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ਦੋ ਸ਼ਬਦ 

           ( ਸਾਲ 1971 ਿਵਚ ਛਪੇ ਪਿਹਲੇ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਲ� ਿਲਖੀ ਭੂਿਮਕਾ) 

 
 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹੱਤ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ 

ਨਾਵਲ 'ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ' ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨ&  ਿਨੱਕੀ 

ਕਹਾਣੀ ਰਾਹ) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਤੰਨ ਸਾਲ+ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ+ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਥ+ ਲ,ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਬਗ਼ਵਤ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ+ 

ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਵਚ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ- + ਨ&  ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਅੱਗ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨ&  ਇਸ 

ਨਕਾਰਾ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕਰਤਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ-ੀ ਦਾ ਇਕ ਸਹੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 

ਹੁੱ ਨਰ ਹੈ, ਿਲਆਕਤ ਹੈ, ਪੜ-ਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਿਜਊਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹ), ਉਹ ਇਕ ਘੰੁਮਣਘੇਰੀ 

ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹੈ। ਿਜੰਨੀਆਂ ਬਾਹਵ+ ਉਹ ਇਸ ਘੰੁਮਣਘੇਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ 

ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ+ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਕ ਲੀਕ 

ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਗ਼ਵਤ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਿਵਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੱੁਚਾ 

ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲ,ਦਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਗੁਣ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਨਾਵਲ 

ਬਣਾ7ਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 20 ਸਾਲ+ ਦੇ 

ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਪਲ+ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਬਨਾਵਟ ਨਹ), ਕੋਈ ਦੰਭ ਨਹ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹ), ਸਗ� ਕਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੱੁਚੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਪਾਠਕ+ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪਾਠਕ+ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੰੂ ਗਰਮਾ7ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ- + 

ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਨ& ਹਾ ਦ<ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅੱਗ ਜਦ� ਪ�ਚੰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਲਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ+ ਦਾ ਬੀਿਜਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਅੱਗ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ 

ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਿਨਵਾਸ, 

ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ 
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ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਰਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ 

ਉਮੰਗ ਉਸ ਿਵਚ ਨਹ) ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸ,ਕੜੇ ਚੱਕਰ+ ਵ+ਗ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ+ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਕੇ 
ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਣਾ ਸੀ।  

ਟੱੁਟੇ ਿਜਹੇ ਹੱਥ) ਉਹਨ&  ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਰਿਜਸਟਰੀ ਛੁਡਾਈ ਤੇ ਲਫਾਫੇ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਥਾਵ+ ਤ� ਮਰੋੜ ਕੇ 
ਘਸੀ ਿਜਹੀ ਪ,ਟ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਅੜਾ ਿਲਆ। 

ਡਾਕਖ਼ਾਨ&  ਤ� ਵਾਪਸ ਆ7ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਜਾ 
ਿਟਕੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਠੀ ਿਕੰਨੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਸ਼ੰਦੇ ਵੀ ਿਕੰਨ&  ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਿਕੰਨ&  ਹੀ 
ਕਮਰੇ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਿਦਆਂ ਪਰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਲਸ਼ਕ+ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜ+ ਤ� ਿਲਆਂਦੇ ਤਰ-+ ਤਰ-+ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ 'ਚ� 
ਆ7ਦੀ ਮਿਹਕ ਲੋਕ+ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲ,ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤ+ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਧੁਰ ਸਵਰ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆ 

ਟਪਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਹੁਣ ਿਪੰਡ ਦਾ ਮਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਇਕੋ ਇਕ ਸਰਦਾਰ 

ਸੀ। ਿਜਸ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੀ ਘੂਕਰ ਸੀ। ਨਹ) ਤੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ� ਅੱਧੇ ਘਰ+ ਨੰੂ ਗੱਡੇ ਵੀ ਨਹ) ਸਨ ਜੁੜਦੇ। 
ਿਪੰਡ ਦੀ ਨੱੁਕਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬੱਸ+ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ� ਆ7ਦੀ ਿਫਰਨੀ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਡੰਡੀ ਦੀ 
ਨੱੁਕਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਇਹ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ 
ਸੀ ਤ+ ਇਹ ਕੋਠੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰਾਨ ਿਜਹੇ ਕੱਲਰ ਤ� ਿਸਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ। ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 

ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਲਸੂਿੜਆਂ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਸਨ ਿਜਨ- + ਿਵਚ� ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼+ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਡਰ 

ਆ7ਦਾ ਸੀ। ਲਗਦੇ ਵਾਹ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਤ+ ਇਥ� ਦੀ ਲੰਘਣ ਤ� ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ। 

'ਇਹ ਥ+ ਪੱਕੀ ਹੈ' ਦੀ ਗੱਲ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਥੇ ਕਦੇ ਿਸਿਵਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਮੁਰਿਦਆਂ 

ਦੀਆਂ ਰੂਹ+ ਭਟਕਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੀ। 
ਕੱਲਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਇਕ ਕੱਚਾ ਿਪਲਾ ਿਜਹਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਿਜਨ- + ਿਵਚਲੇ 

ਮਘੋਿਰਆਂ 'ਚ ਸ,ਕੜੇ ਿਚੜੀਆਂ ਨ&  ਆਲ-ਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ,ਕੜੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਨੱਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ 

ਿਮਲ ਕੇ ਇਥੇ ਗੁਲੇਲ+ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ+ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਕੋਠ&  ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਰਕੜੇ 

ਨਾਲ ਛੱਿਤਆ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬਰ+ਡਾ ਸੀ ਿਜਥੇ ਇਕ ਦੋ ਕੱਟਿੜਆਂ ਵਛਿੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਪਉ 

ਦੀ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਊ ਖਊ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ+ ਨੰੂ ਗਾਲ-+ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ 

ਨੰੂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਿਪਛ� ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਉਹਦੇ ਿਪਉ ਤ� ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਵ< ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ- ) 
ਿਦਨ) ਤੇ ਇਹਨੰੂ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ+ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ) ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਿਨਘਰਨ ਲੱਗ 

ਪਈ ਸੀ ਿਕ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ-ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਾੜਨ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਖ਼ੁਦ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਿਮੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਇਕ ਅੱਠ+ ਕੁ 
ਵਿਰ-ਆਂ ਦੀ ਿਨੱਕੀ ਭੈਣ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਜ+ ਡੰਗਰ+ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦੀ ਦੀ ਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜ+ਦੀ 
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ਤੇ ਜ+ ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਪੰਡ� ਨਾਲੇ ਉਣ ਦੇਣੇ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਛੱਡਣੇ-ਸਰਦਾਰ 

ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ। 
ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਢਿਹ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਿਵਕ 

ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲਰ Bਜੜ ਕੇ ਰਮਣੀਕ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਵਟ ਿਗਆ। ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਿਵਰਾਨ ਿਜਹੀ ਥ+ 
ਸੁਹਾਣੀ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਿਜਹੜੀ ਸੜੀ ਿਜਹੀ ਤੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਲੋਕ+ ਦੇ ਨਾਲੇ 

ਉਣਨ ਤ� ਿਵਹਲ ਨਹ) ਸੀ ਿਮਲਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਢਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ-ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਭਰਾ 
ਿਬਦੇਸ਼+ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵ+ ਖਾਣ ਲੱਿਗਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨ&  ਆਪਣੇ 
ਬੁੱ ਢੇ ਿਪਉ ਲਈ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੱੁਕਰ ਤੇ ਇਕ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ 'ਮਹਾਰਾਜ' ਦਾ ਪਾਠ 

ਖੁੱ ਿਲ-ਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਗਾਲ-+ ਦੱੁਪੜ+ ਤ� ਅੱਕ ਕੇ ਿਜਵ< ਉਹਦੇ ਿਪਉ ਨ&  ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। 
ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ+ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ। ਸ,ਕੜੇ ਿਵਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਹਲ ਹੇਠ+ ਆ ਗਈ। ਅੱਧਾ 
ਿਪੰਡ ਖਰੀਦ ਸੁਿਟਆ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਜ਼ਮ)ਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕਾਮੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਿਪੰਡ ਦਾ ਜੱਟ ਿਪੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਖਾਣ 

ਲੱਗ ਿਗਆ। ਥ+ ਥ+ ਸਲਾਮ+ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਿਦਨ&  ਰਾਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਭੀੜ+ ਜੁੜਨ 

ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠ& ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਉਸ ਕੋਲ ਿਦਨ+ 
ਿਵਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਿਕਥ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਿਕਤ� ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਿਕਤੇ 

ਡਾਕਾ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਨਹ) ਿਕਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਿਟਆ। ਕਈ ਪੜ-ੇ ਿਲਖੇ ਆਖਦੇ ਇਹਨ&  ਸਮਗਿਲੰਗ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ+ ਦੇ ਸੰਨਾਿਟਆਂ ਿਵਚ ਉਨ- + ਕਈ ਟਰੱਕ ਆ7ਦੇ ਜ+ਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ 

ਕਾਰ 'ਚ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। 
ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਸਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਮਿਹਮਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਾਰ+ ਦੀ 
ਘੂਕਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਵ ੇ ਜ+ ਥਾਨ&  ਿਵਚ� ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਿਸੱਧਾ ਕੋਠੀ ਹੀ ਡੇਰਾ 
ਲਾ7ਦਾ-ਿਜਵ< ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ' ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨ&  ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ 

ਭਿਰਆ ਸੀ। 
ਪਿਹਲ+ ਪਿਹਲ+ ਸਰਦਾਰ ਪੱਕਾ ਕ+ਗਰਸੀ ਬਿਣਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ 

ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਈ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਮ< ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ&  ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 

ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ+ ਨਾਲ ਵੀ ਿਮਲਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਨ- + ਦਾ ਸਟ,ਡਡ 

ਘਟੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਟ,ਡਡ ਿਕੰਨਾ Bਚਾ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਸਾਥੀ ਬਚਪਣੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ 

ਪਾਲੀ, ਖਬਰੇ ਿਕਵ< ਿਵੱਸਰ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹਮਰਾਜ਼ 

ਵੀ। ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਭਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਵ< ਦੋਸਤ+ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਤ+ ਉਹ ਜੀCਦਾ ਸੀ। 
ਪਰਸ� ਿਪੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁਜ਼ਿਰਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਨੜੋਏ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਵਸਕੀ ਤ� ਿਵਹਲ ਨਹ) ਸੀ ਿਮਲੀ। ਉਹੋ ਸਰਦਾਰ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ� 
ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਪੈਰ ਨਹ) ਸੀ ਚੁੱ ਕਦਾ, ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਪੱਗ ਪੈਰ+ ਿਵਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸੇ 
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ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਨੜੋਏ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹ) ਸੀ। ਲੋਕ+ 'ਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ : ''ਿਪੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 

ਤ+ ਲੋਕ+ ਦੀ ਪਤ ਹੁੰ ਦੈ, ਉਹ ਵੀ ਿਦਨ ਸਨ ਜਦ� ਸ਼ਾਹ ਨ&  ਉਹਦੀ ਜ+ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ 

ਿਵਚ ਜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਦਾ ਤ+ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਹਣੀ ਸੀ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੈਰ+ ਿਵਚ� ਹੀ ਨਹ) 
ਸੀ Bਠਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਿਦਲ ਵੇਖੋ, ਧੇਲਾ ਿਵਆਜ ਨੀ ਸੀ ਿਲਆ। ਅਖੇ 'ਿਜਹੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ' 

ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਭਲੇਮਾਨਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਆਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨ&  ਿਕਹੜਾ ਿਵਚਾਰੇ ਨ&  ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਸੀ 
ਜੋ ਿਨੜੋਏ ਨਾਲ Bਠ ਤੁਰਦਾ ਤ+ ਿਕਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਿਕਤੇ ਖੁੱ ਸ ਜਾਣੀ ਸੀ।'' 

ਪਰ ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ ਸੋਚ+ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਵੰਗਾਰ ਨਹ) ਸਨ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਿਪੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੇ 
ਕਰੇ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ। 7ਝ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ। 

ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਰਦੇ ਲੋਕ) ਘਰ) ਆ ਗਏ ਸਨ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹੋਰ+ ਤੇ ਭਾਵ< ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲੋ ਦੀ 

ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਡੰਗਰ+ 'ਤੇ ਪਲੀ ਮੇਲੋ ਭਲਾ ਿਕਵ< ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ 

ਮਾਡਰਨ ਪਤਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਤ� ਿਦਨD -ਿਦਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਮੇਲੋ ਦਾ 
ਹੌਸਲਾ ਿਦਨE  ਿਦਨ ਿਗਰਦਾ ਿਗਆ। ਜੇ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਸਰ ਿਗਆ ਤ+ ਗਾਲ-+, ਜੇ ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਕਦੇ 

ਭੁੱ ਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਿਕਸੇ ਪਰਦੇ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤ+ ਫੇਰ ਿਝੜਕ+ ਦੀ ਵਾਛੜ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਿਖਝ ਜ+ਦੀ 
ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਫਸ ਗਈ। ਮੇਲੋ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਿਜਵ< ਿਕਸੇ ਨ&  ਜਾਦੂ ਦਾ ਤਵੀਤ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ 

ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨ&  ਤ+ ਇਕ 

ਅਨਪੜ- ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਸਾਦੇ ਿਜਹੇ ਪ<ਡੂ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤ+ ਕੀ ਦਾ ਕੀ 
ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਲ+ ਦੀ ਥ+ ਪਰਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲਰ+ ਦੇ ਡਿਲਆਂ ਦੀ ਥ+ ਸਪੰਜ ਿਵਛ ਗਏ ਸਨ। 
ਲੱਸੀ ਦੀ ਥ+ ਿਵਸਕੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਥ+ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ+ ਨ&  ਮੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ 

ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਲੋ ਮੇਲੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੋ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦਾਰ 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਫਲਮ+ ਿਵਚ ਵੇਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵ+ਗ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ+ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵ+ਗ। 
ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 

ਸਰਦਾਰ ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਤ� ਉਕਤਾ ਿਗਆ। ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਵ+ਗ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਧਨ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸੀ ਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। 
ਫੇਰ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਕੀ ਘਾਟਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਢਲ ਵੀ ਕਾਹਦੀ। ਪੇਕੇ ਗਈ ਮੇਲੋ ਨੰੂ ਸੁਨ& ਹਾ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ : 

''ਰਹੁ ਹੁਣ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ।'' 
ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ 

ਦੂਜੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸ਼Fਕ ਜਾਿਗਆ ਸੀ-ਿਜਵ< ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਪਿਹਲ+ ਨਾਲ� ਿਬਲਕੁਲ ਿਭਅੱਗੇ ਵ+ਗ ਉਹਨੰੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ) ਹੱਥ ਨਹ) ਸਨ ਲਾਉਣੇ 

ਪਏ, ਿਕਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹ) ਸਨ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨ&  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੰਝ 
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ਚੜ-ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਿਕਹਾ। ਅੱਗੇ ਵ+ਗ ਕੇਵਲ ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਕੜਾਹੀ ਨਹ) ਸੀ ਚੜ-ੀ। ਅੱਗੇ ਵ+ਗ ਬਿਹ ਕੇ 

ਿਕਸੇ ਗੀਤ ਨਹ) ਸਨ ਗਾਏ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਹ) ਸਨ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਿਕਧਰੇ ਖੋਏ ਖੋਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇਕ ਮਾਡਰਨ ਿਵਆਹ ਸੀ। ਵੀਹ ਿਦਨ ਪਿਹਲ+ ਮਿਠਆਈਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲ+ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਈ 

ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਘਟੀਆ ਸਟ,ਡਰਡ ਦੇ ਜੋ ਹੋਏ। ਉਨ- + ਦੀ ਥ+ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ+, ਮਿਨਸਟਰ+ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ+ 
ਨ&  ਮੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜੰਝ ਦੀ ਇਕ ਅੱਡਰੀ ਹੀ ਟੌਰ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਬੁੱ ਿਢਆਂ ਦੀ ਥ+ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ 

ਸਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਥ+ ਫਾਈਨG ਸ ਮਿਨਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਛਕੜੇ ਿਜਹੇ 'ਵੈਗਨ' ਦੀ ਥ+ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀਆਂ ਵੰਨ- 
ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਕਾਰ+। ਅਗੇ ਵ+ਗ ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ Bਡੀ, ਸਗ� ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ+ ਦੇ ਡਾਟ 

ਖੁੱ ਲ-ੇ  ਸਨ। ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਨਾਚੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਿਘਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਖਾਸ ਮਿਹਮਾਨ+ ਲਈ ਤੋਹਿਫਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਿਟਆਰ+ ਸਨ। 

ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਵਆਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ) ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ 

ਘਾਟ+ ਿਜਹੀਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਬਜਲੀ, ਪੰਦਰ+ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਵਸਕੀ ਿਜਹੇ ਥੋੜੇ 

ਮੋਟੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ-ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਿਪਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ-ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਬੁਝ 

ਿਗਆ ਸੀ। 
ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ&  ਰੁਝੇਿਵਆਂ 'ਚ� ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ+ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜਦ� ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ) 

ਿਪੰਡ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤ+ ਉਨ- + ਦੀ ਅੱਖ ਇਕ ਕਾਲਜ ਪੜ-ਦੀ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਿਟਕ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ 
ਤੇ ਿਨੱਤ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ+ ਦੇ ਘਰ ਅਗ� ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਉਪਰ� ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜ+ਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ 

ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਪਿਹਲ+ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤ� ਮੁੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਮਰ 

ਿਮਟ ਿਜਹੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਪਛੇ ਕਾਰ ਵੀ ਲਾ ਲ, ਦੇ-ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। 
ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ+ ਦੀ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਭਟਕ ਗਈ। ਚੰਦ ਕੁ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਿਵਆਹੀ 
ਪਤਨੀ ਤ� ਵੀ ਉਕਤਾ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਕਸੇ ਨਵ) ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਸੀ। ਕਈ ਿਦਨ+ ਤ� ਆਪਣੀ ਮਾਰ 

ਿਵਚ ਉਨ- + ਨੰੂ ਨਵ-ਿਵਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਇਕ ਰੋੜਾ ਭਾਸ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਇਕ ਿਦਨ ਉਨ- + ਇਹ ਰੋੜਾ ਪਰ-+ ਸੱੁਟ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 

ਸਮਝਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ-ਡਰਾਈਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਨ- + ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਚਖਾ ਿਵਚ 

ਜਾ ਪਈ ਸੀ। 'ਅਸਿਹ ਸਦਮੇ' ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਿਵਚ ਛਪ ਗਏ। ਿਕੰਨ&  ਹੀ ਿਦਨ ਸਰਦਾਰ ਰ�ਦਾ ਿਰਹਾ 
ਿਜਵ< ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਪੁੱ ਿਜਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਰ+ ਤੇ ਕਾਰ+ ਖੜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 
ਬੜੀ ਧੂਮ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਆਪਣੀ 'ਿਪਆਰੀ' ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮ+ ਿਨਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ 

ਕਰਕੇ ਆ7ਦੇ ਮਿਹਮਾਨ+ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। 
ਲੋਕ+ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲੋ ਦੇ ਘਰ-ਿਦਆਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਿਲਲੜੀਆਂ 

ਕੱਢੀਆਂ ਬਈ ਜੋ ਹੋ ਿਗਆ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਆਣ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਮੋੜਨ 
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ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਸਨ ਿਜਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਏਡਾ ਫਰਾਡ ਰਚਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ 

ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹ+ ਿਵਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਨਹ) ਖੇਡਦੀ ਉਨਾ ਿਚਰ ਉਹਨੰੂ ਅਰਾਮ ਿਕੱਥੇ। 
ਹਾਰ ਕੇ ਲੋਕ+ ਵੀ ਤੇ ਮੇਲੋ ਦੇ ਘਰ-ਿਦਆਂ ਵੀ ਖਿਹੜਾ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 

ਸਜ-ਿਵਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਿਸਵਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ 

ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ- + ਹੀ ਢੋਲ-ਢਮੱਿਕਆਂ ਤੇ ਕਾਰ+ ਮੋਟਰ+ ਨਾਲ ਉਨ- + ਕਾਲਜ 

ਦੀ ਕੁੜੀ ਿਵਆਹ ਕੇ ਿਲਆਂਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿੜ-ਆ ਿਲਿਖਆ ਨਹ) ਸੀ। ਉਹ ਪਿੜ-ਆ 

ਿਲਿਖਆਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਚਾਹੇ, ਿਜਥੇ ਚਾਹੇ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਉਹਨੰੂ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਸੰਵਾਰ 

ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਏ ਇੰਟਰਿਵਯੂ 

ਕਾਰਡ ਦੀ ਹ�ਦ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਹਲੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਕਾਰਡ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਉਹ ਇੰਟਰਿਵਯੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ) ਸੀ ਸਿਕਆ। ਿਪਛ� ਿਕੰਨ&  ਹੀ ਿਦਨ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਿਹਲੀ 

'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨਾ ਗੁੰ ਿਮਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ+ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ 

ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨ&  ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਿਪਛ� ਉਹਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨ&  ਦੱਿਸਆ ਉਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੇਵਲ 

ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱ ਜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥਰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਿਸਰ ਿਪੱਟ ਕੇ ਰਿਹ ਜਾਣ 

ਤ� ਿਸਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ? ਿਜਵ< ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤ+ ਕਦੇ ਉਹਨ&  ਮੰੂਹ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਆ। 
ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ+ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 

ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ''ਿਕ7 ਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈਏ।'' ਉਹਦੇ 

ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਿਰਆ ''ਅਗੇ ਵੀ ਿਪੰਡ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਬਜਲੀ 'ਚ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਫੂਡ 

ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਦੇ ਦਫਤਰ। ਉਹਦੀ ਚਲਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹ)। ਮਿਨਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤ+ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਿਚੱਟ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣ+ ਿਵਚ ਮਿਨਸਟਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਾਰ 

ਚਾਰ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨ&  ਵੀ ਉਹਨ+ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵ+ਗ ਰੋਿੜ-ਆ ਸੀ। ਕਈ ਤ+ ਆਖਦੇ 

ਨ&  ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਸ,ਬਲੀ ਦਾ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨ& , ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 

ਿਟਕਟ 'ਤੇ। ਫੇਰ ਲੋਕ+ 'ਚ ਰਸੂਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤ+ ਹਨ ਹੀ ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਤ+ ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਪਰਮਟ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੂਟ ਤੇ ਲਾਈਸ,ਸ ਿਦਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਮਿਨਸਟਰ ਵ+ਗ।'' 

''ਆਪ+ ਨੰੂ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਤ+ ਨਹ) ਬਹਾ ਲਊ, ਬਹੁਤਾ ਕਰੂ ਜਵਾਬ ਈ ਦੇ ਿਦਊ ਨਾ....।'' ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ 

ਵੜਨ ਤ� ਪਿਹਲ+ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਸੋਿਚਆ। 
ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਘੰੁਮ ਗਏ। 

''ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਨਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀ, ਰਹੂ ਤੇ ਿਪੰਡ 

ਦਾ ਹੀ ਬਾਿਸ਼ੰਦਾ। ਅਖੇ ਿਕ�ਸ਼ਨ ਤ+ ਸੁਦਾਮਾ ਨੰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਭੁੱ ਿਲਆ। ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲੇ 
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ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਉਹਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਚਿੜ-ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 

ਅਲ-ੜ-ਪੁਣੇ ਿਵਚ ਉਹਨ&  ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਿੜਆਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ- ) ਿਦਨ) ਸਰਦਾਰ 'ਚ ਅਥਾਹ 

ਸ਼+ਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਰ+ਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਨਹ) ਤ+ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਿਕ ਕਰਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੱਗਵੱਟ 

ਯਾਰ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਉਸ ਨੰੂ ਨਕਲ+ ਮਰਵਾ ਮਰਵਾ ਕਈ ਇਮਿਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਦ� ਤ+ ਕਈ 

ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਉਹਦੀ ਿਪੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਣਆ 

ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਉਨ- + ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹ) ਸੀ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਤ+ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਕਾਲਜ ਚਿਲਆ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਯਾਰ ਬਦੇਸ਼ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। 
ਨਵ) ਪਤਨੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੂਡ ਦੀ ਵੀ। 

ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਭੁੱ ਿਲਆ ਨਹ) ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਲਾ ਕੰਮ 

ਹੀ ਿਕਹੜਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। 
ਗੇਟ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਲਾਲ ਅੱਖ+ ਕਰੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਨਮਸਤੇ ਬੁਲਾਈ। ਅੱਗ� ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ 

ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਮਸਤੇ ਨਹ) ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ 

ਿਗਲਾਨੀ ਆਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵ+ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਹੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹ) ਸੀ ਿਮਲੀ ਤ+ ਹੀ ਸੜੇ ਖਲੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਨਮਸਤੇ ਬੁਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਨਹ) ਤੇ ਇਕ ਐਮ.ਏ. ਅਨਪੜ- ਚਪੜਾਸੀ ਨੰੂ ਨਮਸਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਿਕੱਡੀ ਿਗਲਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨ&  ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ� ਅੱਖ+ ਫਾੜ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨ&  ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ 

ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਬਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਿਠਕਾਨ&  ਨਹ)। ਉਹ ਤੇ ਸੱਤਵ< ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਸੈਰ 

'ਤੇ ਸੀ। ਿਬਨ+ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਟੱਪ ਿਗਆ। 
ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ� ਆ7ਦੀ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਦੀ ਮਿਹਕ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਨ ਮਿਹਕ ਉਿਠਆ। 

ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ� ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਹ) ਤ+ ਅੱਗੇ ਚਾਰ 

ਦੀਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ। 

''ਕੀ ਕਦੇ ਮ, ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕ+ਗਾ।'' ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੰੂ ਵੇਖ 

ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। 
ਫੇਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸਾ ਆ ਿਗਆ। ਉਹਨ&  ਿਕੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। 

''ਨਾ ਿਪਉ ਨਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ ਰਹੇਗਾ।'' ਉਸ ਨ&  ਫੇਰ ਸੋਿਚਆ। 

''ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹ) ਕੋਈ ਿਪਉ ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹ+ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। 
ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਤ+ ਿਕੰਨਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਿਪਉ ਦਾਦੇ ਿਕਹੜੇ ਮਿਹਲ+ 'ਚ ਪਲੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ 

ਉਮਰ ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਠ& ਰੀਆਂ ਦੀ ਮਕਾਨ+ ਨੰੂ ਿਲੰਬਿਦਆਂ ਪੋਚਿਦਆਂ ਹੀ ਲੰਘੀ ਸੀ।'' ਅੰਦਰਲੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਜਵਾਬ 

ਿਦੱਤਾ। 
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ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਿਪਉ ਭਾਵ< ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਨਹ) ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ 
ਜੱੁਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ। ਜੇ ਇਕੋ ਇਕ ਘਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਹੇਠE  ਬਿਚਆ ਸੀ ਤ+ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। 
ਉਨ- + ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨ&  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 

ਇਨਾਮ ਿਵਚ ਜਗੀਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਗੀਰ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਪੀੜ-ੀ ਦਰ ਪੀੜ-ੀ ਵੰਡੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਘੱਟ 

ਕੇ ਛੇ ਕੁ ਿਕੱਿਲਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। 
ਜਦ� ਤੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਪਉ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਕੱਠ&  ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ- + ਦੀ ਗੁੱ ਡੀ ਚੜ-ੀ 

ਰਹੀ। ਸੋਹਣੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰੀ ਜ+ਦੇ ਸਨ। 7ਝ ਵੀ 
ਿਪੰਡ 'ਚ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਹਬ-ਦਾਬ ਸੀ। 

ਿਪੰਡ ਦੀ ਚੁੱ ਕ ਨ&  ਦੋਹ+ ਦੇ ਘਰ ਪਾੜ ਿਦੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨ&  ਭਾਵ< ਕਦੇ ਮਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਤੇ ਆਕੜਵ< 
ਚਾਦਰ ਤ� ਿਬਨ+ ਘਰ� ਪੈਰ ਨਹ) ਸੀ ਪੁੱ ਿਟਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱੁਟੀ ਜਾ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੁੰ ਡ+ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੰਘੂਰੇ ਮਾਰਨ ਤ� ਿਸਵਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹ) ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ 

ਲਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਰ ਥੱਕ ਗਏ ਨ& । ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੌਰ 

ਹੀ ਨਹ) ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਿਮੱਟੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹੰਦਾ। 
ਤੇ ਫੇਰ, ਉਸ ਨ&  ਇਕ ਿਦਨ ਡ+ਗ ਖੜੀ ਕਰ ਹੀ ਿਦੱਤੀ। ''ਮ, ਤ+ ਅੱਡ ਹੋਣਾ।'' ਲੋਕ+ ਦੀ ਚੁੱ ਕ-ਚੁਕਾਈ 

'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ&  ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਥੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਨ&  ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਪੈਰ) ਪੱਗ 

ਧਰੀ ਪਰ ਉਸ ਨ&  ਫੜੀ ਇਕੋ ਨ+ਹ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟਣੇ ਪਏ। 

''ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸ+ਭ ਲੈ।'' ਆਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਪਰ-+ ਹਟ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਚੰਦਰੇ ਨ&  ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ 
ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵੱਲ Bਕਾ ਹੀ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼+ ਸ+ਭ ਲਈਆਂ। 

''ਓਏ ਜਦ� ਇਹੋ ਅੱਡ ਹੋ ਿਗਆ ਫੇਰ ਸਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼+ ਕੀ ਫੂਕਣੀਆਂ ਨ& ।'' ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਿਗਲਾ 
ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨ&  ਭੁੱ ਬ+ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਿਦਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਰ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ 
ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੁੜ-ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਉਹਨ&  ਆਪਣਾ ਖੁੰ ਡ+ ਤੇ ਿਨਖਰਵ< ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਣਾ ਨਹ) 

ਸੀ ਛੱਿਡਆ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

''ਇੰਝ ਿਕਵ< ਕੋਠ&  ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।'' ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਝੂਰ ਕੇ ਆਖਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਤ+ 
ਉਹਦੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ) ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 

ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਪੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਉਧਰ� ਟੱੁਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪੈਣ ਲੱਿਗਆ। ਦੋ ਧੀਆਂ 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਘਰ ਬਾਰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱ ਜਦੇ ਘਰ ਿਵਆਹ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ। 
ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਉਨ- ) ਿਦਨ) ਕਾਲਜ ਪੜ-ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤ� ਿਨੱਕੀ ਭੈਣ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨ&  ਕਦੇ ਭੋਰਾ ਿਫਕਰ 

