲਣਾ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ �
ਪ�ਜ ਸਾਲ ਅ�ਗ� ਿਖਸਕਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਚ��ਪਚਾਪ ਲ�ਗਰ ਹਾਲ ਚ ਜਾ ਕ� ਕ�ਮ ਕਰਨ
ਲ�ਗਾ । ਉਦ� ਹੀ ਇਸ਼ਾਰ� ਨਾਲ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਭਰਾ ਹਰਦ�ਵ ਨ� ਇਸ਼ਾਰ�
ਨਾਲ ਆਪਣ� ਕ�ਲ ਬ�ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਸਨ� ਹਰਬ�ਸ ਰਾਏ � ਪ�ਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਹਰਬ�ਸ ਰਾਏ ਦਾ ਸ�ਦ�ਸ਼ ਲ� ਕ� ਉਹ ਆਇਆ
ਸੀ ।
ਸ�ਦ�ਸ਼ ਸਾਫ ਸੀ ਿਕ ਭਾਵ� ਡ�ਰ� ਕਰਕ� ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਿਜ�ਤ ਜਾਏ ਤ�
ਕ�ਝ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟ� ਵੀ ਪਰ ਇ�ਕ ਗ�ਲ ਤ�ਅ ਸੀ ਿਕ ਸਰਕਾਰ
ਜਰ�ਰ ਬਦਲ�ਗੀ ਤ� ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦ� ਹੀ ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਡ�ਰ� �
ਪਾਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵ�ਗਾ ।
ਪਰ ਜ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਾਥ ਦਵ� ਤ� ਡ�ਰ� ਦੀ ਅ�ਨ�ੀ ਸ਼ਰਧਾ � ਲ�ਕ� ਦ� ਮਨ�
ਿਵਚ� ਤ�ੜਕ� ਜਰ�ਰ ਹੀ ਡ�ਰ� ਦੀ ਵ�ਟ ਿਖ�ਡਾ ਕ� ਇਹ ਸੀਟ ਤ� ਨਾਲ ਦੀਆਂ
ਸੀਟ� ਵੀ ਕ�ਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਤ� ਜ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਿਜ�ਿਤਆ ਤ�
ਮ�ਤਰੀ ਬਣਕ� ਿਕਸ� ਨਾ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਆਪਣ� ਨਾਲ ਸ��ਟ ਕਰ
ਲਵ�ਗਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਨਗਮ ਦੀ ਚ�ਅਰਮ�ਨੀ ਦਵਾਏਗਾ ।ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ
� ਇਹ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਹ�ਏਗਾ ਿਕ�ਝ । ਤ� ਿਫਰ ਉਸਦ�
ਅ�ਗ� ਭ�ਦ ਖ��ਲ�ਦ� ਗਏ ਜ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਚ�ੜ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ
।

ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਦ� ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚ ਰ�ਖੀ ਉਸ ਮੀਟ�ਗ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤ�
ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਪ�ਰਾ ਇ�ਤਜ਼ਾਮ ਸੀ । ਤ� ਮੀਿਟ�ਗ ਚ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਉਸਦਾ ਪੀ
ਏ ਤ� ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਿਬਨ� ਇ�ਕ ਦ� ਹ�ਰ ਜਣ� ਸੀ ।
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਜਿਤ�ਦਰ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਸਾਰੀ
ਕਹਾਣੀ ਦ�ਸੀ । ਇਥ� ਤ�ਕ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਤ� ਫ਼ੜ� ਜਾਣ
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ਮਗਰ� ਭ�ਜ ਜਾਣ ਬਾਰ� ਵੀ । ਤ� ਿਫਰ ਹ�ਣ ਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਬਾਰ�
ਿਜ਼ਸ� ਲ�ਕੀ ਲ�ਗ�ਟ ਦਾ ਪ�ਕਾ ਸਮਝਕ� ਪ�ਜਦ� ਹਨ ਉਸਦਾ �ੀਤ� ਨਾਲ
ਸਾਰ� ਅਫ�ਅਰ ਦੀ ਗ�ਲ ਦਾ ਕ�ਝ ਲ�ਕ� � ਪ�ਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਗ�ਲ ਲ�ਕਵ� ਸੀ
ਪਰ ਸ�ਚੀ ਸੀ ਲ�ਕੀ ਕਿਹ�ਦ� ਸੀ ਿਕ �ੀਤ� ਦ� ਮ��ਡ� ਦ� ਨਕਸ਼ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਨਾਲ ਿਮਲਦ� ਹਨ ।

ਪਰ ਉਸਤ� ਵੀ ਡ��ਗਾ ਸ�ਚ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬ� ਦਾ ਜ� ਿਜਸਦ� ਨਾਮ ਤ�
ਡ�ਰਾ ਬਿਣਆ ਸੀ ਭਾਵ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਨਾਮ ਤ� । ਤ� ਇਸ ਸ�ਚ � ਸਾਹਨਣ�
ਰਿਖਆ ਸੀ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਨ� ।
……..

ਭਲਵਾਨ � ਪਿਹਲੀ ਉਮਰ� ਹੀ ਕਬ�ਡੀ ਖ�ਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ । ਸਰੀਰ
ਉਸਦਾ ਬਹ�ਤ ਭਰਵ� ਸੀ । ਕ�ੜੀਆਂ ਕੀ ਤ� ਿਵਆਹੀਆਂ ਕੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਭ�ਜ
ਭ�ਜ ਤਕਦੀਆਂ ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਬਹ�ਤ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਿਕਸ� ਕ�ੜੀ ਤ�
ਆ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਕ�ੜੀ ਦੀ ਇ�ਜਤ ਲ�ਕਾ ਕ� ਰ�ਖਦ� ਉਸਨ� ਨਾਮ ਨਹ� ਸੀ
ਦ�ਿਸਆ । ਮ�ਜ਼ੀ ਵ�ਲ� ਡ�ਰਾ ਸ�ਭਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਹ ਤ� ਕ�ੜੀ ਉਸ� ਖ�ਹੀ ਤ�
ਬਣ� ਖ�ਡਰ ਮਕਾਨ ਚ ਿਮਿਲਆ ਕਰਦ� ਸੀ । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਹ�ਰ ਜ�ੜ� ਅ�ਡ� ਅ�ਡ
ਵ�ਲ� ਿਮਲਦ� ਸੀ । ਆਿਸ਼ਕ� ਲਈ ਜ�ਨਤ ਸੀ । ਪਰ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਆਉਂਦ� ਹੀ
ਸਭ ਬਦਲ ਿਗਆ । ਿਮਲਣ ਲਈ ਕ�ਈ ਸ�ਖੀ ਥ� ਨਾ ਿਮਲਦੀ । ਿਫਰ
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਉਦ� ਅਿਜਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ� ਵੀ ਪਖ�ਡ ਤ� ਨਫਰਤ ਸੀ । ਤ�
ਉਹ ਮ�ਜ਼ੀ � ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ
ਿਡਊਟੀ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਬਾਪ� ਦ� ਜ��ਟ ਨ� ਬਾਬ� ਤ� ਿਨਗ�ਾ ਰ�ਖ ਉਸ� ਮਾਰ ਕ�
ਸ��ਟਣ ਦ� ਸਹੀ ਸਮ� ਦ�ਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚ��ਪ ਕਰਕ�
ਡ�ਰ� ਦ� ਬਾਕੀ ਸ�ਵਕ� ਨਾਲ ਬਾਬ� ਦੀ ਸ�ਵਾ ਤ� ਮਦਦ ਚ ਲ�ਗ ਿਗਆ ।

