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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 ਨਹ5 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 ਨਹ5 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 ਲਾਮ  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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ਿਵਰਾਸਤ 
 

ਿਦਨ ਉਗਣ ਤ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੱਦਲ� ਨ�  ਆ ਘੇਿਰਆ। 

ਉਸ ਵਰਗੇ ਮੰਨ�  ਪਰਮੰਨ�  ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਣ ਸੰਵਰ ਕੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੋਵੋ। ਸਸਤੇ 

ਿਜਹੇ ਿਗਫਟ� ਲਈ ਘਟੀਆ ਿਜਹੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕੇ ਇਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹ5 ਸੀ। ਪਰ ਿਦਨ ਚੜ<ਿਦਆਂ ਹੀ ਤੇਜੋ ਨ�  

ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਦਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ= ਨਹ5 ਸਿਕਆ। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਮੋਹ ਨਹ5 ਸਕੇ ਉਹਨ� ਨ�  ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਮੋਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਹੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵਚ ਖੜੋਨਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਜੱਜ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 

ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਿਨਹੋਰੇ ਕੱਸਣ ਲਈ ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ।  

ਕਾਸ਼! ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਿਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਗਲਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਿਪੰਡ ਿਕ> ਜ�ਦੇ ਹਨ ? ਿਪਛ ਉਹ ਲੁਟੀ-ਪੁੱ ਟੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵ� ਦੇਣ 

ਆਏ ਲੋਕ ਿਜੰਦਰੇ ਨੰੂ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜ�ਦੇ ਨ� । ਗੁਆਂਢੀ ਜੱਜ� ਦੇ ਿਗਫਟ� ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਸੱਤ5 ਕੱਪੜ5 ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹਨ ? ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਉਹਨ� ਤ ਕਈ ਸਟੈਪ 

ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ 

ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ� ਨੰੂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਠਆਈ ਨਹ5 ਮੱੁਕਦੀ, ਜੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ 

ਿਨਕਲਦੇ ਨ�  ਅਤੇ ਜੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨ�  ਮੈਕਡਾਵਲ ਅਤੇ ਪੀਟਰਸਕਾਟ 

ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਤ� ਚੀਜ਼� ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਥ� ਵੀ ਨਹ5 ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  

ਤੇਜੋ ਨੰੂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸੇਠ� ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹ5। ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ 

ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ @ਚੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵੀ ਨਹ5। ਆਪਣੇ ਨ� ਨੰੂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਭਾਵ' ਉਸ ਨ�  

ਆਰ.ਿਦਆਲ ਬਣਾ ਿਲਐ ਫਰੇ ਵੀ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਿਵਚ ਉਹ ਰਾਮੂ ਸ�ਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮੂ ਜੋ ਸ਼ਰਿਮਆਂ ਅਤੇ 

ਗਰੇਵਾਲ� ਦੀ ਹੀ ਨਹ5 ਸਗ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੂਠ ਵੀ ਖ�ਦਾ ਿਰਹੈ। ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਮ� ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰ 

ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ>ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਾਪ ਤ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗਿਹਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹ5 ਛੁਡਾਈ 

ਗਈ ਤ� ਕੀ ਫਰਕ ਪ�ਦੇ ? ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਨਸ� ਿਵਚ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਖ਼ੂਨ ਤ� ਦੌੜਦੈ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ� ਨਾਲ 

ਉਠਣ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਝ ਤ� ਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਉਹਨ� 

ਦੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਿਨਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ�ਸੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਨੰਗ� ਮਲੰਗ� ਬਾਰੇ 

ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ। ਸੇਠ� ਤ ਕੀ ਭਾਲਦੈ ?  

ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਜਾਤ ਦੀ ਬੂ ਨਹ5 ਆ>ਦੀ। ਲੋਕ� ਦੇ ਭ�ਡੇ ਮ�ਜ ਮ�ਜ 

ਹੱਥ� ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵ� ਿਮਟਾ ਚੁਕੀ ਹਰ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ, ਜੇ 

ਉਹ ਸ਼ਰਮੇ ਜ� ਗਰੇਵਾਲ ਵ�ਗ ਸੋਚਦਾ ਤ� ਕਦੇ ਵੀ ਿਬਰਜੂ, ਪੰਡਤ ਨੰੂ ਬਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤੈ ਿਬਰਜੂ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਵਰ<ੇ ਕਾਰਖ਼ਾਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਿਵਚ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਭੁੱ ਖਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ 
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ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਲਿਗਐ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ? ਜੇ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਵ�ਗ ਸੋਚਦਾ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਕਦ 

ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਮਾਰ� ਿਵਚ ਿਵਸਵੇਦਾਰ� 

ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਪ�ਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਚੂਹੜੇ-ਚਮਾਰ� ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ5, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚੇ ਤ� ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ?  

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਉਸ ਘੜੀ ਨੰੂ ਕੋਸਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ ਉਸ ਨ�  ਤੇਜੋ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਿਪੰਡ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਦਆਂ ਬੁਝਿਦਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੌਰਵ� ਦੀ ਚਾਲ ਿਵਚ ਿਕਵ' ਆ ਿਗਆ ? 

ਤੇਜੋ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਦਰ� ਸਾਲ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਝਜਕ ਨਹ5 ਹੋ ਰਹੀ। 

ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਿਵਚ ਗੁਣਗੁਣਾ>ਦੀ ਦੀ ਤੇਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਸਮ' ਉਸ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹਨ। 

ਮੰਜੀ ਿਵਚ ਿਵਚ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਾਚੀ, ਬੇਅੰਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਦੀ 

ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕੰਨਾ ਚਾਨਣ ਵੰਿਡਆ ਸੀ ਉਹਨ� ਸ�ਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਿਵਚ ! ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਥ 

ਿਕਥੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਦਰ�-ਪੰਦਰ� ਵਰ<ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਨਕਸਲੀ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦੇ 

ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਅੱਜ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੀ ਸੋਚ ਨ�  ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਡੱਗਣ ਨਹ5 ਿਦੱਤਾ। ਕਾਸ਼ ! ਉਹ ਤੇਜੋ ਨੰੂ ਇਕ 

ਵਾਰ ਵੀ ਿਮਲੇ ਹੁੰ ਦੇ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ<� ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ।  

ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨ�  ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਨਮੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਹੜੇ ਲੈ ਗਏ। ਿਵਹੜਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਸ�ਸੀਆਂ ਦਾ 

ਿਵਹੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੰਦੀ ਢਾਬ ਿਕਨਾਰੇ ਵੱਸੀਆਂ ਪੰਝੀ ਤੀਹ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ। ਉਸ ਕੁੱ ਲੀਆਂ 'ਚ ਿਵਚਰਦੇ ਰਾਮੂ 

ਦੇ ਕਈ ਅਕਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਰੋਡਾ ਭੋਡਾ ਪੈਰ ਨੰਗਾ, ਫਟੀ ਿਜਹੀ ਕਛਨੀ ਵਾਲ;, ਨੀਆਂ ਪੂੰ ਝਦਾ 

ਮੁਰਗੀਆਂ ਿਪਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਧੂੜ� ਪੁੱ ਟਦਾ ਰਾਮੂ। ਢਾਬ ਿਵਚ ਨਹਾ>ਦਾ, ਡੇਡ� ਦੀ ਉਨ ਲਾਹੁੰ ਦਾ, ਸੂਰ� ਦੀ ਮਤਰਾਲ 

ਹੂੰ ਝਦਾ ਰਾਮੂ। ਕਦੇ ਚਮਾਰ� ਿਵਹੜੇ ਆਈ ਬਰਾਤ ਦੀ ਜੂਠ ਬ�ਹ ਿਵਚ ਲਟਕਾਏ ਡੋਲੂ ਿਵਚ ਸ�ਭਦਾ, ਬਵਾਨ ਿਵਚ 

ਚੁੱ ਗੀਆਂ ਿਖਲ� ਦੇ ਫਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਤ ਚੋਰ ਅਖਵਾ>ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਜੌਹਰ ਿਦਖਾ>ਦਾ ਰਾਮੂ। ਵੱਡੇ 

ਭਰਾਵ� ਦੇ ਿਪੰਿਡਆਂ 'ਤੇ ਪ�ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਡੰਿਡਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਸੂਸਦਾ, ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸੇਕਦਾ ਅਤੇ ਭੈਣ� ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਦਾ ਰਾਮੂ। ਕਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਦੇ ਸੱਦੇ ਿਦੰਦਾ, ਉਹਨ� 

ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਵੰਡਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਗੱਲ� ਸੁਣਦਾ ਰਾਮੂ।  

ਿਗੰਦੇ, ਿਮੰਦੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਟੰੁਬਣ ਲੱਗੀ। ਦੌੜ ਿਵਚ ਪਛੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ। 

ਿਗੰਦਾ ਪਿਹਲੀ ਿਵਚ ਹਿਟਆ, ਿਮੰਦਾ ਦੂਜੀ ਿਵਚ ਤੇ ਿਸ਼ੰਦਾ ਚੌਥੀ ਿਵਚ। ਹੁਣ ਿਗੰਦਾ ਰੇਹੜਾ ਵਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਮੰਦਾ ਿਦਹਾੜੀ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਸ਼ੰਦਾ ਜੇਲ<। ਦੌੜ ਿਵਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੌਿੜਆ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤ ਕਲਰਕ ਬਿਣਆ ਤੇ ਕਲਰਕ ਤ ਜੱਜ।  

ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਿਨਕਿਲਆ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀਹ ਵਰ<ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨ� ਵੀਹ ਵਿਰ<ਆਂ ਿਵਚ ਉਹ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਿਵਚ 

ਰੁਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਿਦਨ ਵੀ ਨਹ5 ਭੁੱ ਲ ਸਿਕਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਕਦੇ ਨਹ5 ਚੁਿਭਆ। ਿਪੰਡ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫੇਰਾ ਉਹਨ� ਲਈ ਰਾਮ ਦੀ ਅਯੁਿਧਆ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਦਸ ਦਸ ਿਦਨ 
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ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ। ਭਰਤ ਿਮਲਾਪ ਲਈ ਆਕੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਅਤੇ 'ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ' ਦੇ 

ਸੁਖ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਿਬਰਹਾ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ<ੇ ਵ�ਗ ਿਬਤਾ>ਦਾ।  

ਗੱਡੀ> ਉਤਰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰੀ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦਾ। ਜਵਾਕ� ਨੰੂ ਿਗੰਦੇ ਦੇ ਖੱਚਰ ਰੇਹੜੇ 'ਤੇ ਬਹਾ 

ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਵਲ ਤੋਰ ਿਦੰਦਾ। ਆਪ ਿਸ਼ੰਦੇ ਅਤੇ ਿਮੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਬਾਹ� ਪਾ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਲ�ਦਾ। ਪਿਹਲ� 

ਉਹ ਨੱਥੂ ਹਲਵਾਈ ਿਦਉ ਿਖੱਲ� ਪਤਾਸੇ ਖਰੀਦਦੇ, ਫੇਰ ਲੀਲੇ ਿਦ> ਤੱਤੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ 

ਰਾਮੂ ਤ ਲੱਡੂ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖ�ਦੇ ਉਹ ਿਦਨ ਢਲੇ ਿਵਹੜੇ ਵੜਦੇ। 

ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਘਰੂੰ ਡੀ ਅਗੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰ ਦੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਿਜਸ ਨ�  ਸਦੀਆਂ ਤ ਇਸ ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹ5 

ਕੀਤਾ।  

ਫੇਰ ਿਮੰਦੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤੋੜ ਦੇ ਪੈਗ ਲੱਗਦੇ। ਿਗੰਦੇ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਿਲਬੜੀਆਂ >ਗਲ� ਚਟਦੇ 

-ਬਚਨ�  ਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ>ਦੇ ਤੇ ਹੇਕ� ਲਾ>ਦੇ ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋ ਹੋ ਜ�ਦੇ। 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤ ਬਾਅਦ ਿਪੱਪਲ ਹੇਠ� ਉਸ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਛੱਜੂ ਨੰੂ ਘਰਵਾਲੀ ਕੁੱ ਟਣ ਬਦਲੇ ਉਹ 

ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਿਮੱਠੂ ਨੰੂ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਝ�ੜ� ਪਾ>ਦਾ, ਸਾਧੂ ਤ ਖਰੈਤੀ ਨੰੂ ਸੱਟ� ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਫੀ 

ਮੰਗਵਾ>ਦਾ, ਸੂਰ� ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਗੱਲ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਬ�ਕ ਵਲ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 

ਸਕੀਮ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਨੱਥੂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਉਹ ਿਦਨ ਚੜ<ਾ ਿਦੰਦਾ। 

ਸਾਰੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸ� ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ< ਆ>ਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਅਜੀਬ 

ਿਜਹਾ ਨਸ਼ਾ ਚਿੜ<ਆ ਰਿਹੰਦਾ।  

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤੇਜੋ ਨ�  ਖੋਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਿਵਹੜੇ 

ਿਵਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਿਗਆ ਹੋਣੈ। ਬਾਪੂ ਨ�  ਿਨੰਬੂ ਘਸਾ ਘਸਾ ਹੁੱ ਕਾ ਨਹ5 ਚਮਕਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਿਮੰਦੇ ਨ�  ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾ ਿਸ਼ੰਦੇ ਨ�  ਮੁਰਗਾ ਿਰੰਿਨ< ਆ ਹੋਣੈ। ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਮ�ਹ ਦੀ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੁਲ ਪਲੇਟ 

ਿਜੱਡੀਆਂ ਿਮੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਗੰਢੇ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਮੰੂਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਰ< ਦੇ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਲਈ 

ਹਾਲ5 ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤਰਸਨਾ ਪੈਣੇ ! ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਭ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਢਾਿਬਆਂ ਵਲ 

ਦੌੜਨਾ ਪੈਣੈ। ਇਡਲੀਆਂ, ਡੋਿਸਆਂ ਅਤੇ ਹਾਟ ਡੋਗ� ਤ ਉਹ ਅਿਕਆ ਿਪਆ ਸੀ।  

ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਿਫ਼ਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਇਸੇ ਿਵਹੜੇ 

'ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਟਕਦੀਆਂ ਨ� । ਿਕਵ' ਨਾ ਿਕਵ' ਉਹ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਫੁੱ ਟ ਨੰੂ ਬਚਾ>ਦਾ ਆ ਿਰਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 

ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਬੇੜ ਆ>ਦਾ ਸੀ, ਿਕਧਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬਣ 

ਜਾਣ। ਨੱਥੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਏ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਟੱੁਟ ਜਾਏ।  

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਕਰਨ� ਤਾਕੀ ਤਾਈ ਂਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆ ਜੰਮੀਆਂ। ਅੱਖ� ਮਲਦਾ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ 

ਿਗਆ। 

ਉਹਨ� ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਿਵਚ ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾਨ ਿਵਚ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਸਜੀਆਂ 

ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਹਮਾਨ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  



7 

 

ਤੇਜੋ ਸਭ ਤ ਕੀਮਤੀ ਸੂਟ ਪਾਈ ਗੇਟ ਕੋਲ ਚਿਹਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ 

ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਇਮਪੋਰਟਡ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਉਪਰ ਪਏ ਡੱਿਬਆਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ 

ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ- ਉਸ ਨ�  ਸੋਿਚਆ।  

ਉਸ ਨ�  ਕਾਰ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ। ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਿਣਆ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਸੀ। ਇਹ 

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ 'ਚ�ਦ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਗੰਦਰ ਦੀ ਸੀ। ਨਿਗੰਦਰਿਜਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਿਜਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਿਮੱਟੀ 

ਿਵਚ ਰੁਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਰ<ੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਖ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

''ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਤੇਰੇ ਨਰੋਏ ਿਜਸਮ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵ' ਰਾਹ ਭੁੱ ਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਰਾਮ 

ਿਦਆਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਲ ਵੀ ਝਾਕ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ5।'' ਘਾਹ ਖੋਤ ਖੋਤ ਕੇ ਬਣੇ ਗੇਲੀ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਮਾਲਕ ਤੇਜੋ ਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋਏ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦਾ ਿਵਅੰਗ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੰਦ ਕਰੀਚਨ ਤ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਨਾ 

ਕਰ ਸਿਕਆ।  

ਹੋਟਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਿਕਸ ਤ ਲੁਿਕਆ ਸੀ ? ਚੰਦ ਦੀ ਚ�ਦਨੀ ਿਵਚ ਉਥੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਲਗਦਾ 

ਸੀ। ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਜ� ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਨਹ5 ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉਹਨ� 

ਨੰੂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਨD ਟ� ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਗਣਵ' ਸਨਅਤਕਾਰ� 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨਚਲੇ ਿਸਆਸਤਦਾਨ� ਨੰੂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਸੀ।  

ਨਵ' ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ ਨ�  ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦ ਨੰੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੂਹ ਿਲਆਂਦਾ। ਉਸ 

ਦੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਘਲੇ ! ਹਰਖੇ ਕਪਤਾਨ ਨ�  ਅੱਧ-ਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 

ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕਿਢਆ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਨਿਗੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਜਾ ਛੁਪਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਿਵਚੇ ਜਲੂਸ 

ਿਨਕਲਣਾ ਸੀ।  

ਨਿਗੰਦਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਗੁੱ ਸੇ ਤ ਤ� ਬਚ ਿਗਆ, ਪਰ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦੀ ਕਲਮ ਨੰੂ 

ਤਲਵਾਰ ਵ�ਗ ਚਲਣ ਨਾ ਰੋਕ ਸਿਕਆ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ਰਮੇ ਨ�  ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ 

ਕੱਢੀਆਂ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਾਏ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਜੀਤੋ ਅਤੇ ਸੀਤੋ ਦੇ 

ਬਦਲਵ' ਰੂਪ� ਿਵਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਜੀਤੋ ਸੀ-ਜੋ ਿਤੰਨ ਜਵਾਕ� ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ 

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ� ਤ ਕਣਕ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਹਾ>ਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੀਤੋ ਸੀ ਜੋ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਖਾਧੇ ਕੇਹਰੂ ਨੰੂ ਮੌਤ 

ਦੇ ਮੰੂਹ ਘੜੀਸਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆੜ<ਤੀਏ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 

ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਤ ਸੌ ਸੌ ਗੁਣ� ਵਧ ਕਮਾ>ਦਾ ਬੇਕਸੂਰ। ਇਹ 

ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਸ�ਕੜੇ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਨੰੂ ਿਲਤਾੜਿਦਆਂ ਉਸ ਨ�  ਨਿਗੰਦਰ ਨੰੂ ਮੁਜਿਰਮ� ਦੇ 

ਕਟਿਹਰੇ ਿਵਚ ਖੜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਫੇਰ ਿਕਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਉਹ ਤੇਜੋ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਏਗਾ ?  



8 

 

ਿਬਨਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬੈੱਲ ਖੜਕਾਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਕਾਰ ਨ�  ਉਹਦੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਦ ਿਜਹਾ ਘੋਿਲਆ। 

ਜੇਤੂ ਯੋਧੇ ਵ�ਗ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ, ਮੰਜਾ ਛੱਿਡਆ ਤੇ ਗੁਆਿਚਆ ਹ=ਸਲਾ ਬਟੋਰ ਕੇ ਿਤਆਰ 

ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ। ਬਣ ਸੰਵਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਸੀ ਕੋਸੀ ਧੁੱ ਪ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। 

ਤੇਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਗੈਸੀ ਚੁਲ<ੇ  'ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਛੋਹ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਤਰਸਦਾ 

ਅੱਧਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮਿਹਮਾਨ ਨ�  ਤੇਜੋ ਨੰੂ ਸਲਾਮ ਨਹ5 ਸੀ ਬੁਲਾਈ। ਫਲ� ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

ਵੱਡੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸੇਠ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਲ ਵਧਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦਾ ਮੱਥਾ 

ਠਣਿਕਆ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਿਢੱਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਲ ! ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਨ� ਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੋਤਾ ਤੇ 

ਸੂਰ� ਵਰਗੀਆਂ ਗਰਦਨ� ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਿਗਆ। 

ਜੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹ5 ਖਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਲੇਖ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਸਨ। ਇਹਨ� ਦਾ ਬਾਪ 

ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭ�ਡੇ ਮ�ਜਦਾ-ਮ�ਜਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨ�  

ਅਿਜਹਾ ਗੁਣ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਬੋਤਲ� ਖਰੀਦਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ� ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ। ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ 

ਪਾਣੀ ਵ�ਗ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹਨ� ਵਾਹਵਾ ਨ� ਖੱਿਟਆ। ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ� ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਂਉਹਨ� 

ਦੀ ਪੁੱ ਛ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਧਾਗਾ ਿਮੱਲ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀਆਂ ਜਾਨ� ਇਹਨ� ਦੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਟ 

ਚੜ<ੀਆਂ ਤ� ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਨ�  ਇਹਨ� ਦੀਆਂ ਭੂਤਨੀਆਂ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਿਨੱਤ ਦੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤ ਤੰਗ 

ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਭਾਵ' ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨ�  ਤ� ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ 

ਲਵਾ ਿਦੱਤਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਲਪਦਾ ਿਰਹਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੰੂ ਿਕਵ' ਸਮਝਾਏ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ 

ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਦੋ ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹ5 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਿਲਸ ਨ�  ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ<  ਿਦੱਤੇ 

ਸਨ। 

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਬੂਬ ਦੋਸਤ ਘਾਚੀ ਉਸ ਦਾ ਿਪਛਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਪੰਦਰ� ਵਰ<ੇ 

ਪਿਹਲ� ਚੂਹਿੜਆਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕ�ਡ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ>ਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੁਲ ਕੇ ਕੁਪਾ ਹੋਈ ਚੂਹੜੇ 

ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅੰਨ< ਾ ਹੋ ਕੇ ਢਾਬ ਿਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਖਰੈਤੀ ਦੀਆਂ ''ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ'' ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� 

ਮੁੜ ਿਫਜ਼ਾ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੀਆਂ।....ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਚੂਹੜੇ ਦਾ ਬਾਰ� ਸਾਲ� ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸਕੂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫੀਮ ਢੋਣ 

ਲਿਗਆ ਸੀ। ਭੁੱ ਖੀ ਮਰਦੀ ਖਰੈਤੀ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਪਾਲੂ ਨਾਲ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਖਰੈਤੀ ਦੇ ਰਦੇ ਕੁਰਲਾ>ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਮੰਗਿਤਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਖਲੋਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਡਰ-ਗਰਾFਡ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਿਵਹੜੇ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਕ 

ਠ� ਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਜੇਲ< 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਘਾਚੀ ਿਕਥ ਿਲਆਵੇ ? 

ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਲਿਗਆ ਘਾਚੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵ�ਗ ਦਹਾਿੜਆ। 

ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਵਾਹ ਿਗੱਦੜ� ਵ�ਗ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਿਮਸਾਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸਪੁਰਦ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਈ।  
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ਘਬਰਾਏ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆ ਿਡਗੇ ਸਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰਾ ਿਲਆਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਸੇਠ ਠ� ਕੇਦਾਰ� 

ਵਾਲਾ ਿਦਲ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਚਾਹੇ ਡਰੰਮ� ਦੇ ਡਰੰਮ ਿਵਸਕੀ ਪੀਵੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਪ"ਵਾਹ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨ� ਨ�  ਅੱਖ� ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਗੱਡ ਲਈਆਂ। ਤੇਜ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦੇ 

ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰੁਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਿਖੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੇਟ ਤੇ 

ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਅਗਾਵਈ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੌੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਤੇਜੋ ਵਲ 

ਝਾਕੀ।  

ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨ�  ਹੇਠ� ਖੜੀ ਤੇਜੋ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 

ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੱਦਲ� ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਆ ਘੇਿਰਆ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਲਿਗਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਕੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਨਾਲ ''ਬੇਈਨਸਾਫੀ'' ਕਰ ਿਰਹੈ। ਉਸ ਤ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਿਕੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਦੇ ਸ਼ਰਮੇ ਨ�  

ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨ�  ਪੰਜ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਨ� ਡਾ ਿਵਚ ਕੀਤੈ। ਰਾਮ ਿਦਆਲ 

ਇੰਝ ਨਹ5 ਕਰ ਸਿਕਆ। ਹੋਰ� ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮੂ ਚੰਦ ਰੁਿਪਆਂ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ� ਨੰੂ ਸਾਧ ਿਕਵ' ਬਣਾ 

ਦੇਵੇ ? ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹ5 ਕਰ ਸਿਕਆ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ? 

ਤੇਜੋ ਤ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗੇਟ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਹਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟਿਹਲਣ ਲੱਿਗਆ। ਤੇਜੋ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਅੱਖ� ਨ�  ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 

ਪ"ਸ਼ਨ� ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤੇ। ਆਖਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ? ਗਰੀਬੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਸਭ ਤ ਵਧ 

ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨ�  ਨਮਸਤੇ ਨਹ5 ਬੁਲਾਈ। ਚ=ਕ 'ਚ ਖੜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਉਸ 

ਨੰੂ ਸਲੂਟ ਨਹ5 ਮਾਿਰਆ। ਘਰ ਿਵਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ। ਸ਼ਾਇਦ ਮ� ਬਾਪ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੁਕਰ ਿਵਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ 

ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠ�  ਹੋਣ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਜੱਜੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ? ਨਾ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਨ�  ਨਾ ਿਦਹਾੜੀ ਦੱਪਾ। 

ਮ� ਦਾ ਿਦਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਪੁੱ ਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਹੇਠ� ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਪੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਊ ਉਹ ਿਲਸ਼ਕਦਾ ਹੁੱ ਕਾ ਲੈ ਕੇ 

ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠ� । ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ ? ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤ� 

ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਮੱੁਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਤ ਉਹ ਕਮਾ ਨਹ5 ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਮੂ ਮਰ ਹੀ ਨਹ5 ਿਰਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ 

ਉਹ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹ5 ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਵੇ ਵੀ ਤ� ਿਕਥ ? ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹ5 ਲੈ ਸਕਦਾ। ਿਜਸ 

ਦਾ >ਝ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਵੇ ? 

>ਝ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਿਜੱਦ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ @ਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤ� ਿਵਚ 

ਿਟਕ ਨਹ5 ਸੀ ਿਰਹਾ। ਨਿਗੰਦਰ ਬਰੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇਲ< ਕੱਟਦੀਆਂ ਨ� । ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਨ�  ਦੋ 

ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ 

ਿਟਕਣੇ ਨ� । ਜਦ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ 

ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚ=ਦ ਨਾਲ ਿਸਰਜੇ ਚੱਕਰਿਵਊ ਿਵਚ ਫਸ ਿਗਐ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਿਹਆ ਉਸ 
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ਤ @ਪਰ ਬੈਠ�  ਨੀਤੀਵਾਨ� ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਿਧਰਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਨਾੜੀ ਅਿਭਮਨਯੂ ਮਹ�ਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰਜੇ ਚੱਕਰਿਵਊ ਿਵਚ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਤ� ਦੇ ਸਕਦੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਤੋੜ ਨਹ5 ਸਕਦਾ। 

ਸੂਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਿਕਰਨ� ਸਮੇਟਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੀ ਚਿਹਲ-ਪਿਹਲ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਿਟਕੀ 

ਸੀ। 

ਗ਼ਮ� ਦੀ ਗਠੜੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਵੀ ਹੇਠ� ਉਤਰ ਆਇਆ।  

ਤੇਜੋ ਦਾ ਮੰੂਹ ਸੱੁਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਟੰਗ� ਤੁੜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਛੇ 

ਿਮਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਿਵਚ। ਇੰਨ�  ਕੁ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ।  

ਲਾਲ ਸੂਹੀਆਂ ਅੱਖ� ਕੱਢੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸੱਿਜ> ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖੱਿਬ>। ਬੋਲ ਭਾਵ' ਕੁੱ ਝ ਨਹ5 ਸੀ ਰਹੀ, ਪਰ 

ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਉਸ ਤ ਭੁੱ ਲੀਆਂ ਨਹ5 ਸਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਨੰੂ ਕੋਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੰੂ ਗਾਲ<� 

ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੁਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਗਾੜਨਾ ਵੀ 

ਨਹ5 ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਚੁੱ ਪ ਕਿਰਆ ਉਹ ਸੁਖਾਵ' ਹਾਲਾਤ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। 

''ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਿਦਵਾਲੀ ਰੁੱ ਖੀ ਰੁੱ ਖੀ ਲਗਦੀ ਐ।'' ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਤੇਜੋ ਨ�  ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਉਸ ਨ�  ਜ� ਤ� 

ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚ ਗੋਤੇ ਖ�ਦੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਉਡਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪੜ< ਿਲਆ ਸੀ ਜ� ਉਹ 

ਕੋਠੀ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਚੁੱ ਪ ਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਜ� ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

''ਹ� ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸ�-ਨਾ ਿਖੱਲ� ਨਾ ਪਤਾਸੇ......ਨਾ ਰੂੜੀ 

ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਭ ਸਾੜਦੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਤਰੀ....।''  

ਿਖੱਲ� ਪਤਾਿਸਆਂ ਦਾ ਕੀ ਐ ? ਅਰਦਲੀ ਤ ਮੰਗਵਾ ਲ�ਦੇ ਆਂ। ਮੁਰਗੇ ਮ� ਿਰੰਨ<  ਿਦੰਨੀ ਆਂ।'' ਰਾਮ ਿਦਆਲ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਛਲਕੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਜੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਵੀ ਿਸਮ ਆਈਆਂ। 

''ਹੂੰ ....ਬਜ਼ਾਰ ਿਖੱਲ� ਪਤਾਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇ...। ਅਗਲੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਾਣ ਨਹ5। ਮ� ਜੱਜ ਹ� 

ਜੱਜ। ਜੱਜ ਕਦੇ ਿਖੱਲ� ਪਤਾਸੇ ਨਹ5 ਖ�ਦੇ....ਘਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹ5 ਪ5ਦੇ। ਉਹ ਮੈਕਡਾਵਲ ਪ5ਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਕੰਦ ਤੇ 

ਰੋਸਿਟਡ ਿਚਕਨ ਖ�ਦੇ ਹਨ। ਮ� ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ<� ਕਰ�ਗਾ।'' 

ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤ� ਦੀ ਤੇਜੋ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਿਜਹੇ ਰਾਮ 

ਿਦਆਲ ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਡਰ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਦੀਿਵਆਂ ਦਾ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਡਰੀ ਸਿਹਮੀ ਉਹ ਰੂੰ  ਬੱਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।  

ਆਧੁਿਨਕ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਿਵਚ ਬੈਠ�  ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਉਹ ਤ� ਜੰਗਲ ਦਾ ਫੁੱ ਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਉਥ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਗਮਲੇ ਿਵਚ ਸਜਾ ਕੇ ਮਹ�ਨਗਰ 

ਦਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਬਣਾ ਿਦਤੈ। ਇਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟ ਿਰਹੈ। ਉਧਰ ਉਸ ਿਬਨਾ ਜੰਗਲ ਸੱੁਕ ਿਰਹੈ।  

ਪਤਨੀ ਨ�  ਕਈ ਸੁਨ� ਹੇ ਘਲੇ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਅੱਜ ਹਨ� ਰੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮੋਹ ਹੋ ਿਗਐ। ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆ ਉਹ ਿਬਟਰ ਿਬਟਰ ਤੱਕਦਾ ਿਰਹਾ। 
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''ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਹੋ ਿਗਐ ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੰਦੇ। ਆਪ� ਿਪੰਡ ਹੀ ਚਲੇ 

ਜ�ਦੇ....।'' 

ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇਜੋ ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਮੋਢਾ ਝੰਜੋਿੜਆ।  

''ਿਲਆ ਝੋਲਾ ਫੜਾ, ਮ� ਿਖੱਲ� ਪਤਾਸੇ ਿਲਆਵ�। ਅਸ5 ਇਥੇ ਵੀ ਿਪੰਡ ਵਰਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਮਨਾਵ�ਗੇ। ਕੋਈ 

ਹੱਸਦੈ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਝੱਲਾ ਆਖਦੈ ਆਖੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪ"ਵਾਹ ਨਹ5....।'' 

ਝੋਲਾ ਚੁੱ ਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜ�ਦੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ।  

ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨ�  ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ। ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਿਵਚ ਉਸਰੀਆਂ ਜੱਜ� ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ 

ਹਨ� ਰਾ ਪਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ ਿਕਧਰੇ ਿਟਮਿਟਮਾ>ਦੇ ਇਕ ਅੱਧ ਦੀਵੇ ਦੀ ਹਨ� ਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹ5 ਸੀ ਜਾ 

ਰਹੀ। 

ਦੂਰ ਛੱਜ-ਘਾਿੜਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਿਵਚ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੇ ਸ�ਕੜੇ ਦੀਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਕ� ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਥ ਆ>ਦੀ 

ਢੋਲ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ� ਿਵਚ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੇਕ� 

ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਚਲਣ ਲੱਿਗਆ। ਘੰੁਗਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਰ� ਤੇ 

ਗੁੱ ਸਾ ਵੀ ਘਟ ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਇਕ ਨੰੂ ਸੁਨ� ਹਾ ਘਿਲਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜ�ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜ�ਦੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਮੂ ਦੋਸਤ� ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਿਗੰਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਮੰਦੇ ਕੋਲ 

ਿਕਰਾਇਆ। ਿਕਵ' ਆ>ਦੇ ਿਵਚਾਰੇ ! 

ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਿਮਲਾ>ਦੇ ਅਤੇ ਹਥਲੇ ਝੋਲੇ ਨੰੂ ਪੱਟ 'ਤੇ ਨਚਾ>ਦੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ 

ਲੱਿਗਆ ਕਦ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਗਆ, ਕਦ ਿਖੱਲ� ਪਤਾਿਸਆਂ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਭਿਰਆ ਤੇ ਕਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਪਆ। 

ਸਫੈਿਦਆਂ ਦੇ ਸੱੁਕੇ ਪੱਿਤਆਂ ਉਪਰ ਹੁੰ ਦੀ ਪੈੜਤਾਲ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਵਾਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਖ� ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 

ਉਸ ਨ�  ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਉਕਰਦੇ ਅਕਸ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਿਚੱਟਾ ਕੁੜਤਾ, ਿਚੱਟਾ ਚਾਦਰਾ, ਕੁਲੇਦਾਰ ਪੱਗ 

ਤੇ ਿਲਸ਼ਕਵ5 ਜੱੁਤੀ। ਅਕਸ ਿਵਚ ਿਗੰਦਾ, ਿਮੰਦਾ ਜ� ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ"ਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹ5 ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ 

ਬੁੱ ਢਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਵੇਖਿਦਆਂ-ਵਖੇਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦੇ ਪੈਰ� ਿਵਚ ਢੇਰ 

ਹੋ ਿਗਆ। 

ਕਾਿਨਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹ� ਤ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਨ�  ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਭ�ਿਪਆ। ਹਉਕੇ 

ਭਰਦੇ ਬੁੱ ਢੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਪੂੰ ਝਦੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨ�  ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ। ਇਸ 

ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਸ ਨ�  ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੰੁਡੋ 

ਤ ਇਸ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਅਤੇ ਨੰੂਹ ਬਸ ਹੇਠ� ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨ� ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਮ� ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤ ਵੀ 

ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਨੰੂ ਭਾਵ' ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪੇਟ 

ਨਹ5 ਭਰਨਾ। ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਟਰ�ਸਪੋਰਟ ਤ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਿਦਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 



12 

 

''ਤੁਸ5 ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ.....ਮ� ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਮੰੂਹ ਹਨ� ਰੇ ਆਇਆ....ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ 

ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ....ਿਦਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ....।'' ਆਖਦੇ ਸਾਧੂ ਨ�  ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ� ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਨਾ ਉਸ ਅੱਗੇ 

ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਹ� ਿਸਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਬੰਿਨ< ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

''ਕੀ ਐ ਇਸ ਿਵਚ ?'' ਗੰਢ� ਵੇਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਸੂਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਰਵੱਟੇ ਚੜ< ਗਏ। 

''ਅਸ5 ਅਸੀਸ� ਤ ਿਬਨਾ ਕੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹ� ਹਜ਼ੂਰ....ਆਹ ਿਖੱਲ� ਪਤਾਸੇ ਨ� , ਆਹ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 

ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ....।'' 

ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨ� ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਿਦਆਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱ ਸਾ ਖੰਭ ਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ� 

ਨ�  ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਰਸ� ਹੱਥ ਸੁਨ� ਹਾ ਘਿਲਐ। ਪਰਨ�  ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਚੁੰ ਿਮਆ ਤੇ ਹਾਰ ਿਜਹਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਗਲ ਿਵਚ ਲਟਕਾ ਿਲਆ। ਿਖੱਲ� ਪਤਾਿਸਆਂ ਿਵਚ ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਸਤੂਆਂ ਵਰਗੀ ਮਿਹਕ ਹੀ ਤ� ਸੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਿਚਹਰਾ ਿਖਲ ਉਿਠਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਉਸ ਦੀ ਤਪੱਿਸਆ ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਿਵਚ 

ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਿਕਧਰੇ ਘਾਚੀ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਫੁੱ ਲੇ ਨਾ ਸਮਾ>ਦੇ। ਉਹ ਨਹ5 ਤ� 

ਕੀ, ਉਹਨ� ਦਾ ਵਾਰਸ ਤ� ਿਜFਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦੀ ਜਲਾਈ ਜੋਤ ਝਖੜ� ਤ ਬਚਾ>ਦਾ ਆ ਿਰਹੈ। ਉਹ ਇਸ 

ਨੰੂ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹ5 ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਸ ਜੋਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱ ਲੀ ਕੁੱ ਲੀ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਹੜੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਸਲੀ 

ਵਾਰਸ� ਤੱਕ ਪੁੱ ਜ ਨਹ5 ਜ�ਦੀ। 

ਹਥਲਾ ਝੋਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਝਲ ਬੋਝਲ ਲੱਿਗਆ। ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਸਾਧੂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਿਕਣਕਾ ਕਰਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚਲੇ ਰਾਮੂਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਧੂਆਂ ਵਲ 

ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲ�ਘ� ਭਰਦਾ, ਕੋਠੀ ਵਲ ਵਧਣ 

ਲੱਿਗਆ।  
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ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ 
 

ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਆ ਵੀ ਟਪਿਕਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਿਨਮਾਣੇ ਤ ਹਾਲੇ 

ਤਕ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹ5 ਸੀ ਫਿੜਆ ਿਗਆ। 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਗੂੰ ਜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੁਣ ਵ�ਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 

ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤ� ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮਸ� ਉਸ ਨ�  ਕੈਨ� ਡਾ ਵਰਗੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ 

ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਤ� ਨD ਟ� ਦੀ ਇਹ ਖਾਨ ਹੱਥ ਖੁੱ ਸ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੁਿਲਸ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਰੁੱ ਖੀਆਂ 

ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਉਸ ਨ�  ਕੰਬਣੀ ਿਛੜ ਜ�ਦੀ।  

ਇਹ ਨਹ5 ਿਕ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਪਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਤ� ਉਸ ਨ�  

ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਠਤਾਲੀ ਦੇ ਅਠਤਾਲੀ ਿਪੰਡ� ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਨਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਲਟਕਾਈ ਿਲਸਟ ਦੇ ਹਰ ਬਲੈਕੀਏ 

ਅਤੇ ਅਮਲੀ 'ਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਿਕਸਮਤ ! ਇਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੇਸ ਨਹ5 ਸੀ ਲੱਭਾ ਿਜਹੜਾ 

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਿਜਸਟਰ ਦਾ ਮੰੂਹ ਦੇਖ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਨਵ� ਨਵ� ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਨਹ5 ਸੀ 

ਕਰਦਾ। ਿਜਹੜੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮੁਖ਼ਬਰ ਉਸ ਨ�  ਿਸ਼ੰਗਾਰੇ ਸਨ, ਨਸ਼ਾ-ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਿਜਹੇ ਿਤੱਤਰ ਹੋਏ ਿਕ ਅੱਜ ਤਕ 

ਿਦਖਾਈ ਨਹ5 ਸਨ ਿਦੱਤੇ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਿਸ਼ੰਦੇ ਨ�  ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਿਦਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਿਦਨ 

ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਸ� ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਭੁੱ ਕੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੂਹ ਕੱਢ ਸਿਕਆ ਸੀ। 

ਉਸੇ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ>ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਾ ਿਰਹਾ। ਡਰਦਾ ਿਰਹਾ 

ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈ ਰੇਡ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਹੀ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਭੇਤ ਦੇ ਆਵੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ 

ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਪੀਰ� ਫ਼ਕੀਰ� ਨੰੂ ਿਧਆ>ਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਸਵੇਰੇ ਉਠਿਦਆਂ ਹੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਵਰਦੀ ਕੱਸੀ। ਦੋ ਵਫਾਦਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਿਰਆਂ 

ਦੀ ਛਾਵ' ਛਾਵ' ਹੀ ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਕੋਿਠਆਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।  

ਿਸ਼ੰਦੇ ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਨਹ5 ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਵ' ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰਮਾ ਿਲਆ 

ਸੀ। ਨਹ5 ਇਹ ਿਕਵ' ਹੋ ਸਕਦੈ ਿਕ ਸੰੁਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੁੱ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਿਕਸੇ ਨ�  ਫਿੜਆ ਨਾ 

ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਆਸ ਦਾ ਬੱਝਾ ਉਹ ਤੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। 

ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਕੋਠ�  'ਚ ਿਨਕਲਦੇ ਵੜਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਸ ਤ ਸ�ਭੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 

ਤ� ਪੰਜ ਚਾਰ ਅਮਲੀਆਂ ਨੰੂ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਜੜ< ਨੰੂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ 

ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ। ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੰੁਦਰ ਤ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਏਗਾ। 

ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਕੋਿਠਆਂ 'ਚ ਪੁੱ ਜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਘੂਿਰਆ। ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? 

ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਵੀ। ਜੇ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਥਾਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਕਾਸ ਨੰੂ ਲੱਤ� ਤੁੜਾ>ਦੇ। 

ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਉਹਨ� ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ5 ਕੀਤੀ। 
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''ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦੈ ਅਗਲਾ ਲੁਕ ਿਛਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੰਗੇ ਹੱਥ5 ਫੜੇ 

ਜਾਣ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਠ� ਕਾ ਨਹ5 ਹੁੰ ਦਾ।'' ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਝਾਿੜਆ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਲਾ ਿਲਆ। 

ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਜੋ ਿਸਪਾਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤ� ਟੱੁਟੇ ਿਜਹੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੰੂ ਧੂੰ ਹਦਾ ਹਾਲੇ 

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਪੁੱ ਿਜਆ ਿਕ ਸੰੁਦਰ ਦੀ ਵੈਲੀ ਪੁੱ ਤ ਨਵ' ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ 

ਥਾਣੇ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਏ। 

''ਓਏ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਬਰ ਹੀ ਿਥਆਇਆ ਸੀ ਫੜਨ ਨੰੂ। ਹੋਰ ਅਠਤਾਲੀ ਿਪੰਡ ਮਰ ਮੁੱ ਕ ਗਏ। ਆਹ ਬੋਰੀ 

ਜੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਮਾਲ-ਖ਼ਾਨ�  'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਆਜੂ। ਇਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ<ੇ''  

ਥਾਣੇ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤ ਬੁੜ<ਕ ਬੁੜ<ਕ ਉਠਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਝਾੜ ਪਾਈ। 

ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ, ਸੰੁਦਰ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ 

ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਮੱੁਛ� ਨੰੂ ਵੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਭਖਣ ਲੱਗਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਾ 

ਸਿਕਆ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਪਕੀਆਂ ਪਸੀਨ�  ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਘਰਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੋਣ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ।  

ਿਬਟਰ ਿਬਟਰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਅੱਖ� ਨ�  ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਦਨ 

ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਈ। 

ਸੰੁਦਰ ਨ�  ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਤੇ ਰਿਹਮ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਮਤਲਬੀ ਨਹ5।  

ਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਿਹਸਾਨ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਨ�  ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਉਸ ਨ�  ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 

ਿਵਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ�  ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ। 

''ਜਾ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ ਮੰਗੂ ਨੰੂ, ਤੂਤ� ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਬੈਠ� । ਦੇਿਖਆ ਮੁਖ਼ਬਰੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ 

ਕੇਸ ਘੱਟ ਨ� । ਡੋਿਡਆਂ ਦਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਟਰੱਕ ਫੜੀ ਬੈਠ�  ਹ�।'' 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਤੇ ਘੱੁਟ ਕੇ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ।  

ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਏ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਚੀਤੇ ਵ�ਗ ਚਮਕ @ਠੀਆਂ। ਪਸੀਨਾ ਪੂੰ ਝ ਕੇ ਪਰ<� ਸੱੁਿਟਆ ਅਤੇ 

ਸਾਈਕਲ� ਦੇ ਮੰੂਹ ਤੂਤ� ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਲ ਮੋੜ ਲਏ। 

ਤਾਜ਼ੇ ਲਾਹਣ ਦੀ ਿਮੰਨ< ੀ ਿਮੰਨ< ੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਬੁੱ ਲੇ ਨ�  ਹੀ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਨਿਸ਼ਆ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਬੁੱ ਲ<� 'ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰੀ। ਪਿਹਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪ5ਿਦਆਂ ਿਜਵ' ਯੱੁਗ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। 

ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਠ�  'ਚ ਵੜ<ਿਦਆਂ ਹੀ ਿਸਪਾਹੀ ਮੰਗੂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੇਨੀਆਂ ਉਪਰ ਝਪਟ 

ਪਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਿਲਆ ਪਰ ਨਵ' ਤ ਰਿਹ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਿਝਜਕਣੇ ਨ�  ਉਸ ਨ�  ਟੀਨ ਦੇ 

ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲ= ਗ ਲੈਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗ ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ ਲਏ। 
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ਮੰਗੂ ਨ�  ਬਥੇਰੇ ਿਮੰਨਤ� ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਭੱਠੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹ5। ਇਹ ਤ� ਿਪੰਡ ਦੇ 

ਸਰਪੰਚ ਨ�  ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤ� ਅਗਲੇ ਮਹੀਨ�  ਿਪੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 

ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਤੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੰੂਗਾ ਮ�। ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ।'' ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ 

ਿਨੱਕੀਆਂ ਮੱੁਛ� ਨੰੂ ਤਾਅ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਦੀ ਧੋਣ ਿਵਚ ਜੜ< ਿਦੱਤੀਆਂ।  

ਕੰਬਦੇ ਕੰਬਦੇ ਮੰਗੂ ਨ�  ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਡੱਬ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਦੇ ਨD ਟ� ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਬਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ 

ਜੇਬ ਿਵਚ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨD ਟ� ਨੰੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਬਖੇਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਪਾਹੀਆਂ 

ਦਾ ਜੀਅ ਲਲਚਾਇਆ। ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਚ ਵਰਸਦੀ ਅੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਗਏ। ਚਲੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਲੀਟਰ 

ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹਫਤਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੀਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੌ ਸੌ ਦੀ ਵੇਚਣਗੇ। ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਿਲਖਾ-ਪੜ<ੀ ਕਰਦਾ 

ਿਰਹਾ। ਉਹ ਿਪੱਪਲ ਹੇਠ� ਬੈਠ�  ਿਹੱਸੇ ਪਾ>ਦੇ ਰਹੇ। 

ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਿਕ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਹੀ ਥ� ਥ� ਤਾਰ� ਿਕਵ' ਖੜਕ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨ�  ਹਾਲੇ ਿਲਖਾ-

ਪੜ<ੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਰੁੱ ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਧਮਿਕਆ। 

''ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆਪਣੇ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਪੁੱ ਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' 

ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਿਨਆਣਾ ਨਹ5 ਸੀ ਬਈ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਹੁਕਮ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਹਰਖੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨ�  

ਠੱੁਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਟੱੁਟਾ ਸਾਈਕਲ ਮੁੜ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾਪਣ 

ਲੱਗਾ। 

''ਬੇਟਾ ਤੰੂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਵ� ਨਵ� ਆਇਐ।ਂ ਪਿਹਲ� ਬੰਦਾ ਪਰਖ ਲਈਦੈ, ਫੇਰ ਹੱਥ ਪਾਈਦੈ।'' 

ਬੁੱ ਢੇ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਧੀਆਂ ਪੁੱ ਤ� ਵ�ਗ ਸਮਝਾਇਆ।  

ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਦ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੜਆ ਤ� ਸੂਰਜ ਿਸਰ 'ਤੇ ਚੜ< ਆਇਆ ਸੀ। ਤੀਹ ਚਾਲੀ 

ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੱਿਲਆ ਸੀ। 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। 

ਥੱਿਕਆ ਹਾਿਰਆ ਉਹ ਖੂੰ ਜੇ 'ਚ ਪਏ ਵਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ 

ਸੀ ਉਸ ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੱਲ< ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। 

''ਆ ਉਸਤਾਦ ਦੁਪਿਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੈ&◌ੱਕ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਈਏ ਅਫੀਮ ਲੈ ਕੇ 

ਉਤਰਦੇ ਨ� । ਕੀ ਪਤਾ ਐ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲਵੇ।'' 

ਇਕ ਬੁੱ ਢੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਚੀ ਨ5ਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਡਰ ਿਜਹਾ ਿਗਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਦਲ ਕੀਤਾ 

ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਨਹ5 ਫੜ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਾਲ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋਵੇ।   

ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੈ ਦਫਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਲਾਈਨ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ 

ਫੇਰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। 
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ਿਬਨਾ ਵਰਦੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

ਬੁੱ ਢੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੱਖ� ਨ�  ਕਰਾਮਾਤ ਿਦਖਾਈ। ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਭਈਏ ਦੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਉਸ ਨ�  ਿਤੰਨ 

ਿਕਲੋ ਅਫੀਮ ਕੱਢ ਲਈ। 

ਭਈਏ ਨ�  ਟੱੁਟੀ ਭੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਿਜ਼ਲ<ੇ  ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਕਿਰੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਹਬ ਪਾਇਆ। ਬੁੱ ਧ 

ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨਸ� ਕੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਈਏ ਦੇ ਮੌਰ� 'ਚ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

''ਉਸਤਾਦ ਅਫੀਮ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਵਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੋ।'' ਇਕ 

ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਭੋਰਾ ਕੂ ਅਫੀਮ ਮੰੂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ।  

ਭਈਆ ਵੀ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨ�  ਉਹ ਬੁੱ ਢੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਗਆ।  

ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨD ਟ� ਦੀ ਗੁੱ ਟੀ ਸੀ।  

''ਿਤੰਨ ਦੀ ਅਫੀਮ। ਦੋ ਨਕਦ। ਬਣ ਗਈ ਿਦਹਾੜੀ ਉਸਤਾਦ।''  

ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਜੇਬ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਭਈਏ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ 

ਥੱਪੜੇ ਜੜੇ। ਹੌਲਦਾਰ ਤ ਿਬਨਾ ਪੁੱ ਛੇ ਭਈਏ ਨੰੂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ। 

''ਓਏ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤ� ਬਣਾ ਈ ਿਦੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਕੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵ�ਗੇ। ਸਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ 

ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨ� । ਮ� ਈ ਰਿਹਨਾ।'' 

ਹੌਲਦਾਰ ਦੋ-ਿਚੱਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਘਰ ਆਈ ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਮੋੜਨ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਿਬਨਾ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ। 

''ਜੇ ਇਹਨੰੂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਤ� ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਨਾ ਖੁੱ ਲ< ਜ�ਦੀ ? ਹਰ ਿਕਸੇ ਨ�  ਿਹੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਸੇ 

ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੂਨ ਈ ਆ ਜ�ਦਾ। ਜਦ ਦਾ ਨਵ� ਕਾਨੰੂਨ ਬਿਣਐ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਿਨਕਲ ਜ�ਦੀ ਐ ਜਦ ਕੁਸ 

ਫਿੜਆ ਜ�ਦਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਨਹ5।'' 

ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।  

''ਕੇਸ ਵੀ ਫੜਾ ਿਦੰਨ�  ਆਂ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਸ�ਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਥੇ ਹੋਊ ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ।'' 

ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਚ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ।  

ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਭਣ ਉਹ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। 

''ਓਏ ਆ ਓਏ ਧੰਿਨਆ। ਆਹ ਲੈ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨD ਟ ਤੇ ਐਥੇ ਲਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ! ਆਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵ� ਆਇਐ। 

ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਾ ਕੇਸ ਚਾਹੀਦੈ। ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾ ਿਦਆਂਗੇ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸ5 ਕਰ�ਗੇ।'' 

ਢਾਬ 'ਤੇ ਖੜੇ ਧੰਨ�  ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱ ਢੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਨD ਟ ਿਦਖਾਇਆ।  

''ਨਾ ਬਈ ਸਰਦਾਰਾ। ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨ�  ਇ> ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਿਪਛ ਪੰਜਾਹ ਬੋਤਲ� ਦਾ ਕੇਸ 

ਬਣਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਰੀਕ� ਪ�ਦੀਆਂ....। ਨਾਲੇ ਮ� ਤ� ਿਵਆਹ ਜਾਣੈ।'' 

ਟਾਲੇ ਲਾ>ਦਾ ਧੰਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲ�ਘ� ਪੁੱ ਟਦਾ ਕੁੱ ਲੀ 'ਚ ਜਾ ਵਿੜਆ।  
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ਪਤਾ ਨਹ5 ਸ�ਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤ� ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨ�  ਜਵਾਬ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਤ� 

ਧੰਨ�  'ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਨD ਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵ�ਗ ਚਮਕਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਭਰਮਾ ਸਕੀ। 

ਉਲਟਾ ਕੁੱ ਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਦੀ ਮੰੁਡੇ ਖੁੰ ਡੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਢੇ ਠ� ਰੇ ਉਹਨ� ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ੇ

ਇਕੱਠ�  ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਖੇ। 

''ਇਥ ਜਾਉ ਬਈ ਸਰਦਾਰੋ। ਅਸ5 ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹ5 ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਥ� ਲੱਭੋ।'' 

ਅਖੀਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ�  ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੌ ਦੀ ਇਕ ਸੁਣਾਈ। 

''ਅਸ5 ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲ�ਗੇ।'' ਹਰਖੇ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।  

''ਦੂਜਾ ਲੋਟ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਆ>ਦੇ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨ�  ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਿਦਉ। ਅਸ5 ਝੂਠ�  

ਕੇਸ ਨਹ5 ਭੁਗਤਣੇ।' 

ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨ�  ਨੰਬਰਦਾਰ ਿਪਛੇ ਦੀਵਾਰ ਿਜਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। 

ਬੁੱ ਢੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਕੰਨ� ਨ�  ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਿਵਚ ਛਣਕਦੇ ਤਕਲੇ, ਦਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� 

ਸੁਣੀਆਂ। 

''ਆਪ� ਿਬਨਾ ਵਰਦੀ ਤ ਆਂ। ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਥੇ ਉਹ ਿਸਰ ਿਫਰੇ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 

ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਇ> ਚਬਰ ਚਬਰ ਬੋਲਦੇ ਨ� । ਪਿਹਲ� ਵੀ ਇਹਨ� ਨ�  ਇਕ ਵਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਪਛ 

ਿਕਸੇ ਭੜੂਏ ਨ�  ਨਹ5 ਪੁੱ ਛਣਾ। ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਹਨ� ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ।'' 

ਉਸ ਨ�  ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ। ਿਦਲ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੇਠ� ਉਪਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਟੱਕਰ 

ਟਾਲ ਕੇ ਉਹਨ� ਸੱੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ।  

ਪਰਛਾਵ' ਲੰਬੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਿਕਰਨ� ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਇਸ 

ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਿਗਣਵ' ਘੰਟੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 

ਗਰਦਨ ਸੱੁਟੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਵੱਢੀ ਰੂਹ ਵੀ 

ਨਹ5 ਸੀ ਕਰਦੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪਛਤਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਲਚ ਨਹ5 ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਈਏ 'ਤੇ ਕੇਸ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ? ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਐਵ' ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵਚ 

ਆ ਿਗਆ ਇਹਨ� ਦਾ ਕੀ ਐ ? ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਜੇਬ� ਭਰ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁੱ ਛ ਨਹ5 ਪੜਤਾਲ ਨਹ5। ਉਹਨ� ਦੀ ਜੂਨ 

ਬੁਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨ�  ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ।  

ਬੇਿਧਆਨ�  ਿਜਹੇ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਨD ਟ� ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਨD ਟ� ਦਾ ਥੱਬਾ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ 

ਿਕਣਕਾ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਇਹ ਕੱਬਾ ਸਾਿਹਬ @ਪਰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਓ.ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਰ�ਚ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ 

ਇਕ ਸੌ ਦਾ ਨD ਟ ਬਥੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਨ� ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ5 ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ 

ਬੀਜ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਮਜਾਲ ਏ ਇਕ ਕੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹ ਜਾਏ। 

ਹੱਡਾ-ਰੋੜੀ ਦੀ ਬੂ ਨ�  ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇਿੜਆ। ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਮੰੂਹ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਦੂਰ ਤਕ 

ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ। ਿਗਰਝ� ਿਕਸੇ ਕਈ ਿਦਨ� ਦੇ ਮਰੇ ਗਧੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨD ਚ ਰਹੀਆਂ ਸ.। 
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''ਸਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਗਧਾ ਈ ਖਾਣਦ ਨੰੂ ਿਥਆਇਐ।'' 

ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਲ<� ਕੱਢ ਕੇ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਿਲਆ।  

ਹਾਲ5 ਵੀਹ ਕਰਮ� ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਟੱਪੇ ਿਕ ਿਮFਸਪਲਟੀ ਵਲ ਲਾਏ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਦੋ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ 

ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਕਾਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ।  

ਉਹਨ� ਿਵਚ ਬਾਰ<� ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਫਟੀ ਿਜਹੀ ਕਛਨੀ ਵਾਲਾ ਘੋਨ-ਮੋਨ ਮੰੁਡਾ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। 

ਆਪਣੀ ਬਗਲੀ ਪਰ<ਾ ਵਗਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣਾ ਖੁਰਦਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਆਪ ਤ ਅੱਧਾ ਫੁੱ ਟ @ਚੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਬੋਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕੁੜਤਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 

ਇਸ ਘੋਨ�  ਨ�  ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰੀਆਂ ਥਾਈ ਂਚਮਕਦੇ ਕਾਲੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਹੁੰ ਦਰ� ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ 

ਸਨ। ਘੱਟ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਘੋਨ�  ਦੀ ਕਛਨੀ ਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਅੜਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ 

ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਪੜਾ। ਖ਼ਾਲੀ ਬਚਦਾ ਇਕ ਇਕ ਹੱਥ ਉਹਨ� 

ਦੋਹ� ਨ�  ਮੋਮੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨ� ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ 

ਿਛਿੜਆ ਸੀ। 

ਖ਼ਾਕੀ ਪੱਗ� ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੂਟ� ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਹਮ ਗਏ। ਘੋਨ�  ਨ�  ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ 

ਿਲਆ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਿਢੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਵਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਬੁੱ ਲਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨੰੂ ਉਡਾ ਕੇ ਹੱਡਾ-ਰੋੜੀ ਵੱਲ ਲੈ 

ਤੁਿਰਆ। 

ਅੱਖ ਬਚਾਅ ਕੇ ਉਹ ਿਖਸਕਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਿਕ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨ�  ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੰਬਾ ਿਦੱਤਾ। 

''ਿਕਧਰ ਭਜਦੇ ਓ ਭੈਣ ਿਦਓ ਯਾਰੋ ? ਿਕਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ?'' 

ਬੁੱ ਢਾ ਿਸਪਾਹੀ ਝੱਟ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਮਝ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ�  ਨਾਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਅੱਖ ਮਾਰੀ। ਿਤੰਨ� ਨ�  

ਰਲ ਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ। 

''ਕੁਝ ਨੀ ਜੀ। ਅਸ5 ਤ� ਿਢਹ� ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਆਂ। ਕੱਚ ਤੇ ਲੀਰ� ਚੁਕਦੇ ਆਂ। ਆਹ ਮੋਮੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮੈਨੰੂ ਲੱਭਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਆਖਦੈ ਮੇਰਾ।'' 

ਘੋਲੇ ਅੱਖ� 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਧੁੜ ਨੰੂ ਸੱਜੀ ਬ�ਹ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝਿਦਆਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤ� 'ਤੇ ਉਸ ਤ 

ਖੜੋਇਆ ਨਹ5 ਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ। 

'ਹੂੰ  ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਲੇ, ਕੁੱ ਤੇ, ਹਰਾਮੀ। ਨੂੜ ਓਏ ਿਧਆਨ ਿਸਆਂ ਇਹਨ� ਨੰੂ। ਥੋੜਾ ਜਾ ਫ�ਟਾ 

ਚਾਿੜ<ਆ ਆਪੇ ਬਕ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਸ।'' 

''ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸ5 ਤ� ਸਕੇ ਭਾਈ ਆਂ। ਸਾਰਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਇਹਨੰੂ ਦੇ ਦੋ।'' ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰ 

ਦੇ ਪੈਰ� ਵਲ ਝੁਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨ�  ਵੀ ਤਰਲਾ ਿਲਆ। 

''ਪਰ<� ਮਰ ਿਕਵ' ਬੂ ਮਾਰਦੀ ਏ ਪ� ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਤੇ ਵ�ਗੂੰ । ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ�ਗੇ।'' ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਬੋਦੀਆਂ ਤ ਫੜ ਕੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਝਟਕਾਇਆ। 
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''ਅਸ5 ਹੁਣ ਕਦੇ ਨੀ ਲੜਦੇ। ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾਉ। ਮੇਰੀ ਭਾਵ' ਸਾਰੀ ਬਗਲੀ ਇਹਨੰੂ ਦੇ ਿਦਉ।'' ਘੋਨਾ ਬੁੱ ਢੇ 

ਿਸਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਿਗੜਿਗੜਾਇਆ। 

ਬੁੱ ਢੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਥੱਪੜ� ਨ�  ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।  

ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਹਨ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ।  

''ਿਕਧਰ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ? ਮ� ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬੈਠ�। ਇਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਖ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਿਹੰਦੈ।'' 

ਥਾਣੇ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨ�  ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ 'ਤੇ ਅਿਹਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਹਬ ਵੀ ਝਾਿੜਆ। 

ਖਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤ� ਟੱਕਰ� ਮਾਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਭਰ ਦੇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਾ ਵੀ। ਦੋ ਕੇਸ। ਉਹ ਵੀ ਨਵ' 

ਐਕਟ ਦੇ। ਇਕ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋ ਅਫੀਮ ਦਾ। ਇਕ ਚਾਲੀ ਿਕਲੋ ਡੋਿਡਆਂ ਦਾ।'' 

ਿਹੱਕ ਫੁਲਾ ਕੇ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਨੱਗਰ ਹੱਥ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ।  

ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅੱਖ� ਨ�  ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਰਕ� ਹਵਾਲਾਤ ਸਭ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ 

ਸਨ। ਦੂਰ ਨੱੁਕਰ 'ਚ ਬੈਠ�  ਦੋ ਢਹੇ ਕੰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ�  ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਬਗਲੀਆਂ ਫਰੋਲ ਲਈਆਂ ਸਨ। 

ਟੱੁਟੇ ਭੱਜੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕੱਚ ਲੀਰ� ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਢੇਰ ਿਨਕਲੇ ਸਨ ਉਹਨ� ਿਵਚ, ਉਹਨ� ਨ�  ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਅਫੀਮ 

ਡੋਿਡਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ। 

''ਮੁਲਜ਼ਮ ਿਕਥੇ ਐ ਬਈ ?'' 

''ਉਹ ਬੈਠ�  ਿਦੱਸਦੇ ਨੀ। ਸਾਲੇ ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਦੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤ ਗੰਦ ਚੁਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਐ। ਦਸ ਬਾਰ<� 

ਸਾਲ ਜੇਲ< 'ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸੁਰਤ ਆ ਜੂ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਗੇ। ਵਧੀਆ ਪਿਹਨਣਗੇ। ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਫਤ 'ਚ।'' 

ਆਖਦਾ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਿਮੰਨ< ਾ ਿਮੰਨ< ਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਝੱਟ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੋਕੀ ਿਜਹੀ ਲੱਗੀ। 

ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਿਜਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। 

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ� ਰਾ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਰਦੇ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨ�  ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਤ� 

ਨਹ5 ? ਨਹ5 ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਧੇਲਾ ਨਾ ਗਿਹਣਾ ਗੱਟਾ।  

ਬੂਦਾਰ ਬਗਲੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਦੇ ਉਹਨ�  ਛੱਪੜ ਿਵਚ ਸੁਟਵਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਨਵ' ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ� ਵਰਗੇ 

ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ� ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨ�  ਦੋ ਫਟੇ ਿਜਹੇ ਕੰਬਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਕਦਮ� ਨਾਲ 

ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ<ਆ।  

ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਉਪਰ ਪੜ<ਾ ਿਦੱਤੀ। 

ਿਵਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਿਹਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਡਕਾਰ 

ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਤਾੜੇ ਘੋਨ�  ਅੇਤ ਕਾਲੇ 'ਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹ� 'ਚ ਬਾਹ� ਪਾਈ, ਇਕ 

ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਚਪਕੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਇ> ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਵ' ਿਕਸੇ ਿਕਆਮਤ ਨੰੂ ਹਾਕ� ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।  
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ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤੱਕ ਕੇ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਝਟਕਾ ਿਜਹਾ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਦਮ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ 

ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਿਪੰਜਰਾ ਖੋਲ< ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਘੱੁਗੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ।  

ਝੱਟ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਡਰਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ। ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਉਸ ਨ�  ਖ਼ਾਲੀ 

ਗਲਾਸ ਵੱਲ ਮੋਿੜਆ। 

''ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੋਚ� 'ਚ ਡੱੁਬ ਿਗਐ ਂ? ਨਾ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਖਬੁਰ ਨ� , ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਿਰੰਦੇ। ਨਾ ਇਹ 

ਸ�ਸੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨ�  ਬਈ ਤੱਕਲੇ ਚੁੱ ਕ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨ� ਘੱੁਗੂਆਂ ਤ ਕਾਹਦਾ ਡਰ !'' 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਝੰਜੋਿੜਆ। ਖ਼ਾਲੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ।  

''ਹ�....ਹ�....।'' ਆਖਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨ�  ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਾਹੇ ਸਾਰੀ 

ਕੌੜੀ ਘੱੁਟ ਭਰ ਲਈ। 

ਸਚਮੁਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ? ਉਹਦੀ ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ� ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਕ ਵੀ 

ਨਹ5 ਸੀ ਸਕਦਾ। 
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ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ 
 

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਸਨਾਟੇ ਤ ਨੱਥੂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਿਕ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੱਥੂ ਦੀਆਂ ਆਹ� ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹ5। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਘੋੜੇ 

ਵੇਚ ਕੇ ਸ= ਿਗਆ ਲੱਗਦਾ। 

ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਡਰਾਉਣ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੰ ਭਕਰਨੀ ਨ5ਦ ਸੌਣ 

ਵਾਲਾ ਨੱਥੂ ਤ� ਕਦ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਿਬਗਾਨ�  ਸਾਹ� ਤੇ ਿਜਊਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੜਬ ਦਾ ਟ�ਡਾ ਤ� ਹੁਣ ਨ5ਦ ਦੇ ਇਕ 

ਇਕ ਟੁਲੇ ਟੁਲੇ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਰਾਤ� ਕੜੀਆਂ ਬਾਲੇ ਿਗਣਦਾ ਹੈ। 

ਭੁੱ ਲੇ ਚੁੱ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਖ ਝਪਕ ਵੀ ਜਾਏ ਤ� ਹੋਰ ਵੀ ਕੜੀਆ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ 

ਸ਼ਕਲ�, ਪੁੱ ਠ�  ਿਸੱਧੇ ਲਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਿਵਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕ� ਤ ਡਰਿਦਆਂ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ 

ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰਲਣੋ ਹਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

>ਜ ਜਾਗਿਦਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱੁਿਤਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਬੰਦੇ ਝੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਝਉਲੇ ਪੁਿਲਸ 

ਦੇ ਡੰਿਡਆਂ ਵ�ਗ ਉਹਦੇ ਿਜ਼ਹਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।  

ਇਕ ਨਹ5, ਦੋ ਨਹ5, ਪੂਰੀਆਂ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਦਸਤਕ� ਉਹਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਸਨ ਿਜਸ ਰਾਤ ਚੰਨੀ ਨ�  ਪਿਹਲੀ 

ਦਸਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਿਨਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨ�  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇ> ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ ਿਜਵ' ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪ"ਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ। ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਆਓ 

ਭਗਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਵਲ ਇ> ਤੁਰ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵ' ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ।  

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਘਰ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ>ਦਾ ਿਰਹਾ। ਬੱਤੀ ਨਹ5 ਜਲਾਉਣੀ। ਧੰਨD  ਨੰੂ ਨਹ5 

ਜਗਾਉਣਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹ5। 

ਿਵਹਲਾ ਤ� ਨੱਥੂ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। ਕੱਚੀ ਨ5ਦ ਉਠਣ ਕਰਕੇ ਉਬਾਸੀ ਤੇ ਉਬਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਿਸਫਟ� ਿਵਚ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੱੁਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਿਸ਼ਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 

ਨ5ਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤ� ਕਈਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵ�ਗ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨ�  ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ। ਕ'ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮ� ਵਾਲੀ 

ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਧਰਮ-ਯੱੁਧ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ। 

ਨੱਥੂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹ5 ਸੀ ਿਪਆ। ਉਹ ਤ� ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਵਹਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾੜੇ 

ਮਾਰੇ। 

''ਿਮੰਦਰ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਤੰੂ ਵੀ ਧਰਮ-ਯੱੁਧ ਿਵਚ ਕੁਦਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ� ਲੈ ਇਹ ਬੈਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਿਮੰਦਰ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਊ ਮ� ਕਦੇ ਫੇਰ ਆF ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ।'' 

ਬੁੱ ਕਲ ਹੇਠI  ਬੈਠ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨ�  ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤ� ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਕ�ਬਾ ਿਛੜ ਿਗਆ। 
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''ਇਹਨ� ਿਵਚ ਦੁਸ਼ਟ� ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹਿਥਆਰ ਨ� । ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਾ ਕਰ5.....ਿਕਧਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ5....ਤੈਨੰੂ 

ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗ਼ਦਾਰ� ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ....।'' 

ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ� ਿਕ ਆਖਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਪ�ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ� ਰੇ ਿਵਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦ ਨ5ਦ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਉਹਦੀ 

ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਹਲੂਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਬੈਗ ਤ ਉਹ ਸੱਪ ਵ�ਗ ਡਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਬਲਾ ਨੰੂ ਲਕਾਵੇ ਤ� ਿਕਥੇ ? ਮੰਜੇ ਹੇਠ� ? ਸਤਿਰਆਂ 'ਚ ? ਜ� 

ਫੇਰ ਪੜਛੱਤੀ 'ਤੇ ? ਧੰਨD , ਬੰਸੋ ਜ� ਬਾਪੂ ਇਥੇ ਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਿਦਲ 'ਚ ਆਈ ਿਕ> ਨਾ ਮਾਲਕ� ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਪੁਿਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਝੱਟ ਹੀ ਉਹਨ� 

ਖਬਰ� ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ>ਦਾ ਿਜਨ< � ਿਵਚ ਮੁਖਬਰ� ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ। 

ਫੁੱ ਲ� ਵ�ਗ ਟਿਹਕਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਉਹ ਨਹ5 ਸੀ ਝੋਕ ਸਕਦਾ। ਮਸ� ਮਸ� ਤ� 

ਉਹਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਥਹੁ ਿਸਰ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਮਾਰਦੇ ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵ� ਲਿਹ ਜ�ਦਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਪਤਾ 

ਲੱਗਾ ਿਕ ਅੱਿਧਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਨਹ5 ਿਮਲਦੀ 

ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪਏ ਭੱਠ 'ਚ, ਉਥੇ ਤੱਪੜ� 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੌਣ 

ਪੜ<ਾ>ਦੈ। ਬੰਟੀ ਨੰੂ ਉਹਨ�  ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੌ ਕੁ ਰੁਿਪਆ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਖ 

ਸੌਖ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੈ ? ਿਪਛ ਤ� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੌਜ� ਕਰੇਗਾ।  

ਉਹਨ�  ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਤ� ਬਾਪੂ ਦੇ ਗਲ ਪੰਜਾਲੀ ਲਾਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ� ਦਾ ਗੋਲਾ ਧੰਧਾ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਘਸ ਗਏ, 

ਵੀਹ ਰੋਗ ਆ ਚੰਬੜੇ। ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ, ਧੁੱ ਪ ਸੇਕਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨ� ਲੈਣ ਲਈ ਿਵਹਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੰੂ। 

ਧੰਨD  ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ5। ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ� । ਜੀ ਕਰੇ ਤ� ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਚਾਰ 

ਸਵਾਟਰ ਬੁਣ ਲਏ। ਨਹ5 ਤ� ਨਾ ਸਹੀ।  

ਜੇ ਇਹ ਿਸਆਪੇ ਨਾ ਪ�ਦੇ ਤ� ਬੰਸੋ ਨ�  ਵੀ ਦਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੜ<ਾਈ ਿਵਚ ਉਹ ਵੀ ਿਪੱਛੇ ਨਹ5 ਸੀ। ਧੀ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਨਹ5। ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਧਾਗਾ ਿਮੱਲ ਿਵਚ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਪਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨੰੂ 

ਪਤੈ ਉਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੈ ! ਦਸ ਕਰ ਜ�ਦੀ ਤ� ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਅਟਕ ਜ�ਦੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 

ਲਈ ਮੰੁਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆ>ਦੇ ਨ� । ਦੋਨI  ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਤ� ਮੌਜ� ਹੀ ਮੌਜ�। 

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਬੁੱਢਾ ਿਜ>ਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਿਚਰ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਮਾਲਕ� ਤ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨ� ਕੋਲ 

ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰ� ਹਨ। ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਿਦਨ ਕਦੇ ਨਹ5 ਭੁਲਦਾ ਜਦ ਨੱਥੂ ਉਹਨੰੂ ਸਾਈਕਲ ਿਪੱਛੇ ਿਬਠਾ 

ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਲਆ>ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨ�  ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਤ� ਨੱਥੂ ਿਫਟਰ ਸੀ। ਉਹਨ� ਸ਼ੈਲਰ ਲਾਏ ਤ� ਨੱਥੂ ਫੋਰਮੈਨ। 

ਹੁਣ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਮੱਲ� ਹਨ। ਮੈਨ� ਜਰ ਹਨ। ਹੇੜ� ਦੀਆਂ ਹੇੜ� ਲੇਰ ਦੀਆਂ। ਵਫਾਦਾਰ ਨੱਥੂ ਦੀ ਉਹੋ ਪੁੱ ਛ 

ਪ"ਤੀਤ ਹੈ।  
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ਦੂਹਰੀ ਿਸ਼ਫਟ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਜਾਣ ਿਵਚ ਿਦਕਤ ਆਈ ਤ� ਝੱਟ ਉਹਨ� ਸ਼ਿਹਰ 'ਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ 

ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕਾਰਖ਼ਾਿਨਆਂ ਲਈ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਕਈ ਪਲਾਟ ਸਨ। ਇਕ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਨਾਲੇ 

ਜਗ<ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੱਥੂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਸ਼ਿਹਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਚਾਅ ਚੜ< ਿਗਆ। ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਤ� ਜਾਦੂ ਦੇ ਤਲਾਬ 

ਿਵਚ ਨਹਾ ਕੇ ਿਨਕਲੇ ਿਪੰਗਲੇ ਵ�ਗ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਹਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਤ ਪੀੜ<ੀ ਦਰ ਪੀੜ<ੀ ਚਲੀਆਂ 

ਆ>ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲਿਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਨਾ ਉਹ ਚੂਹੜੇ ਸਨ, ਨਾ ਲਾਗੀ ਤੇ ਨਾ ਵਗਾਰੀ। ਜੇ ਸਨ 

ਤ� ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਧੰਨD  ਵੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਇਥੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੂਠ ਜ� ਉਤਾਰ ਕੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ5। ਨਾ ਭ�ਡਾ ਆਲੇ 

'ਚ ਰਖਣ ਦੀ। ਕੰਮ ਕਰੋ। ਟੁਣਕਾ ਟੁਣਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਉ। 

ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਿਵੱਖ ਵਲ ਵਧਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਉਹ ਸਟੇਨ-ਗੰਨ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਕਵ' ਕਰ ਦੇਵੇ ? ਇਸੇ 

ਉਲਝਨ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਵ�ਗ ਬੈਗ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ।  

ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ5 ਪ�ਦੀ ਿਕ ਆਿਖਰ ਿਮੰਦਰ ਅਤੇ 

ਚੰਨੀ ਨ�  ਉਹਤ ਿਕਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਹੈ ? ਨੱਥੂ ਨ�  ਤ� ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਤਕ ਨਹ5 ਮਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ 

ਆਹਲਣਾ ਿਤਣਕਾ ਿਤਣਕਾ ਕਰਕੇ ਿਕ> ਿਖੰਡ ਿਰਹੈ ? 

ਚੰਨੀ ਦੀ ਤ� ਕਦੇ ਉਹਨ�  ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਦੇਖੀ। ਬਸ ਨ� ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਿਮੰਦਰ 

ਤ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਚੰਨੀ ਖ�ਦੇ ਪ5ਦੇ ਸਰਦਾਰ� ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਪੜ<ਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ 

ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਗ ਕੇ ਧਰਮ-ਯੱੁਧ ਿਵਚ ਕੁੱ ਿਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਛੱੁਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਿਮੰਦਰ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਆਖਦਾ ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭੱਜ 

ਗਏ ਤ� ਉਹ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਵਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਸ�ਭਗੇਾ। ਕਦੇ ਕਿਹੰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਿਮੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝਾ>ਦਾ। ਕੇਸ ਦਾੜ<ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ"ੇਰਦਾ। ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦਾ 

ਭਲਾ ਕਰੋ। ਆਖਦਾ। 

ਿਦਲ ਨੱਥੂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਿਮੰਦਰ ਵ�ਗੂੰ  ਦੋਹਰੀ ਿਸ਼ਫਟ ਤ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਲਏ। ਕਦੇ ਪ�ਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ 

ਕੇ, ਹਵਾ ਿਪਆਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਿਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿਹ ਕੇ ਜਵਾਕ� ਜਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਫ਼ਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ 

ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਉਹਦੇ ਸੁਪਨ�  ਛੱਡ ਿਦੰਦੀਆਂ। ਿਮੰਦਰ ਤ� ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਿਦਨ� ਦੇ ਸੁਪਨ�  ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਸ5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹ�। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ...ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ 

ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਤ� ਿਰਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਤ� ਿਮੱਲ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਉਹ ਿਫਟਰ ਤ ਫੋਰਮੈਨ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ 

ਦਾ ਨ� ਹੀ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।  

ਉਹੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਦਆਂ ਦੇਰ ਨਹ5 ਲੱਗੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਉਹਨੰੂ ਡਰ ਸੀ। ਿਜਸ ਰਾਤ ਘਰ ਬੈਗ ਿਗਆ ਉਸ ਰਾਤ 

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ, ਔਰਤ� ਦੇ, ਕਾਮਰੇਡ� ਦੇ, ਿਸੱਖ� ਦੇ ਤੇ ਿਹੰਦੂਆਂ ਦੇ। 
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ਿਮੰਦਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨ�  ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਮ� ਭੈਣ ਸਭ ਥਾਣੇ ਬੰਦ 

ਸਨ। ਪੁਿਲਸ ਉਹਨੰੂ ਲੱਭਦੀ ਿਫਰਦੀ ਸੀ। 

ਗੁੰ ਮ ਸੰੁਮ ਨੱਥੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਧ� ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ◌ਾਦ। ਮਾਸੂਮ� ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਡੁਲ<ਣ ਿਵਚ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਰਦੇ ਕੁਰਲ�ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵ� ਦੀ ਕੀਰਨ�  ਉਹਦੇ ਿਦਲ 'ਚ ਖੋਹ� ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ। 

ਪੰਦਰ� ਿਦਨ� 'ਚ ਮਸ� ਉਹਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ। ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਤ� ਸ�ਕੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨ�  ਕੋਨ�  ਿਵਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆ>ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਿਦਨ ਹਿਥਆਰ� ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਉਹਦੇ 

ਘਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਹੁਣ ਤਕ ਕਦ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਪੁੱ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। 

ਿਦਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹ5 ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਦ ਇਕ ਸਵੇਰ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਨਿਹਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਦਗੜ 

ਦਗੜ ਨ�  ਡਰਾਇਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤ� ਮਨ ਕੀਤਾ ਸਾਈਕਲ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਏ। ਫੇਰ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ<ੀ 'ਚ ਿਤਣਕੇ ਵਾਲੀ 

ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਿਰਹਾ।  

ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਿਜਸ ਦੀ ਉਲ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾ 

ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼� ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਿਲਸ ਰਾਹ ਜ�ਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਿਵਚ ਮਦਦ 

ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।  

''ਇਕ ਤ� ਿਮੰਦਰ ਹੈ...'' ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕ ਚੀਕ ਿਜਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਕਲੀ। 

ਭੀੜ ਨ�  ਕੌੜ ਕੌੜ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਇ> ਤੱਿਕਆ ਿਜਵ' ਉਹ ਿਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋਵੇ। 

ਇਕ ਲਾਸ਼ ਤ� ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਿਲਸ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨ�  ਨੱਥੂ ਵਲ ਿਧਆਨ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦੱਤਾ, ਸਗ 

ਿਝੜਕ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਘਰ ਵਲ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਕ ਹੋਰ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ। ਇਹ 

ਪੁਿਲਸ ਵਲ ਸੀ। 

ਉਸ ਦਸਤਕ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵਚ ਗੱਿਡਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦ ਦਾ ਇਕ 

ਜਵਾਲਾ-ਮੁਖੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਫੁੱ ਟ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੰਦ ਦੀ ਹਵਾੜ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹਨ� ਇਹੋ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। ਿਮੰਦਰ ਦਾ ਿਬਆਨ ਉਹਨ� ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਸੀ। 

ਅੜਖੜ ਕਰਨ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਹੱਲੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਥਹੁ ਿਠਕਾਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। 

ਦੋ ਜਮਾਦਾਰ ਉਹਨੰੂ ਟੱਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਗੰਦ ਦਾ ਬੱਠਲ ਭਰਾਉਣਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। 

''ਭਲੀ ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਸਮ ਚੰਨੀ ਿਕਥੇ ਹੈ ? ਨਹ5 ਤ� ਗੰਦ ਨਾਲ ਿਲੱਪ ਿਦ>....।'' 

ਆਖਦੇ ਇਕ ਪਿਹਲਵਾਨ� ਵਰਗੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ�  ਗਰਦਨI  ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਬੱਠਲ ਤਕ ਝੁਕਾਇਆ। 

''ਿਜੰਨਾ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਮ� ਦੱਸਤਾ ਮਾਈ ਬਾਪ....ਹੋਰ ਮੈਨੰੂ ਕੁਛ ਨਹ5 ਪਤਾ....'' ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੱਥੂ ਦੀ 

ਸੰੁਘਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁਕੀ ਸੀ। 

ਨੱਥੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਨਹ5 ਸੀ। ਜਦ ਹਿਥਆਰ ਇਥ ਗਏ ਸਨ ਤ� ਇਹਨੰੂ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੀ 

ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ<  ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਗੰਦ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਡੰਡਾ ਲਈ ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਪਰ<� ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ 

ਬੈਠਾ। ਕੁਝ ਬਕਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਹ5 ਤ� ਗੰਦ ਖ�ਦਾ ਰਹੇ। 

''ਓਏ ਇਹ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ ਨ� .....ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਨ� ....ਇਹਨੰੂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨ 

ਲਾਓ....।'' ਨੱਥੂ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਤ ਿਚੜਙ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨ�  ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 

ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ ਤ ਗੰਦ ਲਹੇ ਨੰੂ ਤ� ਮਹੀਨ�  ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਿਵਚ ਸਮਾਈ ਬੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹ5 

ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਜ� ਚਾਹ ਪੀਵੇ, ਉਹਨੰੂ ਲਗਦੈ ਉਹ ਗੰਦ ਨੰੂ ਹੀ ਮੰੂਹ ਮਾਰ ਿਰਹੈ। 

ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਲੇਟਣ ਤਕ ਉਹਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ5 ਸੀ ਲੱਿਗਆ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਚੜ<ਨ ਲੱਗਾ 

ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜੀ ਡ�ਗ ਤ ਉਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੌਰ� ਿਵਚ ਮ5ਹ ਵ�ਗ 

ਵਰ<ੇਗੀ। ਡ�ਗ ਫੇਰਨ ਲਈ ਤ� ਇਕੋ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪੰਜ� ਛੇਆਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹਨੰੂ ਡਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ� ਲ�ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਨ�  ਉਹਨੰੂ 

ਡੌਿਲਆਂ ਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਪੱਟ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜ� ਢੂਹੀ 'ਤੇ। ਿਹੱਲ-ਜੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਿਜ> ਹੀ ਚਾਕੂ ਵ�ਗ ਮਾਸ ਚੀਰਦੀ ਡ�ਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਲੱਗੀ ਚੀਕ� ਉਹਤ ਸ�ਭ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਮਣ� 

ਮੰੂਹ5 ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਨੱਥੂ ਨੰੂ ਛਟ-ਪਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ5 ਸੀ। 

''ਹੋਰ ਧੱਕ ਅੰਦਰ....ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਲਗਦੈ...ਇ> ਨਹ5 ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ...'' ਸੋਟੀ ਤੇ ਵਧਦੇ 

ਦਬਾਉ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਿਚਲਾਇਆ। 

ਪਸੀਨ�  ਦਾ ਦਿਰਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਹ ਤੁਿਰਆ। ਘੰੁਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਘੰੁਮਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਕੀ ਹੋਇਆ 

ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹ5। 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਬੇਹੋਸ਼ ਤ� ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਹਾਜਤ ਿਮਟਾਉਣ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਟ� 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਰੇ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਿਖਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਿਨਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤ� 

ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗੁੱ ਛੇ ਵ�ਗ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਚੀਰ ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ। ਚੀਕਦਾ ਿਚਲਾ>ਦਾ, ਅਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ� ਨੰੂ ਉਤੇੜ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆ 

ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਲਖ਼ ਯਾਦ� ਦੇ ਕੌੜੇ ਘੱੁਟ ਭਰਨ ਲਈ। 

ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੋ ਿਦਨ ਉਹਨੰੂ ਅਰਾਮ ਲਈ ਿਮਲੇ। 

ਥਾਣੇ 'ਚ ਪ�ਦਾ ਚੀਕ ਿਚਹਾੜਾ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ>ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਿਦਲ ਦੀ 

ਧੜਕਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। 

ਘਰਿਦਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਡਾਢਾ ਗੁੱ ਸਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨ�  ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹ5 ਪੁੱ ਛੀ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਨ�  ਵੀ ਨਹ5। ਉਹਨ� ਦੀ 

ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁਣ ਤ� ਭਾਵ' ਸਚਮੁਚ ਦੇ ਅਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ 

ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਇਥ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣੈ ਉਹ ਿਕਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੰੂ ਤ� 

ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਨਹ5 ਪਤਾ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਥ� ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੈ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਜ� ਜੰਗਲ ਿਵਚ ? @ਚੀਆਂ @ਚੀਆਂ ਕੰਧ�, 
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ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦੇ ਹਿਥਆਰ� ਨਾਲ ਲੈਸ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਵਰਗੇ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ� ਤ ਿਬਨ� ਇਥੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹ5 

ਆ>ਦਾ। 

ਜਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਿਡਪਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਨੱਥੂ ਦੀ ਿਮਸਲ ਪੜ<ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਚੀਤੇ ਵ�ਗ ਚਮਕ ਪਈਆਂ। ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਵਟੇ ਚੜ< 

ਗਏ ਤੇ ਬੁਲ< ਫਰਕਨ ਲੱਗੇ। 

''ਤ� ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ5 ਬਕ ਿਰਹਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ....।'' ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਿਪਆ ਡੰਡਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨੱਥੂ ਦੇ 

ਿਸਰ 'ਚ ਵਰ<ਨ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਮਸ� 

ਬਿਚਆ। 

ਘੋਟਾ, ਮੰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕੰਜਾ ਜਦ ਸਭ ਉਹਤ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਦ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤ� ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦਾ 

ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। 

ਅੱਠ ਿਦਨ ਥਾਣੇ ਰਿਹ ਕੇ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੁਟਵਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ<� ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 

ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਰੱਸਾ ਸੀ। ਰੱਸਾ ਿਕਵ' ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੰੂ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਦੋਹ� ਹੱਥ� ਨੰੂ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਿਲਜਾ ਕੇ 

ਰੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਿਸਰਾ ਗੁੱ ਟ� ਨਾਲ ਬੰਿਨ< ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ @ਪਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਸਰੇ ਨੰੂ ਿਖੱਿਚਆ 

ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਦ ਜੜ< @ਖੜ ਰਹੇ ਮੌਰ� 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਉਹ ਚੀਕੇਗਾ, ਿਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਿਚੜੀ 

ਵ�ਗ ਫੜਫੜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ ਜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਬਕੇਗਾ ਜ� ਹੰਭ ਕੇ ਗਰਦਨ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਉਹਨੰੂ 

ਹੇਠ� ਲਾਿਹਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਸ਼� ਕਰਕੇ, ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਦੱੁਧ ਿਪਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਨੱਥੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਤ� ਜੋ ਫੇਰ ਉਹਨੰੂ ਵੀ 

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਿਕਸੇ ਨਿਹਰ ਿਕਨਾਰੇ ਿਲਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੌਤ ਨੰੂ ਉਹ 

ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਤ� ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਉਹਨ�  ਹਾਲੇ ਪਿਹਲੀ ਚੀਕ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਉਹਨੰੂ ਨਜ਼ਰ 

ਆਈ। ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਛਾਈ ਧੁੰ ਧ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਿਡਪਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਝਉਲਾ ਿਪਆ। ਛ� ਛ� 

ਕਰਦੇ ਕੰਨ� ਨ�  ਸੁਿਣਆ ਿਜਵ' ਪੁੱ ਛ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ : 

''ਜੇ ਤੰੂ ਸੱਚਾ ਏ ਂਤ� ਮ� ਛੁਡਾਵ�....।'' 

ਿਡਪਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਿਢੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਨੱਥੂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਿਟਕੇ। ਹੱਥ� ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

''ਤੈਨੰੂ ਪਤੈ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨ� ...।'' ਿਡਪਟੀ ਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲ ਜ�ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨ�  ਦੁਬਾਰਾ 

ਗੱਲ ਤੋਰੀ। 

''ਿਡਪਟੀ ਮੇਰਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈ...ਉਸੇ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ...ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊ....ਮ� ਘੱਟ ਿਵਚ ਸਾਰ ਿਦ>....।'' 

''ਮੈਨੰੂ ਇਥ ਕੱਢੋ...ਿਜਵ' ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ....ਮੈਥ ਹੋਰ ਨਹ5 ਸਹਾਰ ਹੁੰ ਦਾ....ਜ� ਫੇਰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਿਦਉ...।'' 

ਬਹੁਤਾ ਉਹਤ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਇਕ ਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। 
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ਮੁੜ ਜਦ ਉਹਨ�  ਅੱਖ ਪੁੱ ਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਬੁੱ ਢਾ ਬਾਪ ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਿਸਰ ਝੱਸ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਧੰਨD  ਤਲੀਆਂ ਨੰੂ ਟਕੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਰੇ ਸਿਹਮੇ ਬੱਚੇ ਿਬਟਰ ਿਬਟਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

''ਚੌਧਰੀਆਂ ਨ�  ਪਿਲ> ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਿਜੰਦ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ। ਨਹ5 ਤ� ਉਹਨ� ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹ ਕੇ ਤੈਨੰੂ 

ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।'' ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨ�  ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ 

ਪੁੱ ਲ ਬੰਨ< ਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। 

ਤੇ ਉਹਨ� ਹੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੀਸਰੀ ਦਸਤਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ। 

ਇਹ ਿਦਨ ਿਦਹਾੜੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਦਨ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨਵ5 ਵਗਾਰ ਦਾ 

ਸੁਨ� ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ>ਦੀ ਹੈ, ਿਸਰ ਚੜ<ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ>ਦੀ ਹੈ। 

ਜੱੁਬੜ 'ਚ ਦੁਬਿਕਆ ਨੱਥੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਵ5 ਦਸਤਕ ਤ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬਾਪੂ ਨ�  ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਡ�ਗ ਚੁੱ ਕ ਲਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤ� 

ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹ5, ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਤ� ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧੰਨD  ਮਾਲਕ� ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਪੜੇ ਧਦੀ ਤੇ ਭ�ਡੇ ਮ�ਜਦੀ ਹੈ। ਆਿਖਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ 

ਉਹਨ� 'ਤੇ ਅਿਹਸਾਨ ਹੈ। 

ਬੰਸੋ ਨ�  ਿਕਤਾਬ� ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਕੀਲੇ ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਭੱਠ ਪਏ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪੜ<ਾਈ। ਚੁੱ ਲ<ਾ ਮੱਘਦਾ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਉਹ ਧਾਗਾ ਿਮੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਹੱਡ� ਦੀ ਮੁੜ ਨਰੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਿਪਆ ਨੱਥੂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਿਖਰ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ 

ਕੌਣ ਹੈ ? ਚੰਨੀ, ਉਹ, ਿਡਪਟੀ ਜ� ਫੇਰ ਚੌਧਰੀ ? 
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ਅਪਰਾਧ 
 

ਿਜ> ਹੀ ਟੀ.ਵੀ. @ਪਰ ਚਲਦੀ ਿਫ਼ਲਮ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਿਜਹਾ 

ਲੱਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਿਜਵ' ਅਸਮਾਨ5 ਉਡਦੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਖੰਭ ਕੱਟ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆ 

ਿਡੱਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੇਲ< ਸੁਪਰਟ�ਡ�ਟ ਸੋਫੇ ਿਵਚ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਟੰਗ ਿਵਚ ਟੰਗ 

ਅੜਾਈ ਿਪਆ ਡਾਕਟਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰਟ�ਡ�ਟ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਬਾਕੀ ਦੇ 

ਮਿਹਮਾਨ ਲੜਖੜਾ>ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਸੰਨਾਟਾ ਸੀ ਜ� ਬਾਹਰ ਸ਼� ਸ਼� ਕਰਦੀ 

ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ। 

ਮਿਹੰਦਰ ਨ�  ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਨੱਠਣ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ 

ਨਹ5 ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱ ਲ<ੇ  ਪਏ ਸਨ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨ�  ਬੇ-ਸੁਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਿਵਚ ਜੇ 

ਕੋਈ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਪਈ ਬੁੱ ਢੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਖ ਚੀਕ� ਮਾਰੇ ਸੁਪਰਟ�ਡ�ਟ ਨੰੂ ਜਗਾ ਨਹ5 ਸੀ 

ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੌ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਫੜ ਨਹ5 ਸੀ ਸਕਦੀ। 

ਫੇਰ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਪਹਾੜ ਿਜੱਡੇ ਦਸ ਵਰ<ੇ ਜੇਲ< ਿਵਚ ਿਕ> ਸੜੇ ? ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 

ਿਜਵ' ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜੇਲ< ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨ�  ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਾਇਆ ਤ� 

ਚਾਰ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹ5 ਸੀ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਜੇਲ< ਿਵਚ ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹ5 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। 

ਜੋ ਵੀ ਇਥ ਇਕ ਵਾਰ ਭੱਜ ਿਗਆ, ਬਸ ਭੱਜ ਹੀ ਿਗਆ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹ5 ਆਇਆ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਿਦਨ ਜੇਲ< 

ਿਵਚ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰਡਨ ਸਸਪ�ਡ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਿਜਵ' ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਭਲੁਾ ਿਗਆ। ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 

ਸੂਹ ਿਕਤ ਵੀ ਨਹ5 ਿਮਲੇਗੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਿਨਕਲ ਜਾਏਗਾ.....ਕਲਕੱਤੇ, ਮਦਰਾਸ, ਮੰੁਬਈ....ਿਜਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ5 

ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ।  

ਸੋਚ� ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ>ਦਾ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤ ਉਿਠਆ। ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਫੜ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ 

ਘੁਮਾਇਆ। ਮੁਰਦੇ ਿਜਹੇ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਅੰਗ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹ5 ਸੀ। ਿਜਧਰ ਵੀ ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾਈ, 

ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ। 

ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਉਸ ਨ�  ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਸਰ ਹੇਠ� ਗੁੱ ਛਾ-ਮੱੁਛਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਪੱਗ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੜ 

ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੱਗ ਿਸਰ @ਪਰ ਲਪੇਟ ਲਈ। ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਿਫਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਵ�ਗ ਲੜ 

ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਢੱਕ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗ। ਉਸ ਨ�  ਸੋਿਚਆ। 

ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਹੀ ਬੁੱ ਢੀ ਦੀ ਖੰਘ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜਕੜ ਲਏ। ਸਿਹਮ ਕੇ ਉਹ ਬਰ�ਡੇ ਿਵਚ 

ਖੜੋ ਿਗਆ। ਡਿਰਆ ਡਿਰਆ ਉਹ ਬੁੱ ਢੀ ਦੀ ਹਾਕ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਸ ਨ�  ਬੁੱ ਢੀ ਦਾ 

ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬੁੱ ਢੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰ ਨਹ5 ਸੀ ਿਲਆਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨ�  
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ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਧੁੱ ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜੇਲ< ਭੇਜਣ ਭੁੱ ਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨ�  ਖੁੱ ਲ<ੇ  ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ� ਿਵਚਰਨ ਦੇ 

ਸੁਪਨ�  ਲੈਣੇ ਸਨ। 

ਉਸ ਨ�  ਤਾਕੀ ਥਾਣ5 ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਤੱਿਕਆ। ਉਹ ਘੂਕ ਸੱੁਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜ� ਸਾਲ� ਦੀ ਬਨੀਤ ਉਸ 

ਦੀ ਿਹੱਕ ਉਤੇ ਿਸਰ ਰੱਖੀ ਿਕਸੇ ਪਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨ�  ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨੂਰ ਟਪਕ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਮਸ� ਉਸ ਨ�  ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੰੂਹ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਵਰਗੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ5 ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ 

ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦੇ ਘਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਬੁੱ ਢੀ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ....ਪੁੱ ਤ ਪੁੱ ਤ ਕਿਹੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱ ਲ< 

ਸੱੁਕਦੇ ਸਨ...ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਪਲੋਸਦੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਭੱਜਿਦਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱ ਢੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਚੱਿਲਆ ਸੀ...ਿਜ> ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ< 

ਕਲੋਨੀ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ< ਿਵਚ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਜਾਏਗਾ....ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ....ਸੁਪਰਡ�ਟ ਸਸਪ�ਡ ਹੋ 

ਜਾਏਗਾ...ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਢੀ ਮ� ਨੰੂ ਗਾਲ<� ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਬੁੱ ਢੀ ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ....ਉਨ< � ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ 

ਿਵਚ ਵਟ ਜਾਏਗੀ। 

ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹ5 ਰੁਕੇਗਾ....ਮਨ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਕੀ ਤ ਿਪੱਛੇ ਹਿਟਆ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਿਜ> ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋਿਹਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਧੁੜਧੁੜੀ ਿਜਹੀ ਿਛੜ ਗਈ। ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਨ�  ਖੁੱ ਲ<ੇ  ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਬੱਦਲੀਆਂ ਨ�  ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਿਕੱਕਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਦੀ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਲੀਕ ਬੱਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਬਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਉਹ 

ਬੱਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ ਚੁੰ ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਉਨ< � ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਨੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਬਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ<� ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ, ਜਦ ਿਸ਼ੰਦਾ ਉਨ< � ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਠ�  ਉਤੇ ਪਈ 

ਉਸ ਦੀ ਮ� ਨਾਲ ਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਨ< � ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱ ਲ< ਗਈ ਸੀ। ਉਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਠ� 

ਸਾਲ� ਦਾ ਸੀ। ਡਿਰਆ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ< � ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹ5 ਸੀ 

ਆਈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ ਉਨ< � ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਦੇਖ ਦੇਖ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੁਆਦ ਸੁਆਦ ਹੋ 

ਿਗਆ ਸੀ। 

ਵਾਪਸ ਜ�ਦੇ ਿਸ਼ੰਦੇ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਮ� ਨੰੂ ਇਕ ਪੁੜੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ�  ਚੁੰ ਨੀ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ<  ਲਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ 

ਿਦਨ ਉਨ< � ਦੇ ਘਰ ਸੱਥਰ ਿਵਿਛਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਧਾਹ� ਮਾਰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਦੀ ਬੁੱ ਢੀਆਂ 

ਠ� ਰੀਆਂ ਨ�  ਮਸ� ਧੀਰ ਬੰਧਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਗੋਦ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਨ�  ਵੈਣ ਪਾਏ ਸਨ। ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਇਆ ਉਹ 

ਕਈ ਿਦਨ ਖ਼ਾਲੀ ਮੰਜੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਜਦ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਹਨ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਧੁੰ ਦਲਾ ਿਜਹਾ ਅਕਸ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖ� ਿਵਚ ਉਕਰ ਜ�ਦਾ। ਸੜੇ ਿਜਹੇ ਕਪਿੜਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਰੜ ਬਰੜੀ ਦਾੜ<ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੱਕ ਿਵਚ ਆ>ਦੀ ਨਸਵਾਰ ਦੀ 
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ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ। ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਟੱੁਟੀ ਿਜਹੀ ਮੰਜੀ ਿਵਚ ਿਪਆ ਖF ਖF ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ 

ਕੋਲ ਪਏ ਬੱਠਲ ਿਵਚ ਥੱੁਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮ�, ਿਜਵ' ਿਸ਼ੰਦਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਲ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖ� ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ 

ਵਰਗੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਰਵੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਗੁੰ ਦਵੀਆਂ ਬਾਹ�, ਸੂਹੀਆਂ ਗੱਲ<�, ਗਠਵ' ਪੱਟ� ਤੇ ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਵਾਲੀ ਸੀ 

ਉਸ ਦੀ ਮ�। ਬਾਪੂ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਨਹ5 ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਨੱਕ ਚੜ<ਾ>ਦੀ ਤੇ ਗਾਲ<� ਕੱਢਦੀ ਉਸ ਨ�  ਕਈ ਵਾਰ 

ਦੇਖੀ ਸੀ। 

ਬਾਪੂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਤ� ਘਰ ਿਵਚ ਿਸ਼ੰਦਾ ਆ ਿਗਆ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਿਜਵ' ਬਾਪੂ ਦੇ ਿਚਤਾ ਿਵਚ ਹੀ 

ਜਲ ਗਏ। ਘਰ ਿਵਚ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਗੇਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੱਟ� ਤੇ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਮੱੁਛ� ਵਾਲੇ ਿਸ਼ੰਦੇ 

ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਕਦੇ ਨਹ5 ਸੀ ਥੱਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਸ਼ੰਦੇ ਨੰੂ 

ਚਾਚਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਿਸ਼ੰਦੇ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ 'ਪੁੱ ਤ' ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। 

...ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਬੋਗਨਿਵੱਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕੋਲ ਜਾ ਰੁਿਕਆ। ਸਾਹਮਣੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ 

ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘੂਕ ਸੱੁਤੇ ਹੋਣਗੇ....ਉਸ ਨ�  ਸੋਿਚਆ ਵਾੜ ਉਤ ਦੀ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਨੌਕਰ� ਵਾਲੇ ਕੁਆਟਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। 

ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ @ਪਰ ਸੇਰ ਦਾ ਿਜੰਦਾ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇ ਸੀਤੋ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ...ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਿਵਚ ਜ�ਦਾ ਜ� 

ਉਸ ਨੰੂ ਇਥੇ ਬੁਲਾ ਲ�ਦਾ....ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੀਤੋ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਨਹ5 ਸੀ ਦੇਣਾ....। ਿਪਛਲੇ ਕਈਆਂ 

ਿਦਨ� ਤ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ...ਪਰ ਮਿਹੰਦਰ ਨ�  ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ5 ਸੀ 

ਸਮਿਝਆ। ਉਸ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ� ਦੇ ਝਉਲੇ ਪ�ਦੇ ਸਨ...। ਸੀਤੋ ਨ�  ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦਾ ਗਲ ਘੱੁਿਟਆ 

ਸੀ...ਅਖੇ ਉਹ ਬੁੱ ਢਾ ਸੀ...ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਨਹ5 ਸੀ ਸਿਕਆ। 

ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਜਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੀ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜ�ਦਾ ਤ� ਸੀਤੋ ਵੀ ਿਖਝੀ ਿਖਝੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਨਾ 

ਕਦੇ ਮਿਹੰਦਰ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਮੰੂਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕਪੜੇ ਧਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਮਿਹਕ ਜ�ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਿਗੱਲੇ ਕਪਿੜਆਂ ਨਾਲ ਿਚਪਕੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 

ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁੱ ਕੀ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਧਦੀ ਸੀਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਘੰੁਮਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਫਰਸ਼ ਉਤੇ ਝੱੁਕੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 

ਿਵਚਲੀ ਲੀਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜ�ਪਰ ਨੰੂ ਪਾੜ ਸੱੁਟੇ...ਉਸ ਨੰੂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਏ...। 

ਪਰ ਿਜ> ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜ�ਦੀਆਂ। ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਦਾ 

ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਨੰੂ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਮੁੜ ਆ>ਦਾ। 

ਪਰ ਿਜ> ਹੀ ਸੀਤੋ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਹ5, ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਿਪਘਲ ਗਈ। ਪਰ 

ਿਜ> ਿਜ> ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਟਦਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਮ� ਵਰਗੀ ਹੀ ਬੈਤਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ 

ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾਿੜਆ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਥੱੁਕ 

ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਪਾਸਾ ਭੁਆ ਲ�ਦਾ।  
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ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ� ਦੀ 

ਮਿਹਕ ਮਾਣੇ...। 

ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵ�ਗ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਜੇਲ< ਜ�ਦੀ ਹੋਵੇ...। ਉਹ ਵੀ ਕੈਦਣ ਸੀ...ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਘਰੇ 

ਕੌਣ ਰੱਖਦੈ...। 

ਜ� ਹੋ ਸਕਦੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਿਵਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ? ਸਵਰਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਦਆਂ 

ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੂਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਰਵਨ ਦਾ ਕੁਆਟਰ, ਿਜਥੇ ਸਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜ�ਦੇ ਸਨ...ਿਤੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ 

ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਉਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ....। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਸਕੇ ਤ� ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਪ"ਬੰਧ ਵੀ 

ਸਰਵਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੇਲ< ਦੀਆਂ ਕੈਦਣ� ਅਕਸਰ ਇਥੇ ਆ>ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਮਰਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚ-ਧੂਹ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ 

ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਿਪਆ ਜੁਿੜਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।  

ਸਰਵਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਿਵਚ ਬੱਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਮੰਨ< ੀ ਿਮੰਨ< ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵਰਲ� ਥਾਣ5 ਛਣ ਕੇ ਸੜਕ ਉਤੇ 

ਲਕੀਰ� ਿਖੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। 

''ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ...।'' ਸੋਚਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੱੁਠੀਆਂ ਬੱਝ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਲ 

ਘੁਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਸਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਗਲ ਿਵਚ ਸੱੁਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਉਹ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟ ਦਏ।  

ਮਿਹੰਦਰ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਿਗਆ। ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰ� ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ 

ਦੇਿਖਆ। ਇਨ� ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਹਨ� ਨ�  ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਿਟਆ ਸੀ। ਤੇ ਤ� ਹੀ ਲੋਕ� 

ਦੇ ਮੇਹਿਣਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹ5 ਤ� ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

''ਤੰੂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੰੂ ਮਰਦ� ? ਤੇਰੀ ਮ� ਨ�  ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਿਸ਼ੰਦਾ ਕਰ ਿਲਆ...।'' 

ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਿਵਚ ਿਹੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲਦਾ ਤ� ਇਹੋ ਤਾਹਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨ�  ਨੰੂ ਚੀਰ 

ਿਦੰਦਾ। ਅੱਧ-ਮੋਏ ਪੰਛੀ ਵ�ਗ ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁਸਤੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜ�ਦੀ। ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਉਹ 

ਘੱੁਗੂ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮ� ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਤੇ ਿਸ਼ੰਦੇ ਨੰੂ ਸੌ ਸੌ ਗਾਲ<� ਕੱਢਦਾ। 

ਪਰ ਜਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਡਤ� ਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਉਸ ਹੱਥ ਗੁੱ ਡੋ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਪਾਗਲ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਗੁੱ ਡੋ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਦਾ ਨ�ਅ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੀ ਵ�ਗ ਿਹਣਿਹਣਾਏ। ਗੁੱ ਡੋ ਨ�  ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰਦ ਨੰੂ 

ਵੰਗਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਕੜ ਪਾਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਕਰਪਾਨ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਪੇਟੀ 

ਹੇਠ ਲਕੋ ਿਦੱਤੀ। ਜਦ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਿਗਆ ਉਹ ਦੋਹ� ਦਾ ਿਸਰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਿਜ> ਹੀ ਇਕ ਿਦਨ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਪੇਟੀ ਹੇਠ ਹੱਕ ਮਾਿਰਆ ਿਕਰਪਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮ� ਨ�  

ਯਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਿਨਭਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਮਚਦੇ ਭ�ਬੜ ਹੋਰ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਵਰਸਦੀ ਅੱਗ 

ਦੀ ਿਸ਼ੰਦਾ ਤਾਬ ਨਹ5 ਸੀ ਝੱਲ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਢੱਗੇ ਵ�ਗ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਨਹੱਥੀ ਮ� ਹੀ 

ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਭੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨ�  ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਿਜਹਾ ਿਚਹਰਾ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ 
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ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ...ਸ�ਕੜੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਲਟਕ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਮਿਹੰਦਰ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਹ5 ਸੀ ਸਿਕਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਠ�  ਮ� ਦੇ ਗਲ ਿਵਚ ਧਸ ਗਏ ਸਨ। ਮ� ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਵ�ਗ ਉਸ ਦੀ ਿਹੱਕ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਸੀ....ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

....ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਡਦਾ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਿਜ> ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਉਪਰ ਵੱਿਜਆ, ਉਹ ਤ"ਬਕ ਿਜਹਾ ਿਗਆ। ਉਸ 

ਨ�  ਸਰਵਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਵਲ ਿਧਆਨ ਮੋਿੜਆ। ਉਹ ਵਾਧੂ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ 

ਸੀ? ਜੋ ਜੀਅ ਆਵ ੇਸੋ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਜੇਲ< ਆਉਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕਲੋਨੀ ਿਵਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਸੀ। ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤ ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨ�  ਜੇਲ< ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਬਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਥੇ 

ਿਡਊਟੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਹ ਤ� ਕਦ ਦਾ ਸ= ਿਗਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹ5 ਤ� ਹੁਣ ਤਕ ਿਕੰਨ�  ਹੀ ਵਾਰ 

ਘਿੜਆਲ ਨ�  ਟਨ ਟਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨ5ਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਘਿੜਆਲ ਦੀ ਟਨ ਟਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ 

ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਜਾਗਦਾ 

ਜਾਗਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਿਵਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 

ਜਦ ਉਹ ਨਵ� ਨਵ� ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਘਿੜਆਲ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਤ� ਸੌਣ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦੱਤਾ। ਿਜ> ਹੀ 

ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲਗਦੀ ਘਿੜਆਲ ਦੀ ਟਨ ਟਨ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਨI  ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। 

ਅੰਦਰ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਚਕਰਾ ਿਗਆ। ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੈਠਕ� ਅਸਲ ਬਹੁਤ 

ਸੰੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਦਨ�  ਕਿਹਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਕੈਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਰਦੇ ਉਸ ਨ�  ਦੇਖੇ ਸਨ। 

ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਦਰ� ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜੇਲ< ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ? ਜੇਲ< ਦਾ 

ਗੇਟ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ' ਉਹ ਚੂਿਹਆਂ ਵਾਲੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵਚ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ? ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਿਦਮਾਗ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਹੱਥ ਮਿਰਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮ� ਉਸ ਹੱਥ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਿਜਧਰ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਖ਼ੂਨ 

ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮ� ਦਾ ਪਰਛਾਵ� ਉਸ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹ5 ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਹਾਲ� ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਰੀਆਂ ਿਦੰਦੀ, 

ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾ>ਦੀ ਤੇ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਘੱੁਟ ਕੇ ਸੱੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ>ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਝੱਖੜ ਝੱੁਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ 

ਨਹ5 ਸੀ ਆ>ਦੀ। ਇਹ ਦੋਿਚੱਤੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਇਥੇ ਿਲਆ ਿਬਠਾਇਆ ਸੀ ? 

ਫੇਰ ਜਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਨ�ਅ 'ਮ� ਦਾ ਸ਼ੇਰ'' ਰੱਖ ਿਲਆ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ, ਿਜਵ' ਉਹਨ� ਉਸ ਦੋ 

ਮੰੂਹ ਉਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 'ਮ� ਦਾ ਸ਼ੇਰ' ਜਾਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨ�ਅ ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਬੜੀ ਿਚੜ ਚੜ<ਦੀ 

ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਤਰੇਲੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਅੱਖ� ਗੱਡ ਲ�ਦਾ। ਉਸ 

ਨੰੂ ਿਗਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹ5 ਸੀ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਮ� ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨੰੂ 

ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਹ ਭਲਾ ਇਕ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਿਕਵ' ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਪਰ ਇਹ 

ਗੱਲ� ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਦੱਸ ਸਿਕਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨ� ਸੁਨਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨ� ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ 
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ਬਹਾਦਰ� ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਹਨ� ਉਸ ਨੰੂ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਿਬੱਿਲਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਸੀ। ਿਜਵ' ਿਕਤੇ ਉਸ 

ਨੰੂ ਿਚੜੀ ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ� ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। ਜੇਲ< ਿਵਚ ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲੁਗ ਲੁਗ ਕਰਦਾ 

ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਰੰਨ ਸਭ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵ�ਗ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਨ�ਅ 

ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਨ� ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਚਾੜ< ਿਲਆ ਸੀ। ਗੱਲ<� ਪੁੱ ਟਣੀਆਂ, ਚੂੰ ਡੀਆਂ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰ ਮ ਚੱਟ ਕਰਨੀ 

ਤ� ਿਜਵ' ਜੇਲ< ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਆ>ਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਜੇਲ< ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ5 ਸੀ ਸੁਣੀ। 

''ਇਥੇ ਕੀ ਮ� ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਇਐ ਂਬਈ ਹਾਰ ਪੈਣ।'' ਆਖ ਕੇ ਸਗ ਉਹਨ� ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਹਲ� 

ਪਿਹਲ ਉਹ ਘੰਿਟਆਂ ਬੱਧੀ ਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨ�  ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਸਸਕੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨ�  

ਹੰਝੂ ਪੂੰ ਝੇ। ਆਪੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਅੱਖ� ਪੂੰ ਝ ਕੇ ਉਠ ਖੜਦਾ। ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੰੁਨ ਤੰੁਨ ਭਰੀ ਜੇਲ< ਿਵਚ 

ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ...ਟੰੁਡ-ਮਰੁੰ ਡ ਰੱਖ ਵ�ਗ.... 

ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਨ� ਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹ5 ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਜੇਲ< ਿਵਚ ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨ�  

ਕਾਫੀ ਿਸੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵਚ ਿਤੰਨ 

ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਕਦੇ ਪੈਰ� ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹ5 ਸੀ ਪੈਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਿਸਆਸੀ 

ਚਾਲ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲਣਗੇ। ਜੇਲ< ਤ� ਉਹਨ� ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਜੇਲ< ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਿਦਨ ਵੀ ਿਦਲ 

ਉਤੇ ਨਹ5 ਸੀ ਲਾਈ। 

>ਝ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ5 ਸੀ। ਦਸ5 ਪੰਦਰ5 ਿਦਨ5 ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਹਾਨ�  ਘਰੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ 

ਆ>ਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਕ� ਜਿਲਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਿਲਆ>ਦੇ ਸਨ। 

ਮਿਹੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਕੂਲੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਨ� ਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਰਿਹਮ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨ� ਝਟ 

ਉਸ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਵੀ ਮੌਜ� ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨ� ਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵੀ। ਕੰਮ ਕਾਜ 

ਕੋਈ ਨਹ5 ਸੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੰੂ ਖੁਲ<ਾ। 

ਨ� ਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਘੱੁਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਪੱਟ� ਉਤੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ 

ਚਾਅ ਚੜ<ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ<� ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕਰੰਟ ਿਜਹਾ ਦੌੜ ਜ�ਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਿਸ਼ਆ 

ਜ�ਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਿਸਆ ਜ�ਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਧੁੜਧੁੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਆ>ਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 

ਨ� ਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੁਦਗੁਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਸ਼ਆ ਜ�ਦਾ। ਨ� ਤਾ ਜੀ ਵੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਨਾਲ ਘੁਟਦੇ। ਜਦ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰ ਦੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਰੀਰ� ਿਵਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਬਦਬੂ 

ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਅਤੇ ਿਸ਼ੰਦੇ ਿਵਚ ਿਨਕਲੀ ਸੀ। 

ਨ� ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਗਿਲਆਨੀ ਿਜਹੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ 

ਕੇ ਖੜੋ ਿਗਆ। 
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ਲੁਕਦਾ ਿਛਪਦਾ ਉਹ ਜੇਲ< ਦੇ ਗੇਟ ਤਕ ਅੱਪੜ ਿਗਆ। ਦੂਰ ਖੜੋ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ 

ਹੇਠ� ਤ ਲੈ ਕੇ @ਪਰ ਵਲ ਤਿਕਆ। ਿਕੰਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ, ਉਹ 

ਕੈਦੀ ਅਖਵਾ>ਦੇ ਸਨ-ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲ� ਬੱਧੀ ਤੜਪਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹ 

ਅਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ ਇਕ ਤਾਕੀ-ਨੁਮਾ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹ5 ਲੰਘਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਿਵਚ ਅੜੇ ਕੀਲੇ ਨੰੂ ਕੱਢਣ 

ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹ5 

ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਪਰ ਨਹ5 ਸੀ ਉਠ ਸਕੀ। 

ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੇਲ< ਵਾਲੀ ਸ�ਝੀ ਕੰਧ ਨੰੂ ਜੱਫੀਆਂ 

ਪਾਈ ਜ� ਹੀਰ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਨ�ਅ ਲੈ ਕੇ @ਚੀ @ਚੀ ਚ�ਗਰ� ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� 

ਉਹ ਇਸ ਤਰ<� ਕਰਨ ਤ ਸੰਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ<� ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜ> ਿਜ> ਉਹ 

ਜੇਲ< ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਢਲਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਤ> ਿਤ> ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ 

ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜੇਲ< ਿਵਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਨ�  ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਾਿਣਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤਰੀਕ 

ਭੁਗਤਣ ਿਗਆ ਘਰੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਆ>ਦਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਵਰਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਿਵਚ ਸਵਰਗੀ ਝਲਕ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਤੇ 

ਕੋਈ ਜੇਲ< ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਿਜਹਾ ਹੋ 

ਿਗਆ ਸੀ। @ਚੀ-@ਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਿਮਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸ= ਜ�ਦਾ 

ਸੀ। 

ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ<ੇ ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵੀ ਿਖ਼ਆਲ ਆਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨ�  ਬੜੀਆਂ ਮੱੁਠੀਆਂ 

ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਿਮੰਨਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ....ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨD  ਕੋਲਦਾਅ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਿਵਗੜਦਾ 

ਸੀ ? ਧੰਨD  ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਉਤੇ ਨੱਚਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਧੰਨD  ਨ�  ਚੇਤੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾੜੂ ਸਭ ਨੰੂ ਮੌਜਾ 

ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਘਰ� ਿਵਚ ਤਾਈ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹਾਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਲ< ਤਕ 

ਯਾਰੀ ਿਨਭਾ>ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਲਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤ� 

ਬਸ ਗੱਲ� ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱੁਟ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸੀ, ''ਲੈ ਧੰਨD  ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ 

ਮਾਣ ਲੈ।'' ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਧੰਨD  ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਅੱਖ� ਿਵਚ 

ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੁਪਨ�  ਲਈ ਉਹ ਧੰਨD  ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਰੰਭ ਿਦੰਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਤ ਹ� ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਕਈ 

ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਧੰਨD  ਵੀ ਬਣਨਾ ਿਪਆ ਸੀ।  

ਪਰ ਿਬਨਾ ਵਾਅਦਾ ਿਨਭਾਏ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਨ� ਤਾ ਜੀ ਵੀ। 

ਗੇਟ ਉਤੇ ਖੜੇ ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੇਲ< ਿਵਚ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ 

? 'ਮ� ਦੇ ਸ਼ੇਰ' ਤ ਉਹ 'ਨ� ਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰੰਨ' ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ 'ਰੰਨ' ਸ਼ਬਦ ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿਚੜ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਈ। 

ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ ਿਜਵ' ਿਕਧਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਅਣਖ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਉਤੇ ਮ� ਦਾ ਗਲ ਘੱੁਟਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹੰਦਰ ਿਜਵ' ਮਰ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ....'ਮਿਹੰਦਰ ਕੈਦੀ'...।  
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''ਚਲੋ ਖੈਰ ਮ� ਹੁਣ ਇਸ ਨਰਕ ਿਵਚ ਨਹ5 ਜਾਵ�ਗਾ...।'' ਸੋਚਿਦਆਂ ਉਸ ਨ�  ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੇਲ< ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਢੱਿਕਆ ਤੇ ਜੇਲ< ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ।  

ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੱਪ ਵ�ਗ ਮੇਲਦੀ ਸੜਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਪਹੁੰ ਚਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਿਹੱਕ ਉਪਰ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ ਲਿਹ ਜਾਏਗਾ....ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ ਮਿਹੰਦਰ ਬਣ 

ਜਾਏਗਾ। 

ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉਪਰ ਖੜਾ ਸੰਤਰੀ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਔਕੜ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। >ਝ ਉਥੇ ਿਕਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱ ਛ 

ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੇਲ< ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ...ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਆਇਆ 

ਸੀ...। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਈ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟਣ ਵੀ ਿਪਛੇ ਨਹ5 ਹਟੇਗਾ। ਇਥੇ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗੂਠ�  ਉਸ ਨੰੂ 

ਇਥ ਭਜਾ ਵੀ ਿਲਜਾਣਗ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਸੀ। 

ਉਹ ਸਰਵਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਅੱਗ ਲੰਘਣਾ ਨਹ5 ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। >ਝ ਵੀ ਉਹ 

ਡੰਡੀ ਧੁਰ ਤਕ ਿਵਰਾਨ ਸੀ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ� ਦੀ ਛਾਵ' ਛਾਵ' ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਿਨਗਾਹ ਨਹ5 ਚੜ< ਸਕਦਾ। 

ਿਜ> ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਕ ਦਮ ਖੁਿਲ<ਆ। ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਿਰਆ 

ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਿਵਛ ਿਗਆ। ਇਕ ਪ"ਛਾਵ� ਅੰਦਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਿਰਆ ਮੁੜ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਧਸ ਿਗਆ। 

ਪ"ਛਾਵ� ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਡੰਡੀ ਉਪਰ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਇਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੇਠ� ਉਹ ਦਮ ਘੱੁਟ ਕੇ ਖੜੋ ਿਗਆ 

ਸੀ। 

''ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ?'' ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ। ਧਕ ਧਕ ਵੱਜਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 

ਦੀ ਉਸ ਨ�  ਲੱਖ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੜਕਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ। 

ਪ"ਛਾਵ' ਨ�  ਵੀ ਿਜਵ' ਉਸ ਨੰੂ ਤਾੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਉਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਸੀਤੋ ਸੀ। ਕੁਆਟਰ ਆਈ ਸੀ 

ਤੇ ਕੋਠੀ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਣ ਲੱਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵਰਗਾ ਮਿਹੰਦਰ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ� ਦਾ 

ਗਲ ਘੱੁਟਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਸੀਤੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ�, ਇਕੋ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗਲ ਘੱੁਟ 

ਦੇਵੇਗਾ...ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਡੰਡੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਖੜੋਤਾ। 

ਪਰ ਸੀਤੋ ਡਰੀ ਨਹ5। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਉਪਰ ਿਲਆ ਸਾੜ<ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲਾਹ 

ਕੇ ਮੋਿਢਆਂ ਉਪਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਦਾ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਿਚਹਰਾ ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਿਗਆ। ਥੋੜ<ਾ 

ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾੜੀ ਿਖਸਕਾ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਛਲਕਣ 

ਲੱਗੀਆਂ। 

ਮਿਹੰਦਰ ਨ�  ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਉਤ ਪੱਲਾ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ>ਦੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੱੁਠੀਆਂ ਿਢੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਸੱੁਕਣ ਲਿਗਆ। ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਿਪਆਸੀਆਂ ਿਨਗਾਹ� ਸੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅੱਧਨੰਗੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉਪਰ ਿਟਕ ਗਈਆਂ। 

''ਆ ਵੇ ਿਨਖੱਟੂਆ, ਦੇਖ� ਤੇਰੀ ਗਰਮੀ-ਿਨਤ ਆਂਨ�  ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਨL ...ਉਸ ਬੁੱ ਢੇ ਖੂਸਟ ਤ ਤ� ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 
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ਤੇ ਿਬਨਾ ਿਝਜਕ ਦੇ ਸੀਤੋ ਨ�  ਉਸ ਦੀ ਬ�ਹ ਫੜ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਵਾਹੋ ਧਾਹੀ ਚੁੰ ਮਣ ਲੱਗੀ। 

ਉਹ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਉਪਰ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ....ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ...ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 

ਹਜ਼ਾਰ�-ਸੁਪਿਨਆਂ ਵ�ਗ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਲ ਕੁਲ ਨੰੂ ਟੱੁਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਿਨਮੋਝਾਣਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਕੇ 

ਉਠ ਖੜੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਹ5, ਇਹ ਸਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਪਆ ਸੀ...ਸੱਚਮੱੁਚ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ। 

ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਸਮ� ਖਲੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੀਤੋ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਕ ਬਦਬੂ ਸਾਰੀ ਿਫਜ਼ਾ ਿਵਚ 

ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਤੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਬੂ ਿਜਹੜੀ 

ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਅਤੇ ਿਸ਼ੰਦੇ ਿਵਚ ਿਨਕਲੀ ਸੀ। 

ਬਦਬੂ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਿਵਚ ਥਰਥਰਾਹਟ ਆਈ 

ਤੇ ਉਹ ਸੀਤੋ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। 

''ਪਰ� ਹਟ ਕੰਜਰਾ...ਇਹ ਤੇਰੀ ਮ� ਦਾ ਗਲ ਨਹ5 ਿਜਸ ਨੰੂ ਘੱੁਟ ਦੇਵ'ਗਾ...ਇਹ ਸੀਤੋ ਐ..ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈਆਂ 

ਦੇ ਗਲ ਘੱੁਟੇ ਨ� ...।'' 

ਉਸ ਨ�  ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਪਰ<� ਵਗਾਹ ਮਾਿਰਆ। ਕਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਉਠੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਤੁਰ 

ਪਈ। ਉਸ ਨ�  ਇਕ ਵਾਰ ਿਪਛ�ਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ<� ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਥੱੁਕ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵ' ਮਿਹੰਦਰ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਖ 

ਕੇ ਥੱੁਿਕਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ<� ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਹੰਦਰ ਨੰੂ ਝਟਕਾ ਿਜਹਾ ਲਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਮਿਹੰਦਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਆਪਣੀ ਮ� ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗੂਠ�  

ਸੀਤੋ ਦੇ ਗਲੇ ਤ ਿਕ> ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਰਹੀ। 

ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰ� ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਦੇ ਅਕਸ ਉਭਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ 

ਅੱਗ ਵਰਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮ� ਦੇ ਹਠ ਫਰਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨ� ਥਰਥਰਾਹਟ� ਿਵਚ ਉਭਰਦੇ ਸ�ਕੜੇ ਪ"ਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ 

ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਹਥੌਿੜਆਂ ਵ�ਗ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। 

''ਿਜਸ ਅੱਗ ਿਵਚ ਤੰੂ ਜਲਦ� ਉਸੇ ਿਵਚ ਮ� ਜਲਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੰੂ ਕੀਤੈ ਉਹੋ ਮ� ਕਰਦੀ ਸੀ....ਧੰਨD  ਵੀ ਮੇਰਾ 

ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤੋ ਵੀ ਫੇਰ ਤੰੂ ਸੀਤੋ ਦਾ ਗਲਾ ਿਕ> ਨਹ5 ਘੱੁਿਟਆ ? ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਿਕ> ਨਹ5 ਘੱੁਟਦਾ ? ਤੰੂ ਮੇਰਾ 

ਗਲਾ ਇਸੇ ਲਈ ਘੱੁਿਟਆ ਿਕ ਮ� ਤੇਰੀ ਮ� ਲਗਦੀ ਸੀ ? ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ?...ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ 

ਸੀ?'' 