ਨਹ) ਸੀ ਕੀਤਾ। 

''ਜਦ� ਕਰਤਾਰ ਪੜ- ਿਗਆ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰੂ'' ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਆਖਦਾ। 
ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀਆ ਿਜਹੇ। ਉਸ ਨ&  ਤ+ ਆਪਣੀ 
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ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਾਰ ਲਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵ+ਗ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਨਹ) ਸਨ ਗਵਾਏ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਦੇ 

ਕੋਠ&  ਵੀ ਛੱਤ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹ ਿਦਨ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਫੇਰ ਿਜਵ< ਯੱੁਗ ਪਲਿਟਆ। ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜ+ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਰਸ਼+ ਹੀ ਨਾ ਥਮਦੀਆਂ। ਪੱਕ ਕੇ ਿਤਆਰ 

ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲ+ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਰੁੜ- ਜ+ਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ+ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨ&  ਸ+ਭ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਉਸ 

ਦੇ ਹੀ ਿਹੱਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤ+ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਿਨਵਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਭੋਰਾ ਮ)ਹ ਪੈ 
ਿਗਆ ਤ+ ਪਾਣੀ ਭਰ ਿਗਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਿਪਆ ਤ+ ਸੋਕਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਕਦੇ ਗੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵਰੋਿਲਆਂ ਨ&  
ਫ਼ਸਲ+ ਜੜ-� ਉਖੇੜ ਸੱੁਟਣੀਆਂ। 

ਕਰਤਾਰ ਕਾਲਜ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਿਪਉ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱ ਢਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਬੀਮਾਰ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ) ਸੀ ਚਲਦਾ। 7ਝ ਵੀ ਿਤੰਨ ਿਕੱਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਕੀ ਉਹ 

ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਉਨ- + ਨੰੂ ਦੇਣ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤ+ ਉਸ ਤ� ਵੀ ਿਨੱਘਰ ਗਈ ਸੀ-ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ 
ਨਾ ਿਰਹਾ। 

ਵੱਡੇ ਮ)ਹ ਪਏ। ਇਕ ਕੋਠਾ ਢਿਹ ਿਗਆ। ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਲਦ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਫਤ ਤੇ ਆਫਤ 

ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 
ਮੱਝ+ ਦਾ ਦੱੁਧ ਢੋਲ) ਪੈਣ ਲੱਿਗਆਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ+ ਦੇ ਵਾਢੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤ+ ਘਰ ਦੀ 

ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤ� ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪ,ਦੇ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਦੀ ਿਜੱਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 

ਿਪੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ। ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਗੱਲ+, ਅਟਕ+ ਮਟਕ+ ਤੇ ਕਮਾਈ 

ਨ&  ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਲੂਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਕ ਜਾਣ 

ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ) ਸੀ। 

''ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨ&  ਮ)ਹ ਜਾਵ,ੇ ਹਨ& ਰੀ ਜਾਵੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ+ਦੀ ਹੈ। ਨਾ 
ਿਕਸੇ ਹੜ- ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਵਰੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮ)ਹ ਝੱਖੜ ਦਾ। ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨD ਟ ਖਰੇ ਕਰ ਲਉ।'' 
ਜ਼ਮੀਨ Bਤੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤ� ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਖਦਾ। 

ਕਰਤਾਰ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ+ ਵ+ਗ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ- ਨਹ) ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਿਗਆਂ ਨੰਬਰ+ 'ਚ। ਕਦੇ ਫਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸੈਕੰਡ। 

''ਪੜ-ਦੇ ਤ+ ਿਕਸੇ ਭਾਗ+ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ&  ਡੰਗਰ ਤ+ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਨ& ।'' ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ। 
ਉਨ- ) ਿਦਨ) ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪੜ-ਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਤੰਨ+ ਿਵਚ� ਦੋ ਿਕੱਲੇ ਗਿਹਣੇ ਿਟਕ ਗਏ। ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਮਾ ਬਣ 

ਿਗਆ। ਰਕਮ ਦਾ ਿਵਆਜ ਪੈਣ ਲੱਿਗਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਰ-ੇ ਪਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 

ਿਪਉ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵ+ਗ ਜ਼ਮੀਨ+ ਿਵਚ ਰੁਲਣ ਨਹ) ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। 
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''ਇਹ ਚਿੜ-ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ� ਨਹ) ਜੇ ਲਿਹਣਾ-।'' ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲ+ ਨਾਲ ਉਹ 

ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਾ7ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲ+ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

''ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਕੀ ਖੱਟਣਾ। ਇਕ ਿਕੱਲੇ 'ਚ� ਤ+ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹ) ਹੋਣਾ।'' ਇਹ ਸੋਚ 

ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੁਆਬ ਵੇਖਣ ਲੱਿਗਆ। 
ਬੀ.ਏ. ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ''ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਤਾਰ, ਇਥੇ ਤ+ ਿਦਨ+ 

ਨ&  ਗੁਜ਼ਰ ਈ ਜਾਣਾ, ਿਦਨ ਲੰਘਿਦਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ?'' ਆਥਨ ਉਗਣ ਉਹ ਆਖਦਾ। ''ਖਬਰੇ ਤੇਰੇ 
ਕਰਮ+ ਦੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ।'' 

ਕਰਤਾਰ ਫੇਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 
ਜਦ� ਉਹ ਿਪੰਡ ਐਮ.ਏ. ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤ+ ਉਸ ਨੰੂ ਭੋਰਾ ਚਾਅ ਨਹ) ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ 

ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਿਪਉ ਨਹ) ਸੀ ਿਰਹਾ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਨ&  ਤੇ Bਤ� ਭੁੱ ਖ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਆਸ+ ਉਮੰਗ+ ਿਵਚੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈਆਂ। ਿਕੰਨ&  ਹੀ ਮਹੀਨ&  ਕਰਤਾਰ ਪਾਗ਼ਲ+ ਵ+ਗ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਦੇ 

ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਰੋਣ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਠ&  ਿਵਚ ਪਏ ਿਬਸਤਰੇ ਨੰੂ 

ਿਵਛਾ ਕੇ ਿਵਚ ਪੈ ਜ+ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਬੜੇ ਗਹੁ 
ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਲੇਟ 

ਜ+ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਮਿਰਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿਜਵ< 
ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ-ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਟੰੁਡ ਮਰੁੰ ਡ ਿਜਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 
ਇਕ ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠE  ਿਖਸਕ ਿਗਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਿਵਚ ਦਰਦ+ ਤੇ 

ਤਕਲੀਫ਼+ ਦੀਆਂ ਚੀਸ+ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ� ਿਪਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤ+ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ. 
ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਿਜਸ ਨ&  ਉਹਦੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਸੀ। 
ਘਰੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ- ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਿਵਹਲਾ ਹੀ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। 
ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਗੱਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ਵ+ਗ Bਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਕੰਮ 

ਿਮਲੇ ਤ+ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਤ+ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਹੋਣ। 
ਅਗਲਾ ਪੋਚ ਐਮ.ਏ. ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਿਵਹਲਾ ਹੀ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ 

ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਿਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜ+ਦਾ। ਕਦੇ ਿਗਆ ਵੀਹ ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਿਗਆ ਤੀਹ ਭੋਰ 

ਆਇਆ। ਪੈਸੇ ਨਵ< ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹ) ਸੀ ਤੇ ਖਰਚ ਸਗ� ਿਦਨD  ਿਦਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਿਦਨD  ਿਦਨ ਉਹ ਅਸ਼+ਤ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਗੱਹਦ ਹੀ ਭਟਕ ਜ+ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤ� 
ਿਗਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਠਾਨ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਜ਼ਬਾਤ+ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲ,ਦਾ। ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ। 

ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਝਲ ਿਜਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਧੂਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਕੋਠੀ ਦੀ ਦਸ ਕੁ ਫੁੱ ਟ ਗਰਾਸੀ ਸੜਕ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਬਰ+ਡੇ ਿਵਚ ਜਾ ਪੁੱ ਜਾ। ਫੇਰ ਖੱਬੇ ਨੰੂ ਘੰੁਮ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ 

ਜਾ ਚਿੜ-ਆ। ਅੱਗ� ਸੱਤੋ ਮਾਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਅਟਕ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਉਸ ਤ� ਪੁੱ ਿਛਆ : 

''ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅੰਦਰ ਹਨ ਭਲਾ ?'' 

''ਆਹੋ ਜੀ।'' ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਹੇਠ+ Bਤਰ ਗਈ। 
ਆਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਿਵਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ''ਚਲੋ ਉਹ ਤ+ ਿਮਿਲਆ'' ਸੋਚਦਾ ਿਚੱਕ ਚੁੱ ਕ ਉਹ 

ਅੰਦਰ ਜਾ ਵਿੜਆ। 
ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਸੋਫੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਮੇਜ਼ Bਪਰ ਪਈਆਂ ਿਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ+ 'ਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਉਨ- + ਦੀ ਖੱਬੀ ਬ+ਹ ਹੇਠ ਉਨ- + ਦੀ ਸਜ-ਿਵਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਿਵਸਕੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ-ਦਮ ਉਸ 

ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਿਬਨ+ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਿਲਆ 

ਆਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨੰੂ ਕੀਤਾ-ਪਰ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ+ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ+ ਿਪੱਛੇ ਕਦਮ 

ਪੁੱ ਟਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਸ਼ਮੀ-ਪਰਦਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਚਲੀ ਗਈ। 
ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਲਾਲ ਸੂਹੀਆਂ ਅੱਖ+ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤਿਕਆ। ਉਹ ਕੰਬ ਿਜਹਾ ਿਗਆ। ਿਜਵ< ਸਰਦਾਰ 

ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਬੁਰਕ ਭਰੇਗਾ। ਦੋ ਕੁ ਿਮੰਟ ਖੜੇ ਰਿਹਣ ਿਪੱਛ� ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

''ਪੀਏਗਂਾ, ਬਈ।'' ਫਟੇ ਬੋਲ+ ਨਾਲ ਿਵਸਕੀ ਦਾ ਭਿਰਆ ਗਲਾਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਪੁੱ ਿਛਆ। 

''ਜੀ ਨਹ)।'' ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। 

''ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ+ ਿਵਚ ਿਕੱਥੇ।'' ਆਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਿਵਸਕੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੰੂ ਿਸਰ ਉਪਰ� ਘੰੁਮਾ ਕੇ ਹੋਠ+ 

'ਤੇ ਿਚਪਕ ਿਲਆ ਤੇ ਇਕੋ ਸਾਹੇ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ ਿਲਆ। 
ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਮੁੜ ਉਸ ਨ&  ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱ ਿਛਆ ਉਹ ਿਕ7 ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਨ ਧਾਰੀ 

ਕਰਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਭਕੁਨ&  ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਅੱਜ ਿਜੰਨਾ ਬੇ-ਅਰਾਮ ਤ+ ਉਹ ਉਦ� ਵੀ ਨਹ) ਸੀ 
ਹੋਇਆ, ਜਦ� ਉਹ ਚਾਰ ਚਾਰ, ਛੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬ,ਚ+ 'ਤੇ ਅੰਦਰ� ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਲਈ ਪੈਣ 

ਵਾਲੀ ਹਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 
ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਜਦ� ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਆ7ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜ+ਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ 

'ਤੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਬ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨ- + ਸਵਾਲ+ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਿਪਛ� ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਠਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸਨ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਤ� ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਸੀ : 

''ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ?'' 

ਉਸ ਨ&  ਜਦ� ਨ+ਹ ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ ਤ+ ਉਨ- + ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ) ਤ+ ਉਨ- + ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹ)। ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ 
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ਿਸਫਾਰਸ਼+ ਿਲਆਵੇ ਿਕੱਥ� ? ਇਹ ਵੀ ਜ+ ਤ+ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ+ ਤੇ ਜ+ ਫੇਰ ਨD ਟ+ ਦੇ ਥੱਿਬਆਂ ਨਾਲ ਆ7ਦੇ ਨ& -ਪਰ 

ਉਸ ਕੋਲ ਤ+ ਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ-ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਹਲ+ ਉਸ 

ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਫ਼ਸਟ-ਕਲਾਸ ਨਾਲ� ਥਰਡ 

ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਮਪਾਰਟ,ਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਹੋਵੇ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ+ ਨਾਲ ਖਿਹਬੜਦਾ ਖਿਹਬੜਦਾ ਮਸ+ ਬਿਚਆ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਖੜਾ 

ਉਹ ਹੰਭ ਿਗਆ। ਅੰਦਰ� ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕ ਦੇ ਡਰ� ਉਸ ਨ&  ਆਪਣੀਆਂ ਿਪੰਡ� ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹ) 
ਸਨ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਟ-ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਿਪਛ� ਹਾਕ ਪਈ ਸੀ। ਜਦ� ਉਸ 

ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ। ਨਾ ਿਕਸੇ ਉਸ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱ ਛੇ। ਇਕ ਅੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਿਵਦਾ 
ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ+ ਵਾਲਾ ਲਫਾਫਾ ਉਵ< ਦਾ ਉਵ< ਬੰਦ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਖੋਲ-ਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਕਹਾ 
ਹੀ ਨਾ। 

''ਜੀ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ।'' ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਆਪੇ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀ। 

''ਕੋਈ ਨਹ), ਕੋਈ ਨਹ), ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ।'' ਿਵਚ� ਇਕ ਬੋਿਲਆ। 

''ਥੋਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ।'' ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਠ&  ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦਾੜ-ੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ 
ਪੁੱ ਛੇ। ਉਨ- + ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ ਪਲਿਦਆਂ ਗੋਗੜ+ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਿਕੰਨ- ੀ ਹਾਲ) ਉਸ ਨ&  ਇਹ ਿਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਿਕੰਨ- ੀ ਹਾਲ) ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ ਸਿਕਆ। ਖ਼ਬਰੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ 

ਉਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਸ ਹੈ ਸੀ। 

''ਖ਼ਬਰੇ ਿਬਨ+ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਮੈਨੰੂ ਚੁਣ ਹੀ ਿਲਆ ਹੋਵੇ।'' ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ 

ਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਕਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹ ਹੱਥ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠ&  ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰੇ ਭਕੁਨ&  ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਘੰੁਮ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨ&  ਵੇਿਖਆ ਸਾਹਮਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੁੱ ਲ-ੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਦਰਜਨ ਿਵਸਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ 
ਬੋਤਲ+ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤ� ਦੱੁਗਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕ+ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਤ� ਕਰਤਾਰ ਨ&  
ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਇਹ ਬੋਤਲ+ ਅੱਸੀਆਂ ਅੱਸੀਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ) ਸਨ ਆ7ਦੀਆਂ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ Bਪਰ 

ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਵਆਹ ਸਮ< ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹ+ ਿਵਚ ਇਕ ਖੂਸਸੂਰਤ ਔਰਤ ਢੇਰੀ ਹੋਈ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਹੱਥ ਿਵਚ ਇਕ ਜਾਮ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹੋਠ+ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ 

ਸੁਨਿਹਰੀ ਫਰੇਮ ਿਵਚ ਜੜੀ ਇਸ ਤਰ-+ ਿਲਸ਼ਕ+ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਿਜਵ< ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਘੰੁਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ-ਸੁਨਿਹਰੇ ਪਰਿਦਆਂ ਉਪਰ� ਦੀ-ਕੂੰ ਜ+ ਦੀ ਡਾਰ ਉਪਰ� ਦੀ ਤੇ 

ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੋ ਪੀਸ+ ਉਪਰ� ਦੀ। 
ਘੰੁਮਦੀ ਿਨਗਾਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਿਵਚ ਬੰਦ ਕਲਾਕ ਤੇ ਜਾ ਿਟਕੀ-ਬਾਰ+ ਵਜੇ ਸਨ-ਉਸ ਨ&  ਘੜੀ ਵੱਲ 

ਵੇਿਖਆ....ਦਸ ਵਜੇ ਸਨ-ਉਹਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਜਵ< ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬਾਰ+ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ। ਏਨਾ 
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ਵਕਤ ਹੀ ਿਕੱਥ� ਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਨੰੂ ਚਾਬੀ ਦੇਵੇ। 7ਝ ਕਲਾਕ ਪੂਰੇ ਅਠਾਰ+ ਸੌ ਦਾ ਸੀ। 
ਅਠਾਰ+ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤ�ਾਹ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਉਨ&  ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਲਾਕ, ਿਜੰਨ&  
ਉਸ ਨ&  ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ-ਾਈ 'ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ। 7ਝ ਉਸ ਨ&  ਐਮ.ਏ. ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 
ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਿਵਚ, ਪਰ ਇਕ ਕੈਦੀ ਵ+ਗ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਘੁਟਨ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਦਨE  
ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਘੱੁਟਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤ+ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ+ ਨੰੂ ਆਖਦਾ : 

''ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵ+ਗ ਨਹ)-ਇਕ ਕੁੜੱਤਨ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਬਣ 

ਕੇ...ਆਖਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਦਾ ਮ, ਅਨੰਦ ਮਾਿਣਆ...ਕਾਲਜ ਤ+ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ 

ਕਚਿਹਰੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਥ-ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਨ ਲਈ ਿਲਆ7ਦਾ ਹੈ।'' ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਬੋਝਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਠੰਢਾ ਹਉਕਾ ਭਰਦਾ। 

ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਕਾਲਜ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵ+ਗ ਤੇ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ+ਭ 

ਸ+ਭ ਰੱਖਣਾ ਪ,ਦਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਬੋਿਲਆ ਜਾਵ-ੇਿਕਸੇ ਦੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਵਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖ+ 
ਿਫਕਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਿਵਚ ਹਰ ਵਕਤ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ। 

''ਕਾਲਜ ਤ+ ਇਕ ਸਵਰਗ ਹੈ-ਿਜਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਨ ਨੰੂ-ਕੰਟੀਨ+ ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾਣ ਨੰੂ...ਤੇ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਧ-ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰ+ ਵੇਖਣ ਨੰੂ।'' ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਹਫਲ+ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ 

ਆਖਦੇ। 
ਹੋਰ+ ਲਈ ਕਾਲਜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਨਰਕ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਕੀੜਾ। 

ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨ+ ਿਬਲਕੁਲ 

ਅਜਨਬੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਨੰੂ ਨਸੀਬ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਦੋਸਤ+ ਦੇ ਿਖੱਚੇ ਿਖਚਾਏ ਹੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਯਾਦ ਨਹ) ਸੀ ਜਦ� ਉਹਨ&  ਿਕਸੇ ਕੰਟੀਨ ਿਵਚ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਿਚਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ+ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਪਰ ਡਿਰਆ ਡਿਰਆ। ਖ਼ੁਦ 

ਉਹ ਿਬਲ ਚੁਕਾ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ+ ਉਪਰ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹ) ਸੀ। 
ਕਦੇ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੀਰਡ ਹੁੰ ਦਾ ਤ+ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਸੀ ਪਲਾਟ+ ਿਵਚ ਮਿਹਫਲ+ ਲੱਗ 

ਜ+ਦੀਆਂ। ਟਾਪਕ ਹੁੰ ਦੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ- ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ+ 'ਚ ਿਛੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ&  ਜ+ ਿਫਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜ+ ਫੇਰ 

ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਵ+। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਇਨ- + ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਵੀ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ) ਸੀ। ਖ਼ਬਰੇ ਿਕ7 ਉਸ ਨ&  ਇਨ- + ਟਾਪਕ+ ਿਵਚ� ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ? ਪੰਜ ਪੰਜ 

ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਿਫ਼ਲਮ+ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਉਵ< ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ 

ਕੁੜੀਆਂ ਤ� ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਤ� ਦੂਰ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ 

ਪ)ਘ+ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵੀ ਤ+ ਿਕਸ ਤਰ-+ ? ਜੇ ਿਪਆਰ-ਪ)ਘ+ ਪੈਣ ਤ+ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨ+ਅ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ 

ਫੇਰ ਮਿਹਫਲ+ 'ਚ। ਇਨ- + ਮਿਹਫਲ+ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣ ਤ� ਿਬਨ+ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ) ਸੀ 
ਰਿਹ ਜ+ਦਾ। 
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ਿਪਆਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਅੱਡਰੀ ਹੀ ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ੀ ਸੀ। 

''ਿਪਆਰ ਤ+ ਇਕ ਜੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਨੰੂ ਜਕੜ ਲ,ਦੀ ਹੈ।'' ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ+ 
ਨੰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਦਾ। 

'ਇਸੇ ਲਈ ਤ+ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹ) ਕਰਦਾ।'' ਹਾਸੇ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ 

ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਿਵਅੰਗ ਕਸਦੇ। 

ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪ)ਘ+ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਇਕ 

ਘਟੀਆ ਿਜਹੇ, ਸਾਦੇ ਿਜਹੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੇ ਘਟਾਣੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 

ਫੈਸ਼ਨਏਬਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਵਾਲ+ ਦੇ ਿਨੱਤ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਆਂ 

ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਰੰਗ ਿਖਲਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਪੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਿਫਲਮ+ ਦੇ ਿਟਕਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਚੰਭਾ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ 

ਦੇ ਿਬੱਲ ਿਕਵ< ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਪਆਰ ਤ� ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੱਸਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਲ 

ਵਾਹੁੰ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਅੱਗੇ ਘੰੁਮਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਗਾੜ-ੇ ਪਸੀਨ&  
ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਿਵਚ� ਹੁੰ ਦਾ। 

''7ਝ ਵੀ ਿਪਆਰ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸੜੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ- ਦੇ ਰਹੋ। 
ਆਪ+ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹ) ਿਫਰ ਸਕਦੇ।'' ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਦਾ। ਿਕਸੇ ਦੀ 
ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤ+ ਕਦੇ ਉਸ ਨ&  ਿਕਸੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੜ 

ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸ,ਕੜੇ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਣੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨ&  
ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ) ਸੀ ਕੀਤੀ। 

''ਇਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਪੜ-ਾਈ ਦੇ ਸਮ< ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਇਕ ਘੁਣ ਹੈ।'' ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤ� ਉਸ ਨ&  ਇਕ 

ਹੋਰ ਿਰਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭੋਰਾ ਿਜੰਨੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਕੰਨ&  ਿਦਨ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ 

ਸਨ। ਇਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਪ<ਡੂ ਕੁੜੀ ਨ&  ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖ+ ਮਟਕਾ ਮਟਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਿਸਰਫ ਵੇਿਖਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ 

ਉਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਕਰਤਾਰ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ) ਸੀ ਕਦ� ਤੇ ਿਕਵ< ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ 

ਿਵਚ ਬੱਝ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ+ ਿਵਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਚੱਕਰ ਘੰੁਮਣ ਲੱਿਗਆ। ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੰੂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ 

ਨੰੂ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਖੋਿਹਆ ਖੋਿਹਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਲੱਿਗਆਂ ਆਪਣੀ 
ਹ�ਦ ਖੋਹ ਬੈਠਦਾ। ਇਕੋ ਿਖ਼ਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਟੰੁਬਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਕ+ਤ ਿਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਕਦ� ਉਸ ਦੇ ਕੋਮਲ ਬਦਨ ਦੀ ਛੋਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ? ਸਾਰਾ 
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੁਆਬ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਉਸ ਨ&  ਪੀਰਡ ਛੱਡੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ� ਦੂਰ� ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਵੇਖੀ 
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ਸੀ। ਿਨੱਤ ਬਣ-ਸੰਵਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਦਤ ਿਜਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੰੁਿਡਆਂ ਨ&  ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਟਕੋਰ+ 
ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। 

''ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।'' ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਕਦੇ ਗੁੱ ਸਾ ਨਹ) 
ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਫਲ+ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ 

ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਸ ਨ&  ਬੋਰਡ ਿਚੱਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹ) ਸੀ ਆਖ ਸਕਦੀ ਚਲੋ ਬੋਰਡ ਹੀ ਆਖ 

ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨ&  ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਕ-ਅਪ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਿਕਤਾਬ+ ਬੰਦ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਵਾਬ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ+ ਿਵਚ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚੈਪਟਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ+ ਤ� ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਰਿਨੰਗ ਿਮਲ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 
ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ+ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨ&  ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਨ&  
ਿਸਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ- ) ਿਦਨ) ਿਕਸੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਹੋਏ 

ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨ&  ਨ&  ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨ&  
ਇਕ+ਤ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਿਲਆ ਸੀ, ''ਆਖਰ ਮ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਜਨੰੂ ਬਣਨ ਤੇ ਨਹ) ਨਾ ਆਇਆ-ਮ, ਤੇ ਪੜ-ਨ 

ਆਇਆਂ-ਿਸਰਫ ਪੜ-ਨ।'' ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਹ ਉਸ ਨ&  ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ 

ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨ&  ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਰਾ-ਸਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ। 
ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। 
ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਖਰ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ 

ਤੇ ਸੀ ਿਜਹਨ&  ਉਸ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤ� ਬਚਾਅ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ+ ਦੇ ਕਾਿਕਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨ&  ਿਕੰਨ&  ਿਕੰਨ&  
ਵੈਲ+, ਐਬ+ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ+, ਿਸਗਰਟ+, ਨਾਚ-ਘਰ+ ਤੇ ਿਸਨ& ਿਮਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤ+ ਉਨ- + 
ਨੰੂ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵਚ� ਹੀ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਇਨ- + ਗੱਲ+ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤ+ ਉਸ ਕੋਲ 

ਜ਼ਿਹਰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ। 
ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੁੜੱਤਨ+ ਤ� ਬਿਚਆ ਨਹ) ਸੀ। 

''ਕਾਸ਼ ! ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰ ਦੀ।'' ਫੈਸ਼ਨ& ਬਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬ-ੇਿਫਕਰ 

ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ ਬਰ+ਿਡਆਂ ਿਵਚ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ। ਲੋਕ) ਿਕੰਨ&  ਐਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ 

ਸਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ+ 'ਚ ਮੰੁਡੇ ਮਜ਼ੇ ਉਡ+ਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗਰਾਸੀ ਪਲਾਟ+ ਿਵਚ ਮਿਹਫਲ+ 
ਜੰਮਦੀਆਂ, ਿਸਗਰਟ+ ਦੇ ਧੂੰ ਇਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀਆਂ ਫੀਸਟ+ Bਡਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਧ+ ਟੱਪ 

ਟੱਪ ਕੇ ਿਸਨ& ਿਮਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜ+ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਡਾਨਸ ਘਰ+ 'ਚ। ''ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ+ ਇਨ- + ਹੋਟਲ+ ਿਵਚ ਈ ਏ।'' ਅਕਸਰ 

ਉਹ ਸੋਚਦਾ। 
ਉਹ ਹਉਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਣ ਤ� ਿਸਵਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਤ+ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਹੋਸਟਲ ਤ� ਦੂਰ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਮੀਲ। ਨਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਗਰਾਸੀ ਪਲਾਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਫਲ+। 
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ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰ�ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕ+ ਸਨ ਤੇ ਜ+ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖੱਬੇ ਨੱੁਕਰੇ ਬੈਠ&  ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਿਖੱਲਰੇ 
ਗੰਦ ਦੀ ਬਦਬੋ। ਉਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇਕ ਕੱਚਾ ਿਜਹਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰੁਨਾ ਸੰੁਨਾ। ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ 

ਨੰੂ ਡਰ ਆ7ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਿਬਨ+ ਪੜ-ੇ ਹੀ ਸੌ ਜ+ਦਾ। ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਉਸ ਨ&  ਕਾਲਜ ਤ� ਡੇਢ 

ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਮਰਾ ਿਲਆ ਤੇ ਏਨਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਥਨ&  ਪੈਦਲ ਹੀ ਮੁਕਾਣਾ ਪ,ਦਾ। 
ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੋਵ ਸੀ ਿਜਸ ਦੁਆਲੇ ਆਟਾ ਿਬਖਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ ਇਕ ਦੋ 

ਭ+ਡੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਿਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮੰਜਾ ਸੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਿਜਹਾ ਪ<ਡੂ ਿਬਸਤਰਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ+ ਿਬਖਰੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਿਜਵ< ਿਕਸੇ ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ ਕਬਾੜਖ਼ਾਨਾ। ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਇਕ 

ਿਨੱਕੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਲ,ਪ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧ+ 'ਚ ਦੋ 

ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਿਕੱਲੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨ&  ਕੱਪੜੇ ਟੰਗ ਲਏ ਸਨ। ਇਕ ਦੋ ਘਸੇ ਿਜਹੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਨ ਿਜਨ- + ਨੰੂ ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚ ਜ+ਦਾ। ਬਸ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਸੀ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਹਕਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ� ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕਾਹਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜ+ਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ 

ਿਦਨ ਤ+ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜ+ਦੇ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਨਹ) ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਿਕਤੇ ਥ+ ਨਹ) 
ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਤ+ ਗਰਮੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਤ+ ਮੱਛਰ। ਿਦਨ ਤ+ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ+ ਹੇਠ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ7ਦਾ ਪਰ ਰਾਤ+ ਉਸ ਲਈ ਪਹਾੜ+ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਜ+ਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ+ 
ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ-ਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਉਨ- + ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ� ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਚਦਾ। 
ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ+ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘੰਟੇ ਤ+ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜ+ਦੇ। ਕਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਦੱੁਧ ਗਰਮ 

ਕਰ ਿਲਆ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਫਲ ਦਾ ਬੁਰਕ ਭਰ ਿਲਆ ਤੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੰੂਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ 

ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ Bਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹ) ਸੀ। ਿਜੰਨਾ ਵਕਤ ਇਨ- + 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਉਨ+ ਿਚਰ ਪਿਹਲ+ 
ਸF ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਖ਼ੁਦ ਏਨ+ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ- + ਨਾਲ ਰਲ 

ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਨ- + ਪੱਿਲ-K ਖਾ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ। 
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ+ ਕੋਲ ਏਨ+ ਪੈਸਾ ਿਕਵ< ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਤ+ ਬਸ ਿਗਣਵ< ਿਜਹੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰ ਦੇ 

ਸਨ ਿਜਨ- + ਤ� ਮਸ+ ਫੀਸ+ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ� ਦਾਖਲੇ ਭਰਨ ਦਾ ਨD ਿਟਸ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਟ ਿਜਹੇ 
ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ+ਦੇ। ਉਸ ਸਮ< ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖਣ ਦੀ ਥ+ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ 

