ਹੰ ਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ
ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਸਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਵਚੋਂ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਮਝਣ
ਲੱਗ ਪਈ। ਇਿੇ ਹੰ ਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਿ ਨੇ ਇਕ ਸਦਨ ਿਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱ ਥਾ ਲਾ ਸਲਆ।
ਿਰਜ ਵੀ ਡਰਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰ ਐਲਾਸਨਆ।
ਉਿੇ ਿਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਿੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਆਂਦੇ ਦੇਸਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰ ਸਲਆ। ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਇਿ
ਗੱ ਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਕ ਦੋਹਾਂ ਸਵਚੋਂ ਕੌ ਣ ਉਿ ਦੇ ਿਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱ ਪੜੇ ਉਤਰਵਾਉਣ ਸਵਚ
ਿਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਸਹਲੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਸਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਚੱ ਲੀ। ਮੁਿਾਫਰ ਨੰ
ਠੰਢੀ-ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਸਪੱ ਛੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਵੱ ਗਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ, ਸਜਿ
ਕਾਰਨ ਮੁਿਾਫਰ ਠੰਢ ਮਸਹਿਿ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਉਿ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱ ਕੀ ਪੰ ਡ ਸਵੱ ਚੋਂ ਕੱ ਪੜਾ ਕੱ ਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਸਲਆ। ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ
ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵੱ ਗਦੀ ਗਈ, ਸਤਵੇਂ-ਸਤਵੇਂ ਹੀ ਮੁਿਾਫਰ ਆਪਣੇ ਿਰੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱ ਪੜੇ ਲਪੇਟਣ ਲੱਗ ਸਪਆ।
ਹਵਾ ਮੁਿਾਫਰ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਸਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱ ਕ ਗਈ।
ਹੁਣ ਿਰਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਿਰਜ ਨੇ ਸਨਿੱਘੀਆਂ-ਸਨਿੱਘੀਆਂ ਸਕਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿੁੱ ਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰ
ਸਦੱ ਤੀਆਂ। ਠੰਢ ਨਾਲ ਕੰ ਬਦੇ ਹੋਏ ਮੁਿਾਫਰ ਨੇ ਿੁੱ ਿ ਦਾ ਿਾਹ ਸਲਆ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟੇ
ਹੋਏ ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੰ ਡ ਸਵਚ ਬੰ ਨਹ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਿਰਜ ਗੁੱ ਿੇ ਸਵਚ ਆ ਕੇ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਚਮਸਕਆ ਤਾਂ ਮੁਿਾਫਰ ਨੇ ਸਨਿੱਘ ਮਸਹਿਿ ਕੀਤਾ। ਉਿ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਉਤਾਰ ਸਲਆ। ਉਿ ਤੋਂ ਸਪੱ ਛੋਂ ਿਰਜ ਦੀਆਂ ਸਕਰਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਗਰਮ ਸਕਰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਿਾਫਰ ਦਾ ਿਰੀਰ ਲਹ ਿੁੱ ਸਟਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਗਆ। ਉਿਨੇ ਆਪਣੀ
ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਈ।
ਇਹ ਵੇਿ ਕੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰ ਨ ਲਈ। ਿਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱ ਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਸਦੱ ਤੇ ਅਤੇ ਈਨ ਮੰ ਨ
ਲਈ।
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