ਉਸਦ� ਵਧੀਆ ਕ�ਦ ਕਾਠੀ ਤ� ਜ�ਰ � ਵ�ਖ ਜ�ਰ ਭਾਰ ਦ� ਬਹ�ਤ� ਕ�ਮ ਮ�ਜ਼ੀ
ਉਸਤ� ਲ�ਦਾ । ਜੜੀਆਂ ਬ�ਟੀਆਂ � ਪੀਹਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਘ�ਟਣੀਆਂ ਆਿਦ
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। ਬਾਬ� ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਤ� ਉਹ ਬਹ�ਤ �ਭਾਿਵਤ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਿਜਉਂ
ਹੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਨ�ਗ� ਿਫਰਦ� ਕ�ਲ ਬ�ਢੀਆਂ ਤ� ਕ�ੜੀਆਂ � ਵ�ਖਦਾ ਉਸਦਾ
ਮਨ ਗ��ਸ� ਨਾਲ ਭਰ ਜ�ਦਾ । ਬਾਬ� � ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਪ�ਕਾ ਹ� ਜ�ਦਾ
। ਪਰ ਉਦ� ਉਸਦ� ਉ�ਤ� ਖ�ਦ ਤ� ਮ�ਸੀਬਤ ਆ ਵ�ਜੀ । ਉਸਦੀ ਮਿਹਬ�ਬ
ਕ�ੜੀ � ਅਚਾਨਕ ਗਰਭ ਠਿਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਹ
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ� ਇਹ ਕ�ਮ ਿਸਰਫ ਦਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ
ਉਸ ਿਵ�ਚ ਵੀ ਉਹਨ� ਦ� ਫ਼ੜ� ਜਾਣ ਤ� ਸਮਾਜ ਚ ਇ�ਜਤ ਖਰਾਬ ਹ�ਣ ਦਾ
ਪ�ਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ ਕੀ ਜ� ਮ�ਜ਼ੀ
ਬ�ਚਾ ਹ�ਣ ਲਈ ਜੜੀ ਬ�ਟੀ ਦ� ਸਕਦਾ ਤ� ਜਰ�ਰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸਨ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਪ�ਰ ਫੜ ਲ� । ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ �ਣ ਸੀ ਿਕ
ਿਜ਼�ਦਗੀ ਿਸਰਫ ਦ�ਣ ਲਈ ਗ�ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਹ� ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹ� । ਪਰ ਜਦ� ਭਲਵਾਨ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ� ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਜ� ਅਜ�
ਪ�ਰੀ ਬਣੀ ਨਹ� ਉਸ� ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ� ਸਕਦਾ ਦ� ਹ�ਰ
ਿਜ�ਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹ� ਜਾਣ । ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਮਗਰ� ਸ਼ਾਇਦ ਦ�ਹ� ਕ�ਲ
ਮਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਚਾਰਾ ਨਹ� ।ਇ�ਕ� ਿਪ�ਡ ਚ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ !
ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਸਮਿਝਆ ਤ� ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਕ�ੜੀ � ਜੜੀ ਬ�ਟੀਆਂ ਘ�ਲ ਸ�ਚ ਹੀ
ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਿਪਆਇਆ ਿਕ ਦ� ਿਦਨ ਚ ਹੀ ਖ�ਨ ਤ� ਲ�ਥੜ� ਬਣ ਜ� ਵੀ ਸੀ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਡ�ਗਾ । ਤ� ਉਹਨੀ ਿਦਨੀ ਕ�ੜੀ ਰਹੀ ਵੀ ਡ�ਰ� ਹੀ ਸੀ । ਮ�
ਬਾਪ � ਮ�ਜ਼ੀ ਤ� ਯਕੀਨ ਹੀ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ
ਘ��ਮਦੀਆਂ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਭਾਵ� ਕ�ਝ ਪਿਰਵਾਰ� � ਨ�ਗ� ਰਿਹਣ ਤ� ਇਤਰਾਜ
ਵੀ ਸੀ । ਤ� ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਬਾਪ ਅਮਰ� ਤ� ਭਲਵਾਨ ਦ�
ਗਰ��ਪ � ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਭਲਵਾਨ ਹ�ਣ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ ।ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ
ਉਸ� ਰ�ਬ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਰਾਤ ਅਮਰ� ਤ� ਭਲਵਾਨ ਦ� ਗਰ��ਪ ਨ� ਫ�ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤ�
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ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਉਹਨ� � ਡ�ਰ� ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਮਰ�
ਸ��ਤਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਆ ਨਹ� ਸੀ ਸਿਕਆ । ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭਲਵਾਨ ਹੀ
ਅ�ਦਰ ਜਾ ਕ� ਵ�ਖਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਿਟਕ ਿਟਕਾਅ ਹ� ਜ� ਨਹ� । ਉਹ
ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਿਵਚ� ਕ�ਈ ਅ�ਦਰ ਜਾਏ ਜ� ਉਹ ਜ�ਦ� ਜਰ�ਰ
ਹੀ ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਆਿਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਹ�ਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਭਲਵਾਨ ਨ� ਹੀ ਡ�ਰ� ਤ�
ਦ� ਿਕ�ਿਲਆ ਦੀ ਵਾਟ ਚ ਭ�ਜ ਭ�ਜ ਕ� ਸਾਹ� ਸਾਹ ਹ�ਏ ਨ� ਪ�ਰ� ਡਰ� ਹ�ਏ
ਹਾਵ ਭਾਵ ਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ� ਜਦ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਹ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ
ਟ�ਕੜ� ਟ�ਕੜ� ਹ�ਇਆ ਿਪਆ । ਉਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵ�ਖ ਸਭ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਡਰ
ਗਏ । ਇਸ ਲਈ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਘਰ� � ਚਲ� ਗਏ ਜ� ਵੀ ਗ�ਲ ਹ�ਈ ਸੀ
ਹ�ਇਆ ਉਹੀ ਸੀ ਜ� ਉਹ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਤ� ਅਗਲੀ ਸਵ�ਰ ਹੀ ਉਸਨ� ਮ�ਜ਼ੀ
� ਸਭ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਜਵ� ਹੀ ਸਭ ਮ�ਜ਼ੀ � ਿਮਲਣ ਆਏ
ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਇਹ� ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਰਾਤੀ ਤ� ਵ�ਢਣ ਆਏ ਸੀ ਿਫਰ
ਮ�ੜ ਿਕਉਂ ਗਏ ।

ਇ�ਝ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਿ�ਸ਼ਮ� ਦਾ ਇ�ਕ ਡਰ ਤ� ਇ�ਕ ਖ�ਫ ਉਹਨ� ਦ� ਮਨ ਚ ਭਰ
ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਉਸਦਾ ਿਵਰ�ਧ ਕਰਦ� ਕ��ਝ ਇ�ਕ ਲ�ਕ ਵੀ ਉਸਦ� ਪ�ਖੀ ਹ�
ਗਏ ਸੀ । ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਚ�ਲਾ ਬਣ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਤ� ਉਸਦ� ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਖਾਸ ਭਗਤ� � ਉਸਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਰਿਹਣ ਲ�ਗਾ ।
ਨਗਨ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਬਹ�ਤਾ ਸਮ� ਅ�ਦਰ ਦ� ਹਨ�ਰ� ਕਮਰ� ਚ ਿਧਆਨ
ਲਾਉਂਦਾ ਜ� ਇ�ਕ ਭ�ਰ� ਵਰਗੀ ਗ�ਫਾ ਸੀ । ਿਸਰਫ ਭਲਵਾਨ ਸਣ� ਦ� ਿਤ�ਨ
ਚ�ਲ� ਉਸ ਕ�ਲ ਜ�ਦ� ਸੀ । ਬਾਕੀ ਲ�ਕੀ ਬਾਹਰ� ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਖੜਾਵ� �
ਮ�ਥਾ ਟ�ਕ ਮ�ੜ ਜ�ਦ� ।
ਹ�ਣ ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ� ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਜ�ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਰਾਮਾਤੀ
ਨਹ� ਸੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਅ�ਤ ਿਕ�ਝ ਹ�ਇਆ ਤ� ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ � ਉਹ
ਿਧਆਨ ਨ ਸ�ਣ ਰਹ� ਸੀ ।ਭਲਵਾਨ ਬਾਬ� ਦ� ਸਭ ਤ� ਖਾਸ ਬ�ਿਦਆ ਸੀ
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ਉਦ� ਤ� ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਯਕੀਨ ਉਸ� ਵੀ ਉਸ� � ਸੀ ਮ�ਜ਼ੀ ਉ�ਤ� । ਲ�ਕ�
ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਿਕ ਬ�ਢੀਆਂ ਬਾਬ� ਕ�ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਹ�ਣ
ਹਾਸ�ਹੀਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ�ਚਮ��ਚ ਆਮ ਲ�ਕ� ਤ� ਉ�ਪਰ ਉ�ਠ ਕਾਮ ਤ� ਮ�ਕਤ
ਹ� ਿਗਆ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ
ਕ�ਈ ਹਲਚਲ ਹ� ਵੀ ਸਕਦੀ ਹ� ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹ� ਹੀ ਨਹ�
ਸਕਦਾ ।
ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ ਜਦ� ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹ� ਤ� ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਤ�
ਬ�ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਖ�ਡਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ । ਬ�ਿਚਆਂ ਦ� ਮਨ� ਚ ਉਸ ਲਈ ਡਰ ਵੀ
ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਰ�ਬ ਹ�ਣ ਵਰਗਾ ਅਿਹਸਾਸ ਘਰਿਦਆਂ ਨ� ਉਹਨ� ਦ� ਮਨ�
ਚ ਬਾਬ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਦ�ਗਰ ਵਰਗੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਰ�ਖੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਬਮਾਰ�
� ਠੀਕ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ,ਬ�ਚ� ਜ�ਮਣ ਲਈ ਵਰ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ,ਰ�ਕ� ਕ�ਮ ਬਣਾ
ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਜਾਦ�ਗਰ� ਵਰਗਾ ਹ�ਰ ਿਕ�ਨਾ ਕ�ਝ । ਇਸ ਲਈ ਬ�ਚ� ਉਸ
ਕ�ਲ ਖ�ਡਦ� ਵੀ ਤ� ਉਸ ਦ� ਨਾਲ ਆਲੀਆਂ ਭ�ਲੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਵੀ ਕਰਦ� ।
ਤ� ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦ� ਭਲਵਾਨ ਿਪਛਲ� ਕਮਰ� ਚ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ�
ਊਹ ਅ�ਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵ�ਖ ਸ�ਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ । ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਇ�ਕ ਛ�ਟੀ
ਕ� ਉਮਰ ਦੀ ਕ�ੜੀ � ਫੜ ਕ� ਆਪਣ� ਪ�ਟ� ਤ� ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ
ਕ� ਿਬਠਾ ਰਿਖਆ ਸੀ ਬ�ਚੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬ�ਰੀ ਸੀ ਉਹ ਰ� ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ
ਡਰਦ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਅਵਾਜ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਨ�ਕਲ ਰਹੀ । ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਬਾਬ� ਤ�
ਸ਼�ਤਾਨ ਬਣ ਇ�ਕ ਅਣਭ�ਲ ਬ�ਚੀ ਦਾ ਸ�ਸ਼ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕ�ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ
ਸਭ ਬ�ਿਨ�ਆ ਿਪਆ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਕਾਮ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਦਮਾਗ ਉਸ� ਇ�ਝ
ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ� ਲਈ ਉਕਸਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਸਮ� ਤ� ਇਹ ਚ�ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਿਕ�ਨ� ਬ�ਚ� ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹ� ਚ��ਕ� ਸੀ ।
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ਸ਼ਾਇਦ ਤ�ਹੀ ਕਈ ਬ�ਚ� ਆਉਂਦ� ਆਉਂਦ� ਇ�ਥ� ਅਉਣ� ਹ�ਟ ਜ�ਦ� ਸੀ ।
ਭਲਵਾਨ ਦ� ਮਨ ਚ ਸਭ ਕ�ਝ ਇ�ਕ ਿਫਲਮ ਵ�ਗ ਘ��ਮ ਿਗਆ । ਕਈ
ਬ�ਿਚਆਂ ਦਾ ਬਾਬ� � ਛ�ਹਣ ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਆਇਆ ਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ
ਸੀ ਬਾਬ� ਦਾ ਨਹ� ।
ਉਸਦ� ਮਨ ਤ� ਮਾਨ� ਕ�ਝ ਹਾਵੀ ਹ� ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਿਕਥ� ਤ� ਿਕਵ� ਉਸ ਚ
ਜ�ਸ਼ ਆਇਆ । ਉਸਨ� ਦਰਵਾਜ਼� � ਥ�ੜ�ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਨ� ਕ�ੜੀ
� ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਕ�ੜੀ ਰ�ਦੀ ਤ� ਲ�ਗਭ�ਗ ਡਰੀ ਓਥ� ਦ�ੜ ਗਈ ।