ਿਨਕਲਣ ਨੰੂ ਤੜਫ ਉਠਦਾ। ਉਹ ਤ+ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਪਉ 'ਤੇ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਭੀ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ? ਕਈ ਉਸ ਨ&  ਸਾਈਡ ਿਬਜ਼ਨL ਸ ਕਰਨ&  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਿਕਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹ) ਸੀ 
ਹੋਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਸਨ& ਮੇ ਬੁਿਕੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਿਲਆ। ਕਮਾਣੇ ਿਤੰਨ ਤੇ ਪੱਿਲ-K ਚਾਰ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨ&  ਬਾਅਦ 

ਿਸਰਫ ਪੰਦਰ+ ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੜ-ਾਈ ਤ� ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਛੜ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਐਮ.ਏ. ਸਾਲ ਤ+ ਉਸ ਲਈ ਦੱੁਖ+ ਦੇ ਹੜ- ਸਨ। ਹਾਲੇ ਉਸ ਨ&  ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨ&  ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ ਉਸ 

ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹ) ਿਕ7 ਉਸ ਸਮ< ਤ� ਉਸ 

ਨੰੂ ਕੁਝ ਓਪਰੇ ਓਪਰੇ ਿਖ਼ਆਲ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਦਨD  ਿਦਨ Bਖੜਦਾ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਦੇ 
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ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਪੜ-ਾਈ ਵੱਲ। ਨਾ ਉਹ ਪੜ-ਾਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਘਰ। ਿਦਨD  ਿਦਨ ਵਧ 

ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਸ ਨੰੂ ਘੁਣ ਵ+ਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। 
ਇਕ ਘੜੀ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਨ&  ਉਸ ਨੰੂ ਕਈ ਰੰਗ ਿਵਖਾਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਸਮ< ਕਾਲਜ ਨਾ ਪੁੱ ਜਣ 

ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫਾਈਨ ਦੇ ਡਰ� ਸਵੇਰੇ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਉਠ ਕੇ ਹੀ 
ਿਤਆਰ ਹੋ ਬਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਨF  ਨF  ਵਜੇ ਹੀ ਸF ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬੈਿਠਆਂ ਹੀ ਰਿਹਣਾ। 
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੱੁਖ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਨਹ) ਤ+ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਗਣਿਵਆਂ ਮੰੁਿਡਆਂ ਿਵਚ� 
ਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨ&  ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ+ ਹਾਸਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ 

ਦਾ ਨ+ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ ਛਪ ਜ+ਦਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ+ ਿਵਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਜ+ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ 

ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਵਾਿਲਆਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤ+ ਕੀ ਫੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਿਨੱਤ ਟੈਰਾਲੀਨ ਦੇ ਸੂਟ 

ਬਦਲਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਿਵਚ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ+ ਵੀ 
ਨਹ) ਸਨ ਿਮਲੀਆਂ। ਕਲਰਕ+ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਵ< ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਪਸੰਦ ਨਹ) ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਨL ਸ਼ਨਲ 

ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨ&  ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰੋਟੀ 
ਫੇਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਚਮਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੜ ਸੀ ਿਜਨ- + ਇਕ ਵਾਰ ਨਹ) ਸ,ਕੜੇ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ 

ਹੱਕ+ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨ&  ਉਸ ਦੇ ਪਰਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਨ+ਅ ਲਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ 

ਨ&  ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ+ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟ+ ਲੁਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ+ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ 
ਗੌਰ ਨਹ) ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ਸਟ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹ) ਸੀ ਿਦੱਤੀ। ਹ+ ਕਈ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਿਵਚ 

ਉਨ- + ਦੀ ਖਾਸ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਹ ਉਨ- + ਨੰੂ ਿਫ਼ਲਮ+ ਦੇ ਪਾਸ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, 

ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨੱਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹ) ਤ+ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਸਵਾ 
ਸੌ ਦੀ ਿਟਊਸ਼ਨ ਤ+ ਿਕਤੇ ਨਹ) ਸੀ ਗਈ। ਇਕ ਘਟੀਆ ਿਜਹੀ ਡਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਤ� ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ 

ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੱੁਖ ਸੀ ਤ+ ਇਹੋ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕਦਰ ਨਹ) ਸੀ ਕੀਤੀ। 
ਆਪਣੀ ਪੜ-ਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਉਸ 'ਚ ਢੇਰ ਕ�+ਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਕ ਤ+ ਉਨ- ) ਿਦਨ) 
ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਜ਼ੋਰ+ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ 

ਉਖੱਿੜਆ ਉਖੱਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਿਕਸੇ ਨ&  ਭੋਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹ) ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਭਟਿਕਆ 

ਨਹ)। ਪਤਾ ਨਹ) ਿਕ7 ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ+ ਤ� ਡਰ ਨਹ) ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ+ ਿਵਚ� ਵੀ ਉਸ 

ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅੱਡਰੇ ਹੀ ਅਕਸ+ ਦੀਆਂ ਝਲਕ+ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। 
ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਚੱਲ ਵਿਸਆ। ਿਕੰਨ&  ਹੀ ਿਦਨ ਉਹ ਭੁੱ ਬ+ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਇਆ। ਕਈ ਿਦਨ 

ਿਕਤਾਬ+ ਠੱਪ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। 
ਇਨ- + ਹੀ ਕਾਰਨ+ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਭੋਰਾ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ) ਸੀ ਰਹੀ। ਿਜਸ 

ਿਦਨ ਉਹ ਕਾਲਜ� ਿਵਹਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ< ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 

ਹੋਵੇ। 
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ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜ+ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਤ+ ਉਹ ਅਠਾਰ+ ਸੌ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਕੱਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹ) ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਕਈ ਦੋਸਤ+ ਨ&  ਵੀਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚੇ ਸਨ। 
 

4 

 

ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠ&  ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੰੁਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਖੂੰ ਜੇ ਬਣੀ 
ਕਨਸ 'ਤੇ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਸਫੈਦ ਸਫੈਦ ਬੁੱ ਤ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਗਰਦ ਜੰਮਣ ਕਰਕੇ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਿਛੰਬ ਪੈ 
ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵ< ਉਹ ਬੁੱ ਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹ) ਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵ+ਗ ਘੁਟਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ''ਇੱਥੇ ਤ+ ਰਜਵਾੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ&  ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲ ਦੌੜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਅਗ+ਹ ਕਰਕੇ 
ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਦੋ ਤਸਵੀਰ+ ਉਨ- + ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ 

ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਿਚਤ� ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਜੋ ਿਖ਼ਆਲ ਉਪਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਉਨ- + ਤ� 
ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਡਰ ਿਜਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਹਨ&  ਉਸ ਤ� ਿਧਆਨ ਉਖੇੜ ਿਲਆ। 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ&  ਸਰਦਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਵੀ 
ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠ+ ਰੱਖ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਘੱੁਟਣ ਲੱਿਗਆ। ਇਕ ਿਮੰਟ ਹੋਰ 

ਬੈਠਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਚੱਿਲਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹ�ਠ ਨਹ) ਸਨ ਫਰਕੇ। ਉਹ 

ਉਕਤਾ ਿਗਆ ਇਸ ਇਕੱਲੇਪਣ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। 
ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਿਵਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਦੱੁਖ ਸੀ-ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। 

ਿਕ7 ਬਈ ਕਰਤਾਰ...ਨੌਕਰੀ ਨਹ) ਿਮਲੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਨੱਤ ਹੀ ਿਵਹਲਾ ਿਫਰਦਾ 
ਦੀਹਨL ...।'' 

ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਮ ਉਿਠਆ। 
ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਿਜਸ ਗੁੰ ਝਲ ਿਵਚ ਉਹ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਆਪੇ ਸੁਲਝਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਕਾ 
ਹੱਥ ਲੱਿਗਆ ਕਰਤਾਰ ਗਵਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹ) ਸੀ ਸਮਝਦਾ। 

''ਹੋਰ ਜੀ ਿਵਹਲੇ ਿਫਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਗ� ਅੱਕ ਗਏ ਆਂ....ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਿਫਰਦੇ ਨੰੂ....ਿਨੱਤ 

ਇੰਟਰਿਵਯੂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਗ� ਵੀਹ ਪੰਜਾਹ ਜੇਬ� ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਆਉਣਾ....ਮਸ+ ਿਦਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਏ. 
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸ) ਿਕਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਨਹ)। ਦੋ ਿਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਸ+ ਗਾਉਣ ਪਾਇਆ 

ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਗ� ਿਦਲ ਬੁਝ ਿਗਆ....ਮ, ਤ+ ਿਕਸੇ ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਅੜਕਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹ+। ਦੋ 

ਿਤੰਨ ਸੌ ਜੋ ਿਮਲੇ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਤ+ ਿਜਵ< ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰ ਿਗਆ....ਨ+ਹ ਨ+ਹ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਇਕੋ ਸਾਹੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਸੂਹੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਚ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ 

ਨ&  ਵੇਿਖਆ ਸਰਦਾਰ ਦੋਨE  ਬਾਹ+ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚFਕ 

ਿਗਆ, ਇੰਨੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਿਵਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ....ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ� ਸੁਣਨ ਲਈ 

ਪਰ ਮੋਨ ਨਾ ਤੋਿੜਆ ਿਜਵ< ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। 
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''ਮ, ਤ+ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ� ਿਪਛ� ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਘਟੀਆ ਿਜਹੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨ+ 
ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਪਿਹਲ+ ਧੜਾ ਧੜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸ+ਭੀ ਜ+ਦੇ ਨ& । ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਲੇ 

ਿਰਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਿਨਕਿਲਆ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਜਾ ਅਟਿਕਆ, ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਘੱਟ ਆਏ ਨ& । ਪਤਾ 

ਨਹ) ਕੀ ਝੋਲਾ ਵਿਜਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਈ ਪਤਾ ਨਹ) ਿਕਵ< ਹਰ ਥ+ ਪੁਰ ਹੋ ਜ+ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ 
ਵੇਿਟੰਗ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਨਾ ਚਾੜ- ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਵੇਟ ਕਰਿਦਆਂ ਆਹ ਿਦਨ ਆ ਗਏ ਨ& । ਕਦ� ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਤੇ ਕਦ ਮੈਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੇ ?'' ਇੰਨ+ ਕੁ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਿਰਹਾ ਿਕੰਨ- + 
ਵਿਹਣਾ 'ਚ ਵਿਹ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨ&  ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱ ਲ-ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਝੱਟ ਇਹ 

ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿਹਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੀ। ਕਮਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ� ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ+ ਿਵਚ ਹਰਕਤ ਨਹ) ਸੀ ਆ 

ਰਹੀ। 

''ਜਵਾਕ ਈ ਿਰਹਾ ਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ+ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਿਮਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ-। ਇਹ ਤ+ ਨD ਟ+ ਨਾਲ 

ਿਮਲਣੀਆਂ ਨ& । ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨ& , ਪਿਹਲ+, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹ), ਿਫਰਦਾ ਰਹੇ ਗੇੜੇ ਿਦੰਦਾ, ਇਹ 

ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ- ਦੀ।'' 
ਫੇਰ ਿਕੰਨ+ ਹੀ ਿਚਰ ਦੋਨ+ ਿਵਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। 

''ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੰਡੀਗੜ-� ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲਈ, ਕੱਲ- ਈ ਜਾਣਾ। ਮ, ਆਿਖਆ 

ਿਜਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਖੜ ਜਾਣ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਨੌਕਰੀ ਿਹੱਲ ਜਾਏ....ਚਲੋ ਇਕ ਵਾਰ ਅਿਹਸਾਨ ਹੀ ਕਰ 

ਿਦਉ......ਉਮਰ ਭਰ ਯਾਦ ਕਿਰਆ ਕਰ+ਗਾ।'' ਿਦਲ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਖ ਹੀ ਿਦੱਤੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ+ ਿਵਚ� ਉਹਨੰੂ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਸਚਾਈ ਲੱਭੀ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਫੇਰ ਬੋਿਲਆ, 

''ਸਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ- ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁੱ ਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਿਬਨ+ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹ) ਕਰਦਾ, 
ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਤੰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨ&  ਮੇਰੇ ਹੱਥ) ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚੇ ਨ& , ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਹ ਨD ਟ-ਿਕੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ 

ਭਲਾਮਾਨਸ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਈ ਸਮਝਦਾ।'' ਸੂਝ ਭਿਰਆ ਲੈਕਚਰ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਝਾਿੜਆ। 
ਕਰਤਾਰ ਚਕਰਾ ਿਜਹਾ ਿਗਆ। ''ਪੰਜ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ....।'' ਉਸ ਕੋਲ ਤ+ ਨD ਟ+ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨਹ) ਸਨ। ਉਸ 

ਨ&  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ+ ਅੱਗੇ ਛਾਈ ਧੁੰ ਦ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਿਜਵ< ਇਹ ਚਾਨਸ ਵੀ ਹੱਥ� ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਸ+ ਿਤੰਨ 

ਮਹੀਨ&  ਬਾਅਦ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਤ� ਬੈਿਠਆ ਨਾ ਿਗਆ। ਇੰਨ&  ਨD ਟ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕੱਥ� ਆਏ ? Bਠ 

ਖਿੜਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

''ਬੈਠ ਤੇ ਕਾਕਾ, Bਠ ਕੇ ਿਕ7 ਚੱਿਲਆਂ ? ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤ+ ਫੇਰ ਕੀ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਏ, ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਜ+ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਹ) ਸੋਚੀਦਾ ਸੌਹਰੇ ਦਾ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ+ 
ਿਵਚ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤ+ ਮ, ਿਵਚ ਆਂ, ਥੋਿੜ-ਆਂ 'ਚ ਈ ਸਾਰ ਿਦਆਂਗੇ, ਆਪ+ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਖਟਨਾ ਥੋੜ-ਾ, ਫੇਰ ਤੰੂ 
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ਿਸਆਣਾ ਮਿਨਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦ� ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੰੂ ਸੋਚ ਲਈ,ਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 

ਕਰ ਲੈ, ਫੇਰ ਮ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ।'' 

''ਚੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ+ਗਾ....।'' ਸੱੁਕੇ ਗਲੇ 'ਚ� ਮਸ+ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਇੰਨ&  ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। 

''ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ? ਤੁਰ ਈ ਆਈ,ਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਏ।'' ਿਚੱਕ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕੰਨ+ 
ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਗੂੰ ਜੇ। ਉਹ ਦਬਾ ਦਬ ਹੇਠ+ ਉਤਰ ਿਗਆ। 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮੰੂਹ ਲਟਕ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੋਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖ+ ਅੱਗੇ ਹਨ& ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ। 

''ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਉ ਜੀ।'' ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ+ ਨ&  ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇਿੜਆ। ਿਬਨ+ ਬੋਲੇ 

ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਬਿਣਆ। 

''ਇਹ ਿਵਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ+, ਤੀਸਰੇ ਤੀਸੇਰੋ ਿਵਆਹ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਕੋਈ ਐਵ< ਤ+ ਨਹ) 
ਬਣ ਜ+ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਚੋੜ ਨ&  ਇਹ। ਪਾਗ਼ਲ+ ਵ+ਗ ਮ, ਵੀ ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ? ਬੜਾ ਉਪਕਾਰੀ ਏ, ਵੇਖ 

ਿਲਆ ਉਪਕਾਰ ! ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਿਵਸਕੀ ਹੋਰ ਿਪਉ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਵਚ� ਆ7ਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਤ� ਹੋਰ ਦੋ 

ਹਜ਼ਾਰ, ਿਕਸੇ ਤ� ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ। ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕੰਨ+ ਮੰੂਹ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਉ, 

ਿਜਵ< ਖ਼ਜ਼ਾਨ&  ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਫੜਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਆ।'' 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲ� ਸ,ਕੜੇ ਗੁਣ+ ਿਨਰਾਸ਼ ਤੇ 

ਭਟਕਾਊ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
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ਸੱਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਬੇਿਧਆਨੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵ+ ਤ� 
ਢਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਸ,ਕੜੇ ਿਚੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ+ ਨ&  ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧ+ ਨੰੂ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਉਨ- + ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਲ-ਣੇ ਪਾ 
ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਿਵੱਠ+ ਦੀ ਥ+ ਥ+ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਬਾਰ+ 
ਪੰਦਰ+ ਘਰ+ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਨE  ਹੱਥ ਦਸ ਦਸ ਵੀਹ ਵੀਹ ਕੁ ਹੱਥ ਿਪਛ+ਹ ਹਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੱ ਲ-ੇ 
ਚੌੜੇ ਘਰ ਸਨ। ਿਜਨ- + ਿਵਚ� ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਵਚ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਥ+ ਉਨ- + ਦੇ ਿਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜ-ੀ ਦਰ ਪੀੜ-ੀ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਿਕੰਨ&  ਘਰ+ 'ਚ ਿਖੰਡਾ ਪੁੰ ਡਾ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 7ਝ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਿਵਚ� ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਪਉ ਨ&  ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਦੋ ਕੋਠ&  ਛੱਤ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ- + ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਰੋਟੀ ਟੱੁਕ 

ਨੰੂ ਇਕ ਰਸੋਈ ਵੀ ਅਟਕਾ ਲਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਗਲ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਕੰਧ ਜ਼ਰਾ ਉਚੇਰੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ 
ਦੋ ਸ਼ਤੀਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਵਾਹ ਪਵਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮ)ਹ ਕਣੀ ਨੰੂ ਡਾਢੀ ਐਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਢਾਬ ਸੀ ਤੇ ਢਾਬ ਦੀ ਉਰਲੀ ਨੱੁਕਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲ 

ਪੁਰਾਣਾ ਇਕ ਬੋਹੜ ਿਜਹਦੀਆਂ ਜੜ-+ ਤੇ ਟਾਹਣੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਠ ਹਾੜ+ ਦੇ ਦੁਪਿਹਰੇ ਢਾਲਣ 

ਨੰੂ ਲੋਕ+ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਿਕੰਨ&  ਹੀ ਚਬੂਤਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਸਮ< ਿਕਸੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨ&  ਬੋਹੜ ਹੇਠ+ ਇਕ ਖੂਹ 



22 

 

ਵੀ ਲਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸ ਸਾਲ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ) ਬਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨ&  ਿਟੰਡ+ ਸੁਟਵਾ 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਖੇਲ ਬਣਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਿਪੰਡ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਲਈ, ਬੁੱ ਢੇ-ਬਜ਼ੁਰਗ+ ਲਈ ਿਵਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ+ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਠ&  ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ 

ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਹੋ ਥ+ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ� ਸਭਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨ&  ਇਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਲਆ ਕੇ ਸੁਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ 

ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਤ+ ਇਥੇ ਅਡਰਾ ਈ ਰੰਗ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ+, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 

ਗੱਲ+ ਤੇ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਬਿਹਸ+ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬੱਝੇ ਇਕੱਠ+ ਿਵਚ ਿਛੜੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। 
ਕੋਈ ਸਮ+ ਸੀ ਜਦ� ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਇਨ- + ਚਬੂਤਿਰਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਹਫਲ+ ਦਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 

ਿਜਵ< ਉਸ ਿਬਨ ਮਿਹਫਲ+ ਸੰੁਨੀਆਂ ਸੰੁਨੀਆਂ ਬਣ ਜ+ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਹੀਰ ਨ&  ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਹੋਏ 

ਸਨ। ਕੋਈ ਹੀ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਊ ਿਜਸ ਿਦਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ+ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਘਰ� ਬੁਲਾ 
ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕੱਸੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। 

ਹੁਣ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦੀ ਉਸ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਵ< ਇਹ ਸੱਥ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਭੂਤ+ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹ) ਿਕ ਉਹਨ&  ਐਮ.ਏ. ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ+ ਦੇ ਸਟ,ਡਰਡ ਤ� ਕੁਝ ਉਚੇਰਾ 
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਗ� ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨ&  ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਲੋਕ+ ਵੱਲ� ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀਆਂ 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਟਕੋਰ+ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਿਮਲਾਏ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਕਦੇ 

ਉਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ) ਸੀ ਪਈ ਉਹ ਭਰੀ ਮਿਹਫਲ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਿਕਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੰੂ ਫੋਲ ਸਕੇ, ਿਕਸੇ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ 

ਬਿਹਸ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਖ਼ਬਰੇ ਿਕ7 ਲੋਕ+ ਦੇ ਿਨਹੋਰੇ ਉਸ ਿਵਚ ਇੰਨ&  ਡੰੂਘੇ Bਤਰ ਗਏ ਸਨ। 
ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਿਮੱਠੂ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਹੱਟ ਤੱਕ ਅਪੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 

ਉਹਨ&  ਵੀ ਉਨ- + ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਿਲੰਬ ਪੋਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾ ਿਲਆ 

ਸੀ ਿਜਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਇਕ ਫਟੀ ਿਜਹੀ ਦਰੀ ਸੱੁਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਦ� ਦੋ ਭਾਈ ਕੱਠ&  ਹੋ ਗਏ ਉਹ Bਠ 

ਬੈਿਠਆ, ਨਹ) ਤ+ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਈ ਹੁੱ ਕੇ ਦੀ ਨੜੀ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪਾਈ ਲੇਟੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਹੱਟੀ 
ਸੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱ ਿਲਆ ਚੁੱ ਿਕਆ ਗਾਹਕ ਹੀ ਆ7ਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਿਵਚ ਭੰਗ ਪ,ਦਾ ਸੀ। 
7ਜ ਵੀ ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਸੁਣਨ ਿਵਚ ਉਹਦਾ ਢੇਰ ਰੁਝੇਵ+ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਈ ਕੰਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। 

''ਬਾਬੇ ਆਹ ਸੁਿਣਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਰੇਡੀਉ ਕੀ ਆਂਹਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ?'' 

''ਨਾ ਬਈ ਿਗਆ ਨਹ) ਘਰ ਮ, ਤ+। ਆਂਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ?'' ਿਚੱਟੀ ਦਾੜ-ੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨ&  ਪੁੱ ਿਛਆ। 

''ਖ਼ਬਰ+ ਨਹ) ਤੰੂ ਸੁਣੀਆਂ ? ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰ+ ਆਈਆਂ ਸਨ।'' 

''ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਘਉਲ ਹੀ ਕਰ ਿਗਆ ਮ, ਤ+। ਹ+ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਆਹਨ+ ਤੰੂ ?'' 

''ਅਖੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ 'ਚ ਫੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ+ 'ਚ ਵੱਢ-ਟੱੁਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਧੜਾ ਧੜ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜ+ਦੇ 

ਨ& , ਲੱਖ+ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਭੱਜੇ ਆ7ਦੇ ਨ& । ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜ-ੇ ਨ&  ?'' 
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''ਵਾਹ ਉਏ ਿਮੱਠੂ ਸੇਠਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੈਨੰੂ ਨਵ) ਈ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ 
ਿਛੜੀ ਆ ਤੇ ਚਲਦਾ ਜੂਨ ਦਾ ਅਖੀਰ, ਪੂਰੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ&  ਹੋ ਗਏ।'' 

''ਫੇਰ ਬਣੂ ਕੀ ?'' ਇਵ< ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਣਗੇ ?'' 

''ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਏ ? ਅੱਗੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਤੇ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਫੇਰ ਦੋ 

ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ+ ਿਪੱਛੇ ਥੋੜ-ਾ ਹਟਣਾ।'' 

''ਹਲਾ ! ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਥੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ?'' 

''ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਚੋਣ+ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਵ< ਆਪਣੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਹੁ- 
ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਿਲਆ। ਿਪੱਛ� ਲੋਕ+ ਆਿਖਆ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੰੂ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸFਪੇ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ 
ਿਦਉ, ਪਰ ਯਾਹੀਆ ਆਖੇ ਭੁੱ ਟੋ ਦੀ ਸ਼ਿਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਟਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਿਸੱਧੇ ਰਾਹੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਨ- + ਜਦ� ਕੁਝ ਨਾ 
ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਵੇਿਖਆ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਿਦੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ।'' 

''ਪਿਹਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਉਹਨ+ ਨੰੂ ? ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਬਹਾਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਨ& ।'' 

''ਓਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨ&  ਆਪ+ ਵ+ਗੂੰ , ਅੱਗੇ ਇਥੇ ਥੋੜ-ਾ ਵੱਢ-ਟੱੁਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲੀਆਂ ਲੋਥ+ ਿਕੱਥੇ 

ਿਗਣੀਆਂ ਜ+ਦੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਆ ਭਲਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਨਾ ਪਿਹਨਣਖਾਣ 

ਦਾ ਹੱਕ, ਗੁਲਾਮੀ ਏ ਗੁਲਾਮੀ, ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨ& , ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕ ਿਦਨ। 

''ਹ+ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਿਵਚਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਛੱਡੇ ਵੀ ਤੇ ਿਕਵ< ? ਚੂਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਕਦੀ 
ਚੂਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਏ'' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨ&  ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ।'' 

''ਇਸੇ ਦਾ ਨ+ਅ ਤ+ ਿਸਆਸਤ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਹ) ਸਰਕਾਰ ਨ&  ਵੋਟ+ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ? 

ਹੁਣ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਰੰਗ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤੇ ਨ& । ਇਹ ਤੇ ਲੀਡਰ ਿਸਆਸਤ+ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਨ& ।'' 

''ਹੂੰ ....ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ। ਆਂਹਦੇ ਤਬਾਹੀ ਬਲਾ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਆ ਸੌਹਿਰਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ+ ਨ&  ਆਪਣੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ+ ਨੰੂ ਈ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਗਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪ+ ਤ+ ਕਦੇ ਇਹੋ 
ਿਜਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁਿਣਆ ਨਹ)।'' 

''ਬਈ ਸੁਿਣਆਂ ਤ+ ਇਵ< ਹੀ ਏ।'' 

''7ਜ ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਦੂਿਜਆਂ ਮੁਲਕ+ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਥੋੜ-ਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜ+ਦਾ ਸਾਲਾ। 
ਿਕਤੇ ਚੈਨ ਹੈ ਮਨ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਿਪੰਡ ਈ ਵੇਖ ਲੈ। ਿਕਵ< ਇਕ ਨਵੀ7 ਪਾਰਟੀ 
ਬਣਾਈ ਏ। ਨਵ+ ਹੀ ਉਿਠਆ, 'ਅਜ਼ਾਦ'। ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਹੀ ਡ+ਗ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ।'' 

''ਸੁਿਣਆ ਤ+ ਇ7 ਵੀ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ 
ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਕਰਨਗੇ।'' 

''ਉਏ ਐਵ< ਮਾਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨ& । ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਆ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਥਾਵ+ ਤ� ਕੁਝ ਸੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 
ਇਹੋ ਭਕਾਈ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜ+ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਨੰੂ ਿਵਹਲੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਥੋੜ-ਾ ਆ। ਇ7 ਵੀ ਿਕਤੇ ਜ਼ਮੀਨ+ 
ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜ+ਦੀਆਂ ਨ& ।'' 
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''ਿਪੰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਹਰੇ ਨ&  ਸਾਰਾ ਮਗਰ ਲਾ ਿਲਆ। ਕੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਕੀ ਚੂਹੜੇ ਤੇ ਕੀ ਚਿਮਆਰ ਉਹਦੇ 

ਸਾਹ ਿਵਚ ਸਾਹ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨ& । ਪਤਾ ਨਹ) ਕੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ-ਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੂ।'' 

''7ਜ ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤ� ਹਟਾ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਿਦਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਉਦ� ਤ� 
ਅੱਧੇ ਤ+ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨ& ।'' ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਕ ਅੱਧਖੜ ਵੀ ਬਿਹਸ ਿਵਚ ਕੁਦ ਿਪਆ ਸੀ। 

''ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ+ ਖੋਹਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ।'' 

''ਉਏ ਉਨ- + ਖੋਈ ਜਬਰੀ ਥੋੜ-ਾ ਕਰਨੀ ਆਂ। ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਈ ਸਮਿਝਆ 

ਫੇਰ ਕੀ ਏ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੰੂ ਸਮਝਾਵ+ਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਥੋੜ-ੇ ਕਰਨ&  ਨ& ।'' 

''ਭਲਾਈ ਆ।'' 

''ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਬਾਿਬਆ ! ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਤੇ ਤੰੂ ਿਨੱਤ ਈ ਪੜ-ਦ,। ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਚੱਿਲਆ ਨਹ) ਸੀ ਇਕ 

'ਭੂਮੀ ਮੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ'। ਆਖਦੇ ਨ&  ਉਦ� ਕਿਮਊਿਨਸਟ+ ਨ&  ਬੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।'' 

''ਉਏ ਛੱਿਡਆ ਕਰ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ+। ਅਖ਼ਬਾਰ+ ਨ&  ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਚ ਬੋਿਲਆ। ਿਜਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 
ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ+ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।'' 

''ਚੰਗਾ ਜੀ ! ਕੌਣ ਥੋਨੰੂ ਸਮਝਾਵੇ ?'' ਨੌਜਵਾਨ ਨ&  ਿਸਰ ਝਟਕ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

''ਫੇਰ ਉਨ- + ਮਾਰ ਥੋੜ-ੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਡ+ ਨੰੂ ਸੇਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਠ ਜਾਣ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੋਠ&  ਪਾ 
ਕੇ ਫੇਰ।'' 

''ਕੁਰਬਾਨੀ ਤ+ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪ,ਦੀ ਏ। ਤੰੂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਬਈ ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ ਲੱਡੂ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਣ 

ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਬਨ+ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖੱਿਟਆ ਤੰੂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ<ਗਾ ਬਈ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਹੁਰ) ਕੀ ਖੱਟ ਗਏ। ਜਾਨ+ 
ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆ ਥ+ ਥ+ ਬੁੱ ਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਰ ਪ,ਦੇ ਨ&  ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ-ੇ ਤ+ ਨਹ)। 
ਹੋਰ ਸੌਹਰਾ, ਿਬਨ+ ਨ+ ਖਟੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ? ਲੋਕ) ਕਦੇ ਪਟੇਲ ਤੇ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ+ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਤੇ 

ਨਹ) ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਆ ਬਾਬੇ।'' 

''ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਨਰੈਣੇ ਕੇ ਜੀਤੇ ਨ&  ਵੀ ਿਦੱਤੀਓ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਹ) ਰੁਲਦਾ ਿਫਰਦਾ। ਦਰ 

ਦਰ ਦੀਆਂ ਠD ਕਰ+। ਉਹ ਵੀ ਮਸ+ ਮਸ+ ਿਜਹੇ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤ+ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੰੂ ਖੂੰ ਜੇ ਲਾ 
ਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ Bਿਠਆ ਕੋਈ ? ਆਪੇ ਿਖੰਡ ਪੁੰ ਡ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਧੇ ਤ+ ਮਾਰੀਆਂ ਮਰਾਈਆਂ ਮਾਰ+ ਸ+ਭਣ 

ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ& । ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ।'' 

''ਨਹ) ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸਮ< ਸੀ ਉਦ�, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤ+ ਸਮ< ਈ ਹੋਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ 

ਹੋਈ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਪੈ ਵੀ ਲੋਕ+ ਦੇ ਉਤ� ਦੀ ਗਈ। ਗਰੀਬ+ ਨੰੂ ਤ+ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਿਪਆ। ਭੁੱ ਖਾ 
ਮਰਦਾ ਅਖੇ ਕੀ ਨਹ) ਕਰਦਾ। ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ+ ਡਾਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨ&  ਨ& ।'' ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨ&  ਿਕਹਾ। 

''ਛੱਡੋ ਗੱਲ+ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਿਪੱਛੇ ਪਿੜ-ਆ ਨਹ) ਸੀ ਅਖੇ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਬੀ.ਏ. ਕਰਕੇ ਹਿਟਆ ਸੀ। ਪੜ-ਨ 

'ਚ ਬੜਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰ। ਪੜ-ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਰ ਸਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੱਲੇ ਨਾ। ਬੜਾ ਭੱਿਜਆ ਨੱਿਠਆ। ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ+ ਵੀ 
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਚੱਟਾ ਦੱੁਧ ਵਰਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਸੌਹਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਿਮਲੇ। ਫੇਰ ਅਖੇ ਉਹਨ&  ਿਕਸ ਬਾਣੀਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹਾੜੇ 
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ਵੀ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਸ,ਕੜੇ ਦਾ ਿਵਆਜ ਮੰਿਗਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੰੁਡੇ ਨ&  ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਈ ਫਿੜਆ। ਦੱਸ ਭਲਾ 
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੀਹਦਾ ਹੋਇਆ ? ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਿਕ ਲੋਕ+ ਦਾ ? 

