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 ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ : ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ 
 

ਿਲਖਣਾ ਮ� ਕਹਾਣੀ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਦੌਰ ਿਵਚ (1968 ਤ 1973) ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹਲ� ਦੇ ਮੰੁਨ�  ਆਿਦ ਨੰੂ ਨਕਸਲੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ"ਤੀਿਨਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ"ਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

ਉਸ ਸਮ' ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਗੱਲ ਵੱਧ ਪ"ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਤਿਹਤ 1971 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ   

ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਿਮਿਲਆ।  

ਦੂਜਾ ਦੌਰ (1983 ਤ 1993) ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਲਖੀਆਂ ਕਰੀਬ 20 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਕੁਝ (ਲਾਮ, ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰੀ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ) ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ�  ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ 

ਆਪਣੀ ਥ� ਬਣਾਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪ"ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਵਲ ਰ�ਹੀ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਪੁਿਲਸ-ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮੱੁਚ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਵਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਸਰਿਜਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਤ 

ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਿਮਿਲਆ। ਮੁੜ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਨਾਵਲ� (ਕਟਿਹਰਾ, 

ਕੋਰਵ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ) ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ।  

ਲੋਕ,ਪਾਠਕ (ਅਤੇ ਮ� ਖ਼ੁਦ ਵੀ) ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਿਕ ਮ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਹ�। 

        ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਂ-ਪ"ਬੰਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਨੱੁਭਵ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ 

ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਨ� ੜੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ6 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਘਟ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵ� 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਹ6 ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਿਵਚ ਛੁਪੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ 

ਕਹਾਣੀ ਰ�ਹੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁੜ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤ ਪਿਹਲ� ਜੇ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਨਾਵਲ ਰਚ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਛੇਆਂ ਨਾਵਲ� ਦੇ ਲੋਕ-ਪ"ਵਾਿਨਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। 

ਸ਼ਾਇਦ, ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਛੁਪੇ ਹੋਣ। ਭੁੱ ਲੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸਰਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਠ� ਸ ਸਬੂਤ  ਕਹਾਣੀ- ਸੰਿਗ"ਹ 

ਦਾ ਨਵ� ਸ�ਝਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�। 

ਿਮਤੀ : 29-6-2010                                                                    ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 
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ਦੌੜ  

 

ਹੱਥ-ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆ ਿਵਚ ਜਕੜੇ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਜਦ� ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਜੱਜ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉaਿਕ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੋਸ਼ੀ 

ਦਾ ਖੁਰਾ ਿਮਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕਈਆਂ ਸਾਲ� ਤ� ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ 

ਰੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ%� ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਪਿਹਲਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 

ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ  ਖੁਆਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਇਹੋ ਸਮੱਿਸਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਿਨੱਜੀ 

ਰਾਏ ਸੀ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਬਲਕਾਰ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨ,  ਭੁੱ ਖੇ-ਨੰਗੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਕ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਆਪਣੇ ਿਪਛੇ ਲਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ% � ਨੰੂ ਇਕੋ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਜੂਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਪਛਲੇ ਕਰਮ� ਦਾ ਫ਼ਲ ਨਹ0 ਸਗ� ਅਮੀਰ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਲੱੁਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਰਕ ਤ� ਖਿਹੜਾ 

ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਿਜਹਡੀ ਅਮੀਰ� ਦਾ ਪੱਖ 

ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਦੀ ਿਦਨ� -ਿਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੱੁਤੀ 

ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਨੰੂ ਨਾਸਤਕ ਬਨਾਉਣ ! ਅਮੀਰ� ਪ4ਤੀ ਨਫਰਤ 

ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਰਾਹ0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਜੂਮ ਨੰੂ ਫੌਰੀ ਿਤਤਰ-ਿਬਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਭੀੜ ਨੰੂ ਿਖੰਡਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਅਿਹਮ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨ,  ਦਰਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਸੱੁਟੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ 

ਕੇਵਲ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹ0 ,ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਮ8 ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ%� 

ਪਿਹਚਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮ� ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜੂਮ ਦੇ ਨ, ਤਾ ਨੰੂ ਫ�ਸੀ ਚਾੜ% ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨ,  ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ%� 

ਸੰਿਵਧਾਨ ਪ4ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਿਦਖਾਉ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ 

ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸੀ, ਜੱਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨ,  ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ 

ਸਫਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੰਨ� -ਕੰਨ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋਣੀ। 

ਜੱਜ ਦੀ ਕਲਮ ਨੰੂ ਘੂਰ ਿਰਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ, 

ਜੇ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਲਕਾਰ ਸੀ।  

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਕੂਲੀ ਮੰੁਿਡਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਹੋਈ ਦੌੜ ਕਦੇ ਇੰਨਾ 

ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏਗੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੱੁਲ ਪੈਣਗੇ।  

ਗੱਲ ਉਨ% � ਿਦਨ� ਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ ਅੱਠਵ0 ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਪੜ%ਦੇ ਸਨ। 

ਸਭ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੌੜ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਿਜੱਤਣੀ ਹੈ। ਮੋਟੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬ-ਿਖ਼ਆਲ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹ0 

ਸੀ। 
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ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ4ਬੰਧ ਤ� ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ0 ਸੀ ਸੁਲਝ ਰਹੀ। 

ਪ4ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ4ਧਾਨ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਇਕ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹ0 ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਪੜ%ਾਈ ਿਵਚ 

ਤ� ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ ਹੀ, ਖੇਡ� ਿਵਚ ਵੀ ਿਪੱਛੇ ਸੀ। 

ਪ4ਧਾਨ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਿਕਵ8 ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਿਦਨ ਬਿਹਸ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ� ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱ ਤ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤ� 

ਖਾਲੀ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਗੱਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ� ਤੇ ਆ ਰੁਕਦੀ।  

ਇਕ ਤ� ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਪੜ%ਾਈ ਿਵਚ ਕਈ ਇਨਾਮ ਿਮਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਵਲ� ਿਕਸੇ ਨ,  ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹ0 

ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਨਪੜ% ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ0 ਹੋਣਾ ਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਕਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੈ। ਇਕ 

ਇਨਾਮ ਘੱਟ ਿਮਲਣ ਨਾਲ ਬਲਕਾਰ ਦੀ ਟੰਗ ਨਹ0 ਸੀ ਟੱੁਟਣ ਲੱਗੀ। 

ਫੇਰ ਪ4ਧਾਨ ਜੀ ਨ,  ਖੁੱ ਲ%-ਿਦਲੀ ਵੀ ਤ� ਕਮਾਲ ਦੀ ਿਦਖਾਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਚਾਰ ਟਿਕਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਉਨ% � ਦੀ ਖਾਿਹਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਨ% � ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ� ਿਵਚ ਛਪ ਜਾਏ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਥ� ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ 

ਇਨਾਮ ਨਾਲ� ਦੁਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਮੰੁਡਾ ਹੈ, ਉਨ% � ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਿਨੱਕਰ ਸੰਵਾ 

ਸਕੇਗਾ ਜ� ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਚ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੀ ! 

ਪ4ਧਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਜੇ ਉਨ% � ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤ� ਉਹ ਵੀ 

ਦੇਵੇ। ਿਕੱਥੇ ਇਕ ਕਾਰਖਾਨ, ਦਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿਕਥੇ ਇਕ ਖੇਤਮਜ਼ ਦੂਰ ਦੀ ਵਾਧੂ-ਘਾਟੂ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ 

ਔਲਾਦ ! ਿਕੱਥੇ ਕਾਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਿਕੱਥੇ ਟੱੁਟੇ ਿਜਹੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪ>ਡਾ ਤਿਹ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲਕਾਰ। ਘਾਹ ਖੋਤਣ, ਡੱਕੇ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੰੁਡੇ ਨ,  ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 

ਇਕ ਿਦਨ ਨਹ0 ਦੌੜੇਗਾ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਫਾਹਾ ਲੱਗ ਜਾਣ>। 

ਕੱਚੇ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਭਾਵ8 ਉਹ ਫਸਟ ਆ?ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲਾਨ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਦਰਸ਼ਨ 

ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਸਰੇ ਚਾੜ%ਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. 

ਸ਼ਰਮੇ ਨ,  ਆਪਣੇ ਿਜ਼ੰਮੇ ਲਈ। 

ਦੌੜ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਇਕ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਖੜ%ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ 'ਤੇ 

ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ। ਸ਼ਰਮੇ ਨ,  ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖੜੋਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਤ� ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਦੌੜਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲ% ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦੌੜ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। 

ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮੇ ਨ,  ਬਾਖੂਬੀ ਿਨਭਾਈ। ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਤ� ਕੀ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ0 ਸੀ ਆਈ ਿਕ 

ਬਲਕਾਰ ਦੌੜ ਿਕਵ8 ਪਛੜ ਿਗਆ? ਸਭ ਮਾੜੀ ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਕੋਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।  

ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਦੌੜ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨ,  ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 
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ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਜਦ� ਮਹਾਨ ਦੌੜ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਤ� ਨਾਲ 

ਅਿਜਹੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਏਕਲਵਯ ਆ ਰਲੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ� ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠ,  ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਟਵਾ 

ਬੈਠ,  ਸਨ, ਿਕ?ਿਕ ਉਨ% � ਦਰੋਣ ਨ,  ਰਾਜ-ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਿਕ4ਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਿਸਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਅਰਜੁਨ ਵਰਗੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ 

ਇਨ% � ਭੀਲ� ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ? ਉਹ ਤ� ਦੂਜੇ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਨ% � ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਦੌੜੀ ਸੀ। 

ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਿਜਸ ਦਲਜੀਤ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਤੰਨ ਵਿਰ%ਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਡੋਰੇ ਨਹ0 ਸੀ ਪਾ ਸਿਕਆ, ਬਲਕਾਰ ਨ,  

ਉਸ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਿਮਲਣੀਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਮੋਹ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹ0 ਸੀ। ਇੱਟ ਚੁੱ ਕੇ ਤ� ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ 'ਇਸ਼ਕ' ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ 

ਸਹੇਲੀਆਂ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਟੂਏ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਨ% � ਦੀ 

ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ। ਦੋ ਚਾਰ ਿਦਨ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣੇ ਖੁਆ ਕੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਬਦਲ ਿਲਆ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਦਲਜੀਤ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਿਦਲ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਦੀ 

ਇਹ ਧੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਨਾ ਉਸਨੰੂ ਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਬਟੂਏ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਨ,  ਬਥੇਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ। ਕਦੇ ਨਵ8 ਸੂਟ� 'ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸ>ਟ ਿਛੜਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਿਘਆ, ਕਦੇ 

ਸੋਨ,  ਦਾ ਕੜਾ, ਹੀਰੇ ਜੜੀਆਂ ਮੰੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲ 'ਚ ਸੋਨ,  ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਿਕਆ। ਪਰ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਤ� ਿਸ਼ਵਾ ਦਲਜੀਤ ਨ,  ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਨਾ ਭਿਰਆ। 

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਦਲਜੀਤ ਅਛੂਤੀ ਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਨਖ਼ਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਜਦ� ਉਹ 

ਬਲਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ� ਦੀ ਥ� ਿਬਰਜੂ ਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਖਾਣ 

ਲੱਗੀ ਤ� ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਹੱਕ 'ਤੇ ਸੱਪ ਿਲਟਣ ਲੱਗੇ। 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਿਜਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਿਦਲ ਆ?ਦਾ, ਉਹ ਹਾਸਲ 

ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਿਦਨ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਉਸਨ,  ਦਲਜੀਤ ਨੰੂ ਕਾਰ 'ਚ ਸੱੁਟ ਿਲਆ। 

ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਦਲਜੀਤ ਕਈ ਮਹੀਨ,  ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਈ। 

ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। 

ਫੇਰ ਿਫਲਮੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। 

ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਬਾਪ ਕਈ ਿਦਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰ0 ਪੱਗ ਧਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਦਲਜੀਤ ਨੰੂ ਨੰੂਹ ਬਣਾ ਕੇ 

ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਜਾਏ।ਇਹੋ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਪ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵ0 ਨਹ0 ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਉਸਨ,  ਵੀ ਅਿਜਹੇ 

ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵ�ਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਪ ਨ,  ਵੀ ਘਿੜਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੰੁਡੇ 
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ਿਪੱਛੇ ਵੀਹ ਕੁੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖ�ਦੀਆਂ ਿਫਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਿਕਸ ਿਕਸ ਨੰੂ ਨੰੂਹ ਬਣਾਏ ? ਿਕੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਿਕੱਥੇ ਗੰਗੂ 

ਤੇਲੀ। 

ਆਮ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਬਾਪ ਬੁੱ ਢੇ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਘਰ� ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਸਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚੜ%ਤ 

ਵੱਲ ਜ�ਿਦਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨ,  ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਿਰਆਇਤ ਿਦੱਤੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰੂਹ 

ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ। ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹ0 ਸੀ ਤ� ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। 

ਿਫਲਮੀ ਹੀਰੋ ਵ�ਗ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰ ਝਣੇ ਪਏ। 

ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਗੁੰ ਮ-ਸੰੁਮ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਚੁੱ ਪ ਸ਼ੁਭ ਨਹ0 ਸੀ। ਇਹ 

ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਰੁੱ ਧ ਝੱੁਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੀ। 

ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ%ਨ ਲੱਗੇ। ਿਜਵ8 ਿਕਤੇ ਉਨ% � ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਇਨ% � ਿਕਤਾਬ� 

ਿਵਚ ਦਰਜ ਸਨ। 

ਫੇਰ ਉਹ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਖੇ-ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਰਥ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਪ4ੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਸਮਝ ਨਹ0 ਸੀ 

ਆ?ਦੀ। ਉਸਨੰੂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆ?ਦੀ ਸੀ ਿਜਵ8 ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੋਵੇ। 

ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱ ਪ ਜਦ� ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੌੜ-ਕੌੜ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤ� ਡਿਰਆ ਦਰਸ਼ਨ ਿਭੱਜੀ 

ਿਬੱਲੀ ਵ�ਗ ਿਦਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆ?ਦੀ। ਮਲੰਗ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ 

ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿਜਵ8 ਇਹ ਦੌੜ ਬਲਕਾਰ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਆਕੜ ਜ�ਦੀ ਿਕ ਬਲਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 'ਜੂਠ' ਵੱਸਦੀ ਸੀ। 

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 

ਪੰਦਰ� ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਜਦ� ਮਹਾਨ ਦੌੜ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਤ� ਉਸ 

ਨਾਲ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ� ਅਹੱਿਲਆਵ� ਵੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਨ% � ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਸਰਾਿਪਆ ਜੀਵਨ 

ਿਜਊਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ?ਿਕ ਉਨ% � ਦਾ ਸੱਤ ਜਬਰ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਅਸਮਾਨੀ ਵੱਸਦੇ ਚੰਦਰਮ� ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਹ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ? ਉਹ ਤ� ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ 

ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਨ% � ਵਕਾਲਤ ਿਵਚ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜੀ ਸੀ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਭਾਵ8 ਦੋ ਸਾਲ ਪੱਛੜ ਕੇ ਿਮਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਬਟੋਰਨ ਿਵਚ ਉਹ 

ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਸੀ। 

ਿਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪਲਸ ਅਫਸਰ 

ਤ� ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਵਲੇਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹਮ-ਿਪਆਲਾ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ।  

ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ� ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ।  
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ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ ਨ,  ਸਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਿਚਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵ,ੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਜੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਿਹਚਾਣਦੇ ਸਨ। ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਡੱਕਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੱਲ ਹੀ ਸੱੁਟਦੇ।  

ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੈਿਬਨ ਿਵਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। 

ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬਲਕਾਰ ਦੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ� ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਾਇਲ ਸਾਇਲ ਦਾ ਫਰਕ 

ਸੀ। ਬਲਕਾਰ ਕੋਲ ਜਗੀਰਦਾਰ�, ਸਨਅਤਕਾਰ� ਤੇ ਸਮਗਲਰ� ਦੇ ਸਤਾਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਿਕਰਤੀ-ਕਾਮੇ ਜ� ਅਮਲੀ 

ਹੁੰ ਦੇ। ਿਜਨ% � ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਥੜ%ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ%ਨ ਿਦੰਦਾ, ਉਨ% � ਨੰੂ ਬਲਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਿਮਲਦੀ। ਿਜਨ% � ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੇਟ ਭੁੱ ਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬੋਝੇ ਿਕੱਥ� ਭਰਨ। ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਮਲੰਗ ਸਾਇਲ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਉਨ% � 

ਦਾ ਵਕੀਲ।  

ਸੱਚ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਲਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇਲ� ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹ0 ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ। 

ਦਸ� ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਜਦ� ਮਹਾਨ ਦੌੜ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ 

ਅਿਜਹੇ ਅਿਭਮੰਨਯੂ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਜਾ 

ਤ� ਵੜੇ ਸਨ ਪਰ ਿਜੱਤ ਨਹ0 ਸੀ ਸਕੇ। ਿਕ?ਿਕ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਚੱਕਰਿਵਊ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ 

ਦਰੋਨਾਚਾਰੀਆ ਨ,  ਦੁਸ਼ਟ ਦਰਯੋਧਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੀ ਰਿਚਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ4ਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠ,  ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਅਨਾੜੀ ਅਿਭਮੰਨਯੂਆਂ ਦੀ ਕੀ 

ਪ4ਵਾਹ? ਉਹ ਤ� ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਨ% � ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜੀ 

ਸੀ। 

ਵਕਾਲਤ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ। ਪਰ ਿਸਆਸਤ ਿਵਚ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਆਏ ਿਦਨ ਕੋਈ 

ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਅਫਸਰ ਤ� ਲਈ 

ਿਰਸ਼ਵਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੁਸੀਨਾ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਿਕੱਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ� ਿਵਚ ਛਪ ਗਏ। 

ਬਲਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਘਪਲੇ ਉਸ ਨ,  ਹੀ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ 

ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖਬਰ� ਨਾਲ� ਕਈ ਗੁਣ� ਤੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪ4ਤੀ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀ ਰਾਏ ਚੰਗੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਕੰਮ ਤ� ਬਥੇਰਾ ਿਮਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 

ਿਮਹਨਤ ਨਹ0 ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ� 'ਤੇ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਿਰਹਾ ਤ� ਬਾਪ ਹੇਠC  

ਕੁਰਸੀ ਿਖਸਕਿਦਆਂ ਹੀ ਲਫ਼ਾਿਫ਼ਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਰੇਤ ਦੇ ਮਿਹਲ ਵ�ਗ ਿਡੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। 

ਅਫ਼ਸਰ� ਨ,  ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਰਾਏ ਿਦੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ 

ਵਜ਼ੀਰੀ ਿਮਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਗ�ਹ ਕੀ ਪਤੈ, ਿਕਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। 

ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਅਫਸਰ� ਦੀ ਰਾਇ ਮਾੜੀ ਨਹ0 ਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ 

ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। 
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ਅਫ਼ਸਰ� 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਤਰਲੇ ਿਮੰਨਤ� ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ� ਤ� ਹ� ਕਰਾਈ। ਮੰੁਡਾ ਇਕ 

ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਜੱਜ ਲਗਵਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਪਰ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਨੰੂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਹੋਟਲ� 'ਚ ਡ�ਸ ਕਰਨ ਤ� ਿਵਹਲ ਿਮਲੇ ਤ� ਹੀ ਪੜ%ੇ। 

ਮੈਿਰਟ ਿਵਚ ਤ� ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। 

ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦੋਹ� ਦੇ ਿਸਤਾਰੇ ਗਰਿਦਸ਼ ਿਵਚ ਸਨ। ਇਧਰ� ਮੰੁਡੇ ਹੱਥ� ਜੱਜੀ ਖੁੱ ਸ ਗਈ, ਉਧਰ� ਬਾਪ ਕੋਲੋ 

ਪਾਰਟੀ ਿਟਕਟ। 

ਬਾਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਿਫਕਰ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ� ਸਾਇਲ ਇ? ਿਖਸਕਣ ਲੱਗ ੇ

ਸਨ, ਿਜਵ8 ਿਕਸੇ ਨ,  ਮਿਖਆਲ ਨੰੂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ। 

ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਿਟਕਟ ਤ� ਨਹ0 ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸੀਟ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 

ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸਰਿਵਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਮ>ਬਰੀ 

ਿਮਲੀ। 

ਮੈਬਰ ਦੀ ਟੌਹਰ ਮੰਤਰੀ ਿਜੰਨੀ। ਪੈਸਾ ਰੱਜਵ� ! ਸਾਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ।  

ਬਾਪੂ ਨ,  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਤ� ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਪੇਪਰ� ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਸ ਨ,  ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ 

ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਿਰਟ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤੀ ਿਮਹਨਤ ਨਹ0 ਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਲਕਾਰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨ,  

ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਤ� ?ਝ ਹੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਵ�ਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਦਾ ਅਤਾ-

ਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਿਬਨ� ਿਤਆਰੀ ਵੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ ਬੈਠ ਜਾਵ,ੇ ਤਦ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਿਕ ਉਹ 

ਿਦਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਨ,  ਬਲਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ?ਗਲ ਰੱਖੀ। ਇਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਿਨਸ਼ਾਨ ਫੁੰ ਡੇ ਜਾਣ ਸਨ। 

ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਿਟਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨ,  ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਵ�ਗ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ� ਨ,  ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਿਕ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸ�ਭੀ ਬੈਠਾ 

ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ� ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵਚ ਖੜ%ਾ ਸਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

ਫੇਲ% ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੁਖ਼ਲਾਏ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਥੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ। 

ਪਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਨ,  ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਜਾਲ ਬੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਬਲਕਾਰ ਉਸ ਿਵਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ 

ਸੀ। 

ਹਾਿਰਆ-ਥੱਿਕਆ ਬਲਕਾਰ ਘਰ ਨਹ0 ਸੀ ਵਿੜਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨ,  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ 

ਉਸਨ,  ਖੂਹ-ਖਾਤਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਵ0 ਦੌੜ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਪੰਜ� ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਜਦ� ਮਹਾਨ ਦੌੜ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਤ� ਉਸ 

ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਬੁੱ ਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਸਨ, ਿਜਨ% � ਨੰੂ Eਚੇ ਅਹੁਦੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹ0 ਸੀ ਿਮਲੇ, ਿਕ?ਿਕ 

ਉਹ ਿਕਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੇਟ� ਨਹ0 ਸੀ ਜਨਮੇ, ਸਗ� ਦਾਸੀ ਦੀ ਕੁੱ ਖ� ਜਨਮੇ ਸਨ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਰਗ� ਿਵਚ ਤ� ਸ਼ਾਹੀ-ਖ਼ੂਨ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਸੀ-ਪੁੱ ਤਰ� ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ? 

