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ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼�ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਹੇਕ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ 

ਿਕਧਰੇ ਇਹ ਬੇ-ਵਕੂਫ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਛਮਕ� ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਿਕਹੜਾ ਨਾ ਉਧੇੜ ਸੱੁਟੇ। 
ਜਦ  ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦੈ ਉਦਾਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਿਪੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਐ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਪੰਡ 

ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗ਼ਮੀ ਿਪੰਡ ਦੀ ਗ਼ਮੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੁੱ ਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹ& 
ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਹੇਕ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਦਰੱਖ਼ਤ� ਦੀ ਸ� ਸ� ਸੀ ਤੇ 

ਜ� ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੋਇਆਂ ਿਵਚ ਟਰ� ਟਰ� ਕਰ ਰਹੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼। 

ਕਰਤਾਰੋ ਹੱਥ  ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ1� ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਈ 

ਵਿਰ1ਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਕੰਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੱਥ । ਇਹ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਲਈ 

ਮਰ ਿਮਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ ਆਖ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਿਗਆ। ਜਦ  
ਉਹ ਬ�ਹ ਫੜ ਲੈਣ ਫੇਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਧੱਬੇ ਨੰੂ ਮੇਟਣ ਲਈ 

ਉਹ ਘੰਿਟਆਂ ਤ  ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਿਪੰਡ ਘੋੜੀ ਲੈਣ ਗਏ ਬੰਤ ਦੀ ਉਹਨੰੂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਿਗਆ ਉਹ ਹਾਲ& ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹ& 

ਸੀ ਆਇਆ। 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅੱਖ� ਬੰਤ ਨੰੂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਿਦਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣ� ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ 

ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਦਮਾਗ਼ ਸੀ ਿਕ ਸੋਚੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਹੱਥ  ਿਨਕਲ ਗਈ ਹੁਣ ਿਪੰਡ ਟ7 ਟ7 ਕਰੂ। ਹੱਥ ਿਫਰ ਜ�ਦਾ ਅੱਖ ਤ� ਨਾ ਚੁਕਦੀ।' 

'ਪਾ ਲਏ ਰੌਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਊ? ਇਹ ਤ� ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਗਲ ਐ। ਿਕਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਜੇ।' 
ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਬੋਤਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈ&◌ੱਗ ਵੀ ਗਲਾਸ ਿਵਚ ਉਲਟਾ ਿਲਆ। ਖ਼ਾਲੀ 
ਬੋਤਲ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਨੱਚੀ, ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਛਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ 
ਗਈ। 

'ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਨਾ ਅਪੜ ਜੇ ਿਕਤੇ ਗੱਲ?'' ਬਾਪੂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ9ਿਦਆਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਪੀਲਾ 
ਪੈ ਿਗਆ। 

'ਲੈ ਜੇ ਅਪੜ ਜੂ ਤ� ਪਈ ਅਪੜ ਜੇ। ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਨ8  ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਬੰਤਾ 
ਦੱਸਦਾ ਹੁੰ ਦੈ। 
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ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਿਨਸਫਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਬਰਾਬਰ 

ਪਹੇ ਿਵਚ ਉਡਦੀ ਧੂੜ ਵੱਲ ਿਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਘੋੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਿਕਧਰੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੇ। 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੜ1ੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

'ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤ ਨੰੂ ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ।' ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦ  ਘੋੜੀ 
ਪਹੁੰ ਚੇ ਕਦ  ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। 

'ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ  ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ? ਨਾ ਨੱੁਕਰ ਤ� ਭਲਾ 
ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਐ। ਔਰਤ ਜਾਤ ਜੋ ਹੋਈ। ਿਕਹੜੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ8  ਨਖਰੇ ਨਹ& ਕੀਤੇ। 

ਸੰਤੋ....ਹਰਨਾਮੋ....ਜੀਤੋ....।' 
ਉਸ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ� ਨ8  ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮੋੜ ਕੱਿਟਆ। ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਖੜ 

ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦ  ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਦਰ� ਵਿਰ1ਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਿਨਹਾਲੇ ਤਖਾਣ ਦੀ ਨੰੂਹ ਸੰਤੋ ਦਾ ਿਨੱਘ ਉਸਨੰੂ 

ਪ<ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਈ ਨੰੂ ਿਪੜ ਿਵਚ ਨੱਪ ਲੈਣ ਦੇ ਿਦ<ਸ਼ ਹਾਲ& ਤਕ ਓਵ> ਿਜਵ> ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸਨ। 
ਸੱਜ ਿਵਆਹੀ ਨੰੂਹ ਦਾ ਨਖਰਾ ਜੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ9ਦਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕੰਿਬਆ ਸੀ। ਪਰ 

ਉਸ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ। 
ਲੋਕ ਤ� ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਿਟੱਚਰ ਤੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਵ> ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ, ਿਜਹੜੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦੇ ਨ8 । ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਿਜਨ1 � ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦੈ। 

ਫੇਰ ਹਰਨਾਮੋ...ਜੀਤੋ। ਹੁਣ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨ�ਅ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰਨਾਮੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮੀ 
ਦੀ ਧੀ...ਤੇ ਭਰ ਜੁਆਨ। ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰ1� ਿਦਨ ਜਦ  ਮੱਕੀ ਿਵਚ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਈ। ਕੁਆਰਾਪਨ ਕੀ 
ਹੁੰ ਦੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਿਪਛ  ਿਕਸੇ ਨਵ> ਮਾਸ ਦਾ ਝੱਲ ਉਹਨੰੂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚਿੜ1ਆ 

ਰਿਹਣ ਲੱਿਗਆ। ਹਰ ਸਮ> ਅੱਖ� ਿਕਸੇ ਨਵ> ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। 
ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਨ8  ਨਹ& ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਿਹ ਲਏ ਤ� ਸੰੁਦਰ ਦੀ ਮੀਤੋ ਨ8  ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੰੂ 

ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਵ�ਗ ਭੱਜ ਨਹ& ਸੀ ਗਈ। ਸੰੁਦਰ ਕੋਲੇ ਦਸ ਦੰੂ....! ਸੰੁਦਰ ਕੋਲੇ ਦਸ 

ਦੰੂ ! ਆਖਦੀ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਦੱਿਸਆ ਵੀ ਨਾ। ਲੈ ਜੇ ਦਸ ਿਦੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਨੂ ਪਟਦਾ। ਭੁੱ ਖਾ ਆਪੇ ਮਰਦਾ। ਚਾਚਾ 
ਆਖਦਾ ਤ� ਹੁੰ ਦੈ, ਕੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਨ�, ਸਾਡੀਆਂ ਰੰਨ�। ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤ� ਸਾਡੀਆਂ 9ਗਲ� 'ਤੇ 

ਨੱਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨ8 । ਸਾਥ  ਚੰਗਾ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਮਲ ਵੀ ਕੌਣ ਸਕਦੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਵੱਡੀ 
ਅਣਖੀਲੀ। ਅਮਲੀ ਕੋਲੇ ਆਖੂ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੈ ਅਮਲੀ। ਹ�....ਹ�....। 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦ� ਨ8  ਉਹਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਿਨਗਲ ਿਲਆ। ਅਮਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹ Aਚੀ Aਚੀ ਹੱਸ ਿਪਆ। 
ਅਮਲੀ ਿਜਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕਧਰ  
ਿਝਊਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਓ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਲਈ। ਿਪਓ ਨ8  ਰਿਹਮ ਕੀਤਾ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਰੱਖ ਿਲਆ। ਰਿਹਮ 
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ਅਮਲੀ 'ਤੇ ਨਹ& ਉਸ ਦੀ ਿਝਊਰੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹ& ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਓ ਵੀ 
ਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਉਹਦੀ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਮਲੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ 
ਤੇ ਿਪੰਡ ਵਿਸਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਿਦੱਤੀ ਖ�ਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਿਝਊਰੀ ਨ8  ਧੀ ਜੰਮੀ। ਅਮਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਮਾਰਨ 

ਲੱਿਗਆ। ਸੱਤ� ਸਾਲ� ਿਵਚ ਉਹ ਸੱੁਕ ਕੇ ਕਾਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਗੇਲੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਖੁਰ ਕੇ ਢੇਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ 

ਬਾਪੂ ਦਾ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਿਰਹਾ। ਬਾਪੂ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਿਝਊਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ 
ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤ� ਹੀ ਉਸ ਨ8  ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆਪਿਣਆਂ ਵ�ਗੂੰ  ਰੱਿਖਆ। ਅਮਲੀ ਨੰੂ ਿਜਸ 

ਖੁੱ ਲ1 ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨ8  ਦਾਣਾ ਫਕਾ ਿਦੱਤਾ ਨਹ& ਕੌਣ ਿਦੰਦੇ। 
ਹੁਣ ਜਦ  ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਤ� ਭੱਜ ਿਨਕਲੀ ਿਜਵ> ਿਕਤੇ....ਿਜਵ> ਿਕਤੇ ਲਾਟ 

ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ। 
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ& ਅਮਲੀ ਦੇ ਜੰਮੀ ਕਰਤਾਰੋ ਸੁਲਫੇ ਦੀ ਲਾਟ ਿਨਕਲੀ ਸੀ। ਖਰਬੂਜੇ ਵਰਗਾ 

ਰੰਗ ਤੇ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਿਨਰੀ ਿਝਊਰੀ ਦੀ ਲਗਦੀ ਤੇ ਕਿਸਆ ਤਿਨਆ ਸਰੀਰ ਅਮਲੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗਾ। ਉਹਨ8  
ਹਾਲੀ ਿਹਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵ�ਗ ਚੌਕੜੀਆਂ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਿਸੱਖੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਉਸ 'ਤੇ 

ਆ ਿਟਕੀਆਂ। ਪਿਹਲ� ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਨ1 � ਿਵਚ ਿਛਿੜਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਦਨD  ਿਦਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਿਗਆ। ਉਹ 

ਿਜਹੜੀ ਗਲੀ ਲੰਘਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਅੱਖ ਨਾ ਝਮਕਦੀਆਂ। ਖੇਤ� ਿਵਚ  ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� ਗੂੰ ਜਦੀਆਂ। ਮਾੜੇ 

ਦੀ ਜੋਰੂ ਸਭ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵ�ਗ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਤ  ਡਰ ਵੀ ਤ� ਨਹ& ਸੀ। 
ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਟਕੋਰ� ਨ8  ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਉਮਰ  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਜਵਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ 

ਸ਼ਰਮ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਅੰਗ ਿਵਚ ਅਜੀਬ ਿਜਹੇ ਤਨਾਅ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਦਤ 

ਪੈ ਗਈ। ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਦਰਵ> ਸਾਲ ਿਵਚ ਉਹ ਭਰ ਜੁਆਨ ਮੁਿਟਆਰ ਸੀ। 
ਿਜਧਰ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਉਠਦੀ ਤਰਲੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਉਸ 'ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨ 

ਕਰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡੋਲਦੀ। ਪਰ ਝੱਟ ਹੀ ਸੰਭਲ ਜ�ਦੀ। ਕੰਮ ਨਾਲ 

ਫੌਲਾਦ ਬਿਣਆ ਸਰੀਰ ਕੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ। ਅੱਖ� ਿਵਚ  ਅੱਗ ਵਰਸਦੀ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ 
ਪ7ਦੀ। 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਕੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ� ਤ  ਿਤਲਕ ਕੇ ਸਰਦਾਰ� ਦੇ ਕੰਨ� ਤਕ ਅਪੜ ਗਈਆਂ। 

'ਉਸ ਦਾ ਕਣ ਪਿਹਲ� ਫੇਰ ਆਪ� ਭੰਨ�ਗੇ।' ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਿਹੱਕ ਫੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ  
ਉਨ1 � ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ  ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਨਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ 

ਨਹ& ਸੀ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਅਸਫਲਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝ 

ਪਏ। 

'ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੜਿਮਆ...ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣ� ਅਰਗੀ ਆਂ...' 
ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਜ਼ਿਹਰਲੇ ਤੀਰ� ਵ�ਗ ਿਵੰਨ1  ਰਹੇ ਸਨ। 

'ਕੁੱ ਤੀਏ ਜਾਤੇ...। ਤੰੂ ਭੈਣ ? ਸੋਡੀ ਜਾਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਗਲ ਲਈ ਬਣੀ ਐ। ਤੈਨੰੂ ਸਾਡੇ ਟੱੁਕਰ� 'ਤੇ ਪਲ ਕੇ ਇੰਨਾ 
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ਘੁਮੰਡ ਨਹ& ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕੰਨ8  ਕੁ ਿਦਨ !' ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਅੱਗੇ ਇਵ> ਬੁੜਬੜਾਇਆ ਸੀ ਿਜਵ> ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ 

ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਗੜਗੜਾਹਟ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲ7ਦਾ ? ਜੇ ਉਹ ਿਪੰਡ 

ਜਾ ਕੇ ਬਕ ਪਈ ? ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ। 
ਪਰ ਿਕਹੜਾ ਜਾਲ ਸੱੁਟੇ ਉਹਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੀ। 
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ਘੋੜੀ ਦੀ ਟਾਪ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚੁਕੰਨ� ਹੋ ਿਗਆ। ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਿਮੱਨਾ ਿਮੱਨਾ 
ਮੁਸਕ<ਾਉਣ ਲਿਗਆ। 

ਿਕਧਰ ਗਰਕ ਿਗਆ ਸ7। ਕੰਜਰ ਿਦਆ ਸੂਰਜ ਿਕਤੇ ਅੱਪੜ ਿਗਐ।' 
ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਬੰਤੇ 'ਤੇ ਝਾਿੜਆ ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ  ਹੀ ਘੋੜੀ ਤ  ਉਤਰ 

ਕੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਿਝੜਕ ਦਾ ਬੰਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ& ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗਾਲ1� ਦੱੁਪੜਾ ਤ� ਉਸ 

ਦਾ ਿਨੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। 

'ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਮ7 ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹੀ ਅਟਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੋਡੀਆਂ ਤੁਸ& ਜਾਣੋ। ਆਪ� ਬੋਲੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ 
ਸੋਡੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਿਵਚ ਟੰਗ ਅੜਾ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸ& ਤ� ਸਰਦਾਰ ਝਟ ਲਾਇਆ....' ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 

ਬੰਤੇ ਨ8  ਦੂਰ  ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫ� ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ1 ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਚਮਕ ਸੀ 
ਿਜਹੜੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਿਦ<ਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਖਚੋਤਾਣ ਿਵਚ  ਬੰਤ ਨੰੂ ਸਵਾਦ ਆ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਉਹ ਤ� ਿਨਕਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਤਾਈ... 

'ਹੂੰ ....। ਮ7 ਵੀ ਆਿਖਆ ਇ9 ਫੜਾਕ ਫੜਾਕ ਬਾਹ� ਿਕਵ> ਮਾਰਦੀ ਐ।' 

'ਤੰੂ ਦਫਾ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਿਨਬੜਣ ਨੰੂ।' 

'ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮ7 ਿਲਆ ਸੁਟ� ਪੈਰ� ਿਵਚ। ਕਮਲੀ ਜਾਤ ਐ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ।' 

'ਪਰ ਉਹ ਤੇ...' ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਆਹੋ ਜੀ...! ਬਲਦੇਵ ਸਹੁਰਾ ਚੂੜ1ਾ। ਉਹਦੀ ਜੱੁਤੀ ਐਵ> ਚਟਦੀ ਿਫਰਦੀ ਐ। ਿਕਥੇ ਤੁਸ& ਿਪੰਡ ਦੇ 
ਸਰਦਾਰ। ਿਕਥੇ ਉਹ ਚੂੜ1ਾ ਕੰਮੀ। ਐਵ> ਤ� ਨਹ& ਜੀ ਆਖਦੇ ਤੀਵ& ਦੀ ਗੁੱ ਤ ਿਪਛੇ ਮੱਤ ਹੁੰ ਦੀ ਐ। ਫੇਰ ਸਾਡੀ 
ਜਾਤ ਭੁੱ ਖੀ ਵੀ ਤ� ਤ�ਹੀ ਮਰਦੀ ਐ।' 

ਸਰਦਾਰ ਉਸੇ ਤਰ1� ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨ8  ਪGਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛੰਿਡਆ ਤੇ ਛਮਕ ਨੰੂ ਹਵਾ ਿਵਚ 

ਉਛਾਿਲਆ। 
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ਤੇਜੇ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਸੰਤ ਨੰੂ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਖਬਰੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ 

ਿਖੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ  ਉਹ ਿਨੰਮੋ ਨੰੂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਇਕ ਦੋ 

ਵਾਰ ਿਨੰਮੋ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਖਹਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ 

ਛਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੱੁਟਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜੀਬ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਰਤਾਰੋ ਤ� ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੂਲੀ 
ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦਲੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਉਹ ਤੜਪ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਬੰਤਾ ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜਾ 
ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਿਬਨ� ਮਤਲਬ ਹੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਜੜ1� ਿਵਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬੰਤਾ ਚੁੱ ਪ ਖੜਾ ਿਰਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ& ਸੀ। 

''ਿਕਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਓਏ ?'' ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। 
ਬੰਤੇ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਇਕ ਦਮ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਗਆ ਮੰੂਹ ਿਜਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 

ਆਖਰੀ ਿਕਰਨ� ਿਵਚ ਿਲਸ਼ਕ� ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲਗਣ ਲਿਗਆ। 

'ਲਉ ਤੁਸ& ਨਹ& ਜਾਣਦੇ ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਐ ਿਜਹੜਾ ? ਸੀਤੋ ਦਾ...' 

'ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਐ।' ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। 

'ਲੈ ਮ7 ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਦ7 ! ਆਪ ਦੇਖੀ ਐ ਮ7 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਟਕ ਮਟਕ ਗੱਲ� ਮਾਰਦੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤ� 
ਉਰਲੇ ਬੰਨ8  ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ� 'ਤੇ ਿਸਰ ਧਰੀ ਪਈ। ਹੋਰ ਦੱਸ�....' ਬੰਤਾ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲੱਿਗਆ। 

ਿਕੰਨ8  ਿਦਨ� ਤ  ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਝ ਉਸ ਦੇ ਮਨH  ਲਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਤੈਨੰੂ ਭGਕਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਿਕਤੇ ਖਲੜੀ ਨਾ ਲੁਹਾ ਬਹ&।' 

'ਮ7 ਤ� ਜੀ। ਮ7....। ਸੋਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਜੀ।' 

'ਉਹ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਐ ਚੀਜ਼। ਇ9 ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹ&। ਜਾ ਤੰੂ ਦਫਾ ਹੋ। ਕਾਠੀ ਪਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਿਸ਼ੰਗਾਰ।' 

ਬੰਤੇ ਨ8  ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਿਲਆ। ਇਕ ਇਕ ਕਦਮ ਿਗਣਦਾ ਕੋਠ8  ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। 
ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਨ�ਅ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸੱਤ& ਕਪੜ& ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਧੂਹ 

ਿਲਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹ& ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਕਰਤਾਰੋ ਸੀ ਿਕ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਰਹੀ। 
ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਤ  ਸੋਿਚਆ ਨਾ ਿਗਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਗਾਲ1 ਉਹਨ8  ਬੰਤੇ ਨੰੂ ਕੱਢੀ। 

'ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਬੰਤੋ ਤੇ ਜੀਤੋ ਵ�ਗ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਵੇਲੀ।' 
ਿਟਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਿਠਆ ਤੇ ਇਸ ਨਵ& ਆਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ 

ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੋ ਖਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 
ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਤਾਰੋ। ਕਰਤਾਰੋ ਅਮਲੀ ਦੀ ਧੀ। ਅਮਲੀ ਿਜਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਬਲਦੇਵ 

ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਚੌਧਰੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੀੜ1ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ। ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਕੰਮੀ ਦੀ 
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ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਹਲ� ਬਲਦੇਵ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਆਵੇ। ਅਮਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ 

ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਿਵਆਹ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ।' 
ਉਸ ਦੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਖ਼ਆਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਰਤਾਰੋ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਰੰਨ ਹੋਈ ਤ� ਸਮਝੋ 

ਆਪਣੀ ਰੰਨ ਹੋਈ। ਇਨ1 � ਕੰਮੀਆਂ ਕੀ ਬੋਲਣੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਛੱਜੂ ਚਿਮਆਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ 
ਆਇਆ। ਿਜਸ ਨ8  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜੀਤੋ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਗੌਿਲਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ  ਉਸ 

ਨ8  ਜੀਤੋ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਉਹ ਮੁਸਕ<ਾਈ ਸੀ। 

'ਉਸ ਨ8  ਕੀ ਆਖਣੈ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਪੱਥਰ ਬਿਣਆ ਿਬਟ ਿਬਟ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਨਾ ਕੁਸ ਬੋਿਲਆ ਨਾ ਖਾਧਾ। 
ਹੂੰ ...ਝਾ9 ਜਾ....।' 

ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਸੇਰ ਖ਼ੂਨ ਵਿਧਆ। ਫੇਰ ਸੀਲੋ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨ8  ਦੇਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਬੁੜ ਬੁੜ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦੈ। 

'ਆਖਰ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨ8 । ਭੁੰ ਨ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਅਗ�ਹ ਿਕਹੜੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣਗੇ...। ਬਹੁਤਾ 
ਭੱਜ ਲੈਣ ਤ� ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ। ਉਥੇ ਬਥੇਰੀ ਿਛੱਲ ਲਿਹੰਦੀ ਐ। ਜਾਤ ਦਾ ਉਹ ਬਾਨੀਆਂ ਿਜਹੜਾ ਮੱਖੀ 
ਵੀ ਿਨਚੋੜ ਲ7ਦੇ। ਫੇਰ ਛੱਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤ� ਠੀਕ ਐ। ਕੀ ਘਸਦੈ ਨਾਲ ।' 

'ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਿਲਆ ਪਿਹਲ� ਖੇਤ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ।' 

'ਪਰ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਿਸਰ ਦਰਦੀ ਹੈ।' 
ਦੇਖੀ ਜਾਉ। ਇਕ ਟੱਕਰ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਿਕਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹ&। ਚੂਹੜੀ ਤ  ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤ� ਨਹ& 

ਕਰਾ ਲੈਣੀ। ਕੱਲ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀਆ ਪਊ। ਚੂਹੜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਿਕਹੜੀ ਪਚਨੀ ਐ। ਥ� ਥ� ਉਲਟਦੀ ਿਫਰੂ।' 
ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਨ8 ਰਾ ਫੈਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ 

ਟਰ� ਟਰ� Aਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਵੀ ਵਗਣ ਲੱਿਗਆ। 

'ਤੁਸ& ਉਦਾਸ ਿਕ9 ਹੋਏ ਿਫਰਦੇ ਹੋ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਬੰਦਾ ਸੋਡੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਐ ਉਸ ਦੀ ਕੀ 
ਮਜ਼ਾਲ ਅ ◌ੈ !' 

ਬੰਤੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਜ� ਉਦਾਸ। ਅੱਜ ਉਸ ਨ8  ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਿਦੱਤੀ 
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹ& 
ਿਮਿਲਆ, ਇਸ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ1� ਤ� ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਰਤਾਰੋ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
ਜੇ ਕਰਤਾਰੋ ਵੀ ਉਸ ਹੱਥ  ਿਨਕਲ ਗਈ ਮੁੜ ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਛੜਾ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤ� ਉਹ ਅੱਗੇ 
ਹੀ ਟਪ ਚਿਲਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੋ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦ  ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਿਪਓ ਦਾ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਭੋਰਾ ਡਰ ਨਹ& 
ਸੀ। ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਹ� ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਨਸੀਬ ਨਹ& ਸੀ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਿਵਚ ਬਲਦੇਵ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ 
ਬਣਦੀ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਿਕਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਨੱਪ ਲਵੇ ਤ� ਖਬਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ ਉਸ ਨ8  ਆਪਣੀ 
ਗੱਲ ਉਗਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 
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ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਬੰਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਬੰਤੇ ਨ8  ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਿਲਆ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਸਰਦਾਰ ਿਪਛ  ਕਰਤਾਰੋ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਤ  ਭੱਜ 

ਨਹ& ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਠ� 'ਤੇ ਮੁਸਕ<ਾਹਟ ਛਾ ਗਈ। 

'ਕੀ ਘਟਦੈ ਤੀਵ& ਦਾ...। ਲੋਕ ਮੱੁਲ ਿਕਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹ& ਆ9ਦੇ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਿਪਛ  ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ 

ਜਾਏ। ਘਰੇ ਟੱੁਕ ਪਕਣ ਲੱਗ ਜੇ।' 
ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਉਿਠਆ ਤੇ ਕੋਿਠਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁਣ 

ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ ਉਹਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹ& ਫੂਕਣੇ ਪੈਣੇ। 
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ਬੇਚੈਨ ਬਲਦੇਵ ਨ8  ਪਾਸਾ ਪਰਿਤਆ। ਬਾਹਰ ਝੱਖੜ ਝੱੁਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਬੁਿਲ1ਆਂ ਨਾਲ ਿਖੜਕੀਆਂ ਟੱੁਟ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਿਵਰਲ� ਿਵਚ  ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 
ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਨ&ਦਰਾ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਿਦਨ8  ਿਸਆੜ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ 

ਦਰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਘਟੀਆ ਮੌਸਮ ਿਵਚ ਉਹ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਕਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤਾ ਨ�ਅ ਹੀ ਨਹ& ਸੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। 
ਗਾਲ1� ਦੁਪੜ� ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਉਿਠਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨੰੂ ਘੜੀਸਦਾ ਬਰ�ਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ 

ਢੂਹੀ ਿਵਚ ਜ਼ੋਰ� ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਿਸਰਹਾਣੇ ਿਪਆ ਦੋ ਕੁ ਹੱਥ ਦਾ ਦੱੁਪਟਾ ਉਹਨ8  ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਿਲਆ ਤੇ 

ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਿਚੜਦਾ ਿਖਝਦਾ 
ਉਹ ਕੋਠ8  ਅੰਦਰ ਅੱਪੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੱਦਲ� ਦੀ ਗਰਜ, ਦਰੱਖ਼ਤ� ਦੀ ਸ਼� ਸ਼� ਤੇ ਮ&ਹ ਨਾਲ ਚੋ ਰਹੇ ਕੋਠ8  ਦੀ 
ਿਤਪ ਿਤਪ ਨ8  ਉਹ ਨੰੂ ਨ&ਦ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ। 

ਛੱਪਰ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਤ  ਉਸ ਨ8  ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਲਆ ਕਣੀਆਂ ਕੁਝ ਥਮ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। 
ਨਾਲ ਦੇ ਬਰ�ਡੇ ਿਵਚ ਬੱਝੀ ਮੱਝ ਨੰੂ ਵੀ ਟੇਕ ਨਹ& ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਸੱਪ ਵ�ਗ ਡੰਗ 

ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਕੱਲ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਬਰਸੀਮ ਵੱਢ ਸੁਟ&। ਫੇਰ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ�ਗੇ।' ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ 
ਖੜਾ ਸੀ। 

'ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੱੁਤੀ ਵੱਢਦੀ ਐ ਤੇਰੀ ਬਰਸੀਮ। ਇੰਨ8  ਿਕਆਰੇ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਿਕਵ> ਵੱਢ ਲੰੂ ਭਲਾ ਮ7। 
ਜੇ ਆਿਖਆ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ਅਖੇ ਕੱਲਾ ਥੋੜੇ ? ਫ਼ੌਜ ਤ� ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਕੋਈ ਪੁੱ ਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ ੇਬਈ 

ਪਿਹਲ� ਅਸ& ਿਤੰਨ ਨਹ& ਸੀ ਹੁੰ ਦੇ। ਪਿਹਲ� ਇਕ ਹਟਾ ਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਦੋ ਿਦਨ� ਲਈ ਿਗਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ 

ਆ9ਦੈ। ਇੰਨ� ਕੰਮ ਇਕ ਬੰਦੇ ਤ  ਕੋਈ ਨਹ& ਹੁੰ ਦਾ। ਚਲ ਜੇ ਰੱਬ ਨ8  ਭਲੀ ਕੀਤੀ ਮ7 ਤ� ਕੱਲ ਨੰੂ ਹੀ ਭੱਜ ਜੰੂ 

ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਨੰੂ। ਲੈ ਕੱਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਈ ਹੁਣੇ ਈ।ਂ' 
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'ਿਕਵ> ਛੱਡ ਜ>ਗਾ ਖੇਤ ਭਿਲਆ ਲੋਕਾ। ਿਜਹੜਾ ਚਾਰ ਬੀਹ� ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨੀ 
ਯਾਦ। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਤ� ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹ& ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ। ਬੈਠਾ ਰਿਹ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ। ਇਨ1 � ਦੋ ਟੱੁਕਰ� ਤ  
ਵੀ ਜਾਏਗਂਾ।' 

'ਇਹਦੀ ਿਲਖਾ ਪੜ1ੀ ਿਕਹੜਾ ਹੋ ਨਹ& ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨ ਿਗਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਖਬਰੇ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੈ ਿਵਆਜ ਹੋਰ ਲਾ ਲੂ ਦੋ ਿਛੱਲੜ। ਿਸੰਦਰ ਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵ> ਹੋਇਆ ਸੀ। 

'ਪਰ ਤੇਰਾ ਿਕਹੜਾ ਭੜੂਆ ਤੈਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਿਗਐ ਚੂਹੜੇ ਨੰੂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਤ� ਫੇਰ ਵੀ ਸੀ ਦੋ ਿਸਆੜ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ...। 

ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਿਖਆਲ ਨ8  ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟ ਿਦੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ� ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਇਕ 

ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਲਟਕਨ ਲੱਿਗਆ। ਿਪੰਜਨੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਦ  ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ। 
ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ8  ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਤਾਇਆ ਮੇਰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਬੈਠਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਹਾ ਸੀ। ਿਕੰਨ8  ਚਾਅ ਨਾਲ 

ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਿਜਵ> ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਿਲਆਇਆ ਹੋਵੇ। 

'ਤੇਰੀ ਤ� ਿਕਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਐ ਓਏ ਮੰੁਿਡਆ। ਿਕਧਰ ਤੁਰ ਿਗਆ ਸੀ ਤੰੂ ਰਾਤ ? ਅਖੇ ਉਹ ਇਥੇ ਗੇੜਾ 
ਮਾਰ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਮੈਨੰੂ ਸੱਿਦਆ। ਅਖੇ ਜੇ ਮਨ ਹੋਵੇ ਆ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ� ਨੰੂ।' 

'ਹਛਾ ! ਪਰ ਤਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਿਕਵ> ਿਦਆਲ ਹੋ ਿਗਆ ? ਯਕੀਨ ਜਾ ਨਹ& ਆ9ਦਾ।' 

'ਜਦ  ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜ�ਦੈ। ਇਹ ਤ� ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤ� 

ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਓ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੰੂ। ਜਦ  ਹਾੜੀ ਨੰੂ ਤੰੂ ਿਜੱਿਤਆ ਸੀ। ਇਨ1 � ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੌ ਹੁੰ ਦੀ 
ਰਹੇ। ਆਪ� ਬਲ ਕੀ ਲੈਣੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਿਢੱਡ ਭਰਨ8 ।' 

'ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਦਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਇਨ1 � ਝੋਿਆਂ ਦੀ ਭੇੜ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਐ। ਮੇਰਾ 

ਿਦਲ ਜਾ ਕੰਬਦੈ।' 

'ਇਧਰ  ਜਾਣਾ ਨੀ ਔਖਾ। ਉਧਰ  ਆਉਣਾ ਔਖਾ। ਉਧਰ  ਕੋਈ ਿਹੱਲੇ ਵੀ ਿਕ9 ? ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੂਰੀ 
ਚਲਦੀ ਐ। ਿਜਦਨ ਦਾ ਆ ਮੰੁਡੇ ਨ8  ਕੰਮ ਸ�ਿਭਐ ਉਸ ਨ8  ਤ� ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਨ8 ।' 

ਬਲਦੇਵ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੂ ਦਾ ਿਕਵ> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਮੇਰੂ ਬਰਾਬਰ 

ਬੋਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਸਰਦਾਰ� ਦੇ ਖੇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹੱਡ ਤੋੜਨ8  ਪ7ਦੇ ਨ8  ਤੈਨੰੂ। ਉਥੇ ਬੜਾ 

ਰਮਾਨ ਐ। ਸਰਦਾਰ ਭਲਾ ਬੰਦੈ। ਨਾਲੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ। ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਵਜਦੈ ਕਦੇ ਨਹ&, ਇਥੇ ਡਾਰ ਐ। ਇਕ ਨਾ 
ਅੱਧਾ ਖੜਾ ਰਿਹੰਦੈ। ਨਾਲੇ ਬਾਨੀਏ ਦੀ ਜਾਤ ਐ। ਉਹ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ। ਛੱਡ ਖਿਹੜਾ। ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਜਾਈ।ਂ ਆ 

ਜ& ਆਥਣ ਨੰੂ ਕਰਾ ਦੰੂ ਗੱਲ।' 
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ਮੇਰੂ ਨੰੂ ਬਲਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਪਓਆਂ ਵ�ਗ ਸਮਝਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੂ ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਸਮ> ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਇੰਨਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਿਪਓ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੇਰੂ ਨ8  ਵੀ ਕਦੇ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਉਹਦੇ ਿਪਓ ਦੀ ਅਣਹ ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ& 
ਸੀ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ। 

ਕੰਡਾ ਚੁਭੇ ਤ  ਭੱਿਜਆ ਆ9ਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਿਪਉ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ� ਤੱਕ 

ਿਨਭਾ9ਦਾ ਚਿਲਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨ1 � ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਿਕਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਿਜਥੇ 

ਜਾਣਾ ਕੱਠ8 । ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤ� ਕੱਠ8 । ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਇਕੱਠ8  ਜਦ  ਪਾਣੀ ਲਾ9ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਿਪਓ ਨੰੂ ਸੱਪ ਨ8  
ਡਿਸਆ ਸੀ। ਮੇਰੂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਨ ਨਾ ਿਨਕਲੀ ਦੱੁਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨ8  ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕੌਣ ਿਬਗਾਨ8  ਪੁੱ ਤ 

ਨੰੂ ਰ ਦੈ। ਪਰ ਉਸ ਨ8  ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਵਹਾ ਅੱਖ� ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਿਪਓ ਨ8  ਆਿਖਆ ਸੀ, 

''ਲੈ ਮੇਰ ਿਸਆਂ ਮੇਰਾ ਤ� ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਕ ਿਗਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ।' ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ  ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਚਿਲਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਦ  ਬਲਦੇਵ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ 
ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹਨ8  ਆਪ ਿਮੰਨਤ� ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿਦਵਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਿਵਚ ਨਾ ਪ7ਦਾ ਬਲਦੇਵ 

ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਿਸਰੇ ਨਾ ਚੜ1ਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਿਸਰ ਤੋੜ ਮੇਹਨਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਫੇਰ 

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨ8  ਪੈਰ ਜੱੁਤੀ ਨੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਚਿੜ1ਆ ਸਾਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ 

ਿਜਵ> ਸੀ ਭੱਜ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਤੇਜ਼ ਬੁੱ ਲੇ ਨ8  ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਿਖੜਕੀ ਨੰੂ ਝਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਬਜਲੀ ਚਮਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਸ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ 

ਫੈਲ ਕੇ ਫੇਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਿਖਆਲ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਝਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਹ ਦ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। 

'ਪਰ ਤਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਹੜਾ ਿਕਵ> ਛੱਡੂ ? ਮ7 ਤ� ਹੱਥ ਵਢਾਈ ਬੈਠ�....। ਰੁਪਈਆ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇਣਾ 
ਉਹਦਾ।' 

'ਕੀ ਆਖਣੈ ਤੰੂ ਓਏ ਮੰੁਿਡਆ। ਚਾਰ ਸੌ ? ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਬਈ ?' ਤਾਏ 'ਤੇ ਿਜਵ> ਪਹਾੜ ਿਗਿਰਆ। 

ਉਹਦਾ ਝੁਰੜੀਆਂ ਭਿਰਆ ਮੰੂਹ ਅੱਿਡਆ ਰਿਹ ਿਗਆ। 

'ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਰ ਿਕਥ  ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ? ਬਾਪੂ ਮਰੇ ਨੰੂ ਤ� ਵਰ1ੇ ਹੋ ਗਏ।' 

'ਿਸਧਿਰਆ ਉਦਣ ਦੀ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ� ਥਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਤੰੂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ 
ਕੀਤੀ ਐ। ਬਲਦੇਵ ਤੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ& ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਨੰੂ ਮ7 ਕੀ ਜਵਾਬ ਿਦ9 ?' ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਿਗੱਡ ਵਾਲੀਆਂ 

ਅੱਖ� ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ� ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਉਹਨ8  ਅੱਖ� ਿਵਚ  
ਟਪਕੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰ ਝੇ। 

'ਤੰੂ ਿਸਆਣੈ ਤਾਇਆ। ਅਗ�ਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮੈਨੰੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ।' ਬਲਦੇਵ 

ਨੰੂ ਕੁੜੀਆਂ ਵ�ਗ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। 

'ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਿਝਆ। ਮ7 ਿਕਤੇ ਦੱਸਣ ਚਿਲਆ ਸੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ। ਫੇਰ ਤ� ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਔਖਾ। 
ਚਾਰ ਸੌ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਐ ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ?' 
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ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੁੱ ਪ ਬੈਠ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਖਾਸੀ ਠ8 ਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਿਪਲੱਤਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। 

'ਤੰੂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਓਏ ਮੰੁਿਡਆ। ਗੱਲ ਮ7 ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੂੰ । ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਲੈ। ਸੈਦ ਮੰਨ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ 

ਗਈ ਮ7 ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਦਸੰੂ।' ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਏ ਨ8  ਇਹ ਆਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਇਨ1 � ਿਵਚ 

ਕੋਈ ਸਾਹ ਸਤ ਨਹ& ਸੀ। 

'ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ� 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਐ। 

'ਇਹ ਤ� ਫੇਰ ਔਖਾ ਐ...ਚਾਰ ਸੌ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ?' 

'ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਸੁਟ&...।' 
ਮੰਜੀ 'ਚ ਬੈਠ8  ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਖ਼ਆਲ ਹਥੌਿੜਆਂ ਵ�ਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਸਰਦਾਰ 

ਦੇ ਖੇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਐ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਰ। ਿਢੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੈ। ਇਕ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀਹ ਵੀਹ 

ਬੰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਨ8 । ਫੇਰ ਜਦ  ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਗੱਲ� ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨ8 । ਬੰਤਾ ਤ� ਘੋੜੀ ਤ  ਪੈਰ 

ਨਹ& ਲਾਹੁੰ ਦਾ ਿਜਵ> ਿਪਓ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਿਪਛਲੀ ਲੋਹੜੀ ਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚਲੀ ਸੀ। ਸਭ ਨ8  ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੀਤੀ। 
ਵਾਢੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀਨ8  ਨੰੂ ਪੰਸੇਰੀ ਿਘਓ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਗਾਲ1� ਦੁਪੜ� ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ। ਇਧਰ  ਕੋਈ ਆਇਆ 

ਕੱਖ ਕੁਤਰ, ਇਧਰ  ਆਇਆ ਡੰਗਰ� ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਆ। ਿਸਆੜ ਕੱਢ, ਗੋਡੀ ਕਰ। ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਹੱਥ 

ਝਾੜਦੇ ਦਾ ਿਦਲ ਘਟਦੈ। ਵੀਹ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਆਖਦੇ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਝੱਗਾ ਫਟ ਿਗਆ। ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੰੂ ਨਹ& ਸਰਕਦੀ। 
ਆਂਡੇ ਤ� ਨੀ ਫੁਟੇ ਹੋਏ। ਦਾਣੇ ਫਕੇ ਵੇਲੇ ਅੜ ਅੜਾਈ।' 

'ਜੇ ਿਕਤੇ ਇਥ  ਖਿਹੜਾ ਛੁਟ ਜੇ....।' ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਨ8  ਹਉਕਾ ਿਲਆ। 
ਭੁੱ ਖੀ ਗਊ ਨ8  ਿਕੱਲਾ ਤੁੜਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਰੰਭਦੀ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੰੁਮ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਖੁਲ1ੀ ਿਫਰਦੀ ਐ, ਿਫਰਦੀ ਰਹੇ। ਮ7 ਕੀ ਕਰ� ?' ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

'ਕੰਜਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕਧਰ ਨੰੂ ਿਨਕਲ ਜੇ। ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਫੇਰ ਫਾਹਾ ਖੜਾ ਕਰਾ ਿਦਉ। ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ 
ਬਿਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕੰਨ8  ਕੋਹ ਭੱਜਣਾ ਿਪਆ।' ਨਵ> ਿਖ਼ਆਲ� ਨ8  ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਖ਼ਆਲ ਦਬੋਚ ਲਏ। 

ਅਖੀਰ ਉਹ ਉਿਠਆ, ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਤੇ ਖੁਲ1ੇ  ਕੇਸ� ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਦਾ ਗਊ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

'ਿਸਧਿਰਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮ� 'ਚ ਰਮਾਨ ਿਕਥੇ ਐ...। ਰਮਾਨ....ਿਲਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਚੂਹੜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਾਹਤ  
ਜੰਮਦਾ....। ਰਮਾਨ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਿਪਓ ਕਾਹਤ  ਮਰਦਾ ਜੰਮਦੇ ਦਾ...ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿਕ9 ਚੜ1ਦਾ ਤੇਰੇ ਿਸਰ। ਇਥੇ 

ਹੀ ਿਨਕਲਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਿਪਉ ਦਾਿਦਆਂ ਵ�ਗ ਪ<ਾਣ।' ਗਊ ਦਾ ਿਕੱਲਾ ਗੱਡਦਾ ਬਲਦੇਵ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। 
ਗਊ ਿਕੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ1  ਕੇ ਉਹਨ8  ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤਿਕਆ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬੱਦਲ ਆਪਸ ਿਵਚ ਘੁਲ ਿਮਲ 

ਰਹੇ ਸਨ। ਹਨ8 ਰਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਜੇ ਮ&ਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤ� ਬਰਸੀਮ ਵੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਜ ਤ� ਕੱਖ� ਦਾ ਡਕਾ ਵੀ ਨਹ&। ਇਡੇ 

ਵੱਗ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂ। ਥੋੜੇ ਘਣੇ ਤ� ਵੱਢਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨ8 ।' 
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ਥੱਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਉਹ ਕੋਠ8  ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਪਲੇ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਲਾ ਕੇ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਗਟ 

ਗਟ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਫੇਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਪੇਿਟਆ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਤੇ ਦਾਤੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ 
ਬਰਸੀਮ ਨੰੂ ਹੋ ਿਲਆ। 
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ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਿਰਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਰੁਕੀ, ਬੱਦਲ ਿਖੰਡ ਗਏ ਤੇ 

ਸੂਰਜ ਿਤੱਖੀਆਂ ਿਕਰਨ� ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾੜਨ ਲੱਿਗਆ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਕਾਲੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨ8  ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਫੁੱ ਟ 

ਪਈਆਂ। 
ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੰਮ ਿਵਚ ਗੁਡ ਨਹ& ਸੀ ਿਰਹਾ। ਿਬੰਦੇ ਝਟੇ ਉਹ ਪਹੇ ਵੱਲ ਤਕਦਾ। ਭੋਰਾ ਿਜੰਨੀ ਆਹਟ 

ਹੁੰ ਦੀ ਉਹਨੰੂ ਤਾਏ ਦੇ ਝਉਲੇ ਪ7ਦੇ। ਿਜ9 ਿਜ9 ਿਦਨ ਚੜ1ਦਾ ਿਗਆ ਉਸ ਦੀ ਿਨਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। 
ਤਾਇਆ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਠਿਹਰਣ ਵਾਲਾ ਨਹ&। ਸੂਰਜ ਿਸਰ 'ਤੇ ਅਪੜ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ 
ਬੁੱ ਕ ਤਕ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ ਆਇਆ। 

ਪਸੀਨ8  ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁੜਤਾ ਜਦ  ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ ਉਸ ਨੰੂ ਬੜੀ ਿਖਝ ਆਈ। 
ਮੱਥੇ ਤ  ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਪਸੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਖਰਬੜੀ ਦਾੜ1ੀ ਿਵਚ ਗੁਆਚਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

''ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹ& ਹੁੰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਿਢੱਡ ਦੀਆਂ ਤ� ਕੋਕੜ� ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਮ�...। ਕੰਮ...' 
ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਦੇਵ ਨ8  ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਦਾਤੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰ ਝਦਾ Aਠ 

ਖਿੜਆ। 
ਕੁੜਤਾ ਨਚੋਿੜਆ, ਿਸਰ  ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਝਾੜੇ ਤੇ ਹ9ਕਦਾ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠ� ਜਾ ਬੈਠਾ। 

ਅੱਧੇ ਤ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਬੇੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਡੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ1� ਉਹਦੇ ਿਜ਼ਹਨ ਿਵਚ ਿਵਚ ਘੰੁਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

'ਆਪ� ਤ� ਹੁਣ ਦੁਪਿਹਰ ਢਾਲ ਕੇ ਲਗ�ਗੇ। ਦੇਖੀ ਜਾਉ ਿਜਹੜੀ ਬਣੂ। ਪਰਸ  ਦਾ ਕੋਹਲੂ ਵ�ਗ ਜੁਿੜਆ 

ਹੋਇਆਂ। ਅੱਗੇ ਿਕਹੜਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪ7ਦੇ ਨ8 । ਗਾਲ1� ਹੀ ਿਦਊ। ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪ7ਦਾ।' ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ 

ਫੋਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਿਠਆ। ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਛ� ਅਰਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹ& ਸੀ। ਉਹ ਕੋਿਠਆਂ ਿਵਚ ਜਾ ਿਪਆ। 
ਹੁਦ ਤ� ਖਾਸਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਈ ਹੱਡ ਟੱੁਟ ਜ�ਦੇ ਨ8 ' ਮੰਜੀ 'ਚ ਪਏ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ 

ਸੋਚ� ਨ8  ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਕੰਨਾ ਨਰੋਇਆ ਸੀ ਮ7। ਜ� ਫੇਰ ਦੋ ਪੰਸੇਰੀਆਂ ਖਾਧੇ ਿਘਉ 

ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣੈ ਸ਼ੈਦ। ਐਤਕ& ਿਕਹੜਾ ਮ7 ਹਾਰਦਾ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਛਲਤ ਨਾ ਵੱਜਦੀ। ਰੱਬ ਕਦੇ ਕਦੇ 

ਉਈ ਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੈ। ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮ7 ਿਜੱਤ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੀਤਾ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਲੋਕ� 

ਨ8  ਦੋ ਪੰਸੇਰੀਆਂ ਿਘਉ ਿਦੱਤਾ। ਜੀਤਾ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਲੋਕ� ਨ8  ਦੋ ਪੰਸੇਰੀਆਂ ਿਘਉ ਿਦੱਤਾ। 
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ਹੁਣ ਵੀ ਤ� ਮ7 ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਕੁ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖ ਲਉ। ਦੋ ਸੇਰ ਿਘਉ ਘੱਲ ਤਾ 

ਅਖੇ ਮੰੁਡਾ ਿਜਿਤਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਸੇਰ ਿਕਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਮ� ਨ8  ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਘੱਲ 

ਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਇਹ ਤ� ਮੌਜ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਤ� ਕੁਸ ਨਾ ਕੁਸ 

ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦੈ। ਲੋਹੜੀ ਨੰੂ ਘੋਲ ਕਰਾਏ। ਹਾੜੀ 'ਚ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਤ� ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਫੇਰ ਗੱਿਡਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, 

ਕਦੇ ਊਠ� ਦੀ ਦੌੜ। ਿਕੰਨ8  ਿਕੰਨ8  ਇਨਾਮ ਿਦੰਦੈ। 
ਿਜ9 ਿਜ9 ਬਲਦੇਵ ਸੋਚਦਾ ਿਗਆ ਨ&ਦ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ 

ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਖ� ਿਮਚਦੀਆਂ। ਉਹ ਝਟ ਖੋਲ ਲ7ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸG ਿਗਆ ਮੁੜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਠ ਨਹ& ਸਕਣਾ। 
ਜੇ ਨਾ ਉਿਠਆ ਕੰਮ ਿਵਚੇ ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। 
ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ� ਦਾ 9ਘਾਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨ&ਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੰੂ ਚੜ1 ਿਗਆ। 

ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸG ਹੀ ਿਗਆ। 
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ਕਰਤਾਰੋ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆਂ ਕਈ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਫੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲ ਕੱਲ 

ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਦੋ ਟੱੁਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ  
ਿਨਕਲਣ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਹ& ਸੀ ਕਰਦੀ। 

ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸੀਤੋ ਵੱਲ ਵਖੇਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਿਦਨ� ਤ  ਉਲਟ ਉਹ ਖਾਸੇ ਕੁਵੇਲੇ Aਠੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ 

ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ Aਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕ9 ਿਜਵ> ਉਹਦਾ 
ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਪੰਡ  ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਿਨਕਲੀ ਸੀਤੋ ਜਦ  ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਉਸੇ ਸਮ> ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ 

ਆਮ ਿਦਨ� ਵ�ਗ ਉਹ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨੰੂ ਦਸ& ਪੰਦਰ& ਿਦਨ& ਆ ਘੇਰਦਾ। 
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਦਨ ਉਹ ਖੇਤ ਨਾ ਜ�ਦੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਕੋਲ ਆ9ਦੀ। ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਸੌ ਸੌ ਮੜਕ� ਕਰਦੀ 
ਜ�ਦੀ। 

ਸੀਤੋ ਨੰੂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਦੇਖ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਗਮ ਖੰਭ ਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਿਹਕ 

ਉਿਠਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਗੱਲ� ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਉਠੀ ਤੇ ਿਨੱਕਾ 
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਵਾਰਨ ਲੱਗੀ। 

ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦ  ਦਾ ਲੰਘ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਹੰਭ ਗਈ। ਪਰ ਸੀਤੋ 

ਨ8  ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਉਡੀਕ ਉਸ ਤ  
ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। 
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'ਚੰਦਰਾ ਭੁੱ ਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਊ। ਬੁੱ ਢੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤੈ ਕਦ  ਮਰੇ।' ਸੋਚਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਸੀਤੋ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੀ। 

'ਮ7 ਆਿਖਆ ਧੀਏ ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ�। ਮੇਰਾ ਔਤਂਰੀ ਦਾ ਤ� ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ 
ਿਗਆ। ਨਾਲੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹ& ਿਰਹਾ। ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜੂ 

ਦੋ ਟੁਕੜ...।' ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹ ਰਹੀ ਸੀਤੋ ਦਾ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰੂਹ ਉਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ 

ਡਰ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਔੜੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕੰਬਣ ਲੱਿਗਆ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ 

ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਝਟ ਹੀ ਉਹ ਸੰਭਲੀ। ਪੋਣੇ ਿਵਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ1 ਦੀ ਬੋਲੀ। 

'ਿਕਹੜਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਝਾਕ ਜੂ...। ਅੱਖ� ਕੱਢ ਦੰੂ। ਉਹ ਹੋਰ ਨ8  ਿਜਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਖਾ 
ਆ9ਦੀਆਂ ਨ8 ।' 

ਸੀਤੋ ਨ8  ਵੇਿਖਆ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਦਗ ਦਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦਬਾ 
ਦਬ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ1 ੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਤਪਲਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਤੇ ਤੀਰ ਵ�ਗ ਖੇਤ ਨੰੂ ਿਨਕਲ ਤੁਰੀ। 
ਿਜIਦੀ ਰਹ> ਨੀ ਧੀਏ। ਰੱਬ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਰੰਗ ਲਾ ਤਾ....। ਪਤਾ ਨੀ ਅੱਜ ਭੁੱ ਖਾ ਹੀ ਰਿਹ 

ਜ�ਦਾ।' ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਸੀਤੋ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸ� ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 
ਲੈ ਿਸਧਰਾ ਆ ਿਪਆ ਸੱੁਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਧਕ ਧਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕਧਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। 

ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਪੂਤ ਨਾ ਿਮਲੇ ਜੇ। ਇਥੇ ਕੱਲੀ ਨੰੂ ਿਕਵ> ਛੱਡੂ।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਤ<ਬਕ Aਿਠਆ। 

'ਆ ਜਾ ਬੈ ਜਾ....ਐਡੇ ਵੇਲੇ ਿਕਧਰ ਿਫਰਦੀ ਐ ਂ ?' ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਖੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ 

ਘਟੀ ਨਹ& ਸੀ। ਫਟੀਆਂ ਿਨਗਾਹ� ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। 
ਮ7 ਆਿਖਆ ਆਪ ਤ� ਕੜਮਾ ਨਹ& ਿਮਲਦਾ ਕਦੇ। ਮ7 ਹੀ ਮੱਚ�। ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀਆਂ।' ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ 

ਤਪਲਾ ਤੇ ਚਾਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। 

'ਬੇਬੇ ਨੀ ਆਈ ?' 

'ਆ9ਦੀ ਸੀ ਲੰਗ ਮਾਰਦੀ। ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ। ਮ7 ਆਿਖਆ ਿਲਆ ਮ7 ਲੈ ਜ�। ਨਾਲੇ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਜੀ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ� ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਈ ਨੀ ਮਾਰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਾ' ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦਬ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕ<ਾਈ 

ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੱਖਦਾ ਚੇਹਰਾ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨ8  ਨਾਲ ਿਭਜੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਨਾਲ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਫਕਰ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦਬਾ ਦਬ ਉਸ ਨ8  ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ 

ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ ਲਈਆਂ। 

'ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਤੰੂ ਿਕਵ> ਆਈ ਐ ਂ? 

'ਆ ਗਈ ਸੁਰਤ !' 

'ਸਹੁੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਮਰੀ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤ� ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਐ।' 
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'ਛੱਡ ਪਰੇ ਇਹ ਿਮੱਠੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲ�। ਅੱਜ ਸਾਫ ਸਾਫ ਗੱਲ� ਕਰਨੀਆਂ ਨ8  ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਿਹੰਮਤ 

ਐ ਤ� ਿਕਧਰੇ ਿਨਕਲ ਚੱਲ। ਨਹ& ਆਖਦੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ।ਂ' 
ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ  ਤਰਲਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਟਪਕ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਹੋ। ਦੋ ਪੈਸੇ ਤ� ਹੱਥ ਆ ਲੈਣ ਦੇ।' ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ 

ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਤੇਰੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਆਉਣੇ ਨ8  ਤੇ ਨਾ ਮ7। ਿਜਧਰ ਦੀ ਲੰਘੋ ਲੋਕ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੋ ਜ�ਦੇ ਨ8 । ਅੱਖ� ਪਾੜ 

ਪਾੜ ਝਾਕਦੇ ਨ8  ਿਜਵ> ਚੰਦਿਰਆਂ ਨ8  ਬੁਰਕ ਭਰਨ8  ਹੋਣ।' 

'ਜਦ  ਜਵਾਨੀ ਚੜ1ਦੀ ਐ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਨੀ। ਮਚਦੀ ਿਕ9 ਿਫਰਦੀ ਐ।ਂ ਕੁਸ ਿਢਲਕ ਜੂ 

ਨਾਲ  ?' ਬਲਦੇਵ ਰੁੱ ਖਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਮਹੌਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਿਲਆ। 

'ਤੈਨੰੂ ਤ� ਿਟੱਚਰ� ਸੁਝਦੀਆਂ ਨ8 । ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਧੂਹ ਪ7ਦੀ ਐ। ਹੋਰ� ਤ  ਡਰਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਜੱੁਤੀ। ਮੇਰਾ 
ਤ� ਕੱਲ1 ਦਾ ਿਦਲ ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਜਦ  ਤ ....' ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਡਰ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 

ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਹਮ ਕੇ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਹੋਰ ਨ8 ੜੇ ਹੋ ਗਈ। 

'ਕੱਲ1 ਤ� ਸਰਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚੰਬੜ ਿਗਆ। ਮ7 ਤ� ਹਕੀ ਬਕੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਮਸ� ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਦ7ਤੜੇ 

ਤ । ਪਿਹਲ� ਨਹ& ਸੀ ਦੱਿਸਆ ਤੈਨੰੂ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਕ ਿਦਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਟੋਹਨ। ਉਸ ਿਦਨ 

ਉਸ ਨ8  ਮੰੂਹ ਉਚੇੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦੈ। ਮੇਰਾ ਤ� ਿਬੰਦ ਨਹ& ਿਦਲ ਲਗਦਾ। 
ਿਪਓ ਤ� ਔਤਰਾ ਉਈ ਂ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦੈ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ। ਕੀ ਵਸਾਹ ਕਦ  ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਧਮਕੇ। ਚਲ ਿਕਤੇ ਬਸ ਭੱਜ 

ਚੱਲੀਏ। ਨਹ& ਤ� ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨਚੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਅਗੇ ਬੰਤੋ...ਜੀਤੋ....ਹਰਨਾਮੀ...ਕੀਹਦੀ ਕੀਹਦੀ ਗੱਲ 

ਨੀ Aਡੀ ਹੋਈ।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਇਗੜ ਦੁਗੜੀਆ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ 

ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਦੋਨH  ਬੁੱ ਤ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। 

'ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਆਹ ਤੇਰਾ ਬੰਤਾ ਏ ਨੀ ਮਾਣ। ਕੱਲ1 ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਚੜ1ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਿਨੱਤ ਰਾਹ ਰੋਕ 

ਕੇ ਖੜੋ ਜ�ਦੈ। ਤੰੂ ਬਸ ਇਕ ਟੱੁਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਮਰਦ ਐ ਂ ਤ� ਫੜ ਮੇਰੀ ਬ�ਹ। ਨਹ& ਫੇਰ ਨ�ਹ ਆਖਦੇ। ਮ7 
ਮਰੂੰ  ਿਜਥੇ ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ ਹੋਊ।' ਕਰਤਾਰੋ ਤ  ਆਪਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਟਕੋਰੇ ਭਰਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

'ਬੰਤੇ ਨਾਲ ਤ� ਮ7 ਅੱਜ ਿਨੱਬੜ ਲੰੂ। ਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ ਿਦਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ� ਤੇ 

ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ� ਲੱੁਟਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨ8 । ਇਨ1 � ਤ  ਪਲਾ ਬਚਾਇਆ ਚੰਗਾ। ਤੰੂ ਮ7 ਕਰੀਏ ਖੇਤ  
ਕੱਢਣ ਨੰੂ ਝੱਟ ਲਾ9ਦੇ ਨ8 । ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਸਰਦਾਰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਐ। ਿਨਕਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਜਾਵ�ਗੇ ਭਲਾ ਿਕਥੇ 

? ਹੈ ਕੋਈ ਿਠਕਾਣਾ ?' 

ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬਲਦੇਵ ਰਕੁ ਿਗਆ। ਕਰਤਾਰੋ ਵ�ਗ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਰੋਨੀ ਿਕ9 ਐ ਂ? ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਸਿਦਐ ਅੱਜ। ਆਥਨ8  ਿਮਲੰੂ। ਜੇ ਕੰਮ ਬਣ ਿਗਆ ਕਰਲ�ਗੇ ਰਾੜਾ ਵੀੜਾ। 
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ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਿਜਹੜੀ ਬਣੂ।' 

'ਮੈਥ  ਨਹ& ਹੋਰ ਿਰਹਾ ਜ�ਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੰੂ ਫੇਰ ਨਾ ਆਖ&। ਬਈ ਤੰੂ...' ਉਹ ਲਾਟ ਵ�ਗ ਉਠੀ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ 

ਪਲੰਘ� ਭਰਦੀ ਪਹੇ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈ। 

'ਓ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ....ਭੱਜ ਵੀ ਚਲੀ ਏ ਂ ? ਦੁਪਿਹਰ ਤ� ਢਾਲ ਜਾ....' ਬਲਦੇਵ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 

ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵ�ਗ ਉਹਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। 
ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਪਛ�ਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਿਖਆ। ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ 

ਦਾ ਰੁਿਕਆ ਹੜ1 ਫੇਰ ਵਿਹ ਤੁਿਰਆ ਸੀ। 

'ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ� ਨ8 । ਇਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਨ1 � ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨੀ ਭਰਦਾ। 
ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਤ� ਜੋ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਬੰਤੇ ਨੰੂ ਵੀ ਇਨ1 � ਨਾਲ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹ& ਆ9ਦੀ ਸਾਲੇ ਬੂੜੇ ਨੰੂ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਐ ਿਵਚਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪਿਹਲ� ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲ ਮਨ�। ਕੰਮ ਤ� 
ਸਹੁਰੇ ਮਰਨ ਤਕ ਨੀ ਮੁਕਦੇ। ਜੇ ਰੱਖ ਿਲਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੰੂ ਇਕ ਪਾਸਾ।' 

ਥੱਿਕਆ ਥੱਿਕਆ ਬਲਦੇਵ ਉਿਠਆ। ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਸਾਫਾ ਲਪੇਟਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਰਦਾਰ 

ਦੇ ਖੇਤ� ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। 
ਭਾਵ> ਿਸਰ ਚਿੜ1ਆ ਚਾਰ ਵੀਹ� ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮ� ਨੰੂ ਿਪਛ�ਹ ਧੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। 
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ਿਜਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਚਰਚੇ ਿਛੜਦੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ� ਨ8  ਕਈ ਸਾਲ� ਤ  ਦੱਬੀ 
ਅੱਗ ਨੰੂ ਹਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਲਆਉਣ ਦੀ। 

ਬਲਦੇਵ ਨ8  ਵੀ ਲੋਹੜਾ ਮਾਿਰਆ। ਿਬਨ� ਚੌਧਰੀ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਤੁਰ ਿਗਆ ਿਜਵ> ਨਵਾਬ ਹੋਵੇ। 
ਇਸ ਨਵ& ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸੀਨ8  ਧੜਕਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕਸ ਿਕਸ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 

ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਹੱਡ ਤੜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਝਪਟ� ਿਵਚ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨ8  ਜੋ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਹ 

ਹਾਲ& ਤਕ ਭੁੱ ਲੇ ਨਹ& ਸਨ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਈ ਝਪਟ ਿਵਚ ਦੋ ਮੁਜਾਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਿਰਆ 

ਸੀ। ਛੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ> ਦੇ ਉਜੜੇ ਕਈ ਘਰ ਹਾਲ& ਤਕ ਤਾਬ ਨਹ& ਸੀ ਆਏ, 

ਭਾਵ> ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਘਰ� ਵਲ  ਹੀ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੇਰ ਲੋਹੜੀ ਨੰੂ ਸੱਤ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਰਦਾਰ� ਦੇ 

ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੱਡ ਿਸਕੇ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡ�ਗ ਤ� ਹਰ ਮਹੀਨ8  ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਪੱਠ8  
ਚਰ ਿਗਆ ਤੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜਾ ਵਿੜਆ। ਿਬਨ� ਮਤਲਬ ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਪਰ  
ਿਖਸਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੇਠ� ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਖੇਤ� ਦੀਆਂ ਹੱਦ� ਸਰਹੱਦ� ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ 
ਹਰ ਮੁਜਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਜਾਰੇ ਨੰੂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ� ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਿਗਆ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਿਕਸੇ ਦਾ 
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ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰਿਹ ਵੀ ਜ�ਦਾ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੰਮੋ ਛੱੁਟੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ। ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖ� ਫੇਰੀ ਰੱਖਦੇ। 
ਪਰ ਜਦ  ਤ  ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਮੰਜਾ ਮੱਿਲਆ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਨ8  ਕੋਈ ਕਸਰ 

ਨਹ& ਸੀ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਚੁੱ ਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਘੰੁਮਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ& ਸੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੰਮ 

ਿਬਨ� ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤ  ਿਸਰੇ ਨਹ& ਚੜ1ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਸਿਹ ਲ7ਦਾ। ਜਦ  ਤੇਜਾ ਿਸੰਘ ਕੰਮ ਸ�ਭਣ ਜੋਗਾ 
ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ ਤੇਜੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਈ, 

ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹਨ8  ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤੇਜੇ ਦੋ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਆਪ ਬੇਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵੇਲੀ ਿਵਚ ਮੰਜਾ 
ਡਾਹ ਿਲਆ। 

ਿਜ9 ਿਜ9 ਤੇਜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਹਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ 

ਆ9ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ� ਨੰੂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਅੱਧਾ ਿਪੰਡ ਉਹਨ� ਨ8  ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 
ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤ� ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ1 � ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਨ ਮੰਨਣ, ਿਜਨ1 � ਨ8  ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਜੜ1� ਲਾਈਆਂ 

ਸਨ। ਦੋ ਿਤੰਨ ਪੀੜ1ੀਆਂ ਪਿਹਲ� ਕੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲ ? ਇਨ1 � ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਭੁੱ ਖਾ ਮਰਦਾ ਿਪੰਡ 

ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ� ਦੀ ਿਮਹਰ ਉਹਨ8  ਿਪੰਡ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ1 ਲਈ। 
ਿਜਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ? ਫੇਰ ਉਨ1 � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਤ� ਸਰਦਾਰ� ਦੀ ਦਸ� ਿਪੰਡ� 
ਿਵਚ ਧ�ਕ ਸੀ। ਿਦਨ� ਿਵਚ ਘਰ ਟੱੁਕਰ ਪੱਕਣ ਲੱਿਗਆ। ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ� ਨੰੂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਤੇਜੇ ਨ8  ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਲੀਹ� ਫੜ ਲਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਸਾਲ� ਤ  ਬੰਦ ਿਪਆ ਿਦਵਾਨਖ਼ਾਨਾ 
ਖੁਲਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਫਸਰ� ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ। ਿਨੱਤ ਸ਼ਰਾਬ� ਉਡਦੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਬ 

ਭੁੱ ਜਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਿਨੱਤ ਿਤੜ ਿਫੜ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁੰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਘੇ ਵੱਟੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕਈ ਿਦਨ ਚੌਧਰੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ  ਉਨ1 � 
ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਤੰੂ ਤੰੂ ਮ7 ਮ7 ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਉਤ  ਗੱਲ ਇ9 ਬੋਚ ਲਈ ਿਜਵ> ਿਪਓ ਲੱਗਦਾ 
ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਨ8  ਪੈਿਸਆਂ 'ਚ ਅਿੜਕਾ ਅੜਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਮਾਰੇ, 
ਿਜਵ> ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਚੁੱ ਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਖਬਰੇ ਉਹਨੰੂ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਇੰਨ� ਿਤਉ ਿਕ9 

ਜਾਗ ਿਪਆ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਉਨ1 � ਤ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ1 � ਦੇ ਿਦਲ ਧੜਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ 

ਟਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹ& ਸੀ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤ  ਖ਼ਾਲੀ ਨਹ&। ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

'ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਸਾ ਿਪਆਰੈ...। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤ� ਖੂੰ ਜਾ ਿਹਲਾਏ ਤ  ਬਣਦੈ। ਇਹਨ8  ਧੇਲਾ ਨੀ ਖਰਚਨਾ।' 

'ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਨਾਲੇ ਹੱਡ ਟੱੁਟਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਜੇਲ1 ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਇਸ ਨ8  ਜਵਾਨ� 

ਨੰੂ ਚਾਰ ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹ& ਦੇਣੇ।' 
ਹਲਾਤ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਿਤੰਨ� ਪੁੱ ਤ� ਨ8  ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ। ਬੁੱ ਢੇ ਚੌਧਰੀ 

ਨੰੂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ। 
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ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਿਮੱਨੀ ਿਮੱਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਸਭ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਿਫਕਰਮੰਦ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰੁਡੇ ਕੁਝ 

ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁੱ ਢਾ ਿਜਹੜਾ ਪੱਖੀ ਝੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਸ਼�ਤ ਸੀ। 

'ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਕਿਰਆ ਜਾਵੇ।' ਕਰਮੰੂ ਨੰੂ ਸਭ ਤ  ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਿਫਕਰ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਹਟਾਇਐ ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਿਲਜਾ ਸਕਦੈ। ਇਸ ਤਰ1� ਫੇਰ ਟੰਟਾ ਹੋ ਜੂ। ਿਫਕਰ ਸਹੇ 
ਦਾ ਨਹ& ਪਹੇ ਦਾ ਕਰੋ।' 

ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਐ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹ& ਰਹੀ ਹੁਣ। ਇਸ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਿਵਚ ਿਕੱਲਾ 
ਅਿੜਆ ਹੋਇਐ। ਬਾਨੀਏ ਦੇ ਪੁੱ ਤ ਓ। ਿਸਆਣੇ ਬਣੋ।' ਬੁੱ ਢਾ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਫੇਰ ਤੁਸ& ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਚੁੱ ਪ ਅਸ& ਨਹ& ਕਰਨਾ।' 

'ਸੁਣ ਤ� ਸਹੀ। ਦੱਸਣ ਲਿਗਐ।ਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਲੀ ਿਤਕੜੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। ਿਦਉ ਦੋ ਤੋਲੇ ਅਫੀਮ ਦੇ। ਜਦ  
ਮੌਕਾ ਲਿਗਆ ਡ�ਗ ਡੱਪਾ ਕਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪ ਕਾਹਨੰੂ ਆਪ� ਿਵਚ ਆਉਣੈ।' 

'ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੈ। ਉਹ ਿਗਆ ਹੋਇਐ ਬੁੜੇ ਖੁੰ ਡ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅਸ& ਤ� ਹੋਰ� ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ 

ਕਰਨ8  ਨ8  ਿਕ ਅਸ& ਿਜIਦੇ ਆਂ। ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਤ� ਨੀ ਘਾਟਾ।' 
ਿਤਕੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟ� ਫੇਟ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ&। ਜਦ  ਉਹ 

ਵਾਪਸ ਆਊ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਊ।' ਬੁੱ ਢੇ ਨ8  ਜੱਜ� ਵ�ਗ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਖੂੰ ਡੀ ਖੜਕਾ9ਦਾ 
ਹੇਠ� ਉਤਰ ਿਗਆ। 

'ਠੀਕ ਹੈ ! ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।' 
ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੰੁਡੇ, ਗਈ ਰਾਤ ਤਕ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲ� ਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 
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ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਦਨH  ਿਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਵੈਦ� ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ� ਨ8  
ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਿਲਆ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚ ਡੱਕ ਿਦੰਦਾ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਿਗਣਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ  ਿਕਵ> ਥੁੜਨ 

ਿਦੰਦੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਬੁੱ ਢੇ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। 
ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੰੂ ਠੱਲ ਨਾ ਿਪਆ। ਆਥਣ ਉਗਨ, ਆਥਛ Aਗਣ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਨ8  ਮਹੀਨਾ 

ਲੰਘਾ ਿਦੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਆਸ ਨਾਲ  ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਨ ਲੱਗ ਗਏ। 
ਿਜਸ ਤਰ1� ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਆਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਉਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਗਆ। ਗੱਡੀ9 

ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਉਸ ਨ8  ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਤਾ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਰਹਾ 
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ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਿਬਨ� ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਡ�ਗਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਤੇ ਦੇ 

ਿਖ਼ਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਗੱਲ� ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਰਖ ਹੁੰ ਦਾ ਿਗਆ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਸ 

ਨੰੂ ਡੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰਖ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਿਗਆ। 

'ਤ� ਉਸ ਸੂਰ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਹਾਲ& ਸਾਫ ਨਹ& ਹੋਇਆ। ਿਫਕਰ ਿਕ9 ਕਰਦ7। ਆਪ� ਕੱਲ ਨੰੂ ਹੀ ਪੱਬ 

ਚੁਕਾ ਿਦਆਂਗੇ। 
ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੰਬਣ ਲੱਿਗਆ। ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁਬਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਨਾ ਪਾਣੀ 

ਪੀਤਾ ਨਾ ਧਾਣੀ, ਜ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਰਾਇਫਲ ਚੁੱ ਕੀ, ਘੋੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਖੇਤ� ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਸੋਚ� ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ 

ਲੱਗੀਆਂ। 

'ਚੌਧਰੀਆਂ ਨ8  ਇਹ ਠੀਕ ਨਹ& ਕੀਤਾ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਮ7 ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਕ9 ਿਲਆਦ7। 
ਹੁਣ ਿਪੱਛੇ ਮ7 ਵੀ ਨਹ& ਹਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ। ਤ� ਕੀ ਬਲਦੇਵ ਤ  
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਿਦਆਂ ? ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂ ? ਦੋ ਚਾਰ ਮੁਜਾਰੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਫਰਕ 

ਪ7ਦੇ ?' 

ਿਪੜ� ਕੋਲ  ਲੰਘਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵ� ਿਖ਼ਆਲ ਆਇਆ, ''ਿਕ9 ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਪੜ ਅੱਗ ਲਾਈ 

ਜਾਵੇ....ਹ� ਇਹ ਠੀਕ ਐ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ1� ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਿਵਚ  ਉਲਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਐ ? ਜੇ ਕਰਤਾਰੋ ਵੱਸ ਿਵਚ 

ਕਰਨੀ ਐ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਬਨਾਉਣੈ ਤ� ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਸਕੰਜੇ ਿਵਚ ਆ ਜਾਊ। ਇਕ 

ਵਾਰ ਿਪੜ� ਨੰੂ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁੜ ਤ� ਨੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭੱਜ ਜੂ। ਨਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਐ। 
ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਿਸ਼ਕਾਰ। ਫੇਰ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਦੇਰ ਵੀ ਕਾਹਦੀ। ਅਜੋ ਰਾਤ ਨੰੂ....। 
ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ� ਨੰੂ ਚੀਰਦਾ, ਿਪੜ� ਨੰੂ ਪਾਰਖੂ ਿਨਗਾਹ� ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਬਲਦੇਵ ਕੋਲ ਿਗਆ। 

'ਠੀਕ ਠਾਕ ਐ ਂਬਲਦੇਵ ਿਸਆਂ ?' 

'ਆਹੋ ਜੀ।' 

'ਕੋਈ ਿਜਆਦਾ ਸੱਟ ਤ� ਨਹ& ਵੱਜੀ ?' 

'ਿਕਰਪਾ ਐ ਜੀ ਸੋਡੀ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਿਵਗਾੜ ਸਕਦੈ। ਮ7 ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਤ� ਮਾਰ ਗਏ। ਹੁੰ ਦਾ 
ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁਛ ਫੇਰ ਖੜਦੇ।' 

'ਭੱਜ ਕੇ ਿਕਥੇ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਦੇਿਖਆ ਿਕਵ> ਮੌਕਾ ਤਾਿੜਆ ਿਪਛ  ?' 

'ਹੋਰ ਜੀ।' 

'ਕੋਈ ਨੀ। ਤੰੂ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ&...। ਇਹ ਡਾਗ� ਤੇਰੇ ਨਹ& ਮੇਰੇ ਪਈਆਂ ਨ8 । ਿਜਹੀਆਂ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪੈ 
ਗਈਆਂ ਤੇਹੀਆਂ ਮਾਲਕ� ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ ? ਿਕਵ> ਿਨਬੜਨJ । ਫੇਰ ਨਾ ਕਹ& ਸਰਦਾਰ� 
ਨ8  ਿਪੱਠ ਿਦਖਾ ਤੀ...।' 
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'ਬੱਦਲਾ ਤ� ਲੈਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦ  ਮੌਕਾ ਲੱਿਗਆ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਰ� ਨੰੂ ਤ� ਮ7 ਹੀ ਡੁਕ ਦੰੂ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ 

ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੂ।' ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਗੁੱ ਸੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਉਹ ਸੜਨ 

ਲੱਿਗਆ। 

'ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਦੇਰ ਨੀ ਕਰੀਦੀ। ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਤ� ਤੁਰਤ ਪੈਰ� ਿਪਛ  ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ।' 
ਨਾ ਆਪ� ਕਦ  ਿਪੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆਂ। ਪਰ ਥੋੜ1ਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ।' 

'ਤੰੂ ਨਹ& ਸਮਿਝਆ। ਆਪ� ਕੀ ਡਾਗ� ਚੁਕਣੀਆਂ ਨ8 । ਇਕ ਢੰਗ ਦੱਸਦ7 ਤੈਨੰੂ ?' 

'ਦੱਸੋ ਜੀ ?' 

'ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਲਾਗ� ਹਾਲੇ ਉਵ> ਿਜਵ> ਿਪਐ....। ਬਸ ਇਕ ਤੀਲੀ।' 

'ਫੇਰ ਜੀ ?' ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆਈ। 

'ਫੇਰ ਕੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਭ ਦੇ ਲੱਕ ਟੱੁਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਰ& ਤ� ਸਮਝ ਉਈ ਂ ਮਰ 

ਗਏ। ਜਦ  ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੰੂ ਤਰਸਨ ਲੱਗੇ। ਫੇਰ ਚੌਧਰੀ ਿਵਆਜ ਨਾਲ ਿਛੱਲ ਲਾਹ ਿਦਊ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ। 
ਅੱਧ ਉਹਦਾ ਿਗਆ। ਹੋ ਜੂ ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਭੱਠਾ ਗੁੱ ਲ।' 

'ਿਕ9 ?' 

'ਠੀਕ ਐ। ਪਰ...' 

'ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਿਕਸ ਿਦਨ ਤ  ਹੋ ਿਗਆਂ ਓਏ। ਚਾਰ ਡ�ਗ� ਤ  ਡਰ ਿਗਆ। ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਅੱਜ 

ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ8 । ਹਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੂਰੇ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੰੂ ਕੱਲਾ ਨਹ& ਤੋਰਦਾ। ਨਾਲ ਜਾI ਨਾਲ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਝਾਕੂ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦI। ਆ ਰਫਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਐ ਸਾਲੀ। ਮ7 ਤ� ਇਹੋ ਆਖਦ7 ਕੋਈ ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਇਹ 

ਨਾ ਕਹੇ ਬਈ ਸਰਦਾਰ� ਦਾ ਮੁਜਾਰਾ ਕੁੰ ਿਟਆ ਿਗਆ। ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਤ� ਮ7 ਆਪਣੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਿਲਆਇਆਂ। ਿਪੱਛੇ 

ਿਕਵ> ਹੱਟ ਜ� ਉਏ ?' 

'ਲੈ ਮ7 ਿਕਤੇ ਡਰਦ�। ਸੋਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਐ ਮੇਰੇ ਡਾਗ� ਮਾਰ ਕੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਤੋੜੇ 

ਹੱਡ ਜੁੜਨ8  ਵੀ ਨਹ&।' 

'ਹੱਡ ਵੀ ਭੰਨ�ਗੇ ਮੌਕੇ ਿਸਰ। ਿਢੱਡ ਤ� ਭੰਨੀਏ।ਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੋ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੋ ਜੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਖੁੰ ਿਝਆ ਮੌਕਾ 
ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹ& ਆ9ਦਾ। ਤੇਰੀ ਵਾ ਕੰਨ& ਝਾਕ ਜੇ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰ ਆਂ।' 

'ਚੰਗਾ ਜੀ।' 

'ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਇ9 ਿਦਲ ਚਾਹੀਦੈ। ਮ7 ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਦੂਜੇ ਵੰਨ8  ਗੇੜ� ਮਾਰ ਆਵ�। ਕਈ ਿਦਨ ਹੋ 
ਗਏ। ਿਦਨ ਿਛਪਦੇ ਨੰੂ ਆਇਆ।' 

'ਅੱਛਾ ਜੀ।' 

'ਦੇਖ& ਫੇਰ ਜੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੰੂ ਨਾ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਨ।' 
'.....' 
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'ਲੈ ਮ7 ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਥਣੇ ਆਈ।ਂ ਦੋ ਸੇਰ ਿਘਉ ਲੈ ਜਾਈ।ਂ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨ ਨ8 । ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਬਿਹ 

ਜਾਏ ਿਕਤੇ। ਇਨ1 � ਹੱਡ� ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਦ  ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ।' 
ਦੂਰ ਤਕ ਬੋਲਦਾ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚਿੜ1ਆ ਚੜ1ਾਇਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਿਗਆ। 

ਬਲਦੇਵ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਕੰਨਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰਖਦੈ ਸਰਦਾਰ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਦਵਾਊ। ਨਾਲੇ ਿਘਉ। ਪਤਾ 

ਨਹ& ਿਕ9 ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਐ। ਲੈ ਆਪ� ਿਕਹੜਾ ਹੱਕ ਰਖਣੈ। ਦੁਗਣਾ ਕੰਮ 

ਿਦI।' 
ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਕਦ  ਰਾਤ ਪਏ ਤੇ ਕਦ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ� ਦੇ ਿਪੜ 

ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। 
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ਰਾਤ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦ  ਿਪੜ� 'ਚ  ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਲਾਟ� ਿਪੰਡ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਿਜ9 ਿਜ9 

ਲਾਟ� ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਬਾਹ� Aਚੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਿਪੰਡ ਿਵਚ  ਉਠਦੀਆਂ ਚੀਕ� ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। 

'ਲੱੁਟੇ ਗਏ', 'ਪੱਟੇ ਗਏ' ਅਤੇ ਖਾ ਲਏ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼� ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਧਾਹ� ਮਾਰਦੇ 

ਖੇਤ� ਨੰੂ ਦੌੜ ਪਏ। 
ਿਪੜ ਿਕ9, ਿਕਵ> ਤੇ ਿਕਸ ਤਰ1� ਜਲੇ ਸਨ, ਿਕਸੇ ਤ  ਲੁਿਕਆ ਨਹ& ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਪਈਆਂ ਡ�ਗ� 

ਖ਼ਾਲੀ ਨਹ& ਜ�ਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ& ਸੀ ਿਸੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਇਹ 

ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹ ਤ  ਿਬਨ� ਨਹ& ਹੋਇਆ। 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਨ1 � ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੀਕ ਿਚਆੜਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਆ ਗਏ 

ਸਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱ ਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝ� ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 

ਤੇ ਹੋਰ ਸੌ ਤਰਲੇ ਹਾੜੇ। ਿਕੰਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵਆਹ, ਿਕੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਤੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ 

ਰਸਮ� ਧਰੀਆਂ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਭੁੱ ਖ, ਨੰਗ ਤੇ ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਚੌਧਰੀ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਗੇੜ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਲੇ ਦਾਿਣਆਂ ਿਜੰਨ8  ਪੈਸੇ ਤ� ਿਵਆਜ 

ਰਾਹ& ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਗ  ਇਸ ਨਾਲ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। 
ਮੰੂਹ ਹਨ8 ਰੇ ਕਿਸਆ ਕਸਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰੁਡਾ ਆਇਆ, ਜਲੇ ਿਪੜ� ਨੰੂ ਇਕ ਟਕ ਦੇਿਖਆ ਤੇ 

ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੰੂਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆ। 
ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਪੁਿਲਸ ਿਪੰਡ ਆ ਧਮਕੀ। ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਹੀ ਸਗਾਵਤ ਕੀਤਾ। 

ਿਦਵਾਨਖਾਨਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਮਾਰੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ 

ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਿਲਸ ਿਦਵਾਨਖਾਨ8  ਇ9 ਿਟਕ ਗਈ ਿਜਵ> ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਕੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਨ8  ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ। 
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਕਸੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਤਾ। 
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ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਤਲ� ਦੇ ਡਾਟ ਟੱੁਟਦੇ, ਕਬਾਬ ਭੁਜਦੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਗੂੰ ਜਦੇ ਰਹੇ। 
ਚੌਧਰੀ ਨ8  ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਿਲਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿਜੰਨੀਆਂ ਗੱਲ� 

ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ1 � ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 
ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਸੱਥ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਿਲਖਿਦਆਂ ਬੀਿਤਆ। 

'ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੱਕੀ ਤਰ1� ਨਹ& ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਕਵ> ਫਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦੈ....' ਜਾਣ ਲੱਗ ੇ

ਥਾਣੇਦਾਰ ਨ8  ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। 
ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਥਾਨ8 ਦਾਰ ਨੰੂ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਗਏ। 

'ਸੁਿਣਐ ਇਸ਼ਕ ਚਲਦੈ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰੋ ਨਾਲ ?' ਵਾਪਸ ਆ9ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਗੱਲ ਤੋਰੀ। 

'ਨਹ& ਜੀ....ਬਸ ਐਵ>।' 

'ਿਝਜਕਦਾ ਿਕ9 ਐ ਤੰੂ ? ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਐ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨ8 । ਅਸ& ਿਕਹੜਾ ਨਹ& 
ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਿਵਆਹੇ ਵਰੇ ਆਂ।' 

ਬਲਦੇਵ ਿਸਰਫ ਮੁਸਕ<ਾਇਆ। 

'ਕਰਾ ਦੇਈਏ ਫੇਰ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ?' 

'ਅਮਲੀ ਲਾਲਚੀ ਜਾ ਲਗਦੈ। ਅਖੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੰਗਦੈ। ਪਰ ਆਪ� ਤ� ਅਗੇ ਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆਂ।' 

'ਪੰਜ ਸੌ ਪਏ ਢੱਠ8  ਖੂਹ 'ਚ। ਜੇ ਿਦਲ ਐ ਤ� ਦੱਸ। ਇਹ ਮ7 ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਆਪ� ਬਥੇਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਤ । ਜੇ 

ਅੜ ਖੜ ਕਰੂ ਆ ਰਫਲ ਹੈ ਗੀ।' 

'ਦੇਖ ਲੋ ਜੀ ਜੇ ਮੰਨਦੈ ਫੇਰ। ਆਪ� ਸੋਡਾ ਅਸਾਨ ਨੀ ਭੁੱ ਲਦੇ ਉਮਰ ਭਰ।' 

'ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਰਤਾਰੋ ਤ� ਨੀ ਭਜਦੀ ਿਕਤੇ ? ਉਹ ਖਰ�ਟ ਸੁਣੀਦੀ ਐ। ਿਕਤੇ ਮ7 ਮਨਾ9ਦਾ ਰਿਹ ਜ� ਉਹ 

ਿਸਰ ਫੇਰ ਦੇ।' 

'ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਜ਼ਮਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਤ� ਆਪੇ ਆਖਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਐ। ਇਕ ਿਦਨ ਆਖੇ ਚੱਲ ਿਕਧਰੇ ਿਨਕਲ 

ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਹ& ਕੁਸਕਦੀ। 

'ਲੈ ਫੇਰ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰਤਾਰੋ ਅੱਜ ਤ । 
ਫੇਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਖੋਏ ਰਹੇ। 

'ਲੈ ਬਈ ਬਲਦੇਵ ਇਕ ਗੱਲ ਆਪ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਖੋਲ1 ਲਈਏ। ਿਪਛ  ਰਉਲਾ ਪਊ। ਭਰਜਾਈ ਹੋਊ ਮੇਰੀ। 

ਫੇਰ ਿਕਤੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰ&।' ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਝਾਿਕਆ। 

'ਤੁਸ& ਤ� ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓ ਜੀ।' 

'ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ। ਬੱਸ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਦਉਰ।' 

'ਲੈ ਫੇਰ ਅੱਜੇ ਿਮਲਦ� ਅਮਲੀ ਨੰੂ। ਫੇਰ ਈ ਜਾI ਘਰ। ਆ ਜਾਈ ਂਆਥਨ8 । ਦਸੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ।' 

'ਚੰਗਾ ਜੀ ਮ7 ਖੇਤ 'ਚ ਠਿਹਰਦ�। ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੰਮ ਰਿਹੰਦੈ।' ਖੇਤ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਨ8  ਘੋੜੀ ਹੌਲੀ 
ਕਰ ਲਈ। 
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'ਚੰਗਾ ਜਾ।' 

'ਅੱਛਾ ਜੀ।' 
ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ& ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ�ਤ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਜਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ 

ਸੁਪਨ8  ਲੈ ਸਕੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤਕਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹਾਲ& ਤੱਕ ਉਵ> ਿਜਵ> ਖੜਾ ਸੀ। ਕਦ  ਉਹ ਛੁਪੇ 
ਤੇ ਕਦੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੰੂਹ  ਆਪਣੀ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। 

ਪਰ ਸੂਰਜ ਸੀ ਿਕ ਛੁਪਣ ਦਾ ਨ� ਹੀ ਨਹ& ਸੀ ਲੈ ਿਰਹਾ। 
9 

 

ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸੁਨ8 ਹਾ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਅਮਲੀ ਭੱਿਜਆ ਆਇਆ। ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਸਰ, ਮੈਲ ਭਰੀ 
ਪੱਗ, ਦਾੜ1ੀ ਿਵਚ ਿਡੱਗੀਆਂ ਰਾਲ�, ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਛਾਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ ਅੱਖ� ਅਤੇ ਉਨ1 � ਉਤੇ ਜੰਮੀ 
ਿਗੱਡ, ਸਭ ਿਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਬਾਸੀਆਂ ਲ7ਦਾ, ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖ�ਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ 

ਦੇ ਪੈਰ& ਆ ਬੈਠਾ। 

'ਅਮਲੀਆ ਿਕਵ> ਭੁਲ ਈ ਿਗਆਂ ਲਗਦੈ...' ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

'ਲੈ ਜੀ ਐਤਕ& ਮ7 ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਿਦI ਸੋਡੇ ਪੈਸੇ।' 

'ਨਾ ਐਤਕ& ਕੀ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਊ ਬਾਈ ਤਾਰ ਦੇਵ>ਗਾ।' 

'ਤੰੂ ਿਸਰ ਦਾ ਸਾਈ ਂਐ।ਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਲੁਕ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਐ। ਹਰਨਾਮੀ ਿਵਚੋਲੀ ਐ। 
ਪੰਜ ਸੌ ਿਜਹੜਾ ਿਮਲੂ ਥੋਨੰੂ ਦੇ ਦੰੂ।' 

'ਕਾਹਦੇ ਆਖੇ ਨ8  ਪੰਜ ਸੌ ?' ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਸੀ। 

'ਲਉ ਜੀ ਸੋਥ  ਕਾਹਦੀ ਲੁਕਾ ਮ7 ਆਿਖਆ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰ  ਉਠ ਜੂ ਨਾਲੇ ਸੋਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਫੇਰ ਆਪ� 
ਸੁਰੂ ਖਰੂ ਹੋ ਜ� ਗੇ। ਹੋਰ ਆਪ� ਿਕਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਟਨ8  ਨ8 । ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸੋਡਾ....ਬਥੇਰਾ ਮੇਰੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ 

ਿਰਹੈ।' 

'ਤ� ਫੇਰ ਤੰੂ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਗ� ਮੱਝ ਵ�ਗ ਵੇਚਣ ਿਡਹ7। ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਤ� ਨਹ& ਸਾਡੀ ਓ ਕਰ ਿਲਆ 

ਕਰ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਹੂ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਜੜ1 ਪਟ>ਗਾ। ਅਸ& ਨਹ& ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਿਗਆ...।' 

'ਨਾ ਜੀ ਤੁਸ& ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੋਕੋ। ਫੇਰ ਮ7 ਮਰਜੰੂ।' 

'ਓਏ ਕੰਜਰਾ ਅਮਲ ਨ8  ਤੇਰੇ ਹੱਡ ਤ� ਖੋਰੇ ਹੀ ਸੀ ਅਕਲ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਰਤਾਰੋ ਵਨੀ ਦੇਿਖਐ। 
ਉਹਨ8  ਕੋਈ ਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ 

ਿਫਰਦੀ ਐ ਿਨਕਲਣ ਨੰੂ। ਸਮ� ਿਵਚਾਰ ਅਮਲੀਆ।' 

'ਹ7 ਜੀ ? ਮ7 ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਨੀ ਵੱਢ ਦੰੂ।' 

'ਕੀਹਦੀਆਂ ? ਤੇਰੇ ਭੋਰਾ ਅੰਦਰ ਗਈ ਲਗਦੀ ਐ। ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਨਾ ਤੁੜਾ ਬਹ& ਿਕਤੇ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ 
ਕਰਤਾਰੋ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇ।' 
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'ਇਹ ਨਹ& ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮ7 ਸੋਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨ8  ਨ8 । ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ?' 

'ਉਹ ਮ7 ਆਪੇ ਕਰ ਲੰੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਿਸਰ ਿਲਖ ਦੰੂ...।' 

'ਅੱਛਾ ਜੀ ? ਫੇਰ ਠੀਕ ਐ। ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ। ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਮੈਨੰੂ। ਆਖਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ8  ਮ7। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੀ 
ਐ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਬਸ....' ਅਮਲੀ ਇ9 ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲਿਗਆ, ਿਜਵ> ਅਮਲੀ ਦੀ ਜੇਬ ਹੁਣ ੇ

ਨD ਟ� ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। 

'ਚੰਗਾ ਦੇਖ�ਗੇ। ਤੰੂ ਪੱਕਾ ਰਹ&।' 

'ਜੇ ਕਰਾ ਦੋ ਫੇਰ ਕੀ ਐ ਜੀ। ਤੁਸ& ਿਵਚ ਓ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕੀ ? ਿਜਵ> ਆਖੋ ਕਰ ਲੰੂ। ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲI ਫੇਰ 

ਤ�। ਸੋਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਿਫਕਰ ਸੀ।' 

'ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਆ ਜ&। ਤੇਰਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜਦ� ਗੇ।' 

'ਚੰਗਾ ਜੀ ! ਸ਼ਾਬਾਸ਼....। ਤੁਸ& ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਓ...ਮੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਿਖਉ।' 

ਅਮਲੀ ਉਿਠਆ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ� ਕੋਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਇ9 ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੁੜ ਿਗਆ, ਿਜਵ> 
ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 
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ਅਗਲੇ ਮਹੀਨ8  ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਹੱਥ& ਿਵਆਹ ਕੇ ਿਲਆਇਆ। ਅਮਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਨ� 
ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਿਗਆ। ਿਪੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਿਵਆਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵ> 
ਦੰਦ ਿਹੱਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਖੁਲ1 ਿਦਲੀ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰੀਝ, ਿਜਸ ਲਈ ਉਹਨ8  ਡਰਾਮਾ ਰਿਚਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਮਟਕ 

ਨੰੂ ਸਗ  ਹੋਰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ  ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਆਪੇ ਆਉਣੋ ਇਹ ਰਹੀ। ਇਹ ਤ� ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਪਊ।' ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨ8  ਕਰਤਾਰੋ 

ਨੰੂ ਟੋਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨ8  ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਘਲ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। 
ਿਸਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ, ਸੰੁਨ ਸਾਨ ਖੇਤ ਿਵਚ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਫਰੇ ਲਾਲ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਨੀਲੀ ਸਾਟਨ ਦੀ ਕੁੜਤੀ 

ਿਵਚ ਦਗ ਦਗ ਮਘਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਰੁੱ ਗ ਿਜਹਾ ਭਿਰਆ ਿਗਆ। 

'ਜੀ ਬਲਦੇਵ ?' ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਵ�ਗ ਵੱਜੇ। ਕਈ ਸਿਕੰਟ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। 

'ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊ। ਬਲਦ� ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਤ�...ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਥੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਮੱਕੀ ਉਹਲੇ ਨੱਪਣ ਦਾ 

ਿਖ਼ਆਲ ਉਹਨੰੂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਿਝਆ ਸੀ। 

'ਕਰਤਾਰੋ ਹੁਣ ਤ� ਮ7 ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਿਲਐ....' ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਮੱਕੀ ਕੋਲ ਘੇਰ ਕੇ ਬਾਹ� ਿਵਚ 

ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨ8  ਅਸਫਲ ਿਜਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 
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'ਭੈਿੜਆ ਮ7 ਇਹੋ ਜੀ ਨੀ...' ਜਦ  ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਘੁਿਟਆ। ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ 

ਬੁਰਕ ਭਿਰਆ। ਹੱਥ ਿਵਚਲੀ ਬਲਨੀ ਤੇ ਪੋਣੇ ਨੰੂ ਉਥੇ ਹੀ ਿਸਟ ਕੇ ਮੁੜ ਪਹੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਦੌੜ ਪਈ। 

'ਭੱਜ ਕੇ ਿਕਹੜੇ ਭੜੂਏ ਕੋਲੇ ਜਾਵ>ਗੀ ? ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਕੀ ਐ ? ਮ7 ਆਿਖਆ ਚੱਲ ਕੀ ਲੈਣੇ ? ਦੇਖ& 
ਜੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੈਰ& ਨਾ ਪਈ ਤੰੂ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝ>ਗੀ ਕੁੱ ਤੀਏ ? ਿਜਸ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਤੰੂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਐ ਂ ਿਦਨ� 
ਿਵਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੰੂ।' ਰੋਹ ਿਵਚ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੰੂ ਕੁਝ 

ਵੀ ਿਕ9 ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। 
 

11 

 

ਦੇਖ ਬੇਬੇ ਿਦਨ ਿਕਥੇ ਆ ਿਗਆ ? ਪਰਛਾਵ> ਓ ਚਲੇ ਗਏ...। ਤੰੂ ਹੁਣ ਆਈ ਐ ਂ ! ਦਸ ਇਹ ਵੇਲਾ ਰੋਟੀ 
ਖਾਣ ਦਾ ?' 

'ਤੁਰੀ ਬਥੇਰਾ ਸੰਦੇਹ� ਸੀ ਚੰਦਿਰਆ। ਿਨਪੁਤੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਹ ਥਾਵ> ਬੈਠ ਬੈਠ ਆਈ ਆਂ। 
ਹੁਣ ਤ� ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ1ਨ ਲੱਗ ਿਪਐ।' 

'ਜੇ ਨਹ& ਤੁਰ ਹੁੰ ਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਿਰਹਾ ਕਰ। ਪੰਡਤ ਨ8  ਸੁਖ ਕੇ ਿਦਤੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ। ਉਹਦਾ 
ਹੋਰ ਅਚਾਰ ਪੌਣੈ। ਭੇਜ ਿਦਆ ਕਰ ਉਹਨੰੂ।' 

'ਤੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਐ ਮ7 ਨੀ ਭੇਜਦੀ ? ਬਥੇਰਾ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਆਂ ? ਜੇ ਆਖੇ ਲਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਐ ? ਮੈਨੰੂ ਚੰਦਰੀ 
ਨੰੂ ਕੀ ਚਾ ਐ ਿਨਤ ਧਕੇ ਖਾਣ ਦਾ।' 

'ਉਹਨੰੂ ਹੋ ਕੀ ਿਗਆ ? ਪਿਹਲ� ਬਥੇਰੀ ਭਜੀ ਭਜੀ ਆ9ਦੀ। ਹੁਣ ਉਈ ਂਦੜ1 ਵਟ ਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁਛਦ7 
ਕੁਝ ਨਹ& ਦਸਦੀ। ਮ7 ਤ� ਸਗ  ਅੱਕ ਿਗਆਂ।' 

'ਤੰੂ ਿਨਆਣੈ। ਹਾਲੇ ਤੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨੀ। ਬਹੂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਐ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ  ਤੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਆ ਸੀ ਿਪਛ  ਤੇਰੀ 
ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦ  ਘਰ ਮੁੜੀ ਪੀਲੀ ਭੂਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾ ਰਲੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਿਦਲ ਧੜਕ 

ਿਗਆ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤ� ਕੋਈ ਗੱਲ ਐ। ਬਥੇਰਾ ਪੁੱ ਿਛਆ। ਦੱਸੇ ਨਾ। ਫੇਰ ਆਪੇ ਆਥਨ8  ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਿਜਹੜਾ 

ਰਸਤੇ 'ਚ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਬੋਹੜ ਐ ਇਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਘੇਿਰਆ ਿਕਸੇ ਚੜੇਲ ਨ8 । ਮ7 ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਾਧ� 
ਦੀ ਜੀਤੋ ਮਰੀ ਐ ਪ&ਘ ਝੂਟਦੀ। ਪਰ ਮੰਨੀ। ਅਿਜਹੀ ਡਰੀ ਐ ਹੁਣ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨ�ਅ ਵੀ ਲਉ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬਣ 

ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਐ। ਪਤਾ ਨਹ& ਚੰਦਰੀ ਨੰੂ ਕੀ ਡਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਘਰ  ਪੈਰ ਨਹ& ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ।' 

'ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਇ9 ਈ ਆਖਦੀ ਸੀ। ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤ� ਹੈ ਨੀ। ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਤ� ਉਥੇ ਕ� ਵੀ ਨਹ& ਿਟਕਦੇ। 
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਐ ਬੇਬੇ।' 

'ਮ7 ਿਕਹੜਾ ਕਿਹੰਦੀ ਆਂ ਝੂਠ ਐ। ਪੁੱ ਛ ਵਾਲੇ ਨ8  ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਿਸਐ। 
ਇਕ ਤਬੀਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਤ� ਨਾਲੇ ਮ7 ਉਹਨੰੂ ਉਈ ਂ ਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। ਕੱਲ1 ਦੀ 

ਉਲਟੀ ਜ�ਦੀ ਐ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ।' 

'ਉਲਟੀ ਜ�ਦੀ ਐ ? ਓ ਤੇਰੇ ਰਬੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਿਲਆ ਫੇਰ ਵੈਦ ਤ  ਪੁੜੀ। ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਨੰੂ ਘਰ ਕਰੂ।' 
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'ਵੈਦ ਦੀ ਫੂਕਣੈ। ਇਹ ਬੁੜੀਆਂ ਠ8 ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐ। ਮ7 ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੰੂ। ਦੋ ਸੇਰ ਿਘਉ ਪੁੱ ਛ ਿਕਤ । ਹੁਣ ਲਭ>ਗਾ 

ਤ� ਉਦ  ਤਾਈ ਂਿਮਲੂ।' 

'ਿਘਉ ਕੀ ਕਰਨJ  ? ਕੁੜੀ ਕਨੀ9 ਸੁਨ8 ਹਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ?' 

'ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਦਾੜ1ੀ ਆ ਗਈ ਿਰਹਾ ਿਨਆਣੇ ਦਾ ਿਨਆਣਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਪੈਰ ਭਾਰਾ...' 

'ਅੱਛਾ ? ਵਾਹ ਨੀ ਬੇਬੇ। ਹੁਣ ਹੋਊ ਸਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਢੱਡ ਪੀੜ। ਸਵਾਦ ਆ ਿਗਆ...। ਐ ਂਕਰ& ਅੱਜ ਆਥਨ8  

ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਕੋਲ  ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜ&। ਉਥ  ਸਭ ਨੰੂ ਪੁੱ ਤ ਿਮਲਦੇ ਨ8 । 

'ਜਾਈ ਂਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਣ ਕੇ...।' 

'ਭੋਰਾ ਸਬਰ ਰੱਿਖਆ ਕਰ। ਮਸਤ ਿਕ9 ਿਗਆਂ ? ਤੰੂ ਘਰੇ ਵੜ> ਤ� ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਟੂਣੈ ਟਾਮਨ 

ਵੀ ਕਰਨ8  ਨ8 । ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ।ਂ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਦਲ ਿਟਕ ਜੂ। ਘਾਬਰੀ ਪਈ ਐ।' 

'ਮ7 ਨੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸ& ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੈ।' 

'ਆਖ ਦ& ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨ8  ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ।' 

'ਨਹ& ਬੇਬੇ ਮ7 ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਾਨ ਅਸ& ਿਕਵ> ਭੁੱ ਲ 

ਸਕਦੇ ਆਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਤਾਈ ਂ ਲੋੜ ਪਊ। ਮੈਥ  ਨਹ& ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੁੰ ਦਾ।...ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੇਣ 

ਲਿਗਐ ਮੈਨੰੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦੈ। ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗੀ ਪਾਣੀ ਲਾ9ਿਦਆਂ ਨੰੂ। ਹੱਡ ਪੈਰ ਝੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ। ਜੀ 
ਕਰੇ ਘੂਕ ਸG ਜ�। ਪਰ ਬੇਬੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਬਾਨ8  ਨ8  ਮੈਨੰੂ ਅਫੀਮ ਿਦੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ 

ਨ8  ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਉਹਨੰੂ। ਸਹੁੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਿਜਹਾ ਸਰੂਰ ਆਇਆ, ਅਿਜਹਾ ਸਰੂਰ ਆਇਆ ਤੜਕੇ ਤਕ 

ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲਿਗਆ। ਅਫੀਮ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਐ ਬੇਬੇ। ਿਕੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਭੋਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲਗਦਾ। ਮ7 ਵੀ ਆਿਖਆ 

ਬਾਨ8  ਵਰਗੇ ਇੰਨ� ਕੰਮ ਿਕਵ> ਕਰਦੇ ਨ8 । ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਿਗਐ। ਦੇਖੂੰ  ਉਨ1 � ਨੰੂ ਹੁਣ...' 

'ਤੰੂ ਰੋਣ ਿਕ9 ਲਗੀ ਐ ਂ? ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੋਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੈ।' 

'ਤੰੂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲਾਏਗਂਾ। ਪਾਣੀ ਤ  ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਲਗਦੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪੀੜ1ੀਆਂ ਤ  ਵੈਰੀ ਐ। ਮੇਰਾ ਿਦਲ 

ਧੜਕਦੈ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਇਸ ਤਰ1� ਧੜਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰ ਦੈ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਿਰਆ ਮੈਨੰੂ 

ਇਵ> ਡਰ ਲਿਗਆ ਸੀ। ਤੰੂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨ ਲਾਈ।ਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ1ੀ ਨੰੂ ਅੜ ਐ। ਪਾਣੀ ਸਾਥ  ਬਲੀ ਲ7ਦੈ। ਮੇਰਾ ਿਪਓ, 

ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਭ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਰੇ। ਤੰੂ ਘਰ ਚਲ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾ। ਮ7 ਤੈਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਹ& ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ।' 
ਤੰੂ ਿਕਹੋ ਜੀ ਐ ਂ ਬੇਬੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋ ਜ�ਦੈ ? ਪਾਣੀ ਲਾ9ਦਾ ਜੇ ਸੱਪ ਨ8  ਡਸ ਿਲਆ, ਫੇਰ ਕੀ 

ਹੋ ਿਗਆ। ਮ7 ਇ9 ਨਹ& ਮਰਦਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਡ� ਿਵਚ ਿਕੰਨੀ ਜਾਨ ਐ। ਮ7 ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂੰ । ਚੱਲ ਤੰੂ ਘਰੇ। 
ਮ7 ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਆਖਦ�। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹ& ਿਦੰਦਾ।' 

'ਆ ਜਾਈ ਂਮੇਰਾ ਿਦਲ ਨਹ& ਲਗਦਾ। ਨਹ& ਚੱਲ ਅੱਜ ਮ7 ਇਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੀ ਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ।' 

'ਨਹ& ਬੇਬੇ ਕਰਤਾਰੋ ਘਰੇ ਕੱਲੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਿਢੱਲੀ ਐ। ਮ7 ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ। ਤੰੂ ਡਿਰਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਿਦਲ 

ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦਨੀ ਐ।ਂ' 

'ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜ&। ਪਤਾ ਨੀ ਚਾਰ ਿਦਨ ਿਜਊਣੈ ਿਕ ਨਹ&।' 
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'ਅੱਛਾ ! ਅੱਛਾ !! ਮ7 ਆਇਆ ਸਮਝ। ਲੈ ਮ7 ਤੈਨੰੂ ਵਾੜ ਤਕ ਕਰ ਆਉਣਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖ&। 
ਆਖ& ਪੁੱ ਤ ਜੰਮੇ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਘਰ  ਕੱਢ ਦੰੂ...। 
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ਸਾਲੀ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਅੱਜ ਅੱਠਵ� ਿਦਨ ਸੀ। ਮੁਜਾਰੇ ਚਾਰ ਿਦਨ� 
ਤ  ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਅਫੀਮ ਕਈ ਿਦਨ ਤ  ਮੱੁਕ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 
ਿਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ  ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੁਬ1ਾ ਸ਼ਾਮ ਸਰਦਾਰ ਖੇਤ ਚੱਕਰ 

ਮਾਰਦਾ। ਿਜਸ ਨ8  ਿਜੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਿਮਲਦੀਆਂ। ਵੱਧ 

ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਝਲ 'ਚ ਮੁਜਾਰੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹ& ਸੀ 
ਮੋਿੜਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਨ8  ਿਦਨ� ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਿਮਲ ਜ�ਦੀ। ਮੱੁਕਣ 

ਤ  ਪਿਹਲ� ਸਰਦਾਰ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ। 
ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ  ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤ  ਖੁੰ ਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ 

ਜਦ  ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਲਿਗਆ ਉਨ1 � ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਨਰੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਭਾੜੇ ਚਲਣ ਜੋਗੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਿਬਨ� 
ਤ� ਮੰਜੇ ਤ  ਉਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 

ਬਾਨ8  ਕੋਲੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਤ  ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਸੀ। ਿਬਨ� ਖਾਧੇ ਉਸ ਤ  ਕੁਝ ਹੋ ਨਹ& ਸੀ ਿਰਹਾ। ਦੋ ਿਦਨ ਤ� 
ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇਧਰ  ਉਧਰ  ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨ8  ਕੱਟੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਿਭਆਂ ਸੀ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਿਕਆਰਾ 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਵ> ਦਾ ਉਵ> ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਸਰਫ਼ ਪੈਣ ਨੰੂ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਪਆ ਰਹੇ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਨ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਡ ਝਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਸਰ ਚਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਵ> ਖਾਧਾ 
ਪੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਜਦ  ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ� ਨ8  ਸਾਥ ਨਾ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਉਿਠਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਤੁਿਰਆ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਤ  ਪਿਹਲ� ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਝ ਨਹ& ਹੋਇਆ। 
ਉਹ ਿਬੰਦਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਨੀਵ& ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

'ਠੀਕ ਤ� ਹ7 ?' ਬਾਨ8  ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈ ਿਪਲੱਤਨ ਦੇਖ ਕੇ ਿਬੰਦਰ ਨ8  ਅਨੁਮਾਨ ਤ� ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ 
ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨ8  ਪੁੱ ਛ ਿਲਆ। 

ਧੜੱਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਬੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰ� ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਹਨ8 ਰਾ ਛਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਡੱਗੇ 
ਪਏ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਭੋਰਾ ਮੰਗਣ ਲਿਗਆ। 

'ਜੇ ਸਹੁਿਰਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰ ਦੀ ਿਕਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ।' ਿਬੰਦਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਜਹੜੀ 
ਮੁਸਕ<ਾਹਟ ਬਾਨ8  ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਫੇਰ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਵੱਟ ਗਈ। 

'ਭੋਰਾ ਤ� ਹੋਊ। ਮ7 ਤ� ਬਸ ਿਗਆ ਿਕ ਿਗਆ। ਆਪ� ਤ� ਪੱਕੇ ਅਮਲੀ ਹੋਗੇ।' 

'ਮ7 ਤ� ਤੇਰੇ ਕਨੀ ਆ9ਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਾ ਲੀ ਤੰੂ ?' 