ਉਸ ਕੋਲ ਿਜਵ' ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ"ਸ਼ਨ ਦਾ @ਤਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠ�  ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ� ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਘਿੜਆਲ ਉਪਰ ਹੁੰ ਦੀ ਟਣ ਟਣ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਖਲਲ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਉਸ ਨ�  ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ। ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਿਜਵ' ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਸੀਤੋ ਆਪਣੇ ਿਠਕਾਣੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਸੀ। 

ਜੇਲ< ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਸੰਤਰੀ ਨ�  ਆਪਣਾ ਪਿਹਰਾ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ ਸੀ। 
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''ਮ� ਕਸੂਰਵਾਰ ਹ�, ਮ� ਨਹ5 ਭੱਜ ਸਕਦਾ।'' ਸੋਚਿਦਆਂ ਉਸ ਨ�  ਿਸਰ ਉਪਰ ਲਪੇਟੀ ਪੱਗ ਪਰ<� ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। 

ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਦੇ ਭਾਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਉਹ ਜੇਲ< ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। 

ਸੰਤਰੀ ਨ�  ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ< ਿਦੱਤਾ। ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਲ< ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ 

ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਨਹ5 ਸੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ� ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਵਲ ਿਦੱਤੀ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹ5 ਸੀ। 
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ਸਟਾਰ 
 

ਿਜ> ਿਜ> ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਦਨ @ਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਿਤ> ਿਤ> ਉਹਨ� ਦੇ ਹ=ਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਸਨ। 

ਭੋਗ ਪੈਣ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਦੋ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਪਰ ਪੁੱ ਜਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨ� ਿਗਣਤੀ ਸੌ ਤਕ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ 

ਅੱਪੜੀ। 

ਪ"ੀਤਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖ ਨਹ5 ਸੀ ਝਪਕ ਸਕੇ। ਪ"ਬੰਧ ਿਵਚ ਥੋੜ<ੀ ਿਜਹੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੋ 

ਗਈ ਤ� ਸਭ ਗੁੜ-ਗੋਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਇਰ� ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਿਰਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹ5 ਸੀ ਿਕ 

ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ� ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਲਕੋਨਾ ਪਏ। ਉਹ 'ਮਾਸੂਮ�' ਲਈ ਲੜਦਾ 'ਆਿਤਵਾਦੀਆਂ' ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਬਨ� 

ਬੁਲਾਇਆਂ ਹੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਪੰਜ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਇਸ ਵਾਰ ਤ� ਿਗਣਤੀ ਦੁਗਣੀ 

ਿਤਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਪ"ਬੰਧ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸ=ਪੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਬਰਸੀ ਦਾ ਪ"ਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ� ਸ਼ੋਰ� ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਧ� 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਿਚਪਾਉਣ ਤ ਲੈਕੇ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ  

ਸ਼ਿਤਹਾਰ ਤਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮ� ਨੰੂ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ 

ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਿਨਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ"ੀਤਮ ਨ�  ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ5 ਛੱਡੀ। ਕਈ ਿਦਨ ਟੈਕਸੀ ਘੰੁਮਦੀ ਰਹੀ। 

ਲੀਡਰ� ਅਤੇ ਅਫਸਰ� ਵਲ ਿਦਖਾਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ� ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਉਠਣ ਿਵਚ ਿਦੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਿਮਆਨ�  ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਹਲਵਾਈ ਿਬਠਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮੰਗ� ਰੱਖਣ ਅਤੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤ� ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ 

ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਜੇ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਨ�  ਵੀ ਿਪੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਪੁਿਲਸ ਿਪੰਡ 

ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ�  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ� ਉਸ ਤ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨ�  ਆਉਣਾ ਹਵੇ ਤ� ਪੂਰੀ ਚੌਕੀ 

ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ-ਫੜਾਈਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਗ ਡਗੇ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਿਲਸ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਤ� ਕੀ, ਿਕਸੇ ਹੋਮਗਾਡੀਏ ਨ�  ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦਖਾਈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਤ ਗਲਤ ਿਕਆਸ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ"ੀਤਮ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ , 

ਚਾਹੇ ਤ� ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਰਾਗ ਵ�ਗ ਿਮੰਟ� ਸਿਕੰਟ� ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ"ਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥਾਣੇਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤ� 

ਪਾਪੜ ਤ� ਵੇਲਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜੋਖਮ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਜ�ਦੈ। 



39 

 

ਸੌਿਖਆਂ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਿਮਲਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭੋਗ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ। ਮਾੜੀ ਿਕਸਮਤ ਉਸੇ 

ਿਦਨ ਮੁਕਤਸਰ ਬੱਸ ਕ�ਡ ਹੋ ਿਗਆ। ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਭ ਉਥੇ ਉਲਝ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਇਹ ਵੀ ਨਹ5 ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਮਦਰਦ� ਦੀ ਧੀਰ ਬੰਧਾਉਣ ਲਈ 

ਉਹਨ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ"ਤੀਿਨਧ ਘਲੇ ਸਨ। ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜਦ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨ�  ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ< ਕੇ 

ਸੁਣਾਇਆ ਤ� ਸਭ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉਠ�  ਸਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ"ੀਤaਮ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ 

ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰ�ਟ। ਿਦਨD  ਿਦਨ ਿਗਰ ਰਹੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਮਨD ਬਲ ਨੰੂ ਠੰੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰ� ਐਲਾਨ� ਵ�ਗ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ-ਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ 

ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਫਤਰ� ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹ5 ਸੀ ਿਪਆ। ਛੇ ਮਹੀਨ�  

ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਦਆਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦ ਫ਼ਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤ� ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱ ਠੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ 

ਲੱਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਹੀ ਪ"ੀਤਮ ਨ�  ਬਰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਸੱੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿਹਆ ਸੀ। 

ਹਰ ਇਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨ�  ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ 

ਹੈ। ਿਕਸ ਨ�  ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨ�  ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ ਲਗਦਾ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤ� ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਿਕਥੇ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਫਸਰ� ਨੰੂ ਸਾਲ� ਬੱਧੀ ਯਾਦ ਰੱਖ 

ਸਕੇ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਯਾਰ� ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨ�  ਵੀ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਠ 

ਿਵਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਤੇ ਵੇਹਲਾ ਖੜਾ ਪ"ੀਤਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਿਚੜਨ ਲਿਗਆ। ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ 

ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਿਨ>ਦਾ ਉਤਾਰਨ ? ਿਨੰਮ< ਚੜ<ੇ ਕਰੇਲੇ ਵ�ਗ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਵਗਾੜਨ ਲਈ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਰੁੱ ਖਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ 

ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉਤ ਿਕਧਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀਲਾ ਗਰਦਨ 'ਚ ਆ ਅਿੜਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਇਹਨ� ਦੀ ਹੀ ਧਸ 

ਿਦਖਾ>ਦਾ ਿਰਹਾ। ਘਰ ਆਏ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰੂਹ-ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਰੱਿਖਆ। 

ਸਗ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਧ ਹੀ ਧਰਦਾ। ਸ਼ਰੀਕ� ਨ�  ਤ� ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ 

ਵੱਡੇ ਨਰੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ। 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨ�  ਤ� ਿਫਟਕਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਖੰਡ ਪਾ>ਦਾ ਸੀ। ਪ"ੀਤਮ ਦੀ ਮ� 

ਨੰੂ ਿਗਲਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤ ਿਬਨ� ਧੇਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਨਹ5 ਰੱਿਖਆ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੰੂ 

ਿਗਲਾ ਸੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭੁੱ ਖ ਨੰਗ ਤ ਿਬਨ� ਕੁਝ ਨਹ5 ਸੀ ਪ�ਦਾ। ਿਪਉ ਦਾਿਦਆਂ ਤ 

ਿਵਰਾਸਤ 'ਚ ਿਮਲੇ ਿਤੰਨ ਿਕਿਲਆਂ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨ�  ਇਕ ਿਸਆੜ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹ5 ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਏ ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ 

ਵ�ਗ ਦਸ ਵੀਹ ਿਕੱਲੇ ਅੜਕਾ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਤ� ਉਸ ਤ ਵੀਹ ਸਾਲ 
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ਿਪਛ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਿਸੱਧੂ ਫਾਰਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੰੁਡੇ ਨਹ5 ਪੜ<ੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਅਫ਼ਸਰ� ਨਾਲ ਵੱਧ 

ਚਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀ ਮਿਹਫਲ ਜੰਮਦੀ ਸੀ। ਮੁਰਗੇ ਿਰਝਦੇ ਤੇ ਬੋਤਲ� ਖੁੱ ਲ<ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ 

ਨ�  ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਿਲਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹ5 ਤ� ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਿਟਕਟ ਵੱਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁੱ ਸੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨ�  

ਬਰਸੀ ਲਈ ਫੁਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹ5 ਿਦੱਤੀ। ਿਜਸ ਬਾਪ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਲਈ 

ਕੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਫੋਕੀਆਂ ਟੌਰ<� ਖਾਤਰ ਿਕ> ਆਪਣਾ ਝੱੁਗਾ ਚੌੜ ਕਰਦੀ ਿਫਰੇ। 

ਿਗਲਾ ਤ� ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਪ"ੀਤਮ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 

ਨਹ5 ਸੀ ਲਈ। ਪ"ੀਤਮ ਨ�  ਹਰ ਿਡਗਰੀ ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਿਵਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਰਗੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਉਹ ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਿਦਵਾ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਸੇ ਚੰਗੀ 

ਕੁਰਸੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲ�ਦਾ। 

ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਜੇ.ਐਸ. ਚਿਹਲ ਦਾ ਨ�ਅ ਪੜ< ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਭ�ਬੜ ਬਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਜ਼ਮਾਨ�  'ਚ 

ਉਹ ਪ"ੀਤਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ<ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਲ ਤ ਕੁੱ ਕੜ ਨਹ5 ਸੀ ਆ>ਦਾ ਭਲੇਮਾਨਸ ਨੰੂ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਅਤੇ 

ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਨ ਤ ਿਸਵਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨ�  ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਹ5 ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ 

ਕਦ ਦਾ ਕੰਨI  ਫੜ ਕੇ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਪਤਾ ਨਹ5 ਿਕਸ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਡੰਗਰ� ਵ�ਗ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਘੰੁਮਦਾ ਿਰਹਾ। ਦਾਰੂਆਂ ਿਵਸਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਉਸ 

ਨ�  ਬੀ.ਏ. ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਥੱਬਾ ਨD ਟ� ਦਾ ਡੋਨ� ਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਿਕਧਰ ਲਾਅ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਖਰੀਦ ਿਦੱਤੀ। ਜੱਜ� ਦੀਆਂ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਨਕਲੀਆਂ ਤ� ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿਟਆਲੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਪੇਪਰ ਿਕਸ ਨ�  ਬਣਾਏ, 

ਿਕਥੇ ਛਪੇ, ਿਕਥੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਜਦ ਪਰਛਾਵ' ਵ�ਗ ਕੋਈ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ 

ਤ� ਮੈਿਰਟ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਿਕਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੀਤਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਚੜ< ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ 'ਤੇ 

ਜਾ ਬੈਠਾ। ਦੋ ਨੰਬਰ� ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਛਿੜਆ ਪ"ੀਤਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਛਿੜਆ ਚਿਲਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਖੁੱ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਗ਼ਮ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਪ"ੀਤਮ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹ5 ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਟੱੁਟੀਆਂ ਫੁੱ ਟੀਆਂ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਿਡਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਬਲਦੀ 

ਤੇ ਹੋਰ ਫੂਸ ਪੈ ਜ�ਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ 

ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਹੈ। ਧੜਾ ਧੜ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਹੈ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ�ਭ ਲਈ। 

ਹੋਰ ਤ� ਹੋਰ ਹੌਲਦਾਰ ਅਬਦੱੁਲ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨ�  ਹੀ ਧੁੱ ਮ� ਪਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਲਾਈਸ�ਸ ਹੀ ਰਿਹਮਾਨ ਦੇ ਨ� ਸੀ ਬਾਕੀ 

ਸਭ ਕੰਮ ਅਬਦਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਛੇ ਥਾਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਉਨ< � ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਿਵਚ। ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨ�  

ਇਹਨ� ਹੀ ਥਾਿਣਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖ�ਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾ, ਚੋਰ, ਜੇਬ-ਤਰਾਸ਼ ਜ� ਸਟੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜਾ 

ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹ5 ਸੀ ਭਰਦਾ। ਜਦ ਅਬਦੁਲ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਨ< � ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਉਹ ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਚੜ<ਨ। ਿਪਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ, ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ। ਿਹੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਹੱਸਾਪੱਤੀ, 

ਦਾਰੂ ਿਸਕੇ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦਾਰੂ ਿਸਕਾ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ� ਤ ਅਬਦੁਲ 

ਵਾਕਫ ਸੀ। ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਾਹ ਪੁਚਕਾਰੇ, ਰੀਡਰ�, ਸਟੈਨD ਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠ-ਤੁਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੱਜ� ਦੀਆਂ 
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ਕੀਤੀਆਂ ਵਗਾਰ� ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ 'ਰਿਹਮਾਨ', 'ਰਿਹਮਾਨ' ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ<� ਦਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ।  

ਗੁਰਮੁਖ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਰਿਹ ਚੁਕੇ ਹੌਲਦਾਰ� ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣਾ 

ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਿਜਨ< � ਨੰੂ ਪ"ੀਤਮ ਖੜਾ ਿਦਖਾਈ ਨਹ5 ਿਦੰਦਾ ਉਨ< � ਨੰੂ ਬੈਠਾ ਕੀ ਖਾਕ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ? 

ਉਸ ਦਾ ਮਤ ਸੀ।  

ਖੈਰ ! ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਪੂ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਿਸ਼ਕਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜ> ਿਗਆ 

ਸੀ, ਪ"ੀਤਮ ਨ�  ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਸੀ।  

ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਥ� ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਸਮਝੇਗਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਸੋਨ�  ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਰਗੀ ਸੀ ਿਕ ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਆ>ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਰਹੀ।  

ਇਸੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਪ"ੀਤਮ ਸਵੇਰ ਤ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ।  

ਧੂੜ� ਪੁੱ ਟਦੀ ਫੀਅਟ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਧਰਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ 

ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ< ਦੀਆਂ ਮਾੜ� ਧਾੜ� ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤ� ਨਹ5 ਿਕ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ� 'ਤੇ 

ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭੰਡੀ ਪ"ਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਚੁਪਕੇ ਿਜਹੇ ਆ ਕੇ ਵੀ  

ਆਪਇਟਮ�ਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਗੰਨਮੈਨ� ਨਾਲ ਿਘਰੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰੂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਦਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ"ੀਤਮ ਅੰਦਰ ਿਵਹੂ ਘੁਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਮਾੜਚੂ ਿਜਹੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰ ਸੱਪ� ਵ�ਗ ਉਸ ਨੰੂ ਡਸਨ ਲੱਗੇ। 

ਦਸ ਵਰ<ੇ ਪਿਹਲ� ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਲ< ਦੇ ਖੰਭ ਤ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤ ਮਾਰ 

ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 'ਨਲੀ ਚੋਚ' ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਰੇਡੀਮੇਡ ਕਪਿੜਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 

'ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਨL ਣ� ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨ�  ਿਜ>ਿਦਆਂ 

ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹ5 ਸੀ ਛੱਡੀ। ਮੋਇਆ ਵੀ ਤ� ਹਾਥੀ ਵ�ਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ�  

ਰਿਹੰਦਤੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੇ। ਏਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਹੋਰ ਮੰਜੀ 'ਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਤ� ਿਕਸੇ ਨ�  ਸੰਦੀਪ 

ਨੰੂ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹ5 ਸੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਲੱਖ ਆਖੀ ਜਾਣ ਸੰਦੀਪ ਨ�  ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੰੂ 

ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਐ। ਭਰਤੀ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱੁਠ-ਭੇੜ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ 

ਗਈ ਨਾਲੇ ਇਕ ਸਟਾਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਸਭ ਅਫਵਾਹ� ਦਬ ਗਈਆਂ। 

ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇਖ ਕੇ ਪ"ੀਤਮ ਦੇ ਿਦਲ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਉਹਦੇ 

ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਿਨਤ ਿਦਹਾੜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ 

ਸਾਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੰਦੇ ਨ�  ਰਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਹ5 ਿਜ>ਦੇ। ਜੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 

ਪਿਹਲ� 'ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ' ਟੱੁਟ ਜਾਵੇ ਤ� ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਿਜਸ ਤਰ<� ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਹਤ ਸੀ ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਤ� ਉਸ ਨ�  ਵੀਹ ਸਾਲ ਨਹ5 ਸੀ ਮਰਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ ਨ�  

ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਨਹ5। ਿਬਨ� ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਚਾਹੇ ਿਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਲਓ ਕਦੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਨਹ5 

ਹੁੰ ਦਾ। 

ਹੁਣ ਤ� ਡਾਕੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨ�  ਦਸ� ਸਾਲ� ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਲਾਈਨ 

ਿਦਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ< ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਕਪਤਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਿਗਆਂ ਨੰੂ ਥਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ 

ਚਾਨਸ ਖਰਾਬ ਨਹ5 ਕਰਦੇ। 

ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹ5 ਆਈ। ਇਹ ਨਹ5 ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ 

ਿਨਬੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ5 ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਡ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ। ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ� ਵਾਲੀ ਗਰਜ 

ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਤਵਾਦੀ ਦੰੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਦਮਾਸ਼� ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਠਕਾਨ�  

ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। 

ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨ�  ਿਜਥੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਸ�ਸੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਚੁਕ ਚੁਕ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕੋਹ 

ਦੂਰ ਿਨਕਲ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਸ਼ਰਾਬ� ਵਾਲੇ ਸੁਸਰੀ ਵ�ਗ ਸ= ਜ�ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ<� ਉਸ ਨ�  ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ 

ਸਨ। 

ਗਰੀਬੜੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ� ਸ�ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ' ਿਨਬਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਤ� ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਇਲਮ ਨਹ5। ਜਦ 

ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱੁਠ ਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 

ਪ"ੀਤਮ ਨਾਲ ਪੜ<ਦੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਿਸਨ� ਮੇ ਿਵਚ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਨ< � ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਕਈ ਿਦਨ ਪੁੱ ਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ 'ਬਿਕਆ' ਤ� ਰੂੰ  ਵ�ਗ ਬੋਰੀ ਿਵਚ ਤੰੁਨ ਕੇ ਨਿਹਰ ਵਲ ਜ�ਦੇ ਉਸ ਨ�  

ਤਕੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛੱਪੀ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਨਿਹਰ ਿਵਚ 

ਡੋਬਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਸ ਦੇ ਪੜ<ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੰਕਿਜਆਂ 'ਚ ਕਸੇ, ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ�  

ਅਤੇ ਜਮੂਰ� ਨਾਲ ਮਾਸ ਿਖਚਵਾ>ਦੇ ਬੇਅੰਤ, ਜਗਜੀਤ ਅਤੇ ਜੂਨਸ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਇਿਤਹਾਸ 

ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਡ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਸੀ ਜ� ਬਦਲੇ ਹਲਾਤ� ਦਾ ਮੰਡ ਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੰੂ ਸ5ਹ ਵ�ਗ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

ਕਈ ਮਹੀਨ�  ਮੈਡੀਕਲ ਘਲਦਾ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨ�  ਘੜਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਸਥ� 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਪਿਹਲ� ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਵੀਹ 

ਬਦਮਾਸ਼� ਨੰੂ ਚ=ਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦਓ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁਿਲਸ ਵਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਜ�ਦਾ। ਨਕਸਲੀਏ 

ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਿਦਨ� ਿਵਚ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਬਚ ਉਨ< � ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਲੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤ� ਕੁਨਬੇ ਦਾ 

ਕੁਨਬਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਵਰਿਗਆਂ ਦੇ 

ਿਕੱਸੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ।  
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ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਿਗਆ ਵੀ ਤ� ਕਬੂਤਰ ਵ�ਗ ਅੱਖ� ਮੀਚ ਲਈਆਂ। ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨ�  ਕਦੇ ਪ"ਵਾਹ 

ਨਹ5 ਕੀਤੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਪੂਰਬ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਪੱਛਮ ਵਲ ਜ�ਦੀ। ਬ�ਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਾਰ� ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕੁਟਾਪਾ 

ਸ�ਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ<ਦਾ। ਕੋਈ ਝਪਟ ਨਹ5। ਕੋਈ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹ5। ਅੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨ�  ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ 

ਿਦੱਤੇ। ਮੁੜ ਉਹੋ ਪੁਿਲਸ ਲਾਈਨ।  

ਿਜਹੜਾ 'ਖਾੜਕੂਆਂ' ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹ5 ਿਦੰਦਾ ਤ� ਉਨ< � ਦਾ ਿਸਰ ਭਿਵਆਂ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਿਹਟ ਿਲਸਟ 'ਤੇ ਚਾੜੀ ਿਫਰਨ। 

ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤ� ਫੇਰ ਇਕੋ ਰਾਹ ਸੀ। ਉਹੋ ਰਾਹ ਿਜਸ 'ਤੇ 

ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨ�  ਸੰਦੀਪ ਤੁਿਰਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁਿਲਸ ਚਾਹੇ ਤ� ਿਦਨ� 

ਿਵਚ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਾੜੇ ਦਾ ਟਟੂ ਕਿਰਆ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਹੂਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਨ�  ਸਭ ਕੁਝ 

>ਗਲ ਦੇਣ�। ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁਟ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। 

ਪਾਠ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਪ"ੀਤਮ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ� ਬਾਅਦ ਿਬਨ� ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੰੂਹ 

ਬਣਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਥੁਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਐਨ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ>ਦੇ ਪ"ਧਾਨ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਖ਼ੁਦ ਡੁਬਦੇ ਨੰੂ ਿਤਨਕੇ ਦਾ 

ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤ� ਪੁਿਜਆ ਹੈ। ਪ"ੈਸ 'ਚ ਖ਼ਬਰ� ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤ� ਹੋਏ। 

ਪ"ਧਾਨ ਦੀ ਮੱਧਮ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਧਕ ਧਕ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਪ"ਧਾਨ ਦੀ ਤੋਰ ਉਦ 

ਹੀ ਮੱਠੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਨਹ5 ਤ� ਉਹ ਘੋੜੇ ਵ�ਗ ਛਾਲ� ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ5 ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਉਹ ਪ"ਧਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਲਆ। 

ਪ"ਧਾਨ ਉਸ ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਖਿਝਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਪ"ੀਤਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਉਸ ਨ�  ਠਾਹ 

ਸੋਟਾ ਜੜ< ਿਦੱਤਾ। 

''ਸਰਕਾਰ ਤੈਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹ5। ਸਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨ�  ਕਤਲ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ�  ਕੀਤੈ। ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ 

ਨਾਲ ਤ� ਉਹਦਾ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹ5 ਸੀ।'' 

''ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਨ� । ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਾਪੂ 

ਦਾ ਿਰਵਾਲਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਿਨੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜ� ਧਾੜ� ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅਸਲਾ ਕੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹ5 

ਹੁੰ ਦੀ।'' 

ਪ"ਧਾਨ ਦੇ ਿਸਧੇ ਸਪਾਟ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪ"ੀਤਮ ਇ> ਬੜਬੜਾ ਉਿਠਆ ਿਜਵ' ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਤਲ ਗਰਦਾਿਨਆ ਿਗਆ 

ਹੋਵੇ। 

''ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਨ�  ? ਫੇਰ ਿਕਸ ਨ�  ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ?'' ਪ"ੀਤਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥਥਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

''ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹ5....ਰਣਜੀਤ ਿਪੱਛੇ ਆ>ਦੈ...ਹੁਣ ਤਫਸੀਸ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦਉ....। 

ਤੰੂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਆਪ� ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ�ਗੇ...'' 
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ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਰ� ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਪ"ੀਤਮ ਦੀ ਿਪੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਲ ਵੱਧ 

ਿਗਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨ�  ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। 

ਬੁੱ ਤ ਬਣੇ ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਘੰੁਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਲੱਗੀ। 

ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਏਨੀ ਿਸ਼ਦਤ ਨਾਲ ਿਕ> ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ''ਅਣਪਛਾਤੇ ਿਵਅਕੀਆਂ'' ਹੱਥ ਕਤਲ 

ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਸੀਸ ਤ ਤ� ਹਰ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੂਤ ਵ�ਗ ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ' ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਪੂਛ 'ਚ 

ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਸੱੁਟਣ ਤਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ<� ਪੁਿਲਸ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ 

ਵਾਰਸ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਹਰੀ ਨ5ਦ ਸ= ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਭਾਵ' ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ ਬੈਠ�  ਹੋਣ 

ਿਮਸਲ� 'ਚ ਉਹ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਅੱਪੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਤ� ਉਮੈਦ 

ਸੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕਾਰ� ਘੰੁਮਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਸਕੀਆਂ ਪੀਣ ਨੰੂ। 

ਫੇਰ ਿਕਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਵਗਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ। 

ਰਣਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੰੂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪ"ੀਤਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨD  ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਬੰਦੇ ਝਟੇ 

ਇਕ ਘੁਮੇਰ ਿਦਲ ਿਵਚ ਉਠ ਕੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਜਾ ਚੜ<ਦੀ। ਿਡਗਦਾ ਿਡਗਦਾ ਉਹ ਮਸ� ਹੀ ਸੰਭਿਲਆ ਸੀ। 

ਰਣਜੀਤ ਨੰੂ ਿਕ> ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਆਈ 

ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਤ� ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਿਜFਦੇ ਿਜFਦੇ 

ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਏਕ ਅੱਧ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤ� ਉਹ ਕਈ ਰਾਤ� ਵੀ ਕੱਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  

ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ<ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ। ਘੰਿਟਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਚੱਠ�  

ਖੋਲ<ੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਪ"ੀਤਮ ਤ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨ�  ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮ� ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨ�  ਬੰਦੂਕ ਨੰੂ 'ਦਫਾ ਕਰਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਸ਼ਵਿਦਆਲੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਤ� 

ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੱਭਣ ਤ� ਉਹ ਿਰਵਾਲਵਰ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਨ� ਲੱਭ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖਿੜਆਂ ਖਿੜਆਂ ਹੀ ਪ"ੀਤਮ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਦਮਾਗ ਨ�  ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱ ਥੀ ਸੁਲਝਾ 

ਲਈ। 

ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ5 ਸੀ। ਮਣ ਮਣ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਇਕ ਨੁਕਰ 

ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। 

ਪ"ਧਾਨ ਮਾਇਕ ਤੇ ਗਰਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪ"ਧਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਧ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 

ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ' ਗੁਰਮੱੁਖ ਦੇ ਕਾਤਲ� ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨ� 'ਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਕਟਿਹਰੇ ਿਵਚ ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਕਉਲੇ ਨਾਲ ਸੰੁਗੜੇ ਬੈਠ�  ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਿਬੰਦੇ ਝਟੇ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਿਵਰਾਟ ਪੁਲਸੀਆ ਰੂਪ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਰਣਜੀਤ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਅੱਖ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਤੰਨ� ਲੋਕ� ਿਵਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ 

ਦੇ ਲੰਬੇ ਖੂੰ ਖਾਰ ਹੱਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ"ੀਤਮ ਦੀ ਿਗਚੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। 
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ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਘੰੁਮਣ ਲਿਗਆ। ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਕੰਨ� ਨੰੂ ਸ� ਸ� 

ਤ ਿਬਨ� ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ5 ਸੁਣ ਿਰਹਾ। 

ਮ� ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਹੱਥ� ਪੈਰ� ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਨਾਲ 

ਿਕਸ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਅੱਖ ਿਮਲਾਵੇ। 

ਡਿਰਆ ਸਿਹਿਮਆ, ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਉਿਠਆ ਤੇ ਹਨ� ਰੀ ਸਬਾਤ 'ਚ ਸੰਦੂਕ� ਲਾਗੇ ਪਏ ਪਲੰਘ 

'ਤੇ ਜਾ ਿਡੱਗਾ। 

ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਤਰ<� ਤਰ<� ਦੇ ਉਹਨ� 'ਚ ਉਭਰਦੇ ਿਚਤਰ ਉਹਨੰੂ ਡਰਾਉਣ 

ਲੱਗੇ। ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਥ� ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਰਣਜੀਤ ਉਸ ਦੀ 

ਮ� ਤ ਚੈਕ ਹਿਥਆ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਸਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਿਨੱਗਰ ਬੂਟ� ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸੰੁਗੜ ਿਗਆ। 

''ਤੰੂ ਇਥੇ ਿਪਐ.ਂ...ਅਸ5 ਤੈਨੰੂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਹੰਬ ਗਏ....।'' ਪ"ੀਤਮ ਉਤਲਾ ਖੇਸ ਿਖਸਕਾ ਕੇ ਜਦ ਮ� ਨ�  ਤਿਕਆ 

ਪ"ੀਤਮ ਿਸਰਹਾਣੇ 'ਚ ਮੰੂਹ ਦੇਈ ਹੁਬਕੀ-ਹੁਬਕੀ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮ� ਦੀ ਵੀ ਭੁੱ ਬ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਬਾਲ� ਵ�ਗ ਉਸ ਨ�  ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਗੋਦ ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ ਤੇ ਵਾਹੋ ਧਾਹੀ ਚੁੰ ਮਣ 

ਲੱਗੀ। 

''ਤੰੂ ਏਨਾ ਿਕ> ਓਦਰ ਿਗਐ ਂਪੁੱ ਤਰ...ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਐ ਉਸ ਨ�  ਇਕ ਿਦਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ....ਤੇਰਾ 

ਬਾਪ ਤ� ਨ� ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਰਐ....।'' 

ਆਖਦੀ ਮ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ<� ਤੇ ਿਗਰੇ ਿਨੱਘੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨ�  ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿਹਰ ਚੂਸ ਲਈ। ਮ� ਤ� ਹਾਲੇ ਵੀ 

ਉਸ ਨੰੂ ਓਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਪ"ੀਤਮ ਨੰੂ ਸੰਭਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਸਾਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤੈਨੰੂ ਕਾਹਦਾ ਿਫਕਰ ਐ ਭਾਣਜੇ....। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੁੱ ਠ�  ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਦਖਲ-

ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮ� ਆਪੇ ਿਕਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਿਫਟ ਕਰ ਿਦF...। ਦੇਖ5 ਚਾਰ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਥਾਣੇਦਾਰੀ 

ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰੂ।'' 

ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ"ੀਤਮ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਪ"ਧਾਨ @ਚੀ @ਚੀ ਗੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਬੁਲਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰ� ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ"ੀਤਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਸੁਪਨ�  ਲਟਕਣ ਲੱਗੇ। 

ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਸਟਾਰ� ਦੇ ਸੁਪਨ� । 
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ਬਦਲੀ 
 

ਲਾਗੇ ਬਣਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਨ�  ਜਦ ਤ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ ਉਸਾਿਰਆ ਸੀ 

ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ' ਬੰਗਲੇ ਨ�  ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਿਲਸ਼ਕ� ਮਾਰਦੇ ਬੰਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ 

ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਇ> ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ' ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਚਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨ�  ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ ਜਦ ਬੰਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਬਣਾ>ਦਾ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਲ� ਤਕ ਿਵਖਰੇ ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਿਹ ਉਹ ਅੱਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ�  ਠ� ਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ 

ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ<� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵ' ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹ5 ਸੀ।  

ਿਦਨ� ਿਵਚ ਬੰਗਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹ� ਪੁੱ ਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਇਵ' ਉਸਰਨ 

ਲਿਗਆ ਿਜਵ' ਿਕਸੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਜਾਦੂਨਗਰੀ ਉਸਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸੁਬ<ਾ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਦਾਤਨ ਲਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜਦ 

ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਤ� ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਲੱਗੇ ਬਰੇਤੀ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਢੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦ 

ਉਹ ਦਫਤਰ ਮੁੜਦਾ ਤ� ਉਹ ਿਕਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰ ਦੇ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਿਲਸ਼ਕ� ਮਾਰ ਿਰਹਾ 

ਹੁੰ ਦਾ। 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁਲੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਅਖੇ ਗੁਆਂਢ ਤ� ਕੁੱ ਤੇ 

ਿਬਿਲਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹ5 ਹੁੰ ਦਾ ਉਹਨ� ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਤ� ਵੱਡਾ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਵਿਸਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਅੰਤ� ਦਾ ਭਲਾਮਾਨਸ। 

ਸੁਬ<ਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ : 

''ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ....ਤੁਸ5 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸ5 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹ�।'' 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ� ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ5 ਛੱਡੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਿਵਚ ਉਹਨ� ਹਰ ਤਰ<� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। 

ਿਦਨ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹ ਕਰ ਕਰ ਿਪਲਾ>ਦੀ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹ5 ਸੀ 

ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨ�  ਉਹਨ� ਦੇ ਨਲਕੇ ਨੰੂ ਹੀ ਤੋਿੜਆ ਸੀ। 

''ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਐ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ। ਬਦਲ ਸੱੁਟੋ ਪਰੇ...ਦੋ ਕਮਰੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕੀ ਲਗਦੈ ? ਸੀਿਮੰਟ 

ਸੁਮੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸ5 ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ।'' ਇਕ ਿਦਨ ਬੈਿਠਆਂ ਬੈਿਠਆਂ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਨ�  ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਗੱਲ ਖਾਸੀ ਟੰੁਬੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤ� ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਹੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਰਿਹਣਾ ਤ� ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਿਵਚ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਕਮਰੇ, ਫੁੱ ਲ� ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। 

''ਬਹੁਤੇ ਨਹ5 ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਚੰਗੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।'' ਸੋਚ ਕੇ ਇਕ ਰਾਤ ਗੱਲ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ 

ਪਤਨੀ ਸਿਵਤਰੀ ਕੋਲ ਤੋਰੀ। ਸਿਵਤਰੀ ਨੰੂ ਿਜਵ' ਯਕੀਨ ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਉਠ ਕੇ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉਪਰ 

ਆ ਬੈਠੀ। 

''ਅੱਜ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸ5 ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ। ਿਕੰਨ�  ਿਦਨ� ਦੀ ਿਦਲ 'ਚ ਐ ਬਈ ਅਸ5 ਵੀ ਦੋ ਕਮਰੇ 

ਖੜ<ੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਏ ਗਏ ਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ>ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਮਰੇ ਤ� ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪਾ ਲ� ਦੈ। ਘਰ ਿਲਪਦੀ ਦੇ ਮੇਰੇ 



47 

 

ਤ� ਹੱਥ ਹੀ ਝੜ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟ� ਖੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨ� । ਕਦੇ ਇਧਰ ਿਕਰ ਿਗਆ ਕਦੇ ਉਧਰ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੱਡ ਡਰ। 

ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਏ। ਮ� ਤ� ਸਵਰਗ 'ਚ ਈ ਪਹੁੰ ਚ ਜ� ਜੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸ5 ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਿਪੱਛੇ ਜੇ 

ਜਦ ਲੀਲਾ ਦਾ ਪ"ਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਤ� ਮ� ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਸਦੀ ਜਾਵ�। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਜੀ ਕਰੇ ਘਰ ਿਨਕਲ ਜਾਵ�। 

ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸੌ ਮਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਿਮੱਟੀ 'ਚ ਿਮਲ ਗਈ।'' 

ਸਿਵਤਰੀ ਨ�  ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਝਾਿੜਆ। 

''ਪਰ ਗੱਲ ਤ� ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਐ।'' 

''ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਕਰੋ। ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ<� ਚਲਦੈ। ਨਾ ਸਾਉਣ ਸੁਕੇ ਨਾ 

ਹਾੜ ਹਰੇ। ਨਾ ਕੁਝ ਪਲੇ ਹੋਇਐ ਨਾ ਿਸਰੇ ਚਿੜਐ। ਿਪੱਛੇ ਜੇ ਜਦ ਛਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪੇ ਿਕਧਰ ਪੈਸੇ ਆ 

ਗਏ ਸੀ। ਫੇਰ ਤਾਏ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਲਗ ਿਗਆ ਸੀ ਆਪੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਨਹ5 ਤ� ਦਫਤਰ 

ਹੀ ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਜ�ਦੇ ਐ।'' 

ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਕਧਰੇ ਅੱਧ ਸੱੁਤੀ ਸਰੋਜ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਵ' ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨ�  

ਰਜਾਈ ਪਰੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। 

''ਹ� ਡੈਡੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਉ। ਮ� ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਨੀ ਆਂ ਤ� ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਰਿਹ 

ਜਾਨੀ ਆਂ। ਉਹ ਨੀਲਮ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤ� ਤਿਹਸੀਲ ਿਵਚ ਕਲਰਕ ਏ ਨਾ। ਉਹਨ�  ਿਕਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਐ। ਗੀਤ 

ਦੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰ� ਨ�  ਵੀ ਐਤਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾ ਿਲਐ। ਦੇਖੋ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਗੋਹੇ ਦੀ ਬੂ ਆ>ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਐ। 

ਮੰਮੀ ਏ ਕੇ ਿਲਪਨD  ਪੋਚਨD  ਏ ਨੀ ਹਟਦੀ, ਿਪੱਛੇ ਜੇ ਜਦ ਰੀਟਾ ਆਈ ਤ� ਨੱਕ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਈ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੀ 

ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਬਸ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨ�। ਹੁਣ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਮੈਨੰੂ ਿਖਝਾ>ਦੀ ਐ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਮ� ਵੀ 

ਆਪਣਾ 'ਬਰਥ-ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਕਰ�। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮ� ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਫਟ ਦੇ ਕੇ ਆ>ਦੀ ਹ�। ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਿਗਫਟ ਲੈਣ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ5 ਿਮਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਿਮੱਟੀ ਘਟੇ ਨਾਲ ਿਲਬੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਨ� । ਡੈਡੀ ਜੀ 

ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ...ਿਜਵ' ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ...।'' 

ਫੇਰ ਉਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹ ਇਨ< 5 ਿਦਨੀ ਬੀ.ਏ. 

ਿਵਚ ਪੜ<ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੀ। ''ਦੇਿਖਆ...ਬੱਚੇ ਿਕਵ' ਘਟੀਆ ਘਟੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨ� ...। 

ਖੁਲ< ਕੇ ਕਦੇ ਆਖ ਵੀ ਨਹ5 ਸਕਦੇ...ਅਗ ਤੁਸ5 ਗਲ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹੋ...ਦੁਨੀਆਂ ਿਕੰਨੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਐ...ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ  

ਕੂਲ� ਕਾਲਜ� 'ਚ ਪੜ<ਦੇ ਨ� । ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਟ�ਡਰਡ ਤ� ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪ�ਦੈ, ਤ� ਹੀ ਿਨਭਦੀ 

ਐ।'' 

''ਮ� ਿਕਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਿਕਹੜਾ ਿਦਲ ਨਹ5 ਕਰਦਾ। ਮ� ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਗਆ 

ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਜਾਨਾ। ਤ� ਉਨ< � ਨੰੂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਿਦਲ ਕਰਦੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣ....ਇਕੱਠ�  

ਬੈਠ ਕੇ ਗਪ-ਸ਼ਪ ਕਰੀਏ...ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀਏ...ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੀਏ...ਪਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੱਚੇ ਖੋਲੇ ਿਵਚ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ 

ਕਰਦੈ...ਨਾ ਿਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�...ਤ� ਹੀ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਜਾਈਦੈ...।'' 
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ਸਰੋਜ ਿਕੰਨ� ਹੀ ਿਚਰ ਰਕੇਸ਼ ਨੰੂ ਧੂੰ ਹਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਿਟਚਰ� ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ 

ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। 

''ਡੈਡੀ ! ਕੀ ਸਰੋਜ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਐ ?'' ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਘੁਸੜ ਗਏ, ਿਜਥੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠ�  ਸਨ। 

''ਸੱਚ ਵੀ ਐ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ।'' 

''ਕੀ ਮਤਲਬ ?'' 