ਭਲਵਾਨ ਨ� ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ�ਿਖਆ ਤ� ਇ�ਕ ਲ�ਹ� ਦੀ ਰਾਡ ਉਸ�
ਿਦਸੀ ।
ਹਲਕ� ਉਸਨ� ਰਾਡ ਚ��ਕੀ ਤ� ਕ�ੜੀ ਦ� ਿਨਕਲਦ� ਹੀ ਹ�ਲੀ ਜਹ� ਅ�ਦਰ
ਵਿੜਆ । ਮ�ਜ਼ੀ ਉਸ� ਦ�ਹਲੀ ਕ�ਲ ਿਪ�ਛ� ਵ�ਲ � ਮ�ੜਦਾ ਿਮਿਲਆ ।

ਤਾੜ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਰਾਡ ਉਸਦ� ਿਸਰ ਚ ਵ�ਜੀ ਤ� ਉਸਦ� ਿਸਰ ਦਾ ਕਪਲ
ਓਥ� ਹੀ ਖ��ਲ ਿਗਆ ।

ਭਲਵਾਨ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਤ� ਡਰ ਿਗਆ ।ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ
ਹਊਆ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਉਹ ਲ�ਕ� � ਸ਼ਰਧਾ ਤ� ਡਰ
ਨਾਲ ਉ�ਲ� ਿਕਵ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਿਸ�ਖ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ
ਲਈ ਉਸਨ� ਬਾਬ� ਦ� ਚ�ਲਾ ਛ�ਡਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਤ� ਬਾਕੀ ਦ� ਇ�ਕ ਦ�
ਸ�ਵਾਦਾਰ� � ਉਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਸਮ�ਗਰੀ ਲ�ਣ ਲਈ ਇ�ਧਰ ਓਧਰ
ਘ�ਲ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਇ�ਕ ਰਾਤ ਕ�ਲ� ਹ��ਦ� ਹੀ ਬਾਬ� � ਡ�ਰ� ਚ ਹੀ ਜੜੀ
ਬ�ਟੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਇ�ਕ ਥ� ਦ�ਬ ਿਦ�ਤਾ ।
ਤ� ਉ�ਪਰ� ਇ�ਝ ਿਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਸ� � ਸ਼�ਕ ਵੀ ਨਾ ਹ�ਇਆ ।

ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ�ਲ� ਉਹ ਸ�ਵਾਦਾਰ� � ਿਜਵ� ਆਖਦਾ ਸਭ ਮ�ਨਦ� ਗਏ ਮ
ਓਥ� ਅ�ਗ� ਹ�ਰ ਲ�ਕ ।

ਿਕਸ� � ਕਹ� ਿਕ ਿਕਸ� ਿਦਨ ਬ�ਦਾ ਚ�ਨ ਤ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਲ�ਕ� ਕਿਹਣਗ� ਿਕ
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ਲ� ਮ�ਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਐਵ� ਿਕਵ� ਹ�ਜ� । ਕਰਕ� ਿਦਖਾ ਤ� ਮ�ਨਗਾ । ਪਰ ਿਜਸ
ਵੀ ਬਾਬ� ਜ� ਇਸ਼ਟ � ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮ�ਨਦ� ਹ�ਣ ਉਸ ਬਾਰ� ਤ�ਸ� ਇਹ
ਕਿਹ ਦਵ� ਿਕ ਊਹਨ� ਸ�ਆਹ � ਮ�ੜ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਲ�ਕੀ ਹ�ਥ
ਜ�ੜ ਕ� ਰ�ਬ ਰ�ਬ ਕਰਣਗ� । ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ
ਝ�ਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬ�ਹ�ਦ ਸ�ਖਾ ।
ਇਹ� ਗ�ਰ ਭਲਵਾਨ � ਸਮਝ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਦ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਝ�ਠ ਘੜ� ਬਾਬ� ਦ� ਕੀਤ� ਵਚਨ� ਬਾਰ�
ਝ�ਠ ਬ�ਲ� । ਉਸ� ਸੀ ਿਕ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਮਰਦ� ਹੀ ਡ�ਰਾ ਖਤਮ ਹ�ਜ� ਿਪ�ਡ� ਗ�ਦ
ਚ��ਿਕਆ ਜਾਊ ।

ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਲ�ਕ ਬਾਬ� ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲ�ਗ� ਪਰ ਹ�ਲੀ
ਹ�ਲੀ ਰ�ਝਾਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਤ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਕ�ਈ ਸ�ਸ਼ਣ ਨਹ� ਕਰਦਾ ।
ਮਗਰ� ਉਸਨ� ਡ�ਰ� ਦ� ਸਭ ਸ�ਵਾਦਾਰ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਭਜਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।ਤ�
ਿਜਥ� ਬਾਬ� � ਦ�ਿਬਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ�ਾ ਪ�ਕਾ ਚਬ�ਤਰਾ ਬਣਵਾ ਕ� ਬਾਬ� ਦੀ
ਨਾਮ ਤ� ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕ� ਿਕ ਮ�ੜ ਲ�ਕੀ ਉਸ� ਢਾਹ�ਣ
ਦੀ ਗ�ਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪ�ਟਣਾ ਦ�ਰ ।

ਤ� ਪਾਪ� ਨਾਲ ਭਰ� ਡ�ਰ� ਤ� ਉਹ ਹ�ਰ ਨਹ� ਰ�ਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇ�ਕ
ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਚ��ਪ ਚਾਪ ਿਖਸਕ ਿਗਆ ।

ਉਦ� ਮ�ਿੜਆ ਜਦ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਡ�ਰ� � ਸ�ਿਭਆ ।

……….

ਕ�ਲਵ�ਤ � ਗ�ਲ ਤ� ਭਾਵ� ਅ�ਧ ਕ� ਯਕੀਨ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗ�ਲ
ਦਾ ਿਕ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਬ�ਚੀਆਂ ਦਾ ਸ�ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਅ�ਜ ਦ�
ਡ�ਰ� ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ? ਹ�ਣ ਡ�ਰਾ ਿਸਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ ਹ� ਸ਼ਰਧਾ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਹ� । ਿਫਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵ�ਗਾ ।
ਭਲਵਾਨ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣ ਮ�ਸਕਰਾਇਆ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਵੀ ਹ�ਸ ਿਪਆ





30/04/2020 ਨਾਵਿਲਟ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ – Harjot Di Kalam ਹਰਜ�ਤ ਦੀ ਕਲਮ

https://harjotdikalam.com/2020/04/30/derafull/ 86/101

ਸੀ ।
ਭਲਵਾਨ ਬ�ਿਲਆ,” ਜਦ� ਮ� ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਆਇਆ ਤ� ਮ�� ਵੀ ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਇਸਦ� ਿਪ�ਛ� ਤ�ਕ ਿਗਆ ਤ� ਪਤਾ ਲ�ਗਾ
ਿਕ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਿਸ਼�ਦਰ ਤ� ਲ� ਕ� ਰ�ਣਕ ਤ�ਕ ਦ� ਇਸਦ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ।”

ਰ�ਣਕ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚ�ਗਾ ਨਾ ਲ�ਗਾ । “ਪਰ
ਪ�ਰਾਣੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦਾ ਇਥ� ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ?” ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਗ��ਸਾ ਚਿੜਆ
ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
-ਤ�ਹਾ� ਕੀ ਲਗਦਾ ਿਕ �ੀਤ� ਰ�ਣਕ � ਇਥ� ਲ� ਕ� ਿਕਉਂ ਆਈ ?ਬਲਵ�ਤ
ਰਾਏ ਨ� ਉਸ� ਰ�ਣਕ ਦ� ਨਾਮ ਤ� ਜ�ਰ ਦ�ਕ� ਪ��ਿਛਆ ।

ਉਸਦ� ਜ�ਰ ਿਦ�ਿਦਆ ਹੀ ਕ�ਝ ਗ�ਲ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਿਦਲ ਚ ਸਾਫ ਹ� ਗਈਆਂ
।

ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਬ�ਿਲਆ ,”ਜਰ�ਰ ਹੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਜ� �ੀਤ� ਨ�
ਬਾਬ� � ਉਹਨ� ਿਦਨ� ਚ ਖ�ਸ਼ ਰ�ਖਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਉਹ ਖ�ਦ
ਗਰਭਵਤੀ ਹ� ਗਈ “।

ਮਤਲਬ ! ਉਸਦ� ਗਰਭਵਤੀ ਹ�ਣ ਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਚ ਕੀ ਸਬ�ਧ ?

ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਮਝਕ� ਵੀ ਸ�ਚ ਉਹਨ� ਮ��ਹ� ਸ�ਣਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
“ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਦ� ਤ�ਕ �ੀਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਹਰ ਇ�ਛਾ
ਪ�ਰੀ ਕਰਦ� ਰਹੀ ਿਫਰ ਰ�ਣਕ ……” .

“ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਬ�ਦ ਕਰ� ,ਕ�ਲਵ�ਤ ਚੀਿਕਆ ।

“ਰ�ਣਕ ਇ�ਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਇਵ� ਦਾ ਹ� ਕ�ਈ ਵੀ
ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ� ਰ�ਣਕ ਦੀ ਕੀ ਲ�ੜ “। ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ।
-“ਇਹ ਿਸਰਫ �ੀਤ� � ਪਤਾ ਹ� ਸਕਦਾ ,ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ
ਇ�ਛਾ ਸੀ! ਜ� �ੀਤ� ਹੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਆਪਣ� ਹ�ਕ ਚ ਰ�ਖ ਡ�ਰ� ਦ� ਸਭ
ਕਬਜ� ਰ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।ਇਸ� ਲਈ ਬਲਦੀਪ � ਿਟਕਟ ਵੀ ਿਮਲ ਗਈ
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ਤ� ਕ�ਈ ਨਵੀ ਕ�ੜੀ ਡ�ਰ� ਦ� ਨਾਮ ਰ�ਲਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ “
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਉਸ� ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜ�ਰ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
“ਪਰ ਮ�� ਪਤਾ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਇ�ਝ ਦਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਤ� ਸਮਝਦਾਰ ਕ�ੜੀ ਹ� ਿਪਛਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹ� ਦ�ਹਰਾਏਗੀ।”
ਕ�ਲਵ�ਤ ਿਫਰ ਗਰਿਜਆ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉ�ਤਰ ਿਗਆ ਸੀ ।
” ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦ�ਬੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� � ਜਗਾ ਕ� ਿਪਆਰ ਜ� ਸ਼ਰਧਾ ਦ�
ਨਾਮ ਤ� ਕਦ� ਵੀ ਉਸਦਾ ਉ�ਲ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ� । ਤ� ਮ�ਰਾ ਇ�ਕ ਯਾਰ
ਕਿਹ�ਦਾ ਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤ�ਵੀ ਤ� ਕਦ� ਅ�ਨ�ਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ� ਇਹ ਤ� ਥ�ਲ�
ਪਈ ਮ��ਕਰ ਜ�ਦੀ ਹ� ਪਰ ਹ� ਹ� ਸਕਦਾ ਹ� ਿਕ ਰ�ਣਕ ਿਪਆਰ ਤ� ਸ਼ਰਧਾ
ਦ� ਚ��ਗਲ� ਚ ਨਾ ਫਸੀ ਹ�ਏ । ਇਸਦਾ ਕ�ਈ ਸਬ�ਤ ਵੀ ਸਾਡ� ਕ�ਲ ਨਹ� । “
ਉਸਦ� ਪਰ ਨ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਕ�ਬਣ ਲਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਚਲ� ਉਸ�
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਝ ਨਹ� ਕਰ�ਗੀ ਰ�ਣਕ ।

……..

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਡ�ਰ� ਦ� ਇਸ ਭ�ਡ� � ਿਕ�ਝ ਭ�ਿਨਆ ਜਾਏ ਤ�
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਸਾਰਾ ਪਲ�ਨ ਖ��ਲ� ਕ� ਦ�ਿਸਆ । ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ�ਰ�ਤ
ਿਤਆਰ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਜਿਤਨ ਬਾਰ� ਸ�ਣਕ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ
ਨਫਰਤ ਦੀ ਅ�ਗ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਗਰ� ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਦ�ਰ ਚ�ਿਲਆ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਬਾਕੀਆਂ
ਵ�ਗ ਦ� ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਬਾਹ� ਚ ਗ��ਮ ਕ� ਸ� ਿਗਆ ।ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪਖ�ਡ �
ਤ�ੜਨ ਦਾ ਇ�ਕ� ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� � ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਕ�
ਦ�ਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣ� ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਏ । ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਿਜਹ� ਟਾਈਮ ਜਾਵ�
ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵ�ਟ� ਟ��ਟਣ ਤ� ਡਰਦੀ ਡ�ਰ� ਤ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਕ�ਝ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰ� । ਇਸ ਲਈ ਫ਼�ਸਲਾ ਇਹ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਬ� ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਲ�ਕਵ�
ਕ�ਮਰਾ ਿਟਕਾਇਆ ਜਾਏ ਿਜਸ ਤ� ਸਭ ਸਾਹਮਣ� ਆ ਜਾਏ ।
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ਇਸ� ਕ�ਮ � ਿਸਰਫ ਕ�ਲਵ�ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਬਲਦੀਪ �ੀਤ� ਤ�
ਰ�ਣਕ ਤ� ਿਬਨ� ਚ�ਥਾ ਬ�ਦਾ ਿਸਰਫ ਉਹ� ਸੀ ਜ� ਬਾਬ� ਦ� ਪਲ�ਘ ਵਾਲ��
ਕਮਰ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਮਗਰ� ਿਕਸ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੀਡੀਆ ਿਵ�ਚ ਭ�ਡਾ ਭ�ਿਨਆ ਜਾਏ । ਹਾਲ�ਿਕ ਬਲਵ�ਤ
ਰਾਏ ਇਸ ਚ ਆਪਣ� ਿਕਸ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ
ਸੀ । ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਉਸਤ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕਤ� ਅਿਜਹਾ ਹ��ਦ� ਹੀ
ਉਸ� ਮ�ਖੀ ਦੀ ਤਰ�� ਬਾਹਰ ਨਾ ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ ਜਾਵ� ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਕ�ਮਰ� � ਿਟਕਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।ਤ� ਆਪਣ� ਇ�ਕ
ਜਾਣਕਾਰ ਪ�ਤਰਕਾਰ � ਇਸਦੀ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਦ� ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਵ�ਟ� ਆਨਾਉਂਸ ਹ�ਣ ਚ ਹ�ਣ ਕ�ਝ ਹੀ ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ
ਬਲਦੀਪ ਨਾਲ ਵ�ਟ� ਦੀ ਪਲ�ਿਨ�ਗ ਚ ਬਾਬ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਭ ਹ��ਦ�
ਇਸ ਿਸਲਿਸਲ� ਚ ਿਕ�ਨਾ ਿਕ�ਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਓਥ� ਬ�ਠ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ । ਿਕਵ�
ਨਾ ਿਕਵ� ਮ�ਕਾ ਬਣਾ ਕ� ਉਹ ਕ�ਮਰਾ ਬਦਲ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ ।
ਪ�ਤਰਕਾਰ ਕਈ ਘ�ਿਟਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦ�ਖਦਾ ਪਰ ਉਹਦ� ਿਵਚ� ਕ�ਝ ਨਾ
ਿਮਲਦਾ । ਬਾਬ� ਦਾ ਿਸ਼ਿਡਊਲ ਸ਼ਾਇਦ ਿਬਜ਼ੀ ਹੀ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਕ�ਲ
ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹ� ਸੀ ।
ਿਫਰ ਬਲਦੀਪ ਤ� ਦ� ਿਦਨ� ਲਈ ਚ�ਡੀਗੜ� ਗਏ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਹ�ਣ
ਉਸਦ� ਆਉਂਦ� � ਕ�ਝ ਜ਼ਰ�ਰ ਿਮਲ�ਗਾ ।
ਦ� ਿਦਨ ਮਗਰ� ਉਹ ਜਦ� ਆਇਆ ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦੀ ਿਟਕਟ ਤ� ਮ�ਹਰ
ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਖ�ਸ਼ੀ ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦ�ਰ ਬ�ਠ� ਰਹ� ਸੀ ਭਾਵ� ਉਹ
ਅ�ਦਰ� ਦ�ਖੀ ਸੀ। ਮ�ਕਾ ਲਗਦ� ਹੀ ਉਸਨ� ਕ�ਮਰਾ ਬਦਲਾ ਕ� ਪ�ਤਰਕਾਰ
ਕ�ਲ ਭ�ਜ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਤ� ਇਸ ਵਾਰ ਸ�ਚ ਚ ਬਾਬਾ ਕ�ਮਰ� ਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਦ�ਖੀ
ਬ�ਠਾ ਸੀ ਤ� ਰ�ਣਕ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਦ��ਖ ਪੜ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਸ� ਵੀ
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ਅਫਸ�ਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ।
ਉਦ� ਹੀ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮ�ਸ�ਜ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਬਾਬ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਕਾਲਾ
ਿਚ�ਠਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰਸ� ਦੀ ਪ�ਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬ� ਨ� ਪ�ਰੀ ਕਾਮ ਚ
ਡ��ਬ ਕ� ਭ�ਗੀ ਸੀ ।
ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਿਖਲ ਉਿਠਆ ਸੀ । ਉਸਨ� ਇ�ਕ� ਵ�ਲ� ਦ� ਬਦਲ� ਪ�ਰ� ਕਰ
ਲ�ਣ� ਸੀ । ਿਟਕਟ ਤ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਿਜਤਵਾ ਕ� ਬਲਦੀਪ � ਖਤਮ
ਕਰਨਾ ਤ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਕਾਮੀ ਰ�ਪ � ਲ�ਕ� ਅ�ਗ� ਰ�ਖਣਾ ।
ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਆਈ ਮ�ਸਕਰਾਹਟ ਦ�ਖ ਰ�ਣਕ ਨ� ਪ��ਿਛਆ ਿਕ ਅਚਾਨਕ
ਉਸ� ਕੀ ਹ� ਿਗਆ ।