''ਉਏ ਇਹ ਤ+ ਠੀਕ ਆ-ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹ) ਨਾ ਬਈ 7ਝ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 

ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਉ ਤੇ ਲੱੁਟ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਜਾਓ।'' 

''ਇਹ ਥੋੜ-ਾ ਮ, ਆਹਨ+। ਉਨ- + ਦਾ ਮਕਸਦ ਤ+ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏ ਬਈ ਲੋਕ+ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀਊਣ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਤ+ ਿਮਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਤ+ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਕ ਪੜ-ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ, ਪੜ-ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਤਰੱਕੀ 
ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਿਪਆ ਤ+ ਨਾ ਸੜਦਾ ਰਹੇ। ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ 

ਿਫਕਰ ਫਾਕੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕੱਤੇ ਤੇ ਤ+ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ+ 'ਚ ਪੜ-ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਤ+ ਪੰਜਾਹ ਿਫਕਰ ਤ+ ਘਰ+ ਦੇ 

ਹੁੰ ਦੇ ਨ&  ਫੇਰ ਕੋਈ ਪੜ-ੇ ਕੀ ਸਵਾਹ ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ+ ਦੇ ਿਦਲ+ 'ਤੇ ਲੂਣ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰ ਦੀ ਏ। 
ਬਈ ਇਕ ਤ+ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਿਕਤੇ ਕਾਰ ਿਵਚ� ਪੈਰ ਈ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਥੋਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ+ ਦੇ ਖੁਰੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ+ 
ਹੇਠ+ ਵਢੀਦੇ ਰਿਹਣ। ਸੱਪ+ ਦੀਆਂ ਿਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸ) ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦਾਿਣਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਕ ੇ ਮ, 
ਸ+ਭਦਾ ਰਹ+। ਿਸਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਿਕ ਅਸ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨ&  ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ 
ਮ+ ਹੈ ਫੇਰ ਮ+ ਤੇ ਤ+ ਪੁੱ ਤ+ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ< ਛੋਟਾ, ਨਾਲੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈ ਮ+ ਦਾ ਮੋਹ-ਿਪਆਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਿਵਹਲੜ ਨਾਲ। ਹੈ ਤ+ ਉਨ- + ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ 

ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੀ, ਅਸ) ਮੰਨੀਏ ਭਾਵ< ਨਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਨ- + ਮੁਸ਼ਕਲ+ ਿਵਚ� 
ਲੰਘੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ& । ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਭੁੱ ਖੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ& । ਇਸੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰ ਦੇ ਨ& । ਇਹ ਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨ& , ਿਪੰਡ 

ਖਾਤਰ ਨ& ।'' 

''ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤ+ ਬਣੀ ਆਈ ਆ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਵ) ਬੀਮਾਰੀ ਤ+ ਨਹ) ਫੈਲ 

ਗਈ ਕੋਈ।'' 

''ਮੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ ਤੇਰੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਭੂਸਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਨ ਨਾ ਚਾਰ ਦਾਣੇ, ਤੈਨੰੂ 

ਗੱਲ+ ਆਉਣੀਆਂ ਈ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ)। ਪੰਜ ਸੌ 'ਚ ਅਗਲੇ ਨੰੂ ਖਰੀਦ 

ਕੇ ਈ ਰੱਖ ਲ,ਦੇ ਓ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਨੰੂ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਿਲਆਂ ਤ� ਿਲਆ, ਉਨ- + ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ। ਿਪੱਛੇ 

ਿਜਹੇ ਯਾਦ ਆ ਬੱਗੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਬ+ਹ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਿਵਚਾਰਾ ਮ+ ਬਾਰ-ਾ ਸੀ-ਪੰਦਰ+ 
ਸਾਲ+ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਦੋ ਸੌ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਿਦੱਤਾ। ਆਪਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਤ+ ਤਰਥੱਲੀ ਨਾ ਮਚਾ ਿਦੰਦਾ। 
ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ+ ਆ7ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।'' ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁਪ ਰਿਹ ਕੇ ਫੇਰ ਬੋਿਲਆ, 

''ਮ, ਆਹਨ+, ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨ&  ਇਹ ਸਭਾ ਹੋਰ ਕੱਢ ਗਈ ਤ+ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੇਖ) ਅਜ਼ਾਦ 

ਨੰੂ।'' 

''ਹੋਰ+ ਗੱਲ+ ਦਾ ਤ+ ਪਤਾ ਨਹ), ਇੰਨ+ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹ+ਗਾ ਬਈ ਅਗਲੇ ਮੂਰ-� ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹ) ਹੁੰ ਦੇ। ਉਨ- + 
ਵੀ ਮ+ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਭੋਰਾ ਖ਼ਬਰ ਉਹਨ+ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਨਹ), ਉਦ� ਹੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਅੜਾ ਕੇ ਰੱਖ 

ਦੇਣੇ। ਪੁਿਲਸ ਤ+ ਪਲਦੀ ਈ ਇਨ- + ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਜਦ� ਇਨ- + ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ, ਇਨ- + ਦੀਆਂ 
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ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਐਸ਼+ ਲੱੁਟਣੀਆਂ, ਫੇਰ ਉਨ- + ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਥੋੜ-ਾ ਰਿਹਣਾ।'' ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨੰੂ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਤੰੂ ਤ+ ਬਾਿਬਆ ਇਵ< ਗੱਲ+ ਮਾਰਦਾ ਿਜਵ< ਿਕਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼+ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਿਫਰਦਾ ਹੋਵ<। ਉਨ- + ਸਿਮਆਂ 

ਨੰੂ ਲੰਘੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨ&  ਬਾਬੇ ! ਪੂਰੇ ਚਾਲ-ੀ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਅਸ) ਆਜ਼ਾਦ ਹ+, ਆਜ਼ਾਦ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਿਰਹਾ 
ਤੈਨੰੂ। ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹ) ਰਹੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਜਾਏ। 

''ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ) ਹਾਲੇ ਿਨੱਿਕਆ ! ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਵ+ ਖ਼ੂਨ ਟੱਪਦਾ। ਅਸ) ਵੀ ਇਹ ਵਾਲ ਕੋਈ ਧੁੱ ਪ 'ਚ 

ਸਫੈਦ ਨਹ) ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਦੋ ਮਹੀਨ&  ਪਿਹਲ+ ਕੁੱ ਿਟਆ ਨਹ) ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਜਗੀਰ ਨੰੂ। 
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫੀਮ ਦਾ ਕੇਸ। ਕੀਹਨੰੂ ਨਹ) ਪਤਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਮੰੂਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। 

''ਤੇ ਫੇਰ ਤ+ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹ)। ਝਗੜੇ ਤ+ ਇਹੋ ਨ& । ਉਦ� ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦ ਈ ਕਦ� ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥ� ਤ+ 

ਜਵਾਨ+ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਉਬਲੇ ਨ& । ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਿਪਆ, ਕੱਲ- ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਿਟਕ ਜਾਣਾ 
ਸੀ। ਨਾਲੇ ਐਤਕ) ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤ+ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹ) ਕਰਨੀ। ਬੱਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ+ 
ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੇ, ਨਾ ਸ+ਭੇ, ਕੁਝ ਨਹ) ਕਰਨਾ।' 

''ਅਗਲਾ ਬਾਹਰ� ਮੰਗਾ ਲਊ।'' 

''ਬੁੜੇ ਦਾ ਈ ਰਾਜ ਆ ਬਾਿਬਆ ! ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ+ ਿਵਚ ਸਭਾਵ+ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨ& , ਤੇਰਾ ਿਪੰਡ ਤ+ ਸਾਿਰਆਂ 

ਨਾਲ� ਿਪੱਛ� ਜਾਿਗਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਿਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਬਚਾਅ ਿਲਆ ਸਮਝ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹ) 
ਬਾਹਰ� ਕਾਮਾ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਗ� ਉਨ- + ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ&  ਨ& । ਤੰੂ ਵੇਖ) ਬਾਬੇ ਐਤਕ) ਬਣਦਾ ਕੀ ਏ।'' 

''ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਗੱਲ+, ਬਈ ਆ ਿਜਹੜਾ ਤੰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨ+ ਿਲਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 

'ਚ ਰਿਲਐ ?'' 

ਜੇ ਰਲ ਿਗਆ ਫੇਰ ਕੀ ਗਊ ਮਰ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤ+ ਨਹ), ਕੋਈ ਕੰਜਰਖ਼ਾਨ&  ਤ+ ਨਹ) 
ਕਰਦੀ, ਨਾ ਤੀਵੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਵੇਚਦੀ ਏ। ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਸੋਧਨ ਦੇ ਈ ਉਨ- + ਨ&  ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨ& । ਮ, ਵੀ ਉਨ- + ਦਾ 
ਮ,ਬਰ ਆ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਚ ਬਣਾਏ ਨ& । ਬਰ+ਡੇ ਲਈ ਇੱਟ+ ਪਾਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਖੇਲ ਬਣਾਈ। ਸਕੂਲ 

ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਾਇਆ। ਥੋਡੇ ਲਈ ਿਨੱਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨ& । ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਉਨ- + ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਹੁਣ 

ਲੋਕ+ ਤ� ਟਰੈਟਰ+ ਲਈ ਸਿਕਉਰਟੀਆਂ ਭਰਾ7ਦੇ ਨ& , ਿਟਊਬਵੈਲ ਿਦਵਾ7ਦੇ ਨ&  ਤੇ ਵੇਖ) ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾਣ ੇ

ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ� ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਹਰ ਜ+ਦੇ ਓ, ਅੱਧੇ ਆੜ-ਤੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਪੱਲੇ ਪ,ਦੇ ਨ& । 
ਫੇਰ ਮ)ਹ ਕਣੀ ਦਾ ਡਰ-।'' 

''ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋਡੇ ਭਲਾ ਚੰਗੇ ਨ& , ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ+ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ+ ਆਪ+ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹ) 
ਲੱਗੀਆਂ।'' 

''ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਿਚਰ ਸਸਤਾ ਥੋੜ-ਾ ਿਜਹਾ।'' 

''ਹ+ ਤੇ ਫੇਰ-ਕਰਤਾਰ ਬਾਰੇ ਤੰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ) ਕੀਤੀ।'' 
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''ਤੈਨੰੂ ਦੱਸ ਤੇ ਿਦੱਤਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਣਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੰੂ ਉਸ ਨ&  ਮੂਹਰੇ 
ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਮ, ਤੈਨੰੂ ਪਿਹਲ+ ਿਗਣਾਏ ਨ&  ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰਾ ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 
ਨ&  ਮਾਰ ਸੱੁਿਟਆ, ਨਹ) ਤੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਬੱਸ ਗੱਲ+ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ 
ਬਣ ਜਾਏ।ਂ ਕਦੇ ਿਮਲ ਕੇ ਦੇਖ)।'' 

''ਲੈ ਯਾਦ ਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਹ ਆ7ਦਾ ਤੁਿਰਆ।'' ਿਮੱਠੂ ਬਾਣੀਏ ਨ&  ਹੁੱ ਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਠੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਦੂਰ� ਆ7ਦੇ 

ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 
ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਦੂਰ� ਪੂਣੀ ਵਰਗੇ ਮੰੂਹ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਘੋਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੋਰ ਇਸ ਤਰ-+ 

ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਜਵ< ਲੱਖ+ ਮਣ ਬੋਝ ਧੌਣ 'ਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਲ+ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੱੁਟ 

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਿਨਢਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੁਲ ਕੇ ਹਟੇ ਇਕ ਪਿਹਲਵਾਨ ਵ+ਗ। 
ਕਰਤਾਰ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤ� ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਉਸ ਅੱਗੇ 

ਤਾਿਰਆਂ ਵ+ਗ ਘੰੁਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਸ,ਕੜੇ ਵੱਟ+ ਵਾਲੀ ਪ,ਟ ਸੀ 
ਿਜਹੜੀ ਪਸੀਨ&  ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ-+ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਸੇ ਬੁਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਿਝਆ। 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੱਥ ਿਵਚ� ਲੰਘਣਾ ਪ,ਦਾ ਸੀ। ਸੱਥ ਿਵਚ� ਲੰਘਣਾ ਉਹ 

ਸੱਪ+ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱ ਡ+ ਉਪਰ� ਲੰਘਣ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਨਹ) ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਖੁੰ ਢ+ 'ਤੇ ਬੈਠ&  ਉਸ ਦੇ ਹਾਣੀ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ 

ਬੁੱ ਢੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦ� ਿਵਅੰਗ ਕਸਦੇ ਉਹਨੰੂ ਕ+ਬਾ ਿਛੜ ਜ+ਦਾ। 
ਸੱਥ 'ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। 
ਿਨੱਤ ਵ+ਗ ਫੇਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਿਵਅੰਗ ਉਹਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਿਕਸੇ ਬੁੱ ਢੇ ਦੇ ਹੌਲੇ ਿਜਹੇ ਕਹੇ 

ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਛੋਪਲੋ ਿਜਹੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ) ਆ ਪਏ। 
ਆਹ ਚੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ- ਦੇ ਪਾੜ-ੇ। ਿਕੰਨ- ੀ ਹਾਲ) ਆਹ ਮੰੁਡਾ ਿਪਉ ਨ&  ਪੜ-ਾਇਆ। ਮਸ+ ਹੱਡ ਰੋਲ 

ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਾਰੀ ਸੀ-ਿਪਉ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨ&  ਸਾਰੀ ਮੰੁਡੇ 'ਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਨ+ 
ਸਹੁਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਨਹ) ਆ7ਦੀ ਪਤਲੂਨ ਿਵਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਿਫਰਿਦਆਂ ਨੰੂ। 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ+ ਿਕ ਉਹ ਅਗ+ਹ ਲੰਘ ਜ+ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨ&  ਿਕਹਾ, 

''ਪਤਾ ਨਹ) ਚੰਦਰੇ ਨ&  ਕੀ ਪੜ-ਾਈ ਪੜ-ੀ ਏ ? ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਸੀ ਆ7ਦਾ ਅਟਕ ਿਗਆ।'' 
ਉਹ ਕੰਨ+ ਿਵਚ ਤੇਲ ਪਾਈ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ) ਸੀ ਉਹ ਿਪਛ+ਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ- + ਨਾਲ 

ਅੱਖ+ ਿਮਲਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਤ+ ਉਨ- + ਦੀ ਅਨਪੜ-ਤਾ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਵੀਹ+ ਸਾਲ+ ਤ� ਉਹਦੇ 

ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਤ+ ਕਮਾ7ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵ+ਗ ਹੀ ਵਹਾਈ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਵਅੰਗ 

ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਸੱਚ ਸਨ। ਉਹਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਵਾ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫੂਕ 

ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਤ+ ਇਸ ਿਵਚ ਕੀ ਵਿਡੱਤਨ ਸੀ ? 
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ਅੱਜ ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਉਸ ਤ� ਸਿਹ ਨਹ) ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਉਿਠਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 

ਉਨ- + ਨੰੂ ਕੇਸ+ ਤ� ਫੜ ਕੇ ਪੁੱ ਛੇ ਪਰ ਹਾਲੀ ਸਮ+ ਨਹ) ਸੀ ਆਇਆ। 
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਘੜੀਸਦਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਿਡੱਗਿਗਆ। 
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ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਿਸੱਧਾ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਜਾ ਿਡੱਗਿਗਆ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਮ+ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕੀਤੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਖ਼ਬਰੇ ਉਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਿਕ7 ਿਗਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਚੱਕਰ ਲਾ7ਦੇ ਰਹੇ। ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ 

ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤ+ ਠD ਕਰ+ ਨਾਲ� ਤ+ ਚੰਗਾ ਸੀ। 7ਝ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤ� ਿਵਹਲਾ ਿਫਰਦਾ ਹੀ 
ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤ+ ਅੱਜ ਕੱਲ- ਦਾ ਿਰਵਾਜ਼ ਈ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨੰੂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਘਰ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਤੱਕ 

ਵੀ ਨਹ) ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਿਨਗਾਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਿਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਿਟਕਦੀ। ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵੇਚਣ 

ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਕ+ਬਾ ਿਛੜ ਜ+ਦਾ। ਕਦੇ ਸਥ 'ਚ ਬੈਠ&  ਬੁੱ ਿਢਆਂ ਦੇ ਿਨਹੋਰੇ Bਚੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ+ 

'ਚ ਗੂੰ ਜਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਿਦ�ਸ਼ ਅੱਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜ+ਦਾ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ 

ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਮ< ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤ� ਭੁੱ ਿਲਆ ਨਹ) ਸੀ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਹਦੀ ਸ+ਝ ਮੱੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 
ਖੇਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ- + ਿਵਚ ਉਹ ਿਹੱਕ ਦੜ+ਦਾ ਨਹ) ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ 

ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ Bਛਲ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਨ- + ਤ� ਡਰਦਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨ&  ਕੰਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਬਚਦੀ ਿਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ�  ਕਰਤਾਰ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹ) ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ,ਕੜੇ ਯਾਦ+ 
ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੰਨ- ੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਉਨ- + ਯਾਦ+ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ 
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੇਤ ਦੇ ਹਰ ਿਕਣਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ 

ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਉਨ- + ਨਾਲ ਿਲਪਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 
ਹ�ਦ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼+, ਬਲਦ+ ਨੰੂ ਗਾਲ-+, ਦੱੁਪੜ+ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਸੀਸ+ 
ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵਚ� ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਣ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦ+ ਨਾਲ� ਿਵੱਛੜ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਸਮ< ਜਦ� ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਿਜਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੋਰਾ ਟੁਕੜੇ ਿਵਚ ਉਹਨ&  ਬਚਪਨ 

ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਪਆਰ ਪ)ਘ+ ਝੂਟੀਆਂ। ਉਸ ਯਾਦ+ਭਰੀ 
ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਥਮਾ ਦੇਵੇ ਤ+ ਿਕਸ ਤਰ-+ ! ਹਾਲੇ ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਿਵਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 

ਘਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲੇ ਸਨ ਫੇਰ ਹੋਰ ਉਨ- + ਜ਼ਖ਼ਮ+ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ-+ ਉਚੇੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕੋ ਿਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੋ ਿਕੱਲੇ ਤ+ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਨ&  
ਆਪਣੀ ਹੱਥ) ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੜ-ਾਈ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੇਣ ਚੜ-ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹਦੇ ਿਪਉ ਨ&  
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ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਚੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ7ਦੇ 

ਸਮ< ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਚ ਜੋ ਅੱਥਰੂ ਟੱਪਕੇ ਸਨ ਉਹਨ+ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੰੁਬਦੀ ਆ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਿਕੰਨ&  ਹੀ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਆਥਨ ਉਗਣ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਿਬਨ+ ਨਹ) ਸੀ ਰਿਹ ਸਿਕਆ। 

''ਲੈ ਅੱਜ ਸਾਲਾ ਇਹ ਨੰਗ ਮੈਥ� ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਆਹ ਹਾਲੇ ਕੱਲ- ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ 

ਜ਼ਮੀਨ+ ਿਵਚ ਰੁਲਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਤ ਨਹ) ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਜਗ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮਾ 
ਲੈ ਬੋਲ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਿਠਆ। ਓ ਮਾਲਕਾ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਈ ਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮ+ ਿਵਖਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤ+ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਹ ਤ+ ਨਾ ਨਕਾਰੀ ਕਿਰਆ ਕਰ।'' ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਝੂਰਨ ਲੱਗ ਪ,ਦਾ। ਕਦੇ ਭੁੱ ਖੀਆਂ 

ਅੱਖ+ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਿਜਸ 'ਤੇ ਉਹਨ&  ਆਸ ਿਟਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 

''ਆਖਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਆ ਹਨ& ਰੇ ਿਪਛ� ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹ�ਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਨ& ਰ ਛਾ ਿਗਆ 

ਹੋਇਆ ਿਕ ਕਰਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਿਵਚ ਰੁੱ ਿਝਆ ਹੋਇਆ।'' ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਓਪਰੀ ਿਜਹੀ ਬੋਲੀ 'ਚ 

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮ+ ਨੰੂ ਆਖਦਾ। ਖ਼ਬਰੇ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਿਟਕਾਨ ਲਈ ਜ+ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮ+ ਦਾ ਤੇ ਜ+ ਫੇਰ ਕਰਤਾਰ 

ਦਾ ਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਿਜਵ< ਉਹ ਅਟੱਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸ,ਕੜੇ ਿਵਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗਾ 
ਟਰੈਕਟਰ+ ਦੀ ਘੂਕਰ ਿਪਆ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾਿਣਆਂ ਨਾਲ ਕੋਠ&  ਭਿਰਆ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ 
ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਪੜ-ਾਈ ਲਈ। 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਆਪਣੀ ਸੱਧਰ ਨੰੂ ਅਧੂਿਰਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਤ� ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਦਾਇਗੀ 
ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀ ਝਾਕੀ, ਗਲੇ ਭਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਗੱਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ਵ+ਗ 

ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਪਕੇਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ� ਵੀ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ 

ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਪ,ਦਾ। ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀਆਂ ਸਧਰ+ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱ ਬ+ ਿਨਕਲ ਜ+ਦੀਆਂ, 

ਹਟਕੋਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਮਾਏ ਤ� ਥਮ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕੰਨ&  ਹੀ ਿਦਨ+ ਤ� ਉਹ Bਧਰ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਨਹ) ਸੀ 
ਮਾਰ ਸਿਕਆ। 

ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਤ+ ਉਨ- + ਆਪਣੇ ਕੋਠ&  ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਹਲ+ ਤ+ ਇਸੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਹੀ ਉਨ- + ਦਾ ਵਸੇਬਾ 
ਸੀ। ਇਕ ਨੱੁਕਰ ਿਵਚ ਡੰਗਰ+ ਲਈ ਬਰ+ਡਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨੱੁਕਰ ਿਵਚ ਦੋ ਕੱਚੇ ਕੋਠ&  ਸਨ ਿਜਨ- + ਿਵਚ� ਇਕ ਿਵਚ 

ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਾਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹਨ&  ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤ+ ਇਨ- + ਹੀ 
ਖੇਤ+ ਿਵਚ। ਭੋਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤ+ ਿਰੜ ਿਰੜ ਕੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਬੂਟੇ ਿਵਚ ਉਲਝ ਜ+ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ 

ਮੱੁਢ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਿਡੱਗਣਾ। ਕਦੇ ਰੋਣਾ, ਕਦੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ+ 
ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਕੇ ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ+ ਅਛੋਪਲੇ ਿਜਹੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜ+ਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਜਦ� ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੱਜਣ ਲੱਿਗਆ ਤ+ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਵ+ਗ ਸ+ਭ ਸ+ਭ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਿਕੰਨੀ ਹੀ 
ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਰੀਸੇ ਉਹਨ&  ਇਨ- + ਖੇਤ+ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਖੁਰਿਪਆਂ ਨਾਲ ਪਾਿੜਆ ਸੀ। ਿਬਨ+ 
ਮਤਲਬ ਹੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨ&  ਫੇਰ ਵੀ ਿਗਲਾ ਨਹ) ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗ� ਜਦ� ਵੀ ਕਦੇ ਠD ਕਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨ&  ਿਗਰਨਾ 
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ਤ+ ਇਹਨ&  ਕੂਲੇ ਰੇਤੇ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ। ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਇਨ- + ਖੇਤ+ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਿਪੰਡੇ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਵ+ਗ ਇਸ ਦਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲਆ ਸੀ। ਹੱਥ+ ਪੈਰ+ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਣ 

ਮਣ ਰੇਤੇ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ�ਦੇ। ਇਹ ਿਦ�ਸ਼ ਿਜਵ< ਉਹਨੰੂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਆਖਦੇ ਹੋਣ, 

''ਸਾਥ� ਿਵਛੜ ਕੇ ਚੈਨ ਿਕਵ< ਪਾਏਗਂਾ ?'' ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਚੈਨ ਨਹ) ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਤ+ ਮੁੜ 

ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਲੀਜ਼+ ਲਈ ਤ+ਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ- + ਯਾਦ+ ਨਾਲ ਟੱੁਟੇਗਾ ਵੀ ਤ+ ਿਕਵ<। 
ਸਕੂਲ� ਡਰ ਕੇ ਸ,ਕੜੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਇਨ- + ਹੀ ਖੇਤ+ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਰ ਤ� ਬਚ ਕੇ ਇਨ- + ਖੇਤ+ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖ਼ਤ+ ਦੀ ਛ+ ਹੇਠ+ ਰੱਜ ਕੇ ਸੱੁਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, 
ਇਕ ਦੋ ਫਟੀਆਂ ਜੜਨੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤਾ ਗਲ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੱਠ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਿਜ7 ਹੀ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ) ਪ,ਦੇ 

ਿਪਉ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨ&  ਅਛੋਪਲੇ ਿਜਹੇ ਵਾੜ ਟੱਪ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠ ਜਾ 
ਬੈਠਣਾ। ਬਸਤਾ ਿਸਰ ਥੱਲੇ, ਫੱਟੀ ਖੇਲ ਿਵਚ ਤੇ ਆਪ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਪਿਹਰੇ ਸੱੁਿਤਆਂ ਢਾਲ ਛੱਡਣੇ। ਖ਼ਬਰੇ ਿਕ7 

ਉਦ� ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੜਾਕਾ ਤੇ ਬੇ-ਿਫਕਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਿਫਕਰ+ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਿਬਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਕ 

ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਵ+ਗ। ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ ਖੇਤ ਿਵਚ ਦਰੱਖ਼ਤ+ ਹੇਠ+, ਫ਼ਸਲ+ ਿਵਚ ਈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਉਣਾ ਜ+ ਿਕਸੇ ਨ&  
ਿਕਸੇ ਬਹਾਨ&  ਘਰ ਰਿਹ ਜਾਣਾ। ਜਦ� ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤ+ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ 

ਹੁੰ ਦੀ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ+ ਦਰੱਖ਼ਤ ਿਲਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਿਲਜਾਣ ਦੀ 

ਥ+ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੰੂ ਹੀ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਨੱਤ ਈ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਥ+ ਟੋਆ ਪੁੱ ਟ ਸੱੁਟਣਾ। ਸਾਰਾ 
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤ� ਬੂਟੇ ਪੁੱ ਟਦੇ ਿਫਰਨਾ। 'ਿਕਸੇ ਬੰਿਨ7 ਿਨੰਮ ਖੋਦ ਿਲਆ7ਦਾ ਤੇ ਿਕਸੇ ਪਾਿਸ7 

ਬੋਹੜ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨ&  ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ+ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹਨ&  ਥ+ 
ਥ+ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਿਦਨ ਿਵਚ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਉਨ- + ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ। ਿਕਸੇ 

ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਸ ਦੁਆਲੇ ਗਮਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਲਆ ਸੱੁਟੀ। 
ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇਹਨ+ ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਣ ਤ� ਿਬਨ+ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ) ਸੀ ਿਰਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ 

ਜਦ� ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤ+ ਉਹ ਿਕਵ< ਉਹਨ+ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ+ 'ਚ ਪਏ 

ਛਾਲੇ ਤ+ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਟਸਕਦੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। 
ਿਕੰਨ&  ਿਕੰਨ&  ਿਦਨ ਪਿਹਲ+ ਉਹ ਸਕੂਲ+ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਉਹਦੇ 

ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸੱਧਰ ਿਜਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤ� ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ+ ਦੇ ਖੁੱ ਲ-ੇ 
ਦਾਮਨ+ ਿਵਚ ਚੌਕੜੀਆਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਜਦ� ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਬਸਤੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਪਰਛੱਤੀ 

'ਤੇ ਸੱੁਟ ਿਦੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨ+ ਦੀ ਮੁੜ ਉਹਨੰੂ ਯਾਦ ਆ7ਦੀ। 
ਉਨ- ) ਿਦਨ) ਸਵੇਰੇ Bਠਣਾ, ਡੰਗਰ ਖੋਲ-ਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਤੁਰਨਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁੱ ਲ-ੀ ਐਸ਼ ਨੰੂ ਵੇਖ 

ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੜ- ਕੇ। ਐਵ< ਮਾਸਟਰ+ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਿਜੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਕੇ, ਉਹਨ+ 
ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾ ਕੇ ਆ7ਦੈ, ਓਨਾ ਇਹਨ+ ਿਕਤਾਬ+ ਿਵਚ ਿਕੱਥੇ ! ਦੋ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ। ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ 
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ਦੀ ਜੇਬ ਭਰ ਲੈਣੀ, ਗਲ+ ਿਵਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਡੱਬਾ 
ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡ+ਗ ਫੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਿਨਕਲ ਜਾਓ, ਜਦ� ਚਾਹੋ ਘਰ ਵੜੋ। ਨਾ ਿਕਸੇ ਟੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ 

ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਖਾਉਣੀਆਂ ਨ& । ਕਦੇ ਮੱਝ ਦੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੱਟੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜ ਪਏ ਤੇ 

ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੱਟੀ ਦੇ ਿਸੰਗ+ ਨੰੂ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਦੁਪਿਹਰ) ਮੱਝ+ ਟੋਭੇ ਿਵਚ ਜਾ ਵਾੜੀਆਂ' ਆਪ ਨੱੁਕਰ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਿਨੰਮ 

ਹੇਠ+ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਝੰਮਣ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਟੋਭੇ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜਨਾ। ਨਾਲੇ ਕੁੱ ਦਦੇ ਿਫਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ 

ਮੱਝ+ ਨੰੂ ਨੁਹਾ7ਦੇ ਿਫਰਨਾ। ਕਦੇ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱ ਭੀ ਮਾਰਨੀ। ਕਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਸੰਗ+ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੀ 
ਨੱੁਕਰ ਜਾ ਪਹੁੰ ਚਣਾ। ਸ਼ਰਤ+ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੱੁਟਣੇ। ਫੇਰ ਿਨਕਲਣਾ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ 

ਕਾਟੋਆਂ ਿਪੱਛੇ ਬ+ਦਰ+ ਵ+ਗ ਿਨੰਮ ਤੇ ਟਪੋਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਬਿਹ ਜਾਣਾ। ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੈਬੜ ਪ,ਦੇ। ਇਕ 

ਦੋ ਗਾਲ-+ ਦੱੁਪੜ+ ਕੱਢਦੇ ਅਜ਼ੀਬ ਅਜ਼ੀਬ ਤਾਹਨ&  ਿਮਹਣੇ ਮਾਰ ਜ+ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਝੱਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਈ ਮੰਨ-ਮਨਾਈ 

ਹੋ ਜ+ਦੀ। ਸ਼ਾਮ+ ਉਥੇ ਹੀ ਢਾਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਟੋਭੇ ਿਵਚ� ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਿਪੱਠ+ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤ+ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਥ+ ਥ+ 
ਘਾਹ 'ਚ ਮੰੂਹ ਮਾਰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਠਆਂ ਿਵਚ ਿਲਆ ਵਾੜਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਿਟੱਕੀ ਨਾਲ ਿਨਕਲਣਾ ਤੇ ਡੱੁਬਦੀ 
ਨਾਲ ਘਰੇ ਵੜਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਿਨਯਮ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ। 

ਖ਼ਬਰੇ ਿਕ7 ਉਸ ਨੰੂ ਪੜ-ਨ ਨਾਲ� ਇਨ- + ਗੱਲ+ ਿਵਚ ਸੁਆਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆ7ਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ੱਦੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜ+ਦਾ। 

''ਉਹ ਮਿਹੰਦਾ ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਪੜ-ਦਾ, ਜੀਤਾ ਵੀ ਮੱਝ+ ਚਾਰਦਾ, ਿਨੰਦਾ ਵੀ। ਮ, ਵੀ ਨਹ) ਹੁਣ ਪੜ-ਨ 

ਜ+ਦਾ। ਹ, ਬਾਪੂ ? ਮ, ਵੀ ਡੰਗਰ ਈ ਚਾਰ ਿਲਆਇਆ ਕਰੂੰ ....।' 
ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਵੀ ਹ+ ਮਰ ਿਦੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹ) ਫੇਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹਦੇ 

ਮਨ ਿਵਚ ਕੀ ਆ7ਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ 
ਆ7ਦਾ। ਉਹਨ) ਿਦਨ) ਸਵੇਰੇ Bਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 
ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ+ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਭੁਸ ਿਪਆ ਿਕ ਉਹ ਰੋਿਕਆਂ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਦਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ� 
ਭੱਜਣਾ, ਨਾ ਕੰਮ� ਟਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਸਤੇ ਨੰੂ ਪਰਛੱਤੀ 'ਤੇ ਟੰਗਣਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹਨ&  ਕਦੇ 

ਸਕੂਲ� ਹਟਣ ਲਈ ਮੁੜ ਨਹ) ਸੀ ਆਿਖਆ। ਖ਼ਬਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੰੂ ਕੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ 

ਤੇ ਨਵ) ਆਈ ਇਕ ਮਾਸਟਰਾਨੀ ਨ&  ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸਖਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਿਮਠਾਸ ਉਹਨੰੂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ 

ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨ&  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤ+ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ 

ਿਮੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਬਹਾਨ&  ਘੜਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀ 
ਮੋਟੀ ਧੂ ਘੜੀਸ ਵੀ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਭੋਰਾ ਗੁੱ ਸਾ ਨਾ ਆ7ਦਾ ਸਗ� ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ 

ਰੋਮ ਰੋਮ ਿਵਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜ+ਦੀ। ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਨੀ ਿਵਚ� ਆ7ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਪਸੰਦ 

ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵਚ�, ਮੇਰੀ ਮ+ ਿਵਚ� ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਉ ਿਵਚ� ਅਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਿਕ7 ਨਹ) ਆ7ਦੀ 
ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹ) ਸੀ ਸਿਕਆ। ਉਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਪਾਸ� ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਵੀ ਉਨ- ) 
ਿਦਨ) ਨਹ) ਸੀ। 
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ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ+ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪੜ-ਾਈ ਿਵਚ ਗੁੱ ਡ ਚਿਲਆ ਸੀ। 
ਪਿਹਲੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਉਹਨ&  'ੳ ਅ' ਤ� ਿਸਵਾ ਨਵ+ ਪਿੜ-ਆ ਹੀ ਨਹ) ਸੀ। ਹੁਣ ਿਨੱਤ ਨਵੀਆਂ 

ਕਿਵਤਾਵ+ ਸਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਿਚੜੀਆਂ ਕਾਵ+ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+। ਸਕੂਲ�  ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ 
ਤੇ ਫੱਟੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਿਕਤਾਬ+ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ-ਨ ਬਿਹ ਿਗਆ, ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਡਿਹ 

ਿਗਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਦੀ ਮਧੁਰ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ+ ਗੁਣ-ਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜ+ਦਾ, ਫੇਰ 

ਭੱਿਜਆ ਭੱਿਜਆ ਆਪਣੀ ਮ+ ਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੱਠ ਪ,ਦਾ, ਕਦੇ ਹਲ ਚਲਾ7ਦੇ ਿਪਉ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਦੀ 
ਮ+ ਨਾਲ�  ਿਪਉ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸ+ ਨੰੂ ਫੁੱ ਲ ਚੜ-ਨ ਲੱਗੇ 
ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਪੜ-ਨ&  ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਘੱੁਟ ਘੱੁਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ 

ਲਾ7ਦਾ। ਿਜਵ< ਇਸ ਤਰ-+ ਉਹਨੰੂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਵ+ਗ ਿਖੜ 

ਜ+ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ-+ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਨੀ ਨੰੂ ਜਾ ਸੁਣਾ7ਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰਨੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 

'ਸ਼ਾਬਾਸ਼' ਉਹਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜੀਬ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਿਜਸ ਲਈ ਕਈ 

ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੇਠ ਿਬਤਾ7ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ 

ਕੋਲ ਜ+ਦਾ : 

''ਬਾਪੂ ! ਭੈਣ ਜੀ ਨ&  ਅੱਜ ਮੈਨੰੂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਿਦੱਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹ) ਿਦੱਤੀ।'' 

''ਅੱਛਾ !'' 

'ਆਹੋ....ਬਾਪੂ ਆਂਹਦੀ ਸੀ ਤੰੂ ਮਨੀਟਰ ਬਣ ਿਗਐ।ਂ ਹੁਣ ਮ, ਸਵਾਲ ਕਢਾਇਆ ਕਰੂੰ ਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਬਕ 

ਸੁਿਣਆ ਕਰੂੰ  ਸਭ ਦੇ।'' ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਰ ਆਖਦਾ। 

''ਬੱਲੇ ਉਏ ਮੇਿਰਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਰਮ+ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵ< ਲੀੜੇ ਸਵਾ ਦC ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ। ਬੱਸ ਪੜ- ਪੜ- 
ਲਾ ਦੇ ਗੋਡੀਆਂ।'' ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਵਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਆਖਦਾ। 

''ਵੇਖ) ਬਾਪੂ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹ) ਕੁੱ ਟਦੀ। ਉਹ ਪਿਹਲ+ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ 

ਤ+ ਮੈਨੰੂ ਬੜਾ ਕੁੱ ਟਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।'' 

''ਕੋਈ ਨਹ) ਤੰੂ ਪਿੜ-ਆ ਕਰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਾਹਨੰੂ ਕੋਈ ਕੁਝ...। 
ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਕੁੱ ਟਦੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਨ& । ਗੁੱ ਸਾ ਨਹ) ਕਰੀਦਾ ਹੁੰ ਦਾ।'' 
ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲ+ ਨ&  ਉਹਦਾ ਪੜ-ਾਈ ਿਵਚ ਇਨਟਰੈਸਟ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਟਾਹਲੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 

ਸਕੂਲ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤ� ਤ+ ਪਰਲੇ ਕੋਿਠਆਂ ਿਵਚ� ਿਮੰਦੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬਿਹੰਦੀ। ਉਹਨੰੂ ਪੜ-ਾ 
ਕੇ, ਮਾਸਟਰ+ ਵ+ਗ ਰੋਹਬ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ+ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ 
ਸੀ। 

ਹੁਣ ਭਾਵ< ਡੇਢ ਸਾਲ ਤ� ਿਵਹਲਾ ਿਫਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ-ਾਈ ਉਹਨੰੂ ਇਕ ਬੋਝ ਤੇ ਬੇ-ਮਤਲਬੀ 
ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਨ- + ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ-ਨ ਦਾ ਸਮ+ 
ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮ+ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ ਤ+ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨਾ 
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ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਤ+ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪੜ-ਾਈ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵ+ਗ ਡੰਗਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 
ਿਦਨ+ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵ+ਗ ਕਲਾਸ+ ਚੜ-ਨ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ 
ਿਰਹਾ। ਆਮ ਮੰੁਿਡਆਂ ਵ+ਗ ਪਾਸ ਹੋਈ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਉਹਦੀ ਪੜ-ਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਿਕਤਾਬ+ ਚੁੱ ਕੀ ਿਨੰਮ+ ਹੇਠ ਿਬਤਾ7ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਸਆਲ ਖਾਲ+ ਦੀਆਂ ਵੱਟ+ 

'ਤੇ। ਬੱਸ ਪੜ-ਨ ਤ� ਿਸਵਾ ਿਜਥੇ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਈ ਨਹ) ਸੀ ਿਰਹਾ। ਖੇਤ+ ਿਵਚ ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਕੰਮ 

ਨਹ) ਸੀ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ। 

''ਤੰੂ ਪੜ- ਿਲਆ ਕਰ ਬੱਸ ਦੱਬ ਕੇ। ਕੰਮ ਮ, ਆਪੇ ਕਰੂੰ , ਤੰੂ ਨਾ ਿਫਕਰ ਕਿਰਆ ਕਰ।'' ਅਕਸਰ ਉਹ 

ਆਖਦਾ। 
ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਤੇ ਿਚੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤ+ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤ+ ਵੀ ਮਸ+ ਈ 

ਪਾਸ ਹੁੰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ+ ਜ+ ਤ+ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਫੇਰ ਿਸਆਲ+ ਿਵਚ ਧੂਣੀਆਂ 

ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਯਾਦ ਨਹ) ਸੀ ਜਦ� ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਤ� 
ਵਧ ਪਿੜ-ਆ ਹੋਵੇ। 7ਜ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਲਗਦਾ ਿਜਹੜਾ ਦਸ ਦਸ ਬਾਰ+ ਬਾਰ+ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ& । 
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹੰਦਾ। 

ਜਵਾਨੀ ਜਦ� ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਿਖੜਾਨ ਲੱਗੀ ਤ+ ਉਹਨ&  ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਇਕ ਿਕਆਰੇ 
ਿਜੰਨਾ ਥ+ ਖ਼ਾਲੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੋਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਚੰਨ ਦੀ ਚ+ਦਨੀ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 

ਭਖਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਸ਼ਰਤ+ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੁੰ ਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ� ਉਹਨੰੂ ਇਕ 

ਅਜੀਬ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ''ਸੌਹਰੀਏ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੀਿੜਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਤੇ ਵ+ਗ 

ਇਹ ਿਕਵ< ਪੈ ਜਾਊ ?'' ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮ+ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤ+ ਉਹ ਆਖਦਾ। ਖ਼ਬਰੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 

ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ+ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਨਹ) ਸੀ ਵਰਜਦਾ। ਉਹਨ&  ਖ਼ਬਰੇ ਕੀ 
ਕੀ ਰੰਗ ਿਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨ&  ਆਪਣੇ ਸਿਮਆਂ 'ਚ। 

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨ&  ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਸ਼ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ, ਿਜਨ- + ਸਵਰਗ+ ਵ+ਗ ਉਹਨੰੂ ਜੀਵਨ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਨ- + ਹੀ ਖੇਤ+ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜ-ਦੀ ਿਮੰਦੋ 

ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਤਾਬ+ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ-ਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਨੰੂ 

ਪ�ਾਪਤ ਸੀ। ਉਨ- + ਦੀ ਪੜ-ਾਈ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਵਟ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨ& । ਉਨ- + ਨੰੂ ਵੀ 
ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨ& । ਅੱਗੇ ਨਾਲ� ਢੇਰ ਗੱਲ+ ਉਨ- + ਿਵਚ ਪਿਹਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹ) 
ਸਨ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵ+ਗ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁੱ ਥਮ-ਗੁੱ ਥਾ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਹੋਏ। ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਚੜਾਉਣ ਤੇ ਮਾਰ 

ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ- + ਿਵਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਿਵਚ� ਉਨ- + ਦੇ ਿਦਲ� ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ 

ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਉਮਡ ਉਮਡ ਪ,ਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਇਕ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਦੂਜਾ ਵੱਧ 

ਚੜ- ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਫ+ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ-  ਿਦੰਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਿਮੰਦੋ ਕੋਈ ਮਾਰ, ਮਾਰ ਲ,ਦੀ ਉਹਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 
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ਸਭ ਉਸ ਲਈ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ� ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰ ਮਦੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ 

ਿਮੰਦੋ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ ਨਾ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਉਹਨੰੂ ਚੈਨ ਨਹ) ਸੀ ਆ7ਦਾ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਿਵਚ� ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ 
ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਘਟ ਿਗਆ ਤ+ ਉਹਨੰੂ ਭੋਰਾ ਗ਼ਮ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਖ਼ਬਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਤੇ ਿਮੰਦੋ 

ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹ) ਸੀ ਆ7ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਨ+ ਿਪਆਰ ਸੀ। 
ਜਦ� ਚੰਦਰੀ ਜਵਾਨੀ ਘੰੁਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਨ- + 'ਤੇ ਚੜ-ੀ ਤ+ ਕੈਦੀਆਂ ਵ+ਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 

ਉਨ- + ਨੰੂ ਪੜ-ਨ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ। ਇਕੱਠ&  ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਤ+ ਬੋਲਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨ+ 
ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਚੜ ਜ+ਦੇ। ਇਕੱਠ&  ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਇਕੋ ਥਾਵ< ਸFਦੇ ਸFਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ- + 
ਿਵਚਕਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ 

ਵ+ਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਘਰਿਦਆਂ ਨ&  ਿਮਹਣੇ ਮਾਰਨ&  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। 

''ਤੁਸ) ਹੁਣ ਕੋਈ ਿਨਆਣੇ ਨਹ)...ਲੋਕ ਸੌ ਸੌ ਗੱਲ+ ਬਣਾ ਲ,ਦੇ ਨ& -ਿਕਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਫੜ 

ਲਊ....ਇਸ ਤਰ-+ ਆਪ-ਹੁਦਰਾ-ਪਣ ਚੰਗਾ ਨਹ) ਲੱਗਦਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਨ- + 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। 
ਖੁੱ ਲ-ੇ  ਆਮ ਨਹ) ਸੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਤ+ ਨਾ ਸਹੀ। ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਹ ਜ+ਦੇ ਜ+ਦੇ। 

ਜੇ ਕਦੇ ਿਕਤੇ ਨਾ ਈ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਤ+ ਖੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲ+ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਬਣੇ ਅਖਾੜੇ ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ 

ਬੋਹੜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ- + ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਈ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ। ਭੋਰਾ ਿਦਨ ਛੁਿਪਆ ਨਹ) ਸੀ ਿਮੰਦੋ ਨ&  
ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨ&  ਉਹਦੇ ਖੇਤ+ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਮਾਿਰਆ ਨਹ)। ਕਰਤਾਰ ਤ+ ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ 

ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ Bਧਰ ਘੰੁਮਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਉਹ ਉਥੇ 

ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜ+ਦਾ। ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਤ�ਾਟ+ ਹੀ ਅਿਜਹੀਆਂ Bਠਦੀਆਂ ਸਨ ਿਜਨ- + ਨੰੂ ਉਹ 

ਕਾਬੂ ਨਹ) ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਠ&  ਿਮਲ ਬੈਠਣਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ+ ਕਰ ਸੱੁਟਣੀਆਂ, ਿਕਸੇ ਗੱਲ� ਤੇ ਕਦੇ 

ਿਕਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਤ� ਪਰ-+ ਹਟਣ ਨੰੂ ਨਹ) ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲ+ ਤੇ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਮਟਕ+ ਤੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਰੋਸੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹਨੰੂ ਟੰੁਬਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ 
ਿਦਨ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਜੀਬ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਤੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦਾ। ਪਤਾ ਨਹ) 
ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ? ਿਮੰਦੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਿਦਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਜ+ਦਾ। ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਸ਼ਬਦ 

ਿਕਧਰੇ ਰੁਲ ਖੁਲ ਕੇ ਰਿਹ ਜ+ਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਮੰਦੋ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਏ। ਿਜੱਥੇ 

ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨ- + ਨੰੂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਿਪਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਖੋਿਹਆ ਰਹੇ। 
ਿਮੰਦੋ ਉਤੇ ਚੰਦਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨ&  ਰੰਗ ਵੀ ਅੱਡਰੇ ਹੀ ਿਖੰਡਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਿਵਚ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, 
ਆਕਰਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਿਦਲ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ। ਉਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਵਰਾ 
ਹੋ ਜ+ਦਾ। ਿਕੰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਆਪਣੀਆਂ 7ਗਲ+ ਨਾਲ ਉਨ- + ਰੇਸ਼ਮੀ ਿਲਟ+ ਿਵਚ ਕੰਘੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਿਮੰਦੋ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਵੀ ਕਰੇਿਲਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਭੁੱ ਲ ਭੁਲੇਖੇ ਭੋਰਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲ,ਦੀ, ਉਹ ਸੋਚਣ ੋ

ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਿਕਵ< ਉਹਨੰੂ ਸਮਝਾਏ ਿਮੰਦੋ ਉਹਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ+ ਦੀਆਂ 7ਗਲ+ ਿਵਚ 

ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਮਲਤਾ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਹੋਠ ਿਮੰਦੋ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥ+ ਨੰੂ ਚੁੰ ਮਣ ਲਈ 
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ਤੜਫ ਉਠਦੇ। ਿਮੰਦੋ ਦਾ ਸਡੌਲ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਖੋਹ ਜ+ਦਾ। ਿਕੰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਇਸ 

ਅਨD ਖੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਿਵਚ ਖੋਿਹਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਬਿਹੰਦਾ-ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਿਬਨ+ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਿਬਤਾ ਛੱਡਦਾ। 
ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱ ਲ-ੇ  ਵਾਲ+ ਨੰੂ ਿਪਛ+ਹ ਸੱੁਟ ਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੰਦ ਦੀ ਚ+ਦਨੀ ਿਵਚ ਆ ਜ+ਦੀ 

ਉਹ ਆਪੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਜ+ਦਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕ Bਠਦਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ 
ਕਲਾਿਵਆਂ ਿਵਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਚੁੰ ਮਣ ਤ� ਿਬਨ+ ਿਜਵ< ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ) ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਪੱਿਤਆਂ ਦੀ 
ਛ+ ਹੇਠ ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਿਪਆਰ-ਕਲੋਲ+ ਮਘਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਛਣ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਦੀ ਿਮੰਦੋ 'ਤੇ ਪ,ਦੀ। 
ਉਸ ਸਮ< ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਵਰਗੀ ਪਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹ+ ਿਵਚ ਿਪਆ ਲੋਰੀ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ+ ਤ� ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਕਦੇ ਨਹ) ਸੀ ਭਰਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਉਨ- + 
ਮੁਲਾਕਾਤ+ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ Bਕਰੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਿਖ਼ਆਲ+ ਿਵਚ ਖੋਿਹਆ ਰਿਹੰਦਾ। 
ਿਕਤਾਬ+ ਿਵਚ� ਉਹਨੰੂ ਿਮੰਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਥ+ ਥ+ ਉਹਦਾ ਨ+ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤ� ਆਪੇ 
ਿਲਿਖਆ ਜ+ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਿਮੰਦੋ ਸਮਾ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੰੂ ਿਮੰਦੋ ਦੇ ਸੁਪਨ&  
ਆ7ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਖ ਖੁੱ ਲ- ਜ+ਦੀ ਤ+ ਿਮੰਦੋ ਹੀ ਿਮੰਦੋ, 'ਹੁਣ ਸF ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇ-ਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ, 
ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵ+ਗ ਜਾਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ-ਫਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਿਖ਼ਆਲ+ ਿਵਚ ਅੱਖ+ ਮੀਟ ਲ,ਦਾ, ''ਤੰੂ 

ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਿਗਆਂ ਕਰਤਾਰ।'' ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਆਖਦਾ। ਉਹ ਸੁਸਤ ਨਹ) ਸਗ� ਚੁਸਤ ਹੋ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਿਮੰਦੋ ਨੰੂ ਸਕੂਲ� ਹਟਾ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਨ- + ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਾ ਿਪਆ। ਉਸੇ ਤਰ-+ 
ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ+ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਵਲ� ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਵਾ ਨਹ) ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹ) ਇਸ 

ਲਈ ਿਕ ਦੋਨ+ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚ ਅਟੱੁਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਵਫਾਈ ਕਰੂ ਵੀ ਤੇ ਿਕਸ 

ਲਾਲਚ 'ਚ ? 

ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਿਰਆ....ਉਚੇਰੀ ਪੜ-ਾਈ ਲਈ। ਿਮੰਦੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਵੀ। ਕਰਤਾਰ 

ਨੰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਖ+ ਿਪਆਰ ਜੋੜੀਆਂ ਵ+ਗ ਉਨ- + ਦਾ ਿਪਆਰ ਵੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਹੀ ਰੁਲ ਕੇ ਰਿਹ 

ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਮੰਦੋ ਦਾ ਿਦਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ 'ਹ+, ਹ+' ਆਖਦਾ ਤੁਿਰਆ ਆ7ਦਾ ਸੀ। 

ਸ,ਕੜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਤ� ਲੋਕ+ ਬੁੱ ਲ- ਅਟੇਰੇ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਿਮਹਣੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਟਕੋਰ+ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਨ- + ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜ-ੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ 

ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤ+ ਉਨ- + ਦੇ ਖੇਤ। ਿਮੰਦੋ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ- + ਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਉਨ- + ਨੰੂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤ+ ਉਹ ਉਨ- + ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। 
ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਸ,ਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਿਖੱਚੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਖੇਤ+ ਿਵਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ 

ਮਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਹੌਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਨ- + ਯਾਦ+ ਦੇ ਭੰਡਾਰ+ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ 

ਨਹ) ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਮਣ ਦੋ ਮਣ ਦਾਣੇ ਆ7ਦੇ ਸਨ ਉਨ- + ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 
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ਇਹੋ ਿਵਚਾਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਪਏ ਨੰੂ ਕੰਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਪਉ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ+ ਦੀ ਗਠੜੀ, ਸੱਪ ਤੇ 

ਕੋਹੜ ਿਕਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਵੇ ਤ+ ਕੋਹੜੀ ਛੱਡੇ ਤ+ ਕਲੰਕੀ। 
ਝੱਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਨ&  ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲ ਛੱਡੇ। ਆਪਣੀ ਿਪਛ+ਹ-ਿਖੱਚੂ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਿਗਲਾਨੀ ਿਜਹੀ 

ਆਈ। ਲੋਕ+ ਦੇ ਿਨਹੋਰੇ ਆਪੇ ਤਰੀਫ+ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਦੇ ਜਦ� ਪੰਜਾਹ ਿਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਤ+ 
ਿਪਉ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਆਪੇ ਸ਼+ਤੀ ਿਮਲ ਜਾਊ। ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਖੇਤ+ ਿਵਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਦਾ। ਜਦ� ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵ+ 
ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦ� ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਿਗਆ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੱੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਖ਼ਬਰੇ ਨਹ) ਕਦੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ 

ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਲੱਿਗਆ ਕਰੂ ਜ+ ਨਹ)। ਨਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ+ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹ)। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਰੂੰ  
ਮੁੜ ਫੇਰ ਉਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਿਕਹੜਾ ਿਕਤੇ ਨੱਸ ਜਾਊ, ਫੇਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊ। 

ਨਵ< ਿਖ਼ਆਲ+ ਨ&  ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵਚਾਰ+ ਨੰੂ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਉਹ Bਠ ਤੁਿਰਆ। 

ਉਹਦੀ ਮ+ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜ+ ਿਵਚ ਖੜ-ੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹ) ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਬੇ- 
ਤਹਾਸ਼ਾ ਿਕ7 ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹ� ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੇਵੇ ਪਰ ਤੁਰੇ 
ਜ+ਦੇ ਨੰੂ ਿਪਛ� ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਿਦਲ ਮਸੋਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ। 

''ਚੰਦਰਾ ਿਬਨ+ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਿਗਆ।'' ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨ&  ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਖ+ ਿਵਚ� ਨੀਰ 

ਵਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

''ਜੇ ਚੰਦਰੇ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਿਪਉ ਨਹ) ਿਰਹਾ ਤ+ ਇ7 ਲੰੂਹਦਾ ਿਫਰਦਾ। ਨਹ) ਅਿਜਹੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਨੰੂ ਡੱਕੇ 
ਦਾ ਿਫਕਰ ਨਹ) ਹੁੰ ਦਾ।'' 

ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਰੁਕੇ ਹੰਝੂ ਵਿਹ ਤੁਰੇ। 
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ਘਰ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਿਸੱਧਾ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਿਰਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 
ਿਕੱਲਾ ਿਨਰੰਜਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾ ਪੁਜਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਝੱਟ ਿਵਚ 

ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰ ਸੁਸਤ ਚਾਲੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਦਲ ਕਟੰੂ ਕਟੰੂ ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਹਥੌੜੇ ਿਜਹੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਗਲਾ ਸੱੁਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਘਰ� 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਵਧਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਹੁੰ ਿਚਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ ਇਕੱਠ ਬੱਿਝਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਰੀ ਿਵਛਾਈ ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। 
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''ਇੰਨ&  ਬੰਿਦਆਂ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹ) ਹੋਣੀ।'' ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਿਗਆ। 

''ਚਲੋ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਖੇਤ ਿਵਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਵ+....ਫੇਰ ਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੋ ਈ 

ਜਾਣਾ।'' ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। 
ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪਟੜੀ ਪੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜ+ਦੇ ਪਹੇ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕ ਦੋ ਖੇਤ ਲੰਘ ਕੇ 

ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਪ,ਦਾ ਸੀ। ਖੇਤ ਿਵਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ Bਚੀ Bਚੀ ਭੁੱ ਬ+ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਨੰੂ ਜੀ ਕੀਤਾ। 
ਵਾੜ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਸੱਜੀ ਨੱੁਕਰੇ ਲੱਗੀ 'ਰੂੜੀ' ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਕ ਦਮ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਥਮ ਗਏ। 
ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਥ+ ਥ+ ਿਬੱਖਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕਧਰੇ ਮੁਰਿਗਆਂ 

ਨ&  ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਿਖੰਡਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਨ- + ਸਿਮਆਂ ਤ� ਇਕ ਦਮ ਿਭੰਨ ਸੀ ਜਦ� ਉਹਦਾ ਿਪਉ 

ਇਸ ਦੇ ਸੀਨ&  ਿਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਤਉੜੇ ਦਬਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਅੱਡਰੀ ਈ ਟੌਹਰ ਸੀ। ਿਕੰਨੀ 
ਵਾਰ ਲੋਕ+ ਨ&  ਉਹਦੇ ਿਪਉ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ, 

''ਸਰਦਾਰਾ ਰੂੜੀ ਿਜਹੜੀ ਇਵ< ਸੰਵਾਰ ਸੰਵਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹ) ਿਦੱਸਦੀ।'' 

''ਭੋਰਾ ਮਾਸਾ ਿਕਸੇ ਿਵਆਹ ਸਾਹੇ ਲਈ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਏ-ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਤ+ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ।'' ਉਹਦਾ 
ਿਪਉ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਦਾ। 

''ਜਦ� ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲ+ ਨਹ) ਰਹੀਆਂ, ਪਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨਹ) ਰਹੇ ਤ+ ਇਨ- + ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਨੁਹਾਰ ਿਕਵ< 
ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ+ ਨਾਲ ਇਹਨ&  ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਈ ਹੋਈ।'' ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਤੁਰ 

ਿਪਆ। 
ਵੀਹ ਕੁ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਇਕ ਡੰਡੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਠ&  ਸਨ। ਉਹਨ&  ਇੰਨਾ ਪ,ਡਾ ਸਿਕੰਟ) ਮੁਕਾ 

ਿਲਆ।  
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਢਿਹ ਕੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਤੀਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਵਚਾਿਲ7 ਟੱੁਟ ਕੇ ਹੇਠ+ 