''ਿਦਲ ਕਰਦੈ ਬਣਾ ਲਈਏ...ਪਰ ਬ�ਕ ਬੈਲੰਸ ਕਿਹੰਦੈ ਪੈਸੇ ਿਕਥ ਆਉਣਗੇ।'' 

''ਛਡੋ ਪਰ<ੇ। ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਿਚਆ ਕਰੋ। ਿਜਹੜਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਿਮਿਲਐ, ਉਹ ਲਾ ਿਦਉ। ਸੁਿਣਐ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਨ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੈ। ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਲਉ। ਦੋ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਔਖੈ। ਹ�, ਪਰ ਇਕ 

ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਧਆਨ ਰਿਖਓ। ਮੇਰਾ ਰੀਿਡੰਗ ਰੂਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸ5 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ 

ਨੰਬਰ ਨਹ5 ਆਏ। ਪਰ ਮ� ਕੀ ਕਰ�। ਇਥੇ ਪਿੜ<ਆ ਿਕਥੇ ਜ�ਦੈ। ਭੋਰਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤ� ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣ ਲਗਦੀ ਐ। ਮਾੜੀ 

ਜੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤ� ਮੱਛਰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਖ�ਦੇ ਨ� । ਲੋਆਂ ਦਾ ਨ� ਸੁਣ ਕੇ ਤ� ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉਡ ਜ�ਦੇ ਨ� । ਪੜ<ਨ ਲਈ 

ਘਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਅਰਾਮ-ਦਾਇਕ ਕਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਰੀਿਡੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾ ਿਦਉ। ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ। ਜਦ ਕਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦੈ ਪਤਾ ਏ ਨੀ 

ਲਗਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰ ਦੈ।'' 

''ਪਰ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਤ� ਸਾਰੀ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਐ...।'' 

ਉਸ ਨ�  ਆਖ ਤ� ਿਦਤੈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਮੇ ਦਾ...ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਮ� ਪੇਿਕਆਂ ਤ ਿਲਆ ਿਦ>। ਬਾਕੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 

ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਉ। ਇੰਨ�  ਕੁ ਨਾਲ ਦੋ ਕਮਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਬਸ...।'' ਸਿਵਤਰੀ ਨ�  ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ। 

''ਪਰ ਕੁਝ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ।'' 

''ਆਪੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਰਿਹੰਦੇ ਨ�  ਸਾਰੇ ਰਕੇਸ਼ ਦੇ।'' 

''ਠ� ਕੇਦਾਰ ਅੰਕਲ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਨ� ...ਸੀਿਮੰਟ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣਗੇ...ਉਨ< � ਨੰੂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ 

ਲਿਗਐ।'' ਸਰੋਜ ਨ�  ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦੁਆਈ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨ�  ਠ� ਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਜਵ' ਨੱਚ ਹੀ ਉਿਠਆ। ਉਸ ਨ�  

ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਹੱਥ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਪਠ ਉਤੇ ਰੱਿਖਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ� 

ਨਾਲ ਬਜਰੀ, ਬਰੇਤੀ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਸੁਟਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਅ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ 

ਬਣਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮਕਾਨ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਖਰਚੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਨ< � ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਸਰੇ ਚੜ< ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਨ�  ਕਹਾ ਸੀ। 

ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਜਟ। ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਦੋ ਬੈਡਰੂ ਮ, ਇਕ 

ਰੀਿਡੰਗ ਰੂਪ, ਡਰਾਇੰਗ-ਰੂਪ, ਰਸੋਈ, ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਤੇ ਸਟੋਰ। 
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ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਿਵਚ ਰੁਝ ਿਗਆ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ, ਟਾਈਪ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 

ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਆਥਣ ਉਗਣ ਘਰ ਿਵਚ ਮਿਹਫਲ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਦੀਆਂ। 

ਫੇਰ ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ ਆ ਿਗਆ ਜਦ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਘਰ ਨੰੂ ਆ>ਦਾ ਹੀ 

ਉਹ ਭੱਠ�  ਉਤੇ ਇੱਟ� ਨੰੂ ਆਖ ਆਇਆ, ਿਮਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਈ ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੰੂ ਘਰ ਦਾ ਤਾ ਿਠਕਾਣਾ 

ਸਮਝਾ ਆਇਆ। 

ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਫੂਸੜੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਉਡ ਿਗਆ। ਹਾਲੀ ਤ� ਉਨ< � ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 

ਦੋ ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ ਢ�ਚਾ ਹੀ ਮਸ� ਖੜ<ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਿਡੰਗ ਰੂਮ, ਸਰੋਜ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 

ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਾਲ5 ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 

ਉਨ< � ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਹ ੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਿਮੰਟ ਥੁੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਥ ਆਸ ਸੀ ਉਥ ਿਤਨਕਾ ਵੀ ਨਾ 

ਿਮਿਲਆ। ਹਾਲ5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਿਸਰ ਉਤੇ ਖੜ<ਾ ਸੀ। 

ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ� ਿਨਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਿਜਸ 

ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਉਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ ਿਫਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਿਨਰਾ ਫਰਾਡ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। ਿਦਨ ਿਵਚ ਵੀਹ ਵੀਹ ਵਾਰ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਿਮੱਠੂ ਨੰੂ ਜਦ ਉਸ ਨ�  ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤ� ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜ� ਮੰੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ 

ਨ�  ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

''ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਿਪਐ...ਨਵ� ਐਕਸੀਅਨ ਇਹੋ ਜਾ ਆਇਐ ਇਕ ਬੋਰੀ ਨਹ5 ਿਹਲਣ 

ਿਦੰਦਾ....ਦੋ ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ...ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਿਦਨ ਠਿਹਰੇ। ਿਜੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਿਲਉ....।'' 

ਪਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਤ ਕੀ ਭੁਿਲਆ ਸੀ। ਿਨਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੀਿਮੰਟ ਦੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨ�  ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਇਛੁਕ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਹ ਤ� ਬਲੈਕ ਿਵਚ ਸੀਿਮੰਟ ਖਰੀਦਣ ਤ 

ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਿਰਆਇਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਬੋਰੀਆਂ ਤ� ਕੀ ਉਹ ਤ� ਿਸੱਧੇ ਮੰੂਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨI  ਹਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ 

ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਡੀਕਣਾ ਪ�ਦਾ। 

ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਚਾੰਹੁਦਾ ਸੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਦੇ 

ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ<� ਕਰਨਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ5 ਸੀ ਲਿਗਆ। 

ਚਲੋ ਉਹ ਤ� ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਤਕ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਔਕੜ ਸਮ' ਿਜਗਰੀ ਦੋਸਤ 

ਨਿਰੰਦਰ ਨ�  ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਕ ਉਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪ"ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਨਿਰੰਦਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਉਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਡੀ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨ�  ਕੇਵਲ ਪੰਜ 

ਸੌ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤ� ਉਸ ਨ�  ਸਾਫ਼ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ : 

''ਦੋਸਤ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਿਵਚ ਮ� ਮਜਬੂਰ ਹ�। ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਐ...ਹੋਰ ਜੋ ਕਹ' 

ਮ� ਹਾਜ਼ਰ ਹ�।'' 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਨਿਰੰਦਰ ਨੰੂ ਕੀ ਉਸ ਨ�  ਚੁਹਲੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। 
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ਕੰਮ ਉਨ< � ਨੰੂ ਿਵਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ। ਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਿਡੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਸਰੋਜ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਿਕਧਰੇ ਨਜ਼ਰ 

ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਅਪੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਿਵਆਜ਼ 

ਉਪਰ ਪ"ਨD ਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਨ< � ਨੰੂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਅਤੇ 

ਨਿਰੰਦਰ ਉਤੇ ਕੁੜ<ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। >ਝ ਭਾਵ' ਉਨ< � ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਮਹੀਨ�  ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹ5 ਸੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਿਕ ਲੋਨ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ�  ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਤਨਖਾਹ ਲ� ਦੇ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹ5 ਸੀ ਬਣ ਿਰਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ 

ਵਾਲਾ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹੰਦਾ। ਉਸ ਨ�  ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਢੰਡੋਰਾ ਿਪਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਹੁਣ ਿਫਰ ਸ਼ਾਮ5 ਉਨ< � ਦੀ ਮਿਹਫਲ ਜੁੜਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਤਰੇ ਉਤਰੇ ਹੁੰ ਦੇ। ਉਨ< � ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ 

ਆਸ ਰਕੇਸ਼ ਉਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ5 ਤ� ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਸਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਕਦ ਬੀ.ਏ. ਹੋਈ ਤੇ ਕਦ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੀ। 

ਨੌਕਰੀ ਿਕਹੜਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਮਲ ਵੀ ਗਈ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਡੀ.ਸੀ. ਲਗਣਾ ਸੀ। 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹੁਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲਿਗਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਬਲਾ ਛੇੜ ਲਈ ਸੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ 

ਕਰਜ਼ ਉਸ ਨ�  ਸਹੇੜ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਉਲਝਨ ਿਵਚ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ @ਡ 

ਗਈ ਸੀ। ਨਵ' ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਜਵ' ਉਦਾਸੀ ਨ�  ਵੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। 

ਫੇਰ ਇਕ ਿਦਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇਕ 

ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਕਈ ਿਦਨ� ਦੇ ਘੋਲ ਿਪਛ ਸੁਝੀ ਸੀ। 

''ਇਹ ਿਕਵ' ਹੋ ਸਕਦੈ ? ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ? ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਪੰਡ ਰਹੀਏ...।'' 

''ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ� ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਹ ਿਦਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਿਜਵ' ਿਕਵ' ਿਜਊਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ 

ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਉਦ ਇੱਜ਼ਤ ਿਕਥੇ ਜ�ਦੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਮਕਾਨ ਿਕਹੜਾ ਿਕਤੇ ਜ�ਦੈ। ਿਕਰਾਏ ਉਤੇ ਹੀ ਦੇਣੈ। 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਨਾਲੇ ਰਕੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊ।'' 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਿੜਆ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਿਦਨ ਮੰੂਹ-ਹਨ� ਰੇ ਹੀ ਿਪੰਡ ਗੱਡਾ ਆਇਆ, ਉਸ 

ਿਵਚ ਸਮਾਨ ਲਿਦਆ ਿਗਆ। ਭ� ਭ� ਕਰਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਿਪੰਡ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ। 

ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਨਕਿਲਆ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਲੱਿਦਆ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ�  ਅੱਗੇ 

ਵਧ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ : 

''ਿਕਧਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ?'' 

''ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ।'' 

ਉਸ ਨ�  ਸੰਖੇਪ ਿਜਹਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ 

ਲਿਗਆ। 
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ਕੌਰਵ ਸਭਾ 
 

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਿਖੜਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਿਫਕਰ� ਨ�  ਦਬੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੱਸ ਿਵਚ ਨਹ5 

ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਿਨਗਾਹ ਆਪਣੇ ਫਟੇ ਕਪਿੜਆਂ 'ਤੇ ਜ�ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਿਰਕਸ਼ੇ ਦੇ 

ਟੀਨ ਿਵਚ ਫਸ ਕੇ ਪਾਟ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਲਜੀਏਟ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਉਸ ਦੇ ਫਟੇ ਕਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਗੌਰੇ 

ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੂਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ� ਕੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਬੇਵਸ ਦਰੋਪਤੀ ਵ�ਗ ਉਹ ਨੀਵ5 ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਕੀ ਰਾਹ5 ਬਾਹਰ ਝਾਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 

ਿਵਚ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਚੌਕ ਿਵਚ ਖੜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਪਰ ਜਾ ਰੁਕੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਸਪਾਹੀ ਭੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਵਚਕਾਰ ਚੀਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਉਸ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਨ�  ਿਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰੂੰ ਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤਿਕਆ। ਉਹ 

ਿਖੜਿਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। 

ਹੱਸਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਸਿਹਮ ਿਗਆ। ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨ�  ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤੱਿਕਆ। ਕੁੜੀ ਫੇਰ 

ਸਿਹਮ ਗਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤ� ਦਰੋਪਤੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹ�ਭਾਰਤ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। 

''ਬਾਪੂ ਆਹ ਜ�ਦੈ ਿਰਕਸ਼ੇਵਾਲਾ ਿਜਸ ਨ�  ਮੇਰੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜੇ ਐ...ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ ਿਸਪਾਹੀ ਖੜੈ....ਕਰ� ਉਸ ਟੱੁਟ 

ਪੈਣੇ ਦੀ ਝੰਡ....।'' 

ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਘੱੁਟਦੀ ਕੁੜੀ ਨ�  ਬੁੱ ਢੇ ਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕ 

ਵਾਰ ਿਫਰ ਉਸ ਨ�  ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਲ ਤੱਿਕਆ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ 

ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 

ਬੁੱ ਢਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਸਫੇਦ ਦਾੜ<ੀ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਿਰਆ। ਫੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਸ ਨ�  ਨਵ5 ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 

ਸੁਣਾਇਆ : 

''ਕੋਈ ਨੀ ਕੁੜੇ ਸਬਰ ਕਰ....ਿਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨ�  ਤ� ਕਪੜੇ ਪਾੜੇ ਈ ਨ� ...ਿਸਵ� ਲਵ�ਗੇ...ਜੇ ਥਾਣੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕਰਨ ਗਏ ਤ� ਉਹਨ� ਭਲੇਮਾਣਸ� ਨ�  ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨ� ....ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ�ਗੇ ?'' 

ਿਨੰਮੋਝੂਣੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨ�  ਬੁੱ ਢੇ ਦੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤੱਿਕਆ। ਬੁੱ ਢਾ ਨਹ5 ਇਹ ਤ� ਿਕ"ਸ਼ਨ ਸੀ। 

ਿਪਆਰ-ਮੁਗਧ ਹੋਈ ਉਹ ਬੁੱ ਢੇ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਗਈ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਨ�  ਇਕ ਹੋਰ ਦਰੋਪਤੀ ਨੰੂ ਕੌਰਵ� ਦੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਨਰਵਸਤਰ ਹੋਣ ਤ ਬਚਾਅ 

ਿਲਆ ਹੈ। 
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ਨੀਲ ਕੰਠ 
 

ਦੂਸਰਾ ਿਦਨ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ� 'ਤੇ ਆ ਿਗਐ। ਮਾਰੂਥਲ ਵ�ਗ ਤਪਦਾ ਮਨ ਤਪਦਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ 

ਿਵਚਾਰਾ ? ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡਕ� ਵੰਡਦੀ ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਨੰੂ ਨਸੀਬ ਨਹ5 ਹੋਈ। 

ਿਜ>-ਿਜ> ਸਮ� ਸਿਕੰਟ-ਸਿਕੰਟ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਿਕਰ ਿਰਹੈ ਿਤ>-ਿਤ> ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ 

ਿਰਹੈ। ਉਠਦੀ ਬੈਠਦੀ, ਨੱਚਦੀ-ਟੱਪਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਅੱਖ� ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁਿਮਦਾ ਪਹਾੜ ਿਜਡੇ 

ਦੋ ਿਦਨ ਿਪੱਠ ਿਵਖਾ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਥੋੜ<ਾ ਸੀ ? 

ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਆਈ ਿਚੱਠੀ ਪੜ< ਕੇ ਹੀ ਠਣਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨ�  ਿਮਲਣ 

ਤ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹ5 ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ>ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵ�ਗ ਿਟਕੇ 

ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਸੱੁਟ ਕੇ ਲਿਹਰ� ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਬਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸੜਦੀ ਸੁਿਮਦਾ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ 

ਗਿਹਰਾਈਆਂ ਿਵਚ ਉਠਦੀਆਂ ਤ"ਾਟ� ਨੰੂ ਿਬਆਨਦੀਆਂ, ਕਿਵਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੂੜ� ਪੁੱ ਟ 

ਿਦੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਤਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਿਪਆਰੀਆਂਿਪਆਰੀਆਂ 

ਿਨੱਕੀਆਂ-ਿਨੱਕੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਿਸਮਟਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਮ� ਇਕਇਕ ਪਲ ਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਯੱੁਗ ਵ�ਗ 

ਹੰਡਾਉਣ ਲੱਗਦਾ। 

ਨਾਜ਼ਕ ਿਜਹੀ ਸੁਿਮਦਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਿਜ਼ਹਨ ਉਪਰ ਛਾਈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਿਕਵ' ਸਹਾਰਾ। 

ਉਸ ਦੇ ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਉਠਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਤਰੰਗ� ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਰ� ਨੰੂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਅਪੂਰਨ ਜੀਵਨ 

ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਿਧਆ। ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬਲਦੇ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੰੂ ਉਸਦੀਆਂ ਪਲਕ� ਦੀਆਂ ਛਾਵ� ਤੇ ਠੰਡਕ ਿਮਲੀ। 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਪਆਰ-ਛੋਹ� ਨ�  ਠੰਡੀਆਂਠੰਡੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵ�ਗ ਉਸ ਦੀ ਮੈਲ ਨੰੂ ਧੋ ਕੇ ਿਨਰਮਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਚ� ਦੀਆਂ 

ਕਾਲਖ� ਿਕਧਰੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੁਿਮਦਾ ਹੀ ਤ� 

ਹੈ। 

ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮ� ਨਹ5 ਿਰਹਾ ? ਉਹ ਮੇਲ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਿਕ> ਨਹ5 ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਪੱਛਾ ਨਹ5 

ਛੱਡ ਰਹੇ। 

ਮ� ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵ' ਜੀਜੇ @ਪਰ ਲੱਟੂ ਹੈ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖ� ਿਵਚ ਉਸੇ ਤਰ<� ਤਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ' ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤੱਕਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੀਨ�  'ਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮ� ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵ�। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਲਾਈ ਿਡਊਟੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹ5 ਹੋਈ। 

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਘਰ ਿਵਚ ਚਲਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੱੁਕ ਨਹ5 ਜ�ਦਾ ਮ� ਨਹ5 ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਆ ਿਰਹੈ। ਉਨ< � ਨ�  ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਝੰਜਟ ਿਵਚ ਫਸਾਇਐ।  

ਸੁਿਮਦਾ ਉਨ< � ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ< � ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਦਸਵ5 ਿਵਚ ਪੜ<ਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਥੇ 

ਆਇਆ ਮ� ਥੋੜ<ਾ-ਥੋੜ<ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਿਗਆ ਸ�। ਪ�ਟ ਕਮੀਜ਼ ਿਵਚ ਦਬਕਦੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱ ਤ� ਨੰੂ 

ਛਾਤੀਆਂ ਉਪਰ ਨਚਾ>ਦੀ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲ ਮੇਰੇ ਿਜ਼ਹਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨੱੁਕਰੇ ਆਲ<ਣਾ ਬਣਾ ਗਈ। 
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ਦੋ-ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਮ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱ ਤ� ਤ ਵੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਿਕਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੁਆਰ 

ਗਈ ਤ� ਇਕ ਦਮ ਮੇਰੇ ਿਜ਼ਹਨ ਉਪਰ ਛਾ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਭਾਬੀ ਿਵਚ ਉਲਝੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਮ� ਸੁਿਮਦਾ ਿਵਚ 

ਗੁਆਚ ਿਗਆ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਲਿਹਰ� ਨ�  ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ ਤਪਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  ਮ� ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ 

ਫੜਦਾ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਿਵਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ>ਦੀ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀ ਮੇਰੀ ਿਹਕ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਨੰੂ ਛੋਹ ਕੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਮ� ਅੰਿਮ"ਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪ5ਦਾ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰ� ਿਵਚ ਗੁਆਚੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ� ਦੀ 

ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਿਦਨ ਗੰਗਾ ਿਕਨ�ਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਬਾਹ� 

ਿਵਚ ਬਾਹ� ਪਾ ਕੇ ਅਮਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਅਸ5 ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ 

ਚੜ<ਦੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਹਨ� ਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਲਦੇ ਹਠ ਠੰਡਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਠ� 

ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਜ�ਦੇ।  

ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਲਿਗਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਰਦੁਆਰ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਐ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਮਚਿਲਆ 

ਹਿਰਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੜ< ਜਾਵ�। ਗੰਗਾ ਦੀ ਰੂਹ ਤ� ਸੁਿਮਦਾ ਚੁਰਾ ਿਲਆਈ ਹੈ।। ਉਸ ਿਬਨ� ਉਥੇ ਕੀ 

ਐ ? 

ਉਨ5 ਿਦਨ5 ਮੇਰੀ ਪੋਸਿਟੰਗ ਸੁਿਮਦਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਪੋਸਿਟੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ ਿਪੰਡ 

ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪੁੱ ਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਕੜੇ ਜ�ਦੇ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  ਮ� ਸੁਿਮਦਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਜ� ਰੁਕਣ ਦਾ 

ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਰੁਕ ਹੀ ਜ�ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੰਗਾਊ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਦਲ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਮ� 

ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਿਬਗਾਨਾ ਸੀ। ਉਨ< � ਦੇ ਜੁਆਈ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। 

ਮੇਰੀ ਪ"ਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਿਮਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਲੈ ਲ�ਦੀ। ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਾ ਲ�ਦੀ। ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂਛੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਿਕਸੇ 

ਅਮਰ-ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁੰ ਨ� ਮੇਰੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਦ ਘੋਲਦੀਆਂ। ਮ� ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੰੁਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਗੁਆਚ 

ਜ�ਦਾ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਤਰ<� ਤਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸੂਹੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੱਚ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੁਰਕੀ 

ਸਮਝ ਕੇ ਮ� >ਗਲ ਚੱਬ ਜ�ਦਾ। ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅੱਖ� ਹਜ਼ਾਰ� ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮ� 

ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਨੱਚਦੀ ਿਫਰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹ5 ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋ ਿਗਐ। ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹ5 ਤੱਕ ਰਹੀ। 

ਕੀ ਉਹੀ ਸੁਿਮਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਿਸਰ ਪੀੜ ਦਾ ਰੋਗ ਸੁਹੇੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਦੁਆਈ ਦੇ ਬਹਾਨ�  

ਪਿਟਆਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ ਪਿਟਆਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕ ਕਾਿਵਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਸਮਟ ਕੇ ਬੈਠਦੀ। 

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਅੱਖ� ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ>ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਕੰਬਣੀ 

ਿਛੜਦੀ। ਸ਼ਾਲ ਨੰੂ ਦੋਹ� ਦੇ ਪੱਟ� ਉਤਰ ਿਵਛਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਿਜਵ' ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ। ਿਜ>-ਿਜ> ਅਸ5 ਸਫਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੱੁਖ� ਸੱੁਖਦੇ ਿਤ> ਿਤ> ਉਹ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ। 
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ਅਸ5 ਭਾਵ' ਿਪਕਚਰ ਦੇਖਦੇ, ਭਾਵ' ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਹਨ� ਰੇ ਕੋਨ�  ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚ 

ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾ>ਦੇ ਭਾਵ' ਉਹ ਬਾਰ�ਦਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਪੱਟ� 'ਤੇ ਿਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ� 

ਿਵਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦੀ। ਅੰਦਰ ਅਸ5 ਇਕੋ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ। ਰੱਬਾ ! ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਕ ਇਸੇ ਤਰ<� 

ਮੁਹੱਬਤ� ਿਨਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼5। 

ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪ5ਘ� @ਚੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ-ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ5 ਜਾ ਚੜ<ੀਆਂ। ਅਸ5 ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਕੁਝ ਵੀ 

ਬਚਾਅ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਕੀਤਾ। 

ਮ� ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਭਰ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਉਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਵ�ਗ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚ ਨਹ5 ਗੁਆਚੀ। 

''ਤੁਸ5 ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹ5। ਨਾਲੇ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ? ਅਸ5 

ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਇਸੇ ਤਰ<� ਮੁਹੱਬਤ� ਿਨਭਾਵ�ਗੇ।'' 

ਉਸ ਦੇ ਇਸ @ਤਰ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਿਕ> ਨਹ5 

ਿਮਲੀ। ਕਾਸ਼ ! ਿਕਧਰੇ ਸੁਿਮਦਾ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਪਾਰੇ ਵ�ਗ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਟਾਨ ਵਰਗੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਭੁਲੀ ਨਹ5। 

ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਨ�  ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵ�ਗ 

ਅਡੋਲ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹ5 ਕੀਤਾ। ਬਸ ਅਸ5 ਘਰ ਦੀ ਥ� ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਮਲਣ ਲੱਗੇ। 

ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਮ� ਅਿਜਹਾ ਬੇਸੁਧ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਗਆ ਕਦ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਉਡਾਰੀ 

ਮਾਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਿਟੰਗ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਮੈਨੰੂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨ�  ਵੱਲ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਨ�  ਪੂਰੇ ਦੋ ਵਰ<ੇ ਦੂਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ5 ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵ' ਸਾਲ ਦੇ ਗਰੀਿਟੰਗ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ 

ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਿਵਚਲੀ ਿਬਰਹਾ ਦੀ ਤੜਪ ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ 

ਿਮਲਣ ਲਈ ਸਮ� ਿਨਯਤ ਕਰਦੀ। ਮ� ਪਾਗਲ� ਵ�ਗ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਜਾ ਿਸਮਟਦਾ। 

ਿਪਛਲਾ ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਵਰ<ਾ ਉਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨੰੂ ਤਰਸਦਾ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਤ�ਘ ਸੀ। ਕਈ 

ਵਾਰ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜੋ ਗਏ ਨ� । ਤੌਖਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਿਕਧਰੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਸਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। 

ਮ� ਮੁੜ ਉਸਦੀਆਂ ਝੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤਕ ਕੇ ਲਿਹਰ� ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਮਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ 

ਨਹ5 ਲੱਭਦਾ। 

ਸੁਿਮਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਐ। ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਉਨ< � ਦੇ ਘਰ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਮੈਨੰੂ ਵੀ 

ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਵੀ। ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਮੰੁਬਈ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਨ< � ਮੇਰੀ ਹੀ ਿਡਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। 
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ਮੇਰਾ ਸਵੈ-ਅਿਭਮਾਨ ਮੈਨੰੂ ਇਥ ਆਉਣ ਰੋਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਿਦਲ ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ 

ਪ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਮ� ਚਿਲਆ ਆਇਆ। 

ਦੋ ਿਦਨ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਸੁਿਮਦਾ ਨ�  ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਿਵਹਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਦਲ ਕੀਤਾ 

ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਲਵ�। ਪਰ ਉਹ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਿਵਚ ਗੁਆਚਦੀ ਰਹੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਿਹੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮ� ਉਸ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਿਗਆ ਵੀ। ਿਜਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਉਸ ਨ�  

ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਖੇਰੂੰ  ਖੇਰੂੰ  ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮ� ਰਜਾਈ ਿਵਚ ਦੁਬਕ ਿਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਨਹ5 ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ5। ਜਦ ਅਸ5 

ਿਪਆਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਸੋਲ<ਵ' ਵਰ<ੇ ਨੰੂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਿਫਰਦੀ ਸੀ। ਅਲ<ੜਪੁਣੇ ਦਾ ਿਪਆਰ ਤ� ਮੜ<ੀਆਂ 

ਿਵਚ ਵੀ ਖਿਹੜਾ ਨਹ5 ਛੱਡਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ<� ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਿਮਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ<� ਵੀ ਪੇਸ਼ 

ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤ� ਮ' ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹ5। 

ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਿਵਦਰੋਹ ਜਾਗ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਮ� ਇਥ ਿਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹ�। ਪਰ 

'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹ5 ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਿਠਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਿਮਦਾ ਤ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਹੈ ਤੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨ�  ਸੁਿਮਦਾ ਲਈ ਸੋਨ�  

ਦੀ ਛਾਪ ਬਣਵਾ ਕੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਦੱਲੀ ਤ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਵੰਗ� ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਵ' ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹੰਗੇ ਤੇ ਸੂਟ 

ਿਸਵਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹ5। ਮ� ਿਵਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੱਲ 

ਿਬਜਨL ਸ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹ�। 

ਸੁਿਮਦਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ @ਤਰ ਉਹ ਦੇ ਿਗਐ। ਉਹ ਸੋਨ�  ਚ�ਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਾਧਾਰਨ ਕੁੜੀ ਹੀ ਤ� ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਛਾਪ�, ਛੱਿਲਆਂ ਤੇ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਕਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ 

ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਤਕ ਮਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਾਜ ਮਿਹਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਹੈ। ਮ� ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 

ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵ�ਗ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ�। ਿਕੰਨ�  ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਛਾਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ 

ਹਾਣ ਦੀ ਨਹ5 ਲੱਭਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤ� ਮ� ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਿਵਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�। 

ਤੰੂ ਢੇਰ ਨਹ5 ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਛੜ ਿਗਐ।ਂ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨ�  ਤੈਥ ਸੁਿਮਦਾ ਖੋਹ 

ਲਈ ਐ। 

ਅਗਲੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮ� ਉਸ ਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ� ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹ�। ਉਸ ਨੰੂ ਭੁਲਣ ਲਈ ਮਨ ਤਕੜਾ 

ਕਰਦਾ ਹ�। >ਜ ਪਤਾ ਹੈ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਿਮਦਾ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਨਹ5 ਿਨਕਲ 

ਸਕੇਗੀ। ਮ� ਸਾਿਹਤਕ ਮਨ ਨੰੂ ਕੋਸ ਿਰਹਾ ਹ�। ਇਕ ਵਧੀਆ ਿਜਹਾ ਕਾਿਵ-ਸੰਗ"ਿਹ ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭ'ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 

ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਾਿਵ-ਸੰਗ"ਿਹ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪ"ੇਰਣਾ ਨੰੂ ਿਚਤ"ਨ ਦੇ ਸੁਪਨ�  ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ 

ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਿਬਖਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਮ� ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। ਨਾ ਕੁਝ 

ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਭ'ਟ ਕੀਤਾ। ਮ� ਸੁਿਮਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਕਦਰ� ਨੰੂ 
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ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੋਿਹਆ। ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗਿਹਣੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤ� ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਿਦਆਂਗਾ। ਨਰਾਜ਼ ਨਹ5 

ਹੋਣ ਿਦਆਂਗਾ। 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ @ਪਰ ਦਸਤਕ ਹੋਏ ਜ� ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਆ ਕੇ 

ਖੰਘੇ। ਿਜਵ' ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ>ਦੀ ਤੇ 

ਮਨ ਅੰਦਰ ਤ"ਾਟ� ਉਠਾ ਕੇ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਜ�ਦੀ। 

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮੀ ਕਾਰ5 ਰੁਿਝਆ ਰਿਹਣਾ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ5 ਲੱਗਦਾ। ਅਖਬਾਰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕੋਸੀ-

ਕੋਸੀ ਧੁੱ ਪ ਦੇ ਬਹਾਨ�  ਕੋਠ�  ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹ�। ਕਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਤ� ਆਏਗੀ ਹੀ। 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਹ ਕੋਠ�  ਉਪਰ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵ' ਕਦੇ ਪਿਹਲੀ-ਪਿਹਲੀ 

ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕਪੜੇ ਸੱੁਕਣੇ ਪਾ>ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠ� ਉਤਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਘੇਰ ਲ�ਦਾ ਹ�। ਪੁੱ ਛ� ਤ� ਸਹੀ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ? ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਲ ਸ�ਝੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਪ"ਸ਼ਨ� ਦਾ @ਤਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਿਦਨ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਚੁੱ ਪ ਕਿਰਆ ਮ� ਉਨ< � ਪੱਲ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨ�  ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵ' ਰੱਖੇ ਹਨ। 

ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਸ ਨ�  ਕੁਝ ਕ ਪਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਢ ਹੀ ਲਏ। ਸੁਿਮਦਾ ਨੰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਿਗਐ। ਉਸ ਦੇ 

ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਆਹ ਿਪੱਛ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? ਿਕਧਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬਹ�। 

ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਿਰਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ"ੇਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਮੇਰੀ ਸਾਿਹਤ-ਕਲਾ ਨੰੂ ਠੰੁਮਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮ� 

ਤਨ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਿਪਆਿਰਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਿਕਸ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਮ� ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ�ਗਾ ? ਿਕੰਨੀਆਂ ਵੀ 

ਭੱਠੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਰਿਹਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨ�  ਨੰੂ ਸਾੜਦੀਆਂ ਰਿਹਣ। ਮੇਰੀ ਸੁਿਮਦਾ ਨੰੂ ਕਦੇ ਆਂਚ ਨਹ5 ਆਏਗੀ। 

ਉਸ ਦਾ ਉਦਾਸ ਿਚਹਰਾ ਮੇਰਾ ਗ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਕੌਣ ਉਜਾੜੇਗਾ ? 

ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਏ ਿਫਕਰ� ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਘੱੁਟਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਸਮ� ਮ� ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹ�। 

ਸਵੇਰੇ ਅਸ5 ਿਵਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ< ਨਵ� ਸਾਲ ਚੜ<ਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਛੋਹ ਦੀ ਿਪਆਸ ਹੈ। 

ਿਦਲ� ਨੰੂ ਿਦਲ� ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦੈ ? ਆਨ� -ਬਹਾਨ�  ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ 

ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਪਛਾਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੂਰੀ ਮੈਥ ਸਹਾਰ ਨਹ5 ਹੁੰ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹੋਠ� ਉਪਰ ਮ� ਆਪਣੇ ਹਠ ਿਟਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹ�। 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਸਮਟ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਵ' ਹਠ ਉਸ ਨ�  ਅੰਦਰ ਸਮੋ 

ਲਏ ਹਨ। 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਛਾਏ ਖੁਮਾਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮ� ਆਪੇ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਗਲਵਕੜੀ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਤ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮ� ਹਲਕਾ ਫੁੱ ਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ�। 

ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਦੇ ਿਜ਼ਹਨ-ਮੰਥਨ 'ਚ ਿਨਕਿਲਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਹਰ ਸੁਿਮਦਾ ਨ�  ਿਸ਼ਵ ਬਣ ਕੇ ਚੂਸ ਿਲਐ। 
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ਉਹ ਨੀਲ ਕੰਠ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ"ਿਹਮੰਡ @ਪਰ ਛ�ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਅੰਿਮ"ਤ ਕੁੰ ਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ 

ਛੋਟਾ, ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ। 

ਅਦਨਾ ਿਜਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਣਆ ਮ� ਿਸਰ ਝੁਕਾ>ਦਾ ਹ� ਤੇ ਉਸ ਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਹ=ਸਲਾ ਬਟੋਰਨ ਲੱਗਦਾ 

ਹ�। 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਚ ਉਮਡ ਆਏ ਸਮੰੁਦਰ ਅੱਗੇ ਖੜੋਣ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਿਹੰਮਤ ਨਹ5 ਹੈ। 
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ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਫਨਾ 
 

ਅੱਗੇ ਤ� ਪਿਹਲੇ ਪੈੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਨ5ਦ ਰੜਕਣ ਲੱਗਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤ� ਉਹ 

ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨI  ਨਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ। 

ਅੱਜ ਸਟਰ�ਗ ਿਵਸਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਟ ਪੈੱਗ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ5 ਸੀ ਿਦਖਾ ਰਹੇ। 

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਤ ਵੱਧ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤ ਵੱਧ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਮਜਾਲ ਿਭਆਨਕ 

ਸੋਚ� ਨ�  ਇਕ ਪੱਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਿਡਆ ਹੋਵੇ। 

ਹਰ ਪੱਲ ਮੌਤ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਪਵਨ ਦੀਵਾਰ� ਨੰੂ ਘੂਰਨ ਤ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਨਹ5 ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਘੜੀ ਨੰੂ ਜਦ ਵਧੀਆ ਚਲਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੰੂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਘਰਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪੁਿਲਸ ਤ ਸਲਟ ਮਰਵਾ ਕੇ ਿਹੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਿਜਹੇ ਸ਼=ਕ ਨੰੂ। 

ਉਦ ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੁਜਰਮ� ਨੰੂ ਜਮਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ� ਨੰੂ ਹੀ ਕਦੇ 

ਉਹਨ� 'ਚ ਜਮਦੂਤ� ਦੇ ਝਉਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਉਨ< � ਸਿਮਆਂ ਨੰੂ ਲੰਿਘਆਂ ਤ� ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ ਦਲੀਲ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹਦੀ 

ਦਹਾੜ ਸਾਰੀ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਕਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਆਇਆ ਿਕ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵਚ ਖੜੇ 

ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜ� ਮਜ਼ਦੂਰ। ਪਵਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਸਭ ਦੇ ਿਦਲ� 'ਚ 

ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਡੋਬ ਪਾ>ਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਸਮ� ਬਦਿਲਆ ਤ� ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਬਦਿਲਆ ਸੀ। ਇਨ< 5 ਿਦਨ5 ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੁਜਰਮ ਤੇ 

ਲੱਗੀਆਂ ਦਫ਼ਾਫ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਫ਼ੀਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹਦੀ ਬੜ<ਕ ਪਿਹਲ� ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਟੈਰੋਿਰਸਟ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਿਗਣਵ' ਹੁਣਵ' ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਿਮੱਠਤ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਚਾੜ< ਕੇ। ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ। 

ਿਜਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਤੱਕ ਤ� ਕੀ ਅੱਪੜਨ�  ਹਨ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਨ� ਤੱਕ ਵੀ ਮਸ� ਹੀ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ� ਦੇ ਇਸ ਗੜ< ਿਵਚ ਦੋ ਵਰ<ੇ ਕੱਟ ਸਿਕਆ ਸੀ। 

ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨ�  ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹ5 ਸੀ ਤੱਿਕਆ। ਧਮਕੀ ਤ� ਕੀ ਿਕਸੇ ਨ�  ਖੰਘੂਰਾ ਤਕ ਨਹ5 ਸੀ 

ਮਾਿਰਆ। 

ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ� ਇਧਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਗੋਲੀ ਚਲਦੀ। ਸੱਥਰ ਚੱਕੀਆਂ 

ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਛਦਾ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਜ� ਫੇਰ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ। ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਚਲਦੀ। ਮਕਾਣ� ਕਦੇ 

ਮੁਖਬਰ� ਦੇ ਆ>ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਾਮਰੇਡ� ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹਟਬਾਣੀਆਂ ਦੇ। 

ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਿਮ"ਤਸਰ ਹੁੰ ਦੀ ਭਾਵ' ਿਦੱਲੀ, ਸਿਹਮ ਇਥੇ ਛਾ>ਦਾ। ਸੂਰਜ ਿਛਪਿਦਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ� ਦੇ ਸ਼ਟਰ 

ਿਗਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਿਡਆਂ ਠ� ਿਕਆਂ 'ਤੇ ਮੁਰਦ-ਹਾਨੀ ਛਾ ਜ�ਦੀ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 

ਡਾਰ� ਦੀਆਂ ਡਾਰ� ਕੁਝ ਿਦਨ� ਹ. ਿਕਧਰੇ ਛਾਈ ਂਮਾਈ ਂਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ। 
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ਿਕਧਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਪਵਨ ਨ�  ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਿਨਯਮ ਨਹ5 ਸੀ ਤੋਿੜਆ। 

ਹੁਣ ਜਦ ਛੱੁਟਣ ਤੇ ਆਇਆ ਤ� ਸੈਰ ਤ� ਕੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱੁਟ ਿਗਆ। 

ਸੈਰ ਤ� ਉਹਦੀ ਉਸ ਿਦਨ ਹੀ ਛੱੁਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੰੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੰਬਲ� ਦੀਆਂ ਬੁੱ ਕਲ� ਮਾਰੀ ਦੋ ਅਣ-

ਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗੱਲ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਹੱਥ ਿਨਕਲੇ ਇਕ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ� ਧੜਾ ਉਸ ਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ5 ਸੀ ਆਈ। 

ਇਕ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਿਨਗਾਹ ਚੜ<ੇ ਸਨ ਿਜਨ< � ਿਵਚ ਲੋੜ ਵੱਧ ਪੁਿਲਸ ਿਰਮ�ਡ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 

ਉਹਨ� ਿਵਚ ਸੰਤੇ ਦਾ ਤ� ਸਭ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਿਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚ ਨ=  ਮਹੀਨ�  ਜੇਲ< 

'ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਿਲਸ ਨ�  ਪੰਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨ�  ਉਹਤ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। 

ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਿਦਆਂ ਨ�  ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ 

ਬਾਹਰ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਮਾਿਰਆ ਜਾਊ। ਚਾਰ ਿਦਨ ਵੱਧ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਕੀ ਫਰਕ 

ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਿਰਸ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਜੇਲ< ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਿਨੱਤ ਵਰਤਦੇ ਭਾਿਣਆਂ ਤ ਡਰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਿਲਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹ5। ਐਵ' ਉਹਨ� ਦਾ ਿਦਲ ਿਜੱਤਣ ਲਈ। ਪੈਸੇ ਲJ◌ੈ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� 

ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ� ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜ�ਦਾ। ਬਸ ਏਸੇ ਿਖ਼ਆਲ ਨਾਲ। 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ 

ਪੂਰਾ ਪੁਿਲਸ ਿਰਮ�ਡ ਨਹ5 ਿਮਲਦਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਪਵਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਮਿਹਕਮੇ ਵਾਲੇ ਿਕਹੜੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਫਸਰ ਉਪਰ ਉਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 

ਕਿਹਣ >ਝ ਹਦਾਇਤ� ਸਾਫ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਜੋ ਹੁੰ ਦੈ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। 

ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤ� ਿਕ> ? 