ਕ�ਲਵ�ਤ ਵ�ਸ� ਵੀ ਰ�ਣਕ � ਦ�ਸਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਟ� ਜ� ਟ�ਪ ਦ� ਟੀਵੀ ਤ�
ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਹਾਨ� ਨਾਲ ਡ�ਰ� ਤ� ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਜਾ
ਸਕਣ ਿਜਥ� ਬਲਦੀਪ ਜ� ਬਾਬ� ਦ� ਬ�ਦ� ਤ�ਗ ਨਾ ਕਰਨ ।

ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਉਸ� ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਲ� ਕ� ਅ�ਜ ਮ�ਸ�ਜ ਚ ਆਈ
ਗ�ਲ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤੀ । ਗ�ਲ� ਚ ਇਹ ਵੀ ਲ�ਗਪ�ਗ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਉਸ�
ਉਸਦ� ਤ� ਜਿਤ�ਦਰ ਦ� ਪ�ਰਾਣ� ਸਬ�ਧ� ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਰ�ਣਕ ਸ�ਣਦੀ ਹ�ਰਾਨ ਹ��ਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਗ�ਲ ਆਉਣ ਤ� ਸ਼ਰਿਮ�ਦਾ ਵੀ
ਹ� ਗਈ ਸੀ ।ਤ� ਅਖੀਰ ਜਦ� ਕ�ਮਰ� ਦੀ ਗ�ਲ ਆਈ ਤ� ਉਸਦਾ ਰ�ਗ ਉ�ਡ
ਿਗਆ ।

-ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤ� ਮ� ਹ�ਵਾਗੀ ।ਉਸਨ� ਿਕਹਾ ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਫ�ਕ ਹ� ਿਗਆ ।ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਤ� ਉਸਨ� ਸ�ਿਚਆ ਹੀ
ਨਹ� ਸੀ । ਉਸ� ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਇ�ਦ� ਕਰ�ਗੀ ਪਰ ਇਹ
ਕਦ� ਤ� ਿਕਵ� ਹ�ਇਆ ਇਸਦ� ਨਾਲ� ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਕ ਜ� ਉਸ ਵੀਡੀਓ
ਰਾਹ� ਇਹ ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਉਸ ਚ ਰ�ਣਕ ਹ� ਤ� ਉਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤ�
ਬਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਖਤਮ ਹ� ਜਾਊ ।
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ਆਪਣੀ ਤ�ਵੀ � ਬਾਬ� ਨਾਲ ਸ�ਆ ਕ� ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਵਰ�ਧੀ
ਕਿਹ ਕ� ਕਦ� ਿਟਕਣ ਨਹ� ਦ�ਣਗ� ।
ਅਜ� ਉਹ ਸ�ਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਤਰਕਾਰ ਦੀ ਿਫਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ । ਿਕ
ਦ�ਸਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸਭ ਕਰ ਿਰਹਾ ਪਰ ਇਸ
ਚ ਔਰਤ ਦ�ਜੀ ਹ� ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਜ਼ਰ�ਰ �ੀਤ� ਹ�ਏਗੀ ।
ਉਸਦ� ਮਨ � ਹ�ਰਾਨੀ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਦ�ਨ� ਵਾਰੀ ਬ�ਨ� ਬਾਬ� ਕ�ਲ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਤ� ਰ�ਣਕ ਐਨੀ ਪੜੀ ਹ�ਣ ਦ� ਬਾਵਜ਼�ਦ ।

ਉਸਨ� ਪ�ਤਰਕਾਰ � ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪ� ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ
ਚਲਾਵ�ਗ� ਦ�ਸਰੀ ਨਹ� ।
ਪਰ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਉਸ� ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਦ�ਨ� ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ�ਲਣ ਤ�
ਬਾਬ� ਤ� ਲ�ਕ� ਦਾ ਵ�ਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਟ��ਟ�ਗਾ ।
ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨਹ� ਮ�ਨ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਅਖੀਰ ਉਸਨ� ਜਦ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਇ�ਕ
ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹ� ਤ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਨ� ਿਫਰ ਵੀ ਨਾ ਮ�ਨੀ । ਮ�ਰਾ
ਕ�ਮ ਡ�ਰ� ਦ� ਪਖ�ਡ � ਭ�ਨ ਕ� ਇਸਦ� ਿਸਆਸੀ ਰ�ਤਬ� � ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਹ� । ਜ� ਤ�ਸ� ਨਹ� ਮਦਦ ਕਰ�ਗ� ਤ� ਮ�� ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਕ�ਲ
ਜਾਣ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ� । ਤ� ਉਸਨ� ਫ�ਨ ਕ�ਟ ਿਦ�ਤਾ ।
ਕ�ਲਵ�ਤ ਕ�ਲ ਹ�ਣ ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ । ਿਕਸ� ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉਹ� ਹ�ਣ
ਪ�ਤਰਕਾਰ ਕ�ਲ� ਵੀਡੀਓ ਵਾਿਪਸ ਚਾਹੀਦ� ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹ ਕ� ਵੀ
ਉਸ� ਬਲਦੀਪ � ਸਭ ਦ�ਸਣਾ ਿਪਆ । ਪਰ ਉਸਨ� ਇਹ ਦ�ਸਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਿਕ ਰ�ਣਕ ਤ� �ੀਤ� ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਇਹ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ�
ਦੀ ਸਭ ਪਲ�ਿਨ�ਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕ� ਉਹਨ� � ਿਕਸ� ਵੀ
ਹਾਲਤ ਚ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਉਣੀਆਂ ਪ�ਣਗੀਆਂ । ਦ�ਵ� ਨ� ਆਪਣ� ਕ�ਲ
ਹਿਥਆਰ ਕ�ਸ ਕ� ਦ� ਦ� ਬ�ਦ� ਨਾਲ ਚ�ਕ� ਤ� ਿਸ�ਧਾ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਕ�ਲ ਜਾ ਪ��ਜ�
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।

ਪ�ਤਰਕਾਰ ਮ�ਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹ�ਇਆ । ਸਗ� ਉਸਨ� ਤ� ਅ�ਿਗਓ
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਬ�ਲਾ ਰਿਖਆ ਸੀ । ਿਤ�ਖੀ ਬਿਹਸ ਿਨ�ਜੀ ਹਮਲ� ਤ�
ਦ�ਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ । ਇ�ਕ ਦ�ਜ� � ਗਾਲ� ਤ�ਵੀਆਂ ਦ�
ਿਮਹਣ� ਤ�ਕ ।

ਜਦ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਨ� �ੀਤ� ਤ� ਰ�ਣਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲ� ਕ� ਉਹਨ� � ਤ�ਵੀ ਨਾ
ਸ�ਭ ਸਕਣ ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਮਾਿਰਆ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤ�
ਿਪਸਤ�ਲ ਕ�ਢਕ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕ�ਨਪਟੀ ਤ� ਰ�ਖ ਿਦ�ਤਾ ।
ਤ� ਉਸ� ਦ�ਬਾਰਾ ਬ�ਲਣ ਲਈ ਲਲਕਾਿਰਆ ਪਤਰਕਾਰ ਨ� ਦ�ਬਾਰਾ ਆਖ
ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਵੀ ਦ�ਹਰਾਇਆ ।

ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਿਪਸਟਲ ਦਾ ਘ�ੜਾ ਦ�ਿਬਆ ਤ� ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਖ�ਪੜੀ ਿਖ�ਡ
ਗਈ । ਤ� ਉਸਨ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਵ�ਲ ਿਪਸਟਲ ਤਿਣਆ । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ��
ਿਕ ਉਹ ਦ�ਬਾਰਾ ਘ�ੜਾ ਦ�ਬਦਾ ਬਲਦੀਪ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਕ� ਬਚਾਉਣ ਲ�ਗਾ
ਕ�ਲਵ�ਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਖ��ਝ ਿਗਆ । ਪਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਵੀ ਉਦ� ਤ�ਕ
ਫਾਇਰ ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਰ ਲ�ਿਗਆ ਬਲਦੀਪ ਦ�
ਤ� ਉਹ ਉਸ� ਜਗ�ਾ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ ਐਨ� ਸਮ� ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮ�ਚ ਚ��ਕੀ ਸੀ
।

ਿਕਸਦ� ਗ�ਲੀ ਲ�ਗੀ ਇਹ ਦ�ਖ� ਿਬਨਾ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਓਥ� ਭ�ਜ ਿਗਆ ।