ਲਮਕ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕੜੇ ਦੀਆਂ ਤੀਲ+ ਇਵ< ਿਬੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਿਜਵ< ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਨ&  ਆਪਣਾ ਝਾਟਾ 
ਿਸਆਪਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨ&  ਝੱਥਰਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਿਬਨ+ ਉਨ- + ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੇਖ 

ਭਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹ) ਸੀ ਕਰਦਾ। ਿਵਯੋਗ ਿਵਚ ਆਪਾ ਹੀ ਿਮਟਾਣਾ ਹੋਇਆ। 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ, ਿਜੱਥੇ ਕਦੇ ਦਰਜਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕ+ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਬਰ+ਡਾ ਚਿਹਕ 

ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਬਰ+ਡੇ ਿਵਚ ਇਕ ਕੁੱ ਤੀ ਨ&  ਆਪਣਾ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਕੱਿਲਆਂ ਤੇ ਿਸ7ਕ ਇਸ 

ਤਰ-+ ਲੱਗੀ ਸੀ ਿਜਵ< ਸਦੀਆਂ ਤ� ਿਕਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧ+ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ+ ਿਵਚ 

ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨ&  ਆਪਣੇ ਆਲ-ਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆ ਖੰਡਰਨੁਮਾ 
ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਸ ਤ� ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਵੇਿਖਆ ਨਾ ਿਗਆ। ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਅਗ+ਹ ਹੋ ਿਗਆ। 
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱ ਲ-ਾ ਸੀ। ਿਸੱਧਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵਿੜਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ 

ਕਾਲੀ ਕੁੱ ਤੀ ਅੰਦਰ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਦੌੜ ਗਈ। ਚਿਹਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 
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ਿਕਰਨ+ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਬਦਬੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਅੰਦਰ 

ਘੁਸਣ ਲੱਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੁਮਾਲ ਲਈ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਤ+ ਉਸ 

ਨ&  ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਇਕ ਦੋ 

ਿਮੰਟ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਰਿਹਣ ਿਪਛ� ਉਹਨ&  ਿਪੱਠ ਭਵਾ ਲਈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖੱਬੀ 
ਨੱੁਕਰੇ ਚਮਕ+ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲ,ਪ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 

ਪੜ-ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਉਧਰ� ਿਨਗਾਹ ਹਟਾ ਲਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਪੜ-ਾਈ ਵਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰ 

ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹ) ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਸੇ ਪੜ-ਾਈ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਇਹ ਰੰਗ ਿਵਖਾਏ ਸਨ-ਇਨ- + ਭਿਰਆਂ 

ਭਕੁਿਨਆਂ ਘਰ+ ਨੰੂ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਪੜ-ਾਈ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਿਵਚ ਪੈ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ+ ਘੱਟੋ 

ਘੱਟ ਇਥ� ਤੱਕ ਤ+ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆ7ਦੀ। 
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀਰਾਨ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਕ ਦੋ ਥਾਈ ਂ ਚੂਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱ ਡ+ ਨਜ਼ਰ) ਪਈਆਂ ਿਜਨ- + 

ਿਵਚ� ਿਮੱਟੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਉਨ- + ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਜ+ ਿਚੜੀਆਂ ਨ&  ਆਲ-ਣੇ ਬਣਾ7ਦੇ ਸਮ< ਤੀਲ+ ਦੇ ਢੇਰ ਿਖੰਡਾ 
ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਭਾਵ+ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰ-+ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਘੱੁਟ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ 
ਜਰ ਵਾਲਾ ਿਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨ&  ਜੰਦਰਾ ਤੋੜ ਿਲਆ। ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੋ ਪੁਰਾਣ ੇ

ਹਲ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧ ਟੱੁਿਟਆ ਿਜਹਾ ਖੁਰਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਿਨਕ ਸੁਕ ਿਜਹਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਕ ਟੱੁਟੇ ਫੱਟੇ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਉਹ 

Bਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤ� ਆਪਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੰਝੂ ਅੱਖ+ ਿਵਚ� ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਿਹ ਤੁਰੇ। 

''ਬਾਪੂ...ਬਾਪੂ...।'' ਦੀਆਂ ਚੀਕ+ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੱਖ ਥਮਾਏ ਤ� ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਨਾ 
ਥੰਿਮਆ। ਇਨ- + ਸੰਦਾ ਿਵਚ� ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਹ�ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨ&  ਰੀਝ+ ਨਾਲ 

ਇਨ- + ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵਰਿਤਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ ਇਨ- + ਕੋਿਠਆਂ ਿਵਚ ਡੱਿਕਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਬੈਠ&  
ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ< ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਬਲਦ+ ਮਗਰ ਜੁਿੜਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਪਾ ਫੜ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, 
ਰਾਤ ਦੇ ਸਨਾਿਟਆਂ ਿਵਚ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਿਪੜ ਿਵਚ ਮੰਜਾ ਡਾਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੰੂ 

ਲੱਗਦਾ, ਿਪਉ ਮੰਜੇ ਿਵਚ ਿਪਆ ਖੰਘ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਨ- + ਸੰਦ+ ਨੰੂ ਉਹ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ 

ਜ+ਦਾ, ਕਦੇ ਗਰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਕਸੇ ਟੱੁਟੇ ਸੰਦ ਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰ ਮਣ ਭਰਦਾ....ਨਾਲੇ ਹਟਕੋਰੇ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਸਨ 

ਨਾਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਉਥ� Bਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋਿਠਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਿਰਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਗਠ 

ਿਗਠ ਘਾਹ Bਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਿਜਥੇ ਚੰਦ ਦੀ ਚ+ਦਨੀ ਿਵਚ ਮਿਹਫਲ+ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਕ-ਿਚਆੜਾ ਪ,ਦਾ 
ਸੀ। ਉਹੋ ਥ+ ਇਕ ਵੀਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। 

ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਹੀ ਸੱੁਕ ਕੇ ਟੰੁਡ-ਮਰੁੰ ਡ ਬਣੇ ਰੁੱ ਖ ਹੇਠ+ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ) ਆਖਦੇ ਨ&  
ਬੋਹੜ ਦੋ ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨ&  ਤ+ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਮਸ+ ਈ ਪੈਰ ਧਿਰਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਤਣੇ ਨ&  ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਛੋਿਹਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੱੁਕ ਕੇ ਝੜ ਗਏ। ਮੁੜ ਿਕਸੇ ਵੀ 
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ਪੰਛੀ ਨ&  ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਿਨਭਾਇਆ। ਸ,ਕੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ-ਣੇ ਿਕਧਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ Bਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਕ 

ਅੱਧ ਿਗਰਝ ਤ� ਿਸਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹ) ਸੀ ਿਨਭਾ7ਦਾ। 
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ� ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ�ੀਤ-ਕਹਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ� ਇਸ ਰੁੱ ਖ ਤ� ਉਨ- + ਦਾ 

ਿਵਛੋੜਾ ਿਜਵ< ਸਿਹ ਨਹ) ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬੋਹੜ ਹੇਠ+ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਿਮੰਦੋ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਢੇਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲ+ ਸਨ। ਿਮੰਦੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹ+ ਖ+ਦੀ ਖ+ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਡੋਲੀ ਜਾ ਚੜ-ੀ ਸੀ। 

''ਮੈਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵ)...ਘਰਿਦਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਿਲਆ...ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ)...ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੰੂ 

ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਨਾ ਰੋਲ)।'' ਿਸਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲ+ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੰੂ ਕੀ 
ਪਤਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ ? ਿਬਨ+ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਉਹਨ&  ਬਾਹ+ ਿਢੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਸਨ। ਉਹ ਦੂਰ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਿਠਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੋਹਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ 
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਥੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਦਰ+ ਿਦਨ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਿਮੰਦੋ 

ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭੁਲਾਇਆਂ ਭੁੱ ਲ ਵੀ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਖ ਖੁੱ ਲ-ਦੀ ਜ+ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ Bਕਰ ਜ+ਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਉਿਕਆਂ ਤ� ਿਸਵਾ ਉਹਨੰੂ ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। 
ਕਦੇ ਿਮੰਦੋ ਤੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ- + ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਗੁੱ ਸਾ ਚੜ-ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਜੇ 

ਉਹ ਸ,ਕੜੇ ਿਵਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦਾ ਮਜਾਲ ਸੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹੰਦੀ। ਇਹੋ ਦੱੁਖ ਸੀ, ਗ਼ਮ 

ਸੀ। ਿਜਸ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਿਰ-ਆਂ ਤ� ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਮੰਦੋ ਸੀ। 
ਸ,ਕੜੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਬੋਹੜ ਹੇਠ+ ਇਕੱਲਾ ਬਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦ+ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਹੰਝੂ 

ਵਹਾ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਿਜਵ< ਬੋਹੜ ਤ� ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਦਨ ਵੇਿਖਆ ਨਹ) ਸੀ ਿਗਆ। ਬੋਹੜ ਨ&  ਵੀ ਿਦਨ+ ਿਵਚ 

ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਰ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਿਤਆਂ ਨੰੂ ਝਾੜ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਟੰੁਡਮਰੁੰ ਡ 

ਬਣਾ ਕੇ ਿਜਵ< ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 

''ਿਕ7 ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਸਿੜਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ� ਉਹਨ&  ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹ) ਪਾਈ। 
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ+ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਤ+ ਮੇਰਾ ਇਕ ਤਰਫਾ ਿਪਆਰ ਿਕਸ ਕੰਮ। 
ਮ, ਉਹਨੰੂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਿਵਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ+ਗਾ। ਉਹਦੇ ਿਕੱਸੇ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਾਵ+ਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਨੰੂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ+ ਵ+ਗ ਰੋਲ+ਗਾ। ਅੱਗ� ਤ+ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹ) ਨਾ ਕਰੂ।'' ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ� 
ਆਪਣੇ ਪ�ਤੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਵਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਿਦੜ- ਕਰ ਕੇ ਉਹ Bਠ ਖਿੜਆ। ਿਲੱਬੜੀ ਪ,ਟ ਝਾੜੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ+ ਨਾਲ 

ਮੁੜ ਿਜਧਰ� ਆਇਆ ਸੀ Bਧਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਦਬਾ ਦਬ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਲੰਿਘਆ, ਕੋਠ&  ਲੰਘੇ ਤੇ ਰੂੜੀ 
ਨੰੂ ਿਪਛ+ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾੜ ਟੱਪ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹੇ ਿਵਚ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਅੱਖ+ ਰੋਹ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
ਗੱਲ-+ 'ਤੇ ਸੋਜ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। 
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ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪ,ਡਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਿਨਰੰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵਿੜਆ। ਪੰਚਾਇਤ Bਠ ਤੁਰ ਗਈ 

ਸੀ। ਿਨਰੰਜਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ 

ਤੇ ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਲਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਿਵਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨ&  'ਸੀ' ਨਾ ਕੀਤੀ। 
ਨD ਟ+ ਨੰੂ ਸ+ਭ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 

''ਮ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਿਲਆ ਸੀ।'' ਕੋਠੀ7 ਿਨਕਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਦੂਰ� ਆ7ਦੇ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ 
ਿਕਹਾ। 

''ਮ, ਤੇ ਆਪ ਆ ਿਗਆਂ ਫੇਰ।'' 

''ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮ,। ਚੀਫ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਈ ਿਨਕਿਲਆ। ਮ, ਉਹਦੀ 
ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸਾਲਾ ਨਹ) ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਊ। ਗੈਰਜ ਿਵਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  
ਿਕਹਾ।  

ਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੁੱ ਲ-ੀ। ਉਹ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਕਾਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 
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ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਿਵਚ 'ਿਨਊ ਹੋਟਲ' ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਵ-ਿਵਆਹੀ ਦੁਲਹਨ ਵ+ਗ ਸਜੀ 
ਖੜੋਤੀ ਸੀ। ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਰੰਗ+ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਚੌਰਸ ਖਾਨ&  ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਵ+ਗ ਫੱਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ 
ਟਾਪ 'ਤੇ 'ਿਨਊ ਹੋਟਲ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਿਵਚ� ਿਬੰਦੇ-ਝੱਟੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਿਬਜਲੀਆਂ ਝਮ-ਝਮ ਪਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 

ਸਨ। ਬੋਰਡ Bਪਰ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਬਲਬ+ ਿਵਚ� ਜਦ� ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਤੇ ਸਫੈਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਮਕਸ ਹੋ ਕੇ ਿਗਰਦੀ ਤ+ ਇਕ 

ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅੱਡਰਾ ਈ ਿਨਖਾਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਣੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਿਵਚ� ਹੱਥ+ ਿਵਚ ਿਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ+ ਤੇ 

ਿਗਲਾਸ ਲਈ ਿਫਰਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਬੁੱ ਤ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜਦ� ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰ 'ਿਨਊ ਹੋਟਲ' ਦੇ ਗੈਰਜ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ। 

ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਗੈਰਜ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਕਾਰ+, ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ 

ਸਕੂਟਰ+ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਲੋਕ ਇਨ- + ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਨ& । ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨ&  ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਲੀਆਂ ਅੰਦਰ। 

''ਹੈਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਿਹਬ....ਆਜ ਤੋ ਬੜੇ ਿਦਨE  ਕੇ ਪਛਚਾਤ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਆਪ ਨ& ।'' ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਿਧਆਨ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਆਏ ਅਿਸਸਟ,ਟ ਮੈਨ& ਜਰ ਨ&  ਤੋਿੜਆ। 

''ਨਹ) ਤੇ....ਹਾਲੇ ਪਰਸ� ਤ+ ਮ, ਇਥੇ ਸ+....ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹ+-ਜੇ ਕੰਮ 

ਬਣਾਏਗਂਾ ਤ+....।'' ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ7ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹੋਠ ਫਰਕੇ। 
ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਉਨ- + ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਿਗਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬੈਗ ਉਹਨ&  ਹੱਥ ਿਵਚ ਲਮਕਾ 
ਿਲਆ ਸੀ। 
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''ਤੋ ਿਯਹ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰਸ� ਮ, ਯਹ+ ਨਹ) ਥਾ....ਔਰ ਸਾਿਹਬ-ਹੋਟਲ ਤੋ ਆਪ ਕਾ ਹੈ ਜਬ ਚਾਹ< ਪਧਾਰ 

ਸਕਤੇ ਹ,-।'' 

''ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਮੈਨ& ਜਰ ਦੇ ਬੁੱ ਢੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਠ+ 

'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੋਲ+ ਦੇ ਿਵਚ� ਟਪਕਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਿਵਚ� ਉਹਨੰੂ ਬਨਾਉਟੀ-ਪਨ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ 
ਸੀ। ਿਜਵ< ਿਸਰਫ਼ ਿਦਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਠ+ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 

''ਿਕਸ ਤਰ-+ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਫੇਰ ?'' 

''ਿਕ�ਪਾ ਹੈ ਸਾਹਬ ਆਪ ਕੀ।'' ਮੈਨ& ਜਰ ਨ&  ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਅੰਦਰ� ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਫੋਿਲਆ 

ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਘਰ ਆਟਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ। ਆਖਣ ਨੰੂ ਅਿਸਸਟ,ਟ ਮੈਨ& ਜਰ ਅਖਵਾ7ਦਾ ਸੀ ਪਰ 

ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਨਹ) ਤੇ ਉਹਨ&  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਿਰਆਂ ਨਾਲ� ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 

ਿਫਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱ ਖਾ ਸੀ। 
ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ। ਆਖਰ ਡੇਢ ਸੌ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਏ ?'' 

''ਿਕਆ ਸੇਵਾ ਕਰ< ਸਾਹਬ ਆਪ ਕੀ ?'' 

''ਬਈ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੰੂ। ਜੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਈ ਆ 

ਜਾਏ।'' 
ਉਹ ਗੱਲ+ ਮਾਰਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਉਨ- + ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

''ਅਰੇ ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਵੋਹ ਤੋ ਮ, ਬੱਸ ਅਬੀ ਬੁੱ ਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ...ਹ+ ਕੁਝ ਨਏ ਪੀਸ ਆਏ ਹ, ਹਮਾਰੇ 
ਪਾਸ। ਏਕ ਦਮ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਪਰੀ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਦੇਖੋਗੇ ਦੇਖਤੇ ਰਿਹ ਜਾਉਗੇ। ਬੱਸ ਏਕ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਤੋ।'' 

''ਹਨ ਪੰਜਾਬਨ+ ?'' 

''ਜੀ ਸਾਹਬ-ਮੋਸਟ ਿਬਊਟੀਫੁੱ ਲ।'' ਮੈਨ& ਜਰ ਨ&  ਘੜੇ-ਘੜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ। 

''ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ-।'' 

''ਿਕੰਨ&  ਪੀਸ ਸਾਹਬ ?'' ਮੈਨ& ਜਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

''ਿਤੰਨ ! ਦੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਕ....।'' 

''ਇਸ ਸਾਹਬ ਕੇ ਲੀਏ ?'' 

''ਆਹੋ ! ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਿਕਹਾ। 
ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਮੈਨ& ਜਰ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀਪਨ ਿਵਚ ਰੁਿਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

''ਔਰ ਸਾਹਬ ਿਫਰ ਪੀਲੇ ਡਰੈਸ ਮ< ਹ�ਗੀ, ਪਛਾਣ ਤ� ਲ<ਗੇ।'' 

''ਪਛਾਣ ਤ+ ਆਪੇ ਲਵ+ਗੇ ਪਰ ਭੇਜ) ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ-ਹੂੰ । ਆਹ ਫੜ, ਜਵਾਕ+ ਜਿਣਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਈ ਂ

ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੰੂ।'' ਆਖਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਪੰਜ+ ਦਾ ਨD ਟ ਜੇਬ ਿਵਚ� ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਿਦੱਤਾ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਣਾਉਟੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਠ+ 'ਤੇ ਿਲਆ ਕੇ ਮੈਨ& ਜਰ ਨ&  ਨD ਟ ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ ਤੇ 

ਨD ਟ-ਬੁੱ ਕ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨD ਟ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। 
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''ਸਾਹਬ ਆਪ ਤੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹ,। ਹਰ ਬਾਰ ਅਿਹਸਾਨ ਕਰਤੇ ਹ,।'' ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵ) ਆਈ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

''ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰ ਦੇ ਨ& । ਹੁਣ ਪੰਜ+ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੀਸ ਲੈ ਆਊ। ਨਾਲੇ ਇੰਨ&  ਕੁ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ 

ਿਫਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨ& । ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਬੇ-ਰੰਗ ਿਜਹੇ ਲੈ ਆ7ਦੇ ਨ& ।'' ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰ ਨ&  Bਕਾ Bਧਰ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। 

''ਬੱਸ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇਹੋ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਰਾਤ+ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ)। 
ਬੜੀਆਂ ਰੰਗੀਲੀਆਂ ਰਾਤ+ ਬਣਦੀਆਂ।'' 

''ਸੌਹਰੇ ਪਤਾ ਨਹ) ਿਕੱਥ� ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਲ ਕੇ ਿਲਆ7ਦੇ ਨ& । ਕਈ ਤ+ ਿਨਰੀਆਂ ਪਟੋਿਲਆਂ 

ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ& । ਕਾਲਜ+ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨ& ।'' 
ਬਰਾਬਰ ਤੁਰੇ ਜ+ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੇ-ਖ਼ਬਰ ਸੀ। 

ਦੋਨE  ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਗ-ਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਚੜ-ੇ। ਹੁਣੇ ਹਨ-& ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਟਲ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਮਗਾ Bਠੀਆਂ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਬੀਸੀਆਂ, ਉਨ- + ਬਾਹ+ ਿਵਚ ਬਾਹ+ 
ਪਾਈ ਟਿਹਲਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਤ� ਬੇਖਬਰ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਬੇਿਫਕਰੀ ਨਾਲ ਹਸਦੇ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਹਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ-+ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ- ਜ+ਦੇ ਿਜਵ< ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜੱੁਗ+ 
ਤ� ਵਾਕਫ ਹੋਣ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਿਚੰਨ-  ਸਨ ਤੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਮਿਹਕ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰ+ ਰੁਿਪਆਂ ਦੇ 

ਠੰਢੇ ਸੂਟ+ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜ-ੀਆਂ ਤੇ ਜਦ� ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਪਾਟ ਲਾਈਟ ਉਨ- + 'ਤੇ ਪ,ਦੀ ਤ+ ਉਹ ਇਵ< 
ਚਮਕ Bਠਦੀਆਂ ਿਜਵ< ਿਕਸੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਘਰ ਿਵਚ ਲੱਿਗਆ ਸ਼ੋ-ਕੇਸ਼। 

ਕਰਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਗਰਾਸੀ ਲਾਨ ਸਨ ਿਜਨ- + ਿਵਚ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਫੁੱ ਲ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਤੇ 

ਝਰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕ+ ਸਨ। ਗਰਾਸੀ ਲਾਨ+ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਸੀ ਿਜਨ- + ਿਵਚ ਆਈਸ- 
ਕਰੀਮ+, ਿਵਸਕੀਆਂ, ਸੋਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਿਨਕਸੁਕ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰੇੜ-ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਰੇ ਘੰੁਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਲਾਨ ਦੇ 

ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਬੈਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਥ+ ਥ+ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਬਲਬ+ ਵਾਲੇ ਿਬਜਲੀ 
ਦੇ ਖੰਭੇ ਸਨ। ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਹੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਲਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪ,ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਡਰਾ ਈ 

ਿਦ�ਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾCਡ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਧੁਨ ਵਜ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਕਰਤਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਿਵਚ ਖੋਿਹਆ 

ਿਰਹਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨE  ਇਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਿਜਹਾ ਸਵਰ ਉਠਦਾ। 
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''ਮ, ਿਕ7 ਨਾ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ? ਕਾਸ਼ ! ਮ, ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ 

ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ।'' 
ਫੇਰ ਝੱਟ ਈ ਉਹਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਟੱਪ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਬੈਿਰਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਿਟਕਦੀ। 

''ਇਹਨ+ ਨਾਲ� ਤੇ ਮ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹ+। ਪਿੜ-ਆ ਹ+-ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨ+ ਤ+ ਬੱਸ ਨਰਕ ਦੇ ਕੀੜੇ 

ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ, ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ ''ਿਟੱਪ+'' ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ। 

''ਚੱਲ ਤੈਨੰੂ ਇਕ ਚੱਕਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਿਲਆਵ+।'' ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਿਕਹਾ ਤੇ 

ਫੇਰ ਿਬਨ+ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਿਰਆ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਹਕ ਉਿਠਆ। ਉਸ 

ਪ�ਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਿਵਚ� ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਜਦ� ਸਰਦਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਏਨ+ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱ ਤ+ ਵ+ਗ 

ਸਮਝਦਾ ਤ+ ਸਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਿਫਕਰ ? 

ਉਹ ਚਾਈ ਂ ਚਾਈ ਂ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਘੰੁਮਣ ਲਿਗਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬੈਗ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ 

ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਸ,ਕੜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਲਾਨ ਿਵਚ ਬੈਠੀਆਂ ਿਪਆਰ-ਕਲੋਲ+ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਉਲਿਰਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਨ&  ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹ+ ਲਪੇਟ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨ&  ਕੁਝ ਹੋਰ। ਿਕਤੇ ਤਾਸ਼+ ਦੀਆਂ 

ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਿਕਧਰੇ ਿਵਸਕੀਆਂ Bਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਚੀ ਉਚੀ ਹਾਸੇ ਗੂੰ ਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ 
ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਿਵਚ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ+ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾੜ-ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਮ+। ਸ,ਕੜੇ 

ਸ,ਕੜੇ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮ+ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੇਅਰ 

ਸਟਾਈਲ+ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਏਟ ਮੰੁਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਦਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤ+ ਇਥ� ਦੇ ਬੈਰੇ ਵੀ ਪਾਈ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਆਪਣੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਕੱਪਿੜਆਂ 'ਤੇ ਿਟਕ ਜ+ਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਨ- + ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰ+ ਰੁਿਪਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ) ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੌ ਥਾਵ+ 
ਤ� ਘਸੀ ਿਪਟੀ ਖੱਦਰ ਦੀ ਪ,ਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੰ ਜੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਏ ਪਸੀਨ&  ਕਰਕੇ ਥ+ 
ਥ+ ਤ� ਿਲੱਬੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਮੀਜ਼ ਇਸ ਤ� ਦੋ ਚੰਦੇ ਚੜ-ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵ< ਪ<ਡੂ ਭੈਣ ਨ&  ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰੋਪੇ ਭਰ 

ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ< ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਉਸ 

ਨੰੂ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਥ� ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫਿੜਆ ਬੈਗ 

ਉਹਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ< ਕੋਈ ਐਮ.ਏ. ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਲੀ ਹੋਵ ੇ

ਤੇ ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਿਜਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਵਿੜਆ ਹੋਵੇ। 

''ਚਲੋ ਇਥੇ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ?'' ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨ&  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੋਚ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ� ਕੱਢਣ 

ਦਾ ਅਸਫਲ ਿਜਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 
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ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਿਦਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ ਭਿਰਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤ+ 
ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਟੰਗ+ 'ਤੇ ਿਟਕ ਜ+ਦੀਆਂ ਸਨ-ਿਜਥੇ ਜੰਮ ਜ+ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਚ� ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਹਵਸ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਰਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਨੀ ਚਮਕਦੀ 
ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। 

''ਔਹ ਵੇਖਣੈ ਨਾ ਇਕ ਮੇਮ ਨੰੂ, ਆ ਤੈਨੰੂ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਿਵਖਾਵ+।'' ਇਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਲਬ ਹੇਠ ਖਲੋ 

ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਦੂਰ ਲਾਨ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ। 
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਜਵ< ਕਰਾਰਾ ਿਜਹਾ ਥੱਪੜ ਵੱਿਜਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਕੀ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ? ਕਰਤਾਰ ਉਸ 

ਦੇ ਜਵਾਕ+ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ। 
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਨ+ਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਕੀ ਹੁਲੀਆ ਬਿਣਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਇਹ ਵਕਤ ਿਕਤੇ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦਰ 

ਵ+ਗ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਐਮ.ਏ. ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਨਪੜ- ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵ< ਭਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਆਇਆ ਪ<ਡੂ ਗੁਆਚ 

ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਛੜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ Bਚੀ Bਚੀ ਿਚਲਾ ਕੇ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
ਉਹ ਦੋਨE  ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠ& । ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਝਰਨ&  

ਿਵਚ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱਕ ਨੰਗੀਆਂ ਸਫੈਦ ਲੱਤ+ 'ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਕਦੇ ਉਹ Bਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਖਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਟਕ ਜ+ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਧ-ਨੰਗੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ। 

''ਵੇਖ ਸਾਲੀ ਦੀਆ ਟੰਗ+....ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨ& ...ਇਕ ਵਾਲ ਨਹ) ਟੰਗ 'ਤੇ।'' 

''ਮੰੂਹ ਵੇਖ ਅੰਿਗਆਰ ਵਰਗਾ ਭਖਦਾ ਿਪਆ, ਰਸ-ਭਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲ-+ ਨ& ।'' 

'ਗਰਦਨ ਵੇਖ ਹੂੰ ।'' 
ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਚੁਿਕਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਿਵਚ ਉਹ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਨ 

ਨਹ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਹ+ ਨੰੂ ਟੱਪ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 
ਕੋਸ+ ਮੀਲ ਿਪਛ+ਹ ਰਿਹ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱ ਪ ਿਕ7 ਸੀ। ਜ+ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ7ਦੀ ਹੋਵੇ ਜ+ 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰੰਗੀ ਿਚੱਟੀ ਦਾੜ-ੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜ+ ਫੇਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ+ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ 
ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਜਦ� ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਈ ਗਲੀ ਤ+ ਉਸੇ ਤਰ-+ ਧੋਤਾ ਮੰੂਹ ਲੈ ਕੇ Bਠਣਾ ਿਪਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤ+ 
ਉਹਦਾ ਮਨ Bਚੀ Bਚੀ ਹੱਸਣ ਨੰੂ ਕਿਰਆ ਪਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਉਹਨੰੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾਉਣੇ ਪਏ। 
ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਿਕਹੜੇ ਵਕਤ ਘੁਿਮਆਰੀ ਵ+ਗ ਰੁੱ ਸ ਕੇ ਬਿਹ ਜਾਏ। ਇਕ ਦੋ ਿਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ+ ਵੀ 



45 

 

ਖੁੱ ਲ-ੀਆਂ, ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ ਵੀ Bਡੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਿਣਆ। ਕਾਸ਼ ! ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ 
ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ। 

''ਸੌਹਰੀ ਟਰ+ਿਜਸਟਰ ਈ ਨਹ) ਕੰਨ ਨਾਲ� ਲਾਹੁੰ ਦੀ।'' ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਿਕਹਾ। 

''ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਜੀ ਇਨ- + ਦਾ, ਿਕਸੇ ਤੇ ਐਵ< ਆ ਗਈਆਂ, ਿਕਸੇ ਵੱਲ� ਐਵ< ਮੱੁਖ ਮੋੜ ਿਲਆ। 
ਇਨ- + ਦਾ ਕੀ ਏ।' ਕਰਤਾਰ ਨ&  'ਰਲਉਟੂ-ਬਾਜੇ' ਵ+ਗ ਹ+ ਿਵਚ ਹ+ ਿਮਲਾਈ। 

ਮੁੜ ਿਕਸੇ ਮੁਿਟਆਰ ਵੱਲ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਝਾਕਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਨ&  ਉਹਦਾ 
ਿਦਲ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੰਦਰ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ+ ਤ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

''ਸਿਤ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।'' ਹੇਠਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਬੈਰੇ ਨ&  ਉਨ- + ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਕਹਾ। 
ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਮਗਰੇ ਕਰਤਾਰ। 

ਝੱਟ ਈ ਉਨ- + ਦੇ ਕੰਨ+ ਿਵਚ ਸਵਰ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਘੰੁਗਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਵੀ। ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ 
ਬੈਰਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆ। 

ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। 'ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ' ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਆਂ 

ਤ� ਹਵਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਲੱਖ+ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ 'ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰ+ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ 

ਿਨਗਾਹ+ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ''ਿਕਥੇ ਇੰਨ&  ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਰਦੇ ਤੇ ਿਕਥੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਪੰਡ ਤ� ਬਾਹਰ 

ਪਈਆਂ ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਜੱੁਲੀਆਂ'' ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 

ਗੂੰ ਜਦਾ ਿਰਹਾ। 
ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨ&  ਹੋਰ+ ਦੇ ਮਨ+ ਨੰੂ ਮੋਹ ਿਲਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰਤਾਰ 'ਤੇ ਉਨ- + ਦਾ 

ਭੋਰਾ ਅਸਰ ਨਹ) ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਤ+ ਉਨ- + ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਮੇਕ-ਅਪ ਨੰੂ ਚੀਰ ਕੇ ਉਨ- + ਦੇ ਘਾਇਲ 

ਮਨ+ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਵ< ਉਨ- + ਦੇ ਪੈਰ+ ਿਵਚ ਛਣਕਦੇ ਘੰੁਗਰੂ 
Bਚੀ Bਚੀ ਿਚੱਲਾ ਕੇ ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਉਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਨ- + ਿਵਚ� ਕਈਆਂ ਨ&  ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ&  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ 

ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਆਰਟ ਸੀ ਿਜਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਪ,ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ 
ਉਹਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਿਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਉਹ ਤ+ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ- + ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਇਨ- + ਕੁੜੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਿਕਵ< ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨ& । ਸਮ< ਦੇ ਹਾਲਾਤ+ ਨ&  ਅਤੇ ਇਨ- + ਸਰਮਾਏਦਾਰ+ ਦੀਆਂ ਠD ਕਰ+ 

ਨ&  ਇਨ- + ਨੰੂ ਪੈਰ+ ਿਵਚ ਪਾਇਲ+ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ+ ਦੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਅਫ਼ਸੋਸ 

ਇਹੋ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਕਰ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਬਰੇ ਿਕ7 ? ਇਹ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹ) ਸੀ ਸਿਕਆ। 
ਝੱਟ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ+ 'ਤੇ ਇਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਅੰਗੀ ਤ� ਿਸਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ। ਉਨ- + ਦੇ 

ਮੋਰਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ+ 'ਤੇ ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਈ ਅੱਖ+ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡਾਨਸ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਲੋਕ+ ਦੀਆਂ 
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ਤਾੜੀਆਂ ਨ&  ਸਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਿਸਰ 'ਤੇ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ। ਉਹਨ&  ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਨਾਲ ਿਖਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਬਾ-ਦਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤ� ਅਗਲੇ ਿਦ�ਸ਼ ਉਸ ਤ� ਵੇਖੇ ਨਾ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਣ ਲੱਿਗਆ-ਇਕ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ 
ਘੁਟਨ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਤੰਗ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਿਦਨ ਭਰ ਦਾ ਥਕੇਵ+। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵਚ ਬਹਾਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਰੜਕ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 

ਬਕਸ। ਉਸ ਤ� ਆਪਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ) ਸੀ ਲੱਿਗਆ, ਕਦ ਕੋਈ ਡਾਨਸ ਹੋਇਆ, 

ਕਦ ਗੀਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਦ ਲੋਕ+ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਿਵਚ ਅੱਖ ਖੁੱ ਲ- ਜ+ਦੀ ਤ+ 
ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਲ,ਦਾ, ਜ+ ਕੋਲ ਬੈਠ&  ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ। ਜ+ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਿਵਚ ਡੱੁਬੇ ਆਪਣੇ 
ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵੱਲ। ਉਹ ਸੋਚ+ ਿਵਚ ਖੋਿਹਆ ਖੋਿਹਆ ਨ)ਦ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ ਜਾ ਿਡੱਗਦਾ। 

ਉਹਨੰੂ ਉਦ� ਹੀ ਸੁਰਤ ਆਈ ਜਦ� ਬਾਹ� ਫੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਉਹਨੰੂ ਝੰਜੋਿੜਆ। 

'ਚਲ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਮੂਡ ਮੇਰਾ ਆਫ ਹੋ ਿਗਐ।'' ਆਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ Bਠ ਖੜੋਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਿਦ�ਸ਼ ਵੇਖ 

ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। 
ਬੈਗ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਬੈਰਾ ਉਨ- + ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਿਲਫਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਇਆ। 
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਸੀ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਇਕ 

ਮੇਜ਼ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸੇ ਤਰ-+ ਸੀਟ+ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਦਆਂ ਿਪੱਛੇ ਤੁਸ) ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ 

ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤ+ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਸੀਟ+ ਿਵਚ ਵੀ ਰਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਉਹ ਇਕ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਬੈਠ& । 
ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਬ,ਲ ਖੜਕਾਈ। ਪੀਲੇ ਡਰੈਸ ਵਾਲਾ ਬੈਰਾ ਆ ਖੜੋਤਾ। 

''ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗੂ ?'' 