ਕੁਝ ਿਦਨ ਬੁਰਕੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਕਦਮ ਉਹ ਫੂਕ ਫੂਕ ਧਰਦਾ। ਘਰ ਕਚਿਹਰੀ ਅਤੇ 

ਕਚਿਹਰੀM ਘਰੇ ਜਾਣ ਤਕ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨ�  ਇਕ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। 

ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਇਕ ਦੋ ਸਿਕਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਵਨ ਨੰੂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। 

ਇਹਨ� ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਗਵਾਉਣ ਤ ਿਸਵਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਿਰਐ ਭਲਾ ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ� ਤ� ਇਹਨ� 

ਦੇ ਹਿਥਆਰ� ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਫੇਰ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ� ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਿਨਸ਼ਾਨ�  ਤ ਚੁੱ ਕ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਗਾਰਡ� ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪਵਨ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਧੂ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ�ਟ ਗੱਡਣ ਲਈ ਖੁਲ<ਾ ਲਾਅਨ। 

ਆਥਣ ਉਗਣ ਮੁਰਗੇ ਿਵਸਕੀਆਂ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਨਹ5 ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੀ ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ ਿਕਸੇ ਮਲੰਗ ਖਾਤਰ 

ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰੀ ਿਫਰਨ। ਇਹਨ� ਨੰੂ ਲੀਡਰ�, ਸਰਦਾਰ�, ਸੇਠ� ਜ� ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ। 
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>ਝ ਗਾਰਦ ਿਕਹੜਾ ਉਹਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਹੱਲੇ ਿਮਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਮਕੀਆਂ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੰੂ ਤ� ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਿਚੱਠੀ ਨਹ5 ਆਈ। ਪੁਿਲਸ ਿਵਹਲੀ ਨਹ5 ਬਈ ਹਰ 

ਡਰਪੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦੀ ਰਹੇ। 

ਹਾਲੇ ਤਕ ਤ� ਇਹ ਡਰ ਉਹਨ�  ਆਪਣੇ ਸੀਨ�  ਿਵਚ ਹੀ ਦਬਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਗਾਰਦ ਆ ਗਈ ਤ� ਬੀਵੀ ਬੱਿਚਆਂ 

ਦੇ ਸਾਹ ਤ� ਸੁਕਣੇ ਹੀ ਸਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨ�  ਵੀ ਬੜਾਅ ਬੜਾਅ ਉਠਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਤੈ ਉਹਨੰੂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ 

ਹੀ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜ ਜਾਣ। ਡਰਦੇ ਨ�  ਿਕਸੇ ਨ�  ਪਵਨ ਕੋਲ ਨਹ5 ਖਲੋਣਾ। ਕੀ ਪਤੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ 

ਜਾਵੇ। 

ਹੋਰ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਾ ਪਵਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮ� ਨ�  ਜ਼ਰੂਰ ਪ"ਾਣ ਿਤਆਗ ਦੇਣੇ ਸਨ। 

ਉਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ 'ਚ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤ� ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਭਲੀ। ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੰੂ 

ਹੈਗਾ। ਬੱਸ ਪਵਨ ਹੀ ਿਜ਼ਦ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਸਦਾ ਤ� ਨਹ5 ਰਿਹਣੇ। ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਐਵ' 

ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣੈ। 

ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋੜ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਅਨਜਾਣਾ ਬੰਦਾ 

ਉਹਨੰੂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਿਗਰਝ ਵ�ਗ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਿਨਗਾਹ� ਮੀਲ� ਤੱਕ ਘੋਖ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ 

ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗ ਲੰਘ ਜ�ਦਾ ਜ� ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੱੁਛ ਮਰੋੜ ਜ�ਦਾ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਝੱਟ 

ਿਸਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲਾ ਿਦੰਦਾ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾ ਿਟਕਦਾ। 

ਦਸ ਪੰਦਰ� ਿਦਨ ਇਸੇ ਤਰ<� ਗੁਜ਼ਰੇ ਤ� ਮਨ ਥੋੜ<ਾ ਥੋੜ<ਾ ਥ� ਿਸਰ ਆਉਣਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਉਹਨ� ਪਵਨ ਨੰੂ 

ਮਾਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਇੰਨ�  ਿਦਨ ਨਹ5 ਸੀ ਪੈਣ ਿਦੰਦੇ। ਹੁਣ ਨੰੂ ਿਨਹੱਥੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਦ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਿਧਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਹੋਰ 

ਨਹ5 ਤ� ਇਕ ਅੱਧ ਿਚੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੜ ਜ�ਦੀ। 

ਪਿਹਲੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਵਿਹਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁੜ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ"ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਨਵ5 ਘਟਨਾ 

ਘਟ ਗਈ। 

ਕੱਲ ਘੁਸ ਮੁਸਾ ਿਜਹਾ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ� ਨ�  ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬੈੱਲ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ 

ਕਰੀ ਗਲੀ ਿਵਚ ਖੜਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁੱ ਕਲ ਮਾਰੀ ਪਵਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤ ਉਹਦਾ ਥਹੁ ਿਠਕਾਣਾ ਪੁੱ ਛਦਾ ਿਰਹਾ। ਚੰਗੀ 

ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ ਜੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਭਾਣਾ ਕੱਲ ਹੀ ਵਰਤ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ। 

ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਨਹ5 ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 

ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਨਹ5 ਆਏ, ਵੀਹ� ਪੰਝੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਸਨ ਤੇ ਨ� ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਤ ਿਪਛ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਉਹਨ�  

ਪੁੱ ਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ ਨ�  ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਨਹ5 ਸੀ ਘੱਲੇ। 

ਸਵੇਰ ਤਕ ਉਹਨ�  ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ5 ਕੀਤੀ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਹੋਊ ਆਪੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਧਮਕੂ। 

ਜਦ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਪਿੜਆ ਤ� ਉਹਦੇ ਿਫਕਰ� ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਰਾਤ ਪ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਉਹਨੰੂ ਸਰਾਹਣੇ ਖੜੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੰਗੀ। 
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ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ< � ਕਰਿਦਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈੱਗ ਉਹਨ�  ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ ਲਏ। ਿਬੰਦ ਝੱਟ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਿਵਚ 

ਆਪੇ ਨ5ਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਸੀ। 

ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਸ� ਸਾਲ� ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣ 

ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਆਪੇ ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੱੁਖ� ਦਾ ਸਭ ਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਨ�  

ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਿਹਣੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਤਕ 

ਉਹਨ�  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਹ5 ਮੰਿਨਆ। ਲੱਖ� ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਧੇਲਾ ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਨਹ5 ਰੱਿਖਆ, ਮਨ ਪਸੰਦ 

ਦੀ ਸਾੜ<ੀ ਨਹ5 ਖਰੀਦੀ, ਿਕਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਹ5 ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਿਖੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਮੰੂਹ 

ਨਹ5 ਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਗਾਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।  

ਆਮ ਵ�ਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ= ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਉਹਨ�  ਮੋਹ ਭਿਰਆ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਝੱਿਲਆ ਵ�ਗ ਗੱਲ� 

ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੁਣ-ਸੁਣ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੰੂਹ ਅੱਡੇ ਦਾ ਅੱਿਡਆ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਹਨ� 

ਕੋਲ ਇੰਨ�  ਪੈਸੇ ਹਨ ? ਉਹਦੀ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤ� ਪੰਜ� ਸਾਲ� ਤ ਪੈਿਸਆਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 

ਉਹ ਆਖ ਿਰਹੈ ਬਿਠੰਡੇ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਜਮ<� ਹਨ। ਿਦੱਲੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਬ�ਕ ਿਵਚਲੇ ਲਾਕਰ 

ਿਵਚ ਸੋਨ�  ਦੇ ਦਸ ਿਬਸਕੁਟ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚਾਬੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੁਿਧਆਣੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ 

ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਿਪਆ ਿਪਆ ਹੈ। ਸੱੁਖ ਰਹੀ ਤ� ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਰਕਮ ਫੜ ਿਲਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਨੰੂ 

ਫੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਜਵ' ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਹ5 ਲਏਗਾ। ਆਖਰ ਸੰਗੀਤਾ ਉਹਦੀ 'ਘਰਵਾਲੀ' ਹੈ। 

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨ�  ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਭਾ>ਦਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਗਿਹਰੀ ਨ5ਦ ਸ= ਗਈ। 

ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲ� ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਮਨ ਿਟਿਕਆ 

ਿਰਹਾ। ਸ= ਗਈ ਤ� ਡਰ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਥੋੜ<ੀ ਿਜਹੀ ਆਹਟ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। 

ਸੰਗੀਤਾ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਕੀ ਪਤੈ ਇਹ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਾ ਦੀ 

ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ? ਕੀ ਪਤੈ ਕੱਲ ਨੰੂ ਉਹਨੰੂ ਪਵਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਣੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ। 

ਿਦਲ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ�  ਇਕੱਿਲਆਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।  

''ਲੈ ਧੀਏ। ਹੁਣ ਮ� ਤੈਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹ5 ਮਾਰ�ਗਾ। ਪੜ<ਨਾ ਹੋਊ ਪੜ<5, ਨਹ5 ਪੜ<ਨਾ ਹੋਊ ਨਾ ਪੜ<5। ਤੇਰਾ ਧੁੰ ਦਲਾ 

ਭਿਵੱਖ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ....।'' 

ਬੇਟੀ ਨੀਰਜ਼ ਦੇ ਸਿਹਮੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਵਨ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ? 

ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਹਬ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਡਰੀ ਸਿਹਮੀ ਉਹ ਲੁਕ ਲੁਕੀ ਰਿਹੰਦੀ। 

ਪੜ<ਾਉਣ ਲਿਗਆਂ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦਾ ਨੀਰਜ਼ ਪਵਨ ਿਜੱਡੀ ਨਹ5। ਦਸ ਿਮੰਟ ਪੜ<ਾ>ਦਾ ਤ� ਵੀਹ ਵਾਰ ਕੁੱ ਟਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਸੱੁਤੀ ਪਈ ਉਹ ਬੜਾਉਣ ਲੱਗਦੀ। @ਚੀ @ਚੀ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ>ਦੀ। ਪਵਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵਾਰ ਤ� ਉਹ 

ਸੱੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਏ। ਿਵਚਾਰੀ ਨੀਰਜ਼। 
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ਬੱਿਚਆਂ ਪ"ਤੀ ਜਾਗੇ ਮੋਹ ਨ�  ਪਵਨ ਨੰੂ ਮ� ਿਪਓ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਕਦੇ ਉਹਨ� ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਬੁਢਾਵੇ ਦੇ 

ਸੁਫਨ�  ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਰੀਝ� ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤ� ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੱਧਰ� ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਚਤਾ ਜਾ 

ਚਿੜ<ਆ। ਮ� ਦੇ ਸੁਫਿਨਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟ ਕੇ ਸ�ਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਕਦੇ ਪਾਸਾ ਥਲਣ ਇਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। 

ਪਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘੱੁਟਣ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਉਠਣ-ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪੜ<ਨ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪੈ ਜ�ਦਾ। 

ਪੰਜੀ ਸੱਤ5 ਿਦਨ5 ਉਹ ਉਹਨੰੂ ਿਪੰਡ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਿਬਠਾ ਆ>ਦਾ। 

ਿਪਓ ਿਗਆ ਸੋ ਿਗਆ। ਮ� ਨੰੂ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਉਹ ਮਰਨ ਨਹ5 ਦੇਵੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਮ� ਤ� ਸਭ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਪੰਡ ਵਾਲੀ ਬ�ਕ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ<� ਹਨ। ਚੈ&◌ੱਕ-ਬੁੱ ਕ ਮ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਆਏਗਾ। ਪੁੰ ਨ ਕਰੇ, ਤੀਰਥ� 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਜ� ਦੋਹਤੀਆਂ, ਪੋਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। 

ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਮੇਸ਼ ਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਿਧਆਂ 

ਿਕੰਨ�  ਵਰ<ੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਿਜ>ਿਦਆਂ ਉਹ ਲੱਖ ਪਵਨ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹੰਦਾ ਰਹੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛ ਉਸੇ ਨੰੂ ਪਵਨ ਦੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  

ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਿਕਹੜੇ ਮੰੂਹ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਚੜ<ੇਗੀ। ਪਵਨ ਨ�  ਤ� ਉਹਨੰੂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ5 

ਛੱਡੀ। ਅਖੇ ਮ� ਜੇ ਮ� ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਡ ਭੰਨੂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨ�  ਪੁਿਲਸ ਤ ਫਾਇਦਾ 

ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਤ� ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਿਫਰਾਉਣ ਲਈ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ� ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਚੁਕਾਏ। ਐਵ' ਹ�ਕੜ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ। 

ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ? ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁਕੜਾ। ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ 

ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹਦਾ ਕੀ ਿਵਗੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੰੂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜਗ<ਾ ਦਾ 

ਸੱੁਖ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਜਗ<ਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਿਕਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱ ਖ ਮਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠ�  ਡੱਬੂਆਂ ਨ�  ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੇ 

ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵ�ਗ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਘੜੀ 'ਤੇ ਦੋ ਨਾ ਵੱਜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਤ� ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਖਰ ਨਹੁੰ  ਮਾਸ 

ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਿਗੱਠ� ਜਗ<ਾ ਖਾਤਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੰੂਹ ਮੋਟਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ�  ਤ� ਪਤਾ ਨਹ5 ਿਕਥੇ 

ਿਕਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਹਨ। ਭਰਾ ਤ� ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਸਮਾਨ ਤ� ਕੀ ਉਹ ਭਾਵ' ਹਵੇਲੀ ਉਸਾਰ ਲਏ। 

ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਵਨ। ਪਰ ਸਮ� ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨ� ਪਰੇ ਚੜ<ਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹ5 

ਸੀ। 

ਕੀ ਪਤੈ ਕਦ ਕੋਈ ਕੁੰ ਡਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ ? ਕਦ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਆਏ ? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਪਵਨ ਦੇ ਜਾਗਿਦਆਂ 

ਜਾਗਿਦਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤ ਪਿਹਲ� ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਹੱਥ ਬੰਨ<  ਕੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦਉ। ਿਪਛ ਇਨ< � ਬੁਰੇ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀਰਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। 

ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਜ� ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਤ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੋ ਘੜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਖ� ਦੀ 

ਰੜਕ ਥੋੜੀ ਮੱਠੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। 

ਿਵਸਕੀ ਤ� ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ5 ਕਰ ਸਕੀ। ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ @ਠ ਕੇ ਉਹਨ�  ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖੋਿਲ<ਆ। 

ਸੰਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਨ5ਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਿਦਵਾ ਦੇਣ। 
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ਜਦ ਤ ਸੰਗੀਤਾ ਨੰੂ ਪਵਨ ਦੇ ਅਨੀਤਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਿਭਣਕ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਉਖੜਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੱਲ� ਗੱਲ� ਿਵਚ ਪਵਨ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਵੀਹ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹ5 

। ਉਹਨੰੂ ਤ� ਿਵਆਿਹਆਂ ਵੀ ਵਰ<ਾ ਹੋ ਿਗਐ। ਜਨਮ ਜਨਮ�ਤਰ� ਤਕ ਸਾਥ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨੀਤਾ 

ਭੁੱ ਲ ਭਲੇੁਖੇ ਕਦੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਡਰੀ ਸਿਹਮੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਿਚੱਠੀਆਂ, ਗਰੀਿਟੰਗ� ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੰੂ ਹੱਥ5 ਸਾੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ5 ਆਇਆ। 

ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਿਫਕਰ ਵੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ। ਿਪਛ ਪਾਰਸ ਬਣੀ ਅਨੀਤਾ ਨੰੂ ਸਤੀ ਸਿਵਤਰੀ 

ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਨਹ5 ਹੋਏਗੀ। 

ਅਨੀਤਾ ਨੰੂ ਮੁਬਾਰਕ� ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਿਤੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਿਨਗਲ ਿਗਆ। 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਿਮੱਠ�  ਸੱਚ� ਨੰੂ ਫੋਲਿਦਆਂ ਉਹਨੰੂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਨਹ5 

ਤ� ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ� ਨੰੂ ਪੜ< ਪੜ< ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਨਹ5 ਤ� ਕੀ ਸੀ ? 

ਬਦਲੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਉਹਦੇ ਡੋਲਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਠੰੁਮਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਿਕਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ 

ਬਦਲੀ ਇਨ< 5 ਿਦਨ5 ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੰਜਾਬੜੀ ਿਵਚ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਿਕਥੇ ? 

ਿਜਹੜਾ ਇਕ ਵਾਰ ਿਹੱਟ ਿਲਸਟ 'ਤੇ ਚੜ< ਿਗਆ, ਉਹ ਭਾਵ' ਸੱਤਵ' ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਲੁਕੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਬਚ ਜਾਏ। 

ਜੱਜ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਿਕੰਨ�  ਹੀ ਹੋਰ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਬਚਾਅ ਨਹ5 ਸਿਕਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹ5 ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਏਗਾ ਿਕਥੇ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਿਜ਼ਿਲ<ਆਂ ਤ ਬਾਹਰ ਤ� ਉਹਦੀ ਜਾਣ 

ਪਿਹਚਾਣ ਵੀ ਨਹ5 ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤ� ਛਡੋ। 

ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ? ਇਥੇ ਤ� ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ 

ਤ� ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ� ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੈ। ਬਾਹਰ ਤ� ਿਕਸੇ ਨ�  ਿਦਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹ5 ਲਾਉਣਾ। ਨਲਕੇ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਢੰੂਹੀ ਦੁਖਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਿਵਉਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਥੀ-ਸੰਗੀ। 

ਸ਼=ਕ ਸ਼=ਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨ�  ਬਾਹਰ ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਤ� ਇਥੇ 

ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 

ਪਵਨ ਲਈ ਤ� ਗੋਲੀ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ' ਠੂਹ ਠੂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

''ਕੋਈ ਵਾਰਿਨੰਗ ਨਹ5 ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਿਸ਼ਕਵਾ ਨਹ5। ਿਕ> ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਭਲਾ ਤੈਨੰੂ। ਐਵ' ਉਹੋ 

ਡਰਪੋਕ� ਵਾਲੀ ਆਦਤ।'' 

ਡੱੁਬਦੇ ਪਵਨ ਕੋਲ ਇਕ ਇਹੋ ਿਤਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਕੜੀ ਵ�ਗ 

ਐਵ' ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਿਵਚ ਉਹ ਫਸ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਇਸ ਸੁਖਦ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹ5 ਸੀ। 
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ਨਵ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੇ...ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸ� ਿਵਚ ਤੰੁਨੀਆਂ ਭੀੜ� ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 

ਨੰੂ ਦੌੜਣ ਲੱਗੀਆਂ....। ਪਵਨ ਿਕਧਰ ਜਾ ਿਰਹੈ ?....ਬੀਵੀ...ਬੱਚੇ...ਸਮਾਨ...ਿਕਹੜੀ ਭੀੜ ਿਵਚ ਰੁਲ ਗਏ 

?....ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਲਟਕਾਈ ਉਹ ਚੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ....। 

ਨਹ5 ਨਹ5 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ5 ਗਵਾਚਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱੁਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੰੂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਪਏ 

ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਥ� ਿਸਰ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ! ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਸੀ।  

ਅੱਖ� ਫਾੜ ਫਾੜ ਉਹਨ�  ਿਵਹੜੇ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਘੱੁਪ ਹਨ� ਰਾ ਸੀ, ਸ਼� ਸ਼� ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਸੀ ਜ� ਉਹਨ� ਿਵਚ 

ਿਘਿਰਆ ਪਵਨ। 

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਚ ਖਚ ਮੱੁਕੇ। ਿਕੰਨ�  ਸਾਲ ਤ� ਹੋ ਗਏ ਿਸਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ 

ਲਟਕਿਦਆਂ। ਨਵ' ਜ� ਪੁਰਾਣੇ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਥ� ਿਮਲੇਗੀ ਹੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪੇ ਘਰ ਬਾਰ 

ਬਣ ਜੂ। ਘਟੋ ਘਟ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਨਹ5 ਜਾਊ। ਅੱਜ ਿਦਆਂ ਹਾਲਾਤ� ਿਵਚ ਤ� ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱ ਤੇ ਵ�ਗ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। 

ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੋਣਾ ਲੱਿਗਆਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵਰ<ੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਦ ਤਕ ਤ� ਪਵਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ 

ਹੋਏਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚਲ ਵਿਸਆ, ਿਪਛ ਭਾਵ' ਨਵ� ਦੇਸ਼ ਉਸਰੇ, ਭਾਵ' ਪੁਰਾਣੇ ਸ�ਝੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਵੇ, 

ਉਹਨੰੂ ਕੀ ! 

ਸ�ਝਾ ਨੰੂ ਤ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹ5 ਹੋਇਆ। ਤੀਹ ਵਰ<ੇ ਪਿਹਲ� ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਟਾਹਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ 

ਜੂਠੀਆਂ ਲਸੂੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੂਹਿੜਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਲਦੇਵ, ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਤੇ ਜ� ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਗੁਰਜੀਤ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਨ� ਹਾ ਘਲੇ ਦੋਨਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕ ੇਆ ਖੜੋਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ� 'ਚ ਇਕੱਠ�  ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 

ਸੌਦਾਗਰ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਜ� ਸਰਬਜੀਤ ਲਈ ਪਵਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵੀ ਵਿਹ ਜਾਏ ਤ� ਕੀ ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਪਆਰੇ 

ਿਮੱਤਰ� ਨੰੂ ਿਕਵ' ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਿਪਆਸੇ ਮੰਨ ਲਏ। 

...ਉਹ ਐਵ' ਡਿਰਆ ਬੈਠਾ ਹੈ...ਕਾਲੀ ਹਨ<� ਰੀ ਤ� ਕਦ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਦਲੀਲ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਵਨ ਦੀ ਦਹਾੜ 

ਮੁੜ ਸਾਰੀ ਕਚਿਹਰੀ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੀ ਹ-ੈਭੁੱ ਲ ਭਲੁਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹਨੰੂ ਿਕ ਬਿਹਸ ਕਰਿਦਆਂ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਜ� 

ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਫ਼ਾਵ� ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ....। ਮੁੜ, ਚਮਾਰ� ਿਵਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਫਤੂਰ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ�, ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੰੂ ਕਾਰ� ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਜ� ਿਘਉ ਿਵਚ ਗਊ ਦੀ ਚਰਬੀ ਿਮਲਾ ਕੇ 

ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਫ਼ਰਕ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਹਟ ਿਗਐ....। 

ਨੀਰਜ਼ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਚੀਕ ਨ�  ਪਵਨ ਦਾ ਸੁਖ�ਤ ਸੁਫਨਾ ਖੇਰੂੰ  ਖੇਰੂੰ  ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਨੀਰਜ਼ ਨ�  ਵੀ ਸੁਫਨਾ ਦੇਿਖਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਨ ਦੇ ਬਜਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ। 

ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ� ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਇਕ ਦਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਸਦੀਆਂ ਤ ਗਈ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ 

ਿਜਵ' ਇਕ ਦਮ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। 

ਰਾਤ ਦਾ ਸੱਨਾਟਾ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਹਾਣਾ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ ਸੀ। 



65 

 

ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮ' ਇਕ ਸੁਫਨਾ ਉਹਨ�  ਤੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨੱਨੀ ਨੀਰਜ਼ ਨ� । ਮ� ਆਖਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ 

ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਨਹ5 ਜ�ਦਾ। 

ਭੱਠ 'ਚ ਪੈਣ ਇਹ ਸੁਫਨ� । ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤ� ਵੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਰੀ ਨੀਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਫਨ�  ਦੀ ਆਏਗੀ। 

ਜਦ ਪਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਮਿਰਆਂ ਵਰ<ੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਕੱਲੇ ਪਵਨ ਦੇ ਮਿਰਆਂ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤ� ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ5। ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨ�  ਤ� ਪਤਾ ਨਹ5 ਿਕੰਨ�  

ਵਰ<ੇ ਹੋਣ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਸ਼ਾਲੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਕਦੇ ਸੁਰਜੀਤ, ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਸੁਿਰੰਦਰ ਪੁਿਲਸ 

ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰਨਗੇ...। ਫੇਰ ਉਨ< � ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਜੋਰ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮੀਤਪਾਲ...ਅਤੇ ਫੇਰ... 

ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਤ ਪਿਹਲ� ਉਹਦੀ ਭੁੱ ਬ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਦੋ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਹੰਝੂ ਅੱਖ� 'ਚ ਟਪਕ ਕੇ ਗਲ<� 'ਤੇ ਵਿਹ ਤੁਰੇ। 

ਨੀਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਫਨ�  ਫੁੱ ਲ ਚੜ<ਾ>ਦਾ ਪਵਨ ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਮਰ ਜਾਏ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੱਖ� ਹੋਰ ਘਰ ਉਜੜਨ 

ਤ ਪਿਹਲ� ਉਹਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖ� ਮੀਚਦਾ ਪਵਨ ਟੱੁਟੇ ਸੁਫਨ�  ਦੀਆਂ ਤੰਦ� ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 
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ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 
 

ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਹੱਥ� ਪੈਰ� ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਪ�ਤੀਆਂ ਸਾਲ� ਦਾ 

ਤਜਰਬਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਦੇ ਮੁਖ ਨੰੂ ਯਾਦ ਨਹ5 ਕਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ 

ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਖਾਨ�  ਿਵਚ ਨਹ5 ਆ ਿਰਹਾ। 

ਉਸ ਦੀ ਨ5ਦ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹ5 ਹੁੰ ਦੀ, ਫੇਰ 

ਅਿਜਹੇ ਸ਼ੈਲਰ� ਿਵਚ ਿਜਨ< � ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਸੱਧੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਹੋਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੀ 

ਜੇਬ ਤੇ ਗ"ਿਹ ਚਿੜ<ਆ ਸੀ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  ਿਨੱਤ ਨਵ� ਅਫ਼ਸਰ ਆ ਟਪਕਦਾ ਿਜਵ' ਇਥੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਉਹਨ� ਿਬਨ� ਬੁਝ 

ਹੀ ਨਹ5 ਸਕਦੀ। ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ� ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਿਵਸਕੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਿਟੰਡ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਧਰ ਥਾਣੇ ਪੱਬ ਨਹ5 ਸੀ ਪ�ਦਾ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ�  ਤ� ਖਰਚਾ ਿਨਕਲੇ। 

ਇਸ ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਿਫਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਿਨੱਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 

ਸੁਣ ਸੁਣ ਡੋਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੰਦਰ� ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇਸੇ ਤਰ<� ਡੋਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨ�  ਖ਼ਤਰਨਾਕ 

ਅਖਵਾ>ਦੇ ਿਤੰਨ ਨਕਸਲੀਏ ਥਾਿਣ> ਭਜਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਦਲ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪਛ ਸਸਪ�ਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹ5 ਸੀ 

ਹੋਇਆ।  

ਉਹਨ� ਿਵਚ ਦੋ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਿਪਛ ਜਦ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਿਮਲੇ ਸਨ 

ਉਸ ਸਮ' ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਲੋ ਮਲੀ ਅੱਖ� ਿਸੰਮ ਆਈਆਂ ਸਨ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵ' ਉਸ ਅੰਦਰ ਧੁੜਧੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨ� ਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ 

ਬਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਨਕਸਲੀਏ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਹ5 

ਬੋਿਲਆ। ਨਹ5 ਤ� ਬਹੁਤੇ ਨ� ਤਾਵ� ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਪੁਿਲਸ 'ਤੇ ਹੀ ਝੜਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸ ਨੰੂ ਘੁਣ ਵ�ਗ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਇਹਨ� ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪ"ੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨ�  ਹੀ ਘੱਟ ਬੇਚੈਨ ਨਹ5 ਸੀ ਕਰ ਰਿਖਆ ਿਕ 

ਉਪਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੱੁਟਣ ਦਾ ਸੁਨ� ਹਾ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਵ5 ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜੜ< ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦਾ 

ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੁੱ ਠੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨ�  ਸਗ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ 

ਹੀ ਉਲਝਾ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਰੀਡਰ ਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲ�ਦਾ। ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕ> ਬੁਲਾਇਐ ? 

ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤ� ਨਹ5। ਜੇ ਹੈ ਤ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਿਠਕਾਣਾ ਪੁੱ ਛਦਾ। ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲ� ਹੀ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਇਸ ਡੁਨ ਨ�  'ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ' ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਫੋਨ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਪੈਣਾ ਸੀ।  
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ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ5 ਰੀਡਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਲਖ ਸੀ ਜ� ਨਰਮ। ਉਸ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਐ ਜ� ਕੋਠੀ। ਹੁਣ 

ਉਹ ਿਕਸ ਭੜੂਏ ਤ ਪੁੱ ਛੇ ਬਈ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? 

ਹੈਰਾਨ ਪ"ੇਸ਼ਾਨ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨ�  ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ 

ਪੰਚਾਇਤ� ਟਾਲੀਆਂ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰਕ� ਿਵਚ ਬੰਦ ਮੁਸਤਿਵਆਂ ਨੰੂ ਕਤਾਰ 

ਿਵਚ ਖੜਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ� ਨ�  ਇਕ ਇਕ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ� ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੇ। ਨੱਥੂ ਸਾਸੀ, ਗੇਲੂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਭਾਨਾ ਮਜ਼<ਬੀ ਅਤੇ ਮੀਤਾ ਚਮਾਰ। ਇਹਨ� ਿਵਚ ਿਕਸ ਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤ� ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਫੜਕ ਜਾਵੇ। 

ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ� ਲਈ ਧੂੜ� ਪੁੱ ਟਦੀਆਂ ਜੀਪ� ਦੇ ਹਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਗੂੰ ਝੇ। ਇਹ 

ਸ�ਸੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਤ� ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬ�ਕ ਹਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਦਨ� 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨ� ਦੀਆਂ ਲਾਲ� ਚੱਟਦੈ। 

ਇਕ ਨੰੂ ਫੜੋ ਵੀਹ ਲੀਡਰ ਥਾਣੇ ਆ ਟਪਕਦੇ ਨ� । ਕੀ ਪਤੈ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਾਿਹਬ ਕੁਲ ਪੁੱ ਜ 

ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਿਲਸ ਜ� ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ''ਖੂੰ ਢ� ਦੇ ਲੀਡਰ�'' ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰ ਦੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ 

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਕੁੱ ਟ ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਥਾਣੇ ਬਹਾਈ ਰੱਖਣਾ ਿਕਥ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਸੀ ? ਉਸ ਨ�  ਝੂਠੀਆਂ 

ਸੱਚੀਆਂ ਸ=ਹ� ਖਵਾਈਆਂ। ਨੱਕ ਨਾਲੇ ਲਕੀਰ� ਕਢਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਿਲਆ। 

ਉਹਨ� ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ਵਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਸੱਪ ਵ�ਗ ਲੜ ਗਈ। ਨੱਥੂ ਨ�  ਚਾਰ 

ਚੋਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਗੋਲੂ ਨ�  ਸਰਦਾਰ� ਦਾ ਨਰਮ� ਚੁਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਨ�  ਅਤੇ ਮੀਤੇ ਨ�  ਚਮਾਰ� ਦੀ ਨੰੂਹ ਨਾਲ ਮੰੂਹ 

ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਿਰਸ ਉਹਨ� ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹ5 ਲੱਿਗਆ। ਿਛੱਤਰ ਪੌਲਾ ਉਹਨ� ਨ�  ਕੀਤਾ। 

ਤਫ਼ਤੀਸ ਉਹਨ� ਦੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ5 ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਪੁੱ ਛੇ ਉਹ ਮੁਲਜਮ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉਹਨ� ਦੀਆਂ 

ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖ� ਦਾ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.ਸੀ। ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦੈ। 

ਥਾਣਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈਟ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਭ ਿਠਕਾਿਣਆਂ 'ਤੇ ਤਾਰ ਖੜਕਾਈ। 

ਨਾ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਦੋਸਤ� ਰਾਹ5 ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਿਖ਼ਲਾਫ ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ� 

ਅਰਜ਼ੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੂਹ ਨਹ5 ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਈ। ਪੁਿਲਸ ਮਿਹਕਮਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ 

ਨੰੂ ਵੀ ਨਹ5 ਦੱਸਦਾ। 

ਪੁੱ ਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਕਰਿਦਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਜ ਗਏ। ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ 

ਪੈਦਾ ਨਹ5 ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਸ ਨ�  ਕੋਠੀ ਦੇ ਅਰਦਾਲੀ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਿਹਬ ਕੋਠੀ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ 

ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ। 

ਸ਼ੈਲਰ ਿਵਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਟੈਟ ਫੈਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਲੀ ਦੇ ਸੁਨ� ਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾ। 
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ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਹ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� 

ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਕਹੜਾ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ ਜੋ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਬੈਠL  ? ਉਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸੀ ਿਦਮਾਗ਼ ਸਾਿਹਬ ਦੀ 

ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। 

ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਪਹੁੰ ਚ ਢਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਊਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਪੁਿਲਸ ਮਿਹਕਮਾ ਉਹਨ� ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਸਾਿਹਬ ਰਾਹ5 ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ। 

ਗੋਲੀ ਕੀਹਦੀ ਅਤੇ ਗਿਹਣੇ ਕੀਹਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਉਸ ਨ�  ਿਖੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲੀ। ਉਹ ਿਦਨ ਤੇ ਆਹ ਿਦਨ 

ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਉਹ ਭਾਊਆਂ ਨੰੂ ਡੋਡੇ ਵੇਚਣ ਰੋਕੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਭੁੱ ਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸਟਾਫ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਭੁੱ ਕੀ ਦਾ 

ਟਰੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਭਿਰਆ ਭਰਾਇਆ ਟਰੱਕ 

ਖ਼ੁਦ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਲਈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦੋ 

ਭਈਆਂ ਤੇ ਦਸ ਦਸ ਿਕਲੋ ਡੋਿਡਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਭਊਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ। ਭਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਐ 

ਇਕ ਇੱਟ ਚੁੱ ਕੋ ਸੌ ਿਨਕਲਦੇ ਨ� । ਉਹਨ� ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਕਰਕੇ ਉਨ< � ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਸਭ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮੁੜ 

ਕਦੇ ਉਸ ਨ�  ਭਾਊਆਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ5 ਿਦੱਤਾ। ਕਬੂਤਰ ਵ�ਗ ਅੱਖ� ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਹ5 ਤ� ਿਜਸ ਿਹਸਾਬ 

ਨਾਲ ਡੋਡੇ ਿਵਕਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੱਟ ਤੇ ਸੀ। ਭਾਊਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹ5 

ਿਮਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਰਾਤ5 ਤ� ਉਹ ਹਮ-ਿਪਆਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨ� । ਇਹ ਭਾਊਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ5। 

ਤ� ਹੋ ਸਕਦੈ ਜਥੇਦਾਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀ ਕੋਠੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਲੀਡਰ� ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰ ਦੈ। 

ਅਖੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� 'ਤੇ ਰੋਹਬ ਰਿਹੰਦੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ ਤ� ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰ 

ਿਦਉ। ਆਪਣੇ ਵਲ ਉਸ ਨ�  ਜਥੇਦਾਰ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ5 ਿਦੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨ�  ਦੂਰ ਨ� ੜੇ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਝੱਟ ਉਸ ਨ�  ਉਸ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਪੰਝੀ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ 

ਡੀ.ਏ.ਟੀ.ਏ.। ਉਤਲਾ ਠਾਹ ਠੱਪਾ ਅੱਡ। ਕੋਈ ਪਿਹਰਾ ਨਹ5। ਕੋਈ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਹ5। ਛੱੁਟੀ ਨਾਲ ਛੱੁਟੀ। ਉਸ ਿਨਕੰਮੇ ਤ 

ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਿਲਆ ਨਾ ਿਗਆ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ? ਭਲਾਮਾਣਸ ਜੱਜ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। 

ਅਫ਼ਸਰ� ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਇਕ ਿਦਨ ਹੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਪਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨ�  ਗੇੜੇ ਤੇ 

ਗੇੜੇ ਬੰਨ<  ਿਦੱਤਾ। ਰੂਿਲੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਿਦਆਂ ਉਸ ਨ�  ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤ� ਮੱੁਲ ਲੈ 

ਲਈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰੂ ਨਰਾਜ਼ ਨਹ5 ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਮੁੜ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹ5 ਲੱਗ ਸਿਕਆ। 

ਅਗਲਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਧਾੜ ਧੜ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਲਖੀ ਜਾ ਿਰਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੀ 

ਮਰਜ਼ੀ।  

ਜਥੇਦਾਰ ਤ� ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਗਆ ਹੋਇਆ। ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵਗਾਰ 'ਚ ਡੋਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 

ਲੈਣ ਆਇਟਾ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸ ਕੇ ਤ� ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ ਦਾ ਨਵ� ਕਾਨੰੂਨ ਬਿਣਐ ਅਫ਼ੀਮ ਡੋਿਡਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ 

ਲਗੇ ਨ� । ਸੀਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨ� ਿਬਨ� ਸਰਦਾ ਨਹ5। ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਸਲੂਟ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ 

ਤ� ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਐ।  
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ਉਸ ਨੰੂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹ5 ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੜਤਾਲ ਨ�  ਉਸ 

ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਿਗਆ ਿਕ ਮੀਿਟੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੱਜ ਨੰੂ ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ 

ਘੱਲ ਸਿਕਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਕੱਠ�  ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨ� । ਕਦੇ ਉਹੋ ਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕੰਨ 

'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੰੂ ਿਕਵ' ਸਮਝਾਵੇ ? ਵਗਾਰ� ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਹ। 

ਫੇਰ ਹੱਥ� ਤੇ ਸਰ< ਜਮਾ ਿਦੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸੁਨ� ਹਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਸੁਨ� ਹਾ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨ�  

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜਨ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ�  ਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ ਿਸਪਾਹੀ 

ਦਾ ਮੰੂਹ ਟੈਕਸੀ ਸਟ�ਡ ਵੱਲ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਸਟ�ਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜ�ਦੈ। ਵਗਾਰ� ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਹੰਭੇ ਪਏ ਨ� । ਪੁਿਲਸ 

ਮਿਹਕਮਾ ਿਕਹੜਾ ਇਹਨ� ਨਾਲ ਿਲਹਾਜ ਕਰਦੈ। ਜਦ ਤ� ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਏ ਫੀਸ ਲਏ, ਿਬਨ� ਕੋਈ ਨਹ5 ਛੱਡਦਾ। ਇਕ 

ਿਦਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਫ਼ਸਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮੁੜਦਾ ਨਹ5। ਹਾਲੇ ਤ� ਟਰੱਕ� ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਸਆਪਾ ਹੀ ਨਹ5 ਸੀ ਮੁਿਕਆ। 

ਟੈਕਸੀ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਤ� ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ� ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਿਵਚ 

ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤ"ੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ 

ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹ5 ਘੱਲ ਸਿਕਆ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ! 

ਿਜਹੜਾ ਅਿਹਸਾਨ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਜੱਜ 'ਤੇ ਕੀਤੈ ਉਹ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਤ� ਨਹ5। ਝੋਟੇ ਦੇ ਿਸਰ 

ਵਰਗੀ ਪੰਦਰ� ਿਕਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾ ਿਗਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਵੀਹ ਤੀਹ 

ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਜ�ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼� ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। 

ਚਾਰ ਵਾਰ ਫਾਇਿਰੰਗ ਕੀਤੀ। ਭੁੱ ਖੇ ਭਾਿਣਆਂ ਨ�  ਪੰਦਰ� ਿਦਨ ਖੇਤ 'ਚ ਤੰਬੂ ਗੱਡੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਲੱਖ� ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਕਦੇ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹ5 ਮੰਗੀ। ਉਸ ਸਮ' ਤ� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। >ਝ ਆਇਆ ਵੀ। ਿਜਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਿਰਆ ਪੁਿਲਸ ਿਰਮ�ਡ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਿਜਸ 'ਤੇ ਿਦਲ ਆਇਆ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਕਰਾ ਿਦੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਅਖਿਤਆਰ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹ5 ਕਰ 

ਸਕਦਾ। 

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ 'ਮੈਿਸਜ਼' ਨਹ5 ਆਇਆ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਲ�ਗਰੀ ਸੁਨ� ਹੇ ਤੇ ਸੁਨ� ਹਾ ਘੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੁਿਬੱਧਾ ਿਵਚ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤ ਪਿਹਲ� ਇਕ 

ਦੋ ਪੈਗ ਮਾਰਨ�  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਸ ਨ�  ਘੱੁਟ ਪੀ ਲਈ ਤ� ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਿਕਵ' ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ? 

ਘੜੀ ਦੇਖੀ। ਨ=  ਵਜ ਗਏ ਸਨ। ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹ5 

ਸੀ। 

ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਾFਡ ਲਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭ�ਅ ਭ�ਅ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਵਾਲਾਤ ਤੇ ਬੈਰਕ� 

ਸਭ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੰਤਰੀ Fਘ ਿਰਹਾ ਸੀ।  
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ਚਾਹ ਦੇ ਦੋ ਕੱਪ� ਤ ਿਬਨ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਭੁੱ ਖ ਕੋਸ� ਦੂਰ ਸੀ। 

ਲ�ਗਰੀ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਕੁਆਟਰ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਵਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਜਦ ਭੁੱ ਖ ਚਮਕੇਗੀ, ਆਪੇ 

ਖਾ ਲਏਗਾ। 

ਜਗਦੇਵ ਦੇ ਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਸੇਰ ਦਾ ਿਜੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੜਿਕਆ। ਿਜਸ 

ਿਦਨ ਤ ਉਸ ਨ�  ਜਗਦੇਵ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ 'ਚ ਰਪਟ ਿਲਖੀ ਸੀ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ ਉਹ ਉਖਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 

ਖ਼ੁਦ ਿਕਹੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਨ�  ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਹ5 ਸੀ ਿਲਿਖਆ। ਇਸ 

ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ ਖਾ ਲਵੇ ਤ� ਚਲੋ ਖਾ ਲਵੇ। ਪੰਦਰ� ਹਜ਼ਾਰ ਤ� 

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ5 ਹੁੰ ਦੇ। ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਨ�  ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇ ਪਾਇਆ। 

ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੜਾ ਿਜਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਪੰਜ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਨਾਲੇ ਉਨ< � ਦਾ ਘਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 

ਪਾਰਟੀ ਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੁਦਈ ਦਾ ਿਦਲ ਿਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੀ ਹ� ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਵ�ਗ ਿਰਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹ5 ਛੁਪਦੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਕ ਅਪੜ ਗਈ। ਜੇ ਜਗਦੇਵ ਦੇ 

ਿਖਲਾਫ ਨਾ ਿਲਖਦਾ ਤ� ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ? ਕੱਲ< ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਪ�ਦਾ। 

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਿਵਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨ�  

ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬੰਦ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਤੀ 

ਨਹ5 ਸੀ ਗਈ। ਕੱਲ< ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨ�  ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤਰਾਈ ? ਿਡਪਟੀ ਤ ਉਪਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ5 ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਫੇਰ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਪਈ ਬਈ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ?  

''ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਬੋਰੀਆਂ ਿਬਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੈ। ਜਦ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 

ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਥ�। ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਿਦਊ। ਮੰੂਹ 'ਚ ਤਾ ਨੀ ਪਾ ਲਊ।''  

ਸੋਚਿਦਆਂ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਮਨ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਲਾਹ ਕੇ ਿਕੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤੀ।  

ਲ�ਗਰੀ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ, ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਮੇਜ਼ @ਪਰ ਸਜਾ ਿਗਆ।  

ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਪਿਹਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਗ ਅੰਦਰ ਸੁਿਟਆ। ਿਫਕਰ� ਤ ਖਿਹੜਾ 

ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਝਾਕਨ ਲੱਗਾ।  

ਉਨ< � ਦੇ ਘਰ ਭੰਗ ਭੁਜਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ 

ਬਿਣਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਲੂ ਪਲੂ ਨਹ5, ਪੂਰਾ ਮੰਿਨਆ ਪਰਮੰਿਨਆ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਉਸ 

ਨ�  ਵਧੀਆ ਤ ਵਧੀਆ ਥਾਣੇ ਕੱਟੇ। ਪੈਸੇ ਮ5ਹ ਵ�ਗ ਵਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਿਕਹੜਾ ਿਦਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨ�  ਪੰਜ ਚਾਰ 

ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨD ਟ ਬੋਝੇ ਿਵਚ ਨਹ5 ਪਾਏ। ਉਸ ਨ�  ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇਖੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰ� ਵ�ਗ ਪੈਸੇ 

ਬੈਤਲ� ਿਪਛੇ ਨਹ5 ਗਵਾਏ। ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਤੀਹ ਕੀਿਲਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਿਵਚ ਦੋ ਮੋਟਰ� ਿਫੱਟ ਕਰਾਈਆਂ। 

ਕੁੜੀ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵਆਹੀ ਗਈ। ਮੰੁਡਾ ਿਸਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਊ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ 

ਬਲੇ ਬਲੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੇਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤ� ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਈ ਂਮੁਕਦਾ।  
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ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਵਸਾਖੇ ਵਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫੜਾਏ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ 

ਦੇ ਬੰਡਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ�  ਪ�ਟ ਿਵਚ ਬੰਡਲ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਨD ਟ ਿਗਣਨ�  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਕੰਜਰ ਦਾ ਕੀ ਐ ਪੰਜ 

ਚਾਰ ਨD ਟ ਘੱਟ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਿਪਛ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ 'ਹੀ ਹੀ' ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹ5। ਨD ਟ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਥੱਬਾ ਨD ਟ� ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਗੁਲਾਬ ਵ�ਗ ਿਖਲ ਉਿਠਆ। ਿਕੰਨ�  ਹੀ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ�  ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੰੂਹ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਨਹ5 ਤ� 

ਜਦ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਲਗੋ ਲਗ ਹੀ ਸੀ।  

ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਿਕਰਿਕਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਕਧਰੇ ਇਸ 

ਕੇਸ ਵਾਲੇ...। ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨ�  ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹ5 ਕੀਤੀ। ਸੀਰੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮ5ਦਾਰ 

ਦੋਹ� ਨ�  ਰਲ ਕੇ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਭਾਵ' ਇਕੱਲੇ ਸੀਰੀ 'ਤੇ ਿਦਤੈ ਿਜ਼ਮ5ਦਾਰ ਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਤ� ਨਹ5। ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ 

ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜੂ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ। 

ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਦਲ ਖੋਲ< ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਨ� । ਜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਸ�ਸ 

ਜ�ਦਾ, ਨਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਖੁੱ ਸ ਜ�ਦੀ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸੁਪਨ�  ਲ�ਦਾ ਲ�ਦਾ ਜੇਲ< ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਕੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਐ ? ਉਸ ਨੰੂ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਛੋਟੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਐ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਿਜ਼ਮ5ਦਾਰ ਤ 

ਿਦਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਿਦਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤ� ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਿਣਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਇਹ ਗੱਲ ਤ� ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਿਸਰੇ ਚੜ<ੀ ਸੀ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦੋ ਢਾਈ ਵਜੇ। ਉਸ ਸਮ' ਤ� ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨ� ਿਨਸ਼ਾਨ 

ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਿਧਆਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਦੋ ਚਾਰ ਕਰਾਰੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਗਾਲ<� ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ 

ਨੰੂ ਕੱਢੀਆਂ। ਝੋਟੇਕੁਟ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫੋਨ ਤ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾ ਿਰਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ� ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼� ਦਾ 

ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੌਲਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਚਮਾਰ�, ਜਥੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ� ਦੀ ਧ=ਸ ਵੀ ਨਹ5 ਝੱਲ 

ਸਕਦਾ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈੱਗ ਅੰਦਰ ਸੱੁਿਟਆ। ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮਲੋ ਮਲੀ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹ 

ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਘੁਿਸਆ। 

ਸੋਚ� ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਚੜ<ਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਦੁੜਾ>ਦਾ ਉਹ ਸੌਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱਖ ਝਪਕੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤ� ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਟਰੱਕ� ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ 

ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾ ਦੇਈ ਬੈਠ�  ਿਦਖਦੇ। 

ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਦਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ। 

ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸ= ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਿਕਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕੱਲਾਪਨ ਉਸ 

ਨੰੂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ ਤ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੋਵ' ਿਧਰ� 

ਪੁਿਲਸ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਪੁਿਲਸ ਨ�  ਉਹਨ� ◌ੇ ਲੀਡਰ ਿਬਨ� ਮਤਲਬ ਜੇਲ< ਭੇਜ ਿਦਤੇ ਸਨ। ਮਾਲਕ 

ਦੁਖੀ ਸਨ, ਪੁਿਲਸ ਚੁੱ ਪ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਿਦਨ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ< ਜਾਵੇ ਤ� ਪੰਜਵ' ਿਦਨ ਆਪੇ ਹੜਤਾਲ ਖੁਲ< ਜਾਵੇ। ਬਘੇਲ 



72 

 

ਿਸੰਘ ਪੁੱ ਛਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਪੁਿਲਸ ਕੀ ਕਰੇ। ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ<� ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਿਹਬ ਤੱਕ ਤ� 

ਜ਼ੋਰਅਜ਼ ਮਾਈ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਤ� ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹ5 ਸੀ ਆਈ। ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਉਹ ਡਕਾ 

ਲੇਬਰ ਵੱਲ ਸੱੁਟਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ�ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਪੁਿਲਸ 

ਲਈ ਤ� 'ਜੈਸੇ ਥੇ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। 

ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ 

ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਬਘੇਲ ਦਾ ਨ� ਸਭ ਤ ਵੱਧ 

ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। 

ਲੇਬਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਿਜ਼ਲ<ੇ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਿਸਆਪਾ ਿਛਿੜਆ ਹੋਣੈ। 

ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਤ ਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨ�  ਉਠ ਕੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਕੱਸ 

ਲਈ। 

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਕਰਨ� ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨ�  ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਲਾਇਆ। 

ਕੋਠੀ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨ�  ਰੀਡਰ, ਅਰਦਲੀ ਅਤੇ ਜੀਪ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਸੌ ਸੌ ਦੇ ਨD ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। 

ਅਰਦਲੀ ਨ�  ਦੌੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਦਾ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਇਕ 

ਿਪਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨ�  ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ� ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ 

ਨਹ5 ਭੁਗਿਤਆ। ਰੀਡਰ ਨੰੂ ਬਸ ਏਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨ�  ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

''ਬਸ ਇਹੋ ਿਸਆਪਾ ਹੋਊ।'' ਸੋਚਦਾ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।  

''ਆ ਬਈ ਝੋਟੇਕੁਟ'' ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਆ>ਿਦਆਂ ਹੀ ਿਜਵ' ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਿਜਹਾ ਥੱਪੜ ਜਿੜਆ। 

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਨਕਲੇ 'ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ' ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਲੂਟ ਲਈ ਤਿਣਆ ਹੱਥ ਿਢੱਲਾ ਪੈ 

ਿਗਆ। 

''ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਤ� ਕਦ ਦਾ ਮਰ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਤ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗਾਲ< ਤੱਕ ਨਹ5 ਕੱਢਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਸੇ 

ਨ�  ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ<ਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।'' ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। 

ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨ�  ਨੀਵ5 ਪਾ ਲਈ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨ�  ਆ ਦੱਸੀ ? ਉਦ ਸੱਚ ਮੱੁਚ ਉਹ ਝੋਟੇ ਕੁੱ ਟਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ 

ਿਵਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਗਊਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨ< । ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਨੰੂ ਿਬਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ 

ਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਣਆ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱ ਛ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ� ਸਮ' ਨੰੂ 

ਪੁੱ ਠਾ ਗੇੜ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੁੱ ਟੇ ਝੋਟੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਬੈਠ�  ਨ� । ਹਰ ਥ� ਉਹਨ� ਦੀ ਤੂਤੀ 

ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਕੁੱ ਟਣ ਲਈ ਗਊਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ। ਗਊਆਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨ�  ਕੁੱ ਟੀਆਂ ਨਹ5। ਇਸੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ 

ਰੁਕ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਤਿਹਤ ਰਿਹ ਚੁਕੇ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੋ ਦੋ ਸਟਾਰ ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਦਸ� 

ਸਾਲ� ਤ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  ਕਦੇ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹ5 ਿਲਆਂਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਦ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤ� ਤਰੱਕੀਆਂ 

ਦਾ ਕੀ ਹੈ।  
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''ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ?'' ਤੈਥ ਝੋਟੇ ਕੁੱ ਟ ਨਹ5 ਖ�ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱ ਟਣ ਹੱਟ ਿਗਐ।ਂ ਤੰੂ ਗਊਆਂ ਕੁੱ ਟਦਾ ਤ� 

ਨਹ5, ਲੱੁਟਦਾ ਤ� ਹ�। ਭਾਊਆਂ ਦੀ ਥ� ਿਬਹਾਰੀ, ਿਜ਼ਮ5ਦਾਰ ਦੀ ਥ� ਸੀਰੀ। ਆਨ�  ਬਹਾਨ�  ਤੰੂ ਵੀ ਝੋਿਟਆਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਹੀ 

ਥਾਪੜਦ�।'' ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਨ�  ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਵੰਗਾਿਰਆ। 

''ਬਈ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਿਕ> ਨਹ5 ਹੋ ਰਹੀ ? ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੈਠਣ 

ਵਾਲੇ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ"ੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ 

ਮੱੁਕ ਜਾਵੇ।'' 

''ਜਨਾਬ ਨਾ ਸ਼ੈਲਰ� ਵਾਲੇ ਡਕਾ ਸੱੁਟਦੇ ਨ� ...ਨਾ ਲੇਬਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ...।'' 

ਦਬਵ5 ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਉਸ ਨ�  ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ। >ਝ ਉਸ ਅੰਦਰਲਾ ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਹੜਤਾਲ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ� ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੀ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ5। ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਬਹਾਨ ਰਖਣੈ। ਉਹ ਡਿਸਪਿਲੰਡ 

ਫੋਰਸ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱ ਪ 

ਿਰਹਾ। 

''ਫੇਰ ਤੰੂ ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ? ਬੜਕ� ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁ ਨ� । ਉਹਨ� 'ਚ ਇਕ ਕੋਈ 

ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸਲੀਆ ਏ...। ਇਹਨ� ਸਭ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ। ਿਜਵ' ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ...। ਬਰਾੜ 

ਸ਼ੈਲਰ� ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ....। ਿਜੰਨ�  ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਨ� ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ.ਂ...।'' 

''ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ'' ਆਖਦਾ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। 

ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਨੰੂ ਜਗਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ 

ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਝੋਿਟਆਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ 

ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਭੁੱ ਖੀ ਮਰਦੀ ਲੇਬਰ ਿਵਚ ਝੋਿਟਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 

ਗੋਗੜ� ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ� ਿਵਚ। ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੋਰੀ ਵੱਧ ਮੰਗਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਝੋਿਟਆਂ ਦੀ ਬੜਕ 

ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਮੱਲ-ਮਾਲਕ� ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਿਵਚ। 

ਿਕਸ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਧੁੰ ਧਲੇ ਹਨ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ5 ਆ ਰਹੀ। 

ਬੁਝੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨ�  ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆ। 

ਉਸ ਨ�  ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਦੋ ਵਰ<ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਿਸਪਾਹੀ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਵੇ 

ਜ� ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ�ਦੈ। ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਕੇ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਤ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਬਿਣਆ। ਝੋਟੇ ਕੁੱ ਟਦਾ ਕੁੱ ਟਦਾ ਮੁੜ 

ਿਸਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕਹੜਾ ਪਹਾੜ ਿਗਰ ਜਾਣੈ। ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਝੋਟੇ ਕੁੱ ਟ ਬਣ ਕੇ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ, 

ਭਾਵ' ਉਹ ਸਾਰੇ ਰ�ਕ ਖੁੱ ਸ ਜਾਣ। 

ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਦੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਦੇ ਰਹੇ। ਝੋਟੇ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਝਾ>ਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਚੰਦ ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਨਹ5 

ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
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ਥਾਣੇ ਤਕ ਪੁਜਿਦਆਂ ਪੁਜਿਦਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਛਾਈ ਧੁੰ ਧ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਡੋਲਦਾ 

ਮਨ ਸਿਥਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਥਾਣੇ ਪੁੱ ਜ ਕੇ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧਾ ਆਦਮ-ਬੁੱ ਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਕਈਆਂ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਮੁੜੇ ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਦੇ 

ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਚੜ<ਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਮੁੜ ਚੀਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਵ�ਗ 

ਚਮਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਫੌਲਾਦੀ ਡਉਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਝੋਟੇ 'ਤੇ ਡ�ਗ ਫੇਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 

ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਨੰੂ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰ ਓਪਰੇ ਓਪਰੇ ਿਜਹੇ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਿਮੱਲ� ਦੇ 

ਮਾਲਕ�, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ� ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਕੁੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰ� ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਿਹ ਸਕਦੈ ! 

''ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ5।'' ਆਖਦੇ ਬਘੇਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਝੋਟੇਕੁੱ ਟ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਿਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਟ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਕ 

ਸਟਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ। 

ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸਟਾਰ ਵੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਟੇਬਲ ਉਪਰ ਰੱਖ ਆਏਗਾ। 
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ਪਲ ਪਲ ਵਧਦਾ ਫਾਸਲਾ 
 

ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ�  ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ' ਕੁਝ ਪਲ� ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ 

ਿਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹ5 ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ ਤ� ਜੰਿਮਆ ਹੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਸੀ। 

ਉਹ ਵੀ ਉਹਨ� ਭਲੇ ਿਦਨ� 'ਚ ਜਦ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨ�  ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਕੀਤੇ। ਕਾਰ� ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ 

ਿਫਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ ਕੰਿਨਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਿਕਹੜਾ 

ਕੋਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨ�  ਨਹ5 ਘੰੁਿਮਆ। 

ਫੇਰ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਿਕ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ? ਉਹ ਿਕ> ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ 

ਿਕ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਬੂ, ਚਪੜਾਸੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ ਤ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਜੂਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ। 

ਅੱਖ� ਫਾੜ ਫਾੜ ਉਹਨੰੂ ਤੱਕਣ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਾਰ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠL ਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀ ਸੀ ਜ� ਸੋਨ�  ਨਾਲ ਲੱਦੇ 

ਸੇਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ� ਫੇਰ ਿਬੰਦੇ ਝਟੇ ਸੇਠ ਵਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਿਮੰਨਤ� ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ 

ਪਤਾ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਠੀM ਕਚਿਹਰੀ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀM ਕੋਠੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਿਡਊਟੀ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਿਕਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਨਵ' ਤ ਨਵ' ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹ5। ਅਰਦਲੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ 

ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਭਾਵ' ਰੇਹੜੇ ਵ�ਗ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤ� ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਅਰਦਲੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸ ਿਵਚ 

ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ<ੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ 

ਵਧੀਆ ਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾ ਉਹ ਹੰਢਾ>ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ' ਅੱਧ-ਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ 

ਉਹਦਾ ਸ=ਕ ਨਹ5। ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ� ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਿਮਲ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਤ� ਲੋਕ� ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਨੰੂ ਿਦਲ 

ਕਰ ਹੀ ਆ>ਦਾ ਹੈ। 

ਛੱੁਟੀ ਵਾਲਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰੁਨਸਾਨ ਸੀ। ਠਾਠ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹ5 ਸਨ। >ਝ ਵੀ ਕਾਰ ਹਵਾ 

ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਪਆ ਵੀ ਹੋਊ ਤ� ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਅਗਲੇ ਤ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 

ਿਕ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। 

ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨ�  ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਿਪਛਲੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨ5ਦ ਦੇ ਝੂਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੁਿਲਸ 

ਿਹਰਾਸਤ ਦੇ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਅੱਧ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤ� ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ। ਵੱਧ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਚੜ<ਾਵਾ ਵੱਧ ਚੜ<ਾਉਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਨ�  ਨੰੂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਟੱੁਟੀ ਿਜਹੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ< ਕੇ ਿਤੰਨ 

ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਥਾਣੇ ਪੁੱ ਜੇ ਜ� ਮਾਰੂਤੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਿਵਚ। ਿਕਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਨਵ5 ਨਕੋਰ ਕਾਰ ਛੱਡ 

ਕੇ, ਟੱੁਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਿਹਚਕੋਲੇ ਖ�ਦੀ ਬੱਸ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਬੱਖੀਆਂ ਭੰਨਾਵ' ਨਾਲੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਫੱਕੇ। 
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ਿਮੰਨਤ� ਤਰਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਮੰਨ ਿਲਆ ਸੀ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਿਰਹਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਸਸਪ�ਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਸਪ�ਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ 

>ਗਲ� 'ਤੇ ਨਹ5 ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨ� ਨ�  ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ 'ਸਕਾਚ' ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਪਆਜੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 

ਕਾਰ ਿਵਚ ਿਬਠਾਇਆ ਸੀ। 

ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਸੀਸ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਨ�  ਿਰਸ਼ਵਤ 

ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਗ"ਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਲਈ 

ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨD ਟ ਹੀ ਨD ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵ' 

ਨਵ' ਨD ਟ� ਦੀ ਆਸ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ5 ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਆਪਣੀ ਸੂਮ ਭੈਣ ਤੇ ਿਖਝ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਵਤ 

ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਿਹਸਾਬ ਖਰਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤ� ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠ 

ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪ5ਦੇ ਸਨ। ਵੇਲੇ ਕੁਵਲੇੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਘਲਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਵਕੀਲ ਦੀ ਹ� ਿਵਚ ਹ� ਨਾ ਿਮਲਦੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਿਵਜਲ�ਸ ਵਾਿਲਆਂ ਤ ਤ� ਵੱਡੇ ਤ ਵੱਡੇ 

ਜੱਜ ਿਹਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਬਾਣੀਏ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਿਕਥੇ ! ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੱਬੇ ਸੁਭਾਅ ਨ�  ਿਮੱਤਰ� ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ� 

ਦੀ ਿਲਸਟ ਲੰਬੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਤ� ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹ5 ਸਮਝਦਾ। 

ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਨਾ ਿਵਗਾੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਆਹ ਿਦਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪ�ਦਾ। ਅੱਗੇ ਿਕਹੜਾ 

ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹ5 ਕੀਤਾ। ਿਬਨ� ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਦੇ ਿਦੰਦੈ। ਿਬਨ� ਸੱਟ ਤ ਛੱਬੀ 

ਬਣਾ ਿਦੰਦੈ। ਫੇਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਖੇ ਤ ਿਫਟਨL ਸ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਤ� ਿਕਹੜੀ ਆਫਤ 

ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਈਸ�ਸ ਿਵਚ ਿਫਟਨL ਸ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਿਦਉ। ਉਹਦਾ ਿਕਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਿਗਆ ? 

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀਹ ਡਾਕਟਰ ਨ� । ਇਸ ਨੰੂ ਛਿਡਆ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤ ਕਰਾ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਿਗਆ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਠD ਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਜ� ਿਦਨ� ਦਾ ਪੁਿਲਸ ਿਰਮ�ਡ ਿਲਆ ਉਸੇ ਵਕੀਲ ਨ� । 

ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਵਕਤ ਿਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਿਖੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨ�  ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। 

ਸਸਪ�ਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਤ� ਨਹ5 ਸੀ ਮੁਕ ਜਾਣ,ੇ ਪਰ ਕਈ ਢਕੇ ਢੋਲ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦਵਾਈਆਂ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਿਪਐ। ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਾਹ5 ਿਵਕ ਵੀ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਕ 

ਿਨਲ ਕਰਨਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਿਮੱਤਲ ਦੇ ਕਲੀਨਕ ਿਵਚ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਧੂ 

ਸਮ' ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਉਥੇ ਹੀ ਪ"ੈਕਿਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋੜੇ ਿਫਨਸੀਆਂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਿਦਮਾਗ ਤਕ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 

ਉਥੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਪਛ ਭਾਵ' ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਿਪਆ ਅਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ� ਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹ5 

ਸਿਰਆ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਿਪਛ ਔਜ਼ਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਿਵਜਲ�ਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਕੀ 

ਪਤੈ ? ਜਦ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤ� ਪੋਤਿੜਆਂ ਤਕ ਫਰੋਲ ਿਦੰਦੇ ਨ� । ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 

ਿਮੰਨਤ� ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਜ� ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਿਕਧਰੇ ਗਬਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਿਗਆ ਤ� ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊ। 
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ਉਹਨ� ਦਾ ਸੋਿਚਆ ਹੋਣੈ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਫਸ ਿਗਆ, ਮਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਹ5 ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਹਾਲੇ 

ਿਜFਦਾ ਹੈ ? ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਤ� ਪੱਤਣ� ਦਾ ਤਾਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਨਤਿਰਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ 

ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੋ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਅਠਤਾਲੀ 

ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ। 

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੁਣ ਸੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਿਰਹਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਚਿਹਰੀ ਪੁਜਿਦਆਂ ਪੁਜਿਦਆਂ 

ਉਹਨ� ਨੰੂ ਤਰਕਾਲ� ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਠੀ ਿਦੱਤੀ ਤ� ਹੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਾ। ਸਿਹਗਲ ਵਕੀਲ ਦੀ 

ਦਿਰਆ-ਿਦਲੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮੀਨਾ। ਸਾਇਲ� ਤ ਭਾਵ' ਪੰਜਾਹ ਲਏ ਭਾਵ' ਸੌ 

ਅਿਹਲਕਾਰ� ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੰਜ ਤ ਵਧ ਨਹ5 ਧਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮ' ਿਕਧਰੇ ਬੈਠਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਵੜਨ 

ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ5 ਪਈ। ਜੇ ਰੀਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਵੀ ਦਸ� ਤ ਵੱਧ ਪਲੇ ਨਹ5 ਸੀ ਪੈਣੇ। ਮੋਟਾ ਬੁਰਕ ਉਸ ਨ�  ਮਾਰ 

ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਮ' ਉਹ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀ ਜ� ਫੇਰ ਸਾਿਹਬ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨ�  ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ। ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਤ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਨD ਿਟਸ ਦੀ ਤਮੀਲ ਹੋਵੇ। ਤਮੀਲ ਕਰਾਏ ਜ� ਨਾ ਇਹ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। 

ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨ�  ਵੀਹ ਦਾ ਇਕ ਕੜਕੜ ਕਰਦਾ ਨD ਟ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਅੜਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸੀ। ਤਮੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤ� ਸਕਾਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਲੱਗ। 

ਅੱਧਾ ਨਸ਼ਾ ਤ� ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਸਕਾਚ ਦਾ ਨ� ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਨਵ' ਨD ਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਵ5 ਦੁਲਹਨ 

ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨਵ' ਨD ਟ� ਦੀ ਗੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਵ' ਨD ਟ� ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵ' 

ਉਨੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਖੱਚ ਿਮਕਨਾਤੀਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਾ ਨD ਟ ਪੰਜਾਹ� ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੈ। 

ਿਖ਼ਆਲੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਿਦਆਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹ5 ਸੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ। 

ਿਵਜਲ�ਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਿਕਧਰੇ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਿਮਸਲ ਿਤਆਰ ਕਰਦੈ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ 

ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਿਗਐ। ਪੰਜ ਦਸ ਰੁਿਪਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਢੂਹ5 ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਢਾਈ ਿਤੰਨ ਸੌ ਦੀ ਸਕਾਚ 

ਨਹ5 ਸੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੁਰਾਣਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਹਨ� ਰਾ ਹੋ ਚਿਲਐ। ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਤੇ ਦਾਰੂ ਪ5ਦਾ ਹੋਊ। ਦਾਰੂ ਪ5ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਚਿੜ<ਆ ਤ� ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਜੱਜ ਨੰੂ ਗਾਲ< ਕੱਢ ਿਦੰਦੈ। ਉਹ ਅਰਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਇੰਸਪੈਕਟਰ। 

ਚ=ਕ 'ਚ ਖੜੀ ਮਾਰੂਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਦੀ ਨD ਟ� ਨਾਲ ਭਰੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਸਕਾਚ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ5। ਇਹੋ 

ਿਜਹਾ ਸਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਅੱਧਾ ਿਦਨ ਹੀ ਆ>ਦੈ। 

''ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਨD ਿਟਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ।'' ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਿਹੰਮਤ ਬਟੋਰੀ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਗਾਰਦ ਤੇ ਖੜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਹੱਥ ਨD ਿਟਸ ਅੰਦਰ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ। 
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ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਐਵ' ਡਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨD ਿਟਸ ਨੰੂ ਉਹ ਬੇਹੇ ਕੜਾਹ ਵ�ਗ ਿਪਆ। ਉਹਨੰੂ ਸਗ ਇਕ ਪੈਗ ਵੀ 

ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਹੈ। ਮਖੌਲ ਦੀ ਘੱਗਰੀ ਨਹ5। 

ਿਕਸੇ ਵਧੀਆ ਬਰ�ਡ ਦੀ ਿਵਸਕੀ ਨ�  ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵ� ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਵਸਕੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜ� 

ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ5। 

ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਸਭ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈਆਂ। ਿਡਸਿਟ"ਕਟ 

ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦੀ, ਿਵਜੀਲ�ਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਿਮੱਤਰ ਪ"ੋ. ਿਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਨ�  

ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ5। ਿਸਧੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। 

''ਿਜਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਚੁਕ ਲੈ।'' ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਦ ਿਨਬੜ ਗਏ ਤ� ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨ�  ਿਵਸਕੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਕਰਕੇ ਫਰਾਖ-ਿਦਲੀ ਿਦਖਾਈ। 

''ਮ� ਸਕਾਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਐ ? ਜੋ ਸਰਦੈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਿਦਉ।'' ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਸਕਾਚ ਨਾਲ ਨD ਟ� ਦੀ ਚਮਕ 

ਿਪਆਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

ਸੌਦਾ ਮਿਹੰਗਾ ਨਹ5 ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹ5 ਹਾਲੇ ਿਕਸ ਿਕਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਸਕਾਚ ਹਰ ਥ� 

ਚਲੇਗੀ। 

ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨ�  ਸੌ ਦਾ ਇਕ ਨD ਟ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। 

''ਏਨੀ ਭਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌ ਈ...।'' ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਚ=ਕ ਿਪਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤ� ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਨD ਟ ਵਗਾਹ ਕੇ 

ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੱਗੀ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਤ ਮਾੜੀ ਸਕਾਚ ਵੀ ਿਤੰਨ ਸੌ ਤ ਘੱਟ ਨਹ5 ਆ>ਦੀ। ਪੂਰੇ ਦੋ ਸੌ 

ਦੀ ਠੱਗੀ। 

''ਤੰੂ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਭ�ਗਾ ਕੱਲ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤ� ਤੰੂ ਹੀ ਕਰਨN ।'' ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਿਤਉੜੀਆਂ ਨੰੂ 

ਭ�ਪਿਦਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨ�  ਇਕ ਦਸ ਦਾ ਨD ਟ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਰ ਲਈ। 

ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹ5 ਸੀ। ਚਲੇ ਸੌ ਹੀ ਸਹੀ। ਿਕਹੜਾ ਮੰੁਗੀ 

ਵੇਚੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨ�  ਗੁੱ ਸਾ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ। 

ਕੱਲ< ਨੰੂ ਗੱਲ ਖੋਲ<ੇ  ਿਬਨ� ਪੈਰ ਨਹ5 ਪੁੱ ਟਣਾ। ਛੱੁਟੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਿਬਨ� ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨਹ5 ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ 

ਿਜਹੀ ਵੀ ਇਹਨ� ਿਢੱਲ ਿਮਸ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੰੂ ਿਜਹੜੀ ਛੇ ਘੰਿਟਆਂ 'ਚ ਥਾਣੇ ਪੁੱ ਜੇ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ 

ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਘੜਦਾ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਦਾਸ। 

ਨਵ' ਨD ਟ� ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ। ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਸੌ ਦੇ ਨD ਟ ਨੰੂ ਖੇਸ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖ 

ਦੇਵੇ। ਪਰ ਏਨ� ਵੱਡਾ ਨD ਟ ਸ�ਭ ਕੇ ਨਹ5 ਸੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੈਗ ਫਿਟਆ ਿਪਐ। ਵੱਡੇ ਨੰੂ 'ਗਾਇਡ�' ਲੈ 

ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨ� । ਪੜ<ਾਈ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਮੰੂਹ ਮਾਰ ਲ�ਦੈ। ਕੀ ਐ ਚਾਰ ਜਮਾਤ� ਪੜ< ਈ ਜਾਏ ! ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਵਕੀਲ ਜ� ਜੱਜ 

ਬਣ ਨਹ5 ਸਕਦਾ ? ਫੇਰ ਵਾਰੇ ਿਨਆਰੇ। ਪੜੂ ਤ� ਹੀ ਜੇ ਿਵਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਤੀ ਨੰੂ ਵੀ 

ਚਪਲ� ਦਾ ਜੋੜਾ ਿਲਆ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਤੋਪੇ ਲਾ ਲਾ ਉਹ ਹੰਬੀ ਪਈ ਏ। ਅੱਗੇ ਤ� ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਜੱੁਤੀ 

ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਨ� ਡਾ 'ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਨ� । ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨ� । ਇਹਨ� ਿਕਹੜਾ 
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ਕਣਕ� ਗੁਡਨ ਜਾਣੈ ਬਈ ਜੋੜੇ ਅਧ-ਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ aਤਲੇ ਨੰੂ ਤੇੜ ਵੀ ਨਹ5 ਆਈ। ਦਸ ਪੰਦਰ� 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰਖੇਗਾ। ਜਦ ਕਦੇ ਲੁਿਧਆਣੇ ਿਗਆ ਪੰਜ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਿਜਹਾ ਕੋਟ ਿਲਆਏਗਾ। 

ਸਰਦੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਊ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਲ-ਵਟੇ ਲ�ਦਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਇਕ ਨD ਟ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ 

ਿਰਹਾ। 

ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਜ�ਦੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚਿਲਆ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਤ ਪਿਹਲ� ਉਹਨ�  ਸਾਫ ਆਖ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਹ5 ਉਹਨੰੂ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੱਠ 'ਚ ਪਏ ਟੱਬਰ ! ਉਹਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਨੰੂ ਿਲਖ ਕੇ ਤ� ਨੀ ਿਦੱਤਾ ਬਈ 

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵ�ਗ ਜੁਿੜਆ ਰਹੇ। ਟੱਬਰ ਦੇ ਿਸਆਪੇ ਤ� ਮੁਕਣੇ ਹੀ ਨਹ5। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਅਧਰੰਗ 

ਨਾਲ ਟੰਗ ਸੱੁਕ ਗਈ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤ� ਬੁੱ ਢੀ ਨੰੂ ਟੀ.ਬੀ.। ਕਦੇ 

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਲੋਹੜੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਰੂਆ। ਭਾਵ' ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼=ਕ ਨਹ5। ਉਹਨ�  ਵਧੀਆ ਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੀਣੀ 

ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਣੀ ਹੈ ? ਜ� ਤ� ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਵਰਤਾ>ਦੇ ਵਰਤਾ>ਦੇ ਚੋਰੀ ਪੈਗ ਲਾਉ ਜ� ਫੇਰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬਚਦੀ ਸੜਾਕੋ। 

ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਿਸਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜ<ਦਾ ਈ ਨਹ5। 

ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਬੈਠ� ਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸੂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਬੁਲਾਏਗਾ। ਸਾਲੇ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨ� । ਭੁੱ ਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨ� । ਸਕਾਚ ਤ� ਕੀ ਉਹਨ� ਨ�  ਤ� ਕਦੇ 

ਇਹਨ� ਨ�ਅ ਵੀ ਨਹ5 ਸੁਿਣਆ ਹੋਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਨੰੂ 'ਚਾਹ' ਵੀ ਨਹ5 ਿਪਲਾ>ਦੇ। ਲੀਡਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨ� । 

ਮ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਪਲਾF। ਨਾਲੇ ਕਾਜੂ ਖਵਾF। ਪਕੌੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਨਾਲ ਤ� ਸਵਾਦ ਈ ਨੀ ਆ>ਦਾ। ਜੇ ਸਕਾਚ ਐ ਤ� 

ਕਾਜੂ ਵੀ ਹੋਣ। ਿਜਸ ਕੰਮ ਲਕੀ ਦਸ� ਦਾ ਨD ਟ ਉਹਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਖਐ। ਪਤਾ ਐ ਕਾਜੂ ਮੁੱ ਠੀ ਤ ਵਧ ਨਹ5 

ਆਉਣੈ। ਪਰ ਕਾਜੂਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਰਜਨL । ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਖਾ ਿਲਆ, ਕਦੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਸੂ ਅਤੇ 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕਾਜੂਆਂ ਲਈ ਤ� ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ� ਫੇਰ ਵੀ 

ਚਪੜਾਸੀ ਨ� । ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ।  

ਹਵਾ 'ਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ>ਦੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ5 ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਦ ਸੱਠ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ�ਡਾ ਮੱੁਕ 

ਿਗਆ। ਉਹਨੰੂ ਉਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਕਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੰਗੇ ਟੇਢੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ।  

ਕਾਰ ਉਹਨ� ਇਕ ਫਰਲ�ਗ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ ਿਦੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ 

ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੈ। ਿਜੰਨੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਉਗੇ @ਨਾ ਹੀ 'ਵਟਾ' ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਲ 'ਚ ਲਟਕਦੀ 

ਸੋਨ�  ਦੀ ਚੈਨੀ ਨੰੂ ਉਹਨ�  ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਬਨL ਣ ਹੇਠ� ਲਕੋ ਿਲਆ ਸੀ। 

''ਲੈ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ! ਆਪ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੰੂ 

ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇ।'' 

ਗੱਡੀ> ਉਤਰਿਦਆਂ ਹੀਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨ�  ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਿਪੱਠ ਥਾਪੜੀ। 

ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਚਾਹੇ ਤ� ਬੰਦੇ ਨੰੂ >ਝ ਹੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਤ� ਥਾਣੇਦਾਰ 

ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਿਸੰਘ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਿਲਆ ਸੀ ਤ� 
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ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਤਨI  ਮਨI  ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਲਗਿਦਆਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ। 

ਿਤੰਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਗਵਾਹ ਚੜ<ਾਈ ਕਰਕੇ ਆ>ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੋੜਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਦੇ ਿਮਸਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ 

ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਹਲ� ਅੜਾ ਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਿਕਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ 

ਿਦੱਤੀ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ? ਿਰਹਾਈ ਿਗਆਰ� ਦੀ ਥ� ਦਸ ਵਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਨ�  ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ 

ਦਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਬਣ ਜਾਊ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦੈ। 

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਟ ਕੱਢੇ, ਜੱੁਤੀ ਤ ਿਮੱਟੀ ਝਾੜੀ, ਵਾਲ� ਿਵਚ ਕੰਘੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਇਕ 

ਇੰਮਪੋਰਟਡਟ ਿਸਗਰਟ ਸੁਲਘਾ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲ ਹੋ ਿਲਆ। ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵ�ਗ 

ਅੱਖ� ਝਪਕਾ>ਦਾ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਿਲਆ।  

ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ� ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਲਬੀਰ ਹੌਲਦਾਰ 'ਤੇ ਪਈ। ਲਉ ਬੋਤਲ ਤ� ਖਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪਰ 

ਹਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਕੋਲ ਖੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹ5। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ @ਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। 

ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਿਚੜ ਆਈ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਿਪੱਠ ਭੁਲਾ ਲਈ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹਾਸਾ 

ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣੈ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਵਗਾਰ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਊ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਵਗਾਰ ਵੀ ਘੱਟ 

ਨਹ5 ਹੁੰ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਜ� ਪੰਜ ਚਾਰ ਿਦਨ� ਲਈ ਕਾਰ ਜ� ਫੇਰ ਗ� ਮੱਝ। ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ ਆਪੇ 

ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਮਝੂ। ਟਲਨ ਿਵਚ ਹੀ ਫਾਇਦੈ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਵਖਰੈ। ਿਜਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੋ ਕੁੰ ਡੀ ਖੋਲ<ੇ । ਉਹਨ�  ਰਾਮ 

ਸਰੂਪ ਤ ਵਗਾਰ ਪੁੱ ਛ ਲਈ ਤ� ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨ�  ਆਖ ਦੇਣੈ ''ਚਲ ਤੰੂ ਹੀ ਪੁਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਲ�ਗੇ।'' ਿਪਛ ਦੇਖਣਾ 

ਿਦਖਾਉਣਾ ਿਕਸ ਨ�  ਹੈ ! 

''ਜ� ਪਰ<ੇ ਸੂਮਾ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦੇਣ ਆਇਐ।'' ਸੋਚਦਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਿਚਕ ਚੁਕ ਕੇ ਿਸੱਧਾ 

ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਵਿੜਆ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦੈ ਉਹਨੰੂ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਿਕਸੇ ਨ�  'ਟੰੂ ਟ�' ਕੀਤੀ ਨਹ5 ਤ� ਪੇਸ਼ੀ 

ਭੁਗਤਾਨ ਆਏ ਨੰੂ ਉਹਨ�  ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਧੁੱ ਪੇ ਿਬਠਾਇਆ ਨਹ5। ਬਹੁਤਾ ਆਕੜੇ ਤ� ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ 

ਨD ਿਟਸ ਵੀ ਿਦਵਾ ਸਕਦੈ। ਸਾਿਹਬ ਤ ਉਹਦੇ ਿਖਲਾਫ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੰੂ ਿਲਖਵਾ ਸਕਦੈ। 

ਸੌਹਰੇ ਸਰਦੂਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਏ ਨਹ5 ਕੀਤੀ। ਪੈਰ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਏ ਨਹ5 ਪੈਣ ਿਦੱਤਾ। ਆਖਦੈ 

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨ� । ਉਹਨ� ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਿਮੱਤਲ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਐ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਥੇ ਹੀ ਘਲ ਿਦੰਦੈ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਦੇ ਨ� । 

ਕਿਮਸਟ ਤ� ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦੇ ਨ� । ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਜ�ਦੀਆਂ ਨ� । ਬਾਕੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂ ਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ< ਨੰੂ ਚੜ< ਵੀ ਗਏ ਨ� । ਬਦਲੀ ਲਈ। 

ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਿਮੱਤਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ>ਦੇ ਨ� । ਇਹੋ ਿਜਹੇ 

ਹਲਾਤ� ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹ5। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। 

ਉਤੇ ਅਫਸਰ ਕੰਨ ਿਖਚਣ ਨੰੂ ਬੈਠ�  ਹਨ। 
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ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਸਾਰੀ ਿਸਆਸਤ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ 

ਟੀ.ਬੀ. ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹ5। ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ ਿਵਜਲ�ਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚੁਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ 

ਮੰਨਦਾ ਏ ਨਹ5 ਸੀ। ਅਖੇ ਉਹਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹ5। ਦੇਖ ਲੈ ਦੁਸ਼ਮਣ� ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ�। 

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਪਘਲਾ ਨਾ 

ਸਿਕਆ ਤ� ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਨ�  ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਸੰਭਾਲੇ। 

ਪ�ਟ ਦੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ�  ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਟ� 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਰਾਮ 

ਸਰੂਪ ਨ�  ਉਹ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ� ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਟ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦੱਤਾ। ਸਰਦੂਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ 

ਹੱਥ ਵੀ ਘੁਿਟਆ ਅਤੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ। 

''ਤੁਸ5 ਬਹੁਤਾ ਖਿਹੜੇ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਹ�। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈ ਹੈ।'' 

ਆਖਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨ�  ਬੈੱਲ ਖੜਕਾਈ। ਅਰਦਲੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ 'ਿਲਮਿਕਆਂ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 

''ਨਾਲੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਿਲਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ ਇਹ।'' ਰਾਮ ਸਰੂਪ 

ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਘੁਟਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ�  ਅਰਦਲੀ ਨੰੂ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਿਵਚ ਿਦਲ ਨਹ5 ਸੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ। ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਬ ਸੀ। ਅਰਦਲੀ ਨ�  

ਹੋਰ ਏ ਿਫਕਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨ�  ਤ� ਇਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਵੀ 

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚਂ ਬਾਹਰ ਨਹ5 ਕੱਿਢਆ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹ5 ਕੀਤੀ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੰੂ ਵੀ 

ਨਹ5 ਗਉਿਲਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸੇ 'ਸਹੇਲੀ' ਨੰੂ ਉਹਨ�  'ਮਟੈਰਨਟੀ ਲੀਵ' ਵਧਾਉਣ ਤ ਨ�ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ 

ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ5। ਉਹਨ�  ਿਕਸੇ ਕੰਪਾਊਡਰ ਰਾਹ5 ਡੇਢ ਸੌ ਲੈ ਕੇ ਝਟ ਛੱੁਟੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰ� ਿਦਖਾਉਣ ਤੇ ਤੁਿਲਆ ਹੋਇਐ। >ਝ ਿਸਪਾਹੀ ਿਕਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨ� । ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ 

ਕੰਮ5 ਕਾਰ5 ਹਸਪਤਾਲ ਜ�ਦੇ ਤ� ਸੂਈ ਬਿਘਆੜੀ ਵ�ਗੂੰ  ਪ�ਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਨਣਾ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹ5 ਿਮਲਣਗੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਸਕਾਚ ਤ� ਿਕਧਰੇ ਨਹ5 ਗਈ। ਇਹ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਹੁਕਮ ਥਾਣੇ 

ਜਲਦੀ ਪਹੁੰ ਚਾਣ ਲਈ ਿਮਲਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦਸਤੀ ਨਹ5 ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ! 