'ਆਹੋ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲ� ਜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ। ਹੈ ਤ� ਦੇ...।' ਬਾਨ8  ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
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ਿਬੰਦਰ ਵੱਲ ਇ9 ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ> ਜੇ ਉਹਨ8  ਨ�ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਰੋ ਪਏਗਾ। 'ਨਹ& ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਤ� 

ਦੇ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਆਖ ਕੇ ਿਗਆ ਹੁਣ ਆ9ਦੈ।' 'ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਮਾਰ ਹਾਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ॥ਰੂਰ ਹੋਊ। 

ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਨ8  ਗੱਫੇ। ਮਾਰ& ਹਾਕ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ।' 'ਝੋਿਟਆਂ ਦੇ ਘਰ  ਭਾਲਦੇ ਲੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਖ�ਦਾ ਿਕਹੜੀ ਥੋੜੀ ਐ। 

ਗੁੜ ਵ�ਗੂ ਚਰਦੈ। 'ਇਕ ਗੱਲ ਆਖ�। ਛੱਜੂ ਬਾਨੀਏ ਨੰੂ ਆਖੋ। ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇ। ਆਪ� ਨੰੂ ਇਹਦੀ ਿਦੱਤੀ ਨਾਲ ਨੀ 
ਸਰਦਾ।' 

'ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਐ।' 

'ਛੱਡ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ। ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜਦ  ਿਲਆਊ। ਮ7 ਤ� ਹੁਣੇ ਮਰਦ�। ਕਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ। 

'ਚੱਲ ਹੋ ਖੜਾ ਬਲਦੇਵ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਿਰਆ ਿਕ9 ਿਪਐ ਂ? ਕੰਮ ਮੈਥ  ਵੀ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੀ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਜਾ ਹੋਈ 

ਜ�ਦੈ।' 

'ਇਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਹਾਕ। ਪੁਲ�ਘ ਨੀ ਪੁਟੀਦੀ। ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈ ਜੇ ਿਦੰਦੈ।' 
ਟੱੁਿਟਆ ਹਾਿਰਆ ਿਬੰਦਰ ਉਿਠਆ ਤੇ ਭੜ& 'ਤੇ ਚੜ1 ਿਗਆ। ਬਲਦੇਵ ਪਰਲੇ ਕੋਠ8  'ਤੇ ਕੱਖ ਕੁਤਰ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਿਬੰਦਰ ਦੀ ਹਾਕ ਸਾਰੇ ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜੀ। 

'ਲੈ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊ ॥ਰੂਰ। ਕੱਖ ਇ9 ਕਤਰਦਾ। ਿਜਵ> ਿਜੰਨ ਹੋਵੇ।' 
ਕੱਖ� ਨਾਲ ਿਲੱਬੜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਝਾੜਦਾ ਬਲਦੇਵ ਉਨ1 � ਿਵਚ ਆ ਬੈਠਾ। 

'ਿਕਵ> ਬੈਠ8  ਨ8 । ਸਾਿਲਉ ਮਰ ਿਗਆ ਕੋਈ ?' 

'ਸਾਨੰੂ ਦੇਹ ਭੋਰਾ। ਨਹ& ਮਰੇ ਸਮਝ। ਜਾਨ ਜ�ਦੀ ਐ ਸਾਡੀ।' ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਏ ਬਾਨ8  ਦਾ ਹਾਲ& ਵੀ ਸਾਹ 

ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹ& ਸੀ ਰਲ ਿਰਹਾ। 

'ਸਹੁੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਮੁਕਾਈ ਐ। ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਲਿਗਆ ਸੀ ਕੱਖ� ਨੰੂ।' 

'ਮੇਰੇ ਿਪਓ ਦੇ ਸਾਿਲਆ ਐਨੀ ਖਾ ਿਗਆ ਤੰੂ। ਹੁਣ ਨ& ਕੰਜਰ ਿਦਆ ਬਚਦਾ ਤੰੂ।' 

'ਕੁੜੀ ਿਦਉ ਯਾਰੋ ਸੋਨੰੂ ਨੀ ਿਮਲਦੀ। ਉਦ  ਤ� ਆਥਣ ਨੰੂ ਝੁਲਸ ਿਦਨ8  L।' 

'ਤੈਨੰੂ ਆ9ਦੀਆਂ ਨ8  ਗੱਲ�। ਠੀਕ ਐ ਬਈ ਠੀਕ ਐ।' 
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠ8  ਉਹ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ  ਕੁਝ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹ& ਸੀ। 

'ਰਾਤ ਨਚਾਰ ਦੇਖੇ ਸੀ ?' ਬਲਦੇਵ ਨ8  ਿਚਰ� ਤ  ਛਾਈ ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜੀ। 

'ਆਹੋ।' 

'ਅਖੇ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ ਿਪਆ ਸੀ ?' 

'ਪੁੱ ਛ ਨਾ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਨਚਾਰ ਕੁੜੀ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ।ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੌਹਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰਤ ਈ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ 

ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵ�ਗ ਚੰਬੜ ਿਗਆ। ਬੁੜੀਆਂ ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਿਸਰ ਲਕੋਣ ਨੰੂ ਥ� ਨਾ ਿਮਲੇ। ਕੁੱ ਿਤਆਂ 

ਵ�ਗੂੰ  ਮੰੂਹ ਚੱਟੇ। ਜਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਚੀਕ� ਮਾਰੇ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ। 
ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਿਲਆ। ਆਖਰ ਿਵਚਾਰਾ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਤ� ਜਾਨ ਛੱੁਟੀ।' 
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 'ਛੱਡੋ ਉਏ ਕੰਜਰ ਿਦਉ ਬਕਵਾਸ। ਸੋਡਾ ਬਾਈ ਬਾਨਾ ਤ� ਚਿਲਆ ਬਸ ਹੁਣ...। ਮਰ ਿਗਆ...' 

'ਫੇਰ ਅਸ& ਕੀ ਫਾਹੇ ਲੱਗੀਏ ?' 

'ਬਲਦੇਵ ਤੇਰੇ ਮੰੁਡਾ ਹੋਇਆ ਉਏ। ਉਹਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਿਲਆ ਦੇ ਭੋਰਾ। ਜਦ  ਤੇਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦ  
ਤ� ਮੱੁਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਭੱਜ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹ& ਤੰੂ ਿਪਆਈ। ਮਸ� ਮੰੁਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ....ਿਲਆ ਇਹਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ....' 

'ਿਲਆਵ� ਿਕਥ  ? ਿਸਆਪਾ ਤ� ਇਹੋ ਐ।' 

'ਿਕਤ  ਮਰਜ਼ੀ ਿਲਆ। ਅਸ& ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖਾਣੀ ਐ।' 

'ਚਲੋ ਉਠD  ਫੇਰ। ਛੱਜੂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਲਆ ਰਖਦੈ। ਫੇਰ ਸੋਡੀ ਿਕਸਮਤ !' 

'ਬਾਹ ਉਏ ਬਾਹ ਬਾਈ ਤੇਰੇ। ਲਾ ਤੇ ਰੰਗ। ਕੀ ਕਰਾਉਣੈ ਸਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤ । ਹਰ ਸਾਲ ਮੰੁਡਾ ਹੋਇਆ 

ਕਰੇ। ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਵਾਰ ਛਕਾਇਆ ਕਰ>।' 
ਉਹ ਉਠ8 । ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼, ਕਦੇ ਿਨਰਾਸ਼। ਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਿਚੰਘਾੜਦੇ ਛੱਜੂ ਦੀ ਹੱਟ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। 
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ਸਮ� ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਨਹ& ਕਰਦਾ। ਇਨ1 � ਚੰਦ ਕੁ ਵਿਰ1ਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਸਮ> ਦੀ ਧੂੜ ਨ8  ਕਈਆਂ ਦੇ 

ਿਚਹਰੇ ਧੁੰ ਦਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਚਾਟ ਤੇ ਲਾਏ ਕਈ ਮੁਜਾਰੇ ਕੰਮੋ ਿਨਕਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛੱਪੜ 'ਤੇ 

ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਨ8 , ਬਲਦੇਵ ਤੇ ਿਬੰਦਰ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਪਲੱਤਨ 

ਛਾ ਗਈ। ਿਸਰ ਜੰੂਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ। ਿਨੱਤ ਿਦਹਾੜੇ ਉਨ1 � ਵੱਲ  ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ 

ਨ8  ਉਨ1 � ਦਾ ਿਪੰਡ  ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਚੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਭ�ਡਾ ਠੀਕਰ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਜ� ਿਨੱਕੀ 
ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ� ਇਸ ਬੇਹਲੜ ਹੋਈ ਿਤਕੜੀ 'ਤੇ ਆ ਿਟਕਦੀਆਂ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਉਹ 

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਨਹ& ਸੀ ਕਰਦੇ। ਿਜਥ  ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ ਚੁੱ ਿਕਆ ਤੇ ਵੇਚ ਛੱਿਡਆ। 
ਇਥ  ਤੱਕ ਿਕ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉਨ1 � ਦੀ ਮਾਰ ਤ  ਬਚ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਿਨੱਕੜ ਸੱੁਕੜ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ& ਕਦ  

ਦੇ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ> ਹੀ ਪਤਾ ਲਿਗਆ ਜਦ  ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡ� ਚੁੱ ਕੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਿਦਨ 

ਉਨ1 � ਨੰੂ ਖੇਤ  ਛੱੁਟੀ ਹੋ ਗਈ। 
ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਕੱਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਝੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ  ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ  ਅਫ਼ੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 

ਿਵਹਲੀ ਿਫਰਦੀ ਿਤਕੜੀ ਨ8  ਭੰਗ� ਰਗੜਨੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਫੂਕਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 
ਿਜ9 ਿਜ9 ਨਸ਼ਾ ਉਹਨ� 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਿਗਆ। ਿਤ9 ਿਤ9 ਉਹਨ� ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਨਘਰਦੀ ਗਈ। 

ਘਰ  ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਿਬੰਦਰ ਤੇ ਬਾਨ8  ਦੇ ਘਰ& ਭਰਾਵ� ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਨ1 � ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਮਸ� ਚਲਦੀ 
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ਸੀ। ਿਜਥੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਫਕਰ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਕਵ> ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਹੋਇਆ 

ਉਨ1 � ਸਮਝਾਏ ਬੁਝਾਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਦ  ਨੱਕ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਿਗਆ ਉਨ1 � ਘਰ  ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ। 
ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਖੇਤ  ਿਨਕਲਦੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ ਦਮ ਆ ਿਗਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਵ� ਜਵਾਕ� ਨੰੂ 

ਪਾਲੇ ਜ� ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਆਥਨ ਉਸ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਖਰਚ ਕਢੇ। ਪਿਹਲ� ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰਦੀ ਰਹੀ। 
ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਟੀ ਚੁੱ ਕਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗਲਾਸ। ਿਪਟਦੀ ਰ ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਭੋਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੀ ਦੋ 

ਚਾਰ ਿਟਕਾ ਜ�ਦਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਜਦ  ਉਸ ਤ  ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ ਉਹਨ8  ਆਪ ਿਲਪਨਾ ਪੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 
ਸਵੇਰੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 9ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਕੁੱ ਛੜ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਿਨਕਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮਰ ਿਮਟ ਕੇ ਆਥਨ ਨੰੂ ਘਰੇ 
ਵੜਦੀ। ਉਹ ਿਦਨ ਵੀ ਆ ਿਗਆ ਜਦ  ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਬਲਦੇਵ ਤ  ਮੰੂਹ ਮੋੜਨਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ 
ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਕੱਿਢਆ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਰੀਕ� 

ਨ8  ਬਥੇਰੇ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਕੰਨ� ਿਵਚ ਤੇਲ ਪਾਈ ਸਭ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਜ� ਜਵਾਕ ਪਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ� ਫੇਰ 

ਬਲਦੇਵ ਘਰੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਘਰ  ਕੱਿਢਆ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਰਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। 
ਿਤੰਨ8  ਜਦ  ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ  ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਉਨ1 � ਿਪੰਡ  ਬਾਹਰਲੇ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਜਮਾ ਲਏ। 

ਜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਉਹ ਅਫ਼ੀਮ ਖ�ਦੇ ਤ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਚਰਾ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਿਪੰਡ 'ਚ ਚੱਕਰ 

ਕੱਟਦੇ। ਿਜਸ ਥ� ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਮਾਰਦੇ। ਕਦੇ ਫੜੇ ਜ�ਦੇ, ਖੂਬ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰ ਦੀ। ਕੰਨ� ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ9ਦੇ। ਪਰ ਦੋ 

ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ। 
ਘਰ  ਤ� ਿਛੱਤਰ ਵਜਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ� ਨ8  ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ8  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਕੋਈ ਵਸਾਹ 

ਨਹ& ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਏ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਟੇ ਮਾਰਨ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪੈਣ ਬੈਠ8  ਹੀ ਰਿਹਣ। ਇਹ 

ਵੀ ਵਸਾਹ ਨਹ&, ਜ�ਦੇ ਹੋਏ ਭ�ਡਾ ਠੀਕਰ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ1� ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵਚ ਖੜਾ ਲ7ਦੇ। ਉਨਾ ਿਚਰ ਪੈਰ� 'ਚ  ਨਾ ਿਹਲਦੇ, ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਦੋ ਟਕੇ ਹੱਥ 

'ਤੇ ਨਾ ਿਟਕਦੇ। 
ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਬਾਨੀਏ ਨ8  ਵੀ ਮੰੂਹ ਮੋੜ ਿਲਆ। ਸਰਦਾਰ� ਵੱਲ  ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ� ਤ  ਵੀ 

ਉਸ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਿਵਕਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਲੀ ਜ� ਮੱਛਿਰਆ ਕੰਮ& ਉਨ1 � ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਭਰੋਾ ਮਾਸਾ ਧਰ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ� ਵ�ਗ ਬੁੱ ਕਦੇ, 

ਕਲੀਆਂ ਲਾ9ਦੇ ਤੇ ਹੇਕ� ਲਾ ਲਾ ਗਾ9ਦੇ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਨ ਉਨ1 � ਲਈ ਿਵਆਹ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ। 
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਿਪੰਡ 'ਚ ਿਤਕੜੀ ਦਾ ਏਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਘਰ  ਗਲਾਸ ਭ�ਡਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਿਲਆਵੇ ਜ� 

ਬਲਦੇਵ ਿਪੰਡ  ਿਕਸੇ ਦੀ ਕਣਕ। ਭਾਵ> ਿਬੰਦਰ ਦੀ ਮ� ਉਨ1 � ਨੰੂ ਭੋਰਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵ> ਕੁਝ ਿਕਤ  
ਹੋਰ ਿਮਲੇ। ਉਨ1 � ਇਕੱਠ8  ਖਾਣੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਫ਼ੀਮ ਨਾ ਿਮਲਦੀ, ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ, ਟੱੁਟੇ ਹੱਡ� ਨਾਲ 

ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦੇ ਖੇਤ� ਨੰੂ ਤੁਰ ਪ7ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਘੁਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਭਦੇ। ਹਥੇਲੀਆਂ 

'ਤੇ ਮਸਲ ਮਸਲ ਫਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਕਦੇ ਜੇਬ� ਭਰ ਿਲਆ9ਦੇ। ਿਨੰਮ ਹੇਠ� ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਡੇ ਨੰੂ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ 
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ਉਨ1 � ਨ8  ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ 'ਚ ਭੰਟ ਸੁਟੇ ਸਨ, ਿਖੱਚ ਕੇ ਭੰਗ ਰਗੜਨ ਬੈਠ ਜ�ਦੇ। ਕਦੇ ਘੋਟ ਘੋਟ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੈ 

ਤੇ ਕਦੇ ਦੋ ਸੱਟ� ਵੀ ਨਾ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੂੰ ਡੇ ਨੰੂ ਡੀਕ� ਲਾ9ਦੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਓ ਚਾੜਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਮਸ� ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ  ਕੂੰ ਡੇ ਨੰੂ ਤੋੜਦੇ। ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਪਰ ਜਦ  ਵੀ ਭੋਰਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ1ਦਾ 
ਉਨ1 � ਦੇ ਗੁੱ ਸੇ ਿਗਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ। ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ� ਵ�ਗ ਮਸਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਿਕਲ1ੇ  ਉਸਾਰਦੇ। 
ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੂਰ ਦੇ ਿਪੰਡ� ਤਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਿਪੰਡ ਆ9ਦਾ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਗੇੜਾ 
ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਿਨਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਰਤਦਾ। ਿਤੰਨ� 'ਚ  ਦੋ ਤ� ਬੈਠ8  ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਜ� ਤ� ਅਫ਼ੀਮ ਲੈਣ 

ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਜ� ਫੇਰ ਘਰ  ਿਛੱਤਰ ਖਾਣ। ਉਹ ਹਾਲ& ਉਠ ਕੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਪਿਹਲੇ 

ਉਹਨੰੂ ਗਾਲ1� ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪ7ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਲਟ ਜ�ਦੇ ਤੇ ਿਲਟੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਿਕ ਕਈ 

ਵਾਰ ਤ� ਿਪੰਡ ਿਗਆ ਅਮਲੀ ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਨਾ ਪਰਤਦਾ। ਜਦ  ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਆ9ਦਾ ਦੂਜੇ ਉਸ ਨੰੂ 

Aਚੀ Aਚੀ ਗਾਲ1� ਕੱਢਦੇ। ਤੀਜਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵ�ਗੂੰ  ਨੀਵ& ਪਾ ਲ7ਦਾ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਰਿਹੰਦਾ। 
ਆਪਣੇ ਜੰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਸਰ� ਨੰੂ ਖੁਰਕਦੇ, ਬੋਹੜ ਹੇਠ ਪਏ ਕੂੰ ਡੇ ਵੱਲ ਤਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰ� ਪਈਆਂ 

ਿਚਲਮ� ਵੱਲ। ਜਦ  ਿਪੰਡ  ਕੋਈ ਿਨਰਾਸ ਮੁੜਦਾ ਉਹ ਿਚਲਮ� ਪ&ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਤੇ ਝਗੜ ਪ7ਦੇ। ਿਬਨ� 
ਿਚਲਮ ਪੀਿਤਆਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜ�ਦੇ। 

ਹੁਣ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਿਧਆਂ ਨੰੂ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਦੋ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਇਕ ਯੱੁਗ ਵਰਗਾ ਬੀਤ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਬੰਦਰ ਦੀ ਨੱਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਟੇ ਪੈਿਸਆਂ ਿਵਚ  ਬਚਦੀ ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਿਲਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਖੂ ਵੀ ਉਨ1 � 
ਸਾੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਭੰਗ ਲੈਣ ਕੋਹ� ਮੀਲ ਕੌਣ ਤੁਰੇ ? ਭੋਰਾ ਿਕਧਰ  ਿਮਲੇ ਤ� ਉਹ ਖੇਤ ਅਪੜਨ ਿਜੰਨ8  ਹੋਣ। 
ਬਈ ਬਾਿਨਆ ਮੇਰੇ ਭੋਰਾ ਖੁਰਕ ਕਰ&। ਿਪੰਡਾ ਮਚੀ ਜ�ਦੈ।' 

 

'ਛਾਵ> ਹੋ ਜਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਧਿਰਐ।' 

'ਮ7 ਰਮਾਨ 'ਚ ਿਪਐ।ਂ ਭੋਰਾ ਹੋਣੀ ਲਵੇ ਬਾਈ ਬਣਕੇ।' 

'ਮੈਥ  ਨੀ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ। ਓ...ਓ।' ਬਾਨ8  ਨ8  ਉਬਾਸੀ ਲਈ। 

'ਬਲਦੇਵ ਨ8  ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਪੋਟਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪੋਟਲੀ ਚ  ਡੱਬੀ। ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਚੁਟਕੀ 
ਭਰ ਕੇ ਨੱਕ ਿਵਚ ਥੁਨਦਾ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

'ਸਾਲੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨ8 । ਿਕਤ  ਿਲਆ ਨਹ& ਹੁੰ ਦੀ ਭੋਰਾ ?' ਬਲਦੇਵ ਨਾਲੇ ਕੁੜਨ ਲਿਗਆ ਤੇ ਨਾਲੇ 

ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਧੂਹਣ ਲਿਗਆ। 

'ਲਉ ਨਸਵਾਰ ਦੇਵ�, ਮੇਰੀ ਮ� ਦੇ ਗਈ ਸੀ।' 

'ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਨ�ਅ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ1 � ਿਵਚ ਕਰੰਟ ਿਜਹਾ ਆ ਿਗਆ। ਿਬੰਦਰ ਨ8  ਪਏ ਪਏ ਹੀ ਚੁਟਕੀ ਭਰੀ। 

'ਬਾਿਨਆ ਿਲਆ ਫੇਰ ਭ�ਡਾ ਠੀਕਰ ਭਾਲ ਕੇ ਤੰੂ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖਾਨJ ।' 

'ਸਾਥ  ਨਹ& ਭਰਾਵਾ ਹੱਡ ਤੁੜਾਏ ਜ�ਦੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੜੇ...।' 

'ਰੋਣਾ ਿਕ9 ਐ ਂਕੰਜਰਾ। ਬੈਠ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ।' 
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'ਤੇਰੀ ਿਬੰਦਰਾ ਬੁੜੀ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਉਏ। ਹੁਣ ਨੀ ਕਦੇ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 

'ਕੰਜਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਊ....। ਖਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤ� ਲੈ ਗਈ ਸੀ।' 

'ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੁੜੀ ਦੇ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ।' 

'ਛੱਜੂ ਦੀ ਚੱਕੋ ਕਦੇ ਡੱਬੀ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਿਦਨ ਲੰਘਣਗੇ।' 

'ਕੀ ਪਤੈ ਸਾਲਾ ਿਕਥੇ ਰਖਦੈ।' ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਕਮਰ ਿਵਚ ਦਰਦ ਉਿਠਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਪੈ ਿਗਆ। 
ਬਲਦੇਵ ਹੁਣ ਤ� ਤੰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਂਾ ਬਈ। ਮਨਾ ਲੈ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਕਾਸੇ ਨੰੂ। ਤੇਰੀ ਤੀਵ& ਵੀ ਨੀ ਤੇਰਾ 

ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਦੀ ?' 

'ਨਾ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਤ� ਡਰ ਲਗਦੈ। ਉਹ ਤ� ਿਬਘਾੜੀ ਬਣੀ ਿਫਰਦੀ ਐ। ਹੋਰ ਤ� ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੰੁਡਾ ਸਹੁਰਾ ਕੋਹੜ 

ਿਕਰਲਾ ਜਾ ਉਹੀ ਨੀ ਮਾਨ। ਡ�ਗ ਲੈ ਕੇ ਆ9ਦੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ।' 

'ਚਲੋ ਫੇਰ ਛੱਜੂ ਕੋਲੇ ਚਲੋ। ਦਾਿਣਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਿਦਆਂਗੇ ਪੈਸੇ।' 

'ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਚਲੋ ਿਪੰਡ ਨੰੂ। ਕੀ ਐ ਕੁਸ ਹੱਥ ਲਗ ਜੇ। ਮੌਜ� ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।' 

'ਿਪੰਡ ਜਾਣ ਜ� ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਨ1 � ਿਵਚ ਬਿਹਸ ਿਛੜ ਪਈ। 
ਇਸ ਤਰ1� ਦੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਘੰਟਾ ਲੰਘਾ ਿਦੰਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਿਤੰਨ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ 'ਚਲੋ' 

'ਚਲੋ' ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਪ7ਦੇ। ਨਹ& ਫੇਰ ਲੰਮੀਆਂ ਤਨ ਜ�ਦੀਆਂ। ਜਦ  ਜਾਣ ਲਗਦੇ ਕਈੋ ਆਪਣੇ ਿਲਬੜੇ ਚਾਦਰੇ 
ਦੀ ਬੁਕਲ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਲ� ਨਾਲ ਭਰੀ ਪੱਗ ਨੰੂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਪੇਟਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਿਚਲਮ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਨ8 ਫੇ ਿਵਚ ਤੁਨ 

ਲ7ਦਾ। 
ਿਪੰਡ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਜਵਾਕ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ। 'ਅਮਲੀ' 'ਅਮਲੀ' ਕਰਦੇ ਉਨ1 � ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੰੁਡਾ ਖੁੰ ਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਅਰੰਭ ਿਦੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ� ਹਾਣੀ ਹੁੰ ਦਾ ਉਨ1 � 'ਤੇ ਝੁਰਦਾ। ਉਨ1 � ਦੇ 

ਫੌਲਾਦੀ ਸਰੀਰ ਇ9 ਖੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰ& ਰ& ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜ�ਦੇ। 
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ਸੂਰਜ ਹਾਲ& ਪੂਰੀ ਤਰ1� ਿਛਿਪਆ ਨਹ& ਸੀ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜੀਪ ਪ� ਪ� ਕਰਦੀ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਆ 

ਧਮਕੀ। ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਿਗਆ। ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰ  ਿਨਕਲਦੇ, ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦੇ 

ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪ7ਦੇ। 
ਪੁਲੀਸ ਿਪੰਡ ਨ8  ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਅਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਨੱਤ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ 

ਤ  ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ1 � ਬਥੇਰਾ ਕੁੱ ਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ1 � 'ਤੇ 

ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਿਨੱਤ ਿਦਹਾੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ� ਲੈ ਲੈ ਜ�ਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਥਾਨ8  
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ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹਵਾਲਾਤ� ਿਦਖਾ ਿਲਆਵੇ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਧਰ 

ਜਾਣ। 
ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਿਪੰਡ ਿਫਰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਸਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਘਰ� ਨੰੂ ਉਹਨ8  ਸੱਿਦਆ। 

ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਬਿਹਸ ਬਾਅਦ ਉਨ1 � ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ  ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿਹਲ� ਖੂਬ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇ। 
ਬੰਨ1  ਕੇ ਿਬਠਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਿਪਛ  ਸਰਦਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤ  ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਹ ਮੇਵੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱ ਕਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨ8  ਚੰਗੇ ਹੱਡ 

ਸੇਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਵਾ ਫੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਰ ਿਗਆ। 
ਹੱਡ ਤੁੜਾਈ ਕੁਰਾਹ ਰਹੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੱਝ ਿਗਆ। ਅੱਧ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵਚ 

ਅਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਕਦੇ ਖੁੱ ਲ1ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਿਮਚ ਜ�ਦੀਆਂ। ਕੀ ਹੋ ਿਰਹੈ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ 

ਰਹੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਮੂਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਿਬਠਾਈ ਜੀਪ ਅਮਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਖੜੀ। ਜਫੇ ਭਰ ਭਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ 

ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨ8  ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜੀਪ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ। 

'ਿਕਧਰ ਿਲਜ�ਦੇ ਨ8  ਸਾਨੰੂ? ਅਸ& ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ?' ਿਬੰਦਰ ਨ8  ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ 
ਉਤ�ਹ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

'ਅਫੀਮ ਦੇ ਘਰੇ। ਬੜੇ ਗੱਫੇ ਿਮਲਣਗੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ& ਪੈਣੀ।' ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਕ<ਾਇਆ। 

'ਭੀੜ ਨੰੂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਿਬੰਦਰ ਦੀ ਮ� ਜੀਪ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੀ ਤੇ Aਚੀ Aਚੀ ਧਾਹ� ਮਾਰਦੀ ਿਪੱਟਣ ਲੱਗ 

ਪਈ। 

'ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਿਦਨ� ਨੰੂ। ਮੌਤ ਤ� ਨੀ ਪ7ਦੀ। ਅਗ  ਤ  ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ।' ਜੰਗੀਰ ਨ8  ਬ�ਹ 

ਫੜ ਕੇ ਬੁੱ ਢੀ ਨੰੂ ਪਰੇ ਘੜੀਸਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 

'ਇਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨ8 । ਇਨ1 � ਿਵਚ ਿਕਥੇ ਦਮ ਐ। ਛਡਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ....' ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ 

ਜੀਪ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਨ8  ਦੇ ਿਪਓ ਦੀ ਭੁੱ ਬ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮੈਲੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨ8  ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ& ਰੱਖ 

ਿਦੱਤੀ। 

'ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਛਡਾ ਿਲਆI।' ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਉਹਦੀ ਿਪੱਠ ਥਾਪੜੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਆਕੁਲ ਸੀ, ਉਹ ਿਚਹਰਾ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦਾ 

ਿਖਆਲ ਸੀ ਕਰਤਾਰੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰ& ਚੁੰ ਨੀ ਧਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਠ8 ਡੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਜ 

ਨਹ& ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਿਨਗਾਹ� ਘੰੁਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ1� ਤਕ ਿਜਥੇ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਮ� ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਅੱਠ� ਦਸ� 
ਸਾਲ� ਦਾ ਪੋਤਾ ਧੂਹੀ ਆ9ਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਚੜ ਚੜੀ ਤੇ ਉਹਨ8  ਜੀਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 
ਭੀੜ ਚੀਰਦੀ ਜੀਪ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਿਖਸਕਨ ਲੱਗੀ। ਤੁਰਦੀ ਜੀਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰੁਡੇ ਨ8  ਬੁੱ ਢੀ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਿਡਆ ਤੇ 

ਿਸੱਧਾ ਜੀਪ 'ਚ ਜਾ ਚਿੜ1ਆ 
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        'ਿਕਥੇ ਜਾਨJ  ਬਾਪੂ ?' ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਉਹ ਧੂਹ ਕੇ ਜੀਪ ਿਵਚ  ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ  
ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ8  ਬ�ਹੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਹੇਠ� ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ। 

'ਚਿਲਐ ਸੌਹਿਰਆਂ ਨੰੂ।' 
ਲੱਤ� ਬਾਹ� ਮਾਰਦਾ ਮੰੁਡਾ ਫੇਰ ਜੀਪ ਿਵਚ ਚੜ1ਨ ਲਿਗਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਿਪਆ 

ਤੇ ਉਹ ਮੰੂਹ ਸੇਕਦਾ ਿਪਛ�ਹ ਹਟ ਿਗਆ। 
ਬਾਨ8  ਦਾ ਿਪਓ ਿਜਥ  ਤਕ ਜੀਪ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਗਆ। 

'ਤੰੂ ਮੁੜ ਜਾ ਜਰਨJ ਲ ਿਸਆਂ। ਮ7 ਿਲਆI ਦੋ ਿਦਨ� ਨੰੂ।' ਜੀਪ ਫੁਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗ�ਹ ਲੰਘ ਗਈ। 
ਕਈ ਿਦਨ ਲੋਕ ਅਮਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਥਾਨ8  ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁਘ ਨਾ 
ਿਮਲੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਗਈ। ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਥਾਨ8  ਵਾਿਲਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਉਧਰ 

ਜਾਣ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 
ਿਜ9-ਿਜ9 ਿਦਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਖੜਦਾ ਿਗਆ। ਬੁੱ ਢੀ ਦਾ ਵਰਲਾਪ ਉਹਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ 

ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। 

'ਕਰਤਾਰੋ ਸਰਦਾਰ ਤ  ਿਲਆ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਜਾ ਕੇ।' ਆਥਨ ਉਗਨ ਬੁੱ ਢੀ ਉਹਦੇ ਹਾੜੇ 

ਕੱਢਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਕਹੜੇ ਮੰੂਹ। ਜਦ  ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰ ਦੀ ਜੈਲੇ ਦੀ ਬ�ਹ ਫੜਦੀ 
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਘਲ ਿਦੰਦੀ। 

ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਿਲਆ ਕੇ ਿਦੰਦਾ : 

'ਸਰਦਾਰ ਆਖਦੇ ਜਾI ਸ਼ਿਹਰ। ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਭੇਜ&।' 
ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਗਈ। ਕਦੇ ਿਬੰਦਰ ਜ� ਬਾਨ8  ਦੇ ਘਰੇ ਜ�ਦੀ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰ ਦੀ ਤੇ 

ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਆ9ਦੀ। ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਾ। 
ਫੇਰ ਇਕ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨ8  ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਅਮਲੀ ਗੁੰ ਮ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਥਾਨ8  ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਜੇਲ 

ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਉਸ ਿਦਨ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਈ। ਕਈਆਂ ਸਾਲ� ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਰੋ ਰੋ ਜਦ  ਹੰਭ ਗਈ ਿਸਰ 'ਤੇ ਚੁੰ ਨੀ 

ਧਰ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈ। 

ਚਮਕਦੀ ਧੁੱ ਪ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਘੰੁਡ ਨੀਵ� ਕਰ ਿਲਆ। ਸਿਤ 

ਸ<ੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਹੇਠ� ਬੈਠ ਗਈ। ਪਿਹਲ� ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹਉਕੇ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। 

'ਸੁਣੀਐ ਜੀ ਅਮਲੀ...' ਉਹ ਫੇਰ ਿਫਸ ਪਈ। 

'ਆਹੋ ਮ7 ਿਗਆ ਸੀ ਥਾਨ8 । ਉਹ ਤ� ਆਖਦੇ ਸੀ ਅਸ& ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਸੀ। ਉਨ1 � ਕਰਾਉਣਾ 
ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤੈ ਸੌਹਰੇ ਿਕਧਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਿਵਅੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕ<ਾਉਣ ਲੱਿਗਆ। 

'ਤੁਸ& ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਨ1 � ਨ8  ਿਕਤੇ ਭੇਿਜਆ ਹੋਣੈ। ਛੱਿਡਆ ਹੁੰ ਦਾ ਘਰੇ ਆ9ਦਾ।' 
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'ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤੈ। ਰੱਬੀ ਲੋਕ ਹੁੰ ਦੇ ਨ8 । ਿਜਧਰ ਮੰੂਹ ਹੋ ਿਗਆ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਘਰ� ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਨਹ& ਰਿਹੰਦਾ। ਤੰੂ ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਖਿਹੜਾ। ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਘਾਟੈ। ਤੰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਐ ਂਤੇ ਅੰਤ� ਦੀ ਸੋਹਣੀ।' 

'ਅਮਲੀ ਉਮਲੀ ਘਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤ� ਸੀ...' ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਫੇਰ ਭਰ ਆਈਆਂ। 
ਤੈਨੰੂ ਿਕਹੈ ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਖਿਹੜਾ। ਹਵੇਲੀ ਖੁਲ1ੀ ਐ। ਮੌਜ� ਮਾਣ। ਮੰੁਡਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਵਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਾਲੀ 

ਰਲਾ ਦੇ ਇਹਨੰੂ।' 

'ਉਹ ਤ� ਜੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਿਹਲ� ਅਮਲੀ ਦਾ ਤ� ਕਰੋ ਪਤਾ।' 

'ਿਕਥੇ ਿਫਰਦੀ ਐ ਂ ਗੰਦ ਿਪੱਛੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਨ8  ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਨਾ ਰੋਲ। ਉਹਨ8  ਤ� ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਪਾਲਣੇ 
ਨ8 , ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰ ਕਰਨJ । ਹੁਣ ਤ� ਤੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। 

ਸਰਦਾਰ ਊਟ ਪਟ�ਗ ਬੋਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਦ  ਨਾ 
ਹੀ ਚੁੱ ਪ ਕਿਰਆ, ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। 

ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਲੱਿਗਆ। ਦੋਨH  ਜਵਾਕ ਡਰੇ ਸਿਹਮੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਿਬਟਰ 

ਿਬਟਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਤਾਰੋ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਰ ਦੀ ਰਹੀ। 
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ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਿਘਉ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲੇ। ਵਿਰ1ਆਂ ਤ  ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ 

ਆਸ� ਮੁਕਾਈ ਕਈ ਛਿੜਆਂ ਨ8  ਕਰਤਾਰੋ ਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨ ਚੁੱ ਕ ਲਏ। ਆਥਨ ਉਗਨ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ 
ਰਾਹ ਘੇਰਦੇ ਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰੇ ਸੱੁਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। 

ਸਭ ਤ  ਪਿਹਲ� ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਵਗਾੜੇ ਜੰਗੀਰ ਨਾਲ ਿਪਆ। ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੀ ਕਰਤਾਰੋ 
ਕੋਲੇ ਉਹ ਇ9 ਆ ਬੈਿਠਆ ਿਜਵ> ਸਦੀਆਂ ਤ  ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। 

'ਮੈਨੰੂ ਦੇਖਕੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਿਕ9 ਢੱਕ ਿਲਆ। ਅਸ& ਤ� ਤੇਰੇ ਿਦਉਰ� ਅਰਗੇ ਆਂ। 
ਜੰਗੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰੋ ਇਕ ਦਮ ਤ<ਬਕ ਪਈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ 

ਸੂਲ� ਵ�ਗ ਚੁਭਨ ਲੱਿਗਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸੰੁਨ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਪਾਥੀਆਂ ਪਥਦੇ 

ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। 

'ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਦਖਾ ਤ� ਮੰੂਹ ਜ਼ਰਾ। ਕਦੇ ਤ� ਦਰਸ਼ ਿਦਖਾ ਦੇ ਯਾਰ� ਨੰੂ।' ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਨ8  ਉਹਦਾ 
ਹGਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜੰਗੀਰ ਨ8  ਪੱਲੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ। 

'ਪਰ� ਮਰ ! ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਿਨਪੁਿਤਆ ਸ਼ਰਮ....' ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਿਲਬੜੇ 

ਹੱਥ� ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਬਚਾ9ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਬੁੜਬੜਾਈ। ਅਚਾਨਕ ਪਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਪੈਰ� ਭਾਰ ਬੈਠਾ ਜੰਗੀਰ ਹੇਠ� 
ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 
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ਕਮਾਲ ਐ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ9 ਵੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ ਨੀ।' ਜੰਗੀਰ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਲੇ 

ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੇਖਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਸੰੁਨ ਸਾਨ ਸੀ। 

'ਘਬਰਾ ਨਾ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੰੂ ਏ ਂ ਜ� ਮ7 ਆਂ। ਤੈਨੰੂ ਡਰ ਵੀ ਕੀਹਦੈ ਹੁਣ। ਬੁੜੀ ਤ� 9ਝ 

ਏ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋਈ ਿਫਰਦੀ ਐ। ਚੱਲ ਿਕਤੇ ਿਨਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਹੁੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ9ਦੈ। ਤੰੂ 

ਦੇਿਖਆ ਵੀ ਕੀ ਐ....। ਆ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਨ ਦੀ ਐ। ਇਹ ਤ� ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਐ।' 

'ਤੇਰੇ ਨੰੂਹ� ਪੋਤਰੇ ਘਰੇ ਨ8  ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਤ� ਭGਕ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਲਹਾ ਬਹ&।' ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਚਹਰਾ 
ਸੂਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਉਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹ& ਸਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਤ� ਉਸ ਨ8  ਉਦ  
ਚਨ8  ਚਬਾਏ ਸਨ ਜਦ  ਉਹ ਪੰਦਰ� ਵਿਰ1ਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ� ਉਹ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ� 
ਉਤਰਾ ਚੜ1ਾ ਉਹਨ8  ਕੁੜੀ ਤ  ਔਰਤ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਏ ਸਨ। 

ਜੰਗੀਰ ਿਨੰਮੋਝੂਣਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਗ�ਹ ਕੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਿਝਆ ਉਹ ਮੰੂਹ ਆਈਆਂ 

ਆਖਣ ਲੱਿਗਆ, 'ਆਪ� ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਕਾਹਲ ਐ। ਸੋਚ ਲਈ.ਂ...। ਜੀਤੇ ਦੀ ਬੇਬੇ ਮਰੀ ਨੰੂ ਤ� ਪੰਦਰ� ਵਰ1ੇ ਹੋ ਗਏ। 

ਮ7 ਿਕਹੜਾ ਬੁੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਐ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਿਦਨ ਲੰਘਣਗੇ। ਆਖ>ਗੀ ਆਥਨ ਨੰੂ 

ਨਾ9 ਲੁਆ ਦੰੂ। ਜਵਾਕ� ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨੀ। ਆਪਿਣਆਂ ਨਾਲ  ਵੱਧ ਰੱਖੂੰ ।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਵਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ Aਠੀ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਉਹ ਿਦਲ ਦਾ ਨਹ& ਸੀ। ਬੇ-ਸੁਧ ਿਜਹੀ 

ਨਲਕੇ ਤੱਕ ਅਪੜੀ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲ�ਘ� ਭਰਦੀ ਬਾੜੇ ਿਵਚ  ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਈ। 

'ਕੀ ਕਰਤਾਰੋ ਸੱਚ& ਨ�ਹ ਕਰ ਗਈ ? ਜ� ਮੈਨੰੂ ਪਰਖ ਰਹੀ ਐ ?....ਹਾਲੇ ਗੁੱ ਸੇ 'ਚ ਐ। ਮ7 ਵੀ ਮੂਰਖ ਵੀ 
ਆਂ। ਇ9 ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਐ। ਜਦ  ਠੰਢੀ ਹੋਉ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰ । ਨਾਲੇ ਸੂਟ ਸਾਟ ਿਲਆਵ� ਉਹਦੇ ਲਈ।' 
ਬਾੜੇ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਜੰਗੀਰ ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲ ਦੜਾ9ਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਜੰਗੀਰ ਨ8  ਹਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ1� ਿਪੱਛਾ ਨਹ& ਸੀ ਛੱਿਡਆ ਬੰਤਾ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕਧਰ  ਸੂਹ 

ਲੱਗਦੀ ਜਦ  ਿਕਧਰੇ ਕਰਤਾਰੋ ਇਕੱਲੀ ਿਨਕਲਦੀ ਉਹਨੰੂ ਜਵਾਕ� ਵ�ਗ ਆ ਘੇਰਦਾ। ਿਜਵ> ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। 

'ਸੌਹਰੀਏ ਇੰਨ� ਨਾ ਭਿਰਆ ਕਰ। ਨਾਜਕ ਜੀ ਤ� ਹੈਗੀ। ਿਲਆ ਮ7 ਚੁਕਾਵ�।' ਿਮੱਟੀ ਲੈਣ ਗਈ ਕਰਤਾਰੋ 
ਨੰੂ ਉਹ ਇਕ ਿਦਨ ਟੋਭੇ 'ਤੇ ਿਮਿਲਆ। ਨ�ਹ ਨ�ਹ ਕਰਦੀ ਤ  ਵੀ ਉਹਨ8  ਬੱਠਲ ਚੁੱ ਕ ਉਹਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਧਰ ਿਦੱਤਾ 
ਤੇ ਮਟਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

'ਕਰਤਾਰੋ ਅਮਲੀ ਤ� ਸੁਿਣਐ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਧਰੇ। ਕੀ ਸੋਿਚਆ ਤੰੂ ਹੁਣ ਫੇਰ। ਕੱਲ ਅੰਬੋ ਨ8  ਦੱਿਸਆ ਸੀ 
ਮੈਨੰੂ ਤ�। ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤ� ਤੈਨੰੂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪਹਾੜ ਿਜੱਡੀ ਉਮਰ ਐ ਿਕਵ> ਲੰਘੂ। ਮ7 ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਕੀ ਬਣੂ 
ਿਵਚਾਰੀ ਦਾ। ਅੰਬੋ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮ7। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ...। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਤ� ਮ7...' 
ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਤਾਰੋ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਤੇ ਦੀਆਂ ਇਨ1 � ਿਮੱਠੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਤ  ਉਹਨੰੂ 

ਹੋਰ ਵੀ ਿਚੜ ਚੜ1 ਗਈ। 
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'ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋ। ਦਾੜ1ੀ ਪੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਿਦ9। ਕਦੇ ਮੰੂਹ ਦੇਿਖਐ। ਸਾਰੀ ਦਾੜ1ੀ ਿਚੱਟੀ ਹੋਈ 

ਪਈ ਐ। ਸ਼ਰਮ ਨਹ& ਆ9ਦੀ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ ਨੰੂ।' 

'ਲੈ ਤੰੂ ਤ� ਸਮਝੀ ਨੀ। ਇਹ ਤ� ਜੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਐ ਤ� ਐ। ਮ7 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਫਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਪੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨਣ ਿਦੱਤੀ। ਕਾਹਨੰੂ ਤੇਰਾ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪ7ਦਾ ਕਾਹਨੰੂ ਆ ਿਦਨ ਆ9ਦੇ। ਪਰ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨ8  ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨਾਲ ਇੰਨ� ਏ ਮੋਹ ਐ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਘਸ ਿਗਆ। ਦੇਖ ਕਰਤਾਰੋ...।' 

'ਮ7 ਆਿਖਆ ਜੇ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰ ਣੈ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾ। ਨਹ& ਤ� ਮ7 ਜੱੁਤੀ ਲਾਹ ਲਈ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਆ ਜੂ।' 
ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਤਾ ਇਕ ਦਮ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਾ 
ਆ9ਦੀ ਦੇਖ ਉਹਨ8  ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਛੱਿਡਆ। 

'ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ&, ਮ7 ਨੱਕ ਿਵਚ ਦਮ ਕਰ ਦੰੂ। ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ 'ਚ ਿਫਰਦੀ ਹੋਵ>। ਮ7 ਤੈਨੰੂ ਿਪੰਡ 

ਇ9 ਿਹੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਿਫਰਨ ਜੋਕਰੀ ਨੀ ਛੱਡਣਾ...।' 

'ਤੰੂ ਿਜਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊ ਕਰ ਲਈ।ਂ ਹੁਣ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਫੜ।' 
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕਈਆਂ ਨ8  ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਹਬੜ ਕੇ 

ਉਹਨ8  ਅੱਧਾ ਿਪੰਡ ਵੈਰੀ ਕਰ ਿਲਆ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦਾ ਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਚੜ1 ਜ�ਦਾ, ਗੱਲ ਲੂਣ ਿਮਰਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੰਗਲ 

ਦੀ ਅੱਗ ਵ�ਗ ਫੈਲ ਜ�ਦੀ। 

'ਲੈ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਿਮੱਠ8  ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਜੇ...। 

'ਨਾ ਕੁੜੇ ਹੁਣ ਤ� ਬੰਤਾ ਿਲਆਊ ਇਹਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕੇ। ਿਵਚਾਰਾ ਿਨੱਤ ਬੱਠਲ ਭਰ ਭਰ ਚੁਕਾ9ਦੈ।' 

'ਕੀ ਪਤੈ ? ਕੱਲ1 ਸੰਤੇ ਨਾਲ ਇ9 ਮਟਕ ਮਟਕ ਗੱਲ� ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਿਜਵ> ਹੁਣ ਿਸੱਧੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ 
ਕੇ ਦਮ ਲਊ।' 

'ਿਕਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰੰਨ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਹ ਜੇ। ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰ ਪਟੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਇਕ ਮਸ� ਕੱਢੀ ਐ। ਇਕ 

ਆ9ਦਾ ਸੀ ਇਕ ਜ�ਦਾ ਸੀ।' 
ਲੱਗਦੇ ਵਾਹ ਆਂਢਣ� ਗੁਆਂਢਣ� ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਘੇਰ 

ਘੇਰ ਪੁੱ ਛਦੀਆਂ : 

'ਿਕਹੜਾ ਕੀ ਆਂਹਦਾ ਸੀ ਕੁੜੇ ਕੱਲ1 ? ਬੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ?' 

'ਬੱਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਿਸਫ਼ਤ� ਕਰਦਾ ਹੁੰ ਦੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਕੁੜੇ ?' 

ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫੂਕਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਆਖਦੀ : 

'ਹੁਣ ਕੀਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਐ ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਟੋਲ ਲ&। ਅੱਗੇ ਵ�ਗੂੰ  ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ।' 

'ਜੇ ਿਕਤੇ ਿਸੰਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲ>  ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ।' ਿਵਚਾਰਾ ਬੜਾ ਤਰਸਦੈ।' 
ਿਦਨ ਿਵਚ ਵੀਹ ਵੀਹ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਝਗੜਦੀ ਉਹ ਹੰਭ ਜ�ਦੀ। 
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ਜਦ  ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਈ ਿਦਨ ਿਦਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨ8  
ਉਲ�ਭੇ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਖੜੀ ਉਖੜੀ ਉਹ ਿਦਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੋਕ� ਨਾਲ। 
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ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਭਾਵ> ਕਈ ਵਰ1ੇ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਘਰੇ ਨਹ& ਸੀ ਵੜਨ ਿਦੱਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਿਪੰਡ ਿਫਰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੰੂ 

ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਜਦ  ਦਾ ਉਹ ਿਪੰਡ  ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ਉਹਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹਨ8  ਕਦੇ ਕਲਪੀਆਂ ਵੀ ਨਹ& ਸਨ। ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ ਉਹ 

ਡੁਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਕੌਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ। ਪਰ ਔਕੜ� ਤੂਫ਼ਾਨ ਵ�ਗ ਚੜ1ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ 

ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਿਦਨ ਇਨ1 � ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਚਟਾਨ ਵ�ਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ। 
ਉਹਦਾ ਮੰੁਡਾ ਜੈਲਾ ਿਜਹੜਾ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਆਪ 

ਕਰਤਾਰੋ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਿਟੱਕੀ ਿਨਕਲਨ ਤ  ਪਿਹਲ� ਉਹ ਿਨਕਲਦੀ, ਸਾਰਾ 
ਿਦਨ ਕੰਮ� ਕਾਰ� ਿਵਚ ਰੁਝੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਰਾਤ ਪਈ ਮੁੜਦੀ ਜਦ  ਹਨ8 ਰਾ ਗੂੜ1ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਦਸ� ਬਾਰ1� ਸਾਲ� 

ਦੀ ਹਰਬੰਸੋ ਨ8  ਕਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰੋ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ  
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਿਲਆ ਿਦੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸੀਤੋ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਹਰਬੰਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁਝੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਛੋਟੀ 
ਿਜਹੀ ਟੱਬਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਰਲ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪਰ ਸੀਤੋ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਨ�ਅ ਜਪਦੀ ਜਪਦੀ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੁਬ1ਾ ਿਦਨ ਚੜ1ਦੇ 

ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ  ਿਨਕਲਦੀ, ਮੰਦਰ�, ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਤੇ ਮਸਿਜਦ� ਿਵਚ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੀ, ਪਰਛਾਵ> ਢਿਲਆਂ ਤ  
ਘਰੇ ਪਰਤਦੀ। ਪੰਡਤ� ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਕਾ9ਦੀ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਦਖਾ9ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵ� ਉਪਾਅ ਪੁੱ ਛ ਕੇ 
ਘਰੇ ਮੁੜਦੀ। ਕਈ ਿਦਨ ਉਨ1 � ਉਪਾਵ� ਿਵਚ ਰੁਝੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਕਦੇ ਪੁੱ ਠ8  ਪੈਰ& ਮੰਦਰ� ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵਚ 

ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਆ9ਦੀ, ਕਦੇ ਚਰਖਾ ਪੁੱ ਠਾ ਫੇਰਨ ਬਿਹ ਜ�ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁੱ ਠ8  ਤਵੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ9ਦੀ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਦੇਵ ਕਦੇ ਪੁੱ ਠਾ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਲੋਕ ਉਹਨੰੂ ਪਾਗਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਠ8 ਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟੂਣੇ 
ਟਾਮਨ� ਤ  ਡਰਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਲ7ਦੀਆਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਟੂਣਾ ਿਕਸ ਤੇ ਚਲ ਜਾਵੇ ? 

ਵਕਤ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲ�ਘ� ਭਰਦਾ ਿਗਆ। ਬਲਦੇਵ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਟੂਣੇ ਟਾਮਨ� ਿਵਚ  ਸੀਤੋ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਨH  ਿਦਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨ8  ਕਰ ਨਹ& ਸੀ ਦੇਿਖਆ। ਮਹੀਨ8  ਿਵਚ 

ਵੀਹ ਵੀਹ ਿਦਨ ਭੁੱ ਖੇ ਕੱਟੇ, ਬਾਰ1� ਬਾਰ1�, ਪੰਦਰ� ਪੰਦਰ� ਿਦਨ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਬੈਠ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਗੁਆ ਲਈਆਂ। ਬ<ਾਹਮਣ� ਬਾਨੀਆਂ ਨ8  ਅੱਡ ਲੱੁਟ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। 
ਸੀਤੋ ਦੇ ਿਨੱਤ ਨਵ> ਖਰਚ� ਤ  ਕਰਤਾਰੋ ਿਖਝਦੀ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਖੇਸ ਦੇ, ਕਦੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਦੇ ਟੂਲ 
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ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ� ਦੇ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜ� ਇਨ1 � ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ� ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ8  ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ 

ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਚੰਮ ਲਿਹੰਦਾ ਸੀ ਤ� ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜਦੀ ਸੀ। 
ਵਰਤ�, ਧੂਣੀਆਂ ਤੇ ਜਗਰਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਸੀਤੋ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਿਜ9 ਿਜ9 ਜੋੜ� ਦਾ 

ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਿਗਆ ਉਹ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਈ। ਮੰਜੇ ਿਵਚ ਤੜਫਦੀ ਨੰੂ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ 

ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਹ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ। 

'ਕੁੜੇ ਸੁਿਣਐ ਲੰਗੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਐ। ਬਾਰ1� ਵਰ1ੇ ਪੈਰ� ਭਾਰ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤੈ। ਪੁੱ ਛ ਕੁੜੇ ਜੇ 

ਕੁਛ ਦੱਸੇ ਬਲਦੇਵ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ।' 

'ਮੈਥ  ਨੀ ਬੇਹਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰ ਦੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੜ1ੀਆਂ 'ਚ  ਉਠ ਕੇ ਆਇਐ ? ਿਜੰਨ8  ਮਰਜ਼ੀ ਟੂਣੇ ਟਾਮਨ ਕਰ 

ਉਹਨ8  ਕੋਈ ਨੀ ਮੁੜਨਾ।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਤੋ ਦੇ ਛੁਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਵੱਜਦੇ। ਵਾਹੋ ਧਾਹੀ ਗਾਲ1� ਕੱਢਦੀ ਉਹ ਿਪੱਟਣ ਲੱਗਦੀ : 

'ਸੜ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਡੈਣੇ। ਮੇਰੇ ਿਜIਦੇ ਪੁੱ ਤ ਨੰੂ ਮਾਰਦੀ ਨੰੂ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆ9ਦੀ। ਪਤਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਿਦਲ 

'ਚ ਕੀ ਐ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੰੂ ਿਨੱਤ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੱੁਖ� ਬਨਾ9ਦੀ ਐ।ਂ' 
ਕਰਤਾਰੋ ਸਬਰ ਦਾ ਘੱੁਟ ਭਰਦੀ। 

'ਚੰਗਾ ਦੇਖੂੰ  ਜਦ  ਆਊ।' 
ਸੱਚਮੱੁਚ ਬਲਦੇਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੁੱ ਢੀ ਿਪੱਟ ਕੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ। 
ਮੰਜੀ ਿਵਚ ਸੁਕੜੀ ਪਈ ਸੀਤੋ ਨੰੂ ਇਕ ਿਦਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਰਤਾਰੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਿਗਆ : 

'ਮੇਰਾ ਬਲਦੇਵ ਤ� ਸੱਚ& ਮਰ ਖੱਪ ਿਗਆ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਐ। ਮੇਰੇ ਿਬਨ� ਤ� ਉਹ ਟੱੁਕ ਨੀ ਸੀ 
ਖ�ਦਾ। ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਿਬੰਦ ਨਾ ਿਟਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੈ ਵਰ1ੇ ਹੋਗੇ ਮੁੜ ਅਸ& ਯਾਦ ਈ ਨੀ ਆਏ ? 