''ਿਬਲਕੁਲ ਿਤਆਰ ਹੈ ਸਾਹਬ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਤੋ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦੰੂ।'' 

''ਹੂੰ ।'' ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਖਰ-ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਕਹਾ। 
ਬੈਰੇ ਨ&  ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਿਖੱਚ ਿਦੱਤਾ। ਡਾਈਿਨੰਗ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀ ਕਰਾਕਰੀ ਿਵਚ ਗਰਮ 

ਖਾਣੇ ਿਵਚ� ਭਾਫ+ Bਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। 
ਸਰਦਾਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਝਪਿਟਆ ਿਜਵ< ਸਦੀਆਂ ਤ� ਭੁੱ ਖਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਿਜੰਨਾ 

ਖਾਣਾ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ-+ ਖਾਣਗੇ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤ� ਕਰਤਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ< ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਖਾਣੇ ਿਵਚ ਘੱਟ ਤੇ 

ਬਾਹਰ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਸੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹ) ਸੀ ਪਹੁੰ ਚ 

ਸਿਕਆ। ਭੋਰਾ ਿਜਹੀ ਆਹਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਉਧਰ ਜੰਮ ਜ+ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕੋਈ 

ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗ+ਹ ਨਹ) ਸੀ ਲੰਘ ਜ+ਦਾ ਉਹ ਤਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ। ਫੇਰ ਿਨਰਾਸਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੰੂਹ 

ਲਟਕ ਜ+ਦਾ। 
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''ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹ) ਿਕੱਧਰ ਮਰ ਿਗਆ ?'' ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਉਲਟਾ7ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  
ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾਿੜਆ। 

''ਕੌਣ ਜੀ ?'' 

''ਉਹ ਕੰਜਰ, ਿਜਹੜਾ ਬਾਹਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।'' 

''ਆ ਜ+ਦਾ, ਿਕਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੋਣੈ, ਇਨ- + ਿਕਹੜਾ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ?'' 

''ਇਹ ਸਾਲੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਮੱਤ ਨਹ) ਹੁੰ ਦੇ। ਿਜੱਧਰ ਟਕਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਮਿਲਆ ਝੁਕ ਗਏ। ਇਸੇ 

ਲਈ ਪਿਹਲ+ ਨD ਟ ਫੂਿਕਆ ਸੀ। ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤ, ਸਾਲੇ !'' 
ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਚਿੜ-ਆ ਪਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨ&  ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ। ਖਾਿਣਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਲਾਈ 

ਰੱਿਖਆ। 
ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਸੂਪ, ਆਈਸ-ਕਰੀਮ+, ਮੀਟ+ ਤੇ ਹੋਰ ਿਨਕ-ਸੁਕ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ+ ਸਿਕੰਟ) ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ 

ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਕੰਮ ਿਨਬੇੜ ਕੇ ਲੰਬੀ ਦਾੜ-ੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਿਰਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ 

ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਿਗਆ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਚੁਿਕਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨ& ਜਰ 'ਤੇ ਵਰ- 

ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੱੁਕੀਆਂ। ਮੈਨ& ਜਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਿਕ7 ਬਈ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਕੰਮ ?'' ਅੰਦਰ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਨ& ਜਰ ਤ� ਉਹਨ&  ਪੁੱ ਿਛਆ। 

''ਜੀ ਸਾਹਬ-ਬਸ ਆਪ ਕਾ ਹੀ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ, ਚਲੀਏ।'' ਹੱਥ+ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨ& ਜਰ ਨ&  ਆਪਣਾ ਿਸਰ 

ਝੁਕਾ ਕੇ ਿਕਹਾ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਜਵ< ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਿਵਚ ਰਚ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇ। 

''ਮਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ ਨਾ ?'' ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਤ� Bਪਰ ਸਰਕੇ ਠੰਢੇ ਕੋਟ ਨੰੂ ਹੇਠ+ ਿਖਚਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਤਸੱਲੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

''ਵੋਹ ਤੋ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕਰ ਦੇਖ ਲ<ਗੇ, ਆਈਏ।'' 

'ਅਰੇ....ਅਰੇ....ਆਪ ਨ&  ਤੋ ਅਬੀ ਤੱਕ ਡਰੈਸ ਭੀ ਚ<ਜ ਨਹ) ਕੀਆ, ਵਾ ਸਾਹਬ।'' 

''ਆ ਬਈ।'' ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਿਕਹਾ। 
ਕਰਤਾਰ ਉਨ- + ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਿਗਆ। 
ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਿਵਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਉਣ ਪਿਹਨ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਮਲ 

ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 
ਮੈਨ& ਜਰ ਉਨ- + ਨਾਲ� ਿਵਛੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਤੇ ਕਾਮ ਭਟਕਾਊ ਬੁੱ ਤ+ ਨਾਲ 

ਸਿਜਆ ਇਕ ਲਾਅਨ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਚਾਰ� ਪਾਸੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਉਨ- + ਤ� ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ 

ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਸੰੁਦਰ ਮੁਿਟਆਰ+ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨ+ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਨ&  ਹਲਕੇ 
ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾੜ-ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨ&  ਗਾੜ-ੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱਕ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 
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ਉਨ- + ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਿਤੰਨ&  Bਠ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਿਤੰਨ+ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ Bਪਰ ਉਠ& । ਕਰਤਾਰ 

ਨ&  ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਬੁੱ ਲ-+ 'ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਉਨ- + ਦੇ ਸਡੌਲ ਸਰੀਰ+ 

'ਤੇ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਖ+ ਿਵਚ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ-ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ- + ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ। 
ਪੀਲੀਆਂ ਸਾੜ-ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨ&  ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫਰਾਕ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨ&  ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ 

ਕੇ ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਉਨ- + ਦੇ ਿਸਰ+ ਨੰੂ ਉਤ+ਹ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਮੰੂਹ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਸਡੌਲ ਗਰਦਨ+ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ+ ਲਪੇਟ ਲਈਆਂ। 
ਕੁੜੀਆਂ ਨ&  ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਿਵਚ ਇਕ ਹਰਕਤ ਦੌੜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਨ- + ਨੰੂ ਉਵ< ਹੀ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਿਰਆ। ਪੈਰ ਦਾ ਠ& ਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨ&  
ਸਾਹਮਣਾ ਕਮਰਾ ਖੋਿਲ-ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਿਚਟਕਨੀ ਅੜਾ ਲਈ। 

ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਿਨਗਾਹ ਭੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਹਾਲੇ 

ਵੀ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ Bਪਰ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਆਪਣੇ ਹੁਲੀਏ- 
ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਰਾਕ 'ਤੇ ਝੁਕੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਤ�ਾਹ ਿਜਹਾ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਿਕਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸ,ਕੜੇ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਾਕ, ਿਕੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸ+ ਪੰਦਰ+ ਦੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਸਰ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਹ+ ਨੰੂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੱਥ Bਪਰ ਉਠਾਨ ਦੀ ਿਨਸਫਲ ਿਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਜਵ< ਹੱਥ+ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮਰ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਉਹਨੰੂ Bਕਾ ਪਸੰਦ ਨਾ 
ਆਈ। ਕੁਝ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹ ਨਾ ਸਿਕਆ। 

ਕੁੜੀ ਨ&  ਫੇਰ ਿਜਵ< ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ+ ਨੰੂ ਪਿੜ-ਆ। ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਉਹਨ&  ਉਤ+ਹ ਚੁੱ ਿਕਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕਦਮ 

ਹੇਠ+ ਵੱਲ ਝੁਕ ਿਗਆ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਜਾਣੇ ਪਿਹਚਾਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਸੀ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਦ� ਉਸ ਿਨਗਾਹ+ Bਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤ+ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ 
ਿਟਕ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਨ ਲੱਿਗਆ। ਕੁੜੀ ਉਹਨ&  ਿਕਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। 

ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਿਹਲ+ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 

''ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਨਾਲ ਪੜ-ੀ ਹੋਵੇ, ਨਹ)। ਉਨ- + ਤ+ ਸਭ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹ+, ਇਹ ਉਸ ਨੰੂ 

ਇਕ ਇੰਟਰਿਵਯੂ 'ਤੇ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਦੋ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ&  ਬੈਠ&  ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੁਲ ਿਮਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 

ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨ&  ਪਿਹਲ+ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਨਹ) ਿਮਲੀ ? ਮੇਰੇ ਵ+ਗ ਹੀ ਿਫਰਦੀ ਰਹੀ 
ਹੋਣੀ ਏ।ਂ ਨਹ) ਪੈਸਾ ਪੱਲੇ ਹੋਣਾ।'' ਕਰਤਾਰ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਸਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਅੱਖ+ ਿਵਚ� ਹੰਝੂ ਨਦੀਆਂ ਵ+ਗ ਵਿਹਣ ਲੱਗੇ। 
ਹਉਿਕਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਿਜਵ< ਸਦੀਆਂ ਤ� ਸ+ਭੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਬੰਨ-  ਟੱੁਟ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੀਬ ਮਮਤਾ 
ਿਵਚ ਗ�ਸੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰ ਜਣ ਲੱਗੇ। 

''ਇਕ ਅਲੜ- ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਆਖਰ ਇਨ- + ਹੋਟਲ+ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ?'' 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਘੁਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਜਦ� ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਿਮਲੀ ਸੀ-ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਅਲੜ- ਸੀ। ਨਵ) ਨਵ) ਕਰੀ ਐਮ.ਏ. ਦਾ ਨਸ਼ਾ 
ਠਾਠ+ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ, ਚੰਦ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਿਵਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤ� ਔਰਤ ਤੱਕ ਦਾ 
ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱ ਢੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਲੜ--ਪਨ, ਸ਼ੋਖੀ ਤੇ ਬਲੰਦ-ਹੌਸਲਾ ਿਜਵ< ਿਕਸੇ 

ਪਹਾੜੀ ਖੱਡ ਿਵਚ ਧਸ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗਲ ਦੁਆਲੇ ਕੁੜੀ ਨ&  ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ+ ਲਪੇਟ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ+ ਿਵਚ ਇਕ 

ਅਜੀਬ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ! ਅੱਜ ਿਜਵ< ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ਿਵਚ ਨਵ+ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 

ਿਜੰਨ&  ਸੀਨ ਉਹਨ&  ਖੇਡੇ ਸਨ। ਿਜੰਨ&  ਪਾਰਟ ਿਨਭਾਏ ਸਨ। ਸਭ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਿਨਭਾਣੇ ਪਏ 

ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਿਜਵ< ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਨੰੂ ਉਹ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਤਾਰ 

ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਨਣ ਲਈ ਮਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਕੁੜੀ ਨ&  ਘੜੀ ਵੱਲ ਸੱੁਟੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਚ ਤੱਿਕਆ। ਿਬਲਕੁਲ ਸ਼+ਤ 

ਸਨ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। 

''ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਿਗਆ-ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤ+ Bਪਰ ਚੱਲੀਏ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਿਕਸੇ 

ਆਪਣੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਿਮਿਲਆ। ਨਹ) ਤੇ ਮ, ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਘੁਟਣ ਿਵਚ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ ਆਂ। ਕੁਝ 

ਕਿਹਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਦਲ ਉਬਲ ਿਰਹਾ, ਖ਼ਬਰੇ ਿਕ7 ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਿਜੰਨ&  ਆਏ ਨ&  ਬਸ, ਬਸ ਭੁੱ ਖੇ 
ਬਿਘਆੜ+ ਵ+ਗ ਝਪਟਦੇ ਰਹੇ ਨ& । ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਿਵਚ� ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ 

ਹੈ-7ਜ ਹੋਏਗਾ ਤ+ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੀ !'' 
ਿਬਨ+ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰੀ। 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਚਾਰ ਅਰਾਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਪਲੰਘ ਡੱਿਠਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਉਨ- + ਿਵਚ� ਇਕ ਨੰੂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕੀਤਾ। 

ਅਸਮਾਨ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੀ। ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਬਦਲੀ ਟਪਕਦੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ। 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣੇ ਬਾਗ ਿਵਚ� ਆ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਹਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ 

ਿਨਗਾਹ+ ਬਰਾਬਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
ਿਕਹੜੇ ਿਖ਼ਆਲ+ ਿਵਚ ਗੁੰ ਮ ਏ ਂਤੰੂ ?'' ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱ ਪ ਤ� ਉਕਤਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨ&  ਗੱਲ ਤੋਰੀ। 

''ਮ, ਸੋਚਦਾ ਤੰੂ ਇਥ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚੀ ਿਕਵ< ? ਤੰੂ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਏ। ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਏ।ਂ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਈ ਸ਼ੌਕ 

ਸੀ ਤ+ ਮੈਰਜ ਕਰਾ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ।'' 

''ਸ਼ਾਇਦ ਤੰੂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ+ ਹੋਰ+ ਵ+ਗ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਕਾਮ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸਮਿਝਆ। ਠੀਕ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ 

ਤ� ਵੱਧ ਸੋਚ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ? ਕਾਸ਼ ! ਿਕਸੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨ&  ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਰਸਦੇ ਸੀਨ&  ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ। 
ਸਮਿਝਆ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਿਕੰਨਾ ਘੱੁਟ ਿਰਹਾ।'' 
ਫੇਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ+ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। 
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''ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮ, ਤੇ ਨਹ) ਸਮਝਦਾ। ਇਥੇ ਕਾਮ-ਿਤ�ਪਤੀ ਤ� ਿਸਵਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ।'' ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਿਵਅੰਗ ਕੀਤਾ। 

''ਦੱੁਖ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਿਕ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਨਹ) ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੰੂ ਸਭ ਜਾਿਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਤ+ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਹੋਠ+ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆ7ਦੇ। ਇਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਚਾਅ ਨਹ) ਹੁੰ ਦਾ-7ਜ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ 

ਆ-ਕੁਝ ਆ7ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨ& , ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਖ ਲਈ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜ-ੀਆਂ। ਛੱਡ ਪਰ-ੇ, ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲ+ ਿਵਚ ਕੀ ਿਪਐ ? ਇਥੇ ਬਹੁਤੀ ਿਗਣਤੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਖੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਏ। ਨਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਗੁੱ ਟ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਭੇੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਦ� ਆਪਾ ਸੱੁਟੀਦਾ ਹੈ ਤ+ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਕੀ ਜਾਣੇ 

? ਉਨ- + ਦੇ ਿਦਲ+ ਿਵਚ ਨਾ ਰਿਹਮ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ+ ਦਾ ਕੋਈ ਿਖ਼ਆਲ। ਇਕ ਲੀਰ+ ਦੀ ਗੁੱ ਡੀ ਵ+ਗ 

ਿਜਵ< ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਲਣਾ, ਪੁਤਲੀ ਵ+ਗ 7ਗਲ+ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ, ਭੁੱ ਖੇ ਦ,ਤ+ ਵ+ਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਨD ਚ ਲ,ਦੇ 

ਨ& -ਿਜਵ< ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਈ ਸੱੁਟ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸਵੇਰ ਨਹ) ਹੁੰ ਦੀ ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ 

ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਇਕ ਇਕ ਯੁਗ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜ+ਦਾ। ਇਨ- + ਦੇ ਹੱਥ, ਇਨ- + ਦੇ 

ਜੱਫੇ ਿਕਸੇ ਫ+ਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਿਤਆਂ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ) ਹੁੰ ਦੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤ+ 'ਤੇ ਤੁਲ ਜ+ਦੇ ਨ&  
ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹ) ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਿਦਨ ਸਰੀਰ ਭੱਠ&  ਵ+ਗ ਤਪਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 
ਿਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੋਆਂ ਹਵਾੜ+ ਬਣ ਕੇ ਉਠੱਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੁਟਦੈ, ਿਜਵ< ਜਾਨ ਹੀ 
ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸ) ਕਦੇ ਇਨ- + ਕੌੜੀਆਂ ਘੱੁਟ+ ਨੰੂ ਚੱਿਖਆ ਨਹ) ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ।'' 
ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਸੰਮ ਆਈਆਂ ਸਨ। 

''ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ। ਿਤੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣ+ ਨ& , ਦੋ ਿਨੱਕੇ ਭਰਾ, ਮ+ ਬੁੱ ਢੀ ਤੇ ਿਪਉ ਦਾ 
ਸਾਇਆ Bਠ&  ਤ+ ਿਜਵ< ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨ& , ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 

ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਿਕਸੇ ਸਮ< ਿਪਉ ਨ&  ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਐਮ.ਏ. 
ਕੀਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਆਸ+ ਤੇ ਉਮੰਗ+ ਸਨ ਉਨ- ) ਿਦਨ) : ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈਆਂ 

ਨ& ....ਨੌਕਰੀ ਇਕ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੁਆਬ !....ਿਕੰਨ&  ਵਰ-ੇ ਦਫ਼ਤਰ+ ਿਵਚ ਚੱਕਰ 

ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ...ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ ਰਾਤ+ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ....ਇਸ ਤ� ਿਬਨ+ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹ) ਸੀ 
ਰਿਹ ਜ+ਦਾ। ਖਰਚੇ ਮੱੁਕ ਗਏ ਸਨ....ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਨਹ) ਸੀ ਰਹੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤ+ ਫੇਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ 
ਹੋਈ....ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਿਰੜੀ ਜਾਊ....ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ&  ਤ+ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈਣ ਭਰਾਵ+ ਦੇ ਸੁਪਨ&  ਤ+ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਰਿਹਣ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨ&  ਵਫਾਈ ਨਾ ਵਖਾਈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਬਾਹ+ ਿਵਚ ਉਨਾ ਿਚਰ 

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਜਦ� ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਨੌਕਰੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਹੋਰ। ਹਾਰ ਕੇ ਮ, ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ। ਹੋਰ ਇਲਾਜ 

ਈ ਭਲਾ ਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਘਰ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ...ਤੇ ਇਥ� ਿਜਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣਦਾ ਘਰ 

ਘੱਲ ਿਦਨੀ ਆਂ। ਸੋਿਚਆ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ+ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ+ ਤ� ਆਪਾ ਬਚਾਅ 

ਸਕਣ। ਹੁਣ ਿਜਵ< ਇਨ- + ਹੋਟਲ+ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੰਦ ਨਹ) ਿਰਹਾ। ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਮਸ+ ਇਕ 

ਅੱਧ ਰਾਤ ਲਗਦੀ ਏ ਤੇ ਮਸ+ ਪੰਝੀ ਤੀਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਧਰਦੇ ਨ& , ਫੇਰ ਮਹੀਨ&  ਿਵਚ ਡੇਢ ਸੌ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹੋ 
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ਪਜ਼ਲਸ,ਟ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘੁਣ ਬਣ ਕੇ ਖਾਈ ਜ+ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਆਂ ਇਨ- + ਮਾਲਕ+ 'ਤੇ ਝਪਟ 

ਪਵ+। ਆਖਰ ਇਕ ਿਦਨ ਤੇ ਝਪਟਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰਾਤ ਦੇ ਲ, ਦੇ ਨ& । ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਈ ਪੰਝੀ ਤੀਹ 

ਕੁ ਿਦੰਦੇ ਨ& । ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਨ- + ਦੀਆਂ ਗੋਗੜ+ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜ+ਦੇ ਨ& । ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ....ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 

ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ....ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਸ+ ਟਰਨ ਆ7ਦੀ ਹੈ....ਕੋਈ ਤੰੂ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਮ, ਤੇ ਬੱਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ� 
ਉਕਤਾ ਚੁਕੀ ਆਂ....ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੁਣ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹ) ਰਹੀ। ਇਥ� ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਰ ਮ, ਜਾਵ+ ਿਕਥੇ....ਸਾਰਾ ਵਾਯੂ 

ਮੰਡਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ ਅਗੇ ਮੈਿਰਜ ਦੀ ਪਰਾਬਲਮ ਅੜੀ ਖੜੀ। ਮੈਨੰੂ ਕੌਣ ਖੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਿਨਭ+ਦਾ ਜਾਏਗਾ ? ਇਹ ਤ+ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੱੁਲ ਏ। 
ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਚ� ਿਤ�ਪ ਿਤ�ਪ ਹੰਝੂ ਵਿਹੰਦੇ ਰਹੇ। 

ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨ&  ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅੱਖ� ਉਹਲੇ ਕਰ ਕੇ 
ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ। 

''ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਈ ਏ....ਮ, ਠD ਕਰ+ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਿਗਆ ਹੋਇਆਂ...ਘਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ...ਦੋ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਿਵਕ ਗਈ ਸਗ� ਮ, ਤੇ ਆਪ ਠੂਠ&  ਫੜਾ ਿਦੱਤੇ ਨ&  ਘਰਵਾਿਲਆਂ 

ਨੰੂ....। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਹੈ....ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਤ+ ਠੀਕ, ਨਹ) ਫੇਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਘਰ ਪਰਤ+ਗਾ।'' 

''ਕੀ ਤੰੂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਏ ਂ?'' 

''ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮ, ਜੱਜ ਬਣ ਿਗਆਂ....ਇਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹ) ਤੇਰੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਕੀ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਆਏ 

ਹੋਣਗੇ....ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣ)...ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ...ਇਸ 

ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂ....ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ...ਵੇਖੋ ! ਆਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨ&  ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਈ 

ਆ...ਕੱਲ- ਨੰੂ ਕੀ ਬਣਦਾ ? 

''ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤੇ ਆਇਆਂ ?'' 

''ਹੂੰ ....।'' 

''ਉਸ ਲਈ ਮ, ਵੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ ਏ, ਦੋ ਰਾਤ+ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨ& ।'' 

''ਅੱਛਾ !'' 

''ਹੂੰ ....।'' 

''ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ?'' 