ਬਲਦੀਪ � ਸ�ਭਣਦ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਬਾਕੀ ਿਖਆਲ ਭ��ਲ ਗਏ ।

ਉਸਦ� ਸਾਥੀਆਂ ਨ� ਫੜਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਭ�ਜ
ਿਗਆ ।

ਜਦ� ਤ�ਕ ਐਂਬ�ਲ�ਸ ਆਈ ਉਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਨ� ਖਤਮ ਹ� ਚ�ਕ� ਸੀ ।
�ੀਤ� ਲਈ ਤ� ਵ�ਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ । ਡ�ਰ� ਲਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਤ� ਪਾਰਟੀ ਲਈ
ਵੀ । ਸਭ ਤ� ਔਖੀ ਗ�ਲ ਇਹ ਹ�ਈ ਿਕ ਇ�ਕ ਵ�ਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਰ
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ਿਗਆ ਸੀ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲ�ਗ ਿਗਆ ।

ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹ�ਣ ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਵੀ ਸੀ ।
ਮੀਡੀਆ ਚ ਖਬਰ� ਉਠੀਆ ਂਅ�ਡ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹ� ਸੀ ।ਕ�ਈ
ਕਿਹ�ਦਾ ਸੀ ਪਤਰਕਾਰ ਕ�ਲ ਕ�ਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਲਦੀਪ
ਖਤਮ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਕ�ਝ ਲ�ਕ ਕਿਹ ਰਹ� ਸੀ ਿਕ ਕ�ਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਨ� ਜਾਣਬ��ਝ ਕ� ਬਲਦੀਪ �
ਮਾਰਕ� ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਫਸਾਈਆ ।ਉਹਨ� ਅਨ�ਸਾਰ ਦ�ਨ� ਹੀ ਕਤਲ
ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਕੀਤ� ਸੀ
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਪ�ਖੀ ਲ�ਕ ਇਹ� ਕਿਹ ਰਹ� ਸੀ ਲ�ਕ ਮ�ਨ ਵੀ ਰਹ� ਸੀ ।
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਇ�ਝ ਉਸਦ� ਿਜ�ਤ ਦ� ਚ�ਸ ਬਚ� ਰਿਹਣਗ�
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਿਪ�ਛ� ਤ� ਉਹ ਕ�ਸ ਬ�ਦ ਕਰ ਹੀ ਦਵ�ਗਾ ।
ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਦ�ਨ� � ਫਿੜਆ ਸੀ ।ਪਰ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ�ਤਰਕਾਰ ਦ� ਘਰ� ਿਮਿਲਆ ਬਲ�ਕਮ�ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਡੀਜ ਤ�
ਬਾਕੀ ਪਰ�ਫ ਚ�ਕਵਾ ਿਦ�ਤ� ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਜ�ਰ ਸਜਾ ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸੀ ਤ� ਜ�ਲ� ਚ ਰਿਹਕ� ਿਕਵ� ਇਸ ਸਭ
ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਿਨਕ�ਲੀ ਇਹ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।

ਬਲਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ �ੀਤ� ਲਈ ਇ�ਕ ਸਦਮਾ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਸਦਮਾ ਿਜਸ�
ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਸੀ । ਉਹ ਖ�ਦ ਇ�ਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ�
ਉ�ਠਕ� ਆਈ ਸੀ । ਉਸ� ਚਾਅ ਪ�ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ
। ਇ�ਕ ਵ�ਲ� ਤ�ਕ ਉਸ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਮਗਰ� ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਊ
।

ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰਕ� ਬਾਬਾ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਡ�ਰ� ਚ
ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ । ਬਲਦੀਪ ਇ�ਕ
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ਆਮ ਿਜਹ� ਬ�ਦ� ਿਜਸ� ਲ�ਕ ਓਏ ਬ�ਲੀ ਆਖ ਬ�ਲਾਉਂਦ� ਸੀ ਹ�ਣ ਜੀ ਤ�
ਿਬਨ� ਨਹ� ਸੀ ਬ�ਲਦ� । ਿਸਆਸਤ ਚ ਉਸਦ� ਇ�ਕ ਬ�ਲ ਤ� ਗ�ਲ ਪ��ਗਦੀ
ਸੀ । ਉਸਦਾ ਰ�ਤਬਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ � ਕ�ਝ ਹੀ
ਘ�ਿਟਆ ਚ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਦ� ਕਤਲ ਨਾਲ ਿਜਵ� ਉਹ� ਕ�ਠੀ ਸ��ਨੀ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗ ਗਈ
ਸੀ । ਮ� ਤ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਘ�ਟ ਬ�ਲਦੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਤ� ਚ��ਪ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ।

ਵ�ਡਾ ਮ��ਡਾ ਿਰਹਾੜ ਕਰਦ� ਸੀ ਤ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਦੀਪ ਬਾਰ� ਪ��ਛਦ�,ਛ�ਟ� �
ਅਜ� ਕ�ਈ ਸਮਝ ਨਹ� ਸੀ । ਕੀ ਕਰ� । ਉਸ� ਕ�ਈ ਕ�ਮ ਨਾ ਸ��ਝਦਾ ।
ਿਕਤ� ਵੀ ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮ� ਸ਼ਾਇਦ ਦ��ਖ ਚ ਬ�ਠਣ ਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸ� ਲ�ਗਣ
ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਿਖਲ�ਾਫ ਸਾਿਜਸ਼� ਹ� ਰਹੀਆਂ ਹ�ਣ । ਡ�ਰ� ਤ� ਿਮਲਦ�
ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ � ਖ�ਹਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਹ� ਰਹੀ ਹ�ਵ� । ਇਸ ਚ ਹਰਦ�ਵ
,ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ । ਹ�ਣ ਡ�ਰ� ਕਰਕ� ਹ�ਏ ਦ� ਕਤਲ�
ਕਰਕ� ਲ�ਕ� � ਭਾਵ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ
ਰ�ਣਕ ਨ� ਜ� ਸਭ ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ਸੀ ਸਭ �ੀਤ� � ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
…….

ਐਨ� ਚ ਵ�ਟ� ਦੀ ਐਲਾਨ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਓਧਰ� ਮ�ਜ਼ੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ
ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹ�ਇਆ । ਿਜ�ਨ� ਵੀ ਭਗਤ ਓਥ� ਆਏ ਸਭ � ਬਲਦੀਪ ਦੀ
ਮ�ਤ ਦਾ ਦ��ਖ ਸੀ । ਤ� ਸਭ � ਇਹ� ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬਲਦੀਪ ਮਗਰ� �ੀਤ�
� ਿਟਕਟ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਵ� । ਸਾਰ� ਸਮਾਗਮ ਚ ਇਹ� ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਤ�
ਦ�ਸਰੀ ਚਰਚਾ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ �ੀਤ� ਦ� ਿਸਆਸਤ ਚ ਜਾਣ ਦ� ਹ�ਕ ਚ ਨਹ� ਸੀ ।ਉਸਨ�
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਲਵ�ਤ ਕਰਕ� ਸਭ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ
ਖ�ਦ ਦਾ ਵੀ ਕਸ�ਰ ਸੀ । ਇ�ਕ ਸਾਧ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕ� ਆਪਣ� ਆਪ� ਤ�
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ਬਾਹਰ ਹ�ਕ� ਉਹ ਦ�ਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਆਰਮ ਲ��ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਔਰਤ� ਭ�ਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਕਿਹਣ � ਬਾਬਾ ਸੀ ।
ਮ�ੜ ਮ�ੜ ਉਸ� ਗ��ਸ ਦ� ਕਹ� ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦ� ਿਕ ਲ�ਕਵ� ਰ�ਪ ਚ
ਕਾਮ � ਭ�ਗਣ ਨਾਲ ਬ�ਦਾ ਅ�ਦਰ� ਖ�ਖਲਾ ਹ� ਜ�ਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜ� ਤ�ਸ�
ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹ� ਹ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਕਰ� । ਉਸ� ਿਕਿਰਆ � ਭ�ਡਕ� ਿਫਰ
ਕ�ਲ�ਪਣ ਚ ਮ�ਕਾ ਿਮਲਦ� ਹੀ ਉਹ ਕਰਕ� ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਚਿਰ�ਤਰ ਚ
ਿਵਗਾੜ ਹ� । ਜ� ਤ�ਸ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਕਰਦ� ਹ� ਿਜਵ� ਸਭ ਕਰਦ� ਹਨ ਤ�ਹਾਡੀ
ਖ�ਸ਼ੀ ਤ�ਹਾਡ� ਤ� ਕ�ਈ ਨਹ� ਖ� ਸਕਦਾ । ਇ�ਡੀਆ ਦ� ਲ�ਕ ਇਹ� ਕਰ ਰਹ�
ਇਸ� ਗ�ਦਾ ਤ� ਗਲਤ ਵੀ ਆਖਦ� ਹਨ । ਸਮਾਿਜਕ ਤ�ਰ ਤ� ਬ�ਧਨ ਵੀ
ਲਾ ਰ�ਖ� ਹਨ ਤ� ਿਫਰ ਕਰਦ� ਵੀ ਹਨ ਲ�ਕ ਲ�ਕ ਕ� ਬਹ�ਤ ਵਾਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ
ਚ ਵੀ ।
ਇਹ ਗ�ਲ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਹ�ਣ ਸਮਝ ਲ�ਗਣ ਲ�ਗੀਆਂ ਿਕ ਉਸਦ�
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮ�ਿਸਆ ਕਾਮ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਕਾਮ � ਲ�ਕ ਕ� ਮਾਨਣ ਕਰਕ�
ਸੀ । ਤ� ਹ�ਣ ਉਸ� ਕਰਕ� ਦ� ਕਤਲ� ਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਿਹ�ਸਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਨ� ਦ� ਟ��ਕ ਕਰਕ� ਫ�ਸਲਾ ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤਾ ।
“ਡ�ਰ� � ਇ�ਕ �ਬ�ਧਕ ਕਮ�ਟੀ ਹਵਾਲ� ਕਰਕ� ਇਥ� ਿਸਰਫ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦੀ
ਪ�ਜਾ ਜ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਚਲਦੀ ਰਹ�ਗੀ । ਉਹ ਖ�ਦ ਇਹ ਸਭ ਛ�ਡ ਕ�
ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ� ਜਾਏਗਾ । �ੀਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਦੀਪ ਮਗਰ� ਿਟਕਟ
ਕ�ਲਵ�ਤ � ਿਦ�ਤੀ ਜਾਏਗੀ । �ੀਤ� ਦ� ਨਾਮ ਡ�ਰ� ਚ� ਇ�ਕ ਵ�ਡੀ ਰਕਮ
ਬ�ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਏਗੀ ।”
�ੀਤ� ਖ�ਦ ਵੀ ਿਸਆਸਤ ਚ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ । ਪਰ ਜਿਤਨ ਦਾਸ
ਦਾ ਡ�ਰ� � ਲ� ਕ� ਫ�ਸਲਾ ਉਸ� ਪਸ�ਦ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ । ਉਹ ਵੀ ਡ�ਰਾ
ਛ�ਡ ਕ� ਜਾਣਾ । ਉਸਦ� ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਡਰ ਵ�ਖ ਉਸਦ� ਸ�ਤ ਹ�ਣ ਦਾ
ਭਰਮ ਕ�ਝ ਹ�ਥ ਤ�ਕ ਟ��ਟ ਿਗਆ ਸੀ ।
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ਉਹ ਉਦ� ਓਥ� ਚਾਰ� ਬ�ਠ� ਸੀ ।
-ਇਹ ਰਕਮ ਤ� ਮ�ਰ� ਤ� ਬਲਦੀਪ ਦ� ਬ�ਚ� ਲਈ ਹ�ਈ । ਤ�ਹਾਡ� ਤ� ਮ�ਰ�
ਬ�ਚ� ਲਈ ਕੀ ਹ�ਏਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ? �ੀਤ� ਨ� ਦ�ਵ� ਹ�ਥ ਜ�ੜਕ� ਪ��ਿਛਆ ।