ਉਹ ਤ� ਬਸ ਮੱੁਕ ਿਗਆ....ਮੇਰੇ ਤ  ਵੀ ਪਿਹਲ�।' 
ਉਸ ਿਦਨ ਬੁੱ ਢੀ ਧਾਹ� ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ। ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨ8  ਮਸ� ਉਹਦੀ ਧੀਰ ਬੰਧਾਈ। 

ਸਵੇਰੇ ਬਲਦ� ਦੇ ਗਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ, ਦੁਪਿਹਰ& ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 

ਘਰ� ਨੰੂ ਮੁੜਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਕ�, ਸੀਤੋ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਿਵਚ ਧੂਹ ਪਾ9ਦੀਆਂ। ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ 

ਅਪੜਦੀ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਿਵਚ ਅੱਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆ9ਦੀ। ਬਲਦੇਵ ਉਹਨੰੂ ਿਕਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ9ਦਾ। 
ਿਜਸ ਿਦਨ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੀ ਲੱਤ� ਘੜੀਸਦੀ ਿਨਕਲਦੀ। ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਜ�ਦੀ। ਨੀਝ� ਲਾ ਲਾ 
ਉਸ ਥ� ਨੰੂ ਦੇਖਦੀ, ਿਜਥੇ ਉਨ1 � ਕਈ ਵਰ1ੇ ਅਮਲ ਿਵਚ ਖੁਰਿਦਆਂ ਿਬਤਾਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਿਲਟਦੀ, ਵੈਣ ਪਾ9ਦੀ 
ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਹਾਕ� ਮਾਰਦੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆ9ਦੀ। 

ਇਸ ਤਰ1� ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ ਸੀਤੋ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਬੜੀ ਿਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾ9ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ 

ਆਪ ਵੀ ਰੋ ਪ7ਦੀ। ਕਦੇ ਿਖਝ ਜ�ਦੀ ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜ�ਦੀ। ਿਨੱਤ ਦਾ ਰੋਣ ਵੀ ਕੀ ਆਖੇ। 
ਇਕ ਿਦਨ ਕੰਮ  ਪਰਤਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਦੇਿਖਆ ਸੱਥ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਸੀਤੋ ਦੇ ਵਾਲ ਿਬਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਝੋਲੀ 

ਅੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਸਾਹ ਿਵਚ ਵੀਹ ਵੀਹ ਗਾਲ1� ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। 
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'ਹੇ ਰੱਬਾ ! ਇਸ ਸਰਦਾਰੜੇ ਦਾ ਤੁਖਮ ਚੱਿਕਆ ਜਾਵੇ।...ਇਸ ਔਤਂਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਧੂੜ� ਉਡਣ....। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹਦੀ 

ਇੱਜ਼ਤ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੁਲਦੀ ਿਫਰੇ...। ਇਹਨ8  ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ ਮਾਿਰਐ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਚਾਰ  ਇ9 ਈ 

ਮਰਨ...ਅਮਲੀ ਸੀ ਤ� ਘਰ ਨੰੂ। ਤੇਰੀ ਿਕਹੜੀ ਮੰੂਗੀ ਖ�ਦਾ ਸੀ। ਬੁੱ ਢੇ ਵੇਲੇ ਿਜਹੜੀ ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਗੁੱ ਤ ਰੋਲੀ ਐ, ਤੰੂ 

ਵੀ ਇ9 ਈ ਮਰ>ਗਾ ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ...।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਸਿਹਮ ਗਈ। ਸੀਤੋ ਤੇ ਇਹ ਭੂਤ ਿਕਥ  ਸਵਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਬ�ਹ ਫੜ ਕੇ ਿਪਆਰਦੀ 

ਪੁਚਕਾਰਦੀ ਘਰੇ ਲੈ ਆਈ। 

'ਿਕ9 ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਘਰ  ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੀ ਐ ਂ ? ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬੁੱ ਢੀ 'ਤੇ ਵਰਸੀ। 

'ਨਹ& ਕੁੜੇ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਿਨਪੁੱ ਤੇ ਨ8  ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾਿੜਐ...' 
ਘਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਇਸ ਬੇ-ਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਉਰੇ ਉਹਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ 

ਬੰਦਾ ਪਰਛਾਵ> ਵ�ਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਰਬੰਸੋ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤ� 
ਸੀ ਜੇ ਸੀਤੋ ਘਰ ਿਟਕੇ। ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੀ ਘਰ  ਿਨਕਲ ਤੁਰਦੀ। ਘਰ ਘਰ ਜ�ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਮਲਦਾ 
ਬਾਹ  ਫੜ ਖੜਾ ਲ7ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਗਾਲ1� ਕੱਢਦੀ, ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਿਕਵ> ਉਹਦਾ ਪੁੱ ਤ 

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚਿੜ1ਆ ਸੀ। 
ਲੋਕ� ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਧੱਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਹ� ਿਵਚ ਹ� ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਦੰਗਾ 

ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਤ� ਉਜੜ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਿਕ9 ਉਜਾੜਨ। 
ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਲਏ ਪੰਿਗਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰੋ ਿਸਰ ਆ ਪਈ। ਲੋਕ ਉਹਨੰੂ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵਚ ਰੋਕ 

ਲ7ਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖੜਾ ਸਮਝਾ9ਦੇ। 

'ਭਾਈ ਬੁੜੀ ਨੰੂ ਵੱਸ ਿਵਚ ਰੱਖ। ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕ9 ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਗਾਲ1� ਕਢਦੀ ਐ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ 

ਐ।' 
ਜੇ ਪੁੱ ਤ ਿਪਟਨ8  ਨ8  ਮੇਵੇ ਦੇ ਿਪੱਟੇ ਿਜਹਨ8  ਥਾਨਾ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤ� ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹ& ਕੀ ਚੁੱ ਪ 

ਆਈ ਐ ਬੋਲਦਾ ਨੀ। ਹੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਤਾਈ ਂਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ।' 
ਉਹ ਤ� ਸਗ  ਆਪ ਿਗਐ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਨ8 । ਕੋਈ ਪੁੱ ਛੇ ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਵੈਰ ਸੀ ਭਲਾ ,' 

ਕਰਤਾਰੋ ਅੱਗ ਭਬੂਕਾ ਹੋ Aਠਦੀ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਵੈਰ ਸੀ ? ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ 
ਇਨ1 � ਚਾਪਲੂਸ� ਦੀਆਂ ਦਾੜ1ੀਆਂ ਪੁੱ ਟ ਕੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਮ� ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ 

ਜਜ਼ਬਾਤ� 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਇਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ। 

'ਮ7 ਕੀ ਕਰ� ਜੀ। ਬਥੇਰਾ ਬੰਨ1  ਬੰਨ1  ਿਬਠਾ9ਦੀ ਆਂ। ਭੱਜ ਿਨਕਲਦੀ ਐ ਮੇਰੇ ਿਪਛ । ਮੈਥ  ਤ� ਘਰੇ 
ਬੈਿਠਆ ਨੀ ਜ�ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤ� ਇਹਨ8  ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਤਾ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਭੜਾਊ।' 

9ਝ ਉਹਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਤੋ 'ਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਨਾ ਆ9ਦਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਬੁੱ ਢੀ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਗਾਲ1� ਕੱਢ 

ਕੇ ਆ9ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਉਹਨੰੂ ਰੱਜ ਕੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਿਦਨ ਉਹਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਨਕਲ ਜ�ਦੇ। 
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ਜੈਲਾ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਿਵਚ ਲੱਤ� ਘਸੋੜੀ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਪਈ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਤਾਿਰਆਂ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਿਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਘੱੁਟ ਲੈਣ 

ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੈਲੇ ਦੇ ਖਰੂਦ ਤ  ਡਰਦੀ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 
ਪੰਜ& ਸੱਤ& ਿਦਨ& ਜਦ  ਵੀ ਜੈਲਾ ਘਰੇ ਆ9ਦਾ ਕਰਤਾਰੋ ਲਈ ਤੁਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਦੇ 

ਿਭਆਨਕ ਸਵਾਲ� ਤ  ਡਰਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਕਈ ਿਦਨ ਡਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। 
ਉਹ ਜਦ  ਆ9ਦਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ। ਥੱਿਕਆ ਸਰੀਰ ਅਰਾਮ ਲਈ ਬੇ-ਚੈਨ 

ਹੁੰ ਦਾ ਪਰ ਹੱਠ ਕਰੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜਦ  ਹੰਭ ਜ�ਦਾ ਹਰਬੰਸੋ ਨਾਲ 

ਸਾਈਆਂ ਲਾ9ਦਾ। 

'ਬੰਸੋ ਮੈਨੰੂ ਐਤਕ& ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾ ਦ& ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ। ਨਹ& ਫੇਰ ਮ7 ਤੈਨੰੂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇI।' ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਰ 

ਵਾਰ ਪਰ ਆਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ ਤ� ਜੈਲੇ ਦੇ ਬੈਠ8  ਹੀ ਸG ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਸੀਤੋ ਵੱਲ ਮੰੂਹ ਕਰਦਾ : 

'ਨੀ ਬੇਬੇ ਜਦ  ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਬੇ ਆਵੇ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾ ਦ&। ਨਹ& ਮ7 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱ ਸ ਜੰੂ। ਇਹ ਸੜੀ ਜੀ 
ਤ� ਮੈਥ  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸG ਜ�ਦੀ ਐ।' ਸੀਤੋ ਦੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਦੋ ਿਮੰਟ ਦਮ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਲਟ ਜ�ਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ 

ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਪਰਤ ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੋਚ� ਿਵਚ ਉਤਰ ਜ�ਦਾ। ਸੋਚ� ਉਹਨੰੂ ਨ&ਦ 

ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ ਲੈ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਕਰਤਾਰੋ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਘੂਕ ਸG ਚੁਿਕਆ ਹੁੰ ਦਾ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਆ9ਦੀ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜ�ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਿਦਨ� ਨਾਲ  ਵੀ ਪਿਹਲ� Aਠ ਕੇ ਤੁਰ 

ਜ�ਦੀ। ਜੈਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੱਧਰ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ੀਬ ਅਜ਼ੀਬ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੰਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ 

ਸੀਤੋ ਉਹਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਝੱਟ ਰੋਕ ਿਦੰਦੀ। 

'ਕੁੜੇ ਿਕ9 ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਿਫਰਦੀ ਐ।ਂ ਿਵਚਾਰਾ ਬਲੂਰ ਰੋਜ਼ ਰੋ ਰੋ ਸG ਜ�ਦੈ। ਤੈਨੰੂ ਮੰੂਹ 'ਚ ਤ� ਨੀ ਪਾ9ਦਾ।' 
ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਸG ਜ�ਦੀ। 

ਜੈਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਿਤਆਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨ8  ਤ  Aਪਰ ਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨ1 � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਉਹ ਿਤੰਨ ਵਾਰ 

ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਿਤੰਨ� ਫੇਰੀਆਂ ਿਵਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਉਸ ਨਾਲ ਇਵ> ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਤੋ ਹਰ ਵਾਰ 

ਦੱਸਦੀ ਿਪਛ  ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜ�ਦਾ। 
ਨਾਲ ਪਈ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਹੁਣ Aਠ ਕੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 'ਐ ਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦੈ ? ਦੇਖੀ ਜਾਊ।' ਆਖਦੀ 

ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਘੱੁਟ ਕੇ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ। 
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ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਜੈਲਾ ਤ<ਬਕ ਕੇ Aਿਠਆ। ਅੱਖ� ਮੱਲ ਰਹੇ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ& ਸੀ ਆ 

ਿਰਹਾ ਕੀ ਸੱਚਮੱੁਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਉਠਾ ਿਲਐ ਜ� ਐਵ> ਸੁਪਨ8  ਦੇਖ ਿਰਹੈ। ਿਜਵ> ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇਿਖਆ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। 

'ਬੇਬੇ ?' 

'ਹੂੰ ।' 

'ਤੰੂ ਤ� ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਐ ਂ!' 

'ਕੀ ਗੱਲ ਐ। ਰੁੱ ਸ ਿਗਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ?' ਰੋਡੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨੰੂ ਿਹੱਕ 

ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੱੁਿਟਆ। 

'ਮ7 ਤੈਨੰੂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱ ਛਣੀ ਐ।ਂ ਤੰੂ ਹਰ ਵਾਰ ਭੱਜ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਤੰੂ ਸੱਚ& ਮੈਨੰੂ ਕੁਛ ਨੀ ਦੱਸਦੀ। ਿਕੱਡੀ ਭੈੜੀ 
ਐ ਂਤੰੂ...' 

ਤੰੂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲ� ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰ। ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਲੱਗਦੈ। ਤੰੂ ਿਨਆਣੈ। ਤੈਨੰੂ ਨਹ& ਪਤਾ ਪੁੱ ਤਰਾ ਇਹੋ 
ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਾ।' 

'ਮ7 ਤ� ਇਹੋ ਪੁਛਦ7 ਬਈ ਬਾਪੂ ਕੀਹਨ8  ਮਾਿਰਐ ? ਹੋਰ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਪੁਛਦ7।' 

'ਤੈਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆਂ ਉਹ ਥਾਨ8  ਿਗਆ ਿਕਧਰੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਕੀ ਪਤੈ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ? ਹੁਣ 

ਮ7 ਕੀ ਦੱਸ�।' 

'ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨ8  ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਮਰਵਾਇਐ। ਥਾਨ8  ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ। ਮ7 ਵੀ ਉਦਨ ਦੇਿਖਆ 

ਸੀ ਉਹ ਜੀਪ ਦੀ ਮੂਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਭਲਾ ਉਹਨ8  ਨਹ& ਥਾਨ8  ਫਸਾਇਆ ?' 

'ਥਾਨ8  ਤ� ਦੂਜੇ ਔਤਰ� ਨ8  ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੇਵੇ ਕੇ ਵਜਦੇ ਨ8 ।' 
ਤ� ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਐ ਿਜਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭੈਣ ਦਾ...। 

ਉਹਨ8  ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਮੇਵੇ ਨੰੂ ਥਾਨ8 । ਮ7 ਉਹਦੀ ਮ� ਦੀ...' ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲੇ ਦੇ ਕਣਕ ਵੰਨ8  ਰੰਗ 'ਤੇ ਭਾਹ 

ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। 
ਕੁਕੜ ਨ8  ਬ�ਗ ਿਦੱਤੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਡਰ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਪੈ 

ਗਏ ਸਨ। ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਲਾਲੀ ਦੀ ਭਾਹ ਸੀ। 
ਘਬਰਾਈ ਤਾਰੋ Aਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਿਦਨ ਚੜ1ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਬਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਗੱਲ� ਪਸੰਦ ਨਹ& ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕ9 ਲੋਕ ਉਹਨ� 

ਨੰੂ ਿਜਊਣ ਨਹ& ਿਦੰਦੇ। ਘਰੇ ਬੁੱ ਢੀ ਤੇ ਖੇਤ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨ8  ਜੈਲੇ ਦਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਫੇਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੋ 
ਡਰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨ� ਤੱਕ ਅਪੜ ਗਈ। ਉਸ ਨ8  ਜੈਲੇ ਨੰੂ 9ਝ ਗੁੰ ਮ ਕਰ ਦੇਣੈ। 
ਤੰੂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਬੇਬੇ ਵੀ ਆਖਦੀ ਐ ਉਹਨੰੂ ਸਰਦਾਰ� ਨ8  ਮਾਿਰਐ। ਜੇ ਉਨ1 � ਨ8  ਮਾਿਰਆ ਠੀਕ ਐ। 
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ਮੈਨੰੂ ਚੌਧਰੀ ਪਸਤੌਲ ਿਦਊ ਤੇ ਮ7....ਉਹਦੀ ਿਹੱਕ ਚੀਰ ਦੰੂ...। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗਣਗੇ।' ਜੈਲਾ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਦਾ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਔਤਂਿਰਆ ਜ਼ਬਾਨ ਵਸ 'ਚ ਰੱਿਖਆ ਕਰ। ਜੰਮ ਮੁਿਕਆ ਨੀ ਪਿਹਲ� ਈ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�। 
ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਹੋ ਤ� ਲੈ। ਫੇਰ ਫੇਹ ਦੇਈ ਂ ਿਸਰ ਜੀਹਦੇ ਫੇਹਣੇ ਨ8 । ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਹਨ8  ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੀ ਪਿਹਲ� 
ਤੇਰਾ ਫਾਹਾ ਵੱਡ ਸੱੁਟੂ।' 

'ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਮ7 ਨੀ ਡਰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ....। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਲਦੀ ਐ....। ਥਾਨ8  ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਆ9ਦੇ 

ਨ8 ...। ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਨੀ ਫੜਦਾ।' 

'ਨਲੀ ਸ�ਭ ਆਪਣੀ। ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਖਿਹੜਾ ਮ7 ਜਾਣੈ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਤੰੂ ਮਰ& ਿਜਵ> ਮਰਨਾ ਹੋਊ।' 
ਪਰ ਜੈਲੇ ਨ8  ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛਿਡਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਡੰਡਾ ਡੋਰੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ 

ਕਰਤਾਰੋ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

'ਪੁੱ ਤ ਇਹ ਤ� ਤੈਨੰੂ ਲੜਾਉਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦੇ ਨ8 । ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਤ� ਜਾ। ਫੇਰ ਮ7 ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ 
ਜੰੂ। ਹੁਣੈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਨਹ& ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਤੇਰਾ ਗਲ1 ਘੱੁਟ ਦੇਣੈ। ਮ7 ਫੇਰ ਕੀਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਿਦਨ ਕੱਟੰੂ। ਿਸਆਣਾ 
ਬਿਣਆ ਕਰ। ਚੰਗਾ ?' 

'ਚੰਗਾ। ਫੇਰ ਤ� ਵੀ ਲਗ>ਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ?' 

'ਆਹੋ।' 
ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ� ਮਾਰਦੇ ਹਵੇਲੀ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਏ। 
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'ਕਰਤਾਰੋ ! ਅੱਜ ਤੰੂ ਿਕਵ> ਚੁੱ ਕੀ ਐ ਕੁੜੇ ਦਾਤੀ ?' 

'ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਗੇ। ਡੰਗਰ ਭੁੱ ਖੇ ਸੀ। ਮ7 ਆਿਖਆ ਚਲ ਮ7 ਈ ਵੱਢ ਿਲਆਵ� ਦੋ ਰੁੱ ਗ।' ਿਨੰਮੋ 

ਤੇ ਿਸ਼ੰਦੋ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। 

'ਕੁੜੇ ਭਲਾ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਤੰੂ ਤ� ਉਨ1 � ਦੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਰਿਹਣੀ ਐ।ਂ ਪਤਾ ਹੋਊ।' 

'ਰਾਤ ?' ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਜੀਤੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੰੂਹ ਅੱਿਡਆ ਿਗਆ। 

'ਦੇਖ ਥੇਹ ਹੋਣੀ ਿਕਵ> ਮੰੂਹ ਅੱਡਦੀ ਐ, ਿਜਵ> ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਜਰੀ ਨੰੂ।' 

'ਸਹੁੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਰਾਤ।' 

'ਤੈਨੰੂ ਕਾਹਤ  ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡਰਦੀ ਐ ਂਿਕਤੇ ਅਗਲੇ ਛੱੁਟੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।' 

'I ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੂਰੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਐ ਂਿਵਚਾਰੀ ਨ8 ।' 

'ਊਟ ਪਟ�ਗ ਜਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ।ਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ?' 

ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਿਵਅੰਗਮਈ ਗੱਲ� ਤ  ਿਖਝ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਬੋਲੀ : 
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'ਤੰੂ ਸਹੁੰ  ਖਾ ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਜੇ ਨਹ& ਪਤਾ।' 

'ਮੈਨੰੂ ਤ� ਜੈਲੇ ਦੀ ਸਹੁੰ  ਜੇ ਡੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।' 

'ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮ7 ਜਦ  ਬਾਹਰ ਗਈ, ਉਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ...। ਅਖੇ ਤੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨ8  

ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਕ<ਸ਼ਨਾ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ। ਅਗ�ਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ&...।' 
ਿਨੰਮੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵ�ਗ ਵੱਜੀ। 

'ਿਕਹੜੇ ਮੰੁਡੇ ਨ8  ਕੀਤੈ ਇਹ ਕਾਰਾ....? ਕਾਲਜ ਆਲੇ ਨ8  ? ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜ� ਿਵਚ ਈ ਿਪਓ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨ 

ਐ।ਂ' 

'ਆਹੋ ਉਹੀ ਸੁਣ&ਦਾ।' 

'ਮਦਨ ਨੀ ਬੋਿਲਆ ਕੁਛ...? I ਤ� ਲੀਡਰ ਬਿਣਆ ਿਫਰਦੈ...' ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰੋ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

'ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਦਾਣੇ ਵੇਚਣ ਗਏ ਨ8  ਤੇਰੇ ਿਪਓ। ਚੌਧਰੀ ਪੈਰ& ਹੱਥ ਲਾ9ਦਾ ਿਫਰਦੈ।' 

'ਨਾ ਓ ਤ� ਕੁੜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਫੂੰ ◌ੰ ਫ� ਜੀ ਕਰਕੇ ਿਨਕਲਦੀ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ?' 

'ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ ? ਮੇਰੀ ਜਾਨ8  ਤ� ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸਾਊ ਐ। ਉਹੋ ਟੱੁਟ ਪੈਣੈ। ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਆਖੇ ਜੇ 

ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੇਠ� ਹੈ ਤ� ਿਲਆ। ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਆਪ ਉਤੇ ਹੀ ਚੜ1ਦਾ ਜਾਵੇ। ਮ7 ਜਦ  ਿਝੜਿਕਆ ਫੇਰ ਚੁੱ ਪ 

ਕਿਰਆ। ਜੀ ਤ� ਬਥੇਰਾ ਕਰੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੱਟ ਿਦਆਂ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਿਢੱਡ ਨ8  ਇਹ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਉਦਾਸ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਅੱਗੇ ਿਪਓ ਨੀ ਸੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਛੱਡਦਾ...ਹੁਣ ਇਹ ਉਠ ਖਿੜਆ।' 

'ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਟੈਮ ਨੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਠੂਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਨ8 । ਇਨ1 � ਦੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਨੀ ਹੁਣ। ਚੰਗੇ ਜੇ 

ਪੈ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਿਪਓ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ। ਚਾਰ ਕੁ ਤ� ਪੈ ਈ ਜਾਣ।' 
ਉਹ ਦੋਨH  ਬੋਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਿਜ਼ਹਨ 'ਚ 

ਹਨ8 ਰੀਆਂ ਝੁਲਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਿਦਮਾਗ਼ ਚਕਰਾਉਣ ਲਿਗਆ। ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਹੇਠ� ਘੰੁਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਦਮ 

ਪੁੱ ਟਣ ਤ  ਪਿਹਲ� ਉਹ ਿਡੰਗੂੰ -ਿਡੰਗੂੰ  ਕਰਦੀ। ਿਜਵ> ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਚਤ< ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹਰਬੰਸੋ, ਕਦੀ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੀ ਹਰਬੰਸੋ, ਕਦੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਬੰਸੋ। ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਲੁਟਾ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਡੁਸਕਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਚੰਡੀ ਬਣੀ ਹਰਬੰਸੋ। 

'ਲੈ ਅਗ�ਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ&। ਕਰੀ ਗੱਲ ਅਗ�ਹ ਿਨਕਲ ਜ�ਦੀ ਐ। ਅਗਲਾ ਆਖਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ 

ਭੈਣ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਬਣਾ9ਦੀਆਂ ਨ8 ।' 
ਿਨੰਮੋ ਨ8  ਉਹਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇਿੜਆ। ਡਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ 

ਡੰਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਤੇ ਦੀਆਂ ਿਕਤੇ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। 
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ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜੇ ਰੱਸੇ ਨੰੂ ਕਰਤਾਰੋ ਕਦੇ ਇਧਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਤੀ ਦੇ ਮੱੁਠ8  'ਤੇ 

ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੀ, ਿਜਵ> ਹੁਣੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੱਕ ਿਵਚ  ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 
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ਹੱਡ ਤੋੜਵ& ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਧਾਕ ਜੰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾੜ1ੀ ਸੌਣੀ ਉਹ ਿਕਸੇ 

ਨੰੂ ਭਾਲੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ। ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜ�ਦੀਆਂ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ 

ਕਣਕ ਵੱਢਦੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ  ਤੇਜ਼ ਕਪਾਹ� ਚੁਗਦੀ। ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਆ ਜ�ਦੇ। ਉਤਲਾ ਖਰਚ 

ਆਥਨ ਉਗਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ  ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ। 
ਜਦ  ਹਰਬੰਸੋ ਨ8  ਵੀ ਦਾਤੀ ਚੁੱ ਕ ਲਈ ਉਨ1 � ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਜੰਮ ਗਏ। ਖਰਚ ਵੀ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਸੀ ਉਨ1 � ਦੇ। 

ਜੈਲਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੰਜ& ਸੱਤ& ਿਦਨ& ਆਇਆ ਵੀ ਤ� ਨਾ ਵਰਗਾ। ਬੁੱ ਢੀ ਮਰੀ ਨੰੂ ਵਰ1ਾ ਬੀਤ ਿਗਆ 

ਸੀ। 
ਿਜ9-ਿਜ9 ਹਰਬੰਸੋ ਦੇ ਅੰਗ ਭਰਦੇ ਗਏ, ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਿਫ਼ਕਰ� ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ। ਹਰਬੰਸੋ ਨੰੂ 

ਨਾਲ ਿਲਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਿਟਕਦਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਹਰਬੰਸੋ ਘਰੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ 
ਕੰਮ ਿਵਚ ਿਦਲ ਨਾ ਗੁੜਦਾ। ਿਬੰਦੇ ਝੱਟੇ ਉਹਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ 

ਜੋਗਾ ਨਹ& ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਬੰਸੋ ਤੇ ਝਪਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ 

ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਇੰਨਾ ਧੜਕਦਾ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਵਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਭੱਜ ਆ9ਦੀ। 
ਘਬਰਾਈ ਤੇ ਦਮ ਚੜ1ੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹਰਬੰਸੋ ਪੁੱ ਛਦੀ : 

'ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਬੇਬੇ ? ਕੁਛ ਰਿਹ ਿਗਆ ?' 

'ਨਹ& ! ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਿਪਛ  ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ?' 

'ਨਹ& ਤ�। ਿਕਸੇ ਨ8  ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ?' 

'ਕੋਈ ਨੀ। ਨਹ&....ਮ7 ਆਿਖਆ....ਹ� ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨੂ ਘਰੇ ਰਿਹ ਿਗਆ....' ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜ�ਦੀ। 
ਯਕੀਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਆ9ਦਾ। ਹਰਬੰਸੋ ਹੁਣ ਿਨਆਣੀ ਨਹ& ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਿਕਵ> ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਐ। 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਖ਼ਆਲ ਆ9ਦੇ ਉਹ ਹਰਬੰਸੋ ਨੰੂ ਖੇਤ ਨੰੂ ਲੈ ਤੁਰਦੀ। ਿਦਲ ਫੇਰ ਵੀ ਧੜਕਦਾ। ਆਪਣੀ 
ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਘੰੁਮਣ ਲੱਗਦੇ। ਉਹੋ ਖੇਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹੋ ਰੁੱ ਖੇ ਰੁੱ ਖੇ ਿਦਨ। ਫਰਕ ਿਸਰਫ 

ਇੰਨ� ਿਪਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਥ� ਹਰਬੰਸੋ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਥ� ਉਹਦੇ ਮੰੁਡੇ। ਬੰਸੋ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੇਮਣੇ ਵ�ਗ 

ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਰ� ਪਰ� ਰਿਹ ਜ�ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਅੱਗ ਭਬੂੱ ਕਾ ਹੋਈ ਿਪੱਛੇ ਨੰੂ 

ਮੁੜਦੀ। ਹੱਥ ਿਵਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਕੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਸੁਟੇਗੀ। ਪਰ ਅਿਜਹਾ 
ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਹਰਬੰਸੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਤਕਦੀ। ਉਹ ਸ਼�ਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਕਰਤਾਰੋ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲ7ਦੀ। 

'ਬੇਬੇ ਤੰੂ ਡਰ& ਨਾ। ਮ7 ਿਢੱਡ ਪਾੜ ਦੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੂ।' ਕਰਤਾਰੋ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਹਰਬੰਸੋ 
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ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਆਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਮ� ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਬੰਸੋ ਦੀ ਨਦਾਨੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਿਦੱਤੇ। ਹਰਬੰਸੋ ਕਰਤਾਰੋ ਨਾਲ  ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਕਰਤਾਰੋ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਪਰ ਹਰਬੰਸੋ ਨ8  ਹਾਲ& ਤਕ ਕਰਤਾਰੋ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹ& ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੋਚ ਸੋਚ ਉਸ 

ਨੰੂ ਬੰਸੋ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰ ਦਾ। ਹਰਬੰਸੋ 'ਤੇ ਡੁਲ1ਦਾ ਹੁਸਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਅੰਦਰ ਰੁਗ ਭਰੇ ਜ�ਦੇ। ਇਕ ਚੜ1ਦੀ ਤੇ ਇਕ 

ਲਿਹੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹਰਬੰਸੋ ਤੇ ਿਖਝੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਿਬੰਦੇ ਝਟੇ ਪਾਗ਼ਲ� ਵ�ਗ ਢੇਰ� ਦੇ ਢੇਰ ਪ<ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੀ। ਹਰਬੰਸੋ 

ਿਚੜ ਜ�ਦੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋ ਿਗਐ। 

ਆਥਨ ਉਗਨ ਉਹ ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜ�ਦੀ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਲਭੇ ਉਹ ਬੰਸੋ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। 
ਪਰ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਦੀ। 

'ਐਤਕ& ਮ7 ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਈ ਿਦI। ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਿਵਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਘੱੁਟ ਕੇ ਿਨਕ ਸੁਕ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨ8  ਗੱਲ ਸੋਚੀ। 
ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਿਮਥੀਆਂ ਕਦ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ8 । ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਧਰੀਆਂ 

ਧਰਾਈਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ। ਜਦ  ਅਗਲੇ ਹੜ1� ਨ8  ਫ਼ਸਲ� ਰੋੜ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਿਕਸੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਕਣਕ� ਲਈ 

ਿਕਹਾ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੀਆਂ। ਨਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ। ਅੱਗੇ ਸੀਖ� ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਰ 

ਪੈਸੇ ਬੋਟੀਆਂ ਿਵਚ  ਕਮਾ ਲ7ਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਿਸਰੇ ਨਾ ਚਿੜ1ਆ। ਨਾ ਿਕਸੇ ਸੂਤ ਕੱਤੇ, ਨਾ ਦਰੀਆਂ 

ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚਾਦਰ� ਹੀ ਕਢਾਈਆਂ। ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਢੱਡ� ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਨ1 � ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ 

ਫਿਟਆ ਕੱਪੜਾ ਈ ਇਧਰ  ਉਧਰ  ਿਮਲ ਜ�ਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇਕ ਦੂਜੇ 

ਦੇ ਮੰੂਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਿਦਨ ਲੰਘਾ ਿਦੰਦੀਆਂ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤ� ਿਜਹੇ ਸੀ ਹੀ, ਹੁਣ ਤ� ਹਰਬੰਸੋ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਵੀ ਫਟਣ 

ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਮਿਹਕਦੇ ਅੰਗ ਜਦ  ਬਾਹਰ ਡੁਲ1ਦੇ ਕਰਤਾਰੋ ਅੱਖ� ਮੰੂਦ ਲ7ਦੀ। 
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਗ਼ਮ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖ�ਦੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਰਿਹੰਦੀ। ਘਰ ਕੋਈ ਗਿਹਣਾ ਗੱਟਾ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ, 
ਿਜਸ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਹਰਬੰਸੋ ਦੇ ਫਟੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤ  ਵੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨ8  ਵੀ ਪੈਰ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ 
ਪੈਣ ਿਦੱਤਾ। 

ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੱੁਕਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਮੰਜਾ ਟੱੁਟ ਿਗਆ ਮੁੜ ਉਨ1 � ਤ  ਮੰਜਾ 
ਨਾ ਬਿਣਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਭ�ਡਾ ਠੀਕਰ ਫੁੱ ਟ ਿਗਆ ਮੁੜ ਉਹ ਨਾ ਜੁਿੜਆ। ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਭ�ਿਡਆਂ ਦੀ ਥ� 
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਲਨ8  ਖੜਕਨ ਲੱਗੇ। ਸੰੁਨਾ ਸੰੁਨਾ ਘਰ ਭ� ਭ� ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ1 � ਔਖੇ ਸੌਖੇ 
ਖੇਸ� ਿਵਚ ਕੱਟ ਲਏ, ਪਰ ਿਸਆਲ ਦੇ ਿਦਨ ਕਿਹਰ ਬਣ ਕੇ ਟੱੁਟੇ। ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਦੋ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ 
ਕੱਪੜਾ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕ& ਤ� ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਉਨ1 � 
ਗਲੇਫ� ਨੰੂ ਕਦੇ ਉਹ ਉਤੇ ਲ7ਦੀ ਕਦੇ ਹੇਠ�। ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਸੋ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਅੰਗ ਿਢਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ। ਕਦੇ 

ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਬੈਠੀ ਠਰੂੰ  ਠਰੂੰ  ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। 
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ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਨੰੂ ਕੱਟਣੇ ਪ7ਦੇ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨ8  ਮੰੂਹ ਫੇਰ ਿਲਆ। ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 
ਹੀ ਕੋਈ ਨਹ& ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਇਕੱਲਾ। ਿਜਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਕ-ਸਾਕ ਕਹਾ9ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰੋ ਤ  
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਗੁੱ ਸੇ ਤ  ਆਪ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਰ� ਪਰ� ਕਰਨ 

ਨੰੂ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ� ਨ8  ਉਨ1 � ਦੇ ਮੰੂਹ ਸੁਜਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 9ਝ ਵੀ ਕਰਤਾਰੋ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ 

ਕੇ ਨਹ& ਸੀ ਗਈ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਤ� ਅੱਗੇ ਈ ਘੱਟ ਦੱੁਖੀ ਨਹ& ਸੀ। ਉਤ  ਛੱਜੂ ਸ਼ਾਹ ਨ8  ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ8  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਕਰਤਾਰੋ 

ਬਥੇਰੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ, ਭੈੜੇ ਿਦਨ� ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ9ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੰੂ ਨਾ ਸਰਕਦੀ। ਹੋਰ ਤ� ਉਹਨ8  

ਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਿਪਛਿਲਆਂ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਿਗਆ। 

'ਸ਼ਾਹ ਿਪੰਡ ਦੀ ਪੱਤ ਹੁੰ ਦੈ। ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਸ਼ਾਹਾ ! ਮੇਰੀ ਚੰਦੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਈ ਕੀ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੰੂ ਦੇਵ�।' ਉਹ ਹਰ 

ਵਾਰ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੀ। 

'ਲੈ ਕੁੜੇ ਤੰੂ ਤ� ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਗੀ। ਿਕੰਨ8  ਵਰ1ੇ ਤ� ਹੋ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਘਰਾਟ ਚਲਦੇ ਨ8 । ਦੋ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ 
ਆਈ ਚਲਾਈ ਐ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤ� ਿਕਤ  ਧੇਲਾ ਵੀ ਨੀ ਆ9ਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਿਦਨ ਈ ਔਖੇ ਲੰਘਦੇ ਨ8 । ਜੇ ਤੇਰੀ 
ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਤ� ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਐ ਤੈਨੰੂ...।' 

'ਿਕਵ> ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਦੱਸੋ ਤ� ਸਹੀ ? ਮ7 ਿਕਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵ� ?' 

'ਗੁੱ ਸਾ ਨਾ ਕਰ&। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਤ� ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ  ਕਰਜ਼ਾ ਿਸਰ ਚਿੜ1ਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਨ� 
ਿਵਚ ਨਹ& ਸੋਭਦੀਆਂ।' ਇਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਹ ਨ8  ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। 

ਕਰਤਾਰੋ ਸੰੁਨ ਿਜਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੋ ਚੁਆਨੀ ਭਰ ਮੁਰਕੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮ�: ਤੇ ਫੇਰ ਅਗ�ਹ 

ਉਹਦੀ ਮ� ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕਥ  ਤਕ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰ1ਆਂ ਤ  ਆਪ ਸ�ਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਬੰਸੋ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। 

'ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤ�...' ਮੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਮਤਾ ਨ8  ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਨਮੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ। 

'ਲੈ ਤੰੂ ਹੁਣ ਤ� ਆਖਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸ& ਲੋਕ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਿਗਣੇ ਜ�ਦੇ ਓ...। ਨਾ 
ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਿਹਆ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਪੁੱ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਆਥਨ ਨੰੂ ਿਹਸਾਬ ਨੱਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਸੂਰ ਤ� ਸਾਡਾ ਈ ਐ ਿਜਹੜਾ 
ਿਬਨਾ ਿਲਖਾ ਪੜ1ੀ ਦੇਈ ਂਜਾਨ8  ਆਂ...ਮੰਗੋ ਤ� ਵੈਰ ਪੈ ਜ�ਦੇ..।' 

'ਬੰਸੋ ਖਾਤਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨ8 । ਆਪਣੀ ਓ ਿਪਆਰੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ� ਦਾ ਕੀ ਐ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਜ� ਰਹੇ ਮ7 ਇਸ ਵਾਰ 

ਕੋਈ ਨਹ& ਠਿਹਰਣਾ....। ਿਜਵ> ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ...।' 

'ਮ7 ਆਥਨ8  ਆI। ਸੋਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ...।' ਕਰਤਾਰੋ ਹਰਖ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਜਦ  ਵੀ ਉਹ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਆ9ਦੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ  ਡਰਨ ਲੱਗਦੀ। ਪਤਾ ਨਹ& ਜੋਸ਼ ਿਵਚ ਆਈ ਕੀ ਕਰ ਬਹੇ। 

ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਈ ਕਰਤਾਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਮੁਰਕੀਆਂ ਫੜਾ ਆਉਣ ਨੰੂ 

ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਨੰੂ। ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਉਹਨ8  ਵੰਗਾਿਰਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਕੀਆਂ ਲਾਹ 

ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ1ਾ ਆਈ। 
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ਜੈਲੇ ਦੇ ਉਲ�ਭੇ ਅੱਡ ਉਸ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਆ9ਦਾ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੱ ਸ ਕੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਿਦ9 ਭੱਜ ਆ9ਦਾ। ਕਈ ਿਦਨ ਅਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ। 

'ਮ7 ਨਹ& ਜ�ਦਾ। ਉਹ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਿਗਣ ਿਗਣ ਿਦੰਦੇ ਨ8 ।' 

'ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲ� ਪੁੱ ਛਦੇ ਨ8 । ਆਖਦੇ ਨ8  ਬੰਸੋ...। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੰੁਡਾ...' 

'ਤੰੂ ਸਾਲ ਕੱਟ ਲੈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਈ।ਂ' 
ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਤਾਰੋ ਸਮਝਾ9ਦੀ। ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਵ> ਹਟਾ ਲ7ਦੀ। ਿਤੰਨ ਸੌ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹੱਥ 

ਵੱਢਾ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫੇਰ ਖੇਤ ਛੱਡ ਆ9ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅਖੜ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਿਨੱਤ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲ�ਭ ੇ

ਆ9ਦੇ। ਕਰਤਾਰੋ ਚੁੱ ਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ। ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
ਪੰਜ& ਸੱਤ& ਿਦਨ& ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸੁਨ8 ਹਾ ਆ9ਦਾ, 'ਮੰੁਡਾ ਤੇਰਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਨੰੂ ਿਨਆਣਾ ਨਹ& ਿਰਹਾ। 

ਿਲਆ ਰਲਾਉਣਾ ਜੇ।' 

ਕਰਤਾਰੋ ਹਰ ਵਾਰ ਨ�ਹ ਕਰਦੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਫੇਰ ਸੁਨ8 ਹਾ ਆ ਜ�ਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਕੇਵ> ਤ  ਅੱਕੀ 
ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਆਖਰ ਇਕ ਿਦਨ ਆਖ ਿਦੱਤਾ, 'ਕੰਮ ਤ� ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨ& 
ਕਰਨਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਜਾਨ ਤੰੂ ਲਈ ਐ ਕੌਣ ਨੀ ਜਾਣਦਾ।' 

ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਇਨ1 � ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ� ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੈਰ ਮੱੁਲ ਲੈ ਿਦੱਤਾ। 
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ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਇਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾ ਬਾਿਲਆ। 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਸੌਣ ਨਹ& ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ 

ਪਿਹਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਸਮ> ਨੰੂ ਉਹ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕੇ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਦੀਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਿਮੱਠੀ-ਿਮੱਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਸੋ ਦੇ ਸ਼�ਤ ਿਚਹਰੇ 

'ਤੇ ਪ7ਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਤਕ ਬੰਸੋ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰ1� ਦੇਖਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਝੁਲ ਿਰਹਾ ਤੁਫਾਨ ਦੀਵ ੇ

ਦਾ ਵਸ ਨਹ& ਸੀ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ। ਉਹ ਬੁਝ ਜ�ਦਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਝਟ ਜਗਾ ਿਦੰਦੀ। ਦੀਵਾ ਝੱਖੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਫੇਰ ਦਮ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ। 

ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਪੰਜਵ& ਵਾਰ ਦੀਵਾ ਬਾਿਲਆ ਤੇ ਮੁੜ ਬੰਸੋ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੰਸੋ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ 

ਹਾਲ& ਵੀ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਸੋ ਦੀਆਂ ਭਵ� ਕੱਸੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ, ਗਲ1� ਲਾਲ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਨ8  ਹੋਠ 

ਫਰਕਦੇ। ਬੰਸੋ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ-ਭਿਰਆ ਿਚਹਰਾ ਕਰਤਾਰੋ ਲਈ ਬੜਾ ਿਪਆਰਾ ਸੀ। 
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮ> ਉਹਨ8  ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ 

ਬੁਰਕ ਭਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਤ  ਚਾਰ ਚੰਦੇ ਵਧ ਿਨਕਲੀ। ਉਹਨ8  ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੰੁਡੇ 

ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨਾਲੇ ਝੱਗਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕਰਤਾਰੋ ਤਕ ਸੀਮਤ 
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ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੰਸੋ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਉਹਦੀ ਮ� ਨ8  ਅੱਖ& ਦੇਖੀ। ਿਕੰਨੀ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੰਸੋ ਲਈ। ਕਰਤਾਰੋ 
ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕੋਸਦੀ। ਉਹਨ8  ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਧੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਢੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। 

'ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ ਤੰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ ਿਨਕਲ>ਗੀ।' ਕਰਤਾਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ 

ਿਵਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਿਜਸ ਿਪੰਡ ਨ8  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਮ� ਦੀ ਪੰਡ ਨੰੂ 

ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ& ਸੀ ਛੱਡੀ ਉਸ ਿਪੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਕਵ> ਸ�ਝੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਈਰਖਾ 
ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਹੀ ਸਮੇਟਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਆਪਣੀ ਰਜਾਈ ਲਾਹ ਕੇ ਬੰਸੋ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। ਬਾਹਰ ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੋਹ 

ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹ& ਲੰਘ ਰਹੀ। ਬੰਸੋ ਦੇ ਸਾਹ ਉਹਨੰੂ ਚੋਖਾ ਿਨੱਘ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

'ਜੇ ਅੱਜ ਇ9 ਨਾ ਕਰਦੀ, ਮ7 ਤੇਰੇ ਸਨ8  ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਘੋਗਾ ਿਚਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਰੱਖ 

ਲਈ। ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਲਿਹ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਮ7 ਭਾਵ> ਮਰ ਜਾਵ� ਮੈਨੰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨੀ।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਸੱੁਤੀ ਪਈ ਬੰਸੋ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 
ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਕਦੇ Aਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਬੰਸੋ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਹਨ8 ਰੇ ਿਵਚ ਆ ਜ�ਦਾ। ਲਾਟ ਿਟਕਦੀ ਉਹ ਫੇਰ 

ਚਮਕਦਾ। ਹਨ8 ਰੇ ਅਤੇ ਬੰਸੋ ਿਵਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਇਹ ਖੇਲ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਬੜਾ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ  

ਵੀ ਿਪਆਰਾ। 

'ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਿਦ9 ਤ� ਛੱੁਟੀ ਹੋ ਜੂ...ਹੋ ਸਕਦੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ 

ਨੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ ਸ਼ੇਰ ਐ ਤੇ ਧੀ ਸ਼ੇਰਨੀ। ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਤ  ਨੀ ਡਰਦੇ।' 
ਤੰੂ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਸੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਜੋੜੂ। ਜੋੜੂ ਜੋੜਦਾ ਰਹੇ। ਆਪ� ਨੰੂ ਕੀ 

ਿਫ਼ਕਰ ਐ ? ਇਹ ਕੀਹਨ8  ਦਸਨJ  ਤੰੂ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਐਵ> ਤ� ਨੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ! ਡੰਗਰ� ਨੰੂ ਪਾਣੀ 
ਿਪਆ9ਦੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਉਹਨ8  ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੰੂ ਜਾ ਕੇ। ਨਹ& ਦੱਸਦਾ ਨਾ 
ਦੱਸੇ। ਮ7 ਜਦ  ਅੱਖ& ਦੇਖ ਿਲਆ। ਤੈਨੰੂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ? 

'ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਤ� ਰੌਲਾ ਪਊ। ਪੰਗਾ ਤ� ਹਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੀ ਸੀ ਮੱੁਿਕਆ। ਸੌ ਸੌ ਗੱਲ� ਬਣਨਗੀਆਂ। 
ਿਕਹਨ8  ਮੰਨਨJ  ਅਸ& ਸੱਚੇ ਆਂ। ਖੈਰ ਨਹ& ਮੰਨੂ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਿਦਲ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੈ।' 

'ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੂ ? ਬਹੁਤਾ ਕਰੂ ਕੰਮੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂ। ਕੰਮ� ਦਾ ਕੀ ਘਾਟੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ 

ਚਾਹੀਦੈ ਐ। ਿਪਆ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤ� ਨੀ ਇਨ1 � ਕੰਜਰ�....' 

'ਆਪ� ਕੋਈ ਨੀ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ। ਕੱਲ ਨੰੂ ਆਪ� ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੀ ਜ�ਦੇ। ਜੈਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਆਇਆ ਿਪਐ। ਆਖ ਿਦਆਂਗੇ 

ਿਸਟ ਆਉ ਭ�ਡਾ ਠੀਕਰ...। ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹ& ਿਮਲੂ ਸ਼ਿਹਰ ਤ� ਨੀ ਿਕਤੇ ਿਗਆ। 

'ਕੁੜੇ ਬੰਸੋ ਆ ਤ� ਆਪ� ਭੁਲੇ ਬੈਠ8  ਸੀ। ਕੱਲ ਤ  ਸ਼ਿਹਰ ਈ ਚਿਲਆ ਕਰ�ਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਿਦਲ ਅੱਿਕਆ 

ਿਪਐ। ਇਸ ਿਪੰਡ ਤ  ਬਾਹਰ। ਸ਼ਿਹਰ ਆ ਖੜੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜ ਕੋਹ। ਆਪ� ਨੰੂ ਕੀ ਲਿਗਆ। ਕਰੂ ਤੁਰੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ 

ਨੰੂ। ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨ ਖੈ ਖੈ।' 
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ਠੀਕ ਐ ਬੰਸੋ ਠੀਕ ਐ। ਤੰੂ ਵੀ ਚਿਲਆ ਕਰ&। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਖ� ਸਾਹਮਣੇ ਿਰਹਾ ਕਰ>ਗੀ। ਔਤਂਰੇ ਦਾ ਿਕਤੇ 

ਹੱਥ ਨੀ ਪ7ਦਾ ਨਹ& ਤੇਰੇ ਤ� ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਿਦਆਂ। ਤੰੂ ਤ� ਿਨਕਲ> ਇਸ ਨਰਕ 'ਚ । ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਬਣੇ 
ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ।' 

'ਕਾਰਖ਼ਾਨ8  ਿਵਚ  ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਿਨਕਲ ਿਜਆ ਕਰੂ। ਅੱਗੇ ਮਿਹੰਗੇ ਕੇ ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਿਜਦਨ ਦੀ 
ਕਾਰਖ਼ਾਨ8  ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਐ ਿਨੱਤ ਨਵ> ਬਦਲਦੀ ਐ। ਠੀਕ ਲਿਗਆ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕਤੇ ਕੰਮ ਿਦਵਾਦ�ਗੇ। 
ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਿਕਹੜਾ ਗਜ਼ ਗੱਡੇ ਨ8  ਇਥੇ। 

ਕੱਲ ਨੰੂ Aਠ ਕੇ ਜੰਗੀਰੋ ਕੋਲ ਚਲ�ਗੀਆਂ। ਦੋਨH  ਮਾਵ� ਧੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਰਹਾ ਕਰਗੀਆਂ। ਉਹ ਤ� 
ਿਨੱਤ ਆਖਦੀ ਐ। ਕੱਲ ਤ  ਬਸ ਆਪ� ਚੌਧਰੀ ਛੱਿਡਆ।' 

'ਲੈ ਚੰਦਰਾ ਦੀਵਾ ਫੇਰ ਬੁਝ ਿਗਆ। ਮ7 ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਨੀ ਆਂ। ਫੇਰ ਸਾਜਰੇ ਵੀ ਤ� ਉਠਣਾ 
ਹੋਊ। ਰੱਬ ਸੱੁਖ ਰੱਖੇ। 

ਕੱਲ ਦੇ ਿਫ਼ਕਰ ਨ8  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਨਗਲ ਲਈ। ਸੋਚ� ਿਵਚ ਗੋਤੇ ਖ�ਦੀ, ਕੱਲ ਦੇ 

ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ9ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਵੀ ਹਰਬੰਸੋ ਦੇ ਘੁਰਾਿੜਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ Aਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 
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ਕਰਤਾਰੋ ਸਾਜਰੇ Aਠਦੀ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ9ਦੀ ਤੇ ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ� ਹੀ ਜੰਗੀਰੋ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖਟਕਾ9ਦੀ। ਹਨ8 ਰੇ ਤੇ ਠੰਢ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗੱਲ� ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ 

ਵਾਰ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ। ਪੰਜ ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ, ਗੱਲ& ਜੁਟੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮੰਟ� 'ਚ ਲੰਘ ਜ�ਦੀ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਛੇ ਵਜੇ 

ਚਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੇ ਤ  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅੱਪੜ ਜ�ਦੀਆਂ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨੱਘੀ ਥ� 'ਤੇ ਬੈਠ ਜ�ਦੀਆਂ। 
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਅੱਖ ਪੁੱ ਟਣ ਦੀ ਿਵਹਲ ਨਾ ਿਮਲਦੀ। ਕਪਾਹ� ਦੇ ਕੋਿਠਆਂ ਿਵਚ 

ਡੱਕੀਆਂ, ਮੰੂਹ� 'ਤੇ ਠਾਠ8  ਬੰਨ1 &, ਿਸਰ ਝੁਕਾਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਪਾਹ� ਚੁਗਦੀਆਂ। ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਇਕ ਪਾਸੇ, 

ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਫ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। 

ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਨਵ> ਿਮਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਿਵਚ 

ਜੁਟੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁਭਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਇੰਨੀ ਉਨ1 � ਿਵਚ ਜਾਨ 

ਨਹ& ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਉਨ1 � ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੀ। ਿਸਰ 'ਤੇ ਘੰੁਮਦਾ ਬਾਬੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਾਨ 

ਨਹ& ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਇਨ1 � ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਕਈ ਿਝੜਕ� ਿਮਲੀਆਂ 

ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਝੜਕ� ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਤ  ਿਖਝੀਆਂ ਔਰਤ� ਨ8  ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਨਵ& ਆਈ ਕਾਮੀ ਨਾਲ 

ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ1� ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਹਨ8  ਮਾਰਨ8 । ਬਸ ਇਹੋ ਉਨ1 � ਕੋਲ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਦੱੁਖੀ 
ਹੋਈ ਔਰਤ ਜ� ਭੱਜ ਜ�ਦੀ ਤੇ ਜ� ਉਨ1 � ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੀ। 



52 

 

'ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਰਾ ਦੋ ਿਦਨ ਦਾ ਖੇਲ ਐ। ਜਦ  ਪੈ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੋ ਧੱਕੇ ਆਪੇ ਿਸੱਧੀ ਹੋ ਜੂ।' ਇਕ 

ਆਖਦੀ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦੀ : 

'ਨਹ& ! ਭੋਲੀ ਐ ਿਵਚਾਰੀ। ਕੀ ਪਤੈ ਿਕਵ> ਿਦਨ ਕੱਟਣੇ ਨ8  ਇਥੇ।' 

'ਰਿਹਣ ਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜੜ1� ਨ8 ।' 
ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਕਦੇ ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਮਸਤ ਰਿਹੰਦੀ। 

ਿਜਵ> ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਸ� ਤ� ਉਹਦਾ ਿਪੰਡ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਤ  ਖਿਹੜਾ ਛੁਿਟਆ ਸੀ। ਜੰਗੀਰੋ ਨ8  
ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਿਦਨ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਜੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। 
ਅੱਡ ਅੱਡ ਟੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਿਵਅੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਕਰਤਾਰੋ ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜ�ਦੀ। ਜੰਗੀਰੋ ਪਤਾ ਨਹ& ਿਕਥੇ ਮਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨH  ਬਿਹ 

ਜ�ਦੀਆਂ। ਆਂਢੋ ਗੁਆਂਢੋ ਜਦ  ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਭਰਦੀ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ। 

'ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਿਕੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐ ਂਆਂਡਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਲ& ਇਨ1 � ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਿਮਿਲਆ ਕਰੂ।' 

'ਆਪ ਿਕਤੇ ਘੱਟ ਐ। ਹਾਲੇ ਧਕੇ ਨ& ਚੜ1ੀ ਲੱਗਦੀ।' 

'ਰਿਹਣ ਿਦਆਂ ਕਰ। ਪਿਹਲ� ਿਗਟ ਿਮਟ ਹੋਊ। ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਕ।' 
ਪਿਹਲ� ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹ& ਸੀ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ� ਉਹਦੇ 

ਿਦਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਗਿਹਰਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। 

'ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ।' ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਿਬਆ। 
ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਿਵਚ ਵਟ ਿਗਆ, ਜਦ  ਘਰ ਅਪੜ ਕੇ ਬੰਸੋ ਨ8  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

'ਬੇਬੇ ਮੈਨੰੂ ਤ� ਕਾਣਾ ਜਾ ਭਲਾ ਨ& ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੰੂ ਆਖੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨ& ਕਰਦੀ ਤੰੂ। ਮੈਨੰੂ ਪਰ� ਲੈ ਿਗਆ। 
ਓ ਪਰਲੇ ਕੋਿਠਆਂ 'ਚ। ਮ7 ਕੱਲੀ ਡਰ�। ਉਹ ਆਂਡਲ ਜਾ ਉਥੇ ਈ ਿਫਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਤ� ਹੱਥ ਵੀ ਫੜ ਲੈ। 
ਅਕੇ ਇ9 ਕੰਮ ਕਰੀਦੈ। 

'ਚੁੱ ਪ ਰਿਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ  ਨਾ ਿਹੱਲ& ਫੇਰ ਮ7 ਦੇਖ ਲੰੂ।' 
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਬੰਸੋ ਨ8  ਸਾਫ਼ ਨ�ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਅੱਗ ਭਬੂਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬੂ ਵਰਣ ਲੱਿਗਆ। 

'ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਵਾਲਾ ਨ&। ਜੀ ਕਿਰਆ ਕੰਮ ਕਰ ਿਲਆ, ਜੀ ਕਿਰਆ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਹ& ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਭਾਵ> ਹੁਣੇ ਉਡ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨ&। ਚੱਲ। ਹੋ ਖੜੀ।' 
ਬੰਸੋ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤ  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਗੱਲ ਬੋਚ ਲਈ। 

'ਲੈ ਮ7 ਚਲਦੀ ਆਂ। ਿਕਥੇ ਐ ਜੀ ਕੰਮ ? ਿਨਆਣੀ ਐ ਿਜੱਦ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਐ।' 

'ਇਹ ਿਨਆਣੀ ਐ ? ਆਏ ਸਾਲ ਜੰਮਣ ਜੋਗੀ ਐ। ਬੈਠੀ ਰਿਹ ਤੰੂ ਵੀ ਇਥੇ ਈ...। ਮਟਕ� ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀਆਂ ਨ8 , ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ...।' 
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ਉਸ ਿਪਛ  ਕਰਤਾਰੋ ਤ  ਭੋਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਿਨਬਿੜਆ। 'ਕੀ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਦਿਰੰਦੇ ਨ8  ?' ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ 
ਛੱੁਟੀ ਤਕ ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਪ<ਸ਼ਨ ਘੰੁਮਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਇਕੱਲੀ ਬੈਠਣ ਤ  ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਡਰ ਆਇਆ। ਉਠ ਕੇ ਉਹ ਦਸੋ ਮਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ ਇਕੱਠ8  ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਸੀਆਂ ਘੁਲ ਿਮਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

'ਬੇਬੇ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁੱ ਛਣੀ ਐ ਂਜੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦਸ>ਗੀ ?' 

