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1. 

ਪਿਹਲੀ ਛੋਹ ਪਰਦੇਸ ਦੀ 
੧੯੬੩ ਈ: ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ੧੫ ਤਰੀਖ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ� ਨ�  ਉਸ 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਛੋਹ ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ 
ਵਲਾਇਤ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ- ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤ� ਦੇਸ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 
ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲ9ਡ ਨੰੂ ਹੀ ਵਲਾਇਤ ਕਿਹਣ/ਸਮਝਣ ਦਾ 
ਿਰਵਾਜ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਗ&ੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮ- ਦੀ 
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ@ ਸੀ।  

ਏਅਰ ਇਂਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਿਟਕਟ ‘ਤੇ ਿਦC ਤੇ ਹੋਏ ਸਮ- ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਾਡਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ੯ ਵਜੇ 
ਲC ਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਮੋਰ�ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣ ੇ
ਭਣੋਈਏ ਿਨਰਮਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਭਰਾਵ� ਹਰਿਦਆਲ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਤੰੂ ਤਾਰ ਪਾ 
ਿਦC ਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮ- ਿਸਰ ਮੈਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ Fਤੇ ਪੁC ਜ ਜਾਣ। 
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤ? ਦੂਰ ਬਰਿਮੰਘਮ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਵੈਨਜ਼ਬਰੀ ਕਸਬੇ ਿਵਚ 
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਨH � ਦੀ ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹ@ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਉਨH � 
ਨੰੂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਯੋਗ ਨਹ@ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ ਸਾਢੇ ਨL  ਵਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 

‘ਤੇ ਪੁC ਜ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ ਤ? Fਤਰ ਕੇ ਜਦ ਮ9 ਇਮੀਗ&ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਖ 
ਪੜਤਾਲ ਿਪC ਛ? ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤ� ਨਾ 
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ਹਰਿਦਆਲ ਦੀ Mਕਲ ਿਕਤੇ ਿਦਸੀ ਨਾ ਮਲਕੀਤ ਦੀ। ਮਈ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਅC ਧ 
ਿਵਚ ਵੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਠੰਢ ਨੰੂ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾ ਗਰਮ ਸੂਟ 
ਨੰੂ ਚੀਰ ਕੇ ਹC ਡ� ਨੰੂ ਬਰਫਾNਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦ@ ਸੋਿਚਆ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ 
ਿਕ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮCਝ� ਦੀ ਚਮੜੀ 
ਲੂਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇC ਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਢ ਹੋਵੇਗੀ। ਸCਚ@ ਹੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ 
ਜ� ਸਖਤ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ? ਆਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਇੰਝ 
ਮਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ� ਮ9 ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ@ 
ਸ� ਪਰ ਥੋੜੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲC ਗ ਿਗਆ ਿਕ ਇC ਥੇ ਤ� ਮਈ ਮਹੀਨ�  
ਿਵਚ ਬਰਫ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਸਮ- ਸਮ- ਦੀ ਗC ਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਦ? ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮ� ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ 
ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਘਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ।  ਮੈਨੰੂ ਕ�ਬਾ ਿਛਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 
ਇC ਧਰ Fਧਰ ਝਾਕਦਾ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸ�, “ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?  ਿਕC ਧਰ ਜਾਵ�ਗਾ 
ਤੇ ਿਕਸ ਤਰH� ਜਾਵ�ਗਾ?  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤ� ਪLਡ ਵੀ ਢਾਈ ਹੀ ਹਨ” । ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ 
ਸੋਚ@ ਡੁC ਿਬਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਲ? ਹੀ ਇC ਕ ਬੰਦੇ ਨ�  ਪੁC ਿਛਆ, “ ਸਰਦਾਰ ਜੀ! ਕੀ 
ਗC ਲ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਖੜHੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹ@ ਆਇਆ?” 

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਸਾਊਥਾਲ ਤ? ਮੇਰੇ ਿਰMਤੇਦਾਰ� ਨ�  ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਏ 
ਨਹ@, ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਉਨH � ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਨਹ@” । 

“ ਤੁਸ@ ਸਾਊਥਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ� ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮ9 ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ 
ਜਾਣਾ। ਮ9 ਟੈਕਸੀ ਫੜ ਿਰਹ�। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਊਥਾਲ ਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ” , ਉਹਨ�  
ਬੜੀ ਅਪਣCਤ  ਨਾਲ ਿਕਹਾ। 

 ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤ? ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ 
ਸ�ਤਾਕਰੂਜ਼ ਏਅਰਪੋਰਟ Fਤੇ ਿਮਲ ਿਪਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਮ 
ਏਅਰਪੋਰਟ ਿਦC ਲੀ ਤ? ਇC ਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰੁਡਾ ਚਿੜHਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਦਾ 
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ਤ� ਅਨਪੜH ਸੀ ਪਰ ਗC ਲ@ ਬਾਤ@ ਚੋਖਾ ਚਲਾਕ ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਾN 
ਉਹਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਨਵ� Mਿਹਰ 
ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਿਪੰਡ ਕਲਾਮ ਤ? ਸੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਖੁM ਸੀ ਿਜਵ- ਪਿਹਲੀ 
ਵਾਰ ਸੌਹਰ@ ਚC ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਮ9 ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਿਜਹਾ ਸ�। ਉਹ ਨ�  ਕਿਹ ਹੀ 
ਿਦC ਤਾ, “ ਯਾਰ ਤੰੂ ਤ� ਇC ਦ� ਉਦਾਸ ਹ9, ਿਜC ਦ� ਜੇਲH ਚC ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਖੁM ਹੋ 
ਵਲੈਤ ਜਾ ਿਰਹ�” ।  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਉਦਾਸ ਤ� ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਿਤੰਨ ਬC ਚੇ 
ਿਪC ਛੇ ਛC ਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹ�” ।  

ਉਦਾਸ ਤ� ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ� ਿਕ ਹਾਲ@ ਤC ਕ ਪਾਲਮ ਏਅਰਪੋਰਟ 
ਿਦC ਲੀ ‘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੜੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਤ? ਿਵਛੜਣ ਸਮ- ਦੀ ਉਹਦੀ 
ਸ੍ੂਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅC ਖ� ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰ ਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ, “ 
ਚੰਗਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਅੰਤਮ ਮੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੰਿਨਆ 
ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਦ ਤC ਕ ਕਰੇਗਾ?”  ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ 
ਵੀ ਮਨ ਿਗਲਾਨੀ ਿਜਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ 
ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਅਥਾਹ 
ਕੁਰਬਾਿਨਆਂ ਿਦC ਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ� ਨ�  ਹਸਿਦਆਂ 
ਹਸਿਦਆਂ ਫ�ਸੀ ਦੇ ਰC ਸੇ ਚੰੁਮ ਲਏ ਸਨ, ਿਜਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ 
ਕਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮ9 ਬਚਪਨ ਤ? ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�, ਅC ਜ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ 
ਦੀ ਸਮC ਿਸਆਂ ਦਾ ਹCਲ ਲਭਣ ਲਈ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੰੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਮੈਨੰੂ 
ਯਾਦ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਪੰਡ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਿਸੰਘ 
ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁC ਤਰ ਜਦ ਇਸੇ ਤਰH� ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਛC ਡ ਕੇ ਇਸੇ 
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਹCਲ ਲਭਣ ਲਈ ਜਾ ਪੁC ਜਾ ਸੀ 
ਤ� ਮ9 ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਵਚ ਦੇਸ-ਧ&ੋਹੀ ਤC ਕ ਕਿਹ ਿਗਆ ਸ� ਤੇ 
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ਹੁਣ ਮ9 ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰH� ਦਾ ਦੇਸ-ਧ&ੋਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸ�। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ 
ਭਾਰੂ ਸੀ ਿਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਮ9 ਆਪਣਾ ਦੇਸ 
ਛC ਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਰ ਿਪਆ ਹ�?  ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ Fਥੇ ਦੇ ਲੋਕ 
ਹੋਣਗੇ? ਅਨਜਾਣੇ ਤੇ ਿਬਗਾਨ�  ਲੋਕ� ਿਵਚ ਮ9 ਿਕਵ- ਰਿਹ ਸਕ�ਗਾ? Fਥੇ ਤ�, 
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਬਰਫ ਪ9ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਿਵਚ ਿਕਵ- ਰਹ�ਗਾ? 

ਮ9 ਤ� ਕਦ@ ਿਸ਼ਮਲੇ ਵੀ ਨਹ@ ਿਗਆ ਸ�।  
ਿਦC ਲੀ ਦੇ ਪਾਲਾਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ? ਜਹਾਜ ਚੜHਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤ� 

ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਏਅਰ ਇੰਿਡਆ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ ਨ�  ਬੰਬਈ ਤC ਕ ਹੀ 
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦ? ਹੀ ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਜਦ ਸਾਨੰੂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸ�ਤਾਕਰੂਜ਼ ਏਅਰ 
ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਦਾ ਬਿਣਆ। ਅਸ@ ਉਸ ਏਅਰਪੋਰਟ 
‘ਤੇ ਿਦC ਲੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ? Fਤਰ ਕੇ ਇੰਗਲ9ਡ ਵਾਲੀ ਉੜਾਨ ਫੜਨ ਲਈ 
ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਸ�, ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਇਹ ਬੰਦਾ ਿਮਲ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਹ ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਸੋਚ@ ਪਏ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸ@, ਪਿਹਲੀ ਵੇਰ ਇੰਗਲ9ਡ ਚC ਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ 
ਤਜਰਬਾ ਨਹ@ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੰੂ ਿਦਓ, ਮ9 ਮੁਹਰ ਲੁਆ ਿਦੰਦਾ। 
ਮ9 ਤ� ਕਈ ਵੇਰ ਇੰਗਲ9ਡ ਿਗਆਂ,  ਮੈਨੰੂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ”। 
 ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਦਾ ਦੋਵ- ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ ਿਦC ਤੇ। ਉਹ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇC ਕ ਖੰੂਜੇ ਵਾਲੇ ਕਾUਟਰ ‘ ਤੇ ਜਾ ਖੜHਾ ਹੋਇਆ।  

ਪੰਜ ਕੁ ਿਮੰਟ� ਿਵਚ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਿਗਆ। 
ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਤੰੂ ਉਹਨੰੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਕN ਿਦC ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ  ਉਡ ਜਾਵ?ੇ” 

ਮ9 ਿਕਹਾ, "ਯਾਰ! ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨ ਲC ਗਾ।" 
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“ ਤੈਨੰੂ ਨਹ@ ਪਤਾ। ਇC ਦ� ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਡ 
ਜ�ਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਫੋਟੋ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘਾ ਲ9 ਦੇ ਆ” , ਿਪਆਰੇ ਨ�  
ਹੋਰ ਵੀ ਿਖਝ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਮੈਨੰੂ ਨਹ@ ਪਤਾ,  ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਤ? ਹੁਣੇ 
ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ”। 

ਿਕਸੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਰਣ Mਕ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। 
Nਝ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗC ਲ� ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਦਾ 
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਿਗਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਏ। ਇੰਨ�  ਿਚਰ ਨੰੂ 
ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ� ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੁਆ ਚੁC ਕਾ ਸੀ। ਇਹਨ�  ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹC ਥ 
ਫੜਾNਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ ਯਾਰ ਤੁਸ@ ਤ� ਰਤੀ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹ@ ਕਰਦੇ। ਮ9 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸੀ?” 

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਮੈਨੰੂ ਤ� ਕੋਈ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਨਹ@, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਔਖਾ 
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ” । 

ਿਪਆਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾ ਅਪਾਣੀ ਤਰH� ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਤ? ਐਨ 
ਵਖਰਾ। ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮ9 ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਤ? ਪਾਣੀ ਮੰਿਗਆ ਤ� 
ਿਪਆਰੇ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਿਵਸਕੀ ਮੰਗ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ।”  

ਿਵਸਕੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਸੋਿਚਆ ਿਕ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਿਕਸਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥ� ਿਵਸਕੀ ਮੰਗਦਾ 
ਹੈ। ਮ9 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹ@ ਸ�, ਤ� ਵੀ ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ 
ਸਿਕਆ। ਜਦ? ਮ9 ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੰੂ ਿਵਸਕੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਤ� ਉਹਨ�  ਅC ਗ? ਿਕਹਾ, “ ਿਵਸਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲC ਗਣਗੇ।”  ਮ9 ਜਦ ਿਪਆਰੇ 
ਨੰੂ ਦC ਿਸਆ, ਤ� ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਤ� ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਿਵਸਕੀਆਂ ਮੰਗ?” 

ਮ9 ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੰੂ ਦੋ ਿਵਸਕੀਆਂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ 
ਿਦC ਤਾ। ਿਤੰਨ� ਪLਡ� ਿਵਚ? ਇਸ ਤਰH� 10  Mਿਲੰਗ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  
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ਿਪਆਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ? ਬਾਹਰ ਤ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, 
ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨ�  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅC ਖ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ 
ਉਹਨੰੂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਚੁC ਪ ਕੀਤਾ ਉਨH � ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਹੁਣ 
ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹਦੇ  ‘ ਤੇ ਉਹ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 
ਆ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਮ9 ਿਬਨਾ ਹੀਲ-ਹੁC ਜਤ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁC ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ 
ਿਪਆ। ਉਹਨ�  ਟੈਕਸੀ ਸC ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੋਰ ਲਈ ਤੇ ਪੁC ਿਛਆ, “ 
ਿਕਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ?”  

 “ ਤੇਈ ਵੁਡਲ9ਡਜ਼ ਰੋਡ ਸਾਊਥਾਲ” , ਮ9  ਸੰਖੇਪ ਿਜਹਾ Fਤਰ 
ਿਦਤਾ। 

ਅC ਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਿਪC ਛ? ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, "ਲਉ ਆ ਿਗਆ ਤੁਹਾਡਾ 
ਐੱਡਰੈਸ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੁਡਲ9ਡਜ਼ ਰੋਡ"। 

ਡਰਾਈਵਰ ਨ�  ਟੈਕਸੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰC ਖ 
ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲH ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਉਤਾਰ ਿਦC ਤਾ। ਮ9 ਇC ਕ ਹC ਥ ਿਵਚ 
ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹC ਥ ਿਵਚ ਅਟੈਚੀ ਫੜ ਿਲਆ। ਤੁਰਨ ਲC ਗੇ ਨ�  
ਦੇਿਖਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹ@ ਪਾਸ@ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,‘ 
ਵੁਡਲ9ਡਜ਼ ਰੋਡ’ ।    

 ਮ9 ਖੁM ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਮ9 ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਪੁC ਜ ਿਗਆ ਹ�।  
ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੁC ਟਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਮ9 ਤ� ਸੜਕ 
ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਹ�, 23 ਨੰਬਰ ਤC ਕ ਪੁC ਜਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੇ 
ਪੁC ਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।  ਮ9 ਖੋਤੇ ਿਜੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁC ਕੀ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ@ ਤੁਿਰਆ ਿਗਆ। 

23 ਨੰਬਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅC ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮ9 ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ 
ਦC ਿਬਆਂ ਤ� ਇC ਕ ਮਧਰੇ ਿਜਹੇ ਕC ਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ�  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲHਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ‘ 
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ਸਿਤ ਸ&ੀ ਅਕਾਲ’  ਕਿਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Fਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, “ ਭਾਅ 
ਜੀ ਆ ਗਏ!”  ਮ9 ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਮ9 ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ ਤੇ ਪੁC ਜ ਿਗਆ ਹ�। 
ਸੋਿਚਆ,“ ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਹਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਿਦਉਰਾਣੀ 
ਹੋਵੇਗੀ”। ਮ9 ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਤੇ ਥC ਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ 
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਇC ਧਰ Fਧਰ ਤC ਕਣ ਲC ਗਾ।  
        ਇੰਨ�  ਿਚਰ ਨੰੂ ਇC ਕ ਹੋਰ ਮਧਰੇ ਕC ਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ�  ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 
‘ ਸਿਤ ਸ&ੀ ਅਕਾਲ’  ਕਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਹਾ, “ ਭਾਅ ਜੀ! ਿਕਚਨ ਿਵਚ ਹੀ 
ਆ ਜਾਵੋ। ਅਸ@ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ” । ਮ9 ਿਕਚਨ 
ਿਵਚ ਵਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਢC ਬੇ ਿਜਹੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡC ਠੀ ਕੁਰਸੀ ‘ ਤੇ ਬਿਹ ਿਗਆ। 

“ ਿਪੰਕੀ-ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਸੀ, 
ਉਨH @ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ” 

,  ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨ�  ਿਕਹਾ।  
“ ਮਲਕੀਤ ਿਕC ਥੇ ਹੈ?”,  ਮ9 ਪੁC ਿਛਆ।   
“ ਭਾਈਆ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ‘ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ” , ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ।  
 ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ‘ਭਾਈਆ ਜੀ’  ਕਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਦਆਲ ਦੀ ਪਤਨੀ 

ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਿਕNਿਕ ਮਲਕੀਤ ਹਰਿਦਆਲ ਤ? ਵਡਾ ਸੀ ਤੇ ‘ ਿਪੰਕੀ-
ਡੈਡੀ’  ਉਹ ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ।  ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤ� ਸਾਫ ਸੀ ਿਕ 
ਿਪੰਕੀ ਇਹਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਸੀ।  

ਮਲਕੀਤ ਤ� ੧੯੫੫ ਈ: ਿਵਚ ਹੀ ਇੰਗਲ9ਡ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ 
ਹਰਿਦਆਲ ੧੯੬੦ ਈ: ਿਵਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਵ- ਹੀ ਭਾਰਤ ਛC ਡਣ ਵੇਲੇ 
ਕੁਆਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਦੋਹ� ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ@ ਸੀ। 
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ਇਹ ਵੀ ਇC ਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾN 
ਮੀਤੋ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਦਆਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾN ਕੁਲਦੀਪ।  

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਲC ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਸੇ 
ਿਰMਤੇਦਾਰ ਨ�  ਦੇਸ? ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵ- ਭਰਾ ਕੰਮ ‘ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪਰ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਉਨH � ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲC ਗ ਿਗਆ। ਇੰਨ�  ਿਚਰ ਨੰੂ ਦੋ 
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬC ਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇC ਕ ਨ�  ਦੂਜੀ ਦੇ 
ਕੰਨ ਨ� ੜੇ ਮੰੂਹ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਬਾਬਾ!” 

ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਨH � ਨ�  ਕੇਸ ਦਾੜHੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਹੋਣਾ ਤ� ਹੀ ਤ� ਉਹ ਮੈਨੰੂ 
ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।  ਕੁਲਦੀਪ ਨ�  ਦਿਸਆਂ, “ ਇਹ ਦੋਵ- ਭਾਈਆ 
ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁC ਡੀਆਂ” । ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਬਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਲਕੀਤ 
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ।  ਮ9 ਕੁਲਦੀਪ ਨੰੂ ਪੁC ਿਛਆ, “ ਿਪੰਕੀ ਿਕC ਥੇ ਆ?” 

ਕੁਲਦੀਪ ਨ�  ਿਕਹਾ,“ ਉਹ ਤ� ਹਾਲ@ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਹੈ, ਕੌਟ 
ਿਵਚ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਤ� ਿਲਆਵ�ਗੀ” । 

ਮੀਤੋ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਭਾਅ ਜੀ ਰੋਟੀ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ?” 

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਰੋਟੀ ਤ� ਹੁਣ Mਾਮ ਨੰੂ ਖਾਵ�ਗਾ। ਉਨ@ਦੇ ਦਾ ਭੰਿਨਆ 
ਹੋਇਆਂ। ਹਾਲ@ ਤ� ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ�ਗਾ”। 

ਕੁਲਦੀਪ ਨ�  ਮੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁC ਕ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜHਨ ਲਗੀ ਨ�  
ਿਕਹਾ, “ ਭਾਅ ਜੀ! ਤੁਸ@ ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਿਵਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ” ।  

ਮ9 ਆਪਣਾ ਅਟੈਚੀ ਚੁC ਕੀ ਉਹਦੇ ਿਪC ਛੇ ਿਪC ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜH ਿਗਆ। 
ਉਹਨ�  ਮੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਇC ਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰC ਖ ਿਦC ਤਾ। ਕਮਰੇ ਦੀ 
ਚੁੜਾਈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮ9 ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹੀ ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਹੈ। 
ਕਮਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੰਜਾ ਮਸ� ਡਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮੇਰਾ 
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ਿਬਸਤਰਾ Fਥੇ ਰC ਖ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। Fਥੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇC ਕ ਰਜਾਈ 
ਪਈ ਸੀ। ਮ9 ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਖੋਲHਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ। Fਥੇ ਪਈ 
ਰਜਾਈ ਿਵਚ ਵੜ ਕੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲਗ ਿਪਆ।  

 ਲੌਢੇ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਈ। ਮ9 ਹਾਲ@ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ? 
ਿਨਕਲ ਕੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹਿਟਆ ਹੀ ਸ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਨ�  ਬਾਹਰ? ਕਮਰੇ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ ਜਾਗ ਪਏ?”  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਆ ਜਾ, ਜਾਗਦ�।”  
ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤ� ਮ9 ਉਹਦੀ Mਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ 

ਿਗਆ,  ਇਹ ਹਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਹੁਣ ਹਰਿਦਆਲ ਚੰਦ ਬਿਣਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ9 ਹC ਥ ਿਮਲਾNਿਦਆਂ ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ,“ ਆਹ ਕੀ Mਕਲ ਬਣਾ 
ਲਈ, ਫੁC ਟਬਾਲ ਵਰਗਾ ਮੰੂਹ ਕC ਢ ਿਲਆ?” 

“ ਇਹ ਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ@, ਵੜੇ ਭਾਈ ਨੰੂ ਦੇਖ-ਗਾ ਤ� ਪਤਾ ਲਗੂ 
ਦੁਨੀਆ ਿਕC ਥੇ ਵਸਦੀ ਆ”,  ਉਹਨ�  ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਿਵਚ Mਾਮਲ ਹੰੁਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

“ ਹ9! ਉਹਨ�  ਵੀ?”,  ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮ9 ਸੋਚ@ ਪੈ ਿਗਆ।  
ਹਿਰਦਆਲ ਤ� ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪੜHਦਾ, ਦਾੜੀ ਛ�ਗ ਲ9ਦਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਮਲਕੀਤ ਤ� ਰੋਮ� ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹ@ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਥ? ਦੋ 
ਕੁ ਸਾਲ ਵਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਬC ਚਪਨ ਤ? ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜ-ਕਕਾਰੀ ਿਸੰਘ ਸੀ ਤੇ ਘC ਟ 
ਮ9 ਵੀ ਨਹ@ ਸ�, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਤਕੜਾ 
ਕਾਮਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਿਸਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ। ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਹ 
ਹਰਿਦਆਲ ਤ? ਮਾਲM ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਸਖਤ ਹCਥ ਦੀ 
ਘਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲC ਤ ਤ? ਕੋਈ ਵਾਲ ਉਖੜ ਿਗਆ। ਉਹ ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ 
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ, “ ਤੰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸC ਖ ਦੇ ਰੋਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ 
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ਓਏ!”  ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤ� ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਘੋਨ ਮੋਨ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ।  

ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਸੋਚ� ਿਵਚ ਿਪਆ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਿਕਹੜੀਆਂ 
ਸੋਚ� ਿਵਚ ਡੁC ਬ ਿਗਆਂ, ਭਾਬੀ ਤਾ ਨਹ@ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ?” , ਹਿਰਦਆਲ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਭਾਬੀ 
ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। 

“ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਨ�  ਯਾਦ ਆਉਣਾ?”,  ਮ9 ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ 
ਿਵਚ Mਾਿਮਲ ਹੰੁਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

ਉਦ? ਤC ਕ ਮਲਕੀਤ ਵੀ ਕੰਮ ਤ? ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆNਦਾ ਹੀ 
ਪੌੜੀਆਂ ਚੜH ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁM ਹੋ ਕੇ ਿਮਿਲਆ। ਿਮੰਟ ਕੁ ਿਪC ਛ? 
ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਚਲੋ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠਦੇ ਆਂ” ।  

ਮ9 ਵੀ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤ� ਦੋ ਤ? ਵC ਧ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ 
ਬੈਠਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮ9 ਿਸਰ ‘ਤੇ  ਪCਗ ਰC ਖੀ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 
ਅਸ@ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਸੌਣ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠ� । ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਇC ਕ ਡਬਲ ਬੈੱਡ 
ਤ? ਿਬਨਾ ਇC ਕ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸ@ ਲੰਮਾ ਸਮ� Fਥੇ ਬੈਠ�  ਗC ਲ� ਕਰਦੇ 
ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮ- ਿਪC ਛ? ਿਮਲੇ ਸ�, ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਿਰMਤੇਦਾਰ� ਦੀਆਂ 
ਗC ਲ� ਕਰਿਦਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲC ਗਾ ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਲੰਘ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ ਦਾਲੋ! ਚਲੋ 
ਚC ਲੀਏ, ਬੀਰ ਬC ਤੇ ਦਾ ਟੈਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਗਲਾਸ ਮਾਰ  ਆਈਏ”  । 

ਉਹ ਦੋਵ- Fਠ�  ਤ� ਮ9 ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠ ਖੜਾ 
ਹੋਇਆ,  ‘ ਗਲਾਸ ਮਾਰ ਆਈਏ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਾਸ ਤ� ਘਰ 
ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨH � ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਬਾਹਰ ਿਕC ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?”  ਮ9 ਨਾਹ ਤ� 
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ਕਿਹ ਨਹ@ ਸਕਦਾ ਸ�। ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ,  ਿਕC ਥੇ ਨੰੂ ਚC ਲੇ ਸ� ਤ� ਨਾਹ 
ਵੀ ਿਕਵ- ਕਰਦਾ? 

ਘਰ? ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਦਸ ਕੁ ਿਮੰਟ ਤੁਰਨ ਿਪC ਛ? ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਇC ਕ 
ਚੋਖੀ ਵC ਡੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵਚ ਲੈ ਵੜੇ। ਇC ਥੇ ਭ�ਤ ਸੁਭ�ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ 
ਬੈਠ�  ਕੁਝ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹਰੇ ਿਜਹੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੰਡੇ ਜਹੇ ਫੜੀ 
ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ9 ਤ� ਸਮਝਦਾ ਸ� ਿਕ ਇਸ ਗੋਿਰਆਂ ਦੇ ਦੇਸ 
ਿਵਚ ਗੋਰੇ ਹੀ ਗੋਰੇ ਿਦਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਤ� ਭ�ਤ ਸੁਭ�ਤ ਦੇ ਕਾਲੇ, ਗੋਰੇ, 

ਪੀਲੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵੰਨ�  ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਮਲ ਕੇ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਲਕੀਤ ਨ�  
ਮੈਨੰੂ ਇC ਕ ਮੇਜ਼ ਨ� ੜੇ ਪਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਦੋਵ- 
ਕਾUਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੇ। ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਿਪC ਛ? ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਹC ਥ ਭਰ 
ਲੰਮਾ ਰਸLਤ ਰੰਗੇ Mਰਬਤ ਿਜਹੇ ਦਾ ਭਿਰਆ ਇC ਕ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਅC ਗੇ ਿਲਆ 
ਰਿਖਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰH� ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 
ਆ ਬੈਠਾ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਕਿਹ ਿਗਆ,“ ਤ� ਇਹਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਆ 
ਗਲਾਸ ਮਾਰਨ� ”। ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਿਪC ਛ? ਹਰਿਦਆਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਰਸੀ 
ਿਖCਚ ਕੇ ਆ ਬੈਠਾ।  

“ ਕੀ ਦੇਖਦ�? ਪ@ਦਾ ਨਹ@, ਬੀਰ ਆ, ਜ਼ਿਹਰ ਤ� ਨਹ@” , 

ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਗਲਾਸ ਵਲ ਘੂਰਿਦਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਦੇਸ 
ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ  ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਿਜਹਨੰੂ ਉਹ ਬੀਰ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਮ9 
ਗਲਾਸ ਚੁC ਕ ਕੇ ਇC ਕ ਘੁਟ ਭਰ ਕੇ ਰਖ ਿਦਤਾ। ਕੁਸੈਲਾ ਿਜਹਾ ਘੁਟ ਤ� ਮੇਰੇ 
ਸੰਘ? ਥC ਲੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਇੰਨ�  ਿਚਰ ਨੰੂ ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ 
ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ ਚੁC ਕ ਲੈ, ਹੋਰ ਿਲਆਈਏ”।  

ਮ9 ਤਰਲਾ ਿਜਹਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਨਾ ਬਈ! ਮੈਨੰੂ ਤ� ਹੁਣ ਰਿਹਣ 
ਹੀ ਿਦਉ”।  
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ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਟੋਰਾ ਲਾਇਆ,“ ਨਵ� ਰੰਗਰੂਟ ਆ, ਿਸਖ ਜਾਊਗਾ 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵੈਦ ਕਰਨੀ ਵੀ”। 

ਮਲਕੀਤ ਇੰਨ�  ਿਚਰ ਨੰੂ ਕਾUਟਰ ਅC ਗੇ ਜਾ ਖਿੜHਆ। ਹਰਿਦਆਲ 
ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾ ਪੁC ਜਾ। ਹC ਥ ਭਰ 
ਲੰਮਾ ਇC ਕ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਅC ਗੇ ਆ ਿਟਿਕਆ।  ਮ9 ਸੋਚ@ ਪੈ ਿਗਆ ਿਕ 
ਇC ਕ ਤ� ਔਖਾ ਸੁਖਾਲਾ ਮੁਕਾ ਲਵ�ਗਾ ਪਰ  ਇਸ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 

ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਿਵਅੰਗ ਕC ਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਿਗਆ, “ ਚੁC ਕ ਲੈ 
ਚੁC ਕ ਲੈ, ਕੀ ਸੋਚਦ�, ਗੀਨਸ ਆ, ਿਨਰਾ ਲੋਹਾ, ਸਰੀਰ ਫੌਲਾਦ ਵਰਗਾ ਬਣ 
ਜਾਊ”।  

ਮ9 ਉਹਦੇ ਿਵਅੰਗ ਦਾ Fਤਰ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਤ� 
ਸਰੀਰ ਰਿਹੰਦਾ ਵੀ ਨਹ@ ਿਦਸਦਾ, ਫੌਲਾਦ ਵਰਗਾ ਿਕਵ- ਬਣ ਜਾਊ?”  

ਕੁਝ ਿਚਰ ਚੁC ਪ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਯਾਰ! ਤੁਸ@ ਮੇਰੇ Fਤੇ 
ਖਰਚ ਕਰੀ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤ� ਠੀਕ ਨਹ@” ।  

ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਕੋਈ ਗC ਲ ਨਹ@, ਐਸ਼ ਕਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ 
ਮੁਫਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਇC ਥ? ਦੇ ਿਰਵਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਊ” ।   

 “ ਕੀ ਆ ਇC ਥੇ ਦਾ ਿਰਵਾਜ?”,  ਮ9 ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਪੁC ਿਛਆ। 
“ ਬਸ ਇਹੀ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੰੂ ਿਵਹਲ� ਤੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ 

ਨਹ@ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ ਿਮਲਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਾ ਿਮਲਣਾ ਨਹ@”,  
ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਹC ਸਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

“ ਫੇਰ ਕਦ ਤC ਕ ਿਮਲ ਜਾਊ ਕੰਮ?”,  ਮ9 ਪੁC ਿਛਆ। 
“ ਿਮਲ ਜਾਊ, ਿਮਲ ਜਾਊ, ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ”,  ਹਰਿਦਆਲ ਦਾ 

Fਤਰ ਸੀ।  
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ਕੋਲ? ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਅCਜ ਕਲ ਜ਼ਰਾ ਸਲੈਕ (ਕੰਮ� ਿਵਚ 
ਿਢC ਲ) ਚਲਦੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰ� ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਿਵਹਲੇ ਿਫਰਦੇ ਆ। ਟਰਾਈ 
ਕਰੀ ਜਾਈ,ਂ ਕਦ@ ਤ� ਿਮਲੇਗਾ ਹੀ” । 

ਮ9 ਸੋਚ@ ਪੈ ਿਗਆ, “ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਤ� ਕੀ ਬਣ?ੂ 

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਿਕਵ- ਚC ਲ?ੂ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ? ਹਾਲ਼ੇ ਭੌਲੀ 
ਦਾ ਜੋ ਆNਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ� ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹ@ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਫੇਰ ਹੋਰ 
ਖਰਚ ਿਕC ਥ? ਆਏਗਾ?” ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅC ਖ� ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ 
ਧੰੁਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਮੇਰਾ ਤ� ਹਾਲ@ ਪਿਹਲਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਮੁਿਕਆ ਨਹ@ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ 
ਦੂਜਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

“ ਹੁਣ ਤ� ਰC ਬ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ”,  ਮ9 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 
ਮਲਕੀਤ ਦੋ ਗਲਾਸ ਹੀ ਿਲਆਇਆ, ਇCਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇC ਕ 

ਹਰਿਦਆਲ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਿਹਲਾ ਗਲਾਸ ਤ� 
ਮੈ ਨ� ੜੇ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਫਕਰ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰ?ਿਦਆਂ 
ਕੁਰਲਾNਿਦਆਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅC ਧਾ ਪੀ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਨਹ@ 
ਪੀ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਰਿਹਣ ਦੇ, ਚCਲੀਏ! ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ‘ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ”  । 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?  ਮ9 ਗਲਾਸ ਉਵ- ਹੀ ਛC ਡ ਕੇ ਉਠ ਖੜਾ 
ਹੋਇਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ ਚਲੋ ਚC ਲੀਏ,  ਸਵੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲਣ ਜਾਣਾ” ।  

ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਤੰੂ ਕCਲਾ ਤ� ਜਾ ਨਹ@ ਸਕ-ਗਾ, ਵੀਕਐਡਂ 
ਸੈਰੜੇ (ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ) ਮ9 ਨਾਲ  ਚC ਲ�ਗਾ” ।   

ਮ9 ਿਕਹਾ,“ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ 
ਿਦਆਂਗੇ”। 
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 ਘਰ ਪੁC ਜਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵ- ਤ� ਰੋਟੀਆਂ ਿਨਗਲ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪਣੇ ਸੌਣ-ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਮ9 ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਨੰੂ ਜਾ ਭਾਗ ਲਾਏ।  ਮ9 
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸੁC ਤਾ ਿਰਹਾ ਸ�, ਇਸ ਲਈ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਅC ਖ ਲC ਗੀ।  

ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਜਾਗ ਆਈ ਤ� ਹਰਿਦਆਲ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਦੋਵ- 
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮ9 ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤ� ਕੁਲਦੀਪ ਨ�  
ਿਕਹਾ, “ ਭਾਅ ਜੀ! ਜੇ ਨH ਾਉਣਾ ਆਂ ਤ� ਆਹ ਪੰਜ ਪ9ਸ ਮੀਟਰ ਿਵਚ ਪਾ 
ਿਲਉ” ।  ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨ�  
ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲH ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਿਦਖਾ ਿਦC ਤਾ ਤੇ 
ਉਹਦੇ ਿਵਚ ਪ9ਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵC ਲ ਵੀ ਦC ਸ ਿਦC ਤਾ।  

ਮ9 ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਦੇਖ ਲਈ  
ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੀ ਵਲੈਤ! ਇC ਥੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁC ਲ ਿਮਲਦਾ।" 

ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਲC ਸ਼ ਿਸਸਟਮ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ9 
ਹਾਜਤ ਤ? ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛC ਡਣ ਲਈ ਜਦ ਹ9ਡਲ ਦC ਿਬਆ ਤ� ਮੈਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤ? ਸੁਣੀ ਿਕਸੇ ਪ-ਡੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ 
ਪ-ਡੂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਚੰਡੀਗੜH 
ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ Fਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹ ਿਪਆ ਸੀ। ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨ�  
ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਲC ਗੇ ਫਲC M ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਫਾਰਗ 
ਹੋਣ ਤੋ ਿਪC ਛ? ਆਹ ਹ9ਡਲ ਦC ਬ ਦੇਵ@” । ਪ-ਡੂ ਸC ਜਣ ਸਵੇਰੇ Fਿਠਆ। ਫਾਰਗ 
ਹੋਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਜਦ ਉਹਨ�  ਹ9ਡਲ ਦਬਾਇਆ, ਤ� ਫਲC M ਿਵਚ? ‘ ਘਲ਼ਲ਼’  ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਕੁC ਝ ਟੁC ਟ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਿਗਆ 
ਿਕ ਘਰ ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਿਦਖਾਲੇ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੀ ਚੁC ਪ ਕੀਤਾ ਘਰ? ਿਨਕਲ ਿਗਆ 
ਤੇ ਬC ਸ ਸਟੇMਨ ‘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਿਲਆ। ਮ9 ਿਦC ਲੀ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸ ਿਸਸਟਮ 
ਦਾ ਵਾਿਕਫ ਹੋ ਿਗਆ ਸ�, ਨਹ@ ਤ� Mਾਇਦ‘ ਘਲ਼ਲ਼’  ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ 
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ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੰੁਦਾ। ਖੈਰ ਮ9 ਨH ਾਉਣ ਲਈ ਟC ਬ ਿਵਚ  ਸਰਫੇ ਨਾਲ 
ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਡਰਦਾ ਸ�, ਿਕਤੇ ਅC ਧ ਿਵਚ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ9ਸ ਨਾ ਮੁਕ 
ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਸ� ਿਵਚ? ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਾ ਿਨਕਲ ਸਕੇ। Mੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦ? ਮੇਰਾ 
ਨH ਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਪੰਜ� ਪ9ਸ� ਿਵਚ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ।  

  ਪੰਜ ਕੁ ਵਜੇ ਹਰਿਦਆਲ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਦੋਵ- ਕੰਮ ਤ? ਆ ਗਏ। 
ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਿਨਬੇੜ ਕੇ ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ ਚCਲ ਤੁਰ ਹੁਣ 
ਮਾਸੜ ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਆਈਏ” ।  ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਘਰ� ਿਵਚ ਘਟ ਹੀ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਮਲਕੀਤ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੧੫ ਕੁ 
ਿਮੰਟ ਤੁਿਰਆ ਿਗਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇC ਕ ਲਾਲ ਬਕਸੇ ਿਜਹੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ 
ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਆ ਿਗਆ। ਇC ਥੇ ਖੜH ਜਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਹਲਾ 
ਹੋਣ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵ�ਗੇ” ।  

 ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਦੇ ਦੋਹ� ਿਹC ਿਸਆ ਿਵਚ ਦੋ ਫੋਨ ਸਨ ਤੇ ਦੋਹ� 
ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰੁਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇC ਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਿਵਹਲਾ ਹੋਇਆ 
ਤ� ਮਲਕੀਤ ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਿਵਚ ਜਾ ਵਿੜਆ। ਉਹਨ�  ਦੋ ਪ9ਸ 
ਫੋਨ ਦੇ ਬਕਸ ਿਵਚ ਪਾਏ ਤੇ ਡਾਇਲ ਘੁਮਾਉਣਾ Mੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ।  ਫੇਰ ਉਹ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਗC ਲ� ਕਰਨ ਲC ਗ ਿਪਆ। 

  “ ਸਾਸਰੀ 'ਕਾਲ ਮਾਸੜ ਜੀ! ਮ9 ਮਲਕੀਤ ਬੋਲ ਿਰਹ�। ਤੁਹਾਡਾ 
ਲੜਕਾ ਹਰਬਖਸ਼ ਆ ਿਗਆ, ਲਓ ਕਰ ਲਉ ਗCਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ”  ।  

 ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹਨ�  ਫੋਨ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤਾ। ਫੋਨ ਿਵਚ? ਮੇਰੇ  ਿਪਤਾ 
ਜੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, “ ਹੈਲੋ! ਆ ਿਗਆ ਪੁC ਤ? ਹੋਰ ਸਾਰੇ 
ਠੀਕ ਸੀ?" 

  ਮੈਥ? ਗC ਲ ਨਹ@ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਉਨH � ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ  
ਸੀ। ਮ9 ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹ ਸਿਕਆ,“ ਆ ਿਗਆਂ। ਸਿਨਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
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ਆਵ�ਗਾ। ਫੇਰ ਗC ਲ� ਕਰ�ਗੇ” । ਫੇਰ ਮ9 ਫੋਨ ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤਾ। 
ਮਲਕੀਤ ਉੰਨਾ ਿਚਰ ਗC ਲ� ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨ�  ਹੋਰ 
ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਣੇ Mੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤੇ। 

 

 

 
 

2. 
ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਿਨੱਘ 

 

ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਨਾMਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ ਤ� 
ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਚਲੋ ਿਤਆਰ ਹੋਈਏ। ਗC ਡੀਆਂ ਬC ਸ� ਬਦਲਿਦਆਂ 
ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ,  ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਪਈਏ ਉੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ” ।   

ਿਤਆਰ ਹੰੁਿਦਆਂ ਕਰਿਦਆਂ ਬਾਰ� ਵC ਜ ਗਏ।  ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ 
ਬਰਿਮੰਘਮ ਦੇ ਸਨc ਅ ਿਹCਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਡੰਗਟਨ(ਲੰਡਨ) ਤ? ਗC ਡੀ 
ਫੜਨੀ ਪ9ਦੀ ਸੀ। (ਿਚਰ ਹੋਇਆ ਬਰਿਮੰਘਮ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ 
ਿਦC ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥ� ਹੁਣ ਨੀਊ ਸਟਰੀਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਿਮੰਘਮ 
ਲਈ ਗC ਡੀ ਫੜਨੀ ਪ9ਦੀ ਹੈ)। ਅਸ@ ਬC ਸ� ਗC ਡੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ 
ਵੈਨਜ਼ਬਰੀ ਪੁC ਜ ਗਏ।  

ਤੀਹ ਸਾਲ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਸੀ।  ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਮ9  ਿਤੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸ�, ਜਦ ਉਹ ਪ&ਦੇਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੜ ਉਨH � ਦਾ 



 

 
19 

ਮੰੂਹ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹ@ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨH � ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਕਹੋ 
ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,  ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹ@ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਦਨ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ 
ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਨੰੂ ਤਰਸਿਦਆਂ ਲੰਘਾਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ 
ਿਕ ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਿਨਘ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅC ਜ ਜਦ ਉਨH � ਨਾਲ 
ਲੰਮੇ ਿਵਛੋੜੇ ਿਪC ਛ? ਪਿਹਲੀ ਿਮਲਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤ� ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਅਜੀਬ ਿਜਹੇ 
ਤੁਫਾਨ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ।  ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਲੰਘਾਈਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਿਫਲਮ ਬਣ ਕੇ ਅC ਖ� ਅC ਗ? ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸੀਬਤ� ਦੀਆਂ ਅਨ� ਕ� 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆNਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਘਾਟ 
ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

 ਵੈਨਜ਼ਬਰੀ ਦੀ ਿਬ&ਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਬC ਸ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਬC ਸ 
ਰੁਕੀ,  ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਿਜਹਦੇ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ 
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਅਸ@ ਬC ਸ ਤ? Fਤਰ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ 
ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਲੈ ਆ ਗਏ ਮਾਸੜ ਜੀ!”  

 ਮ9 ਦੇਿਖਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇC ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹ� ਖੋਲHੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਹੀ ਆ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ  ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?  ਮ9 
ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਿਜਹੜੀ Mਕਲ ਬC ਚਪਨ ਤ? ਹੀ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 
ਉਹ ਤ� ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲC ਗੀ ਫੋਟੋ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਤ� ੩੦ ਕੁ 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ Fਚੇ ਲੰਮੇ ਕC ਦ ਤੇ ਕੁਤਰੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਦਾਹੜੀ ਵਾਲ਼ੇ 
ਸ਼ੌਕੀਨ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਵਲ ਬਾਹ� ਖੋਲHੀ ਆ 
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ� ਕੇਸ-ਦਾੜੀ ਤ? ਿਬਨ� ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ੬੦ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਨਾਲ? ਵੀ ਿਕਤੇ ਵC ਧ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਿਸਆਣਾ ਲC ਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਲਕੀਤ 
ਨਾਲ ਨਾ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਨਾ ਮ9 ਉਨH � ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨH � ਨ�  ਮੈਨੰੂ। 
ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਿਵਚ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।  ਉਹ 
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ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਤ� ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਆNਦਾ 
ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਲਆ ਹੋਣਾ ਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪC ਗ ਦਾੜHੀ ਵਾਲਾ 
ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ ਸਕਦਾ ਸਵਾਏ ਉਨH � ਦੇ ਪੁC ਤ ਤ?, ਤ� ਹੀ ਤ� 
ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਆNਿਦਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਤ? ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬ�ਹ� 
ਖੋਲHੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।  

ਮ9 ਨ� ੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਪੈਰ� ਵਲ ਝੁਿਕਆ ਤੇ ਉਨH � ਨ�  ਮੈਨੰੂ 
ਜC ਫੀ ਿਵਚ ਘੁC ਟ ਿਲਆ। ਨਾ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਕੁਝ ਕਿਹ ਸਕੇ ਨਾ ਮ9 ਕੁਝ 
ਕਿਹ ਸਿਕਆ। ਉਨH ਾ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚ? ਯਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ Mਬਦ ਨਾ 
ਿਨਕਲ ਸਿਕਆ ਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਿਪਉ ਪੁC ਤ ੩੦ 
ਸਾਲ ਿਪC ਛ? ਿਮਲੇ ਸ�। ਮ9 ਦੇਿਖਆ ਉਨH � ਦੀਆਂ ਅC ਖ� ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਚਮਕ ਰਹੇ 
ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅC ਖ� ਵੀ ਸੁC ਕੀਆਂ ਨਹ@ ਸਨ। ਫੇਰ ਉਨH � ਨ�  ਮਸ� 
ਿਘਗਆਈ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਕCਢੀ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ ਚਲੋ ਘਰ ਨੰੂ, ਬੈਠ ਕੇ ਗC ਲ� 
ਕਰਦੇ ਆਂ” ।  

ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਅਗਵਾੜ ਵਾਲਾ ਚੋਖਾ ਵਡਾ ਘਰ ਸੀ ੬੫ 
ਨੰਬਰ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ ਲਖਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੀ। ਇਸ 
ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲ�  ਧਰਤੀ ਤ? ਉਪਰ ਸਨ ਤੇ ਇC ਕ ਧਰਤੀ ਤ? ਹੇਠ�। 
ਬਸ ਕਮਰੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਤੂਿੜਆ ਿਪਆ 
ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇC ਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ 
ਟC ਬਰ ਸਮੇਤ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਦਆਂ ਹੀ ਖC ਬੇ ਪਾਸੇ 
ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ।  

ਅਸ@ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੀ ਸ� ਿਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕC ਦ ਤੇ ਸ�ਵਲੇ ਰੰਗ ਦੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤ&ੀ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਜC ਫੀ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਿਦC ਤੀ। 
ਰ?ਦੀ ਰ?ਦੀ ਦੇ ਮੰੂਹ? ਮਸ� ਇਹ Mਬਦ ਿਨਕਲੇ, “ ਪੁC ਤ! ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਿਪC ਛ? 



 

 
21 

ਤਰਸਿਦਆਂ ਇਹ ਿਦਨ ਆਇਆ। ਮ9 ਤ� ਜੀNਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਰ�, ਹੁਣ ਤੰੂ ਆ ਿਗਆਂ, ਮ9 ਸੁਖਾਲੀ 
ਮਰ ਸਕ�ਗੀ” ।   

ਮਾਈ ਮੈਨੰੂ ਛC ਡ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਿਚਰ ਿਪC ਛ? 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। 
ਚਾਹ ਪੀਣ ਿਪC ਛ? ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਚੰਗਾ ਮਾਸੜ ਜੀ! ਮ9 ਚਲਦ�। ਮ9 
ਇC ਥੇ ਵਾਲਸਾਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਇC ਕ ਭਾਈਬੰਦ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ। ਕC ਲ ਨੰੂ ਮ9 ਇC ਕ 
ਵਜੇ ਆਵ�ਗਾ। ਹਰਬਖM ਿਤਆਰ ਰਹੇ” । ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ‘ ਸਿਤ ਸ&ੀ 
ਅਕਾਲ'  ਬੁਲਾ ਕੇ  ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਤ? ਿਬਨ� ਇC ਕ ਬੈੱਡ-ਸੈੱਟੀ ਸੀ, ਇC ਕ 
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇC ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੇਜ਼ ਸੀ। ਮ9 ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਸੈੱਟੀ ‘ ਤੇ ਬੈਠ�  
ਗC ਲ@ ਜੁC ਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਈ ਬੈੱਡ ‘ ਤੇ ਬੈਠੀ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗC ਲ� ਿਵਚ 
ਟੋਰਾ ਲਾNਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੰੂ ਗC ਲ� ਕਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕੁ ਵC ਜ ਗਏ ਤ� 
ਇC ਕ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਮੁC ਛ� ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਧਰਾ ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ 
ਆ ਿਗਆ। ਉਹਦੀ ਦਾੜHੀ ਸਫਾਚC ਟ ਸੀ ਤੇ ਪCਗ ਬੰਨH ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ 
ਮਕਾਨ ਲਖਬੀਰ ਿਸੰਘ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਿਕਹਾ, “ ਭਾਈਆ! ਚਲੋ 
ਗਲਾਸ ਮਾਰ ਆਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਵਲੈਤੀ ਦੁਨੀਆ ਿਦਖਾਲ਼ 
ਿਲਆਈਏ”  ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੰੁਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ 
ਸਾਸਰੀਕਾਲ! ਹੋਰ ਿਕC ਦ� ਿਪC ਛੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਫਰ 
ਿਕC ਦ� ਿਰਹਾ?”  ਮੈ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ Fਤਰ ਿਦਤਾ,“ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ” । ਮੇਰੇ  
ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ�  ਉਠ ਕੇ ਝੋਲੇ ਿਵਚ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਾਈ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ ਚਲੋ 
ਚC ਲੀਏ” ।  
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ਮ9 ਚੁC ਪ ਕੀਤਾ ਉਨH � ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਮ9 ਇਹ ਤ� ਸਮਝ ਿਗਆ 
ਸ� ਿਕ ਅਸ@ ਪC ਬ ਨੰੂ ਚC ਲੇ ਸ�, ਇਹ ਨਹ@ ਸਮਿਝਆ ਸ� ਿਕ ਿਵਸਕੀ ਦੀ 
ਬੋਤਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚਲੇ ਸਨ। ੧੦ ਕੁ ਿਮੰਟ ਤੁਰਨ ਿਪC ਛ? ਅਸ@ ਆਪਣੇ 
ਿਨMਾਨ�   'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਪC ਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਨਾਲ ਤੂਿੜਆ ਿਪਆ 
ਸੀ। ਗੋਰਾ ਕੇਵਲ ਇC ਕ ਸੀ ਭਰਵ- ਸਰੀਰ ਤੇ ਮC ਧਰੇ ਿਜਹੇ ਕC ਦ ਦਾ। ਉਹ ਇC ਕ 
ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇC ਕਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਨੰੂ ਦੇਿਖਦਆਂ ਹੀ ਇC ਕ ਦੇਸੀ 
ਭਾਈਬੰਦ ਉਠ ਕੇ ਕਾUਟਰ ਤੇ ਿਗਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੀਰ ਦੇ ਪ9ਟ ਭਰਾ ਿਲਆਇਆ। ਅਸ@ ਇC ਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਤੰਨ�  
ਜਣੇ ਬਿਹ ਗਏ। ਗਲਾਸ ਿਵਚ? ਦੋ ਕੁ ਘੁਟ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਉਠ�  ਤੇ 
ਉਸ ਗੋਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰੀ। ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾUਟਰ ਤ? ਗਲਾਸ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅC ਗੇ ਰC ਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਆ ਬੈਠ� । 

 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਦੀ ਪ&ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 
ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁC ਛਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਬਨਾ ਪੁC ਛੇ 
ਗਲਾਸ ਭਰਾ ਕੇ ਿਲਆ ਰCਖਦਾ। ਮ9 ਤ� ਦੋ ਗਲਾਸ� ਤ? ਿਪC ਛ? ਹੀ ‘ ਨਾਹ ਨਾਹ’ 

ਕਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਕੋਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ‘ ਨਾਹ ਨਾਹ’ । ਮੇਰੇ ਅC ਗੇ 
ਰੋਕਿਦਆਂ ਰੋਕਿਦਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਕੁ ਗਲਾਸ ਜਮH� ਹੋ ਗਏ। ਮ9 ਤ� ਦੋ ਹੀ ਪੀ 
ਸਿਕਆ। ਮੇਰੇ  ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ�  ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਰਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸ� 
ਮੁਕਾਏ।  

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਐਨ ਇਸਤਰH� ਸੀ, ਿਜਵ- 
ਕਬC ਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕCਢ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਇC ਕ ਨ�  ਕੰਨ ਤੇ ਹC ਥ ਰC ਖ ਕੇ ‘ ਚੜHਦੇ ਿਮਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੰੂ’  ਦੀ ਹੇਕ 
ਲਾ ਿਦC ਤੀ। ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਿਪC ਛ? ਇC ਕ ਹੋਰ ਨ�  ਗੰਦੀ ਿਜਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਚੁC ਕ 
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ਲਏ। ਕੋਲ? ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਯਾਰ! ਕੋਲ ਬੈਠ�  ਭਾਈਏ ਦੀ ਤ� Mਰਮ 
ਕਰੋ” । ਭਾਈਏ ਨ�  ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਚਲੋ,  ਮੈਨੰੂ 
ਨਹ@ ਸੁਣਦਾ” ।  

ਦਸ ਵC ਜ ਗਏ ਸਨ। ਲਖਬੀਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਭਾਈ ਸਾਹਬ! 
ਹੋਰ ਨਹ@ ਪੀਣੀ ਤ� ਫੇਰ ਚਲੋ ਚC ਲੀਏ। ਮੇਰਾ ਤ� ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਸੰਢਾ(ਐਤਵਾਰ) 
ਵੀ ਲਗਣਾ” । ਮੇਰੇ  ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ�  ਉਠ ਕੇ ਨਾਲ ਿਲਆਂਦੀ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 
ਕCਢ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਉਹ ‘ ਥ9ਕ ਯੂ’  ਕਿਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪC ਬ 
ਿਵਚ? ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰੇ ਆNਿਦਆਂ ਲਖਬੀਰ 
ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਲੈ ਬਈ ਭਾਈਆ! ਸਮਝ ਲੈ ਕੰਮ ਬਣ ਿਗਆ। ਸੋਮਵਾਰ 
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲC ਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਨੰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਵ@। ਸਾਰੀ ਗC ਲ 
ਿਗਣੀ ਗC ਠੀ ਹੈ। ਜ�ਦਾ ਹੀ ਬਕਸੇ ਭਰਨ ‘ ਤੇ ਲC ਗ ਜਾਵੇਗਾ"। ਮ9 ਸੋਚ ਿਗਆ, 

“ ਤ� ਿਫਰ ਉਹ ਗੋਰਾ ਉਸ ਫLਡਰੀ ਦਾ ਮੈਨ� ਜਰ ਹੈ, ਿਜC ਥੇ ਇਹ ਦੋਵ- ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੰੂ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਦC ਤੀ ਹੈ। ਮ9 
ਤ� ਸੁਿਣਆਂ ਸੀ, ਿਮਡਲ9ਡਜ਼ ਿਵਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਫLਡਰੀਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਿਮਲਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤ� ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮ9 ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਲ਼ਦੀ 
ਦੇ ਬੂਥੇ ਆ ਜਾਵ�ਗਾ” ।  

ਘਰ ਪੁC ਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖ�ਿਦਆਂ ਮ9 ਗC ਲ Mੁਰੂ ਕੀਤੀ, “ ਿਪਤਾ ਜੀ! Nਝ 
ਤ� ਿਜC ਦ� ਤੁਸ@ ਕਹ?, ਮ9 ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਆਂ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਹੈ 
ਸਾਊਥਾਲ ਵਲ ਸੁਖਾਲੇ ਕੰਮ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜHੇ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮ9 ਸੋਚਦ� Fਧਰ ਹੀ ਕੰਮ ਲC ਭ ਲਵ�। ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਿਮਿਲਆਂ ਤ� 
ਇC ਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵ�ਗਾ। ਅC ਗੇ ਿਜਵ- ਤੁਸ@ ਕਹ??" 