ਦੋਿਚਤੀ 'ਚ ਿਪਆ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਨਹ5 ਸੀ ਕਰਦਾ। 

ਇਕ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾ ਿਲਆ ਤ� ਸਕਾਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤ ਤ� ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਸੀ। 

ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਖ਼ੁਦ ਚਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਟੱਸ ਤ ਮੱਸ ਨਹ5 ਹੋਇਆ। ਿਤੰਨ 

ਘੰਟੇ ਉਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਮੰਟ� ਦੀ ਿਰਆਤ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ5। ਉਹਦੀ ਹੌਲਦਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨ�  

ਿਮੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨੰੂ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੇਗਾ। 

ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਦੂਲ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਜੇਬ ਿਵਚਲੇ ਭਾਰੀ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਿਪਆ। ਪੜ<ੇ ਿਲਖੇ ਬੰਦੇ 

ਹਨ। ਕੀ ਪਤੈ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੀ। 
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''ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਿਖਰ ਤੁਸ5 ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਹੋ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...ਇਹ 

ਤ� ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ5...।'' ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਤਰਲਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਹਬ ਵੀ। 

''ਸਵਾਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਹ�। ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਬੈਡ ਐਲੀਮ�ਟ ਪੁਿਲਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਐ ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ 

ਿਗਆ। ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਨ ਨਹ5। ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹ5। ਹਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਬਿਣਆ ਿਫਰਦੈ।'' ਡਾਕਟਰ ਦੇ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਿਲਜ�ਦਾ ਸਰਦੂਲ ਿਸੰਘ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। 

''ਤੁਸ5 ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਕਮੇ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਤ� ਮ� ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਰਪੋਰਟ ਘਲਦਾ ਹੀ ਨਹ5। 

ਘਲਣੀ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਤ� ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੰੂ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨ�  ਿਕਹੜਾ ਬੈਠ�  ਰਿਹਣੈ। ਸੋਡਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਿਜੰਮੇ। ਸਾਲਾ ਭਾਵ' 

ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਿਕਹੜਾ ਨਾ ਫੂਕਨਾ ਪਏ।'' 

ਸਰਦੂਰ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ� ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਰ 

ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲਏ। 

ਿਪੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆ>ਦੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਖ਼ਆਲ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜਾ ਿਕਰਿਕਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। 

ਗੇਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸਰਦੂਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱ ਛੀ। ਇਸ ਤ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਿਚੜ 

ਿਗਆ। 

ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠ� । ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਿਕਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜਦ 

ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਹਨ�  ਹ�ਡਲ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤ� ਡਰਾਈਵਰ ਿਤੜਿਕਆ : 

''ਬਸ ਸਟ�ਡ ਨਾਲ ਤ� ਹੈ....ਵੀਹ ਗਜ ਵੀ ਨਹ5...।'' 

''ਸ਼ਾਮ� ਪੈ ਗਈਆਂ...ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹ5 ਜਾਣੀ...ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ....।'' 

''ਕਾਹਦੀ ਬੋਤਲ ਬਈ ? ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਹਲ� ਏ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਿਗਆ।'' ਸ਼ਾਮ ਸੰੁਦਰ ਇ> ਅਿਹਸਾਨ ਕਰਨ 

ਲੱਗਾ ਿਜਵ' ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। 

''ਚਲ ਦਫਾ ਕਰ।'' ਆਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਇਕ ਦਸ� ਦਾ ਨD ਟ ਉਸ ਵਲ ਵਧਾਇਆ। 

ਰਿਹਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ? ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਉਹਨ� । ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰਿਹੰਦਾ ਵੀਹ 

ਤੀਹ ਤ� ਫੇਰ ਵੀ ਨਹ5 ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨ�  ਉਹਨ� ਦੇ ਕਿਹਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਤ ਭਜਣਾ 

ਿਕਥ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ? ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤ� ਨਹ5 ਖਰਿਚਆ ? ਉਹਦੇ ਤ� ਸੌ ਦੇ ਸੌ ਹੀ ਚੁਭਨ ਲੱਗੇ ਨ� । 

ਭਰਾ ਪੀਤਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੋ ਕਦਮ ਿਪਛ�ਹ ਹਟ ਿਗਆ। 

ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਸੀ। ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। 

ਵਿਧਆ ਹੱਥ ਿਪਛ�ਹ ਿਖਚਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਨD ਟ ਉਹਨ�  ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਛਾਲ ਿਦੱਤਾ। 

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆਂ ਅੱਖ� ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੁੰ ਦੀ 

ਕਾਰ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 
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ਿਬੱਲੀ ਵਲ ਝੰਜੋਲੇ ਚੂਚੇ ਵ�ਗ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਨੰੂ ਟਟੋਲਦਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋ 

ਚਾਰ ਅਿਠਆਨੀਆਂ ਚੁਆਨੀਆਂ ਤ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹ5 ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਠ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਬਾਰੇ 

ਸੋਚਦਾ ਿਜਥੇ ਪੁੱ ਜਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਰ<� ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਤਰਦੇ ਉਸ ਨD ਟ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ 

ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਲਾਮ 
 

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਲਦੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਚੰਡੀਗੜ< ਿਗਆਂ ਪੰਜਵ� ਿਦਨ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੱੁਖ ਸੁਨ� ਹਾ ਨਾ 

ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਰ। ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਅਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੀ, ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ>ਦੀ, ਪੀਰ� ਫ਼ਕੀਰ� ਨੰੂ ਿਧਆ>ਦੀ ਅਤੇ 

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰਦੀ ਬੁੱ ਢੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਤੇ ਿਖਝ-ਿਖਝ ਪ�ਦੀ। ਉਸ ਚੰਦਰੀ ਦੀ 

ਿਜ਼ੱਦ ਨ�  ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬੁੱ ਢੀ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਰਾਧੇ ਪੰਡਤ ਦੇ 

ਉਪਾਅ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਤਬੀਤ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਹਥੌਲੇ, ਆਥਨ ਉਗਣ ਦੇ ਪਾਠ, ਪੀਰ� ਫ਼ਕੀਰ� ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸੱੁਖ� ਰਾਸ ਿਕ> ਨਹ5 ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਨ� ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੱੁਖ ਸ�ਦ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ 

ਮੁੜ ਕਦੇ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਬਦਲੀ ਕ�ਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹ5 ਘੱਲੇਗੀ।  

ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਿਨਕਿਲਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਘਰੇ ਮੁੜੇਗਾ ਵੀ ਿਕ ਨਹ5 ? ਕੀ ਪਤੈ 

ਿਕਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ? ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ-

ਦੇਖਦੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਤੈ ਿਕਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰੁਕਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਕਰੇ ? ਉਹ ਘੱਟ ਬਰੇਕ� ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 

ਆਪਣਾ ਨ� 'ਖੌਫ਼ਨਾਕ' ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਿਵਚ ਿਲਖਵਾ ਬਹੇ।  

ਇਸੇ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਚੰਨੀ ਿਬੰਦੇ ਝਟੇ ਦੇਹਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਖਲਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੋਸਨ 

ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਿਪਓ ਵਰਗੇ ਵੀਰੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੋ ਿਗਆ ਤ� ਸਾਰਾ ਠੁਲ<ਾ ਉਸ ਕਲਮੰੂਹੀ ਦੇ ਿਸਰ ਹੀ ਫੁਟਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ�  

ਆਪਣੇ ਮੋਏ ਪਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਿਡਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤ 

ਰੋਿਕਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤ� ਸਿਤੰਦਰ ਦਾ ਿਸਵਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਇਆ ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਿਸਵਾ ਬਲ ਉਿਠਆ। ਫੇਰ ਕੀ 

ਬਣੇਗਾ ? ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੱੁਧ ਚੁੰ ਘਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਬੁੱ ਢੀ ਮ� ਦਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? 

ਸਿਤੰਦਰ ਦੇ ਮਰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨ� ਦਾ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਘਰ ਖੇਰੂੰ  ਖੇਰੂੰ  ਹੋ ਿਗਆ। ਬੁੱ ਢਾ ਸੌਹਰਾ ਕਰਿਫਊ ਿਵਚ ਦਮ ਤੋੜ 

ਿਗਆ। ਿਨੱਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਠ ਘਰ ਨੰੂ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਜਾ 

ਬੈਠਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੰੂ 

ਿਕਵ' ਢੋਏ ? ਹੱਥ 'ਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਕ ਅਤੇ ਕੁੱ ਛੜ 'ਚ ਬੱਚੀ ਚੁੱ ਕੀ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ 

ਖੜਕਾ>ਦੀ ਤ� ਿਕੱਧਰ ਜ�ਦੀ ? ਉਸ ਦੇ ਿਨਤ ਦੇ ਕੀਰਿਨਆਂ ਨ�  ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਚੰਡੀਗੜ< ਤੋਿਰਆ ਸੀ। ਉਸ 

ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵ� ਿਕਧਰੇ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਹੀ ਵਲੰੂਧਰ ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰੂਹ ਲੱਗਣ ਜੋਗੀ ਨਹ5 ਰਹੇਗੀ। 

ਸਰੋਜ ਨੰੂ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੁੱ ਭ ਤ� ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਡਰਾ ਨਹ5 ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਨਾਲ 

ਨਹ5 ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਹੱਥ 

ਫੜ ਕੇ ਿਲਖਾ ਿਲਆਵੇ। ਫੇਰ ਬਲਦੇਵ ਿਕਹੜਾ ਡੀ.ਸੀ. ਲਿਗਐ। ਇਕ ਮਮੂਲੀ ਿਜਹਾ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ। ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨ�  

ਪਤਾ ਨਹ5 ਡੀ.ਪੀ. ਆਈ. ਨੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਪੱਟੀ ਪੜ<ਾਈ ਸੀ ਿਕ ਸੁਰਜੀਤ ਵਲ ਕਰਾਏ ਿਤੰਨ ਵਜ਼ੀਰ� ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ� ਦਾ 
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ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਰਟ ਲਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 

ਹਲਕੇ 

ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ''ਕੀ ਪਤੈ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਹੋਵੇ।'' ਸੋਚ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ� ਦੀ ਬੜਕ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜ�ਦੀ। 

ਸੁਰਜੀਤ ਤ ਨਾਲੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਿਕਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤ� ਭਾਵ' ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਵਾ ਦੇਵੈ। ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ 

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤ� ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਮੱੁਖੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ< ਪੱਬ ਹੀ ਨਹ5 ਸੀ ਪ�ਦਾ। ਇਕ ਲੱਤ ਿਦੱਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਿਟਆਲੇ ਜ� 

ਅੰਿਮ"ਤਸਰ। ਕਦੇ ਇਰਾਦੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਦੇ ਿਖੰਡ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਦਾ ਿਫਕਰ ਅਤੇ 

ਕਦੇ ਅਿਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥ ਮਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਹੰਝੂ ਝਣ ਅਤੇ ਚੈਕ ਭ'ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ। 

ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ< ਜ�ਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਿਦੱਲੀ ਤੁਰ ਜ�ਦੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ< ਆ ਵੜਦੇ। ਇਸ 

ਲੁਕਣ ਿਮਚੀ ਿਵਚ ਉਹਨ� ਦੇ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨ� ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ 

ਮੁੜਨਗੇ ਭਾਵ' ਵੀਹ ਿਦਨ ਬੈਠਣਾ ਪਏ। ਸਰੋਜ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਬਿਣਆ ਨਹ5 ਹੋਣਾ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਉਹ 

ਗੋਲੀ ਵਾਗ ਘਰ ਪੁੱ ਜਦੇ। ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਰੋਕੜ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਹੈ ਬਈ ਬੈਠ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਿਪਆ ਸੀ ਉਸ 

ਕੋਲ। 

ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਕਾਰ ਨ�  ਜਦ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਰੇਕ� ਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ। ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ 

ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਆ ਖੜੋਤਾ। 

ਪਰ ਿਸਰ ਸੱੁਟੀ ਬਲਦੇਵ ਜਦ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਵਿੜਆ ਤ� ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਤੇ ਪਿਲੱਤਣ ਛਾ ਗਈ। 

ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਝੱਥਰਾ ਬਣੇ ਵਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾਹੜੀ ਿਵਚ ਚਮਕਦੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਿਕਣਕੇ, ਕਾਲਰ� ਤੇ ਜੰਮੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 

ਦੀਆਂ ਿਤਊੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ5 ਸੀ। 

ਮੰੂਹ ਲਟਕਾਈ ਚੰਨੀ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਸਰੋਜ ਕਾਰ ਦੇ ਿਕਰਾਏ 

ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਕ ਪੇਟੀਆਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਿਪਆ ਤ� ਕਦ ਦਾ @ਡ ਿਗਆ 

ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ< ਤੁਰਨ ਤ ਪਿਹਲ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨ� ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਥੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਯਕੀਨ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ 

ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨ�  ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਥ ਹੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ 

ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਿਦੱਲੀ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ।  

ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੰੂ ਪੰਜਵ� ਿਦਨ ਸੀ ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਿਟਿਕਆ। ਹਨੰੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਵ�ਗ ਮੰਤਰੀ 

ਜੀ ਦਾ ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤ� ਮੁੜਨ ਤ ਿਬਨ� ਉਹਨ� 

ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਹ ਤ� ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਥੋੜ<ੀ ਬਹੁਤ ਿਰਆਇਤ 

ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਧਾਰ ਵੀ। 

ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤ� ਉਧਾਰ ਨਹ5 ਸੀ ਪੁੱ ਗਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨ�  ਉਹੋ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਖਾਣਾ। 
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ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਤ ਵੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੋਜ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। 

ਬ�ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਤ� ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਮਹੀਨ�  ਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ 

ਪੈਦਾ ਨਹ5 ਹੁੰ ਦਾ। ਦੱੁਧ ਵਾਿਲਆਂ ਤ ਅਡਵ�ਸ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾ ਉਹਨ� ਵਰਗੇ ਹੀ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ! ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਿਕਥ ਦੇਣ। 

ਸੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮ� ਤ ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ 

ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ। 

''ਿਕ> ਪੁੱ ਤ ਫੇਰ ਿਮਿਲਆ ਨੀ ਵਜ਼ੀਰ? ਕੀ ਬਿਣਆ ਬਦਲੀ ਦਾ? ਔਤਂਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹੋ ਜਾ ਮਗਰ ਿਪਐ ਪੁੱ ਠ�  

ਿਦਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ...।'' 

ਸੋਫੇ ਨਾਲ ਢਾਸਨਾ ਲਾਈ ਅਤੇ ਲੱਤ� ਨੰੂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਜਾਈ ਊਘ ਿਰਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ 

ਤ"ਭਿਕਆ। 

''ਤੰੂ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮ�। ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਮ� ਬਠ�, ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਿਵੰਗਾ ਨਹ5 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ 

ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਿਹੱਕ 'ਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾF...।''  

ਬੁੱ ਢੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਚ ਨਮੀ ਦੇਖਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਦਾੜ<ੀ 

'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱੁਛ� ਨੰੂ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਹ=ਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਗੜ<ਿਕਆ: 

''ਮ� ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਵੀ ਝੋਟੀਆਂ ਚੁੰ ਘਾ ਕੇ ਛੱਡੰੂ...ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰਾਏ 

ਤ� ਮ� ਮੈਨੰੂ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਆਖ5।'' 

ਇਸ ਵਾਰ ਮ� ਨ�  ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਬੜ<ਕ ਵਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖ� ਿਮਚ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਾਣਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠ� @ਪਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 

ਸੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ� ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ਤ ਿਤਲਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਪਏ ਲੈਿਨਨ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ਨਾਲ 

ਟਕਰਾਈਆਂ। 

''ਹਾਲੇ ਤ� ਤੰੂ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਝੋਟੀਆਂ ਚੁੰ ਘਾ ਿਰਹ�...।'' ਸੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਜਵ' ਲੈਿਨਨ ਦਾ ਗੁਸੈਲ ਿਚਹਰਾ ਉਸ 

ਨੰੂ ਘੂਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹ5 ਸੀ ਿਕ ਉਸ 

ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆ>ਦੀ ਬਣੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਿਕਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। 

ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਜਵ' ਪੰਦਰ� ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਹੱਥ ਇਕ ਹੋਰ 

ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਐਤਕ5 ਿਕਸੇ ਿਬਗਾਨ�  ਦਾ ਨਹ5 ਸਗ ਪੁੱ ਤਰ�, ਭਰਾਵ� ਅਤੇ ਿਪਉ ਵਰਗੇ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਸਹਾਰੇ ਜੂਝਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ� ਦਾ-ਉਹਨ� ਦੇ ਸਖਾਵ' ਭਿਵੱਖ ਦਾ। 
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ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ ਇਕ @ਜਲ ਭਿਵੱਖ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਰਿਹਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ 

ਅੰਡਰ-ਗਰਾFਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ 

ਉਹ ਦੋ ਿਜ਼ਿਲ<ਆਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੀ ਪੜ<ਾਈ ਿਵਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਨ�  ਹੋਸਟਲ� 

'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਮਿਹਫਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਦਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਮ� ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਆਇਆ 

ਜਦ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਈ। ਜਦ ਬਲਦੇਵ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਤ� ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਹੀ 

ਵਾਿਰਸ। ਿਕੰਨ�  ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਆ ਰਿਲਆ ਸੀ। ਬਾਹਣਾ 'ਚ ਸੱਪ� ਦੀਆਂ ਿਸਰੀਆਂ 

ਿਮੱਧਦਾ, ਕੁੱ ਲੀਆਂ 'ਚ ਚੀਥਿੜਆਂ 'ਚ ਸ=ਦਾ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਿਠਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਲਾਸ� ਲਾ>ਦਾ, ਤੱਪਦੀਆਂ 

ਭੱਠੀਆਂ ਅੱਗੁ ਖਲੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬ�ਹ ਲੱਗਦਾ। ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ। 

''ਨਾ ਮ� ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਿਵਆਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੰੂ ਪੂੰ ਜੀਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 

ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਜਗੀਰਦਾਰ....।'' ਆਖਦਾ ਬਲਦੇਵ ਜਦ ਹਿਥਆਰ ਲੈਣ ਿਪਛੇ ਹਿਟਆ ਸੀ ਤ� 

ਉਹਨ� ਉਹਨੰੂ 'ਡਰਪੋਕ' ਅਤੇ 'ਬੁਜ਼ਿਦਲ' ਆਖ ਕੇ ਿਧਰਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਪਛ ਬੀਸੀਆਂ ਕਤਲ� ਦੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦਾ 

ਸੁਰਜੀਤ ਜਦ ਜੇਲ< ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵਚ ਸੜਦਾ ਸੀ ਤ� ਬਲਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਆਣੇ ਿਪਉ 

ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਆ>ਦੀ ਸੀ।  

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰ�, ਹੋਟਲ� ਅਤੇ ਿਵਸਕੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਰਜੀਤ 

ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਸੀ? 

ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਟਿਬਯੂਰੋ ਤਕ ਅੱਪਿੜਆ ਸੁਰਜੀਤ ਤ� ਜੇਲ<  ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਿਨਕਿਲਆ ਪਰ 

ਬਾਹਰ ਬੈਠ�  ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਤਰ<� ਜਾਰੀ ਸੀ।  

ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਉਹ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖ� ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਅੱਧ ਭੇਤ ਦੇ ਕੇ 

ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਪੰਜ ਛੇ ਬੂਟੇ ਹੀ 

ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਪ"ਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਪ"ਾਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਅਫ਼ਸਰ� ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ। 

''ਇਹ ਤ� ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਿਤਕ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਬਣਾ>ਦਾ ਹੈ।'' ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਹੋ 

ਿਜਹੀ ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਨਵ' ਆਏ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਰਕੀ ਵੀ ਮੇਚ ਨਹ5 ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ� ਦੀਆਂ 

ਮੱਝ� ਲਈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਲੀਏ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾ ਘੱਲੇ। ਇਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤ� ਉਸ ਨ�  ਿਪਛਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 

ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਤੇ ਜੱਜ� ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੱਖ� ਦੇ ਕੰਮ ਕਢਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਹ5 ਤ� ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਬੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾ ਉਸ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਫੰਡ ਕੀ ਅੱਗ 

ਲਾਉਣੇ ਐ? ਿਕਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਸਕੂਲ� 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੱਠੀ ਚੜ<ਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖਵਾਵੇ। 

ਪੰਦਰ5 ਬੀਹ5 ਿਦਨ5 ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਦਲੀਏ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਨ�  ਝੋਟੇ ਵ�ਗ ਿਸਰ ਿਹਲਾ 
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ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਦੋਸਤ� ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� @ਤੇ ''ਿਫਰਕੂ'' ਅਤੇ ''ਪੱਖਜਾਤੀ'' ਿਲਖ ਦੇਣਾ ਤ� 

ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ। 

ਦੋਹ� ਅਫਸਰ� ਨ�  ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਚੰਡੀਗੜ< ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ< � ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਫਾਇਲ 

ਿਤਆਰ ਕਰਾਈ। ਜਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਏਗਾ ਤ� ਆਪੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਥੇ ਬੈਠਾ ਿਟਊਸ਼ਨ� ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਦੱੁਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤ� ਹੀ ਆਫ਼ਿਰਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬਗਾਵਤੀ ਬੀਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਵਧਣਾ ਫਲੁਣਾ ਿਕਸੇ ਲਈ 

ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਥੇ ਿਕਸੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਹਨ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ। 

ਬਲਦੇਵ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਜਾਣ ਨਹ5 ਸੀ ਡਰਦਾ। ਉਸਨੰੂ ਤ� ਮਸ� ਮਸ� ਪੈਰ� ਿਸਰ ਹੋਈ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ 

ਿਖੰਡਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਡਰ ਸੀ। ਜ� ਕੁਝ ਿਫ਼ਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਅਵੱਸਥਾ ਦਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਪਰਤੀ 

ਚੰਨੀ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੰੂ ਗਸ਼� ਪੈ ਚੁੱ ਕੀਆ ਸਨ। ਕਈ 

ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬੜ ਬੜਾ @ਠਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨ�  ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ 

ਸੀ। 

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ< ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱ ਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਿਦਨ� 

ਿਵਚ ਉਹ ਅਤੇ ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਇਕੇ ਜੇਲ< ਿਵਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੰੂ ਯੂਥ ਿਵੰਗ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਰਗੇ ਜੁਝਰੂ 

ਵਰਕਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨ�  ਉਹਨ� ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਿਸਆਸੀ ਸੂਝ ਤ� ਸੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘਟ ਨਹ5 ਸੀ। ਮੱੁਖੀ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ >ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ 

ਪੁੱ ਟਦਾ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਿਸਆਸਤ ਿਵਚ ਛਾ ਿਗਆ। 

ਿਕਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜ� ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨ�  ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜੇਲ< ਨਹ5 ਸੀ ਕੱਟੀ। ਚੰਗੇ ਿਦਨ ਆਏ ਤ� 

ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਿਵਚ ਉਸ ਨ�  ਵੀ ਹੱਕ ਧੋ ਲਏ। ਉਹੋ ਮਕਾਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਪੁਿਲਸ ਨ�  ਖੰਡਰ� ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਸੀ ਕੋਠੀ 

ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਿਜਨ< � ਖੇਤ� 'ਚ ਪੁਿਲਸ ਨ�  ਅੱਗ� ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹੋ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਿਵਸਕੀਆਂ, 

ਮੁਰਿਗਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰ� ਦੇ ਝੂਿਟਆਂ ਨ�  ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੋਗੜ ਖਾਸੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆ>ਦੀ। ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਡਾਹ ਨਾ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਹੱਫਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨD ਟ� ਦੀ ਥਹੀ ਿਲਆ ਕੇ ਜਦ ਬਲਦੇਵ ਨ�  ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਫੜਾਈ ਤ� ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਭੁੱ ਬ ਿਨਕਲਣ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਗੱਲੇ ਫੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱੁਿਟਆ ਿਗਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

ਸੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਕੋਲ ਹਾਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਿਰਆਂ 

ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪ5ਦਾ, ਧੋਬੀਆਂ ਤ ਕਪੜੇ ਧਵਾ>ਦਾ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨ�  ਖਾਿਣਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 

ਚਖਦਾ। ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹ5 ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਿਹ ਕੇ ਰੁੱ ਖੀ ਸੱੁਖੀ ਨਹ5 ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਦੀ 

ਅਕਲ ਿਕਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਬਲਦੇਵ ਵਰਗਾ ਨਾਸਿਤਕ ਆਦਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤ 

ਟੱਲਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕੇ ਕੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਢੱਡ ਭਰਕੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦਾ ਸੀ। 

''ਰਿਹਣ ਦੇ ਬਲਦੇਵ...ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇ ਿਦ>।'' ਆਖਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨ�  ਨD ਟ� ਦੀ ਥਹੀ ਡਰਾਇਵਰ ਤ ਫੜ 

ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਅੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। 
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''ਨਹ5 ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਤ� ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹੰਦੈ..ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨ� .. ਉਹ ਫੇਰ 

ਦੇਵ�ਗਾ...ਕਰਾਇਆ ਤ� ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਬਲਦੇਵ ਬਿਜਦ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤ� ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ 

ਥੋੜ<ਾ ਸੀ ਿਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਲੋਆਂ 'ਚ ਪੰਦਰ� ਿਦਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਅਜੋਕੇ' ਹਾਲਤ� ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਉਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ। 

''ਹੋਰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਕਰ...ਦੋ ਚਾਰ ਿਦਨ� 'ਚ ਤੇਰੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਿਲਆਂਦੇ ਤ� ਮੇਰਾ ਨ� ਸੁਰਜੀਤ 

ਨਹ5। ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਘਰ ਬੈਠ�  ਹੀ ਆਉਣਗੇ....।'' 

ਆਖਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨ�  ਨD ਟ� ਦੀ ਗੁੱ ਟੀ ਲੈਿਨਨਨ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ਹੇਠ� ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹਨ<� ਰੀ ਵ�ਗ ਬੈਠਕ 'ਚ 

ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ� ਿਕ ਬਲਦੇਵ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਜ�ਦਾ ਧੂੜ� ਪੁੱ ਟਦੀ ਗੱਡੀ ਿਪੰਡ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਚੁੱ ਕੀ 

ਸੀ। 

ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਿਰਹਾ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਹ=ਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ 

ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। 

ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਜ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਹਾਰੇ ਜੁਆਰੀਏ ਵ�ਗ ਬਲਦੇਵ ਸੋਫਠ�  'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਫਟਣ ਅਤੇ 

ਲੱਤ� ਦੁਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਛਤਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹ5 ਸੀ ਛੱਡ ਿਰਹਾ। ਸਾਰਾ ਿਨੱਕ ਸੱੁਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ� 

ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਿਡਊਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ। ਪੂੰ ਜੀ ਤ� ਹੱਥ ਨਾ ਿਕਰਦੀ। ਜ� ਫੇਰ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜ�ਦਾ। ਿਟਊਸ਼ਨ� 

ਤ� ਨਾ ਿਖੰਡਦੀਆਂ। ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲੀ ਰੁਕ ਜ�ਦੀ। ਹੁਣ ਤ� ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਫਜ਼ੂਲ 

ਸੀ। 

ਰਹਰਾਿਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਨੱੁਕਰ 'ਚ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। 

ਬੁੱ ਢੀ ਮ� ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਿਗੱਲਾ ਨਹ5 ਸੀ ਪਰ ਅੰਤਰ ਿਧਆਨ ਹੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਗਾ>ਦੀ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਫ਼ਸੋਸ 

ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਸ� ਸਾਲ� ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਿਮੱਟੀ 'ਚ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਸ� ਮਸ� ਉਸ ਨ�  ਚੰਨੀ ਨੰੂ ਵਿਹਮ� ਭਰਮ� 'ਚ 

ਕਿਢਆ ਸੀ। ਿਨੱਤ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੱੁਖ� ਸੱੁਖਦੇ, ਵਰਤ ਰਖਦੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੰੂ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਸੁਖ ਸੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹ5 ਸੀ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨ� 'ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਨਹ5 

ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪ"ਯਤਨ ਅਤੇ ਪ"ਯੋਗ ਕਰਨ�  ਪਏ ਸਨ ਚੰਨੀ ਨੰੂ ਮੰਦਰ ਜਾਣੋ ਹਟਾਉਣ ਲਈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 

ਉਹ ਮ� ਨੰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਜ� ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ5। ਸੱੁਖ� ਨਾ ਭੁੱ ਖੇ ਰਿਹ ਕੇ 

ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਪਹਾੜ� ਦੀਆਂ ਚੜ<ਾਈਆਂ ਚੜ< ਕੇ। ਸਗ ਯਤਨ� ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ� । 

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਖੁਲ<-ਿਦਲੇ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਨ�  ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਪਤਾ ਸੀ 

ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ 'ਚ ਝੁਲਿਸਆ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਤਰਕ ਨੰੂ ਉਸੇ 

ਿਚਤਾ ਿਵਚ ਜਲਾ ਕੇ ਮ� ਦੀ ਝੋਲੀ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਚੰਨੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮ� ਿਜੱਤੀ ਿਜੱਤੀ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਵਲ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਚੰਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ� ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਤ� ਿਗਆ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਨ 

ਦਾ ਝ�ਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਿਫਰਦੀ ਸੀ। 
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ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਪਸੀਨ�  ਨਾਲ ਿਭੱਜੀ ਬਨL ਣ ਬੂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਪੱਖੇ ਹੇਠ� ਬੈਠ�  ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਹ5 ਸੀ 

ਸੱੁਕ ਿਰਹਾ। 

ਥੋੜ<ੀ ਿਜਹੀ ਰਾਹਤ ਿਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੂਟੀ ਹੇਠ� ਜਾ ਬੈਠਾ। ਗੇਲਨਾ ਦੇ ਗੇਲਨ ਪਾਣੀ ਡੋਲ< ਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮੱਠੀ ਨਹ5 ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। 

ਤਪਦੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨ�  ਇਕ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਠ�  

ਜਾ ਚਿੜ<ਆ। 

ਨਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਾ ਿਰਹਾ ਨਾਲੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਨੰੂ ਪੁੱ ਠੀ ਘੰੁਮਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ 

ਿਰਹਾ। ਿਕੱਧਰ ਛਾਈ ਮਾਈ ਂਹੋ ਗਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਸਨ ? 

ਉਸ ਦਾ ਖੋਜੀ ਿਦਮਾਗ ਇਕ ਇਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਿਕਧਰੇ ਨਹ5 ਿਗਆ। ਸਭ ਇਥੇ ਹੀ ਰਚੇ 

ਿਮਚੇ ਬੈਠ�  ਹਨ। ਪੈਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨ�  ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਿਦਤੈ। ਇਕ ਤ� ਹੁਣੇ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। 

ਕਾਲੀ ਪੱਗ, ਿਚੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਿਤਲੇਦਾਰ ਜੱੁਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਐਨਕ�। ਿਕੰਨਾ ਫਬਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਦੇ ਸੂਰਜ 

ਮਾਰਕਾ ਅਖਵਾ>ਦਾ ਇਸ ਤ ਦੋ ਛਾਲ� ਵੱਧ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਡਰਾਇਵਰ� 

ਮਨL ਿਨਕ� ਤ ਕੀ ਲੈਣਾ ? ਜਗਤਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਏ.ਐਮ. ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ� ਤ� ਭੁੱ ਲ 

ਭੁਲਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਦਲੇਰੀ ਨਹ5 ਛੱਡੀ। ਇਕ ਅੱਧ ਬੋਰੀ ਨਹ5 ਟਰੱਕ� ਦੇ ਟਰੱਕ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਈ 

ਸ਼ੈਲਰ� 'ਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। >ਝ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 

>ਝ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਤਿਹਤ ਡੁਲ<ੀ ਕਣਕ ਚੁਗਦੀਆਂ ਿਬਹਾਰਨ� ਤੇ ਫ�ਟਾ ਚਾੜ< ਦੇਣ ਜ� ਬਦਫੈਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤ� ਉਸ ਦੇ 

ਸੀਨ�  'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹ5 ਉਠਦਾ। ਿਤੰਨ ਸਾਥੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀ ਹੋਇਆ ਿਨੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਫਾਰਮ 

ਬਣ ਿਗਆ, ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਟਰੱਕ ਪੈ ਗਏ। ਿਜਨ< � ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਿਗਆ, ਉਹਨ� ਲਾ ਿਲਆ। 

ਜੋ ਪੱਛੜ ਗਏ ਉਹਨ� ਨਵੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹ� ਲੱਭ ਲਈਆਂ। ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਏ, ਿਪਸਤੌਲ ਲੈ ਲਏ, ਨਵ' ਿਨਸ਼ਾਨ�  

ਅਤੇ ਨਵ' ਨਾਹਰੇ ਵੀ। ਬਲਦੇਵ ਵਰਗਾ ਤ� ਕੋਈ ਟਾਵ� ਟੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 

ਅਿਧਆਪਕ ਬਿਣਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਵੀ। ਜੋ ਝੱਖੜ� ਨ�  ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਜੜ<� ਉਖਾੜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ 

ਕਸੂਰ ? 

ਸੱੁਖੀ ਨੰੂ ਉਸ ਨ�  ਿਫਿਜ਼ਕਸ ਕਿਮਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ<ਾਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ� ਤਕ 

ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਤ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਲ�ਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ� ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੀ ਪਈ ਤ� ਵੇਹਲਾ ਿਫਰਦਾ 

ਿਫਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਤ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਬ�ਕ ਲੱੁਟਣਾ, ਖੋਹ� ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ 

ਚਕਮਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। 

ਿਸ਼ੰਦੀ ਉਸ ਤ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਬਾਪ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪੜ<ਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤ� ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹ5। ਉਸ ਨੰੂ 

ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਿਪੰਡ ਦੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਈ ਘੋਲ ਉਸ ਨ�  ਲੜੇ ਵੀ। ਤੱਤਾ ਖ਼ੂਨ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 

ਦੋ ਵਰ<ੇ ਗਿੜਆਂ ਅਤੇ ਹੜ<� 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਗਵਾ ਕੇ ਖ਼ੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਿਗਆ। ਯੱੁਗ ਪਲਟੇ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱੁਖੀ 

ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਲਆ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼=ਕ ਹੈ। 
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ਸੱੁਖੀ ਿਸ਼ੰਦੀ ਲਈ ਤ� ਕੋਈ ਬਾਹ� ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬੋਚ ਿਲਆ। ਦਸ ਪਿੜ<ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ� ਦਾ 

ਫਰੀਦਾ ਿਕਧਰ ਜ�ਦਾ। ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਪੜ< ਕੇ ਖੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆ>ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਹੱਥ ਨਹ5 ਸੀ ਲਾਉਣ ਿਦੰਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤ� ਿਚੱਟੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਫੇਰ ਕਾਰ� ਦੇ ਝੂਿਟਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ 

'ਚ ਿਪਆ ਹੰਸੇ ਹੋਰ� ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਢੋਣ ਲੱਗਾ। ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਕੱਟਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਿਜਦ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ 

ਜਾ ਬਿਣਆ। 

ਿਚੜੀ ਤ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਨੀਆ ਤ� ਭੂਸ਼ੀ ਿਤ"ਸ਼ੂਲ ਚੁੱ ਕੀ ਿਫਰਦੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਦ ਉਸ ਦੀ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਫੇਲ< ਹੋ ਗਈ ਤ� ਉਸ ਨ�  ਿਸ਼ਵ ਸੈਨਾ ਲਈ ਿਪਸਤੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲ 

ਪਈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨ� ਵੀ। 

ਬਲਦੇਵ ਿਕਸ ਿਕਸ ਨੰੂ ਮੋੜਾ ਪਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਤ� ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਿਸ਼ੰਦੇ ਦੇ 

ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਜੱਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੀਨ�  'ਚ ਖੋਹ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖ� ਚਮਕ ਪ�ਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿਜਵ' ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਦੀ 

ਸਮਝ ਨੰੂ ਵੀ ਿਸ>ਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ� ਜੱਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 

ਲੱਖ� ਸਿਤੰਦਰ� ਨੰੂ ਜਾਨ� ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿਤੰਦਰ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨ�  ਲੱਖ� ਜੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ 

ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ<� ਤੇ ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸੱੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹ5 

ਿਮਲਦੀਆਂ, ਿਸ਼ੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਸਲ� ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹ5 ਿਮਲਦਾ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿਮਹਨਤਾਨਾ। 

ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵ� ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮੱਠੀ ਨਹ5 ਸੀ ਪਈ। ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱ ਲ<ੇ  ਕਈ 

ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨੰਗੇ ਿਪੰਡੇ ਨੰੂ ਝੁਲਸ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਘੱੁਟ ਘੱੁਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਪਆ ਸਾਰਾ ਤਪਲਾ ਉਸ ਨ�  ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ 

ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱੁਕੇ ਗਲੇ ਨੰੂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹ5 ਸੀ ਿਮਲੀ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ5 

ਸੀ। ਮਸ� ਮਸ� ਤ� ਟੱਬਰ ਸੱੁਤਾ ਸੀ। ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਆਹਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ� ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। >ਝ 

ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੰਘਦੀ ਮ� ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਚੂਲ� ਤ ਉਸ ਨੰੂ ਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹ5 ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ 

ਵ�ਗ ਸਮ' ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਵੀ ਜ�ਦੀ ਤ� ਅਜੀਬ ਿਜਹੇ 

ਸੁਪਨ�  ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਸਿਤੰਦਰ ਦੇ ਵੈਣ....ਕਦੇ ਝੂਠ�  ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰ ਿਰਹਾ ਪੁੱ ਤਰ� ਵਰਗਾ 

ਸੱੁਖੀ...ਕਦੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾFਡ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� 'ਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੁਰਜੀਤ....ਕਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਿਬੱਲ ਤ ਡਰਦਾ 

ਬਲਦੇਵ...ਕਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ...ਕਦੇ ਟਾਇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਡਰ...। ਕਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨਾਲ ਝਪਟ। ਕਦੇ ਲੋਕ� ਦਾ 

ਹਾਹਾਕਾਰ। ਕਦੇ ਨਵਤੇਜ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ 

ਪਾ>ਦਾ। ਸੁਮੀਤ...। ਕਦੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਧਵਨ ਦੀਆਂ ਰੂਹ�...। 

ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵਚ ਬਲਦੇਵ, @ਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਤਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ....ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਮਟਕ ਮਟਕ 

ਤੁਰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ। 

ਰਾਤ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱ ਲ<ਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 
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ਚਮਕਦੇ ਿਸਤਾਿਰਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹਨ� ਨਾਲ ਅੱਖ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਠਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਿਵਚ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਉਠ ਖੜੋਤੇ। 

ਦੋਹ' ਬਾਹ� ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨ�  ਅਸਮਾਨ ਨੰੂ ਬਾਹ� 'ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕ ਇਕ 

ਤਾਰੇ ਦੀ ਬ�ਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛੇ : 

''ਕੀ ਇਹਨ� ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਤੁਸ5 ਿਦਨ�  ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਗ 

ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੂਨ ਮਹੀਨ�  ਬਰਫ� ਪੈਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਸਮੰੁਦਰ� 'ਚ 

ਿਨਕਲਣਗੀਆਂ ਜ� ਦਰੱਖ਼ਤ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਣ ਲੱਗਣਗੇ ? ਕੀ ਉਥੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜ� ਫੇਰ ਿਬਨ� 

ਖਾਿਧਆਂ ਭੁੱ ਖ ਿਮਟ ਜਾਏਗੀ ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜ� ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ? ਸ਼ਾਇਦ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ5 ਬਦਲੇਗਾ। ਬੱਸ ਟਾਿਟਆਂ ਿਬਰਿਲਆਂ ਦੇ ਨ� ਹੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਸੱੁਖੀਆਂ, ਿਸ਼ੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਿਦਆਂ 

ਦੀਆਂ ਕਤਾਰ� ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' 

ਬਲਦੇਵ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਨਹ5 ਿਰਹਾ। ਉਸ ਸਮ' ਿਪਉ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਤ� 

ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਨਹ5 ਿਰਹਾ। ਬੁੱ ਢੀ ਮ� ਹੈ...ਖਬਰ� ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਿਵਧਵਾ ਚੰਨੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਿਪਛ ਉਹਨ� ਦੀ ਧੀਰ ਵੀ ਬੰਧਾ ਸਕੇ ? ਸਰੋਜ....ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ 

ਬੱਚੇ...ਉਹ ਇਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹ�ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਿਕਵ' ਲੜ ਸਕਦਾ ? 

''ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਵੀ ਗ"ਿਹਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ?'' ਤਾਿਰਆਂ 'ਚ ਚਮਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਸ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। 

''ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲਿਗਐ,ਂ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ?''  

ਤਾਿਰਆਂ 'ਚ ਿਘਰੇ ਬਲਦੇਵ ਨ�  ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਸੂਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 

ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। 

ਬਲਦੇਵ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਿਆ। ਟਰੰਕ ਪੇਟੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਲਾ ਕੱਿਢਆ। ਇਕ ਦੋ 

ਪੁਸਤਕ�, ਕੁੜਤਾ, ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਕ-ਸੱੁਕ ਪਾ ਕੇ ਝੋਲਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਿਲਆ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਮੰਟੀ ਸਿਕੰਟੀ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪ"ੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੇਠ� @ਤਰ ਆਇਆ। 

''ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲ ਚੱਿਲਐ ਪੁੱ ਤਰ ?'' ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱ ਢੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਦਲ ਧੜਕਣ 

ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਤ� ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਿਹੰਮਤ ਬਟੋਰ ਕੇ ਉਹਨ�  ਪੁੱ ਛ ਹੀ ਿਲਆ। 

''ਨਹ5। ਮ� ਤ� ਿਡਊਟੀ 'ਤੇ ਚਿਲਆਂ।'' ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਚ ਉਮਡ ਆਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੰੂ ਪੂੰ ਝਿਦਆਂ ਬਲਦੇਵ ਨ�  

ਮ� ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ। 

''ਿਪਛ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ ਭਾਈ ?'' 

''ਮ� ਸੋਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹ�,ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਗ ਇਸੇ ਤਰ<� ਵਧੱਦੀ ਰਹੀ ਤ� ਕਦੇ ਉਸਨ�  ਸਾਡੇ 

ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣ.ੈ..। ਤੰੂ ਬਸ ਘਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖ।' 
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ਸਰੋਜ ਦੀ ਿਪੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਨ�  ਿਪੱਠ ਭੁਆਈ।ਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਕਰਨ� ਨ�  ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ 

ਚੁੰ ਿਮਆ। 

ਬੱਸ ਸਟ�ਡ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦੇ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮ� ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਖੋਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ' ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪੁੱ ਤ ਲਾਮ 'ਤੇ ਚਿਲਆ ਹੋਵੇ।  