'ਸੁਖ ਐ ?' 

'ਦੇਖ& ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਐ। ਇਹ ਬਾਬੂ ਜਾ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ। 

'ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਿਸਆਣੀ ਐ।' 
ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰੋ 'ਤੇ ਸਿਹਮ ਛਾ ਿਗਆ। ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਈ ਉਹ ਬੁੱ ਢੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਹੋ ਗਈ। 

'ਮ7 ਤ� ਆਪ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕਥ  ਫਸਗੀਆਂ ਤੁਸ& ਭੋਲੀਆਂ ਿਭੰਡਾਰੀਆਂ। ਫੇਰ ਆਪੇ ਸੋਿਚਆ ਿਢੱਡ ਕੀ ਨ& 
ਕਰਾ ਿਦੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਿਜਆਂ 'ਤੇ ਵਖਤ ਪੈ ਜ�ਦੈ। ਮ7 ਆਿਖਆ ਸੈਦ ਸੋਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਭਲਾ ਭੈੜੇ ਨ8  ਇਹ। 
ਕੁਛ ਨ& ਦੱਸਦੇ। ਉਦ  ਈ ਪਤਾ ਲਗਦੈ ਜਦ  ਆ ਚੰਬੜਦੇ ਨ8 । ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ।' 

'ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤ  ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਦੀ ਗੱਲ ਐ। ਓ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਿਜਹੜਾ ਕੋਠਾ ਜਾ ਛਿਡਐ ਇਥੇ 

ਇਕ ਅਲੜ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਿਵਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸਾਊ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਨ1 � ਦਾ। ਉਥੇ ਜਾ ਫੜੀ। 
ਿਕਹਦੀ ਿਹੰਮਤ ਸੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਬਥੇਰੀ ਚੀਕੀ। ਪਰ ਸਭ ਨ8  ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਭ ਨੰੂ ਧੀਏ 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਫਕਰ ਸੀ ਸਭ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਗੀਆਂ। ਜਦ  ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਪੜੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ। ਮੰੂਹ ਦੰਦੀਆਂ 

ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਿਪਆ। ਖ਼ੂਨD  ਖ਼ੂਨ ਹੋਈ ਵੀ। ਰ ਦੀ ਧਾਹ ਨਾ ਧਰੇ। ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸ& ਪਰ� ਮੰੂਹ ਵਟ ਲੈ। 
ਆ ਕੁਝ ਐ ਇਥੇ।' 

'ਇਕ ਅੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨ&। ਇਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇ9 ਹੁੰ ਦੈ। ਿਜਹੜਾ ਇਨ1 � ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾ ਲ7ਦੀ ਐ, 

ਉਹ ਿਟਕ ਜ�ਦੀ ਐ। ਨਹ& ਫਸਦੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਛੱੁਟੀ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਆ।' 

'ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਆਲੀ ਜੰਗੀਰੋ...?' 

'ਤੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਐ।ਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਤੈਨੰੂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖ�....। ਪਿਹਲ� 
ਤ� ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ ਹੱਟੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਜਦ  ਿਕਧਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਿਵਚਾਰੀ। ਤੈਨੰੂ ਜਦ  ਧੁਰ 

ਦੀ ਸੁਣਾ ਤੀ। ਇਥੇ ਬਸ....।' 

'ਵਾਿਹਗੁਰੂ! ਵਾਿਹਗੁਰੂ!! ਡਰੀ ਕਰਤਾਰੋ ਹੱਥ ਮਸਲਨ ਲੱਗੀ। 

'ਇਕ ਇਥੇ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਫੌਜਣ ਫਜੌਣ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਲਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਕ 

ਿਦਨ ਿਢੱਡ ਫੋਲਨ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਕ ਉਹਦੇ ਗੋਦੀ ਮੰੁਡਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਜੀ ਕਰਦੈ ਖੂਹ ਖਾਤਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਿਦਆਂ। ਜੇ 

ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ8  ਦੇਹ  ਖੇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਐ। ਇਨ1 � ਿਨਪੁਿਤਆਂ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਊਈ ਂ ਚੂੰ ਡ ਿਲਆ। ਬਾਹਰ  ਕੋਈ 

ਅਫ਼ਸਰ ਆਵੇ ਝੱਟ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲ7 ਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਿਹਆ। ਿਤੰਨ� ਮਹੀਿਨਆਂ 'ਚ ਸੱੁਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗੀ। 
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ਇਕ ਿਦਨ ਮ7 ਆਿਖਆ ਿਕ9 ਰੁਲਦੀ ਐ ਂ ? ਿਕਸੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨ8  ਿਵਚਾਰੀ ਨ8  ਇ9 ਈ 

ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਿਮਲੀ ਿਪੱਛੇ ਜੇ। ਹੁਸਨ ਡੁਲ1 ਡੁਲ1 ਪਵੇ। ਤੰੂ ਰਿਹਣ ਦੇ। ਕੋਲੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਿਕਸ ਿਕਸ ਦੀ 

ਸੁਣਾਵ�।' 

'ਉਰ� ਹੋ...। ਓ ਦੇਖ ਿਜਹੜੀ ਬੁੜੀ ਿਫਰਦੀ ਐ ਨਾ....। ਨਰਕ ਿਵਚ ਪਏ ਇਹ। ਉਨ1 � ਦੀ ਿਵਚੋਲੀ ਐ। 
ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਐ।' 

'ਹੈ ਤੇਰੇ ਿਨਪੁੱ ਤੀ ਦੇ। ਸੱਚ& ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਕਰੇ। ਪਰ ਮ7 ਤ� ਖਾਖਾ ਪਾਟ ਦੰੂ।' 

'ਬਹੁਤਾ Aਚੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਮ7 ਦੇਖ ਿਲਆ ਤੰੂ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ ਨ& ਕੱਟਦੀ। ਇਥ  ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਟੱੁਟ ਪੈਣੇ। 
ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਕਸੇ ਨ8  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਤੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਿਗਆ, ਅਕੇ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� 'ਤੇ ਦੋਸ਼ 

ਲਾਉਣੀ ਐ।ਂ ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਗੀ। 

'ਮ7 ਤ� ਨ& ਬੇਬੇ ਕਲ1 ਨੰੂ ਆ9ਦੀ। ਿਜਹੜਾ ਚਾਰ ਿਦਨ ਅਸ& ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਕਦ  ਪੈਸੇ ਿਮਲਣ 

ਗੇ। ਆ ਲਾਏ ਕੰਨ� ਨੰੂ ਹੱਥ...।' 

'ਅੱਜ ਕੀ ਿਦਨ ਐ...? ਸੋਮਵਾਰ....। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਿਹਸਾਬ ਹੋ ਜੂ।' 

'ਤ� ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ?' 

'ਆਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੀ ਿਮਲਣੇ।' 

'ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਬੇ ?' 

'ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹੋਊ।' 

'ਇਹਦੇ ਕਦ  ਿਮਲਣਗੇ ਫੇਰ ?' 

'ਜੇ ਕੰਮ ਛਡਣਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਤ� ਨੀ ਭਾਈ ਿਮਲਣੇ।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਉਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਸੀ। 

'ਲੈ ਬੇਬੇ ਫੇਰ ਮ7 ਤ� ਜੋ ਿਮਲੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੂੰ । ਦੇਖੀ ਜਾਊ...।' 

'ਦੇਖ ਲੈ ਧੀਏ। ਕਬੀਲਦਾਰ� ਦੇ ਇਥੇ ਿਦਨ ਨੀ ਲੰਘਦੇ। ਕੱਲ ਨੰੂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜ&। ਆਥਨ8  ਲੈ ਜ& ਿਹਸਾਬ 

ਕਰਕੇ। ਿਕੰਨ8  ਿਦਨ ਹੋ ਗੇ ਸੋਨੰੂ ?' 

'ਅੱਜ ਪੰਜਵ� ਿਦਨ ਐ।' 

'ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤ� ਚਾਰ ਈ ਹੋਏ।' 

'ਚੱਲ ਿਜਹੜੇ ਿਮਲਣਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਜ਼ਤ� ਿਕਥੇ ਧਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨ8 ....' 
ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੁੱ ਢੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰੇ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 

ਉਹਨੰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹ ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹ& ਤ� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਦ7ਤ� ਨਾਲ 

ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। 
ਪਰ ਸਮ> ਨ8  ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਬਗਲ ਵੱਿਜਆ। ਟੱੁਟੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕੋਿਠਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ 

ਪਈਆਂ। 



55 

 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕਰਤਾਰੋ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨ8  ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਬਾਬੂ 
ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ9ਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਿਦੰਦੀ। 

ਆ9ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਿਪੰਡ  ਿਹਸਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 

ਉਨ1 � ਦੇ ਬੱਤੀ ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦ  ਬਾਬੂ ਨ8  ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਉਹ ਹੱਕੀ 
ਬੱਕੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨ8  ਨD ਟ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਦੇਖੇ। ਿਕਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਜਦ  
ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਉਹਨ8  ਿਹੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛ ਹੀ ਿਲਆ। 

'ਿਕੰਨ8  ਆ ਜੀ ?' 

'ਬਾਈ। ਵੀਹ ਤੇ ਦੋ। ਬਾਰ� ਤੇਰੇ। ਦਸ ਕੁੜੀ ਦੇ।' 

'ਜੀ ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਤੀਹ ਤੇ ਦੋ ਬਣਨਗੇ।' 

'ਜਾ ਜਾ ਠੀਕ ਨ8 । ਬੱਤੀ ਬੁਤੀ ਨੀ ਬਣਦੇ।' 

'ਰੌਲਾ ਪਰ� ਜਾ ਕੇ ਪਾਲ&। ਹੋਰ� ਨ8  ਵੀ ਘਰ ਜਾਣੈ।' ਉਹਦੇ ਿਪਛਲੀਆਂ ਰਉਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। 

'ਿਪੱਛੇ ਕਰ& ਗੱਲ।' ਬਾਬੂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਬ�ਹ ਫੜ ਕੇ ਪਰ� ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ। 
ਉਥ  ਬ�ਹ ਛੁਟੀ ਦਸੋ ਤੇ ਫੜ ਲਈ। 

'ਹੁਣ ਕੀ ਰਉਲਾ ਪੈ ਿਗਆ ?' 

'ਮੈਨੰੂ ਆਹ ਵੀਹ ਤੇ ਦੋ ਿਦੱਤੇ ਨ8 । ਮ7 ਿਹਸਾਬ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਤੀਹ ਤੇ ਦੋ ਬਣਨਗੇ।' 

'ਬਾਬੂ ਕੀ ਆਖਦੈ ?' 

'ਆਖਦੈ ਠੀਕ ਐ। ਇੰਨ8  ਈ ਬਣਦੇ ਨ8  ?' 

'ਿਲਆ ਆਪ� ਿਹਸਾਬ ਲਾਈਏ।' ਬੁੱ ਢੀ ਪਰ� ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਕੀਰ� ਿਖਚਣ ਲੱਗੀ। 

'ਠੀਕ ਲਗਦੇ ਕੁੜੇ ਮੈਨੰੂ ਤ�।' ਕਾਫੀ ਿਚਰ ਖੋਝਲ ਕੇ ਬੁੱ ਢੀ ਨ8  ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ। 

'ਿਕਵ> ਭਲਾ ਬੇਬੇ ? ਦੇਖ, ਚਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਚਾਰ ਬੰਸੋ ਦੇ। ਹੋ ਗਏ ਅੱਠ। ਅੱਠ ਫੇਰ...' 

'ਿਕੰਨ8  ਆਖੇ ਤੰੂ ? ਚਾਰ ਕਾਹਦੇ ? ਿਤੰਨ ਿਮਲਦੇ ਨ8  ਤੀਵੀਆਂ ਨੰੂ। ਤੇ ਢਾਈ ਕੁੜੀਆਂ...। ਤੈਨੰੂ ਚਾਰ 

ਕੀਹਨ8  ਆਿਖਐ ?' 

ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰੋ ਤ  ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ। ਮਲੋ ਮਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਅੱਥਰੂ ਭਰ ਆਏ। 

'ਜੰਗੀਰੋ ਨ8 ।' ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਸ� ਬੋਲੀ। 

'ਅੱਛਾ ! ਅੱਛਾ !! ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨੀ। ਜੇ ਤੰੂ ਪੁੱ ਛਦੀ ਮ7 ਵੀ ਇ9 ਈ ਆਖਦੀ। ਕਾਗਤ� 'ਤੇ 

ਵੀ ਚਾਰ ਚੜ1ਦੇ ਨ8 । ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲ7ਦੇ ਨ8 । ਮੈਨੰੂ ਤ� ਇਕ ਿਦਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨ8  ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ 

ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਿਜਵ> ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਿਹਬੜ ਿਹਬੜ ਕਰਦੀਆਂ ਿਫਰਦੀਆਂ ਨ8 ।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਤ  ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖੀ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਉਠੀ ਤੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈ। 
ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਿਵਚ ਧੜੱਮ ਦੇਣੇ ਿਡਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦ  ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਅੰਗ 

ਿਵਚ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਦਸ& ਪੰਦਰ� ਿਦਨ& ਜਦ  ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਲੜ ਪਾ ਅੱਧ ਪਾ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਨ1  ਲ7ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ� 

'ਚ ਜੁਟੇ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ� ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਲਾ ਲ7ਦਾ। ਉਹ ਬੋਹੜ ਹੇਠ� ਜਾ ਬੈਠਦੇ। ਦੋ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਉਨ1 � ਦੇ ਹੱਥ� 

'ਤੇ ਧਰਦਾ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ1ੀਆਂ ਤ  ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮ� 
ਲਾ9ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਜਵਾਕ ਿਜਹੇ ਨਾਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚੱਬਦੇ ਜ�ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਭਰਦੇ। ਕਦੇ ਚੌਧਰੀ ਿਸ਼ੰਦੇ 

ਨੰੂ ਆਖਦਾ, 'ਓ ਮੰੁਿਡਆ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਿਪਓ ਿਕਵ> ਮਿਰਆ ਸੀ ?' 

'ਆਹੋ। ਓ ਹਰਨਾਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤ� ਨ8 ...। ਉਨ1 � ਦੀ ਮ� ਦੀ....।' 

'ਤੰੂ ਬੱਚ7 ਪੁੱ ਤਰਾ ਹਾਲੇ। ਜਦ  ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊ। ਤੇਰਾ ਿਪਓ ਉਨ1 � ਨ8  
ਕਾਹਨੰੂ ਮਾਿਰਐ। ਉਨ1 � ਦੀ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ  ਇਕੱਠ8  ਪੀ ਕੇ 
ਗਏ ਨ8 । ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨH  ਇਕੱਠ8  ਆ ਗੇ। ਕਿਹੰਦੇ ਚੌਧਰੀਆ ਤੈਥ  ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਐ।ਂ ਮ7 ਆਿਖਆ ਭਾਈ ਪੀ ਲੋ। 
ਇਨ1 � ਦਾ ਤ� ਐਨਾ ਿਪਆਰ ਸੀ ਜਾਨ ਿਦੰਦੇ ਸੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ । ਬੜਾ ਭਲਾ ਸੀ ਬਈ ਤੇਰਾ ਿਪਓ। ਿਨਰੀ ਅਲਾ 
ਦੀ ਸਾਉ। ਇਕ ਿਦਨ ਤੈਨੰੂ ਲੈ ਆਇਆ ਹਵੇਲੀ। ਆਖੇ ਮ7 ਤੈਨੰੂ ਐਨ� ਪੜ1ਾI, ਆ ਬਨਾI। ਉਦ  ਆਪਣਾ 
ਛੋਟਾ ਮੰੁਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਵਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਪੂਰੀਆਂ ਨੀ ਹੋਣੀਆਂ। 

'ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਆਂਹਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਐ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦੈ ਪੜ1ਨ ਨੰੂ....' 

'ਜੀ ਤ� ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਤੈਨੰੂ ਿਕਤੇ ਪੜ1ਾ9ਦਾ ਨਾ ? ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ1ਾ9ਦਾ। ਇਕੋ ਇਕ ਤ� 
ਮੰੁਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇਨ1 � ਦੀ ਮ� ਦੀ...। ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਸਰਦਾਰ� ਦੀ। ਮਰਵਾ ਤਾ ਿਵਚਾਰੇ ਨੰੂ...' ਚੌਧਰੀ ਨ8  ਇਵ> 
ਠੰਡਾ ਹਉਕਾ ਭਿਰਆ ਿਜਵ> ਜੇਠ8  ਪੁੱ ਤ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

'ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਕਾਹਨੰੂ ਮਾਿਰਐ। ਉਹ ਤ� ਹਰਨਾਮੀ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ...' 

'ਉਏ ਮੰੁਿਡਆ ਤੰੂ ਨਹ& ਸਮਝਦਾ ਇਨ1 � ਚਾਲ� ਨੰੂ। ਤੈਨੰੂ ਮ7 ਆਿਖਆ ਉਹ ਪੱਗ ਵਟ ਭਰਾ ਸੀ। ਿਜੱਦਣ 

ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਓਦਣ ਵੀ ਇਕੱਠ8  ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤ� ਸਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ 

ਰੌਲਾ ਸੀ ? ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਸੀ ਭਲਾ। ਹਰਨਾਮੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤ� ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਵਸਵੇ ਸੀ। ਉਹਨ8  ਇਹੋ ਜੀ ਚੁੱ ਕ 

ਿਦੱਤੀ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵੱਢਣ ਈ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਬਥੇਰਾ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਨ8  ਸਮਝਾਇਆ। ਨਾ ਮੰਨ8 । ਗੱਲ ਕੀ ਸਰਦਾਰ 

ਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਚੁੱ ਕ ਸੀ ਬਸ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦਮ ਿਲਆ। ਿਪਛ  ਰੋਣ ਪਏ। ਆਖਣ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਅਨਰਥ ਕਰਾ ਤਾ। 
ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੁਣ ਬੰਨ8  ਬੈਠ8  ਨ8 । 

ਭਾਵ> ਕੁਛ ਐ ਮਾਿਰਆ ਤ� ਉਨ1 � ਨ8  ਐ....' 

'ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਸੂਰ ਭਾਈ ਉਨ1 � ਦਾ ਹੁੰ ਦੈ ਿਜਹੜਾ ਚੁੱ ਕ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤ� ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਹੋਏ, 

ਿਜਵ> ਕਹੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤ� ਉਹੋ ਐ।' 

'ਹੱਛਾ !' 
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'ਆਹ।' 
ਜੇ ਕਦੇ ਹਰਨਾਮੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾ ਲ7ਦਾ। 

'ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਿਹ ਿਗਆ ਉਏ ਮੰੁਿਡਉ ਸੋਡੇ ਬਾਪੂਆ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ?' 

'ਬਸ ਸਾਲ ਕੁ ਰਿਹ ਿਗਆ।' 

'ਲੈ ਿਜਥੇ ਇੰਨ8  ਸਾਲ ਲੰਘ ਗ ੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਿਕੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗੀ ਸੋਡੀ ਿਪਛ । ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਪਏ 

ਸੀ। ਸੋਡੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਿਸਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ। ਹਾਲੇ ਤ� ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਸੋਡਾ ਤਾਇਆ ਬਚ ਿਗਆ। 
ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਿੜਆ ਜ�ਦਾ, ਪਤਾ ਨ& ਹੁਣ ਨੰੂ ਤੁਸ& ਿਕਧਰ ਰੁਲਦੇ ਿਫਰਦੇ।' 

'ਦੇਖੀ ਜ�ਦੀ। ਆਪੇ ਿਲਆ ਸੀ ਪੰਗਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਲਾ ?' 

'ਪੁੱ ਤਰੋ ਿਨਆਣੇ ਓ ਤੁਸ&। ਜੇ ਿਲਖੀ ਐ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹੰਦੀ ਐ।ਂ ਉਨ1 � ਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋਨ8  ਵਰਗੇ 
ਪੁੱ ਤਰ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦਾ। ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨ8  ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ। ਉਨ1 � 
ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਿਪੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਏ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਖਣ ਹੋ ਈ ਨੀ ਸਕਦਾ। ਪਿਹਲ� 
ਤ� ਇਹ ਵੀ ਫੜ� ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਥਨ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਿਲਆI। ਫੇਰ ਇਕ ਿਦਨ ਿਪਛੇ ਵੀ ਨਾ ਿਗਆ। ਕਾਹਨੰੂ ਸੋਡੇ 

ਿਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ1ਦੇ। ਫੇਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਰਿਹੰਦੀ ਖੂੰ ਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਾ ਤੀ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਸੀ ਫਾਹਾ 
ਤਾ ਨ& ਸੀ ਆ ਿਗਆ। ਪਤਾ ਨ& ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਦਨ ਆ ਗੇ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ।' 

'ਕੋਈ ਨ& ਜੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਜਾਣ ਿਦਉ ਉਨ1 � ਨੰੂ। ਸਮਝ�ਗੇ ਕਦੇ ਇਸ ਿਵਹੁ ਦੀ 
ਗੰਦਲ ਨਾਲ ਵੀ।' 

ਦੂਸਰੇ ਮੰੂਹ  ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ 

ਉਨ1 � ਨੰੂ ਫੜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ। 

'ਸੋਡਾ ਿਕਵ> ਚਲਦੈ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਟੱੁਕ ਦਾ ? ਕੁੜੀ ਲਾਹ ਲ7ਦੀ ਹੋਣੀ ਐ ਂ?' 

'ਮਾਰ ਏ ਲ7ਦੀ ਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੇ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਤ� ਬਾਪੂ ਏ ਲਾਹੁੰ ਦੈ।' 

'ਿਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜੰਦ ਕੁਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸੋਨੰੂ। ਪਰ ਤੀਵ& ਉਹ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ 

ਕਾਹਦੀ ਤੀਵ& ਹੋਈ, ਿਜਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਜਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਜ�ਦਾ। ਦੇਖੀ ਐ ਤੰੂ ?' 

'ਸੁਰਤ ਨ& ਮੈਨੰੂ ਤ�।' 

'ਲੈ ਸੱਚ ਤੰੂ ਿਕਵ> ਦੇਖ ਲੀ। ਤੰੂ ਤ� ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਸੌਹਰੀ ਨ8  ਇਹੋ ਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਖਾਧੀ ਜਾਨ ਏ ਦੇ ਤੀ। 
ਠੀਕ ਐ ਭਾਈ ਜੱਟੀ ਸੀ। ਿਕਵ> ਝਲਦੀ ਐ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ। ਤੈਨੰੂ ਤ� ਪਤਾ ਈ ਹੋਣੈ ਗੱਲ ਦਾ ?' 

'ਨਾ ਜੀ।' 

'ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣੈ। ਲੈ ਤੰੂ ਹੁਣ ਿਕਹੜਾ ਿਨਆਣੈ। ਤੇਰਾ ਿਪਓ ਤ� ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। ਹੋਰ ਿਵਚਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਵੀ ਕੀ। ਤੁਸ& ਿਨਆਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱ ਤ ਕਦੇ ਬਦਲਾ ਲਏ ਿਬਨ� ਹਟਦੇ ਨ8 । ਹੁਣ ਉਹ ਤ� ਬੁੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। 
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ਤੰੂ ਉਡਾਰ ਐ।ਂ ਤੁਹ& ਕਰ>ਗਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ। ਉਨਾ ਿਚਰ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੰੂ ਚੈਨ ਨੀ ਿਮਲਣਾ। ਭੜਕਦੀ 
ਹੋਣੀ ਐ ਂਿਵਚਾਰੀ।' 

'ਆਪ� ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ?' 

'ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾ ? ਤੈਨੰੂ ਨ& ਪਤਾ ? ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨ8  ਨ& ਦੱਿਸਆ ? ਤੈਨੰੂ ਨ& ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨ8  ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ 

ਿਕ9 ਮਾਰੀ ਸੀ ? ਓਏ ਪੁੱ ਤਰਾ ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਮ7 ਿਕਵ> ਦੱਸ�। ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆ9ਦੀ ਐ, ਉਹਨੰੂ ਕਰਦੇ 

ਨੰੂ ਨੀ ਆਈ। ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਇਕ ਿਦਨ ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅਣਖੀਲੀ ਮ� ਨੰੂ। ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਣ 

ਬੇਸ਼ਰਮ ਉਨ1 � ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਲੀ ਿਪਛੇ ਨ& ਹਟਦੀ। ਿਜਹੜਾ ਬੱਠਲ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਿਸਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਨ8  
ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰ 'ਚ ਮਾਿਰਆ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਪੈਣ। ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨ8  ਖੂਹ ਜਾਨ ਦੇ ਤੀ ਜਾ 
ਕੇ। ਆਹ ਆ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਝੱਲ ਸੀ, ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਜਵਾਕ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੂਹ ਖਾਤਾ ਗੰਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ।' 

ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮਿਰਆਂ ਖਿਪਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭੋਲੇ 

ਭਾਲੇ ਜਵਾਕ� ਿਵਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 

'ਤੰੂ ਨਵ� ਕੁੜਤਾ ਨ& ਪਾਇਆ ? ਸੀਤਾ ਨ& ਹਾਲੇ ?' 

'ਉਹ ਤ� ਬੇਬੇ ਨ8  ਬੰਸੋ ਦਾ ਬਨਾ ਤਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੇ ਲਾ ਤੀ ਟਾਕੀ। ਆ ਸੀ।' 

'ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਿਵਚਾਰੀ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਨ&। ਓਏ ਰੱਬਾ ! ਇਹ ਿਕਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰੂ ? ਿਕਹੜਾ ਘਰ ਐ ਿਜਹੜਾ 

ਇਹਨ8  ਖਰਾਬ ਨ& ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨ& ਪੁੱ ਤਰਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਤੈਨੰੂ।' 
ਜੈਲੇ ਨ8  ਚੰਗਾ ਆਖ ਕੇ ਿਸਰ ਹਲਾਇਆ, ਭਾਵ> ਉਹਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ1 ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ& ਆਉਣੀ। 

'ਜੇ ਕਦੇ ਬਲਦੇਵ ਿਸ9 ਨਾ ਮਰਦਾ ਆ ਿਦਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆ9ਦੈ। ਤੇਰਾ ਿਪਓ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਮਾ 
ਸੀ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਉਹਨ8  ਮੇਰੇ ਖੇਤ� 'ਚ ਏ ਂ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੈ ਿਗਆ ਬਸ ਪੈ ਿਗਆ। ਮਜਾਲ ਐ ਿਵਚਾਲੇ 

ਰਿਹ ਜੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਨ8  ਹੀ ਹਲਟ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹ& ਖਲੋਣ ਿਦੱਤਾ। 
ਸਵੇਰ ਨੰੂ, ਅੱਧੇ ਿਕਆਰੇ ਰਸਾ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਸਪੋਲੀਐ ਇਹਨ8  ਇਹੋ ਜੀ ਪੁੱ ਠੀ ਪੜ1ਾਈ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੀ।' 

ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਅੱਡੀ ਜੈਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਜੈਲੇ ਦੇ ਲਾਲ 

ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤੰਦ� ਹੋਰ ਕੱਸ ਿਦੰਦਾ। 

'ਮ7 ਬਥੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਇਹਨ8  ਉਹਦੇ ਿਸਰ 'ਚ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਇਆ 

ਇ9 ਈ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਜਦ  ਉਹਦੇ ਖੇਤ� ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਤੇਬਾਜ ਬੰਦੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲਿਗਆ 

ਇਹਨੰੂ ਬਈ ਬਲਦੇਵ ਫੇਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਲਐ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੜ1ਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਪੜ� ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਵਾ ਤੀ। ਬਸ ਫਸ 

ਿਗਆ ਿਵਚਾਰਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ  ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਉਹ ਝੱਟ ਧਮਕਾ ਿਦੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤੇਰੀ 
ਬੇਬੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੰਜਰ ਐ ਪੱਕਾ। ਿਕਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਨ& ਛੱਡਦਾ। ਇਕ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ 
ਲੈ ਬੈਠਾ। ਉਹਨ8  ਇਹੋ ਜੀ ਕੀਤੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨ�ਅ। ਉਦਨ ਦੀ ਇਹਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗੀ। ਬਸ ਪੁੱ ਤਰ ਜੀ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨ8 । ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤ� ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਿਦਲ ਫਲੋ ਲ7ਦੀ ਐ। ਤੰੂ ਿਨਆਣੈ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਆਖੇ। ਜਦ  
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ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ ਉਹਨ8  ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਤਾ। ਿਦਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਈ ਹੋਇਆ 

ਿਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਿਦਲ ਆਈਆਂ ਕਰੂ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਵ>। ਿਦਨ� 'ਚ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਾ ਿਰਹਾ। ਨਸ਼ੇ 

ਿਕਤੇ ਛਡਦੇ ਨ8  ਬੰਦੇ ਨੰੂ। ਪਰ ਉਹ ਤ� ਿਪੰਡ ਿਫਰਦੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਜਰ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਤਾ। ਪਤਾ ਨ& 
ਿਕਹੜੇ ਹਾਲ& ਮਰਵਾਇਆ ?' 

ਚੌਧਰੀ ਨ8  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜੈਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੱਖ ਉਿਠਆ ਸੀ। ਹਰ 

ਵਾਰ ਉਹ ਅੱਗ ਭਬੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦਾ। 

'ਮ7 ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲI। ਉਹਨ8  ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਐ। ਮ7 ਆਪਣੀ ਅੱਖ& ਦੇਿਖਐ। 

ਉਸ ਿਦਨ ਜੀਪ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ... ਪੁੱ ਤ� ਨ8 । ਮੈਨੰੂ ਵੱਡਾ ਤ� ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮ7 ਉਨ1 � ਦੀ...।' 

'ਉਹੋ ਅਸਲੀ ਪੁੱ ਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਐ, ਿਜਹੜਾ ਿਪਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ 
ਨ8 । ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਤ� ਇਕੋ ਹੁੰ ਦੈ।' 

'ਉਹੋ ਅਸਲੀ ਪੁੱ ਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਐ, ਿਜਹੜਾ ਿਪਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ 
ਨ8 । ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਤ� ਇਕੋ ਹੁੰ ਦੈ।' 

'ਮੈਨੰੂ ਗੰਡਾਸਾ ਿਲਆ ਕੇ ਦੇਈ।ਂ ਮ7....' 

'ਉਹ ਵੀ ਿਲਆਵ�ਗੇ। ਲੈ ਉਹਨ8  ਸੋਡੀ ਬੁੜੀ ਿਕਹੜਾ ਮਾਰੀ ਨੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੰੂ। ਬਲਦੇਵ ਦਾ 
ਇਹੋ ਜਾ ਗ਼ਮ ਲਾਇਆ ਬਸ ਹੱਡ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ।' 

'ਆਹੋ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਨ8  ਮਰਵਾਇਐ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ।' 
ਸ਼ਾਮ� ਢਲੀਆਂ ਤਕ ਬੈਠਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਦ ਹਰ ਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜ�ਦਾ 

ਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਕੱਢੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਗਾਲ1� ਿਵਚ  ਟਪਕਨ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੇ ਿਜਹੇ ਉਠਦਾ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਖੁੰ ਡੀ ਨੰੂ ਸ�ਭਦਾ ਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ। 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਰੀ ਗੱਲ� ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਮੀ ਮੰੁਿਡਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਿਦਨ ਜ਼ੋਰ� ਤਕ ਰਿਹੰਦਾ। ਿਦਨ ਿਵਚ 

ਕਈ ਕਈ ਮਿਹਫ਼ਲ� ਲਾ9ਦੇ। ਘੰਿਟਆਂ ਬੱਧੀ ਸੋਚਦੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਕੋ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱ ਜਦੇ ਿਕ ਉਨ1 � ਦੇ ਦੱੁਖ� ਦਾ 
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤ� ਸਰਦਾਰ। ਇਸ ਕੋਹੜ ਦੀ ਜੜ1 ਪੁੱ ਟਣ ਲਈ ਸ7ਕੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਦੇ। ਸ7ਕੜੇ ਝੂਠੀਆਂ 

ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਹ& ਅਿਭਆਸ ਹੁੰ ਦਾ। 
ਅੱਠ� ਦਸ� ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਜਦ  ਇਨ1 � ਗੱਲ� ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਫੇਰ ਗੇੜ1ਾ 

ਮਾਰਦਾ। ਉਨ1 � ਦੇ ਿਦਲ� ਿਵਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਫੇਰ ਭ�ਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮਚ ਉਠਦੀ। 
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ਖੰਘੂਰੇ ਮਾਰਦਾ ਭੇਰੂ ਜਦ  ਅੰਦਰ ਵਿੜਆ ਕਰਤਾਰੋ ਖੇਸ ਤਾਣੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤ  ਉਦਾਸ 

ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ9ਦੀ ਿਸਰੇ ਨਾ ਚੜ1ਦਾ। ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨ8  ਮੰਜੀ ਮੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਘਬਰਾਈ ਬੰਸੋ 

ਿਬੰਦੇ ਝਟੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟ ਹਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹ& ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਟਾਲ ਿਦੰਦੀ। 
9ਝ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ। ਪਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡੇ ਨੰੂ ਤ<ੇਲੀ ਆ9ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਝੁ 

ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਉਹ ਿਦਨ ਸੀ ਜਦ  ਬਲਦੇਵ ਥਾਣੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ 

ਨਹ& ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਿਦਨ ਸੀ ਜਦ  ਘਰ  ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਈ ਬੁੱ ਢੀ ਦੀ ਆਥਨ ਨੰੂ ਲੋਥ 

ਘਰੇ ਮੁੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦ  ਬੰਸੋ ਦੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨਾਲ 

ਝਪਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਇਹਨ� ਭਰਮ� ਤ  ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ 

ਉਹ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜ�ਦੀ। 
ਭੇਰੂ ਦੇ ਖੰਘੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਭੇਰੂ ਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਨਿਕਆ। ਅੱਗੇ 

ਨਾ ਿਪੱਛੇ ਭੇਰੂ ਕਦੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਘਰੇ ਨਹ& ਸੀ ਆਇਆ। ਭੇਰੂ ਦੀ ਭੈਣ ਿਸ਼ੰਦਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ 
ਸੁਹੇਲਪੁਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ� ਵਰਗਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਕਸ ਆਫਤ ਦਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ 

ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ& ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਉਹ ਭੇਰੂ ਦੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਅੱਖ� 
ਿਵਚ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। 

ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਆਇਆਂ ਭਾਈ ਮ7 ਸੁਿਣਐ। ਸੁਿਣਆ ਕੀ ਐ ਦੇਿਖਆ ਿਕ 

ਸਰਦਾਰ ਸੋਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱੁਟਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦੈ। ਬੰਤੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਿਗਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਮ7 ਆਿਖਆ ਿਜਹੀ 
ਿਸੰਦਰ ਤੇਹੀ ਕਰਤਾਰੋ। ਕੰਨਾ ਸੇਰੀ ਕਰ ਆਵ�। 

ਮੰਜੇ ਦੇ ਪ7ਦੀ ਬੈਠਿਦਆਂ ਆਪੇ ਭੇਰੂ ਨ8  ਗੱਲ ਤੋਰੀ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਮੰਜਾ ਿਜਵ> ਘੰੁਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਿਗਆ। ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਘੱੁਟ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨੰੂ 

ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ। ਫੇਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਭਲੀ। 

'ਿਕਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਐ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਅੱਖ� ਨਾ ਕੱਢ ਿਦI ਸੂਰ ਦੇ ਹੱਡ ਦੀਆਂ।' 

'ਉਹ ਤ� ਠੀਕ ਐ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕੁਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤ� ਿਕਹਦੀ ਮ� ਨੰੂ ਮਾਸੀ ਆਖ>ਗੀ। ਆਪਣੇ 'ਤੇ 

ਤ� ਿਕਸੇ ਨ8  ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹ& ਕਰਨਾ। ਉਲਟੀਆਂ ਚਹ>ਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਬਣੀ ਿਵਚਾਰ। ਮ7 ਆਿਖਆ ਕੁੜੀ ਨੰੂ 

ਆਖ ਆਵ�। ਸਮਝ ਸੋਚ ਲੂ।' 

'ਤੰੂ ਤ� ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ।...ਕੋਈ ਨੀ ਮ7 ਦੇਖੂੰ  ਜੋ ਬਣੂ।' ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ 

ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਨ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। 
ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰੋ ਅਿਜਹੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਿਘਰਦੀ ਿਕ ਸਵਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਨਵ& ਔਕੜ ਤ  

ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹ& ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਕ-ਸਾਕ ਨਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਆਲ1ਣਾ 
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ਜ� ਫੇਰ ਦੋ ਬੋਟ। ਪਿਹਲ� ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ  ਤ  ਬੰਸੋ ਨ8  ਉਹਨ� 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱ ਿਕਆ 

ਸੀ ਉਹ ਟੇਕ ਵੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਉਹਨ� ਸੱਿਦਆ ਨਾ ਕਰਤਾਰੋ ਗਈ। ਜ� ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਥ  ਦੇ ਰੰਗ� ਢੰਗ� ਨ8  ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਖੇਰੂੰ  ਖੇਰੂੰ  ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 
ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹ& ਸੀ। ਪਰ ਬੰਸੋ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਪ<ਸ਼ਨ ਿਚੰਨ1  ਸੀ। 
ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਵਸ ਚੱਿਲਆ ਉਸ ਨ8  ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਦਨ ਕੱਟੇ। ਭਾਵ> ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਭਾਵ> 
ਝਗੜੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਆਂਚ ਨਹ& ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਜਦ  ਤ  ਬੰਸੋ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 

ਹੱਥ� ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਿਜਹਾ ਸਹਾਰਾ ਿਜਹੜਾ 
ਉਹਨ� ਲਈ ਅੜ ਸਕੇ, ਉਹਨ� ਦੀ ਿਹਫਾਜਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਪਰ ਿਕਹੜਾ ਮਰਦ ? ਉਹ ਪ<ਸ਼ਨ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੰੂ Aਤਰ ਨਹ& ਸੀ ਲੱਭ ਿਰਹਾ। ਕਈ ਮਰਦ� ਦੇ 

ਫੌਲਾਦੀ ਡਉਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੱਗੇ ਫਰ ਫਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੱਟੀ ਨਹ& ਸੀ ਬੰਨ1 ਣ ਦੇ 

ਰਹੀ। ਉਹ ਖੁਲਮ ਖੁੱ ਲ1ਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਧੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਪੁੱ ਤ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 

ਚੜ1 ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰਦਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ। ਿਕ9 ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 

ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ, ਬੰਸੋ ਦਾ ਿਵਆਹ ਤੇ ਸਭ 

ਤ  ਵੱਧ ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ Aਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਸੀ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨ8  ਪਰ1� 

ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਣ ਸੰਵਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ� ਵੱਲ ਨੰੂ ਹੋ ਗਈ। 
ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕਰਤਾਰੋ ਕਈ ਸਵਾਲ� ਿਵਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕੇ, ਿਪਛ�ਹ ਨੰੂ ਮੁੜੇ। 

ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪ7ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੀ ਖੜੇ 

ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਝਉਲੇ ਪਏ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ9ਦੀ। 

'ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ� ਤ  ਧੂਣੀ ਧੁੱ ਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਬਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮ7 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਨਹ& 
ਕਰ ਰਹੀ। ਚੰਮ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਹ&। ਮਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਹੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ8 । ਮੈਨੰੂ ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਸੁਖ ਸ�ਦ ਨਾਲ 

ਿਵਆਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਦੇਖ& ਕੀ ਕਰਦੀ ਹ� ਮ7....' 
ਬਲਦੇਵ ਿਜਵ> ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਟ ਿਗਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਣ ਿਦੱਤਾ। 
ਨਵ> ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਰਤਾਰੋ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲ�ਘ� ਭਰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਅੱਪੜ ਗਈ। 

ਸਰਦਾਰ ਿਪੱਪਲ ਦੀ ਛ� ਹੇਠ ਮੰਜ� ਡਾਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਪਲਾ ਤੇ ਕੱਚ 

ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਪਏ ਸਨ। 
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ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਖਾਲ ਦੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਉਗੇ ਖੱਬਲ ਿਵਚ 

ਖੁਰਪੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। 

ਸੱੁਕੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਵਜਦੀ ਖੁਰਪੀ ਨ8  ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇਿੜਆ। ਉਹ ਸਿਹਮ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 

ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖੋਦਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਉਹ 

ਕਰਤਾਰੋ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਲ ਨਹ& ਸੀ ਖ�ਦੀ। ਇਸ ਨ8  ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱਖ� ਨੰੂ 

ਮਿਲਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਹਾਲ& ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ& ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸੌ ਫੀ 
ਸਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਸੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੋ ਿਜਹੀ, ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਉਹ ਪੰਦਰ� ਵੀਹ ਵਰ1ੇ ਪਿਹਲ� ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਦਰ� ਵੀਹ 

ਵਰ1ੇ ਪਿਹਲ� ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ9ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਿਵਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਦੰਦੀ ਦਾ 
ਦਰਦ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਿਸਰ  ਚੁੰ ਨੀ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਚੁੰ ਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ 

ਦਾ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਉਹ Aਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਘੱੁਟ ਲਏ। ਉਸ ਨ8  ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਿਨਗਾਹ ਦੋੜਾਈ....ਦੂਰ 

ਦੂਰ ਤੱਕ ਿਵਰਾਨੀ ਹੀ ਿਵਰਾਨੀ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਸਾਰੀ ਿਹੰਮਤ ਬਟੋਰੀ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਵੱਲ ਹੋ ਿਗਆ : 'ਕਰਤਾਰੋ ਆ....' 

'ਆਹੋ ਜੀ....!' ਆਖਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਨੰਗੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਚੁੰ ਨੀ ਨਾਲ ਢਿਕਆ ਤੇ ਕੱਖ� ਨੰੂ ਸਮੇਟਨ ਲੱਗ ਪਈ। 

'ਤੰੂ ਕਾਹਨੰੂ ਔਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ...ਸੁਨ8 ਹਾ ਘੱਲ ਦ>ਦੀ ਮ7 ਆਪੇ ਘਰ ਪੰਡ ਘੱਲ ਿਦੰਦਾ....।' ਆਖਦਾ ਸਰਦਾਰ 

ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ Aਪਰ ਹੀ ਜੋ ਖੜੋਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵ> ਨ8  ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਛ� ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਿਦਲ ਆਪੇ ਤ  ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਜ7ਪਰ Aਪਰ ਿਟਕੀ 
ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ  ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧ-ਨੰਗੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆ 

ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਖੱਬਲ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਇਆ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਹੱਥ� 

ਨਾਲ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਉਹਨ8  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਛੁਹਾਏ। ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਕੋਈ ਔਖ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ& ਕੀਤੀ, ਸਗ  ਉਹ 

ਿਮਨਾ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ। 

'ਚੰਗਾ ਜੀ....ਰੱਬ ਸੋਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ....।' ਆਖਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੀ 

ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। 
ਸਰਦਾਰ ਕੁਝ ਪਲ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤ  ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ। ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 

ਜਾ ਰਿਲਆ। 

'ਮ7 ਿਕਹਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਿਲਆ...ਤੰੂ ਘਾਹ ਨਾ ਖੋਿਤਆ ਕਰ.... ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਕਆਰਾ ਐ ਉਥ  
ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਿਜਆ ਕਰ...ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆ...।' 

'ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ....ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ...ਬੰਤੇ ਨੰੂ ਆਖ ਿਦਓ...ਮ7 ਬਰਸੀਮ ਲੈ ਿਜਆ ਕਰੂੰ ....ਮੈਨੰੂ 

ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਨਾ...।  
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ਉਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਐ...ਤੰੂ ਆਖੇ ਤ� ਮ7 ਉਹਨੰੂ ਖੇਤੰੂ ਹੀ ਕੱਢ ਿਦI....।' 

'ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ...ਰੱਬ ਥੋਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ...।' ਆਖਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਟਾਹਲੀਆਂ ਿਵਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। 
ਬੁੱ ਤ ਬਿਣਆ ਸਰਦਾਰ ਪਹੀ ਦੀ ਵੱਟ ਉਤੇ ਹੀ ਖੜੋ ਿਗਆ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤਾਰੋ ਆਖਰ ਆਨ8  
ਵਾਲੀ ਥ� Aਪਰ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੰੂਮੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚਲ ਗਈ ਹੋਊ। ਇੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਉਹ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹ&। 

ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਜੱਗਿਤਆ ਿਜੱਿਤਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਜਦ  ਤ  ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਦੀ ਸੜਕ ਿਨਕਲੀ ਸੀ, ਿਪੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਿਦਨH  ਿਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਢਿਹ ਢਿਹ ਪੱਕੇ ਬਣਨ8  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 

ਕਈ ਘਰ& ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ� ਨ8  ਹਵੇਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਿਕਨਾਰੇ ਕੋਠੀ ਬਣਵਾ 
ਲਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਿਲਆਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ1ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨ8  ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਸੀ। ਬਦਲਦੇ 

ਮਹੌਲ ਿਵਚ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤ  ਿਪੱਛੇ ਨਹ& ਸਨ ਰਹੇ। ਉਨ1 � ਵੀ ਨਵ> ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਸਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ1 � 
ਦਾ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਓਵਰ ਸੀਅਰੀ। 

ਿਪਛਲੀਆਂ ਚੋਣ� ਿਵਚ ਿਪੰਡ ਨ8  ਸਭ ਤ  ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਦ  ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ 

ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਪ<ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਸੱਥ ਿਵਚ ਬੈਠ8  ਸੇਵੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ8  ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, 

'ਲੈ ਬਈ ਸਰਦਾਰਾ ਜੇ ਤੰੂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲ>, ਅਸ& ਤੈਨੰੂ ਿਬਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦ� ਗੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ 
ਐਨੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲੈ ਬਈ ਿਪੰਡ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾ ਦੇ। ਮ7 ਆਪ ਪੈਰ& ਪੈ ਲੰੂ ਿਨਹਾਲ ਿਸ9 ਦੇ।' 

'ਲੈ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਵਾਅਦਾ। ਅਲੈਕਸ਼ਨ� ਤ  ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਿਪੰਡ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾ ਦੰੂ। 
ਬਾਕੀ ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਿਨਭਾਈ।ਂ 

'ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਅਸ& ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਤ� ਠੀਕ। ਨਹ& ਫੇਰ 

ਅਸ& ਉਹਨੰੂ ਵੋਟ� ਨਾਲ ਤ� ਹਾਰ ਦੇ ਈ ਿਦਆਂਗੇ। ਸਾਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੁੰ  ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ� ਤ  ਿਫਰੀਏ।' 
ਬਾਬੇ ਿਫਦੇ ਨ8  ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਇਆ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਿਤੰਨ� ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਲਆ ਿਦੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਮਿਰਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 

ਵੀ ਉਹਨ8  ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਵੋਟ� ਤ  ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਮਾਸਟਰ ਅੱਖੜ ਿਗਆ। ਡਰਦੇ 

ਿਨਹਾਲ ਨ8  ਆਪ ਹੀ ਨ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ। 
ਿਪਛਲੀਆਂ ਪ<ਾਪਤੀਆਂ ਤ  ਿਗੱਝੇ ਲੋਕ� ਨ8  ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ 

ਉਨ1 � ਦੀ ਮੰਗ ਿਮਡਲ ਤਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਰ ਬੱਸ ਿਪੰਡ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਸ� ਆ9ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੁਰਨ 

ਦੇ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜ�ਦੀਆਂ। ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੇ। ਿਨਹਾਲ ਨ8  ਫੇਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ 
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ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਸ�ਭੇ। ਪਰ ਉਸ ਤ  ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਸੇਹਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰ 

ਬਿਝਆ। ਭਾਵ> ਅੱਗੇ ਿਜੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹ&। ਿਨਹਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥ� ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵਚ ਫਸ ਿਗਆ ਤੇ ਕਈ 

ਿਦਨ ਿਖਚੋਤਾਣ ਰਹੀ। ਇਕੜ ਦੱੁਕੜ ਵਾਰਦਾਤ� ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈ ਿਗਆ। 
ਸਕੂਲ ਚੂਹਿੜਆਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਨੰੂ ਸਭ ਤ  ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ7ਦਾ ਸੀ। ਪੜ1ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ ਉਨ1 � ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਆਟੇ 

ਿਵਚ ਲੂਣ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਵੜਦਾ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 

ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੜ1 ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲ7ਦਾ। 

'ਅੱਗੇ ਤ� ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਈ ਬੈਠ8  ਹੋਣਗੇ, ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੂ ਜੱਜ।' ਅਗਲੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਫੋਲਦੇ 

ਉਹ ਫੇਰ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਜੋੜਦੇ। ਸਕੂਲ  ਉਠਾ ਕੇ ਿਲਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀ 
ਿਗਣਤੀ ਉਨ1 � ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਚੰਦ ਕੁ ਰੁਿਪਆਂ ਬਦਲੇ ਇਨ1 � ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ� ਲਈ ਖਰੀਦ ਚੁੱ ਕੇ 
ਸਨ। ਜ� ਉਨ1 � ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦਸ�-ਪੰਦਰ� ਸਾਲ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹ& ਸੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਆਥਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਫਕਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਕਦ  ਉਨ1 � ਦੇ ਪੁੱ ਤ ਪੜ1ੇ ਤੇ ਕਦ  ਚਾਰ ਿਛੱਲੜ ਕਮਾਉਣ 

ਲੱਗੇ। ਨਹ& ਉਸ ਸਮ> ਤ� ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ, ਜਦ  ਿਕਸੇ ਵਰਦੀ, ਿਕਤਾਬ ਜ� ਕੈਦੇ ਦੀ 
ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ। 

'ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਨਵ> ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨੰੂ ਨD ਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ।' 
ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਜਵਾਕ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ& ਪਰਤ ਜ�ਦੇ। 
ਜੇ ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤ ਰੋਡੇ ਨ8  ਅੱਠ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤ  ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੱਿਪਆ ਿਗਆ। 

ਨਾ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਖ<ੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਤ ਆਨ8  ਰੋਜ਼ ਿਕਰਾਇਆ ਭਰਨ ਦੀ। ਜ� ਿਗੰਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ 

ਨ8  ਅੱਠ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਧਰ� ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਸ਼ਿਹਰ ਜ�ਦੇ ਨੰੂ ਿਛਮਾਹੀ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ 
ਹੋਈ ਿਕ ਿਪਓ ਚੱਲ ਵਿਸਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਕਤਾਬ� ਖੂੰ ਝੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਹੋ ਡੰਡਾ ਡੋਰੀ ਚੁੱ ਕ ਲਈ। 
ਸਮ> ਨ8  ਿਪੰਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੰਗ ਬਦਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੂਹਿੜਆਂ ਵੇਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਹ& ਸੀ ਆ9ਦੀ। ਉਵ> ਆਥਨ ਉਗਨ ਉਨ1 � ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਹ� ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਜਦੇ। ਸਰਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਝੜਕ� 
ਪ7ਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣ� ਉਵ> ਿਜਵ> ਲੋਕ� ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਵ> ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਪੱਗ� ਲੋਕ� ਦੇ 

ਪੈਰ& ਰੁਲਦੀਆਂ, ਹਵਾ ਿਵਚ ਵਗਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ, ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਨ1 � ਦੇ ਘਰ� ਿਵਚ 

ਉਵ> ਿਜਵ> ਭੰਗ ਭੁੱ ਜਦੀ ਸੀ। ਉਨ1 � ਦੇ ਕੁੱ ਲੀ ਨੁਮਾ ਘਰ ਿਜਵ> ਅਜ਼ਾਦੀ ਤ  ਪਿਹਲ� ਸਨ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ 

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਕੁੱ ਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸੰਦੇ ਉਵ> ਮੰੂਹ ਹਨ8 ਰੇ ਉਠਦੇ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰੁੱ ਖੀਆਂ ਸੱੁਖੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 

ਪੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਿਟੱਕੀ ਿਨਕਲਣ ਤ  ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� ਘਰ  ਿਨਕਲ ਤੁਰਦੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ& ਘਰ& ਪਰਤਦੇ। ਦੋ 

ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਫੇਰ ਰੌਣਕ� ਬੱਝਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਰੁੱ ਖੀਆਂ ਸੱੁਖੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਮੰਿਜਆਂ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਤੇ ਕਈ 

ਮੁੜ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟਣ ਮੁੜ ਜ�ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੱੁਖ� ਦੇ ਝੋਰੇ ਹੁੰ ਦੇ। ਪੜ1ਾਈ ਿਲਖਾਈ, 

ਿਸਆਸਤ� ਤੇ ਸਾਇੰਸ� ਸਭ ਉਨ1 � ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ  ਪਰ1ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸਨ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਫਕਰ ਉਨ1 � ਲਈ 

ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ9ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜ� ਤ� ਉਨ1 � ਦੇ ਬੰਦੇ 
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ਸ਼ਿਹਰ ਿਦਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜ�ਦੇ ਤੇ ਜ� ਫੇਰ ਇਕ ਅੱਧ ਫ਼ੌਜ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਸੀ। 
ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਘਰ ਿਜਹੜਾ ਵੇਹੜੇ ਦੀ ਨੱੁਕਰ 'ਤੇ ਸੀ ਿਪਛਲੇ ਕਈਆਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਘਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲ� ਤ  ਕੱਚੀ ਤਲੀ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ ਜੁੜੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਲੀ 
ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਲਸ਼ ਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰ ਿਲਪਦੀ 
ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਬੇਹਲ ਨਹ& ਸੀ ਿਮਲੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚਾਰ ਥੋਬੇ ਲਾ ਲਵੇ। ਿਪਛਲੀ ਸਾਰੀ 
ਬਰਸਾਤ ਉਸ ਦਾ ਕੋਠਾ ਚ ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਦਨ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ& ਜੱੁਟ ਕੇ ਿਕਵ> 
ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਗਾਲ ਲ7ਦੀ। 

ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਕੱਕਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੁਆਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਿਦਨ ਕੱਟਣ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਚਬੂਤਰਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ  ਉਸ ਦੇ ਬਨ8 ਿਰਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹ& ਸੀ ਹੋਈ। ਿਕੱਕਰ 

ਦੀਆਂ ਮੋੜ1ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਾੜ ਵੀ ਉਹਨ8  ਤ� ਇਕ ਇਕ ਮੋਹੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ 

ਹਲਾਤ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਿਕਵ> ਸੁਧਰ ਗਏ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ9ਦੀ। 
ਆਂਢਣ� ਗੁਆਂਢਣ� ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨ8  ਿਵਚ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੀ ਕੰਮ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਇੰਨ8  

ਿਕੰਨ8  ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਿਲਆਈ। ਆਥਨ ਉਗਨ ਿਵੜਕ� ਭੰਨਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਨ1 � ਦਾ ਅੱਗੇ ਵ�ਗ ਕੋਈ ਡੰਗ ਿਬਨ� 
ਪਕਾਏ ਖਾਧੇ ਨਹ& ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਗ  ਕਦੇ ਰੁੱ ਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ ਪੱਕੀ। ਕਰਤਾਰੋ ਿਨੱਤ ਨਵ> ਬਦਲਦੀ 
ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ� ਦਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢਣ� ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਰਖ਼ਾਨ8  ਤ  ਹੱਥ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ 

ਆਖਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਉਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਈ ਕਮਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਖਦੀ, 'ਕੀ ਪਤੈ ਿਨੱਤ ਬੁੱ ਥੜ ਚੱਕ ਕੇ 
ਸ਼ਿਹਰ ਜ�ਦੀ ਐ, ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਊ। ਕਾਰਖ਼ਾਨ8  ਕੋਈ ਨD ਟ� ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤ� ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।' ਸਭ ਆਪਣੇ 
ਿਖ਼ਆਲ ਦੌੜਾ9ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱ ਜਦੀ। 

ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹ& ਸੀ ਆ 

ਿਰਹਾ। ਲੁਕ ਿਛਪ ਕੇ ਜਦ  ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ, ਇਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ। 

'ਮ7 ਿਕਹਾ ਜੀ ਿਕਤੇ ਬੰਸੋ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਮੇਰਾ ਿਫਕਰ ਜਾ ਮੱੁਕ ਜੇ। ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਆਂ 

ਮ7। ਫੇਰ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਡੱੁਕਰ। ਿਜਥੇ ਜੀ ਕਰੂ ਆI, ਿਜਥੇ ਜੀ ਕਰੂ ਜਾI। ਹੁਣ ਤ� ਔਤਂਰੀ ਬੰਸੋ ਪਰਛਾਵ> 
ਵ�ਗੂ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਐ। ਦੋ ਘੜੀ ਿਕਧਰੇ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹ& ਜ�ਦਾ।' 

ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਨਹ& ਸੀ ਭਿਰਆ। ਉਹ ਿਜਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ 
ਸੀ, ਉਸੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਿਕਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਸੋ 

ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਲੇ ਬੰਸੋ ਹਾਲੇ ਿਕਸ ਤਰ1� ਿਵਆਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ? ਪਿਹਲ� ਉਹ ਸਰਦਾਰ� ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ 

ਹੋਵੇ, 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ' ਲਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। 
ਿਜਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰੋ ਮੋਹਰਾ ਸੱੁਟਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਸੀ : 

'ਹਾਲੇ ਿਕਹੜਾ ਉਹ ਬੁੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਐ ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਈ। ਇਧਰ  ਉਧਰ  ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੰੂ, 

ਮ7 ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ। ਬਹੁਤਾ ਤ� ਹਾਲੇ ਹੋ ਨਹ& ਸਕਣਾ...।' 
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ਪਰ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹ& ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਡਰ ਉਹਦੇ ਉਤੇ 

ਸਵਾਰ ਰਿਹੰਦਾ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਬੰਸੋ ਦੇ ਿਵਆਹ ਤ  ਪਿਹਲ� ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ Aਡ 

ਗਈ ਤ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ ਰਿਹਣੀ। 
ਿਖਝੀ ਿਖਝਾਈ ਜਦ  ਜੈਲਾ ਘਰ ਆ9ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜ�ਦੀ : 

'ਤੰੂ ਹੁਣ ਿਨਆਣਾ ਨੀ ਿਰਹਾ। ਦਾੜ1ੀ ਫੁੱ ਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦ7....ਸੌ ਵਾਰੀ 
ਆਿਖਐ ਿਕਤੇ ਸੀਰੀ ਰਲ ਜਾ। ਪੈਰ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੈਣ ਿਦੰਦਾ।' 

ਅਗ  ਕਰਤਾਰੋ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵਚ ਆਏ ਿਚੜਿਚੜੇਪਣ ਤ  ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਖਦਾ,  

'ਬਸ ਘਰੇ ਵੜੇ ਨਹ& ਿਕ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਐ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਨਾਉਣ। ਮ7 ਿਕਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮਰ�। ਰਲਾ ਦੇ 

ਿਜਹਦੇ ਰਲਾਉਣੈ। ਤੰੂ ਆਖਦੀ ਐ ਂਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਗਲੇ ਆਖਦੇ ਨ8  ਨਲੀ ਨੀ ਸੰਭਦੀ। ਮ7 ਕੀ ਕਰ�...' 
ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰੁੱ ਸ ਕੇ ਉਹਨ& ਪੈਰ& ਮੁੜ ਜ�ਦਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਿਟਕਦਾ। ਿਸਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ 

ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਪ7ਦੀ। ਬਾਹ  ਫੜ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੇਠ� ਬੈਠਾ ਲ7ਦੀ। ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੀ।  

'ਜੇ ਿਕਤੇ ਬੰਸੋ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਜੇ ਆਪ� ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਈਏ। ਤੰੂ ਿਕਤੇ ਲਗ> ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆਉਣ ਕੰਮ 

ਨਬੇੜ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਮ7 ਤੈਥ  ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾ ਨੀ ਰਾਜ਼ੀ।' 

'ਨਾ ਮ7 ਕਦ  ਕਿਹਣੈ। ਮ7 ਤ� ਆਖਦ� ਰਲਾ ਦੇ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੋਈ ਰਲਾਵੇ ਵੀ।' 

'ਤੈਨੰੂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਆਿਖਐ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹ। ਮੰਨ8  ਵੀ। ਇਥੇ ਨਾਲ  ਦੁਗਣੇ ਪੈਸੇ। ਨਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ...। 

'ਬੇਬੇ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਸੰਘੀ ਘੱੁਟ ਦੰੂ ਮ7। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਬੀਨ ਦਾ ਨ�ਅ ਨਾ ਿਲਆ ਕਰ। ਮ7 ਤ� ਉਹਦਾ ਿਸਰ 

ਲਾਹੁਣੇ ਤੇ ਤੰੂ ਆਖਦੀ ਐ.ਂ..।' 
ਕਰਤਾਰੋ ਅੱਖ� ਭਰ ਲ7ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਲ ਘੱੁਟ ਕੇ ਆਖਦੀ, 'ਮ7 ਤੇਰੀ ਮ� ਆਂ। ਮ�ਵ� ਕਦੇ ਪੁੱ ਤ� ਨੰੂ 

ਧੋਖਾ ਨੀ ਿਦੰਦੀਆਂ। ਮ7 ਿਕਤੇ ਤੈਨੰੂ ਭੈੜੇ ਥ� ਤ� ਨੀ ਭੇਜਦੀ।' 
ਪਰ ਜੈਲਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆ9ਦੀ ਉਹ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਿਕਵ> ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਦੇ ਿਦਲ 

ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਨ। ਹਾਰ ਕੇ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਆ9ਦੀ। 
ਇਹਨ� ਿਦਨ� ਿਵਚ ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਜੈਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ 

ਭਰਵਾਈਆਂ। ਇਹਨ� ਿਮਲਣੀਆਂ ਤ  ਤ� ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁੜ ਵਰਗਾ ਿਮੱਠਾ ਲਿਗਆ। ਉਸ ਿਵਚ ਜੈਲੇ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹ& ਆਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ& ਸੀ ਆ9ਦਾ ਇਹ ਉਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀਆਂ 

ਚੌਧਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹ& ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਿਜਹਾ ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। 
ਅਖੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਆ9ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਜਦ  ਕਰਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
ਸੁਲਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤ� ਸੁਲਝਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। 

'ਮ7 ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ& ਜਾਣਾ ਉਹਨ� ਦੇ। ਉਹਨ� ਦੀ ਮ� ਦੀ....ਉਹਨ� ਦੀ ਭੈਣ....।' 

ਇਕ ਸ਼ਾਮੀ ਗਾਲ1� ਕੱਢਦਾ ਜੈਲਾ ਜਦ  ਘਰ ਮੁਿੜਆ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸੀ ਤੇ ਮੰੂਹ Aਪਰ 

ਵੱਜੇ ਘਰੂਟ� ਿਵਚ  ਖ਼ੂਨ ਿਸਮ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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'ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਔਤਂਿਰਆ ? ਿਨੱਤ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦ7 ? ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਐ ?' 

'ਮ7 ਕੀ ਕਰਦਾ ? ਮ7ਹ ਭਜ ਗੀ ਿਕਤੇ । ਿਕੰਨਾ ਹਨ8 ਰ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਮ7 ਬਥੇਰਾ ਆਿਖਆ ਹਨ8 ਰੀ ਿਟਕੇ ਤ  
ਲੱਭ ਿਲਆI। ਅਗ  ਕੁੱ ਟਣ ਬਿਹ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਝੱਗਾ ਪਾਟ ਤਾ ਨਾਲੇ ਗਾਲ1� ਕੱਢੀਆਂ....ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ& 
ਬੋਲਦੇ...ਉਹਨ� ਦੀ ਮ� ਦੀ...।' 

'ਤੰੂ ਿਕਹੜਾ ਟੱੁਟ ਪੈਿਣਆ ਮੰਨਦਾ ਿਕਸੇ ਦੀ...ਸੌ ਵਾਰੀ ਆਿਖਆ....ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾ...ਨਾਲੇ ਦੋ ਟਕੇ 
ਵੱਧ ਿਮਲਣ....ਆਕੜ ਦਾ ਫੂਿਕਆ ਿਪਐ.ਂ..।' 

'ਮ7 ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ� ਦੇ ਜਾIਗਾ...ਕੱਲ ਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ.ਂ..।' 
ਜੈਲੇ ਦੇ ਇਹਨ� ਸ਼ਬਦ� ਨ8  ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਫੁੱ ਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 
ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਤ  ਉਡੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਨ8 ਰੀ ਝੱਖੜ ਦੀ ਿਬਨ� ਪ<ਵਾਹ ਕਰੇ ਉਹ ਜੈਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। 
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ਿਜਸ ਖੇਤ ਿਵਚ ਹੁਣ ਜੈਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਜ�ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 
ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਪੜ1ਨ ਜ�ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਡਾਰ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੈਲੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇੜ 

ਿਦੰਦੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ� ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟਣ ਟਣ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਿਵੰਨ1  ਿਦੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ 

ਕੇ ਵੱਟ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ। ਟੋਲੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। ਉਹ 

ਿਟਕਿਟਕੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਝੁਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਸਾਈਕਲ� 'ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਿਖ਼ਆਲੀ ਘੋੜੇ ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਿਨਕਲ ਤੁਰਦੇ। 

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ1ਨ ਜ�ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਡਾਰ� ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ  ਪਰ1ੇ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। 
ਕੋਲ  ਲੰਘਦੇ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਉਹਨੰੂ ਯਾਦ ਆ9ਦੇ। ਇਨ1 � ਯਾਦ� ਤ  ਿਖਿਝਆ ਉਹ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ। ਸੀਤੂ-ਿਜਹਨੰੂ ਉਹਨ8  ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾਿੜ1ਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵ�ਗ ਿਲਸ਼ਕ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਿਮੰਦੋ-ਿਜਸ 

ਤ  ਆਪਣੀ ਨਲੀ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ ਸੰਭਦੀ ਤੰਗ ਮੂਰੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਿਨਰੀ ਮੇਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 

'ਜੇ ਿਕਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਿਪਉ ਿਜIਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ?' ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਅਨਪੜ1ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਿਪਉ ਦੀ ਅਣਹ ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ। 

'ਜੇ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਪੜ1ਾ9ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੰਮਦੇ ਨੰੂ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਨ ਦੀ। 
ਉਹ ਇੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਤ� ਅੱਠ ਪੜ1 ਈ ਿਗਆ। ਮ7 ਤ� ਜੇ ਐਨਾ ਵੀ ਪੜ1 ਜ�ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ। 
ਜਦ  ਿਪਉ ਈ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼।' ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਠੰਢਾ ਹਉਕਾ ਭਰਦਾ। 

ਿਪੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮੰੁਡੇ ਿਜਹੜੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ1 ਪੜ1ਾ ਗਏ ਸਨ, ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ 

ਸਨ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਨ1 � ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਿਚੜ ਚੜ1 ਜ�ਦੀ। ਿਪੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਨ8 ਵੀ ਿਵਚ 
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ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ  ਉਹ ਿਪੰਡ ਆ9ਦਾ ਲੋਕ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਬੈਠਦੇ। 
ਘਰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਦੱੁਧ ਦੇ ਛੰਨ8  ਿਪਆ9ਦੇ। ਮੱਖਣ� ਦੇ ਪੇੜੇ ਘਲਦੇ। ਿਪੰਡ ਦਾ ਜੀਅ ਜੀਅ ਉਹਨੰੂ ਸਲਾਮ� 
ਮਾਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਜਦ  ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪ ਹੱਥ ਿਮਲਾ9ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਿਸਆਣਪ ਤੇ ਿਮੱਠੀਆਂ 

ਗੱਲ� ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨ8  ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, 'ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ ਿਫਰਦਾ ਰਿਹਣੈ, ਲੈ ਫੜ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਦੇਊ।' 

'ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵਧੀਐ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿੜ1ਆ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਮ7 ਨਾਲੇ ਲੈ ਜ�ਦਾ।' 
ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਿਹਸ਼ ਹੋਠ� ਤੱਕ ਨਹ& ਸੀ 
ਅੱਪੜ ਸਕੀ। ਅਨਪੜ1ਤਾ ਕਾਰਨ ਜਦ  ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬੜਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 'ਓ 

ਲੰਬਰਦਾਰ� ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਦਸ ਪੜ1 ਕੇ ਪੁਿਲਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਨ8 ਦਾਰ ਐ। ਜਦ  ਿਪੰਡ ਆਵੇ 
ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਲਆ9ਦੈ। ਸ਼ਾਹ� ਦਾ ਿਤੰਨ ਪੀੜ1ੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨ8  ਪਿਹਲੇ ਵਰ1ੇ ਲਾਹ ਤਾ। ਹੁਣ 

ਤ� ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਐ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨ8 । ਆਥਨ ਉਗਨ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੇ 

ਘਰੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਜ�ਦੈ।' 

'ਹੋਰ ਤ� ਹੋਰ ਲੈ ਉਹ ਬਖਤੌਰ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਈ ਨੀ ਮਾਨ। ਜਦ  ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਲਿਗਐ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ 

ਆ ਗਈ। ਮਾਸਟਰਨੀ ਉਹਨ8  ਿਵਆਹ ਕੇ ਿਲਆਂਦੀ ਐ। ਅਗਿਲਆਂ ਘੰੂ ਘੰੂ ਕਰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਿਦਤੈ।' 

'ਚਲ ਉਹ ਤ� ਭਲਾ ਜੱਟ� ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਹੋਏ। ਉਨ1 � ਦੇ ਵੀ ਤ� ਦੋ ਿਤੰਨ ਪੜ1 ਗਏ ਸੀ। ਇਕ ਅੱਠ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਠਵ& ਿਵਚ  ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੜ1ਨ ਤ� ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਗ� 
ਦੇ ਵੱਗ ਜ�ਦੇ ਨ8 । ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤ� ਅਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਰੱਖਦੀ ਐ...।' 

'ਲੈ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ....ਸਰਕਾਰ ਦੀ....ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ1ੇ ਤ� ਈ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲੇ। ਪੜ1ਾਊ ਸਾਨੰੂ ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ।' 
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕਈ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ1� ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨ8  ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਿਹਆ। 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਸਰਦਾਰ 'ਤੇ ਆ ਿਟਕਦਾ। 

'ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮ� ਦੀ...ਨਹ& ਕਾਹਨੰੂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਰਦਾ। ਕਾਹਨੰੂ ਆ ਿਦਨ ਆ9ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ 

ਪੜ1ਾ9ਦਾ...ਮ7 ਅਫਸਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ। ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਕੀ ਘਾਟ ਐ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਠਾਠ ਹੁੰ ਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਸਲਾਮ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ। 
ਬੰਸੋ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨ8  ਟੰਟੇ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ।' 

ਵੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੈਲਾ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਮ> ਨੰੂ ਨਥਨ ਦੇ ਯਤਨ� ਿਵਚ ਖੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਪਰ ਨਾ 
ਸਮ> ਨ8  ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਿਪਓ ਿਜIਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਜੈਲੇ ਦੀ ਠਾਠ। 
ਹੋਰ ਤ� ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਨਹ& ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਬਈ ਇਨ1 � ਪਾਿੜ1ਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਪਲ 

ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ� ਹੀ ਕਰ ਲਏ। ਪੁੱ ਛੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੀ ਕੀ ਪੜ1ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ1 � ਿਕਤਾਬ� ਿਵਚ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ, 

ਿਜਹੜਾ ਇਨ1 � ਨੰੂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਿਮੱਠ8  ਿਮੱਠ8  ਬਣਾ ਿਦੰਦੈ। 
ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਿਹਸ਼ ਹੋਠ� ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਪੜੀ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਖੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਉਹਦੇ 

ਿਵਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਿਕਸ ਬਹਾਨ8  ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਔਕੜ ਸੀ। 
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ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਟਾਇਮ ਪੁੱ ਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨ8  ਉਨ1 � ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ। ਉਨ1 � ਦੇ ਹੋਠ� ਤ  ਉਚਰੇ ਸ਼ਬਦ 

ਉਹਨੰੂ ਿਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਸਮ> ਨੰੂ ਬੰਨ1  ਲੈਣ ਨੰੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਇਵ> ਖੜਾ ਵਕਤ 

ਪੁੱ ਛਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 

'ਟਾਇਮ ਪੁੱ ਛਣ ਨੰੂ ਜੱਜ ਲਿਗਐ ਂ ਵੀ ਫ�ਸੀ ਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜੂ।' ਇਕ ਿਦਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨ8  ਆਪਣਾ 
ਮੋਟਾ ਮੰੂਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ। ਮੁੜ ਕਈ ਿਦਨ ਉਹਦੀ ਟਾਇਮ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। 
ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦ  ਕਾਲਜ ਪੜ1ਦਾ ਜਸਬੀਰ ਸਾਈਕਲ ਤ  ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ 

ਆਪਿਣਆਂ ਵ�ਗ ਆ ਿਗਆ। 

'ਜੈਿਲਆ ਹੁਣ ਤੰੂ ਟਾਈਮ ਿਕ9 ਨਹ& ਪੁੱ ਛਦਾ ਬਈ ?'' 

'ਜੀ ਬਸ...' ਜੈਲਾ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਿਗਆ। ਪਤਾ ਨਹ& ਚੌਧਰੀ ਵ�ਗ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। 

'ਡਰ ਿਗਆ ਤੰੂ ? ਅਸ& ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਆਂ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੰੂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਐ।ਂ ਜੀ ਜੂ ਨਾ ਆਿਖਆ ਕਰ। 
ਿਸੱਧਾ ਆਿਖਆ ਕਰ ਉਏ ਜੱਿਸਆ....ਉਰ1ੇ ਆ। ਠੀਕ ਐ ਨਾ ?' 

ਜੈਲੇ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬ�ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ1 � ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ9ਦੇ ਜ�ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਮੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 
ਜੈਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ Aਚਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ, ਜਦ  ਵੀ ਉਹ ਪਾਿੜ1ਆਂ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ� ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ 
ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ, ਜਦ  ਦੇਖਦਾ ਪਾੜੇ ਮੰੁਡੇ ਵੀ ਉਨ1 � ਵ�ਗ ਹੀ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਗਾਲ1� 
ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਿਪਆਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ1 � ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਨਹ& ਸੀ। ਜਦ  ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ� ਛੇੜ ਬਿਹੰਦੇ 

ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਮੀਰ�, ਜਗੀਰਦਾਰ� ਤੇ ਸਰਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ�। ਉਨ1 � ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਗੱਲ 

ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸੋਚਦਾ। ਉਨ1 � ਿਵਚ  ਇਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ। 

'ਤੁਸ& ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਸੱਖਦੇ ਿਕੱਥ  ਓ।' ਇਕ ਿਦਨ ਉਹਨ8  ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

'ਿਕਤਾਬ� 'ਚ ।' 
ਿਕਤਾਬ� ਦਾ ਨ�ਅ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ। ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਉਸ ਲਈ ਮ7ਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 

'ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆਾ ? ਬਈ ਤੈਨੰੂ ਪੜ1ਨਾ ਨੀ ਆ9ਦਾ ? ਤੰੂ ਪੜ1ਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਤੈਨੰੂ ਦਸ� ਿਦਨ� ਿਵਚ 

ਪੜ1ਨ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗੇ।' 

'ਚਹੇਡ� ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸ& ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ� ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।' 

'ਤੰੂ ਗੱਲ� ਤ� ਬਹੁਤ ਪਿੜ1ਆਂ ਿਲਿਖਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਦ7। ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਾੜਾ ਨਾ 
ਆਿਖਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸਾਨੰੂ ਤ� ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਆ9ਦੀ। ਤੰੂ ਿਹੰਮਤ ਕਰ> ਤ� ਦੁਨੀਆਂ ਪਲਟ ਸਕਦ7। 
ਅਸ& ਕਾਲਜ  ਪੜ1ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਟਿਕਆ ਕਰ�ਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਿਜੰਨੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਕਵ> ਨਹ& ਿਸੱਖ 

ਜ�ਦਾ।' 
ਇਹ ਿਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਪੰਡ  ਆ9ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਿਮਲਣੀਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਜੈਲੇ 

ਦਾ ਗੂੜ1ਾ ਯਾਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਖਦਾ : 
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'ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣੂੰ । ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਨ8  ਇਸ ਿਪੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇਣੈ।' 
ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕੈਦਾ ਲੈ ਆਏ। ਜੈਲਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠ� ਬੈਠਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਦਾ 

ਿਰਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਸੀ, ਕਦ  ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਵਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚ� ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। 
ਪਰ ਅੱਖਰ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹ& ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। 

 

 

26 

 

ਕਾਲਜ� ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ1 � ਤਕ 

ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ& ਸੀ ਿਰਹਾ, ਸਗ  ਉਨ1 � ਤ  ਿਤਲਕ ਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਵਾਕ-ਜਿਲਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ� ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ 

ਬੁੱ ਿਢਆਂ ਠ8 ਿਰਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। ਸੱਥ ਿਵਚ ਜੰਮੀਆਂ ਮਿਹਫਲ� ਹੋਣ, ਮਰਨ ਜੰਮਨ ਤੇ 

ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵ> ਛੱਪੜ ਿਕਨਾਰੇ ਕੰਮੀ-ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਸਭਨ� Aਪਰ ਉਨ1 � 
ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਤੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਦੇ ਪਾਲੀ ਜਦ  ਡੰਗਰ� ਨੰੂ ਛੱਪੜ� ਿਵਚ ਵਾੜ ਕੇ ਭੋਰਾ ਦਮ ਮਾਰਨ ਨੰੂ 

ਬੈਠਦੇ। ਉਨ1 � ਿਵਚ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਬਿਹਸ� ਿਛੜਦੀਆਂ। 

'ਿਪੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਖੇ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਐ। ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖ�ਦਾ ਿਪੰਡ ਦੇ।' 

'ਇਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤ� ਕੁਛ ਘੱਟ ਿਗਆ। ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਵੈਲੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਉਦ  ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੜੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ।' 

'ਆ ਨੀ ਸਮਝ ਆ9ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਤਆਉਰੇ ਦੇ ਆਈ ਿਕਥ । ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤ� 
ਪੀੜ1ੀਆਂ ਤ  ਨੰਗ ਨ8 ।' 

'ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਆਲੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਸੁਿਣਆ ਕਰ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ� ਦੱਸਦੇ 

ਹੁੰ ਦੇ ਨ8 । ਆਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੰੂ ਲੱੁਟ ਲੱੁਟ ਬਣੀਆਂ ਨ8 ।' 

'ਐਵ> ਗੱਲ� ਬਣਾ9ਦੇ ਨ8 । ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਐ ਲੱੁਟਣ ਨੰੂ।' 

'ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰਨਾਮੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤ ਛੱੁਟ ਕੇ ਆਏ ਨ8 , ਭਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਨਾਮੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤ 

ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ?' 

ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਿਜਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਵੇ ਿਸਰ ਤ� ਭੰਨਣਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਿਦਨ ਕੱਟ ਆਏ ਫੇਰ ਕੀ ਐ ?' 

'ਆਹੀ ਗੱਲ� ਤ� ਸਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨੀ ਪ7ਦੀਆਂ। ਤ� ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਲੱੁਟੀ ਜ�ਦੇ ਨ8 । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ 

ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀ। ਉਨ1 � ਦੀ ਤ� ਯਾਰੀ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਹਨੰੂ ਹੋਇਆ। 

ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਹਨੰੂ...।' 

'ਗੱਲ ਠੀਕ ਐ। ਕੈਦ� ਿਵਚਾਰੇ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ ਫਸਲ� ਹੁਣ ਤਾਈ ਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਈ ਜ�ਦੈ। ਨਾਲੇ 

ਹੁਣ ਤ� ਉਨ1 � ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੈਅ ਕਰਾ ਲੀ। ਪੱਟੇ ਗਏ ਦੋਨH  ਘਰ ਿਵਚਾਰੇ।' 
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'ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਡਕਾ ਨੀ ਲੱਿਗਆ।' 

'ਸੱਚ& ਉਏ ਇਹ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਐਵ> ਲੜਾ9ਦਾ ਰਿਹੰਦੈ।' 

'ਲੈ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਸਦ7। ਅਖੇ ਇਹਨ8  ਫੌਜੀ ਛੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੂਠਾ ਲੁਆ ਿਲਆ।' 

'ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ? ਤੀਵ& ਨੀ ਿਲਆ ਕੇ ਿਦੱਤੀ ਫੁਟ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਐਵ& ਨੀ ਆਈ। ਤੰੂ ਦੇਖ ਤ� ਿਕਸੇ 

ਵਨੀ ਝਾਕ ਕੇ।' 

'ਤੰੂ ਤ� ਿਨਰਾ ਝੱੁਡੂ ਐ।ਂ ਤੰੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਿਠਆ ਕਰ। ਉਹ ਪਤੈ ਸਾਰੀ ਬਾਰ1� ਸੌ ਦੀ ਆਈ ਐ। ਉਹ ਵੀ 
ਦੋ ਸਾਲ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਊ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਤੈ ਿਕੰਨ8  ਦੀ ਐ ?' 

'ਦਸ ਤੇ ਿਤੰਨ ਿਬਘੇ ਦੱਸੀ ਦੀ ਐ।' 

'ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ� ਦੀ ਬਣਦੀ ਐ। 

'ਲੋਕ ਤ� ਉਦ  ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਅਸੀਸ� ਿਦੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ  ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਛ�ਗੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ 

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦ  ਈ ਲਿਗਆ ਜਦ  ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਗੀ।' 

'ਮ7 ਵੀ ਉਸ ਿਦਨ ਉਥੇ ਈ ਸੀ। ਛ�ਗੇ ਦੀ ਮ� ਨ8  ਕੋਈ ਸੌ ਵਾਰੀ ਪੈਰ& ਚੁੰ ਨੀ ਧਰੀ ਹੋਣੀ ਐ। ਪਰ ਇਸ 

ਕਪੂਤ ਨੰੂ ਭੋਰਾ ਰਿਹਮ ਨੀ ਆਇਆ।' 

'ਪਰ ਬਈ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਿਕ9 ਇਨ1 � ਦੇ ਯਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨ8 । ਉਸ ਿਦਨ ਿਕਵ> ਭੱਜੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ 
ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ।' 

'ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਕ ਿਦਨ ਮ7 ਪਾੜ1ੇ ਤ  ਪੁੱ ਛੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲ1� ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਪੁਿਲਸੀਏ ਇਨ1 � ਦੇ 

ਿਸਰ� 'ਤੇ ਈ ਪਲਦੇ ਨ8 । ਜਦ  ਆਉਣ ਇਨ1 � ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ� ਉਡਦੀਆਂ ਨ8 । ਗੱਿਡਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਇਹ ਿਨੱਤ ਅੱਡ 

ਭੇਜਦੈ।' 

'ਤਾਹ& ਜਦ  ਗ>ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨ8  ਝੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਤਾ।' 

'ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ? ਪੰਦਰ� ਸੌ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ।' 

'ਸੋਨੰੂ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤੈ ? ਅਖੇ ਸਰਦਾਰ ਅਫ਼ੀਮ ਵੇਚਦੈ। ਇਕ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫਸ ਿਗਆ। 
ਉਹਨ8  ਬਥੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤ  ਪੁੱ ਿਛਆ। ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਕੋਈ ਉਘ ਸੁਗ ਨਾ ਿਦੱਤੀ। ਉਦ  ਈ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਜਦ  ਛਾਪਾ 
ਪੈ ਿਗਆ। ਿਜਹੜੀ ਜੀਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਿਕਸੇ ਨ8  ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਤ� ਕੁਛ ਨੀ 
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਿਛਲ ਲਾਹ ਤੀ। ਆ ਕਰਤੂਤ� ਨ8  ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ।' 

'ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ ਕੋਈ ਐਵ> ਪ7ਦੀਆਂ ਨ8 ।' 

'ਬੜੀ ਮੌਜ ਐ ਇਨ1 � ਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਰ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਬੂਤਰੀ ਵ�ਗੂੰ  ਿਨੱਖਰੇ ਰਿਹਣਾ। ਮੰੁਡੇ ਅੱਡ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣੇ ਿਫਰਦੇ ਨ8 ।' 

'ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਨ8 । ਐਸ਼� ਇਹ ਕਰਦੇ ਨ8 । ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਦਾਣੇ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨੰੂ 

ਜ�ਦੇ ਨ8  ਉਹ ਤ� ਬਚ ਿਰਹਾ ਕਰਨ।' 
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'ਫੇਰ ਤ� ਆਪ� ਵੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਲੋੜ ਐ ਡੰਗਰ� ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਨ ਦੀ।' 

'ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਿਰਹਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਿੜ1ਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�...।' 

'ਤੰੂ ਐਵ> ਨਾ ਡਿਰਆ ਕਰ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਜਸਬੀਰ ਐ ਨਾ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਮੁਲਕ� 'ਚ ਇਵ> 
ਹੋਇਐ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਸਭ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਐ। ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਿਕ9 ਨੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ।' 

'ਛੱਡ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਜਊ ਜਦ  ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ। ਲੈ ਇਕ ਨਵ& ਗੱਲ ਸੁਣਾਵ�। ਅਖੇ ਕਰਤਾਰੋ ਹੁਣ 

ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ।' 

'ਰਿਹਣ ਦੇ ਓਏ ਕੰਜਰ ਿਦਆ ਪੁੱ ਤਾ। ਉਨ1 � ਦੀ ਤ� ਕਦ  ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਿਕਹਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੰੂ 

ਸਰਦਾਰ ਨ8  ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਣਆ ਿਫਰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਡਾ।' 

'ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਿਦਨ ਚੌਧਰੀ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤ� ਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ।' 

'ਚੌਧਰੀ ਿਕਧਰਲਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਆ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਬੇਲ  ਟੱੁਟੇ ਨ8 । ਉਹ ਬੋਲ ਿਕਹੜੇ ਪਾਿਸ9 ਘੱਟ ਐ। 
ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਲੱੁਟ ਕੇ ਖਾ ਿਗਆ।' 

'ਮੇਰੇ ਗਲ ਿਕ9 ਪੈਨ8 । ਖਾ ਿਲਆ ਹੋਊ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ...।' 

'ਮ7 ਿਕਥੇ ਲੜਦਾ ? ਆਪ� ਬਥੇਰਾ ਿਚਰ ਲੜ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਨੀ ਲੜਦੇ। ਹ� ਮ7 ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਸੋਨੰੂ ਪਤੈ 

ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਿਤੰਨ ਅਮਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ, ਿਜਨ1 � ਕਰਕੇ ਅਮਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਛੱਪੜ ਵਜਦੈ। ਕਰਤਾਰੋ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਆਲੀ 
ਤੀਵ& ਐ।ਂ ਉਹਨ8  ਤ� ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਉਦ  ਗਾਲ1� ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਜਦ  ਉਹਦੀ ਰਾਿਜਆਂ ਵ�ਗੂੰ  ਚਲਦੀ ਸੀ ਿਪੰਡ 'ਚ। 
ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਤ� ਉਹਨ8  ਬਲਦੇਵ ਨੰੂ ਅਫ਼ੀਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਆਂ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਚ ਸੱੁਟ 

ਤਾ। ਐਵ> ਚੌਧਰੀ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਵ> ਪੁੱ ਠੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਪੜ1ਾ9ਦਾ ਰਿਹੰਦੈ।' 

'ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਵੀ ਿਕੰਨ8  ਿਸਧਰੇ ਨ8 । ਸਰਪੰਚ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਠੱਗ ਨੰੂ ਚੁਿਣਐ। ਬਾਕੀ ਿਜਵ> ਸਾਰਾ 
ਿਪੰਡ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ।' 

'ਜਦ  ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਸ& ਤ� ਇਨ1 � ਪਾਿੜ1ਆਂ 'ਚ  ਬਣਾਵ�ਗੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਮੋਹ 

ਕਰਦੇ ਨ8  ਿਵਚਾਰੇ ! ਵੱਿਡਆਂ ਆਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ ਨੀ।' 

'ਤੰੂ ਆਖਦ7 ਉਨ1 � ਦਾ ਿਸਰ-ਵੱਢ ਵੈਰ ਐ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਜੈਲਾ ਉਨ1 � ਦੇ ਖੇਤ ਜ�ਦੈ। ਮੈਨੰੂ ਆਪ 

ਿਮਿਲਐ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ।' 

'ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਢੱਡ� ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪ7ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ  ਉਲਟ ਵੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹ& ਸੀ। ਘਰੇ ਿਕਵ> ਬੈਠ ਜ�ਦਾ।' 

'ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਿਜਵ> ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ।' 
ਫੇਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅਰੰਭ ਿਦੰਦੇ। 
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ਕਈ ਵਾਰ ਮੰੁਡੇ ਕਈ ਕਈ ਿਦਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਦੇ। ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਅਚਵੀ ਿਜਹੀ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ 

ਉਸ ਨੰੂ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈਣ ਿਦੰਦੇ। ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਿਪੰਡ 

ਜਸਬੀਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ�ਦਾ। ਪੰ◌੍ਰਤੂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰ  ਬੇ-ਘਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਿਮਲ ਵੀ ਜ�ਦਾ ਤ� ਨਾ 
ਿਮਿਲਆਂ ਵਰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਿਖਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ : 

'ਕੀ ਪਤੈ ਕਦ  ਆਉਣਗੇ। ਿਕਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜ�ਦੇ ਨ8 । ਸੌ ਵਾਰੀ ਆਿਖਐ ਬਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਦੱਸ ਜਾਇਆ 

ਕਰੋ। ਹੋਰ� ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦਸਾਣ 'ਚ ਸੌਖ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਐ। ਜਦ  ਹੁਣ ਆਏ ਮ7 ਆਖੂੰ  ਬਈ ਨਾਲੇ ਤ� ਿਬੰਦ ਠਿਹਿਰਆ 

ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਨ8 ਹਾ ਜ� ਰੁੱ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਿਜਆ ਕਰੋ।' 
ਪਰ ਜਦ  ਕਦੀ ਉਹ ਿਪੰਡ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਜੈਲੇ ਦੇ ਖੰਭ Aਗ ਆ9ਦੇ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਿਗਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ। 

ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੱਬ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਫ਼ੌਜੀ ਬੈਟਰੀ ਫੜੀ ਉਹ ਕੋਠ8  ਕੋਠ8  ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। 

'ਖੜਾ ਹੋ ਬਈ। ਮਸ� ਆਏ ਨ8 । ਆ ਜਾ ਦਬਾ ਦਬ ਜੇ ਿਮਲਣਾ ਕਾਮਰੇਡ� ਨੰੂ।' 
ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਉਨ1 � ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਹ ਬਹਾਨ8  ਘੜਦਾ। 

'ਖੜਾ ਹੋਈ ਂਓ ਿਮੰਦਰਾ। ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ।ਂ ਮ7 ਇਕੱਲਾ।' 

'ਆਈ ਓ ਜੀਿਤਆ। ਥੋੜਾ ਜਾ ਟੋਕਾ ਰਿਹੰਦੈ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੈਦਾ ਚੱਕ ਿਲਆਈ।ਂ ਠੀਕ ਲੱਿਗਆ ਦੋ 

ਅੱਖਰ ਪੜ1ਲ�ਗੇ।' 
ਇਕ ਨਸ਼ੇ ਿਜਹੇ ਿਵਚ ਗੜੰੂਦ ਉਹ ਟਟੀਰੀ ਵ�ਗ ਭਿਜਆ ਿਫਰਦਾ। ਜਦ  ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਕਾਫੀ 

ਵੱਡੀ ਮਿਹਫਲ ਜੰਮ ਚੁੱ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ। 
ਗੂਹੜੇ ਹਨ8 ਰੇ ਜਦ  ਪਸਰ ਜ�ਦੇ, ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜ�ਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ� ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮੀ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨਵ> ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨ8  ਲਈ, ਸਿਹਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਨ1 � 
ਨੌਜਵਾਨ� ਵੱਲ ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। 

ਗੰਭੀਰ ਿਚਹਿਰਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ  ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਨ1 � ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ। 
ਦੋਸਤੋ ਅਸ& ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਹ�। ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮ> ਹੀ ਸੇਰ ਖ਼ੂਨ 

ਵਧ ਜ�ਦੈ ਜਦ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਿਦਲ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਇ9 ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਆ 

ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ& ਇਸੇ ਤਰ1� ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਕਾਹਦੀ ਦੇਰ ਐ ਸਾਨੰੂ। ਬਥੇਰਾ ਿਚਰ ਅਸ& 
ਸਰਮਾਏਦਾਰ� ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣ� ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ� ਲੁਟਾ ਬੈਠ8  ਹ�। ਸਾਡੀਆਂ 

ਸ7ਕੜੇ ਪੀੜ1ੀਆਂ ਨ8  ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ1 � ਦੀਆਂ ਗੋਗੜ� ਪਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ1 � ਨੰੂ ਫੇਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸ& ਹੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਿਕਸਾਨ� ਦੀਆਂ ਪ<ਾਪਤੀਆਂ ਤ  ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। 



74 

 

ਅਸ& ਵੀ ਿਦਲ ਿਦਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹ�। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਸ�ਭ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਟਨJ । ਇਨ1 � ਜ਼ਾਲਮ� ਦੇ 

ਿਸਰ ਵੱਢ ਕੇ ਹੀ ਅਸ& ਹੁਣ ਦਮ ਲੈਣੇ। ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨ8  ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸ& ਝੱਲ ਨਹ& 
ਲਈਆਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤ  ਪਿਹਲ� ਸਾਨੰੂ ਿਸੱਧੀ ਤਰ1� ਲੱੁਿਟਆ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੰੂ ਲੱੁਟਣ ਲੱਗੇ 
ਨ8 । ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢ�ਚੇ ਤ  ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਿਮਲਣੈ ? ਿਸਰਫ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਭੁੱ ਖ-ਨੰਗ। ਰੁਪਈਏ ਤ  ਿਬਨ� 

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹ& ਤੇ ਜ� ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨ�। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨਾਲ ਈ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਸੰਵਾਰਨੀ 
ਪਏਗੀ। ਅਸ& ਸੋਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆਂ। ਅਸ& ਸੋਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦਆਂਗੇ, ਬੰਬ, ਪਸਤੌਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ�। ਤੁਸ& ਸਾਨੰੂ ਬਸ 

ਸਾਥ ਿਦਉ। ਜਦ  ਕੋਈ ਸੁਨ8 ਹਾ ਆਵੇ ਬਸ ਡਟ ਜਾਉ। ਬੇ-ਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ� ਅੱਗੇ ਅਿੜਆ ਕਰੋ।' 
ਇਕ ਹਟਦਾ ਤ� ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। 

'ਪਰ ਏਕਾ ਸਭ ਤ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਿਵਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੋ। ਲੜਨ ਤ  ਪਿਹਲ� ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ 

ਸੋਚ ਿਲਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰ ਦੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਸੋਡੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ8 , ਿਸਰ ਸੋਡੇ 

ਟੱੁਟਦੇ ਨ8 , ਖ਼ੂਨ ਸੋਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ8 , ਕੈਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਨ8 , ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠ�ਦੇ ਨ8  ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ 

ਲੋਕ। ਿਸਰ ਸਾਡੇ ਟੱੁਟ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ8 , ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਿਵਚ ਇਕੱਠ8  ਸ਼ਰਾਬ� ਪ&ਦੇ ਤੇ 

ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣ� ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ� ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਰਦਾਰ� ਦੇ, ਜੇਲ1�, ਕੈਦ� 
ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨ8  ਸਾਨੰੂ। ਆਪਸ ਿਵਚ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮ� ਲੰਘ ਿਗਐ। ਸੌਹ� ਖਾ ਲਉ ਿਕ ਅਸ& ਆਪਸ ਿਵਚ ਕਦੇ ਨਹ& 

ਲੜ�ਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਲੜ ਲੜ ਮਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਜੋ ਵਾਰਨੀਆਂ ਈ ਨ8  ਤ� ਿਕਸੇ 

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤ� ਵਾਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲ� ਤ� ਇਨ1 � ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਤ  ਬਚ ਜਾਣ।' 

'ਇਕ ਆ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਧਆਨ ਿਦਉ। ਤੁਸ& ਆਖੋਗੇ ਸਾਨੰੂ ਮਜਬੂਰਨ 

ਖਾਣਾ ਪ7ਦੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸੋਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਿਬਲਕੁਲ 

ਗਲਤ ਐ ਤੇ ਿਨਰੀ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਚਾਲ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ। ਸਾਨੰੂ ਸੋਚਣ  ਵ�ਹਝੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 

ਪਿਹਲਵਾਨ� ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ� ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਵਰਗੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ� ਸੋਨੰੂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ 

ਮੁਫਤ ਤਕ ਵੰਡੇ ਜ�ਦੇ ਨ8 । ਨਸ਼ਾ ਜਦ  ਹੱਡ� 'ਚ ਰਚ ਜ�ਦੈ ਇਹ ਹੱਥ ਿਪਛੇ ਿਖੱਚਣ ਨੰੂ ਿਮੰਟ ਲਾ9ਦੇ ਨ8 । ਨਸ਼ੇ ਦੇ 

ਮਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪ7ਦੇ। ਇਥ  ਤੱਕ ਿਕ ਧੀਆਂ ਭੈਣ� ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ� ਵੀ। ਸੋਡੇ 

ਿਪੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਈ ਦੇਖ ਲਉ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਨ8  ਇਸੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਨ8 । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸ& ਜ਼ਰੂਰ 

ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤ  ਬਚੋ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ� ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਬਾਹ  ਫੜ ਕੇ 
ਇਨ1 � ਚਾਲ� ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਕਰੋ। ਨਹ& ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ<ਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪਹਾੜਾ ਵ�ਗ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਣ 

ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।' 

'ਿਵਚਦੀ ਮ7 ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ�। ਉਹ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ। ਅਸ& ਪਿਹਲ� ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ 

ਆਿਖਐ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਨੰੂ ਵੰਡ ਕੇ, ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤ  ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਇਕ ਢGਗ ਤ  ਵਧ ਕੁਝ ਨਹ&। ਮੈਨੰੂ ਬੜਾ ਦੱੁਖ ਹੋਇਆ ਜਦ  ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨ8  ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਆ9ਦੀ ਬਈ ਚੂਹਿੜਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਿਮਆ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ  ਘੱਟ ਐ ਬਈ 

ਸੋਿਡਆਂ ਜੱਟ ਪੁੱ ਤ� ਤ  ਸਾਨੰੂ ਤ� ਇਨ1 � ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਐ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਜਮਾਤ� ਨ8 । 
ਅਮੀਰ-ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੰੂ ਲੱੁਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਿਜਹੜੇ ਲੁਟ&ਦੇ ਨ8 । ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਲਈ 

ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸ& ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਿਵਚ ਤ� ਪੈਦਾ ਨਹ& ਹੋਈ। ਉਹਨ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਿਪਆਰੇ ਚੁਣਨ ਸਮ> ਿਕਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਨੀ 

ਰੱਿਖਆ। ਧਰਮ-ਧੁਰਮ ਸਭ ਸਾਡੀ ਲੱੁਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਐ। ਗਰੀਬ� ਨੰੂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਗੱਲ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲ� 'ਚ ਕੀ ਿਪਐ ? ਬਸ ਇੰਨ� ਹੀ ਆਖ�ਗਾ ਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸ& ਤ� ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਦਾਹਰਣ 

ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਹ� ਿਵਚ ਬਾਹ� ਪਾ ਕੇ ਘੰੁਿਮਆ ਕਰੋ। ਇਕੱਠ8  ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਤੇ ਨੱਿਚਆ ਟੱਿਪਆ ਕਰੋ। ਅਸ& ਹਰ 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਚਾਲ ਨੰੂ ਬੜੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।' 
ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਤਕਰੀਰ� ਘੰਿਟਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ 

ਬੋਲਦੇ ਪੱਤਾ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਿਹਲਦਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤ  ਿਬਨ� ਕੋਈ ਸਾਹ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਲ7ਦਾ। ਉਨ1 � 
ਦਾ ਿਧਆਨ ਉਸ ਸਮ> ਹੀ ਉਖੜਦਾ ਜਦ  ਜ� ਤ� ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਘਿੜਆਲ ਿਤੰਨ ਜ� ਚਾਰ ਵਜਾ9ਦਾ ਤੇ ਜ� 
ਫੇਰ ਜਦ  ਖੇਤ� ਨੰੂ ਜ�ਦੇ ਬਲਦ� ਦੇ ਗਲ� ਿਵਚ ਖਟਕਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗਦੀ। ਸਮ> ਹੱਥ  
ਮਜਬੂਰ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਿਵਛੜਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ। 

ਹਰ ਵਾਰ ਕੰਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ1 � ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖ� ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਿਜਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਰ 

ਵਾਰ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਿਨਰਾਸਤਾ ਦਾ ਮੰੁਹ ਦੇਖਣਾ ਪ7ਦਾ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ& ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ, ਕਦ  ਉਨ1 � ਦਾ ਮੁੜ ਫੇਰਾ 
ਵਜੇ। ਇਸ ਤ  ਵੀ ਵੱਧ ਡਰ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੁਿਲਸ-ਟਾਊਟ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਅਗਲੇ 

ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਦਨ ਤ  ਵ�ਿਝਆ ਕਰ ਜ�ਦੇ। 
ਕਈ ਕਈ ਕੰਮੀ ਦੂਰ ਤਕ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਛੋੜਨ ਜ�ਦੇ। ਰਾਹ ਿਵਚ ਵੀ ਉਹ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ: 

'ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੰਨ& ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹ& ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ 
ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨ8 ।' 

'ਤੁਸ& ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸ& ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਤ� ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਂ, ਸੋਡੀਆਂ ਨੀ।' ਮੂਰਿਲਆਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਹੁੰ ਦਾ। 

'ਸੋਡੀਆਂ ਜਾਨ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਿਣਆਂ ਨਾਲ  ਿਪਆਰੀਆਂ ਨ8 । ਤੁਸ& ਤ� ਸਾਡੇ ਡੌਲੇ ਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਨ� ਸਾਡੇ 

ਸਰੀਰ ਿਨਕਾਰੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨ8 । 
ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਪੰਡ ਵੀ ਛੇਿੜਆ ਕਰੋ। ਬੁੱ ਢੀਆਂ ਠ8 ਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 

ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਨ1 � ਿਬਨ� ਪੂਰੀ ਨਹ& ਪੈਣੀ। 
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ਜਦ  ਵੀ ਕਦੇ ਕੰਮੀ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਠਿਹਰਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ9ਦੇ, ਉਹ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ। 'ਅਸ& ਸੋਡੇ ਿਪਆਰ 

ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ1� ਸਮਝਦੇ ਆਂ। ਸੋਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਨ8  ਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਗੱਲ� ਸਾਨੰੂ ਇਥ  ਜਾਣ ਤ  ਮਜਬੂਰ 

ਕਰਦੀਆਂ ਨ8 ।' 
ਇਹੋ ਕੁਝ ਗੱਲ� ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਿਵਛੜਨ ਤ  ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। 
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ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਘਿੜਆਲ ਨ8  ਬਾਰ� ਵਜਾਏ। 
ਬੇਚੈਨ ਜਾਗ ਿਰਹਾ ਕੇਹਰਾ ਆਪਣੇ ਿਨੱਘੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ  ਉਠ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਜੀਤੋ ਦਾ ਮੰਜਾ 

ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਠੰਢ ਤ  ਡਰਦੀ ਿਢੱਡ ਿਵਚ ਲੱਤ� ਘਸੋੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਟਆ ਜੁਬੜ ਮੰਜੇ ਤ  ਅੱਧਾ ਹੇਠ� ਲਟਕ 

ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਿਜਵ> ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਹਰੂ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਉਹ ਵੀ ਉਠ ਬੈਠੀ। 
ਜੁਬੜ ਨੰੂ ਮੰਜੇ ਤ  ਿਖੱਚ ਕੇ Aਪਰ ਲੈ ਿਲਆ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪਏ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਹਰੇ ਨ8  ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਤੇ 

ਹੱਥ ਫੇਿਰਆ। ਆਪਣੀ ਿਚੱਟੀ ਦਾੜ1ੀ ਿਵਚ 9ਗਲ� ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰਦਾ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਜੀਤੋ 

ਨ8  ਉਠ ਕੇ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉਿਠਆ। ਹੁਣ ਕੇਹਰੂ ਦੇ 

ਿਚਹਰੇ ਤ  ਵੀ ਲਾਲੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। 

'ਰਾਤ ਰਸਦ ਬੰਨ1  ਿਦੱਤੀ ਸੀ।' ਕੇਹਰੂ ਦੇ ਬੁਲ1 ਫਰਕੇ। 

'ਆਹੋ ! ਿਕੰਨ8  ਵਜੇ ਆ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ?' 

'ਦੋ ਵਜੇ।' 

'ਹਾਲੇ ਤ� ਫੇਰ ਬਾਰ� ਈ ਵਜੇ ਨ8 । ਕੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਏ ਜਾਣ ਦੀ ?' 

'ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਉਥੇ ਪਹੁੰ ਚ�ਗਾ ਵੀ। ਖੇਤ ਦੋ ਮੀਲ ਭਰ ਐ। ਨਾਲੇ ਪਿਹਲ� ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ।' 

'ਪਿਹਲ� ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਿਨਆਈ ਂਸੀ। ਲਵੇ ਦੀ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਔਹ ਪੰਜਾਹ ਮੀਲ 'ਤੇ ਿਪਐ।' 
'.....' 

'ਪਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪ7ਦੇ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਤ� ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬੀ ਜ�ਦੇ ਨ8 ।' 

'ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਲੱਥ ਜ�ਦੇ ਹੁੰ ਦੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਕਹੜਾ ਬਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਿਢੱਡ ਭਰਨ8  
ਨ8  ਤ� ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।' 

'ਪਰ ਪਾਣੀ ਤ� ਬਰਫ  ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਊ। ਜੰਮੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕੱਦ� ਖੜ>ਗਾ ?' 

'ਅੱਜ ਤੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਨੀ ਏ। ਉਠ ਰਸਦ ਫੜਾ। ਝੱਲੀ।' 

'ਮ7 ਆਿਖਆ ਜ�ਦੇ ਜਰਾ ਸਰਦਾਰ� ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਵੀ ਲ7 ਦੇ ਜਾਣਾ ਜੇ।' 

'ਿਕ9 ? ਕੇਹਰੇ ਨ8  ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ। 
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'ਿਕ9 ਕੀ ?' ਉਹ ਵੀ ਤ� ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਿਲਜ�ਦੇ ਨ8 । ਜੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਮਰਦੇ ਨ8 । 
ਿਪੜ� ਵੇਲੇ ਤ� ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿਹਲ� ਭਰ ਲ7ਦੇ ਨ8 ।' 

'ਕਮਲੀਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨ8 । ਵੱਿਡਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲੀ ਦਾ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹਨ� ਦੇ ਕਰਮ� ਿਵਚ ਐਸ਼ 

ਿਲਖੀ ਐ।' 

'ਆਖਰ ਐਸ਼ ਵੀ ਤ� ਸਾਡੇ ਿਸਰ� 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨ8 । ਜੇ ਅਸ& ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤ� ਇਹਨ� ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 
ਿਕਧਰੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚਿੜ1ਆ ਰਿਹੰਦੈ ਿਮੰਟ& ਉਤਰ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਮ7 ਤੇਰੇ ਥ� ਹੁੰ ਦੀ, 
ਹੁਣ ਨੰੂ ਿਕਦਨ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਿਦਖਾਦ&। ਕਰ� ਕੀ ਰੱਬ ਨ8  ਚੂੜ1ੀਆਂ ਪਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਨ8 ।' 

'ਕਮਲੀਏ ਖ਼ੂਨ ਮੇਰਾ ਬਥੇਰਾ ਉਬਾਲੇ ਖ�ਦਾ ਏ। ਪਰ ਕਰ� ਕੀ ? ਕੱਲਾ ਏਿਡਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ> ਲੜਾਈ 

ਲਵ�। ਿਪੱਛੇ ਜੇ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਨਾ ਇਕ ਨਾਲ ਦੇ ਿਪੰਡ। ਿਵਚਾਰਾ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਤ  ਪੁਿਲਸ ਵੀ 
ਡਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤ� ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਨ8 ।' 

'ਸ਼ੇਰ ਨੀ। ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਨ8 । ਅੰਿਨ1 ਆਂ 'ਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ। ਤੁਸ& ਇਕੱਠ8  ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਿਕ9 ਨੀ ਬੋਲ 

ਿਦੰਦੇ। ਜਦ  ਆਪਸ ਿਵਚ ਈ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਓ ਤ� ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਣ ਤ� ਕੀ ਕਰਨ। ਇਕ ਿਹੰਮਤ 

ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਿਦੰਦਾ। ਲਾਹਨਤ ਐ ਅਿਜਹੇ ਬੰਿਦਆਂ 'ਤੇ। ਇਕੋ ਸਰਦਾਰ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸ7ਕੜੇ 

ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਬੈਠJ ।' 

'ਅੱਜ ਿਕਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਰ& ਤ� ਨੀ ਸੀ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਨੀ ਏ ਂ?' ਕੇਹਰੇ ਨੰੂ ਲਿਗਆ, 

ਿਜਵ> ਜੀਤੋ ਅੰਦਰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 

'ਆਹੋ ਆਏ ਸੀ। ਤੈਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤ� ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨ8 । ਦੂਿਜਆਂ ਖਾਤਰ ਰੁੱ ਖੀਆਂ 

ਸੱੁਖੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਭੁੱ ਖੇ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਨ8 । ਹਜ਼ਾਰ� ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨੀ ਲੱਗੇ। 
ਖੱਦਰ� ਿਵਚ ਿਫਰਦੇ ਨ8 , ਿਜਵ> ਕਾਲਜ� ਦਾ ਮੰੂਹ ਨੀ ਦੇਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਬਰਫ ਵ�ਗ ਜੰਮੀਆਂ ਰਾਤ� ਿਵਚ ਘਰ& 
ਿਫਰਦੇ ਨ8 । ਉਹਨ� ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ� ਆਪ ਸ�ਭਣੀਆਂ ਨ8 । ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿਫਰਦੇ ਨ8 ...।' 

'ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਿਕ ਨਹ& ?' 