ਉਹ ਤ� ਉਸ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ� ਿਵਚ ਬਲਕਾਰ ਲੱਖ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ% � ਦੇ ਹਜੂਮ ਦਾ ਇਕੋ-

ਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸਮੱੁਚੇ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 

ਦੁਸ਼ਮਣ Eਪਰ ਹੀ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨ,  ਉਹ ਅੱਖ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। 

ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨ,  ਬਲਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ,  ਚਾਹੇ। 

ਬਲਕਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮ� ਵ�ਗ ਨਾ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਪੀਲਾ 

ਿਪਆ ਸੀ, ਨਾ ਲੱਤ� ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨਾ ਧੱਕ-ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਮਸ਼ਾਲ ਵ�ਗ ਮਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਬੁੱ ਲ%� 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਹਾਸੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਹਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ%� ਸਮਝ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌੜ 

ਦੌੜਨ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਰੱਸੀ ਤ� ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਵਲ ਨਹ0 ਿਗਆ।'' ਮੌਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਖੜ%ੇ ਬਲਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਵੀ ਜੱਜ 

ਨੰੂ ਬ�ਦਰ-ਘੁਰਕੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ। 

''ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ ਿਕਰਲੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਜੱਫੇ। ਚਾਰ ਟਟ-ਪੂੰ ਜੀਏ ਇਕੱਠ,  ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਢਾਹ 

ਲਾਏਗਾ। ਇਨ% � ਿਗੱਦੜ� ਖ਼ਰਗੋਸ਼� ਨੰੂ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ ਦਹਾੜ ਬਹੁਤ ਹੈ।'' ਸੋਚਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ 

ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਫ�ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਹਜੂਮ ਨ,  ਿਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਆਸ ਰੱਖਿਦਆਂ, ਜੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨ,  ਬਲਕਾਰ ਨੰੂ ਫ�ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀ। 

''ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ। ਪਰ ਤੰੂ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਪੱਛੜ ਿਗਐ ਂਦੋਸਤ, ਿਜ? ਿਜ? ਬਲਕਾਰ� 

ਦਾ ਖੂਨ ਡੁਲ%ਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਤ?-ਿਤ? ਦੌੜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਏਗੀ।'' 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਲਕਾਰ ਨ,  ਇ? ਿਪੱਠ ਭੁਆਈ, ਿਜਵ8 ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। 

ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮਣ�-ਮੰੂਹ ਭਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ0 ਸੀ, ਉਸਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਸਗ� ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਗਈ 

ਸੀ। 

ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥ� ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਲ ਧੱਕ- ਧੱਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਿਕਆਸ� ਦੇ ਉਲਟ ਭੀੜ ਨਾ ਡਰੀ, ਨਾ ਿਖੰਡੀ। ਸਗ� ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ� ਅਤੇ ਨਾਅਿਰਆਂ ਨਾਲ 

ਅਸਮਾਨ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗਾ। 
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ਭੀੜ ਦੇ ਰੋਹ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਜੱਜ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਨ,  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ� ਸ�ਭ ਲਈਆਂ। 

ਸੰਗੀਨ� ਦੇ ਪਿਹਰੇ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠ,  ਬੈਠ,  ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ8 ਸਜ਼ਾ ਬਲਕਾਰ 

ਨੰੂ ਨਹ0, ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਭੀੜ ਨ,  ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱ ਕ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਲਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹ� ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਬੰਦ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਧੁੰ ਧਲੇ ਸ਼ੀਿਸ਼ਆਂ ਰਾਹ0 ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਾਰ ਦੀ 

ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਭੀੜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ0 ਸੀ। ਭੀੜ ਉਸੇ ਤਰ%� ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿਜਵ8 ਭੀੜ ਦਾ ਹਰ ਮ>ਬਰ ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੰਨ,  ਬਲਕਾਰ� ਨੰੂ ਫ�ਸੀ 

ਲਾਉਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਘਬਰਾਏ ਜੱਜ ਦਾ ਿਸਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹ0 ਸੀ ਿਕ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਉਹ 

ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਬਲਕਾਰ ਕੋਲ� ਹਾਰ ਿਗਐ ! 
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ਛੁਰੀ 

 

ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਿਵਚ ਿਪਆਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹ0 ਸੀ 

ਆ ਰਹੀ। 

ਲਾਸ਼ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰ ਚਿਦਆਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨ,  ਕੁਰਸੀ ਮੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਕਈ ਸੁਨ, ਹੇ ਭੇਜ 

ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਡਾਕਟਰ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ ਰੋਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਫੀਸ ਨਹ0 ਸੀ ਿਮਲੀ। ਨਾ ਿਮਲਣੀ ਹੀ ਸੀ। 

ਹਰ ਕੇਸ ਿਵਚ� ਫੀਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤ� ਕੁਝ ਨਹ0 ਸੀ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਤ� 

ਡਾਕਟਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਿਸਰ ਿਵਚ ਇਕ ਗਿਹਰਾ ਘਾਓ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦ� 

ਇਸ ਸੱਟ ਨਾਲ ਮਿਰਆ ਤ� ਉਹੋ ਰਾਡ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾਈ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀਆਂ ਅੱਖ� ਅਤੇ 

ਲਟਕਦੀ ਜੀਭ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੰਮੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਗੱਲ%� ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦੇ ਸਨ 

ਿਕ ਬੱਚਾ ਿਬਨ� ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮੌਤ ਇਨ% � ਸੱਟ� ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਟ ਖੋਲ%ਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ0 ਸੀ ਕਰਦਾ। ਿਫਰ 

ਵੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਖਾਨ,  ਭਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਖੋਲ%ਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪੇਟ ਿਵਚ� 

ਿਵਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਖਾਧੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਮ� ਿਮਥਣਾ ਸੀ। 

ਪੇਟ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਮ�ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ>ਦੀ ਸੀ। ਗੰਦ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ 

ਦੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਡੈ&◌ੱਡ ਹਾਊਸ ਿਵਚ ਿਪਆਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਪਏ ਹੋਣ। ਸੂਰਜ ਿਛਪਣ ਿਵਚ ਥੋੜਾ ਸਮ� ਹੀ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਪਆ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨ, ਹੇ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਿਪਆ ਭੇਜੇ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹਨ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਹੋਰ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨ,  ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤ� ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹ0 ਹੈ। ਵੀਹ-ਵੀਹ ਗਾਲ%� ਕੱਢੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨ,  

ਿਵਚ ਇਕ ਦੋ ਲਾਸ਼� ਨ,  ਤ� ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹ0 ਸੀ। ਗੰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼� ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 

ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ0 ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਜਮ�ਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਿਡਊਟੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਭੁੱ ਲ ਭਲੁਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਫਰਜ਼ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਨੰੂ 

ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਆਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਨਾਲ 

ਲਗਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ� ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਣਾ। 

ਪਿਹਲ� ਝੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਹਲਟੀ ਤ� ਪਾਣੀ ਗੇੜਨ ਲਈ। ਲੋੜ ਪਏ ਤ� ਜੋਿਗੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੰੂ ਹਲਟੀ ਤੇ 

ਜੋੜ ਲ>ਦਾ। ਿਵਹਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਮੱਝ� ਨਵ8 ਦੱੁਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਦੇ ਜ�ਦੇ। 
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ਸਮ� ਬਦਿਲਆ ਤ� ਹਲਟੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਝੋਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਿਮਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਝੋਟਾ 

ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਿਖਆ। ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਝੋਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮੱਝ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੋ ਚਾਰ ਮੱਝ� ਨਵ8 ਦੱੁਧ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ। ਘਾਹ ਪੱਠ,  ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਹੈ। ਭੂਤ� ਪ4ੇਤ� 

ਦੇ ਵਿਹਮ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨ,  ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ0 ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਇਸ ਵਿਹਮ ਦਾ 

ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਾ-ਹਰਾ ਘਾਹ ਝੋਟਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਰਦਾ ਸੀ। 

ਸਮ� ਹੋਰ ਬਦਿਲਆ ਤ� ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਝੋਟੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਥ� ਮੱਝ� 

ਡੰਗਰ� ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ% 0 ਿਦਨ0 ਤ� ਝੋਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਨਹ0 ਿਨਕਲਦਾ। ਮੋਹ ਦਾ 

ਮਾਿਰਆ ਜੋਿਗੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੰੂ ਘਰ� ਨਹ0 ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ?ਝ ਤ� ਇਹ ਸਗ� ਜੋਿਗੰਦਰ ਤੇ ਬੋਝ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਅਿਜਹੇ ਹਲਾਤ� ਿਵਚ ਜੇ ਮਸ� ਆਈ ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਬਨ� ਫੀਸ ਲਏ ਚੀਰ ਦੇਵੇ ਤ� ਭੁੱ ਖ� ਨਹ0 ਮਰੇਗਾ? 

ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਦੱੁਖ ਸ�ਝੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੋਟੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ਖੁਰਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਤ� ਿਪਆ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਵੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਿਬਨ� 

ਫੀਸ ਲਏ ਕੰਮ ਨਹ0 ਸੀ ਕਰਨਾ। 

ਲਾਲਾ ਿਕੱਡਾ ਕੁ ਭਲਾਮਾਣਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਿਗੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ%� ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਿਪਛਲੀ ਰਾਮ ਲੀਲ%ਾ ਵੇਲੇ ਜੋਿਗੰਦਰ 

ਨ,  ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ। ਰਾਮ ਲੀਲ%ਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨ,  ਤ� ਸੀਤਾ-ਸਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ 

ਿਵਆਹੁਣੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨ,  ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਵੀ ਉਨ% � ਦਾ ਹੱਥ ਿਟਕ ਜਾਏ, 

ਉਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁਲ% ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਜੋਿਗੰਦਰ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬੜਾ 

ਤ� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟਾ ਢੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਜਦ� ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕ>ਪ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਲਾ?ਦੇ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। 

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗੰਦ ਹੂੰ ਝਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਇਕ ਮੱਖੀ ਵੀ ਕ>ਪ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। ਇਕੋ ਆਸ ਨਾਲ।ਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲਾ 

ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਝਾਕ ਿਵਚ 

ਉਸ ਨ,  ਕੰਪਾਊਡਰ ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਿਲਆ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਇੰਨਾ ਦਾਜ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਅੱਖ� 

ਅੱਡੀਆਂ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਡਾਕਟਰ ਕੰਪਾਊਡਰ� ਿਵਚ ਹੀ ਤ� ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਨ� ਟ� ਦੀ ਝੜੀ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਿਬਨ� ਫੀਸ ਲਏ ਿਕਸੇ ਦੇ ਚੂੰ ਡੀ ਨਹ0 ਭਰਦੇ। ਦਵਾਈਆਂ 

ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਪੂਛ-ਪੂਛ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪ4ਾਈਵੇਟ ਪ4ੈਕਿਟਸ ਅਲੱਗ। ਕੁੜੀ ਨ,  ਮੌਜ� ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। 

ਡਾਕਟਰਨੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਲਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨ,  ਪੈਰ� ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਿਦੱਤਾ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਡਾਕਟਰ ਤ� ਵੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਈ। ਮੋਦੀ 

ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤ� ਵੀ। ਸਭ ਨੰੂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਿਗਆ। ਕਿਹੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤ� ਉਸ ਨ,  ਸ਼�ਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਹ� ਕਰ 

ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੇ ਬਈ ਸ਼�ਤੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ? ਉਹ ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੰਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ 
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ਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਜਾਣਪਿਹਚਾਣ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ 'ਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਡੀਗੜ% ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਨੌਕਰ ਕਰਾ ਲਏ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚHਕੀਦਾਰ ਲਗਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਸੇ 

ਨੰੂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਿਵਚ ਜਮ�ਦਾਰ। ਇਕ ਨੰੂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਿਵਚ ਲਗਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਥਣ ਨੰੂ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੈ 

ਕੇ ਆ?ਦੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਤ� ਿਨੱਤ ਨਵ� ਸੂਟ ਪਾ ਪਾ ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਨ, । ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਚਾਹੇ ਿਜੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਏ। 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਏ। ਪਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨ,  ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸ਼�ਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲਾਲੇ ਨ,  

ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਰਾਹ0 ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਤ� ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣੈ, ?ਜ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ 

ਨਹ0। 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਲਾਲਾ ਹ� ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਵੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਲ>ਦਾ। ਫੇਰ ਟਾਲ 

ਿਗਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਟੰਗ ਅੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

ਗ਼ਰੀਬ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੀ ਿਕਸ ਨ,  ਸੁਣਨੀ ਸੀ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਿਵਚੋਲੇ ਨੰੂ ਸਾਫ ਆਖਣਾ ਿਪਆ। ਿਰਸ਼ੇਤਦਾਰ� ਨੰੂ ਕੁੜੀ ਆਮ ਜਮਾਦਾਰ� ਵ�ਗ ਿਵਆਹ ਕੇ 

ਿਲਜਾਣੀ ਪਏਗੀ। 

ਇਸ ਤਰ%� ਉਹ ਿਕ? ਕਰਦੇ ? ਉਨ% � ਦੇ ਪੜ%ੇ ਿਲਖੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਸਾਕ� ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ? ਉਨ% � ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਮੰੁਡਾ 

ਮਾਸਟਰਨੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਿਲਆ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ ਸੁਫਨ,  ਖੇਰੂੰ -ਖੇਰੂੰ  ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ� ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੱੁਟੇ 

ਸਾਕ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਭੁੱ ਖੇ ਨੰਗੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਟੱਕਰੇ। ਸੀਰੀ 

ਰਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜਵਾਈ। ਲਾਲੇ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਧੀ ਮੌਜ� ਕਰਦੀ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖਵਾ?ਦੈ ਪਰ ਿਕਤੇ 

ਨਾ ਿਕਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱ ਛ ਹੈ। ਭਾਵ8 ਲਾਸ਼� ਚੀਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਸਹੀ। ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲਏ ਿਬਨ� ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹ0 

ਲਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ0। 

ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਿਸਪਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਹਨ� ਨ,  ਤ� ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ 

ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਅੱਖ� 'ਚ� ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ 

ਵਹਾ?ਦੇ ਮੋਟੇ ਿਢੱਡ� ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਿਦਲ� ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਨਹ0 ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਨ,  ਪੰਜਾਹ 

ਰੁਪਏ। ਿਜਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਿਕਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਾਿਰਸ ਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਵੀ 

ਿਸਪਾਹੀ ਨ,  ਆਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨ,  ਫੜਾ ਿਦੱਤੇ। ਇਥੇ ਤ� ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਿਵਛੇ ਸੱਥਰ 

ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।  

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬੜਾ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਖਾਸ ਕਰ 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਲਖਾਪੜ%ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਆ?ਦਾ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਕੰਮ� ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਵ�ਗ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ%� ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ 

ਦੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਅੱਗ� ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ। 
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ਜੋਿਗੰਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦ� ਵੀ ਿਕਸੇ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਆ?ਦਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਾ ਨ� ਟ ਿਦਵਾ?ਦਾ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਤ� ਿਤੰਨ ਸੌ ਵੀ ਿਦਵਾ ਿਗਆ। ਇਨ% � ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਦਵਾਉਿਦਆਂ ਦਾ ਲੂਣ ਿਢਲਕਦੈ ਜ� ਜੇਬ� ਿਨਕਲਦੇ ਨ, । 

ਥੋੜ%ੀ ਿਜਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਿਹਲਾਉਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਵਾਿਰਸ ਲਾਸ਼� ਨਾਲ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨ� ਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ� ਦੇ ਿਗਆ। ਲਾਵਾਿਰਸ 

ਲਾਸ਼� ਿਵਚ ਉਨ% � ਨ,  ਕੁਝ ਨਹ0 ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਘੰਟਾ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਿਵਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਰਹੇ ਨਹ0, ਿਜਹੜੇ ਆਪ ਨਾੜ-ਨਾੜ ਟ�ਹਦੇ ਸੀ। ਫੁੱ ਟੇ ਪੈਨਸਲ� ਫੀ ਜ਼ਖ਼ਮ� ਦੀ 

ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਿਮਣਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ। ਿਜਹੀ ਫੀਸ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਮੁਆਇਨਾ। ਕਤਲ ਨੰੂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੰੂ ਕਤਲ। ਿਵਸਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਮਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪਏ ਤ� ਜ਼ਿਹਰ ਕੋਲ�  

ਿਮਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਆਿਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ0 ਹੀ ਤ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲਾਵਾਿਰਸ ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਤ� ਜੋਿਗੰਦਰ ਵੀ 

ਨਹ0 ਛੇੜਦਾ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ%� ਦੀ ਇਕ ਲਾਵਾਿਰਸ ਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਡਾ. ਸ਼ਰਮੇ ਨੰੂ ਿਸਆਪਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਇੰਨ,  ਪੈਸੇ ਨਹ0 ਸੀ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਉਲਟ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਠੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ। ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਿਵਚ ਪੈਰ ਨਹ0 ਸੀ ਧਰਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ 

ਿਵਚ ਇਕ ਭਈਏ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹ0 ਸੀ ਪਤਾ। ਪੁਿਲਸ ਨ,  ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਲਈ 

ਇਸ ਕਤਲ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ% � ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਦਆਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਭਈਆ 

ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਭਈਏ ਨ,  ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਡਰਦਾ ਭਈਆ ਆਪਣ ੇ

ਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਿਗਆ। 

ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਭਈਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਈਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ? ਿਬਨ� ਫੀਸ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਕਤ 

ਿਕੱਥੇ ਿਕ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਪੜ% ਸਕੇ। ਉਸ ਨ,  ਿਸੱਧੀ ਸਾਧੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਿਰਪੋਰਟ ਜਦ� ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪੁੱ ਜੀ ਤ� ਉਹ ਅੱਗ-ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਪੁਿਲਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 

ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਮ8 ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹ0 ਸੀ। ਜ� ਡਾਕਟਰ 

ਝੂਠਾ ਹੈ ਜ� ਥਾਣੇਦਾਰ। ਉਸ ਨ,  ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਿਚੱਠੀ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ. ਨੰੂ ਿਲਖ ਿਦੱਤੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪੁਿਲਸ ਨ,  ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਨ,  ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ 

ਿਦੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਕਪਤਾਨ ਨੰੂ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਨ,  ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖੋਿਲ%ਆ ਹੀ ਨਹ0 

ਸੀ। ਨ� ਟ� ਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਮਸ� ਉਸ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱੁਿਟਆ।  

ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ,  ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵ8 ਨਹ0 ,ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ,  ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, 

ਕਈਆਂ ਕੇਸ� ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਿਪਆ ਖਾ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੱਲੇ ਤ� ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਮਲੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤ� ਲੈ ਲਏਗਾ। 
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ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਜੋਿਗੰਦਰ ਰੋਣ-ਹੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਹੱਥ ਕਦੇ 

ਉਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰਨ ਲਈ ਚੱਲਣਗੇ ? 

ਉਹ ਪ0ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਮ� ਦਾ ਸ਼ੇਰ 

ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹ0 ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਪੀਣ ਲਗਦਾ ਤ� ਹਫਤਾ-ਹਫਤਾ ਪ0ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਸੜਕ� ਤੇ ਿਲਟਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 

ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਤ� ਸਭ ਨ,  ਵਰਿਜਆ। ਇਹ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਾਲਾ ਸੀ। ਇਨਫੀਲਡ ਤ� ਸੋਫੀ ਬੰਦੇ ਤ� 

ਨਹ0 ਸੰਭਲਦਾ। ਉਹ ਤ� ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

ਆਿਖਰ ਉਹੋ ਹੋਇਆ। ਮਹੀਨ,  ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਿਚੱਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਮਿਰਆ ਵੀ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ। ਸ਼ਰਾਬੀ 

ਹੋਏ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੱਸੀ ਦੀ ਪੁਲੀ ਹੈ। ਕੱਸੀ 'ਚ ਿਗਰਿਦਆਂ ਹੀ ਘੰਡੀ ਟੱੁਟ ਗਈ। ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਿਕਸੇ ਤ� ਲਾਸ਼ ਪਛਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਗਈ। ਡਰਿਦਆਂ ਿਕਸੇ ਨ,  ਥਾਣੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਿਦੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਕੱਸੀ 'ਚ ਿਪਆ ਸੜਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੇਨੀ ਲੈਣ ਿਪੰਡ ਚਾਉਕੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਿਡੱਗੀ ਿਵਚ 

ਰੱਖ ਲਈ। 

ਅਫਸਰ� ਨ,  ਰਿਹਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਆ ਉਹ ਤਪੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਿਵਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ%� ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਗਏ 

ਤ� ਉਸ ਦੇ ਵਾਿਰਸ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹ0 ਸੀ ਿਮਲਣਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਿਦਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਬਿਠੰਡੇ ਿਜ਼ਲ%ੇ  ਦੇ ਸੰਮਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ 

ਪਾੜ ਕੇ ਨਵ0 ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਬਿਠੰਡੇ ਵੱਲ ਿਗਆ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ। 

ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਿਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਈ ਤ� ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀ 

ਕਰੀ-ਕਰਾਈ ਖੂਹ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਮਿਹਕਮਾ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਤਰ%� ਦੀ ਮਦਦ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਬੱਸ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੀ ਹ� ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ%ਾ ਸੀ? ਇਸ ਹੋਲਦਾਰ ਲਈ ਤ� ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ?ਦੇ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਇ? ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ8 ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱ ਤ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਉਸ ਨੰੂ ਝਉਲੇ ਪਏ। ਿਜਵ8 ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਉਠ, ਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ: ''ਬਾਈ ਹੌਲੀ।'' ਪਰ ਮੁਰਦੇ ਕਦੇ Eਠ,  ਨ,  ? ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ 

ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਥ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤ� ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨ,  ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ 

ਲਏ। ਉਹ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਦੇ ਤ� ਨਹ0 ਸਕਦਾ ਪਰ ਲਵੇ ਤ� ਨਾ। ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੰਨ, । ਜੇ 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤ� ਉਨ% � ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਟੰਗ ਥੋੜ%� 

ਟੱੁਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਸਨ ਿਕ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹ0 ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। 

ਜੇ ਇਨ% � ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ0 ਤ� ਘੱਟ ਜੋਿਗੰਦਰ ਵੀ ਨਹ0। ਉਹ ਵੀ ਚੂਹੜੇ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਹੈ। ਚੂਹੜੇ ਦੀ ਆਕੜ 

ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਕੜ ਿਗਆ ਤ� ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਵੀ ਨਹ0 ਮੰਨਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਭਾਵ8 ਚੀਰ-ਫਾੜ 
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ਕਰ ਲਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਿਗੰਦਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਤ� ਉਸ ਨ,  ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤ� 

ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸੀਆਂ ਲਾਸ਼� ਦਾ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕੋਲ ਖੜ%ਾ ਕੇ ਕਿਰਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੋਲ ਿਵਸਰੇ ਿਲਜਾ ਿਲਜਾ ਨਹ0 ਰੱਖੇਗਾ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਾ ਹੀ ਚੱਿਲਆ ਤ� ਉਸ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਗੀ ਤ� ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਿਜਹੜਾ ਐਕਸੀਡ>ਟ ਿਵਚ 

ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ� ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਫੀਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ,  ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ,  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਿਦੱਤੇ। ਿਜਵ8 ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ% � ਨੰੂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਜੋਿਗੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭਾ ਸੀ, 

ਗੰਦਗੀ ਚ� ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰੀ ਿਵਚ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਤ� ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨ,  ਕਾਮਰੇਡ� ਨੰੂ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ 

ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨ,  ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਪੇਟ ਤ� ਚੀਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਬਾਹ� ਦੇ ਜੋੜ ਵੀ ਿਢੱਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਥ� ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ%� ਿਸਉਣ ਦੀ ਥ� ਕੱਚੇ ਸੜੋਪੇ ਹੀ ਮਾਰੇ। 

ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਖੱਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਤ ਿਕਤੇ, ਬ�ਹ ਿਕਤੇ, ਧੜ ਿਕਤੇ। ਿਫਰ ਉਨ% � ਨੰੂ 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਸਮੋ-ਿਰਵਾਜ ਿਵਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ% � ਨੰੂ ਲਾਸ਼ ਸਮੇਟਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਨੰੂ ਗਠੜੀ ਵ�ਗ ਬੰਨ%  ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਿਲਜ�ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਢ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ! 

ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਿਦਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। 

ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ,  ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨ,  ਮੁਰਾਰੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਮੁਰਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਵਚ� ਇਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ 

ਿਲਹਾਜ ਸੀ ? ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਲਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੇਸ ਿਲਆ-ਿਲਆ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੁਰਗੀ ਫਸ ਜ�ਦੀ ਤ� 

ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪੈਗ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲਾ ਜ�ਦਾ। ਨਰਸਾ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਬੋਨਸ ਿਵਚ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਉਨ% � ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ� ਉਹ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਿਵਸਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਉਹ ਬਾਹਰ 

ਬੈਠਾ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਕਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਫੜ ਿਲਆਇਆ, ਕਦੇ ਿਸਗਰਟ� ਦੀ ਡੱਬੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਿਵਸਕੀ ਦੀ 

ਬੋਤਲ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ,ਮੁਰਾਰੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਫੀਸ ਿਦਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ Eਚੀ ਦੰਦ ਵੀੜ ਵਾਲਾ, ਪੀਲੇ ਦੰਦਾ ਨੰੂ ਕੱਢਦਾ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰ 

ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇਗਾ। 

''ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ� ਮੁਰਦੇ ਤ� ਖੱਫਣ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।'' ਉਹਦੀ ਿਚੜ-ਿਚੜ 

ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਧੱਸਣ ਲਈ ਥ� ਨਾ ਲੱਭੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਿਦਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਗੱਚੀ ਤ� ਫੜ ਕੇ ਪੁੱ ਛੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਧਰਲਾ 

ਭਲਾਮਾਣਸ ਹੈ? ਜਦ� ਦੀ ਮਾਲਗੁਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬਸਤੀ ਿਵਚ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 
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ਿਵਚਾਰੇ ਸ�ਸੀ, ਿਬਹਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਿਮਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਖਾ ਮਸ� ਚਾਰ ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠ,  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਅ ਦੇ 

ਭਾਅ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਿਤੰਨ ਰੁਪਏ ਿਕਲੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ� ਵਾਿਲਆਂ ਤਕ ਸਭ 

ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਣਕ ਉਸੇ ਨੰੂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫਿੜਆ ਵੀ ਿਗਐ। ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਤ� ਕੇਸ 

ਰਫਾਦਫਾ ਕਰਾ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦੀ? ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹ0? ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਕਣਕ 

ਦਾ, ਬੇਸਣ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਰਲਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹ0? ਜਦ� ਸੱੁਕੀਆਂ ਿਮਰਚ� 'ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 

ਹੀ ਪੀਹ ਿਦੰਦੈ, ਉਦ� ਉਸ ਨੰੂ 'ਖੱਫਣ' ਯਾਦ ਨਹ0 ਆ?ਦੇ? ਕੋਈ ਨਹ0 ਕਦੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਡੈੱਡ 

ਹਾਊਸ ਦੇਖਣਾ ਿਪਆ ਤ� ਜੋਿਗੰਦਰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਫਣ ਕੀ?  

ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤ� ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਦੇਰ ਤ� ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠ,  ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬ�ਦਰ� ਵ�ਗ ਕੰਧ� ਤੇ ਚੜ% ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 

ਇਕ ਚੱਕਰ ਿਡਪਟੀ ਵੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਭੀੜ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇa ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨ,  ਪਿਹਲ� ਪ4ੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਉਨ% � ਸੋਿਚਆ ਸੀ, ਕੁਝ 

ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਿਵਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਧ�ਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਵੀ ਉਥੇ 

ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਗਆ। 

ਕੁਵੇਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹ0 ਸੀ। ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਿਵਚ। ਘੰਟੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਤ� ਸੰਸਕਾਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। 

ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹ0 ਕਦ� ਦਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਭਰ ਿਵਚ ਦੇਹ ਿਫੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੰਟੀ ਦੀ ਮ� ਕ�ਤਾ ਦਾ ਵੀ 

ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਮੰਟ-ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਦੰਦਲ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੰਟੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਤ� ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਉਨ% � ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੰੂਹ ਚੁੱ ਕੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਜਮ�ਦਾਰ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਚੰਬਿੜਆ ਖੜ%ਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹ0 ਸੀ ਆ ਰਹੀ। 

ਿਕਸੇ ਪਾਿਸ? ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਉਥੇ ਪੁੱ ਜਣ ਨਾਲ ਭੀੜ ਿਵਚ ਨਵ0 ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ।  

ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆ?ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਧਾਹ� ਮਾਰਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਨੰੂ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਲਾ 

ਜੀ ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰੀ ਬੈਠ,  ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਰ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਿਪੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਹ� ਨ,  ਉਨ% � ਨੰੂ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ� ਵੀ ਗੰਗਾ 

ਜਮਨਾ ਵਿਹ ਤੁਰੀਆਂ। 

ਪਿਹਲ� ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਫਰ ਆਪੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੰੂ ਬਾਬੂ ਜੀ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੋਹ� ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਦੇ ਰੁਦਨ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਸੰਮ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ 

ਹਮਦਰਦ ਹਉਕੇ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। 
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ਜਦ� ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਤ� ਸੰਘ ਵਾਿਲਆਂ ਨ,  ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋਲ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਿਸਰਕੱਢ ਕ�ਗਰਸੀ ਤ� ਸਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨ, ਦਾਰ ਸਭ ਉਨ% � ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਸੁਖ ਿਵਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਿਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ 

ਹੋਵੇ ਜ� ਮਰਨ ਜੰਮਣ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਿਵਤ� ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਕਧਰੇ 

ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਨਹ0 ਪੁਛਦੇ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪੈਰ0 ਜੱੁਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪ>ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ8 

ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਨਾਲ ਲਈ ਿਫਰੋ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਘੰੁਮਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰ ਉਨ% � ਦੀ ਮੋੜ ਨਹ0 ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਸੰਘ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਇਸ ਭੈੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜ� ਤਕਰਾਰ ਿਵਚ ਨਹ0 ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ8 

ਿਨਬੜਨਗੇ। ਇਸ ਸਮ8 ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। 

ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਜ�ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਿਕਆ। ਜੇ ਬਾਬੂ ਨ,  ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਤ� 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਤ� ਉਸ ਨ,  ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ0 ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਬੂ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਦਾ ਉਨ% � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਿਹਸਾਨ ਸੀ। 

ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਭਣਵੱਈਆਂ Eਨੀ ਸੌ ਇਕੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਭਰ 

ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਿਵਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਹੋਰ0 ਪਾਗਲ� ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਹ0 ਸੀ ਸੱੁਝ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਨੰੂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇ? ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਤ� ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਮਸ� 

ਟੱਪਦਾ ਸੀ। 

ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤ� ਭੱਜੇ-ਭੱਜੇ ਆਏ। ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨ� ਇੰਪਲਾਏਮ>ਟ ਐਕਸਚ8ਜ 

ਿਵਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਆਪੇ ਕਾਰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤਿਹਸੀਲ ਿਵਚ ਜ਼ਮਾਦਾਰਨੀ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜ� ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਨ�ਹ-ਨ�ਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਤਿਹਸੀਲ ਿਵਚ ਹੀ 

ਨੌਕਰ ਕਰਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾ?ਦਾ ਹੈ। ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਾਬੂ 

ਜੀ ਨੰੂ ਅਸੀਸ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹ0 ਮੋੜ ਸਕੇਗਾ।  

ਉਹੋ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਦਾ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨ,  ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਲਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਿਕੱਸਾ 

ਸਮਝਾਇਆ। 

ਬਾਬੂ ਜੀ ਸੰਘ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜ%ਾ ਕੇ ਇਕੱਠ,  ਜੋਿਗੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧੇ। 

ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਉਨ% � ਦੇ ਪੈਰ0 ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ। 

ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵਚ� ਇਕ ਨ� ਟ� ਦਾ ਥੱਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਿਕਸੇ 

ਖਾਸ ਨ� ਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

ਤੁਸ0 ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਢੇ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਸ ਤੇ ਲਾਅਨਤ� ਪਾ 

ਰਹੇ ਸਨ। 
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ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਲੱਗਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵ8 ਗੱਲ%� ਤੇ ਥੱਪੜ� ਦਾ ਮ0ਹ ਵਰਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ 'ਨਮਕ-ਹਰਾਮ' 

ਅਤੇ 'ਗੱਦਾਰ' ਦੇ ਿਖ਼ਤਾਬ ਿਮਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਨ� ਟ� ਨੰੂ ਪਰ%� ਧਰਦਾ ਜੋਿਗੰਦਰ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਨਾਲ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ। 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ?ਦੇ ਜੋਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵ8 ਬਾਬੂ ਉਸ ਦੇ ਭੁੱ ਖੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ। 
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ਸ਼ਾਰਕ 

 

ਅੱਧਾ ਸਮ� ਬੀਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਨਕਲਚੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ%� ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠ,  ਰਹੇ ਤ� ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਆਨਸਰ-

ਸ਼ੀਟ� ਤ� ਕੋਰੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 

ਬਾਹਰ� ਆ?ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ,  

ਪਿਹਲੀ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨ� ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ4ਦਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ� ਤੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਿਪਆਉਣ 

ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਕ ਸਭ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੱੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਣੇ ਇਗਜਾਮੀਨ, ਸ਼ਨ ਹਾਲ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਿਚੜ% ਚੜ% ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਨ% � ਨ,  ਸਾਰਾ ਸਾਲ 

ਕਦੇ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹ0 ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੌਜ� ਨਾਲ ਨਕਲ� ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਕਲ� ਮਾਰਦੇ ਨ,  ਤ� ਪਏ ਮਾਰਨ ਪਰ 

ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਤ� ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਦੇਣ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਿਵਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਝ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਿਲਖ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਹਮੀਦ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ4ਧਾਨ ਬਬਲੇ ਨੰੂ ਤ� ਿਜਵ8 ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ0 

ਸੀ। ਪ>ਟ� ਦੀਆਂ ਜੇਬ� ਿਵਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ%� ਹਾਲ ਿਵਚ ਮਟਰਗਸ ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਵ8 ਡਰਾਮੇ ਦੇ 

ਿਕਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਤ� ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਜਦ� ਿਦਲ ਕਰਦਾ, ਸੀਟ ਤ� Eਠਦੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ 

ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਜਾ ਖਲ�ਦੀ। ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦੀ। ਕੋਈ ਪ4ਸ਼ਨ ਵਧੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਅਗਲੇ 

ਦੀ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਇ? ਚੁੱ ਕ ਿਲਜ�ਦੀ, ਿਜਵ8 ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਜੱਟ ਦਾ ਿਪੜ ਚੁੱ ਕ ਿਲਜ�ਦੇ। 

ਚਲਾਕ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਧੀਅ ਸੁਿਮਦਾ ਨ,  ਤਾੜ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਚਾ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ 

ਹੋਇਐ। ਨਕਲ� ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ਾਰ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡ� ਖੋਲ% ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸਵਾਲ ਨਕਲ ਨਹ0 ਕਰ 

ਸਕਦੇ। ਮਸਲਾ ਨਾ ਸੁਿਡਆਂ 'ਚ ਟੰਗੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਤ� ਹੱਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ� ਆ?ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤ�। 

ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਚੁਸਤ ਅੱਖ ਖਰੈਤੀ ਦੀ ਸੋਲ� ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਟੋਕ-ਟਕਾਈ ਤੇ ਖਰੈਤੀ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ4ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ 

ਉਸ ਨ,  ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ� ਵੱਲ ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ ਵੀ। ਉਹ ਇ? ਿਪੱਠ ਭੁਆ ਕੇ ਿਨਕਲ ਜ�ਦੇ ਿਜਵ8 ਇਹ ਗੱਲ 

ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। 

ਆਿਖਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ4ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ4ਧਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਿਪ4ੰ ਸੀਪਲ ਸੈਨਟ ਦਾ ਮ>ਬਰ। ਿਪ4ੰ ਸੀਪਲ 

ਰਾਹ0 ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਲਾਡਲੀ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਖਰੈਤੀ ਵ�ਗ 

ਨੰਬਰ� ਦੇ ਥੱਬੇ ਨਹ0 ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਨ,  ਤ� ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ4ਬੰਧ ਪ4ਧਾਨ ਜੀ ਕਰੀ ਬੈਠ,  ਹਨ। ਤਕੜੀ 

ਿਜਹੀ ਡੋਨ, ਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ� ਪਟਨ,  ਸੀਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ4ਧਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਿਜਹੀ ਚੌਧਰ ਤੇ। 
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ਅਿਜਹੇ ਭਲੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪ>ਦਾ ਹੈ। ਆਿਖਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੰਮ 

ਆਉਣਗੇ ਤ� ਕੱਲ% ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਡਹਾਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤ� ?ਝ ਹੀ ਚੂਹੇ ਵ�ਗ ਡਰਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨਟ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਮ8 ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਿਸਰ 

ਝੁਕਾਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ। 

ਖ਼ਰੈਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ4ਸ਼ਨ ਪਿਹਲੀ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਿਵਚ ਹੀ ਿਸਮਟ ਜਾਣ, 

ਤ� ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸੁਿਮਦਾ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਗਜ਼ 

ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹ0 ਸੀ। ਇਹਨ� ਚੰਦ ਸਤਰ� ਤਕ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਤਪੱਸਵੀਆਂ ਵ�ਗ ਉਹਨੰੂ ਬਾਰ� ਵਰ%ੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਿਪਆ 

ਸੀ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਮੌਰ� ਤੇ ਿਟਕੇ ਜੂਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਈ ਗੁਣ� ਵਧਾਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦੇ ਹੁਸੀਨ 

ਸੁਫ਼ਨ,  ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ 'ਚ ਧੁੰ ਧਲੇ ਕਰਨ,  ਪਏ ਸਨ। 

ਪ4ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪੜ% ਕੇ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਬੱਲੀ ਵ�ਗ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਝਪਟਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਬੈਠੀ ਸੁਿਮਦਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪੇਪਰ ਪੜ%ਿਦਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਖਵਾ?ਦੇ ਖਰੈਤੀ ਦੇ ਪੈਰ� ਹੇਠC  ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਖਸਕ ਗਈ। 

ਪ4ੋਫੈਸਰ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਮਾਣ ਸੀ। ਿਸਲੇਬਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਅੱਖਰ 

ਿਤਆਰ ਸੀ। ਇਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚਾਹੇ ਿਜਥ� ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੰੂ ਸੌ ਨੰਬਰ� ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੱਲ ਕਰਨC  ਨਹ0 ਸੀ 

ਰੋਕ ਸਕਦਾ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਿਨੰਦੀ, ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਟੀਟੂ ਵ�ਗ ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ Eਠ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ 

ਨਾ ਪ4ਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅੱਖ� ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ%ਨ ਦੀ। 

ਉਸ ਨ,  ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਠੰਢੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਪੜ%ਨਾ, ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਆ?ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ4ਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮ� ਿਨਯਤ ਕਰਕੇ Eਤਰ ਿਲਖਣ ਜੱੁਟ ਜਾਣਾ। 

ਪਿਹਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਸੰਨਾਟੇ ਿਵਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸਰੇ ਚੜ% ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਪ4ਸ਼ਨ 

ਛ�ਹਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦਾ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਜਵਾਬ ਰੱਬੀ-ਬਾਣੀ ਵ�ਗ ਕਾਗਜ਼� ਤੇ ਉਤਰਨ 

ਲੱਗੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ%� ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਭੜੂਆ ਉਸਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨC  ਰੋਕ ਸਕਦੈ। 

ਖਰੈਤੀ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਮੀਦ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਮੀਦ ਯਕੀਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ0 ਸੀ ਿਕ ਟੱਟੀਆਂ ਚੁੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਧਾਨਿਕਆਂ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਵ�ਗ ਡਾਕਟਰ ਅਖਵਾ 

ਸਕਦੈ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱ ਪ ਵਾਲੀ ਦੁਪਿਹਰ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਿਕਵੇa ਿਬਤਾ ਸਕਦੈ? ਮੰੁਡਾ ਜੰਮਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ%ੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 

ਮ� ਵਾਲੀ 'ਬੀਬੀ ਜੀ' ਿਕਵ8 ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖਰੈਤੀ ਨਾਲ� ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਬਥੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਨ ਕਾਲਸ ਿਵਚ। ਧਨਿਕਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੀਦ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਜਮਾਦਾਰ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹ0 ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਿਜਨ% � ਦੀਆਂ ਸ>ਕੜੇ ਪੀੜ%ੀਆਂ 
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ਉਹਨ� ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦਾ ਗੰਦ ਢ�ਦੀਆਂ, ਉਹਨ� ਦੀ ਜੂਠ ਖਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਉਤਾਰ ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ 

ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਿਚੜਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮਿਹਫਲ ਜਮਾ?ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਡੱਡੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ 

ਲੱਗਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਰਸ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੁਣ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮੰੁਦਰ� ਦੇ ਸੁਫ਼ਨ,  ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਿਬਗਾਨ,  ਪਰ� ਦੇ ਸਹਾਰੇ 

Eਡਦਾ ਅੱਧ-ਅਸਮਾਨC  ਿਗਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। 

ਿਪਛ� ਜਮਾਤੀਆਂ ਨ,  ਉਸ ਦਾ ਨ� 'ਮੂਰਖ ਡੱਡੂ' ਅਤੇ ਪ4ੋਫੈਸਰ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਨ� 'ਸਾਰਸ' ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਿਸਗਰਟ� ਫੂਕਦੇ, ਚਾਹ� ਪ0ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਿਮਦਾ ਨਾਲ ਗੱਪ� ਮਾਰਦੇ ਹਮੀਦ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੈਤੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਏਨਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਹਮੀਦ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹ0 ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਫੇਰ ਵੀ ਿਫਕਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਿਕ? ਨਹ0 ? ਇਹ ਖਰੈਤੀ ਦੀ ਸਮਝ� ਬਾਹਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 

ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦਾ ਸੌ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਦੋ 

ਵੱਡੇ-ਭਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਹਮੀਦ ਪ4ੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਸਹੀ। ਮੱੁਖੀ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ� ਨਾਮੀਨ, ਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੈ। 

ਫਖੂਰ ਨ,  ਖੱਦਰ ਐਵ8 ਤ� ਨਹ0 ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ। 

ਪਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤ� ਚਾਰ ਵਰਕੇ ਭਰਨ,  ਹੀ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਨ,  ਖਾਲੀ ਪੰਿਨਆਂ ਤੇ ਤ� ਨੰਬਰ ਨਹ0 ਲਾ 

ਦੇਣੇ। 

ਖਰੈਤੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜ� ਹਮੀਦ। ਉਹ ਹੋਰਨ� ਦੇ ਪਰ� ਸਹਾਰੇ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਨਹ0। ਉਹ ਤ� 

ਬਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਜ਼। ਆਪਣੇ ਪਰ ਉਗਾਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਬਾਰ� ਸਾਲ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮੀਦ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹ ਜਾਏਗਾ, ਿਕਵ8 

ਬਾਜ਼ ਵ�ਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਿਥਆ?ਦਾ ਹੈ। 

ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਲ� ਪੰਿਨਆਂ ਿਵਚ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਪ4ਸ਼ਨ ਨਹ0 ਸੀ ਸਮੇਟ ਸਿਕਆ। 

ਿਜ? ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੈਤੀ ਖੜ%ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਿਵਚ ਗੜਬੜੀ ਿਜਹੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਿਜਵ8 

ਖਰੈਤੀ ਨ,  ਬੰਬ ਸੱੁਿਟਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਹਲੀ ਸ਼ੀਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖਰੈਤੀ ਪਿਹਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ। ਿਪ4ਸੀਪਲ ਦਾ ਿਨੰਦੀ ਵੀ 

ਹਾਲੇ ਤ� ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪੈੱਨ ਦੇਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਰ%ਾ ਿਟਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀਟੂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਕਸ ਦੇ ਪ4ੋਫੈਸਰ ਦੀ ਧੀ 

ਅਨੀਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸ਼ੀਟ� ਵੀ ਨਹ0 ਸੀ ਭਰੀਆਂ। 

ਭਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨ,  ਤੀਜਾ ਪ4ਸ਼ਨ ਅਰੰਿਭਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠ,  ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ 

ਹੁੱ ਜ� ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਰੋਲ ਨੰਬਰ� ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਤ� ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸੁਿਮਦਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੀਟ� 

ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਪਤਾ ਨਹ0 ਕੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਜਗਤਾਰ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਹਮੀਦ ਦੀ ਸੀਟ ਿਬਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਿਵਚ। ਤ� ਜੋ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਿਵਚਕਾਰ। ਤ� ਜੋ 

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਖਰੈਤੀ ਵ�ਗ ਹੀ ਸੋਹਣ ਵੀ ਦਸਵ0 ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਹਲ�। ਿਪ4ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ 

ਮੰੁਡੇ ਿਨੰਦੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਸੁਪਰਡ>ਟ ਨ,  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। 
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ਹਾਲ 'ਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਨ,  ਿਮੱਠੀਆਂ-ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲ� ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੋਹ� ਵੀ ਤਰ 

ਜ�ਦੈ। ਵੱਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਖਰੈਤੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹ0 ਿਵਗੜਨਾ, 

ਜਗਤਾਰ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੂ। 

ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ0 ਸੀ ਆ?ਦੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਿਕ? ਪਏ ਹਨ ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤ� 

ਲਾਲਾ ਹਰਿਦਆਲ ਨਹ0, ਉਸ ਵਰਗੇ ਵੀਹ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਭ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁੱ ਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਟਾਲ ਕੇ ਹਿਟਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਸੁਿਮਦਾ ਆ ਧਮਕੀ। 

ਜਗਤਾਰ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਏ ਤ� ਮਾਰ ਲਏ। ਸੁਿਮਦਾ ਨੰੂ ਤ� ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹ0 ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਆਪਦੇ 

ਹਮੀਦ ਕੋਲ। ਡੱਡੂ ਲੰੂਬੜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੈ ? 

