ਚਲਾਕ ਖਰਗੋਸ਼
ਜੰ ਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼਼ੇਰ ਹੁਣ ਬੁੁੱ ਢਾ ਹੋ ਗਗਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਗਹਸ਼ਤ ਤ਼ੇ ਦਬਦਬਾ ਅਜ਼ੇ ਵੀ

ਕਾਇਮ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬ਼ੇਸ਼ੁੱਕ ਗਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ । ਬੰ ਦ ਕਰ ਗਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਜੰ ਗਲ ਦ਼ੇ ਜੀਵਾਂ ਨੰ ਹੁਕਮ ਦ਼ੇ ਗਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਗਕ ਰੋਜਾਨਾ ਉਸ ਨੰ ਭੋਜਨ ਗਵਚ ਤਾਜਾ ਮਾਸ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਗਕਸ਼ੇ ਇਕ ਪਰਾਣੀ ਨੰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਫਾ ਗਵਚ ਭੋਜਨ ਬਣਨ
ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਵ਼ੇਗਾ | ਜ਼ੇ ਗਕਸ਼ੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓ ਝਟਕ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ ਕ਼ੇ ਮਾਗਰਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਵ਼ੇਰ ਗਜਸ ਗਕਸ਼ੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ
ਪਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਲਾਗਨਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਰਦ਼ੇ-ਡਰਦ਼ੇ ਸ਼਼ੇਰ ਦਾ ਗਸ਼ਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਥਰਥਰ ਕੰ ਬਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਗੁਫਾ ਗਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ । ਇਕ ਗਦਨ ਸ਼਼ੇਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਗਵਚ

ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਮੰ ਗਗਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੰ ਸੁਨੇਹਾ ਗਮਲ ਗਗਆ ਸੀ | ਸ਼਼ੇਰ ਉਸ ਦ਼ੇ ਇੰ ਤਜਾਰ
ਗਵਚ ਸੀ | ਪਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਗਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰ ਗਚਆ ਤ਼ੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰ ਗਚਆ ਤਾਂ ਸ਼਼ੇਰ ਨੇ ਗੁੁੱ ਸ਼ੇ ਗਵੁੱ ਚ
ਦ਼ੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੁੱ ਗਿਆ। ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੱ ਥ ਜੋੜ ਕ਼ੇ ਕਗਹਣ ਲੁੱਗਾ, ‘ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸਲ ਗਵਚ
ਮ਼ੇਰੀ ਦ਼ੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮ਼ੇਰੀ ਲਾਇਲਾਜ ਗਬਮਾਰੀ ਹੈ |’ ‘ਗਬਮਾਰੀ…?’ ਸ਼਼ੇਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਨੀ

ਗਜਹੀ ਨਾਲ ਗਕਹਾ । ‘ਜੀ ਹਾਂ… ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱ ਸਣਾ ਹੀ ਭੁੁੱ ਲ ਗਗਆ ਸੀ, ਮੈਨੰ ਿਤ ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ
ਹੈ | ਥੋੜਾਹ ਗਜਹਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਫੁੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਫ਼ੇਫੜ਼ੇ ਫੁੁੱ ਲ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ। ਪ਼ੇਟ ਫੁੁੱ ਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ਼ੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕ਼ੇ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਗਚਆ ਹਾਂ |’ ਕਗਹੰ ਦ਼ੇ ਹੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਗਢੁੱ ਡ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫੁਲਾ ਗਲਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਿੁੱ ਡੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਕਹੜੀਆਂ ਗੁੱ ਲਾਂ ਲੈ ਕ਼ੇ ਬਗਹ
ਗਗਆ |’ ਕਗਹ ਕ਼ੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਗਸਰ ਝੁਕਾ ਗਲਆ ਤ਼ੇ ਰੋਣ ਲੁੱਗਾ | ਲਗਦੈ ਤੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਗਜਆਦਾ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਗਆ…’, ਸ਼਼ੇਰ ਨੇ ਗਕਹਾ। ‘ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ… ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ… |’ ‘ਮ਼ੇਰੀ ਮੌਤ?… ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਗਰਹੈ… ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੁੱ ਸ |’
‘ਮਹਾਰਾਜ, ਮ਼ੇਰ਼ੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮ਼ੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ

ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਵੀ ਪਰਾਣ ਉਡ ਜਾਣਗ਼ੇ | ਇਹੋ ਸੋਚ ਕ਼ੇ ਰੋਣਾ ਆ ਗਗਆ | ਗਜਸ ਗਬਮਾਰੀ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਮੈਂ
ਕਰ ਗਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੰ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ ਅੰ ਦਰ ਆ ਜਾਵ਼ੇਗੀ ਤ਼ੇ ਗਫਰ… |’ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ
ਆਪਣ਼ੇ ਹੰ ਝ ਪੰ ਝਗਦਆਂ ਗਕਹਾ।
ਓਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਗਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ | ਸ਼਼ੇਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਸੁਣ ਕ਼ੇ ਘਬਰਾ ਗਗਆ ਸੀ |
ਗਫਰ ਕਗਹਣ ਲੁੱਗਾ, ‘ਤ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਰਾਜ਼ੇ ਪਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਗਨਭਾਈ ਹੈ | ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ਕਾਹਲੀ ਗਵਚ
ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮ਼ੇਰ਼ੇ ਵੀ ਪਰਾਣ ਉਡ ਜਾਂਦ਼ੇ | ਕਗਹੰ ਦ਼ੇ ਨੇ ਗਕ ਮਰਨ ਵ਼ੇਲ਼ੇ ਕੋਈ ਝਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ |
ਸ਼ਾਇਦ ਤ਼ੇ ਸੁੱ ਚ ਹੀ ਕਗਹ ਗਰਹਾ ਹੈਂ । ਤੰ ਮ਼ੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਹ ਤ਼ੇਰ਼ੇ ਪਰਾਣ ਵੀ
ਬਖਸ਼਼ੇ |’ ਸ਼਼ੇਰ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ‘ਤ਼ੇ ਗਜਵੇਂ ਅਗਹਸਾਨ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਗਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਗਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਗਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੰ ਖਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗਤਆਗ ਚੁੁੱ ਕਾ ਸੀ | ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ
ਹਨੇਰ਼ੇ ਗਵਚ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਨਸ਼ਾਨੇ ‘ਤ਼ੇ ਲੁੱਗਾ | ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣ਼ੇ
ਪਰਾਣ ਬਚਾਅ ਲਏ ਸੀ ਤ਼ੇ ਇਕ ਵਾਰ ਗਫਰ ਗਸੁੱ ਧ ਕਰ ਗਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਗਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਬੁੁੱ ਧੀ ਵੁੱ ਡੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸ ਿੱ ਸਿਆ - ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿੱ ਧੀ ਵਿੱ ਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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