'ਹਾਲੇ ਿਪੰਡ ਈ ਨ8 । ਆਂਹਦੇ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰ& ਿਫਰਨਾ।' 

'ਅੱਛਾ ! ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕਹ& ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤ� ਖਰਾਬ ਕਰੂ। 
ਆਪ� ਤ� ਇਹਨ� ਤ  ਖਾਣੈ।' 

'ਫੇਰ ਉਹੋ ਕਮੀਨੀ ਗੱਲ, ਸਗ  ਇਹ ਤ� ਸਾਥ  ਖ�ਦੇ ਨ8 ।' ਜੀਤੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

'ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਰਸਦ ਫੜਾ ਮ7 ਜਾਵ�। ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਜ�ਦੈ। ਜੇ ਆਏ ਤ� ਉਧਰ ਘੱਲ ਦੇਈ।ਂ ਕਹ& ਬਾਹਰ ਹੀ 
ਿਮਲ ਿਲਆ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਰ� ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਨ8 ।' 

ਜੀਤੋ ਨ8  ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਰਸਦ ਫੜਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਕ ਲੜ ਗੁੜ ਦਾ ਭੋਰਾ, ਦੂਜੇ ਲੜ ਮਾਸਾ ਕੁ ਪੱਤੀ। ਖੱਦਰ ਦਾ 
ਕੁੜਤਾ ਿਜਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟਾਕੀ ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਿਵਚ ਿਫੱਡੀ ਜੱੁਤੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ  ਨੰਗਾ ਕੇਹਰੂ 

ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਨ8 ਰੇ ਿਵਚ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਿਗਆ। 
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ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰ� ਦਾ ਸਮ� ਸੀ। ਠੰਢ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਤ। ਚਾਰੇ 
ਪਾਸੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਪਹੇ ਦਾ ਰੇਤਾ ਵੀ ਿਜਵ> ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੰਮ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੇਹਰਾ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ 
ਖੇਤ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਕੱਲੇਪਨ ਤ  ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹਨ8  ਹੀਰ ਛੇੜ ਿਦੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਲ�ਘ� ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਿਕ 

ਿਨਆਈ ਂ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸੇ ਿਨਆਈ ਂ ਿਵਚ ਹੱਲ ਵਾਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਿਕੰਨ8  
ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨ8  ਇਸ ਿਨਆਈ ਂ ਨੰੂ ਸੰਵਾਿਰਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ, ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨ8  ਨਾਲ 

ਿਸੰਜ ਕੇ। ਜਦ  ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਜੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੰੂ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਬੈਅ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਕੇਹਰੇ 
ਨ8  ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹ& ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਖੇਤ ਸੰਵਾਰਨ ਨੰੂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਹ& ਕੀਤੀ, ਬਸ ਐਵ> ਗਲ ਿਪਆ 

ਢੋਲ ਵਜਾ9ਦਾ ਸੀ। 
ਿਵੰਗ ਵਲ ਖ�ਦਾ ਕੇਹਰੂ ਖੇਤ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ। ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ8  ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ 

ਿਛਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਿਲਆ। ਿਛਟੀਆਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਚੁੱ ਪ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਿਵਚ  ਿਨਕਲਦੀ ਲਾਟ 

ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਕਰ ਿਦੰਦੀ। 

'ਚੁੱ ਕ ਲੈ ਹਥੌੜੇ ਅੱਜ... 
ਭੰਨ ਦੇ ਤੰੂ ਸੀਨ8  ਪੱਥਰ� ਦੇ....।' 
ਕੋਈ ਸੁਰੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਹਰੇ ਨ8  ਹੋਰ ਿਛਟੀਆਂ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

ਦੂਰ  ਕਈ ਪਰਛਾਵ> ਉਸ ਵੱਲ ਆ9ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ। ਕੇਹਰੂ ਸਿਹਮ ਿਗਆ। ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚ 

ਲਈ ਤੇ ਅੱਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

'ਓ ਕੰਜਰੋ ਤੁਸ& ? ਸੌਹਰ& ਿਦਉ ਇੰਨੀ ਠੰਢ ਿਵਚ ਿਕਵ> ਗੇੜੇ ਿਦੰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਓ।' 

'ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸਾਉਣ ਦੇ ਬੱਦਲ� ਵ�ਗ ਿਦਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਛਾਏ ਰਿਹੰਦੇ ਓ।' 

ਇਕ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਕੇਹਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੇਹਰੇ ਨ8  ਦੋ 

ਿਛਟੀਆਂ ਹੋਰ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਲੀ ਉਹਨ� ਸਾਫ਼ ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਡਾਢੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗਣ ਲੱਗੀ। 

'ਅੱਗ ਤ� ਬੜੀ ਿਨੱਘੀ ਐ...।' ਹੱਥ ਮਸਲਦਾ ਇਕ ਬੋਿਲਆ। 

'ਿਨੱਘ ਤ� ਉਦ  ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਊ, ਜਦ  ਇਨ1 � ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਿਨੱਘਾ ਹੋਊ।' 

'ਵੇਖ� ਮੇਰਾ ਖ਼ੂਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਨੱਘਾ ਿਪਐ।' ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਤ  ਕੇਹਰਾ ਬੇਸਮਝ ਸੀ। 

'ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਖ਼ੂਨ ਿਵਚ ਉਬਾਲ ਨਹ& ਆ9ਦਾ, ਉਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਠੰਢਾ 
ਰਹੇਗਾ। ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ।' 

'ਅੱਜ ਇਡੀ ਰਾਤ ਿਕੱਦ� ?' 

'ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਈ ਹਨ8 ਿਰਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਐ।' ਅੱਗ ਿਵਚ ਿਛਟੀਆਂ ਸੱੁਟਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ8  ਿਕਹਾ। 

'ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਨੀ ਸਮਝ ਪ7ਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਤ� ਠੀਕ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਹਨ8 ਰੇ ਸਨ8 ਰੇ।' 

'ਿਜਦਨ ਸਮਝ ਿਲਆ ਮੁੜ ਅਸ& ਕਾਹਨੰੂ ਆਵ�ਗੇ। ਫੇਰ ਆਪੇ ਟਕਰਾਵ>ਗਾ ਹਨ8 ਰੇ ਨਾਲ।' 
ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। 
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'ਤੇਰੇ ਫਸਲ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰ ਦੀ ਆ ?' 

'ਆਹੀ ਸੌ ਕੁ ਮਣ।' 

'ਪੰਜਾਹ ਮਣ ਉਨ1 � ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ� ਦੀ। ਇਕ ਿਵਅੰਗ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ। 

'ਹ�।' 

'ਭਲਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ?' 

'ਬੜਾ ਵਧੀਆ।' 

'ਫੇਰ ਿਕ9 ਨੀ ਅੰਗੂਠਾ ਿਦਖਾ ਿਦੰਦੇ ਸਰਦਾਰ� ਨੰੂ ?' 

ਿਕ9 ?' 

'ਆਖੋ ਅਸ& ਵਾਹੁਣੇ ਹ�। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ...?' 

'ਭਿਲਆ ਲੋਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੂ ਕੌਣ ?' 

'ਅਸ& ਸਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਿਵਖਾਵ�ਗੇ। ਿਤਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ� 'ਤੇ ਨ8 । ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ 
ਰੱਖ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ। ਬੋਲ ਿਤਆਰ ਏ ਂ ?' ਿਨੱਘੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਘੱੁਟਦਾ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਬੋਿਲਆ। 
ਕੇਹਰਾ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਪਛਲੀ ਟੱਕਰ ਿਵਚ ਿਪਆਰੇ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 
ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ8  ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਿਵਚ  ਇਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਕੇਹਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੋਿਲਆ, 

'ਅਸ& ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਇਸ ਗਾੜ1ੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ। ਯਾਦ ਏ ਨਾ ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਖਾਤਰ 

ਮਿਰਆ ਸੀ। ਸੋਚ ਭਲਾ ਉਸ ਐਮ.ਏ. ਪੜ1ੇ ਨ8  ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਥ । ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਤ� ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤ� ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ...। ਸੋਚ 

ਕੀ ਤੰੂ ਅਜੇਹੇ ਵੀਰ� ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੰੂ ਠੁਕਰਾਏਗਂਾ ? ਬੋਲ ਕੇਹਿਰਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ।' ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਿਲਬਿੜਆ ਕੁੜਤਾ ਉਸ 

ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਿਛਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਭੱਖਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮੱੁਠ ਿਛਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱੁਟਦਾ ਦੂਜਾ ਬੋਿਲਆ, 'ਵੇਖ 

ਕੇਹਿਰਆ ਜੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੱਚੀਏ ਤ� ਸੇਕ ਨੀ ਿਨਕਲਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਠ8  ਹੋ ਕੇ ਮੱਚੇ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਵਚੇ ਜਾਲ 

ਸੱੁਟ�ਗੇ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਲੋ, ਭ�ਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚੋ। ਇਹ ਵੀ ਤ� ਫੂਸ ਦੇ ਢੇਰ ਨ8 । ਇਕੋ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ 
ਮੱਚ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੈ। ਉਪਰ  ਹੋਰ, ਅੰਦਰ  ਹੋਰ ਨ8 । ਕਈ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ� ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨ8 । ਪਰ ਅਸ& ਕੀ 
ਕਰਨੀਆਂ ਨ8 । ਸਾਨੰੂ ਤ� ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨ8 ...। ਬੋਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ....?' 

'ਅਸ& ਿਵਚ  ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਥੋੜਾ ਈ ਏ। ਜਾਨ� ਤੱਲੀ 'ਤੇ ਿਟਕਾਈ ਿਫਰਦੇ ਹ�। ਪੁਲੀਸ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਛ� ਵ�ਗ 

ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਫਰ� ਦੀ ਠੰਢ ਿਵਚ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਭ9ਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹ�। ਪਰ ਿਕ9 ? ਤ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, 
ਪੁੱ ਤ, ਪੋਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾਿਦਆਂ ਵ�ਗ ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰਨ...। ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਪੀਹ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱ ਖੇ ਨਾ ਮਰਨ...।' 

'ਕੀ ਤੰੂ ਨਹ& ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱ ਤ ਰਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨਣ...ਬੋਲ ਕੇਹਿਰਆ ਕੁਝ ਤ� ਬੋਲ...।' 

'ਨਹ& ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਤ ਭੁੱ ਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਉਹਨ� ਖਾਤਰ ਤ� ਮ7 ਭੁੱ ਖਾ ਮਰਦਾ...?' 
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'ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।' 

'ਕੀ ? ਮ7 ਿਤਆਰ ਹ�....।' 

'ਕਬਜ਼ਾ। ਹੱਥੋ-ਪਾਈ। ਖ਼ੂਨ।' 

'ਮ7 ਿਤਆਰ ਹ�। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ। ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਸਮ।' 

'ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਸ& ਚਲੇ ਆਂ। ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰਿਹੰਦੈ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਊ ਤੈਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ 
ਜਾਊ। ਉਸ ਤ  ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤ  ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ।' 
ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ-ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਹਨ8 ਰੇ ਿਵਚ ਛੱੁਪ ਗਏ। ਪਰ ਕੇਹਰੂ ਨੰੂ ਹਾਲ& ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਕਰਨ� 
ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਜਹੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਸ ਨ8  ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਹੀ ਧਰ ਲਈ ਤੇ ਨੱਕਾ ਜਾ ਵੱਿਢਆ। 
ਅੱਜ ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਿਵਚ ਿਦਲ ਲੱਿਗਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਨਹ& ਸੀ ਲੱਿਗਆ। 
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ਅੱਜ ਜੈਲੇ ਦਾ ਿਦਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਡਿਰਆ ਡਿਰਆ ਵੀ। 
ਡਰਦਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜ�ਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਜੇ ਿਵਚ ਪੈ ਜ�ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਦਰਦ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਫਟਣ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆਖਰ ਉਹਨੰੂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਹੜੀ ਆਫ਼ਤ 

ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦੇ ਸਿਕਆ। 
ਰਾਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਠ8  ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ  ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ9ਦਾ ਉਹਦਾ ਿਸਰ ਚਕਰਾਉਣ 

ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚਲੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਉਨ1 � ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� 
ਨੰੂ ਭਾਵ> ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ1� ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਸਿਕਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਵੇਰ 

ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨ� ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗੂੜ1ੇ ਹਨ8 ਰੇ ਿਵਚ ਪੰਜ ਜਣੇ ਆਏ 

ਸਨ। ਦੋ ਿਪਸਤੌਲ, ਛੁਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਕ-ਸੱੁਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਿਤੰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠ8  ਰਹੇ। ਜਲ 

ਰਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ8  ਉਹ ਿਕਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਹਸ ਿਵਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਬਿਹਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ1 � ਿਵਚ  
ਇਕ ਨ8  ਲਾਲ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਲਖੇ। ਜੈਲੇ ਨ8  ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕਈ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਿਪੰਡ 

ਿਵਚ ਿਚਪਕਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤ  ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ& ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 

ਉਹ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨ1 � ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱਲ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜੈਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤ  
ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ1 � ਨ8  ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਤ  ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੱਿਲਆ ਸੀ। ਿਜੰਨੀਆਂ 
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ਿਕਤਾਬ� ਰਸਾਲੇ ਜੈਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਸਭ ਉਨ1 � ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਕੱਠ8  ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਉਨ1 � ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ 

ਦੁਹਰਾਈ: 

'ਦੇਖ& ਕੁਝ ਰੱਖ ਨਾ ਲਈ।ਂ ਿਜੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਿਲਆ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਏ।' 
ਜੈਲੇ ਨ8  ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ। 

'ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਖਾਸੇ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਿਮਲ�ਗੇ। ਤੰੂ ਅਗਲੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਇਵ> ਿਜਵ> ਿਮਲਦਾ ਰਹ&। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ 

ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ&।' 

'ਜੇ ਤੈਥ  ਸ਼ੱਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨ8  ਕੁਝ ਪੁੱ ਿਛਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸ&। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਿਦਿਖਆ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਹਰ 

ਭੱਜ ਆਈ।ਂ' 

'ਸ਼ਿਹਰ....ਪਰ ਿਕ9 ?' ਉਹਨ8  ਸਿਹਮ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

'ਆਹੋ। ਉਥੇ ਹੀ ਿਜਥੇ ਰਸਾਲੇ ਿਕਤਾਬ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੈਨੰੂ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਦਊ।' 

'ਚੰਗਾ। ਪਰ....।' 
ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਤੈਨੰੂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। 9ਝ ਤ� ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹ& ਆ9ਦੀ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਵੀ 

ਿਗਆ ਕਾਮਰੇਡੀ ਿਨਭਾਈ।ਂ ਜਾਨ ਭਾਵ> ਵਗ ਜੇ ਪਰ ਭੇਤ ਨਹ&। ਸਮਝੇ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹੋ ਜੂ।' 
ਰਾਹ ਜ�ਿਦਆਂ ਉਨ1 � ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਿਕਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਉਹਨੰੂ ਨ&ਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਇਕ 

ਟੱਕਰ ਿਵਚ ਉਨ1 � ਦਾ ਇਕ ਮੰੁਡਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਜੈਲੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ 

ਸੀ। ਿਕੰਨਾ ਿਸਆਣਾ ਤੇ ਿਮੱਠਬੋਲੜਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਉਹਨੰੂ ਬੜੇ ਦੱੁਖ ਿਦੱਤੇ, 

ਕੁੱ ਿਟਆ ਮਾਿਰਆ, ਕੇਸ� ਤ  ਬੰਨ1  ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਭਿਰਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ। ਕਈ 

ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਹਰ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ& 
ਸੀ। ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹ&। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ� ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰੂਹ ਹਨ8 ਰੇ ਹੀ ਿਨਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ1� ਹੋ ਨਹ& ਸੀ ਿਰਹਾ। 

'ਜੇ ਿਕਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ। 
ਜੇ ਇਵ> ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਗਏ ਫੇਰ ਕੌਣ ਉਨ1 � ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ? ਇਸ ਤਰ1� ਤ� ਬੜੀ 

ਜਲਦੀ ਮੱੁਕ ਜਾਣਗੇ।' ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਾ ਿਰਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਇਆ 

ਕੋਈ ਉਹਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਏ ਪਰ ਅੱਜ ਿਜਵ> ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਿਵਰਾਨ ਸੀ। 
ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਰਿਹਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤ  ਖ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ& 

ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਿਗਆ ਜਦ  ਦੂਰ  ਿਸੱਧ-ਮੱੁਧ ਭੱਜੇ ਆ9ਦੇ ਉਹਨ8  ਿਬਲੂ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ। 

'ਰਾਤ ਇਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ?' 

'ਨਹ& ਤ�, ਕੀ ਗੱਲ ?' 

ਪਰਲੇ ਿਪੰਡ ਿਵਸਵੇਦਾਰ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਨਾਲੇ ਪਰਚੇ ਿਸਟੇ ਗਏ ਨ8 ।' 
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'ਕੋਈ ਫਿੜਆ ਵੀ ਿਗਆ ?' 

'ਨਹ&, ਸਭ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤ� ਨਹ& ਸੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਜਸਬੀਰ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਘਰ ਨਹ&। 
ਿਕਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਵਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ?' 

'ਚਲੋ ਉਹ ਤ� ਬਚੇ ?' ਜੈਲੇ ਨ8  ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ। 
ਜੈਲਾ ਿਬਲੂ ਦੀ ਬ�ਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨੰੂ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। 

'I ਤ� ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਐ। ਸਾਨੰੂ ਕੌਣ ਪੁੱ ਛਦੈ। ਪਰ ਰਹੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ& ਕਦ  ਤਲਾਸ਼ੀ 
ਹੋ ਜੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲਜ� ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤ� 9ਝ ਹੀ ਘੇਰ ਲ7ਦੇ ਨ8 । ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਸੂਹ ਿਮਲੀ 
ਿਖਸਕਨ ਦੀ ਕਰ&। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹ& ਲਗਦਾ।' 

ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਪ� ਪ� ਕਰਦੇ ਉਨ1 � ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। 

'ਚੰਗਾ ਮ7 ਿਪੰਡ ਚਲਦ7। ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਿਪੰਡ  ਪਤਾ ਘੱਲ ਦੰੂ।' 

'ਤੰੂ ਇਥੇ ਰਿਹ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਧੜਕਦੈ।' 

'ਬਸ ਡਰ ਿਗਆ। ਬੈਠ� ਿਕਵ> ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਰ ਵੀ ਤ� ਕਰਨੀ ਐ।' 
ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਿਵਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ 

ਿਪਆਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੇ ਿਵਸਵੇਦਾਰ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਬੇ-ਰਿਹਮੀ ਨਾਲ 

ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਸੀ। 
ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਵ> ਿਜਵ> ਬੰਨ1 ੀ ਬੰਨ1 ਾਈ ਪਰ1� ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨ8  ਤੁਰ 

ਿਪਆ। 
ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰੁਡਾ ਦੀਪ ਿਮਲ ਿਗਆ। 

'ਿਕਧਰ ਿਫਰਦ7 ਮੰੂਹ ਚੱਕੀ ? ਿਪੱਛੇ ਕੌਣ ਐ ? ਿਪਛ  ਭਾਵ> ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦੇ।' 

'ਐ ਂਿਕਵ> ਉਜਾੜ ਦੂ। ਜਾਨ8  ਹੁਣੇ।' 

'ਜਾਹ ਪਿਹਲ� ਖੇਤ ਨੰੂ। ਫੇਰ ਿਕਤੇ ਜਾਈ ਂਹੋਰ।' 
ਮ7 ਬਸ ਹੁਣੇ ਮੁੜਦ7।' 
ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ ਜ�ਦੈ। ਮ7 ਕੁੱ ਤਾ ਭGਕਦ7 ?' 

'ਜਦ  ਮ7 ਤੈਨੰੂ ਆਖਤਾ ਮ7 ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨO । ਤੰੂ ਿਕਹੜਾ ਮੰਨਦੈ।' 

'ਮੁੜਦਾ ਨੀ ਤੰੂ ਫੇਰ ?' ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਲਾਲ ਹੋਏ ਦੀਪ ਨ8  ਸਕੂਟਰ ਪੁੱ ਠਾ ਮੋੜ ਿਲਆ। 

'ਨਹ&।' ਜੈਲੇ ਨ8  ਵੀ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। 

'ਕੰਜਰ ਿਦਆ ਪੁੱ ਤਾ ਮੈਨੰੂ ਪਤੈ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਿਵਚ ਿਜਹੜਾ ਕੀਲਾ ਅਿੜਐ। ਤੜਕੇ ਈ ਲੱਗ ਿਪਆ 

ਿਜਹੜਾ ਲੜਨ।' 

'.......' ਜੈਲਾ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। 
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'ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਖ ਚਲਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮ ਦੀ। ਸੁਿਣਐ ਨਾਲ ਦੇ ਿਪੰਡ ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੁਿਣਐ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 
ਆ9ਦੇ ਨ8  ਉਹ ਕੰਜਰ ? ਪਤਾ ਨ8  ਕੌਣ ਨ8  ਉਹ ?' 

'ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆ9ਦੈ, ਨਾ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ। ਖ਼ੂਨ� ਖਾਨ� ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਖਪੇ ਸਾਨੰੂ ਕੀ।' 

'ਜਾ ਜਾ ਮਰ ਚੰਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸ>ਗਾ ਜਦ  ਮੂਧਾ ਪਾ ਿਲਆ। ਕੀ ਪਤੈ ਮਗਰ  ਕੀ-ਕੀ ਕਰਦੇ ਨ8 ।' ਤੇ ਬੁੜਬੁੜ 

ਕਰਦਾ ਦੀਪ ਸਕੂਟਰ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਿਗਆ। 
ਜੈਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਘੁਮੇਰੀਆਂ ਚੜ1ਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਿਠਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

'ਸੁਿਣਐ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ9ਦੇ ਨ8 ...ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਦ  ਮੂਧਾ ਪਾ ਿਲਆ...' 

'ਇਸ ਨੰੂ ਮ7 ਬੋਿਲਆ ਵੀ ਠੀਕ ਨੀ। ਜ�ਦੈ ਥਾਨ8  ਨੰੂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਸਾਹ ਐ। ਐਵ> ਨ� ਿਲਖਾ ਆਵੇ। 
ਕੁਟਾਪਾ ਹੀ ਚੜ1ਾਉਣੈ। ਿਜਵ> ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। 

ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੌਣ ਪੁੱ ਛਦੈ। ਇਹ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਨ8 । ਿਜਹਨੰੂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੜੀਸ ਲੈਣ। ਫੇਰ 

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ?.... 

ਉਨ1 � ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰ ਚੂ...। ਨਾਲੇ ਤੰਗ ਹੋਊ...। ਤੰਗ ਤ� ਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾਊ....ਿਕਤੇ ਉਨ1 � ਨੰੂ...ਿਵਚਾਰੇ ਘਰਬਾਰ 

ਛੱਡੀ ਿਫਰਦੇ ਨ8 । ਨਾ ਰੋਟੀ ਟੱੁਕ, ਨਾ ਿਫਕਰ, ਨਾ ਡਰ। ਰਾਤ ਆਏ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਿਲਸ ਸੂਹ ਕੱਢਣ  ਕਦ ਟਲਦੀ ਐ। ਉਨ1 � 

ਪਰਚੇ ਵੀ ਿਸਟੇ ਨ8 । ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਬਣੂ।' 
ਦਸ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱ ਟਣੇ ਉਹਨੰੂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਪੰਜ 

ਚਾਰ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਿਸਪਾਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਗਏ। 

'ਮੈਨੰੂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਠ8  ਵੀ ਜਾਣ।' 

'ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ...' 
ਉਨ& ਪੈਰ& ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਿਗਆ। ਬਾਹਣ� ਿਵਚਲੇ ਡਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਤਾੜਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਦੌੜ 

ਿਗਆ। ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ7ਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ। ਪਰ ਵਾਟ ਸੀ ਿਕ 

ਮੁਕਣ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੀ। 
 

 

30 

 

'ਲੈ ਕੁੜੇ ਮ7 ਆਿਖਆ ਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਵ> ਤ� ਨੀ ਘਰੇ ਐਸ਼� ਮਾਰਦੀ।' 

'ਇਹ ਤ� ਿਦਖਦਾ ਈ ਸੀ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਐ। ਪਰ ਤੰੂ ਿਕਹੜੀ ਨਵ& ਗੜਬੜ ਦੇਖੀ ਐ ?' 

'ਰਾਤ ਹਨ8 ਰੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ। ਆ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਕਰਤਾਰੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ? ਕਈ 

ਮੰੁਡੇ ਘਰ  ਿਨਕਲੇ ਨ8 ।' ਮ7 ਆਿਖਆ ਕੁਝ ਨੀ। ਉਹ ਮੰਨ8  ਨਾ। ਅਖੇ ਪਤਾ ਕਰ। ਮ7 ਭਾਈ ਗਈ ਉਠ ਕੇ। ਅੱਗ  ਉਥੇ 

ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਮਾਰੋ ਭਾਵ> ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਤ� ਉਦ  ਹੀ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਿਗਆ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤ� ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਮ7 ਕਈ 
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ਿਦਨ ਤਾੜਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਊ। ਦੋ ਿਤੰਨ ਮੰੁਡੇ ਬਰਿਛਆਂ ਵਰਗੇ। ਖੇਸੀ 
ਦੀਆਂ ਬੁਕਲ� ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਿਸੱਧੇ ਅੰਦਰ। ਕਰਤਾਰੋ ਨ8  ਉਠ ਕੇ ਇ9 ਬਾਰ ਖੋਲਤਾ, ਿਜਵ> 
ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ।' 

'ਲੈ ਪਿਹਲ� ਹੋਊਗੀ ਓ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ।' 

'ਹੋਰ ਕੀ ਨਹ&।' 

'ਸੁਣ ਤ� ਸਹੀ। ਆਪ ਤ� ਛੱਪਰ 'ਚ ਆ ਵੜੀ। ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠ8  ਰਹੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ  ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ 
ਖੁਆਈਆਂ, ਿਜਵ> ਭੁੱ ਖੇ ਹੋਣ। ਸੌ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।' 

'ਤੰੂ ਤ� ਿਸਧਰੀ ਐ।ਂ ਹੋਰ ਉਨ1 � ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹੰਦੀ। ਆਪ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਈ ਬਹਾਨ8  ਨਾਲ। ਅਗਲੇ 

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।' 

'ਲੋਹੜਾ ਆ ਿਗਆ। ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਮਾਵ� ਨ8 । ਿਹੱਕ ਤੇ ਕਾਰੇ ਕਰਾ9ਦੀਆਂ ਨ8 । ਵਾਿਹਗੁਰੂ ! 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ !!' 

'ਸੱਚ ਪੁੱ ਛ> ਤ� ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕਰੇ ਗੁੱ ਤ  ਫੜ ਲ� ਜਾ ਕੇ। ਿਦਉਰ ਤੇਰੇ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਦੇਖ 

ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੀ ਐ। ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਬਾਹ  ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕਥੇ 

ਚੰਨ। ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਮ7 ਫੇਰ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਮ7 ਆਿਖਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦੈ ਦੇਖੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ। ਿਪਛ  ਦੀ ਜਦ  ਿਵਰਲਾ 
ਥਾਨੀ ਦੇਿਖਆ ਇਕ ਤ� ਕਰਤਾਰੋ ਨਾਲ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਿਬਟ-ਿਬਟ ਗੱਲ� ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤ� 
ਿਦਖਦਾ ਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਿਜਵ> ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੇਠ� ਲਈ ਪਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਖਾਿਨਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤ ਲੱਗ 

ਿਗਆ ਝਟ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਤਾ।' 

'ਪਤਾ ਈ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੋਊ।' 

'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰੂਹ ਹਨ8 ਰੇ ਉਹ ਿਨਕਲਣਗੇ।' 

'ਹੂੰ  ! ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਿਪਓ ਦੀ ਿਪਲਸਨ ਤ� ਨੀ ਆ9ਦੀ ਬਈ ਇ9 ਬਣ ਠਨ ਕੇ ਿਨਕਲੇ।' 

'ਰਾਤ ਫੇਰ ਆਏ ਸੀ। ਦਬਾਦਬ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਿਨਕਲ ਤੁਰੀ। ਕਈ ਤ� ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੰੁਡੇ- 
ਖੁੰ ਡੇ ਵੀ ਆ9ਦੇ ਨ8 । ਲੈ ਉਹ ਡਬੇ ਕਾ ਿਬਲੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਸਬੀਰਾ ਵੀ ਿਫਰੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬੁਕਲ ਮਾਰੀ। ਮ7 ਛੱਡਦੀ ਆਂ 

ਪਛਾਨਣ । ਮ7 ਤ� ਪੁੱ ਛ ਵੀ ਿਲਆ। ਅਖੇ ਕੁਝ ਨੀ ਐਵ> ਬਸ। ਉਸ ਿਦਨ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਿਗਆ, 

ਹੁਣ ਤ� ਿਵਰਲ� ਿਲਪ ਲਈਆਂ। ਿਜਹੜੀ ਤਾਕੀ ਐ ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਤਾ।' 

'ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲਈ ਖੁੱ ਲ1ੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਘੱਟ ਐ।' 

'ਮੰੁਡਾ ਕੀ ਪਤੈ ਤਾਹ& ਲੜ ਕੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਅਗਲਾ ਜਰਦੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗਾ 

ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜ�ਦਾ ਸੀ।' 

'ਬਸ ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਐ।' 

'ਤ� ਫੇਰ ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖ�ਦੀ ਐ।' 

'ਤਾਹ& ਤ� ਿਵਆਹ ਨੀ ਕਰਦੀ। ਨਹ& ਕੋਠ8  ਵਰਗੀ ਕੌਣ ਘਰੇ ਰੱਖਦੈ।' 
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'ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਐ ਫੇਰ ?' 

'ਕੀ ਪਤੈ ? ਉਥੇ ਆਪ ਖੇਹ ਖ�ਦੀ ਹੋਊ।' 

'ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਹੁੰ ਦੀ।' 

'ਲੈ ਫੇਰ ਐ ਂ ਕਰ&। ਜਦ  ਕਦੇ ਹੁਣ ਆਏ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ  ਿਜੰਦਾ ਲਾ ਦ&। ਮਾੜਾ ਿਜਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ  ਆ 

ਜ&। ਫੇਰ ਦੇਖ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਭ�ਡਾ ਭੰਨ ਿਦਆਂ। ਕੀ ਬਣੀ ਿਫਰਦੀ ਐ।' 

'ਇ9 ਈ ਕਰੂੰ ।' 

'ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਿਦਖਾਦ& ਤਮਾਸ਼ਾ। ਿਕਤੇ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਜ&।' 
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ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਗਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਨੱੁਕਰ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਿਵਚ ਉਨ1 � ਦਾ 
ਦਫਤਰ। ਫਲੈਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪ<ੈਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੀ, ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ 

ਖੁੱ ਲ1ਦਾ ਸੀ। ਿਪਛਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਖੁਫੀਆ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ<ੈਸ ਮਾਲਕ� ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ 
ਿਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਗਲੀ ਿਵਚ ਖੁੱ ਲ1ਦਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਗਲੀ ਵਲ  ਅੰਦਰ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਪ<ੈਸ 

ਿਵਚ  ਛਪਦੇ ਸਪਤਾਿਹਕ ਪਰਚੇ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੀ। ਪਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਭਰ ਿਵਚ ਧੂਮ ਸੀ। ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਭਾਵ> ਕੁਝ ਵੀ 
ਚੰਗਾ ਨਹ& ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਂ ਿਕਸੇ ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਛਪੀ ਇੰਟਰਿਵਊ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਖਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਿਜੰਨ8  ਪੈਸੇ ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵਚ  ਿਮਲਦੇ 

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਿਵਚ  ਹੀ ਆ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਿਜਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਦੇ ਿਮਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ। ਸਭ 

ਤ  ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ-ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਪੰਜ& ਸੱਤ& ਿਦਨ& ਥਾਨ8  
ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜ�ਦੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੁੱ ਛਦੇ। 

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਛੇ ਪੇਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਪੰਝੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤ  ਘੱਟ ਨਹ& ਸੀ। 
ਉਨ1 � ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ<ੈਸ ਚਲਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਵੀਹ ਵੀਹ, ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਬੰਡਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਥ  ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ 

ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਰਚਾ ਿਨਕਲਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਉਸ ਿਦਨ ਗਲੀ ਿਵਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ। ਇਕ ਆ9ਦਾ ਇਕ 

ਜ�ਦਾ। ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਬੰਡਲ ਿਵਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਿਨਕਲਦਾ ਉਸ ਦਾ 
ਿਠਕਾਣਾ ਹੀ ਕੀ। 

ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪ<ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਇਥੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕਲਾਸ� ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਇਥੇ ਆ9ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ& ਸੀ। ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਮੰੁਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੋ ਕਲਾਸ ਿਵਚ 

ਪੜ1ਦੇ ਸਨ। 
ਇਹੋ ਿਟਕਾਣਾ ਸੀ ਿਜਥੇ ਿਪਛਲੇ ਅੱਠ� ਿਦਨ� ਤ  ਜੈਲਾ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
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ਸਵੇਰੇ ਮੰੂਹ ਹਨ8 ਰੇ ਉਹ ਉਠਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀਆਂ ਡਾਰ� ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ। ਿਮਸਤਰੀ ਆ9ਦੇ 

ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਦੇ। ਜਦ  ਵੀ ਕੋਈ ਿਮਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ 
ਜੈਲਾ ਉਠ ਕੇ ਸਿਤ ਸ<ੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ9ਦਾ। ਅਗ  ਨਾ ਸਿਤ ਸ<ੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ9ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ 
ਸੁਨ8 ਹਾ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਅੱਠ ਵੱਜ ਜ�ਦੇ। ਫੇਰ ਨG  ਤੇ ਦਸ। ਿਗਆਰ1� ਵਜੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲ7ਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਪ<ੈਸ ਿਵਚ 

ਆ ਬੈਠਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਿਵਅੰਗਮਈ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਵਾਕ 

ਦੁਹਰਾ9ਦੀ। 

'ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਦਾਸ ਿਕ9 ਹੁੰ ਨJ  ਵੀਰੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। 
ਤੰੂ ਹੱਟਾ ਕੱਟ7। ਿਦਹਾੜੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹ& ਹੁੰ ਦੀ।' 

ਜੈਲਾ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜ�ਦਾ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਆ9ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ, ਇਸ ਢ�ਚੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਾ ਔੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱ ਪ 

ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਕ ਹਉਕਾ ਭਰਦਾ। 
ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆ9ਦੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆ9ਦੀ। ਉਨ1 � 'ਤੇ ਇਹ 

ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। 

'ਤੰੂ ਰੋਟੀ ਿਕ9 ਨੀ ਫੜਦਾ ? ਮ7 ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਆਂ। ਖਾ ਲੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਆਪ� ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਿਮਲ ਤ� 
ਜ�ਦੀ ਐ। ਪਤਾ ਨੀ ਿਕੰਨ8  ਿਵਚਾਰੇ ਭੁੱ ਖੇ ਹੀ ਸG ਜ�ਦੇ ਨ8 । ਤੰੂ ਿਝਜਕਦ7 ਤੰੂ ਕੁਝ ਨਹ& ਿਦੱਤਾ। ਤੰੂ ਹਾਲੇ ਦੂਿਜਆਂ 

ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪੀ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੰੂ ਪ<ੈਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦ7। ਇਹ ਰੋਟੀ ਿਸਰਫ ਉਸ ਬਦਲੇ ਿਮਲਦੀ 
ਐ।' 

ਜੈਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦ  ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਵਧਦੇ ਉਹ ਿਪਆਰ-ਭਰੀ ਿਝੜਕ ਿਦੰਦੀ। 

'ਤੇਰਾ ਇਹ ਗ�ਧੀਵਾਦ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹ& ਚਲਣਾ। ਅਸ� ਭੁੱ ਖੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਨਹ& ਲ7ਦੇ। ਜੇ ਤੰੂ ਇਸੇ ਤਰ1� ਮਰਨJ  ਤ� ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ।' 

ਇਸ ਅੱਗੇ ਜੈਲੇ ਦੀ ਵੱਸ ਨਾ ਚਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡ ਲ7ਦਾ। ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਹੁੰ ਦੀ 
ਉਹ ਓਸ ਤ  ਅੱਧ ਵੀ ਨਾ ਖ�ਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਝੁਰਨ ਲੱਗ ਪ7ਦੀ। 
ਇਸ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਹਰ ਵਕਤ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। ਅਖੇ ਇਹ 

ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਸੱੁਖ, ਅਰਾਮ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ�। ਿਸਰਫ 

ਜੈਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ� ਲਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆ9ਦੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਿਪਆਰ ਦਾ ਿਕੱਡਾ ਕੁ ਸੋਮ� ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮੱੁਕਣ 

'ਚ ਨਹ& ਸੀ ਆ9ਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ� ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਕਦੇ। ਕਈ ਤ� ਆਖਦੇ ਸੀ ਜੇ ਿਕਤੇ ਇਹ ਇਥੇ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੈਲੇ ਨ8  ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੱੁਿਤਆਂ 

ਨਹ& ਸੀ ਦੇਿਖਆ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਿਨਕਲਦੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਡਲ� ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਰੁਝੀ 
ਰਿਹੰਦੀ। ਿਦਨ ਿਛਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਕਾਗ਼ਜ਼� 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਨੱਚਦੀ 
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ਰਿਹੰਦੀ। ਢੇਰ� ਦੇ ਢੇਰ ਉਹ ਕਾਗ਼ਜ਼� ਨੰੂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਿਦੰਦੀ। ਜੈਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ 
ਕੇ ਆਖਦੀ : 

'ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹ& ਕੀ ਹੋ ਜ�ਦੈ। ਵਧੀਆ ਿਲਿਖਆ ਨਹ& ਜ�ਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ 
ਐ। ਕਾਗ਼ਜ਼, ਪ<ੈਸ ਤੇ ਸਭ ਤ  ਵੱਧ ਸਮ�। ਘਟੀਆ ਿਲਖਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੈ।' 

ਜੈਲਾ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦਾ,ਜੈਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ<ੈਸ ਿਵਚ ਛੱਪਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼� ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਿਟਚ 

ਕਰਕੇ, ਬੰਡਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਬੰਡਲ� ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਲੇਬਲ ਸਪਤਾਿਹਕ ਪਰਚੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਮਝ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਕਈ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਜਦ  ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੇਹਲ ਿਮਲਦੀ ਉਹ 

ਕਾਗ਼ਜ਼� ਨੰੂ ਪੜ1ਨ ਬੈਠ ਜ�ਦਾ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਚੱਲਾ9ਦਾ। 

'ਇਹ ਿਕਥੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ....।' ਜੈਲਾ ਫੁਟ ਫੁਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪ7ਦਾ। ਕਈ ਪਲ 

ਕੁੜੀ ਖਮੋਸ਼ ਰਿਹੰਦੀ। ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰ ਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੀਰ ਵਧਾ9ਦੀ। 
ਰੋ ਕੇ ਤੰੂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇ। ਰੋਣਾ ਤ� ਕਾਇਰ� ਦਾ ਕੰਮ ਐ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ� ਦੀ ਮੌਤ 

ਮਿਰਐ। ਬਹਾਦਰ� ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਦੇ, ਰ ਦੇ ਨਹ& ਹੁੰ ਦੇ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮ� ਖ�ਦੇ ਨ8 ।' 

'ਿਕਹੜੇ ਥਾਨ8  'ਚ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ? ਮੈਨੰੂ ਬੰਬ ਿਦਉ ਮ7 ਲੜ�ਗਾ... ਮ7 ਲੜ�ਗਾ...' 

'ਤੰੂ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ ਕਰ। ਜਦ  ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੈਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।' 
ਮੈਥ  ਪ<ੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉ। ਮ7 ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੰੂ ਲੜਨ ਿਦਉ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਇਥੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ 

ਦੀਦੀ....।' 

'ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਸG ਜਾ। ਤੈਨੰੂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੁੰ ਨੀ ਆਂ ਤੰੂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਿੜ1ਆ ਕਰ। ਪਰ ਤੰੂ ਨਹ& ਟਲਦਾ। 

ਤੈਨੰੂ ਿਕਤੇ ਛੱੁਟੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ।' 
ਕੁੜੀ ਦੀ ਿਝੜਕ ਅੱਗੇ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ ਕੇ ਜੈਲਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਿਵਚ ਜੱੁਟ ਜ�ਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਉਠਦਾ ਤੇ ਫੇਰ 

ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਤੁਰਦਾ। ਅੱਠ� ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਜਦ  ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਉਛਲ ਚੁਕੇ ਸਨ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ 

ਕੰਮ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਿਮਸਤਰੀ ਦੀ ਥ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਬਾਬੂ ਨ8  ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 

'ਕੀ ਿਦਹਾੜੀ ਐ ਤੇਰੀ ?' ਬਾਬੂ ਨ8  ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਪੁੱ ਿਛਆ ਸੀ। 
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਦਉ।' ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤ  ਤੰਗ ਆਇਆ ਜੈਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖ�ਦੇ ਉਹਨੰੂ ਸ਼ਰਮ ਆ9ਦੀ ਸੀ। 

'ਨਹ&। ਪਿਹਲ� ਖੁੱ ਲ1ੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਐ। ਿਪੱਛ  ਰੌਲਾ ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹ&।' 

'ਮ7 ਨੀ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ9ਦਾ। ਆਪੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਦਉ।' ਤੇ ਬਾਬੂ ਉਹਨੰੂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। 
ਦੁਪਿਹਰੇ ਇਕ ਵਜੇ ਜਦ  ਉਹ ਪ<ੈਸ ਖਬਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਦੀਦੀ ਨ8  ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ 

ਕੀਤਾ।  

'ਮੁਬਾਰਕ� ਵੀਰ ਜੀ। ਕੰਮ ਿਮਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ�।' ਜੈਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਹੀ ਸਨ, ਜਦ  ਉਹ 

ਬੋਲ ਪਈ। 
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'ਬੁਝ ਿਲਆ ਨਾ। ਇਹ ਐ ਕੰਮ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਿਚਹਰਾ। ਿਜਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਐ। ਅੰਦਰ ਨਹ& ਆਉਣਾ 
ਅੱਜ ?' 

'ਨਹ& ! ਮੁੜਨJ । ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰ ਚੂੰ । ਆਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਦੇਰ ਹੋਏ ਆI। ਲ7ਟਰ ਪੈਣੈ।' 

'ਅੱਛਾ ! ਜਾ। ਠੀਕ ਸਮ> ਆ ਜਾਈ।ਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਉਵ> ਿਜਵ> ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਏ।' 

'ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।' 
ਉਸ ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨ8  ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਸਨ, ਜਦ  ਉਨ1 � ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ 

ਹੋਈ। 

'ਤੰੂ ਹੁਣ ਆਇਐ ਂ ?' ਸਰੋਜ ਦੀਦੀ ਉਡੀਕ ਕੇ ਸG ਗਈ। 'ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮ7 ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਾਹ ਸG ਜਾ। ਕੱਲ1 
ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਿਬਨ� ਨਹ& ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ।' 

ਿਤੰਨ� ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਜਦ  ਉਹਦਾ ਿਹਸਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੰੂ ਪੰਦਰ� ਰੁਪਏ ਿਮਲੇ। ਵਾਧੂ ਲਿਗਆ ਸਮ� 
ਿਕਧਰੇ ਉਡ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਖ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ 
ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਦੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਿਕਆ। 

'ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਉਥੇ ਹੀ ਿਜਉ। ਿਜਸ ਿਜਸ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊ ਰੱਖ ਲ�ਗੇ।' ਆਉਣ ਲੱਿਗਆਂ ਬਾਬੂ ਨ8  ਹੁਕਮ 

ਿਦੱਤਾ। 
ਸਾਰੇ ਮੰੂਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਘਰ� ਨੰੂ ਪਰਤ ਗਏ। ਜੈਲਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਸੀ ਦੀਦੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਹੋਰ� ਦੇ ਹੱਕ ਤ� ਕੀ 

ਉਹ ਤ� ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੁਟਾ ਚਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ ਅਬਦਲ ਖ਼� ਨ8  ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ 

ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਰੋਿਕਆ। 

'ਕੱਲ1 ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦੈ ?' 

'ਇਹਨ� ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਐ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤ� ਦੱਸ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ 

ਪੈਸਾ ਨਹ& ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ?' 

ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪੰਦਰ� ਿਮਲ ਗਏ। ਆਪ� ਨੰੂ ਤ� ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਨੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨ8  ਬਾਅਦ ਇਨ1 � ਦਾ ਮੰੂਹ 

ਦੇਿਖਐ।' 

'ਸਾਨੰੂ ਹੱਕ ਨਹ& ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਵ> ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।' 

'ਲੱਗਦੈ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਜਲਾ ਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਰ&-ਰ& ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਫੇਰ ਹੱਕ� ਹੁੱ ਕ� ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੰੂ 

ਨਾ ਅਉੜਦੀ। ਿਜਹੜਾ ਿਮਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਅੱਲ1ਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ।' 

'ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਫੇਰ ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਆਉਣੈ' ? ਿਮਸਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨ8 ।' 

'ਖ਼ੁਸ਼ ਨ8  ਤ� ਆ ਜ� ਗੇ।' 

'ਪਰ ਰੁਪੀਈਏ ਚਾਰ ਿਮਲਣਗੇ। ਇਕ ਰੁਿਪਆ ਿਮਸਤਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੂ। ਬੋਲ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ?' 

'ਇਹ ਤ� ਧੋਖੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੰੂ ਿਨਯਮ ਨਹ& ਤੋੜਨ8  ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ 

ਿਸਧ�ਤ ਨਹ&।' 
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'ਿਕਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਥੇ ! ਸਭ ਖਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨ8 । ਿਦਹਾੜੀ ਉਸੇ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਏ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਤਰੀਆਂ 

ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਿਫਰਨ ਧੱਕੇ ਖ�ਦੇ। ਤੰੂ ਨਵ� ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੰੂ ਇਥ  ਦੀ ਖਬਰ ਨੀ।' 

'ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮ7 ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਹ& ਕਰਨ8 ।' 

'ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮ7 ਤ� ਚਲਦ�। ਸਾਨੰੂ ਤ� ਚਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨ8 । ਦੋ ਸੇਰ ਆਟਾ ਕੋਟਾ ਆਊ...' ਤੇ ਉਹ 

ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਿਗਆ। 
ਇਸ ਨਵ& ਿਕਸਮ ਦੀ ਲੱੁਟ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 
ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ<ੈਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਿਗਆ ਤ� ਜੋ ਇਸ ਨਵ& ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ 

ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਿਤੰਨ� ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਉਦਾਸ ਸਰੋਜ ਦੀਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੰੁਮ ਰਹੀਆਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੱਲ 

ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜ�ਦੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਤ  ਹਾਲ& ਇਕ ਪੰਨਾ ਵੀ 
ਨਹ& ਸੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ1� ਿਖਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਹੱਥਲਾ ਪੈਨ ਉਹਨ8  ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਏ ਲ7ਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਿਨੱਕੇ 
ਿਜਹੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ। ਕਈ ਿਮੰਟ ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦ  ਕੁਝ 

ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕਾਗ਼ਜ਼� ਵੱਲ ਮੋੜ ਲ7ਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੀ ਰਾਤ 

ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ, ਿਜਸ ਦੀ ਪ<ੇਰਨਾ ਨ8  ਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਇਨ1 � ਰਾਹ� ਦਾ ਜਾਣੂ 
ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਲੰਬੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਿਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਿਵਚ 

ਮੌਤ ਦੇ ਿਬਨ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਗਦਗ 

ਕਰਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਖ ਸਕੀ। ਵਾਹੋ-ਧਾਹੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚ  ਅੱਥਰੂ ਵਿਹਣ 

ਵਿਹਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨ8  ਿਜਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੰਮੇ ਸਨ ਉਹੋ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਿਕਹੜੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ 

! ਸਗ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ& ਤੋਰਨ ਦਾ ਉਹਨੰੂ ਿਜਗਰਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਕੱਲ1 ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਗਆਂ ਨੰੂ, ਕੱਲ1 ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਤੇ ਹੁਣ, ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ1 � ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹ& ਸੀ। ਖਬਰ� ਿਲਆਉਣ 

ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ  ਵੀ ਕੋਈ ਨਹ& ਸੀ ਮੁਿੜਆ। 

'ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚGਕੀ 'ਤੇ ਧਾਵਾ...' ਉਹ ਮੁੜ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਤ  ਅੱਗੇ ਕੀ ਿਲਖੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਫਲਤਾ ਜ� ਅਸਫਲਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਫਲਤਾ 
ਿਲਖਣ ਨੰੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦ  ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪ7ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਅਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆ9ਦੀ। ਕਈ 

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨ8  ਭਰ ਿਦੰਦੀ। ਫੇਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਵ� ਆਰਟੀਕਲ 
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ਝਰੀਟ ਿਦੰਦੀ। ਿਕਸ ਨੰੂ ਛਪਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਉਸ ਲਈ ਪਹਾੜ ਿਜੱਡਾ ਪ<ਸ਼ਨ-ਿਚੰਨ1  ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਹਦੇ 

ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਭੇਜਿਦਆਂ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਫਟਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਧਰੋਹ ਵੀ ਉਸ ਤ  
ਨਹ& ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ। 

ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਿਵਚ ਉਹਨ8  ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਕੇ ਿਲਖੇ ਤੇ ਜਾਲੇ ਸਨ। 
ਦੋ ਵਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਲਵੇ। ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ 

ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦ  ਦਾ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ� ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ� ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪ<ੇਮੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਵਚ ਸਮੋ ਜਾਣ ਨੰੂ ਕਰਦਾ। 

ਸਮ> ਨੰੂ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਲ7ਪ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ। ਲ7ਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਿਜ9-ਿਜ9 ਛੋਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਗਈ 

ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਨ8 ਰਾ ਵਧਦਾ ਿਗਆ। 9ਗਲ� ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਿਸਰਫ ਉਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, 
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹਨ8 ਰੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ। 

ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਡੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨ8 , ਤੇ ਉਸ ਕੋਨ8  ਿਵਚ ਪਏ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਕ ਖੁੰ ਝੇ 

ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹਨ8 ਰਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਿਜਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਿਕਰਨ ਨਹ&। ਹਨ8 ਰੇ ਤ  
ਡਰਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਇਸ ਲ7ਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਿਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਪਰ ਇਸ ਹਨ8 ਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਤੈਹ� ਪਾਸ਼-ਪਾਸ਼ ਿਕ9 ਨਹ& ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ? ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਬੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੀ ਮੁੜ ਹਨ8 ਰਾ। ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਲ7ਪ ਈ ਨਹ& ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਸਾਡੇ 

ਪਰਛਾਵ> ਵੀ ਤ� ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਅਿੜਕਾ ਨ8 । ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵ� ਿਕੰਨਾ ਹਨ8 ਰਾ ਪਸਾਰ ਿਰਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ  ਵੀ ਕਈ 

ਗੁਣ� ਿਜ਼ਆਦਾ। ਕਦੇ ਇਨ1 � ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਤ  ਵੀ ਖਿਹੜਾ ਛੁਟੇਗਾ ? ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਤ� 9ਝ 

ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਐ। ਜਦ  ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੈਰ� ਤੱਕ ਿਸਮਟ ਜ�ਦੇ ਨ8 । ਇਨ1 � ਤ  ਿਪੱਛਾ 
ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਲਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਹੋਰ...' 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ਕ 9ਗਲ� ਲ7ਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੰੂ ਮੁੜ Aਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ 

ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਫੇਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 

'ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਤ� ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਕਾਰ ਿਦਸਦੇ ਨ8 । ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ। 
ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਸਿਟਿਚੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹ ਬਾਈਿਡੰਗ ਕਰਨ...। ਹੁਣ ਮ7 ਸਭ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਪਛਾਣ 

ਸਕਦੀ ਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤ� ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਨਹ& ਤ� ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਹਨ8 ਰਾ ਹੀ ਹਨ8 ਰਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੋ ਿਜਹਾ। 
ਨਾ ਕੋਈ ਿਚੱਟਾ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਲਾ। ਸਭ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਕਾਲੇ। ਉਫ਼। 
ਦਗਦਗ ਕਰਦੇ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਦੇਖਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਜੇ ਇਕੋ ਲ7ਪ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਰੁਸ਼ਨਾ ਸਕਦੈ...' 
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ਤਾੜ ਦੇਣੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲ7ਪ ਦੀ ਿਚਮਨੀ ਿਤੜ ਕੇ ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਫੇਰ 

ਹਨ8 ਰਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਲ7ਪ ਦੇ ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸੁਰਜੀਤ 

ਵੱਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 

'ਮ7 ਗ਼ਲਤ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਪਹੁੰ ਚ ਤ  ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰ ਦੈ। ਿਚਮਨੀ ਟੱੁਟਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ  ਿਗਆ...' ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੜ1 ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਖੱਬੀ ਨੁਕਰ  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਿਲ1ਆ ਤੇ 

ਚਾਨਣ ਦਾ ਇਕ ਹੜ1 ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਫੈਲ ਿਗਆ। 

'ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਦੀ...' ਟਾਰਚ ਲਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। 

'ਇਨ1 � ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਲ7ਪ� ਤ  ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਅੱਕ ਿਗਐ। ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ।' 
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟਾਰਚ ਦੀਦੀ ਦੇ ਘਬਰਾਏ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਘੋਖ ਰਹੀ ਸੀ। 

'ਸੋਨੰੂ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰ ਆਿਖਐ...। ਖੈਰ ! ਤੁਸ& ਹੁਣ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਿਗਐ।' 

'ਅਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਿਚੜ ਐ। ਤੰੂ ਜਾਹ ! ਟਾਰਚ ਇਥੇ ਰੱਖ ਦੇ।' 

'ਿਲਆਉ ਜੋ ਿਲਿਖਐ ਿਦਉ ? ਤੇ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਉ।' 

'ਅੱਜ ਮ7 ਕੁਝ ਨਹ& ਿਲਿਖਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਦੇ ਿਲਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕ�। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦੈ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਦੀ ਸੋਚਣ 

ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮ7 ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹ& ਸਕ�ਗੀ।' 

'ਜੈਲਾ ਿਕਧਰ ਿਗਆ ?' 

'ਸG ਿਗਆ। ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਸੁਿਰੰਦਰ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਿਵਚ ਿਲਜਾ ਿਰਹੈ।' 

'ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਲਿਖਐ ?' 

'ਿਲਿਖਐ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੈ। ਇਨ1 � ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਨੰੂ ਕੌਣ ਤੋੜੇ। ਇਸ ਲਈ 

ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐ। ਪਰ ਭੁੱ ਖ ਨ8  ਉਨ1 � ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਖਐ। ਿਤੰਨ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਵੀ ਗਏ 

ਨ8 , ਫੇਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਸ ਨਹ& ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।' 

'ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਲੋਟੂ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ? ਿਨਤ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸ�।' 

'ਿਥਊਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡੋ। ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੱੁਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਸ& ਲੜਨJ । ਤੇ ਬਸ !' 