ਕੁਝ ਿਚਰ ਚੁC ਪ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਉਨH � ਨ�  ਉਦਾਸ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ 
ਿਕਹਾ, “ ਚੰਗਾ ਿਜC ਦ� ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮ9 ਤ� ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮਸ� ਤ� ਤੰੂ ਆਇਆ 
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ਹ9। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਤ� ਚੰਗਾ ਸੀ। Fਦ� ਤੇਰੀ ਗC ਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜ ੇ
Fਧਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਿਮਲਦਾ ਤ� ਇC ਥੇ ਫLਡਰੀ ਿਵਚ ਕਾਹਨੰੂ ਔਖੇ ਹੋਣਾ। Fਦ� 
ਅਸੀ ਤ� ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਵੀ ਿਲਆ ਸੀ” । ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ 
ਿਚਹਰੇ ‘ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਿਨਰਾMਾ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਉਦਾਸ ਤ� ਮ9 ਵੀ ਸ�। ਮਸ@ ਤ� ਤੀਹ ਸਾਲ� ਿਪC ਛ?  ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ 
ਮੰੂਹ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸ�?  ਮ9 ਤ� 
ਸਖਤ ਿਜਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਘC ਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਪੜHਦਾ ਪੜHਾNਦਾ ਹੀ 
ਿਰਹਾ ਸ�। ਮ9 ਕੁਝ ਿਚਰ ਚੁC ਪ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਿਕਹਾ, “ ਜੇ Fਧਰ ਕੰਮ ਿਮਲ 
ਿਗਆ, ਤ� ਮ9 ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲ ਜਾਇਆ ਕਰ�ਗਾ।" 

“ ਚੰਗਾ ਪੁC ਤ! ਅਸ@ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੁMੀ ਿਵਚ ਖੁM ਆਂ, ਸਾਨੰੂ ਿਮਲ 
ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰ@”,  ਉਨH � ਨ�  ਉਦਾਸ ਿਜਹੀ ਸੁਰ ਿਵਚ ਿਕਹਾ। ਰਾਤ ਦੇ 
ਿਗਆਰ� ਵC ਜ ਚੁC ਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟੀ ਤੇ 
ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮ9 ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਿਗਆ। ਮਸ� ਤ� ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਿਨਘ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।  ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲC ਗਾ ਕਦ ਨ@ਦ ਆ ਗਈ। 

ਸਵੇਰੇ ੯ ਵਜੇ ਜਾਗ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਮਾਈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 
ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਿਲਆ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰC ਖ ਚੁC ਕੀ ਸੀ। ਅਸ@ ਨਾਲੇ ਚਾਹ 
ਪ@ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਗC ਲ� ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਗC ਲ� ਸਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਨH � 
ਅੰਦਰ ਵੀ ਘC ਟ ਨਹ@ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਉਨH � ਬਾਰੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ 
ਮਾੜਾ ਵੀ। ਚੰਗਾ ਮੈਨੰੂ ਸਦਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮੈਨੰੂ 
ਕਦ@ ਯਕੀਨ ਨਹ@ ਆਇਆ ਸੀ ਜ� ਮ9 ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਚਾਿਹਆ 
ਸੀ। ਅC ਜ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੇ ਭੰਨ�  ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ�  
ਸਨ। ਸੋਚਦਾ ਸ� ਿਕ ਇੰਨਾ ਿਚਰ ਪਰਦੇਸ� ਿਵਚ ਰੁਲ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ 
ਹੋਇਆ? ਜੇ ਿਸਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹ@ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਤ� ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਿਕN ਨਾ ਗਏ?  
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ਅCਜ ਮ9 ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸ� ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸ�। ਸੁਣਨਾ 
ਬਹੁਤ ਕੁC ਝ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਾਏ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�, ਬਚਪਨ 
ਿਵਚ ਿਜਸਦੇ ਿਲਖੇ ਿਕC ਸੇ ਪੜHਦਾ ਪੜHਦਾ ਆਪ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲC ਗ ਿਪਆ 
ਸ�। ਭਾਵ- ਮ9 ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹ@ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ 
ਿਵਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਸੋਚ� ਿਵਚ ਡੁC ਬੇ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਿਪਤਾ ਜੀ! 
ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮ� ਤੁਸ@ ਪਰਦੇਸ ਿਵਚ ਰਹੇ, ਕਦ@ ਜੀਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਸਾਨੰੂ 
ਦੇਖਣ ਲਈ?”  ਮੇਰੀ ਗC ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਚੁC ਪ ਰਹੇ। ਮ9 ਉਨH � 
ਦੀਆਂ ਅC ਖ� ਵਲ ਦੇਿਖਆ, ਅCਖ� ਿਵਚ? ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਉਨH � ਨ�  
ਘਿਗਆਈ ਹੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਮਸ� ਿਕਹਾ, “ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਜੀਅ 
ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆNਦਾ ਿਕC ਦਾ? ਕੋਲ ਤ� ਮੇਰੇ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। 
ਜ�ਦਾ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਤਕੜੇ ਬੰਿਦਆਂ  ਦੇ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਿਸਲHੇ  ਿਜਹੇ ਮੌਸਮ ਿਵਚ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਗੰਨ�  ਵC ਢਣ ਅਤੇ 
ਿਛC ਲਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਗਰਮ ਿਸਲHੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲC ਗ 
ਪਏ। ਅC ਧੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਿਜਹੇ ਨੰੂ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦੰਦੇ। ਫੇਰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਜੇ ਤ? 
Fਠ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੇਰ 
ਜਾਵ�। ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹC ਥ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਤ� 
ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਗੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਲੇ ਸਮ- ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਨਾ ਭਲਾ ਸਮ� ਆਇਆ, ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਇਹ ਤ� ਇਸ 
ਭਲੀ ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਮਝ ਿਕ ਮ9 ਜ@ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂ, ਨਹ@ ਤ� 
ਕਦ? ਦਾ ਮਰ ਮੁਕ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ"। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਤਾ ਿਗਆ, 

ਿਜਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੇ  ਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਵਰੁਧ ਸੀ।  
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ਫੇਰ ਮ9 ਤਾਇਆ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ 
ਉਹ ਜੀNਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੀਜੀ ਦੇ ਲਟੋਕਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ 
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ ਮੁC ਖ ਗਰੰਥੀ ਲC ਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ Fਥੇ ਹੀ ਿਬਜਲੀ ਦਾ 
ਕਰੰਟ ਲC ਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪ&ਸ਼ਨ ਦੇ Fਤਰ ਿਵਚ 
ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ�  ਦਿਸਆ, “ ਹਰੀ ਿਸੰਹੁ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਿਸਆਣਾ 
ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਿਨਤ ਤ� ਨਹ@ ਜੰਮਦੇ।  ਆਪਣੀ ਿਸਆਪਣ ਤੇ 
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗਰੰਥੀ  ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ।   
ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਉਹਦੀ ਇC ਜ਼ਤ ਤੇ ਪੁC ਛ ਪ&ਤੀਤ ਸੀ ਪਰ Fਪਰ ਵਾਲੇ ਤ? 
ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਿਲਖਾ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਜਦ? ਮੈਨੰੂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ 
ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਤ� ਮ9 ਤ� ਸੰੁਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਰCਬ ਅC ਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ‘ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਿਨਕਲੇ। ਉਹ ਜ@ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਉਹਦੀ ਥ� ਰC ਬ ਮੈਨੰੂ ਸC ਦ ਲਵੇ। ਮੈ ਤ� Fਦ� ਵੀ ਮਿਰਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ।  ਜੇ 
ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜ�ਦਾ ਤ� ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਮ9 ਵੀ 
ਦੇਸ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ” ।   

ਮ9 ਦੇਿਖਆ,  ਮੇਰੇ  ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅC ਖ� ਿਵਚ? ਹੰਝੂ ਠC ਲ ਨਹ@ 
ਰਹੇ ਸਨ। ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅC ਖ� ਿਵਚ? 
ਸਾਫ ਝਲਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਦਆਂ ਮ9 ਵੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਿਗਆ 
ਸ�। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਚੁC ਪ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, 
“ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ,  ਹੋ ਿਗਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ ਜਾਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਥ? ਤੁਰਨ ਲC ਗੇ ਤ? ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨ�  ਵਾਇਦਾ ਿਲਆ ਸੀ 
ਿਕ ਮ9 ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾ ਦੇਵ�ਗਾ"। 
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“ ਹੁਣ ਤੰੂ ਆ ਿਗਆਂ, ਚਲਾ ਜਾਵ�ਗਾ, ਇCਕ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ 
ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ” , ਉਹਨ� ਨ�  ਡੰੂਘੀ ਸੋਚ ਿਵਚ Fਤਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

"ਇਹ ਗCਲ ਨਹ@ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ 
ਹੁਣ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਰੁC ਖੜਾ, ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਿਗਆ  ਤ�  ਮ9 ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤ? 
ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਵ�ਗਾ। ਿਜC ਥ? ਤC ਕ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮ9 ਵਥੇਰੇ ਭੇਜ 
ਿਦਆਂਗਾ, ਤੁਸ@ ਬਸ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਲਵ”ੋ ।  

“ ਚੰਗਾ ਿਜC ਦ� ਤੰੂ ਕਿਹੰਦ�, ਕਰ ਲਵ�ਗੇ, Fਦ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤ� ਹਾਲ@ 
ਫੁC ਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹ@। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਤ� ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”,  ਉਨH � ਨ�  
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

“ ਮ9 ਝCਟ Fਤਰ ਿਦC ਤਾ, “ ਤੁਸ@ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵ,ੋ  ਜਦ 
ਤC ਕ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮ9 ਿਜN ਹ� ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਜC ਦ ਤC ਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋਣੀ ਆਂ, ਉਦ ਤC ਕ ਵਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਆਂ” ,  ਮ9 
ਆਪਣੇ ਵਲ? ਗC ਲ ਮੁਕਾNਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

 

ਮਲਕੀਤ ਐਨ ਡੇਢ ਵਜੇ ਆ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਿਚਰ ਬੈਠਾ, ਗCਲ� 
ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀ ਆ।“ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਮ9 ਘੋੜੇ ਬੀੜਨ�  ਸਨ? ਿਤਆਰ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸ�, ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਨ�  ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 
ਿਲਆ ਰC ਿਖਆ। ਮ9 ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਨਬੇਿੜਆ ਤੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ 
ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਮ9 ਮਾਈ ਨੰੂ ਝੁC ਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।  

 ਿਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬC ਸ ਸਟੌਪ ਤC ਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ 
ਿਤਆਰ ਖੜHੇ ਸਨ। ਬC ਸ ਸਟੌਪ ਿਕਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਤ� ਸੀ। 
ਬC ਸ ਸਟਾਪ ‘ ਤੇ ਪੁC ਜਣ ‘ ਤੇ ਬC ਸ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮ9  ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ 
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ਪੈਰ@ ਹC ਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਝੁਿਕਆ ਤ� ਉਨH � ਨ�  ਜC ਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ, “ 
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰC ਖ@। ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫੂਨ ਕਰਦਾ ਰਹ@ ਤੇ ਦੋ 
ਹਫਿਤਆਂ ਿਵਚ ਇC ਕ ਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ@” । 

"ਿਜਵ- ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ"  ਕਿਹ ਕੇ ਮ9 ਬਸ ਿਵਚ ਚੜH ਿਗਆ। 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
ਿਚੰਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ 
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ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਛC ਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਸਮ- ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਇਸ 
ਪਰਾਏ ਦੇਸ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ 
ਤੁਿਰਆ ਸ� ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਕਰ ਲਵ�ਗਾ। ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਹੀ 
ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਕੰਮ ਿਮਲਣ/ਲC ਭਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਵ- ਮ9 ਜਾਣਦਾ ਸ� ਿਕ ਿਵਕਸਤ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਸਾਲ� ਿਪC ਛ? 
ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਇਸ ਪ&ਬੰਧ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮ- ਲC ਖ� 
ਲੋਕ ਕੰਮ� ਤ? ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਵੀ ਉਸ ਸਮ- ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਸੀ 
ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੋਚਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਹਰ? ਬੰਿਦਆ ਨੰੂ ਮੰਗਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� 
ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਤ� ਇਸ ਮੁਲਕ ਨ�  ਆਪ ਹੀ ਵੋਚਰ ਭੇਿਜਆ 
ਸੀ।  ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਵੋਚਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤ� ਕੰਮ ਨਹ@ 
ਿਮਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇC ਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਦੇਸੀ ਭਾਈ ਬੰਦ� ਦੀਆਂ ਹੇੜ� 
ਦੀਆਂ ਹੇੜ� ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਫਰ ਰਹੀਆ ਸਨ।   

1945 ਈ. ਿਵਚ ਦੂਜੀ ਵਡੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤ? ਿਪC ਛ? ਜੰਗ ਤ? 
ਪਿਹਲ� ਵਾਲਾ ਬ&ਤਾਨੀਆ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਥਾਹ 
ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹ9ਕੜ ਤੇ 
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁC ਕਾ  
ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਭੁC ਖਮਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਵ- 
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਿਰਟੀ (ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਿਖਆ) 
ਤੇ ਨg ਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ (ਕੌਮੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਿਹਤੂ 
hਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗ ਿਵਚ ਕੁC ਟੇ ਪੁਟੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਚੋਖੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ 
ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਖਬਾ ਧੜਾ ਚੋਖਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। 
ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰਨg ਸਟ ਵੈਬਨ ਨ�  ਹੀ ਇਹ ਇਹ hਾਨੰੂਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ 
ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਜੰਗ ਿਪC ਛ? ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ 
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ਪ&ੀਵਰਤਨ ਨਹ@ ਿਲਆ ਸਕੇ ਸਨ।  1951 ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ� ਿਵਚ ਲੇਬਰ 
ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰੂਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਦੇ 
ਹC ਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਿਵਨਸਟਨ ਚਰਚਲ ਪ&ਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ- ਦੇ ਸੰਕਟ ਿਵਚ? ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਸਖਤ 
ਬੰਧੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ 
ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ� ਨ�  ਤੀਜੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੁਪC ਟ ਖੋਲH ਿਦC ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੁਲH ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 
ਲਖ� ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਆ ਵੜੇ। ਜਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ� ਨ�  
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋੜ ਨਾਲ? ਵC ਧ ਬੰਦੇ ਆਈ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਇਨH � ਨ�  ਵੋਚਰ 
ਿਸਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਤ� ਿਕ ਲੋੜ@ਦੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਕਰਨਯੋਗ ਬੰਦੇ ਹੀ 
ਬਾਹਰ? ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।  ਮ9 ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ 
ਵਾਉਚਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਆਇਆ ਸ�। ਉਸ ਵੇਲੇ  ਹੈਰਡ 
ਮੈਕਿਮਲਨ ਪ&ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਵੋਚਰ ‘ਤੇ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕC ਥੇ ਕੰਮ 
ਿਮਲਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੋਚਰ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 
ਇC ਥੇ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਰC ਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ@ ਸੀ। 

ਿਜਸ ਐਤਵਾਰ ਮ9 ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਿਪC ਛ? ਵਾਪਸ 
ਸਾਊਥਾਲ ਆਇਆ ਸ�, ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ 
ਸੀ। ਉਹ ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਅਕਸਿਬ&ਜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਰਬੜ ਫੈਕਟਰੀ 
ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਨ�  ਜਾਣ ਲC ਗੇ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ ਸਾਡੀ 
ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ? ਹੀ ਲਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਮੈਨ� ਜਰ 
ਿਕਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹ ਚੁC ਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲ9ਦਾ। ਉਹਨੰੂ ਮ9 ਕਿਹ 
ਿਦਆਂਗਾ। ਤੰੂ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵੇਲ਼ੇ ਐਹ ਦਸ ਪLਡ ਦੇ ਨc ਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 
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ਿਵਚ ਰC ਖ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਫੜਾ ਦੇਵ@, ਜੇ ਨc ਟ ਉਹਨ�  ਕC ਢ ਕੇ ਰC ਖ ਲਏ, ਸਮਝ 
ਲਈ ਂ ਤੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਲC ਗ ਿਗਆਂ” । ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਦਸ ਪLਡ� ਦੇ 
ਨc ਟ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਹਾ, “ ਸਵੇਰੇ ਨੌ ਵਜੇ Fਥੇ ਪਹੰੁਚ 
ਜਾਈ”ਂ । 

ਮ9 ਨc ਟ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਸੋਚਣ ਿਪC ਛ? ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾ ਲਏ। 
ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸ�, “ ਤ� ਫੇਰ ਇC ਥੇ ਵੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮ9 ਤ� ਸੁਿਣਆ ਸੀ 
ਗੋਰੇ ਵੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ 
ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵ- ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ? ਆਏ ਲਖ� ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੇ 
ਿਵਹਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਲਕੀਤ ਕੰਮ 
‘ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਹਰਿਦਆਲ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ' ਤੇ ਸੀ।  

ਮ9 ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਿਪC ਛ? ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ 
ਿਵਚ ਜਾ ਵਿੜਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅC ਖ� 
ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਆਈ ਜਾਦੇ  ਸਨ। ਸੋਚਦਾ ਸ�, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 
ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਵੀ ਬੰਨH ਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਿਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਘੰਟੇ ਿਚC ਠੀਆਂ ਿਲਖਦਾ 
ਿਰਹਾ। ਜਦ ਨ@ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਤ� ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਰਬੜ ਫੈਕਟਰੀ ਵੁਡਲ9ਡਸ ਰੋਡ ਤ? ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹ@ ਸੀ। ਮ9 
ਪੰਦਰ�  ਕੁ  ਿਮੰਟ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨੌ ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਔਫਸ 
ਿਵਚ ਜਾ ਪੁC ਜਾ। Fਥੇ ਮੈਥ? ਵੀ ਪਿਹਲ� ਪੰਦਰ� ਕੁ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਬ9ਚ� ਤੇ 
ਬੈਠ�  ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ9 ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਿਵਚ? 
ਐਪਲੀਕੇMਨ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਭਿਰਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਾਕੀ ਿਵਚ ਜਾ 
ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥ� ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ।  
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ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤ� ਇC ਕ ਮੋਟੇ ਿਜਹੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨ�  ਮੈਨੰੂ 
ਬੁਲਾਇਆ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵਚ? ਨc ਟ ਕC ਢ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਉਹਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤਾ। ਉਹ ਨ�  ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲH ਕੇ ਦੇਖਣ ਿਪC ਛ? ਿਕਹਾ, “ ਸੌਰੀ 
ਨc  ਵੇਕ9ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ” । ਉਹਨ�  ਜਵਾਬ ਤ� ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮ9 ਆਪ ਹੀ ਤ� 
ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਰMਵਤ ਦੇਣ ਨੰੂ ਭਾਵਕਤਾ ਦੇ 
ਅਵੇM ਿਵਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜ� ਡਰ ਿਗਆ ਸ� ਰਬੜ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਾਰੇ ਤੇ 
ਗਰਮ ਕੰਮ ਤ?। Mਾਇਦ ਦੋਵ- ਗC ਲ� ਹੀ ਠੀਕ ਸਨ।  ਮ9 ਉਨH @ ਪੈਰੀ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪੁC ਜ ਿਗਆ। 

 ਜਦ ਮਲਕੀਤ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤ� ਮ9 ਉਹਨੰੂ 
ਦਸ ਪLਡ ਦੇ ਨc ਟ ਮੋੜ ਿਦC ਤੇ। ਉਹਨ�  ਪੁC ਿਛਆ,“ ਕੀ ਗC ਲ ਨc ਟ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਿਵਚ ਨਹ@ ਰC ਖੇ ਸੀ?"  

ਮ9 ਅC ਖ� ਨੀਵੀਆਂ ਰC ਖੀ ਿਕਹਾ, “ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹ@ ਮੰਿਨਆਂ ਿਰMਵਤ 
ਦੇਣ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤ�, ਤੰੂ ਦਸਦਾ ਸੀ ਗਰਮ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ"।  

ਉਹਨ�  ਜ਼ਰਾ ਤਲਖ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਇC ਥੇ ਮਾਸਟਰਪੁਣੇ ਦਾ 
ਕੰਮ ਤ� ਿਮਲਣੋ ਿਰਹਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ” ।  

ਫੇਰ ਉਹਨ�  ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ  ਿਕਹਾ, “ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗC ਲ ਨਹ@, 
ਪਿਹਲ� ਜ਼ਰਾ ਸੌਖੇ ਕੰਮ� ਤੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਦਾਲੋ ਤੈਨੰੂ ਕੁਝ ਇਹੋ 
ਿਜਹੇ ਕੰਮ� ਦੇ ਪਤੇ ਿਲਖਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹ@” । 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮ9 ਸਵੇਰੇ ੯ ਵਜੇ ਹੀ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਦੇ ਕਸਬੇ 
ਗਰੀਨਫੋਰਡ ਿਵਚ ‘ ਜੇ ਲਾਇਨ’  ਨਾN ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਔਫਸ ਦੀ 
ਤਾਕੀ ਅC ਗੇ  ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇC ਕ ਸੁਹਣੀ ਿਜਹੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨ�  ਤਾਕੀ 
ਖੋਲH ਕੇ ਪੁC ਿਛਆ, “ ਵHਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਫੌਰ ਯੂ?"  ਮੈ ਿਕਹਾ, “ ਹੈਵ ਯੂ ਗੌਟ 
ਐਨੀ ਵੇਕੈਨਸੀ ?”  ਉਹਨ�  ਮੇਰੀ ਪCਗ ਦਾਹੜੀ ਵਲ ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਿਸਰ ਫੇਰ 
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ਿਦC ਤਾ। ਮ9 ਸੋਚ@ ਿਪਆ Fਥ? ਤੁਰ ਆਇਆ ਿਕ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤ� ਕੰਮ 
ਿਮਲਦਾ ਨਹ@ ਿਦਸਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ ਮੁਨਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣ। 

 ਮ9 ਕੇਸ ਮੁਨਾਉਣੇ ਚਾਹੰੁਦਾ ਨਹ@ ਸ�। ਧਰਮ ਦੀ ਕC ਟਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ 
ਗC ਲ ਸੀ, ਕੇਸ ਦਾੜHੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਸ� 
ਿਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦਾੜHੀ ਪCਗ ਨਾਲ ਫC ਬਦਾ ਹ�, ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹ@ ਿਵਚ? ਿਕਹੋ 
ਿਜਹਾ ਚੌਖਟਾ ਿਨਕਲ ਆਵੇ ।  

ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ ਥਾਵ� ‘ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਪCਗ 
ਦਾੜHੀ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਨਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। ਮ9 ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸ�। ਸੋਚਦਾ ਸ�, “ 
ਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮ� ਕੰਮ ਨਾ ਿਮਿਲਆ, ਤ� ਕੀ ਕਰ�ਗਾ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 
ਬC ਿਚਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?" 

 

ਮੇਰੇ ਦੋ ਿਮC ਤਰ ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਿਕ&ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਅਜੀਮਲ 
ਸਾਊਥਾਲ ਤ? ਨ� ੜੇ ਹੀ ਹUਸਲੋਅ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵ- ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਰਾਮਗੜHੀਆ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਿਵਚ ਪੜHਾNਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ9 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਿਬਨg  ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ 
ਪਰਿਮਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹ� ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ  ਪੁC ਜ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨ�  ਚੰਗੇ ਿਮC ਤਰ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤ� 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆNਦੇ ਸਿਨਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ਮ9 ਉਨH � ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ&ੋਗਰਾਮ 
ਬਣਾ ਿਲਆ।  

  ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਘਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੀ।  ਮ9 ਬਸ ਤ? 
ਉਤਰ ਕੇ ਪਿਹਲ� ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜਾ ਦC ਿਬਆ। ਲਛਮਣ 
ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅC ਖ� ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕC ਦ ਦਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ, ਸੁਭਾ ਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਸਦਾ 
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ਹਸਦਾ ਿਦਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਦਾੜੀ ਪCਗ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਸੀ।  ਉਹ ਬੀ.ਏ. ਬੀ.ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਉਦ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ� ਦੀਆਂ 
ਮਿਹਫਲ� ਦੀ ਿਜੰਦ ਜਾਨ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ‘ ਹੁਣ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?’ ਸੋਚ 
ਹੀ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਿਲHਆ। ਮ9 ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇਖਦਾ ਹੀ 
ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਹਨ�  ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਦਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰੂਹ ਸਫਾਚC ਟ, 

ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਿਨਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਗਦਾ ਸੀ।  
ਸੰਧੂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਮਲੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਿਠਦਆਂ ਹੀ 

ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁC ਛਣ ਦC ਸਣ ਿਪC ਛ? ਿਮਸਜ਼ ਸੰਧੂ ਨ�  ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਬਸਕੁਟ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਚਾਹ ਿਲਆ ਰਖੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਘੁਟ ਭਿਰਦਆਂ ਸੰਧੂ ਨ�  ਪੁC ਿਛਆ, “ ਸੁਣਾ 
ਹਰਬਖM! ਫੇਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਲC ਗੀ ਗੋਿਰਆਂ ਦੀ ਵਲੈਤ” । 

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਿਗਆ ਤ� ਭC ਜ ਕੇ ਿਕC ਥੇ ਜਾਣਾ?  ਹੋਰ ਤ� 
ਸਰੀ ਜ�ਦਾ ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਨਾਲ, ਹ� ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਿਚੰਤਾ ਹੈ,  ਿਮਲ ਵੀ 
ਜਾਊ ਜ� ਨਹ@?" 

     “ ਿਮਲ ਜਾਊ, ਿਮਲ ਜਾਊ, ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ 
ਗੋਿਰਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤ? ਡਰ ਲਗਦਾ” ,  ਉਹਨ�  ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਮੇਰੀ ਪCਗ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹਸ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

ਮ9 Fਤਰ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, “ ਸੰਧੂ ਸਾਹਬ! ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਜਦ? 
ਆਪ  ਹੀ ਉਖਲ਼ੀ ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਦC ਤਾ ਹੈ ਤ� ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਦੋ ਮੋਹਲੇ ਘਟ ਕੀ ਤੇ 
ਵC ਧ ਕੀ”। 

ਸੰਧੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹੰਿਦਆਂ 
ਸੀ, ਫਰਕ ਿਸਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਹC ਥ 
ਨਹ@ ਲਾNਦਾ ਸੀ।  
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ਮ9 ਪੁC ਛ ਹੀ ਿਲਆ, “ ਸੰਧੂ ਸਾਿਹਬ! ਦੇਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਤ� ਸਭ ਕੁਝ 
ਖਾ ਪੀ ਲ9 ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਿਕਵ- ਵਾਪਰ ਗਈ?"   

         ਉਹਨ�  ਹC ਸ ਕੇ Fਤਰ ਿਦC ਤਾ, “ ਸੀ ਤ� ਉੋਦ? ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ 
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਪਰ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਣੀ ਉਠਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ” । 
 ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਸ-ਿਵਅੰਗ ਿਵਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲC ਗਾ, ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਹੋ 

ਿਗਆ। ਮ9 ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਤ� ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਇਨH � ਕੋਲ ਬੈਠ�  ਨੰੂ ਘੰਟਾ ਕੁ 
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਚੰਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਿਹਬ! ਮ9 ਹੁਣ ਚਲਦ�। ਹਾਲ@ ਿਕ&ਪਾਲ ਨੰੂ 
ਵੀ ਿਮਲਣ ਜਾਣਾ” ।  

ਸੰਧੂ ਨ�  ਹC ਸ ਕੇ Fਤਰ ਿਦC ਤਾ, ” ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇCਥ? ਨ� ੜੇ ਹੀ ਹੈ 
ਿਕ&ਪਾਲ ਦਾ ਘਰ” ।  

ਫੇਰ ਉਹਨ�  ਇC ਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਿਕ&ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤC ਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇC ਕ 
ਨਕMਾ ਿਜਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ ਇਸ ਨਕMੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਤੁਿਰਆ ਜਾਵ@, ਪੰਜ� ਕੁ ਿਮੰਟ� ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁC ਜ ਜਾਵ-ਗਾ "। 

ਮ9 ਉਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲC ਗੇ ਨ�  ਦੋਹ� ਨੰੂ ਹC ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਚੰਗਾ ਮ9 
ਹੁਣ ਚਲਦ�, ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਆਵ�ਗਾ ਤੇ ਰC ਜ ਕੇ ਗC ਲ� ਕਰ�ਗੇ"। 

 

ਮੈਨੰੂ ਿਕ&ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁC ਜਿਦਆਂ ਮਸ� ਪੰਜ ਕੁ ਿਮੰਟ ਲC ਗੇ। ਮ9 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲC ਗੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦC ਿਬਆ। ਿਕ&ਪਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨ�  
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲHਆ ਤੇ 'ਸਿਤ ਸ&ੀ ਅਕਾਲ' ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹCਥ 
ਿਮਲਾਇਆ। ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਾਿhਫ ਹੋ ਿਗਆ ਸ�। ਉਹ ਿਕਤੇ 
ਿਕਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਿਕ&ਪਾਲ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆਇਆ, ਿਮਲ ਪ9ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਪਛਾਣਨ 
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ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਤ� ਦੇਰ ਨਾ ਲC ਗੀ। ਮ9 ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਹੁਣ 
ਸਫਾਚC ਟ ਹੋ ਚੁC ਕਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਮ9 ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕ&ਪਾਲ ਦਾ 
ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।  

ਉਹਦੀ ‘ ਸਿਤ ਸ&ੀ ਅਕਾਲ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮ9 ਪੁC ਿਛਆ, “ 
ਿਕ&ਪਾਲ ਘਰ ਹੀ ਹੈ?”    

 ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਘਰੇ ਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੀ ਬੈਠ�  ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ” । 
 ਮ9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਿਕ&ਪਾਲ ਵੀ ਲ�ਘ ੇ

ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ। ਭਾਵ- ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵ�ਗ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਹੜੀ ਕਟਵਾ 
ਚੁC ਕਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਿਵਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲC ਗੀ। ਉਹਦੇ ਨg ਣ ਨਕM 
ਤ� ਉਹੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਨC ਖਾ ਲC ਗਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ 
ਜC ਫੀ ਪਾ ਕੇ ਿਮਿਲਆ ਤੇ  ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ ਆਓ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ,  ਜਦ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੀ ਬੈਠ�  ਉਡੀਕੀ ਜ�ਦੇ ਸ�” । 

 ਮ9 ਿਕਹਾ, “ ਪਿਹਲ� ਸੰਧੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। Fਥੇ ਕੁਝ 
ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਮ� ਲC ਗ ਿਗਆ” । 

ਬੜੀਆਂ ਗC ਲ� ਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਖਰ ਅਸ@ ਫਗਵਾੜੇ ਦੋ ਕੁ 
ਸਾਲ ਇC ਕਠ�  ਰਹੇ ਸ�।  ਗC ਲ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇMਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 
ਸੰਗੀਤਕ Mੌਕ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜHਾਈ ਤੇ 
ਬਾਲ ਬC ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨ�  ਪੰਜਾਬ ਤ? ਆ ਕੇ ਇC ਥੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਤ? ਆਈ 
ਇC ਕ ਸੁਹਣੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਹਰਬੰਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ 
ਹਾਲ@ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਿਕ&ਪਾਲ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਇੰਨ�  ਿਚਰ ਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਿਲਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਿਬਸਕੁਟ� ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਰC ਖ ਗਈ। 
ਅਸ@ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਗC ਲ� 
ਦਾ ਸੁਆਦ ਲ9ਦੇ ਰਹੇ।  
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ਮ9 ਘੰਟਾ ਕੁ NਨH � ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਿਪC ਛ? ਉਠ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਚੰਗਾ 
ਿਕ&ਪਾਲ ਮ9 ਹੁਣ ਚਲਦ�। ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਮਲਣ ਆਵ�ਗਾ। ਹਾਲ@ ਤ� ਕੰਮ 
ਲC ਭਣ ਦੇ ਿਫਕਰ ਿਵਚ ਹ�"।  

 ਿਕ&ਪਾਲ ਨ�  ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਿਫਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ@। ਮ9 
ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਆਵ�ਗਾ ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਚC ਲ�ਗਾ।" ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਿਪਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸਾਊਥਾਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬC ਸ ਤੇ ਚੜHਾ ਕੇ ਹੀ 
ਮੁਿੜਆ। 

 
 
 

4. 
ਿਜਹਾ ਦਸੇ ਿਤਹਾ ਭਸੇ 

 
ਉਸ ਿਦਨ ਿਕ&ਪਾਲ ਿਜਹੜੀ ਬC ਸ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਚੜHਾ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ, 

ਉਸ ਿਵਚ ਮ9 ਇਕCਲਾ ਹੀ ਕੇਸ-ਦਾੜHੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਿਸC ਖ ਸ�। ਬਾਕੀ 
ਸਭ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਥ? ਅਗਲੀ ਸੀਟ ‘ ਤੇ ਇC ਕ ਗੋਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 
ਕੁ ਦੇ ਬC ਚੇ ਨੰੂ ਚੁC ਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬC ਚੇ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ 
ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕ� ਮਾਰਨ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਉਹਦੀ ਮ� ਨ�  ਉਹਦਾ 
ਮੰੂਹ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਕੁਝ ਿਚਰ ਿਪC ਛ? ਉਸ ਬC ਚੇ ਤ? ਮੇਰੇ ਵਲ 
ਫੇਰ ਝਾਕ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੇਰ� ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ।  

ਮ9 ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸ�। ਉਸ ਬC ਚੇ ਨ�  ਕਦ@ ਕੋਈ 
ਪCਗ ਦਾੜHੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਿਖਆ ਨਹ@ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਬC ਚੇ-ਚੁC ਕ ਜ� ਕੋਈ 
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ਇCਲ ਬਲਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ hਸੂਰ ਸੀ?  ਮ9 ਵੀ ਤ� 
ਬC ਚਪਨ ਿਵਚ ਗC ਡੀਆਂ ਵਾਿਲਆਂ, ਗਧੀਿਲਆਂ ਤੇ ਿਚੰਗੜ� ਤ? ਡਰ ਕੇ ਇੰਝ 
ਹੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸ�। ਭਾਵ- ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਇਹੀ ਕਿਹੰਦੇ 
ਸਨ ਿਕ ਕੇਸ ਮੁਨਾਏ ਿਬਨ� ਕੰਮ ਨਹ@ ਿਮਲਣਾ, ਪਰ ਹਾਲ@ ਤC ਕ ਮ9 ਦੁਿਚC ਤੀ 
ਿਵਚ ਹੀ ਸ�. ਹੁਣ ਮ9 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸ� ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਕੇਸ 
ਕਟਵਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤ� ਿਦਸਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤ? 
ਿਬਨਾ ਕੰਮ ਨਹ@ ਿਮਲਣਾ ਸੀ।  

ਉਸ ਿਦਨ ਘਰ ਪੁC ਜਿਦਆਂ ਹੀ ਮ9 ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ ਤ� ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਅਸ@ ਤ� ਤੈਨੰੂ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦC ਸ ਿਦC ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੇਸ ਮੁਨਾਏ ਿਬਨਾ ਕੰਮ ਨਹ@ ਿਮਲਣਾ। 
ਇਸਤਰH� ਕੰਮ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਮ9 ਿਕN ਕੇਸ ਮੁਨਾNਦਾ? ਕੇਸ 
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਦਲ ਤ� ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਿਖਆ ਸੀ, 
ਪਰ ਇC ਥੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਵਾਪਸ ਵੀ ਤ� ਨਹ@ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਹਜ਼ਾਰ� ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜH ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੈਿਸਆਂ ਤ? ਿਬਨਾ ਮੁੜ ਿਕC ਦ� 
ਜ�ਦਾ?”    

ਮ9 ਿਕਹਾ,“ ਜੀਅ ਤ� ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹ@ ਕੇਸ ਮੁਨਾਉਣ ਨੰੂ, ਆਖਰ 
ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤ� ਿਕN ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ?"  

ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ ਇC ਥੇ ਦੇ ਨਾਈ ਿਸC ਖ� ਦੇ ਵਾਲ਼ ਕCਟਣ ਤ? ਜ਼ਰਾ 
ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਘਰ ਹੀ ਵਾਲ ਨ� ੜੇ ਕਰਨ�  
ਪੈਣਗੇ"।  

ਇਹ ਕੰਮ ਿਕਹੜਾ ਔਖਾ ਸੀ? ਹਰਿਦਆਲ ਮੈਨੰੂ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ ਲੈ 
ਵਿੜਆ ਤੇ ਕ9ਚੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਝ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਵ- ਿਕ ਭੇਡ ਮੰੁਨਣ 
ਲC ਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨ�  ਝCਟ ਪC ਟ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕCਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਿਦC ਤੇ।  
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ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲC ਗੇ MੀMੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ ਪਿਹਲ� 
ਕ9ਚੀ ਨਾਲ ਦਾਹੜੀ ਨ� ੜੇ ਕਰ ਲਵ@ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਸਾਬਣ ਿਜਹੇ ਦੀ ਝਗ 
ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਤੇ ਏਦ� ਬੁਰM ਨਾਲ ਲਾ ਲਵ@ ਤੇ ਫੇਰ ਐਸ ਫੌੜੀ ਿਜਹੀ ਨੰੂ 
ਇਸਤਰH� ਮੰੂਹ ‘ਤੇ ਫੇਰ@"। ਉਹਨ�  ਸੇਫਟੀ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਿਦਖਾਲੀ ਤੇ 
ਿਕਹਾ, “ ਬਸ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਨਵ� ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵਰਗਾ ਮੰੂਹ 
ਿਨਕਲ ਆਵੇਗਾ"। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋਅ ਕੇ 
ਤੁਰਦਾ ਬਿਣਆ।  

ਮ9 ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕੰਮ ਿਨਬੇੜ ਕੇ ਮੰੂਹ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਛC ਟੇ ਮਾਰੇ 
ਤੇ ਤੋਲੀਏ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਪੰੂਝ ਕੇ ਜਦ Mੀਸ਼ੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਦੇਿਖਆ ਤ� 
ਮੇਰਾ ਤ� ਰੋਣ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਹਰਬਖM ਿਸੰਘ ਨਾN ਦਾ ਬੰਦਾ ਿਕਤੇ ਗ਼ਾਇਬ 
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ MੀMੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਤ ਬਖMੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੰੂਹੋ ਰੋਣੀ 
ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਨਕਲੀ, “ਲਓ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਵਲੈਤ ਦਾ ਪੰਡਤ ਬਖMੀ ਰਾਮ 
ਜੀ”।  

ਮੇਰਾ ਤ� ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ? ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਨੰੂ ਜੀਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦ 
ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਹC ਥ� ਨਾਲ ਲਕੁਾNਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ? ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ� 
ਮੇਰੀ ਨਵ@ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਛਣਕਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਹC ਸ 
ਹC ਸ ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਗਏ।  

ਮ9 ਖਿਸਆਨਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਚਲ ਹੁਣ ਨਾਈ 
ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾ ਆਈਏ”।  

ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਕੁ ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ 
ਪੁC ਜ ਿਗਆ। ਨਾਈ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਚੋਖੀ ਵਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤ? 
ਥC ਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕਪੜੇ ਿਵਚ ਲਪੇਟ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕ9ਚੀ ਕੰਘੀ ਫੜੀ ਮੇਰੇ 
ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹਨ�  ਕ9ਚੀ ਤੇ ਕੰਘੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਐਨ ਨ� ੜੇ ਿਲਆ ਕੇ 
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ਿਕਹਾ, “ਹਾਔ?” ਮੇਰੀ ਥ� ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਹੀ ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ, “ਮੀਡੀਅਮ”। 
ਉਹਨ�  ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਿਵਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭC ਦਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੰੂ MੀMਾ ਿਦਖਾ ਿਦC ਤਾ। 
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੰਦ ਿਸੰਘ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ 
ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਿਸC ਖ ਸੀ ਤੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਬਾਰੇ  ਇਹ ਟੋਟਕਾ 
ਸੁਣਾNਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ:- 

  ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੰੂ ਕਚੀਚੀ Fਠੀ 
           ਨਾਈ ਤਾਈ ਂਬੁਲਾਇਆ 
                     ਗੁਥਲੀ ਿਵਚ? ਕC ਢ ਉਸਤਰਾ 
   ਉਹਨ�  ਿਛC ਤਰ Fਤੇ ਲਾਇਆ 
   ਕਰ ਸਫਾਈ ਝਾੜ ਪੰੂਜ ਕੇ 
    MੀMਾ ਫੇਰ ਿਦਖਾਇਆ 
    ਮੰੂਹ ਹੋ ਿਗਆ ਬ�ਦਰ ਵਰਗਾ 
    ਅਜੇ ਹਯਾ ਨਹ@ ਆਇਆ।  
   
ਉਦ? ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਦ@ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। 

ਨਾਈ ਤ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੀ ਮ9 ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਚC ਲ ਫੇਰ 
ਹਰਿਦਆਲ ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ”। ਮੈਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ 
ਖC ਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੁਲਬਿਹਰੀ ਰੰਗਾ ਗੰਜ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦਸਣ ਲC ਗ ਪੈਣਾ। 
ਵੂਲਵਰਥ ਿਵਚ? ਟੋਪੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਿਸਰ ਢਕ ਕੇ ਹੀ ਮ9 ਘਰ ਪੁC ਿਜਆ।  

ਟੋਪੀ ਰC ਖਣ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਪਈ। ਮੈਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਗੰਜ ਨੰੂ ਢਕ ਕੇ ਰਖਣ ਦਾ ਵCਲ ਆ ਿਗਆ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਵਾਲ� ਦਾ ਚੀਰ ਸM ਜੇ 
ਪਾਸੇ ਕਢ ਕੇ ਵਾਲ ਖC ਬੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਵਾਹ ਲ9ਦਾ ਸ� ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਆਮ 
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ਨਾਲ? ਲੰਮੇ ਰC ਖਦਾ ਸ�। ਇਸਤਰHਾ ਮੇਰਾ ਗੰਜ ਿਬਨਾ ਟੋਪੀ ਦੇ ਹੀ ਢਕ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

 
 
 
 
 
 

5. 
ਪਰਦੇਸ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ  

 
ਕੇਸ ਮੁਨਾਉਣ ਿਪC ਛ? ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮ9 ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ‘ਜੇ 

ਲਾਇਨ ਫਰਮ ਿਵਚ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜC ਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� 
ਿਗਆ ਸੀ। ਮ9 ਿਸC ਧਾ ਪਰਸਨਲ ਔਿਫਸ ਦੀ ਤਾਕੀ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। 
ਉਸੇ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨ�  ਪੁC ਿਛਆ, “ਵC ਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਫੌਰ ਯ?ੂ”  ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਹੈਵ 
ਯੂ ਗੌਟ ਐਨੀ ਵੇਕ9ਸੀ?” ਉਹਨ�  ਹ� ਿਵਚ ਿਸਰ ਹਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇC ਕ 
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦC ਤਾ। ਮ9 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨ� ੜੇ ਪਏ ਬ9ਚ ਤੇ ਜਾ 
ਬੈਠਾ।  

Fਥੇ ਿਤੰਨ ਕੁ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ ਬੈਠ�  ਸਨ। ਇਨH � ਿਵਚ? ਇCਕ 
ਮੰੁਡਾ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਇਆਂ ਜਾਿਪਆ। ਚੇਤਾ ਨਹ@ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮ9 
ਉਹਨੰੂ ਿਕC ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰੂਹ ਵਲ ਿਬਟਰ ਿਬਟਰ ਝਾਕ 
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵ- ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਰਹਾ। 
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 ਮ9 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਪੁC ਛ ਹੀ ਿਲਆ, “ਜਵਾਨਾ! ਤੇਰੀ 
Mਕਲ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ”।  

ਉਹ ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ! ਸਿਤ ਸ&ੀ ਅਕਾਲ’ ਕਿਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ� ਵਲ 
ਝੁਕ ਿਗਆ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ਮਾਸਟਰ ਜੀ! ਮ9 ਰਮੇM ਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ 
Mਿਗਰਦ, ਰਾਮਗੜHੀਆ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਮ9 ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਛਾਿਣਆ ਨਹ@ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਤ? ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ”। 

 ਮ9 ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਮ9 ਪੁC ਿਛਆ, “ਕਦ ਆਇਆਂ 
ਦੇਸ??” 

 ਉਹ ਨ�  Fਤਰ ਿਦC ਤਾ, “ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਹੋਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨ 
ਜ�ਦਾ। ਅਨ� ਕ� ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹ@ ਿਮਿਲਆ”, ਉਹਨ�  
ਆਪਣੀ ਗC ਲ ਜਾਰੀ ਰਖਿਦਆਂ ਪੁC ਿਛਆ, “ਤੁਸ@ ਕਦ ਆਏ?”  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਿਗਆ ਆਏ ਨੰੂ। ਤੇਰੇ ਵ�ਗ ਕੰਮ 
ਹੀ ਲਭਦਾ ਿਫਰਦ�। ਪCਗ ਦਾੜHੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਚ ਤ� ਹਰ ਥ� ਤ; ਜਵਾਬ 
ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅC ਜ ਪਿਹਲੀ ਵੇਰ ਨਵ- ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਇਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ 
ਬਣਦਾ?” 

 ਮ9 ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤਾਕੀ ਿਵਚ ਫੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸC ਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 
ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅC ਧੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗ਼ਮੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਮੇਰੇ 
ਪੜHਨ ਪੜHਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਿਸC ਟਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤ? ਹਜ਼ਾਰ� ਮੀਲ ਦੂਰ ਵੀ 
ਿਕਸੇ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ।  

ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤ� ਉਸ ਕੁੜੀ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇC ਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਆਈ। 
ਇਨਚਾਰਜ ਨ�  ਿਸਰ ਤ? ਪੈਰ� ਤC ਕ ਮੈਨੰੂ ਇੰਝ ਿਨਹਾਿਰਆ, ਿਜਵ- ਖਰੀਦਣ ਤ? 
ਪਿਹਲ� ਕਸਾਈ ਬਕਰੇ ਨੰੂ ਿਨਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਦੇਖ ਕੇ 
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ਿਖੜ ਿਗਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ 'ਹ�' ਦਾ ਿਨMਾਨ ਵਾਹ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਪੁਿਛਆ, 
“ਇੰਗਿਲਸ਼ ਬੋਲ/ਸਮਝ ਲ9ਦਾ”। ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰH�। ਮ9 ਪੋਸਟ-
ਗਰੈਜੂਏਟ ਹ�”। ਇਹ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨ�  ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ 
ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ਮੈਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ 
ਲਈ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹ@ ਹੈ”। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤ� ਸਾਹ ਸੂਿਤਆ 
ਿਗਆ। 

 ਮ9 ਵਾਪਸ ਪਰਸਨਲ ਔਿਫਸ ਿਵਚ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਫਾਰਮ 
ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁC ਿਛਆ, “ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਉਹਨ� ?” ਉਹ ਨ�  ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ 
ਿਕਹਾ, “ਇੰਨ�  ਐਜੂਕੇਟੈੱਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹ@”। ਮ9 ਰੋਣਾ 
ਿਜਹਾ ਮੰੂਹ ਲੈ ਕੇ Fਥ? ਤੁਰ ਿਪਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਹਾ,“ਚੰਗੀ ਕਦਰ 
ਪਈ ਆ ਹਰਬਖਸ਼ ਿਸਹ�! ਤੇਰੀ ਪੜHਾਈ ਦੀ”। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮ9 ਪC ਕਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਵC ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਅC ਗ? ਲਈ ਮੈਿਟ&ਕ ਤ? ਵC ਧ ਨਹ@ 
ਦਸਣੀ। ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

 

ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਿਕ&ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨ�  ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਨ�  ਮੇਰੀ ਨਵ@ Mਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਚਲੋ ਚੰਗਾ 
ਹੋਇਆ, ਿਜਹਾ 'ਦੇਸ ਿਤਹਾ ਭੇਸ' ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਿਮਲ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਿਪC ਛੇ, ਤੈਨੰੂ ਟਰਾਈ ਕਰਾ 
ਿਲਆਵ�”। 

 ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਿਕ&ਪਾਲ! ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲਦੇ 
ਹ�”। 
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 ਉਹ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਨਹ@, ਪਿਹਲ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਟਰਾਈ ਕਰ 
ਆਈਏ। ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਿਮਲਦੇ ਹੰੁਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਪੀ 
ਲਵ�ਗੇ”। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਿਪC ਛੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਚਲਦਾ ਬਿਣਆ।  

੧੫ ਕੁ ਿਮੰਟ ਿਪC ਛ? ਇC ਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅC ਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ 
ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, “ਆ ਪਿਹਲ� ਇC ਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ”। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ‘ਸੀਮੈਨ ਸਕੂਕਰਟ’। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਔਫਸ ਦੀ ਤਾਕੀ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਖੜHਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨ�  
ਤਾਕੀ ਖੋਲH ਕੇ ਿਕ&ਪਾਲ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕੀਤੀ। ਿਕ&ਪਾਲ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਵੇਕੈਨਸੀ ਬਾਰੇ 
ਪੁC ਿਛਆ ਤ� ਉਹਨ�  ਹ� ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਜੌਬ ਿਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ”। 

 ਿਕ&ਪਾਲ ਨ�  ਉਹਦੇ Fਤਰ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ”।  

ਕੁੜੀ ਨ�  ਫੋਨ ‘ਤ ੇਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕਰਨ ਿਪC ਛੋ ਿਕਹਾ, “ਥੋੜਾ ਿਚਰ 
ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਵਰਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਆ ਕੇ ਗC ਲ ਕਰੇਗਾ”। ਪੰਜ� ਿਮੰਟ� ਿਵਚ ਹੀ 
ਇC ਕ ਲੰਮਾ ਿਜਹਾ ਤੇ ਭਰਵ- ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਸਰ ਤ? 
ਪੈਰL ਤC ਕ ਜਾਚ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅC ਠ ਵਜ ੇਕੰਮ ਤੇ ਆ 
ਜਾਵ@ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲ@”। ਫੇਰ ਉਹਨ�  ਇC ਕ ਿਚC ਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾN ਤੇ ਸ਼ੌਪ ਦਾ 
ਨਾN ਿਲਖ ਕੇ ਿਚC ਟ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤੀ। ਇਸ ਤਰH� ਭC ਦਣ ਕਰਾਉਣ ਿਪC ਛ? ਮੈਨੰੂ 
ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਪਆਰੇ ਿਮC ਤਰ 
ਿਕ&ਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਮਲੀ।  

ਿਕ&ਪਾਲ ਿਜਸਤਰHਾ ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰH� ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ 
ਪਤੇ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ, “ ਚੰਗਾ ਹਰਬਖਸ਼! ਫੇਰ 
ਿਮਲ�ਗੇ। ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹ@”। 



 

 
45 

 

ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ9 ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ 
ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਕਵ- ਪੁC ਜਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨ� ਿੜN ਹੀ ਅਕਸਿਬ&ਜ ਰੋਡ ਤ? 
੨੦੭ ਨੰਬਰ ਬC ਸ ਫੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈਨਵਲ ਤ? ਵੈਸਟਐਡਂ ਰੋਡ ਤC ਕ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਬC ਸ ਉਡੀਕਣੀ ਪ9ਣੀ ਸੀ। ਵੈਸਟਐਡਂ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਕੁ ਿਮੰਟ ਤੁਰ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਸੀਮੈਨ ਸਕੂਕਰਟ ਤC ਕ ਪੁC ਜਣਾ ਸੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ 
ਲੰਡਨ ਿਵਚ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚC ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਬC ਸ� ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ 
ਇC ਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਬC ਸ ਨ� ੜੇ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਤ� ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 
ਪਿੜHਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  ਮ9 ਿਜਸ ਬC ਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ‘ਟੂ ਹੰਡਰਡ ਐਡਂ 
ਸੈਵਨ’ ਆਖਦਾ ਸ� ਉਹਨੰੂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ “ਟੂ ਓ ਸੈਵਨ“ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਦ? ਹਰ 
ਬਸ ਿਵਚ ਿਟਕਟ ਪੁC ਛਣ/ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਵ�ਗ ਉਦ? 
ਬਸ� ਿਵਚ ਿਟਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ� ਨਹ@ ਹੰੁਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ 
ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਿਟਕਟ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਲ ਜ�ਦਾ 
ਸੀ ਤੇ 'ਿਟਕਟ ਪਲੀਜ਼' ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅC ਗੇ ਤੁਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ 
ਮੁਸਾਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਅC ਡੇ ਦਾ ਨਾN ਬੋਲਦਾ ਤ� ਕੰਡਕਟਰ ਅC ਿਗN 
‘ਥਰੀ ਅ-ਡ ਹਾਫ’ ਜ� ‘ਟੂ ਐਡਂ ਹਾਫ’ ਪਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ।  ਅਸਲ 
ਿਵਚ ਉਹ ਪੈੱਨਸ� ਿਵਚ ਕਰਾਇਆ ਦC ਸ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਵ� 
ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਬLਦਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਲੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜ� ਪੈੱਨਸ। ਮ9 
ਸ਼ਿਲੰਗ ਸC ਮਝ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਕਰਾਇਆ ਫੜਾ ਿਦੰਦਾ ਸ�। ਉਹ ਪੈੱਨਸ ਰC ਖ ਕੇ 
ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਮ9 ਵੀ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹਦੇ ‘ਟੂ ਅ-ਡ ਹਾਫ ਜ� 
‘ਥਰੀ ਐਡਂ ਹਾਫ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸਤਰH� ਬC ਸ� ਬਦਲਦਾ ਮ9 ਔਖਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅC ਠ 
ਵM ਜਣ ਤ? ਪੰਦਰ� ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁC ਜਾ। ਪਰਸਨਲ ਔਫਸ 
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ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੰੂ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਿਵਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਰਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਨੰੂ 
ਸੰਭਾਲ ਆਈ। ਵਰਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਨ�  ਇC ਕ ਕਾਰਡ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇC ਕ ਪਾਸੇ 
ਮੇਰਾ ਨਾN ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ� ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ 
ਇਸ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਲC ਗੇ ਇC ਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੌਕ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ 
ਕਲੌਕ ਦੇ ਹੇਠਾ ਇC ਕ ਬਕਸਾ ਲC ਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਦC ਿਸਆ, 
“ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਕਸੇ ਦੀ ਝਰੀ ਿਵਚ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਇਸ 
ਹ9ਡਲ ਨੰੂ ਦC ਬਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਛਪ 
ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ”। ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਗC ਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਇC ਸ ਕਾਰਡ 
‘ਤੇ ਤੇਰਾ  ਨੰਬਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਇਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ 
ਿਲਖੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨ�  ਿਵਚ ਰਖਣਾ ਹੈ”। ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 
ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੋਵ- ਪਾਸੇ ਿਦਖਾ ਿਦC ਤੇ। ਇC ਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਨਾN, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸੈਕMਨ ਦਾ ਨਾN ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 
ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨ� ਦੇ ਨਾਵ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ� ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨ�  ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੇਰ ਉਹਨ�  ਉਹ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 
ਖਾਨ�  ਿਵਚ ਰC ਖ ਿਦC ਤਾ। ਉਹਨ�  ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ� ਤ� ਿਲਖ ਹੀ 
ਿਦC ਤਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ� ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਛਾਪਣਾ ਸੀ। 

  
ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ, ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 

ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨੀਚ� ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 
ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹ@ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ ੇ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵ ੇਤ� ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਤ? ਲੁਕਾNਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇC ਕ 
ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਦੀ ਗC ਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ�ਝੀ 
ਕਰ ਲ9ਦਾ ਹ�। ਉਹ ਲੰਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟC ਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 
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ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਚC ਠੀ ਿਵਚ ਸਦਾ ਇਹੀ ਿਲਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲC ਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇC ਥੇ ਜਾਤ 
ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਗC ਲ ਵC ਧਾ ਚੜHਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗC ਲ ਗC ਲ ਤੇ 
ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਚੂਹੜੇ ਚਮਾਰ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆਪਨ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨੰੂ 
ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਤ� ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ 
ਿਝਜਕ ਸੀ, ਨਾ ਮ9 ਇਹ ਗC ਲ ਿਕਸੇ ਤ? ਲੁਕਾNਦਾ ਸ�।  ਇਹ ਕੰਮ ਿਮਲਣ ਤ? 
ਿਪC ਛ? ਮ9 ਤ� ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਿਚC ਠੀ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟCਬਰ ਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� 
ਨੰੂ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਇC ਥੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ 
ਦੇਸ ਿਵਚ ਚੂਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵC ਖਰੀ ਗC ਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਿਚC ਠੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨ�  
ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹ@ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਐਮ. ਏ ਪਾਸ 
ਜC ਟ� ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਕਦ@ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੈਕMਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰC ਖਣਾ ਸੀ। ਮ9 ਮMੀਨ� ਦੇ 
ਨ� ੜੇ ਪਈਆਂ ਲੋਹ-ਕ�ਤਰ� ਜ� ਲੋਹ-ਚੂਰ Mਵਲ ਨਾਲ ਬੈਰੋ (ਦੋਪਹੀਆ 
ਗC ਡੀ) ਿਵਚ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨੀਯਤ ਥ� Fਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਆNਦਾ 
ਸ�। ਬੈਰੋ ਨੰੂ ਦੋ ਹC ਿਥਆਂ ਤ? ਫੜ ਕੇ ਧC ਕਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵੇਰ ਬੈਰੋ ਕੁਝ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਭਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਲਟ ਜ�ਦਾ, ਉਹਨੰੂ ਮੁੜ 
ਭਰਨ ਦਾ ਦੁਕੰਮਣ ਪੈ ਜ�ਦਾ। ਮMੀਨ� ਦੁਆਿਲN ਲੋਹ-ਚੂਰ ਤੇ ਲੋਹ-ਕ�ਤਰ� 
ਚੁC ਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਿਪC ਛ? ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਸ ਸੈਕMਨ ਦਾ ਫਰM 
ਸਾਫ ਰC ਖਣਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜ ਕੁ ਫੁC ਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲC ਗੇ 
ਬਰੂਮ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤ� ਸਵੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਿਵਚ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ ਜ� ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਕਵ- ਲੰਘਾNਦਾ?  ਕੰਮ ਤ� ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਿਦਨ ੮ ਵਜ ੇਸਵੇਰ 

ਤ? ੫ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤC ਕ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਨਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ੮ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤ? ਸਾਢੇ ੧੨ 
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ਵਜ ੇਤC ਕ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਅC ਧਾ ਘੰਟਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਿਵਚ? ਕC ਿਟਆ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਦਰ� ਪੰਦਰ� ਿਮੰਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਚਾਹ ਪੀਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ�। ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੰਘਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਜਦ ਵੀ ਬੈਰੋ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਤ� Fਥੇ ਹੀ ਪੰਦਰ� ਕੁ 
ਿਮੰਟ ਲੰਘਾ ਆNਦਾ ਤ ੇਫੇਰ ਐਵ- ਇC ਧਰ Fਧਰ ਬਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 
ਤੇ ਸਾਫ ਫਰM ਨੰੂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸ�। ਡਰਦਾ ਸ� ਿਕਤੇ 
ਫੋਰਮੈਨ ਿਵਹਲੇ ਖੜHੇ ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵ।ੇ ਮੇਰੇ ਸੈਕMਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਕMਨ 
ਿਵਚ ਦੋ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਅC ਧੇ ਘੰਟੇ 
ਿਪC ਛ? ਿਸਗਰੈੱਟL ਲਾ ਕੇ ਖੜHੇ ਰਿਹੰਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਿਨਸਟ� ਨਾਲ ਗC ਪ@ ਜੁC ਟੇ 
ਰਿਹੰਦੇ ਤੇ ਉਨH � ਨੰੂ ਵੀ ਿਸਗਰੈੱਟ� ਦੇ ਕੇ ਖੁM ਕਰੀ ਰC ਖਦੇ। ਇC ਥੇ ਦੇ ਿਰਵਾਜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਗਰੈੱਟ ਪ@ਦੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਿਹਣ 
ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵ-  ਿਕੰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਟਾਇਲਟ� 
ਿਵਚ ਬੈਠ�  ਲੰਘਾ ਆNਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗC ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਿਚਰ� ਿਪC ਛ? ਲC ਗਾ 
ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਰM ਨੰੂ ਸਾਫ ਰC ਖਣਾ ਤੇ ਲੋਹ ਚੂਰ ਤੇ ਕ�ਤਰ� ਚੁC ਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਫਰM ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਦਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤ� ਬੇMਕ ਿਕਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕੋਈ 
ਕੁਝ ਨਹ@ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤ? 
ਉਚਾਟ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਿਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਬੰਬ� ਿਵਚ ਲC ਗਣ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ 
ਹੋਇਆ। ਮ9 ਉਹ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਜਹੜੇ ਪਤਾ 
ਨਹ@ ਿਕੰਨ�  ਲੋਕ� ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ੇਸਨ। ਮ9 ਆਪਣੀ ਇਹ 
ਦੁਬਧਾ ਪ&ੀਤ-ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਨਵਤੇਜ ਨਾਲ ਇਕ ਪC ਤਰ ਿਵਚ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਤ� 
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ਉਹਨ�  ਪ&ੀਤਲੜੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਮੇਰੀ  ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ’ ਿਵਚ ਇਹਦਾ ਿਜ਼ਕਰ  
ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਇC ਕ ਿਦਨ ਮੇਰਾ MC ਬਲ ਲਭ ਨਹ@ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ9 ਨਾਲ ਵਾਲੇ 
ਸੈਕMਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇC ਕ ਛੋਕਰੇ ਿਜਹੇ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਨੰੂ ਪੁC ਛ ਬੈਠਾ। 
ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕMਨ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਸੀ? ਮ9 ਤ� 
ਕਈ ਵੇਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕMਨ ਿਵਚ ਵੀ ਬਰੂਮ ਫੇਰ ਆNਦਾ ਸ�। ਮ9 ਤ� 
ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਨH � ਦੋਹ� ਸੈਕMਨਾ ਨੰੂ ਇC ਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸ�।  ਮੇਰੀ ਪੁC ਛ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਜ ੋਕੁਝ ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਨMਤਰ ਵ�ਗ ਖੁC ਭ 
ਿਗਆ। ਉਹਨ�  ਮC ਥੇ Fਤੇ ਤੀਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਿਨਕਾਲ ਲੋ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ 

ਮ- ਸੇ”। ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਤ� ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੰਝੂ 
ਵਹਾNਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਵੀਤੇ ਸਮ- ਨੰੂ ਝੂਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਤਾ ਨਹ@ ਿਕੰਨ�  ਇਹੋ 

ਿਜਹ� ਨੰੂ ਮ9 ਿਵC ਿਦਆ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅC ਜ ਇਹ 
ਛੋਕਰਾ ਿਜਹਾ ਮੈਨੰੂ ਿਟC ਚ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤ� ਮੇਰੇ ਸਕ਼ੂਲ 
ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਵC ਧ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। 
ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਿਸਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਮੇਰੀ ਿਵC ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲC ਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਭਾਵ- ਮ9 ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗC ਲ ਕਰਨ ਤ? ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਤ? ਕੰਮ ਲ9ਦਾ ਸ�, ਫੇਰ ਵੀ ਮ9 ਦੋ ਕੁ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਦC ਸ ਬੈਠਾ ਸ� ਤੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨH � ਕੋਲ? ਤੁਰਦੀ ਗC ਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁC ਜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ 
ਕਸ੍ੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਤ� ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆਪਨ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨੰੂ 
ਕC ਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। Nਝ ਵੀ ਮ9 ਇC ਥ? ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤ? ਦੁਖੀ ਸ�। 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਸਾ ਿਕ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਮਲ ਜਾਵ ੇਿਜC ਥੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਿਵਹਲਾ 
ਸਮ� ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵ- ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਤ? ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ 
ਨਾ ਹੋਵ।ੇ  
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ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਬੰਦ 
ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਦੋ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਪਾਕਸਤਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 
ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੀਵੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਪਤਾ ਨਹ@ ਲਗਦਾ ਸੀ 
ਿਕਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਿਕਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਉਨH � ਦੀ ਵਖਰੋ ਵC ਖਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਿਦਸਣ ਲC ਗ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਵ- ਰੰਗ 
ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਛ� ਿਜਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਿਦਸਣ ਲC ਗ 
ਿਪਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਪਿਹਚਾਣ ਉਨH � ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਿਹਜ਼ੇ ਤ? 
ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪੋਿਲਸ਼,ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਆਿਦ ਟੀ ਨੰੂ ਤੀ ਵ�ਗ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਤਰH� ਇਟੈਲੀਅਨ ਵੀ ਟਰਬਨ ਨੰੂ ਤਰਬਨ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ।  

ਰੂਸੀਆਂ ਹੰਗੇਰੀਅਨ� ਤੇ ਪੋਿਲਸ਼ਾ ਨੰੂ ਇC ਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਦਆ ਦੇਖ 
ਕੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਪ&ਸ਼ਨ Fਿਠਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਰੂਸ ਅਤੇ 
ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ� ਿਵਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤ� ਇਨH � 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇC ਥੇ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਆ ਕੇ 
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ&ਸ਼ਨ ਦਾ 
Fਤਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਕਿਹੰਦੇ ਕਹਾNਦੇ 
ਧਨੰਤਰ� ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੁC ਪ ਰਿਹਣ ਤੇ ਇਸਦਾ Fਤਰ ਸਮ- ‘ਤੇ ਛC ਡ 
ਦੇਣ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ  ਚਾਰਾ ਨਹ@  ਸੀ। 

 

ਸੀਮੈਨ ਸਕੂਕਰਟ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਸਣੇ ਸਿਨਚਰਵਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੌਣੇ 
ਚੌਦ� ਕੁ ਪLਡ ਿਮਲਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਡੇਢ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ 
ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਸ� ਤੇ ਡੇਢ ਪLਡ ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਦੇ (ਹਰਿਦਆਲ 
ਨਾਲ ਮ9 ਰੋਟੀ ਦੀ ਸ�ਝ ਪਾ ਲਈ ਸੀ)। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਿਹC ਸੇਦਾਰ 
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ਮਲਕੀਤ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇC ਕ ਪ-ਡੂ ਬੰਦੇ ਿਪਆਰੇ ਨਾਲ 
ਰਲ਼ਕੇ ਸ�ਝਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਕਚਨ ਤੇ ਬਾਥ ਤ? ਿਬਨਾ ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਸਣੇ ਪੰਜ 
ਕਮਰੇ ਸਨ। ਿਪਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟC ਬਰ ਸਮੇਤ ਮੋਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ 
ਸੀ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਇC ਕ ਜਮੀਕਨ ਨ�  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਗ ਲਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਦ?ਹ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਹਰਿਦਆਲ ਆਪਣੇ 
ਟC ਬਰ� ਸਮੇਤ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਹC ਸੇ ਬਾਕਸ ਰੂਮ ਆਇਆ ਸੀ।  ਕਮਰਾ 
ਤ� ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਰੀ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹੀਨ�  
ਕੁ ਿਪC ਛ? ਜਦ ਮ9 ਇC ਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤ? ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ 
ਿਗਆ ਤ� Fਥੇ ਮੇਰੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੁC ਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਹ 
ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਸੌਹਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ਤ? ਸੀ। ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਸ? ਆਇਆ ਸੀ 
ਤੇ ਆਉਣ ਲC ਗਾ ਉਹਦੇ ਸੌਹਿਰਆਂ ਦੇ ਘਰ? ਉਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਲੈ ਆਇਆ 
ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ? ਿਸC ਧਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਨ�  ਉਹਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਪCਕੀਆਂ ਰਾਤ� ‘ਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੁਆ 

ਿਲਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਡC ਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਜਦ ਮ9 ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਪੁC ਿਛਆ, ਤ� ਉਹ ਨ�  ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦM ਿਸਆ ਤੇ 
ਫੇਰ ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਸੌਮਇਆਂ ਕਰੇਗਾ, 
ਤੈਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਬਸਤਰਾ ਿਨਘਾ ਿਮਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂ”। ਮ9  ਅੰਦਰ; ਤ� ਬਹੁਤ 
ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਿਚਆ, “ਕੋਈ ਗC ਲ ਨਹ@, ਮ9 
ਿਕਹੜਾ ਇC ਥੇ  ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ”।  

ਡੇਢ ਪLਡ ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਤੇ ਡੇਢ ਪLਡ ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਸ ਪLਡ ਤੇ ਪੰਦਰ� ਕੁ ਸ਼ਿਲੰਗ ਬਚ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਹਰ ਹਫਤੇ 
੧੦ ਪLਡ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪC ਕਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਿਲੰਗ� ਿਵਚ? 
ਕੁਝ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਲਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਪੜHਨ 
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ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮ9 ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਇC ਧਰ Fਧਰ ਪਈਆਂ ਅਖਬਾਰ� ਪੜH ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ 
ਲ9ਦਾ ਸ�। ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਲੰਗ ਬਚੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ Mੌਕ ਹੈ 
ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਕਪੜੇ ਲੀੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਲ@ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ। 

ਮੇਰਾ ਪ-ਡੂ ਤੇ ਿਮC ਤਰ ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇC ਕ ਕਸਬੇ 
ਰਾਮਫੋਰਡ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲC ਗ ਪCਗ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਫਲਮ� ਦੇਖਣ ਦਾ Mੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਦ? ਹਰ 

ਸਿਨਚਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਡੁਮੀਨੀਅਨ ਿਸਨਮੇ ਿਵਚ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨੀ 
ਿਫਲਮ� ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ, “ਮਾਸਟਰ! ਮ9 ਤੈਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਆNਦ�, ਆਏ ਨੰੂ ਬੀਰ ਪਲਾਉਣੀ ਤ� ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮ9 
ਬੀਰ ਪੀਣੀ ਨਹ@, ਇਸ ਲਈ ਚਲ ਿਸਨਮੇ ਨੰੂ”। ਮ9 ਵੀ ਖੁM ਸ� ਿਕ ਉਹ 
ਇਸਤਰH� ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਰਦੇਸਾ ਿਵਚ ਇਸ ਗCਲ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। Nਝ ਵੀ ਅਨੂਪ ਮੇਰੇ ਗੂੜHੇ ਿਮC ਤਰ� ਿਵਚ? ਸੀ। 
ਉਹਦਾ ਟC ਬਰ ਵੀ ਹਾਲ@ ਨਹ@ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਵ- ਗC ਲ� ਕਰ ਕੇ ਗੁC ਭ ਗਲHਾਟ 
ਕC ਢ ਲ9ਦੇ ਸ�। 

ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ? ਹਰ ਹਫਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨg Mਨਲ ਇਨMੋਰ9ਸ ਦੇ ਪੈਸੇ 
ਕC ਟ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫਤਰ� ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 
ਉਜਰਤ ਦੇ ਘC ਟ ਵC ਧ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਘC ਟ ਵC ਧ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਛੜੇ 
ਨਾਲ? ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਘC ਟ ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬC ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਜ ੇ ਕੋਈ ਆਪਣ ੇ ਬੁC ਢੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟ 
ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਕਾਮੇ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ‘ਤੇ ਹੀ 
ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟ� ਿਮਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਨ�  
ਇਨH � ਛੋਟ� ਦੀ ਖੂਬ ਦੁਰਵਰਤ? ਕੀਤੀ। ਿਜਹੜੇ ਛੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 
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ਹਲਫਨਾਮੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਿਲਖਵਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਿਨਆਣੇ ਵੀ ਿਲਖਵਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਇC ਕ ਜਾਣੂ ਬੰਦੇ ਨ�  
ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬC ਚੇ ਤੇ 

ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ�  ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸCਸ ਸੁਹਰੇ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸC ਸ 
ਸਹੁਰਾ ਿਲਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਉਨH � ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਵਧ ਚੜH 
ਕੇ ਗC ਲ� ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ? ਬੜੀ ਕੋਫਤ ਆNਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਅਿਜਹਾ ਝੂਠਾ 
ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਤ? ਰਤੀ ਨਹ@ ਿਝਜਕਦੇ ਸਨ।  ਿਪC ਛ? ਜਾ ਕੇ ਤ� 
ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੇ ਗਰੰਥੀ, ਮੰਦਰ� ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ 
ਤੇ ਮਸੀਤ� ਦੇ ਮੁC ਲ� ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹ� ਚੁC ਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਡ 
ਨੰਬਰ ਬਣਵਾNਦੇ ਸਨ।   

ਸਮ� ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਆਫਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ� ਦੇ 
ਹਲਫਈਆ ਿਬਆਨ� Fਤੇ ਕੁਝ ਸ਼C ਕ ਹੋਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਤੇ ਉਨH � ਨ�  ਸਾਡੇ 
ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਤ? ਦੇਸ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣੇ Mੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤੇ। ਮ9 
ਤ� ਸCਚਮੁਚ ਹੀ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਸ� ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਤੰਨ ਬC ਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ 
ਝੂਠਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ@ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਮ9 ਵੀ ਛੜਾ 
ਛੜ�ਗ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹ� ਖਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਜ� ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਤ� ਹੁਣ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰ ਇC ਕ ਗC ਲ ਯਕੀਨੀ 
ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮ9 ਛੜਾ ਛੜ�ਗ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਮ9 ਦੇਸ ਿਨਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵਚ 
ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ। 

ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਦੇਸ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਿਜਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤ� ਟੈਕਸ ਔਫਸ ਨੰੂ 
ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ? ਹੀ ਮ9 ਦਸ ਪLਡ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾN ਮਨੀ-ਆਰਡਰ ਕਰ ਿਦC ਤੇ ਤੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ 
ਔਫਸ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਿਦC ਤੀ। ਹਫਤੇ ਕੁ ਿਪC ਛ? ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਡ 
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ਨੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤ? ਪਤਾ ਲC ਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਟੈਕਸ ਤ? ਿਕੰਨੀ ਛੋਟ ਿਮਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਿਵਚ ਤ� 
ਫਰਕ ਨਾ ਿਪਆ, ਿਕNਿਕ ਚਲਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗਣ ਕਰਕੇ 

ਮੈਨੰੂ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ।  
ਪਿਹਲਾ ਮਨੀਆਰਡਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮ� ਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਦੁC ਖ ਲC ਗਾ। ਮੇਰੀ ਮ� ਦਾ ਉਲ਼�ਭਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖC ਤ ਰਾਹ@ ਮੈਨੰੂ 
ਿਮਲ ਿਗਆ। ਉਹਦਾ ਉਲ਼�ਭਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਲਈ 
ਰਸੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੰੁਦੀ ਤ� ਮ9 ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਹਲਾ ਮਨੀਆਰਡਰ ਆਪਣੀ ਮ� 
ਦੇ ਨਾN ਹੀ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ�  ਅਸਿਹ ਕਸ਼ਟ 
ਝਲਿਦਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨੀ ਆਰਡਰ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਘਟ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ 
ਮੇਰੀ ਮਜਬ੍ੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਮ9 ਤ� ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਬਣਵਾਉਣ 
ਲਈ ਇਹ ਮਨੀਆਰਡਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾN ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮ9 ਆਪਣੀ 
ਮ� ਨੰੂ ਪC ਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਦC ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਿਗ਼ਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਪ੍ੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪC ਤਰ ਦਾ ਅਸਰ  ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ 
ਮ� ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਫਿਹਮੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਰਨੀ 
Mੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੋਟ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੰੂ ਤੋੜ 
ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹ@ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਥਾਵ- ਦੋਵ- ਸC ਚੀਆਂ 
ਸਨ ਤੇ ਦੋਵ- ਡੰੂਘੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਮ9 ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ� ਸC ਤ 
ਸਮੰੁਦਰ? ਪਾਰ ਬੈਠਾ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰH� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਟC ਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਭੁC ਿਲਆ ਨਹ@ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ 
ਿਵਚ? ਲਗਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਜੇ ਬਲ਼ਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ? ਖੰੁਝ 
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ਜ�ਦੀਆ ਤ� ਉਹ ਜC ਟੀਆਂ ਿਕਵ- ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਨH � ਨ�  ਨo ਹ ਸC ਸ 
ਿਵਚ ਖੜH ਗਈ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ Fਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ 
ਸੀ। ਿਪC ਛ? ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੰੂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੰੂ 
ਮ9 ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ�, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਤ� ਿਕN? 