ਜਦ� ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡ>ਟ ਹੀ ਿਸਰ ਤੇ ਆ ਖੜੋਤਾ ਤ� ਖਰੈਤੀ ਰੋਣ-ਹਾਕਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੁਿਮਦਾ ਦੇ ਧਨੀ ਬਾਪ ਦਾ 

ਉਹਨੰੂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਹਬ ਨਹ0 ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨ,  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨ� ਸਟਾਫ ਵਾਿਲਆਂ 

ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਸ ਨ,  ਸੁਣ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਹਰਖੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨ,  ਇਕ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਤ� 

ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਿਰਟ 'ਚ ਆ?ਦਾ-ਆ?ਦਾ ਉਹ ਮਸ� ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤ� ਪਰਚਾ ਹੀ 

ਿਫਿਜ਼ਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 'ਏਕਾ' 'ਦੂਆ' ਜ� ਿਪੱਛੇ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਵੀ ਿਲਖ ਿਦਉ ਤ� ਹੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ%� ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹ0 ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। 

ਭਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਤ� ਕੂਹਨੀਆਂ ਿਖਸਕਾ ਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਜ�ਿਦਆਂ ਹੀ 

ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਭ�ਤ-ਭ�ਤ ਦੇ ਿਫਕਰ ਉਸ 

ਨੰੂ ਆ ਿਚੰਬੜੇ। ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਹਮੀਦ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਉਹ ਆਪ ਨਕਲ ਕਰੇਗੀ, ਫੇਰ ਹਮੀਦ ਨੰੂ ਕਰਾਏਗੀ, 

ਹਮੀਦ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਫੇਲ% ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਨਕਲ ਤ� ਨਕਲ, ਹਮੀਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਸਾਹ ਿਕਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਟਾ 

ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਿਸਆਹੀ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। 

ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਿਕਧਰੇ ਸੱਚਮੱੁਚ ਤ� ਮੂਰਖਤਾ ਨਹ0 ਕਰ ਬੈਠਾ? ਿਕਧਰੇ ਉਸ ਨ,  ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਪ4ੋਫੈਸਰ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਨੰੂ ਹਮੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤ� ਨਹ0 ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪ4ਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ0 ਸੀ ਆਉੜ ਿਰਹਾ। ਬਾਰਬਾਰ ਇਕੋ ਸਵਾਲ 

ਉਹਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਮੀਦ ਹੱਥ0 ਗਈ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੁੜ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜ� ਨਹ0 ? 

ਇਸੇ ਸੋਚ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ Eਪਰ-ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਪਲ ਪਿਹਲ� ਇੰਝ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਦ� ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੱਸੇ ਦੇ ਫੱਤੂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੰਦੂ ਵ�ਗ ਉਨ% � 

ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਿਫਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ-ਦਸ ਪੜ%ੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਿਵਚ। ਖਰੈਤੀ ਤ� ਮੈਿਰਟ 

ਿਵਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੱਤੂ ਪਿਹਲ� ਤਿਹਸੀਲ ਿਵਚ ਕਲਰਕ ਲੱਿਗਆ। ਿਫਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਬਣ 

ਿਗਆ। ਜੱਸੇ ਨ,  ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਮIਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਟਾ-ਗੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜ%ਾ ਿਦੱਤੀ। ਮ� 

ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨC  ਹਟਾ ਲਈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ% ਉਹਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੰਦੂ ਤੇ ਮਾਲਕ� ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ 
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ਹੋਈ। ਿਜਨ% � ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਖਡਾ?ਦਾ ਸੀ, ਉਨ% � ਨ,  ਹੀ ਪੜ%ਾ ਕੇ ਉਵਰਸੀਅਰੀ ਕਰਾ ਿਦੱਤੀ। ਲੱਿਗਆ ਵੀ ਸੜਕ� ਦੇ ਮਿਹਕਮੇ 

ਿਵਚ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੈ। ਉਸ ਨ,  ਿਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਹੁੱ ਕਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਨ, । 

ਖ਼ਰੈਤੀ ਨ,  ਉਨ% � ਤ� ਕਈ ਘਲਾਰ� ਅੱਗੇ ਪੁੱ ਟਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਵਰਗੇ ਪ4ੋਫੈਸਰ ਦਾ 

ਹੱਥ ਹੈ। 

ਜੇ ਪ4ੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਿਕਸੇ ਨ,  ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਖ਼ਰੈਤੀ ਨੰੂ ਿਕ ਕਾਲਜ ਨ� ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਦਸਵ0 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਫੁੱ ਲ� ਬੂਿਟਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਕਦੀ ਇਹ ਜਗ%ਾ ਤ� ਸੁਰਖੀਆਂ 

ਪਾIਡਰ� ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਨ� ਦੀਆਂ ਪ>ਟ� ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸ਼ਗਾਹ ਹੈ। 

ਦਸਵ0 ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਿਵਹਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰੈਤੀ ਲੇਬਰ ਚHਕ ਖੜੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨ0 ਿਦਨ0 ਿਵਚੋਲਾ 

ਛੋਟੇ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੰਤਾ ਪੰਜ� ਸਾਲ� ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਪੱਛੇ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੜ% ਿਲਖ ਕੇ ਮੰੁਡਾ 

ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰੁਡਾ ਹੱਥ� ਖੁੱ ਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਰੈਤੀ ਦੇ 

ਿਦਹਾੜੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੁਝ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 

ਇਕੱਲਾ ਖਰੈਤੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਨਹ0 ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨ,  ਹੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਇਕ 

ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੀਨਾ ਚੌੜੇ ਜੱੁਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਚੜ%ਦਾ ਤ� ਸੀ ਪਰ ਖਰੈਤੀ ਵ�ਗ ਚਮਕਦਾ 

ਨਹ0 ਸੀ। ਘਰ ਿਵਚ� ਇਕ ਪੜ% ਜਾਏ, ਬਥੇਰੈ। ਦੀਨ,  ਨੰੂ ਸਕੂਲ� ਹਟਾ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸੱਤਾ ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ ਸੀ। ਸੂਰ� ਿਪੱਛੇ ਸਮ� ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ0 ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨ,  ਹੱਥ-ਰੇਹੜੀ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ 

ਲਈ ਸੀ। ਮ� ਹੋਰ ਸਾਜਰੇ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਘਰ� 'ਚ ਫਲੱਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਟੱਟੀਆਂ ਚੁੱ ਕਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀ 

ਿਦਕਤ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦੀ। ਦੋ ਿਤੰਨ ਘਰ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭਨ� ਈਆ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਿਵਚ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸੌਹਰੇ 

ਵੀ ਿਵਆਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ। ਘਰ ਬੈਠ,  ਛੋਟੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਖਾਸਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। 

ਸਭ ਨ,  ਿਮਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਪੜ%ਨ ਲਈ ਿਵਹਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਖਰੈਤੀ ਨ,  ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹ0 ਕੀਤੀ, ਿਦਨ ਰਾਤ ਿਕਤਾਬ� ਨਾਲ ਖਪਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਦੇ ਪ4ੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮੋਟਰ 

'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਨJ ਕਸੀ ਿਵਚ। 

ਸਮ� ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤ� ਉਹਨ,  ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਨਹ0 ਤ� ਰੇਹੜੀਆਂ ਿਖੱਚ-ਿਖੱਚ 

ਅਤੇ ਿਦਹਾੜੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਫੌਲਾਦ ਬਣੇ ਡੌਲੇ ਧੋਲੜ� ਜਹੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਪਾਲੇ ਤਕ ਚੁੱ ਕ 

ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ ਲਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹ0। 

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਨ,  ਨਕਲ� ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਹ0 ਤ� ਿਜਸ ਿਹਸਾਬ ਹਮੀਦ ਵਰਗੇ ਟੱੁਟੇ 

ਿਜਹੇ ਐਕਟਰ ਇਨਾਮ ਿਜੱਤ ਿਲਆ?ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਿਪੱਛੇ ਤ� ਰੇਡੀਓ ਟੀ.ਵੀ. ਵਾਿਲਆਂ ਨ,  ਕਤਾਰ� ਬੰਨ%  ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। 

ਪ4ੋਫੈਸਰ ਨ,  ਸਭ ਗੱਲ� ਤ� ਮਨ% � ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਉਸ 

ਕੋਲ ਨਾ ਡੋਨ, ਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮੀਨ, ਸ਼ਨ। ਉਸ ਨ,  ਕੇਵਲ ਨੰਬਰ� ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਬਥੇਰਾ ਸਮ� ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੁੱ ਜ ਕੇ ਭਾਵ8 ਨਕਲ� ਭਾਵ8 ਪਿਹਲਵਾਨੀ। ਉਦ� ਤਕ ਸਭ ਬੰਦ। 
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ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਖੁੱ ਸਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖੁੱ ਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

ਅੱਧਾ ਸਮ� ਬੀਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖਰੈਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਵ�ਗ ਵਿਰ%ਆ। 

ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋਇਆ। ਘੜੀ ਨਾਲ� ਉਹਦਾ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਟੱੁਟ 

ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਹਾਲ ਿਵਚ ਗੜਬੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹ0 ਸੀ ਸੁਣ ਿਰਹਾ। ਸਭ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਸੀ। 

ਿਨੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੱਲ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਖਰੈਤੀ ਿਬਨ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹ0 ਕਰ 

ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਸੁਪਰਟ>ਡ>ਟ ਨੰੂ ਖਰੈਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੰੁਨ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਫੈਦ ਿਚਟ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰਡ>ਟ ਖਰੈਤੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਿਲਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ। 

ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਇਕ ਿਮੰਟ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਸੀ। 

'ਘਬਰਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਿਜੰਨਾ ਸਮ� ਖਰਾਬ ਹੋਊ...ਉਸ ਤ� ਦੁਗਣਾ ਦੇ ਦੇI, ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪੰ◌੍ਰਸੀਪਲ ਦਾ ਮੰੁਡਾ 

ਹੈ..।'' ਖਰੈਤੀ ਦਾ ਿਢੱਲ ਿਮਸ ਦੇਖਕੇ ਿਚਟੇ ਵਾਲ� 'ਚ ?ਗਲ� ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰਦਾ ਸੁਪਰਡ>ਟ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਸੁਪਰਡ>ਟ ਦੇ ਰੋਹਬ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮ8 ਨਾਲ ਿਵਗੜੀ ਸੰਵਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਉਸ ਨ,  ਿਚਟ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 

ਝਰੀਟ ਿਦੱਤਾ। 

''ਨਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ..ਮੰੂਹ ਬੰਨ%  ਕੇ ਘੜਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ...।'' ਸੁਪਰਟ>ਡ>ਟ ਉਹਦੀ 

ਿਪੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘੂਰ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਸੁਪਰਡ>ਟ ਨੰੂ ਗਲ� ਲਾਹ ਕੇ ਫੇਰ ਘੜੀ ਦੇਖੀ। ਰਿਹੰਦੇ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਢਾਈ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ 

ਨਹ0 ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਖਰੈਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ। ਿਦਮਾਗ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨ,  ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਹਥਲਾ ਨਮੈਰੀਕਲ ਉਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਿਗਆ। ਖਰੈਤੀ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ0 ਕੀ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ ਸੀ? 

ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਪੰਜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਲਗਦਾ ਿਤੰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪ�ਜੇ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਕਦੇ 

ਤੀਏ ਤੇ। 

ਪ4ੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਿਫਰ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਪਿਹਲ� ਸੌਖਾ-ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। 

ਿਮੱਠਬੋਲੜੇ ਸੁਪਰਟੈਡ>ਟ ਵੱਲ ਤੱਕਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਿਨੰਦੀ ਨ,  ਇਹ ਨਮੈਰੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ 

ਕੀਤਾ ਹੋਣੈ। 

ਿਨੰਦੀ ਤ� ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਿਕਆ ਵੀ ਨਹ0। ?ਝ ਹੀ ਿਸਰ ਫੇਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਨਮੈਰੀਕਲ ਤ� ਉਸ ਨ,  ਹੱਲ ਕੀਤਾ 

ਹੀ ਨਹ0। 
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''ਤੰੂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ...ਮ> ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ�...'' ਆਖ ਕੇ ਸੁਪਰਟ>ਡ>ਟ ਰਾIਡ ਤੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। 

ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਿਬਟਰ-ਿਬਟਰ ਤੱਕਦਾ ਖਰੈਤੀ ਸੁਪਰਟ>ਡ>ਟ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਘੰੁਮਦੀ-ਘੰੁਮਦੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਜਾ ਿਟਕੀ। ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ0 ਸੀ ਸੁਣ ਿਰਹਾ। ਸਗ� ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਝੜਕ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਮਦਦ ਿਕਸ ਅਿਹਸਾਨ 

ਬਦਲੇ ਭਾਲਦੈ। ਜਦ� ਕਾਲਜ ਵਾਿਲਆਂ ਨ,  ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੌ-ਸੌ ਰੁੱ ਿਪਆ ਇਕੱਠਾ ਕਿਰਆ ਸੀ ਤ� ਿਸਰ ਫੇਰਨ 

ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਫੀਸ� ਭਰਨ ਲਈ ਤ� ਕਈ-ਕਈ ਿਦਨ ਿਦਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪ>ਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਪਸੀਨ,  ਦੀ 

ਕਮਾਈ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ�, ਮੁਰਿਗਆਂ ਅਤੇ ਚੌਬਾਿਰਆਂ' ਲਈ ਿਕਵ8 ਦੇ ਦੇਵੇ? ਪਾਸ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਠੀਕ, ਨਹ0 ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ। ਅਗ�ਹ ਿਕਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਪਛੇ ਿਫਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਖਣ ਨੰੂ ਉਹ ਜੱਟ� ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਖਰੈਤੀ ਨਾਲ� ਵੀ ਭੈੜੀ। ਚੰਗਾ ਸੀ ਜ� ਮਾੜਾ, ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ0 ਸੀ ਪ>ਦੀ। ਸੋਹਣੇ ਨੰੂ ਤ� ਮਹੀਨ,  'ਚ ਦਸ-ਦਸ ਿਦਨ ਗਾਇਬ ਰਿਹਣ ਪ>ਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 

ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਾੜੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਤਿਹਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਨੀ 

ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ%ੀ ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵੱਡੀ। ਿਦਹਾੜੀਏ ਿਕਵ8 ਰੱਖਣ ? 

ਬਹੁਤੇ Eਚੇ ਿਨਸ਼ਾਨ,  ਵੀ ਨਹ0। ਕੰਪਾਊਡਰੀ ਿਮਲ ਜਾਏ ਤ� ਿਕਆ ਕਿਹਣੈ। ਨਹ0 ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰੀ ਹੀ ਸਹੀ। 

ਿਕਵ8 ਨਾ ਿਕਵ8 ਗਲ� ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਲੀ ਤ� ਲਹੇ। 

ਔਖੇ ਪੇਪਰ ਨ,  ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਨ, ੜੇ- ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਖਰੈਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਘੱਲ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਸੁਿਮਦਾ ਨ,  ਸੀਟ ਮੋੜਨੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਿਲਆਂ ਉਹਨ� ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤ� ਇਹਨ� ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡ� ਨੰੂ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। 

ਿਵਹਲਾ ਬੈਠ ਦੇਖ ਕੇ ਿਪਛਲੇ ਜਗਤਾਰ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਕ ਆ ਬੈਠ,  ਬਬਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ Eਚੀ ਹੋ 

ਗਈ। ਿਵਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਲੂਣ ਿਢਲਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਰੈਤੀ ਿਕਵ8 

ਸਮਝਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੁਿਮਦਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਹਮੀਦ ਨ,  ਚਾਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਸੁਪਰਡ>ਟ ਬੇਿਫਕਰੀ ਨਾਲ ਗੱਪ� ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਕੀ ਕਰੇ ਖਰੈਤੀ? ਸਮ� ਪੂਰੀ ਤਰ%� ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਮ8 ਿਵਚ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਪ4ਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੇਢ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹ ਜਾਣ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ। 

ਦਬਾਦਬ ਉਸ ਨ,  ਬਾਕੀ ਪ4ਸ਼ਨ� ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ4ਸ਼ਨ ਵੀ ਸਨ। ਿਜਹਨ� ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 

ਟੰਗ ਪੂਛ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਜਵਾਬ ਆ?ਦੇ ਸਨ। ਸਮ8 ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਇਹੋ ਪ4ਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਭਲਾ ਸੀ। 

ਅੱਧਾ ਪ4ਸ਼ਨ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੈੱਨ ਅਟਕ ਿਗਆ। ਭੁਲਦਾ-ਭੁਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱ ਲ 

ਿਗਆ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ Eਤਰ ਦੇ ਵੀਹ� ਚ� ਚਾਰ ਪੰਜ ਤ� ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਨਹ0 ਸੀ ਿਮਲਣੇ। 

ਿਖਝੇ ਖਰੈਤੀ ਨ,  ਪ4ਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਦੋ ਮਾੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਤ� ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਕ 

ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਏ। 
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ਮੁੜ ਉਸ ਨ,  ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਪ4ਸ਼ਨ� ਿਵਚ� ਇਕ ਨੰੂ ਛੋਹ ਿਲਆ। 

ਖ਼ਰੈਤੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਹਮੀਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਤੀਜਾ ਪ4ਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਬਾਕੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਡੇਢ ਸਾਵਲ 

ਦਾ ਪੰਜ� ਿਮੰਟ� 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ? 

ਹਾਲ ਿਵਚ ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਜਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ, ਹਮੀਦ ਤੇ ਸੁਿਮਦਾ। 

ਸੁਿਮਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ� ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਆਪਣੀ ਤੇ 

ਇਕ ਖਰੈਤੀ ਵਰਗੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। 

ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰਡ>ਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਦਸ ਿਮੰਟ ਹੋਰ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤ� ਉਸ ਦਾ 

ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿਗਆ ਹਮੀਦ ਪੰਜ� ਿਮੰਟ� ਤ� ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸੁਿਮਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ0 

ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਖਰੈਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਿਤੰਨ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਖਪਾਈ ਕਾਰਨ ਸਭ ਥੱਕੇ ਟੱੁਟੇ ਪਏ ਸਨ। 

''ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰ ਬਈ...ਸਮ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ...'' ਆਸ ਤ� ਉਲਟ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਸੁਪਰਡ>ਟ ਵਲ� ਆਈ 

ਸੀ। 

ਹਮੀਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ?ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨ,  ਇਕ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਆਨਸਰ- ਸ਼ੀਟ ਨ, ਫੇ ਚ� ਕੱਢ ਕੇ 

ਮੇਜ਼ ਤੇ ਿਟਕਾ ਲਈ। ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਨੰੂ ਦਬਾਦਬ ਨ, ਫ਼ੇ 'ਚ ਤੰੁਿਨਆਂ। ਬਾਹਰ� ਆਈ ਸੀਟ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਿਲਿਖਆ ਤੇ 

ਸੁਪਰਡ>ਟ ਨੰੂ ਫੜਾ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ 

ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਿਜ਼ਆਦਤੀ ਸੀ। ਖਰੈਤੀ ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ Eਚੀ-Eਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਏ। ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ 

ਹੈ। ਉਲਟਾ ਿਕਧਰੇ ਵਾਧੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮ� ਵੀ ਹੱਥ� ਨਾ ਖੁੱ ਸ ਜਾਏ। ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰਨਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸੀ। 

''ਜੀ ਬਸ ਦੋ ਿਮੰਟ...ਿਜਹੜੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ....'' ਹਮੀਦ ਦੇ ਹਾਲ ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ 

ਤੇ ਖਰੈਤੀ ਨ,  ਸੁਪਰਡ>ਟ ਨੰੂ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। 

''ਿਕ? ? ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਦ� ਤ� ਸੌ ਰੁਿਪਆ ਿਦੰਦੇ ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ..ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਹਟਾ ਤਾ ਸੀ 

ਵੱਡੇ ਸਾਿਹਬ ਨ, ..'' 

ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ� ਸੀਟ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁਪਰਡ>ਟ ਨ,  ਿਜਵ8 ਖਰੈਤੀ ਦੀ ਉਸ ਿਜ਼ਆਦਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ। 

ਖਰੈਤੀ ਸੰੁਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕੱਲੀ ਆਨਸਰ-ਸ਼ੀਟ ਖੁੱ ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਸਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਤ� ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲ ਹੇਠC  ਨ0ਹ ਹੀ ਿਖਸਕ ਗਈ ਸੀ। 

ਹਾਰੇ ਜੁਆਰੀਏ ਵ�ਗ ਮੰੂਹ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠ,  ਖ਼ਰੈਤੀ ਦਾ ਸੀਟ ਤ� ਉਠਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਨਹ0 ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾਵੇ 

ਤ� ਿਕੱਥੇ? ਹੁੱ ਲੜਬਾਜ਼� ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨ,  ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨC  ਗੇਰ ਿਲਆ ਸੀ। 
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ਹਾਲ ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਖਰੈਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਭੱਬੂ-ਤਾਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਪਿਦਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਣਆ 

ਬਾਪ, ਗਲ ਤਕ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਧਸੀ ਮ�, ਵਧੀਆ ਵਰ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਕੁਆਰੀ ਰਿਹ ਗਈ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮੂਰਛਤ ਹੋਏ ਲਛਮਣ 

ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੇਹ। ਿਕੰਨ,  ਹੀ ਪੰਿਡਤ ਅਕਸ ਤਾਿਰਆਂ ਚ� ਉਭਰ-ਉਭਰ ਉਹਦਾ ਮੰੂਹ ਿਚੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਬਾਹਰ ਹਮੀਦ ਦੁਆਲੇ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਿਮਦਾ ਹਮੀਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਚੜ% 

ਚੜ% Eਚੀ-Eਚੀ ਿਹਣਹਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸ਼ਾਰਕ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਿਜਵ8 ਉਸ ਦੇ ਪਰ� ਨੰੂ ਿਨਗਲਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਝੰੁਡ ਦਾ 

ਨਾਇਕ ਹਮੀਦ ਮੂਰਖ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵਾਦ ਲੈ-ਲੈ ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
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ਬਲਾਤਕਾਰ 

 

ਜਦ� ਵੀ ਭੁੱ ਲਰ ਉਦਾਸ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ। ਸਤੀਸ਼ ਖਰ�ਟ ਅਕਸਾਈਜ਼ 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ� ਵਾਲੇ ਉਸ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ। 

ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜ�ਦੇ। ਘੱੁਟ ਘੱੁਟ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਿਪਆਜ਼ੀ ਹੁੰ ਦੇ। ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਹਸੀਨ ਔਰਤ ਦੀ 

ਬਗਲ 'ਚ ਗ਼ਮ ਗ਼ਲਤ ਕਰਦੇ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱ ਲਰ ਉਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨ,  ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵਚ ਉਸਨ,  ਫ਼ਾਤਮਾ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਬ� ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 

ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਿਕੰਤੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਦੋਹ� ਿਧਰ� ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਸੁਣਿਦਆਂ, ਉਸਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 

ਨਹ0 ਸੀ ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਕ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਫ਼ਾਤਮਾ ਉਲਟ ਥਾਣੇਦਾਰ Eਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ। 

ਫ਼ਾਤਮਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ, ਿਵਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮ� ਵੀ। ਪਤੀ ਨੰੂ ਮਿਰਆਂ ਦੋ ਵਰ%ੇ ਹੋ 

ਗਏ ਸਨ। ਛੇ ਮਹੀਨ,  ਪਤੀ ਨ,  ਮੰਜਾ ਮੱਲੀ ਰੱਿਖਆ। ਘਰ ਿਵਚਲਾ ਿਨੱਕ-ਸੱੁਕ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਗਲ ਗਈ। ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪੇਟ 

ਥਾਪੜਨ ਲਈ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨੰੂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪ>ਦੀ ਸੀ। 

ਇਕ ਰਾਤ ਜਦ� ਉਹ ਕੰਮ ਤ� ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤ� ਸ਼ਰਾਬੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ,  ਉਸਨੰੂ ਚHਕ 'ਚ ਘੇਰ ਿਲਆ। 

ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਜਦ� ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਿਮਲੀ ਤ� ਉਸਨ,  ਇਹ ਕੇਸ ਮੜ% ਿਦੱਤਾ। 

ਫ਼ਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਲੱਗੀ। ਭੁੱ ਲਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ, ਫ਼ਾਤਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਚਲਣ 

ਔਰਤ� ਗਵਾਹ� ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ?ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਫ਼ਾਤਮਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ 

ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਮੰੂਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗਾ? 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੁੱ ਲਰ ਦੇ ਮੰੂਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ% ਹੀ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹ0 ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸਾਰੇ ਪੱਖ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਤਮਾ ਕੱਲ% 

ਨੰੂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹ0, ਿਸੱਧੀ ਜੇਲ% ਜਾਏਗੀ। 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ਾਤਮਾ ਇ? ਿਤਲਿਮਲਾ Eਠੀ ਿਜਵ8 ਸੀਨ,  'ਚ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨ,  ਪੈਸੇ ਤ� 

ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹ0 ਭਰ ਸਕਦੀ। 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਰੋਈ, ਕੁਰਲਾਈ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਗਿੜਆ। 

ਜਦ� ਭੁੱ ਲਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਤ� ਉਸਨ,  ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ0 

ਭਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਤ� ਿਸਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹ0। ਜੇ ਇਜ਼ਤ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ 

ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਜੱਜ ਰਿਹਮ ਕਰੇ ਤ� ਜੁਰਮਾਨ,  ਦੀ ਥ� ਕੁਝ ਿਦਨ� ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 
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ਫ਼ਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਮਕਰ ਤ� ਭੁੱ ਲਰ ਆਪੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ0 ਸੀ ਿਕ 

ਫ਼ਾਤਮਾ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਰਮ ਸੀ। ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ,  ਨਾਲ� ਕੈਦ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ 

ਿਜੱਤਣ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਿਖਝੇ ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਧੱਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਕਢਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਆਏ ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 

ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਾਤਮਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਪੰਜ ਸੌ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ 

ਲੇਲੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਰੁਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ% ਨੰੂ 

ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਿਦੰਦੀ। 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹ0 ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਲ% ਹੀ ਭੁੱ ਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕ? ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੱਤਾ ? ਅੱਗੇ ਤ� ਕਦੇ ਉਸਨ,  ਮਿਠਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਕ ਨਹ0 ਸੀ ਭੇਿਜਆ। 

ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਕਾਲਖ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਿਕ? ਨਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਝੂਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਡੁਲ%ੇ  ਬੇਰ� ਦਾ ਕੁਝ ਨਹ0 ਸੀ ਿਵਗਿੜਆ। ਉਹ ਕੱਲ% ਨੰੂ ਵੀ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨੰੂ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ 

ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰ ਨਹ0 ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਏਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹ0 ਬਦਿਲਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 

ਿਕਵ8 ਨਾ ਿਕਵ8 ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ� ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਾਤਮਾ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ%� ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ 

ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ� ਨ,  ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਨ,  ਫ਼ਾਤਮਾ ਨੰੂ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਹੋਣੈ। ਉਹ 

ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਇਸ ਸਮੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵਾਕਫ਼ ਰਾਹ0 ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਓ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਭੁੱ ਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਖੂਬ ਹੱਿਸਆ ਸੀ। 

''ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ%� ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਿਦਨ� 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਂਾ। ਕਚਿਹਰੀ ਨੰੂ 

ਕਚਿਹਰੀ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰ। ਘਰ ਨਾ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆਇਆ ਕਰ।'' ਸਤੀਸ਼ ਨ,  ਪੰਜ ਸੌ ਭਰਨ ਦੀ ਥ� ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ 

ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਮਸ਼ਵਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਕਚਿਹਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

''ਜੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤ� ਗਲੈਮਰ 'ਚ ਚਲਦੇ ਹ�। ਹੂਰ� ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ ਜਾਏਗੀ।'' ਕਿਹਕਹੇ 

ਲਾ?ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ਼ ਿਦਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ। 

ਸਤੀਸ਼ ਿਜਸ ਕਾਿਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲੈਮਰ ਦੀਆਂ ਅਪਸਰਾਵ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤ� 

ਿਵਸ਼ਵਾਿਮੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਤਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭੁੱ ਲਰ ਤ� ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ% ਵਾਲੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਨਖ਼ਰਾ, ਜੰਮੂ 

ਵਾਲੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਿਮ4ਤਸਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜੂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਕਮਰ। ਸੱਭੇ ਤ� ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਸਨ। 
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ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਨ� ਬਹੁਤ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ4ਾਪਤ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਿਕ ਇਥੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ?ਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਿਦਲ ਬਿਹਲਾ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ� ਲਈ ਖਰਚ ਕੱਢ ਿਲਜ�ਦੀਆਂ। 

ਬਿਲਯੂ ਿਫਲਮ� ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰ� ਦੀਆਂ ਨੰੂਹ� ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ?ਦੀਆਂ 

ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ Eਚੇ ਸਨ। 

ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲੈਮਰ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। 

ਹੋਟਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ-ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਭੁੱ ਲਰ ਸੁਚਮੱੁਚ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸੀ ਤ� ਉਹ 

ਸੀ ਅੰਜੂ, ਮੰਜੂ ਜ� ਸੁਿਰੰਦਰ। 

ਿਪੰਡ ਦੇ ਗੋਹਾਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਵੈਸੇ ਤ� ਹੋਟਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ� -ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਿਟਮਿਟਮਾਉ ◌ਂਦੀ ਪੰਜ 

ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤ� ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਵੇਿਖਆ। 

ਹੋਟਲ ਦੀ ਨੱੁਕਰ ਿਵਚ ਦਸ ਕੁ ਮਾਰੂਤੀ, ਪੰਜ ਛੇ ਫੀਅਟ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਅਮਬੈਸਡਰ ਕਾਰ� ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ 

ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੋਸਜੂਕੀ ਮੋਟਰ-ਸਾਇਕਲ ਖੜ%ੇ ਸਨ। ਗਰਾਸੀ ਲਾਅਨ ਿਸਗਰਟ� 

ਫੂਕਦੇ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਾਲਜੀਏਟ� ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੰਵਰੇ ਹਨ ਤ� ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  

ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚੀ। 

ਬੁਲ%� ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। 

ਸਤੀਸ਼ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾIਟਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁੱ ਲਰ 

ਇਕ ਨੱੁਕਰ ਿਵਚ ਖੜੋ ਿਗਆ। 

ਪ4ਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕਾIਟਰ ਤੱਕ 'ਰੈਡਕਾਰਿਪਟ' ਿਵਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰਿਪਟ ਦੇ ਦੋਹ0 ਪਾਸ0 ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਹਾਸੇ-ਠੱਠ,  ਿਵਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਸਨ। ਛਣਕਦੇ ਗਲਾਸ� ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਮਈ ਧੁਨ� 

ਬੇਿਫਕਰ ਹਾਿਸਆਂ ਿਵਚ ਘੁਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਨਿਸ਼ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। 

ਲਾਈਟ� ਿਡਮ ਸਨ। ਕੋਈ ਅੱਖ� ਅੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹ0 ਸੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। 

ਘੰੁਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭੁੱ ਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੇਜ਼� ਤੇ ਜਾ ਿਟਕਦੀ। ਉਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਥ� ਮੁਿਟਆਰ� ਦਾ 

ਝੁਰਮਟ ਸੀ। ਨ, ੜੇ-ਨ, ੜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤ� ਕੋਹ� ਦੂਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹ0। ਕੋਈ ਕਿਹਕਹਾ ਨਹ0। 

ਇਕ ਤਨਾਅ-ਪੂਰਨ ਸਿਥਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੋੜ ਸੀ। 

ਪ4ਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਖੁਲ%ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਨ% � ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਦੌੜਦੀ, ਸੁਸਤੀ ਿਤਆਗ ਕੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਵਾਲ� ਦੀਆਂ ਿਲਟਾ ਨੰੂ ਝੜਕਦੀਆਂ, ਕਜਰਾਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਮਟਕਾ-ਮਟਕਾ ਮਿਹਮਾਨ� ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਉਹ ਭਾਗ� ਵਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਆ ਜ�ਦੀ। ਉਹ ਮਿਹਮਾਨ ਦੁਆਲੇ ਪੈਲ� ਪਾ?ਦੀ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਲੁੜਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ% ਜ�ਦੀ। 

ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲ>ਦੀਆਂ। ਇਕ ਬਲਾ ਟਲੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ। 

ਸਭ ਮੁਿਟਆਰ� ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੁੱ ਲਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਨ,  ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 
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ਕੁੜੀ ਦਾ Eਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਨ,  ਗਿਲਆਨੀ ਆਈ। ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਵੀ 

ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੋਠ� ਤਕ ਨਹ0 ਪੁੱ ਜ ਸਕੇਗਾ। 

ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸ ਨ,  ਆਪਣੀ ਡਾਈ ਕੀਤੀ ਦਾਹੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਿਰਆ, ਪੱਗ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 

ਆਈ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਕੇ ਜੱਜ� ਵਾਲੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਭੁੱ ਲਰ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ%ਦਾ, ਮੁਿਟਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਿਗਆ। 

''ਸਾਲਾ ਮੈਨ, ਜਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਸੀ ਜ�ਦੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ%� ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਮਾਲ 

ਬੁਕ ਹੋ ਜਾਣੈ।'' ਸੋਚਦਾ ਭੁੱ ਲਰ ਕਾIਟਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਹੋਟਲ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਿਕਸੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਿਜੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਿਟਆਰ� ਦਾ ਉਸ ਨ,  ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਨ% � ਿਵਚ� ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥਣ। ਉਹ ਤ� ਸਾਧਾਰਣ ਿਜਹੀਆਂ ਔਰਤ� ਸਨ। ਪੈਸਾ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ 

ਿਵਚ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਾਤਮਾ ਵ�ਗ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫ਼ਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੋਤੀ। 

ਸਤੀਸ਼ ਮੈਨ, ਜਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਨ, ਜਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਚੜ%ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਤਿਰਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਭੁੱ ਲਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਜੱਜ ਨੰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨ, ਜਰ ਨ,  ਿਜਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱ ਛਾ ਵੇਟਰ ਵੱਲ ਸੱੁਿਟਆ, ਉਸ 

ਤ� ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਿਕ ਉਨ% � ਦਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

''ਕੰਜਰ ਦਾ ਐਵੈ ਫੜ%� ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਟਟ-ਪੂੰ ਝੀਏ ਨੰੂ ਕੌਣ ਪੁੱ ਛਦੈ? ਸਾਲਾ 

ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡੂ।'' ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਕੋਸਦੇ, ਗਰਦਨ ਸੱੁਟੀ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ%ਦੇ ਭੁੱ ਲਰ 

ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ%ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਇਕ ਚੜ%ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲਿਹੰਦੀ ਸੀ। 

ਸਤੀਸ਼ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਿਮਲੇ। ਅਸਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਮਰਾ ਪੰਜ 

ਿਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵ�ਗ ਸਿਜਆ ਹੋਇਆ। ਨਵ0 ਤ� ਨਵ0 ਕੁੜੀ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਠਿਹਰਾਈ ਜ�ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਇਕੋ 

ਗਾਹਕ ਲਈ ਰਾਖਵ0 ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹ0। ਿਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹ0। ਧੀਮੇ-ਧੀਮੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ 

ਜੋ ਚਾਹੋ, ਿਕਵ8 ਚਾਹੋ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। 

ਸਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਜੱਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਸਟ>ਡਰਡ ਇਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਮੈਨ, ਜਰ ਨ,  ਕਮਰਾ ਦੂਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਲੱਗੋ, ਭਗੁਤੋ ਅਤੇ ਜਾਓ। 



34 

 

ਹੋਟਲ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ? ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ� ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅਕਸਾਈਜ਼ 

ਦਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਹੁੰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਿਸਪਾਹੀ। ਉਹ ਜਵਾਈ ਵ�ਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨ, ਜਰ ਨ,  ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ 

ਨਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤੀਸ਼ ਤ� ਕੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ,  ਉਸ ਨ,  ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ%� ਦੇ 

ਚਲਾਨ ਤ� ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨ,  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨ,  ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਕਹੜਾ ਟੰਗ ਟੱੁਟਦੀ 

ਹੈ। ਉਨ% � ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ%ਾ ਨਹ0। ਉਹ Eਨੀ ਕਰਨ ਇਕੀ 

ਕਰਨ, ਸਤੀਸ਼ ਨ,  ਕਦੇ ਟੰਗ ਨਹ0 ਅੜਾਈ। ਨਵ8 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹ0। ਭੁੱ ਲਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੀ ਤ� ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਹ0 ਲ>ਦਾ। ਿਜ?ਦੇ ਰਿਹਣ ਭੁੱ ਲਰ ਵਰਗੇ। ਇਹਨ� ਦੇ ਿਸਰ� ਸਤੀਸ਼ ਨ,  ਲੱਖ� 

ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਅਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 

ਘਾਟਾ ? ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ0। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਭਾਵ8 ਅਸਮਾਨC  ਪਰੀ ਬੁਲਾ ਲਉ। ਹਰ 

ਹੋਟਲ 'ਚ ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਹੋਟਲ� ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨ�ਹ ਨਹ0 ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਿਜਹੇ ਜੱਜ� ਨੰੂ ਪੰਜ 

ਸੱਤ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋ ਿਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਜਾਵਟੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ8 ਇਹਨ� ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 

'ਤੇ ਚੜ%ੇ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਭਾਵ8 ਖ਼ਾਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼� 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾ ਲਓ। 

ਭੁੱ ਲਰ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹ0। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨ,  ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੈ। ਸਤੀਸ਼ ਦਾ 

ਭ�ਡਾ ਫੁੱ ਟਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ� ਸੋਨ,  ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਖੁੱ ਸ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗ਼ਮ 

ਸੀ। 

ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਉਨ% � ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ% ਿਗਆ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਭੁੱ ਲਰ ਦੀ ਹHਕਣੀ ਨਹ0 ਸੀ 

ਰੁਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤ� ਵਿਹ ਤੁਰੀ ਪਸੀਨ,  ਦੀ ਨਦੀ ਤ� ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। 

''ਹੁਣੇ ਤੰਗ ਹੋ ਿਗਆ ਤ� ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ8ਗਾ ?'' ਤਨਾਅ-ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਸੁਖਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੀਸ਼ ਨ,  

ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡੀ। ਰੇਿਲੰਗ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾ ਕੇ ਦਮ ਮਾਰਦੇ ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਸਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਵੇਲਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਟੱਚਰ ਵੱਲ ਿਬਨ� ਿਧਆਨ ਿਦੱਤੇ ਭੁੱ ਲਰ ਕਮਿਰਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨ, ਮ 

ਪਲੇਟ� ਤੇ ਉਕਰੇ ਨ� ਪੜ%ਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਮੰਜੂ ਦਾ। ਰੇਿਲੰਗ ਤੇ ਝੂਟਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਮਰੇ 

'ਤੇ ਸੀ। ਿਤੰਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਨਹ0 ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹ0 ਸਨ। ਦੋ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੇਠ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਟਿਹਲ 

ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਚਬਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਚੌਥਾ ਕਮਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਭੁੱ ਲਰ ਹੋਰ� ਨੰੂ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਜੂ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਦੋਵ8 ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਈ ਵਾਹ !'' ਅੰਜੂ ਮੰਜੂ ਦਾ ਨ� ਪੜ% ਕੇ 

ਭੁੱ ਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵ� ਲਿਹ ਿਗਆ। 

''ਇਥੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ?ਦੀਆਂ ਨ, , ਉਨ% � ਦਾ ਨ� ਅੰਜੂ, ਮੰਜੂ ਅਤੇ ਸੁਿਰੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰ ਦੈ। ਵਾਹ ਪਏ ਤ� ਹੀ ਪਤਾ 

ਲੱਗੂ, ਿਕਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਦੈ।'' ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਭੁੱ ਿਲਆ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱ ਲਰ ਦੀਆਂ Eਚ 

ਅਕ�ਕਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 
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ਸਤੀਸ਼ ਹੋਟਲ� ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ? ਿਕੱਥ� 

ਆਈ ਹੈ ? ਿਕਧਰ ਜਾਏਗੀ ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦੇ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਅੰਜੂ ਮੰਜੂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹ0 ਲੈ 

ਸਕਦਾ। 

ਉਹ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਵੜਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਿਕ ਕੜੱਕ ਦੇਣੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱ ਲ%ਾ। ਅੰਜੂ ਦੀ 

ਝਲਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਪੈਰ ਮਲੇ। 

ਅਪਸਰਾਵ� ਵਰਗੀ, ਪੰਦਰ� ਕੁ ਸਾਲ� ਦੀ ਅੰਜੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ 

ਸੀ। 

ਗਾਹਕ ਿਝਜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੈ&◌ੱਡ 'ਤੇ ਹHਕ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਨ,  ਨਾ ਹਾਲੇ 

ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪ>ਟ। ਅੰਜੂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲ 'ਤੇ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਸੰਗਦਾ ਕਾਹਤ� ਹ> ਸ਼ੇਰਾ, ਮਾਰ ਥਾਪੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਅੰਦਰ।ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਨ, ।'' ਸੋਚਦੇ ਭੁੱ ਲਰ ਦੇ 

ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਠ� 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੈਲੀ। 

ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿਕੰਟ� ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖੰਭ ਲਾ ਗਈ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਜੀਬ ਬੂ ਨ,  ਉਨ% � ਦਾ 

ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਫੁੱ ਲ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬੂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਿਵਗਾੜ ਸਕੀ। 

ਪਸੀਨਾ ਪੂੰ ਝਣ ਲਈ ਜਦ� ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਤੌਲੀਆ ਚੁੱ ਿਕਆ ਤ� ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੌਲੀਏ 'ਚ� ਕੋਈ 

ਜਾਣੀ ਪਿਹਚਾਣੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਵੱਟ� ਵਾਲੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ, ਸੋਢੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਬੋਤਲ� ਅਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਿਖੱਲਰੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ 

ਉਨ% � ਦਾ ਮੰੂਹ ਿਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਨ% � ਚੁੱ ਪ ਵਰਤ ਗਈ। 

ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵ8 ਉਨ% � ਨੰੂ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ� ਹੁਣੇ 

ਕੋਈ ਅੰਜੂ ਮੰਜੂ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ% � ਨੰੂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਵੇਟਰ ਨ,  ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਿਦੱਤੇ। 

''ਆਪ� ਬੱਸ ਝਲਕ ਿਜਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹ0।'' ਚੁੱ ਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਖੇ ਭੁੱ ਲਰ ਦੇ ਇਨ% � 

ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਿਵਅੰਗ ਸੀ ਜ� ਬੇਵਸੀ, ਸਤੀਸ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਘੱੁਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਦੇਖ�ਗਾ ਤੇਰਾ ਬ4ਹਮਚਾਰੀਪੁਣਾ।'' ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟ� ਸਜਾ?ਦੇ 

ਵੇਟਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਦਮ ਿਵਚ ਦਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਬਿਹਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

''ਇਹ ਤ� ਿਡਪਲੋਮੇਟ ਚੁੱ ਕੀ ਿਫਰਦੈ। ਤੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਬਰ�ਡ ਦਾ ਪਤਾ ਤ� ਹੈ, ਮ> ਕਦੇ ਪੀਟਰ ਸਕਾਟ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ0 

ਪੀਤੀ।'' ਵੇਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਭੁੱ ਲਰ ਅੰਦਰ ਦੱਿਬਆ ਗੁੱ ਸਾ ਲਾਵੇ ਵ�ਗ ਵਿਹ ਤੁਿਰਆ। 

''ਆਿਖਆ ਤ� ਕੰਜਰ ਦੇ ਨੰੂ ਪੀਟਰ ਸਕਾਟ ਹੀ ਸੀ। ਨਹ0 ਿਮਲਦੀ ਹੋਣੀ। ਵੈਸੇ ਇਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਤ� ਬਹਾਨਾ ਹੀ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਣ ਦਾ।..ਫੇਰ ਵੀ ਮ> ਹੇਠ� ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦ�।'' 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭਿਰਆ ਪੀਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਹੇਠ� ਉਤਰ ਿਗਆ। 
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ਇਕ ਵਾਰ ਿਗਆ ਤ� ਹੇਠ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਿਵਹਲੇ ਬੈਠ,  ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਫੇਰ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨ,  ਆ ਘੇਿਰਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ? ਪੰਜ ਸੌ ਿਕਥ� ਿਲਆਏਗੀ ? ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ ? 