'ਠੀਕ ਐ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਜ� ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਿਲਐ। ਇਨਕਲਾਬ ਕੋਈ 

ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹ&। ਇਸ ਤਰ1� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰੋ ਦੀਦੀ।' 

'ਤੰੂ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਨਰਾਸ਼ਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋ। ਮ7 ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕੋਈ ਖਬਰ 

ਨਹ& ਆ9ਦੀ ਮ7 ਸG ਨਹ& ਸਕਦੀ।' 

'ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਏ ਦੀਦੀ....' 

'ਕੀ ? ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਨਹ&। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ....। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ...।' ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਮ ਚੜ1 ਿਗਆ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਖੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰੀਵਰਤਨ� ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨ8  ਮੇਜ਼ 'ਤੇ 

ਮੱਥਾ ਿਟਕਾ ਿਲਆ। ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਸਸਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। 
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ਨੌਜਵਾਨ ਿਜਵ> ਬੁੱ ਤ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਨਰਾ ਪੱਥਰ। ਚੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਦੀਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਿਰਹਾ। 
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ਿਜਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੈਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ  ਸੱਤ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੰੂਹ ਹਨ8 ਰੇ ਉਠਦਾ, ਚਾਰ 

ਮੀਲ ਬੱਸ ਉਤੇ ਤੇ ਿਤੰਨ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਜ�ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨ8  ਿਪੰਡ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਉਨ1 � ਿਵਚ 

ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਉਹਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਿਮਲੀ। 
ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ7ਦਾ। 

ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਿਦਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਮੇਟ ਤ  ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਨੰੂ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨ8  ਆ9ਦੀ 
ਸੰਗਰ�ਦ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ& ਇਸ ਸੜਕ ਨੰੂ ਖੋਲ1ਣਾ ਸੀ। ਸੰਗਰ�ਦ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰ� ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲ& 
ਅੱਧ ਨਾਲ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਸੁਬ1ਾ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਚੱਕਰ ਪ7ਦੇ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਦੇ ਕੰਨ ਿਖੱਚੇ ਜ�ਦੇ। 
ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਸਆਪਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ। 

ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਕੰਮ ਚਲਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤਕ ਦੀ ਵੇਹਲ ਨਾ 
ਿਮਲਦੀ। ਦੇਸੀ ਲੇਬਰ ਤ� ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁਸਮੁਸੇ ਤਕ ਛੁਟੀ ਕਰ ਜ�ਦੀ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੇਬਰ ਨੰੂ ਗੈਸ� ਦੀ 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ7ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ1 � ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘੜੀਸ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ। 

ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅੱਠਵ� ਿਦਨ ਸੀ ਜਦ  ਬੂਟਾ ਇਸੇ ਕਾਹਲ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਪੱਛੇ ਬਣੀ ਿਤੰਨ 

ਫਰਲ�ਗ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱੁਕ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੂਟਾ ਲੱੁਕ ਦੇ ਢੋਲ� ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਜਲਦੇ ਰੱਖਣ 

ਿਵਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਕੜ� ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਲਾ 
ਦੁਪਿਹਰੇ ਹੀ ਜਲ ਕੇ ਬੁਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਟ ਦੀਆਂ ਿਝੜਕ� ਅੱਡ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਕ ਦੇ 

ਬੂਟੇ ਨ8  ਸੇਰ ਭਰ ਲੱੁਕ ਦਾ ਗੋਲਾ ਿਵਚ ਦੇ ਮਾਿਰਆ। 
ਮੰਚੂ ਮੰਚੂ ਕਰਦੀ ਅੱਗ ਭ�ਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚ ਪਈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ� ਉਹਦਾ ਮੰੂਹ ਮੱਥਾ ਝੁਲਸ ਗਈਆਂ। 

ਲੱੁਕ ਲੈਣ ਆਏ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨ8  ਜਦ  ਉਹਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਦੇਿਖਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕ� ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ 
ਸਾਰੀ ਦਾੜ1ੀ ਜਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਖ� ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਸੇਕ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ 
ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕ� ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ 

ਜੁੜੀ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਟ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਸਭਨ� ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੇ। 

'ਤੁਸ& ਸਾਰੇ ਿਕ9 ਮਰ ਗਏ ? ਕੰਮ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਵੋ। ਿਕਧਰੇ ਨਹ& ਮਰਦਾ ਇਹ !' 

'ਇਕ ਜਣਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਛਾਵ> ਿਲਟਾ ਿਦਉ। ਦਸ� ਿਮੰਟ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ।' 
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ਪਰ ਰ& ਰ& ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਿਵਚ  ਇਕ ਵੀ ਿਖਸਕਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹ& ਸੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਮਰ ਰਹੇ 
ਬੂਟੇ ਿਵਚ  ਆਪਣਾ ਭਿਵੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

'ਮ7 ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨ8 । ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੰੂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ।' 
ਓਵਰਸੀਅਰ ਆਪ ਕੜਿਕਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲੀਆਂ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਭ 

ਿਖੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਪੈਰ� 'ਚ ਬੇੜੀ ਿਜਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ1 � ਦਾ ਅਗਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਕਧਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

'ਇਸ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।' ਿਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨ8  ਰਾਏ ਿਦੱਤੀ। 

'ਿਟਕ ਕੇ ਬਿਹ ਓਏ ਬੁਿੜਆ। ਤੋਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਕਰੂ।' 

'ਕੁਝ ਿਕ9 ਨੀ ਹੋਇਆ। ਦਾੜ1ੀ ਤ� ਸਾਰੀ ਮੱਚ ਗੀ। ਚਮੜੀ ਿਪਘਲੀ ਪਈ ਐ। ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਿਖ਼ਆਲ ਐ 

ਕੁਝ ਨੀ ਹੋਇਆ ?' ਇਹ ਮੀਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕਰੀ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੂਰ  ਨ8 ਿੜ9 ਭਤੀਜਾ 

ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

'ਿਜਸ ਦੇ ਜੋ ਜੀ ਆ9ਦੈ ਕਰੋ। ਮ7 ਿਕਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀ ਲਾਉਣੀ। ਕੰਮ ਸੋਡੇ ਿਪਉ ਵਾਲਾ ਨੀ।' 

'ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਸਾਨੰੂ ਬੰਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰੇ ਨ8 । ਅਸ& ਸੋਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਆਂ। ਨਹ& ਆ ਓਏ ਕਾਮਰੇਟਾ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇਨ1 � ਫੇਰ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਣੈ ਕੁਝ ਨੀ ਹੋਇਆ।' 
ਜੈਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਖਿੜਆ। 
ਉਨ1 � ਨੰੂ ਬੜੀ ਿਨਰਾਸਤਾ ਹੋਈ ਜਦ  ਸ਼ਿਹਰ ਜ�ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦੀ ਜੀਪ ਨ8  ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਜਾਣ  

ਨ�ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

'ਮ7 ਪੰਜਾਹ ਥਾਵ> ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਨ8 । ਇਹ ਅੰਬੋਲ7ਸ ਨਹ&। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ।' 

'ਤੰੂ ਤ� ਪਾਗ਼ਲ ਐ।ਂ ਇਨ1 � ਤ  ਕੀ ਆਸ ਕਰਦ7। ਚਲ ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ। ਉਹੋ ਕਰ ਸਕਦੈ 

ਹਮਦਰਦੀ।' 
ਬੂਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਜ�ਦੀ ਊਠ-ਗੱਡੀ ਿਮਲ ਗਈ। ਿਢੰਚੂ-ਿਢੰਚੂ ਕਰਦੀ ਰੇੜ1ੀ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ 

ਅਪੜਣ ਤਕ ਗੂੜ1ਾ ਹਨ8 ਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
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ਅੱਠ� ਘੰਿਟਆਂ ਤ  ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹ& ਸੀ। ਿਤੰਨ� ਘੰਿਟਆਂ ਤ  ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਲ& 
ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨ8  ਉਨ1 � ਦਾ ਹਾਲ ਨਹ& ਸੀ ਪੁੱ ਿਛਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਲਾ ਕੰਪਾਊਡਰ ਤਕ ਚੱਕਰ 

ਕੱਟ ਆਏ ਸਨ। ਆਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹ& ਸੀ ਆਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ 

ਉਹ ਿਖਝਦਾ-ਿਖਝਦਾ ਆਇਆ। ਇਕ ਡੱਬੀ ਮਲ1ਮ ਦੀ ਫੜਾ ਕੇ ਬੋਿਲਆ : 

'ਇਸ ਨੰੂ ਜਲੀ ਥ� 'ਤੇ ਮਲਦੇ ਰਹੋ।' 

'ਜੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਿਦਉ ? ਇਹ ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਤ  ਬੇਸੁਰਤ ਐ।' 
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'ਸੋਨੰੂ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਉਹ ਿਮਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਿਕਤੇ ਐਵ> ਆ9ਦਾ ਿਫਰਦੈ ?' 

'ਉਹ ਤ� ਠੀਕ ਐ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤ� ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਐ। ਸੇਕ ਕੁਛ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੱਗ ਿਗਆ।' 

'ਕੋਈ ਨਹ& ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤ� ਵਰਤੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਿਹਬ ਿਡਲਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਗਏ ਨ8 । ਹੈ ਨਹ& 

ਘਰੇ। ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ।' 
ਿਬਨ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਨ1 � ਇਕ ਬ7ਚ ਉਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ 

ਉਨ1 � ਪ<ਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ� ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖਟਕਾਏ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨ8  ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ1 � ਦੀ ਸਾਰੀ 

ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜਦੇ। 

'ਇਹਨੰੂ ਪਿਟਆਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ<ਬੰਧ ਨਹ&।' 
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਨ1 � ਤ  ਛੁਪੀ ਨਹ& ਸੀ। ਉਹ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਾ ਉਨ1 � ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 

ਧੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। 

'ਇਥੇ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱ ਛਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ।' ਮੀਤੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ 

ਜੈਲਾ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਿਗਆ। 
ਿਜਸ ਆਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕੋਲੇ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਤ  ਕਈ ਗੁਣੇ ਿਨਰਾਸਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ 

ਿਖ਼ਆਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਵਰੁਧ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਲੂਸ ਕਢਾਏਗਾ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਬੂਟੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ 

ਇਕੱਠ8  ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੀਤੋ ਤੇ ਜੈਲੇ ਦੇ 

ਲੇਬਰ ਿਵਚ  ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ� ਧਮਕੀਆਂ ਨ8  ਸਭ ਦੇ ਸੀਨ8  ਧੜਕਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਦੁਪਿਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੀ ਲੇਬਰ ਦੇ 

ਉਹ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਿਕਸੇ ਨ8  ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੂਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹ& ਪੁੱ ਿਛਆ ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨ8  ਕੋਈ 

ਹਮਦਰਦੀ ਪ<ਗਟਾਈ। ਉਨ1 � ਦੇ ਇਸ ਡਰਪੋਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਰੁਖੇਪਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਨ1 � ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹ& ਸੀ। ਜ� ਫਰੇ ਭੁੱ ਖ ਨੰਗ ਨ8  ਇਹ ਿਨਗਲ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਨ1 � ਨੰੂ ਵੀ 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਿਦਖਾਈ ਨਹ& ਿਦੰਦੀ ? ਕੀ ਇਨ1 � ਦੇ ਟੱਬਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ1� ਸਿਹਕਣਾ ਨਹ& ਪਏਗਾ ? ਇਹ ਕੁਝ 

ਪ<ਸ਼ਨ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦੇ ਿਜ਼ਹਨ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ1 � ਪ<ਸ਼ਨ� 'ਚ ਉਲਿਝਆ ਉਹ ਇਕ-ਇਕ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 

ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਉਦਾਸ ਸਨ। ਉਨ1 � ਦੇ 

ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ1 � ਦੇ ਹ ਠ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਉਹਨ8  ਆਪੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਮਰ ਰਹੇ ਬੂਟੇ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਰੋਸ ਪ<ਗਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਾ ਉਨ1 � 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਇਧਰਲੇ ਕੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰਲੇ 

ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ। 

'ਤੁਸ& ਲੋਕ ਿਬਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਨੰੂ ਦੋਹ& ਹੱਥ& ਲੱੁਟ ਰਹੇ ਨ8  ਤੇ ਤੁਸ& ਚੁੱ ਪ ਕਰੇ ਬੈਠ8  ਹੋ। 
ਤੁਸ& ਇਕੱਠ8  ਹੋਣ ਦੀ ਥ� ਰੁਸ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਿਪਆ ਮਰੇ। ਸੋਨੰੂ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਨੀ ? ਜੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਭ 

ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ...' ਿਖਝ ਕੇ ਜੈਲਾ ਤਾਅਨ8  ਮਾਰਨ ਲੱਿਗਆ। 



95 

 

'ਿਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸ& ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਬੈਠ8  ਸੀ। ਉਦ  ਿਕਸੇ 

ਰਾਜਸਥਾਨੀਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਸਾਨੰੂ ਿਵਚੇ ਘੜੀਸ ਿਲਆ। ਪੱਿਕਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐ। 
ਸਾਡਾ ਕੀ ਐ ਜਦ  ਿਦਲ ਕਰੇ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਹਲੇ ਬੈਠ8  ਸੀ। ਨਾ ਬਿਣਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। 

ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਸਾਤ  ਨੀ ਲਏ ਜ�ਦੇ। ਕੰਮ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੁਸ& ਰਾਹ ਫੜਦੇ ਓ। ਅਸ& ਿਕਥੇ ਮਰ�ਗੇ ?' 

'ਚਲੋ ਸੋਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ। ਦੋ ਚਾਰ ਿਛੱਲੜ ਇਕੱਠ8  ਕਰ ਿਦਉ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 

ਿਕਹੜਾ ਰੋਕੜ� ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨ8 ।' 
ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਿਮਲੀ। ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤੇਰ1� ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਏ। ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਵੀ 

ਉਹ ਅਫਸਰ� ਕੋਲੇ ਿਗਆ। 

'ਇਥੇ ਇਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਮਿਰਆ ਈ ਰਿਹੰਦੈ। ਜੇ ਇ9 ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ� ਤ� ਇਥੇ ਹੀ 
ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ।' ਕਈਆਂ ਨ8  ਘਿੜਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨ8  ਇਕ ਅੱਧ ਰੁਿਪਆ। 
ਜਦ  ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਿੜਆ ਮੀਤੇ, ਜੈਲੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਿਦਹਾੜੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਿਤਰਾਸੀ 
ਰੁਪਏ ਬਣੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਚੰਦ ਕੁ ਰੁਿਪਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੰੂ ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹ& ਸੀ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੂਟੇ 

ਨੰੂ ਉਥੇ ਹੀ ਲੁਟ&ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। 

'ਜਦ  ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ  ਛੱੁਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਸੁਹਪੱਣ ਵੀ 
ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। 
ਜੈਲਾ ਇਨ1 � ਤਰ1�-ਤਰ1� ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤ  ਤੰਗ ਆ ਿਗਆ। ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ<ੈਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਗਆ। 

'ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਮ7 ਿਪੰਡ ਈ ਪਰਤ ਜਾਣੈ। ਘਰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। 
✬✬✬ 
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ਿਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ1� ਢਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ  ਜੈਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁਕੀ ਬਸ  ਉਤਿਰਆ। 
ਚੁਫੇਰਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਿਹਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜੈਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਕੀ ਐ ਕੋਈ ਿਮਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚਾਰ  ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਖਮੋਸ਼ੀ ਤ  ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। 
ਉਹ ਗੱਠੜੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਡੰਡੀ-ਡੰਡੀ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਇਕ ਤ� ਭੁੱ ਖ ਨਾਲ ਸਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, 
ਦੂਜੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ  ਘਰ  ਿਵਛੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱ ਲੇ 

ਉਹਦੇ ਕਪਿੜਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਅਗ�ਹ ਲੰਘ ਜ�ਦੇ। ਿਬਜਲੀ ਚਮਕਦੀ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ 

ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲ7ਦਾ। 
ਿਪੰਡ  ਗਏ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਦੋ ਹੀ ਮਹੀਨ8  ਹੋਏ ਸਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਇ9 ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ> ਯੱੁਗ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ। 

ਬੰਸੋ, ਕਰਤਾਰੋ ਤੇ ਯਾਰ� ਦੋਸਤ� ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨੰੂ ਤੜਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਕੀ ਸੋਚਦੇ 

ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
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ਿਬਜਲੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਮਕੀ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਿਜਵ> ਕੋਈ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਬੁਕਲ ਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਉਧਰ ਨੰੂ ਭੱਿਜਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਗਏ। ਿਖ਼ਆਲ� ਨੰੂ ਸਮੇਟਦਾ ਉਹ ਪਰਛਾਵ> ਵੱਲ 

ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਿਗਆ। 

'ਿਕਹੜੈ ਬਈ ? ਬੱਸੋ ਆਇਐ ਂ?' 

ਜੈਲਾ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਿਗਆ। 

'ਜੈਲਾ ਐ ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਕਧਰ  ਕੰਜਰਾ ?' 

'ਸੰੁਦਰ ਐ ?' ਜੈਲੇ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਘੱੁਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। 

'ਆਹੋ !' 

'ਿਕਧਰ ਜਾਨJ  ?' 

'ਬੱਸ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਟ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨ8  ਆਉਣਾ ਸੀ।' 

'ਬੱਸ ਤ� ਕਦ  ਦੀ ਗਈ। ਆ ਚੱਲੀਏ ਫੇਰ।' 

'ਹੋਰ ਨੀ ਆ9ਦੀ ਕੋਈ ?' 

'ਬੱਸ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਨਹ& ਆਈ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਉਹ।' 

'ਆਹੋ ! ਦੇਖ& ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ?' 

'ਮ7 ਿਕਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦ7 ? ਆ ਕੋਈ ਿਪੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ।' 
ਤੇ ਗੱਲ� ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਏ। 

'ਿਕਧਰ ਿਰਹਾ ਓਏ ਇੰਨਾ ਿਚਰ ? ਮ� ਤੇਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰ ਦੀ ਿਫਰੇ। ਇਹ ਤੰੂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।' 

'ਤੰੂ ਿਸਆਣਾ ਸੰੁਦਰਾ ਇਥੇ ਕੱਖ ਨਹ& ਸੀ ਬਣਦਾ। ਿਜੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮੜੀ ਲੁਹਾਈ ਜਾਉ ਭੁੱ ਖੇ ਦੇ ਭੁੱ ਖੇ। ਤੰੂ 

ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਕੋਠ8  ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ। ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰਨJ । ਮੇਰੀ ਮ� ਭਾਵ> ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ 
ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਾਮ ਨੀ ਕਰੂ। ਮ7 ਸੋਿਚਆ ਚਲ ਿਕਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ 
ਮਜੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਐ ਦੋ ਚਾਰ ਿਛੱਲੜ ਜੁੜ ਜਾਣ।' 

'ਪਰ ਘਰੇ ਤ� ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕੀ ਆਖੇ।' 

'ਬਸ ਉਥੇ ਅਿਜਹੇ ਇਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨ8  ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹੁਣ ਛੱੁਿਟਆ।' 

'ਕੋਈ ਿਮਲ ਿਗਆ ਕੰਮ ?' 

'ਉਥੇ ਸਾਥੀਆ ਇੱਦੂ ਵੀ ਲੱੁਟ ਐ। ਹੁਣ ਤ� ਸ਼ਿਹਰ  ਵੀ ਮੰੂਹ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਈ ਨੀ। 
ਹੁਣ ਤ� ਇਥੇ ਹੀ ਿਦਨ ਕੱਟ�ਗੇ। ਪਰ ਿਸੱਿਖਆ ਉਥ  ਭਲਾ ਕੁਝ ਐ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਏਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਮਾਲਕ 

ਆਥਨ ਨੰੂ ਿਛਲ ਲਾਹ ਦੇਣ। ਅਸ& ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠ8  ਹੋਵ�ਗੇ। ਚਲ ਛੱਡ ਇਨ1 � ਨੰੂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਿਪੰਡ ਸੁਖ-ਸ�ਦ ਐ। 
ਬੰਸੋ...ਮ�...।' 

'ਕਾਹਦੀ ਸੁਖ ਐ। ਤੇਰੀ ਮ� ਨ8  ਠੀਕ ਨੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਤ<ਾਹ-ਤ<ਾਹ ਕਰਦੈ।' 
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ਮ� ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਲਾ ਇਕ ਦਮ ਡਰ ਿਗਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਿਰਹਾ। ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਵੀ ਗੱਲ 

ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ& ਸੀ ਰਹੀ। 

'ਬੇਬੇ ਦੀ ਤੰੂ....' 

'ਤੈਨੰੂ ਤ� ਪ<ਦੇਸੀ ਗਏ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ ਹੋਣੈ। ਆ ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਛੀ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਮ� ਨ8  ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਹਦੇ 

ਨਾਲ ਤੋਰ ਤੀ। ਇ9 ਈ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਜਦ  ਪੰਜ ਛੀ ਮੰੁਡੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ 

ਨਾ ਬਰਾਤ ਸ਼ਰਾਤ। ਲੋਕ ਤ� ਆਖਦੇ ਨ8  ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦਾ ਐ।' 
ਜੈਲਾ ਅੱਧ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਰੀਰ ਪਸੀਨD -ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਿਰਹਾ। 

'ਚੱਲ ਇਹ ਤ� ਹੋਈ। ਉਹਨ8  ਤ� ਭਾਈ ਜਾਮ� ਈ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਤੀ। ਇ9 ਈ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਜਦ  
ਖੁਲ1ਮ-ਖੁਲ1ੇ  ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਉਸ ਨ8  ਬੁੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕੀਤੀ...।' 

ਜੈਲਾ ਸੰੁਨ ਹੋਇਆ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

'ਹੁਣ ਿਕਧਰ ਜਾਵ� ?' ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਿਗਆ। ਿਪੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ 

ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਫ਼ਰਤ ਿਵਚ ਵਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਹ ਕੀ ਮੰੂਹ ਿਦਖਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੋਸਤ ਉਸ 

ਨੰੂ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਸੁਨਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਆਪਣੀ ਮ�, ਬੰਸੋ ਤੇ 

ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਭ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਸ ਿਕਸ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ 

ਰਹੀ। 

'ਧੀਰਜ ਬੰਨ1  ਕੇ ਈ ਇਨ1 � ਤ  ਕੰਮ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦੈ।' ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸੰੁਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ 
ਿਰਹਾ। 

ਚੌਧਰੀ ਅਗ  ਇ9 ਿਮਲੇ ਿਜਵ> ਰੱਬ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੰੂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ 

ਿਬਠਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ� ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਿਸਆ ਿਗਆ। ਜੈਲੇ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਿਕਧਰੇ Aਡ ਗਈ ਸੀ। ਭਰੀਆਂ 

ਭਰਾਈਆਂ ਪਲੇਟ� ਉਹਨ8  ਪਰ1� ਧੱਕ ਿਦੱਤੀਆਂ। 
ਢੇਰ ਸਮ� ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਤ  ਗੱਲ� ਪੁੱ ਛਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ  ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਿਹਰ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ 

ਚਾਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਜੈਲਾ ਸਭ ਤ  ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ8  ਉਹਨੰੂ ਧੋਖੇ ਿਵਚ ਿਕ9 

ਰੱਿਖਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਜਾਣ  ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਉਹਦਾ ਨ� ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 

ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਿਪੰਡ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ1 � ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕੋਲ ਿਕ9 ਨਾ ਕੀਤੀ। 
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਉਹ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈਲੇ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ 

ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੰੂ ਅਮਲੀ ਬਨਾਉਣ ਤ  ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। 

'ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਨ 'ਚ ਤ� ਤੇਰੀ ਮ� ਨ8  ਿਸਆਣਪ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ� ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੀਟੂ ਸ਼ਾਟੂ 

ਵੱਜਦੇ ਇਹਨ8  ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਿਮਿਲਆ ਉਹਨ8  ਮੰੁਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਰ1� ਪਰ1� ਕਰ ਤਾ। 
ਫੇਰ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕਧਰ ਵੱਗ ਿਗਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਣਐ ਬਈ ਮੰੁਡਾ ਜੱਟ� ਦਾ ਐ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਖੇ ਆਹ ਿਜਹੜੇ ਨਵ> 
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ਡਾਕੂ ਉਠ8  ਨ8  ਉਨ1 � ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦੈ। ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲੇ ਤ� ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮ� 
ਨ8  ਆਪ ਚੰਗਾ ਨੀ ਕੀਤਾ। I ਤ� ਸੰੁਦਰਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਅਖੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੋ 
ਨੰੂ ਚੁਕਣ ਨੰੂ ਏ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਤ� ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮ� ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ  ਈ ਵੈਰ ਿਪਆ ਹੋਇਐ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ। 

ਗੱਲ ਤ� ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਐ।' 
ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਅੱਜ-ਕੱਲ1 ਦੀ ਗੜਬੜ ਤੇ ਅੱਪੜੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਨ8  ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜੈਲੇ ਨ8  

ਹਮਦਰਦੀ ਪ<ਗਟਾਈ। 

'ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ ਿਵਚਾਰੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪੀੜ1ੀਆਂ ਤ  ਕੁਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨ8 ।' 

'ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐ। ਗੱਲ ਸੋਲ� ਆਨ8  ਠੀਕ ਐ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਨ8 । ਮ7 ਤ� ਆਪ ਐਤਕ& ਸਭ 

ਨੰੂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਵਧ ਿਦੱਤੇ ਨ8 । ਸੀਤੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸੀ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭੇਜ ਤੀਆਂ। ਤੇਰੀ 
ਮ� ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ ਗਿਹਣਾ ਗਟਾ ਪਾ ਿਦੰਦੇ।' 

'ਲੈ ਹੁਣ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਹੀ ਰਹ&। ਸਰਦਾਰ ਤ  ਤੰੂ ਬਦਲਾ...। ਚਲ ਸG ਜਾ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ।' 

ਜੈਲਾ ਉਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 

'ਮ7 ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਈ ਮੁੜ ਜ� ਤ� ਠੀਕ ਐ। ਇਥੇ ਚੌਧਰੀ ਿਕਹੜਾ ਘੱਟ ਐ। ਇਹ ਤ� ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ 
ਬਾਪ ਐ। ਇਹਨ8  ਿਕਹੜਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐ। ਸ਼ਿਹਰ ਈ ਮੁੜ ਜ� ਤੇ ਖੁਲ1ਮ-ਖੁਲ1ੇ  ਉਨ1 � ਨਾਲ ਰਲ ਜ�। ਪਰ ਇੰਝ 

ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਿਸਰੇ ਨਾ ਚੜ1ਨ। ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀਅ ਜੀਅ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� 
ਿਕਤੇ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਣ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, 

ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸ ਿਵਚ ਫਰਕ ਵੀ ਕੀ ਪ7ਦੇ। ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵੀ...।' ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਸੋਚਦੇ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਇਕ ਿਮੰਟ ਵੀ ਨ&ਦ ਨਾ ਆਈ। 
ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ1� ਬੇਚੈਨ ਸੀ। 
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ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੈਲੇ ਦੀ ਿਪੰਡ ਵੜਨ ਨੰੂ ਰੂਹ ਨਹ& ਸੀ ਕਰਦੀ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤ ਿਵਚ ਸG ਜ�ਦਾ। 
ਮ� ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ  ਕਤਰਾ9ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਈ ਨਾ 
ਛੱਡਦੇ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸਭ ਤ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਉਨ1 � ਮੰੁਿਡਆਂ ਖੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਿਜਹੜੇ 

ਉਸੇ ਦੀ ਲਾਈ ਚੈਟਕ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਨ। ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਹ& 
ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਉਨ1 � ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਨ1 � ਦੇ ਸੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਉਗੀਆਂ ਕਰੂੰ ਬਲ� ਨੰੂ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਿਵਚ 

ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। 
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ਕੁਝ ਮਹੀਨ8  ਪਿਹਲ� ਗੁਆਂਢੀ ਿਪੰਡ ਹੋਏ ਿਵਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਇਕ ਦੋ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ� ਨਾਲ 

ਵਧੀਆਂ ਿਦਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾਵ� ਨ8  ਲੋਕ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਇਨ1 � ਨਵ> ਮੰੁਿਡਆਂ 

ਵੱਲ ਿਖਿਚਆ ਸੀ। ਇਧਰ  ਉਧਰ  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਜੈਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕਧਰੇ ਨਹ& ਿਰਹਾ ਸਗ  ਦੋ ਮਹੀਨ8  
ਉਨ1 � ਹੀ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ1 � ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੈਲਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਸੱਖ ਕੇ 
ਆਇਆ ਹੋਣੈ। ਉਹ ਤ� ਦੋ ਚਾਰ ਪਲ� ਿਵਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਮਹੀਨ8  ਕੱਟ ਜਾਵੇ 
ਉਹਦਾ ਕੀ ਿਟਕਾਣਾ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਝੰੁਡ� ਦੇ ਝੰੁਡ ਉਸ ਕੋਲ ਆ9ਦੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ<ਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇੰਨੀ ਨੀਚਤਾ ਵਧ 

ਗਈ ਸੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹ& ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ 

ਸਨ ਿਕ ਖਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਉਸ ਸਮ> ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਜਦ  ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ� ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਨ1 � 'ਤੇ ਿਕਸੇ 

ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹ& ਚਲੇਗਾ। ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣ� ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ� ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹ& ਲੱੁਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ 

ਲੱਖ� ਸੁਪਨ8  ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। 
ਗੁਆਂਢੀ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤ  ਪ<ਭਾਵਤ ਹੋਏ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਫਰਮਾਇਸ਼� 

ਕਰਦੇ। 

'ਭਾਈ ਜੈਿਲਆ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਕਰ ਲੈ ਕੁਝ। ਦੇਖ ਲੈ ਇਨ1 � ਪਾਸਾ ਈ ਪਲਟ ਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਈ ਵਾਰੀ 

ਿਵਸਵੇਦਾਰ ਠ8 ਕਾ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਕ& ਲੋਕ� ਨ8  ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਠ8 ਕੇ ਿਦੱਤੇ ਨ8 । ਜਦ  ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਹੋਇਐ ਉਹ 9ਝ 

ਈ ਸG ਗਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇ9 ਹੋ ਜੇ।' 

'ਉਨ1 � ਨ8  ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਲ� ਨਾਲ ਨੀ ਕਰ ਿਲਆ। ਜਾਨ� ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ1 � ਕਈਕਈ 

ਿਦਨ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਤ� ਜਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲੀ ਐ। ਇਹ ਤ� ਗੱਲ ਏ ਕੁਝ ਨੀ ਦੇਖ& 
ਅਸ& ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨO ।' 

'ਫੇਰ ਭਾਈ ਆਪ� ਿਕਹੜਾ ਿਪੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆਂ। ਤੰੂ ਬੁਲਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਖੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ। ਅਸ& ਸਾਰੇ ਸੋਡੇ 

ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ�ਗੇ।' 

'ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ9 ਤ� ਭਾਵ> ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਏ ਕਰ ਲਉ। ਪਰ ਕਿਰਉ ਤ� ਜੇ ਅੜਨਾ ਹੋਊ। ਨਹ& ਤ� ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ 

ਰੱਿਖਉ ਬਈ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।' 
ਪੰਜ& ਸੱਤ& ਿਦਨ& ਕਰਤਾਰੋ ਵੀ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੋ ਤਰਲੇ ਿਮੰਨਤ�। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ 

ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�। 

'ਤੰੂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇਥ । ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਦੋ ਿਸਆੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੀ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਫਰੇਬਨ ਮ7 
ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਵੀ ਮ� ਸੀ ਿਜਹਦਾ ਗੋਰਕੀ ਨ8  ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਿਲਿਖਐ। ਤੇ ਇਕ ਤੰੂ ਏ.ਂ..। ਤੰੂ ਇਥੇ ਨਾ 

ਆਇਆ ਕਰ। ਿਕਤੇ ਮ7 ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਬਹ�। ਸਮ> ਤ  ਪਿਹਲ� ਈ ਮੈਨੰੂ ਸੀਖ� ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ।'' 

'ਤੰੂ ਦੋ ਮਹੀਨ8  ਉਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕੋਰੇ ਦਾ ਕੋਰਾ ਿਰਹਾ। ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦ ਅਕਲ ਆਊ। ਤੈਨੰੂ ਿਕਵ> 
ਸਮਝਾਵ� ਮ7 ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹ�।' 
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'ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੈ। ਪਤਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਜਾਨH  ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੰੂ ਤੁਰ, 

ਨਹ& ਮੈਨੰੂ ਤੇਰਾ ਮੰੂਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ...।' 

'ਤੰੂ ਹਾਲੇ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸਕਦਾ। ਮ7 ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ  ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ�। ਜਦ  
ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਫੇਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕੀ। ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਹੋਣੈ। ਕਦੇ ਹੁਣ 

ਬੰਸੋ ਨੰੂ ਿਮਲ&। ਤੇਰੇ ਨਾਲ  ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਜਾਣਦੀ ਐ...।' 
ਪਰ ਜੈਲੇ ਨ8  ਕਦੇ ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਿਝਆ। ਜਦ  ਕਰਤਾਰੋ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ 

ਤੁਰ ਜ�ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਝੁਰਦੀ ਕਰਤਾਰੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜ�ਦੀ। 
ਕਾਲਜ ਪੜ1ਦੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਮੰੁਡੇ ਭਾਵ> ਿਪਛ  ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ1 � ਨੰੂ 

ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹ& ਸੀ ਿਮਲੀ। ਉਤਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮ7ਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਨਹ& ਸੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ। 
ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨ8 ਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੈਲੇ ਿਵਚ  ਮਿਰਆ 'ਮ7' ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ 

ਨਾ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰੂਹ ਚੜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮ� ਹੀ ਜਦ  ਉਹਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ 'ਤੇ ਪਲਦੀ 
ਸੀ, ਲੋਕ ਿਕਸ ਤਰ1� ਉਸ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। 

ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਮੰੁਡੇ ਫੇਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਰਤਾਰੋ ਵ�ਗ ਉਹ ਜੈਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ 

ਦੇ ਖੇਤ& ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੇ ਤ� ਸਾਰੇ ਵੀਹ ਪੰਝੀ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵਰਗੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੇ 

ਡਾਰ� ਦੀਆਂ ਡਾਰ� ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾ9ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹ&। 
ਪਰ ਜੈਲਾ ਕਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਿਦੰਦਾ। 

'ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮ7 ਿਜI ਅਣਖ ਨਾਲ। ਨਹ& ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਉਸ ਸਰਦਾਰੜੇ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮ7 ਮਨਸੂਬੇ 
ਬਨਾਉਣਾ। ਿਜਸ ਨ8  ਮੇਰਾ ਿਪਓ ਮਾਿਰਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮ� ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 

ਕੋਲੇ ਮ7 ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹ& ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਮਰੇ ਜ� ਜੀਵੇ, ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨੀ।' 
ਹਰਖੇ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਜੈਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ, ਜਦ  ਕਰਤਾਰੋ ਨੰੂ ਿਨੰਦਨ ਦੀ 
ਥ� ਉਹ ਤਾਰੀਫ� ਕਰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਨ8  ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ 
ਆ9ਦੀ। 
ਜੈਲੇ ਦੀ ਫੜੀ ਨ�ਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹ� ਿਵਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨ8  ਹੀ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ 

ਿਦੱਤੇ। 
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ਜੈਲੇ ਿਵਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਬਦਲ ਆਏ ਨਵ> ਮਾਸਟਰ ਨ8  ਅੱਗੇ ਤੋਿਰਆ। 
ਸਕੂਲ  ਛੱੁਟੀ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਘੰੁਮਦਾ, ਸੱਥ� ਿਵਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਸਫਲਤਾਵ� ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਘੱਟ ਉਤਸੁਕ ਨਹ& ਸਨ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਨ8  ਉਨ1 � 

ਨੰੂ ਵੀ ਸੇਧ ਿਦੱਤੀ। ਮਹੀਨ8  ਡੇਢ ਮਹੀਨ8  ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਘੰੁਮਣ ਲੱਗੇ। 
ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਭਾਵ> ਮਾਸਟਰ ਨ8  ਜਸਬੀਰ, ਿਬਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਿਸਰਕੱਢ ਨੌਜਵਾਨ� ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਸਰਰਸੂ 

ਖ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਵ� ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਟੱਕਰ ਤ  ਿਝਜਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ 

ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ�, ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਰ� ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਿਦ 

ਕਈ ਗੱਲ� ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਿਪਛ�ਹ ਨੰੂ ਿਖੱਚਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨ8  ਿਦਨ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੇ 

ਸਨ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਦਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ7ਦਾ ਿਰਹਾ। 
ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨ8  ਸਰਦਾਰ� ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ  ਕਢਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਨਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਿਖਚੋਤਾਣ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆਂ 

ਇਕ ਿਦਨ ਮਾਸਟਰ ਨ8  ਿਬੱਲੂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੈਲੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। 

'ਜੇ ਜੈਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਬੜੀ ਆਸ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਐ। ਮੁਜਾਰੇ ਮੰੁਡੇ ਖੁੰ ਡੇ ਉਹਦੇ ਦਮ 'ਚ ਦਮ 

ਭਰਦੇ ਨ8 ।' 

'ਮ7 ਤ� ਆਪ ਚਾਹੁੰ ਨO  ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਏਕਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਐ। ਜੇ ਤੁਸ& ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮ7 ਤ� ਤਨH  
ਮਨH  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ�।' 

ਜੈਲੇ ਦੀ ਹ� ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਨ1 � ਦਮ ਨਾ ਿਲਆ। ਘਰ-ਘਰ 

ਘੰੁਮੇ, ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨ8  ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਬਣ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਵਧੋ-ਵੱਧ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ<ੇਰਦੇ 

ਰਹੇ। ਲੋਕ� ਦੇ ਹੁੰ ਗਾਿਰਆਂ ਨ8  ਉਨ1 � ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਜੰਨਾ ਿਜਸ ਤ  ਸਿਰਆ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਈਆਂ 

ਿਵਅੰਗ ਕਸੇ। ਅਸਫਲਤਾਵ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਿਨਧੜਕ ਘੰੁਮਦੇ ਰਹੇ। ਿਨਰੇ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ। 

ਜਲਸੇ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਉਨ1 � ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੱਬ ਨਹ& ਸੀ ਪ7ਦਾ। ਲੋਕ� ਨ8  ਉਨ1 � ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਤ  ਕਈ 

ਗੁਣ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ  ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ8  
ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹGਸਲਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਉਨ1 � ਦਾ ਸਭ ਤ  ਪਿਹਲਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਉਨ1 � ਬਦਿਕਸਮਤ� ਨੰੂ ਪੜ1ਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ  ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਾਸਟਰ ਆਪ ਆਇਆ, ਅਥਾਈ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਮਣ 

ਮਣ ਪਈਆਂ ਿਬੱਠ� ਨੰੂ ਹੱਥ& ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਲੀ ਕੂਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਿਲਸ਼-ਿਲਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 
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ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਪੜ1ਨ ਪੜ1ਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ। ਬੁੱ ਢੇ ਅਕਸਰ ਮਾਸਟਰ ਨੰੂ ਆਖਦੇ : 

'ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਿਸਿਵਆਂ 'ਚ ਲੱਤ� ਨ8 । ਕੀ ਲੈਣੈ ਪੜ1 ਪੜ1ਾ ਕੇ। ਆਹ ਮੰੁਿਡਆਂ ਖੁੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਬੁੱ ਥ 'ਚ ਵਾੜ 

ਿਦਓ ਦੋ ਅੱਖਰ।' 
ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਉਨ1 � ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਮੰੁਿਡਆਂ-ਖੁੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਵੀ ਘਰ  

ਿਖੱਚ ਿਲਆ9ਦਾ। ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਪੜ1ਾ9ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। 
ਸਕੂਲ  ਆ9ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ9ਦਾ। ਸੱਥ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ1 ਕੇ ਸੁਣਾ9ਦਾ। 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ� ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤ  ਜਾਣੂ ਕਰਾ9ਦਾ। 
ਉਸ ਿਦਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦ  ਉਹਨੰੂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 

ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਮਾਸਟਰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਿਗਆ। ਪਰ ਕਈ ਿਦਨ ਸਰਦਾਰ ਨ8  
ਪੈਰ� 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਿਦੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਚੱਕਰ� ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੀ ਿਜੱਦ ਜਦ  ਉਹਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਾ ਈ ਛੱਿਡਆ, 

ਉਹਨੰੂ ਰੇਡੀਓ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਿਪਆ। 
ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਧੁਨ� ਨ8  ਉਨ1 � ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਏ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਨਣ ਦੇ ਬਹਾਨ8  ਉਨ1 � ਕੋਲੇ ਇਕੱਠ8  

ਹੁੰ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣ� ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪ<ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ  ਉਹ ਉਨ1 � ਨਾਲ ਗੱਲ& ਜੱੁਟ ਜ�ਦੇ। ਸ਼ਿਹਰ  
ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਬਾਰੇ, ਨਵ> ਖੇਤੀ ਸੰਦ� ਬਾਰੇ, ਖਾਦ� ਅਤੇ ਬੀਜ� ਬਾਰੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਲੱੁਟ-ਖਸੱੁਟ ਬਾਰੇ ਵੀ। 
ਲੋਕ� ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਚਰਿਚਆਂ ਤ  ਉਨ1 � ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਨ1 � ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 

ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭਦੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਪ7ਦੇ ਕੰਮ ਿਬੱਲੂ, ਜਸਬੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ1ਦੇ ਹੋਰ ਮੰੁਡੇ- 
ਖੁੰ ਡੇ ਿਨਪਟਾ ਿਦੰਦੇ ਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਕੰਮ� ਨਾਲ 

ਮਾਸਟਰ ਿਨਬੜਦਾ। 

'ਇਥੇ ਬੱਸ� ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਐ। ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਖੜਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹ&। ਜੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਹੰਮਤ ਕਰੇ ਹਰ ਬੱਸ 

ਰੁਕਣ ਲਾ ਦੇਈਏ।' ਇਕ ਿਦਨ ਮਾਸਟਰ ਨ8  ਰੇਡੀਓ ਸੁਨਣ ਆਏ ਲੋਕ� ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। 

'ਆਹ ਤ� ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚੀ ਐ ਮੰੁਿਡਆ। ਕਾਲਜਾ ਫੁਕ ਜ�ਦੈ, ਜਦ  ਖ਼ਾਲੀ ਬੱਸ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ 

ਜ�ਦੀ ਐ।' 

'ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ। ਇਕ ਦੋ ਬ7ਚ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਕ ਿਪੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ 

ਗੱਡ ਦੇਈਏ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਜੇ ਹਰ ਬੱਸ ਨਾ ਰੁਕਣ ਲਾ ਿਦਆਂ। ਨਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਰਾਮ।' 

'ਿਜੰਨਾ ਸਿਰਆ ਦੇਵ�ਗੇ। ਸਾਥ  ਤ� ਭਾਵ> ਹੁਣੇ ਫੜ ਲੈ। ਕੰਮ ਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 
ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸਮ> ਿਸਰ ਪੁੱ ਜ ਜ�ਗੇ ਿਕ ਨਹ&।' 

ਪੈਸੇ ਭਾਵ> ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਸ ਨਾਲ  ਕਈ ਗੁਣ� ਘੱਟ ਇਕੱਠ8  ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ1 � 
ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 
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ਸੜਕ 'ਤੇ ਬ7ਚ ਉਨ1 � ਮੁਫਤ ਵ�ਗ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਇੱਟ� ਭੱਠ8  ਵਾਿਲਆਂ ਤ  ਮੁਫਤ ਲੈ ਆਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਨੰੂ ਆਪ ਸ਼ੇਰ� ਵਰਗੇ। ਦੋ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਿਨਬੜ ਿਗਆ। 
ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਹਰ ਬੱਸ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ। 
ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਉਨ1 � ਮੰਦਰ ਦੀ ਹਲਟੀ ਨਾਲ ਖੇਲ ਵੀ ਬਣਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਕੰਨੀ9 ਤੰਗ ਸਨ। 

ਛੱਪੜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤ  ਉਨ1 � ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱੁਟ ਿਗਆ। 
ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ8  ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਸਭ ਤ  ਵੱਡੀ ਪ<ਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਨਵ� ਸੁਿਝਆ 

ਿਖ਼ਆਲ ਸੀ। ਜਦ  ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ8  ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬੁੱ ਢੇ ਠ8 ਰੇ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਆਖਦਾ, 'ਕੋਈ ਧਰਮ 

ਅਰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐ। ਇਹੋ ਜੇ ਕੰਮ�...' ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਕ ਿਦਨ ਉਹਨ8  ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ। 
ਿਕ9 ਨਾ ਿਕਸੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾਲ ਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠ8  ਕੀਤੇ ਜਾਣ।' 

ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ& ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਖਦੇ : 

'ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਐ। ਅਸ& ਤ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਧਰ  ਮੋੜਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤ� ਪੁੱ ਠਾ ਕੰਮ ਐ।' 
ਮਾਸਟਰ ਕਈ ਿਦਨ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਸਮਝਾ9ਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਥੇ ਗੱਲ ਿਸਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਨ1 � 

ਤੁਕ� ਿਵਚ  ਹੀ ਪ<ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨ8  ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਸੌ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤ� ਜੋ ਕੀਤੀ 
ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਨਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨ8  ਕੀਤੇ ਉਹ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਨ। ਿਪੰਡ 

ਿਵਚ ਉਨ1 � ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਹਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਨ1 � 'ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਦਨH -ਿਦਨ ਉਨ1 � ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਈ-ਕਈ ਿਦਨ ਿਪੰਡ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ। ਸਕੂਲ 

ਦੇ ਖੁੱ ਲ1ੇ  ਗਰਾIਡ ਿਵਚ ਉਨ1 � ਕਈ ਬ7ਚ ਬਣਵਾ ਿਦੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ� ਦੀ ਖੇਲ ਕੁਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ 
ਿਲਆ ਿਗਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ<ੇਰੀ ਖੁੱ ਲ1ੀ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ। ਪੜ1ਨ ਦਾ ਸ਼Gਕ ਨੌਜਵਾਨ� ਿਵਚ 

ਕਾਫੀ ਵਧ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਤ ਉਥੇ ਇਕ ਮੇਲਾ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਚਿੜ1ਆ 

ਰਿਹੰਦਾ। 
ਮਾਸਟਰ ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਵ�ਗ ਿਪਆਿਰਆ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ। ਵੇਹਲੇ ਿਦਨ& ਉਨ1 � ਇਕ ਮੇਲਾ 

ਲਾਇਆ। ਘੋਲ�, ਕਬੱਡੀਆਂ, ਘੋਿੜਆਂ, ਊਠ� ਤੇ ਗੱਿਡਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਿਥਆਂ ਦੇ ਿਖਚੇ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ 

ਦੇ ਿਪੰਡ� ਤ  ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਹਰ ਰਾਤ ਜਲਸੇ ਹੁੰ ਦੇ। ਡਰਾਿਮਆਂ, ਗੀਤ� ਤੇ ਭੰਗਿੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਬਾਹਰਲੇ ਿਪੰਡ� ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵ� ਦੀਆਂ ਪ<ਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ। 
ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ। ਮੰੁਿਡਆਂ ਨ8  ਉਨ1 � ਦੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 
 

 

 

  



104 

 

38 

 

ਟੋਭੇ ਉਤੇ ਆਇਆ ਸਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਿਦਨH -ਿਦਨ ਵਧ ਿਰਹਾ ਇਕੱਠ ਸਭਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ 

ਨਵ� ਿਸਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ& ਕਦ  ਉਸ ਲਈ ਕੁੱ ਲੀ ਉਸਰੀ, ਕਦ  
ਧੂਣੀ ਲਈ ਖੁੰ ਢ ਆਏ ਤੇ ਿਕਥ  ਉਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੰੂ ਆਇਆ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਉਸ ਸਮ> ਹੀ ਚਰਚੇ ਿਛੜੇ ਜਦ  
ਡਾਰ� ਦੀਆਂ ਡਾਰ� ਕੁੱ ਲੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। 

ਜੈਲੇ ਕੋਲ ਜਦ  ਖ਼ਬਰ ਗਈ ਉਹ ਕੰਬ ਿਗਆ। ਉਨ1 � ਦੀ ਕਰੀ ਕਰਾਈ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਫਰਨ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। 
ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ  ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲੇ ਿਗਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਨ1 � ਿਵਚ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਹੋਈ। ਉਨ1 � ਸਾਧ 

ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਿਮਲੀ। ਦੱੁਧ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ� ਦੇ ਪੇੜੇ ਤੇ ਕਈ 

ਸੇਰ ਿਖੱਲ� ਪਤਾਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱ ਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 

'ਜੇ ਅਸ& ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਫਾਹਾ ਨਾ ਵੱਿਢਆ ਸਾਨੰੂ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਿਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੰੂ ਿਪੰਡ  
ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।' 

'ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿਥਆਰ ਵਰਤ ਲੈਣ ਿਦਉ। ਫੇਰ ਅਸ& ਆਖਰੀ ਹਿਥਆਰ ਵਰਤ�ਗੇ। 
ਮਾਸਟਰ ਨ8  ਠਰ1ਮੇ ਤ  ਕੰਮ ਿਲਆ। 

'ਕੀ ਕੀ ਅਸ& ਕਰ ਨੀ ਿਲਆ। ਹੋਰ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਐ।' 
ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਜੈਲਾ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। 

'ਸੁਣ ਤ� ਸਹੀ। ਕੱਲ1 ਨੰੂ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਦ  ਸੱਥ 'ਚ ਜਾਵੇ ਇਕ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਆ। ਆਖ& ਚੌਧਰੀ ਦੀ 
ਿਜਹੜੀ ਨੰੂਹ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜ�ਦੀ ਐ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਐ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਕੀ ਬਣਦੈ।' 

ਗੱਲ ਜੈਲੇ ਦੇ ਮੰੂਹ  ਿਨਕਲੀ। ਸੱਥ 'ਚ ਅੱਪੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵ�ਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਿਜਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ 
ਉਨ1 � ਨੰੂ ਆਸ ਸੀ ਉਸ ਤ  ਿਬਕਲੁਲ ਉਲਟ ਵਾਪਿਰਆ। 

'ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਇਸੇ ਤਰ1� ਚਰਚਾ ਕਰਾ9ਦੇ ਨ8 । ਿਜੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਉਨ8  ਪਾਪ ਧੁਲਦੇ ਨ8 ।' 
ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ। ਿਸਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਰੋਟੀ 

ਉਨ1 � ਦੀ ਨੰੂਹ ਦੀ ਥ� ਨੌਕਰ ਿਲਜਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। 

'ਅੱਜ ਅਸ& ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਆਉਣੈ। ਸੁਿਣਐ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਖਰਾਬ ਕਰਦੈ। 
ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਾ ਿਵਚ ਫਸਾਈ ਰਖਦੈ। ਹੁਣ ਤ� ਅਖੇ ਪੱਕੀ ਕੁਟੀਆ ਪਾਉਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦੈ। ਚੌਧਰੀ ਥ� ਵੀ ਿਦਖਾ9ਦਾ 
ਿਫਰਦਾ ਸੀ।' 

'ਠੀਕ ਐ। ਡੱਕਰ ਿਦਉ ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤ ਨੰੂ।' 
ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹ ਗਏ। ਮੰੂਹ� 'ਤੇ ਠਾਠ8  ਬੰਨ1  ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ� 'ਚ ਡ�ਗ� ਫੜੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੁੱ ਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਉਡੀਕਣਾ ਿਪਆ। ਅੰਦਰ ਹੁੰ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਉਨ1 � ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ& ਸੀ ਆ ਰਹੀ। 
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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 ਚੜ1ਤ ਦੇ ਸਮ> ਦੀ ਉਪਜ 

ਹਨ। ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 

ਸੀਮਾ ਇਨ1 � 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� ਵਰ1ੇ 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 Aਪਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ<ਬਲ ਅਕ�ਿਖਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਿਵਚ ਲ7ਦੀ 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। ਇਨ1 � 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 ਆ9ਦੇ 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 ਥੰਮ1ਦੀਆਂ। ਪੱਕ ਕੇ ਿਤਆਰ 

ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲ� ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਰੁੜ1 ਜ�ਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨ8  ਸ�ਭ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੀ 

ਿਹੱਸੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ...9ਝ 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 ਵਰ1ੇ 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 ਪ7ਦੀ ਹੈ। ''ਿਤੰਨ� ਿਵਚ  ਦੋ ਿਕੱਲੇ ਗਿਹਣੇ ਿਟਕ ਗਏ। ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਮਾ ਬਣ ਿਗਆ।'' ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਨ1 � 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 ਿਜ9 ਦੀ ਿਤ9 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 ਨ8  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। ਉਨ1 � ਦੀਆਂ ਗੱਲ�, ਅਟਕ� ਮਟਕ� ਤੇ ਕਮਾਈ ਨ8  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 ਸ7ਕੜੇ ਿਵਘੇ ਜ਼ਮੀਨ 

ਖਰੀਦੇਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ� ਦੀ ਘੂਕਰ ਿਪਆ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾਿਣਆਂ ਨਾਲ ਕੋਠ8  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 ਤਰ1� ਪੁੱ ਤਰ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਅੰਗ ਹੈ। ''ਕੀ ਕਦੇ ਮ7 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।...ਮ7 ਿਕ9 ਨਾ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ? ਕਾਸ਼ ! ਮ7 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 ਟਕਰਾ9ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ 

ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵਆਪਕ ਪੱਧਰ Aਪਰ 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 ਨ8  ਕਰਤਾਰ 

ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸੀਨ 

Aਪਰ ''ਹਰੀ ਕ<�ਤੀ'' ਤ  ਬਾਅਦ ਿਕਰਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵਚ ਨਵ&-ਨਵ& ਅਮੀਰ ਬਣੀ ਸ਼<ੇਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨ8  

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 ਤਰ1� 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 ਨ8  ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹ& ਿਵਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ Aਪਰ 

ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨ8 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, ਉਨ1 � ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਤ� ਨੰੂ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ 

ਉਨ1 � ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ Aਪਰ 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 Aਤੇ ਿ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 ਨ8  ਉਪਰਿਲਆਂ ਵਲ  ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਿਵ9ਤਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਸਾਿਜਸ਼� Aਤੇ ਓੜੀ ਜ�ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ<ਤਕ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਕਲਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲੰਗਾਿਰਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ1ਿਦਆਂ 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 ਨ8  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 Aਤੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਪੜ1ੇ ਿਲਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਤਰ� ਰਾਹ& ਆਰਿਥਕ-

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰ� ਵਾਲੀ ਕ<�ਤੀਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪ<ਵੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਨ1 � 

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 Aਜਲੇ 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 ਤਰ1� 

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 Aਚੇ 

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਵੱਲ  ਦੋਵ> ਬਾਹ� ਕੱਟੇ ਬੇਵੱਸ ਜੈਲੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ 

ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਮਾਪਣ ਤ  Aਕ 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 ਪ7ਤੜੇ 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 ਲ7ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵ> ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਇਨ1 � ਮੱੁਢਲੇ ਨਾਵਲ� ਦੀ 

ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਦਵੰਦ ਵੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ ਢੰਗ ਿਵਚ ਇਨ1 � 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 Aਪਰ 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� Aਪਰ 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 ਨ8  ਿਕਸੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ 

ਹੈ ਤ� ਉਹ ਆਰਿਥਕਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ� Aਪਰ 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 