 

ਮ9 ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਸ ਪLਡ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁM ਸ�। ੧੦ ਪLਡ ਦੇ 
੧੩੦ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ੫੨੦ ਰੁਪਏ। ਖੁMੀ ਤ� ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ, 
ਦੇਸ ਿਵਚ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ੧੨੫ ਰੁਪਏ ਿਮਲਦੇ ਸਨ। ਸੋਚਦਾ ਸਾ, ੫੨੦ 
ਰੁਪਏ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਵ�ਗਾ ਤ� ਸਾਲ ਿਵਚ ੬ ਹਜ਼ਾਰ ਤ? ਉਪਰ ਬਚ 
ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ� ਿਵਚ 3੦ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ? ਮ9 ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀਦਾਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪC ਤਰ ਿਲਖ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਾਵਾ ਿਲਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਤ� ਕੁC ਲ ਪੰਜ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਸ� 
ਿਕ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬ9ਕ ਿਵਚ ਜਮH� ਕਰਾ ਕੇ 
ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਲC ਗ ਜਾਵ�ਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਦੋਵ- 
ਭਰਾ ਯ.ੂਪੀ ਿਵਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ@ ਗਿਹਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਸਤਰH� ਪੰਜ� ਸਾਲ� ਲਈ ਿਲਆ ਦੇM 
ਿਨਕਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦ? ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜ� ਸਾਲ� ਲਈ ਆਪ 
ਸਹੇਿੜਆ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਵੀ ਨਹ@ ਮੁਕਣਾ ਸੀ। 
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6. 
ਸਾਊਥਾਲ ਦ ੇ

ਸਾਿਹਤਕ ਤੇ ਿਸਆਸੀ ਰੰਗ 
 
 ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਤ� ਮ9 ਸC ਤ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਸੀ ਪਰ ਇC ਥੇ 

ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮ9 ਬ&ਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ/ਸਮਝ ਿਗਆ ਸ�। ਇC ਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਮ9 ਇਨH � 
ਦੀਆਂ ਿਸਆਸੀ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਟੋਹ ਪਾਈ ਸੀ।  

ਮੈਨੰੂ ਹਾਲ@ ਇC ਥੇ ਆਏ ਨੰੂ ਕੁਝ ਮਹੀਨ�  ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਿਮC ਤਰ 
ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ ਦਾ ਪC ਤਰ ਆ ਿਗਆ। ਉਹਨ�  ਿਲਿਖਆ ਸੀ, 
“ਹਰਬਖM! ਤੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ hੈਦ ਨਾਲ? ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ 
ਦੇM ਿਨਕਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮ9 ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਿਪC ਛ? ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਹ�। ਤੰੂ 
ਠੀਕ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮ9 ਵੀ 
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵ�ਗਾ।" 

ਸCਚ ਮੁC ਚ ਹੀ ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਊਥਾਲ 
ਪੁC ਜ ਿਗਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ੬੫ ਨੰਬਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ 
ਸਨ। ਉਨH � ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉਨH � ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਣ ਲC ਗ 
ਿਪਆ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਿਹਤਕ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲC ਗ ਿਲਆ ਿਕ 
ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ@ ਦੋਵ- ਵੀ 
ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਮ9 ਸਾਊਥਾਲ ਛC ਡਣ ਤੇ ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਜਾ ਕੇ 
ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਆNਦਾ ਿਰਹਾ।  
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ਪੰਜਾਬ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਭਾਵ� ਵ�ਗ ਇਹ ਸਭਾ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤ? ਬਚੀ 
ਹੋਈ ਨਹ@ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮ9ਬਰ ਬਣਨ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੋ ਗੁਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਸੰਤੋਖ ਪ&ਧਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਤੇ Mੰਕਰ ਜੋMੀਲਾ ਸਾਥੀ 
ਲੁਿਧਆਣਵੀ  ਦਾ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪ&ਧਾਨ ਪ&ਿਸਧ ਕਵੀ ਤੇ ਿਚਤ&ਕਾਰ 

ਈਸ਼ਵਰ ਿਚਤ&ਕਾਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਹੋਰ ਿਜਨH � 
ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਉਨH � ਿਵਚ? 
ਕਈ ਅC ਜ ਜਾਣ ੇਪਛਾਣੇ ਨਾN ਹਨ।  

ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹ�ਸ ਤੇ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ 
ਮ9ਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹ�ਸ ਦਾ ਕC ਦ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ? 
ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ Fਚਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਿਵਅੰਗ ਚੋਖਾ ਿਤC ਖਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ 
ਿਵਚ ਹੀ ਬੇਿਲਹਾਜ਼ ਿਤC ਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ, 
ਸਭਾ ਦੀ ਇC ਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਇC ਕ ਘਟੀਆ ਿਜਹੇ ਕਵੀ ਨ�  ਘਟੀਆ ਿਜਹੀ 
ਕਿਵਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨ�  ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀਆਂ ਿਸਫਤ� ਦੇ 
ਪੁਲ਼ ਬੰਨH  ਿਦC ਤੇ। ਜਦ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਹਟੇ ਤ� ਹ�ਸ ਨ�  
ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ, “ਯਾਰੋ! ਕੁC ਝ ਤ� ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਿਕN ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ 
ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ?” ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤ� ਉਹਨ�  
ਉਸ ਘਟੀਆ ਿਜਹੇ ਕਵੀ ਨੰੂ ਥ� ਿਸਰ ਕਰ ਿਦC ਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਖਾਹਮਖਾਹ 
ਦੇ ਪ&ਸੰਸਕ� ਨੰੂ। ਮ9 ਿਕਹਾ ਤ� ਕੁਝ ਨਾ ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਤ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ 
ਿਲਆ ਿਕ ਬ&ਤਾਨੀਆਂ ਿਵਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਿਮਆਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਬੇਿਲਹਾਜ਼ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸਭਾ ਦੀ ਇਕCਤਰਤਾ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਇCਕ ਵਾਰ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਪਰ 
ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਲਵ ੇਜੰਕMਨ ਪCਬ (ਹੁਣ ਗਲਾਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ) ਿਵਚ 
ਜੀਭ� ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਆ ਜ�ਦੇ ਸਨ। Fਥੇ ਸਾਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ 
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ਤੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਿਨੰਦਾ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਕੀ ਤੇ 
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪCਬ ਿਵਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲC ਗ ਜ�ਦਾ 
ਸੀ। ਇਸੇ ਪCਬ ਿਵਚ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਜ�ਗਲੀ, ਪ&ੀਤਮ ਿਸC ਧੂ, ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ, 
ਸੁਰਜੀਤ ਿਵਰਦੀ, ਜੋਿਗੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨੀਲਿਗਰੀ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ� 
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। 

ਪਿਹਲੀ ਸਰਬ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸੇ 
ਸਭਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਿਹਤ-ਅਲੋਚਨਾ ਅਤੇ 
ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ� ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੜHਨ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਇਸੇ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਸਾਿਹC ਤਕਾਰ� ‘ਤੇ 
ਅC ਗੇਵਧੂ ਤੇ ਿਪC ਛੇ ਿਖC ਚੂ ਹੋਣ ਦੇ ਠC ਪੇ  ਵੀ ਲC ਗਣ ੇਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਤੇ ਨਵਸੋਧਵਾਦੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਣ ਲC ਗ ਿਪਆ 
ਸੀ। ਇਨH � ਲੇਖਕ� ਦਾ ਵੀ ਬਸ ਨਹ@ ਸੀ, ਇਨH � ਿਵਚ? ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 
ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਿਸਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪ&ਗਤੀਵਾਦੀ (ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ) ਕਿਹੰਦੇ ਕਹਾNਦੇ ਸਨ। ਜਦ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਫੁC ਟ ਪੈ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ 
ਗਈਆ ਤ� ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਦੋ ਧਿੜਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਦ ਮਾਰਕਸੀ 
ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ? ਨਕਸਲੀ ਵC ਖ ਹੋ ਗਏ ਤ� ਲੇਖਕ� ਦੇ ਵੀ ਿਤੰਨ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। 
ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ੇਜ� ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਗਰਮ ਜ� ਨਰਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
ਹੋਰ ਗC ਲ ਸੀ, ਪਰ ਇC ਥੇ ਤ� ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਤ? ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ@ ਸਨ। 

ਇਸ ਪਿਹਲੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਇC ਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ 
ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨ�  ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਇਨhਲਾਬੀ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵਚ 
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਲੇਖਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਨਹ@ ਖਲੋਤੇ ਉਨH � ਤ? ਕਲਮ� ਖੋਹ 
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ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਹC ਥ ਵC ਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਅC ਗੇ 
ਬੈਠ�  ਇC ਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨ�  ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ, “ਹC ਥ ਵC ਢੇਗਾ ਕੌਣ?” ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 
ਿਵਚ ਇC ਕ ਓਹੋ ਿਜਹੇ ਅਲੇਖਕ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨ�  Fਠ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਮ9 ਵਢੰੂਗਾ”। 
ਉਹਦੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਸੀ ਿਕ ਹਾਲ@ ਨਾ ਤ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਿਕ ਿਜਹਦੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹC ਥ ਵC ਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬ&ਤਾਨੀਆਂ 
ਿਵਚ ਉਹ ਿਤੰਨ� ਜ� ਤੇਰ� ਿਵਚ ਸਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਸਰ ਿਫਰੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ 
ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਹਰ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਹ@ ਚਲਦੀ ਹੰੁਦੀ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣ ੇ
ਨਾਲ? ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵC ਖ ਸੋਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹC ਥ ਵC ਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗC ਲ� ਕਰਦੇ 
ਹੋਣ। ਇਸ ਰੌਲ਼ ਘਚੌਲੇ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤ� ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫੇਰ 
ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ 
ਗC ਲ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ। 

ਜੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇC ਕ ਨਹ@ ਰਹੇ ਸਨ ਤ� ਇਨH � ਦੀ 
ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਇC ਕ ਿਕਵ- ਰਿਹ ਜ�ਦੀ? ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਭਾ 
ਿਵਚ? ਕੁਝ ਨਰਾਜ਼ ਬੰਿਦਆਂ ਨ�  ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ 
ਉਹਦੀ ਬ&�ਚ ਵੀ ਹਰ ਉਸ Mਿਹਰ ਿਵਚ ਖੋਲH ਲਈ ਿਜC ਥੇ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਇC ਕ 
ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨH � ਦੀ ਿਸਆਸੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਿਮਲ ਿਗਆ।   

 

ਪੰਡਤ ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦC ਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 
ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਮਰੇਡ� ਦੇ Fਦਮ 
ਨਾਲ ਇC ਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ 
ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੁਮੀਨੀਅਨ 
ਿਸਨ� ਮੇ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਿਫਲਮ� ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ&ਬੰਧ ਹੇਠ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 
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ਤ� ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦC ਤ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ? 
ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਖCਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਨਵ@ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ 
ਨਾਲ ਖੜHਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੀ ਖC ਬੇ ਸC ਜੇ ਪC ਖ� ਦੇ 
ਘੋਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ।  

ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਮ9 ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 
ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਨੰੂ ਤ� ਜਾਣਦਾ ਸ�, ਪਰ ਇਹ ਨਹ@ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ 
ਪਾਰਟੀ ਇਸਤਰH� ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ9ਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁ 
ਿਗਣਤੀ ਨ�  ਤ� ਿਹੰਦ ਚੀਨ ਦੀ ਟC ਕਰ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਿਕਹਾ ਸੀ ਪਰ 
ਘC ਟ ਿਗਣਤੀ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਦੇਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਤੇ 
ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹ@ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨ�  ਵਖਰੀ 
ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇC ਥੇ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ 
ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਿਵਚ ਫੁC ਟ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਇC ਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ 
ਬ&ਤਾਨਵੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਕNਿਕ ਇਹ 
ਪਾਰਟੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 
ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਸਾਰੇ ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ? ਿਨਕਲ 

ਗਏ ਤੇ ਉਨH � ਨ�  ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾN ਦੀ ਵਖਰੀ 
ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਅਮਲ ਿਵਚ ਨਵ@ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਬ&�ਚ ਵ�ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 
ਫੇਰ ਜਦ? ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ 
ਪਾਰਟੀ(ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਤ? ਵC ਖ ਹੋ ਗਏ ਤ� ਉਨH � ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਮਰੇਡ 
ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏMਨ ਤ? ਵC ਖ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨH � 
ਰਾਹ� ਿਵਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹ@ ਸੀ। ਫੇਰ ਮ9 ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਤ� 
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ਿਕਸਦੇ? ਿਕNਿਕ ਮ9 ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਿਨਰਣੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ 
ਸ� ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾ ਕੁਝ ਹC ਦ ਤC ਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਿਰਹਾ। ਫੇਰ ਵੀ 
ਮੇਰੀ ਇਹ ਿਦਲੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਘC ਟੋ ਘC ਟ 
ਿਮਲ ਬੈਠਦੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ, 
ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯਤਨ 
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 

 

ਿਪੰਗਿਲਸ਼ 

ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਸC ਧੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਅਨਪੜH ਬੰਿਦਆਂ ਤ? ਵੀ 
ਇਹ ਗC ਲ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ ਬੋਲੀ ਬਾਰ� ਕੋਹ ਤੇ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸCਚ ਨੰੂ ਪ&ਤC ਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਤ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਦੇ 
ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਇੰਨH � ਿਪੰਡ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ 
ਿਪੰਡ ਨਾਲ? ਵਖਰੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ� ਵਖਰੀ ਤਰH� ਬੋਲੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ 
ਕਾਰਨ� ਦਾ ਤ� ਉਦ? ਹੀ ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਜਦ ਪੜH ਿਲਖ ਕੇ ਭਾMਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ 
ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਪ&ਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਇਹ 
ਪ&ੀਵਰਤਨ ਿਕਵ- ਆNਦੇ ਤੇ ਿਕN ਆNਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਕਵ- ਇC ਕ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ 
ਵC ਖ ਵC ਖ ਇਲਾਿਕਆ ਿਵਚ ਵC ਖ ਵC ਖ ਰੂਪ ਪ&ਚਲਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ 
ਵਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲ9ਦੇ ਹਨ?  

ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮ9 ਇਹ ਗC ਲ ਪ&ਤC ਖ ਦੇਖ ਸਿਕਆ ਿਕ 
ਦੋ ਵਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਨਾਲ 
ਿਕਵ- ਬੋਲੀਆ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪ&ਭਾਵ ਗ&ਿਹਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇC ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨ�  ਅੰਗ&ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ&ਭਾਵ ਹੇਠ ਿਜਹੜਾ ਨਵ� ਰੂਪ 
ਗ&ਿਹਣ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਮ9 ਉਸ ਤ? ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਿਕਫ ਹੋ ਿਗਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 
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ਇੰਗਿਲਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਿਮਲਗੋਭੇ ਨੰੂ ਜੇ ਿਪੰਗਿਲਸ਼ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਗ਼ਲਤ 
ਨਹ@ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਇC ਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ 
ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਢਾ, ਮੰਡਾ, ਚੂਸਡਾ, ਵੈਨਸਡਾ, ਥਰਸਡਾ, ਫਰੈਡਾ ਤ ੇ

ਸੈਰਡਾ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵ� ਰੂਪ ਕਈ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦੇ ਇਨH � ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਿਜਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।  
ਇC ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ ਨ�  ਆਪਣ ੇਬਾਪ ਨੰੂ ਮਨੀਆਰਡਰ ਭੇਜਣ 

ਲC ਗੇ ਨ�  ਿਚC ਠੀ ਿਵਚ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ, “ਭਾਈਆ ਪੈਸੇ ਤ� ਮ9 ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਜਣ ੇਸਨ 
ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਢਾ ਮਰ ਿਗਆ”।  ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਿਚC ਟਾ ਅਨਪੜH ਸੀ। 
ਉਹਨ�  ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਿਲਖਵਾਇਆ, “ਕਾਕਾ! ਵਲੈਤ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 

ਜੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤL ਬੌਲਦL ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੋਗ ਲmਦਾ, ਸੰਢੇ ਕਾਹਨੰੂ 

ਲੈਣੇ ਸੀ?”  

 ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਡੋਰL, ਤਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵੰਡੇ, 

ਪਰਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਕਾਟਨL ਤ ੇਕਰਾਏਦਾਰL ਨੰੂ ਲੌਜਰ ਦੀ ਥ� ਲLਜੇ  ਕਿਹੰਦੇ 
ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਜ� ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਗਵਰਨg ੱਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਨ�  ਇਨH � ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 
ਗਮਨਾ , ਗਮਨੀ  ਬਣਾ ਿਲਆ। ਇਨH � ਦੀਆਂ ਵੈਫL (ਵਾਈਵਜ਼) ਵੂਲL 

(ਵੂਲਵਰਥਜ਼) ਿਵਚ ਸ਼ੌਪ� ਕਰਨ (ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ) ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਨਵਜੰਮੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਇਹ ਬੋਈ  ਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਬੇਬੀ  ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। 
ਜਮੀਕਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇਨH � ਨ�  ਜਮੀਕੇ  ਤੇ ਜਮੀਕਨ ਤੀਵੀਆਂ ਨੰੂ 

ਜਮੀਕੀਆਂ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਹ ਇੰਡੀਆਮੈਨ  ਤੇ 

ਭਾਰਤੀ ਤੀਵp ਨੰੂ ਇੰਡੀਆਮੈਨਣੀ  ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕ 
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ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ 
ਤ? ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਜਾਣ ਨੰੂ ਇਹ ‘ਸੈਕ ਹ ੋਗਈ’ ਜL ‘ਕਾਡ ਹੋ ਿਗਆ’ ਕਿਹੰਦੇ 
ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਿਵਚ ਸੈਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਬੋਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਪੁਰਾਣੇ 
ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾ ਦਾ ਬੋਰਾ ਨਾਲ 

ਿਲਆNਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਾ ਉੰਨਾ ਿਚਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜੰਨਾ 
ਿਚਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ Fਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੰਮ ਤ? ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ 
ਸੀ ਤ� ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾ ਦਾ ਬੋਰਾ ਚੁC ਕ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਾ ਚੁC ਕੀ ਆਉਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ@ ਸਮਝ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਿਕ 
ਉਹਨੰੂ ਕੰਮ ਤ? ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ)।  ਸੈਕ (ਬੋਰਾ) ਕੰਮ ਤ? ਜਵਾਬ ਿਮਲ 
ਜਾਣ ਦਾ ਿਚੰਨH  ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰ? ਸੈਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੰਮ ਤ? ਕC ਢੇ 
ਜਾਣਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦਾ ਨ�  Mਬਦ sacked  ਨੰੂ 'ਸੈਕ ਹ ੋ

ਗਈ' ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਉਨH � ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਸੈਕ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦਾ 
ਪਤਾ ਸੀ। ਉਨH � ਲਈ ਸੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤ? ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਜਾਣਾ ਹੀ 
ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੋMਲ 
ਸਿਕਉਰਟੀ (ਸਮਾਜਕ ਸੁਰC ਿਖਆ) ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਮH� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ 
ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਛC ਡਦਾ ਸੀ ਤ� ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹਨੰੂ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ 

ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵ� ਤੇ ਕੰਮ ਲC ਭਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਡ ਤ� ਹਰ ਬੰਦੇ 
ਨੰੂ ਕੰਮ ਛC ਡਣ ਜ� ਕੰਮ ਤ? ਕC ਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈ 
ਬੰਦ� ਨ�  ‘ਕਾਰਡ ਿਮਲ ਿਗਆ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੰਮ ਤ? ਕC ਢੇ ਜਾਣਾ ਬਣਾ 
ਿਲਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅC ਠ ਵਜ ੇਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ 
ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਾNਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆNਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅC ਠ ਵਜ ੇ
ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ�  ਇਹਨੰੂ ‘ਅM ਠr  ਅM ਠ ਮਾਰਨਾ’ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ�  ਇੰਗਲ9ਡ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਦੇ ਨਾਵ� ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਰਸੇ 
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ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਿਲਆ। ਇਹ ਵਾਲਸਾਲ ਨੰੂ ਬੌਲਸਰ, ਲਫਬਰੌਅ ਨੰੂ 

ਲM ਖਪੁਰ, ਤੇ ਰੌਮਫਰੋਡ ਨੰੂ ਰਾਮਪੁਰ  ਕਿਹਣ ਲC ਗ ਪਏ। 
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਅਨ� ਕ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ Mੁਧ ਵੀ ਤੇ ਿਵਗੜੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਵੀ ਆ ਰਹ ਸਨ ਤ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਅਨ� ਕ� ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਿਹੰਦੀ ਸ਼ਬਦ� 
ਨੰੂ ਪਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਨ, ਕਬਾਬ, ਕੜHੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨ� ਕ� 
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼� ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜH ਗਏ। ਦੋਹ� ਜ਼ਬਾਨ� ਦਾ ਇਹ 
ਅਦਾਨ ਪ&ਦਾਨ ਹਾਲ@ ਵੀ ਜਾਰੀ  
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ਿਮM ਤਰL ਵਰਗੇ  
ਸ਼ਾਿਗਰਦ ਦਾ ਸਾਥ  

 
           
            ਮੇਰਾ ਿਮC ਤਰ� ਵਰਗਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਚਾਚੋਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਮੈਥ? ਦੋ 
ਕੁ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਇੰਗਲ9ਡ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ9 ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰ ਿਸੰਘ ਪੁਰ 

(ਤਿਹਸੀਲ ਫਲੌਰ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜHਾNਦਾ ਸ�। ਉਹ 
ਇੰਗਲ9ਡ ਲਈ ਤੁਰਨ ਤ? ਪਿਹਲ� ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਣ 
ਸਮ- ਮ9 ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਿਜਹਾ ਸ�। ਉਦਾਸ ਤ� ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਿਮC ਤਰ� 
ਵਰਗਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਵੀ ਿਕ ਉਸ ਸਮ- ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤ? ਉਚਾਟ ਹੋ ਚੁC ਕਾ ਸੀ। 
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ਉਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਸ�ਝ ਨੰੂ ਯਾਦ 
ਕਰ ਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਨ�  ਮੈਥ? ਿਵਛੜਨ ਵੇਲੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਮਾਸਟਰ ਜੀ! ਮ9 
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਗਰਦ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸLਹ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹ�, ਤੁਸ@ ਵੀ ਦੋ 
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋਗੇ”।  Mਾਇਦ ਉਹਨ�  ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ 
ਭ�ਪ ਿਲਆ ਸੀ।  
          ਢੋਅ ਅਿਜਹਾ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਤੇ 
ਮ9 ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਗਲ9ਡ ਿਵਚ ਆ ਪੁC ਜਾ ਸ�। ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ 
ਸਾਊਥਾਲ ਪੁC ਜਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਜ�ਦਾ 
ਹੋਇਆ ਕਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਸਬੇ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਗੇਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 
ਿਲਜਾਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮ9 ਸੀਮਨ ਸਕੂਕਰਟ ਿਵਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗ ਿਗਆ ਸ�। 

 
1.ਪਲM ਮਸਟੈਡ ਿਵਚ ਨਵL ਕੰਮ 

ਜਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨ�  ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਪC ਛ? ਉਸ ਕੰਮ ਤ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਚਾਟ 
ਹੋ ਿਗਆ ਤ� ਸਾਧੂ ਆ ਵਹੁਿੜਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ 
ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਟਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਿਗਆ, ਿਜC ਥੇ ਉਹ ਆਪ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਮਝਾ ਿਦC ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇੰਟਰਵੀਊ 
ਵੇਲ਼ੇ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ? ਮ9 ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਸ9ਟਰਲੇਥ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਿਰਹਾ ਹ�। ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਮ9 ਤ� ਸ9ਟਰਲੇਥ ਕਦ@ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹ@, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ 
ਿਕਵ- ਕਰ�ਗਾ?” ਸਾਧੂ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਇC ਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਇੰਝ ਹੀ 
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗਦੇ ਆ”।     
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ਇਸ ਤC ਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਾਧੂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਇC ਕ ਭਾਈਬੰਦ ਦੀ 
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਭਾਈਬੰਦ ਸੀ ਕੇਵਲ 'ਯੂ ਮੀ' ਤC ਕ ਅੰਗ&ੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ 
ਪ-ਡੂ ਜC ਟ। ਸਾਧੂ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਊ ਸਮ- ਦC ਸੇ ਿਕ 
ਉਹ ਸ9ਟਰਲੇਥ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੇ ਸਮ- ਜਦ 
ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ�  ਉਹਨੰੂ ਪੁC ਿਛਆ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ 
ਮMੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਉਹਦੇ ਿਦਮਾਗ 
ਿਵਚ? ਸ9ਟਰਲੇਥ Mਬਦ ਗ਼ੁਮ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ 
ਚਲਾਕ, ਉਹਨ�  ਝCਟ ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ, “ਟੋਕਾ ਮMੀਨ ‘ਤੇ”। ਜਦ ਇੰਟਰਵੀਊ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕੀ ਹੰੁਦਾ?” ਤ� ਸਾਧੂ ਨ�  ਕੋਲ? ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ, 
“ਇੰਡੀਆ ਿਵਚ ਸ9ਟਰਲੇਥ ਨੰੂ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੰਦੇ ਆ”। ਇਸਤਰH� ਉਸ 
ਭਾਈਬੰਦ ਦਾ ਅਟਕਲ ਲC ਗ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰC ਖ ਿਲਆ। 

 ਜਦ ਮ9 ਸਾਧੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮ9 ਤ� ਸ9ਟਰਲੇਥ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹ@। ਜੇ Fਥੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗ ਿਗਆ, ਕੰਮ ਿਕਵ- ਕਰ�ਗਾ?” ਸਾਧੂ 
ਨ�  Fਤਰ ਿਦC ਤਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਓਪ&ੇਟਰ (ਮਸ਼ੀਨ-ਚਾਲਕ) ਦਾ ਹੋਣਾ 
ਹੈ। ਤੁਸ@ ਤ� ਸੈੱਟਰ ਦੇ ਦਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮMੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮMੀਨ-ਸੈੱਟਰ 
ਦਾ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਵ- ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨੰੂ 
ਸੰਭਾਲਣੀ ਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਦC ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ”। ਇੰਟਰਵੀਊ ਸਮ- ਮ9 ਸਾਧੂ ਦੀ ਪੜHਾਈ ਪCਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦਾ 
ਿਰਹਾ। ਇਸ ਤਰH� ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਟਕਲ ਲC ਗ ਿਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਪC ਕੀਆਂ ਰਾਤ� ਦੀ 
ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਰC ਖ ਿਲਆ ਿਗਆ।  

ਮ9 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਹੀ ਸੀਮਨ ਸਕੂਕਰਟ ਿਵਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ�ਦੇ ਨ�  ਹੀ 
ਕੰਮ ਛC ਡਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨc ਟਸ  ਦੇ ਿਦC ਤਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 
ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਮ9 ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਿਵਚ ਨਵ- ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਲC ਗਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਸਾਧੂ 
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ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਲਗਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਲC ਗ ਿਗਆ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਘਰ ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਿਵਚ 
ਪC ਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ੬੫ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਚੋਖੀ ਚੜHਾਈ ਚੜH ਕੇ 
ਆNਦਾ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਨ�  ਇਹ ਘਰ ਸਾਲ ਕੁ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਲਆ ਸੀ। ਰਿਹੰਦਾ 
ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇC ਕ ਪੇਡੰੂ ਬੰਦਾ ਪ੍ੂਰਨ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਵੀ 
ਰਾਮਗHੜੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ। ਮ9 ਇੰਝ ਹੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਜਵ- ਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਿਗਆ ਹੋਵ�।  

ਿਜਸ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਮ9 ਕੰਮ ਤੇ ਲC ਗਾ ਸ�, ਉਸ ਿਵਚ ਿਬਜਲਈ 

ਵਸਤ� ਿਵਚ ਲC ਗਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇC ਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ 
ਸੀ, ਿਜਹਨੰੂ ਰੋਟਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ�ਬੇ 
ਦੀਆਂ ਇC ਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਭੰਵੀਰੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਕC ਟੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਸਨ, 
ਫੇਰ ਉਨH � ਦੀ ਖਾਸ ਿਗਣਤੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਚਾੜH ਕੇ ਪਰੈੱਸ ਦੇ ਦਬਾ ਨਾਲ ਉਨH � ਨੰੂ 
ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਫਲC ਕਸ (ਮਸਾਲਾ ਿਜਹਾ) ਲਾ 
ਕੇ ਿਪਘਲੇ ਹੋਏ ਸੋਲਡਰ (ਟ�ਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ) ਿਵਚ ਡਬੋਇਆ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰH� ਰੋਟਰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਟਰ ਕਈ 
ਸਾਈਜ਼� ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। 

 ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਨH � ਰੋਟਰ� ਤ? ਵਾਇਰਬਰੁਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫਲC ਕਸ 
ਝਾੜਨਾ। ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਇC ਕ ਗੋਲ਼ ਵਾਇਰਬਰੁਸ਼ ਘੁਮ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਮ9 
ਰੋਟਰ ਨੰੂ ਉਸ ਵਾਇਰਬਰੁਸ਼ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤ? ਵਾਧੂ ਫਲC ਕਸ 
ਝਾੜਦਾ ਸ�। ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਸ-ਵਰਕ ਦਾ ਸੀ। ਿਜੰਨਾ ਵC ਧ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉੰਨ�  ਵC ਧ 
ਪੈਸੇ। ਵC ਧ ਤ? ਵC ਧ ਇC ਕ ਖਾਸ ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ? ਦੁC ਗਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਗਣੀ ਿਗਣਤੀ ਤ? ਵC ਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤ� ਉਹਨੰੂ 
ਿਮਹਨਤਾਨਾ ਵC ਧ ਨਹ@ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਦੂਣੀ ਿਗਣਤੀ 
ਨਾਲ? ਵC ਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੈਥ? 
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ਦੂਣੀ ਿਗਣਤੀ ਤ� ਕੀ ਖਾਸ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹ@ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਪੀਸ ਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਪC ਛ? ਮੈਨੰੂ 
ਵC ਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵC ਲ ਆ ਿਗਆ। ਮ9 ਰੋਟਰ ਨੰੂ ਉਹਦੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦੋਹ� 
ਪਾਿਸਆਂ ਤ? ਫੜ ਕੇ ਟੇਢਾ ਿਜਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਇਰਬਰੁਸ਼ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਸ�। 
ਬਰੁਸ਼ ਦੇ ਪਰੈMਰ ਨਾਲ ਰੋਟਰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰ ਮਦਾ ਤੇ ਸਿਕੰਟ� ਿਵਚ 
ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜ�ਦਾ। ਇਸਤਰH� ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਹੰੁਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੂਣਾ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ। ਫੇਰ ਿਵਹਲਾ 
ਸਮ� ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸਮC ਿਸਆ ਖੜH ਜ�ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ? ਦੇਖ ਲ9ਦਾ ਿਕ 
ਦੂਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ� ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਰਾ ਘਟਾ ਲ9ਦਾ ਸ�। ਰੋਜ਼ 
ਦੂਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੀਸ ਵਰਕ ਤ� ਡਬਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਇਰਬwM 
ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਿਸC ਧੀ ਨਾਸ� ਵਲ ਨੰੂ ਆNਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਨਾਸ� ਮੋਹਰੇ ਮਾਸਕ(ਮੁਖੌਟਾ) ਬੰਨH  ਕੇ ਰC ਖਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ 
ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ� ਕੁ ਿਮੰਟ� ਿਪC ਛ? ਮਾਸਕ ਲਾਹ ਕੇ 
ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ। ਹC ਥ� ਨੰੂ ਵਾਇਰਬਰੁਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਤ? ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਦਸਤਾਨ�  ਪਾਉਣੇ ਪ9ਦੇ ਸਨ।  

ਤਨਖਾਹ ਇC ਥੇ ਰਾਤ� ਦੇ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੰਦਰ� ਕੁ ਪLਡ 
ਤC ਕ ਤ� Nਝ ਹੀ ਪੁC ਜ ਜ�ਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਪੀਸ ਵਰਕ ਬਣਨ ਲC ਗ ਿਪਆ ਤ� 
ਪLਡ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵੀਹ ਤC ਕ ਿਮਲਣ ਲC ਗ ਪਏ ਸਨ। ਮ9 ਬCਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਣ ਉਸੇ ਤਰH� ਿਨਭਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸ�, ਸਗ? ਅC ਗੇ ਨਾਲੋ ਵC ਧ ਇਨਕਮ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਵC ਧ ਹੀ ਬਚ ਜ�ਦੇ ਸਨ।  

ਮ9 ਸਾਧੂ ਨੰੂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਰਾਏ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰ 
ਪੁC ਿਛਆ ਪਰ ਉਹਨ�  ਅਿਜਹੀ ਨਾਹ ਫੜੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਸਾਧੂ 
ਮੈਥ? ਿਕਰਾਇਆ ਤ� ਲ9ਦਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਬC ਲ� ਦਾ ਅC ਧ ਮ9 
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ਮਲੋ ਮਲੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਸ�। ਮ9 ਿਜੰਨ�  ਕੁ ਪLਡ ਬਚਦੇ, ਮਹੀਨ�  ਕੁ ਿਪC ਛL ਦੇਸ ਨੰੂ 
ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਸ�। ਮ9 ਦੋ ਸਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 
ਲਾਹ ਿਦC ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਅਠਾਰ� ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮH� ਵੀ ਹੋ 
ਗਏ। 

 

sਤਰ-ਿਲਖਤ:  
          ਅਗਸਤ 1965 ਿਵਚ ਮ9 ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਧC ਿਕਆ ਿਮਡਲ9ਡ ਦੇ 
ਸ਼ਿਹਰ ਡਰਬੀ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਿਗਆ ਸ� ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ 
ਿਮC ਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਵਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਿਪਆਰਾ 
ਿਮC ਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਗਰਦ 2012 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨ�  ਕ9ਸਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਚ 
ਗ&ਿਸਆ. ਏਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਛC ਡ ਿਗਆ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਮC ਤਰ 
ਵੀ ਵਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਵਰਗਾ ਨਾ 
ਪਿਹਲ� ਕੋਈ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੜ ਦੇਖ ਸਕ�ਗਾ। 

 

2. ਕੁਝ ਿਸM ਧਾ ਕੁਝ ਵਿਹਮੀ ਬੰਦਾ 
ਮੈਨੰੂ ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਿਵਚ ਆਇਆਂ ਹਾਲ@ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 

ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ? ਮੇਰੇ ਇC ਕ ਿਮC ਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਿਕ ਉਹ 
ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ Fਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮ9 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਾਧੂ ਨੰੂ 
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮ- ਿਸਰ Fਥੇ ਪੁC ਜ ਿਗਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਜਹਾਜ਼ ਅC ਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ 
ਪਿਹਲ� Fਤਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ Fਥੇ ਲC ਭਾ ਨਾ ਤ� ਅਸ@ ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ 
ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸੇ ਿਦਨ Mਾਮ ਨੰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਦਾ ਸਲੋਅ ਤ? ਫੋਨ 
ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਛੇਤੀ ਪੁC ਜਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਿਪੰਡ? ਹੀ ਿਪੰਡ ਦੀ 
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ਇCਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਉਡੀਕੇ ਿਬਨ� 
ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾ ਪੁC ਜਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਅ Fਥੇ ਇC ਕ ਿਦਨ ਵੀ ਨਾ 
ਲC ਗਾ।  

ਮ9 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦC ਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁC ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਨਾਲ 
ਲੈ ਆਇਆ।  ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਕੁਝ ਿਸC ਧਾ ਤੇ ਵਿਹਮੀ ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਕਹੀ ਜਾਵੇ, “ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਿਕN ਨਹ@ ਆਇਆ?” ਮ9 ਵਥੇਰਾ 
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ9 ਤ� ਐਨ ਸਮ- ਿਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੁC ਜ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੰੂ ਹੀ 
Fਥੇ ਨਹ@ ਿਮਿਲਆ।  

ਮ9 ਖੁM ਸ� ਿਕ ਆਪਣਾ ਇC ਕ ਹੋਰ ਿਮC ਤਰ ਤੇ ਪ-ਡੂ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਗC ਲ 'ਤੇ ਹੀ 
ਨਾਰਾਜ਼ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਉਹਨ�  ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, 
“ਹਰਬਖM! ਮੈਨੰੂ ਪੰਦਰ� ਕੁ ਪLਡ ਉਧਾਰੇ ਦੇਹ”। ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੰੂ 
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹ@ ਲC ਗ ਜ�ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹ@ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇC ਥੇ ਦਾ 
ਰਵਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸ@ ਖਾਵ�ਗੇ ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪLਡ� 
ਦੀ ਤੈਨੰੂ ਉੰਨਾ ਿਚਰ ਲੋੜ ਨਹ@ ਪੈਣੀ। ਹ� ਜੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, 
ਉਹ ਮ9 ਤੈਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈਜਾ ਕੇ ਲੈ ਦੇਵ�ਗਾ”। ਉਹ ਤ� ਇC ਕ ਦC ਮ ਤੁੜੰੂ ਫੜੰੂ ਹੋ 
ਿਗਆ। ਬੁਲਾਇਆਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ।  

ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ, 
ਉਹ ਮ9 ਿਤੰਨ ਕੁ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੇਸ ਨੰੂ ਭੇਜ ਚੁC ਕਾ ਹ�। ਉਹ ਿਕਵ- ਸਮਝ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਸC ਚਾ ਸ�? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗCਲ ਗC ਠ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ 
ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਕਈ ਸਾਲ� ਿਪC ਛ? ਵੀ ਇC ਕ ਵੇਰ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਿਦC ਤਾ 
ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਉਸ ਸਮ- ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ� ਪਰ ਜਾਣ ਬੁC ਝ ਕੇ 
ਨਹ@ ਕੀਤੀ ਸੀ।  
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ਰਾਮਫੋਰਡ ਵਾਲਾ ਅਨੂਪ ਸਾਡਾ ਸ�ਝਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਿਕ ਅਨੂਪ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸC ਿਦਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ 
ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਵੀਕ ਐਡਂ ਤ? ਪਿਹਲ� ਉਹਨ�  ਿਮਲਣ ਨਹ@ ਆ 
ਸਕਣਾ ਸੀ। ਅਨੂਪ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਹ ਸਿਨਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ 
ਿਗਆ। ਉਹ ਨ�  ਉਹਦੇ ਆਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗC ਲ ਛੋਹ ਲਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ 
ਦਾ ਸਾਲਾ ਸਾਊਥ9ਮਟਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇC ਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ� 
ਅਨੂਪ ਕੋਲ ਰਿਹ ਕੇ ਖੁM ਸੀ। ਜਦ ਅਨੂਪ ਨ�  ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਿਦC ਤੀ 
ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤ� ਉਹ ਉਹਤ? ਵੀ ਕੁਝ 
ਿਨਰਾਸ ਹੋ ਿਗਆ।  

ਅਸ@ ਤ� ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸ� ਿਕ ਅਸ@ ਤ� ਇਕC ਲੇ ਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹC ਥ 
ਆਪ ਹੀ ਲੂੰ ਹਦੇ ਹ�, ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਤ� ਪC ਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਖਾਵੇ, ਿਕNਿਕ 
ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਟC ਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤ? ਹੀ ਫੀਜੀ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਤੇ Fਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਨੰੂ ਇੋxਗਲ9ਡ ਿਵਚ 
ਆਏ ਨੰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਖੈਰ 
ਗੁਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਅਨੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੰੂ ਸਾਊਥੈਮਟਨ 
ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਕੋਲ ਛC ਡ ਿਗਆ। 

 

3. ਿਮM ਸਿਫਟ ਬੰਦਾ 
 ਸਾਧੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆNਦੀ ਨਹ@ ਸੀ, ਇਸ 

ਲਈ ਮੇਰੇ ਇC ਥੇ ਆਉਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਉਹ ਦੋਵ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਤ� ਉਨH � ਿਦਨ� ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਵC ਲ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸ�, ਿਜਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ੨੨ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਮ9 
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ਿਜਲHਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਕਿੜਆਂ ਵਾਲਾ ਿਵਚ ਪੜHਾNਦਾ ਸ�। 
ਮੇਰੇ ਇC ਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹCਲ ਹੋ 
ਿਗਆ। ਮ9 ਰੋਟੀਆਂ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 
ਪC ਕੀ ਪਕਾਈ ਛਕ ਲ9ਦੇ।  

ਸਾਧੂ ਦਾ ਇC ਕ ਹੋਰ ਪ-ਡੂ ਵੀ ਆ ਵC ਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਈ ਕਈ 
ਿਦਨ ਇC ਥੇ ਹੀ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਪC ਕੀ ਪਕਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ। ਨਾN ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ 
ਕਸਬੇ ਈਸਟਹੈਮ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੁC ਸੇ ਹੋ 
ਕੇ ਇC ਥੇ ਆ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾN ਹੀ ਨਾ ਲ9ਦਾ। ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਿਦਨ� 
ਿਪC ਛ? ਉਹਨੰੂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਛC ਡ ਆNਦਾ ਤੇ ਉਹ 
ਹਫਤੇ ਕੁ ਿਪC ਛ? ਫੇਰ ਆ ਜ�ਦਾ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ 
ਵਰਤਾਉ ਹੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਹਿਟਆ ਹੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਖਤ 
ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਧੂ ਉਹਨੰੂ ਿਝੜਕ ਝੰਬ ਕੇ ਤੋਰ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ� 
ਿਪC ਛ? ਫੇਰ ਆ ਜ�ਦਾ। ਅਸਲ ਗCਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੰਗਲ9ਡ ਿਵਚ ਆ ਕੇ 
ਿਫਟ ਨਹ@ ਹੋ ਸਿਕਆ ਸੀ।  

ਮੈ ਉਹਨੰੂ ੧੯੬੦ ਿਵਚ ਇCਕ ਵਰੇ ਫਗਵਾੜੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੰੂ ਵੀ 
ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਦ? ਉਹ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ 
ਦੇਸ ਪਰਿਤਆ ਸੀ। ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨH ੀ ਪCਗ ਤੇ ਚਾੜH ਕੇ ਬੰਨH ੀ ਦਾਹੜੀ ਨਾਲ 
ਉਹ ਚੋਖਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰ? ਉਹ ਨ�  ਦੋ ਦੰਦ� ’ਤੇ 
ਸੋਨ�  ਦੇ ਖੋਲ ਚੜHਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਖਾ ਚਲਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਪੁC ਛ ਪ&ਤੀਤ ਸੀ ਪਰ ਇC ਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਿਤੰਨ� ਿਵਚ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰ� ਿਵਚ। ਘਨੋਮੋਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ Mਕਲ ਵੀ ਅਜੀਬ 
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ਿਜਹੀ ਿਨਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਰੰਗ ਪC ਕਾ ਤੇ ਘਿਸਆ ਿਜਹਾ ਬੇਰੌਣਕ ਿਚਹਰਾ 
ਿਨਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਿਜC ਥੇ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੁਆNਦਾ ਉਹ 
ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ� ਿਪC ਛ? ਛC ਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਬੈਠਦਾ। ਉਹਨੰੂ ਝੋਰਾ ਸੀ ਹ�ਗ ਕ�ਗ 
ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਰੁਅਬ ਦਾਅਬ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਨਹ@ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵ।ੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮ9 ਸਾਧੂ ਕੋਲ 
ਿਰਹਾ, ਉਹ ਚੁC ਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਵੜਦਾ ਤੇ ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਬਿਣਆ ਿਮਲਦਾ ਛਕ 
ਲ9ਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਿਮਲਦਾ ਤ� ਆਪ ਹੀ ਚੁC ਪ ਕੀਤਾ 
ਆਟਾ ਗੁਨH  ਕੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆ ਲਾਹ ਕੇ ਖਾ ਲ9ਦਾ। ੧੯੬੫ ਦੇ ਅਗC ਸਤ ਮਹੀਨ�  
ਿਵਚ ਜਦ ਮ9 ਇੰਗਲ9ਡ ਦੇ ਮਾਝੇ ਿਮਡਲ9ਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਆ 
ਿਗਆ ਤ� ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਿਪC ਛ? ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ 
ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ Fਥ? ਫੇਰ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਜਾ ਪੁC ਿਜਆ ਸੀ।  

 

4. ਸਾੜੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 
ਤੁਸ@ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਿਕੰਨ�  ਵੀ ਅਮਨਪਸੰਦ ਤੇ ਸੁਲਾਹਕੁਲ ਹੋਵ ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ 
ਸਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨH � ਨਾਲ? ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤਰH� ਵੀ ਅC ਗੇ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸ@ ਵਧੇਰੇ ਪੜHੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜHਾਈ ਨਾਲ ਹਸਦ 
ਕਰਨ ਲC ਗ ਪ9ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਸਹਤ ਵੀ ਉਨH � ਨੰੂ ਚੁC ਭਣ ਲC ਗ ਪ9ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ@ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਤ� 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ ਉਨH � ਨੰੂ ਸੁਖ�ਦੀ ਨਹ@। ਜੇ ਤੁਸ@ ਵਧੇਰੇ ਭਲੇਮਾਣਸ ਲਗਦੇ ਹੋ 
ਤ� ਉਨH � ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾਪਨ ਵੀ ਚੁC ਭਣ ਲC ਗ ਪ9ਦਾ ਹੈ। ਤਾਹ@ ਤ� ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਿਕਸੇ ਗC ਲੇ ਵੀ ਨਹ@ ਪਤੀਜਦੀ। 
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     ਿਜਸ ਫਰਮ ਿਵਚ ਮ9 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ�, Fਥੇ ਰਾਤ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ  ੧੦ 
ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਛੁC ਟੀ ਵੇਲੇ 
ਇC ਕ ਥ� ਇਕCਠ�  ਬੈਠ ਕੇ ਗC ਪ-Mਪ ਲੜਾNਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਵੀ ਉਨH � ਕੋਲ ਜਾ 
ਬੈਠਦਾ ਸ�। ਗC ਲ� ‘ਚ? ਗC ਲ� ਤ� ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇC ਕ ਦੋ 
ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਿਵC ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲC ਗ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਤਕ ਤੇ 
ਿਸਆਸੀ Mੌਕ ਵੀ ਲੁਕੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਭਾਈਬੰਦ ਮੇਰੇ ਵਲ ਹੋਰ ਤਰH� ਹੀ 
ਦੇਖਣ ਲC ਗ ਪਏ, ਿਜਵ- ਿਕ ਮ9 ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਹੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵ�। ਇਨH � ਿਵਚ? ਦੋ ਕੁ 

ਤ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲC ਗ ਪਏ ਤੇ ਹਰ ਗC ਲ ਿਵਚ ਮੇਰੀ 
ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ Fਤਰ ਆਏ। ਉਨH � ਤ? ਸਿਤਆ ਮ9 ਇਕCਲਾ ਹੀ ਵC ਖ 
ਬੈਠਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਥ� ਿਮਲ ਹੀ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਬੰਿਦਆਂ 
ਨੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਗC ਲ� ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਣ 
ਲC ਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨੰੂ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਦੁਖ ਲC ਗ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ 
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਭਾਲਣ ਲC ਗ ਪਏ। ਕੋਈ 
ਅਣਸੁਖਾਵ@ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹ@ ਵਾਪਰੀ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸਨ।  

 
5. ਰੂਹ ਦ ੇਭੁM ਖ ੇ

ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ ਬਹੁਤੇ ਜ� ਤ� ਛੜੇ ਛੜ�ਗ ਸਨ ਜ� 
ਉਨH � ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਾਲ@ ਦੇਸ ਿਵਚ ਹੀ ਸਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਿਜਸ ਪੜਾ 
ਿਵਚ? ਇਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਿਵਚ ਕਾਮ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 
ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਖੁਲHੇ  ਮਾਹੌਲ ਨ�  ਇਹਨੰੂ ਹੋਰ ਿਤਖਾ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਸੀ। ਿਮਨH ੀ 
ਸਕਰਟ� ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਥ� ਿਫਰਦੀਆਂ ਿਦਸਦੀਆਂ ਸਨ। 
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ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹC ਸ ਕੇ 
ਗC ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਮ ਿਜਹੀ ਗC ਲ ਸੀ। ਖੁਲHੇ  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਅਨ� ਕ� ਖੁਲH� ਸਨ 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਨH � ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹ@ 
ਸਨ। ਬੰਧੇਜ@ ਬC ਝਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਸ਼� ਿਢਲੀਆਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਨH � ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਲ ਨੰੂ ਇਨH � ਦਾ ਉਲਾਰ ਕੁਝ ਇਸਤਰH� ਦਾ ਸੀ ਿਜਵ- ਕਈ 
ਿਦਨ� ਦਾ ਕੋਈ ਭੁC ਖਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨੰੂ ਹਾਬਿੜਆ ਪ9ਦਾ ਹੈ। ਿਜC ਥੇ ਵੀ ਇਹ 
ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਿਜਸਮ� ਦੀਆਂ ਗC ਲ� ਤ? ਿਬਨ� 
ਇਨH � ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗC ਲ ਨਹ@ ਹੰੁਦੀ ਸੀ।  

ਭਾਵ- ਮ9 ਿਵਹਲ ਦੇ ਸਮ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੜHਨ ਿਵਚ ਰੁਝਾਈ 
ਰC ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸ�, ਫੇਰ ਵੀ ਅC ਖ� ਮੀਟ ਕੇ ਤ� ਤੁਿਰਆ ਿਫਿਰਆ 
ਨਹ@ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤੇ 
ਕਾਮ-ਪ&ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਉਠਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਮ9 ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਸਾਿਹਤ 
ਤੇ ਿਸਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗC ਲ� ਛੋਹ ਲ9ਦਾ ਸ�। ਉਨH � ਨੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਗC ਲ� ਚੰਗੀਆਂ 
ਨਹ@ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਖਰੇਪਨ ਨੰੂ ਿਕਵ- ਸਿਹ ਲ9ਦੇ?  ਇਸ ਲਈ 
ਇਨH � ਦਾ ਮੇਰੇ ਤ? ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।  

ਕਾਮ ਤ� ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤੇ ਮਹCਤਵ ਪੂਰਨ ਸCਚ ਹੈ, ਰੋਟੀ 
ਖਾਣ ਵਰਗਾ ਸC ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹ@ 
ਹੰੁਦਾ ਤ� ਉਹ ਅਵC ਸ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮ9 ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ 
ਨਹ@ ਕਰ�ਗਾ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਿਕ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 
ਇੰਝ ਅਰਧ ਨਗਨ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਫਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਤ� 
ਕਦ@ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹ@ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 
ਇC ਥੇ ਉਹ ਹੁਸਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੁਿਰਆ ਿਫਰਦਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ ਿਜਹਦੀ ਭੁC ਖ ਦੇਸ 
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ਿਵਚ ਕਦ@ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹ@ ਹੋਈ ਸੀ।  ਕਾਮ ਭੁC ਖ ਤ� ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਗ 
ਪ9ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗਾਊ ਸੁਭਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ� ਿਵਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 
ਮ9 ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਕਰ 
ਸਿਕਆ।  

ਲੰਡਨਦੀ ਿਪਕਾਿਡਲੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਦੀਆਂ ਗਲHੀਆਂ ਿਵਚ 
ਸਿਟ&ਪਟੀਜ਼ (ਨਗਨ ਨਾਚ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਲHੇ  ਆਮ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ? ਇਨH � ਨਾਚ� ਦੀਆ ਗCਲ� ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। 
ਮ9 ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ Fਥੇ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਕੁਝ ਵੇਰ ਚਲਾ ਹੀ 
ਿਗਆ। ਭਾਵ- ਸਿਟ&ਪਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� hਾਨੰੂਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ 
ਹੇਠ� ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਲੁC ਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਿਜਹੜਾ 
ਕੋਈ ਭਲਾ ਲੋਕ ਇਨH � ਦੇ ਚੰੁਗਲ ਿਵਚ ਫਸ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬ� ਉਹ 
ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਦੇ ਸਨ।  

 Fਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨ�  ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ 
ਦੀ ਚੀਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦC ਤਾ ਸੀ।  ਮ9 ਸੋਚਦਾ ਸ�, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਿਕਹੜੀ 
ਇਨH � ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਘਟ ਸੁਹਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�, ਜ� ਉਹ ਆ 
ਜਾਵੇ ਜ� ਫੇਰ ਮ9 ਹੀ ਇC ਥ? ਚਲਾ ਜਾਵ�। ‘ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੰੂ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ’ 
ਵਾਲੀ ਗC ਲ ਸੀ। Nਝ ਵੀ ਪC ਕੀਆਂ ਰਾਤ� ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ� ਤੇ ਿਦਨ ਨੰੂ 
Fਲੂਆਂ ਵ�ਗ ਸLਦਾ ਸ�। ਿਦਨ ਦਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਦ ਸੌਣ ਿਦੰਦਾ ਸੀ? ੧੦ 
ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਨੀਦ ਇੰਨੀ ਨਹ@ ਲC ਥਦੀ ਸੀ ਿਜੰਨੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪੰਜ� ਕੁ 
ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਲਿਹ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਿਨਚਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪੜHਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸ� 
ਜ� ਫੇਰ ਸਾਊਥਾਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਜ�ਦਾ ਸ�। Fਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਿਮC ਤਰ� ਤੇ 
ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਰੂਹ ਦੀ ਭੁC ਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ। 
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6. ਪਰL ਦੇ ਬਾਝ; 
ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮੇਰਾ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲC ਗਪCਗ ਬੰਦ ਹੋ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਇC ਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਪC ਰਟ ਰੋਡ ਤ? ਕੰਮ ‘ਤੇ 
ਜਾਣ ਲਈ ਇC ਕ ਚੋਖੇ ਵC ਡੇ ਪਾਰਕ ਿਵਚ? ਲੰਘ ਕੇ ਜ�ਦਾ ਸ�। ਇਸ ਪਾਰਕ 
ਿਵਚ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬ9ਚ ਲC ਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ 
ਦੇ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਲ਼ੇੇ ਚੰਗੀ ਧੁਪ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦਸ ਕੁ 
ਵਜੇ ਅਸਤ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਅ ਤ� ੧੧ ਵਜੇ ਤC ਕ ਵੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਗੋਰੇ 
ਗੋਰੀਆਂ ਸੂਰਜ ਿਮਟਣ ਤC ਕ ਚੋਹਲ ਕਰਦੇ ਿਦਸਦੇ ਸਨ। ਚੰੁਮ� ਚC ਟੀ ਤ� 
ਇਹ ਲੋਕ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਤ� ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਸ� ਤੇ ਐਨ ਸਮ- ਿਸਰ ਕਲC ਕ ਇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਨਹ@ 
ਤ� ਇC ਕ ਿਮੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੌਥਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕC ਟੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਪਾਰਕ ਿਵਚ? ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ 
ਨਹ@ ਸੀ। ਅੰਦਰ? ਉਠਦੇ ਭਾਵ� ਨੰੂ ਮ9 ਇC ਕ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਇਸਤਰH� ਪ&ਗਟ 
ਕੀਤਾ ਸੀ:- 

  ਜੀਵਨ ਦੀ ਪCਗਡੰਡੀ Fਤੇ 

  ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ@ਦੇ 

  ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ 

  ਸੋਚ�  ਿਵਚ ਗਲਤਾਨ........ 
 

  ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬ9ਚ� Fਤੇ 

  ਕਾਮ ਮਦ ਨਿਸ਼ਆਏ ਜੋੜੇ 
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  ਸਾਰੇ ਜC ਗ ਦੀ ਹ?ਦ ਭੁਲਾ ਕੇ 

  ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਲੋਲ.......... 
 

  ਇC ਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹ@ ਭਰਵਾਸਾ 
  ਕੀ ਕਰਨ�  ਨ�  ਲੰਮੇ ਦਾਈਏ 

  ਭੂਤ ਭਿਵਖ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਛC ਡ ਕੇ 

  ਹੁਣ  ਦਾ ਪCਲ ਅਨਮੋਲ........ 
 

  ਸੈ ਕੋਹ� ਤ? ਆਏ ਪੰਛੀ 
  ਛC ਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਟ ਇਞਾਣ ੇ

  ਏਸ ਪੇਟ ਦੀ ਅC ਗ ਦੀ ਖਾਤਰ  
  ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਬੋਲ......... 
 

  ਿਨਮੋਝੂਣ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ 

  ਦੋਰਾਹੇ ਵਲ ਅC ਖ� ਲC ਗੀਆਂ 

  ਸਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਪਰ� ਦੇ ਬਾਝ? 
  ਥC ਲ ਿਵਚ ਭਟਕੇ ਜਾਨ........... 
 

ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ? ਜੀਵਨ ਪCਲ ਪCਲ ਕਰ ਕੇ ਬੀਤ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਪCਲ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਨ�  ਮੁੜ ਕੇ ਤ� ਆਉਣਾ ਨਹ@ 
ਸੀ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਥ� ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਪC ਕੀਆਂ ਰਾਤ� ‘ਤੇ।  
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8. 

ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬM ਦਲ 
 

ਸਾਲ ੧੯੬੫ ਅਰੰਭ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ9 ਹਰ ਦੂਜ ੇਹਫਤੇ ਿਪਤਾ ਜੀ 
ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵੈਨਜ਼ਬਰੀ ਜ�ਦਾ ਹੀ ਸ�। ਇC ਕ ਸਿਨਚਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਗਆ ਤ� 
ਮਾਈ ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ 
ਕਰਵਾ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਆਪ ਐਤਵਾਰ Mਾਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਆ ਿਗਆ। 
ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕੀ, ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਹੋ 
ਿਗਆ। ਮ9 ਖਬਰ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਿਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁC ਜਾ। ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹ@ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨH � ਦੇ ਦੁC ਖ ਨੰੂ ਮ9 ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ 
ਸ�। ਪਤਾ ਨਹ@ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ� ਦੇ ਸਮ- ਮਾਈ ਨ�  ਉਨH � ਦਾ ਸਾਥ 
ਿਦC ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਿਲਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਉਨH � ਦੇ 
ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਉਨH � ਨੰੂ ਇC ਕਲਾ ਛC ਡ ਕੇ ਤੁਰ 
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ਗਈ ਸੀ ਤ� ਉਨH � ਨੰੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਤ� ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ 
ਿਵਚ ਮ9 ਉਨH � ਨੰੂ ਇC ਕਲਾ ਿਕਵ- ਛC ਡ ਸਕਦਾ ਸ�? ਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 
ਕਰਨ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਲੈ ਆਇਆ।  

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮ9   
ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲ@ ਦੇਸ 
ਜਾਣ ਤ? ਕੁਝ ਿਝਜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲC ਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਸਨ। ਮ9 ਹੋਰ ਸਮ� ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ@ ਸ�। ਸੋਚਦਾ ਸ�, ਤਾਇਆ 
ਹੁਣ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾ ‘ਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵ?ੇ ਤੇ 
ਮ9 ਆਪਣਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕ�। ਿਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਲ ਸCਤ ਸੌ ਪLਡ 
ਸਨ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਿਤੰਨ ਸੌ ਪLਡ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ੧੦੦੦ ਪLਡ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਤੇ 
ਉਨH � ਦੀ ਸੀਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਿਵਚ ਅਪ&ੈਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫਤੇ 
ਦੀ ਬੁC ਕ ਕਰਾ ਿਦC ਤੀ। ਉਨw L ਦ ੇਦੇਸ ਪੁC ਜਿਦਆਂ ਹੀ ਮ9 ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਦੀ ਰਕਮ 
ਉਨH � ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦC ਤੀ।  

 
ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਮ9 ਉਨH � ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ 

ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਯ.ੂ ਪੀ. ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। Fਥੇ ਉਸ ਸਮ- 
ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।  ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਤੇ ਦੋਵ- ਭਰਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਯ.ੂ ਪੀ. 
ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। Fਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟC ਬਰ ਦੇ ਇਕCਠ�  ਤੇ 
ਕੁਝ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਢੋਅ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ 
ਿਵਚ ਮ9 ਵੀ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸਤਰH� ਮ9 ਆਪ ਵੀ ਪੰਜ� ਸਾਲ� ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ 
ਪੁਲਟ ਿਗਆ।  
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ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ�  ਿਪੰਡ ਪੁC ਜ ਕੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਤ� ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ 
ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਹਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਥ� 
ਸC ਚੇ ਸਨ। ਉਨH � ਨ�  ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਰਦੇਸ� ਿਵਚ ਲੰਘਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ� 
ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।  

ਮੇਰੇ ਸੁਪਨ�  ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ 
ਸੁਪਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮ� ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਿਨੱਭ ਨਹ@ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵ- ਦੁਖੀ ਸਨ। ਮ9 ਕਈ ਪCਤਰ ਆਪਣੀ ਮ� ਨੰੂ ਿਲਖ ਚੁC ਕਾ ਸ� ਤੇ 
ਤਰਲੇ ਕਰ ਚੁC ਕਾ ਸ� ਿਕ ਉਹ ਠੰਡੇ ਿਦਲ ਤ? ਕੰਮ ਲਵ ੇਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ 
ਪਿਤਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰC ਖੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਿਚC ਠੀਆਂ ਤ? ਸਾਫ 
ਿਦਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਮ9 ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜ ਿਦC ਤੀ ਸੀ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ 
ਲਵ ੇ ਿਕ ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹ@ ਸC ਦਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਮ9 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਇਹੀ ਸ� ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤਰH� ਹੋਰ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ Fਥੇ ਹੀ ਿਟਕੀ ਰਹੇ 
ਤ� ਿਕ ਮ9 ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕ�।  

ਪਰ ਜਦ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ�  ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੀ ਖਰਚ ਿਦC ਤੀ 
ਤ� ਮ9 ਵੀ ਸੋਚਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਚੇ ਆ ਜਾਣ 

ਉੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨH � ਦੇ ਇC ਥੇ ਆਉਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਤ� 
ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਦੇਖ/ਸੁਣ ਚੁC ਕਾ ਸ� ਿਕ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ 
ਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਣ� 
ਤ� ਕਰਾਏਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੀਆਂ 
ਸਨ। ਮ9 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਔਕੜਾ ਿਵਚ? ਨਹ@ 
ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�, ਿਜਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਮ9 ਦੇਖ/ਸੁਣ ਚੁC ਕਾ ਸ�। Nਝ ਵੀ ਉਸ 
ਸਮ- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਦੇ ਘਰ ਕਰਾਏਦਾਰ� ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਛੜੇ 
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ਤ� ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ ਰਲਕੇ ਇC ਕ ਇC ਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਿਤੰਨ ਿਤੰਨ 
ਿਨਆਿਣਆਂ ਵਾਲੇ ਟC ਬਰ ਵੀ ਇC ਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਿਵਚ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਣੀ ਪ9ਦੀ ਸੀ ਤੇ 
ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲ9ਦਾ ਤL ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲ9ਦਾ? ਮ9 ਤ� ਜੋ ਕਮਾNਦਾ 
ਸ�, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵ- 
ਮੌਰਗੇਜ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਿਮਲਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਿਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੀਜਾ 
ਿਹC ਸਾ ਕੋਲ? ਜਮH� ਕਰਾਉਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਿਵਚ ਘਰ ਇੰਨ�  ਮਿਹੰਗੇ ਸਨ 
ਿਕ ਤੀਜਾ ਿਹC ਸਾ ਵੀ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤ� ਹਾਲ@ ਫੁC ਟੀ 
ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ।  

ਮ9 ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਿਮਡਲ9ਡ ਿਵਚ ਘਰ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਸੋਚਦਾ ਸ�, 
ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵ� ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸC ਦ�। ਮੇਰਾ 
ਸ਼ਿਗਰਦ ਸਾਧੂ ਨਹ@ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਮ9 ਇCਥ? ਕੰਮ ਛC ਡ ਕੇ ਿਮਡਲ9ਡ ਨੰੂ ਜਾਵ�। 
ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ�ਝ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਪਰ 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿਹਲੀ ਗC ਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟC ਬਰ ਨੰੂ ਇC ਥੇ 
ਸM ਦਣਾ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੰੂ 
ਨਹ@ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਿਖਆਈਆਂ ਿਵਚ? ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸ�, 
ਉਹਨੰੂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹ@ ਸੀ । ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕCਲਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹ ਨ�  
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਇCਕ ਪੁC ਤਰ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਚੁC ਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ 
ਕੁਝ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਰC ਖ ਕੇ ਹੀ ਮ9 ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੰੂ 
ਿਮਡਲ9ਡ ਵਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਦੇਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ? ਕੁC ਝ ਿਦਨ ਿਪC ਛ? ਜਦ ਮ9 ਹUਸਲੋਅ 
ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਮC ਤਰ ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਿਗਆ 
ਸ� ਤ� ਉਹਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪ&ਸ਼ਨ ਸੀ, “ਸੁਣਾ ਹਰਬਖਸ਼! ਫੇਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਲC ਗੀ 
ਗੋਿਰਆਂ ਦੀ ਵਲੈਤ?” ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ&ਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹC ਡ@ 
ਹੰਢਾਇਆ Fਤਰ ਨਹ@ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵਚ ਆਏ ਨੰੂ ਦੋ ਸਾਲ ਤ? 
ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ/ਸੁਣ ਚੁC ਕਾ ਸ� ਇਸ ਦੇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ 
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਢ�ਚੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇC ਥ? ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ 
ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਮC ਤਰ ਲਛਮਣ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ&ਸ਼ਨ ਦਾ 
Fਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸ�। 

ਇC ਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹ@ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ 
ਲC ਗ ਿਪਆ ਸ� ਿਕ ਿਜਸ ਓਪਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਓਪਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਆ 
ਫਿਸਆ ਸ�, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਾਮਾ ਨੰੂ ਢਾਲ ਕੇ 
ਇC ਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹ@। ਸੁਹਾਣੇ ਮੌਸਮ 
ਿਵਚ Fਗੇ ਤੇ ਪਲ਼ੇ ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਜੇ ਜੜH? ਪੁC ਟ ਕੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚ 
ਿਲਆ ਕੇ ਲਾ ਿਦC ਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜC ਥੇ ਸਦਾ ਅਿਤ ਦੀ ਠੰਡ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ 
ਬੂਟੇ ਦਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਮ9 
ਿਜਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਜੰਿਮਆ ਪਿਲਆ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਚਿੜHਆ ਸ�, ਉਸ ਤ? 
ਇੰਝ ਟੁC ਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਤ� ਲC ਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਿਹਸਾਸ 
ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਬਾਹਰ? ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇM ਦਾ ਇਹ 
ਸਮਾਜਕ ਪ&ਬੰਧ ਅੰਦਰ? ਿਕੰਨਾ ਗਿਲ਼ਆ ਸਿੜਆ ਤੇ ਨੀਰਸ ਹੈ?  ਇਸ ਦੇਸ 
ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਲ ਦੇ ਐਨ ਨC ਕ ਹੇਠ� ਿਪਕਾਿਡਲੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 
ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲHੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਦਨ ਦੀਵ@ 
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ਚCਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਟ&ਪਟੀਜ਼ ਕਲC ਬ� ਦੇ ਨਾN ਹੇਠ ਇਸਤ&ੀ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ 
ਨੰੂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤ ਬਣਾ ਿਦC ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।    

ਮ9 ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਵਰਗਾ 
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ@ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਰੁC ਤ�, ਨਾ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਦਰਖਤ ਨਾ 
ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਨਾ ਪਸੂ ਪੰਛੀ, ਨਾ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਿਰਸ਼ਤੇ, ਨਾ ਤੇਹ 
ਨਾ ਮੋਹ। ਕੁਝ ਵੀ ਓਹੋ ਿਜਹਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਹ ਤ� ਜਾਣਦਾ ਸ� ਿਕ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਿਕਤਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਅC ਖ@ ਦੇਖ 
ਿਲਆ ਸੀ। ਇC ਥੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਰਗੇ ਨਹ@ ਹਨ। Fਥੇ 
ਤ� ਪਰਵਾਰ ਿਵਚ ਮ� ਿਪਉ, ਧੀਆਂ ਪੁC ਤਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਅਤੇ 
ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਾਰੇ ਿਗਣੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇC ਥੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ 
ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਬC ਿਚਆਂ ਤC ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦ ਮ9 ਇਹ ਸਤਰ� ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ�, ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਵੀ  
ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਛਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਿਵਚ 
ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਉਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਢ�ਚਾ ਵੀ ਉਸਰਨ ਲC ਗ ਪ9ਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲ@ ਤ� ਅਰੰਭ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ Fਥੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ 
ਪ&ਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰH� ਛਾ ਿਗਆ ਤ� ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਿਵਅਤਕਤੀਵਾਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ&ਤੀਮਾਨ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਸੇ 
ਤਰH� ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸਨੰੂ ਰੋਕ ਤ� ਕੀ ਸਕਣਗੇ, ਸਗ? ਇਸ 
ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ&ਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਢਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 
ਸਹਾਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 
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9. 

ਦਾਹੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ 
 

ਸਾਲ ਕੁ ਪਿਹਲ� ਮੇਰਾ ਪ-ਡੂ ਤੇ ਿਮC ਤਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਫੋਰਡ ਛC ਡ ਕੇ 
ਿਮਡਲ9ਡ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੌਿਟੰਘਮ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਕੋਲ 
ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਨH � ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ�ਝਾ ਿਮC ਤਰ ਗੁਰਦੇਵ 
ਿਸੰਘ ਵੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ੧੯੬੫ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮ9 ਉਨH � ਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮ9 ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਉਨH � ਕੋਲ ਿਰਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 
ਬਾਰੇ ਉਨH � ਨਾਲ ਗC ਲ ਕੀਤੀ।  

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਨੂਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਚਾਰ ਕੁ 
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਿਲਖਵਾਏ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮ9 ੯ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 
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ਘਰ? ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਦC ਸੇ ਪਿਤਆਂ ‘ਤੇ ਟC ਕਰ� ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ 
ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਦੋਪਿਹਰ ਤC ਕ ਮ9 ਚੋਖਾ ਥC ਕ ਤੇ ਅC ਕ ਿਗਆ ਸ�। 
ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਨੌਿਟੰਘਮ ਤ? ਕੋਈ ਪੰਦਰ� ਕੁ ਮੀ਼ਲ ਦੂਰ ਡਰਬੀ ਿਵਚ 
ਮੋਰ�ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਰਿਦਆਲ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।  ਮ9 ਸੋਿਚਆ, “ਕੰਮ 
ਤ� ਿਮਿਲਆ ਨਹ@, ਹੁਣ ਆਇਆ ਹ� ਤ� ਉਨH � ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲ ਚਲਦਾ”।  

          ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਅਨੂਪ ਹੁਰ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਲC ਗ ਪCਗ ਪੰਜ 
ਕੁ ਵਜੇ ਡਰਬੀ ਲਈ ਬC ਸ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਛੇ ਵਜੇ ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਘਰ ੭੭ 
ਗੁਡਏਲ ਸਟਰੀਟ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਪੁC ਜ ਿਗਆ। ਹਰਿਦਆਲ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਦੋਵ- 
ਘਰ ਹੀ ਸਨ। ਹਰਿਦਆਲ ਡਰਬੀ ਦੇ ਸਪੰਡਨ ਨਾN ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਪੜਾ 
ਿਮCਲ ਿਬ&ਿਟਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਜ਼ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ ਇC ਥੇ ਆਏ ਨੰੂ 
ਥੋੜੇ ਹੀ ਿਦਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ@ ਿਵਹਲਾ ਸੀ। ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  
ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਸ ਵC ਜਣ ਤC ਕ ਅਸ@ ਗC ਲ� ਕਰਦੇ 
ਰਹੇ। ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਿਪC ਛ? ਉਹ ਤ� ਦੋਵ- ਆਪਣੇ 
ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਮ9 ਫਰੰਟ ਰੂਮ ਿਵਚ ਹੀ ਬੈੱਡ ਸੈਟੀ ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਅਸ@ ਨਾMਤਾ ਕਰਨ ਿਪC ਛ? ਚੋਖੇ ਸਮ- ਤ? ਬੈਠ�  
ਗC ਲ� ਕਰ ਰਹੇ ਸ�। ਮ9 ਹਰਿਦਆਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁMਕਲ� ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ 
ਹੋਏ ਿਕਹਾ,  “ਆਇਆ ਤ� ਮ9 ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕ ਇC ਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲC ਭ 
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਿਟਕ ਜਾਵ�ਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ@ ਪਲC ਮਸਟੈਡ 
ਿਵਚ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਿਹਣਾ ਪਵ”ੇ।  

 ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਗਆ ਿਜਹਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ 
ਨਹ@ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁਲHਣ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣ 
ਕੇ ਤਾਕੀ ਿਵC ਚ? ਬਾਹਰ ਝਾਕ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਲੈ ਬਈ! ਦਾੜHੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਆ 
ਿਗਆ। ਇਹ ਤੈਨੰੂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਊਗਾ”,ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
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ਖੜਕਾਉਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਉਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲH ਿਦC ਤਾ। 
ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜHਾ ਕਰ ਕੇ ਇC ਕ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, 
ਸਜਵ� ਫਬਵ�, ਕCਸਵ- ਤੇ ਐਥਲੀਟ� ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ, ਤਰਾMੀ ਹੋਈ ਦਾਹੜੀ 
ਤੇ ਕੁC ਝ ਕੁ ਘੁੰ ਗਰਾਲੇ ਿਜਹੇ ਵਾਲ� ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। 

“ਿਲਆ ਬਈ ਦਾਲੋ! ਿਪਲਾ ਗਲਾਸੀ! ਅC ਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 
ਗੇੜੇ ਲਾNਦਾ ਤੇ ਭਾਈਬੰਦ� ਨੰੂ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਾNਦਾ ਥC ਿਕਆ ਹੋਇਆਂ”। ਇਹ 
ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਸੈੱਟੀ Fਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡC ਟ ਿਗਆ।  

 ਮੈ ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਪ&ਭਾਵ ਵC ਖਰੀ 
ਹੀ ਭ�ਤ ਦਾ ਸੀ; ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪਿਕਆਈ, ਅੜਬਪੁਣੇ, 
ਖਰਭੇਪਨ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਰਲਵ� ਿਮਲਵ� ਪ&ਭਾਵ। 

ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਅੰਦਰ? ਬੋਤਲ ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਚੁC ਕ ਿਲਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 
ਅC ਗੇ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਰC ਖ ਕੇ ਪੁC ਿਛਆ, “ਿਵਚ ਕੀ ਪਾਵ� ਕੋਕ ਿਕ 
ਪਾਣੀ?”  

“ਨਾ! ਨਾ! ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ@। ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਮ9 Mਰਾਬ ਵਰਗੀ 
ਪਿਵC ਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਲੂਟ (ਅਪਿਵਤਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹ�। ਨੀਟ 
ਹੀ ਚC ਲ”ੂ, ਉਹਨ�  ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦ� ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿਖੜ ਕੇ ਗਲਾਸੀ 
ਚੁC ਕਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਤੇ ਇC ਕ ਚੁਸਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰC ਖ ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਫੇਰ 
ਮੇਰੇ ਵਲ ਮੰੂਹ ਕਰ ਕੇ ਪੁC ਿਛਆ, “ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਕC ਥ? ਆਂ?” ਤੇ ਇਸਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਲ ਹCਥ ਵਧਾ ਿਦC ਤਾ।  

ਮ9 ਇਸ ਅਨc ਖੇ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹCਥ ਿਮਲਾਉਣ ਹੀ ਲਗਾ ਸ� ਿਕ 
ਮੇਰੇ ਕੁC ਝ ਬੋਲਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਹਰਬਖM 
ਆ, ਸਾਡਾ ਿਰMਤੇਦਾਰ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਪਲC ਮਸਟੈਡ-ਵੂਿਲਚ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ 
ਰਿਹੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇC ਥੇ ਰਿਹਣ ਤੇ ਕੰਮ ਲC ਭਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
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ਆਇਆ। ਪਿੜHਆ ਿਲਿਖਆ ਤ� ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਹਾਲ@ ਦੇਸ? ਆਏ ਨੰੂ ਥੋੜਾ 
ਿਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗC ਲਬਾਤ ਿਵਚ ਜ਼ਰਾ ਿਪC ਛੇ ਆ”, ਹਰਿਦਆਲ ਇC ਕੋ ਸਾਹੇ 
ਇਹ ਸਭ ਕੁC ਝ ਕਿਹ ਿਗਆ। 

ਮ9 ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹCਥ ਿਮਲਾਇਆ। ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  
ਆਪਣੀ ਗC ਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰC ਖਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ਮਾਸਟਰ! ਇਹ ਤ� ਇਸ Mਿਹਰ 
ਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਨਹ@ ਇਹਨੰੂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਈ ਂਕCਲ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ”। 

“ਕCਲ ਨੰੂ ਿਕN ਹੁਣੇ ਿਕN ਨਹ@? Fਠc  ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ! ਹੁਣੇ ਤੁਰੋ”, 

ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹਨ�  ਗਲਾਸੀ ਚੁC ਕ ਕੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਲਾਈ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ 
ਰC ਖੀ ਤੇ ਮੈਨੰੂ Fਠਣ ਲਈ ਇMਾਰਾ ਕੀਤਾ। 

“ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਦੋ ਗਲਾਸੀਆਂ ਲਾ, ਫਰੇ ਚਲੇ 
ਜਾਇਓ....।” 

ਉਹਨ�  ਹਰਿਦਆਲ ਦੀ ਗC ਲ ਿਵਚ? ਹੀ ਕC ਟ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹ@, ਨਹ@! 
ਕੰਮ ਪਿਹਲ� ਤੇ ਿਪC ਛ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਤੰੂ ਇC ਦ� ਹੀ ਡਿਟਆ ਰਿਹ। ਅਸ@ ਹੁਣੇ 
ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਉਠc  ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ!” 

ਮ9 ਉਹਦੇ ਇਸਰਾਰ ਅC ਗੇ ਨਾਹ ਨੁC ਕਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮ9 ਤ� 
ਆਇਆ ਹੀ ਇC ਥੇ ਕੰਮ ਲC ਭਣ ਸ�, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਹਨ�  
ਸਾਈਕਲ Fਥੇ ਹੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲC ਿਗਆ ਰਿਹਣ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚC ਲ 
ਿਪਆ। 

ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਲ ਕੁ ਤC ਕ ਿਸC ਧਾ ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਤੁਿਰਆ 
ਿਗਆ। ਫੇਰ ਖC ਬੇ ਪਾਸੇ ਇC ਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਿਦਿਸਆ, ਿਜਸ ‘ਤੇ 
‘ਇੰਟਰਨg ਸ਼ਨਲ ਕੰਬC ਸਚਨ’ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

“ਆ ਪਿਹਲ� ਇC ਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ”, ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ 
ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਔਫਸ ਿਵਚ ਜਾ ਪੁC ਜਾ। ਉਹ ਨ�  ਮੈਨੰੂ 
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ਗCਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਿਗਟਿਮਟ 
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਰC ਖ ਿਲਆ ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆ 
ਜਾਵੇ। ਮ9 ਜਦ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਛC ਡਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇC ਕ ਹਫਤੇ 
ਦਾ ਨc ਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਨ�  ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਗC ਲ ਕਰਨ ਤ? ਪਿਹਲ� 
ਹੀ, ਮੇਰੇ ਇC ਥੇ ਕੰਮ Mੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦਨ ਇC ਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਿਨਸਿਚਤ ਕਰਵਾ ਿਦC ਤਾ।  

ਵਾਪਸ ਆNਿਦਆਂ ਇC ਕ ਖੁਲHੇ  ਿਵਹੜੇ ਵਾਲੀ ਵC ਡੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ 
ਵਲ ਇMਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ਇਹ ਫੌਰੈੱਸਟਰ ਪCਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ 
ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ ਇਹਨੰੂ “ਕਾਟੋ ਵਾਲਾ ਪC ਬ” ਕਿਹੰਦੇ ਆ। ਆ! ਪਿਹਲ� ਤੇਰੇ 
ਕੰਮ ਲC ਗਣ ਦੀ ਖ਼ੁMੀ ਿਵਚ ਇC ਥੇ ਗਲਾਸ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਚC ਲ�ਗੇ ਦਾਲੋ ਦੇ 
ਘਰ।” ਮੇਰੇ ਨ�ਹ ਨ�ਹ ਕਰਿਦਆਂ ਹੀ ਿਖCਚ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ ਤੇ 
ਦੋ ਹC ਥ ਹC ਥ ਲੰਮੇ ਗਲਾਸ ਗੀਨਸ ਮਾਈਲਡ ਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਇC ਕ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾ 
ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਇC ਕ ਿਵਚ? ਦੋ ਘੁਟ ਭਰ ਕੇ ਪC ਬ ਦੇ ਗਮਨ�  ਨਾਲ ਹC ਸ ਹC ਸ ਕੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਢ�ਗਾ ਕਰਨ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਮ9 ਇੰਨ�  ਠਰC ਮੇ ਨਾਲ ਬੇਿਝਜਕ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਏ ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਤ? 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ@ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।  

“ਚੁC ਕ ਲੈ, ਕਰ ਖਾਲੀ, ਇCਕ ਹੋਰ ਤੇ ਫੇਰ ਚC ਲ�ਗੇ, ਦਾਲੋ ਦੀਆਂ 
ਗਲਾਸੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ” ਉਹਨ�  ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ 
ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾNਟਰ ਤੇ ਰC ਖ ਿਦC ਤਾ। 

 “ਸੇਮ ਪਲੀਜ਼!” ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਮਨ�  ਨਾਲ ਗC ਲ@ ਜੁਟ ਿਗਆ। 
ਮ9 ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾUਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰC ਿਖਆ ਤੇ ਪੰਜ� ਪLਡ� 
ਦਾ ਨc ਟ ਕC ਢ ਕੇ ਗਮਨ�  ਵਲ ਵਧਾਇਆ।  
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ਿਨਰਮਲ ਨ�  ਉਹ ਨc ਟ ਿਵਚਾਿਲ਼{ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਤੰੁਨ 
ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅCਜ ਤੰੂ ਮਿਹਮਾਨ ਐ,ਂ ਅCਜ ਤੈਥ? ਨਹ@ ਪੀਣੀ, ਨਾਲੇ ਇC ਥੇ 
ਦੇ ਿਰਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ@ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਇC ਕ ਹਫਤੇ ਤC ਕ ਤੈਨੰੂ 
ਖਰਚ ਨਹ@ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਲਾ ਲਈ ਂਿਜਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ।” 

ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁC ਜੇ ਤ� ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲHਿਦਆਂ ਹੀ 
ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ਦਾਲੋ! ਤੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅCਜ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ 
ਲC ਗਣ ਦਾ ਜMਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ9 ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੰੂ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕਾ ਿਦC ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ 
ਸਾਨੰੂ ਉਡੀਕਦੀ ਆ”।  

ਮ9 ਤ� ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਸੀ, ਉਹਨ�  ਦਾਲੋ ਨੰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਣ ਿਦC ਤਾ 
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁC ਝ ਕਿਹਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਬ�ਹ? ਫੜ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਿਖC ਚ 
ਿਲਆ। ਮ9 ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤੁਰ ਿਪਆ, “ਇਹਨ�  ਫੋਨ ਕਦ? ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਤਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਿਕ ਨਹ@’”। ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪCਬ ਿਵਚ ਉਹ ਕੁC ਝ ਿਚਰ ਲਈ 
ਿਗਆ ਤ� ਸੀ ਿਕਤੇ, Mਾਇਦ ਉਦ? ਫੋਨ ਕਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਅਸ@ ਜਦ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁC ਜੇ ਤ� ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨ�  ਦੋ 
ਬੋਤਲ� ਮੇਜ਼ Fਤੇ ਿਲਆ ਰCਖੀਆਂ ਇC ਕ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਤੇ ਇC ਕ ਰC ਮ ਦੀ। “ਲਓ 
ਪੀਓ, ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਡਰਬੀ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲC ਗਣ ਦਾ ਜMਨ 
ਮਨਾਓ”, ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹਨ�  ਦੋ ਗਲਾਸੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵਸਕੀ ਪਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, 
“ਦਾਲੋ ਦਾ ਮੈਨੰੂ  ਪਤਾ ਹੈ, ਰC ਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਤੁਸ@ ਮੈਨੰੂ 
ਯਕੀਨ ਹੈ, ਿਵਸਕੀ ਹੀ ਪ@ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।” ਫੇਰ ਉਹਨ�  ਹਰਿਦਆਲ ਲਈ 
ਗਲਾਸੀ ਿਵਚ ਰC ਮ ਭਰ ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸੀ ਚੁC ਕ ਕੇ ਚੀਅਰ 
ਿਕਹਾ ਤੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਲਾ ਲਈ। ਫੇਰ ਿਕਚਨ ਵਲ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਲਮਕਵ@ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, “ਜਸਵੀਰ! ਅC ਜ ਮੀਟ ਜ਼ਰਾ 
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ਕਰਾਰਾ ਬਣੇ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਨਵ� ਜੇਠ ਆਇਆ, ਬC ਸ ਇਹ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ Nਗਲੀਆਂ ਵੀ ਛਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਨੰੂ ਿਚC ਠੀ ਿਲਖੇ 
ਤ� ਤੇਰੀਆਂ ਿਸਫ਼ਤ� ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨH  ਦੇਵੇ।  

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮ9 ਇਸ ਅਨc ਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁC ਲHੀਆਂ 
ਗC ਲ� ਤੇ ਲਤੀਿਫ਼ਆਂ ਨੰੂ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਿਗਆ, “ਿਜਸ 
ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੰੂ ਸC ਤੇ ਖੈਰ�”। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮ9 
ਲੰਡਨ ਲਈ ਗC ਡੀ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਮੰਨਤ� ਤਰਿਲਆਂ ਨਾਲ ਮਸ� 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ।  

ਇਸ ਅਨc ਖੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਦਆਲ ਨ�   
ਦC ਿਸਆ, “ਇਹ ਿਨਰਮਲ ਹੈ, ਿਬਆਸ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ 
ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਚਾਨਣ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪੁC ਤਰ ਹੈ। ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਿਪC ਛ? 
ਇਹ ਦੇਸ ਿਵਚ ਕੁC ਝ ਿਚਰ ਮਾਸਟਰ ਲC ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਦੋ ਕੁ 
ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਇਹ ਨ�  ਦਾੜHੀ ਰC ਖੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੰੂ 
ਦਾੜHੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ  ਕਿਹੰਦੇ ਆ”।  

ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਤ? ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ@ ਿਵਹਲੇ ਸਨ ਤੇ 
ਕੰਮ� ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਇਨH � ਲੋਕ� ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ 
ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕੁ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲਕਾਸਟ ਨਾN ਦੀ ਪ&ਿਸC ਧ ਫਾUਡਰੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ 
Fਥੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਿਰMਵਤ ਿਦੰਦੇ/ਲ9ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਵਰਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਨਾਲ ਿਗਣ ਗC ਠ ਕਰ ਲ9ਦੇ। ਸੌਦਾ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਕੰਮ ਤੇ 
ਲC ਗਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਰਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਵਰਕ ਮੈਨ� ਜਰ ਤ� Mਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁM ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 
ਭC ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੀ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਿਹC ਸਾ 
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ਆਪਣੀ ਜੇਬੇ ਪਾ ਲ9 ਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਿਪC ਛ? ਉਸ ਿਵਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੈਕ 
ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ 
ਨੰੂ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭC ਦਣ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰH� ਇਨH � ਨ�  ਆਪਣੇ 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਈਬੰਦ� ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਲਵੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਸਾਧਨ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਭ&Mਟਾਚਾਰ ਇC ਕ ਹੋਰ ਵC ਡੀ ਫਰਮ 
ਲੀਸ ਿਵਚ ਵੀ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਈਬੰਦ ਅਨਪੜH ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਨH � ਨੰੂ ਸੋMਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਔਫਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਔਫਸ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਗC ਲਬਾਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਿਕਸੇ ਬਾਤੂ (ਇੰਗਿਲM ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਤੇ ਫਾਰਮ 
ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜHੇ ਿਲਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪ9ਦੀ ਸੀ। ਇC ਕ ਦੋ 
ਚਲਾਕ ਬੰਿਦਆਂ ਨ�  ਇਹਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਬੰਦ� ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤ? 
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਹਰਿਦਆਲ ਨ�  
ਦC ਿਸਆ, “ਇਨH � ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਿਨਰਮਲ ਨ�  
ਉਨH � ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਿਲਆ। ਿਨਰਮਲ ਨ�  ਸਾਰੇ ਿਵਹਲੇ ਭਾਈਬੰਦ� ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਨH � ਦੀ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਿਨਰਸਵਾਰਥ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਨH � ਨੰੂ ਕੰਮ� ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਤ� ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਿਨਡਰ ਤੇ 
ਬੇਿਝਜਕ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨ� ਨਾਲ ਅਨ� ਕ� ਿਵਹਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ� ਤੇ ਲC ਗ ਗਏ ਤੇ 
ਆਮ ਅਨਪੜH ਭਾਈਬੰਦ� ਦਾ ਬਾਤੂ ਬਣ ਕੇ ਔਫਸ� ਿਵਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ 
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਨH � 
ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਿਭ&Mਟ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਦੁC ਖ ਤ� ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨH � ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਿਵਚ ਇਹ ਨ�  ਲC ਤ ਿਜN ਅੜਾ ਿਦC ਤੀ ਸੀ। ਉਨH � ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 
ਦੀ ਇਹ ਨ�  ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੜਬ ਤ� ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੀ,  ਦਲੇਰ ਵੀ ਤੇ 
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ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਵੀ। ਉਹ ਉਨH � ਬੰਿਦਆਂ ਿਵਰੁਧ ਡਟ ਜਾਣ ਤ? ਰਤੀ 
ਵੀ ਨਾ ਿਝਜਿਕਆ। 

   
ਮ9 ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਜਾ ਪੁC ਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਛC ਡਣ ਦਾ 

ਨc ਿਟਸ ਦੇ ਿਦC ਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ 2 ਜੂਨ 1965 ਦੇ ਿਦਨ ਡਰਬੀ ਿਵਚ 
ਇੰਟਰਨg ਸ਼ਨਲ ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗ ਕੇ, ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਗੁਡਏਲ 
ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ� ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਇਸੇ ਘਰ 
ਿਵਚ ਹਰਿਦਆਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬC ਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਤ� ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, 
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਵੀ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਿਤੰਨ 
ਬC ਿਚਆਂ ਦੇ Fਥੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਿਵਚ ਸੌਣ ਕਮਰੇ ਤ� ਦੋ ਹੀ 
ਸਨ। ਖੈਰ! ਦਬੜੂ ਘੁਸੜੂ ਬਣ ਕੇ ਕੁC ਝ ਿਦਨ ਤ� ਲੰਘਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। 
ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਕC ਲੇ-ਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 
ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

 

ਮੈਨੰੂ ਡਰਬੀ ਆਇਆਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਇC ਕ ਿਦਨ 
ਸਵੇਰੇ ਤਾਰ ਆ ਮC ਥੇ ਵC ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਚੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਹੀਥਰੋ 
ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੰਡਨ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ9 ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸ� ਤੇ ਸੋਚ� ਿਵਚ 
ਵੀ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸ� ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਦC ਸੇ ਪੁC ਛੇ ਿਬਨਾ ਹੀ ਇਹ ਿਕਸਤਰH� ਹੋ 
ਿਗਆ? ਮਲਕੀਤ ਤੇ ਹਰਿਦਆਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਠ ਭC ਜ ਕੇ ਕਾਰ ਦਾ 
ਪ&ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਐਨ ਸਮ- ਿਸਰ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁC ਜੇ। 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਿਦਲ ਪ&ਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 
ਉਸ ਸਮ- ਤ� ਸਾਰੇ ਿਫhਰ ਭੁC ਲ ਭਲੁਾ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਈ ਂਚਾਈ ਂਸ਼ਾਮ ਤC ਕ 
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ਡਰਬੀ ਪੁC ਜ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਤ� ਕੁC ਝ ਕੀਤਾ ਨਹ@ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਦਾਲੋ ਦੇ ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ� ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ 
ਹੋ ਿਗਆ।  

ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ ਔਖੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਡਏਲ ਸਟਰੀਟ 
ਤ? ਨ� ੜੇ ਹੀ ਕਰੀਊ ਸਟਰੀਟ ਿਵਚ ਹਰਿਦਆਲ ਦੇ ਇC ਕ ਜਾਣੂ ਦੇ ਘਰ ਇC ਕ 
ਕਮਰਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ। ਇC ਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਅਸ@ ਪੰਜ ਜੀਅ ਿਕੰਨਾ ਕੁ 
ਿਚਰ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਸ�? ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਮਨੀ (ਮਾਲਕ 
ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਤ? ਤੰਗ ਆ ਗਈ। ਇC ਕ ਿਦਨ ਜਦ ਮ9 ਕੰਮ ਤ? ਆਇਆ 
ਤ� ਉਹ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ9 ਸਮਝ ਿਗਆ ਗਮਨੀ ਨ�  ਿਕਤੇ ਟੋਕ ਿਦC ਤਾ 
ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੰੂ ਇC ਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਤ� ਰC ਖਦੀ ਨਹ@ 
ਸੀ, ਰੋਣ ਤ? ਿਬਨਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ।  

 

ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਮ9 ਡਰਬੀ ਆਇਆ ਸ�, ਮਾਸਟਰ ਿਨਰਮਲ ਮੈਨੰੂ 
ਲC ਗ ਪCਗ ਰੋਜ਼ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ Mਾਮ ਨੰੂ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਡੁC ਘੀ ਬਾਰ 
(ਿਡC ਕੀ ਬਾਰ) ਿਵਚ ਿਮਲ ਿਪਆ। ਉਹ ਕੁC ਝ ਿਮC ਤਰ� ਨਾਲ ਗਲਾਸ 
ਮਾਰਿਦਆਂ ਤਾM ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਿਬਕ 
ਲਤੀਫ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਰ� ਦੀਆਂ ਵC ਖੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਈ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਜਸਦੀ 
ਗC ਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲC ਗੇ ਉਹਨੰੂ ਘੂਰੀ ਵੀ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇC ਕ ਨੰੂ ਤ� ਉਹਨ�  
“ਮਾਸਟਰ ਜੀ! ਮਾਸਟਰ ਜੀ!” ਕਿਹੰਦੇ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰH� ਿਝੜਕ ਕੇ ਬੈਠਾ 
ਿਦC ਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ 
ਦੇਖਦਾ ਤ� ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਤਰH� ਹੀ ਖੰੁਬ ਠC ਪਦਾ। ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੀ 
ਉਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੀਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰਾ ਿਲਆਂਦਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਤਾM ਦਾ 
ਖਿਹੜਾ ਛC ਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹ ਕੇ ਗC ਲ@ ਜੁਟ ਿਗਆ। ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ 
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ਤਕਲੀਫ਼ ਦC ਸੀ ਤ� ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, “ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗਲਾਸ ਪੀ। 
ਸਵੇਰੇ ਮ9 ਆਵ�ਗਾ, ਲC ਭ ਲਵ�ਗੇ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਹCਲ ਵੀ”।  

ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ 
ਿਦਨ ਸਿਨਚਰਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ 
ਪੁC ਿਛਆ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, “ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਪੀ ਲਵ�ਗੇ, ਪਿਹਲ� ਚਲ ਤੇਰਾ 
ਕੰਮ ਕਰ ਆਈਏ।” ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਸਟੀ ਸ9ਟਰ ਵਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 
ਉਸ ਦੀ ਦੁੜਾਕ� ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦਮ ਰਲਾਉਣਾ ਮੁMਕਲ ਸੀ। 
ਮ9 ਪਸੀਨ�  ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਿਪC ਛੇ ਪੈਰ ਘੜੀਸਦਾ ਿਗਆ। ਪੰਜ ਕੁ 
ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਸਟੀ ਸ9ਟਰ ਿਵਚ ਪੁC ਜ ਿਗਆ।  

Fਥੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਫਰ9ਕ ਇC ਨਜ਼ ਐੱਸਟੇਟ ਏਜੰਟ� ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ 
ਿਗਆ। ਉਸ ਨ�  ਆਪ ਹੀ ਉਨH � ਤ? ਿਕਸੇ ਿਵਕਾਊ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪੁC ਛ ਪੜਤਾਲ 
ਕੀਤੀ। ਉਨH � ਨ�  ਦC ਿਸਆ, “ਇC ਕ ਦੋ-ਬੈੱਡਰੂਮ� ਵਾਲਾ ਘਰ ਫਲੀਟ ਸਟਰੀਟ 
ਿਵਚ ਿਵਕਾਊ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਹੈ ੧੨੫੦ ਪLਡ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪLਡ ਕੋਲ? ਰC ਖਣੇ 
ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅC ਠ ਸੌ ਪLਡ ਦੀ ਅਸ@ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਵਾ ਿਦਆਂਗੇ।”  

ਿਨਰਮਲ ਨ�  ਝCਟ ‘ਹ�’ ਕਰ ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਉਨH � ਤ? ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 
ਘਰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ Fਥ? ਹੀ ਬC ਸ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਨੰੂ ਤ� ਉਦ? ਘਰ� ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਨH @ ਪੈਰ@ ਮੈਨੰੂ 
ਵਾਪਸ ਏਜੰਟ� ਦੇ ਲੈ ਤੁਿਰਆ। Fਥੇ ਪੁC ਜ ਕੇ ਉਹਨ�  ਆਪ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ 
ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰC ਖ ਿਦC ਤੇ।  

ਮ9 ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ? ਪਿਹਲ� ਸੋਚ@ ਪੈ ਿਗਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, 
“ਿਨਰਮਲ ਯਾਰ! ਇਹ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪLਡ ਿਕਥ? ਆਉਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤ� 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹ@?” ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਚਾਰ ਸੌ ਪLਡ ਬਹੁਤ ਵC ਡੀ 
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ਰਕਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਇC ਕ ਆਮ ਕਾਮੇ ਨੰੂ ਮਸ� ੧੫ ਕੁ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਮਲਦੇ 
ਸਨ। 

ਿਨਰਮਲ ਨ�  Fਤਰ ਿਵਚ ਿਕੋਹਾ, “ਤੰੂ ਕਾਹਨੰੂ ਿਫਕਰ ਕਰਦ�, ਮ9 
ਿਜN ਹ�, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਾਈਨ ਕਰ”। 

ਮ9 ਉਹਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤ� ਕਰ ਿਦC ਤੇ ਪਰ ਰਸਤੇ ਿਵਚ 
ਤੁਿਰਆ ਆNਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ, “ਕੁਸੂਤੇ ਫਸੇ! ਹੁਣ ਇC ਕ ਦਮ ਇੰਨ�  
ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿਕC ਦ� ਹੋਵੇਗਾ ?”  

ਮ9 ਮਈ 1963 ਿਵਚ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵਚ ਆਇਆ 
ਸ�। ਹਾਲ@ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਤ� ਹੋਏ ਸਨ ਆਏ ਨੰੂ। ਹੁਣ ਤC ਕ ਮ9 ਆਪਣੇ ਕਰਾਏ 
ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਜਦ ਵੀ ਸੌ 
ਕੁ ਪLਡ ਕੋਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਦੇਸ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਸ�। ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੀ 
ਸੀ। 

ਦਸ� ਕੁ ਿਦਨ� ਿਵC ਚ ਮੌਰਗੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ। 
ਇਸਤ? ਪਿਹਲ� ਮ9 ਆਪਣੇ ਕੁC ਝ ਜਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਪਰ ਮਸ� ਸੌ 
ਕੁ ਪLਡ ਹੀ ਇਕCਠ�  ਕਰ ਸਿਕਆ। ਿਨਰਮਲ ਨ�  ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਹੀ ਸੌ ਪLਡ ਆਪਣੇ 
ਕੋਲ? ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇC ਕ ਦੋ ਵਾਕਫ਼� ਕੋਲ? ਫੜ ਿਦC ਤੇ। ਇਨH � 
ਪੈਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਘਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚ 
ਵੀ Mਾਮਲ ਸੀ।  

ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ 
ਿਮਲ ਗਈ। ਮੈਨੰੂ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ@ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹ@? ਘਰ ਲਈ 
ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਿਕC ਥ? ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ? ਿਨਰਮਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 
ਛC ਡਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁC ਝ ਲੈ 
ਿਦC ਤਾ।  
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ਜਦ ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਿਨਰਮਲ ਤੇਰੇ ਅਿਹਸਾਨ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਮ9 ਿਕਵ- 
ਚੁਕਾਵ�ਗਾ?” ਤ� ਉਹਨ�  ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਭਰਾਵ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਿਵਚ ਕਾਹਦਾ ਅਿਹਸਾਨ?”  

ਇਸਤਰH� ਮ9 ਇਸ ਚੰਗੇ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਇੰਗਲ9ਡ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਡਰਬੀ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਬਣ ਿਗਆ।  

 

ਉਹ ਿਦਨ ਸਾਡੀ ਅਟੁC ਟ ਤੇ ਲੰਮੀ ਿਮC ਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੀ। ਸਾਡੀ 
ਲੰਮੀ ਿਮC ਤਰਤਾ  ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ Fਤੇ ਅਿਤ ਦੁC ਖ ਦੇ ਸਮ- ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸੁC ਖ ਦੇ 
ਵੀ। ਉਹ ਦੁC ਖ ਸੁC ਖ ਿਵਚ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਿਰਹਾ। 
ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮ9ਬਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡਰਬੀ ਆਉਣ ਤ? ਕੁC ਝ 
ਿਚਰ ਿਪC ਛ? ਹੀ ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਮ9ਬਰ ਬਣਾ ਿਦC ਤਾ। ਮ9ਬਰ ਬਣਨ ਤ? ਪਿਹਲ� 
ਮ9 ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹ@ ਸ�। ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ 
ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮC ਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਘੁਮਾ ਿਫਰਾ ਕੇ 
ਸਰਮਏਦਾਰੀ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸ� 
ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਾਤ ਦਾ 
ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਿਕNਿਕ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਟਰੇਡ 
ਯੂਨੀਅਨਾ ਦੇ ਬਲੌਕ ਵੋਟ ਪ9ਦੇ ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੰੂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ� ਨੰੂ 
ਖੁਸ਼ ਰਖਣਾ ਹੀ ਪ9ਦਾ ਸੀ। Nਝ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਿਵਚ ਖC ਬੇ ਿਖਆਲ� ਵਾਲੇ 
ਲੀਡਰ� ਦੀ ਚੋਖੀ ਪੁC ਛ ਪ&ਤੀਤ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸਨ ਮ9 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੇਬਰ 
ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸ�। 

 ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਨਰਮਲ ਡਰਬੀ ਕLਸਲ ਦਾ ਮ9ਬਰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਤੇ 
ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਿਸਨਿਫਨ ਵਾਰਡ ਤ? ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 
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ਿਟਕਟ ਤੇ ਿਸਟੀ ਕLਸਲਰ ਚੁਣ ਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ Mਿਹਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ 
ਬਿਣਆ। ਮ9 ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਸਲਾਹੂ, ਸਾਥੀ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਿਰਹਾ।  

 

ਮਾਸਟਰ ਿਨਰਮਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ 
ਭਾਈਬੰਦੀ ਿਪC ਛ? ਿਜਸ ਤਰH� ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਨਾਲ ਜੀਿਵਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰH� 
ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਸਾਲ 1995 ਿਵਚ ਇC ਕ ਿਦਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 
ਨੰੂ ਛC ਡ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ? ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਮ9 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ�।  

ਉਸ ਿਦਨ ਮ9 ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ੮੩ ਸ-ਟ ਥੋਮਸ 
ਰੋਡ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਸ� ਿਕ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਦC ਿਸਆ, “ਰਾਤ@ ਮੈਨੰੂ 
ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ9 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚC ਿਲਆਂ 
ਚੈੱਕਅC ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ”। ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰ ਿਗਆ। 
ਉਹਦੀ ਗC ਲ ਸੁਣਿਦਆਂ ਮ9 ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ 
ਕੁC ਝ ਕੁC ਝ ਪੀਲਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸੋਿਚਆ ਿਨਰਮਲ ਵਰਗੇ ਿਨਡਰ 
ਤੇ ਦੁਬੰਗ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋਣ ਲC ਗਾ। ਉਹਦੀ ਿਸਹਤ ਤ� ਸਦਾ ਫਖਰ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ।  

Mਾਮ ਨੰੂ 6 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਿਪਛ? ਮ9 ਜਦ? Mਾਮ ਦੀ ਸੈਰ 
ਲਈ ਘਰ? ਤੁਿਰਆ ਤ� ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੁਰਨ ਿਪC ਛ? ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ 
ਘਰ ਵਲ  ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਏ। ਮ9 ਜਦ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤ� 
ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵੀਰ ਨ�  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲHਿਦਆਂ ਹੀ ਦC ਿਸਆ ਿਕ ਉਹਦੀ 
ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹ@ ਹੈ। ਉਹ ਲਾUਜ ਿਵਚ ਹੀ ਸੈੱਟੀ ‘ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ 
ਅੰਦਰ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਿਨਰਮਲ ਨ�  ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁC ਤਰ ਬਲਬੀਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 
“ਿਲਆ ਮੰੁਿਡਆ! ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੰੂ ਗਲਾਸੀ ਿਪਲਾ”।  
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ਬਲਬੀਰ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਦੋ ਗਲਾਸੀਆਂ ਚੁC ਕ ਿਲਆਇਆ। 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਾਸੀ ਿਵਚ ਿਵਸਕੀ ਪਾਉਣ ਤ? ਿਪਛ? ਜਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗਲਾਸੀ 
ਿਵਚ ਿਵਸਕੀ ਪਾਉਣ ਲC ਗਾ ਤ� ਿਨਰਮਲ ਨ�  ਿਕਹਾ,  “ਮੈਨੰੂ ਥੋੜੀ ਪਾਈ।ਂ”  

ਬਲਬੀਰ ਨ�  ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਡੈਡ! ਇਹ ਮ9 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਂ ਨਹ@ 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲC ਗਾ।” 

“ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਰਿਹਣ ਦੇ”, ਉਹਨ�  ਮਸ� ਹੀ ਿਕਹਾ।  
ਿਨਰਮਲ Mਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਚੋਖਾ Mੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਦC ਸਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ 

ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹ@ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹਨ�  ਪੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅC ਜ 
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦ? ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ? “ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਰਿਹਣ ਦੇ” ਸੁਿਣਆ ਸੀ 
। ਿਨਰਮਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵ- ਧੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਿਕ ਕੁC ਝ ਸੀਰੀਅਸ ਗC ਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ।  

ਮੇਰੇ ਪੁC ਛਣ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਨ�  ਦC ਿਸਆ, “ਰਾਤ@ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਇC ਥੇ ਹੀ 
ਫਰM ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲC ਗੇ, ‘ਬਲਬੀਰ! ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਖੜH 
ਕੇ ਪੈਰ� ਨਾਲ ਛੇਤੜ ਦੇ, ਕੁC ਝ ਦਰਦ ਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ। ਮ9 ਿਫਕਰ ਕਰਿਦਆਂ 
ਿਕਹਾ, ‘ਕੁC ਝ ਸੀਰੀਅਸ ਗC ਲ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸC ਦੀਏ?’ ਅC ਿਗਓ ਕਿਹਣ 
ਲC ਗੇ, ‘ਨਹ@ ਨਹ@! ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗC ਲ ਨਹ@, ਕੋਈ ਮਸਲ ਿਖCਚ ਹੋ 
ਿਗਆ ਲਗਦਾ”।   

ਬਲਬੀਰ ਘੰਟਾ ਭਰ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਦਬਾNਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
ਸC ਦਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾNਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਨਰਮਲ ਦਾ “ਮ9 ਨਾ ਮਾਨੰੂ” ਵਾਲਾ 
ਸੁਭਾ ਧੁਰ ਤC ਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਵ- ਿਕਸੇ ਦੀ ਗC ਲ ਸੁਣ ਲ9ਦਾ? 

ਿਜਸਨ�  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਹCਠ ਪੁਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਅC ਗੇ ਵੀ ਹਠ 
ਪੁਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਜN ਿਜN ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਧਦੀ 
ਗਈ, ਬਲਬੀਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸC ਦਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਉਹ 
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ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੰੂ ਿਝੜਕ ਕੇ ਚੁC ਪ ਕਰਾ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਆਖਰ ਤੜਕੇ ਪੰਜ ਕੁ 
ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸC ਦ ਹੀ ਿਲਆ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤC ਕ ਦਰਦ ਘਟ ਚੁC ਕਾ ਸੀ ਪਰ 
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤ? ਲC ਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗC ਲ ਸੀ। ਚੈੱਕ 
ਕਰਨ ਿਪਛ? ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਕੁC ਝ ਗੋਲੀਆਂ ਿਦC ਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ 
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਚੈੱਕਅC ਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਕੇ ਤੁਰ 
ਿਗਆ।  

ਇਸ ਗCਲ ਦਾ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ9 ਪੁC ਿਛਆ, “ਿਨਰਮਲ! ਡਾਕਟਰ ਨ�  ਕੀ 
ਦC ਿਸਆ?” 

“ਮੈਿਸC ਵ ਹਰਟ ਅਟੈਕ! ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁC ਝ ਇC ਥੇ ਹੀ ਛC ਡ ਦੇ, 

ਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਈ,ਂ ਇCਥ? ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਜਾਵ@। ਿਹCਲ@ ਜੁC ਲ@ 
ਵੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ।” 

ਮ9 ਪੁC ਿਛਆ, “ਫੇਰ ਤੰੂ ਉਸੇ ਤਰH� ਕੀਤਾ?”  
“ਿਕC ਥੇ! ਡਾਕਟਰ ਐਵ- ਗC ਲ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮ9 ਚੰਗਾ ਭਲ�। 

ਉਸ ਿਪਛ? ਮ9 ਤ� ਤੁਰ ਕੇ ਇC ਕ ਭਾਈਬੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਕLਸਲ ਆਿਫਸ 
ਵੀ ਿਗਆ ਸ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ? ਲੈਣ ਵੀ, ਤੇ Mਾਮ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨ ਤ? 
ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂ।” 

ਐੱਮਪਰੈੱਸ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਿਨਰਮਲ ਦਾ ਘਰ ਚੋਖੀ Fਚੀ ਥ� ਤੇ ਸੀ। 
ਇੰਨੀ ਚੜHਾਈ, ਫੇਰ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮ9 ਪੁC ਿਛਆ,” ਚੜHਾਈ ਚੜHਦੇ 
ਸਮ- ਸਾਹ ਤ� ਨਹ@ ਫੁC ਿਲਆ?” 

“ਸਾਹ ਕੀ ਫੁC ਲਣਾ ਸੀ? ਮ9 ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਂ”, ਉਹਨ�  ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ। 
ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਡਰਬੀ ਦੀ ਪਾਰਕਰ ਹੈਨੀਫਰ 

ਫLਡਰੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਲਾ ਲ9ਦਾ 
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ਸੀ। ਉਪਰ? ਿਸਟੀ ਕLਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣੇ ਤੇ ਫਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ 
ਭਾਈਬੰਦ� ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਰਿਹਣਾ। ਮ9 ਦੇਖਦਾ ਸ� ਿਕ ਉਹ 
60 ਸਾਲ ਤ? ਉਪਰ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁC ਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵਾਧੂ 
ਿਖਚਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਿਨਰਮਲ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਬC ਚੇ Fਚ ਿਵC ਿਦਆ ਪ&ਾਪਤ ਕਰ 
ਚੁC ਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥ� ਚਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਪੜHਾਈ ਵੀ ਤੰੂ ਉਨH � 
ਨੰੂ ਿਸਖਰ ਦੀ ਕਰਵਾ ਿਦC ਤੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਿਵਆਹੇ ਵਰੇ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੰੂ 
ਬ9ਕ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਰC ਖਣ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹ@। ਫੇਰ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ 
ਿਖਚਾਈ ਿਕਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹ9?”  

ਉਹਨ�  ਅC ਿਗ{ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੰਮ ਨਹ@ ਕਰ�ਗਾ ਤ� ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਭ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹ@, ਨਾ ਮ9 
ਬ9ਕ ਬੇਲੈਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ Mੌਕੀਨ ਹ�। ਬC ਚੇ ਹੀ ਤ� ਨਹ@ ਆਪਣੇ ਹੰੁਦੇ, ਹੋਰ 
ਵੀ ਤ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨH � ਲਈ ਵੀ ਕੁC ਝ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।” 

 ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਹੋਏ ਉਹਨ�  ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁC ਤ ਨੰੂ 
ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁC ਝ ਿਚਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 
ਰੇਸ਼ਮ ਿਸੰਘ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮ9 ਉਸ ਦੀ ਗC ਲ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, “ਿਜਨH � ਦੀ ਮਦਦ ਤੰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨH � ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਹC ਥ 
ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਨਰਮਲ! ਹੁਣ ਤੰੂ 
ਜਵਾਨ ਨਹ@ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਵਲ ਵੀ ਦੇਖ।”  

ਮੇਰੇ ਇਹ Mਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵਕ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਪੰੂਝਦਾ 
ਹੋਇਆ ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ਿਜਸ ਿਦਨ ਮ9 ਆਪਿਣਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਯੋਗਾ ਨਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਮ9 ਜੀਣਾ ਨਹ@ ਚਾਹ�ਗਾ।”  



 

 
102 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵ- ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵ- ਪੁC ਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ 
ਦੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗC ਲ� ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੁC ਝ ਬੇਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਡਾਈਿਨੰਗ ਰੂਮ 
ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲC ਗ ਪਏ।  

“ਹੁਣ ਫੇਰ” ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮ9 ਜ਼ਰਾ 
ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਆਵ�”। 

ਪੌੜੀਆਂ ਚੜHਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨ�  Fਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, 
“ਗਲਾਸੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਵ@, ਐਵ- ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹ@”।  

ਮ9 ਸੋਿਚਆ, ਹੁਣ ਇC ਥੇ ਸਮ� ਤ� ਲC ਗ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਦC ਸਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ 
ਉਪਰ? ਿਨਰਮਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨo ਹ ਦੀਆਂ ਚੀਕ� ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਉਪਰ ਨੰੂ ਦੌੜੇ 
ਗਏ। ਿਨਰਮਲ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵਚ ਬੇਸੁਰਤ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੁC ਝ ਿਮੰਟ� ਿਵਚ ਹੀ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਸੁਕੈਡ ਆ ਿਗਆ। ਉਨH � ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫੇਲH ਹੋ ਗਏ। ਿਨਰਮਲ ਦਾ ਬੇਜਾਨ 
ਸਰੀਰ ਹੀ ਇC ਥੇ ਿਪਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਿਨਰਮਲ ਤ� ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵਚ 
ਗੰੁਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।  

 

 

 

10. 

ਨਵL ਿਨਵਾਸ ਨਵੀਆਂ ਔਕੜL 
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ਿਮਡਲ9ਡ ਦੇ ਡਰਬੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਮ9 1965 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨ�  ਦੇ 
ਅਰੰਭ ਨ�  ਿਵਚ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲC ਗਾ ਸ� ਤੇ ਇਹ ਸਤਰ� ਿਲਖਦੇ ਸਮ- 
ਲC ਗ ਪCਗ ਅC ਧੀ ਸਦੀ ਤ? ਇਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤ� ਅੰਤਮ 
ਸਾਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇC ਥੇ ਲਵ�ਗਾ।  ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਦੀਵੀ 
ਿਨਵਾਸ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁC ਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹ 
ਰਹੇ ਹਨ।  ਆਪਣੇ ਇਸ  ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮC ਿਸਆਵ� 
ਘਟਣ ਦੀ ਥ� ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮC ਿਸਆਵ� ਤ� ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ 
ਸਨ। ਜੇ ਮ9 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤ? ਪਿਹਲਾ ਆਪਣਾ 
ਘਰ ਖਰੀਦ ਚੁC ਕਾ ਹੰੁਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਮHਾ ਪੰੂਜੀ ਅਵC ਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਿਕ 
ਮ9 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤ? ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪ9ਦੀ ਤ� ਇਹ ਪੰੂਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 
ਕੰਮ ਵੀ  ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦਾ।  ਉਨH � ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਪੰਜ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ 
ਜਮH� ਪੰੂਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਜਸਤਰH� ਮ9 ਸਰਫੇ 
ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸ� ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ 
ਆਦੀ ਸਾ, ਮ9 ਅਵC ਸ਼ ਇੰਨੀ ਪੰੂਜੀ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ 
ਿਮਲ ਜ�ਦੇ।  ਪਰ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਿਗਆ। 

ਮ9 ਇੰਗਲ9ਡ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਆNਦੀਆਂ ਮੁMਕਲ� ਤੇ ਸਮC ਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਲਖਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਉਹਦਆਂ ਿਚC ਠੀਆਂ ਤ? 
ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਗC ਲ� ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹ@ ਆ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗCਲ ਅਨc ਖੀ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਇC ਥੇ ਝCਲਣੀਆਂ ਪ9ਦੀਆਂ ਔਕੜ� 
ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀਆਂ ਿਚC ਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹ@ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇC ਥ? ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਦੀ ਰਿਹਣੀ ਬਿਹਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  
ਇਹ ਸਮਝ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ 'ਸਭ ਅC ਛਾ' ਹੈ। ਮੇਰੀ 
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ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ਫਿਹਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਨc ਖੀ ਗC ਲ ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ 
ਸਭ ਕੁC ਝ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਬਹਾਨ� ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਵ- ਿਕ ਮ9 ਉਹਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵ�।  ਬੇMਕ ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਇਹੀ ਸ� ਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਾ ਰਹ� ਤੇ ਵC ਧ ਤ? 
ਵC ਧ ਪੰਜ� ਕੁ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵ�, ਪਰ ਸਾਲ ਕੁ ਿਵਚ ਹੀ ਸਮਝ 
ਿਗਆ ਸ� ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਛੇਤੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ@ 
ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਸ� ਿਕ ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਤੇ ਬC ਚੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਚਾਹ ਭਾਵ- ਮ9 ਕੁਝ 
ਵੀ ਿਰਹਾ ਸ�, ਉਸ ਚਾਹ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਪੈਦਾ 
ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਿਬਨ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਿਦਆਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 
ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇC ਥੇ ਸC ਦਣਾ ਉਨH � ਨੰੂ ਆਪ ਹੀ ਦੁC ਖ� ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗCਲ 
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ� ਿਕ ਉਨH � ਦੇ ਇC ਥੇ ਆਉਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਘC ਟੋ 
ਘCਟ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਐਵ- ਤ� ਿਮਲ ਨਹ@ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 
ਲਈ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹCਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮ9 
ਪਲC ਮਸਟੈੱਡ ਨੰੂ ਛC ਡ ਕੇ ਡਰਬੀ ਆਇਆ ਸ�। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤ? 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬC ਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਪੁC ਜੀ।  

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਮ9 ਿਜੰਨ�  ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�, 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾN ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨੰੂ ਵੀ 
ਭੇਜੇ ਸਨ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਭਜੇੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾN ਹੀ ਸਨ। ਸੋਚਦਾ ਸ�, 
ਉਹਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤ? ਨਾ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹC ਥ? ਹੋਰਨਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤੇ 
ਇਸਤਰH� ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਵਧੇ। ਭਾਵ- ਹੁਣ ਮ9 ਸੋਚਦਾ ਹ� ਿਕ ਉਸ 
ਸਮ- ਮ9 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹC ਕ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਉਲਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸ�। 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆਪਣੀ ਥ� ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮ9 
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ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�, ਉਹ ਉਨH � ਦੇ ਨਾN ਹੀ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਹੜਾ 
ਸੰਤੁਲਨ ਮੈਨੰੂ ਰC ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮ9 ਨਹ@ ਰC ਖ ਸਿਕਆ ਸ�। ਇਹ 
ਮੇਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਸੀ ਜ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ 
ਮੈਨੰੂ ਇੰਝ ਨਹ@ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾN ਉਹਦੇ ਪੇਕਾ ਿਪੰਡ ਭਾਰ ਿਸੰਘ ਪੁਰ ਦੇ 
ਕੋਆਪ&ੇਿਟਵ ਬ9ਕ ਿਵਚ ਿਹਸਾਬ ਖੋਿਲHਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਦੇਸ ਆਉਣ 
ਤ? ਿਪC ਛ? ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਪੇਕ@ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤ� 
ਉਹਦਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਹਾਲ@ ਿਕਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹ@ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆ ਜਾਵ।ੇ ਸੋਚਦਾ ਸ� ਿਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਹੀ 
ਆਪਣੇ ਟC ਬਰ ਨੰੂ ਇC ਥੇ ਸC ਦ�ਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਹਾਲ@ ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਿਚਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਇਸਤਰH� ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸੂਰ ਿਕਸਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, 
ਸੀਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜ� ਮੇਰੇ  ਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜ� ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਿਥਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪ9ਦਾ ਸੀ?  

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬC ਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਿਦਨ 
ਮੁC ਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪ&ਸੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹCਦ ਨਹ@ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 
ਪ&ਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਿਖਆਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। 
ਇੰਟਰਨg ਸ਼ਨਲ ਕੰਮਬਸਚਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਸੀ। ਆਮਦਨੀ 
ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਿਕ ਸਰਫੇ ਨਾਲ ਚਲਿਦਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ  
ਸੀ। ਚੌਦ� ਕੁ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਮਲਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ 
ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਗੈਸ, ਿਬਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਰੇਟ 
(ਕLਸਲ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਿਬC ਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਿਬC ਲ ਆਇਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 



 

 
106 

ਫੇਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਵੀ ੧੦ ਪLਡ ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਦੇਣੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। 
ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਰਾਤ� ਿਵਚ ਘਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਰC ਖਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪ9ਦੇ 
ਸਨ। ਿਸਆਲ� ਦੀ ਠੰਢ ਤ? ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬC ਿਚਆਂ ਲਈ ਗਰਮ ਕਪੜੇ ਵੀ 
ਲੈਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵ- ਧੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ 
ਕੁਝ ਖਰਚ ਤ� ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ� ਤ? ਫੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 
ਮੋੜਨ�  ਸਨ। ਿਜC ਥੇ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ Fਥੇ ਤੁਰਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਮੈਨੰੂ ਤ� 
ਸਦਾ ਇਹੀ ਿਫਕਰ ਲC ਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਧਾਰ ਫੜੇ ਪੈਸੇ ਿਕਵ- ਮੋੜੇ 
ਜਾਣਗੇ?  ਸੋਚ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ੧੪ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਤ� ਿਕਸੇ ਸੂਰਤ 
ਿਵਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹ@ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਮਦਨੀ ਵਧੇ ਤ� ਹੀ ਸਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਿਜਹਦਾ ਗਲ਼ ਫੰਦੇ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਘੁC ਟਣ ਨੰੂ ਜਾਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਤ� ਿਕN?  