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਇ�ਝ �ਬਕ ਿਗਆ ਿਜਵ� ਿਕਸ� � ਥ�ਪੜ ਮਾਰ ਜਗਾ ਿਦ�ਤਾ
ਹ�ਵ� ।
ਰ�ਣਕ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਿਸਰਫ ਦ�ਖ ਰਹ� ਸੀ ਿਕ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਿਹ�ਦਾ । ਪਰ ਉਹ
ਚ��ਪ ਿਰਹਾ ।
-” ਮਰਦ � ਹਮ�ਸ਼ਾ ਇਹ ਿਕਉਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਵੀ ਔਰਤ � ਭ�ਗ ਿਲਆ
ਤ� ਬ�ਚਾ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਿਫਰ ਜਦ� ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਛ�ਡ ਕ� ਚਲ� ਗਏ ? ਮ� ਜ�
ਮਰਜ਼ੀ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਹ�ਕ ਨਾ ਮ�ਿਗਆ ਪਰ ਆਪਣ� ਬ�ਚ� ਦ� ਹ�ਕ
� ਨਹ� ਛ�ਡਾਗ਼ੀ ।” �ੀਤ� ਨ� ਇਹ ਗ�ਲ ਰ�ਣਕ ਵ�ਲ ਦ�ਖ ਕ� ਕਹੀ ਸੀ
ਿਜਸਨ� ਬਾਬ� ਤ� ਕਾਫੀ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਕਾਬ� ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਤ� ਮ�ਕਾ ਿਮਲਦ� ਹੀ
ਰ�ਣਕ � ਬ�ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨ�� ਨਹ� ।
�ੀਤ� ਦਾ ਇਹ ਰ�ਪ ਵ�ਖ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਹ�ਲ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ �ੀਤ� ਚਾਹ��ਦੀ ਕੀ ਸੀ ।
�ੀਤ� ਜ� ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਉਸਨ� ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਚਲਦ� ਸਮਾਗਮ ਚ ਹੀ
ਉਸਨ� ਿਗ�ਹਸਥੀ � ਿਤਆਗ ਖ�ਦ � ਡ�ਰ� ਹਵਾਲ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਤ�
ਭਗਤਣੀ ਹ�ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਦ�ਵ� ਬ�ਚ� ਡ�ਰ� ਚ ਹੀ ਉਸ� ਵ�ਗ
ਇ�ਕ ਸਾਧਣੀ ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਰਿਹਣਗ�।
ਨਾ ਚਾਹਕ� ਵੀ ਬਾਬ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ � ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ਨਣੀ ਪਈ ।

ਇਸ� ਤ� ਸਿਹਮਤ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਕ�ਲਵ�ਤ � ਪਾਰਟੀ � ਉਮੀਦਵਾਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਡ�ਰ� ਵ�ਲ� ਗਈ ।ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਲ ਮ�ੜੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ।
ਬਲਵ�ਤ ਰਾਏ ਖ਼�ਸ਼ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਹਾਰਨ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਭਾਵਨਾ ਸੀ
ਿਕਉਿਕ ਡ�ਰ� � ਮ�ਨਣ ਵਾਿਲਆਂ � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦ�ਸ਼ੀ ਸੀ ਬਲਦੀਪ
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� ਮਾਰਨ ਿਵ�ਚ ।

…..

�ੀਤ� ਦ� ਭਗਤਣੀ ਬਣਕ� ਡ�ਰ� ਚ ਰਿਹ�ਦ� ਹੀ ਉਸਨ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ��
ਹਰਦ�ਵ ਤ� ਉਸਦ� ਟ�ਬਰ � ਭਜਾਇਆ । ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਸਾਹਮਣ�
ਵਾਲੀ ਹੀ ਕ�ਠੀ ਚ ਆ ਗਈ । ਭਲਵਾਨ ਤ� ਗਾਇਬ ਹੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਡ�ਰ� ਦਾ ਸਾਰਾ �ਬ�ਧ ਉਸ ਕ�ਲ ਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਭਗਤਣੀ ਹ��ਦ� ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦਾ ਅਸ਼ਰੀਵਾਸਦ ਕਰਕ� ਲ�ਕੀ ਹ�ਣ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸ�
ਮ�ਥਾ ਟ�ਕਣ ਲ�ਗ� ਸੀ । ਉਸ� ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਸਭ ਿਦਖਾਵ� ਕਰਨ�
ਪ�ਦ� ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ� ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਪ��ਤਰ � ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਦੀ ਤ�
ਵ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਜਰ�ਰੀ ਸੀ ।ਇਸ ਡਰਾਮ� ਤ�
ਿਬਨ� ਅਰਬ� ਦੀ ਇਹ �ਾਪਰਟੀ ਨਾਮ ਤ� ਸ�ਭਾ ਿਮ�ਟੀ ਹ� ਜਾਣੀ ਸੀ ।
…..

ਪਰ ਸਮ�ਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਕ�ਲਵ�ਤ � ਿਕਵ� ਿਜਤਾਇਆ ਜਾਏ । ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਇਹਨ� ਵ�ਟ� ਦ� ਿਰਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਮਗਰ� ਡ�ਰ� � ਛ�ਡ ਸ�ਚ ਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਿਜਉਣੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹਵਾ ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ�
ਿਖਲ�ਾਫ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਹਾਰਨਾ ਤ�ਅ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਉਸ� ਿਜਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਿਥਆਰ ਵਰਿਤਆ ਿਜਸ ਦ� ਿਖਲ�ਾਫ
ਜਾ ਕ� ਡ�ਰਾ ਉਸਿਰਆ ਸੀ ।
ਨਸ਼ਾ !
�ੀਤ� ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਹੀ ਕ�ਲ� ਕ�ਲ� ਬ�ਦ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਹ�ਈ ਿਕ ਕ�ਣ ਿਕਹੜਾ
ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹ� ਸਕਦਾ । ਹਰ ਬ�ਦ� ਦ� ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼� ਦਾ
�ਬ�ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਸ਼ਰਾਬ ,ਭ��ਕੀ ਅਫੀਮ, ਡ�ਡ� ,ਸਮ�ਕ ਜ� ਿਕਸ� ਨ�
ਮ�ਿਗਆ ਸਭ ਦਾ �ਬ�ਧ ਹ�ਇਆ । ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਡ�ਰ� ਚ ਆਉਂਦਾ ਤ�
ਉਸਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਲਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵ�ਨ� ਚ ਜ�ਦਾ । ਪ�ਿਲਸ ਡ�ਰ� ਕਰਕ�
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ਹ�ਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਿਕਉਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਕ� ਕ�ਈ ਸਮ�ਿਸਆ
ਖੜੀ ਹ� ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਇ�ਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵ�ਟ ਵਾਲ� ਿਦਨ ਤ�ਕ ਨਸ਼ਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ । ਨਸ਼ਾ
ਕਰਵਾ ਕ� ਹੀ ਵ�ਟ ਪਵਾਈ ਗਈ ।