''ਚਲੋ ! ਪਏ ਠੱਠ,  ਖੂਹ 'ਚ, ਮੈਨੰੂ ਕੀ ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਨਹ0।'' ਮਨ ਨੰੂ 

ਸਮਝਾ?ਦਾ ਭੁੱ ਲਰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ। 

''ਚਲੋ ! ਅੱਗੇ ਿਕਹੜਾ ਇਹ ਬਰ�ਡ ਪੀਤਾ ਨਹ0। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਪੀਟਰ ਨਹ0 ਆ?ਦੀ, ਇਹ ਸਹੀ।'' ਫ਼ਾਤਮਾ ਤ� 

ਿਪੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈੱਗ ਅੰਦਰ ਸੱੁਿਟਆ। 

ਸਤੀਸ਼ ਪਤਾ ਨਹ0 ਿਕਥੇ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਉਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹ0 ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। 

ਥੋੜ%ਾ ਿਜਹਾ ਸਰੂਰ ਆਇਆ ਤ� ਭੁੱ ਲਰ ਕਮਿਰਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 

ਪਿਹਲੇ ਗਾਹਕ ਭੁਗਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵ� ਕੋਈ ਨਹ0 ਸੀ ਆਇਆ। ਮੰਜੂ ਕਮਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ 

ਸੀ। ਿਤੰਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਖੜ%ੇ ਸੇਠ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ0 ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤ� ਿਪਛ� ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋ 

ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੰਜੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਗਾਹਕ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਹੇਠ� ਹੀ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮੁੜਨਾ 

ਪਏਗਾ। 

ਸਮ� ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈੱਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ Eਪਰ 

ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱ ਲਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਿਜਵ8 ਬੈੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ0 ਸੀ। ਬਟਨ ਦਬਾ-ਦਬਾ ਉਹ ਹੰਭ 

ਿਗਆ। 

ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ� ਸਤੀਸ਼ ਆਇਆ ਤ� ਭੁੱ ਲਰ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਚੜ%ਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਸਟਰ�ਗ ਿਵਸਕੀ ਨ,  ਿਦਮਾਗ ਦੇ 

ਜਾਮ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ% ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਭੁੱ ਲਰ ਜਾਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਜੱਜ ਛ�ਈ-ਮ�ਈ ਂਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

''ਚੱਲ ਯਾਰ ਪਿਹਲ� ਅੱਖ� ਤੱਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜਦ� ਦੇ ਇਸ ਕੁੱ ਤੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਆਏ ਹ�, ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ 

ਗਏ ਹ�।'' ਸਰੂਰ 'ਚ ਆਇਆ ਭੁੱ ਲਰ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ,  ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਪੀਟਰ ਸਕਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵੱਲ ਧੂਹਣ ਲੱਗਾ। 

''ਤੰੂ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਤੈਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਇਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ।'' ਮੈਨ, ਜਰ ਨਾਲ ਤੰੂ ਤੰੂ ਮ> ਮ> ਕਰਨ 

ਿਪਛ� ਸਤੀਸ਼ ਹੌਸਲੇ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਸ ਨ,  ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੇਟਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਜਦ� ਤੱਕ ਭੁੱ ਲਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਹੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤੀਸ਼ ਨ,  ਨਾਲ ਿਲਆਂਦੀ ਪੀਟਰ ਸਕਾਟ 

ਿਵਚ� ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈੱਗ ਅੰਦਰ ਸੱੁਿਟਆ। 

'ਲੈ ਬਈ ਿਤੰਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆ।'' ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਟਿਹਲਦੇ ਸੇਠ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ% � ਦੀ 

ਪਸੰਦ ਘਟੀਆ ਨਹ0 ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨ,  ਿਤੰਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। 

''ਸਾਰੀ ਸਰ ! ਉਹ ਤ� ਪਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਿਹਗਲ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਲਈ। 

ਉਹ ਤ� ਕਦ� ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।'' ਖਚਰਾ ਿਜਹਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਟਰ ਨ,  ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 
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''ਸਭ ਬਕਵਾਸ। ਬਹਾਨ, ਬਾਜ਼ੀ....।'' ਭੁੱ ਲਰ ਆਪੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੱੁਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਿਗਆਂ 

ਉਸ ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਗਲਾਸ� ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਟੱੁਟਦੇ ਗਲਾਸ� ਦੇ ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗਾ। 

ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਲਿਹ ਿਗਆ। ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਿਗਆ। ਚੌੜੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਵੇਟਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਘੰੁਮਣ ਲੱਗੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਣ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਹ0 ਕਰਦੇ। ਝੱਟ ਧੌਣ 'ਚ 

ਜੜ% ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

''ਚੱਲ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਅੰਜੂ ਨੰੂ ਹੀ ਬੁਲਾ।'' ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਨ,  ਵੇਟਰ ਦੀ ਜੇਬ 

'ਚ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨ� ਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਜੂ ਲਈ ਤਰਲਾ ਿਲਆ। 

''ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ% ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚੜ% ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਿਪਐ।'' ਿਵੰਡੋ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਹਟਾ?ਦਾ ਵੇਟਰ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੁੜਬੜਾਇਆ। 

''ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜ� ਸਭ ਮਰ ਗਈਆਂ।'' ਸਤੀਸ਼ ਤ� ਵੀ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਬਿਹਿਕਆ-

ਬਿਹਿਕਆ ਉਹ ਿਚਲਾਇਆ। ਪੀਟਰ ਸਕਾਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਘੰਟਾ  ਕਾIਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ 

ਮੈਨ, ਜਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਮ ਨਹ0 ਸੀ ਕਰ ਸਿਕਆ। 

''ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ>ਡਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹ0, ਮੋਟੀ ਹੇਮਾ ਹੈ ਜ� ਮੱਧਰੀ ਭੂਰੋ...ਰੇਖਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ...ਉਸ 

ਿਫੰਨ% ੀ ਿਜਹੀ ਨੰੂ ਤੁਸ0 ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ....ਉਹ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹ0 ਆ ਸਕਦੀ।'' 

''ਤੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨ,  ਆਿਖਐ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਟ>ਡਰਡ ਹੈ ?'' ਸਤੀਸ਼ ਆਖਣਾ ਤ� ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨ,  ਕੁਝ 

ਆਿਖਆ ਹੋਰ। 

''ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਿਵਹਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾ...ਸਾਿਹਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ !'' 

''ਨਹ0 ਸਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਿਜਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਰੱਖ ਲਵ�ਗੇ।'' ਭੁੱ ਲਰ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ0 

ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

''ਨਹ0 ਨਹ0। ਇਥੇ ਨਹ0 ਿਕਸੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੰੂ ਹੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।'' ਸਤੀਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਾਇਦੇ 

ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ,  ਭੁੱ ਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ। 

''ਚੱਲ ਫੇਰ Eਠ ਜਲਦੀ ਕਰ....ਚੱਲ ਿਜਥੇ ਚੱਲਣੈ।'' ਿਖਸਕੀ ਪ>ਟ ਨੰੂ Eਪਰ ਚੁੱ ਕਦਾ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੰੂ 

ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਭੁੱ ਲਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਹਾਲ ਭ�-ਭ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਡਮ ਲਾਈਟ� ਬੁੱ ਝ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਹਾਲ ਨੰੂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਕੈਬਨ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਿਰੰਦਰ, ਹੇਮਾ, ਭੂਰੋ ਜ� ਰੇਖਾ, ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਸੀ, 

ਉਸੇ ਕੈਬਨ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। 

ਕੈਬਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟਰ ਨ,  ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਇਕ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ Iਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਖ� 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ 

ਪਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤ4ਬਕ ਗਈ। ਮੋਿਢਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕ ਆਈ ਚੁੰ ਨੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੰਭਲੀ। 
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''ਆਓ ਜਨਾਬ...।'' ਖੜ%ੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਪਲੇਟ ਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਟਾ?ਦੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਨ,  ਉਨ% � ਦਾ 

ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਭੁੱ ਲਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਪੈਰ ਿਥੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਅਕਸ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ। ਫੇਰ ਵੀ 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ0 ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੱੁਧ-ਬੁੱ ਧ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਭੁੱ ਲਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ%ੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਿਗਆ। ਉਹਨੰੂ ਲੱਗਾ, ਉਹ 

ਿਕਸੇ ਸਾਿਜਸ਼ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਿਗਐ। 

ਹਾਲੇ ਤਕ ਭੁੱ ਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਿਰੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤੀ ਹੋਠ� 'ਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਿਰੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੜ ਫੜ 

ਵੱਜਦੀਆਂ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ-ਛਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਜਾਣੀ ਪਿਹਚਾਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱ ਲਰ ਨ,  ਸੁਿਰੰਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੰਦ� ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਹੋ ਿਚੱਟੇ ਦੰਦ। ਦੰਦ� 'ਚ 

ਿਲਸ਼ਕ� ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੋਨ,  ਦੀਆਂ ਮੇਖ�। ਖੁਣੀ ਠ� ਡੀ। 

ਭੁੱ ਲਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਿਰੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤ� ਫ਼ਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੱਬੇ 

ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਖੁਿਣਆ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਤ� ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਿਹ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗਰਦਨ ਉਪਰਲਾ ਚਾਰ ?ਗਲ ਿਜੱਡਾ 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ0 ਸੀ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ। ਭੁੱ ਲਰ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ%ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨੰੂ ਤ4ੇਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥ0 ਫੜੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹ0 ਆਖ ਸਕੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। 

ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਸੰਭਲੀ। ਭੁੱ ਲਰ ਉਸ ਨੰੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਲੱਗਾ। 

''ਬੱਸ ਪੰਜਾਹ ਹੀ ਲਾਵ�ਗੀ। ਪੰਜ ਸੌ ਹੋਣ 'ਚ ਇੰਨ,  ਹੀ ਘੱਟ ਨ, ।'' ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਭੁੱ ਲਰ 

ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। 

ਭੁੱ ਲਰ ਦਾ ਿਸਰ ਚਕਰਾ ਿਗਆ। ਪੈਰ� ਹੇਠC  ਜ਼ਮੀਨ ਿਖਸਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮੰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ% ਨੰੂ ਇਨਸਾਫ 

ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਿਵਚ 

ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨ,  ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ। 

ਫ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਵੇਟਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ% � ਦੇ ਹਾਸੇ ਿਵਚ ਛੁਪੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੀਰ� ਵ�ਗ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ 

ਲੱਗੇ। 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਤਮਾ ਨੰੂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਨ% � ਬਲਾਤਕਾਰ� ਦਾ 

ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ ? 

ਸੜਕ� 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਭੁੱ ਲਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤ� ਸੀ ਪਰ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ0 ਸੀ। 
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ਵਾ-ਵਰੋਲਾ 

 

ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤ� ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦ� ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਉਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਜ�ਦੀ, ਉਹ ਦਾ ਤ4ਾਹ ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ। 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ� ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਿਵਜੀਲ>ਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ,  ਫਿੜਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ� 

ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ0 ਸੀ ਪਈ। ਨਹ0 ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਟੈਕਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਿਨਸਟਰ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ0 ਸੀ ਸਰਦਾ। ਸੀਟ ਭਾਗ� 

ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨ� ਟ� ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋਲ ਬੈਠ,  ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਫਾਇਲ� ਤ� ਿਵਹਲਾ ਹੋ ਜਦ� ਵੀ ਉਹ Eਪਰ ਤੱਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਿਮੰਟ 

ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਿਟਕਦੀ। 

ਚਬੂਤਰਾ ਹਫਤੇ ਤ� ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁੱ ਢਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਨਾ ਿਵਛਾਈ ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਖਾਧੇ ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵਚ� ਵਗਦੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ� ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਦੀ। ਬੁੱ ਢੇ ਦੀ ਅੰਦਰ 

ਧਸੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅੱਖ ਿਸ਼ਵਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨ, ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੁਨ, ਹਾ ਦੇਣ� ਨਹ0 ਸੀ ਹਟ ਰਹੀ। 

ਬੁੱ ਢਾ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਚਬੂਤਰੇ ਨਾਲ ਿਚਪਿਕਆ ਿਰਹਾ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਿਛੜ ਪਏ। ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਖਦਾ, ਬੁੱ ਢੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਉਹ ਿਖੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਏ। ਉਸ ਨ,  ਤ� ਸਾਰੀ ਜੇਬ ਢੇਰੀ 

ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਜਦ� ਹੋਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹ0 ਤ� ਦੇਵੇ ਿਕੱਥ� ? ਫੇਰ ਉਹ ਤ� ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਆਰਡਰ 

ਭੇਜਣ ਨੰੂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਿਜ਼ੱਦੀ ਸੰੁਦਰ ਸੌ ਦੇ ਨ� ਟ ਤ� ਹੇਠ� ਨਹ0 ਸੀ ਉਤਿਰਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤੈ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ 

ਆਉਣ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹ0। ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਿਦਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪੇ 

ਬੁੱ ਢਾ ਪੈਸੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੁੱ ਢੇ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਜੇਬ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ, । ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਵਚ� ਕੱਢ ਲਏਗਾ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਭੋਲਾ ਿਜਹਾ ਮੰੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਟਾਲਦਾ ਿਰਹਾ : 

''ਤੰੂ ਉਸ ਬ>ਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਬਾਬਾ....ਜਦ� ਵੀ, ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਮ> ਆਪੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲੰੂ।'' 

ਬੁੱ ਢਾ ਿਤੰਨ ਿਦਨ 'ਹਾਕ' ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਹ� ਿਵਚ� ਵੀਹ ਨ� ਟ ਖੁਰ ਗਏ। 

ਕਲਯੁਗੀ ਬੁੱ ਢਾ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 

ਵਿੜਆ। 

ਦਸ ਦਸ ਵਾਲੇ ਕੜ ਕੜ ਕਰਦੇ ਦਸ ਨ� ਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰੁਦਰ ਗਦਗਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਾਨ ਨਾਲ ਸੂਹੇ ਹੋਏ ਬੁੱ ਲ%� 'ਤੇ 

ਇਕ ਜੇਤੂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ। ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨ,  ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਕੁੱ ਬੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ 

ਕਾਪੀ ਉਸ ਦੇ ਝੋਲੇ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। 
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ਪੈਸੇ ਿਗਣ ਕੇ ਸੰੁਦਰ ਹਾਲੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਿਠਆ ਵੀ ਨਹ0 ਸੀ ਿਕ ਕਮਰਾ ਲਾਲ ਬੂਟ� ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਪੱਗ� ਵਾਿਲਆਂ 

ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਇਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਸੰੁਦਰ ਬHਦਲ ਿਜਹਾ ਿਗਆ। ਸਮਝ ਨਹ0 ਆਈ ਕੀ ਕਰੇ ? 

''ਅਸ0 ਿਵਜੀਲ>ਸ ਵਾਲੇ ਹ�। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ।'' ਆਖਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ, , ਜਦ� 

ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ� ਨ� ਟ ਕੱਢੇ ਤ� ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨ,  ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਕੰਬਣ 

ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।  

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਡੌਰ ਭੌਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰੁਦਰ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ? 

ਿਕਧਰ ਜਾਣ ? ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੱੁਿਝਆ। ਇਕ ਬਾਬੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ। ਉਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੌਰੇ ਦੇ 

ਬਹਾਨ,  ਟਲ ਗਏ ਸਨ। ਿਪਛ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਛਾਪੇ ਦੀ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੂਹ ਸੀ। ਉਸ ਨ,  ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ 

ਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛੱਟੇ ਪ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਟਪ-ਟਪ ਿਗਰਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ� ਕਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ 

ਮਿਹਕ ਆਈ। ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆ ਸੰੁਦਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵ�ਗ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਸੰੁਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਿਲਸ 

ਦੀ ਿਲਖਾਪੜ%ੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਿਧਆ। ਿਕਸੇ ਨ,  ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਿਰਆ। ਿਜਵ8 ਸਭ 

ਦੇ ਮੰੂਹ� ਨੰੂ ਹੀ ਿਜੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ, ਘਰ ਜਾ 

ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਨਵ� ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਿਲਆਵੇ ਜ� ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਬਨJ ਣ ਨਾਲ ਹੀ 

ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਿਰਹਾ। ਸਭ ਡਰੇ ਸਿਹਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਵਚ 

ਦੁਬਕ ਗਏ। 

ਸੰੁਦਰ ਦੀ ਗੋਗੜ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਿਫਕਰ ਸਭਨ� ਨੰੂ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਰ 

ਇਕ ਬਾਬੂ ਨ,  ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਹੁੰ  ਖਾਧੀ, ਉਹ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਹ0 ਲਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਨ� ਨੰੂ ਲੱਗ ਗਏ। 

ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਬੁਰੀ ਤ� ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। 

''ਿਕੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ? ਿਕਸੇ ਤ� ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਐ ? ਕੀ ਪਤਾ ਿਕਹੜਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਡੰਗ 

ਮਾਰ ਜੇ।'' 

ਲੰਚ ਲਈ ਜੁੜੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਰਾਏ ਸੀ। 

''ਅੱਗ� ਤ� ਨਾ ਅਸ0 ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਗਾਰ ਕਰ�ਗੇ।'' ਅਗ�ਹ-ਵਧੂ 

ਅਖਵਾ?ਦੇ ਮਨ� ਹਰ ਨ,  ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਆਨ,  ਬਹਾਨ,  ਉਹਨ� ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕੰਨ0 ਵੀ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਤ� ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਝਲਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨ� ਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਤ� ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ?ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰਮੇ ਕੰਨਟੀਨ ਦਾ ਿਬਲ ਹੈ, ਿਕਸੇ 

ਿਜ਼ੰਮੇ ਡੀ.ਸੀ. ਆਿਫਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰਮੇ ਆਿਡਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਿਨੱਤ ਿਦਹਾੜੇ ਨਵ0 ਤ� ਨਵ0 

ਵਗਾਰ ਅਲੱਗ। 
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ਰਮੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸHਹ 'ਤੇ ਅਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਤ� ਉਸ ਨ,  ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੰੂਹ ਨਹ0 ਸੀ ਦੇਿਖਆ। ਪਰ 

ਸਾਿਹਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ0 ਸੀ। ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਮਾਨ ਆਏ, ਉਸ ਨ,  ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ 

ਮਿਹਮਾਨ-ਨਵਾਜ਼ੀ ਿਨਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਮੇਸ਼ ਿਜਵ8 ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਾਬੂ ਨਹ0, ਕੰਨਟੀਨ ਦਾ ਠ, ਕੇਦਾਰ ਸੀ। 

ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰੀ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਖਿਝਆ-ਿਖਿਝਆ ਿਨਭਾ?ਦਾ ਵੀ ਿਰਹਾ। ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਿਨਰਾਸ 

ਿਕਵ8 ਕਰੇ ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਹਲ ਕਰੇ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਿਸਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। 

ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ ਿਦਲ ਨਹ0 ਸੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ 

ਿਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇਬ ਿਵਚਲੇ ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤ� ਹਵਾ ਵ�ਗ Eਡ ਗਏ। ਦਸ� ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਪੰਝੀਆਂ ਦਾ 

ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਖਰੀਦਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੋਇਆ ਿਕ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਭਾਅ ਤ� ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਹਲ� ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਨ� ਟ� ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਸਕੂਟਰ 

'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਲ� ਦਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੱਡਾ-ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਸ ਨ,  ਘਰੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖ਼ਆਲ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਤੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਜਲੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਵਰਕਾ-ਵਰਕਾ ਨਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਉਨ% � 

ਨੰੂ ਨਵ0 ਕਾਪੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਿਟਊਸ਼ਨ 

ਵੀ ਬੰਦ। ਪੰਜ ਵਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਝੱਖ ਹੀ ਤ� ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪੜ%ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਸ਼� ਉਸ ਨ,  ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ : ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਥ� ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਿਸੱਧੀ ਪੰਜ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ। ਚਾਰ ਿਸਗਰਟ� ਘੱਟ ਪੀਏਗਾ। ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ। ਨ�ਹ ਨ�ਹ ਕਰਦੇ ਤੀਹ ਖੁੱ ਲ% ਹੀ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹ0 ਸੀ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਬਣੇ ਵੀ ਿਕਵ8 ? ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ� ਸਾਲ� 'ਚ 

ਉਸ ਨ,  ਕਈ ਗੁਣ� ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਸੌ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ਖਰਚਾ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤ� 

Eਪਰ। ਤਨਖਾਹ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਨੰੂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੀਹ ਿਦਨ� ਲਈ ਤ� ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਦਾ ਸੱਤ� ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਨੱਕ ਿਵਚ ਦਮ ਆ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਿਕਵ8 ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ0 ਸੀ ਆ ਰਹੀ। 

''ਿਕ? ਬਈ ਕਾਕਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ?'' ਬੁੱ ਢੇ ਹੱਥ� ਦੀ ਛੋਹ ਨ,  ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ?ਦੇ 

ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੂਹ ਿਲਆਂਦਾ। ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਿਸਰ ਤ� ਪੈਰ� ਤਕ ਕੰਬ ਿਗਆ। 

ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਥੋੜ%ੀ ਿਜੰਨੀ ਰਾਹਤ ਿਮਲੀ। 

''ਆ ਜਾ। ਬਿਹ ਜਾ ਬਾਬਾ। ਕਾਪੀ ਤ� ਪਰਸ� ਦੀ ਿਤਆਰ ਪਈ ਆ। ਬੱਸ ਮ> ਲੱਭ ਕੇ ਿਦੰਨ�।'' ਪੂਰੀ ਹਲੀਮੀ 

ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਬੁੱ ਢੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਲ ਪਏ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਦਰਾਜ਼ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਫਰੋਲ ਸੱੁਟੇ। ਕਾਪੀ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹ0 ਸੀ ਰਹੀ। ਖਬਰੇ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖ ਕ ੇਭੁੱ ਲ ਿਗਆ ਸੀ 

ਉਹ। 

''ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲੈ ਕਾਕਾ, ਮ> ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹ0 ਰੱਖਦਾ।'' 



42 

 

ਖੰਘੂਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨ,  ਿਵਚ ਛੁਰੀ ਵ�ਗ ਉਤਰ ਗਏ। ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨ,  ਚੋਰ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਬੁੱ ਢੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤੱਿਕਆ। 

ਉਹ ਸੂਹੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। 

ਪੰਜ ਚਾਰ ਕਰਾਰੀਆਂ-ਕਰਾਰੀਆਂ ਗਾਲ%� ਉਸ ਨ,  ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ ਕੱਢੀਆਂ। 

ਕਾਪੀ ਪਤਾ ਨਹ0 ਿਕੱਥੇ ਧਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਬੁੱ ਢਾ ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਨਹ0 ਲੱਭਦਾ। ਬੁੱ ਢਾ 

ਕੀ, ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੂ ਉਹੋ ਕਹੂ। 

''ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਤ� ਕਾਕਾ ਆਹ ਪਈ ਆ...।'' ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ, ਜਦ� ਬੁੱ ਢੇ ਨ,  ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ 

'ਚ� ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। 

''ਲਓ ਫੜੋ। ਲਾਓ ਇਥੇ ਅੰਗੂਠਾ।'' 

ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱ ਢੇ ਨ,  ਜੇਬ ਿਵਚ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। 

''ਇਹ ਕੀ ਪਾਪ ਚੜ%ਾਊਣ> ! ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਰਗ>। ਮ> ਤ� ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਏਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ।'' 

ਿਮੰਨਤ� ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਖੂ ਿਨਗਾਹ� ਨ,  ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ 

ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਗੈਰਜ ਿਪੱਛੇ ਬੋਹੜ ਹੇਠ� ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੋਰ ਿਵਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਿਵਜੀਲ>ਸ ਵਾਲੇ ਿਕਧਰੇ ਨਹ0 ਸਨ। 

ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਿਦਆਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨ,  ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਸਗਰਟ� ਫੂਕੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਿਕ? ਡਰ ਿਗਐ ? ਸੰੁਦਰ 

ਨ,  ਤ� ਅੱਤ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਤ� ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਨਹ0 ਅਿੜਆ। ਿਜੰਨ,  ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵ,ੇ ਲੈ ਲ>ਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ 

ਕਾਹਦਾ ਡਰ ? 

ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ� ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਇਕ ਦੋ ਗਾਲ%� ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸੌਹਰੇ ਨ,  ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ 

ਤ� ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨ� ਟ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਰਿਜਸਟਰ ਫਰੋਿਲਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਅੱਠ ਬੰਿਦਆਂ ਨ,  ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ ਪਿਹਲ� 

ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਿਦਆਂ ਉਸ ਨ,  ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਲਾਈਆਂ। ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲੈਣ 

ਆਇਆ, ਉਹ ਝੱਟ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਗਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ0 ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸੰੁਦਰ ਸਸਪ>ਡ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਫਰਕ ਪ>ਦੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱ ਤ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖ� ਰੁਿਪਆ ਵੱਢ 

ਸੱੁਿਟਐ। ਦੋ ਸਾਲ ਨੰੂ ?ਝ ਹੀ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹ0 ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਬ>ਕ 

ਬੈਲ>ਸ ਨਹ0। ਸਾਰਾ ਸੱਤ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਐ। ਇੰਨ,  ਕੁ ਤ� ਇਕੋ ਅਫ਼ਸਰ ਨ,  ਲੈ ਲੈਣੇ ਨ, । 

ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰੁਦਰ ਦਾ ਦੋ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਵਜੀਲ>ਸ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨ,  ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਹੇ ਕੜਾਹ ਵ�ਗ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਵਰਮੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਿਜ? ਹੀ ਇਕ ਬਾਬੂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕੋਲ ਰੁਿਕਆ, ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਿਦਲ 

ਕੀਤਾ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹ0 ਸੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਿਬੱਲੀਆਂ ਅੱਖ� ਵਾਲੇ ਨ,  ਹੀ ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ?ਗਲ ਲਾ ਕੇ 

ਿਵਜੀਲ>ਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। 
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ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਮੰਨਾ ਿਮੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਖ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ 

ਪਈ। ਨੀਵ0 ਪਾਈ ਉਸ ਨ,  ਰਿਜਸਟਰ ਬਾਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ, ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਫੜਾ ਿਦੱਤੀ। 

ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਲੱਗਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨ� ਟ ਵਧਾਏਗਾ ਜ� ਆਖੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਆ ਗਈ। ਜ�ਦਾ 

ਹੋਇਆ ਲੈ ਲਈ।ਂ ਿਜਵ8 ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ0 ਬੋਿਲਆ। ਕਾਪੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ 

ਬਿਣਆ। 

''ਸਾਲਾ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪ ਈ ਖਾ ਿਗਆ ਹੋਊ।'' ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ 

ਘੱੁਟ ਭਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ? 

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਨਵ8 ਸੁਨ, ਹੇ ਨ, , ਬਲਦੀ Eਪਰ ਹੋਰ ਫੂਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ 

ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 'ਰੈਸਟ-ਹਾਊਸ' 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਜੰੁਮੇ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹ0। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਦਰ� ਵੀਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਇਕ 

ਉਹਨ� ਵੱਲ ਕੋਤਵਾਲ ਵ�ਗ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਫੜ%ਨਗੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। 

ਜੇਬ� ਤ� ਸਾਰੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਫੇਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਿਸਰੇ ਿਕਵ8 ਲੱਗੇਗੀ ? 

''ਮ> ਤ� ਛੱੁਟੀ ਹੀ ਲੈ ਲI। ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ।'' ਨਵ0 ਿਸਗਰਟ ਸੁਲਘਾ ਕੇ, ਉਸ ਨ,  ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ। 

''ਤੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ 'ਚ ਉਹਨ� ਤੇਰੇ ਕੰਮ� 'ਚ� ਨੁਕਸ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣੈ। ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੂ।'' 

ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਸ਼ ਨ, , ਉਸ ਦੇ ਬੁੱ ਲ% ਸਾੜੇ। 

''ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤ� ਿਦਉ। ਫੀਸ ਮ> ਫੜ ਲਈ ਏ। ਆਪ� ਸਮਝ ਲਵ�ਗੇ।'' ਸੇਵਾਦਾਰ ਨ,  

ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ,  ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕ ਕਾਪੀ ਚੁੱ ਕ ਲਈ। 

''ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਨਹ0 ਆ?ਦੀ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ% ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿਟਐ।ਤੰੂ ਤ� ਛੜੇ ਮਲੰਗ ਨ,  ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਵੀ 

ਕਬੀਲਦਾਰ� ਨੰੂ ਮਰਵਾਏਗਂਾ।'' ਤ4ੇਲੋ-ਤ4ੇਲੀ ਹੋਏ ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ। 

''ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਤ� ਮ> ਫੜੇ ਨ, । ਫਸੰੂ ਤ� ਮ> ਫਸੰੂ। ਤੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਤ� ਲੈ ਲਈ,ਂ ਨਹ0 ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ।'' 

ਆਖਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਉਹ ਿਕਸ ਜਾਲ ਿਵਚ ਉਲਝ ਿਗਐ ? ਿਕਸੇ ਤ� ਪੈਸੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੈ ਿਗਆ, ਿਕਸੇ ਤ� ਸੇਵਾਦਰ ! ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ%� 

ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ? 

ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ, ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਿਬਲ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ, 

ਹਥੌਿੜਆਂ ਵ�ਗ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੰਝਧਾਰ ਿਵਚ ਫਸ ਿਗਐ। ਿਪੱਛੇ ਹਟੇਗਾ ਤ� ਭੁੱ ਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜਲ 

ਜਾਏਗਾ। 

ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਸੀ ਜ� ਿਦਮਾਗੀ ਪ4ੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ 

ਿਨਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। 

ਇਕ ਕਾਪੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਉਸ ਨ,  ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵੱਲ ਹੋ ਿਲਆ। ਨਾਲੇ ਠ, ਕਦੇਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੋੜ 

ਆਏਗਾ, ਨਾਲੇ 'ਸਟਰ�ਗ' ਿਜਹੀ ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ। ਉਸ ਨ,  ਸੋਿਚਆ। 
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''ਵਾਹ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ! ਮ> ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਿਗਆ ਸੀ'', ਆਖਿਦਆਂ ਠ, ਕੇਦਾਰ ਨ,  ਕਾਪੀ ਗੱਲੇ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਲਈ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨ� ਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। 

''ਉਹ ਰਿਹਣ ਦੇ ਬਈ ਰਿਹਣ ਦੇ....ਦੇਿਖਆ ਨੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਿਤਐ...।'' ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਦਨ,  ਹੀ 

ਤਾਰੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣੇ ਿਵਜੀਲ>ਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਿਗੱਚੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 

''ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜੇ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ,  ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੋਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੈ ? ਮ> ਤ� ਭਾਈ 

ਫੜ ਿਲਆਇਆਂ। ਤੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹ0 ਫੜ%ਨ, , ਮ> ਤੇਰੇ ਿਬੱਲ ਿਵਚ� ਕੱਟ ਿਦIਗਾ। ਠ, ਕੇਦਾਰ ਹੱਥ� ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨੱੁਕਰ 

ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ। 

'ਲੋਕ� ਦਾ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆਇਆ ਿਪਐ। ਉਨ% � ਦੇ ਕੰਮ ਿਕਹੜੇ ਸਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਨ, । ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ 

ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤ� ਵੀਹ ਸਾਲ ਕਾਪੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਬੁੜ%ੇ ਨੰੂ ਗਾਲ%� ਕੱਢਦੇ ਨ, । ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ 

ਨ, ।' 

ਠ, ਕੇਦਾਰ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਮਝਾ?ਦਾ ਿਰਹਾ, ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲ>ਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਤ� ਨ�ਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਿਬੱਲ ਤ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਿਦਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਮਲਣ ਿਗਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਡਾਰ� ਦੀਆਂ ਡਾਰ� ਆ?ਦੀਆਂ ਨ, । ਠ, ਕੇਦਾਰ ਠੀਕ ਆਖਦੈ। ਰੰਗੀ ਹੱਥ0 ਫੜੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਚੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਿਚਆਂ ਨਾਲ 

ਕੱਖ ਨਹ0 ਿਵਗੜਦਾ। 

ਸੀਟ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ?ਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਰੀ ਚਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ 

ਜ� ਠ, ਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਾ ਜ� ਿਸਰ� ਲੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ0 ਪ>ਦਾ। 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਸਗਰਟ ਸੁਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਚਿਲਆ। ਪਰ ਡੱਬੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਜੇਬ ਦੇਖੀ। ਬੱਸ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ 

ਹੀ ਬਿਚਆ ਸੀ। 

ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਪਲੱਤਣ ਛਾ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ% ਕੇ ਨ� ਟ ਿਗਣਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਵਹੁ ਵਰਗਾ ਲੱਿਗਆ। 

''ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਡੱਬੀਆਂ ਿਸਗਰਟ� ਦੀਆਂ ਫੜ ਿਲਆ'' ਿਖਝੇ ਿਖਝਾਏ ਉਸ ਨ,  ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ%ਾ ਿਬਟਰ-ਿਬਟਰ ਤੱਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਸਗਰਟ� ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱ ਝ ਕੇ, ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਜਦ� ਅੱਖ� ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤ� ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਕਲ 'ਤੇ 

ਿਪਆ ਪਰਦਾ ਹਿਟਆ। ਉਹ ਤ� ਭੁੱ ਿਲਆ ਿਫਰਦਾ ਸੀ, ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਾਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੰੂ 

ਿਵਹਲਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਕੁਰਸੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ। 

''ਤੰੂ ਸੁਿਣਐ ਬਈ ਬਿਠੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਹਾਦਰ ਸੰੁਦਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਿਲਆਇਐ। ਉਹ ਿਸੱਧੂ ਨੰੂ ਲੈ 

ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। ਕਿਹੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਿਚਐ।'' 

''Eਡਦੀ-Eਡਦੀ ਸੁਣੀ ਤ� ਹੈ। ਏਨ,  ਪੈਸੇ ! ਪੂਰੇ ਿਕਥ� ਕਰੂ ?'' 
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''ਆ?ਦਾ ਹੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂ। ਮਿਨਸਟਰ ਦਾ ਬੰਦੈ। ਿਕਹੜਾ ਭੜੂਆ ਰੋਕੂ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨੰੂ ਿਵਜੀਲ>ਸ 

ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀ ਫੜਦੇ।'' ਜਗਤਾਰ ਨ,  ਇ? ਹਉਕਾ ਭਿਰਆ, ਿਜਵ8 ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਗਤਾਰ ਨ,  ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ%ੇ । ਮਨ� ਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਿਰੰਦਰ ਨ,  ਵੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਰਸੋਈ 

ਦਾ ਿਬੱਲ ਦੇਣ� ਨ�ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨ,  ਿਸੱਧਾ ਆਖਤਾ ''ਨਾ ਲਵ�...ਨਾ ਦੇਵ�। ਜੋ ਕਰਨJ , ਕਰ ਲੈ।'' ਘੱਟ ਤ� 

ਇਕੱਲਾ ਮਨ� ਹਰ ਹੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼�ਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫੇਰ ਿਵਗੜ ਚੱਿਲਆ ਸੀ। ਮਨ� ਹਰ ਤ� 

ਭਲਾ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਹੋਇਆ। ਸੁਿਰੰਦਰ ਨੰੂ ਕੀ ਚੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨ ਦੀ। 

ਸਾਿਹਬ ਨ,  ਮਨ� ਹਰ ਦੀ ਏ.ਸੀ. ਆਰ. ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਾਿਹਬ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ 

ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਿਹਬ ਨ,  ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਦਿਸਐ, ਇਸ ਇਕ ਗੰਦੀ ਮੱਛਲੀ ਨ,  ਸਾਰਾ ਤਲਾਬ ਗੰਦਾ ਕਰ ਿਦਤੈ। 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੜਤਾਲ� ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ% ਗਈਆਂ ਨ, । ਉਸ ਨੰੂ ਸਸਪ>ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨ,  ਲੱਭਣ 

ਲਈ ਮੁਰਦੇ ਉਖੇੜ ਲਏ ਗਏ ਨ, । 

ਚੁੱ ਪ ਕਿਰਆ ਰਮੇਸ਼ ਉਨ% � ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨ,  ਤ� ਸਾਿਹਬ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੋਈ 

ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹ0 ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਰੇ ਿਬੱਲ ਚੁਕਾਏ ਨ, । ਮਨ� ਹਰ ਤੇ ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ? 

''?ਝ ਆਨ, -ਬਹਾਨ,  ਸਾਿਹਬ ਨ,  ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਤਾੜ ਿਦਤੈ ! ਕਿਹੰਦਾ ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦਾ ਤ� 

ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਲਾ ਿਦੰਨJ । ਮੈਨੰੂ ਡਰਪੋਕ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ0। ਸਟੈਨ�  ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਡਰ ਿਡਕਟੇਟ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ...ਕੀ...ਕਰੀਏ...? ਿਕਧਰ ਜਾਈਏ...?'' 

ਜਗਤਾਰ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਿਰਹਾ। ਰਮੇਸ਼ ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ>ਤੜੇ ਤੱਕਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਿਚਹਰੇ ਤ� ਿਤਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦ� ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਟਕੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸੰੁਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ 

ਪਾਇਆ ਸੌ ਦਾ ਨ� ਟ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਝਾਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਮ> ਇਹ ਮੰਗੇ ਨਹ0....ਕੋਈ ਗੱਲੋ-ਗੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਿਗਆ...ਮ> ਸੋਿਚਆ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 

ਿਨਕਲ ਜੂ...ਕੋਈ ਿਬੱਲ ਉਤਰ ਜੁ...'' 

ਜਗਤਾਰ ਇ? ਤਤਲਾ ਉਿਠਆ ਿਜਵ8 ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।  

ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਗਈ। ਸਾਿਹਬ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਿਝੜਕ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਗਲਤੀਆਂ 

ਕੱਢ ਕੱਢ ਉਸ ਦੀ ਨ� ਿਟੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਨ� ਹਰ ਖਾੜਕੂ ਹੈ। ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਿਰੰਦਰ ਵੀ...। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ? ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ 

ਿਕੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ? ਉਹ ਸਿੜਆਂਦ ਹਰ ਥ� ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਰਕ� ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚ ਛੋਟੀ ਮੱ◌ਂਛੀ ਦਾ ਕੀ 

ਵੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। Eਪਰ Eਠ, ਗੀ, ਸ਼ਾਰਕ ਖਾਣਗੇ। ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ, ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਫਸੇਗੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਿਦਲ ਕੀਤਾ, ਮਨ� ਹਰ ਹੋਰ� ਦੀ ਢਾਣੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ� ਦੇ 

ਜੰਿਮਐ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ ਤ� ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਸਿਕਆ। 
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ਸਟੈਨ�  ਿਡਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ-ਰਾਈਟਰ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ 

?ਗਲ� ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ� ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸੋਚੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ, 

ਬਰਖਾਸਤੀ। ਭੁੱ ਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠ� ਹਕਰ�...। 

''ਲਓ ਸਾਿਹਬ। '' ਆਖਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨ,  ਵੀਹ ਦੇ ਨ� ਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਰਮੇਸ਼ ਨ,  ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਨ� ਟ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਕੰਨਟੀਨ ਦਾ ਿਬੱਲ 

ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗ� ਲੰਘੇ। ਜਗਤਾਰ ਨ,  ਸਾਰੀ 

ਿਹੰਮਤ ਬਟੋਰ ਕੇ ਡੱਬੀ ਹੇਠC  ਵੀਹ ਦਾ ਨ� ਟ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਚੁਪਕੇ ਿਜਹੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 

''ਭੁੱ ਖੇ ਤ� ਨੀ ਮਰਨਾ...ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ।'' 

ਰਮੇਸ਼ ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆਂ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ, ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ� Eਿਠਆ ਵਾ-ਵਰੋਲਾ ਤ� ਕਦ� ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। 

ਸੱੁਕੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਕੇ Eਡ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੀ ਤ� ਹੈ। ਸਮੰੁਦਰ 'ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਲੈਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। 

ਿਦਲ ਕਰੜਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਸ ਨ,  ਦਰਾਜ਼ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਲਈਆਂ। 

ਨਵ0 ਡੱਬੀ ਿਵਚ� ਿਸਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਤ� ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵ0 ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 
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ਠ� ਸ ਸਬੂਤ 

 

ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਿਸੱਧਾ ਸਾਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ, ਨਾ ਗਵਾਹ� ਦੇ ਿਬਆਨ� 'ਚ ਕਈ ਿਵੰਗ ਵਲ, ਨਾ 

ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਲਝਣ। 

ਬਿਹਸ ਸੁਣਿਦਆਂ-ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਮੀਤਪਾਲ ਨੰੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਿਦੱਕਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ0 ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨ,  ਪਤਾ ਨਹ0 ਕੀ ਟੂਣਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ� ਵੀ 

ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆ?ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜ�ਦੀ। ਜੱਜ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਵੀ ਮੀਤਪਾਲ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੰੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹਣ ਤ� ਥਥਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ। 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਹੋਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੰੂ ਧੱਬਾ ਲਾ ਸਕਦੀ 

ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨ,  ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਵਾਲੀ ਿਮਸਲ ਚੁੱ ਕੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਕ ਮਰਵਾ ਕੇ 

ਿਮਸਲ ਦੇ ਵਰਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਬੜੀ ਸਧਾਰਣ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਜਵਾਕ� ਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਿਹਲ� 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਢ�ਦਾ-ਢ�ਦਾ, ਉਹ ਹੰਭ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਿਵਆਹ, 

ਮਸ�-ਮਸ� ਜੰਮੇ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਛਕ। ਕਦੇ ਹੜ%, ਕਦੇ ਬੀਜ, ਕਦੇ ਖਾਦ� ਅਤੇ ਕਦੇ 

ਮਾਮਲੇ, ਮੰੁਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ%ੀ। ਨਾ ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੈ। ਨਾ ਮੋਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੈ, ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ 

ਸਕਦੈ। ਕਦੇ ਇੰਜਣ ਲਈ ਤੇਲ, ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਬਾਇਨ ਦੀ ਵਢਾਈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆੜ%ਤੀਆਂ ਦੀ 

ਬਹੀ ਦਾ ਨਵ� ਵਰਕਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਿਸਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੂਛਕ ਨ,  ਤ� ਉਹਦਾ ਧੂੰ ਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਿਬਨ� 

ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਹਣੇ ਕਰਾਏ ਆੜ%ਤੀਆਂ ਨ,  ਧੇਲਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਡੱੁਬਦੇ ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਨਵ8 ਪਟਵਾਰੀ ਨ,  ਿਤਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਚਾਅ ਿਲਆ। ਉਹ 

ਪਟਵਾਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਿਜਹੜੇ ਿਪੰਡ ਵੀ ਜ�ਦਾ, ਅੱਧਾ ਿਪੰਡ 

ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੰਦਾ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕਨ, ਡਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਰਾਨ। ਕਈ ਕੱਖ ਤ� ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਗੀਰ 

ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਭਰਨ ਗਏ ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਉਸ ਨ,  ਇਕ ਿਦਨ ਸਮਝਾਇਆ। 

''ਕਾਹਨੰੂ ਭ� ਨਾਲ ਟੱਕਰ� ਮਾਰਦ>। ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਏ ਂਤ� ਬਾਰੇ ਿਨਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ� 

ਛੱੁਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਹ ਜਾਊ।'' 

ਜੰਗੀਰ ਦੇ ਖਾਨ,  ਪੈ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ� ਤ� ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹ0 ਹੁੰ ਦੀ। ਇਥੇ ਸ਼ਰੀਕ� ਤ� ਡਰਦਾ 

ਿਦਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹ0 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਚੁੱ ਕਦੇ ਰਹੋ, ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਨ,  ਦੇਖਣ 

ਆਉਣੈ। 

ਲੀਬੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਦਰ� ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤ� ਵੱਧ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹ0 

ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਨਹ0 ਤ� ਦਾਹੜੀ ਨਾਲ� ਮੱੁਛ� ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮਾ 
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ਪਟਵਾਰੀ ਨ,  ਿਲਆ ਤ� ਕੰਮ ਬਿਣਆ। ਉਹਦਾ ਬ>ਕ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੀ। ਆਪੇ ਮੱਝ� ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੁਫਨ,  ਲ>ਦਾ ਜੰਗੀਰ ਧੜਾਧੜ ਖ਼ਾਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼� 'ਤੇ ਅੰਗੂਠ,  ਲਾ?ਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਪਟਵਾਰੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪੰਜ ਦੇਵੇ ਜ� ਪੰਜਾਹ, ਉਸ ਨ,  ਕਦੇ ਨਹ0 ਪੁੱ ਿਛਆ। ਸੱਤ ਦੀ ਥ� ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਿਲਆਇਆ, 

ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 

ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਥ� ਜਦ� ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ%� ਿਵਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਮੁਿੜਆ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਪੁਿਲਸ ਨ,  ਘੇਰ ਿਲਆ। ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ� ਨ,  ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ� ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨ,  ਬ>ਕ ਨਾਲ। 

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮ8 ਿਜਹੜੀ ਜਮ%�ਬੰਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼� ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੇਦਾਗ ਮਾਲਕ 

ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਜਮ%�ਬੰਦੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ� ਨਾਲ ਸੂਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਮੱਝ� ਖਰੀਦਣ 

ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ� ਵੀ ਜਾਅਲੀ, ਇਸ ਤਰ%� ਉਸ ਨ,  ਬ>ਕ ਨੰੂ ਠੱਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ?ਦੇ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਬ>ਕ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ�ਦੇ। ਜਦ� ਝੂਠੀਆਂ 

ਿਰਪੋਰਟ� ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਿਪਆ। 

ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਤ� ਡਰਿਦਆਂ ਨ,  ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ% ਕੇ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਇਕ ਰਟ ਸੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼� ਪੱਤਰ� ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤ� 

ਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਅੰਨ% ਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗੂਠ,  'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ?ਦਾ ਿਰਹਾ। ਸਗ� ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬ>ਕ ਵਾਿਲਆਂ ਨ,  

ਖਾਧਾ ਸੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਨਹ0 ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ� ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਹਮੀਅਤ 

ਨਹ0। 

ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਮੀਤਪਾਲ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ 

ਿਦੰਦਾ। ਇੰਨ,  ਿਦਨ ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਓ 'ਚ ਤ� ਨਾ ਰਿਹਣ ਪ>ਦਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨ,  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ 

ਸੀ। ਦੋਵ8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਿਦਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਸੁਣਾ?ਦਾ ਤ� ਿਕਸੇ ਪਾਿਸ? ਦੀ ਦਬਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੱਡੀਆਂ-

ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਿਵਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨੰੂ 64 ਕਰੋੜ ਡਕਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤ� ਬਾਇੱਜ਼ਤ 

ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਰਪੋਰਟ ਪੜ%ਿਦਆਂ-ਪੜ%ਿਦਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਛਪੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਛਾਈ-ਂਮਾਈ ਂਹੋ ਜ�ਦੇ। ਉਹਨ� ਦੀ ਥ� ਦੋ ਅਕਸ 

ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ�ਦੇ। ਪਿਹਲਾ ਸੀ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਿਚੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਪੰਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 

ਪ>ਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਮਾੜਚੂ ਿਜਹੇ, ਅੰਦਰ ਧੱਸੀਆਂ ਅੱਖ� ਵਾਲੇ ਜੰਗੀਰ ਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਪੰਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ 

ਪ>ਹਠ� ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੋਹ� ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਕ ਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਹਕੂਮਤ ਿਮਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 

ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖੇ ਨੰਗ। ਪਿਹਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ 

ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹ0 ਪਤਾ ਿਕ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਰਾਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹੱਕ ਨੰੂ ਸੁਚੱਜੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਾਿਹਰ� ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ 
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ਵਾਲੇ ਭਗਤ� ਦੀ। ਪਿਹਲੇ ਨ,  ਮਾਿਹਰ� ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਠੰੁਮ%ਣੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੇ ਚਹੇਿਤਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਜੱਜ� 

ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ। ਮੱੁਖੀ ਨੰੂ ਿਚੱਟਾ ਦੱੁਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ 

ਉਹਨ� ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ0 ਸੀ। ਮੁਖੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁਖੀ 

ਦੇ ਘਪਲੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਘਪਲੇ ਿਵਚ। ਪਿਹਿਲਆਂ ਨ,  ਆਪਣੀਆਂ 

ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨ,  ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀਰ 

ਦੇ ਿਖਲਾਫ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਮਸਲ� ਦੇ ਢੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ,  ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਜੰਗੀਰ ਤ� ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼� 'ਤੇ ਅੰਗੂਠ,  ਲਗਵਾਏ ਸਨ। ਪਿਹਲੇ ਿਖਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਮਸਲ� ਨੰੂ 

ਗੁੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥ� ਇਨਾਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਖਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ। ਬੁਰਕੀਆਂ ਨੰੂ ਨੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁੱ ਤੇ। ਿਕਸੇ ਿਪੱਛੇ ਰਾਅ, 

ਿਕਸੇ ਿਪੱਛੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਪੱਛੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ। ਦੇਸੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮੱਤਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਅਗਨੀ ਪ4ੀਿਖਆ ਿਵਚ� ਕੁੰ ਦਨ ਬਣ ਕੇ ਿਨਕਲਣਾ ਪਿਹਲੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। 

ਜੰਗੀਰ ਿਸੰਘ ਨ,  ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਗ� 

ਵ�ਗ ਭਵੰਤਰ ਜ�ਦਾ, ਜੱੁਤੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਹ ਆ?ਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਮੰੂਹ 'ਚ ਿਕਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਜੱਜ ਤ� ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਨਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ 

ਸੱਧਰ� ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਤਪਾਲ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਜਵ8 ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ, ''ਤੰੂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 

'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਿਰਹ>। ਮ> ਬੇਕਸੂਰ ਹ�।'' 

ਉਸ ਿਦਨ ਬੇਕਸੂਰ ਨੰੂ ਮੀਤਪਾਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹ0 ਸੀ ਠਿਹਰਾ ਸਿਕਆ। ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਜੇ ਚHਹਟ ਕਰੋੜ ਨਾਲ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ,  ਨੰੂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹ0 ਿਪਆ ਤ� ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚHਹਟ ਸੌ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਦੀਵਾਲਾ ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ� 'ਚ ਉਹ ਿਵਜੀਲ>ਸ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਰੁੱ ਿਝਆ ਿਰਹਾ। ਉਹਨ� ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੱਖ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹ0 ਸੀ ਿਮਿਲਆ। ਹੁਣ 

ਇਕੋ ਹੱਲ ਸੀ। ਮੀਤਪਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੀ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ। 

ਪ4ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ4ਧਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸੀਟ� ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਿਦਵਾ ਦੇਵੇ। 

ਮੀਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੁਨ, ਹੇ ਹੀ ਪ4ਧਾਨ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਗੋਲੀ ਿਕਸਦੀ ਤੇ ਗਿਹਣੇ ਿਕਸਦੇ। ਇਹ ਤ� ਕੀ, ਜੇ 

ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਉਨ% � ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੈ। 

ਪ4ਧਾਨ ਦੀ ਹ� ਤੇ ਮੀਤਪਾਲ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਿਹਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਰਮੀ ਹੀ 

ਉਸ ਨੰੂ ਮੀਤਪਾਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਚਲਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪ>ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਪਰੂਵਮ>ਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 

ਪਲਾਟ� ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖ� ਿਵਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨ,  ਪਲਾਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿਲਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ,  ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਫਾਇਦਾ 

ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਹੈ। 
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ਿਵਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਪ4ਧਾਨ ਨ,  ਜਦ� ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ� ਇਕ ਵਾਰ ਤ� ਮੀਤਪਾਲ ਦਾ ਿਸਰ ਚਕਰਾ 

ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੀਤਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਦਸ� ਸਾਲ� ਤ� ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮੀਤਪਾਲ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਹ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵਚ� ਿਨਕਲ ਜਾਵੇ। 

ਮੀਤਪਾਲ ਨ,  ਪ4ਧਾਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਿਮਸਲ ਘੋਖੀ। ਜਦ� ਕਾਕਾ ਜੀ ਨ,  ਕਰਜ਼ਾ ਿਲਆ, ਉਦ� ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ 

ਿਵਚ ਪ4ਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ%ਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨ,  ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਖੁੱ ਲ%ੇ  ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ। ਇਕ ਗੱਫਾ ਉਹਨ� ਦੇ 

ਹੱਥ ਵੀ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦਾ। ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨ,  ਲਈ। ਕਾਰਖਾਨ,  ਨ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰੂ 

ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਸਬਿਸਡੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨ,  ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਸਾਿਰਆ, ਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹੰਦੀ ਤ� ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਲ>ਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਵ�ਗ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੀ 

ਟੱੁਟ ਗਈ। ਿਵਰੋਧੀ ਕਦ� ਛੱਡਦੇ ਨ,  ? ਉਹਨ� ਪ4ਧਾਨ ਨੰੂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਈ ਨੰੂ ਕਚਿਹਰੀ ਿਲਆ। ਅੱਜ-ਕਲ% 

ਪ4ਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਨਵ0 ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਸ� ਸਾਲ� 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨਹ0 

ਆਇਆ। ?ਝ ਵੀ ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ�-ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਿਦਆਂ 'ਤੇ 

ਪੁੱ ਜ ਗਏ। ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਵਕੀਲ� ਦੇ ਊਟ-ਪਟ�ਗ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨ� 

ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੀ। 

ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਤਪਾਲ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤ� ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਦਓ। ਇਹ ਤ� ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਦ� ਦੇ ਬਰੀ 

ਹੋ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ। ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤ� ਡਰਿਦਆਂ ਿਕਸੇ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਨ,  ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ0 ਕੀਤੀ। 

ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਮੀਤਪਾਲ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੱੁਲ ਨਾ ਲ>ਦਾ। ਇਸ ਸਮ8 ਕੋਈ 

ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ0 ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਸਮਝ ਹੀ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ ਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸਭ 

ਤ� ਵਧੀਆ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਿਕ? ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁੱ ਧੂ ਨਹ0 ਸੀ ਿਕ ਜਸਿਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ 

ਸਮਝੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੰੂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਿਦਨ ਜਵਾਈ ਤ� ਉਸ ਨ,  ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਜੇ ਜੰਗੀਰ ਗਵਾਹ� ਨੰੂ 

ਨਹ0 ਖਰੀਦ ਸਿਕਆ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ? ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਭੁਗਤ ਗਈ 

ਤ� ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ? 

ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਭੁੱ ਲੇ ਨਹ0 ਸਨ। 

ਉਨ% � ਿਦਨ� 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਇਕ ਸੇਠ ਨੰੂ ਿਲਆਇਆ। ਸੇਠ ਨ,  ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਿਘਓ 

'ਚ ਗ� ਦੀ ਚਰਬੀ ਿਮਲਾ ਕੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਧਰਮ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ� ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤ� ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 

ਿਵਚ ਤਿਹਲਕਾ ਮੱਚ ਿਗਆ। ਜਲਸੇ ਹੋਏ, ਜਲੂਸ ਿਨਕਲੇ, ਪਾਰਲੀਮ>ਟ ਅਤੇ ਅਸ>ਬਲੀਆਂ ਿਵਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ। 
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ਧੜਾਧੜ ਿਘਓ ਦੇ ਸ>ਪਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਸੇਠ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ 

ਿਗਆ। ਇਹ ਗੱਲ� ਿਮਸਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਸੇਠ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲਾ-ਗੁੱ ਲਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਚਰਬੀ ਬਰਾਮਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਲਾਈਸ>ਸ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਕ8ਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨ,  ਲੈ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਉਹ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੋ 

ਕਾਰਖਾਨ,  ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਿਸਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ%ਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੇਠ 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ0 ਚਾਹੇ ਸੇਠ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਅੱਧ ਦਾ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨੰੂ ਥੋੜ%ਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ੱਕ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨ,  ਸੇਠ ਦੇ ਪੁੱ ਠ,  ਿਦਨ ਿਲਆ ਿਦੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੰਗੇ 

ਫਸਾਦ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਸੇਠ ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਹੁਣ ਵਾ-ਵਰੋਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਗੁਆ ਕੇ 

ਦਰਦਰ ਦੀਆਂ ਠ� ਕਰ� ਖ�ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ� ਿਵਚ� ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹੋ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਭਰਾ ਨ,  ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Eਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤ� ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। ਸੇਠ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ>ਕੜੇ ਨੁਕਤੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਕਸ 

ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵੀ ਹਨ। 

ਮੀਤਪਾਲ ਤ� ਭਰਾ ਦੀ ਮੋੜੀ ਨਾ ਗਈ। ਅੱਖ� ਮੀਚ ਕੇ ਉਸ ਨ,  ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਉਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹ0 ਸੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਜੇ ਜੰਗੀਰ ਗਰੀਬੀ 

ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਨਹ0 ਕਰ ਸਿਕਆ, ਇਸੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਕ? ? ਨਾਲੇ ਜੰਗੀਰ ਅਤੇ ਮੀਤਪਾਲ 

ਿਵਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਭਲਾ ? 

ਅੱਜ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ0 ਸੀ ਵਾਪਿਰਆ, ਿਜਹੜਾ ਮੀਤਪਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਨੰੂ 

ਰੋਕ ਸਕੇ। 

ਜੰਗੀਰ ਨ,  ਅੰਦਰ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਸਮ� ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨ,  ਉਨ% � 

 ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ 'ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨ,  ਇਸ ਮਹੀਨ,  ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 

ਕੀ ਕਰਦਾ ? ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। 

ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਮੀਤਪਾਲ ਨ,  ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ। ਜੰਗੀਰ ਦੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ-ਿਨੱਕੀਆਂ ਅੱਖ� 

ਿਵਚ ਚਮਕ ਸੀ। ਡਰ ਭੈਅ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ0 ਸੀ, ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਭਾਵ8 ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਸਾਫ 

ਸੁਥਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਬ ਿਵਚ ਬਟੂਆ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਰਦਲੀਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ 

ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਨ% � ਖੂਬ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਿਦਖਾਏ ਹੋਏ ਨ, । ਜਦ� ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਗਬਨ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ 

ਹਜ਼ਾਰ� ਨੰੂ ਿਕਸ ਨ,  ਪੁੱ ਛਣਾ ਸੀ। 

ਜੰਗੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਲਟਕੇ ਇਨਸਾਫ ਿਮਲਣ ਦੇ ਸੁਫਨ,  ਮੀਤਪਾਲ ਤ� ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਤੱਕੇ ਗਏ। ਚੋਰ� 

ਵ�ਗ ਿਨਗਾਹ� ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨ,  ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। 

''ਜੁਰਮਾਨ,  ਲਈ ਪੈਸੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਐ ਂ?'' ਉਹਨ,  ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ, ਿਜਹੜਾ ਿਬਨ� 

ਮਤਲਬ ਕਾਗ਼ਜ਼� ਦੀ ਫੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਸਰੂਫ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਤ� ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਪਿਲੱਤਣ ਛਾ ਗਈ। 
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''ਕੀ ਕਰੀਏ ਵਕੀਲ ਸਾਿਹਬ ? ਅਸ0 ਤ� ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 

ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ, ਤ� ਮ> ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ, ਸੌਹਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸਬੂਤ ਬੜੇ ਠ� ਸ ਨ, । 

ਏਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਉਸ ਨ,  ਨੀਵ0 ਪਾ ਲਈ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਲਖ ਕੇ ਿਸਰਫ 

ਰੀਡਰ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰੇ। 

ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ� ਜੰਗੀਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਿਵਚ ਿਹੰਮਤ ਨਹ0 ਸੀ। 
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ਕੰਜਰਖ਼ਾਨਾ 

 

ਘੁਸਮਸਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਅੱਸੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮੈਨੰੂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ-ਕਾਲਾ ਲੱਗਾ। 

''ਬੜੀ ਕਾਹਲ 'ਚ ਐ।ਂ ਸੱੁਖ ਤ� ਹੈ ?'' ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮ> ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

''ਥਾਣੇ ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੁੰ ਦੈ। ਘੱੁਟ ਪੀਣੀ ਐ ਤ� ਬੈਠ ਿਪੱਛੇ !'' 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਤ� ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਢਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। 

''ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ-ਸ਼ਾਰਟੀ ਆ ?'' 

''ਆਹੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਆ।'' 

''ਤਕੜਾ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਹੋਊ। ਨ� ਟ� ਨਾਲ ਜੇਬ ਭਰ ਰੱਖੀ ਐ।'' 

''ਨਹ0 ਨਹ0। ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਨਹ0।'' 

ਘੱੁਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਹੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ?ਦੈ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਿਜੱਤਣੇ ਹੋਣੇ ਤ� ਨ� ਟ� ਨਾਲ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਣੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਿਵਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਚਮਕ ਉਠੀਆਂ। 

''ਜੂਏ ਿਪੱਛ� ?'' ਮ> ਿਵਅੰਗ ਕੀਤਾ। 

''ਫੇਰ ? ਮੌਜ ਮੇਲਾ ! ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ,  ਲੁਿਧਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਨਮ ਬੁਲਾਈ ਐ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲ>ਦੀ ਆ ਇਕ ਰਾਤ 

ਦਾ। ਗਲੋਟੇ ਅਰਗੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜ% ਜ�ਦੈ।''  

 ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਨ� ਹੋਠ� 'ਤੇ ਆ?ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਧੁੜਧੁੜੀ ਿਛੜ ਪਈ। 

ਉਹ ਭੁੱ ਲ-ਭੁਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨ,  ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੁੜ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਬੁੱ ਤ ਬਣੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ0 ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਿਕ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾ ਿਰਹੈ ਜ� ਕੰਜਰਖ਼ਾਨ,  ! 
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ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 

 

ਬੱਸ ਿਵਚ ਬੇਹੱਦ ਭੀੜ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵ�। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ>ਕੜੇ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵੀਊ 'ਤੇ 

ਿਗਆ ਹ�। ਨਾ ਪਿਹਲ� ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਿਮਲਣੀ ਸੀ। 

ਜਲਦੀ ਹੀ ਮ> ਓਵਰਏਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ�। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੱਸ ਚੜ%ਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਬਟੋਰ ਹੀ ਲਈ। 

ਨੌਕਰੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਿਚੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮ> ਬਟੂਆ ਭਰ ਿਲਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 

ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ%ਿਦਆਂ ਹੀ ਚੀਕ-ਿਚਹਾੜਾ ਪੈ ਿਗਆ। 

''ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਕੁੱ ਟੋ....ਮਾਰੋ।'' 

ਭਮੱਤਰੇ ਲੋਕ� ਨ,  ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ� ਟਟੋਲੀਆਂ। ਮ> ਬੇ-ਿਫਕਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤ� ਸਾਰੇ ਵੀਹ 

ਰੁਪੈ ਸਨ। ਮ> ਸੁਣ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਤ� ਦੂਰ� ਹੀ ਨ� ਟ ਸੰੁਘ ਿਲਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਨੰੂ ਿਕਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨ,  

ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਿਸਫਾਰਸ਼ੀ ਿਚੱਠੀਆਂ ਨ� ਟ� ਨਾਲ� ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਨਹ0 ਸਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਇਹ ਤ� ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਟੂਆ ਗਾਇਬ ਸੀ। 

ਭੀੜ ਨੰੂ ਲਤਾੜਦਾ ਮ> ਬੱਸ 'ਚ� ਉਤਰ ਿਗਆ। 

ਇਕ ਕਾਲੀ ਕਲੋਟੀ ਿਜਹੀ ਤਾਿਮਲ ਔਰਤ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਪੰਜਰ ਤ� ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ0 ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ 

'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਸ 'ਤੇ ਿਛੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਜੁਆਨ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਮੇਰਾ 

ਬਟੂਆ ਸੀ, ਠੱੁਿਡਆਂ ਦਾ ਮ0ਹ ਵਰਸਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਹHਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੋਦ ਚੁੱ ਿਕਆ ਬੱਚਾ ਪਰ%� ਜਾ ਿਡੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਕੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਸਾਲੀ ਮਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ....।'' ਜਦ� ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਬੇਸੱੁਧ ਹੋ ਗਈ ਤ� ਨੌਜੁਆਨ ਨ,  ਆਖਰੀ ਠੱੁਡਾ ਮਾਿਰਆ 

ਅਤੇ ਿਹੱਕ ਫੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋਵੇ। 

ਜਦ� ਮ> ਬਟੂਆ ਖੋਲ% ਕੇ ਿਦਖਾਇਆ ਤ� ਨੌਜੁਆਨ ਦੇ ਿਸਰ ਸੌ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਿਗਆ। ਿਨਮੋਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 

ਬੱਸ ਜਾ ਚਿੜ%ਆ। 

ਇਸ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤ� ਨੌਕਰੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ0 ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ 

ਨਾਲ ਮ> ਬੱਸ ਚੜ%ਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ। 

ਬੱਸ ਤੁਰ ਗਈ। ਭੀੜ ਿਖੰਡ ਗਈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ%� ਮੂਧੇ ਮੰੂਹ ਪਈ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰੋ ਹੰਭ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 

ਗਰਦਨ ਲੁੜਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਨਹ0 ਸੀ। 

ਪਿਹਲ� ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਹਾਨ,  ਘੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ� ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। 
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ਿਹੰਮਤ ਬਟੋਰ ਕੇ ਮ> ਉਸ ਨੰੂ ਖੜ%ਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਿਲਆਂਦਾ। 

ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ?ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਿਬਲਕਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ0 ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕਧਰੇ 

ਮ> ਉਸ ਨੰੂ ਥਾਣੇ ਨਾ ਫਸਾ ਦੇਵ�। ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ 

ਦਰਦ-ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਉਹ ਕਈਆਂ ਿਦਨ� ਤ� ਭੁੱ ਖੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੰਮ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭੀਖ। ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਤ� ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ 

ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰਦੇ। ਕੰਮ ਮੰਗਦੀ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ�ਦਾ। ਭੁੱ ਖੇ ਿਢੱਡ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਹੱਥ 

ਪਾਉਣ ਤ� ਿਸਵਾ ਕੁਝ ਨਹ0 ਸੀ ਸੱੁਝਾ। ਮਾੜੀ ਿਕਸਮਤ, ਪਿਹਲੀ ਚੋਰੀ ਿਵਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 

ਜੇ ਮ> ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਅਤੀਤ ਮੇਰੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤ� ਤੰਗ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮ> ਇਸ ਤ� ਵੀ ਅਗ�ਹ ਦੀ ਸੋਚ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਹੱਥ 

ਪ>ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਸਭ ਪਾਿਸ? ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ�....? 

ਇਸ ਪ4ਸ਼ਨ ਦੇ Eਤਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਨਾ ਿਰਹਾ। ਮ> ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਢਾਬੇ 'ਤੇ 

ਲੈ ਿਗਆ। 

ਰੱਜਵ0 ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਦਆਂ ਮੈਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ8 ਮ> ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 

ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਹੋਵ�। 

 