ਫਲੀਟ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ? ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਿਪC ਛ? 
ਹੀ ਮ9 ਆਪਣੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਪC ਕੀਆਂ ਰਾਤ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲC ਗ ਿਪਆ। ਿਖਆਲ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਰਾਤ-ਿਸ਼ਫਟ ਦਾ ਬੋਨਸ ਪੈਣ ਨਾਲ 
ਆਮਦਨੀ ਵC ਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਤ-ਿਸ਼ਫਟ ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਰਾਤ� ਦੀ ਸੀ। 
ਰਾਤ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ ਤ� ਫਰਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ 
ਿਪਆ ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਵਹਲੇ ਿਮਲਣ ਲC ਗ ਪਏ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 
ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਇਹਦਾ ਤC ਤਫC ਟ ਇC ਕ ਲਾਭ ਜਰੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਆਪਣੇ ਬC ਿਚਆਂ ਦੀ 
ਪੜHਾਈ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਮ9 ਡਰਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ9ਟਰ 
ਤ? ਉਨH � ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਤਾਬ� ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 
ਨੰੂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਉਨH � ਨੰੂ ਪੜHਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤੇ। ਦੋਵ- ਕੁੜੀਆਂ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰH� ਬੋਲਣ ਲC ਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ 
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ਵੀ ਚੋਖਾ ਿਤਖੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਡੀ ਧੀ ਕਮਲ ਤ� ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਿਵਚ? 
ਹਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਸਭ ਤ? ਅC ਗੇ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਪਈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜHਾਈ ਪੂਰੀ 
ਕਰ ਲੈਣ ਤC ਕ ਉਹਨ�  ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਸਟ9ਡਰਡ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰC ਿਖਆ। 

ਬਹੁਤੀ ਿਵਹਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਤ� ਪੂਰੀ ਕਰ ਨਹ@ ਸਕਦੀ 
ਸੀ। ਘਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਫਰਕ ਨ�  
ਵੀ ਹੋਰ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦ? ਤੁਸ@ ਮਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਿਵਚ 
ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੁੜ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਨਹ@, ਉਸ ਸਮ- ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਿਕਆ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮ- ਸੁਭਾਵ� ਤੇ ਿਖਆਲ� ਦੇ ਫਰਕ ਰੜਕਣ ਲC ਗ 
ਪ9ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ 
ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਐਨ ਇC ਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵ� ਤੇ 
ਿਖਆਲ� ਦੇ ਫਰਕ ਤ� ਸਕੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵ� ਿਵਚ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਦੋ ਵਖੋ 
ਵਖਰੇ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਪਲੇ ਜੀਅ ਿਕਵ- ਇC ਕ ਸੁਭਾ ਤੇ ਇC ਕ 
ਿਖ}ਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਵਖਰੇ ਿਖਆਲ ਤੇ ਸੁਭਾ ਲਈ 
ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁC ਖ ਸ਼�ਤੀ ਿਵਚ ਤ� ਚC ਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੰਗੀ ਿਵਚ ਨਹ@ 
ਚਲਦੀ। ਜੇਬ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤ� ਹੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਿਹਜ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 
ਨਹ@ ਤ� ਟੁC ਟਣ ਨਾ ਤ� ਿਤੜਕਣ ਤC ਕ ਜਰੂਰ ਪੁC ਜ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ 
ਕੁਝ ਿਵਚ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਿਸਆਣਪ ਤੇ ਿਵC ਿਦਆ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪ&ਭਾਵ 
ਪਾNਦਾ ਹੈ।  

ਿਜC ਥ? ਤC ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮ9 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਖਰੇ ਿਖਆਲ� ਤੇ 
ਮਾਨਤਾਵ� ਨਾਲ ਟਕਰ ਤ? ਬਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸ�। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 
ਮਾਸ ਆਂਡੇ ਨਹ@ ਖ�ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹC ਥ@ ਬਣਾਉਣੇ/ਪਕਾਉਣੇ ਚਾਹੰੁਦੀ 
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇC ਥੇ ਆਉਣ ਿਪਛ? ਮ9 ਘਰ ਿਵਚ ਮਾਸ ਆਂਿਡਆਂ ਦਾ 
ਿਜ਼ਕਰ ਤC ਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨ�  ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਪC ਛ? ਆਪ ਹੀ ਮਾਸ 
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ਤੇ ਆਂਡੇ ਿਲਆਉਣੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤੇ। ਮ9 ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ 
ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ। ਪਤਾ ਲC ਗਾ, ਆਂਢਣ� ਗੁਆਂਢਣ� ਉਹਨੰੂ ਦਸਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ 
ਸਨ ਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਮਾਸ ਆਂਡੇ ਖਾਏ ਿਬਨ� ਸਰ ਹੀ ਨਹ@ ਸਕਦਾ। ਜੇ 
ਨਾ ਖਾਵੋ ਤ� ਿਸਹਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਿਵਗੜ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਹ@ ਤ� ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਤ� ਿਫਕਰ ਲC ਗਣਾ 
ਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਹCਲ ਹੋਏ ਿਬਨਾ ਮਾਨਸਕ ਸ਼�ਤੀ ਦੀ 
ਪ&ਾਪਤੀ ਤ� ਨਹ@ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

 

ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤ� ਪੀਸ ਵਰਕ ਦਾ ਸੀ 
ਪਰ ਕੰਮ ਕੁਝ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ� ਨਾਲ ਤ� ਘੁਲਣਾ ਪ9ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ 
ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਸਮ� ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਿਵਹਲੇ ਸਮ- ਇਸ ਸੋਚ ਿਵਚ 
ਡੁC ਿਬਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸ� ਿਕ ਆਮਦਨ ਿਕਵ- ਵਧਾਈ ਜਾਵ?ੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਿਵਚ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾN ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਿਵਹਲ ਦੇ 
ਸਮ- ਉਹ ਕਈ ਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ 
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਹ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਚੋਖਾ ਿਚਰ ਗC ਲ� ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹਨ�  ਲਾਈਫ 
ਇਨਿਸ਼ਉਰ9ਸ (ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ) ਦੀ ਏਜ9ਸੀ ਦਾ ਨਵ� ਨਵ� ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ 
ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗC ਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮ- ਮ9 ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਬੀਮਾ 
ਏਜ9ਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਮ9 ਿਕN ਨਹ@ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਸ ਿਵਚ 
ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਿਨਗਮ ਦੇ ਇC ਕ ਏਜੰਟ ਨ�  ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 
ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮ9 ਇਸ ਕੰਮ ਤ? ਪਿਹਲ� ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਣੂ ਸ�। ਅਵਤਾਰ 
ਦੀ ਗC ਲਬਾਤ ਿਵਚ? ਮ9 ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਕ ਏਜੰਟ� ਨੰੂ ਚੋਖੀ ਰਕਮ 
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ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮ9 ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪC ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਿਲਆ। 

ਲੰਡਨ ਦੇ ਿਮਡਲਸੈਕਸ ਿਜਲHੇ  ਦੇ ਵੈਮਲੀ ਕਸਬੇ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ 
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਿਨਗਮ ਦਾ ਯੂ. ਕੇ. ਲਈ ਦਫਤਰ ਸੀ। ਮ9 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਹੀ 
ਏਜ9ਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰੀਜਨਲ 
ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਪC ਤਰ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ Fਤਰ 
ਵੀ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜ9ਸੀ ਲਈ ਿਬਨg ਪC ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ 
ਆ ਗਏ। ਮ9 ਉਸੇ ਿਦਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦC ਤੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੁ ਿਦਨ ਹੀ 
ਰੀਜਨਲ ਅਫਸਰ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਗC ਲਬਾਤ ਲਈ ਸCਦ ਿਲਆ। ਮ9 Mੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 
ਵੈਮਲੀ ਜਾ ਪੁC ਜਾ। ਮੈਨੰੂ ਏਜ9ਸੀ ਦਾ ਿਨਯੁਕਤੀ ਪC ਤਰ ਗC ਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ। 

ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਿਵਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਆੁਉਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬ9ਕ ਿਵਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ (current account)  ਖੋਲHਣਾ ਵੀ। ਮ9 
ਦੋਵ- ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ 
ਬੀਮੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਲਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਹC ਲ ਇC ਕੋ ਸੀ ਿਕ 
ਲੋਕ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜ�ਦਾ। ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨH � 
ਥਾਵ� ‘ਤੇ ਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ, ਿਜC ਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕCਠ�  ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ 
ਹੋਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ? ਜ� ਦੁਰਵਰਤ? ਵੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਗਰਦੁਆਰਾ, 
ਕੇਵਲ ਪਬਿਲਕ ਬਾਰ (ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨ� ) ਹੀ ਸਨ, ਿਜC ਥੇ ਲੋਕ ਇਕCਠ�  ਹੰੁਦੇ 
ਸਨ। ਮ9 ਹਾਲ@ ਪC ਬ� ਿਵਚ ਜਾਣ ਿਗC ਿਝਆ ਨਹ@ ਸ�। ਪਰ ਕੰਮ ਹੀ ਅਿਜਹਾ 
ਫੜ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਪCਬ� ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਗਾਹਕ 
ਫਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤ� ਿਮਲ ਨਹ@ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜਾ ਕੇ ਿਸC ਧਾ ਕਹੋ 
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ਿਕ ਬਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਗੇ ਤ� ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਸਗ? ਅਗਲਾ ਅC ਖ� 
ਿਮਲਾਉਣ? ਵੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� Fਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਪ&ਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੰਬੰਧ� ਵਰਗੀ ਜਾਣ 
ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪC ਬ� ਿਵਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਜਾਣ 
ਪਛਾਣ ਪੀਣ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਸ�ਝ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 
ਪCਬ� ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਸਤਰH� ਜਾਣੂ ਬਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਦੇ 
ਘਰ@ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤ� ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਆNਦਾ ਸੀ, 
ਜੇ ਇC ਕ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇC ਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।  ਫੇਰ ਦੂਰ ਨ� ੜੇ 
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵਚ ਿਜC ਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਹਫਤੇ 
ਿਵਚ ਇC ਕ ਦੋ ਚC ਕਰ ਤ� ਲC ਗ ਹੀ ਜ�ਦੇ ਸਨ।  

ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਲC ਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬ9ਕ ਿਵਚ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮH� ਹੋ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਿਵਚ ਹੀ ਮ9 ਲੋਕ� ਤ? ਫੜੀਆਂ ਰਕਮ� ਵੀ ਮੋੜ ਿਦC ਤੀਆਂ 
ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਹ ਿਦC ਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਮੇਰਾ 
ਪC ਬ� ਨੰੂ ਤੁਰੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹ@ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਉਹਦੇ ਪC ਕੇ 
ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤ� ਬੀਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ 
ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰ@ ਫੇਰੇ ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇC ਕ ਿਦਨ 
ਉਹਨ�  ਕਿਹ ਹੀ ਿਦC ਤਾ, “ਐਵ9 ਨਾ ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰ@ ਤੁਰੇ ਿਰਹਾ ਕਰੋ। ਮਗਰ? 
ਲੋਕ@ ਗਾਲH� ਕਢਦੇ ਹੰੁਦੇ ਆ”। ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸ�? ਿਕੰਝ ਸਮਝਾ 
ਸਕਦਾ ਸ�? ਉਹਦੇ ਿਖਆਲ ਤੇ ਸੁਭਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਬਣ ਚੁC ਕੇ ਸਨ। ਇਨਕਮ 
ਤ� ਵC ਧ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਨਹ@ ਿਮਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਪੜHਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮ� ਨਹ@ ਕC ਢ ਸਕਦਾ ਸ�। ਕਰਦਾ ਤ� ਕੀ ਕਰਦਾ?  
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11. 

ਆਪਣੇ ਵਰਿਗਆਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਿਵਚ 
 

ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਿਚੰਤਾ ਿਵਚ ਗ&ਸਤ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ 
ਤ� ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ 
ਲC ਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨH � ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗC ਲ� ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ 
ਸੁਣ ਸਕੇ।  ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਿਮਲਣੇ ਅਸੰਭਵ ਿਜਹੀ ਗC ਲ ਲਗਦੀ 
ਸੀ। ਪਲC ਮਸਟੈਡ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤ� ਛੁC ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ  ਸਾਊਥਾਲ ਨੰੂ ਤੁਰ 
ਜ�ਦਾ ਸ� ਤੇ Fਥੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ ਰC ਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ� ਿਮC ਤਰ� ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 
ਤੇ ਗC ਲ� ਕਰ ਕੇ ਿਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਬਾਰ ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ 
ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲC ਭਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਜਹੀ ਗC ਲ ਲਗਦੀ ਸੀ।   



 

 
112 

ਅਚਾਨਕ ਇC ਕ ਿਦਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨਾN ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ 
ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵੇਰ ਮੈਨੰੂ ਉਦ? ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਜਦ ਮ9 ਹਾਲ@ 
ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸ�। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਿਚਰ ਤ? ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਰਿਹ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਦC ਿਸਆ ਿਕ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਕੇਸਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨਾN ਦਾ ਇC ਕ 
ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਪ ਹੀ ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਹ ਉਹਨੰੂ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਾਮਪੁਰੀ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਨ�  ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਦਸ ਪਾਈ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ 
ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਪੜHਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਹਰਬਖਸ਼! 
ਿਕN ਨਾ ਇC ਥੇ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈਏ?” ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ 
ਲਵ�ਗੇ ਪਰ ਪਿਹਲ� ਇਕCਠ�  ਬੈਠਣ ਤ� ਲC ਗੀਏ”। ਮ9 ਸੋਿਚਆਂ, “ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਇੰਝ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਮਲ ਜਾਣ ਿਜਨH � ਨਾਲ ਗC ਲ� ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਦੀ 
ਉਦਾਸੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੋਕ ਨੰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਿਮਲ 
ਸਕੇ। 

ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਦੋਵ- ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ 
ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਨH � ਿਵਚ? ਇC ਕ ਤ� ਸੀ ਮੁਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਚਮਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ 
ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਨਾN ਦਾ ਬੰਦਾ। ਚਮਕ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਾਲੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰ ਲ9ਦਾ 
ਸੀ। ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਕਿਵਤਾ ਸੁਣਨ/ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਚਾਹ 
ਪਾਣੀ ਤ? ਿਪC ਛ? ਮੈਦਾਨ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਪ ਤ� ਉਹ 
ਿਲਖਦਾ ਨਹ@ ਸੀ, ਉਹਨ�  ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ� ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਦੀ ਰੇਲ ਗC ਡੀ ਚਲਾ 
ਿਦC ਤੀ, ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਖਰ ਮੈਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਿਪਆ, “ਮੈਦਾਨ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਸ਼ਅਰ ਰCਜ ਕੇ ਸੁਣ�ਗੇ ਪਰ ਪਿਹਲ� ਆਪ� ਸਾਰੇ ਇC ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾhਫ ਤ� ਹੋ 
ਲਈਏ”।   
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ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਫਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ 
ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗC ਲ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨ�  ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦC ਸਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ, “ਮ9 ਮੈਦਾਨ ਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦ�, ਪਠਾਣ ਹ� ਤੇ 
ਿਸ਼ਅਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ....।"  

ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਮ9 ਉਹਦੀ ਗC ਲ ਦਾ ਅੰਤ 
ਉਡੀਕੇ ਿਬਨ� ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸ@ ਜੀ!”  

ਉਹ ਿਜਵ- ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਤਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਝCਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ, “ਮ9 
ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਲC ਲੀ ਆਂ। ਮੇਰਾ ਿਪੰਡ ਮਹੇੜੂ ਆ ਚਹੇੜੂ ਦੇ ਨ� ੜੇ, ਰਾਮਪੁਰੀ 
ਮੇਰਾ ਉਪਨਾਮ ਹੈ....”।  

ਮ9 ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤ? ਹੀ ਅC ਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸ�। ਇਹ 
ਨਹ@ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ� ਿਕ ਕੇਸਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲC ਗ ਪਵੇ। ਮ9 ਿਵਚ? 
ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਿਦC ਤਾ, “ਕੇਸਰ ਿਸੰਘ ਜੀ! ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੰਡ ਮਹੇੜੂ ਹੈ, ਫੇਰ 
ਮਹੇੜਵੀ ਉਪਨਾਮ ਿਲਖਣ ਦੀ ਥ� ਰਾਮਪੁਰੀ ਿਕN ਿਲਖਦੇ ਹੋ?”  

ਉਹਨ�  ਝCਟ Fਤਰ ਿਦC ਤਾ, “ਸਾਡੇ ਵC ਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਾਮਪੁਰ ਲC ਲੀਆਂ ਤ? 
ਆ ਕੇ ਮਹੇੜੂ ਿਵਚ ਵਸੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਰਾਮਪੁਰੀ ਿਲਖਦ�”।  ਮ9 
ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਅCਛਾ! ਤ� ਇਹ ਗC ਲ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰੀ ਜੀ! Nਝ ਜੇ ਤੁਸ@ 
ਆਪਣੇ ਨਾN ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਲC ਲੀ ਿਲਖ ਿਲਆ ਕਰ? ਤ� ਵੀ ਮਾੜਾ 
ਨਹ@”। 

ਕੋਲ? ਮਿਹੰਦਰ ਚਮਕ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਲC ਲੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹ@ 
ਿਲਖਦਾ ਿਕ ਲC ਲੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ 
ਗC ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹC ਸ ਹC ਸ ਦੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। 
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 ਇਸ ਤ? ਿਪC ਛ? ਸ਼ੰਕਰ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਮ9 ਸ਼ੰਕਰ ਆਂ। ਜੋਸ਼ੀਲਾ Fਪਨਾਮ 
ਵਰਤਦਾ ਹ�। ਿਪੰਡ ਮੇਰਾ ਪਠਲਾਵਾ ਹੈ”, ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦC ਸ ਿਦC ਤਾ, 
“ਮ9 ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦਾ ਮ9ਬਰ ਹ�”।  

ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮ9 ਇੰਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ 
ਨਾN ਹਰਬਖਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵਤਾ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਿਲਖ ਲ9ਦਾ ਹ�। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁC ਝ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲC ਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।" 

 ਮਿਹੰਦਰ ਿਸਂਘ ਨ�  ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦC ਿਸਆ, “ਮ9  ਚਮਕ ਉਪਨਾਮ 
ਵਰਤਦਾ ਹ�, Nਝ ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਭC ਠਲ ਹੈ, ਹਾਸ-ਰਸ ਵਾਲੀ ਤੁC ਕਬੰਦੀ ਕਰ 
ਲ9ਦਾ ਹ�”।  

ਮ9 ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤ� ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਿਵਚ ਦੋ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲੀਡਰ 
ਇਕCਠ�  ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਰਿਦC ਤ ਿਸੰਘ ਭC ਠਲ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਚਮਕ”।   

ਆਖਰ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ 
ਹੋਇਆ। ਸਾਿਹਤ ਸਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਮ9 
ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ, “ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਤ� ਬਣਾ ਲਵ�ਗੇ ਪਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਕC ਥ? 
ਿਲਆਵ�ਗੇ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਇC ਕ ਵਾਰ ਇC ਕਠ�  ਹੰੁਦੇ 
ਰਹੀਏ, ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਵ�ਗੇ ਿਕੰਨ�  ਕੁ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ? ਫੇਰ ਸਭਾ ਵੀ 
ਬਣਾ ਲਵ�ਗੇ”। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ।  

ਮੀਿਟੰਗ� ਵੀ ਹੋਣ ਲC ਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟੰਗ� 
ਿਵਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲC ਗ ਪਏ, ਇਨH � ਿਵਚ? ਇC ਕ ਸੀ ਸੋਹਣ 
ਪੁਰੇਵਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ।  ਸੋਹਣ ਤ� 
ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਨਾਲ? ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਹੋਣ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ 
ਫਖਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹਾਲ@ ਅਲੂਆਂ ਮੰੁਡਾ ਸੀ ਤੇ 
ਉਮਰ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਲ? ਛੋਟਾ ਸੀ। 



 

 
115 

ਉਤਸਾਹਤ ਤ� ਮ9 ਬਹੁਤਾ ਨਹ@ ਸ�, ਪਰ ਇC ਕ ਦੋ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 
ਦੇਣ ‘ਤੇ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਿਪਛ? ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਭਾ ਿਵਚ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਗਏ 
ਵੀ। ਿਜੰਨH � ਨੰੂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਫਿਹਮੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਭਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ 
ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਸਰਮੌਰ ਕਵੀਆਂ ਿਵਚ ਿਗਣੇ ਜਾਣ ਲC ਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ 
ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤ? ਇੰਨ�  ਘਬਰਾਏ ਿਕ ਮੰੂਹ ਿਦਖਾਲਣੋ ਤ? ਵੀ ਗਏ।  

ਇCਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੁ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਸਫਤ� ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨH ਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਹ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਵੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ� ਤ� 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਿਵ ਸੰਗ&ਿਹਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਛਪ ਚੁC ਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ? ਉਹਨੰੂ ਕਿਵਤਾ 
ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਤ� ਉਹਨ�  ਸਾਿਹਰ ਲੁਿਧਆਨਵੀ ਦੀ ਇC ਕ ਉਰਦੂ 
ਕਿਵਤਾ ਦਾ ਚਰਬਾ ਆਪਣੀ ਨਵ@ ਿਲਖੀ ਕਿਵਤਾ ਕਿਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਿਦC ਤਾ। ਜਦ? 
ਉਹਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤ� ਮ9 ਿਕਹਾ, 
“ਕਿਵਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੀ ਹੈ, ਸਾਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਵੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਤ 
ਪਾNਦੀ ਹੈ”। ਮੇਰਾ ਿਵਅੰਗ ਹੋਰਨ� ਦੇ ਿਸਰ� FਤL ਲੰਘ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਿਗਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ@ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਨਾ 
ਆਇਆ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਿਜਨH � ਨ�  ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ@ ਮੰੂਹ 
ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮ9 ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ 
ਸ� ਿਕ ਇC ਕ ਤ� ਇੰਝ ਕੁਝ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ ਰC ਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ 
Fਠਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸCਚ ਮੁC ਚ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਦੀ 
ਪ&ਿਤਭਾ ਰC ਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ� ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਵੀ 
ਿਲਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਿਮਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਵੀ। ਪਰ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ 
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ਸਭਾ ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨH � ਿਵਚ? ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਅਸੰਭਵ ਿਜਹੀ 
ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇC ਕੋ ਇC ਕ ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਲC ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ 
ਮੈਨੰੂ ਕਾਿਵਕ ਪ&ਿਤਭਾ  ਿਦਸੀ। 

       ਇਹ ਸਭਾ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਚC ਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ 
ਸਕCਤਰ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠ�  ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ 
ਅਲੋਚਨਾ ਤ? ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਤ&ਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ਰC ਖਦਾ ਤ� 
ਮੈਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਨਾ ਿਦੰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੰੂ ਸC ਦਣ? 
ਹਟ ਿਗਆ। ਜਦ ਉਹਨੰੂ ਪੁC ਿਛਆ ਤ� ਉਹ ਘੇਸਲ ਹੀ ਵC ਟ ਿਗਆ ਤੇ ਸਾਲ 
ਭਰ ਉਹਨ�  ਕੋਈ ਿਮਿਟੰਗ ਹੀ ਨਾ ਸC ਦੀ। ਇੰਝ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ 
ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਿਗਆ।   

 

ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨਵ� ਨਵ� ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਲC ਗਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਆਪ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਰਵਾਰ ਿਵਚ ਜੰਿਮਆ ਪਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ 
ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੇਥਵੇ ਪਾਰਟੀ ਪਰਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਿਵਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹ@ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਲਖੀ 
ਕਿਵਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਉਹਦੀ ਪ&ਿਤਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲC ਗ 
ਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵ@ ਕਿਵਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 
ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲ9ਦਾ। 

      ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮ9 ਨਵ@ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰH� ‘ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਡਰਬੀ’  ‘ਹ?ਦ 
ਿਵਚ ਆ ਗਈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਓਮ ਪ&ਕਾਸ਼ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਮਿਹੰਦਰ 
ਿਸੰਘ ਚਮਕ ਵੀ  ਇਸ ਨਵ@ ਬਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ 
ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਗ&ੇਟ ਿਬ&ਟਨ ਵੀ ਹ?ਦ ਿਵਚ ਆ ਚੁC ਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ 
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ਇਹ ਸਭਾ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸੰਘ ਨੂਰ ਹੁਰ� ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬ&ਾਚ ਨਹ@ ਸੀ। ਅਸ@ 
ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾN ਨਾਲ 'ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ' ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ 
ਜੋਿੜਆ ਸੀ ਿਕ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ।  

ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਤ? ਦੂਰ ਹੀ 
ਰC ਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਿਪC ਛ? ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਿਹਰਦ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ 
ਉਨH � ਨ�  ਸਾਨੰੂ ਬ&�ਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਤ� ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਕਾੜH ਨਾ 
ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸ@ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਪC ਛ? ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ । ਸਾਡੀ 
ਇਹ ਸਭਾ ੧੯੭੪ ਤ? ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤC ਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਨ�  ਅਨ� ਕ� ਵਾਰਸ਼ਕ 
ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਇਨH � ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ 
ਿਹC ਸਾ ਲ9 ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਤ? ਆਏ ਅਨ� ਕ� ਲੇਖਕ 
ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਮਸਿਲਆਂ ‘ਤੇ 
ਪਰਚੇ ਪੜHੇ ਜ�ਦੇ ਰਹੇ। 

ਲੇਖਕ� ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁC ਖ ਕੰਮ ਵਾਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਨਹ@ 
ਹੰੁਦਾ, ਸਗ? ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਾ ਦੋ 
ਅਿਜਹੇ  ਿਪ&ਤਭਾਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ,  
ਿਜਨH � ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣ ਲC ਗ 
ਿਪਆ। ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨ�  ਤ� ਪਿਹਲੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮ9ਬਰ ਬਣਨ ਿਪC ਛ? 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਆਧੁਿਨਕ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ&ਿਸਧ ਹੋ ਿਗਆ। 
ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਿਵ ਸੰਿਗ&ਹ ‘ਿਮC ਟੀ ਦਾ ਰੰਗ’ ਤੇ ‘ਬੰਸਰੀ’ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁC ਕੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਹੀ ਸਮਝੋ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ 
ਿਪ&ਤਭਾਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ੨੦੦੯ ਦੇ ਅਪ&ੈਲ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਸਦਾ 
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ਲਈ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਿਗਆ।  ਜਸਿਵੰਦਰ ਮਾਨ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤ? ਛੋਟੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਮ9ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨ�  ਛੇਤੀ ਹੀ ‘ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਸਾਗਰ’ ਵਰਗੀ 
ਲੰਮੀ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ&ਿਤਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਿਲਆ।  ਉਹਦੇ ਦੋ 
ਕਾਿਵ ਸੰਗ&ਿਹ ‘ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਸਾਗਰ” ਅਤੇ ‘ਰੁC ਖ ਤੇ ਰਸਤਾ’ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ 
ਚੁC ਕੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਸਤਰ� ਿਲਖਦੇ ਸਮ- ਇਸ ਸਭਾ ਨੰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਵੈਤ 
ਵਰਗਾ ਸੁਿਹਰਦ ਿਮਠਬੋਲੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਵੀ ਪ&ਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ 
ਜਸਿਵੰਦਰ ਮਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ 
ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

 

ਮ9 ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤੁਿਰਆ ਸ�  
ਆਪਣੇ ਵਰਿਗਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ। ਇੰਝ ਕੁਝ ਸਮ- ਲਈ ਤ� ਮਨ ਨੰੂ ਚੜHਦੀ 
ਕਲਾ ਿਵਚ ਰC ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ 
ਤ? ਿਬਨਾ ਇਸ ਤ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਤ� ਪ&ਾਪਤ ਨਹ@ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਉਹ ਵੀ ਦC ਸ�ਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤ? ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਹੋਰ 
ਗC ਲ� ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਹਲ� ਕਰ 
ਲਵ�। 
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ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਪ<ੀਤਲੜੀ  
ਦੀ ਡਰਬੀ ਫੇਰੀ 

 

ਚੜHਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਮੇਰੇ Fਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਿਸੰਘ ਪ&ੀਤਲੜੀ ਦੀ ਿਲਖਤ, ਉਨH � ਦੀ ਪ&ੀਤਲੜੀ ਤੇ ਪ&ੀਤ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਚੋਖਾ 
ਪ&ਭਾਵ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰੀਝ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕਦ@ ਉਨH � ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰ ਸਕ� ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕ�। ਪੰਜਾਬ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮ9 ਕੇਵਲ ਦੋ 
ਵੇਰ ਹੀ ਉਨH � ਨੰੂ ਦੂਰ? ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ&ਾਪਤ ਕਰ ਸਿਕਆ ਸ�। ਕੋਲ ਬੈਠ 
ਕੇ ਉਨH � ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇC ਥੇ ਡਰਬੀ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਪ&ਾਪਤ ਹੋ 
ਸਿਕਆ। ਇਹ ਗC ਲ ੧੯੬੮/੬੯ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸਘ ਪ&ੀਤਲੜੀ 
ਇੰਗਲ-ਡ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨH � ਦੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਦਾ 
ਿਵਆਹ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਜੰਞ ਲੈ ਕੇ ਡਰਬੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹਨ�  ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।   

ਅਜੀਤ ਦੁਸ�ਝ ਪ&ੀਤ ਪਾਠਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਇC ਕ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸਮ- 
ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪੁC ਤਰ ਿਹਰਦੇਪਾਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਿਵਚ ਪ&ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁC ਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਆਹ ਤ? ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਨH � ਦੀ ਵਡੀ ਧੀ 
ਉਮਾ ਵੀ ਉਨH � ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਦੁਸ�ਝ ਨ�  ਅਪਣੇ ਕੁਝ 
ਜਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਿਦਤੀ। ਦੋ ਕੁ ਬਹੁਤੇ 
ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਬੰਿਦਆਂ ਨ�  ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਿਖਆਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ ਰC ਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 
ਿਦC ਤਾ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾ ਤ� ਉਨH � ਨ�  ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੇ 
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ਸੁਭਾ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰਿਖਆ ਨਾ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਥ� ਤੇ 
ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਹ@ ਕਰਦੇ।  

ਉਨH � ਨ�  ਮੀਿਟੰਗ ਰC ਖ ਲਈ ਇC ਕ ਪC ਬ ਿਵਚ, ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਹੀ ਨਾ 
ਿਕ ਉਹ Fਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਨਾ ਪ@ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪC ਬ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰC ਪੇ 
ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦC ਿਸਆ ਵੀ ਨਾ ਿਕ 
ਉਹ ਿਕਹੋ ਜਹੀ ਥ� ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬC ਸ ਉਨH � ਨੰੂ ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾਇਆ 
ਤੇ ਿਲਆ ਉਤਾਿਰਆ ਡਰਬੀ ਦੇ ਗਰ-ਜ ਪCਬ ਦੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਤੇ ਧੰੂਆਧਾਰ ਮਾਹੌਲ 
ਿਵਚ। ਆ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਤ� ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ&ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਦਾ 
ਿਦC ਲ ਤ� ਨਹ@ ਦੁਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਿਜC ਥੇ ਉਨH � ਨ�  ਉਨH � ਨੰੂ ਬੈਠਾਇਆ ਚੁC ਪ 
ਕਰ ਕੇ ਬਿਹ ਗਏ। 

ਉਨH � ਦੇ ਿਖਆਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ  ਸੋਚ ਦੇ 
ਧਾਰਣੀ ਸਨ, ਿਜਨH � ਨ�  ਇਹ ਿਸC ਿਖਆ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਉਨH � ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਸੋਚ ਨਾਲ? ਵਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ? 
ਵਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਸ਼�ਤ ਰਿਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤ� ਅਿਜਹੀ 
ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਜਮਾਤੀ ਿਮਲਵਰਤਣ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ 
ਸੰਸਾਰ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲਿਹਰ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਚੁC ਕੀ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਿਵਚ 
ਸਤਾਿਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਿਨੰਿਦਆ ਭੰਿਡਆ ਜਾ ਚੁC ਕਾ ਸੀ। 
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਪ&ੀਤ-ਲੜੀ ਿਵਚ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ 
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਦ&ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਖਦੇ ਰਿਹੰਦੇ 
ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਿਵਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੇ 
ਪ&ਭਾਵ ਥC ਲੇ ਉਹ ਸਤਾਿਲਨ ਨੰੂ ਿਡਕਟੇਟਰ ਿਲਖ ਬੈਠ� । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ 
ਿਸੰਘ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮ- ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ 
ਇਨH � ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ ਸੋਚ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਉਹ ਵੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਹੀ ਸਨ। 
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ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇC ਕ ਸੋਧਵਾਦੀ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕC ਸਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਖੰੁਝਣ 
ਨਹ@ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ।  

ਬਹੁਤੇ ਸCਜਣ ਬੀਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਫੜੀ ਬੈਠ�  ਸਨ ਤੇ ਇC ਕ ਦ?ਹ ਨ�  
ਿਸਗਰਟ� ਵੀ ਸੁਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇC ਕ ਕਾਮਰੇਡ ਨ�  ਸਰਦਾਰ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਬੀਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਉਨH � ਨ�  
ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਹCਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਹ ਕਰ ਿਦਤੀ। ਇC ਕ ਿਸC ਧੜ ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ 
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਕਿਹਣ/ਦC ਸਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ 
ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨ� ੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ 
ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਿਕਵ- ਲੰਘ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ? ਉਹਨ�  ਆਪ ਹੀ Fਠ ਕੇ 
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਦC ਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ।  

ਹਾਲ@ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ�  ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਿਕ ਇC ਕ 
ਕਾਮਰੇਡ ਨ�  ਿਬਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਿਦC ਤਾ, “ਤੁਸ@ ਿਕਸੇ 
ਸਮ- ਸਟਾਿਲਨ ਨੰੂ ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਿਲਖਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੰੂ 
ਿਡਕਟੇਟਰ ਿਲਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੰੂ ਅਸ@ ਕੀ ਸਮਝੀਏ”? ਇਸਤ? ਪਿਹਲ� ਿਕ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਇC ਕ ਹੋਰ ਨ�  ਉਠ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਰੂਸ ਦੇ 
ਲੀਡਰ ਪਿਹਲ� ਕਿਹੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉੰਨਾ ਿਚਰ ਚੁC ਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹ@ 
ਬੈਠਣਗੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ� ਿਵਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹ@ ਆ 
ਜ�ਦਾ, ਹੁਣ ਿਕN ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ?" ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ 
ਿਗਆ, "ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ@ ਪਤਾ ਤ� ਮ9 ਦC ਸ�ਗਾ"।  

ਇਨH � ਸਵਾਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸCਜਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰ� 
ਅਲਾਪਣ ਲC ਗ ਪਏ। ਇਸ ਮCਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ 
ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ@ ਰਿਹ ਗਈ 
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ਸੀ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥ� ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੁਸ�ਝ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 
“ਤੁਸ@ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਥ� ਤੇ ਲੈ ਆਏ? ਹੁਣੇ Fਠc  ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਘਰ ਛC ਡ ਆਵੋ।“  

ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਤ ਦੁਸ�ਝ ਆਪ ਵੀ 
ਕੁਝ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਤੇ ਿਪC ਛ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਇC ਕ ਸੋਧਵਾਦੀ ਨੰੂ 
ਮੈਦਾਨo  ਕC ਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾNਦੇ ਰਹੇ। ਮ9 ਆਪਣੀ ਥਾਵ- 
ਰੋਣਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸ� ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅC ਖ� ਸਾਹਮਣੇ ਇਨH � ਨ�  ਉਸ 
ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਅਥਾਹ 
ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਿਤਕਾਰ 
ਿਦੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨH � ਨਾਲ ਿਖ}ਲ� ਦੇ ਵਰੋਧ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹ@ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਿਖਆਲ� ਦੀ 
ਅਸਿਹਮਤੀ ਨਹ@ ਹੰੁਦੀ? ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤ� ਨਹ@ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਅਸ@ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਖੜH ਕੇ ਉਨH � ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕੀਤੇ 
ਿਬਨ� ਹੀ ਉਨH � ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰੀਏ? ਕਦ? ਿਸC ਖਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਕ ਇਨH � ਦਾ ਇਹ ਘਟੀਆ 
ਵਤੀਰਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਨH � ਦੇ ਨ� ੜੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਥ� ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ? 

ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਮ9 ਆਪ ਅਜੀਤ ਦੁਸ�ਝ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ ਤ? ਇਨH � ਕਾਮਰੇਡ� ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ 
ਕੁਝ ਿਚਰ ਉਨH � ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨH � ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਭਾਵ- ਮ9 ਆਪ ਵੀ 
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਲ ਰੁਮ�ਿਟਕ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ 
ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਅਿਸਹਮਤ ਸ� ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਮ9 
ਉਨH � ਦੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ 
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ਪਾਏ ਅਮੁC ਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਭੁC ਲ ਜ�ਦਾ। ਮੇਰੇ ਿਦC ਲ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸਿਤਕਾਰ ਕਾਇਮ ਸੀ ਿਜੰਨਾ 
ਚੜHਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਸੀ।  

ਕਈ ਿਦਨ ਤC ਕ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਇਹ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਿਕ  
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸLਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 
ਇਨH ਾ ਕਾਮਰੇਡ� ਿਵਚ ਇਹ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਿਕਵ- ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮ9 ਇਨH � 
ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਕਸਤਰH� ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ�? ਮ9 ਤ� ਹੀ ਕੁਝ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ� ਜੇ ਮ9 ਆਪ ਇਨH � ਕਾਮਰੇਡ� ਿਵਚ ਿਵਚਰਦਾ ਤੇ ਇਨH � ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਜੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਪC ਛ? ਮ- ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਮ9ਬਰ ਬਣ ਿਗਆ। 

 

 

 

 

 

13. 

ਨ{ ਿੜ| ਤM ਿਕਆ  

ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ 

 
 ੧੮ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ� ਅਤੇ 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਿਸੰਘ ਪ&ੀਤਲੜੀ ਦੇ ਲੇਖ� ਨ�  ਮੇਰੇ Fਤੇ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ 
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ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰH� ਦਾ ਸਾਿਹਤ ਪੜHਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਭੁC ਖ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਿਦC ਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਨਵ- ਛਪੇ ਨਾਵਲ� ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ 
ਭਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨਾਵਲ ‘ਰਾਤ ਬਾਕੀ 

ਹੈ’ ਪੜHਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮ9 ਭਾਵਕ ਿਕਸਮ 
ਦਾ ਪਾਠਕ ਸ�, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਪ&ਸੰਸਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਨc ਖੀ ਗC ਲ 
ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਿਜਨH � ਨ�  ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਫਲਸਫੇ ਨੰੂ 
ਭਾਵਕ ਵਿਹਣ ਿਵਚ ਵਿਹ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨH � ਲਈ ਤ� ‘ਰਾਤ ਬਾਕੀ 
ਹੈ’ ਨਾਵਲ ਉੰਨਾ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਸੀ, ਿਜੰਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ। 
ਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਵਿਹਣ ਿਵਚ ਵਿਹ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 
ਸਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਪ&ਭਾਵਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਤ? ਪ&ਭਾਵਤ 
ਨੌਜਵਾਨ� ਨ�  ਵੀ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ’  ਨੰੂ ਇੰਝ ਹੀ 
ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਿਪC ਛ? ਜਾ ਕੇ ਉਨH � ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਲਖਤ� ਨੰੂ ਭਾਵਤਾ ਿਵਚ 
'ਰੁੜHੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਿਫਰਦੇ 
ਸਨ।  

‘ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ’ ਪੜHਨ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲC ਭ ਲC ਭ ਕੇ 
ਪੜHਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ? ਮ9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਿਹਤ ਸਮੀਿਖਆ 
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਤ? ਜਾਣੂ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਵ- ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਿਹਤ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਵਲ ਰੁC ਚਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਿਹਤ 
ਨੰੂ ਨੀਝ ਨਾਲ ਜਾਣਨ/ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਕC ਚੀ ਉਮਰ ਿਵਚ 
ਿਜਹੜੇ ਨੁਕਸ ਮ9 ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਕਦ@ ਨc ਟ ਹੀ ਨਹ@ ਕੀਤੇ 
ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਿਦਸਣ ਲC ਗ ਪਏ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਮ9 ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ 
ਕੰਵਲ ਜੀ ਤ? ਬਹੁਤ ਪ&ਭਾਵਤ ਿਰਹਾ। ਿਜਸ ਗC ਲ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਉਨH � ਵਲ ਵਧੇਰੇ 
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਨH � ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਖੁਲH ਕੇ ਿਮਲਣਾ 
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ਜੁਲਣਾ ਤੇ ਉਨH � ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਉਨH � ਿਵਚ ਿਵਚਰਨਾ। ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਕੰਵਲ ਜੀ 
ਦੇ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮ9 ਉਨH � 
ਦੇ  ਇਨH � ਗੁਣ ਦਾ ਪ&ਸੰਸਕ ਿਰਹਾ।  

੧੯੬੩ ਿਵਚ ਇੰਗਲ9ਡ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਿਟਕ ਜਾਣ ਿਪC ਛ? ਵੀ ਕੰਵਲ ਜੀ 
ਦੇ ਇਨH � ਗੁਣ� ਕਰ ਕੇ ਮ9 ਉਨH � ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਸ�। ਉਨH � ਦਾ ਖੁਲHਾ ਡੁC ਲHਾ 
ਜC ਟਕਾ ਸੁਭਾ, ਿਨਰਸੰਕੋਚ ਗC ਲਬਾਤ, ਪ-ਡੂ ਮਲਵਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਬੋਅ ਸ਼ੋਅ 
ਤ? ਰਿਹਤ ਵਤੀਰਾ, ਉਨH � ਨਾਲ ਮCਲ? ਮCਲ@ ਅਪਣCਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਯਾਰ� ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਪ-ਡੂ ਮਲਵਈ ਯਾਰ� ਦੋਸਤ� ਵ�ਗ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕੰੂਦੇ 
ਸਨ। ਖੈਰ ਇਸ ਸ਼ੁC ਧ ਪ-ਡੂ ਮਲਵਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁਲਕਾਤ ਮੇਰੇ 
ਫਲੀਟ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ੧੯੭੦/੭੧ ਿਵਚ ਹੋਈ।  ਫੇਰ ਤ� ਜਦ 
ਵੀ ਉਹ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵਚ ਆNਦੇ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਹੀ ਜ�ਦੇ। ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਨc ਕ 
ਝੋਕ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਵਲ ਜੀ ਸਨ ਖਾਲਸ ਪ-ਡੂ ਮਲਵਈ, ਜੋ 
ਗਲਤ ਜ� ਠੀਕ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਉਹਦੇ Fਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਿਹੰਦੇ, ਮ9 ਸ� ਵਾਲ਼ ਦੀ 
ਖCਲ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਲੋਚਕ। ਮ9 ਉਨH � ਦੇ ਪ-ਡੂ ਸੁਭਾ ਨੰੂ ਤ� 
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸ� ਪਰ ਉਨH � ਦੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਨਫਰਤ। ਉਨH � ਨੰੂ 
ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਨਹ@ ਭਾNਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਨH � ਦੀ ਬੇਥਵੀ ਭਾਵਕਤਾ, ਤ� ਵੀ 
ਉਨH � ਦੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਪ-ਡੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਲਤਾ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਸੀ।  

ਮੇਰੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨ� ਕ� ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਲੇਖਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਕੰਵਲ ਜੀ ਨੰੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 
‘ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ” ਦੇ ਿਦਨ� ਤ? ਹੀ ਉਨH � ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੇਰ 
ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਨH � ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ 
ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ। 
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 ਉਨH ੀ ਿਦਨੀ ਕੰਵਲ ਜੀ ਇੰਗਲ9ਡ ਦਾ ਚਕਰ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ 
ਸਨ। ਲੰਡਨ ਤ? ਿਨਕਲਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇਵਾਰੀ ਪਰਚੇ ‘ਸੰਦੇਸ਼’ ਦੇ ੨੨ ਜੁਲਾਈ 
੧੯੭੩ ਦੇ ਅੰਕ ਿਵਚ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਿਨੱਘਰ ਿਰਹਾ ਹੈ’ 
ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਿਪਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੜH ਕੇ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 
ਿਕਸਮ ਦੇ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ ਸੋਚ� ਿਵਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਨH � ਦਾ ਿਪਆਰਾ 
ਨਾਵਲਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਿਮਣਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਚੰਤਕ ਨਹ@ 
ਲਗਦਾ ਸੀ, ਿਕNਿਕ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਿਫਰਕਾਪ&ਸਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਬੇਿਸਰ ਪੈਰ ਦਲੀਲ� ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ।  ਇਹ ਲੇਖ ਪੜH ਕੇ ਕੰਵਲ 
ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ&ਿਸਧ ਹਾਸਰਸੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਜ�ਗਲੀ ਨ�  ਕੰਵਲ ਜੀ 
ਨਾਲ ਗC ਲ ਕਰਿਦਆ ਿਕਹਾ, “ਕੰਵਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ 
ਜੇ ਇਸਤਰH� ਿਸC ਖ ਿਫਰਕਾਪ&ਸਤੀ ਦੇ ਹC ਕ ਿਵਚ ਦਲੀਲ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� 
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਿਹੰਦੂ ਘਰ� ਿਵਚ ਜੰਮੇ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਿਕC ਧਰ ਨੰੂ ਜਾਣ? ਕੀ 
ਸਾਨੰੂ ਹੁਣ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਤੋੜ ਿਵਛੋੜਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਜਨ ਸੰਘ’ ਦੀ 
ਗC ਡੀ ਚੜH ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਸਪਾਟ Fਤਰ ਸੀ, “ਤੁਸ@ 
ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮ9 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, 
ਠੀਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ”। 

ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਿਮC ਤਰ� ਨ�  ਬਿਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਵC ਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੌਣ? ਇਸ ਗCਲ ਦਾ ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਮ9 ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ 
ਉਸ ਲੇਖ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿੜHਆ ਤੇ ਉਹਦੇ Fਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਲੇਖ ਿਲਖ 
ਕੇ ਉਸੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਛਪਵਾ ਿਦC ਤਾ। ਉਹ ਲੇਖ ਸੀ ‘ਕੰਵਲ 

ਕਾਮਰੇਡ ਜL ਜਥੇਦਾਰ’। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠ� ਿਦC ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ:-  
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"ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁ ਿਗਣਤੀ ਪ<ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ ਉਨw L ਨੰੂ 

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨw L ਦੀ 

ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ; ਿਕਤੇ ਵM ਧ ਉਨw L 

ਦੀ ਭਾਵਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਨਹp ਤL ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤL ਿਵਚ; ਉਹ 

ਮਾਰਕਸੀ ਸੂਝ ਤ; ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਿਸM ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਜੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਇਸ 

ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗM ਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤL ਿਨਰੀ ਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਵਿਹਣ ਿਵਚ 

ਵਿਹ ਕੇ। ਉਨw L ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨ{  ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲਿਹਰ ਦਾ 

ਸਵਾਰਨਾ ਤL ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਿਵਗਾਿੜਆ ਜ਼ਰੂਰ 

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਿਵਿਗਆਨਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦ<ਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਹੋਵੇ। 

ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਿਦ<ਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨਾ ਉਨw L ਦੀਆਂ ਿਲਖਤL ਿਵਚ ਤੇ ਨਾ ਆਮ 

ਗM ਲ ਕM ਥ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।  

ਮm ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਿਲਖਤL ਨੰੂ 

ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹp ਿਲਆ ਿਰਹਾ। ਭਾਵ� ਉਨw L ਦੀਆਂ ਸਮੁM ਚੀਆਂ 

ਿਲਖਤL ਵੀ ਉਨw L ਨੰੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨ{ ਿੜਉ ਲੰਿਘਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹp 

ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਿਨਘਰ ਿਰਹਾ ਹੈ’ ਿਵਚ ਤL 

ਉਨw L ਨ{  ਐਨ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਪ<ਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਹੇ ਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰL 

ਦਾ ਪ<ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਚੌਹਾਨ ਿਚਰਾ ਤ; ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। ਕੰਵਲ ਜੀ ਵLਗ ਉਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਾਕਸਵਾਦੀ 

ਕਿਹਣ/ ਕਹਾਉਣ ਿਵਚ ਫਖਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ<ਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਿਫਰਕਾ ਪ<ਸਤੀ ਿਵਚ� 

ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਤ ਪ<ਸਤੀ ਤM ਕ ਜਾ ਪੁM ਜਦਾ ਹੈ। ਕੰਵਲ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਿਸM ਖ ਤੇ ਿਸM ਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਜM ਟ ਿਸM ਖ ਬਣ ਜLਦਾ 



 

 
128 

ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਦਸ ਪmਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦਾ ਜM ਟ ਿਸM ਖ 

ਵੀ ਕੇਵਲ ਿਜ਼ਮpਦਾਰ ਜM ਟ ਹੀ ਰਿਹ ਜLਦਾ ਹੈ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਜM ਟ ਨਹp। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ sਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ 

ਕਹਾ�ਦਾ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਿਕਵ� ਵM ਡੇ ਿਜ਼ਮpਦਾਰL ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ 

ਿਗਆ? ਕੰਵਲ ਅਤੇ ਇਨw L ਵਰਗੇ ਹਰੋ ਿਜ਼ਮpਦਾਰ ਜਦ; ਹਾਲp ਪੈਦਾਵਾਰ 

ਦੇ ਨਵ� ਸਾਧਨ ਿਵਕਸਤ ਨਹp ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ; ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦ; ਉਨw L ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ 

ਕਿਮਊਿਨਸਟL ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਾ 

ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਿਗਆ ਤL ਇਨw L ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ� ਆ ਰਹੀ ਵਾਧੂ 

ਆਮਦਨ ਨ{  ਇਨw L ਨੰੂ ਧਨp ਿਕਸਾਨL ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ 

ਿਦM ਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਵ� ਬਣੇ ਧਨੀ ਿਜ਼ਮpਦਾਰL ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲM ਗ ਪਏ। ਸੋ 

ਕੰਵਲ ਹੁਰL ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਹੁਰL ਦਾ ਕਿਮਊਿਨਸਟL 

ਨੰੂ ਛM ਡ ਕੇ ਧਨੀ ਿਜ਼ਮpਦਾਰL ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾ ਖਲੋਣਾ 

ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਨw ੀ ਿਫਰਕਾਪ<ਸਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਨr ਖੀ 

ਗM ਲ ਨਹp।" 

 
ਮੇਰੇ ਉਪ&ੋਕਤ ਲੇਖ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਕੰਵਲ ਜੀ ਨ�  ਇC ਕ ਲੇਖ ‘ਸM ਚ 

ਅM ਖੀ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਹਫਤੇਵਾਰ ਦੇਸ ਪ&ਦੇਸ ਿਵਚ ੯ ਸਤੰਬਰ 
੧੯੭੩ ਨੰੂ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੰੂ ਪੜH ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਕਿਹਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ@ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਿਵਚ ਕੰਵਲ ਦਾ ਿਫਰਕਾਪ&ਸਤ 
ਜC ਥੇਦਾਰ� ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ Fਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ 
ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਕੰਵਲ ਦੇ ਇਨH � ਸ਼ਬਦ� ਨ�  ਦੂਰ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਸੀ-
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“ਦੂਜੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤL ਿਨਕਰL ਵੀ ਕਮਾਦL ਿਵਚ ਸੁM ਟ ਆਏ ਸਨ, 

ਰਾਈਫਲL ਵM ਟੇ ਿਕਸਾਨL ਤ; ਿਸਵਲੀਅਨ ਕਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨM ਠ{  ਸਨ”।  

 
ਉਹ ਿਦਨ ਿਗਆ ਤੇ ਇਹ ਿਦਨ ਆਇਆ। ਉਦ? ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ@ 

ਿਕੰਨਾ  ਪਾਣੀ ਪੁਲ� ਹੇਠo  ਲੰਘ ਚੁC ਕਾ ਹੈ। ਿਫਰਕਾਪ&ਸਤੀ ਵਲ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ 
ਝੁਕਾ ਿਦਨ ਪੁਰ ਿਦਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਿਗਆ। ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲC ਗਾ, ਪੰਜਾਬ 
ਿਵਚ ਿਭੰਡਰ�ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੜHਤਲ ਦੇ ਿਦਨ ਆਏ, ਿਹੰਦੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬC ਸ� 
ਿਵਚ? ਲਾਹ ਲਾਹ ਕੇ hਤਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ, ਫੇਰ ੧੯੮੪ ਦੀਆਂ 
ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਤਵਾਦ ਤੇ ਵC ਖਵਾਦ 
ਦੀ ਅਨH� ਰੀ ਚC ਲੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਵਲ ਜੀ ਿਖਸਕਦੇ 
ਿਖਸਕਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਦੇ ਗਏ।  

ਜੇ ਕੰਵਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਉਹ 
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਹਨ ਤ� ਭਾਵ- ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਿਲਖਦੇ, ਮ9 ਉਨH � 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ@ ਿਲਖਣਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਏ ਰੌਲ਼ ਘਚੌਲੇ 
ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਲਖਣਾ ਿਪਆ।  

ਇਸ ਿਪC ਛ? ਵੀ ਕੰਵਲ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮ9 ਵੀ ਉਨH � ਦਾ 
ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੀ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਵਖਰੇ 
ਿਖਆਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤ� ਮ9 ਿਕN ਉਨH � ਨੰੂ 
ਿਮਲਣ ਤ? ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ? ਿਖਆਲ� ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ&ਦਾਨ ਤੇ ਿਕੰਤੂ ਪ&ੰ ਤੂ ਦੇ 
ਚਲਦੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰੁਝਲ� ਸੁਲਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸCਚ ਦਾ ਚਾਨਣ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ।  
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14. 

ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕC ਤਰੀ 
 

ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਿਸਆਸਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ ਿਸਆਸਤ ਦੀ ਲਾਗ 
ਲC ਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵ- ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤ? ਦੂਰ ਭC ਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, 
ਇਹਦੇ ਨ� ੜੇ ਆ ਹੀ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਹC ਸਾ ਲੈਣੋ 
ਵੀ ਰੁਕ ਨਹ@ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੰਨ 1965 
ਿਵਚ ਜਦ ਮ9 ਡਰਬੀ ਨੰੂ ਪC ਕਾ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮ- ਇC ਥੇ 
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਬ&�ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬ&ਾਚ ਦੇ 
ਚਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਸਨ। ਇਹ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਬ&�ਚ 
ਵ�ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਲਕ ਇਸਨੰੂ ਇਸੇ 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾNਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਵੀ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰC ਖਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�, ਇਸ 
ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ� ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਜਾਗ 
ਪੈਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਬ&�ਚ ਉਸ ਸਮ- ਭਾਰਤੀ 
ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇC ਥੇ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਦੋ ਿਦਨ ਭਾਰਤੀ ਿਫਲਮ� 
ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ? ਆਏ ਕਿਮਊਿਨਸਟ 
ਲੀਡਰ� ਦੀ ਆਓਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਿਖਆਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਬਿਲਕ 
ਮੀਿਟੰਗ� ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 
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ਇਨH � ਮੀਿਟੰਗ� ਲਈ ਸਟੇਜ ਤ� ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਵਰਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਚਾਰ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇC ਕ ਪਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦ੍ੂਰ� ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤ? ਸੀ। ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਇਨH � ਕਾਮਰੇਡ� ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ 
ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਵਖਰੀ ਜC ਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ 
ਤ� ਇਨH � ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤ? ਨਹ@ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ 
ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰH� ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ�ਝੀ ਿਦਖ ਨੰੂ ਵੀ 
ਕਾਇਮ ਰC ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨH � ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵੀ 
ਬਾਖੂਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਇਨH � ਕਾਮਰੇਡ� ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਿਵਚਲੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਲਿਹਰ ਦੀਆਂ 
ਲੋਕ-ਜਥੇਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ 

ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਗ਼ੈਰ hਾਨੰੂਨੀ ਰਹੀ ਸੀ 
ਤੇ  ਆਪਣੇ ਨਾN ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਪਰਸਾਰ ਕਰ ਨਹ@ 
ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨ�  ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 
ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਤਣਾ 
ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 
ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਿਜਹੜੀ ਐਲਾਨੀਆ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਿਵਚ 
ਯਕੀਨ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੰੂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਿਜਸਨ�  ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, 
ਉਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਵC ਸ਼ਕ ਸੀ? 
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ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ&ਾਪਤੀ ਤ? ਿਪC ਛ? ਜਦ? ਨਵ� ਿਵਧਾਨ ਹ?ਦ 
ਿਵਚ ਆਇਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ 
ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰhਾਨੰੂਨੀ ਨਹ@ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵ�ਗ ਖੁਲHੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੁਣ ੇਜਾਣ ਤੇ ਚੁਣਨ 
ਦਾ ਹC ਕ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਨ�  ਤ� ਉਸ ਸਮ- ਤC ਕ 
ਮੰਿਨਆ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਚੁC ਕਾ ਹੈ। ਉਨH � ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਤ� ਹC ਿਥਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹ@ ਨਵ- ਬਣ ੇਰਾਜ ਨੰੂ ਭੰਨ ਕੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਰਾਜ 
ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡੇ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰC ਖਣਾ ਉਨH � ਦੀ 
ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਵੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।  

ਇC ਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� 
‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ 
ਨਹ@ ਸੀ।  ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮ� ਿਵਹਾ ਚੁC ਕੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਿਕN ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ 
ਸਨ? ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮ9ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਰਦੇ 
ਸਮ- ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇੋਹ ਿਖਆਲ ਰਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਸਭਾ ਦਾ 
ਮ9ਬਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵ ੇ ਿਜਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 
ਕ�ਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਇC ਥ? ਤC ਕ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 
ਹਮਦਰਦ ਹੋਵ।ੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਸਭਾ ਿਵਚ ਆ ਹੀ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ 
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਸਮC ਿਸਆਵਾ ਦੇ 
ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਿਜਹੇ 
ਬੰਿਦਆਂ ਿਵਚ? ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਭਾ ਦੀ ਪ&ਧਾਨਗੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 
ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਕਸੇ ਕਿਹੰਦੇ ਕਹਾNਦੇ  ਕਾਮਰੇਡ ਨੰੂ ਹੀ 
ਬਣਾNਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਹ@ ਉਹ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀ ਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ 
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ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾNਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ? ਸਭਾ 
ਦੀਆਂ ਆਮ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਹC ਕ 
ਿਵਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਤ� 
ਕਈ ਵੇਰ ਅਿਜਹੇ ਬੰਿਦਆ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲC ਗ ਪ9ਦੀ 
ਸੀ। 

ਅਿਜਹੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇC ਕ ਹੋਰ  ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੰੁਦਾ 
ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ 
ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਤੇ 
ਫੇਰ ਇਨH � ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪ&ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪ&ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਸਮਤੀ ਕਾਮਰੇਡ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਸ ਨਹ@ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੁC ਪ ਕੀਤੇ ਹੀ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਬੇਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਮ9ਬਰ ਮੰੂਹ 
ਦੇਖਦੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਉਨH � ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤ? ਉਨH � ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਫੈਸਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ� ਦੀ ਬ&�ਚ ਿਵਚ ਹੋ ਚੁC ਕੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। 

ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਮ9ਬਰਿਸ਼ਪ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ 
ਖੁਲHੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ- ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ 
ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਿਕN ਨਾ ਹੋਣ। ਆਖਰ ਯ.ੂ ਕੇ. ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ�ਝੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨH � ਲਈ ਸ�ਝੀ ਜਦੋਿਜਹਦ ਹੀ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਜਸਤਰH� ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਰਤੀ 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀਆ ਇਕCਤਰਤਾਵ� ਿਵਚ ਕ�ਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦC ਲ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਤ? ਵਖਰੇ ਿਖਆਲ ਰC ਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਪਰਚਾਰ 
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨH � ਤ? ਵਖਰੇ ਿਖਆਲ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 
ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹ@ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  
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ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬ&ਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਘੋਰ ਿਕਸਮ 
ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ� ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਜਦੋਿਜਹਦ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਜਦੋਿਜਹਦ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ 
ਮ਼ੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪC ਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਨਹ@ ਹੋ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਤ? ਆਏ ਕ�ਗਰਸੀ ਲੀਡਰ� ਤੇ 
ਵਜ਼ੀਰ�  ਿਵਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ। Nਝ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ 
ਦੇ ਜਲਿਸਆਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਮਸਲੇ ਿਵਚਾਰਨ 
ਦੀ ਥ� ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ�ਗਰਸੀ ਗੌਰਿਮੰਟ ਿਵਰੁਧ ਤੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ 
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਹC ਕ ਿਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲC ਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ 
ਕਾਰਣ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਗਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨ�  
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜHੀਆਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ&ਭਾਵਕ ਰੋਲ ਤ� ਅਦਾ ਕਰ ਨਹ@ 
ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਿਖਲਾਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਮ9 ਸੋਚਦਾ ਸ� ਿਕ ਹਰ ਤਰH� ਦੇ ਿਸਆਸੀ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮ਼ੂਲ 
ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕCਠ�  ਕਰਨ ਦੀ ਿਤC ਖੀ 
ਲੋੜ ਹੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਤ� ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ 
ਦੀ ਿਦਖ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਰਬ ਸ�ਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਿਦC ਖ 
ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ।  ਕਾਮਰੇਡ ਆਪ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਨਹ@ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗC ਲ  ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ@ ਸਨ।   

ਮ9 ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਿਦਲ? ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਸ� ਤੇ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇC ਕ ਸਭਾ ਿਵਚ 
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ਇਕCਠ�  ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਨਸਲਵਾਦ 
ਿਵਰੋਧੀ ਜਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਇਸਤਰH� ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦ9ਤ ਿਵਰੁਧ ਲਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  

ਮ9 ਡਰਬੀ ਆਉਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਪC ਛ? ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ 
ਮ9ਬਰ ਬਣ ਿਗਆ ਪਰ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਿਪC ਛ? ਹੀ ਮ9 ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲC ਗ ਿਪਆ 
ਸ� ਿਕ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੁਧ ਜਦੋਿਜਹਦ ਿਵਚ ਤ� ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿਹC ਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸ� ਜੇ ਮ9 ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸਸੋਸੀਏMਨ 
ਦਾ ਵੀ ਮ9ਬਰ ਹੋਵ�। ਪਰ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 
ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਭਾਰਤੀ 
ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏMਨ ਦਾ ਮ9ਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ� ਨਹ@, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮ9 ਕੁਝ ਦੁਿਚC ਤੀ ਿਵਚ ਸ�। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਕਿਹੰਦੇ 
ਕਹਾNਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮ9 ਗC ਲ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਹ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ ੇਕੁਝ 
ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤ� ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਮ9ਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ 
ਸੀ, ਇC ਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮ9ਬਰ� ਿਵਚ ਵੀ ਤ� ਮਤਭੇਦ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। 
ਅਸੂਲ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘC ਟ ਿਗਣਤੀ ਵC ਖਰੇ ਿਖਆਲ ਵਾਲੇ 
ਮ9ਬਰ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚC ਲਣ। ਮ9 ਬਹੁਸਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮ9ਬਰ� ਨੰੂ 
ਸਿਹਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਿਜਹਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ�। ਉਹਦੇ ਕਿਹਣ ‘ਤੇ ਮ9 
ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮ9ਬਰ ਬਣ ਿਗਆ।  

ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵ@ ਭਰਤੀ Mੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� 
ਇਹਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ� ਨ�  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਰਤੀ 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਉਨH � ਕਾਮਰੇਡ� ਨੰੂ ਹੀ ਪ&ਧਾਨ ਜ� ਸਕC ਤਰ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਵC ਧ ਤ? ਵC ਧ ਮ9ਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਮ9ਬਰਿਸ਼ਪ ਬੰਦ 
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ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ� ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਮ9ਬਰ ਸਭ ਤ? ਵC ਧ ਸਨ। ਗC ਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਿਕ 
ਉਸੇ ਕਿਹੰਦੇ ਕਹਾNਦੇ ਲੀਡਰ ਨ�  ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾN ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 

ਲਈ ਪੇM ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ� ਨ�  ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 
ਿਵਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤੀ ਿਕ ਮ9 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵ� ਮ9ਬਰ ਹ�, ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹ@ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 
ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਹC ਕ ਿਵਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਡC ਿਟਆ ਿਰਹਾ ਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਦਾ ਨਵ� ਮ9ਬਰ ਹੋਵੇ ਜ� ਪੁਰਾਣਾ, ਦੋਹ� ਦੇ ਹC ਕ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਲਈ ਆਖਰ ਮੈਨੰੂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਿਗਆ।  

ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਪC ਛੋ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਬੀ ਬਰ�ਚ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ� ਵਲ? ਮੈਨੰੂ ਚੋਣ ਤ? ਪਿਹਲ� 
ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਸ�ਭਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 
ਿਵਚ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਿਸC ਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇC ਕ ਕਲਪਨਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ 
ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ9 ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ 
ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰC ਖ ਿਦC ਤੀ ਿਕ ਸਭਾ ਦੇ 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕCਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਿਜਵ- ਿਕ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਕCਤਰ, 
ਸਪੋਰਟ ਸਕCਤਰ ਆਿਦ। ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। 

ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਦਨ ਿਨਯਤ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ&ਧਾਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮ- ਿਸਰ 
ਪੁC ਜ ਿਗਆ। ਲC ਗ ਪCਗ ਸਾਰੇ ਨਵ- ਮ9ਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਪ&ਧਾਨ ਨ�  ਨਵ@ 
ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇC ਕ ਿਲਸਟ ਪੇM ਕਰ ਿਦC ਤੀ। ਇਸ ਿਲਸਟ ਨੰੂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਜ� ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ� ਰC ਦ। ਦੋ ਬੰਿਦਆਂ ਨ�  ਪ&ਧਾਨ ਅਤੇ 
ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨ� ਿਦC ਤੇ। ਪਰ ਉਨH � ਦੀ ਗC ਲ ਚਲ 
ਨਹ@ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਲਸਟ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜ� 
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ਰCਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨH � ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਨH � ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਿਲਸਟ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਨਵ@ ਿਲਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਰਦੇ ਤ� ਉਹ ਤ� 
ਹੀ ਜੇ ਉਨH � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਸਟ ਦੇ ਹC ਕ ਿਵਚ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਦੀ 
ਆਸ ਹੰੁਦੀ।  ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ&ਧਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਲਸਟ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ 
ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮ9 ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਤੇ ਪ&ਧਾਨ ਅਜੀਤ 
ਦੁਸ�ਝ ਬਣ ਿਗਆ। 

 
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਬ&�ਚ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਬਣਨ 

ਿਪC ਛ? ਸਭ ਤ? ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਮ9 ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ 
ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵ- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲC ਗ ਪਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਿਮਲਣ ਲC ਗ ਿਪਆ।  

ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਬਣਨ ਿਪC ਛ? ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਿਦਵਸ ਆਇਆ ਤ� ਮ9 ਉਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬ&ਤਾਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਸC ਦਾ-ਪCਤਰ ਭੇਜ ਿਦC ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸC ਦੇ ‘ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ 
ਲੇਖਕ ਗਏ। ਡਰਬੀ ਦੇ ਿਕੰਗਜ਼ ਹਾਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵੇਰ ਇੰਨਾ ਵਡਾ 
ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਿਕ ਹਾਲ ਤ� ਸਾਰਾ ਭਰ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ, ਗੈਲਰੀਆਂ ਿਵਚ 
ਵੀ ਿਤਲ ਧਰਨ ਨੰੂ ਥ� ਨਹ@ ਸੀ। ਇਸਤਰH� ਮ9 ਡਰਬੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 
ਸਭਾ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹC ਦ ਤC ਕ ਸਮੁC ਚੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 
ਿਦC ਖ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ। 
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ਗੁਰਦਆੁਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣL ਿਵਚ ਸੁਯਗੋ ਅਗਵਾਈ  
 ਡਰਬੀ ਦੇ ਸਮੁC ਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਸੀਆਂ ਨ�  ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� 

ਇਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਦ� ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 
ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮ� ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਉਦਮ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਿਕਸੇ 
ਤਰH� ਦੇ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਤੋ ਿਬਨ� ਉਨH � ਕੁਝ ਬੰਿਦਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ 
ਸੀ, ਿਜਨH � ਨ�  ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਵਧ ਚੜH ਕੇ ਿਹC ਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 
ਦਾ ਪ&ਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਢC ਡਾ ਤੇ ਸਕCਤਰ ਮਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਢੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਦੋਵ- ਮੋਨ�  ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮ9ਬਰ ਵੀ ਉਨH � ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਮੁੜ ਕੇਸਾਧਾਰੀ 
ਬਣਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਿਰਵਾਜ ਹੀ ਨਹ@ ਿਪਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘਣ 
ਿਪC ਛ? ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਨ�  ਕੇਸ ਰC ਖ ਲਏ ਤੇ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹ?ਦ 
ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ, ਤ� ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ� ‘ਤੇ ਿਕੰਤੂ ਪ&ੰ ਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆਂ ਵਲ? ਨਵ@ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਪਿਹਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਤ� ਿਨਰਸਵਾਰਥ 
ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨH � ਨੰੂ ਸੰਗਤ ਨ�  ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ 
ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਵ@ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 
ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਚੋਣ ਿਕਵ- ਕਰਵਾਈ ਜ�ਦੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਧਾਨ ਤ� ਹੈ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਿਵਧਾਨ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। 

ਮ9 ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਸਾਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ 
ਿਵਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਿਵਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵ@ 
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ 
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ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰH� ਹੀ ਅਸ@ ਡਰਬੀ ਦੇ ਸਮੁC ਚੇ 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿਵਚ ਏਕਾ ਰC ਖਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰੂ ਫੁC ਟ ਪਾਊ ਅਨਸਰ� ਦੇ 
ਹC ਥ� ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ? ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹ�। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ 
ਿਵਰੁਧ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਸਮਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਈ।   

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸC ਦੇ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 
ਜਾਣ ਲC ਗ ਪਏ। ਮੈਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਿਸਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਚੋਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮ9 ਪ&ਭਾਵਤ ਕਰਨ 
ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਨਵ� ਿਵਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵ@ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਲC ਗ 
ਗਈ।  ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਅਸ@ ਅਿਜਹਾ ਿਵਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋ 
ਗਏ, ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜ� ਿਸਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਿਹC ਸਾ ਨਹ@ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਵਧਾਨ ਸੰਗਤ ਨ�  ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦC ਤਾ।  

ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਿਡਉਟੀ ਲC ਗ ਗਈ, ਿਕNਿਕ 
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸ@ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹ�। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮ9 ਸਿਹਮਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਵਚ 
ਸਫਲ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਅਸ@ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ‘ਸCਭੈ ਸ�ਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ' ਦੇ 
ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਗੇ ਰC ਖ ਕੇ ਯਤਨ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਕੀਤੇ ਿਕ ਨਵ@ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 
ਵੀ ਸਰਬ-ਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਿਫਰਕਾ 
ਪ&ਸਤ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਿਕਆ।  
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ਨਸਲਵਾਦੀ ਭਦੇ ਭਾਵ ਿਵਰੁਧ ਘਲੋ 
ਇਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਨਸਲ ਰੰਗ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਿਸਖਰ� Fਤੇ 

ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਬ&ਤਾਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਇਹਦੇ ਿਵਰੁਧ ਜਦੋਿਜਹਦ 
ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰਬੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ� 
ਿਵਚ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਖਬਰ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ 
ਸਨ। ਕੰਮ ਲC ਭਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ  
ਚਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਬੀ ਬ&�ਚ ਨ�  ਇਸ ਿਵਰੁਧ 
ਜਦੋਿਜਹਦ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।  

ਪCਬ� ਕਲC ਬ� ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਡਰਬੀ ਦੇ ਇC ਕ 
ਪCਬ ਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਿਵਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਬਰ�ਚ 
ਨ�  ਜਦੋਿਜਹਦ ਹੀ ਨਹ@ ਕੀਤੀ ਬਲਿਕ ਿਜC ਤ ਵੀ ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਪC ਬ 
ਦੇ ਲਾUਜ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਖੜHਣ ਿਦC ਤਾ ਜ�ਦਾ 
ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜ� ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲਾUਜ ਿਵਚ ਚਲਾ 
ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ ਜ�ਦਾ।  

ਮ9 ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਇC ਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਿਪC ਛ? ਉਸ ਪCਬ ਿਵਚ ਬੀਰ ਪੀਣ ਗਏ ਤ� ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਲਾUਜ ਦੀ ਥ� ਦੂਜੇ 
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਸ@ ਲਾNਜ ਛC ਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 
ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤ� ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਨਸਲਵਾਦੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਹੈ। ਅਸ@ ਇਹਦੇ ਿਵਰੁਧ ਪ&ੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹ�”। ਇਹ 
ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸ@ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪC ਬ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਿਪਕਿਟੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਸ@ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 
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ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸC ਦ ਿਲਆ ਤੇ ਿਪਕਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸ@ ਪC ਬ ਿਵਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲ9ਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾNਦੇ ਿਕ ਪCਬ 
ਮਾਲਕ� ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਿਨੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹਦਾ 
ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। 
ਸਾਡੀ ਿਪਕਿਟੰਗ ਹਫਤਾ ਭਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਨ�  ਤ� 
ਸਾਡਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਗੋਿਰਆਂ ਨ�  ਵੀ ਸਾਡੀ ਿਪਕਿਟੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਪCਬ ਦੇ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਝੁਕਣਾ ਿਪਆ ਤੇ ਉਨH � ਨ�  ਆਪਣੀ 
ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦC ਤਾ।  ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ� ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਿਜਤ ਦਾ ਚੋਖਾ 
ਚੰਗਾ ਪ&ਭਾਵ ਿਪਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ� ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲC ਗ ਪਈ। 

  

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕL ਿਵਚ ਫੁM ਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨL ਦਾ ਿਵਰੋਧ 
ਇਸ ਦੇਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਜਦ ਮ9 ਸਾਊਥਾਲ 

ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸ�, ਉਸ ਵੇਲੇ Fਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਬਣ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਇਹਦੇ ਮ9ਬਰ ਕੇਵਲ ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹ@ ਸਨ, 
ਸਗ? ਲੰਡਨ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਵੀ 
ਸਨ। ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ 
ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ? ਹੀ ਗਏ ਸਨ।  ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਆNਦੇ ਵੀ 
ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਆਖਰ ਲੇਖਕ ਵੀ ਿਕੰਨ�  ਕੁ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭਾ 
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ� ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ।   

ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪ&ਧਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਿਚਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਰਲ 
ਸਕCਤਰ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮ9ਬਰ� 
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ਿਵਚ? ਇC ਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਔਹਦੇਦਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਵਰਨ 
ਚੰਦਨ ਨ�  ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾN ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ 
ਜਨਰਲ ਸਕCਤਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਦਨ 
ਇਸ ਸਭਾ ਤ? ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ�  ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਦC ਤੇ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ 
ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮ9ਬਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ 
ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮ9 ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ� ਦੀ ਵਖਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹC ਕ ਿਵਚ 
ਨਹ@ ਸ�। ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਇC ਥੇ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਤ� ਪੰਜਾਬੀ 
ਲੇਖਕ ਹਨ, ਉਨH � ਨੰੂ ਪ&ਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਨਾ-ਪ&ਗਤੀਵਾਦੀਆ ਿਵਚ ਵੰਡਣਾ ਨਾ 
ਤ� ਲੇਖਕ� ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ&ਗਤੀ ਦੇ ਪ�ਧੀਆਂ ਲਈ। ੧੯੬੮ 
ਿਵਚ ਜਦ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨ�  ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਵਚ 
ਇਹ ਗCਲ ਤੋਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮ9 ਆਪ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ 
ਐਸੋਸੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮ9ਬਰ ਬਣ ਚੁC ਕਾ ਸ�। ਮ9 ਉਸ ਸਮ- ਦੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 
ਸਕCਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਿਸC ਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਏ 
ਪੁC ਛੀ ਤ� ਉਹਨ�  ਸਾਫ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਿਲਖਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 
ਿਖਆਲ ਨੰੂ ਰC ਦ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਕੇਵਲ ਨੂਰ ਤੇ ਢੰਡ ਵਰਗੇ ਇC ਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ 
ਿਜਹੜੇ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਕ ਿਵਚ ਸਨ।   

ਅਗਸਤ ੧੯੬੯ ਿਵਚ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸC ਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿਦਵਸ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਬ&ਤਾਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਆਏ, 
ਤ� ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤ� ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸਵਰਨ 
ਚੰਦਨ, ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਅਤੇ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸੰਘ ਨੂਰ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ 
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ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਰੁਕ 
ਗਏ। ਦਿਸਆ ਇਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਿਹਤਕ ਮਸਿਲਆਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ 
ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ। 
ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਡਰਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ� ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ� ਤ? ਿਬਨਾ ਰੁੜਕਾ 
ਕਲ� ਵਾਲਾ ਅਜੀਤ ਅਣਖੀ, ਨਿਰੰਦਰ ਦੁਸ�ਝ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਿਦਕ ਵੀ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨ�  ਪਰਚਾ ਪਿੜHਆ “ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸੋਧਵਾਦ ਤ; ਖਤਰਾ”।  ਇਸ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਇਹ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ ਿਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸੋਧਵਾਦ ਤ? ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮ9 ਪਰਚੇ ਉਤੇ ਬੋਲਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਪਿਹਲੀ 
ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਿਵਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤ? 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵ@ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਚੰਦਨ ਹੁਰ@ ਇਹ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਨH � ਦੀ ਪ&ਸਤਾਵਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਕੇਵਲ ਕਿਮਊਿਨਸਟ 
ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਮ9ਬਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹੀ ਬਣਨ? ਕੀ ਦੋ ਹC ਥ� 
ਦੀਆਂ Nਗਲ� Fਤੇ ਿਗਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ� ਿਵਚ ਫੁC ਟ 
ਪਾ ਕੇ ਢਾਈ ਇC ਟ ਦੀ ਵਖਰੀ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ ਜ� ਸਾਰੇ 
ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇC ਕ ਮੁC ਠ ਰC ਖ ਕੇ ਉਨH � ਿਵਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ&ਭਾਵ 
ਵਧਾਉਣਾ। ਮੈਥ? ਿਪC ਛ? ਿਜੰਨ�  ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨ�  ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ 
ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਨ੍ੂਰ ਅਤੇ ਢੰਡ ਹੀ ਹC ਕ ਿਵਚ 
ਬੋਲੇ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਸਮਤੀ ਨ�  ਰC ਦ ਕਰ ਿਦC ਤਾ।   

ਉਸ ਸਮ- ਤ� ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਅਤੇ ਨੂਰ ਚੁC ਪ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦੋ ਕੁ 
ਸਾਲ ਿਪC ਛ? ਉਨH � ਨ�  ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਗ&ੇਟ ਿਬ&ਟੇਨ ਦੇ ਨਾN ਹੇਠ ਮੀਿਟੰਗ� ਕਰਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
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ਿਦC ਤੀਆਂ। ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨੰੂ ਸC ਦਣ ਦੀ ਉਨH � ਨ�  ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਮੈਨੰੂ 
ਤ� ਉਨH � ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ 
ਤ� ਇਸ ਗC ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲC ਗਣ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਿਕ ਨੂਰ ਤੇ ਢੰਡ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਪਣੀ 
ਸਭਾ ਨੰੂ ਅਗਸਤ ੧੯੬੯ ਿਵਚ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਹੰਦੀ ਤੇ 
ਿਲਖਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਉਨH � ਦਾ 
ਮਤਾ ਰC ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮ- ਨਾ ਉਨH � ਨ�  ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦ੍ੂਰ 
ਸਭਾ (ਸਰਬ ਬ&ਤਾਨੀਆ) ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ 
ਭਾਰਤੀ ਕਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕN ਇਨH � ਦੋਹ� 
ਸਭਾਵ� ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਢੰਡ-ਨੂਰ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।  

ਮੇਰਾ ਨਾ ਤ� ਨ੍ੂਰ ਤੇ ਢੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਿਵਰੋਧ ਸੀ ਨਾ ਸਵਰਨ 
ਚੰਦਨ ਨਾਲ। ਇਨH � ਿਤੰਨ� ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਮਤਰਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਤੇ ਮ9 ਇਨH � ਦੇ 
ਚੰਗੇ ਗੁਣ� ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਸ�, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇਨH � ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ 
ਕਰਨੀ ਪਈ ਤ� ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇC ਕ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ 
ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਸਦਾ ਿਸC ਟਾ ਬ&ਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਲੇਖਕ� ਦੀ ਫੁਟ ਿਵਚ ਿਨਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨ�  ਨਾ ਤ� ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਪ&ਗਤੀਸ਼ਲੀਤਾ ਤੇ 
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ, ਸਗ? ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁC ਝ ਸੀ। 

ਿਪC ਛ? ਜਾ ਕੇ ਨੂਰ ਤੇ ਢੰਡ ਦੋਹ� ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਿਵਚ? ਕC ਢ ਿਦC ਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਸਤਰ� ਿਲਖਦੇ ਸਮ- ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁC ਕੇ 
ਹਨ ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ� ਿਵਚ ਫੁC ਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ ਨੰੂ। ਪਤਾ ਨਹ@ 
ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੁਲ� ਹੇਠo  ਲੰਘ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਚਰ ਹੋਇਆ ਢੰਡ ਤੇ ਨੂਰ ਦੋਵ- 
ਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਰੋਗ� ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਛC ਡ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 
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ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕCਠ�  ਨਹ@ ਹੋ 
ਸਕੇ। 

                          **** 

    ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ� ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ 
ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ� ਨੰੂ ਸਭਾ 
ਦੇ ਲੀਡਰ� ਨ�  ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ@ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮ9 ਵੀ ਬਦਿਲਆ 
ਨਹ@ ਸ�, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਮਉਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਿਨਰਿਣਆਂ 
ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਡੇਢ ਕੁ 
ਸਾਲ ਮ9ਬਰ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਭਾਰਤੀ ਕਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 
ਮ9ਬਰੀ ਤ? ਿਤਆਗ ਪCਤਰ ਦੇ ਿਦC ਤਾ।  

ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਬਰ�ਚ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕC ਤਰੀ ਮ9 
ਹਾਲ@ ਛC ਡੀ ਨਹ@ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ� ਨ�  ਮੈਥ? ਿਬਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਭਾ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਿਦC ਤੇ 
ਿਬਨ� ਆਪ ਹੀ ਮੀਿਟੰਗ� ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭਾ ਦੀ ਨਵ@ ਮ9ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਉਨH � ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਪੁC ਿਛਆ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਿਕ ਉਨH � ਦਾ ਇC ਕ ਸੋਧਵਾਦੀ 
ਤ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਮ9 ਖੁਸ਼ ਸ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਰC ਖਣ 
ਦੀ ਘੁਟਣ ਤ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸ�। ਪਰ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਇC ਕ ਚੁC ਭਣ ਿਜਹੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਰਹੀ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 
ਦੀ ਸ�ਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਫੇਰ 
ਵੀ ਮ9 ਇਨH � ਕਾਮਰੇਡ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵ- ਹੀ ਰC ਖੇ, ਿਕNਿਕ 
ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਿਜਨH � ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਿਸਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ 
ਮਸਿਲਆਂ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
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ਡਾਕਖਾਨ{  ਦੀ ਨੌਕਰੀ 
 

 ੧੯੬੬ ਈ: ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰਆਮ ਿਸੰਘ ਦਾ ਦੇਹ�ਤ 
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮ9 ਇੰਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਜਵ- ਿਕ ਮੇਰੇ 
ਸਾਰੇ ਸੁਪਨ�  ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਧਰਕਾਰਦਾ ਸ� ਿਕ ਮ9 
ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮ- ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਿਜਹਨ�  
ਮੈਨੰੂ ਮ� ਵ�ਗ ਪਾਿਲ਼ਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪ ਵ�ਗ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਛ� ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਸ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਿਕ&ਤਘਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ 
ਮਤਲਬ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ ਪ&ਦੇਸ� ਿਵਚ ਭਟਕਣ ਦਾ? ਪਰ ਸਮ� ਬੜਾ 
ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ। ਸਮ� ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਭਰ ਜ�ਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਮਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਿਪC ਛ? ਹੁਣ 
ਵੀ ਕਈ ਵੇਰ ਅਚਾਨਕ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਨੰੂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਿਡਗੰੂ ਿਡਗੰੂ ਕਰਨ ਲC ਗ ਪ9ਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ 
ਮ9 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸਆਸੀ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵਅਸਥ 
ਰC ਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਇਨH � ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ ਤੰਗੀ 
ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹCਲ ਤ� ਨਹ@ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।  

ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਮਨc ਅਵਸC ਥਾ ਸੀ ਜਦ ੧੯੬੯ ਦੇ 
ਜੂਨ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਚੌਦ� ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਇC ਕ ਹੋਰ ਪੁC ਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ 
ਿਦC ਤਾ। ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਤ� ਕੋਈ ਘਾਟ 
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ਵਾਧ ਹੰੁਦੀ ਨਹ@। ਇC ਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ 
ਲ9ਦਾ ਹੈ।  ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਜੇ ਗ਼ਮ ਆNਦੇ ਹਨ ਤ� ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਮ9 ਖੁਸ਼ ਸ� ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਨ�  ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੰੂ ਮੈਥ? ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ 
ਮੈਨੰੂ ਇC ਕ ਪੁC ਤਰ ਦੇ ਿਦC ਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪੁC ਤਰ ਿਜਹਦਾ 
ਨਾN ਮ9 ਸੁਕੀਰਤ ਰC ਿਖਆ ਸੀ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮ9 ਉਹਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤ? ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਫਾ ਸਮਝਦਾ ਸ�।  

 ਐਨ ਇਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਡਰਬੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਨ�  
ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਪੋਸਟਮੈਨ� ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਕਿਢਆ। ਪਤਾ ਲC ਗਾ 
ਸੀ ਿਕ ਪੋਸਟ ਫਸ ਿਵਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਚੋਖਾ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਦਰਖਾਸਤ 
ਭੇਜ ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਈ ਸCਦਾ ਆ ਿਗਆ। ਿਜਹੋ 
ਿਜਹੇ ਤੇ ਿਜੰਨ�  ਕੁ ਆਮ ਿਗਆਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਪੋਸਟਮੈਨ ਰC ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, 
ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇੰਟਰਵੀਊ 
ਿਵਚ? ਮ9 ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲਗ ਿਗਆ ਤੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਰC ਖ 
ਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸ਼ਫਟ� ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਿਦਨ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ 
ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਜਾਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੌਢੇ ਵਲ਼ੇੇ ਜ� ਰਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਿਚC ਠੀਆਂ 
ਛ�ਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਕੁ ਵਜੇ 
ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਿਸ਼ਫਟ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਮੈਨ� ਨੰੂ ਛੁਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ 
ਪੋਸਟਮੈਨ� ਦੀ ਥ� ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ 
ਓਵਰਟਾਈਮ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਢੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਅC ਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ 
ਖਤਮ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਉਨH ੀ ਿਦਨ@ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਦਾ ਛ�ਟੀ ਦਫਤਰ ਡਰਬੀ ਦੇ 

ਐੱਸਕੌਰਟ ਡਰਾਈਵ ‘ਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ� ਅC ਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ 
ਠੰਢ ਿਵਚ ਠੁਰਕਿਦਆਂ, ਸੰੁਨਸਾਨ ਰਾਹ@ ਮੀਲ ਭਰ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਆਉਣਾ 
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ਪ9ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵੇਰ ਪCਬ� ਕਲC ਬ� ਿਵਚ? ਰC ਜ ਕੇ ਿਨਕਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗਾਲ਼� ਵਰਗੇ ਲਲਕਾਰੇ ਸੁਣਨ�  
ਪ9ਦੇ।  ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਕੇ ਗਲ਼? ਹੀ ਨਾ ਫੜ 
ਲਵੇ। 

ਓਵਰਟਾਈਮ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ� ਦੇ ਿਮੰਨਤ ਤਰਲੇ 
ਵੀ ਕਰਨ�  ਪ9ਦੇ ਸਨ। ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰH� ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ ਅਯੋਗ ਹੀ 
ਸ�। ਫੇਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ੨੫ ਕੁ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਇC ਥੇ 
ਕੈਸ਼ ਨਹ@ ਿਮਲਦੀ ਸੀ। ਿਸC ਧੀ ਆਪਣੇ ਬ9ਕ ਅਕਾUਟ ਿਵਚ ਆ ਜ�ਦੀ ਸੀ। 
ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਦੇ ਆਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ9 ਜਾਇਰੋ ਬ9ਕ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 
ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਅਕਾUਟ ਖੋਲ� ਿਲਆ। ਇਹ ਬ9ਕ ਪੋਸਟ ਆਫਸ� ਰਾਹ@ ਹੀ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ? ਨ� ੜਲੇ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹ� 
ਿਵਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਇC ਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਵੀਹ ਪLਡ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

 ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਕਦ@ ਵੀ ਇਸ ਬ9ਕ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ 
ਕੀਤਾ, ਭਾਵ- ਜਾਇਰੋ ਚੈੱਕ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੋਸਟ 
ਔਫਸ ਵੀ ਘਰ ਤ? ਨ� ੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਮ9 ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਿਲਆ ਿਦੰਦਾ ਸ�। ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪ ਦੁਕਾਨ� ਤ? ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਘC ਟ ਹੀ ਜ�ਦੀ 
ਸੀ। ਭਾਵ- ਮ9 ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਉਹਨੰੂ ਕਿਹ ਚੁC ਕਾ ਸ�, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹC ਥੀ 
ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹ@ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਮ9 ਸੋਚਦਾ ਸ�, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਹਸਾਬ 
ਰC ਖਣ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤ? ਬਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮ9 ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹ@ ਿਦੰਦਾ 
ਸ� ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਬC ਚੇ ਵੀ ਸ�ਭਣੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ।  ਮ9 ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਵਸਤ ਖਰੀਦ 
ਕੇ ਿਲਆ ਿਦੰਦਾ ਸ�। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਨਹ@ ਜ�ਦਾ ਸ�। 
ਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਆਨ�  
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ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਿਲਖਵਾ ਿਦੰਦਾ ਸ� ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪ ਹੀ 
ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਪੈਸੇ ਤ� ਅC ਗੇ ਨਾਲ? ਵC ਧ ਆਉਣ ਲC ਗ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ 
ਦੂਰ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਦਨ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਿਵਚ ਤ� ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹ@ 
ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨ@ਦ ਤ� 
ਿਦਨ ਨੰੂ Nਝ ਹੀ ਘC ਟ ਆNਦੀ ਸੀ, ਉਪਰ? ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢਣ� ਦੇ 
ਆਦਮੀ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵ- ਆਪਣੇ 
ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਖਲਾਉਣ ਤੇ ਸੁਆਉਣ ਿਪC ਛ? ਗC ਪ ਸ਼C ਪ ਦਾ ਝCਸ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਉਨH � ਦੀ ਦਾਦਰ-
ਕੰਠੀ ਿਹੜ ਿਹੜ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨ@ਦ ਨੰੂ ਵੀ ਉਡਾ ਿਦੰਦੀ। ਉਨH � ਦੀ ਿਹੜ 
ਿਹੜ ਉੰਨਾ ਿਚਰ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤC ਕ ਮੇਰੀ ਨ@ਦ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ 
ਉਡ ਨਾ ਜ�ਦੀ। ਫੇਰ ਐਵ- Fਸਲ ਵC ਟੇ ਲ9 ਿਦਆਂ ਲ9 ਿਦਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ 
ਦਾ ਸਮ� ਹੋ ਜ�ਦਾ।  

 

੧੯੭੨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮ� ਦਾ ਦੇਹ�ਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਪਣੀ 
ਬਦਨਸੀਬੀ ‘ਤੇ ਝੂਰਨ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸ�? ਮ� ਦਾ ਦੁC ਖ� 
ਭਿਰਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅC ਖ� ਅਿਗ{ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ9 ਮ� ਨੰੂ ਕਦ@ 
ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਜ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮ- ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ 
ਸਿਕਆ। ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬC ਦਲ ਹੋਰ ਗੂੜHੇ ਹੰੁਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੁਝ ਨਹ@ 
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰ�? ਸੋਚਦਾ ਸ�, “ਇੰਝ ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ 
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੇਹ�ਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮ9 ਉਨH � ਦੇ ਮੰੂਹ 
ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਾ ਨਹ@ ਸਕਣਾ”।  
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ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ&ੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇC ਕ ਹੋਰ ਪੁC ਤਰ ਨ�  
ਜਨਮ ਲੈ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਮੇਰੇ ਸਣੇ ਸC ਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ 
ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਸ� ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ�  ਹੁਣ ਦੂਰ 
ਦੀ ਗC ਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਿਜN ਿਜN ਬC ਿਚਆਂ ਨ�  ਵC ਡੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਨH � ਦੇ 
ਖਰਚ ਵੀ ਤ� ਵਧਣੇ ਸਨ। ਅਿਜਹੀ ਅਵC ਸਥਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ‘ਤੇ 
ਅਸਰ ਅਵC ਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਿਵਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇC ਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਘੁਟਣ 
ਿਜਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹੰਦੀ।  

 

ਇCਕ ਿਦਨ ਡਾਕ ਵੰਡਦੇ ਸਮ- ਿਕਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਚC ਠੀਆਂ ਅੰਦਰ 
ਸੁਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅC ਗੇ ਬਣੇ ਪੌਡੇ Fਤਰ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ ਪੈਰ ਗਲਤ ਰC ਿਖਆ 
ਿਗਆ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮਚਕੋੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਪੈ 
ਿਗਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ� ਤC ਤੇ ਘਾਅ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਜਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੂਟ 
ਲਾਹੁਣ ਲC ਗਾ ਤ� ਬੂਟ ਪੈਰ ਿਵਚ? ਮਸ� ਲਾਹ ਸਿਕਆ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਲੂਣ ਵਾਲੇ 
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸL ਿਗਆ। 

ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮਸ� ਮਸ� ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਤ� 
ਿਗਆ ਪਰ ਪੈਰ ਿਵਚ? ਚੀਸ� Fਠਣ ਲC ਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ 
ਲC ਗਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ. 
ਇਸ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦC ਸ ਕੇ ਛੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਆ 
ਿਗਆ। ਸੋਚਦਾ ਸ�, ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦੁਖਣੋ ਹਟ 
ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੈਰ ਦਾ ਸੋਜਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਿਗਆ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ।  

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸC ਿਦਆ। ਉਹਨ�  ਜ�ਚ ਪੜਤਾਲ 
ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਪਤਾ ਲC ਗਾ, ਹC ਡੀ ਟੁC ਟੀ ਤ� ਨਹ@ ਪਰ ਪੈਰ ਵਧੇਰੇ ਮਚਕੋਿੜਆ ਜਾਣ ਨਾਲ 
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ਹCਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁC ਜਾ ਹੈ। ਪੈਰ� ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ 
(ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ) ਨ�  ਪੈਰ ਉਪਰ ਇC ਕ ਜਰਾਬ ਿਜਹੀ ਚਾੜH ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰੂ ਹਰ 
ਰੋਜ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ 
ਤੋਰ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗC ਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੈਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਇC ਕ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਿਪਆ।  

ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਰਿਹਣ ਸਮ- ਪੂਰੀ 
ਤਨਖਾਹ ਿਦC ਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਦੇ ਉਪਰਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕ ਹੋ 
ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮ9 ਵੀ ਬੀਮਾਰ� ਨੰੂ ਪੂਰੀ 
ਤਨਖਾਹ ਿਮਲਣ ਦੇ ਰੂਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ? ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ�।  

 

ਹਾਲ@ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲC ਗੇ ਨੰੂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਿਦਨ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ 
ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਥC ਲੇ ਦੇ ਿਹC ਸੇ ਿਵਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਇਹ 
ਦਰਦ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਇC ਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ 
ਤੇ ਇਸ ਤ? ਿਪC ਛL ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਐਕਸਰੇ ਵੀ 
ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਬੀਮਾਰੀ ਲC ਭ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਦਰਦ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀਆ 
ਗੋਲੀਆਂ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਦਰਦ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਵੇਰ ਹੋਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਤੇ 
ਡਾਕ ਵੰਡਦੇ ਸਮ- ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲC ਗ ਪਈ। ਦਰਦ ਨੰੂ ਤ� ਔਖਾ 
ਸੁਖਾਲਾ ਸਿਹ ਲ9ਦਾ ਸ� ਪਰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤ? ਵਧਦਾ 
ਵਧਦਾ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਦੋ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਉਣ ਲC ਗ ਿਪਆ।   

ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਕੰਮ ਤ? ਨਾਗੇ ਤ� ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ 
ਛੁC ਟੀ ‘ਤੇ ਇC ਕ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਿਵਚ ਸਪੈMਲ ਐਕਸਰੇਅ ਹੋਇਆ ਤ� ਪਤਾ ਲC ਗਾ ਿਕ ਮਸਾਨ�  ਿਵਚ ਪC ਥਰੀ 
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ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਓਪ&ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਪCਥਰੀ ਤ� 
ਿਨਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤੇ ਠੀਕ ਹੰੁਿਦਆਂ ਲੰਘ ਗਏ।  

 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਨ�  ਬਹੁਤਾ 
ਿਚਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ@ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਜੇ 
ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗ&ਿਹਸਥੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ 
ਚਲਾਉਣਾ/ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ ਤ� ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੇਰ 
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੋਖੀ ਬC ਚਤ ਦੀ 
ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਸ� ਚਲਦਾ ਸੀ।  

੧੯੭੨ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨ� ੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਧੀ ਸੋਲ� 
ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇਰ� ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵC ਡਾ ਮੰੁਡਾ ਵੀ ੧੦ ਸਾਲ ਦਾ 
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੜHਨ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਿਜN ਿਜN ਬC ਚੇ ਵੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, 
ਉਨH � ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਵੀ ਵC ਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਿਵਚ 
ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੜHਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 
ਸਮ- ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਿਜਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੰੁਦਾ 
ਜਾਪਦਾ ਸੀ।   

ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਦੀ ਛC ਡਦਾ ਤ� ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਜ� ਉਹਦੇ 
ਨਾਲL  ਘਟੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਿਮਲਣੀ ਸੀ। ਗ&ਿਹਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 
ਸਮC ਿਸਆਵ� ਤ� ਿਜN ਦੀਆਂ ਿਤN ਰਿਹਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨH ਾ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਸਾਡੇ 
ਕਈ ਦੇਸੀ ਭਾਈਵੰਦ� ਨ�  ਿਨਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਵਲ ਰੁਖ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਰਨਰ ਸ਼ੌਪ� (ਕੋਨ�  ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�) ਿਵਚ ਗਰੌਸਰੀ 
(ਕਿਰਆਨ� ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ� ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
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ਇCਧਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਿਕ ਦੇਸ ਿਵਚ ਤ� ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇC ਥੇ ਵੀ 
ਕੁਝ ਨਹ@ ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਛC ਿਡਆਂ ੯ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਹਾਲ@ ਤC ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੋ ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੌ ਕੁ 
ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੀਣਾ ਸੀ 
ਤ� ਦੇਸ ਛC ਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ। 

ਮੇਰੀ ਮ� ਕਿਹੰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾੜHਸਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। 
ਇਹ ਸਾੜHਸਤੀ ਸਾਢੇ ਸC ਤ ਸਾਲ, ਸਾਢੇ ਸਤਾਰ� ਸਾਲ ਜ� ਫੇਰ ਸਾਢੇ ਸC ਤਰ 
ਸਾਲ ਤC ਕ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਆ।” ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, 
“ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਰਦੇਸ ਜ�ਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 
ਨਹ@ ਆNਦਾ”। ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੰੂ ਤ� ਮ9 ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਦੇਸ ਵਾਪਸ 
ਭੇਜ ਕੇ ਤੋੜ ਿਦC ਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਤਰH� ਲC ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮ9 
ਕਦ@ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਦੇਸ� ਿਵਚ ਜੀਵਨ 
ਗੁਜ਼ਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਸ ਕੁਝ ਿਚਰ ਦੀ ਤ� ਗC ਲ ਹੈ, ਥੋੜHਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵ�ਗੇ। ਮੇਰੇ ਹC ਥ? ਤ� ਇਸ 
ਆਸ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਿਖਸਕਦੀ ਲC ਗਦੀ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਸ�, “ਜੇ ਬC ਚੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 
ਿਵਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਿਟC ਕ ਗਏ, ਫੇਰ ਇਨH � ਨ�  ਤ� ਜਾਣਾ ਨਹ@, ਫੇਰ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵ�ਗਾ ਵੀ ਤ� ਿਕਹਦੇ 
ਕੋਲ?”  

 

ਪੋਸਟ ਔਿਫਸ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਭ�ਤ ਭ�ਤ ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ 
ਵਾਹ ਪ9ਦਾ ਿਰਹਾ। Fਥੇ ਦੋ ਭ�ਤ ਦੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇC ਕ ਤ� ਆਮ 
ਪੋਸਟਮੈਨ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਤੇ ਿਚਠੀਆਂ ਛ�ਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਪੋਸਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਗਰੇਡ, ਇਨH � ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ 
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ਪੋਸਟਮੈਨ� ਤ? ਕੁਝ ਉਪਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 
ਿਡਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਨਹ@ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਇਨH � ਿਵਚ? ਹੀ ਤਰCਕੀ ਕਰ 
ਕੇ  ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਿਵਚ ਪੰਦਰ� ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨH � ਿਵਚ? ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਨਹ@ ਸੀ। 
ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਿਸC ਧੜ ਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾ ਹੀ ਅਿਜਹਾ 
ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹ@ 
ਸ�। ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵ�ਗ ਪੋਸਟਮੈਨ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ� 
ਿਵਚ ਮਸਤ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਪੋਸਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਗਰੇਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ 
ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 

 ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ9 ਿਚC ਠੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛ�ਟਣ ਤ? 
ਅਸਮਰਥ ਸ� ਤੇ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਪC ਕੀ ਵਾਕ (ਇCਕ 
ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਿਨਸਚਤ ਖੇਤਰ) ਨਹ@ ਿਮਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ 
ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਨਵ@ ਵਾਕ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਤC ਕ ਮ9 ਉਸ ਵਾਕ ਦਾ ਵਾਕਫ 
ਹੰੁਦਾ ਸ�, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੇਰ 
ਮ9 ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਾਕ ਵੰਡਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸ�।  

ਕੁਝ ਚੁC ਪ ਰਿਹਣਾ ਸੁਭਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ9 ਬਹੁਤੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਘਲੁ 
ਿਮਲ ਨਹ@ ਸਿਕਆ ਸ�। ਤ� ਵੀ ਦੋ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੋਖੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 
ਉਨH � ਿਵਚ? ਇC ਕ ਤ� ਸੀ ਓਮ ਪ&ਕਾਸ਼ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਵੈਤ। 
ਦੋਵ- ਹੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਜਾਣੂ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਿਵਚ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 
ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਖਹਾਸਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਰਲੀ 
ਛC ਡੀ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹਾਸ ਿਵਅੰਗ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ 
ਲC ਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ ਉਸ ਸਮ- ਤ� ਕੁਝ ਿਲਖਦਾ ਨਹ@ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 
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ਮਾਰ� ਦੀਆਂ ਗC ਲ� ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਰਿਹੰਿਦਆਂ 
ਉਹ ਿਦC ਲੀ ਿਵਚ ਿਗਆਨੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾNਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 
ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਤਾਰਾ ਿਸੰਘ ਕਾਮਲ, ਜੋਗਾ ਿਸੰਘ ਜਿਗਆਸੂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ 
ਬਾਵਾ ਦੀਆ ਗCਲ� ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਕNਿਕ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਿਲਖ 
ਨਹ@ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬੁC ਢੇ ਭਲਵਾਨ� ਵ�ਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਗC ਲ� 
ਦੁਹਰਾNਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗC ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ? ਵੀ ਪਿਹਲ� 
ਪਤਾ ਲC ਗ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਗC ਲ ਕਰਨ ਲC ਗਾ ਹੈ। ਕਿਵਤਾ ਉਹਦੀ 
ਇC ਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕਿਹਣਾ ਤ� ਉਹਨ�  ਝCਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ-“ਕਾਲੀ ਚੰੁਨੀ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਲੈ ਜਾ 
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ”। ਕਾਲੀ ਚੰੁਨੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਿਲਜ�ਦੀ ਹੀ 
ਨਹ@ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਸੁਣਾਉਣੋ ਹਟਦਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਜਦ ਕਦ@ ਵਧੇਰੇ 
ਹੀ ਜੋਸ਼ ਿਵਚ ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤ� ਮCਲ? ਮCਲ@ ਇਹ ਿਸ਼ਅਰ ਕਿਹ ਉਠਦਾ ਸੀ:-
‘ਜਦ ਹੰਢੀ ਵਰਤੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤ� ਮਾਣ ਕੀ ਓਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ”।  ਪਤਾ ਨਹ@ 
ਉਹ ਿਕਸਤਰH� ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗC ਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪ ਨਾ ਤ� ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ 
ਪ@ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਆਂਡੇ ਮਾਸ ਛਕਦਾ ਸੀ। 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ� ਵਾਲਾ ਵੈਲ ਉਸ ਿਵਚ ਿਦਸਦਾ ਨਹ@ ਸੀ।  

ਹਰਿਮੰਦਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਮ- ਿਦC ਲੀ ਿਵਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਲC ਗ ਪCਗ ਉਨH � ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ ਿਜਨH � ਦੀਆਂ ਗC ਲ� ਜੋਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ� ਿਵਚ ਵੀ 
ਭਾਗ ਲੈ ਲ9ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦ@ ਕਦ@ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ&ਾਪਤ ਕਰ ਲ9ਦਾ ਸੀ। 
ਇੰਗਲ9ਡ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨ�  ਿਲਖਣ ਪੜHਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੰੂ ਿਤਆਿਗਆ ਤ� ਨਾ 
ਪਰ ਸ�ੈਕ-ਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਪਬਲਕ ਤ? ਦੂਰ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਜੋਸ਼ ਜਦ 
ਤC ਕ ਜੀNਦਾ ਿਰਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਿਮC ਤਰ� ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਲਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ 
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ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਦ ਵੀ ਿਮਲਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਮਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ 
ਿਮC ਤਰ� ਿਵਚ? ਇC ਕ ਹੈ। 

 

ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਬੰਦ� ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਮ�ਦਰੂ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ� ਕੰਮ ਤ? ਿਮਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ 
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌਸਟ ਔਫਸ 
ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਡਊਟੀ 
‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ� ਿਡਊਟੀ ਤ? ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਿਬਨਾ ਕਰਾਏ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਬC ਸ ਸਟੌਪ ਤ? ਬC ਸ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਨH � ਕੋਲ ਿਚC ਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ 
ਜ� ਭਿਰਆ ਬੈਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗC ਲ ਿਵਚ ਇC ਕ ਬੰਦਾ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਮਾਹਰ 
ਸੀ। ਉਹ ਛੁC ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਨਾਲ ਚੁC ਕੀ ਰਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 
ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ? ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹ@ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। Nਝ 
ਸੀ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਗੁਰਿਸC ਖ ਤੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਸਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮCਥਾ 
ਟੇਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਵC ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਿਦਖਾਵਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸੀ। ਕਦ@ ਉਹਨ�  ਹC ਥ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਪੁਸਤਕ 
ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਸਤਰH� ਅC ਗੇ ਨੰੂ ਕਰੀ ਲੰਘਣਾ ਿਕ 
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾN ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਦਸ ਪਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਰਕਤ� 
ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਪੋਸਟਮੈਨ� ਿਵਚ ਵੀ ਮਖੌਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਇCਕ ਿਦਨ ਇC ਕ ਗੋਰੇ ਨ�  ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ 
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਪCਗ ਨਾਲ ਕੰਨ ਿਕਉ ਢਕ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ?” ਦੂਜੇ 
ਗੋਰੇ ਨ�  ਜਵਾਬ ਿਦC ਤਾ, “ਿਵਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗC ਲ 
ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਨਾ ਆ ਵੜੇ”। ਹਰਿਮੰਦਰ ਨ�  ਕੋਲ? ਿਕਹਾ, “ ਨਹ@ ਇਹ ਗC ਲ 
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ਨਹ@। ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਨ� ਰਾਹ@ 
ਿਖਸਕ ਨਾ ਜਾਵ”ੇ।  

ਗੋਰੇ ਪCਗ ਦਾਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਿਸC ਖ� ਦਾ ਪ&ੀਅਸਟ (ਪੁਜਾਰੀ) 
ਹੀ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਹਨੰੂ ਿਕਸੇ ਗੋਰੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਨ�  ਸਣੇ ਡਾਕ 
ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਇC ਕ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਿਲਆ। ਉਹਨ�  ਆ ਕੇ 
ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਹੈਰੀ! ਤੁਹਾਡਾ ਪ&ੀਅਸਟ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਹੀ ਬੈਗ ਨਾਲ 
ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਪਰੇਅਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ” ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਤ� ਬਦਨਾਮ 
ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਿਸC ਖੀ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ 
ਹਨ। 

 

 
 
 

16. 
ਔਝੜ ਰਾਹp 

 ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਮ9 ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸ�, 
ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅC ਕ@ ਪਲਾਹ@ 
ਹC ਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 
ਤ� ਹਾਲ@ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹ@ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਰਗੇਜ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ 
ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹC ਸਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
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ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੀ?  ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤ� ਚਲਣੀ ਨਹ@ ਸੀ, ਉਹਦੇ 
ਿਵਚ ਮਾਲ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਕC ਥ? ਆNਦੇ?  

ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੁਰ9ਸ ਦਾ ਿਖਆਲ 
ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਿਨਗਮ ਦੀ ਏਜ9ਸੀ ਤ� ਮ9 ਆਪ ਹੀ ਛC ਡ ਚੁC ਕਾ ਸ�। 
Nਝ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ/ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਤ� ਗੋਿਰਆਂ ਿਵਚ? ਵੀ 
ਗਾਹਕ ਲC ਭਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਨਾਲ ਿਲਖਾ ਪੜHੀ ਕੀਤੀ ਤ� ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨ�  ਮੇਨੰੂ ਆਪਣਾ ਏਜ9ਟ ਬਣਾ 
ਿਲਆ। ਇਹ ਦੋਵ- ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ‘ਸੰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਤੇ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ 
ਰੁਆਇਲ ਐਕਸਚ-ਜ’। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਹੀ ਨਹ@ 
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਮ ਬੀਮਾ ਅਰਥਾਤ ਘਰ�, ਕਾਰ� ਦੁਕਾਨ� ਆਿਦ ਦਾ 
ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤ� ਘਰ? ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਪਰ ਆਮ ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਡੁC ਬੀ ਤ� ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, 
ਦਫਤਰ ਿਕਵ- ਖਰੀਦ ਲ9ਦਾ?  

ਇਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਇC ਕ ਫਾਨg ਨਸ਼ੈਲ ਏਜ9ਟ ਤੁਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਮ9ਨੰੂ 
ਿਮਲ ਿਪਆ। ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੰੂ ਗਾਹਕ ਟਕਰਾ ਿਦਆ ਕਰ- ਤ� ਮ9 
ਤੈਨੰੂ ਅC ਧਾ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦਆ ਕਰ�ਗਾ”। ਿਜੰਨਾ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਦੇਣ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਤ? ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਚੋਖਾ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਿਮਲਦਾ 
ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 
ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ� ਮ9 ਿਕN ਨਹ@ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮ9 ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤੀ, ਿਜਹਨੰੂ ਏਜ9ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।  

ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੰੂ ਹਾਲ@ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵਚ 
ਆਇਆ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਨਵ� ਨਵ� ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਿਨਤ ਿਮਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।  ਉਸ 
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ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇC ਕ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਤ? ਬਹੁਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ 
ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਿਮਲਦਾ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 
ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਤ? ਵੀ ਜਾਣ ੂਸੀ। ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਹਨ�  ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ. 
"ਿਕN ਨਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਅਸ@ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਤੇ ਫਾਇਨ� ਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਲਈਏ?"  ਮ9 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁC ਕਾ ਸ�, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 
ਪੈਰ� 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮ9 ਉਹਦੇ ਸੁਝਾਉ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਅਸ@ ਿਵਕਣ ਲਈ ਲC ਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਦੇਖਣ ਲC ਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਿਦਨ� 
ਿਵਚ ਹੀ ਅਸ@ ਡਰਬੀ ਦੀ ਸ-ਟ ਥੌਮਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇC ਕ ਦੁਕਾਨ ਲC ਭ ਲਈ। 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤ� ਦੁਕਾਨ� ਦੀ ਿਗਰਵੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਨਹ@ 
ਸਨ। ਅਸ@ ਦੋਵ- ਰਲ਼ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਤ� ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ (ਪੇਸ਼ਗੀ) ਰC ਖ ਸਕਦੇ 
ਸ�। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ੭ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਿਕC ਥ? ਆNਦੀ?  

ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਘਰ� ਿਵਚ ਮੁਫਤ ਸੁਿਟਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇC ਕ 
ਅਖਬਾਰ ‘ਡਰਬੀ ਟਰੇਡਰ’ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ� 
ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਸੀ। ਇC ਕ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਉਹਦੇ ‘ਿਗਰਵੀ Fਤੇ 
ਕਰਜ਼ੇ’ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ� ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। Fਥੇ ਿਕਸੇ ਫਾਇਨg ਨਸ਼ਲ 
ਏਜ9ਟ ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਸੀ। ਮ9 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕ-ਦਰ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ 
ਜਾ ਪੁC ਜਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮC ਿਸਆ ਬਾਰੇ ਗC ਲ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਹਨ�  
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ੬ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਿਗਰਵੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।  

ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਮ9 ਤੇ ਭੁਿਪੰਦਰ ਦੋਵ- ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਆਏ। ਹਫਤੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੂਲੀਅਨ ਹੌਜ ਨਾN ਦੀ ਫਾਇਨg ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪC ਤਰ ਆ 
ਿਗਆ। ਉਹ ਨ�  ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਹੀਨ�  



 

 
160 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਅਸ@ ੧੩੩ ਸ-ਟ 
ਥਾਮਸ ਰੋਡ ਡਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਸਵੀਟ� ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਅਸ@ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ 
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕੰਮ ਿਰੜH ਨਹ@ ਪ9ਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੰੂ ਚਲਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 
ਘਾਟੇਬੰਦਾ  ਲਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚਲਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹ@ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤ� 
ਸਵੇਰ ਤ? ਸ਼ਾਮ ਤC ਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਬC ਿਚਆਂ ਦਾ ਝੰਮੇਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਕੂਲ? ਆ ਕੇ 
ਤ� ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮ9 ਉਨH � ਦੀ ਪੜHਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ 
ਨਹ@ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�। ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤ� ਿਕਸੇ 
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭੁਿਪੰਦਰ ਨ�  ਆਪ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ 
ਅਮਰਜੀਤ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਏਗੀ। ਮ9 ਉਹਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ 
ਿਗਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ 
ਪC ਕੇ ਕਰ ਲਏ। 

ਅਸ@ ਸਵੀਟ� ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ, 
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀ ਿਫਲਮ� ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਕੈਸਟ� ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਰC ਖਣ ਲC ਗ 
ਪਏ ਤੇ  ਟਰ�ਿਸਸਟਰ ਰੇਡੀਓ ਆਿਦ ਵੀ। ਿਵਕਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤ� ਹੰੁਦੀ 
ਨਹ@ ਸੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਿਕਸ਼ਤ� ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚC ਲੀ ਜ�ਦੀ 
ਸੀ। ਮ9 ਉਪਰਲੇ ਵC ਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਦੋ 
ਇਨਿਸ਼ਉਰ9ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜ9ਸੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਨ, ਮ9 
ਜੂਲੀਅਨ ਹੌਜ ਫਾਇਨg ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏਜ9ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਡਰਬੀ 
ਟਰੇਡਰ ਿਵਚ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲC ਗ ਿਪਆ।  



 

 
161 

ਮ9 ਇC ਕ ਵਜੇ ਪੋਸਟ ਆਫਸ ਤ? ਆ ਕੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਆ ਬੈਠਦਾ 
ਸ�। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਪC ਛ? ਵੀ ਕੁਝ ਹC ਥ ਪC ਲੇ ਨਹ@ ਪ9ਦਾ ਸੀ। 
ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਿਪC ਛ? ਹੀ ਲC ਗਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਿਕ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹ@ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਜੇ ਇਨਸ਼ੁਰ9ਸ ਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤ� ਸਾਰਾ ਸਮ� 
ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।  Fਧਰ ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਵਾਲੇ ਮੈਥ? ਚੋਖੇ 
ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁC ਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਕੰਮ ਤ? ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ 
ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲC ਗ ਚੁC ਕਾ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਪੋਸਟ 
ਔਫਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਤਆਗਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫਸ ਵਲ?  
ਕC ਢੇ ਜਾਣ ਤ? ਪਿਹਲ� ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਆਪ ਹੀ 
ਿਤਆਗ ਪCਤਰ ਦੇ ਿਦC ਤਾ।                             

ਮ9 ਪੋਸਟ ਔਫਸ ਿਵਚ? ਕੰਮ ਛC ਡਣ ਿਪC ਛ? ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦਫਤਰ 
ਖੋਲHਣ ਲC ਗ ਿਪਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਿਸਰ 
Fਤੇ ਪਈ ਿਫਕਰ� ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।  ਭੁਿਪੰਦਰ ਤ� ਆਪਣੀ 
ਪC ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸੇ ਤਰH� ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨ 
ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਮਲੀ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਗਵਾ ਨਹ@ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਤ� ਮੇਰੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਮ9 ਪੋਸਟ ਆਫਸ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ 
ਵੀ ਗਵਾ ਚੁC ਕਾ ਸ� ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੰਜ 
ਬC ਿਚਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਿਕC ਥ? ਆNਦਾ? ਇਸ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਿਚਖਾ ਤ? 
ਿਕਸੇ ਤਰH� ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਿਵਚ ਡੁC ਿਬਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸ�। 

ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲੇ ਉਦ? ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ 
ਿਕਸੇ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ&ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲC ਭ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਧੰੁਦਲਾ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਬੰਦਾ ਇC ਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤ? 
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ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਫਸ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨ ਇਸੇਤਰHਾ ਹੋਇਆ। ਪ&ਾਪਤ ਸਿਥਤੀ ਤ? 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ� ਿਵਚ ਅਸ@ ਇC ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ 
ਦੇ ਝ�ਸੇ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰ ਬੈਠ�  ਿਜਸਦੀ ਨਾ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ 
ਸਮਝ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ। ਿਜੰਨਾ ਅਸ@ ਉਹਦੇ ਚਲਾਏ ਚC ਕਰ ਿਵਚ? 
ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸ� ਉੰਨਾ ਹੋਰ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸ�।  ਉਦ? ਹੀ 
ਪਤਾ ਲਗਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਿਸਰ Fਤ? ਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੰੂ ਚੌਦ� 
ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਿਗਆ। ਭੁਿਪੰਦਰ ਨੰੂ ਤ� ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹ@ 
ਿਪਆ ਸੀ, ਉਹ ਨ�  ਹਾਲ@ ਆਪਣੀ ਪC ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹ@ ਛC ਡੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ 
ਹਾਲਤ ਹੀ ਿਦਨ ਪੁਰ ਿਦਨ ਿਨਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕNਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 
ਮੁC ਖ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਤ� ਮ9 ਹੀ ਸ� ਤੇ ਲਿਹਣੇਦਾਰ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਹੀ 
ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮ9 ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਪਰ? ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੀ ਹC ਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸ� 
ਪਰ ਅੰਦਰ? ਰੋ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਸ�। ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਦਾ ਤ� ਗਰਾਹੀ ਅੰਦਰ 
ਨੰੂ ਧC ਕਦਾ ਸ� ਤ� ਆNਦੀ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਸੀ। ਇਕ�ਤ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ 
ਰਿਹੰਦਾ ਸ�। ਕੀ ਕਰ�ਗਾ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਿਸC ਧੜਪੁਣੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ 
ਪਛਤਾਵਾ ਿਪC ਛਾ ਨਹ@ ਛC ਡ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਮCਲ? ਮCਲ@ 
ਿਲਖੀ ਗਈ:- 

 ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਛC ਡ ਔਝੜ ਤੁਿਰਆ 
 ਖਾ ਠ� ਡੇ ਪਛਤਾਵ� 
 ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਚੁਫੇਰੇ  
 ਿਕਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਜਾਵਾ? 

 ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸੀ ਿਸC ਧ ਸਾਦਾ  
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 ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਪਰਸੀਨ�  ਵਰਗਾ 
 ਜੋ ਿਨਤ ਕਰਨਾ ਉਹੀਓ ਖਾਣਾ 
 ਜੋ ਿਨੱਤ ਬੁਣਨਾ ਉਹੀਓ ਪਾਣਾ 
 ਹੁਣ ਉਹ ਸCਚਾ ਸੁC ਚਾ ਜੀਵਨ  
 ਿਕC ਥ? ਮੋੜ ਿਲਆਵ�? 

 

 ਔਝੜ ਰਾਹ@ ਲC ਖ ਛਲੇਡੇ 

 ਹੋਰ ਵੀ ਲC ਖ ਬਲਾਵ� 
 ਸੋਨ ਿਮਰਗ ਦੇ ਪੈਣ ਭੁਲਾਵ ੇ

 ਿਜC ਧਰ ਕਦਮ ਵਧਾਵ�। 
 ਔਝੜ ਰਾਹ@ ਆਦਮ ਖਾਣੇ 
 ਮੰੂਹ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਵਰਗੇ, 
 ਗC ਲ ਕCਟਣੇ ਹੈ ਧਰਮ ਿਜਨH � ਦਾ 
 ਲਹੂ ਵੀਟਣਾ ਕਰਮ ਿਜਨH � ਦਾ। 
 ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਅਨc ਖਾ 
 ਖਾਜਾ ਬਣੋ ਜ� ਖਾਓ 

 ਲਾਹ ਖCਲ� ਗਲ਼ ਪਾਓ। 
 

 ਮ9 ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ 
 ਅੰਧੇ ਦਾ ਕੀ ਧੰਦਾ? 

 ਖC ਜਲ ਖਵਾਰੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ 
 ਬਣ ਗਈ ਗਲ ਦਾ ਫੰਦਾ। 
 ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮ9 ਆਪ ਗੁਆਇਆ 
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 ਇਹ ਰਾਹ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ 

  ਿਵਚ ਅਨH� ਰੇ ਿਨਸ ਿਦਨ ਭਟਕ� 
 ਖਾ ਠ� ਡੇ ਪਛਤਾਵ� 
 ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਚੁਫੇਰੇ 

 ਿਕਸ ਪਾਸੇ ਵਲੋ ਜਾਵ�? 

 

ਇਹ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਿਪC ਛ? ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਤ� 
ਮੰੂਹ ਿਵਚ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਨਕਲੇ, “ਆਖਰ ਕੋਈ ਨਹ@ ਆ ਗਈ। ਮ9 ਜੀNਦਾ 
ਹ� ਮਿਰਆ ਨਹ@। ਮ9 ਲਿਹਣੇਦਾਰ� ਦੀ ਪੈਨੀ ਪੈਨੀ ਮੋੜ�ਗਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ 
ਤ� ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਤ� ਹੀ ਸਕ�ਗਾ, ਜੇ 
ਚੜHਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਰਹ�ਗਾ”।  

ਕੰਮ ਤ� ਠC ਪ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਹਲੇ ਲਿਹਣੇਦਾਰ� ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 
ਛੇਤੀ ਮੋੜਨ�  ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮ9 ਮੁੜ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ 
ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਲC ਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮ9 Fਥੇ ਪਿਹਲ� ਕਰਦਾ 
ਸ�। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਿਹC ਸੇ ਦਾ ਬਿਚਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤ� ਊਠ ਤ? ਸੂਈ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗC ਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਇਟਰਨg ਸ਼ਨਲ ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੁਲ ਚਾਲੀ ਪLਡ ਿਮਲਦੇ 
ਸਨ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤ� ਮੇਰੇ ਸਣੇ ਸC ਤ� ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ 
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ, ਫੇਰ ਇੰਨੀ ਵC ਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਿਸਰ 'ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਿਚਖਾ ਿਵਚ ਿਦਨ ਰਾਤ ਭੁC ਜ ਿਰਹਾ ਸ�। ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ 
ਲC ਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਿਵਚ ਸ�,  ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਮ9 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਕਦ@ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗਣ ਲਈ 
ਨਹ@ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਬC ਚੇ ਜੰਮਣੇ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ 
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ਟੁਕ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹ@ ਸੀ 
ਿਕ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ। ਮ9 ਇਸ ਗC ਲ ਲਈ 
ਤ� ਿਦਰੜH ਸ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬC ਿਚਆਂ ਨੰੂ Fਚ ਿਵC ਿਦਆ ਦੁਆਉਣੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਨH � ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲC ਗਣ ਦਾ ਤ� ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ।  
ਦੋਵ- ਧੀਆਂ ਸਕੂਲ? ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਮ� ਦਾ ਹC ਥ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਪੁC ਤ 
ਸਕੂਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਤ? ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਿਨੱਕੇ ਬC ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ  
ਿਵਚ ਲੰਘਾ ਆNਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਤ? ਛੋਟਾ ਕੇਵਲ ਿਤੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ 
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਿਫਕਰ ਸੀ। ਮ9 ਸੋਚਦਾ ਸ�, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮC ਿਸਆ ਨਹ@ 
ਖੜHਨੀ, ਿਕNਿਕ ਮ9 ਰਾਤ� ਦੀ ਪC ਕੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ� ਤੇ ਿਦਨ� ਨੰੂ 
ਔਖਾ ਸੁਖਾਲਾ ਮੰੁਡੇ ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ�, ਫੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵ- 
ਸਕੂਲ? ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਮ9 ਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਆਖ ਹੀ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ 
ਲC ਭ ਲਵੇ ਤ� ਕੁਝ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮ9 ਸੋਚ ਨਹ@ ਸਿਕਆ ਸ� 
ਜ� ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਸੋਚਣ ਤ? ਅਸਮਰCਥ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਸੀ ਿਕ 
ਇਸਤਰH� ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਖਰੀ ਭ�ਤ ਦੀਆਂ 
ਸਮC ਿਸਆਵ� ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲC ਗ ਪ9ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਲC ਭਣ ਿਵਚ ਮੇਰੀ 
ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ੧੯੭੫ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ 
ਡਰਬੀ ਕਰਾਊਨ ਚਾਇਨਾ ਿਵਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਤ? ਨ� ੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸਤਰH� ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਤ� ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਮC ਿਸਆਵ� ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲC ਗ ਪਈਆਂ। 
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ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁC ਖ ਸਮC ਿਸਆ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰ ਚੜHੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੈ 
ਿਕਵ- ਲਾਹੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਫਲੀਟ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਾ 
ਘਰ ਵੇਚ ਿਦC ਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਸ 
ਘਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਤ� ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। 
ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਥੁਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ 85 ਨੰਬਰ ਘਰ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ। 
ਪਰ ਇਸਤਰH� ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਿਕਸ਼ਤ� ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪੈ ਿਗਆ 
ਤੇ ਫਲੀਟ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਿਵਕ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਮੁC ਖ ਸਮC ਿਸਆ 
ਿਜN ਦੀ ਿਤN ਦ9ਤ ਵ�ਗ ਮੰੂਹ ਖੋਲHੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤ? 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਕਵ- ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇC ਕ ਵਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।  

  

 

 

 

 

 

17. 
ਚਾਹ ਿਵਚ; ਰਾਹ 

 
ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੜHਦੀ 

ਕਲਾ ਿਵਚ ਰਹੇ ਤ� ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲC ਭ ਹੀ ਪ9ਦਾ ਹੈ। ਹਰ 
ਪਾਸੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਿਕਤੇ 
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ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹ@ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤ� ਵੀ ਮ9 ਢੇਰੀ ਢਾਅ ਕੇ ਨਹ@ ਬੈਠ ਿਗਆ 
ਸ�। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੰੂ ਰਾਤ� ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ੫੦ ਕੁ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਮਲਦੇ ਸਨ। 
ਘਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਸ� ਚਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਿਨਕਲ ਆਵੇ ਿਜਸ 
‘ਤੇ ਚC ਲ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤ� ਜੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ? 
ਿਨਕਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਿਸਆਣੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਿਜC ਥੇ ਚਾਹ Fਥੇ ਰਾਹ”। ਜੇ ਇC ਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਚਾਹ ਿਵਚ? ਰਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਿਨਕਲ ਆNਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਨਕਲ 
ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ੧੯੭੮ ਦੀ ਗC ਲ ਹੈ। ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਇC ਕ ਅਖਬਾਰ 
ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ ਈਵਿਨੰਗ ਟੈਲੀਗਰਾਫ। ਮ9 ਉਹਦੇ ਵੇਕੈਨਸੀਜ਼ (ਖਾਲੀ 
ਅਸਾਮੀਆਂ) ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸ�। ਇਹ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਿਕ 
ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਇC ਕ ਿਨੱਕੇ ਿਜਹੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ। ਉਸ 
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦਾ ਹੈਿਡੰਗ ਸੀ ‘ਿਵਹਲੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ 

ਵਧਾਓ’। ਮ9 ਉਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ ਿਦC ਤਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨc ਟ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ 
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਨH � ਨ�  ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨc ਟ 
ਕਰ ਿਲਆ। ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਨH � ਦੇ ਪC ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ 
ਗਈ-‘ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਦਾ ਏਜmਟ ਿਕਸਤਰwL ਬਿਣਆ 

ਜਾਵੇ’ । ਉਨH � ਨ�  ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 
੧੨੦ ਪLਡ ਹੈ। ਜੇ ਮ9 ੬੦ ਪLਡ ਭੇਜ ਦੇਵ� ਤ� ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਪੁਲੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ 
ਤੇ ਬਾਕੀ ੬੦ ਪLਡ ਮ9 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ� ਜਦ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨੀ 
ਹੋਣ ਲਗ ਪਵੇ।  

ਮ9 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨH � ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ੬੦ ਪLਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਾ 
ਕੇ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ।  ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨH � ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਆ 
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ਿਗਆ।  ਪੁਲੰਦੇ ਿਵਚ ਇC ਕ ਮੈਨੁਅਲ(ਿਕਤਾਬਚਾ) ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਰਮ। 
ਮੈਨੁਅਲ ਸੀ ‘ਕਰੈਿਡਟ ਬਰੋਕਰ ਿਕਵ� ਬਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?’ ਇਸ 
ਮੈਨੁਅਲ ਿਵਚ ਫੇਅਰ ਟਰੇਿਡੰਗ (ਿਨਆਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਿਡਟ ਬਰੋਕਰ ਦਾ ਲਾਇਸ9ਸ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਿਦC ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਖਰਾ ਿਬਨg  ਫਾਰਮ ਵੀ 
ਜੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ 
ਫਾਰਮ ਿਦC ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਕਰੈਿਡਟ ਬਰੋਕਰ� ਰਾਹ@ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮ9 ਫੇਅਰ ਟਰੇਿਡੰਗ ਔਫਸ ਦਾ ਿਬਨg ਪਤC ਰ ਫਾਰਮ ਭਰ 
ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦC ਸੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ।  

ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸ9ਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। ਮ9 
ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ ਿਦC ਤੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਏਜ9ਸੀਆਂ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦC ਤੇ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜ9ਸੀਆਂ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲ 
ਗਈਆਂ। ਉਨH � ਿਵਚ? ਇC ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਰ�ਚ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ 
ਨਾN ਸੀ ਐਵਕੋ ਟਰCਸਟ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਧ&ੋਹਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਾ 
ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਨH � 
ਿਬਨg ਪC ਤਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਭਾਵ- ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨH � ਨੰੂ ਇC ਕ ਹੀ ਫਰਮ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਨੰੂ 
ਚੋਖਾ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇC ਕੋ ਐੱਡਰੈਸ Fਤੇ ਘC ਟੋ ਘC ਟ ਪੰਜ ਸਾਲ 
ਤ? ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮ9 ‘ਡਰਬੀ ਟਰੇਡਰ’ ਿਵਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ 
ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਦੇ ਿਦC ਤਾ:-  

‘ ਪੈਸ ੇਦੀ ਕੋਈ ਸਮM ਿਸਆ ਨਹp। 
ਹਫਤੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜpਦੀ 
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ਰਕਮ ਪ<ਾਪਤ ਕਰੋ। ’ 
 
ਲੋੜਵੰਦ� ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲC ਗ ਪਏ। ਮ9 ਰਾਤ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਸ�। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤ? ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਮ9 ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰC ਖ ਿਲਆ। ਿਜਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆNਦਾ 
ਉਹਨੰੂ ਮ9 ੪ ਵਜੇ ਤ? ਿਪC ਛ? ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ 
ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਦੇ ਆNਦਾ।  
ਇਸਤਰH� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨ� ਨਾਲ ਘੁਲਣ 
ਿਪC ਛ? ਜਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਵੜਦਾ ਸ� ਤ� ਉਸੇ 
ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਸੁC ਤ-ਉਣੀਦੇ ਿਵਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� 
ਲਈ ਸਮ� ਦੇਈ ਂਜ�ਦਾ ਸ�। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਉਖਲੀ ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਦC ਤਾ ਸੀ ਤ� 
ਮੋਹਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸC ਟ� ਤ� ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਵC ਧ ਕੀ ਤੇ 
ਘC ਟ ਕੀ, ਸਹਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸ�। 

ਕੰਮ ਚC ਲ ਿਪਆ। ਮੈਨੰੂ ਲC ਗ ਪCਗ ਚਾਰ ਸੌ ਪLਡ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਵਾਧੂ 
ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਲC ਗ ਪਈ। ਔਝੜ ਰਾਹ@ ਪੈਣ ਤ? ਕੋਈ ੧੦ ਸਾਲ ਿਪC ਛ? ਮ9 
ਲਿਹਣੇਦਾਰ� ਦੀ ਪੈਨੀ ਪੈਨੀ ਮੋੜ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ  ਹੀ 
ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਚੋਖੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਸੀ। ਿਕNਿਕ 
ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮ9 ਘਰ� 
Fਤੇ ਸੁਰC ਿਖਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ� ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਤ? 
ਵੀ ਹੁਣ ਸੌ ਕੁ ਪLਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲC ਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਮ9 ਉਸੇਤਰH� ਰਾਤ� 
ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜ�ਦਾ ਸ�। ਰਾਤ� ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 
ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ@ ਸੀ। ਿਕNਿਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਿਦਨ 
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ਤ� ਮ9 ਿਵਹਲਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸ�। ਇਸ ਗC ਲ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ 
ਅਟCਲ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਕਾਲੇ ਤ? ਕਾਲੇ ਬC ਦਲ� ਿਵਚ? ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ 
ਦੀ ਿਕਰਨ ਲC ਭ ਹੀ ਪ9ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ 
ਸੁਨ� ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆNਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਜC ਤ ਅੰਤ ਿਵਚ ਸਦਾ ਸCਚ ਦੀ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
18.  