ਸਾਡ� ਲ�ਕ� � ਇਹ ਹ��ਦਾ ਹੀ ਹ� ਿਕ ਿਕਸ� ਦਾ ਖਾ ਕ� ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ�। ਇਸ
ਲਈ ਨਸ਼� ਦ� ਇਸ ਹਿਥਆਰ ਨ� ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਿਦ�ਤੀ ।
ਲ�ਕ� � ਹ�ਣ ਡ�ਰ� ਜ� ਧਰਮ ਨਾਲ ਕ�ਈ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਸੀ । ਮਤਲਬ
ਿਸਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ� ਨਾਲ ਸੀ ।
ਇ�ਝ ਕ�ਲਵ�ਤ ਆਪਣ� ਿਵਰ�ਧ ਦ� ਬਾਵਜ�ਦ ਿਜ�ਤ ਿਗਆ ਸੀ । ਤ� ਡ�ਰ� ਦੀ
ਨਸ਼� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸਦ� ਇਲਾਕ� ਤ� ਿਬਨ� ਸਭ ਪਾਸ� ਹ�ਈ ।ਤ� ਬਲਵ�ਤ
ਰਾਏ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ । ਡ�ਰ� ਦ� ਪ�ਸ� ਦ� ਜ਼�ਰ �
ਉਹ ਤ�ੜ ਨਾ ਸਕ� ।
ਭਾਵ� ਮੀਡੀਆ ਚ ਡ�ਰ� ਬਾਰ� ਿਲਿਖਆ ਜਾਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਕ�ਲਵ�ਤ
ਿਜਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਿਗਆ ਤ� ਬਾਬ� ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ� ਮ�ਤਰੀ
ਵੀ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਮੀਡੀਆ � ਕਾਬ� ਕਰਵਾਇਆ ।

ਤ� ਡ�ਰ� ਨ� ਲ�ਕ ਸ�ਧਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛ�ਡਾਊ ਕ�ਪ ਲਾਏ ਤ� ਇ�ਕ ਚ�ਰੀਟ�ਬਲ
ਹਸਪਤਾਲ ਖ�ਲ�ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਜ� ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ
ਦਾ ਭਲਾ ਹ� ਸਕ� । ਮ�ਤਰੀ ਦ� ਤ�ਰ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਨ� ਹੀ ਨ�ਹ ਪ�ਥਰ ਰਿਖਆ
ਸੀ ਤ� ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਡ�ਿਰਆਂ � ਇ�ਝ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਕ�ਮ ਕਰਦ�
ਰਿਹਣ� ਚਾਹੀਦ� ਹਨ ।

….

ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਫ�ਸਲਾ ਅਿਡ�ਗ ਸੀ ਉਹ ਹ�ਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੀ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਅਖ਼ੀਰ ਉਸਨ� ਸਮਾਗਮ ਕਰਕ� �ੀਤ� � ਡ�ਰ� ਦੀ ਭਗਤਣੀ
ਥਾਪ ਿਕਹਾ ਜਦ� ਤ�ਕ ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਦੀ ਤ� ਕ�ਈ ਨਵ� ਗ�ਦੀਨਸ਼ੀਨ ਨਹ�
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ਆਉਂਦਾ �ੀਤ� ਇਸਦੀ ਸ�ਵਾ ਕਰ�ਗੀ । ਬ�ਸ਼�ਕ ਉਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਆਪਣ� ਬ�ਚ�
ਤ� ਹੀ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਖ�ਦ ਿਹਮਾਿਲਆ ਚ ਕਈ ਵਿਰਆ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਲ�
ਜਾਏਗਾ ।
…..

ਇ�ਝ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਡ�ਰਾ ਸਾਰ� ਦਾ ਸਾਰਾ �ੀਤ� ਦ� ਹ�ਥ ਆ
ਿਗਆ । ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹ��ਦ� । ਭ�ਡਾਰ� ਹ��ਦ� ਡ�ਰਾ ਤਰ�ਕੀ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ । ਤ� ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਢਲੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਪ��ਤਰ ਰਮਣੀਕ ਡ�ਰ� ਦੀ ਗ�ਦੀ
ਦ� ਨ�ੜ� ਆਉਂਦਾ ਿਗਆ । ਰ�ਣਕ ਤ� ਕ�ਲਵ�ਤ ਚ�ਡੀਗੜ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕ�ਠੀ
ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਇ�ਕ ਸਮਾਗਮ ਤ� ਆਉਂਦ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ।
ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਹ�ਠ ਦ�ਿਬਆ ਆਪਣ� ਪਖ�ਡ � ਇਸ
ਪਖ�ਡ ਤ� ਘ�ਟ ਮ�ਨਦਾ ਹ�ਣਾ ।
……..

ਕ�ਲਵ�ਤ ਤ� ਭਲਵਾਨ ਬ�ਠ� ਗ�ਲ� ਕਰ ਰਹ� ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦ� ਧ��ਪ ਦਾ
ਿਮ�ਨਾ ਿਮ�ਨਾ ਸ�ਕ ਸੀ।ਕ�ਲਵ�ਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਰਿਹ ਰਿਹ ਕ� ਗ�ਲ ਖਟਕਦੀ
ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਉਰਫ ਜਿਤ�ਦਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ� ਭ�ਗ
ਭ�ਗ ਕ� ਿਗਆ ਕੀ ਉਹ� ਆਪਣ� ਉਹਨ� ਸਭ ਕ�ਕਰਮ� ਦਾ ਫਲ ਨਹ�
ਿਮਲ�ਗਾ। ਭਲਵਾਨ ਿਜਹੜਾ ਕ�ਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਡ�ਰ� ਚ ਵਾਿਪਸ
ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਉਹਨ� ਿਢਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗ�ਲ ਬ�ਲੀ,” ਕੀ
ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਮਲਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ , ਕਰਮ� ਦਾ ਲ�ਖਾ ਜ�ਖਾ ਨਹ� ਭਰ�ਗਾ ਉਹ ?”

ਭਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਮ�ਜ਼ੀ ਤ� ਜਿਤਨ ਦਾਸ ਦ�ਹ� � ਨ�ਿੜਓਂ ਤ�ਕ ਚ��ਕਾ ਸੀ। ਉਹ
ਕਈ ਪ�ਰਾਿਣਕ ਕਥਾਵ� ਗ��ਥ� � ਪੜ� ਚ��ਕਾ ਸੀ। ਉਸਦ� ਜਵਾਬ ਚ ਠਰ�ਮਾ
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ਸੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ,” ਕਈ ਵਾਰ ਬ�ਦ� ਦ� ਚ�ਗ� ਕਰਮ ਉਸਦ� ਮਾੜ� ਕ�ਮ� ਦੀ
ਸਜ਼ਾ � ਿਖਸਕਾ ਿਦ�ਦ� ਹਨ “. ਇਸ ਚ ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਹ� ਿਕ ਮ�ਜ਼ੀ ਤ� ਜਿਤਨ
ਦਾਸ ਦ�ਵ� ਨ� ਮਾੜ� ਕ�ਮ� � ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਤ� ਪਿਹਲ�
ਸ�ਕੜ� ਦ�ਰਦ�ਸ਼ਾਵ� ਝ�ਲੀਆਂ। ਅਨ�ਕ� ਚ�ਗ� ਕ�ਮ ਵੀ ਕੀਤ�। ਇਹ� ਦ�ਵ� ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਤ� ਬਚਾਉਂਦ� ਰਹ�। ਪਰ ਕ�ਦਰਤ ਦਾ ਿਨਯਮ ਅਟ�ਲ ਹਨ। ਚ�ਗ�
ਕਰਮ� ਦਾ ਲ�ਖਾ ਜ�ਖਾ ਰ�ਣ ਵਰਗ� ਚਾਰ ਵ�ਦ� ਦ� ਿਗਆਤਾ � ਭਰਨਾ
ਿਪਆ ਤ� ਮ�ਜ਼ੀ ਵੀ ਭਰ�ਗਾ,ਅ�ਜ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਲ ਬੀਤ� ਕਰਮ ਉਹਦ� ਅ�ਗ�
ਆ ਖੜ�ਨਗ�।

ਭਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਵ�ਚ ਉਮੀਦ ਸੀ।

………..

ਅਗਲ� ਹੀ ਸਾਲ ਅ�ਸ� ਦੀ ਸ�ਗਰ�ਦ ਦ� ਮ�ਲ� ਤ� ਡ�ਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ
ਜਤੀ ਦਾਸ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ� ਨਾਮ ਲ�ਕ� ਦ� ਜੀਭ ਤ� ਸੀ। ਿਜ਼�ਦਗੀ
ਆਪਣੀ ਤ�ਰ ਤ�ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਤੀ ਦਾਸ ਦ� ਇਸ ਡ�ਰ� ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਲੜੀ
ਤ�ਸ� ਮ�ਰ� ਨਵ� ਨਾਵਲ ਡ�ਰਾ ਬਾਬਾ ਜਤੀ ਦਾਸ ਿਵ�ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜ�
ਸਕ�ਗ�।

ਸਮਾਪਤ। ਹ�ਰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://harjotdikalam.com/)

ਆਪਣ� ਬਾਰ� ਿਬਨ� ਪਛਾਣ ਕ�ਝ ਵੀ ਦ�ਸਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲ�ਕ ਤ�
ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)
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