''ਚੀਫ਼ ਕੋਲ।'' 
ਫੇਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱ ਪ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਦੋਨ+ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਿਫਕਰ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। 

''ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ...ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ, ਿਮਲ ਗਈ...ਨਹ) ਤੇ ਫੇਰ ਜ+ 
ਮ, ਨਹ) ਜ+ ਉਹ ਨਹ)।'' ਕੁੜੀ ਨ&  ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। 
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''ਵੇਖੀਏ ਫੇਰ ਕੌਣ ਪਿਹਲ+ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ?'' ਉਹਨ&  ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

''ਮ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹ) ਜਾਣਾ ਜ+ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜ+ ਫੇਰ ਹੱਥ+ ਿਵਚ ਗਿਹਣੇ (ਹੱਥਕੜੀਆਂ)।'' 

'ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ! ਹੋਟਲ+ ਦੀਆਂ ਿਵਸਕੀਆਂ ਤ� ਮ, ਅੱਕ ਗਈ ਹ+। ਇਨ- + ਹੋਟਲ+ ਨਾਲ�, ਅਮੀਰ+ 
ਦੀ ਚਾਪ-ਲੂਸੀ ਨਾਲ� ਤ+ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ+ ਲਈ ਮੌਤ ਜ+ ਜੇਲ- ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਈ ਚੰਗੀਆਂ। ਇਸ 

ਤਰ-+ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਲੱੁਟਣ ਦੀ ਇਨ- + ਨੰੂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨ& । 
ਬਸ ਵੇਖ) ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ? ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸ ਤੇਰੇ ਿਵਚ� ਲੱਭ ਪਏ ਨ& । ਇਹ ਰਾਤ, ਇਹ 

ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਕ ਨਵ) ਅੱਗ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਿਜਸ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਜ ਅਸ+ ਿਮਲ ਕੇ ਬੀਜ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ! ਸਾਡੀ 
ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ Bਗਣ, ਵਧਣ ਫੁੱ ਲਣ ਤੇ-ਫੇਰ-।'' ਕੁੜੀ ਨ&  ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ+ ਿਵਚ 

ਵਲੇਟ ਿਲਆ। 

''ਆਪ+ ਆਪਣੇ ਬੀਜ+ ਨੰੂ ਿਸੰਜ+ਗੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ....।'' 
ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਸਮ+ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਕਰਨ+ ਨਾਲ ਨਵ) ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀਆਂ 

ਯੋਜਨਾਵ+ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚ� ਉਨ- + ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਇਕੋ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦਾ 

ਇਕੱਠ ਬੱਝਾ ਸੀ। 

ਰਿਹੰਦੇ ਬਾਕੀ ਚੰਦ ਕੁ ਘੰਟੇ ਉਨ- + ਜਾਗ ਕੇ ਿਬਤਾਏ। ਖ਼ਬਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਜ+ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰ ਗਰੇ ਨਵ< ਬੀਜ+ 

ਕਰਕੇ ਉਨ- + ਨੰੂ ਨ)ਦ ਨਹ) ਸੀ ਆਈ। 
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ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਜ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ, ਦਸ ਵਜੇ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜੇ ਚੀਫ਼ ਨੰੂ ਇੰਨ&  ਿਦਨ ਚੜ-ੇ ਹੀ ਿਮਲਣਾ ਸੀ ਤ+ ਰਾਤ ਨੰੂ ਆ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਿਬੱਲ 

ਬਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤ+ ਿਪੰਡ� ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਰਾਤ 'ਿਨਊ ਹੋਟਲ' ਿਵਚ ਿਬਤਾ ਕੇ ਉਸ ਨ&  ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ 

ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨ&  ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ� ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤ+ ਉਹਦੇ ਿਬੱਲ 

ਤ+ ਚੁਕਾਣੇ ਹੀ ਹੋਏ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ? ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹ) ਸੀ 

ਕਰਦਾ। ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸੋਚ ਸੋਚ ਉਹਦਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਚਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ 

ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। 
ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਮਸ+ ਸਰਦਾਰ ਚੀਫ਼ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਕੋਠੀ ਿਗਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ 

ਤ+ ਵਾਪਸ ਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇਕ ਪਲ ਿਗਣ ਿਗਣ ਕੱਟਣ ਲੱਿਗਆ। 
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ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਘੰੁਮਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਲੜ--ਪਨ, ਅਟਕਅਟਕ 

ਤੇ ਸ਼ਾਨD -ਸ਼ੌਕਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਚੱਕਰ ਨ&  ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਰੋਲ ਕੇ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ 

ਿਕੰਨ&  ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ। ਅਫ਼ਸਰ+ ਇਕ ਲਾਵਾਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 

ਨ+ਹ ਦੀ ਝੰਡੀ ਿਵਖਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਿਕੰਨ&  ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜਬਰ ਉਹਨ&  ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ 

ਝੱਲ ਲਏ ਸਨ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥ+ ਕਰਤਾਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹ) ਹੁਣ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰ ਬਿਹੰਦਾ ? ਹੁਣ ਇਕ ਦੇਵੀ 
ਵ+ਗ ਆਪਾ ਵੇਚ 'ਹੋਰ+ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ' ਦਾ ਜੋ ਉਦਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਆਪਾ ਵੇਚ ਕੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣ+ ਨੰੂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵਚ ਝੋਕਨ ਤ� ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲਾ 
Bਦਮ ਨਹ) ਸੀ। ਰਾਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ+ ਿਵਚਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨ&  ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕ ਗਿਹਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵ) ਸੇਧ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ+ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਇਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਿਚਣਗ ਿਜਹੀ ਪ�ਾਪਤ 

ਹੋਈ ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 
ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ� ਸਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ+ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਗੁੱ ਟ ਸੀ। ਕਦਮ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 

ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਿਪਛੇ ਚੀਫ਼ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨੰੂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ 

ਿਗਆ ਸੀ। 

''ਿਕ7 ਜੀ ?'' ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਗੁਟ ਹੋਏ ਆ7ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤ� ਉਹਨ&  ਝੱਟ ਕਾਰ ਿਵਚ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

''ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਿਗਐ। ਸਭ ਨD ਟ ਕਰਾ ਆਇਆ।'' ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਇਸ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਜਵ< ਖ਼ੁਦ 

ਚੀਫ਼ ਹੋਵੇ। 
ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ+ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚ� ਉਨ- + ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਇਕੋ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੱਝਾ ਸੀ। 
ਰਿਹੰਦੇ ਬਾਕੀ ਚੰਦ ਕੁ ਘੰਟੇ ਉਨ- + ਜਾਗ ਕੇ ਿਬਤਾਏ। ਖ਼ਬਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਜ+ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰ ਗਰੇ ਨਵ< 

ਬੀਜ+ ਕਰਕੇ ਉਨ- + ਨੰੂ ਨ)ਦ ਨਹ) ਸੀ ਆਈ। 
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ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਰ ਿਵਚ ਆਏ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕਦਮ+ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। 

''ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਫੇਰ ? ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।'' 

''ਨਹ) ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਨਹ) ਹੋਟਲ ਨੰੂ ਚਲਦੇ ਆਂ।'' 

''ਪਰ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋ ਿਗਐ, ਦਸ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਆਂ-ਨF  ਵੱਜ ਗਏ ਨ& ...।'' 

''ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਦੋ ਵਜੇ ਹੋਊ ! ਸਮ+ ਕ,ਸਲ ਹੋ ਿਗਆ, ਫੇਰ ਚਲ+ਗੇ।'' ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ&  ਫੇਰ 

ਿਕਹਾ। 
ਕਾਰ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ। 
ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨ&  ਦਬੋਚੀ ਰੱਿਖਆ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦ� ਕਦੇ 

ਉਹਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਸਾਰਾ ਦੁਪਿਹਰਾ ਫੇਰ ਉਨ- + ਹੋਟਲ ਦੇ 'ਵੇਿਟੰਗ ਰੂਮ' ਿਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋ ਦੀ ਥ+ 

ਿਤੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਵ+ ਵਾਕਫ ਉਨ- + ਿਵਚ ਹੋਰ ਆ ਰਿਲਆ ਸੀ। 
ਖਾਣੇ ਦਾ ਿਬੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜ7 ਿਜ7 ਚੀਜ਼+ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਿਟਕਦੀਆਂ 

ਜ+ਦੀਆਂ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਦਲ ਧੜਕਣ ਲਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਿਬੱਲ ਸਹਾਰ ਨਹ) ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਹ 

ਚੰਗੀ ਤਰ-+ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 
ਨਵ+ ਮੰੁਡਾ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਦਾ 

ਕਾਕਾ ਸੀ। ਿਕੰਨ+ ਿਚਰ ਉਨ- + ਿਵਚ ਗੱਲ+ ਬਾਤ+ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਿਬਜਨਸ ਵਪਾਰ+ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+, ਔਰਤ+ਮੁ 

ਿਟਆਰ+ ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਕ-ਮੁਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਗੱਲ+ ਤ� ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਭ+ਪ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੰੁਡਾ 
ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਿਪਉ ਦੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠ&  ਠ& ਕੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਦਲ ਧੜਿਕਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਪਆਰ ਤੇ ਉਸ 

ਪ�ਤੀ ਅਟੱੁਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨ&  ਉਹਦੇ ਿਖ਼ਆਲ+ ਨੰੂ ਦਬੋਚ ਿਲਆ। 
ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹਰਾਮ ਥੋੜਾ ਕਰੂ। ਇਥ� ਤੱਕ ਿਖੱਚ ਕੇ ਵੀ ਿਲਆਇਆ....ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਰਿਚਆ।'' ਸੋਚ 

ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 
ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ� ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਿਬੱਲ ਇਸ ਨਵ< ਵਾਕਫ ਨ&  ਚੁਕਾ 

ਿਦੱਤਾ। 
ਉਸ ਨ&  ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੂਈਆਂ ਸਰਕ ਕੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰ-+ 'ਤੇ ਜਾ 

ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਵਜੇ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਦਾ ਸਮ+ ਸੀ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੋ ਮੀਲ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ) ਸੀ। 

''ਸਾਢੇ ਬਾਰ+ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਚੱਲੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ।'' 

''ਇੰਜ ਕਰ ਤੰੂ ਚੱਲ, ਮ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਕਾ ਆ7ਦੇ ਆਂ ਬਸ, ਮਸ+ ਿਮਿਲਆ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹ) ਕਦ ਿਮਲੂ।'' 
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ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਬੱਲ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾਅ 

ਕੇ ਉਹਨ&  ਦਫਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਿਲਆ। 
ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਸਾਰਾ ਡੇਢ ਦੋ ਮੀਲ ਤੇ ਪ,ਡਾ ਸੀ। ਇੰਨ&  ਕੁ ਸਫਰ ਲਈ ਿਕ7 ਿਕਸੇ ਸਕੂਟਰ 

ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੋ ਿਤੰਨ ਰੁਪਏ ਪੂਜੇ ਜਾਣ। ਏਨ&  ਪੈਿਸਆਂ ਿਵਚ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਿਕਹੜਾ ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਿਰਆ 

ਨਹ) ਸੀ। 
ਕੜਕਦੀ ਧੁੱ ਪ ਿਵਚ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਿਪਆ। 
ਪੰਜਾਬਣ ਬਣੀ ਖੜੀ ਕੁੜੀ ਨ&  ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਵਚ ਢੇਰ ਕਰ+ਤੀ 

ਸੀ। ਸ,ਕੜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਥ+ ਇਕ ਸਾਦੀ ਿਜਹੀ ਸਫੈਦ ਸਾੜ-ੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਥ+ 
ਸਾਦੀ ਿਜਹੀ ਲੰਬੀ ਗੁੱ ਤ ! 

ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 
ਅੰਦਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭ+ਤ ਭ+ਤ ਦੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ-ਏਬਲ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਡਰੈਸ+ ਿਵਚ 

ਸਜੇ ਨੌਜਵਾਨ+ ਿਵਚ ਉਹ ਏਸ ਤਰ-+ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਿਜਵ< ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਿਕਸੇ ਓਪਰੀ ਥ+ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨ- + 'ਤੇ 

ਕਈਆਂ ਨ&  ਿਵਅੰਗ ਕੱਸੇ ! 

''ਚਲ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਆਪ+ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆਂ ਨੌਕਰੀ ! ਜਦ� ਇਹ ਿਫਰਨ ਡਹੀ ਏ ਜੋੜੀ !'' ਉਹ 

ਬੇਿਧਆਨ&  ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ+ ਿਵਚ ਰੁੱ ਝੇ ਰਹੇ। 

''ਮੇਮ ਤ� ਪੰਜਾਬਣ ਬਣਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮੰਟ ਲਾਇਆ।'' ਬ,ਚ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਿਕਹਾ। 

''ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱ ਲ ਿਗਐ.ਂ..ਹੁਣ ਅਸ) ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਨ&  ਨ&  ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪ,ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕ+ ਉਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ&  
ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਮ, ਉਨ- + ਸਭ ਨੰੂ ਿਤਲ+ਜਲੀ ਦੇ ਆਈ ਹ+।'' 

''ਬਸ ਛੱਡ ਆਈ ਹੋਟਲ ਨੰੂ ?'' 

''ਤੇ ਹੋਰ ! ਤੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਨਹ) ਸੀ। ਜ+ ਅੱਜ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣ ਜਾਣੈ ਤੇ ਨਹ) ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਹਮਾਨ। 
ਆ7ਦੀ ਹੋਈ ਚੀਫ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਆਖ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਆਈ ਸ+। ਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 

ਿਦ�ੜ ਹ+।'' 
ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ+ ਗੈਰਜ ਿਵਚ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰ+ 'ਤੇ ਿਟਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਫ਼ਸਰ+ 

ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰ+ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਣ ਵਾਲੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਾਰ 

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰ ਚੀ ਸੀ। 
ਗੱਲ+ ਮਾਰਿਦਆਂ ਉਨ- + ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਕਤ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। 

''ਪਿਹਲ+ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤ� ਿਪਛ� ਆਈ। ਿਜਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ 

ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ ਕ�ੋਧ ਨਾਲ ਭੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਿਦਲ ਧੜਕਨ ਲੱਿਗਆ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ। 
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''ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਪਰਮਜੀਤ, ਘਬਰਾ ਿਕ7 ਗਈ ਏ ਂ ? ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਭੱਖ ਿਕ7 ਿਰਹਾ ?'' 

''ਉਹ ਚੀਫ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਈ ਕੋਈ ਨਹ)। ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ! ਮ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ 
ਰਹ+ਗੀ, ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵਕਤ !'' 

Bਧਰ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਤਾਰ ਖੜਾ ਕੰਬਦਾ ਿਰਹਾ। 

''ਮ, ਚਲਨੀ ਆਂ, ਫੇਰ ਿਮਲੰੂ।'' 

''ਪਰ ਿਕੱਥੇ ?'' 

ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਸੁਿਣਆ ਦਿਹਲੀਜ+ ਿਵਚ ਖੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਉਸ ਨੰੂ Bਚੀ Bਚੀ ਵਾਜ+ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਜੇਲ- ਦੀਆਂ ਸੀਖ+ ਿਵਚ। ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹ) ਿਮਲਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਿਨਭਾਈ।ਂ 

''ਜੀਤੀ ਜ਼ਰਾ ਠਿਹਰ-ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ-ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ।'' ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੋਕਿਦਆਂ ਰੋਕਿਦਆਂ ਉਹ ਸੜਕ 

ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। 
ਉਹਨੰੂ ਿਮੰਟ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਚਪੜਾਸੀ ਹਾਕ+ ਤੇ ਹਾਕ+ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ 

ਅੰਦਰ ਸੀ, ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕੇ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੰੂ 

ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜ ਸਿਕਆ। 
ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ+ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। 

ਅੱਜ ਉਸ ਤ� ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ 

ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਅਸੀਸ+ ਵੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹਨ&  ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਈ ਮੁਕਾ 
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਿਕੰਨ+ ਹੀ ਿਚਰ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ+ ਦੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਟਲ+ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਨਾ ਉਹਨੰੂ ਜੀਤੀ 
ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ। 

ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੱਸ+ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧਰੋਹ ਦਾ ਉਹਨੰੂ ਦੱੁਖ ਸੀ। 
ਅਗ� ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੜ-ਿਦਆਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਮੰੁਡਾ ਿਮਲ ਿਪਆ। 

''ਿਕ7 ਬਈ ਕੀ ਬਿਣਆ ਫੇਰ ?'' B&ਝੇ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨ&  ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਪੁੱ ਿਛਆ। 

''ਠੀਕ ਈ ਰਹੇਗਾ।'' 

''ਵੇਖੋ ਕੀਹਦਾ ਿਸਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ।'' ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾ7ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਫੇਰ ਿਕਹਾ। 

''ਿਸਤਾਰਾ ਤ+ ਚਮਕ ਿਗਆ ਿਪਆਰੇ।'' 

''ਕੀਹਦਾ ?'' ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨ+ ਲਵੇਗਾ। 

''ਆਪਣਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀਹਦਾ ?'' ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਬੱਸ 'ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਿਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨ&  ਿਕਹਾ। 

''ਤੁਹਾਡਾ-'' ਕਰਤਾਰ ਚFਕ ਿਪਆ। 

''ਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸ ਦਾ-ਪੂਰੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚੇ ਨ& ।'' 
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''ਪਰ ਿਰਜਲਟ ਤੇ ਕੱਲ- ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸੀ।'' 

''ਕੌਣ ਆਖਦਾ ? ਨD ਿਟਸ ਲੱਗ ਿਗਐ, ਮ, ਖ਼ੁਦ ਪੜ- ਕੇ ਆਇਆਂ।'' 

''ਤੰੂ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਦ,, ਤ+ ਕੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ?'' 

''ਿਕਹੜਾ ?'' ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ, ਬਈ ਵਾਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡ ਿਗਐ, ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਖਰਿਚਆ ਤੰੂ?'' 

''ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ !'' ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ। 

''ਬਸ ! ਤ+ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹ) ਬਿਣਆ। ਦਸ ਤ+ ਸੌਹਰਾ ਮੈਥ� ਨਕਦ ਲੈ ਿਗਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ 

ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ....ਕਦੇ ਫੇਰ....।'' ਆਖਦਾ ਮੰੁਡਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ- ਿਗਆ। 

''ਉਹ ਪਥਰਾ ਿਗਆ। ਹੋਸ਼ Bਡ ਗਏ-ਹਨ& ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ...ਬਸ ਸਟ,ਡ ਹੇਠ+ ਘੰੁਮਣ ਲੱਿਗਆ। ਮਸ+ 

ਿਡੱਗਦਾ ਿਡੱਗਦਾ ਉਹ ਬ,ਚ 'ਤੇ ਬੈਿਠਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ ਿਜਵ< ਉਹਦਾ ਿਪਉ ਖੇਤ ਿਵਚ ਖੜਾ 
ਕੂਕ+ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਿਸਵਾ ਲਟ ਲਟ ਬਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਮ+ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ 

ਭੈਣ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਿਦਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਸੱੁਟੇ। 

''ਪਰ ਇਸ ਤਰ-+ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹ) ਹੋਣਾ। ਪਿਹਲ+ ਉਸ ਸਰਦਾਰੜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਤ+ ਫੜ+ ਜਾ ਕੇ-ਮੈਨੰੂ 

ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤੈ ਇਸ ਤ� ਤੇ ਮੌਤ ਭਲੀ।'' ਉਹਨ&  ਸੋਿਚਆ। 
ਉਹ ਉਿਠਆ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਣ ਲੱਿਗਆ। 

ਉਹਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ< ਉਹਨ&  ਅਤੇ ਜੀਤੀ ਨ&  ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹ) ਸਗ� ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ 

ਲੱਖ+ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਗੂੜ-ੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਿਸੰਜ ਕੇ ਬੀਜ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ। 

______________________ 
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ਅੰਿਤਕਾ 

 

(ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਿਹਰਾ ਵੱਲ� ਮੁੱ ਢਲੇ ਨਾਵਲ 'ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ' ਤੇ 'ਕਾਫ਼ਲਾ'  

ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੋਜ ਪੱਤਰ।) 
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ਮੱੁਢਲੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਿਰਪੇਖ 

 

ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ< ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੀ ਚੜ-ਤ ਦੇ ਸਮ< ਦੀ ਉਪਜ 

ਹਨ। ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ+ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 

ਸੀਮਾ ਇਨ- + ਲਿਹਰ+ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ+ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਹੀ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਧਰਮ, ਸੁਧਾਰ, ਰੁਮ+ਸ, ਪ�ਗਤੀ, 

ਰੋਹ, ਿਵਦ�ੋਹ ਆਿਦ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ) ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਪ�ਬਲ ਅਕ+ਿਖਆ 

ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਰ+ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਛਤ ਤਬਦੀਲੀ 

ਨਹ) ਵਾਪਰੀ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪ�ਬਲ ਅਕ+ਿਖਆ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ)ਦੇ ਿਵਧੀ-ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹਕੀਕਤ ਨੰੂ 

ਆਤਮਪਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛ+ਗ ਕੇ ਮਨD ਇੱਛਤ ਪਾਤਰ+, ਘਟਨਾਵ+ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਰਾਹ) ਸਰਲਿਕ�ਤ 

ਗਾਲਿਪਕ ਚੌਖਿਟਆਂ ਿਵਚ ਢਾਿਲਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਦੌਰ+ ਦੋਰਾਨ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਇੱਛਤ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤ� ਦਸ-ਪੰਦਰ+ ਵਰ-ੇ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ 

ਟੱੁਟਣ ਉਪਰੰਤ, ਹਕੀਕਤ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ-ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਅੰਿਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਵਲੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਚਤਰਪੱਟ Bਪਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ�ਬਲ ਅਕ+ਿਖਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲ,ਦੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ< 

ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ) ਿਕ ਇਹ 

ਨਾਵਲ ਕੇਵਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ- + ਦੀ ਰਚਨਾ-ਿਦ+ਸ਼ਟੀ ਸਰੌਤ ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ, ਕੰਵਲ ਦੇ ਰੁਮ+ਿਟਕ ਪ�ਗਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਸੀਤਲ ਦੇ ਹਕੀਕਤ- ਪਸੰਦੀ ਵਾਲੇ 

ਰੁਝਾਣ+ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ7ਦੇ ਹਨ। ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ+ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਿਵਚਲੇ ਇਸ ਿਮਸ਼ਰਨ ਿਵਚ 

ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਟਿਹਰਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮੱੁਖ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦਾ ਪ�ਿਤਿਨਧ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਕੇਵਲ 

ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ''ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜ+ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਰਸ਼+ ਹੀ ਨਾ ਥੰਮ-ਦੀਆਂ। ਪੱਕ ਕੇ ਿਤਆਰ 

ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲ+ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਰੁੜ- ਜ+ਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ+ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨ&  ਸ+ਭ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੀ 

ਿਹੱਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ...7ਝ ਵੀ ਿਤੰਨ ਿਕੱਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਕੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ...ਵੱਡੇ ਮ)ਹ ਪਏ। ਇਕ ਕੋਠਾ ਢਿਹ ਿਗਆ। ਹੇਠ 

ਆ ਕੇ ਬਲਦ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਤ� ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਵਰ-ੇ ਪਿਹਲ+ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ� ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਹੂ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚਲੀ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਿਦਆਂ ਛੋਟੀ ਿਕਰਸਾਨੀ ਿਵਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਅੱਗੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਿਕਰਤੀਆਂ 

ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪ,ਦੀ ਹੈ। ''ਿਤੰਨ+ ਿਵਚ� ਦੋ ਿਕੱਲੇ ਗਿਹਣੇ ਿਟਕ ਗਏ। ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਮਾ ਬਣ ਿਗਆ।'' ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਨ- + ਕਠD ਰ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹੂ ਿਮੱਟੀ ਤ� ਲੈ 
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ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਸ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਮਾਿਧਆਮ ਰਾਹ) ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਿਹਸ਼ ਿਜ7 ਦੀ ਿਤ7 ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਾਿਹਸ਼ ਇਸ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਿਤ ਕਠD ਰ 

ਹਾਲਤ+ ਦੇ ਚੱਕਰਿਵਊ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਦਰੁੱ ਸਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਪ�ਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਿਪਉ ਨੰੂ ''ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ...ਕੋਈ ਪ�ਵਾਹ ਨਹ) ਸੀ।...ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨ&  ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ 

ਦੀ ਿਜੱਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਿਪੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ 

ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ। ਉਨ- + ਦੀਆਂ ਗੱਲ+, ਅਟਕ+ ਮਟਕ+ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨ&  ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਲੂਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ 

ਅਫ਼ਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।...ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ....ਅਟੱਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਸ,ਕੜੇ ਿਵਘੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਖਰੀਦੇਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ+ ਦੀ ਘੂਕਰ ਿਪਆ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾਿਣਆਂ ਨਾਲ ਕੋਠ&  ਭਿਰਆ ਕਰਨਗੇ।'' ਭਾਵ< 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਿਪਉ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ+ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਧਰ ਨੰੂ ਅਧੂਿਰਆਂ ਲੈ 

ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਦਾਇਗੀ ਲੈ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ 

ਸੰਕਲਪਨਾ ਿਪਉ ਦੀ ਤਰ-+ ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਅੰਗ ਹੈ। ''ਕੀ ਕਦੇ ਮ, ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 

ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵ+ਗਾ।..ਪੰਜ ਦੇ ਜਦ� ਪੰਜਾਹ ਿਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਤ+ ਿਪਉ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਆਪੇ ਸ਼+ਤੀ ਿਮਲ 

ਜਾਊ।...ਮ, ਿਕ7 ਨਾ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ? ਕਾਸ਼ ! ਮ, ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਰੰਗਨੀਆਂ ਮਾਨਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ।'' ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ ਿਵਿਦਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ) ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੰੂ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਕਤ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਜਦ� ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ7ਦੀ ਹੈ ਤ+ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ 

ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ। ਿਵਆਪਕ ਪੱਧਰ Bਪਰ ਫੈਿਲਆ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਿਮਹਨਤ/ਯੋਗਤਾ/ 

ਿਲਆਕਤ/ਮੈਿਰਟ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁ ਆਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ ਇਸ 

ਭੰਜਨ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕਇਿਤਹਾਸ ਕ ਪੱਖ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੈਟਰਨ ਿਵਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ&  ਕਰਤਾਰ 

ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸੀਨ 

Bਪਰ ''ਹਰੀ ਕ�+ਤੀ'' ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਨਵ)-ਨਵ) ਅਮੀਰ ਬਣੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ&  

ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦੇ, ਫੁੱ ਕਰੇ, ਦੰਭੀ, ਿਵਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੱਲੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ 

ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ+ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਿਵਚਲੀ ਮਿਧਅਸਥਤਾ ਵਜ� ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼+ ਨੰੂ ਿਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰਤਾਰ 

ਇਸ ਮਿਧਅਸਥਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪ�ਾਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਤ+ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। 

ਮਿਧਅਸਥਤਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ-+ ਪੁੱ ਗ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹ)। 

ਨਤੀਜਾ ਅਸਫਲਤਾ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਾਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਜਮਾਤਣ ਪਰਮਜੀਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਮਨ+ ਅੰਦਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਵ< ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਨੱਜਗਤ 

ਰੋਹ/ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਬਦਲਾ-ਭਾਵ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਨਵ) ਿਵਿਦਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੱਧ ਸ਼�ੇਿਣਕ 

ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂਪਰਕਤਾ ਦਾ ਬੌਧਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦ<ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ+ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ 
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ਹਾਲਤ+ ਤੇ ਉਕਤ ਉਤੇਜਨਾ ਰਾਹ) ਆਤੰਕ ਦੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਆਿਖਆ ਦਾ ਮੱੁਲਕਾਨ ਗਲਪੀ ਸੰਦਰਭ 

ਿਸਰਜਨ ਿਵਚ ਤ+ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ� 'ਵੱਡੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬੀਜ+' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਾਵਲਕਾਰ 

ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ&  ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹ) ਿਵਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ Bਪਰ 

ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨ& ਤਾ 'ਅਜ਼ਾਦ' ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸਾਿਰਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ 

ਸਭਾ ਵੱਲ� ਿਪੰਡ ਨੰੂ 'ਸਵਰਗ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਸਮ+ 

ਬੀਤ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। 

           ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਵਲ 'ਕਾਫ਼ਲਾ' ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤ� ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸੰਰਚਰਾ ਇਕਿਹਰੀ ਿਬ�ਤ+ਤ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ 'ਲੰਮੀ 

ਕਹਾਣੀ' ਜ+ 'ਨਾਵਿਲਟ' ਹੋਣ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਦ<ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੀ ਿਬ�ਤ+ਤ ਗਤੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕਾਲਕਤਾ ਤੇ 

ਬਹੁਕਾਲਕਤਾ ਦੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵ+ ਿਵਚ ਫੈਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਵਲੀ ਚਿਰਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਪੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ 

ਇਹ ਿਵਸਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੋਝੀ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਦਾ ਇਹ ਿਵਸਤਾਰ 

ਪਾਤਰ+ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ- + ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਤ+ ਨੰੂ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ 

ਉਨ- + ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ Bਪਰ ਵੀ ਝਾਤ ਪਵਾਉਣ ਪ�ਤੀ ਰੁਿਚਤ ਹੋਣ ਰਾਹ) ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਿਪੰਡ ਦੇ 

ਸੀਨ ਉਪਰਲੀ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਿਜਕ ਵੰਡ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਵਰੋਧ+ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪ�ਗਟਾਿਵਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ Bਤੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਕੈਨਵਸ ਰਾਹ)ਿਨਰੂਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

'ਕਾਫ਼ਲਾ' ਨਾਵਲ ਦੇ ਕ<ਦਰ ਿਵਚ ਭੂਮੀਹੀਨ ਿਕਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਰਚਨਾ ਦਾ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹੱਥ� ਿਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬਹੁ 

ਪੱਧਰ ਆਰਿਥਕ-ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ ਿਵਚ ਿਘਰੀ ਇਕ ਬੁਲੰਦ ਿਕਰਦਾਰ ਵਜ� 

ਆਪਣਾ ਨਾਵਲੀ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ&  ਉਪਰਿਲਆਂ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਜ+ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਿਵ7ਤਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਸਾਿਜਸ਼+ Bਤੇ ਓੜੀ ਜ+ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤਕ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਕਲਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲੰਗਾਿਰਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ-ਿਦਆਂ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜੱੁਗ ਬਦਲ ਿਗਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਪ�ੇਮੀ/ਖਾਵੰਦ ਬਲਦੇਵ 

ਨੰੂ ਉਪਰਿਲਆਂ ਵੱਲ� ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਹੀਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ&  ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼�ੇਿਣਕ ਿਵਵਸਥਾ 

ਿਵਚਲੇ ਅਮਾਨਵੀਕਰਣ ਦੀ ਅਿਨਵਾਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਜ� ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਦੇ 

ਪਾਤਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨੱਜਗਤ ਿਵਰੋਧ ਅਤੇ ਵੈਰ ਦੇ ਵਾਹਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਉਪਰਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਿਵਕ ਿਵਰੋਧ+ ਨੰੂ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਗੰਧਲਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੱੁਖ+ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 

ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਉ Bਤੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੜ-ੇ ਿਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਤਰ+ ਰਾਹ) ਆਰਿਥਕ-

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰ+ ਵਾਲੀ ਕ�+ਤੀਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪ�ਵੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਨ- + 

ਦੇ ਦੱੁਖ+ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਰਾਹ) ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ੇ

ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਵਵਹਾਰਕ ਪੱਖ� ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ� ਿਵਸਵੇਦਾਰ+ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ+ 

ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਤਲ+ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਜੈਲਾ ਵੀ Bਜਲੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ 
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ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਪ�ੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਕ�ਅ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਣ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਮਨ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ-+ 

ਇਸ ਲਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਿਵਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱਧ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਕਰਦਾਰੀ ਦੀ 

ਬੁਲੰਦੀ ਤ� ਹੇਠ+ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਤਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦ<ਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੇ 

ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਉਕਤ ਲਿਹਰ ਦੇ ਮਨD ਰਥ ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਘਟਨਾ-ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਉਸ ਵੱਲ� ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ+, ਲਿਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਵਧਣ ਕਾਫ਼ਲਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਅਿਤ ਭਾਵੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਸਵੈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਦਰਸਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਨਾਵਲੀ ਪਾਠ ਿਵਚ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਬਰ, ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਖੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਿਵਰੋਧ+ ਨੰੂ ਪ�ਿਤ ਿਬੰਬਤ ਕਰਦੇ ਗਲਪ-ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ ਸਰੂਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਤ�ਾਸਦੀ ਨੰੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ 

ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੁਮ+ਿਟਕਤਾ ਬਦੋਬਦੀ ਕਾਮਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਾਵਲ ਨੰੂ Bਚੇ 

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਵੱਲ� ਦੋਵ< ਬਾਹ+ ਕੱਟੇ ਬੇਵੱਸ ਜੈਲੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ 

ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਮਾਪਣ ਤ� Bਕ ਜ+ਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਤ ਦੇ ਦੋਵ< ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ+ ਿਵਚ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਇਰਦ-

ਿਗਰਦ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਵ-ਸੰਸਕਾਰ+ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਿਵਰੋਧ+ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ-ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਪ,ਤੜੇ ਤ� ਿਚਤ�ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ, ਪਰ ਿਜਥ� ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਪੰਸਦ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨD -ਇੱਛਤ ਦਸ਼ਾ ਿਵਚ 

ਸੁਧਾਰਨ ਜ+ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਚਤ�ਣ ਨੰੂ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ 

ਤ� ਮੱੁਖ ਮੋੜ ਲ,ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ< ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ+ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਇਨ- + ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ+ ਦੀ 

ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਦਵੰਦ ਵੀ ਬਣ ਜ+ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ ਢੰਗ ਿਵਚ ਇਨ- + ਨਾਵਲ+ ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮ< ਇਹ 

ਦਵੰਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰਤੋ ਹੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਗ�ਫਤ ਿਵਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ 

ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗ ਦੇ ਬੀਜ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਆਤੰਕ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਧਰਾਤਲ Bਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਭਾਵਪੂਰਤ ਆਰਥਕ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵਦਮਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ-ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ 

ਤ� ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਦਿਹਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 

ਧਾਰਿਮਕ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੀਹ+ Bਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ 

ਸਮਕਾਲੀ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਸ ਨ&  ਿਕਸੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ 

ਹੈ ਤ+ ਉਹ ਆਰਿਥਕਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ+ Bਪਰ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਾਹਸ 

ਿਨਸਚੈ ਹੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ-ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਮੱੁਲਵਾਨ ਤੱਥ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 

ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਤੇ ਦਵੰਦ ਿਵਚ� ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਿਮੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਕਟਿਹਰਾ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਅਤੇ 

ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅੱਪਿੜਆ ਹੈ। 

ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖਾਹਰਾ 