ਰਾਤL ਦੇ ਕੰਮ ਤ; ਛੁਟਕਾਰਾ 
 

ਮ9 ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਛC ਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣਨ ਤ? ਲੈ ਕੇ ੧੯੮੩ ਦੇ 
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨ�  ਤC ਕ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨ�  ਹੀ ਿਦਨ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਖਾਨ�  ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਦਨ� ਦੀ ਪC ਕੀ ਿਸ਼ਫਟ ਨਹ@ ਸੀ। 
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ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਰਾਤ� ਦੀਆਂ ਪC ਕੀਆਂ ਿਸ਼ਫਟ� 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਿਰਹਾ ਸ�। ਆਖਰ Fਲੂਆਂ ਵ�ਗ ਰਾਤ� ਨੰੂ ਜਾਗਣ ਤੇ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਸੌਣ ਤ? 
ਛੁਟਕਾਰ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਅ ਬਣ ਹੀ ਿਗਆ। ਇਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਉਸੇ 
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਪC ਤਰ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਜ9ਟ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨH ਾ ਨ�  ਆਪਣੇ ਨਵ- 
ਿਕਤਾਬਚੇ ‘ਿਬਿਲਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਏਜmਟ ਿਕਵ� ਬਿਣਆ ਜਾਵੇ’  ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਤੀ ਸੀ। ਮ9 ਉਨH � ਦੀ ਦC ਸੀ ੬੦ ਪLਡ ਕੀਮਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨH � ਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਮੰਗਵਾ ਿਲਆ। ਉਨH � ਨ�  ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਬਨg  ਫਾਰਮ ਵੀ ਭੇਜ ਿਦC ਤੇ ਸਨ। ਮ9 ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ 
ਵC ਡੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਬੀ ਨg ਸ਼ਨਲ ਦੀ ਏਜ9ਸੀ ਲਈ ਿਬਨg  ਪC ਤਰ 
ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ।  

ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਐਬੀ ਨg ਸ਼ਨਲ ਨ�  ਮੇਰਾ ਿਬਨg  ਪC ਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਏਜ9ਟ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 
ਡਰਬੀ ਬ&�ਚ ਦਾ ਮੈਨ� ਜਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦੇ ਿਗਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਵੀ 
ਸਮਝਾ ਿਗਆ। ਮ9 ਘਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਰੂਮ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਦਫਤਰ ਿਵਚ? ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਿਮਲ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਵਚ ਰਕਮ� ਤ� ਜਮH� ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸ� ਪਰ ਉਨH � ਦੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮ� ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹ@ ਪ&ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ� 
। ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ Fਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਬਿਲਡੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲC ਗ ਪਈ ਿਕ 
ਮ9  ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਿਕਸੇ ਮੇਨ ਰੋਡ Fਤੇ ਖੋਲHਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥ� ਦੇਖ�। ਇਹ 
ਤ� ਮ9 ਿਚਰ� ਤ? ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਏਜ9ਸੀ 
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ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰH� ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਿਕNਿਕ ਇਹ 
ਕੰਮ ਘਰ ਤ? ਚੰਗੀ ਤਰH� ਨਹ@ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮ9 ਹਾਲ@ 
ਆਪਣਾ ਰਾਤ� ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮ- ਦਾ ਪC ਕਾ ਕੰਮ ਛC ਡਣ ਤ? ਿਝਜਕਦਾ ਸ�। 

ਿਜਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਮ9 ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤ? ਦੁਿਚC ਤੀ ਿਵਚ ਸ�, ਐਨ ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ 
ਇੰਟਰਨg ਸ਼ਨਲ ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ ਮ9 ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ� ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ 
ਿਗਆ। ਸਾਡੇ ਮੈਨ� ਜਰ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਸCਦ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸ@ 
ਤੈਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹ@ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੰੂ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ 
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ”।  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਮ9 ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ�, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ 
ਪਿਹਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਗਰੇਡ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ�”। ਉਹਦਾ Fਤਰ ਸੀ, “ਅਸ@ ਤੈਨੰੂ 
ਉਹ ਗਰੇਡ ਿਕਵ- ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�? ਗਰੇਡ ਤ� ਤੈਨੰੂ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਹੀ 
ਿਮਲ ਸਕਦਾ”।  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਿਜਸ ਗ&ੇਡ ‘ਤੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੇ ਤ� ਉਹੀ 
ਗ&ੇਡ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਮ9 ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ�। ਜੇ ਇਹ 
ਸੰਭਵ ਨਹ@  ਤ� ਮੈਨੰੂ ਰੀਡੰਨਡ9ਟ (ਵਾਧੂ) ਕਰ ਦੇਵੋ”।  

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹ@ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਤ� ਮੈਨੰੂ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਤC ਤ 
ਫC ਟ ਬਰਖਾਸਤ ਤ� ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ 
ਨc ਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥ� ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮੈਨੰੂ hਾਨੰੂਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣ। ਉਹ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਕੁC ਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤ? 
ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮ9 ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�, ਉਹੀ ਹੋ ਿਗਆ।  
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ਇਟਰਨ� ਸ਼ਲ ਕੰਬਸਚਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦL           
        ੧) ੬੦ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗੀ ਇC ਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਵਹਲੇ ਸਮ- ਗC ਲਬਾਤ 
ਚC ਲ ਪ9ਦੀ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਦੇ Fਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਤ� ਪ&ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ� ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਤ� ਥੋੜੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਨਹ@ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਹ ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ 
ਕਾਮੇ ਤ� ਤਕੜੇ ਹਨ ਪਰ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤ? ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹ@ ਕਰ ਸਕਦੇ”।  
         ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਅਨ� ਕ� ਉਦਾਹਰਣ� ਿਦC ਤੀਆ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ? ਵੀ ਤੇ 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ- ਿਵਚ? ਵੀ, ਇਹ ਿਸC ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 
ਿਦਮਾਗ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ? ਿਕਸੇ ਤਰH� ਵੀ ਘC ਟ ਨਹ@। ਉਹ ਮੇਰੀ 
ਗC ਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਾਹੀ ਜਾਵੇ।  

ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਪC ਛ? ਇਕ ਿਦਨ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ� ਿਵਚ 
ਵC ਡੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਨ�  ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਐਟਮ ਬੰਬ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਿਵਚ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਸਮ- ਹਲੀਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਗC ਲ ਨੰੂ ਿਧਆਨ 
ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵੀ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਮ9 ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵੇਰ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ 
ਮੁC ਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗC ਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹ@ ਆNਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਗC ਲ ਕਰਦੇ ਸਮ- ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁC ਕਾ ਿਕN ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ 
ਐਟਮੀ ਤਜਰਬੇ ਿਪC ਛ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕਰਦੇ ਸਮ- ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਿਵਚ ਆ 
ਗਈ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਮੁC ਕੇ ਦੇ ਪ&ਭਾਵ ਦੀ ਗC ਲ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ 
ਗਈ। 
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੨) ਪੂਰਬੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ) ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ 
ਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚਾਲੇ ਜੰਗ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇC ਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਨੰੂ ਮCਲ?  
ਮCਲ@ ਇਹ ਦC ਸੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਲੜਨ ਿਵਚ ਤ� ਮਾੜੇ ਨਹ@ 
ਪਰ ਅਫਸਰ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੰੁਦੇ ਤ� ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਜਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਨੰੂ 
ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਵ� ਿਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ? ਘC ਟ 
ਨਹ@। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗC ਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਪC ਛ? ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ 
ਦੇ ਕਮ�ਡਰ ਲੈਫਟੀਨ� ਟ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨC ਵੇ 
ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਫੋਜੀਆਂ ਨ�  ਹC ਿਥਆਰ ਸੁਟ ਿਦC ਤੇ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹੀ 
ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅC ਖ� ਿਮਲਾਉਣ ਤ? ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 
ਮੇਰੇ  ਕੋਲ? ਅC ਖ� ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਘ ਿਗਆ। 

ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗC ਲ� ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਸਹਾਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ 
ਉਨH � ਦੀ ਇC ਜ਼ਤ ਵੀ ਵC ਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ। ੧੯੬੫ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਤੇੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ 
ਸਾਨੰੂ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਿਸਰਫ ਫLਡਰੀਆਂ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਤ� ਪਸੂਆਂ ਵ�ਗ ਇC ਕ ਇC ਕ ਘਰ ਿਵਚ ਪੰਦਰ� 
ਪੰਦਰ� ਇਕCਠ�  ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।  ਉਨH � ਨੰੂ ਨਹ@ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਗਲੇ ਵੀਹ� ਕੁ 
ਸਾਲ� ਿਵਚ ਇਨH � ਿਵਚ? ਅਨ� ਕ� ਨ�  ਪੰਦਰ� ਪੰਦਰ� ਘਰ� ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ 
ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਰਨਰ ਸ਼ਾਪ� ਤ? Fਠ ਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਟੋਰ� ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਵੀ। ਿਕC ਥੇ ਤਾ ਇਨH � ਨੰੂ ਕੰਮ� ਤੇ ਰC ਖਣ ਸਮ- ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮC ਥੇ 
ਤੀਉੜੀਆਂ ਪਾ ਲੈਦੇ ਸਨ, ਿਕC ਥੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਨH � ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਿਵਚ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰCਕੀ ਿਵਚ 
ਦੇਸ? ਆਈਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰ� ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹC ਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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੩) ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹ@ ਹੰੁਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬC ਸ ਿਵਚ ਸਫਰ ਕਿਰਦਆਂ ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਿਵਚ 
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਿਮਲ ਕੇ ਗC ਲ@ ਜੁC ਟ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਬਨਾ ਪੁC ਛੇ ਤ? ਹੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅC ਗਾ ਿਪC ਛਾ ਦਸਣ ਲC ਗ ਪ9ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬC ਧੀ ਇC ਕੋ ਥ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣ 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਣ / ਦC ਸਣ ਤ? ਿਝਜਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾ ਇਨH � 
ਦੂਜੀ ਤਰH� ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਵਰਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮ9 ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਕਦ@ ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦC ਸਣ ਤ? ਿਝਜਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ�। ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਇਹ 
ਿਖਆਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤ� ਉਹਦਾ ਢੰਡੋਰਾ 
ਿਪC ਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ@ ਹੰੁਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾ ਤੇ  ਵਰਤਾਉ ‘ਤ? ਉਹਦੀ ਮਿਹਮਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਇੰਟਰਨg ਸ਼ਨਲ ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ- ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ 
ਛੁC ਟੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਿਵਚ ਇC ਕ ਥ� ਇC ਕਠ�  ਬੈਠ 
ਕੇ ਗC ਪ� ਮਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਵੀ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਉਨH � 
ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸ�। ਉਨH � ਦੀ ਗC ਪ ਸ਼ਪ ਤੇ ਲਤੀਫੇਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸ� ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਘਟ ਹੀ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸ�। ਉਹ 
ਮੈਨੰੂ ਿਮਸਟਰ ਬ9ਸ ਮਸ਼ੀਨ ਔਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ 
ਿਵC ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ� ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ@ ਸੀ। 

ਲC ਗ ਪCਗ ਇC ਕ ਮਹੀਨ�  ਤ? ਮੇਰੇ ਨ� ੜੇ ਵਾਲੀ ਇC ਕ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਇC ਕ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਹ� ਿਵਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ‘ਹੈਲੋ 
ਹੈਲੋ’ ਤ? ਅC ਗੇ ਨਹ@ ਵਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਹੀ ਰੁC ਝਾ 
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਨਾN ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ ਸੀ, ਆਇਆ ਸਾਊਥਾਲ ਤ? ਸੀ। ਉਹ 
ਵੀ ਇਸ ਢਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਇC ਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ 
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ਪੁC ਿਛਆ, “ਯਾਰ ਇC ਥੇ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਇC ਕ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਨਾN ਦਾ ਬੰਦਾ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ�। ਮ9 ਕਈਆਂ ਬੰਿਦਆਂ ਤ? ਪੁC ਛ 
ਚੁC ਕ�, ਿਕਸੇ ਤ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹ@ ਿਮਿਲਆ। ਮ9 ਿਕਹਾ ਅC ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਗC ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦ�, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵ”ੇ। 

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮ9 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਨੰੂ ਿਮਲਾ 
ਿਦਆਂਗਾ। ਪਿਹਲ� ਇਹ ਦC ਸੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਨ�  ਦC ਿਸਆ”?  

ਉਹ ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਇC ਕ ਮਹਾਵੀਰ ਿਸੰਘ ਨਾN 
ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨ� ੜਲੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਡਰਬੀ ਨੰੂ 
ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਸਆ ਤ� ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾN ਦਸ ਕੇ 
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਘਰ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਤ� ਤੰੂ ਉਹਨੰੂ ਿਮਲ 
ਲਵ@। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਾN ਲੈ ਦੇਵ@, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ”। 

ਮਹਾਵੀਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅC ਖਾ ਅC ਗੇ ਘੁਮ ਗਈ। ਇਹ 
ਮਹਾਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪ&ਿਸਧ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਦਰਦ ਦਾ 
ਪੁC ਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਊਥਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਸਾਿਹਤ ਸਭਾ ਦੀ ਇC ਕ 
ਇਕCਤਰਤਾ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਿਸੰਘ ਦਰਦ ਲਈ ਮੇਰੇ 
ਿਦਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੁC ਤਰ ਨਾਲ 
ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਊਥਾਲ ਛC ਡਣ  ਉਪ&ੰ ਤ ਮ9 ਉਹਨੰੂ 
ਕਦ@ ਿਮਲ ਨਹ@ ਸਿਕਆ ਸ�। 

“ਫੇਰ ਕਦ ਿਮਲਾਉਗੇ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਨੰੂ” , ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਚੁC ਪ 
ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

ਮ9 ਹC ਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦC ਤਾ, “ਹੁਣੇ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਿਫਕਰ ਿਕN 
ਕਰਦੇ ਹੋ?” 

“ਉਹ ਵੀ ਇC ਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?” , ਉਹਨ�  ਉਤੇਜਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁC ਿਛਆ।  
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“ਹ� ਇC ਥੇ ਹੀ ਨਹ@, ਸCਗ? ਸਦਾ ਤੁਹਡੇ ਨ� ੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ” , ਮ9 
ਹC ਸ ਕੇ ਿਕਹਾ।  

“ਫੇਰ ਕਦ ਿਮਲਾਉਗੇ ਉਹਨੰੂ?” , ਉਹਨ�  ਪੁC ਿਛਆ। 
“ਹੁਣੇ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ�” , ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮ9 ਉਹਦੇ ਵਲ ਹCਥ ਵਧਾ ਕੇ 

ਿਕਹਾ, “ਲਓ ਿਮਲੋ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਨੰੂ”। 
ਉਹਨ�  ਤ� ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਅਜੀਤ ਦੁਸ�ਝ ਹੈਰਾਨ 

ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਿਖੜ ਵੀ ਿਗਆ। ਉਹ ਨ�  Fਠ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਜC ਫੀ ਪਾ ਕੇ ਿਕਹਾ , 
“ਤੁਸ@ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਹੋ? ਮੈਨੰੂ ਇੰਨਾ ਿਚਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ@ ਲC ਗਾ। ਮ9 ਦੋ ਸਾਲ 
ਤ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਇC ਥੇ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਹ�। ਮ9 ਤ� ਸਮਝਦਾ ਿਰਹਾ ਕੋਈ 
ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸ@ ਹੀ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ 
ਹੋ? ਮ9 ਤ� ਪ&ੀਤ-ਲੜੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜHਦਾ ਿਰਹ�। ਤੁਸ@ 
ਰੋਜ਼ ਿਮਲਦੇ ਰਹੇ, ਦC ਿਸਆ ਹੀ ਨਾ ਿਕ ਤੁਸ@ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਹੋ”।  

ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ! ਮ9 ‘ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ’ ਿਲਖ ਕੇ ਗਲ਼ ਿਵਚ 
ਫC ਟੀ ਤ� ਨਹ@ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੰੂ 
‘ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ’ ਨੰੂ ਿਮਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਦC ਸੇ ਿਬਨਾ ਸਰ ਨਹ@ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਦC ਸ ਿਦC ਤਾ”।  

ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਹਫਤੇ ਕੁ ਿਵਚ ਹੀ ਘਰ 
ਲC ਭ ਿਦC ਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਕਾਮਰੇਡ ਮਣਸ਼ਾ ਿਸੰਘ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 
ਨ� ੜੇ ਹੀ ਯੇਟਸ ਸਟਰੀਟ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ 
ਸੀ। ਮ9 ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਾ ਿਦC ਤਾ। ਬਸ ਹਫਤੇ ਕੁ ਿਵਚ ਦੋਹ� 
ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਿਗਆ। ਦੋਵ- ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ Fਠ� । 

ਹੁਕਮ ਿਸੰਘ ਦਾ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਜੀਅ ਨਾ ਲC ਗਾ। ਉਹ 
ਵਾਪਸ ਸਾਊਥਾਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਅਜੀਤ ਦੁਸ�ਝ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣਾ ਬਿਣਆ 
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ਿਕ ਹੁਣ ਤC ਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਿਲਆ ਆNਦਾ ਹੈ। ਸਾਿਹਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 
ਲਗਾਉ ਬਚਪਨ ਤ? ਚਿਲਆ ਆNਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰH� ਕਾਇਮ ਹੈ। 
ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਮC ਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠਕ ਵੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦ ਕੇ 
ਪੜHਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ 
ਪੁਸਤਕ ਕਦ? ਛਪੇਗੀ। 

 

੪) ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ੀਲਤ� ਬਚਪਨ ਤ? ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਚਲੀ 
ਆNਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਿਮਲ ਪ9ਦਾ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੰੂ ਿਸC ਧੜ ਤੇ ਸਹ@ਦੜ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਦਾ। ਇੰਟਰਨg ਸ਼ਨਲ 
ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਿਵਚ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ 
ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਇC ਥੇ ਰC ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਮ� ਤ� ਿਵਹਲੇ 
ਹੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਵ- ਬਣੇ ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ Fਤੇ ਪ-ਟ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇC ਥੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕCਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ 
ਡਰੂ ਿਜਹਾ ਤੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੁਭਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੰੂ ਦਬਕਾ 
ਮਾਰਦਾ ਤ� ਵੀ ‘ਯੈਸ ਸਰ’ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲ਼ ਕCਢਦਾ ਤ� ਵੀ ‘ਯੈਸ ਸਰ’ ਕਿਹ 
ਛਡਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਬੇਦੀ ਖਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮ9 ਸੋਚ@ ਪੈ 
ਜ�ਦਾ ਸ�, “ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ� 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ?” ਮ9 ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜHੀ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਵੀ ਹੈ। ਮ9 ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ 
ਨੰੂ ਉਦ? ਵੀ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਦਾ/ਮੰਨਦਾ ਸ� ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਦੀ 
ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸ�, ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਬੇਦੀ ਕੁC ਲ ਿਵਚ ਿਕਵ- ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਿਗਆ? ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਹ9ਡ ਿਦਨ� ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੰਮ ਿਲਖ ਕੇ ਰC ਖ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਹ9ਡ ਮੇਰਾ ਵੀ ਿਦਨ� ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ 
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ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ� ਉਹਦੇ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਸ�। 

ਇਸੇ ਸ਼ੌਪ ਿਵਚ ਰਾਤ� ‘ਤੇ ਇC ਕ ਗਾਈ ਨਾN ਦਾ ਗੋਰਾ ਿਫਟਰ� ਦਾ 
ਚਾਰਜਹ9ਡ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਦੀ ‘ਤੇ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜHੀ ਰC ਖਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ- 
ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹ@ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਉਹਨੰੂ ਡC ਟ ਕੇ ਨਾਹ 
ਕਿਹਣ ਦੀ ਥ� ‘ਯੈਸ ਗਾਈ ਯੈਸ ਗਾਈ’ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਈ ਉਹਨੰੂ ਗਾਲ਼� ਵੀ ਕਢ ਲ9ਦਾ ਅC ਗ? ਉਹ ‘ਯੈਸ ਗਾਈ’ ‘ਯੈਸ 
ਗਾਈ’ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇC ਕ ਿਦਨ 
ਗਾਈ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਗਾਲ਼ ਕC ਢ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਨਹ@ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੰਧੇਜ ਿਕਵ- ਜ�ਦਾ 
ਿਰਹਾ? ਮ9 ਉਹਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਇੰਨ�  ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘਸੰੁਨ ਮਾਰ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਉਹਦੀਆਂ 
ਐਨਕ� ਲਿਹ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ� ਦੇ ਿਪC ਛੇ ਜਾ ਿਡਗੀਆਂ।  

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬLਦਲ਼ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁਝ 
ਿਚਰ ਉਹਨੰੂ ਕੁC ਝ ਸੁC ਿਝਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ,”ਮੇਰਾ ਬੇਦੀ ਗਵਾਹ 
ਹੈ, ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਹੈ”, ਚੁC ਪ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕ� ਲC ਭਣ ਲਈ 
ਇC ਧਰ Fਧਰ ਹC ਥ ਮਾਰਨ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਬੇਦੀ ਚੁC ਪ ਚੁਪੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾ 
ਲC ਗਾ। 

ਮੈਨੰੂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੁਭਾ ਦਾ ਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਦੇ ਕੋਲ 
ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਗਾਈ ਨ�  ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਮ9 ਗਾਈ ਦੀਆਂ ਨਾਸ� ਭੰਨ ਸਕਦਾ ਹ�, ਤ� ਤੰੂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਈ।ਂ 
ਮ9 ਤ� ਕੰਮ ਤ? ਜਾਵ�ਗਾ ਹੀ ਪਰ ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਇC ਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹ@ 
ਛC ਡ�ਗਾ।“ ਫੇਰ ਮ9 ਜ਼ਰਾ ਰੁਅਬ ਿਜਹੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, “ਤੰੂ ਕੁC ਝ ਦੇਿਖਆ?” 
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਮ9 ਤਾ ਕੁਝ ਨਹ@ ਦੇਿਖਆ”। ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 
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ਿਬਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹ@, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਨਹ@ ਤ� ਦੋਹ� ਦੀ 
ਛੁC ਟੀ ਸਮਝ ਲਵ@।“ 

ਉਸ ਿਦਨ ਤ? ਰਾਤ� ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਦਾ ਫੋਰਮੈਨ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ 
ਬਲਾਉਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਤੇ ਗਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਫਟਰ ਵੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਈ ਦੇ ਕੁਰਖਤ ਵਤੀਰੇ ਤ? ਤੰਗ ਸਨ ਤੇ ਮ9 ਉਨH � ਦਾ ਕੰਮ 
ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ? ਿਪC ਛ? ਗਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕੜ ਜ�ਦੀ 
ਰਹੀ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁਧ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆਂ 
ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨ�  ਇਸ ਵਾਰੇ ਪੁC ਿਛਆ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੇਹੀ 
ਸੀ, ਿਜਸਤਰH� ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜC ਟ ਚੂੜHੇ ਤ? ਕੁC ਟ ਖਾ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ। ਫੇਰ ਗਾਈ Fਥੇ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਿਟਕ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਛC ਡ 
ਕੇ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਲC ਗਾ। 

ਮੇਰੇ ਜਾਣੂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼�ਤ ਸੁਭਾ ਬੰਦੇ 
ਿਵਚ ਇੰਨਾ ਗ਼ੁC ਸਾ ਿਕC ਥ? ਆ ਿਗਆ? ਉਨH � ਦੀ ਪੁC ਛ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਮ9 ਆਖ 
ਛਡਦਾ ਸ�, “ਇਹ ਤ� ਭਾਈ ‘ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗੈ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗੇ’ ਵਾਲੀ ਗC ਲ 
ਹੈ।  ਿਜ਼ਆਦਤੀ ਦੇ ਅC ਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹ@ ਕਾਇਰਤਾ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ”। 
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1 
ਿਜਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਇੰਟਰਨg ਸਨ ਕੰਬਸਚਨ ਿਵਚ? ਬਰਖਾਸਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਐਨ ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾUਟ9ਟ ਕੁਲਤਾਰਨ 
ਿਸੰਘ ਨ�  83 ਸ-ਟ ਥੌਮਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ 
ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਹ ਇਹ 
ਮਕਾਨ ੨੨ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਿਵਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਐਬੀ 
ਨg ਸ਼ਨਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣ ਦਾ 
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਅC ਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ 
ਬਥੁC ਲੀ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨ�  
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਿਦC ਤੀ ਿਕ ਮ9 ਪਿਹਲ� ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਲਾਹ ਦੇਵ�। ਮ9 ਇਹ 
ਘਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਘਰ ਿਵਕ 
ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ  ਮ9 
ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਘਰ ਸੁਤੰਤਰ 
ਕਰਾ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਅC ਠ ਦੀ ਥ� ਪੰਦਰ� ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ 
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ।  

ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਪੜHਤ ਹੋ ਗਈ।  ਮੇਰੇ 
ਅਕਾUਟ9ਟ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਹੀ ਨਵ@ ਥ� ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ Fਥੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। 
ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਗਵਾੜ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਿਪਆ। ਐਬੀ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡਰਬੀ ਬ&�ਚ ਦੇ 
ਮੈਨ� ਜਰ ਨ�  ਕੁਰਸੀਆਂ ਡੈਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ@ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦC ਤਾ। 
ਦਫਤਰ ਦੇ ਮC ਥੇ ‘ਤੇ ਬ9ਸ ਐਡਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਐਬੀ ਨg ਸ਼ਨਲ  ਦਾ ਸ�ਝਾ ਬੋਰਡ 
ਲC ਗ ਿਗਆ।  ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਰਬੀ 
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ਦੇ ਪ&ਿਤਸ਼ਟ ਸCਜਣ� ਿਮC ਤਰ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨ�  ਕੀਤਾ। 
ਿਪC ਛ? ਿਚਰ ਤC ਕ ਪੀਣ ਖਾਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਤਰH� ਮ9 ਸੈਲਫ-
ਐਮਪਲਾਇਡ (ਸ�ੈਰੋਜ਼ਗਾਰੀ) ਬਣ ਿਗਆ। ਫੇਰ ਿਰਟਾਇਰਮ9ਟ ਦੀ ਉਮਰ 
ਹੋਣ ਤC ਕ ਮ9 ਇਸ ਤ? ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹ@ ਕੀਤਾ।    

ਐਬੀ ਨg ਸ਼ਨਲ ਡਰਬੀ ਬ&�ਚ ਨ�  ਆਪ ਹੀ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ� ਇਹ 
ਦਫਤਰ ਖੋਲHੇ  ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਿਦC ਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਉਦਘਾਟਨ ਤ? ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਹੀ ਐਬੀ ਨg ਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਰਕਮ� ਜਮH� 
ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਵ- ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲHਵਾਉਣ ਲਈ 
ਆਉਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। 

 ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇC ਥੇ ਆ ਕੇ ਚਮਕ ਿਪਆ। ਲੋਕ 
ਘਰ� ਤੇ ਕਾਰ� ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 
ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਏਜ9ਸੀ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮ9 ਨਵ- 
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ� ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨ ਲC ਗ ਿਪਆ। 
ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹC ਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲ9ਦੇ ਸਨ, ਿਕNਿਕ 
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ 
ਸੀ। ਫੇਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ@ ਮੌਰਗੇਜ ਲ9ਦਾ ਸੀ ਤ� ਘਰ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ 
ਵੀ ਕਰਵਾNਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ 
ਸੀ। ਇਸ ਤ? ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹ@ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।  

ਸਮ� ਪਾ ਕੇ ਐਬੀ ਨg ਸ਼ਨਲ ਤ? ਿਬਨ� ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਸੰਪਰਕ 
ਬਣ ਗਏ, ਿਜਨH � ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਮ9 ਅਨ� ਕ� ਅਿਜਹੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਘਰ ਲੈਣ 
ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਨH ਾ ਨੰੂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ 
ਨਹ@ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਜ� ਤ� ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੰੁਦੇ ਸਨ ਜ� Nਝ ਹੀ 
ਘਟ ਆਮਦਨੀ ਕਰਕੇ ਜ� ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਿਰਕਾਰਡ 
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ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬ9ਕ� ਤੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪ&ਵਾਨ ਨਹ@ ਹੰੁਦੇ 
ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਏਜੰਟ ਮਕਾਨ� ‘ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ� ਦੁਆਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਤ? ਡੇਢ ਪ&ਤੀਸ਼ਤ ਕਿਮਸ਼ਨ ਲ9ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਦਾ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤ? 
ਵC ਖਰਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਤ? ਮੌਰਗੇਜ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 
ਕਦ@ ਵੀ ਕੁਿਮਸ਼ਨ ਨਹ@ ਿਲਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਿਟਆਂ ਅਤੇ 
ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤ? ਿਮਲੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲ9ਦਾ ਸਾ। ਕਈ 
ਵੇਰ ਇੰਝ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮ9 ਿਕਸੇ ਦੀ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ 
ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ 
ਬੈਠਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲ9ਦਾ।  
 

ਬਥੁC ਲੀ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਟC ਬਰ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਚੋਖਾ ਖੁਲHਾ 
ਸੀ। ਔਫਸ ਤ? ਿਬਨਾ ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਬੈਡਰੂਮ, ਦੋ ਬਾਥਰੂਮ, ਇਕ 
ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਰੂਮ ਤੇ ਇC ਕ ਖ਼ੁਲHਾ ਿਕਚਨ ਸੀ।  ਸੋਚਦਾ ਸ� ਜੇ ਮੇਰਾ ਟC ਬਰ 
ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਥੁC ਲੀ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਜੇ ਿਦC ਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ 
ਨਵ- ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਿਲਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਿਦC ਤਾ ਜਾਵ- ਤ� ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੇ ਿਵਆਜ 
ਤ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ&ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤ? ਪਿਹਲ� ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ 
ਨਿਵਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਿਪਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ੭ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਗ&�ਟ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਸਟੀ ਕLਸਲ ਨ�  ਦੇਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤ� ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕੋਲ? ੧੪ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਹੋਰ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ 
ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ  ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਬਥੁਲੀ ਰੋਡ ਵਾਲਾ 
ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਵਕਣ ਲਈ ਤ� ਉਹ ਘਰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ 
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ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਇC ਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ 
ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਅਸ@ ਇਹ ਘਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਿਵਚ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਹ�। ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਲC ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਦੁਆਲੇ 
ਹੋਇਆ। ਮ9 ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ ਅਸ@ ਇਹ ਘਰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤ? ਘਟ ਿਵਚ 
ਵੇਚਣਾ ਨਹ@, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਤ� 15 ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਹਾ 
ਹੈ। ਮੈ ਿਕਵ- ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਗ਼ਲਤ ਿਕਹਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਮੈਨੰੂ 
ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਲਈ ਵੀ ਤ� ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਉਹਦੀ ਗC ਲ 
ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਮ9 ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਪੰਦਰ� ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਿਵਚ 
ਵੇਚ ਕੇ 83 ਸ-ਟ ਥੌਮਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਿਲਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ 
ਿਦC ਤਾ। 
       ਇਸ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰੋਵਾਰ ਿਵਚ ਪੈਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਆਮਦਨੀ 
ਬਹੁਤੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਟੈਕਸ ਤ? ਕੇਵਲ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹ@ 
ਸ�, ਸਗ? ਟੈਕਸ ਲC ਗਣ ਦੀ ਿਨਸਚਤ ਹC ਦ ਤ? ਘਟ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਿਦC ਤਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮ9 
ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਿਦਤਾ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜਦਾ ਟੈਕਸ 
700 ਸੌ ਪLਡ ਮੇਰੀ ਥ� ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਮੋਿੜਆ ਿਗਆ। ਜਦ ਆਮਦਨੀ 
ਵਧਣ ਲC ਗ ਪਈ ਤ� ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲC ਗਣ ਲC ਗ ਿਪਆ।  
       ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ&ੀਮੀਅਮ Fਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ 
ਛੋਟ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਮ9 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ&ੀਮੀਅਮ 
ਜਮH� ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਿਜੰਨ�  ਨਾਲ ਲC ਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ 
ਮੁੜ ਆਵੇ। ਇਸਤਰH� ਨਾਲੇ ਤ� ਟੈਕਸ ਤ? ਬਚ ਜ�ਦਾ ਸ� ਤੇ ਨਾਲੇ 
ਰੀਟਾਇਰਮ9ਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਹੋਈ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸ� ਿਕ 
ਔਝੜ ਰਾਹ@ ਠ� ਡੇ ਖਾਣ ਮਗਰ? ਆਖਰ ਿਸC ਧੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆ ਿਗਆ 
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ਸ�। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਰਿਹਣੀ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤ� ਕੁਝ ਨਹ@ 
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।    
 

2. 
 ਮਾਰਚ ੧੯੮੭ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ 

ਫੇਰੀ  ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਹਲ� ਯੂ.ਪੀ. ਿਵਚ ਗਈ। Fਥੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਿਜਲੇ 
ਿਬਜਨੌਰ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਨH � ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? 
ਉਹ ਿਜਲHਾ ਨg ਨੀ ਤਾਲ (ਹੁਣ ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਨਗਰ) ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ 
ਅਤੇ ਦੋਹ� ਵਡੇ ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਚਲੀ ਗਈ। Fਥੇ ਪੁC ਜਦੀ ਨ�  ਇਹ ਿਦC ਲ-
ਕੰਬਾਊ ਖਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾ ਿਦC ਤੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੰੂ ਅਧਰੰਗ ਹੋ 
ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਡਾ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵ- 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।  

ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇC ਕ ਦC ਮ ਜਾ 
ਨਹ@ ਸਕਦਾ ਸ� ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪC ਛ? ਕੰਮ ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜਾਣ ਨਾਲ? ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ 
ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਿਦਆਂ ਤ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤ� 
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅC ਖ@ ਿਡC ਠਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆਂ ਤ� ਚਲਾ ਜਾਵ�ਗਾ।  

ਕੁਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ 
ਹਾਲਤ ਦC ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮ9 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਏਅਰ ਿਟਕਟ ਬੁਕ ਕਰਾ ਿਲਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ 
ਿਦਲ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅੰਤਮ ਘੜੀ ਿਵਚ ਅਪਣੇ ਤਾਏ, ਆਪਣੀ ਮ� 
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ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮ9 ਦਰਸ਼ਨ ਨਹ@ ਕਰ ਸਿਕਆ ਸ�, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣ।  

ਪਾਨਾਮ ਏਅਰ ਲਾਇਨਜ਼ ਦਾ ਿਟਕਟ ਸੀ। ਮ9 ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 
ਲੰਡਨ ਤ? ਜਹਾਜ ਫਿੜਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਫਰ9ਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਤC ਕ ਹੀ 
ਜਾਣਾ ਸੀ, Fਥ? ਿਦC ਲੀ ਲਈ ਜਹਾਜ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਫਰ9ਕਫਰਟ ਤL ਿਦC ਲੀ 
ਲਈ ਿਸC ਧੀ ਫਲਾਈਟ ਿਮਲ ਗਈ। ਅC ਠ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਹੀ ਮ9 ਸਵੇਰੇ ਿਦC ਲੀ ਜਾ 
Fਤਿਰਆ। ਪਰ ਅC ਗੇ ਿਜਹੜੀ ਗC ਡੀ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ 
ਿਗਆਰ� ਵਜੇ ਕਾਠ ਗੁਦਾਮ ਯੂ. ਪੀ. ਲਈ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ 
ਿਦਨ ਿਦC ਲੀ ਿਵਚ ਹੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਪ&ਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 

ਮ9 ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ? ਟੈਕਸੀ ਫੜ ਕੇ ਇC ਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਜਾ 
ਿਟਿਕਆ। ਕੁਝ ਿਚਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਪਛ? ਮ9 ਆਪਣੇ ਸਨ� ਹੀ ਡਾਕਟਰ 
ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅC ਧੇ ਘੰਟੇ ਿਵਚ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁC ਜਾ। ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੈਠ�  ਗC ਲ� ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ 
ਪੁC ਿਛਆ, “ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਕC ਥੇ ਿਕC ਥੇ ਘੁੰ ਮਣਾ ਹੈ? ਮ9 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਚC ਲ�ਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ- ਿਦਖਾ ਿਦਆਂਗਾ।“ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ� ਉਦਾਸੀ ਨ�  ਮC ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਭਰਾ 
ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿਫਕਰ ਨ�  ਕੁਝ ਦੇਖਣ/ਜਾਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਿਹਣ ਨਹ@ ਿਦC ਤਾ 
ਸੀ। ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਤ� ਕੀ ਜਾਣਾ। ਕੇਵਲ ਨਵਯੁਗ ਪ&ੈਸ ਵਾਲੇ ਭਾਪਾ 
ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇC ਛਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲC ਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਕਤਾਬ 
‘ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਪ&ਾਪਤੀਆਂ’ ਕੁC ਝ ਿਵਕੀ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਨਹ@”। 
ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨ�  ਕੁਝ ਿਚਰ ਪਿਹਲ� ਮੇਰੀ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ�  ਇਸਦਾ ਮੁC ਖਬੰਦ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 
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ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਚਲੋ ਫੇਰ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਹਲ� ਚਲਦੇ 
ਹ�”।  

 

ਅਸ@ ਔਟੋ-ਿਰਖਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਿਵਚ ਹੀ ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ 
ਿਸੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਲਈਯਰ ਗਾਰਡਨ ਚ�ਦਨੀ ਚੌਕ ਿਵਚ ਜਾ ਪੁC ਜੇ। ਭਾਪਾ 
ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਮਿਲਆ। ਸਾਥ? ਪਿਹਲ� Fਥੇ ਹੀ 
ਦੇਿਵੰਦਰ ਸਿਤਆਰਥੀ ਤੇ ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੂਰ ਵੀ ਬੈਠ�  ਸਨ। ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ 
ਿਸੰਘ ਨ�  ਉਨH � ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਦੋਵ- ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 
ਿਮਲੇ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ&ਤਾਨੀਆਂ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਲੇਖਕ� ਬਾਰੇ ਗC ਲ� 
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗC ਲ� ਬਾਤ� ਿਵਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲC ਗਾ ਕਦ ੨ ਵਜ ਗਏ। ਭਾਪਾ 
ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੋਰ ਗC ਲ� ਿਪC ਛ? ਹੰੁਦੀਆ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਚਲੋ 
ਪਿਹਲ� ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਈਏ”। ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆ ਨੰੂ ਇC ਕ 
ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ।  ਲC ਗ ਪCਗ ਅC ਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਅਸ@ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਵਚ 
ਰੁC ਝੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗC ਲ� ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।   

ਮੁੜ ਕੇ ਦਫਤਰ ਪੁC ਜਣ ਿਪC ਛ? ਦੇਿਵੰਦਰ ਸਿਤਆਰਥੀ ਤੇ ਸਿਤੰਦਰ 
ਿਸੰਘ ਨ੍ੂਰ ਦੋਵ- ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਤੇ ਮ9 ਕੁਝ 
ਿਚਰ ਹੋਰ ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠ�  ਰਹੇ। ਮ9 ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਵC ਿਥਆ 
ਉਨH � ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਿਵC ਿਥਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵ- ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਾਸ 
ਿਜਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰ ਵC ਜ ਗਏ ਸਨ। ਗC ਡੀ ਫੜਨ ਿਵਚ ਹਾਲ@ ਵੀ ਸਾਢੇ ਸC ਤ 
ਘੰਟੇ ਪਏ ਸਨ।  

ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ! ਿਜਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ 
ਤੁਸ@ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਕੁਝ ਸੁC ਝਦਾ ਵੀ ਨਹ@ ਹੰੁਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 
ਖਰਚ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਤ� ਹੋਣੇ ਨਹ@”, ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਉਹਨ�  ਮੇਜ਼ ਦੀ 
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ਦਰਾਜ ‘ਚ? ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕCਢ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦC ਤੇ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ 
ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਿਲਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ 
ਤ� ਵੀ ਦC ਸ ਿਦਓ, ਹੋਰ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ”। 

ਰੁਪਏ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਸCਚ ਮੁਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਰੁਪਏ  
ਫੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਪਾ ਜੀ! ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਸCਚ ਮੁਚ ਿਫਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸ@ 
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ”। 

 ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮ9 ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੰੂ ਉੰਨ�  ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਪLਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ। 
ਭਾਪਾ ਜੀ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਨਹ@ ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਹਾਲ@ ਪLਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ 
ਨਹ@। ਜਦ ਿਕਤੇ ਮ9 ਇੰਗਲ9ਡ ਆਇਆ ਤ� ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਲ@ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ 
ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ”।  

ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਘਰ ਨੰੂ ਚਲੋ। ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰ ਿਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਮਗਰ? ੧੦ ਕੁ 
ਵਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਟੋ ਿਰਕਸ਼ਾ ਫੜ ਿਲਓ”।  

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਹ� ਕਰ ਿਦC ਤੀ। ਅਸ@ ਔਟੋ ਫੜ ਕੇ 
ਅC ਧੇ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਿਵਚ ਪੁC ਜ ਗਏ।  

ਮ9 ਿਤੰਨ ਕੁ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ Fਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ 
ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਸਾਢੇ ਅC ਠ ਵਜੇ ਤC ਕ ਖਾਣਾ 
ਿਤਆਰ ਹੋ ਚੁC ਕਾ ਸੀ। ਅਸ@ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖ�ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗC ਲ� ਵੀ 
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗC ਲ� ਿਵਚ ਸਾਢੇ ਨੌ ਵC ਜ ਗਏ। ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਡਾਕਟਰ ਸਾਿਹਬ 
ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਿਦC ਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੁC ਜਣ ਲਈ ਤੇ 
ਫੇਰ ਿਟਕਟ ਬੁC ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮ� ਲC ਗਣਾ ਹੈ”।  

ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਿਵਚ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਮ9 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ 
ਿਤਆਰ ਬੈਠਾ ਸ�। ਅਸ@ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁC ਖ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁC ਜ ਗਏ। 
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ਡਾਕਟਰ ਸਾਿਹਬ ਨ�  ਆNਦੇ ਇC ਕ ਆਟੋ ਿਰਖਸ਼ੇ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ। ਆਟੋ ਿਰਖਸ਼� 
ਖਾਲੀ ਸੀ ਮ9 ਡਾਕਟਰ ਹੁਰ� ਨੰੂ ਹC ਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਔਟੋ ਿਵਚ ਬਿਹ ਿਗਆ।  

ਪੁਰਾਣੀ ਿਦC ਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤ? ਕਾਠ ਗੁਦਾਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗC ਡੀ ਠੀਕ 
ਪੌਣੇ ਬਾਰ� ਵਜੇ ਤੁਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਲਾਲ ਕੂਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੁC ਜ 
ਗਈ। ਮ9 ਗC ਡੀ{ Fਤਰ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣੳਂ ਹੀ ਟਣਕਪੁਰ ਨੰੂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਬਸ ਫੜੀ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਬਰHਾ ਜਾ Fਤਿਰਆ।  

ਮੇਰਾ ਮੰਝਲਾ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ 
ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਦਾਸ ਿਚਹਰੇ ਤ? ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ-ਪੀੜਾ ਸਪCਸ਼ਟ ਿਦਸ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੰੂ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਪੀੜਾ Fਠਣੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਿਜਹਦੇ 
ਬਾਰੇ ਅਸ@ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸ� ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ 
ਿਸC ਧਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਜਹਦੀ ਮੁਸ਼C ਕਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹ� ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਵਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਿਹC ਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵ- ਅੰਤਮ ਸਮ- ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ 
ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਕੇ ਿਬਸਤਰਾ ਮCਲੀ ਪਏ ਸਨ। 

ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤ� ਿਬਸਤਰੇ ਿਵਚ ਿਪਆ ਆਪ Fਠ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹ@ 
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤ? ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਮਲਕੀਤ ਨ�  
ਦC ਿਸਆ ਿਕ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ� ਨ�  ਦਸ 
ਕੁ ਿਦਨ ਿਪC ਛ? ਹੀ ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਇਨH ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹ@ ਹੈ। ਘਰ ਲੈ 
ਜਾ ਕੇ ਿਜੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਵੋ। ਿਕC ਛੇ ਤ? ਇਕ 
ਪਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚC ਲੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। 

ਮ9 ਆਪਣੀ ਤਸCਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕੇ ਿਕC ਛੇ ਨੰੂ ਿਗਆ ਤੇ Fਥ? ਇC ਕ ਕਿਹੰਦੇ ਕਹਾNਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਲਆ ਕੇ 
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ਦੋਹ� ਨੰੂ ਿਦਖਾਿਲਆ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਖ ਕੇ ਦੇ ਿਗਆ ਤੇ ਕਿਹ ਿਗਆ ਿਕ 
ਚਾਚੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ ਇੰਨਾ ਵC ਧ ਚੁC ਕਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹ@ 
ਿਬਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਿਪਆ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾਏਗਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਾਰੇ 
ਉਹਨ�  ਦC ਿਸਆ ਿਕ ਉਹਦੇ ਿਜਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁC ਕੇ ਹਨ, 
ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਵੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। 

ਮ9 ਆਪਣੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਕੁC ਝ ਿਚਰ ਬੈਠਾ। 
ਉਹਨੰੂ ਬੁਲਾNਦਾ ਸ� ਤ� ਅC ਗ? ‘ਹ� ਹੰੂ’ ਤ? ਵC ਧ ਕੁਝ ਨਹ@ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਿਜੰਨਾ 
ਿਚਰ ਵੀ ਮ9 ਉਹਦੇ ਵਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਮੰੂਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੰੁਗਾਰਾ 
ਭਰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਮ9 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਤ� ਉਹਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ 
‘ਤੇ ਹੰੁਦੀ। ਉਹ ਆਖਰ ਅਿਜਹਾ ਿਕN ਕਰਦਾ ਸੀ? ਿਕਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ� 
ਨਹ@ ਿਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਮੰੂਹ ਤC ਕ ਨਾ ਪਹੰੁਚੇ? ਇਹ ਸੋਚ 
ਆNਿਦਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਹ� ਿਨਕਲ ਗਈਆਂ ਿਕ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਮੇਰੇ  
ਭਰਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਿਫਕਰ ਹੈ?  

ਚਾਰ ਕੁ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੀ ਅਸ@ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਦੋ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ� ਤ? ਚੈੱਕ 
ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਉਨH � ਦੋਹ� ਨ�  ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹ@ ਹੋ 
ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ� ਇC ਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ Fਥੇ ਰਿਹ 
ਨਹ@ ਸਕਦਾ ਸ�। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਿਫਕਰ ਸੀ। ਮ9 ਸੋਿਚਆ ਹੁਣ ਆਇਆ 
ਹ� ਤ� ਦੋ ਕੁ ਿਦਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਭC ਜ ਨC ਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣ� ਤੇ 
ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਲ ਆਵ�। ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ 
ਆਇਆ ਹ9 ਤ� ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲ ਆ”। ਉਹਦੇ ਕਿਹਣ ‘ਤੇ ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਿਗਆ ਤੇ 
ਦੋ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। 

ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮ9 ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। 
ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁC ਕਾ ਸੀ, 
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ਗੁਲੂਕੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲC ਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸੁਰਤ ਿਪਆ ਸੀ। ਘੰਟੇ ਕੁ ਿਵਚ 
ਇC ਕ ਵੇਰ ਅC ਖ� ਖੋਲH ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ‘ਹ� ਹੰੂ’ ਕਰ ਕੇ ਅC ਖ� ਬੰਦ ਕਰ ਲ9ਦਾ ਸੀ। 
ਚਾਚਾ ਬੋਲ ਤ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਨਾ Fਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਮ9 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲC ਗਾ, “ਤੇਰੇ ਇC ਥੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤ� 
ਕੋਈ ਫੈਦਾ ਨਹ@ ਹੋਣਾ। ਮਲਕੀਤ ਦਸਦਾ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਾਰੇ ਤ� 
ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਿਗਆ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕਮਾਏਗਂਾ ਨਹ@ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ 
ਿਕC ਥ? ਝCਲ-ਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੰੂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ”। ਮੇਰੇ 
ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਨ�  ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਿਦC ਤੀ। ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ,  
“ਹਰਬਖਸ਼! ਇC ਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਰਿਹ ਕੇ ਤੰੂ ਕਰ ਤ� ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਨਹ@। 
ਜੇ ਹੋਰ ਿਚਰ ਇC ਥੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਵੀ ਿਕਹੜ� ਇਨH � ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ 
? ਉਲਟਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ Fਥੇ ਵਖਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹ@ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੋਰ 
ਿਕੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੇ ਕਮਾਏਗਂਾ ਨਹ@ ਤ� ਖਰਚ ਿਕC ਥ? ਕਰ�ਗੇ? 
ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤੰੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ”। 

ਮਨ ਤ� ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ 
ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਛC ਡ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸ�? ਆਪਣੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤ� ਇਹੀ ਿਸਆਪਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬੰਦ ਰC ਖੋ ਤ� 
ਗਏ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਲC ਭਦੇ ਨਹ@। ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਤ� ਸਾਫ ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਿਕ ਉਹਨ�  ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਕCਟਣਾ ਨਹ@ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਿਪਆ ਇਸ 
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨ�  ਸ਼ਾਇਦ ਕCਟ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਨH � ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਪਤਾ 
ਨਹ@ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਿਬਨਾ 
ਆਵੇਗਾ ਿਕC ਥ??  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਜੰਨ�  ਵੀ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਮ9 ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਲਕੀਤ ਨੰੂ 
ਫੜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਮ9 ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹ�ਗਾ। ਦੋਹ� ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵ”ੇ। 



 

 
192 

ਮੈਨੰੂ ਡਰਬੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੰੂ ਹਾਲ@ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵੀ ਨਹ@ ਹੋਏ ਸਨ 
ਿਕ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਿਪC ਛ? ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹਰਾਸ ਛC ਡ ਿਗਆ ਤੇ ਮਸ� ਦੋ ਮਹੀਨ�  ਹੀ 
ਜੀNਦਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ। 

 
3. 

ਅੰਦਰ? ਤ� ਟੁC ਟਾ ਿਪਆ ਸ� ਪਰ ਹਾਲ@ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਿਨਭਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਫੇਰ ਜੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਰC ਖਣਾ ਸੀ 
ਤ� ਹਸਦੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹC ਸਿਦਆਂ ਨਾਲ 
ਤ� ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹCਸਦੀ ਹੈ, ਰੋਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹ@ ਰ?ਦਾ। 

 ਮੇਰੀ ਵC ਡੀ ਧੀ ਕਮਲ ਦਾ ਿਵਆਹ ੧੯੭੫ ਿਵਚ ਹੀ ਕਰ ਿਦC ਤਾ 
ਸੀ। ਛੋਟੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਪੜHਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲC ਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਜੀਅ ਤ� ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਦੀ ਿਚਖਾ ਤ? 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰ ਲਵ�। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤ� ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਧੀ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
੧੯੮੯ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀ।  

੧੯੯੦ ਦਾ ਸਾਲ ਚੜH ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵ- ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ� 
ਿਵਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆ ਸਨ, ਿਕNਿਕ ਉਹ ਦੋਵ- ਹੀ ਗ&ੈਜੂਏਟ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪੈਰ� ਤੇ ਆਪ ਖੜHਣ ਦੇ ਸਮ&C ਥ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ੬੦ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 
ਮਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੰੁਮ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵC ਡਾ ਮੰੁਡਾ ਤ� 
ਿਚਰ� ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੋਵ- 
ਿਵC ਿਦਆ ਪ&ਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੁC ਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁਢੇਪਾ ਿਸਰ ਤੇ 
ਮੰਡਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ ਨਾ 



 

 
193 

ਸੰਭਾਵਨਾ। ਛੋਟੇ ਦੋਹ� ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਿਵC ਿਦਆ ਤੇ ਿਵਆਹ� ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹਾਲ@ ਵੀ 
ਕਾਇਮ ਸੀ।  

੧੯੯੫ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤC ਕ ਮੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪੁC ਤਰ ਸੁਕੀਰਤ ਨ�  
ਬੀ.ਅੇਸ.ਸੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪ&ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਵਕੀਰਤ ਨ�  ਵੀ ਦੋ ਕੁ 
ਸਾਲ ਿਪC ਛ? ਆਪਣੀ ਿਹੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪੜHਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫੇਰ 
ਦੋਹ� ਦੇ ਿਵਆਹ ਵੀ ਉਨH � ਦੋਹ� ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। 
ਹੁਣ ਤ� ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤਰH� ਕੁਝ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ, 
ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ� ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਲਈ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ 
ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕ� ਤੇ ਉਸ ਤਰH� ਜੀਅ ਸਕ� ਿਜਸਤਰH� ਮ9 ਜੀਣਾ ਚਾਿਹਆ ਸੀ। 
ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਿਦਨ ਪ&ਤੀ ਿਦਨ ਦੂਰ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

4. 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਰਸਤਾ ਤ? ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮ9 ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ  

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ੬੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਿਪC ਛ? ਸਾਰੇ ਖਲਜਗਣ� 
ਤ? ਿਪC ਛਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇC ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ�ਗਾ। 
ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਸੁਪਨ�  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹ@ ਤ� ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਵC ਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 
ਿਕNਿਕ ਨਵੀਆਂ ਪ&ਿਸਥੀਆਂ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮC ਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਦਾ ਤ� ਮ9 ੨੨ ਨਵੰਬਰ ੧੯੯੫ 
ਨੰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸ�। ਰੀਟਾਇਰਮ9ਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਿਮਲਣ ਲC ਗ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ 
ਆਪਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅਗਵਾੜ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਿਵਚ 
ਬਦਲ ਕੇ ਸ�। ਸਾਲ ਭਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਚਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਹਨੰੂ 
ਬੰਦ ਕਰਨਾ।  ਿਤੰਨ� ਮੰੁਿਡਆਂ ਿਵਚ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੰੂ ਸ�ਭ ਲਵੇ ਤ� 
ਿਜਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਨੀਊਅਲ 
(ਨਵੀਕਰਨ) ਕਿਮਸ਼ਨ ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਆNਦਾ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਿਬਨਾ 
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ਬਹੁਤੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਚੋਖੀ ਇਨਕਮ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਤੰਨ� ਮੰੁਿਡਆਂ 
ਿਵਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ�ਭਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਨH � 
ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥ� ਸC ਚੇ ਵੀ ਸਨ। 
     ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਇਹ ਿਬਜ਼ਨg ੱਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ।  ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਮੈਥ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਮ9 ਇਹੀ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਸ� ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ� 
ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਰC ਖ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਇC ਕ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਿਮਲ ਹੀ ਿਗਆ। ਮ9 ਆਪਣਾ 
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰ� ਕੁ ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ੨੨ ਨਵੰਬਰ ੧੯੯੬ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਿਜਹੜਾ ਇਨਸ਼ੋਰ9ਸ ਦਾ ਚਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮ9 
ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਿਹਰਦ ਇਨਸਾਨ ਤੇਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੰੂ 7000 ਪLਡ ਿਵਚ 
ਵੇਚ ਿਦC ਤਾ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ� ‘ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਖੁਸ਼ ਸ� ਿਕ 
ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰC ਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਇਸ ਿਦਨ ਤ? ਮੇਰੀ ਰੀਟਾਇਰਮ9ਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ) ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮ� 
ਅਰੰਭ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਮ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੰਿਦਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮ� ਲੰਘਾਣਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕNਿਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤ? 
ਟੁC ਟ ਕੇ ਿਵਯੋਗੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲC ਗ ਪ9ਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ 
ਸਮC ਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ@ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਕNਿਕ ਮ9 ਿਵਹਲੇ ਸਮ- ਨੰੂ 
ਪੜHਨ ਿਲਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੀ ਪਿਹਲ� ਤ? ਹੀ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸ�।   

 

 

 
20. 
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ਸਾਿਹਤ-ਿਸਰਜਣਾ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ 
 

ਬ&ਤਾਨੀਆਂ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਖਾ 
ਸਮ� ਲC ਗਪCਗ ਠC ਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਿਰਹਾ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਤ� ਕੀ? ਿਫਕਰ� ਦੀਆਂ 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਪੰਡ� ਿਸਰ? ਲਾਹ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰC ਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ 
ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਿਸਰ Fਤੇ ਆ ਿਟਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 
ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਲਮ ਚੁC ਕਣੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹ@ ਤ� ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹC ਥ ਤ� 
ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ� ਿਵਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਨੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ 
ਸਮਝਣ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਛਣ� ਨੰੂ ਸ�ਭਣ ਲਈ ਵੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੁਖਾਲੇ 
ਸਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਮਲ ਨਹ@ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਿਵਹਲੇ ਸਮ- 
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਲਖਦਾ ਪੜHਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�।  

ਕੁਝ ਕਿਵਤਾਵ� ਿਲਖੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਹੀ 
ਦੇਣ ਸਨ। ਪ&ਾਪਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਨੀਰਸਤਾ, ਿਵਕਸਤ ਪੰੂਜੀਵਾਦੀ ਪ&ਬੰਧ ਦੇ 
ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਚ ਜੀਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪ&ਸੰਨਤਾ ਲਈ 
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨ� ੜਤਾ ਲਈ ਤੜਪ, ਬਨਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤ? ਨਫਰਤ, ਲC ਖ� 
ਦੀ ਭੀੜ ਿਵਚ ਇਕCਲਤਾ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ, ਮਨੁC ਖ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ, ਔਝੜ ਰਾਹ� ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ 
ਅਿਹਸਾਸ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਵਤਾਵ� ਜ਼ਬਾਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਵਤਾਵ� ਤ� ਿਲਖਦਾ 
ਿਰਹਾ ਸ� ਪਰ ਉਨH � ਨੰੂ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਹੀ 
ਿਮਲ ਸਿਕਆ।   

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਕਾਿਵ-ਸੰਗ&ਿਹ 
‘ਿਕਣਕੇ ਤ; ਸੂਰਜ’ ਨਵਯੁਗ ਵਾਲੇ ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨ�  ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
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ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਿਵ ਸੰਗ&ਿਹ ‘ਕਾਲ-ਅਕਾਲ’ ਦਾ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨ�  ਹੀ ਸਾਲ 
੨੦੦੦ ਈ:  ਿਵਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਪC ਛ? ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਕਾਿਵ-ਸੰਗ&ਿਹ ‘ਆਥਣ 

ਵੇਲਾ’ ੨੦੦੩ ਈ: ਿਵਚ ਕੁਕਨੂਸ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨ�  ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮ9 ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ 

ਿਲਖਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮ9 ਇਸ ਕਲਾ ਵਲ ਘਟ 
ਹੀ ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਿਕਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਲਖ ਸਿਕਆ ਸ�, 
ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤ� ਇਹੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਕਹਾਣੀ ਿਲਖ ਸਕਦਾ 
ਹ� ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਲਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਸੰਕਟ ਿਵਚ ਿਘਿਰਆ 
ਹੋਇਆ ਸ�, ਉਸ ਿਵਚ? ਿਨਕਲਦਾ ਤ� ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਿਲਖ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ 
ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ? ਿਪC ਛ? ਹੀ ਇਸ ਕਲਾ ਵਲ ਵੀ ਿਧਆਨ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ 
ਸੀ। ਹੁਣ ਤC ਕ ਮ9 ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਲਖ ਚੁC ਕਾ ਹ� ਿਕ ਇC ਕ ਸੰਗ&ਿਹ 
ਛਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਲ@ ਤC ਕ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ@ ਕਰ 
ਸਿਕਆ। 

           

 ਸਾਰਥਕ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ 
       1970-80 ਦੇ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੇ ਸਮ- ਬ&ਤਾਨੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪਨੰੂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਿਹਣ/ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਥੇਰੇ ਸਨ ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥ� ਿਵਚ 
ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਿਨਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹ@ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖੀਆ ਜ� ਿਨਰਖ ਪਰਖ ਦੀ 
ਉੰਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 
ਦੀ। ਇC ਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਪੁC ਠੀਆਂ ਿਸC ਧੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰ� 
ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ� ਿਵਚ ਿਗਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਿਹਤ ਕੀ 
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ਹੈ, ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਤC ਕ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ 
ਅਿਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨH � ਲਈ 
ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰ� ਦੀ ਠੁC ਲੀ ਿਜਹੀ ਿਸਫਤ ਸਲਾਹ ਤ? ਵC ਧ 
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੰਨ�  
ਪ&ਗਤੀਵਾਦੀ(ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ) ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨH � ਲਈ ਸਾਿਹਤ ਕੇਵਲ 
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਿਸਆਸੀ ਪਰਚਾਰ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਮ9 ਦੋਹ� ਤਰH� ਦੇ 
ਰੁਝਾਨ� ਨੰੂ ਸਾਰਥਕ ਸਾਿਹਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਮਝਦਾ ਸ�। 

ਭਾਵ- ਮ9 ਆਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਿਦ&ਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖC ਬੇ 
ਪC ਖੀ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸ�, ਪਰ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਸਾਿਹਤ ਬਹੁਤੇ ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ 
ਲੇਖਕ� ਵਲ? ਰਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮ9 ਸਿਹਮਤ ਨਹ@ ਸ�। 
ਨੰਗੇ ਪਾਰਟੀ ਪਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲC ਿਦਆ ਇਹ ਕਲਾ ਰਿਹਤ ਸਾਿਹਤ ਨਾ ਿਕਸੇ 
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਮ ਪਾਠਕਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦਾ 
ਤ� ਉਹਨ�  ਕੀ ਸੁਆਰਨਾ ਸੀ? ਿਜC ਥ? ਤC ਕ ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ ਿਖਆਲ� ਦੇ ਪਰਚਾਰ 
ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹ@ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ 
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕਵ- ਜਾਵ?ੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਣਾ ਸੀ ਿਕ ਖC ਬੇ ਪC ਖੀ 
ਿਖਆਲ� ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੜHਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 
ਨੰੂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮC ਿਸਆਵ�, ਅਕ�ਿਖਆਵ� ਦਾ ਦਰਪਣ ਲC ਗੇ। ਮ9 
ਆਪਣੇ ਹਮਰਾਹੀ ਖC ਬੇ ਪC ਖੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਸ� ਿਕ ਬੋਤਲ Fਤੇ ਇਹ ਲੇਵਲ 
ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ@ ਹੰੁਦੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 
ਨਸ਼ਾ ਿਕਸ ਨ�  ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਬੋਤਲ ਿਵਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸCਚ ਮੁC ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ 
ਤ� ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਿਦਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੰੂ ਆਪ ਹੀ 
ਲਭਦਾ ਿਫਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ� ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੇਵਲ ਲਾ 
ਿਦC ਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਆਹ 
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ਹਨ ਤ� ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਜ� ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਲਾਏ ਲੋਕ ਤ� ਉਸ 
ਮਾਲ ਨੰੂ ਛੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹ@ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਾਰਟੀ 
ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਿਲਖੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ 
ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਹੀ ਇC ਕੋ ਇC ਕ ਲੋਕ ਿਹਤੂ-ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪCਤਰ ਹੀ 
ਨਹ@ ਿਦC ਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਸਗ? ਦੂਜੀਆ ਖCਬੀਆਂ ਸCਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ 
ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਵੀ ਨੰਗਾ ਿਚC ਟਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਨH � ਭC ਦਰ ਪੁਰਸ਼� 
ਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਿਵਹਲ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਸਾਿਹਤ ਤ� ਉਨH � ਦੀ 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮ9ਬਰ� ਜ� ਹਮਦਰਦ� ਨੰੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲC ਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਅਿਜਹੇ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਪੜHੇਗਾ ਵੀ ਤ� ਿਕN? 

ਸਾਿਹਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ ਹਰ ਸਾਲ। 
ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਬ ਬ&ਤਾਨੀਆ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਲ?। ਇਨH � ਕਾਨਫ&ੰ ਸ� ਿਵਚ ਿਜਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪੜHੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ, 
ਉਨH � ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨH � ਲੇਖਕ� ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ 
ਪ&ਬੰਧਕ� ਵਰਗੀ ਖC ਬੇਪC ਖੀ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਿਵਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜੇ 
ਵੀ ਹੋਰ ਵਖਰੇ ਰੰਗਾ ਦੇ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਭੰਡਣ ਜ� ਘC ਟੋ ਘC ਟ 
ਅਣਦੇਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ।  

ਅਿਜਹੀ ਇC ਕ ਸਾਿਹਤਕ ਕਾਨਫ&ੰ ਸ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸੰਘ ਨ੍ੂਰ ਦੀ ਛਤਰ 
ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵੁਲਵਰਹ9ਟਨ ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਚ ਨੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹੀ 
ਇC ਕ ਿਹਤੈਸ਼ੀ ਹਰਦੇਵ ਿਸੰਘ ਢੇਸੀ ਨ�  ਪਰਚਾ ਪਿੜHਆ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਤ� ਸੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਸਨ 
ਉਨH � ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਖC ਬੇਪC ਖੀ ਲੇਖਕ� ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ� ਨੰੂ ਜ� 
ਤ� ਅC ਖ? ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜ� ਉਨH � ਨੰੂ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।  
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ਜਦ ਪਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਿਹਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤ�  ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨ�   
ਪਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਿਹC ਸੇ ਦੀ ਤ� ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਗC ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਟੇਜ 
‘ਤੇ ਹੀ ਿਖਲਾਰ ਿਦC ਤਾ। ਉਹਦੇ ਐਨ ਮਗਰ? ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਜ�ਗਲੀ ਨ�  ਆਪਣੀ ਥ� 
‘ਤੇ ਹੀ ਖੜH ਕੇ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਥ� ਿਸਰ ਕਰ ਿਦC ਤਾ:- 

 ਅਵC ਲ ਅC ਲਾਹ ‘ਨ੍ੂਰ’ ਉਪਾਇਆ 

 ‘ਢੰਡ’ ਤੇ ‘ਢੇਸੀ’ ਬੰਦੇ 

  ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ 

  ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਮੰਦੇ। 
ਉਹਦੇ ਇਸ ਟੋਟਕੇ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਿਪਆ ਿਕ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜH ਗਈ।  
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਕਲਮ 

ਚੁਕਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸਰਮੌਰ 
ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨH � 
ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਤ� ਸਹੇੜਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ 'ਤੇ ਿਕਸੇ 
ਤਰH� ਦੀ ਿਟਪਣੀ ਕਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਕੰਮ ਅਿਜਹੇ 
ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਬੇਿਝਜਕ ਸCਚ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।   

ਸਾਿਹਤ ਅਲੋਚਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਗC ਲ ਨਹ@ ਸੀ। 
੧੯੫੮/੫੯ ਿਵਚ ਹੀ ਐਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ&ੀਿਖਆ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ 
ਸਮ- ਮੇਰੀ ਸਾਿਹਤ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਮ9 ਇਸ 
ਪਾਸੇ ਤੁਿਰਆ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸ� ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਿਲਖ�ਗਾ ਆਪਣੀ 
ਸਮਝ ਤੇ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸC ਚ ਿਲਖ�ਗਾ। ਭਾਵ- ਮ9 ਿਨਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 
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ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਨਹ@ ਸ� ਤੇ ਲC ਗ ਪCਗ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 
ਿਮਤਰਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਪਏ। ਸC ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਤ� ਤਾਰਨੀ ਹੀ 
ਪੈਣੀ ਸੀ।  

 

ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਦਾ 'ਕਾਇਆ-ਕਲਪ' 
੧੯੮੧ ਈ: ਿਵਚ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਨ�  ਆਪਣਾ ਨਵ� ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ&ਿਹ 

‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਗ&ੇਟ 
ਿਬ&ਿਟਨ (ਮਹਾ ਬ&ਤਾਨੀਆ) ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਿਨਰੰਜਨ ਿਸੰਘ 
ਨ੍ੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਢੰਡ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹ@ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸੀ। ਜਦ 
ਸਮੁC ਚੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨ�  ਪਗੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ 
ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਨ੍ੂਰ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਢੰਡ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਨੂਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 
ਲਈ ਡਿਟਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੂਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 
ਢੰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਿਰਣ ਉਤਾਰਦਾ। ਉਹਨ�  ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ 
ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸ਼ਕ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਦੇ ਨਵ- ਛਪੇ 
ਕਹਾਣੀ ਸੰਿਗ&ਹ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ Fਤੇ ਪਰਚਾ ਿਲਖਵਾਉਣ/ਪੜHਵਾਉਣ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ।  

ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ 
ਵੁਲਵਰਹ9ਪਟਨ ਬਰ�ਚ ਨ�  ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬ&�ਚ ਸਕCਤਰ ਨ�  ਪਰਚਾ ਿਲਖਣ 
ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਲਾ ਿਦC ਤੀ ਅਵਤਾਰ ਸਾਦਕ ਦੀ। ਸਾਦਕ ਿਸਆਸੀ ਕੰਮ� ਿਵਚ 
ਵਧੇਰੇ ਰੁC ਿਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾ 
ਿਲਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤ� ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਸਾਿਦਕ ਜੀ, ਮ9 ਪਰਚਾ ਤ� ਿਲਖ 
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ਦੇਵ�ਗਾ, ਪਰ ਿਲਖ�ਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਰਘੁਬੀਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜHਨ ਿਪC ਛ? 
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਬਣੇ। ਭਾਵ- ਮ9 ਉਹਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਪਰ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਿਸਫਤ ਨਹ@ ਕਰ�ਗਾ”। ਸਾਦਕ ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਸੀ, “ਤੰੂ ਬੇਸ਼ਕ ਿਨਰਪCਖ ਤੇ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਿਲਖ@। ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹ@ 
ਹੋਵੇਗਾ”। 

ਮ9 ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋਵ- ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ&ਿਹ ‘ਿਮM ਟੀ ਬੋਲੀ’ ਤੇ 
‘ਉਸ ਪਾਰ’ ਪੜHੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ&ਿਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਉਸ 
ਪਾਰ’ ਪੜH ਕੇ ਰਘੁਬੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਪ&ਭਾਵ ਬਿਣਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜH ਕੇ ਇੰਝ ਲC ਗਾ 
ਿਕ ਉਹ ਅਿਤ ਦੀ ਭਾਵਕਤਾ ਿਵਚ ਵਿਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕਲਾ ਰਿਹਤ 
ਉਲਾਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਉਹਨ�  ਇਨH � ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ 
ਿਜਹੇ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਮ9 ਸਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਿਰਹਾ ਸ�। ਮ9 ਰਘੁਬੀਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗC ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁC ਿਛਆ ਿਕ 
ਉਹਦੀਆਂ ਿਤੰਨ� ਿਕਤਾਬ� ਿਵਚ? ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ Fਤਮ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਤ� ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਦੀਆ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋਹ� ਪੁਸਤਕ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ? ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ 
ਹਨ। ਮ9 ਿਕਹਾ, “ਰਘੁਬੀਰ ਜੀ! ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗ&ਿਹ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਿਲਖਣ 
ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ@ ਕੁਝ ਦਸੋ, ਮ9 ਕੀ ਕਰ�?” ਰਘੁਬੀਰ ਦਾ Fਤਰ 
ਸੀ, “ਦੋਸਤ� ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ@ ਹੰੁਦੀ। ਚੰਗੇ 
ਪC ਖ� ਦੀ ਗC ਲ ਹੀ ਤ� ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ”।  

ਰਘੁਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗC ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜH 
ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੋਚਕ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮ- ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਭੁC ਲ ਜਾਵੇ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ 
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ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹ@। ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਪੜH ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 
ਿਖਆਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੇ ਮ9 ਉਹ ਬੇਿਲਹਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਲਖਦਾ ਤ� ਰਘੁਬੀਰ ਅਤੇ 
ਉਹਦੇ ਪ&ਸੰਸਕ� ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮ9 ਐਵ- ਪੋਚਾ ਪੋਚੀ ਕਰ 
ਛC ਡਦਾ ਤ� ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ� ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।  

ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਦੀ 
ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤ? ਿਝਜਕਣਾ ਨਹ@ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਿਮਆਰ ਨੰੂ 
ਵੀ ਅਵC ਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮ9 ਚੋਖੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਇਆ-
ਕਲਪ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਉਹਨੰੂ ਪਿੜHਆ ਤੇ ਸੋਿਚਆ 
ਿਕ ਿਕਵ- ਮ9 ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕ� ਤੇ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਵੀ 
ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ�। ਮ9 ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਿਜC ਥੇ ਵੀ 
ਹੋ ਸਿਕਆ ਉਹਦੀ ਿਸਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮ9 ਲੇਖ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੀ 
ਕਾਪੀ ਪ&ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੁਲਵਰਹ9ਪਟਨ ਬ&�ਚ ਦੇ ਸਕCਤਰ ਨੰੂ 
ਭੇਜ ਿਦC ਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਗC ਲ ਆਖਰੀ ਨਹ@। ਮ9 
ਇਸ ਲੇਖ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਨH � 
ਦੇ ਯੋਗ ਸੁਝਾਵ� ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰ�ਗਾ।  

ਬ&�ਚ ਸਕCਤਰ ਨ�  ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦC ਤੀ। 
ਰਘੁਬੀਰ ਨ�  ਆਪਣਾ ਪ&ਤੀਕਰਮ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਮਾਗਮ 
ਿਵਚ ਪਿੜHਆ ਜਾਣਾ, ਤ� ਉਹ ਉਹਦੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ@ ਹੋਵ�ਗਾ। 
ਵੁਲਵਰਹ9ਪਟਨ ਬ&�ਚ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਢੰਡ ਨੰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ�  ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੜHਨ 'ਤੇ ਰੋਕ 
ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਜਦ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਕਜਕਰਨੀ ਦੇ ਬਹੁ 
ਸਮਤੀ ਮ9ਬਰ� ਨ�  ਇਸ ਗC ਲ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤ� ਵੁਲਵਰਹ9ਪਟਨ ਬ&ਾਚ 
ਨ�  ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 
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ਿਲਆ। ਇਸ ਤਰH� ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਨH ਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਭੇਟ 
ਚੜH ਗਈ। ਮ9 ਇਹ ਸੋਚ  ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸ� ਿਕ ਇੰਨੀ ਵੀ ਿਕਹੜੀ ਵC ਡੀ ਗC ਲ ਹੋ 
ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਜ� ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹC ਕ ਤ� 
ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਨੰੂ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਸੀ ਤ� ਉਹ 
ਬੇਿਝਜਕ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮ9 ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਤ� 
ਉਹਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹC ਕ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ 
ਬੇਿਝਜਕ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮ9 ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ 
ਤ� ਬੇਿਝਜਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਿਵਚ 
ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਖਆਲ� ਦਾ ਆਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਪਰ 
ਪਰਚੇ ਦਾ ਇੰਝ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਿਕਸੇਤਰH� ਵੀ ਯੋਗ ਨਹ@ ਠਿਹਰਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  

ਿਪਛ? ਜਾ ਕੇ  ਇਹ ਪਰਚਾ ‘ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ 
ਦੇ ਨ� ਹੇਠ ੧੯੮੬ ਿਵਚ ਛਪੀ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ‘ਬ<ਤਾਨਵੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਪ<ਾਪਤੀਆ’ਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ 
ਨਹ@ ਪਤਾ ਢੰਡ ਸਾਿਹਬ Fਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਜ� ਨਹ@। ਪਰ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ&ਿਹ ਤ? ਿਪC ਛ? ਛਪਣ ਵਾਲੇ 
ਉਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ&ਿਹਆਂ ਿਵਚ ਨਾ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਵਰਗਾ ਬੇਥਵਾ ਪ&ਸੰਗ? 
ਬਾਹਰਾ ਪਰਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਿਕਸੇ ਜੀNਦੇ ਜਾਗਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਹਦਾ ਨਾN 
ਲੈ ਕੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਿਜਸਤਰH� ਉਸਨ�  ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਦੀ ਇC ਕ 
ਕਹਾਣੀ ‘ਪੁਨਰ-ਜਨਮ’ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਨਾਥ ਿਤਵਾੜੀ ਨੰੂ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ 
ਉਸਨ�  ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ’ ਵਰਗੀ ਬੇਥਵੀ ਭਾਵਕਤਾ ਤ? ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ&ਾਪਤ 
ਕਰ ਿਲਆ ਲਗਦਾ ਸੀ।  ਮ9 ਆਪਣੀ ਥਾਵ- ਖੁਸ਼ ਸ� ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ 
ਫਲ਼ ਲਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਿਸਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਿਕ 
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ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਵਰਗਾ ਿਮਹਨਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖਕ ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਸਾਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੋੜਾ ਦੇ ਿਗਆ। 

 

ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ   
ਉਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ ਅਜੀਬ ਦੇ 

ਮਾਸਕ ਪCਤਰ “ਰਚਨਾ” ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਅੰਕ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨ�  
ਮੈਨੰੂ ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ Fਤੇ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਮ9 ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਤC ਕ ਿਲਖੀਆਂ ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਪੜHੀਆ ਤੇ ਇC ਕ ਸੁਗC ਠਤ ਲੇਖ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨ�  
ਪ&ਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ‘ਰਚਨਾ’ ਦੇ ਉਸ ਅੰਕ ਿਵਚ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ‘ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ’ ਨੰੂ 
ਕਈ ਪਾਿਸਆਂ ਤ? ਸਲਾਿਹਆ ਿਗਆ। ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨ�  ਤ� ਆਪਣੇ ਿਲਖੇ 
ਸੰਪਾਦਕੀ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਚੋਖੀ ਿਸਫਤ ਕਰ ਿਦਤੀ ਸੀ।  ‘ਰਚਨਾ’ ਦੇ 
ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਛਪੀ ਿਚC ਠੀ ਪੜH ਕੇ ਮੈਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਮ9 ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ 
ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਜਾਣੂ ਨਹ@ ਸ�। ਲੰਡਨ ਿਵਚ ਹੋਈ ਿਵਸ਼ਵ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਦੂਰ? ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 
ਤ� ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤ? ਵੀ ਵਾਕਫ ਨਹ@ ਸੀ। ਮ9 ਸੋਚਦਾ ਸ� ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਪ&ਿਤਸ਼ਟ 
ਿਵਦਵਾਨ ਨ�  ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਿਵਧੀ ਦੀ ਿਸਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ� ਇਹਦੇ ਿਵਚ 
ਕੁਝ ਗੁਣ ਤ� ਹੋਣਗੇ ਹੀ। 

 ਇਸ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਬਾਰੇ ਇC ਕ 
ਿਵਸਤੀਰਤ ਲੇਖ ‘ਆਧੁਨਕ ਪ<ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਵੀ ਭੁਿਪੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ’  
ਿਲਿਖਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਲੇਖ ੧੯੮੨ ਿਵਚ ਛਪੇ ਉਹਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਾਿਵ ਸੰਿਗ&ਹ 
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‘ਿਮC ਟੀ ਦਾ ਰੰਗ’ ਦੇ ਮੁC ਖ-ਬੰਦ ਵਜ? ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵੀ 
ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨ ਲੇਖਕ� ਵਲ? ਪ&ਸੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।  

ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਚਾਰ ਨਾਵਲ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਚੁC ਕਾ 
ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਿਵਧੀ ਤ? ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਇC ਕ ਿਦਨ ਉਹ ਡਰਬੀ ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ ਿਗਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 
ਿਪC ਛ? ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹਰਬਖਸ਼! ਮ9 ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ 
ਛਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ�। ਦੋ ਕੁ ਤ� ਲੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮੀਿਖਅਕਾਰ� ਦੇ 
ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਚੋਹ� ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ੭੦ ਕੁ ਸਫੇ ਦਾ 
ਿਵਸਤੀਰਤ ਲੇਖ ਿਲਖ ਦੇਵ- ਤ� ਮ9 ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾ ਲਵ�ਗਾ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ 
ਿਵਚ ਮੁC ਖ ਲੇਖ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ”। ਮ9 ਉਹਦੀ ਗC ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ@ ਪੈ ਿਗਆ। 
ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ  ਿਮC ਤਰਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਮ9 ਝੂਠ ਿਲਖ ਨਹ@ 
ਸਕਦਾ ਸ� ਤੇ ਸCਚ ਿਲਖ ਕੇ ਮ9 ਆਪਣਾ ਿਮC ਤਰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹ@ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਸ�। ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਿਗ&ਹ ‘ਕਾਇਆ ਕਲਪ’ ‘ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 
ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਘੁਬੀਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾ ਚC ਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 
ਸੀ। 

 ਮੈਨੰੂ ਸੋਚ@ ਿਪਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਹਰਬਖਸ਼! 
ਕੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ9? ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ@ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੰੂ ਸਮਰC ਥ ਅਲੋਚਕ ਹੈ। 
ਇਹ ਕੰਮ ਤੰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ9”। ਉਹ ਤ� ਿਜਵ- ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਘਰ? 
ਤੁਿਰਆ ਸੀ, ਮੈਥ? ‘ਹ�’ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ Fਿਠਆ ਤੇ ਜ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹ 
ਿਗਆ, “ਹਰਬਖਸ਼! ਤੰੂ ਬੇਸ਼ਕ ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸCਚ ਿਲਖੀ। ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ 
ਇਤਰਾਜ ਨਹ@ ਹੋਵੇਗਾ”। 

ਮ9 ਚੰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮ- ਤC ਕ ਛਪੇ ਚਾਰੇ ਨਾਵਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜHੇ 
। ਉਨH � Fਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸਤੀਰਤ ਲੇਖ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ  
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ਉਹਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨc ਟ ਵੀ  ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ, “ਚੰਦਨ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਵਲ  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜHਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰਨ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਜੋ ਕੁਝ ਉਨH � ਿਵਚ? 
ਲC ਿਭਆ ਹੈ, ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ ਹੈ। ਮ9 ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡੰੂਘੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਿਪC ਛੋ 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤwਟੀਆਂ ਵਲ ਿਧਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮਤਰਾਨਾ 
ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੀ ਦੁਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਤੁਸ@ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲ 
ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕ?। ਜੇ ਤੁਸ@ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ� ਿਵਚ 
ਇਨH � ਤਰੁਟੀਆਂ ਤ? ਬਚ ਸਕ? ਤ� ਮ9 ਸਮਝ�ਗਾ, ਮ9 ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ 
ਿਸਲਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲC ਗੇ ਤੇ 
ਤੁਸ@ ਇਹਨੰੂ ਛਪਵਾਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਵ? ਤ� ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ 
ਨਹ@ ਹੋਵੇਗਾ”। 

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਚੰਦਨ ਨ�  ਿਲਿਖਆ, “ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ! ਤੁਹਾਡਾ 
ਲੇਖ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਮ9 ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜH ਵੀ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਜਨH � ਤwਟੀਆਂ 
ਵਲ ਤੁਸ@ ਿਧਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਿਲਖਦੇ ਸਮ- ਮ9 ਇਨH � ਨੰੂ 
ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖ�ਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ� ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਡਾ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਮ9 ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
ਿਤਆਗ ਿਦC ਤਾ ਹੈ। ਮ9 ਆਸ ਰC ਖਦਾ ਹ� ਤੁਸ@ ਮਨ ‘ਤੇ ਨਹ@ ਲਾਵੋਗੇ”। 

ਮ9 ਖੁਸ਼ ਸ� ਿਕ ਮ9 ਆਪਣਾ ਇC ਕ ਹੋਰ ਿਮC ਤਰ ਗੁਆਉਣ ਤ? ਬਚ 
ਿਗਆ ਸ�। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼-ਫਿਹਮੀ ਸੀ। ਮਹੀਨ�  ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ 
ਲC ਗ ਿਗਆ ਿਕ ਚੰਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਦੋਸਤ 
ਿਮC ਤਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਤ? ਵੀ ਨਹ@ ਿਝਜਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ 
ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤ? ਪਰੇ ਦੀ 
ਗC ਲ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮ9 ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ� ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ 
ਕੁ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਮ- ਤC ਕ ਛਪੇ ਚੋਹ� ਨਾਵਲ� ਿਵਚ? ਿਤੰਨ ਕਾਹਲੀ 
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ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। ਕਿਹੰਦੇ ਕਹਾNਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਨਾਵਲ� 
ਿਵਚ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਤ� ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ ਤੇ ਕੰਵਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗC ਲ ਸਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮ9 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ 
ਇਹ ਲੇਖ ਿਕਤੇ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ 
ਿਵਰੁਧ ਚੰਦਨ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪਰਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਿਗਆ।   

 

ਤਰਸੇਮ ਨੀਲਿਗਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ-ਕਲਾ 
ਿਜਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਮ9 ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਵਲ� ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਇਨH � 

ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਤਰਸੇਮ ਨੀਲਿਗਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਬਰ�’ ਪੜHਨ ਦਾ 
ਸੁਭਾਗ ਪ&ਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜH ਕੇ ਮ9 ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੋ 
ਿਜਹੀ ਕਲਾ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮ9 ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ� ਤ? ਕਰਦਾ ਸ�, ਉਸ 
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਾਫ ਿਦਸਦੀ ਸੀ। ਮ9 ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ Fਚ ਪਾਏ ਦੀ 
ਕਲਾ ਨਾਲ ਪ&ਣਾਇਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਭ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਤਰਸੇਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣੂ ਨਹ@ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹ 
ਅਚਾਨਕ ਬ&ਿਮੰਘਮ ਿਵਚ ਇC ਕ ਸਾਿਹਤਕ ਇਕCਤਰਤਾ ਿਵਚ ਿਮਲ ਿਪਆ। 
ਉਹ ਨ�  ਢੰਡ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ&ਿਹ ‘ਕਾਇਆ ਕਲਪ’ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪੜHੀ 
ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਲC ਗ ਪCਗ 
ਅC ਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗC ਲ@ ਜੁC ਿਟਆ ਿਰਹਾ। ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਹਨ�  ਿਕਹਾ, 
“ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਿਤੰਨ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ&ਿਹ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁC ਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ@ 
ਤC ਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਲੋਚਕ ਨ�  ਨਹ@ ਿਲਿਖਆ। ਜੇ ਤੁਸ@ 
ਇਹ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਵ? ਤ� ਮ9 ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਲਈ ਿਰਣੀ ਰਹ�ਗਾ। ਮ9 
ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ@ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ”। ਮਸ� ਤ� ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹਾ 
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ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਨੰੂ ਵੀ ਪ&ਸੰਨਤਾ 
ਿਮਲਣੀ ਸੀ। ਮ9 ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹ� ਕਰ ਿਦC ਤੀ। 

ਤਰਸੇਮ ਨ�  ਵਾਪਸ ਘਰ ਪੁC ਜਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ�  ਕਹਾਣੀ 
ਸੰਗ&ਿਹ ਭੇਜ ਿਦC ਤੇ। ਮ9 ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਨਠ ਕੇ ਪੜHੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉHਨH � 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਮਾਿਣਆ। ਮ9 ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ 
ਲੇਖ ਿਲਖ ਕੇ ਉਹਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ। ਉਹ ਲੇਖ ਪੜH ਕੇ ਉਹਨ�  ਿਲਿਖਆ, 
“ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ! ਤੁਸ@ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਿਵਚ  ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ 
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰH� ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ9 
ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੰੂ Fਚ ਪC ਧਰ ਦਾ 
ਅਲੋਚਕ ਤੇ ਿਪਆਰਾ ਿਮC ਤਰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ”। ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਮC ਤਰਤਾ ਦਾ 
ਅਰੰਭ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਿਜਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤC ਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੂੜHਾ 
ਿਮC ਤਰ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ।  

 

ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ ਦੀ ਕਾਿਵ-ਕਲਾ 
ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਮC ਤਰ ਅਵਤਾਰ ਜੰਿਡਆਲਵੀ ਦਾ ਨਵ� ਕਾਿਵ ਸੰਗ&ਿਹ 

‘ਮੇਰੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤM ਕ’ ਇਨH � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਛਪ ਕੇ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵਚ 
ਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਮ9 ਉਹਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਾਿਵ ਸੰਗ&ਿਹ ਛਪਣ ਦੇ ਸਮ- ਤ? ਹੀ 
ਉਹਦੀ ਕਾਿਵ-ਕਲਾ ਦਾ ਪ&ਸੰਸਕ ਸ�। ਮ9 ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਛਪੇ ਉਹਦੇ 
ਕਾਿਵ ਸੰਗਿਹ ‘ਕCਪਰ ਛC ਲ�’ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਿਜਹਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ’ ਨ�  ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਛਾਿਪਆ ਸੀ। ਮ9 
ਉਹਦੇ ਇਸ ਨਵ- ਸੰਗ&ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵ� ਨੰੂ ਮਾਿਣਆ ਵੀ ਤੇ ਉਨH � ‘ਤੇ ਲੇਖ 
ਵੀ ਿਲਿਖਆ। ਉਹ ਲੇਖ ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨ�  ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪCਤਰ 
‘ਆਰਸੀ’ ਿਵਚ ਪ&ਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ।  
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ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪੁਸਤਕ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤC ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਮੀਿਖਆ ਲੇਖ ਜਮH� ਹੋ ਚੁC ਕੇ ਸਨ। 
ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਵਲ� ਤੇ ਿਲਖੇ ਲੇਖ ਸਣੇ ਇC ਕ ਪੁਸਤਕ ਜੋਗਾ ਮਸਾਲਾ ਜਮHਾ 
ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਮ9 ਿਕਤਾਬੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਨH � ਨੰੂ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਹਾਲ@ ਿਤਆਰ ਨਹ@ ਸ�। ਮ9 ਜਾਣਦਾ ਸ� ਿਕ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਲੇਖਕ� ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਉਨH � ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਹੀ ਛਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹ@ ਸੀ। 

ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਰਸੇਮ ਨੀਲਿਗਰੀ ਖਿਹੜੇ ਪੈ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਲੇਖ 
ਜਰੂਰ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ�  ਮੇਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ? ਿਬਨ� ਹੀ 
ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤ? ਸ�ੀਕਾਰਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਿਪC ਛ? ਹੀ ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ ਦC ਿਸਆ। ਮ9 ਫੇਰ ਵੀ ਉਤਸਾਹਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤ� ਉਹਨ�  
ਿਕਹਾ, “ਹਰਬਖਸ਼ ਜੀ! ਤੁਸ@ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇC ਕ ਪੈਸਾ ਵੀ 
ਖਰਚਣਾ ਨਹ@ ਪਏਗਾ।“  

ਉਹ ਮੈਥ? ਖਰੜਾ ਲੈ ਿਗਆ ਤੇ ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ। 
ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਿਗਆ। ਮ9 ਸੋਚ@ ਿਪਆ 
ਹੋਇਆ ਸਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਬਨ� ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤ? 
ਇਹਨੰੂ ਕੌਣ ਪੜHੇਗਾ। ਮੈਨੰੂ ਚੇਤਾ ਸੀ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ�  
ਰਚਨਾ ਮਾਸਕ ਪCਤਰ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਿਵਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ&ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਮ9 ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪC ਤਰ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ 
ਤ� ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਤ? ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁC ਖ-ਬੰਦ ਿਲਖਵਾ ਲੈਣ। 
ਸੋਚਦਾ ਸ� ਿਕ ਜੇ ਸC ਚ ਮੁC ਚ ਹੀ ਉਹਨੰੂ ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਿਵਧੀ ਚੰਗੀ ਲਗੀ ਹੈ 
ਤ� ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹ@ ਕਰੇਗਾ। ਮ9 ਆਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ਜਦ 
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ਡਾਕਟਰ ਹਿਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਿਬਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁC ਖ-

ਬੰਦ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸਤਰH� ੧੯੮੬ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ 
ਅਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ‘ਬ<ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਪ<ਾਪਤੀਆ’ਂ ਹ?ਦ 
ਿਵਚ ਆ ਗਈ। ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ‘ਤੇ ਿਲਖੀ/ਛਪੀ ਇਹ ਅਲੋਚਨਾ 
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚਰੋਕਣੀ ਲੋੜ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪੁC ਛ ਿਗਛ ਚੋਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਮ9 ਵੀ 
ਖੁਸ਼ ਸ� ਤੇ ਭਾਪਾ ਪ&ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਵੀ, ਦੋਵ- ਹੀ ਘਾਟੇ ਿਵਚ ਨਹ@ ਰਹੇ ਸ�। 

‘ਬ&ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆਂ ਪ&ਾਪਤੀਆਂ’ ਨੰੂ ਿਮਲੇ ਹੰੁਗਾਰੇ 
ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਚੋਖਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਿਲਆ ਤੇ ਮ9 ਅਲੋਚਨਾ ਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁC ਚਤ ਹੋ 
ਿਗਆ।  

 
ਅਿਤਵਾਦ ਤੇ ਵM ਖਵਾਦ ਦਾ ਿਵਰੋਧ 

1984 ਈ: ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵਚ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਤਵਾਦ-

ਵC ਖਵਾਦ ਦੀ ਅਨH� ਰੀ ਝੁC ਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਿਹੰਦੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬC ਸ� ਿਵਚ? ਲਾਹ 
ਲਾਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ? 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਿਦC ਤੇ ਮਹਾਨ ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਿਸC ਖ� ਦਾ ਸ਼ਾਨ� ਮC ਤਾ ਇਿਤਹਾਸ 
ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ9 ਗੁਰੂ ਗ&ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਿਦC ਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਪੜHੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਿਸC ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨ� ਕ ਵਾਰ 
ਅਿਧਅਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਅਿਤਵਾਦੀ-ਵC ਖਵਾਦੀ ਕC ਟੜ-ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹC ਕ 
ਿਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਿਸC ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ? ਇC ਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹ@ ਲC ਭ ਰਹੀ 
ਸੀ। ਮ9 ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰ ਵੀ ਿਰਹਾ ਸ� ਤੇ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸ� ਿਕ ਅਿਤਵਾਦ-ਵC ਖਵਾਦ ਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਿਚਹਰੇ ਤ? 
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ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿਸਿਖਆ 
ਨੰੂ ਮੁੜ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤC ਖੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਿਤਵਾਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਅਨH� ਰੀ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪੁC ਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ  
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਬਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦC ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ� 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ੪ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਨੰੂ ਅਕਾਲ ਤC ਖਤ Fਤੇ ਫੌਜ ਚਾੜHਣ ਦੀ 
ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਿਦC ਤਾ, ਿਜਸ ਨ�  ਅਿਤਵਾਦੀ ਵC ਖਵਾਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹC ਥ� ਿਵਚ ਇC ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲ ਫੜਾ ਿਦC ਤੀ। ਅਿਤਵਾਦ-
ਵਖਵਾਦ ਦੀ ਅਨH� ਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।   

ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਿਵਚ ਇਸ ਅਂਨH� ਰਗਰਦੀ ਿਵਰੁਧ ਿਲਿਖਆ ਮੇਰਾ ਇC ਕ 
ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ’  ਮਾਸਕ ਪCਤਰ ‘ਆਰਸੀ’ ਿਵਚ ਛਿਪਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਫਰਕਾਪ&ਸਤੀ ਿਵਰੋਧੀ ਲੋਕ� ਨ�  ਬਹੁਤ ਸਲਾਿਹਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 
ਦੇ ਪ&ਿਸਧ ਨਾਵਿਲਸਟ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਨ�  ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਪਣੇ 
ਇC ਕ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਹੰੁਗਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ 
ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਨH� ਰਗਰਦੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ 
ਵC ਡਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਇਕC ਲੇ ਕਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਇਸ ਨੰੂ ਠC ਲ ਨਹ@ ਪਾ ਸਕਦਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਿਵਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸ�ਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

  ਅਕਤੂਬਰ ੮੪ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ&ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗ�ਧੀ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਸC ਖ ਅੰਗ-ਰਿਖਅਕ� ਹC ਥ? ਕਤਲ ਿਪC ਛ? ਹਜ਼ਾਰ� ਬੇਗੁਨਾਹ ਿਸC ਖ� 
ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਨ�  ਬਲ਼ਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਇC ਥੇ 
ਬ&ਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਨਵ- ਬਣੇ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨ�  ਅਿਤ ਚੁC ਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹ 
ਕ�ਗਰਸੀਆਂ, ਕਿਮਊਿਨਸਟ� ਤੇ ਹੋਰ ਅਿਤਵਾਦ-ਵC ਖਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਬੰਿਦਆਂ 
ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲC ਗ ਪਏ।   
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ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਥਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪੰਡਤ 
ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦC ਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨ�  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਅਨH� ਰਗਰਦੀ ਿਵਰੁਧ 
ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇC ਕ ਮਾਸਕ ਪCਤਰ ਕC ਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰ ਿਲਆ। ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦC ਤ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣੂ ਸੀ ਤੇ ਪ&ਸੰਸਕ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ 
ਿਕਸੇ ਸ�ਝੇ ਿਮC ਤਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਿਵਆਹ ‘ਤੇ ਿਮਲ ਿਪਆ। ਉਹਨ�  ਮੈਨੰੂ 
ਪਰਚਾ ਕC ਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦC ਿਸਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ 
ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ, “ਮ9 ਪਰਚਾ ਤ� ਹੀ ਕC ਢ�ਗਾ, ਜੇ ਤੰੂ ਵਾਇਦਾ ਕਰ- ਿਕ ਹਰ 
ਮਹੀਨ�  ਛਪਣ ਲਈ ਇC ਕ ਲੇਖ ਦੇਵ-ਗਾ”। ਫੇਰ ਉਹਨ�  ਮੈਥ? ਹਰ ਮਹੀਨ�  
ਿਲਖਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਛC ਿਡਆ।  

‘ਚਰਚਾ ‘ ਨਾN ਦਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੪ ਿਵਚ ਛਪਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਕਾਇਦੀ ਨਾਲ ਿਨਕਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ 
ਿਵਚ ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਪਾਠਕ� ਨ�  ਇਨH � ਲੇਖ� ਨੰੂ 
ਚੋਖਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਲਾਿਹਆ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਤ� ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ 
ਪਰ ਪੰਡਤ ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦC ਤ ਨ�  ਇਨH � ਲੇਖ� ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਛਪਵਾਉਣ 
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਅਦੇਸ਼ ਿਦC ਤਾ ਿਕ 
ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦਆਂ। ਮ9 ਉਨH � ਲੇਖ� ਿਵਚ? ਬਹੁਤੇ 
ਲੇਖ� ਨੰੂ ਤਰਤੀਬ ਿਵਚ ਿਲਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਹ ਗਏ ਕੁC ਝ ਖC ਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ 
ਖਰੜਾ ਿਵਸ਼ਨੰੂ ਦC ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦC ਤਾ।  ਉਹਨ�  ਵੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਇਸ 
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁC ਖਬੰਦ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਛਪਣ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਵੀ 
ਕਰ ਿਦC ਤਾ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ “ਕ<Lਤੀਕਾਰੀ ਿਸM ਖ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਪ<ਤੀਕ<Lਤੀ” ਦੇ 
ਨਾN ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਬੁC ਕ ਸ9ਟਰ ਚੰਡੀਗੜH ਨ�  ਦਸੰਬਰ ੧੯੮੯ ਿਵਚ  
ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ।  
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ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਸਮੁC ਚੇ ਿਸC ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਿਨਰਿਖਆ 
ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸਤਰH� ਕ&�ਤੀਕਾਰੀ 
ਿਸC ਖ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪ&ਤੀਕ&�ਤੀ ਿਸਰ ਚੁC ਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਿਸC ਖ ਲੀਡਰ� 
ਦੀ ਸਮੁC ਚੀ ਿਸਆਸਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਿਸC ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ@ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨH � ਿਸC ਖ ਲੀਡਰ� ਦੀਆਂ ਪੁC ਠੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆ ਨ�  ਹੀ ਪੰਜਾਬ 
ਿਵਚ ਅਿਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵC ਖਵਾਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। ਆਰਸੀ ਿਵਚ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ’ ਇਸ 
ਪੁਤਸਕ ਦੇ ਅੰਤਕੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮ9 ਘਾਟੇ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਸ� 
ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁC ਕ ਸ9ਟਰ। ਭਾਵ- ਮ9 ਕਮਾਇਆ ਤ� ਕੁਝ ਨਹ@ ਸੀ ਪਰ ਕੋਲ? ਵੀ 
ਕੁਝ ਨਹ@ ਖਰਿਚਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੰਸਕਰਣ 
ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਹਾਲ@ ਵੀ Nਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ 
ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਿਕNਿਕ ਅਿਤਵਾਦ ਤੇ ਵC ਖਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰH� ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਵੀ ਖਤਮ ਨਹ@ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ@ ਵੀ ਉਸਦੇ ਿਸਰ ਚੁC ਕਣ ਦੀਆਂ 
ਕਨਸੋਆਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਸਾਿਹਤ ਿਸਧLਤ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵਹਾਰ: 

          ਮ9 ਭਾਵ- ਅਲੋਚਨਾ ਨੰੂ ਕਦ@ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁC ਖ ਕਾਰਜ 
ਖੇਤਰ ਨਹ@ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਦ@ ਕਦ@ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪ9ਦਾ 
ਹੀ ਿਰਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕ‘ਬ<ਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀਆ ਂ

ਪ<ਾਪਤੀਆ’ਂ ਦੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਪC ਛ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ�/ਪਾਠਕ� ਿਵਚ ਮੇਰੀ 
ਵਧੇਰੇ ਪਛਾਣ ਅਲੋਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਤਕ 
ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਅਲੋਚਨਾ ਪC ਤਰ ਿਲਖਣ/ਪੜHਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਸC ਿਦਆ ਜਾਣ 
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ਲC ਗ ਿਪਆ। ਭਾਵ- ਮ9 ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਅਿਜਹੇ ਸਮਾਗਮ� ਲਈ ਅਲੋਚਨਾ ਪC ਤਰ 
ਿਲਖਣ ਤ? ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜ�ਦਾ ਸ�, ਿਕNਿਕ ਇਨH � ਸਮਾਗਮ� ਿਵਚ ਿਸਰਜਣਾ 
ਲਈ ਘਟੀਆ ਮਾਪਦੰਡ� ਦਾ ਪ&ਚC ਲਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਖਟਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, 
ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਪC ਧਰ ਨੰੂ Fਚਾ ਚੁਕਣ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਮ9 ਕਈ ਵੇਰ ਅਿਜਹੇ ਸC ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲ9ਦਾ ਸ�। ਇਸ ਤ? ਿਬਨਾ 
ਕਦ@ ਕਦ@ Fਚੇ ਪC ਧਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� ਵੀ ਦੇਖਣ ਿਵਚ ਆ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਮ9 ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗC ਲ ਸਮਝਦਾ ਸ�। 
ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਮ9 ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਅਣਗੌਿਲਆ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ 
ਨਹ@ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�। ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇC ਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ 
ਛਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਲੇਖ ਜਮH� ਹੋ ਗਏ।  

ਜਦ ੨੦੦੩ ਈ: ਿਵਚ ਕੁਕਨੂਸ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨ�  ਮੇਰਾ ਕਾਿਵ-
ਸੰਗ&ਿਹ ‘ਆਥਣ ਵੇਲ਼ਾ’ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਿਬਮਲ ਨ�  ਕੁਝ ਪ&ਿਤਸ਼ਟ ਲੇਖਕ�/ਅਲੋਚਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨH � ਿਵਚ? ਇਕ ਸਨ ਪ&ੋ: ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ। 
ਇਸ ਸੁਿਹਰਦ ਪੁਰਸ਼ ਨ�  ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਪ&ਸੰਸਾ ਿਵਚ ਇC ਕ ਪC ਤਰ ਿਬਮਲ 
ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਿਬਮਲ ਨ�  ਉਹ ਪCਤਰ ਮੈਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦC ਤਾ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤC ਕ ਮ9 
ਪ&ੋ: ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਜਾਣੂ ਨਹ@ ਸ�। ਮੈ ਉਸ ਪC ਤਰ ਦੀ 
ਨਕਲ ਹੇਠ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ�:- 

 

                                                    ੬-੨-੨੦੦੩ 
ਿਪਆਰੇ ਿਬਮਲ ਜੀ 
                ਯਾਦ! ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹL।  
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ਹਰਬਖਸ਼ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ ਹਰੁL ਦੀ ਕਾਿਵ ਪੁਸਤਕ ‘ਆਥਣ ਵੇਲਾ’ 
ਿਮਲੀ ਹੈ। ਮm ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜw ਲਈ ਹੈ। ਸM ਚp ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। 

ਹਰਬਖਸ਼ ਸੁਧਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਿਵਤਾ ਪੜwਿਦਆ ਂ

ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਤਾ ਦਾ ਡੰੂਘਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਜ਼ਮL ਪੜwਿਦਆ ਂ

ਇ� ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹp, ਸਚੀ| ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। 

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਦਖਲ ਸਾਡੀ ਅਖਾਉਤੀ ਪ<ਗਤੀਵਾਦੀ ਜL ਰੋਮLਿਚਕ 

ਪ<ਗਤੀਵਾਦੀ, ਜੇ ਇਉ ਕਿਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਦM ਖ ਦੀ ਪM ਧਰ ‘ਤ ੇ

ਪ<ਗਤੀਵਾਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਤL ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ੇਕਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੰੂ 

ਨੁਸਖੇ ਵਜ� ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਿਦ<ਸ਼ਟੀ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਬਖਸ਼ 

ਹੁਰL ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇM ਕ ਿਦ<ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸੂਝ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਹਨ। ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਤ; ਬਚਿਦਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਦਾਿਨਸ਼ਵਰੀ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ 

ਥਾਵ� ਸਿਹਜ ਰੂਪ ‘ਚ  ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਿਬਰਤLਤL ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਖਮ 

ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਭਰਪੂਰ ਗM ਲL ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਨਜ਼ਮL ਨ{  

ਬਹੁਤ ਪ<ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਆਿਦ ਕਥਾ, ਿਵਸਮਾਦ, ਅM ਗ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ-

ਪ<ਿਤਿਗਆ ਆਿਦ। ਹਰਬਖਸ਼ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਿਵਅੰਗ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ 

ਹੁੰ ਿਦਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ। ਿਜਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਤੇ ਿਮM ਥ ਦਾ ਿਮM ਥਭੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ 

ਿਵਚ ਪਿਹਲL  ਿਕਸੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨ{  ਇੰਨੀ ਕਲਾ-ਿਨਪੰੁਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹp 

ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ‘ਪ<ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ’ ਤ; ਬਆਦ ‘ਆਥਣ 

ਵੇਲਾ’ ਿਬਹਤਰ ਕਿਵਤਾ ਲM ਗੀ ਹੈ। �ਝ ਤL ਕਿਵਤਾ ਢੇਰL ਦੇ ਢੇਰ ਛਪੀ 

ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
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ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹਰਬਖਸ਼ ਹੁਰL ਤM ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇਣਾ। 

ਅਿਜਹੀ ਕਿਵਤਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ । 
ਮm ਹਰਬਖਸ਼ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ਅਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪੜwੀ ਸੀ। 

ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕ<Lਤੀਕਾਰੀ ਿਸM ਖ ਲਿਹਰ ਅਤੇ ਪ<ਤੀ ਕ<ਾਤੀ’ ਵੀ ਪੜwੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨਹp ਪੜwੀ। ਜੇ ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋ 

ਕਾਿਵ ਪੁਸਤਕL ਦੇ ਪ<ਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲM ਗ ਜਾਵੇ ਤL ਮੈਨੰੂ ਖਬਰ 

ਕਰਨੀ। ਮm ਉਨw L ਦੋਵL ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹL। 
 ਬਾਕੀ ਿਮਲਣ ‘ਤੇ 
               ਡੰੂਘੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ  
                        ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਚੰਡੀਗੜw  

 

ਮ9 ਆਪ ਸੰਗਾਊ ਸੁਭਾ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਖਤ ਪਤC ਰੀ ਤ? ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜ�ਦਾ ਹ�। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦਾ 
ਉਪ&ੋਕਤ ਪCਤਰ ਪੜH ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹ ਿਮਿਲਆ। ਮ9 ਉਹਦੇ ਅਦੇਸ਼ 
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋਵ- ਕਾਿਵ ਪੁਸਤਕ� ਦੇ ਪ&ਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ 
ਵੀ ਿਲਖ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦC ਤੀ।  ਉਹਦਾ ਵਾਪਸੀ Fਤਰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅੰਦਰ ਪ&ਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹਨ�  ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 
ਆਉਣਾ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲਣ ਆਉਣਾ। ਮ9 ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਿਵ ਪੁਸਤਕ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਵਟ�ਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਕਰ ਰC ਖ�ਗਾ।" 

ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਪC ਛ? ਜਦ ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਿਗਆ ਤ� ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਣ 
ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨ�  ਇC ਕ ਿਦਨ ਦੇ ਨc ਿਟਸ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੁC ਕ 
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ਸ9ਟਰ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵਚ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਕਰ ਿਲਆ। ਸਮਾਗਮ ਮੇਰੀ ਆਸ 
ਤ? ਿਕਤੇ ਵC ਧ ਕਾਮਯਾਬ ਿਰਹਾ।  

ਉਸ ਿਦਨ ਤ? ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰੇ 
ਿਮC ਤਰ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਪਰਿਚਆਂ ਿਵਚ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਅਲੋਚਨਾ 
ਲੇਖ ਪੜHਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨ�  ਉਸ ਿਦਨ ਤ? ਹੀ ਉਨH � ਲੇਖ� ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ  
ਰੂਪ ਿਵਚ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ Fਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦC ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਿਦC ਤਾ ਿਕ ਮ9 ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 
ਦੇਵ� ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ&ਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।  

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਲੇਖ ਤ� ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ�ਭੇ ਪਏ ਹੀ 
ਸਨ। ਿਲਖੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਿਪਊਟਰ Fਤੇ ਸਨ। ਮ9 ਸਾਰੇ ਲੇਖ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ 
ਿਵਚ ਕਰ ਕੇ ਸੀਡੀ ‘ਤੇ ਚਾੜH ਿਲਆ। ੨੦੦੬ ਿਵਚ ਜਦ ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਿਗਆ 
ਤ� ਸੀਡੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਇਆ।   

ਉਹਨ�  ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਵਾਿਲਆ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕਰ ਕੇ 
ਇਨH � ਲੇਖ� ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਕਰ 
ਿਲਆ। ਇਸਤਰH� ੨੦੦੭ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਯਤਨ� ਨਾਲ 
“ਸਾਿਹਤ ਿਸਧLਤ ਤੇ ਸਾਿਹਤ ਿਵਹਾਰ” ਨਾN ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ਹ?ਦ 
ਿਵਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨ�  ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਮੁC ਖਵੰਦ ਵਜ? ‘ਹਰਬਖਸ਼ 

ਮ�ਸੂਦਪੁਰੀ ਦੀ ਸੰਬਾਦ-ਚੇਤਨਾ’ ਨਾN ਦਾ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ। ਇਸ ਲੇਖ 
ਿਵਚ ਉਹਨ�  ਕੇਵਲ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹ@ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਸਗ? ਮੇਰੀਆਂ 
ਸਮੁC ਚੀਆਂ ਿਲਖਤ� ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਿਪC ਛ? ਜਦ ਵੀ ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਿਪਆਰੇ ਤੇ 
ਸੁਿਹਰਦ ਿਮC ਤਰ ਨੰੂ ਅਵC ਸ਼ ਿਮਲਣ ਿਗਆ। ਇਸ ਿਪਆਰੇ ਿਮC ਤਰ ਦੇ 
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ੨੦੦੯ ਿਵਚ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਿਕਤਾਬ� ਇC ਕ ਵਾਰਤਕ 
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ਪੁਸਤਕ ‘ਿਵਚਾਰ-ਸੰਚਾਰ’ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ�ੈਿਜਵਨੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ 
‘ਤM ਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵL’ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ&ਕਾਸ਼ਨ ਨ�  ਪ&ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਇਹ ਸਤਰ� ਿਲਖਦੇ ਸਮ- ਮੇਰਾ 83ਵ� ਜਨਮ ਿਦਨ ਲੰਘ ਚੁC ਕਾ ਹ�। 
ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ@। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨ� ੜੇ ਹੀ 
ਹੈ। ਮ9 ਜੋ ਕੁਝ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ�, ਉਸਦਾ ਦਸਵ� ਿਹC ਸਾ ਵੀ ਨਹ@ ਿਲਖ 
ਸਿਕਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਘੌਲ ਸੀ ਜ� ਬC ਸ? ਬਾਹਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜ� 
ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵ- ਹੀ। ਹੁਣ ਮ9 ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ- ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ 
ਵੀ ਸਨ, ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ  ਮਹਾਨ 
ਲੇਖਕ� ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਜੀਵਨ� ਬਾਰੇ ਪੜHਦਾ ਹ� ਤ� ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ 
ਹ�। ਹੁਣ ਤ� ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹ@ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ 
ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤC ਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਲਖਦਾ ਰਹ�।  
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ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ 
 

1996 ਿਵਚ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ 
ਮਾੜੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਪੈਨੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਹ@ ਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰC ਿਖਆ ਦੇ 
ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ? ਤ� ਿਬਰਧ-ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਮਲਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ 
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ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਿਮਲਣ ਲC ਗ ਪਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਬC ਚਤ ਵੀ 
ਬ9ਕ ਿਵਚ ਪਈ ਸੀ। ੧੯੯੯ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨ�  ਵੀ ੬੦ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ 
ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਤ� ਉਸ ਸਮ- ਉਹ ਵੀ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ 
ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ&ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ੨੦੦੦ ਤC ਕ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵ- 
ਪੁC ਤਰ ਵੀ ਿਵਆਹੇ ਜਾ ਚੁC ਕੇ ਸਂਨ ਤੇ ਉਨH � ਨ�  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। 
ਸਾਡੀ ਦੋਹ� ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਦਗੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤ� ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੇ ਅਸ@ ੮੩ ਸ-ਟ ਥਾਮਸ ਰੋਡ 
ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ ਲ9 ਦੇ।  

ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਕLਸਲ ਟੈਕਸ ਵੀ 
ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਿਬਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਆNਦੇ ਸਨ।  ਇਸ ਘਰ 
ਿਵਚ ਚਾਰ ਤ� ਸੌਣ-ਕਮਰੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਵਰਤ? ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਆNਦੇ ਸਨ 
ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਿਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਮ 
ਤ� ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਰC ਖਣਾ ਪ9ਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ? ਵੀ ਉਸੇਤਰH� ਹੋ 
ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤ� ਸਾਰੇ ਿਬC ਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਿਵਚ ਪੈ 
ਜ�ਦੇ ਸਨ, ਇਸਤਰH� ਟੈਕਸ ਦੀ ਤ� ਬC ਚਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਿਬC ਲ 
ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਿਬC ਲ ਖਾਈ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 
ਜਦ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਤ? ਿਬਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹ@ ਸੀ ਤ� ਮੇਰੇ ਲਈ 
ਸਿਥਤੀ ਅਸਿਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮ9 ਚਾਹੰੁਦਾ ਸ� ਿਕ ਇਹ 
ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਦੋ ਸੌਣ ਕਮਿਰਆਂ ਵਾਲ� ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਾਲੇ 
ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਗC ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ@ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ 
ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ੂਰਾ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਮਿਹਸੂਸ 
ਨਹ@ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਤ� ਸੰਭਵ ਨਹ@ ਸੀ 
ਪਰ ਸਾਿਹਤਕਾਰੀ ਲਈ ਅਵC ਸ਼ ਸਮ� ਿਮਲਣ ਲC ਗ ਿਪਆ ਸੀ। 
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 ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਿਖਚ ਹਾਲ@ ਵੀ ਉਸੇਤਰH� ਕਾਇਮ ਸੀ। 
ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤ� ਹੁਣ ਰਿਹ ਨਹ@ 
ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਬ� ਦੀ ਭੁC ਖ ਅੰਬਾਖੜੀਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਤ� ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਿਚਰ 
ਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਿਪਆ। ਿਤੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਦੇਸ ਰਿਹ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ 
ਿਵਚ ਜਮHਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਦਮਾਗੀ ਤਣਾਓ ਤ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲC ਗ ਪ9ਦਾ ਸ�। ਪਰ ਸਮC ਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹ@ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦਾ ਬਣਾਇਆ 
ਮਕਾਨ ਢਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤ� ਸਵਾਲ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਨਹ@ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 
ਵੀ ਨਹ@ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਸਹਾਰੇ Fਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਕਾਨ 
ਬਣਾ ਲ9ਦਾ, ਿਕNਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨ�  ਿਪੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ(ਹੁਣ 
Fਤਰਾਖੰਡ) ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। Fਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਡੇ 
ਭਰਾ ਨ�  ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਲਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਇC ਕੋ ਇC ਕ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਭਰਾ 
ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਟC ਬਰ ਸਮੇਤ ਿਪੰਡ ਬਰHਾ ਿਜਲHਾ ਨg ਣੀਤਾਲ (ਹੁਣ 
ਿਜ਼ਲਾ ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਨਗਰ) ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। Fਥੇ ਮੇਰੇ ਿਹC ਸੇ ਦੀ ਕੁਝ 
ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ।  

ਮ9 ਦੋ ਕੁ ਹਫਤੇ Fਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਸ� ਤੇ 
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਿਗਲਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫੇਰ Fਤਰਾਖੰਡ 
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆ ਜ�ਦਾ ਸ�। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਕੁ ਹਫਤੇ ਰਿਹ ਕੇ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲC ਗ ਪ9ਦਾ ਸ� ਿਕ ਿਜਵ- ਮ9 ਇC ਕ ਪਰਦੇਸ ਨੰੂ ਛC ਡ ਕੇ ਦੂਜੇ 
ਪਰਦੇਸ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਹੋਵ�। ਭਾਵ- Fਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮੈਨੰੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ 
ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹ@ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 
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ਬC ਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਇC ਥੇ ਹੈ ਨਹ@ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਚੜH ਜ�ਦਾ 
ਸ�। 

ਪੰਜਾਬ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮ9 ਦੋ ਿਦਨ ਤ? ਵC ਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ 
ਘਰ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸ� ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਫੇਰੇ ਤੋਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਿਦੰਦਾ ਸ�। 
ਪਿਹਲ� ਜ�ਦਾ ਵੀ ਿਪੰਡ ਚਚਰਾੜੀ ਸ�। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੂਆ ਧੰਤੀ ਦਾ 
ਿਪੰਡ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹ@ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਫੁਫੜ 
ਚੰਨਣ ਿਸੰਘ ਨ�  ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁC ਤਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 
ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਿਦਤੀ ਸੀ। ਮ9 ਜ�ਦਾ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਭਾਣਿਜਆਂ ਬਲਦੇਵ 
ਿਸੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਸ� ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ Fਥ? ਹੀ ਗC ਡੀ ਫੜਦਾ ਸ�। 
ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਪC ਕਾ ਿਟਕਾਣਾ ਉਨH � ਕੋਲ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਭਾਵ- ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰC ਖ ਕੇ ਖੁM ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਤ� ਵੀ ਮ9 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸ� ਿਕ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮ� ਦੇਸ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ 
ਤ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।  

ਮੇਰੀ ਵC ਡੀ ਬੇਟੀ ਕੰਵਲ ਦਾ ਪਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਫਗਵਾੜੇ 
ਰਾਮਗੜHੀਆ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪੜHਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਐਥਲੀਟ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ Fਥੇ ਪੁC ਛ ਪ&ਤੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਮ� ਲੰਘ 
ਜਾਣ ਿਪC ਛ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਤੇ ਕਦਰਦਾਨ Fਥੇ ਅਨ� ਕ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ 
ਸਨ। ਮੈਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਸਨ।  ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਿਮC ਤਰ ਤੇ 
ਪ-ਡੂ ਪ&ੋਫੈਸਰ ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਰਾਮਗੜHੀਆ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪੜHਾNਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ 
ਤੇ ਹਦੀਆਬਾਦ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਮਲਣਸਾਰ, ਸੁਿਹਰਦ ਤੇ 
ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, 
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ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲ9ਦਾ। ਉਹਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ 
ਬਹੁਤ ਿਮਲਦੀ।  

 ਇਸੇ ਤਰH� ਲC ਗ ਪCਗ ਅC ਠ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਤ� ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਲੈਣ ਜ� ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਿਹਸਾਸ ਿਦਨ ਪੁਰ ਿਦਨ ਘਟਣ ਦੀ 
ਥ� ਵਧਦਾ ਹੀ ਿਗਆ। ਸੋਚਦਾ ਸ�, "ਜੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਘਰ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ� 
ਮ9 ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇC ਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸੰਨ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹ�। 
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁC ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਹ� ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਲ 
ਕੇ ਲC ਗਪCਗ ਹਜ਼ਾਰ ਪLਡ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੇ। ਇੰਗਲ9ਡ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ 
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵC ਡਾ ਿਹC ਸਾ ਗੈਸ, ਿਬਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕLਸਲ 
ਟੈਕਸ ਦੇ ਿਬC ਲ� ਿਵਚ ਹੀ ਚਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 
ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ 1000 ਪLਡ ਦੇ ਲC ਗਪCਗ 
70000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਮਹ@ਨ�  ਿਵਚ ਇC ਥੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਖੁਲH� 
ਡੁਲH� ਖਰਚ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰC ਖ ਕੇ 
ਵੀ ਮੁC ਕ ਨਹ@ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਲ ਿਵਚ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨ�  ਇੰਗਲ9ਡ 
ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਿਰਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੁਝਾਉ 
ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈ ਤਾ ਮ9 ਇC ਕਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਨ ਿਵਚ ਇC ਥੇ 
ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ�।“ 

੨੦੦੪ ਿਵਚ ਜਦ ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਿਗਆ ਤ� ਪ&ੌਫੈਸਰ ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨਾਲ  
ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਮC ਿਸਆ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਿਕਹਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ 
ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਦੇਖੇ। ਿਕਸੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਮ9 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟ 
ਬ9ਕ ਦੀ ਿਦC ਲੀ ਦੀ ਬ&�ਚ ਿਵਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਿਫਕਸਡ ਡੀਪਾਿਜ਼ਟ ਕਰਵਾਈ 
ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਫਕਸਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਿਵਆਜ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ 
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ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਹੀ ਰਕਮ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਮH� ਪਈ ਸੀ। 

ਪ&ੋਫੈਸਰ ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ�  ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਘਰ ਲC ਭ ਿਲਆ। ਇਹ 
ਨਵ� ਬਿਣਆਂ ਦੋ ਸੌਣ-ਕਮਿਰਆ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਬਣੀ 
ਨਵ@ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਨਗਰ ਿਵਚ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਅC ਠ ਲC ਖ ਰੁਪਏ 
ਸੀ। ਮ9 ਝਟ ਹ� ਕਰ ਿਦC ਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਹ 
ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਘਰ� ਦੇ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਿਵਚ ਵੀ ਇC ਥੇ ਅਜੀਬ 
ਿਜਹਾ ਿਭ&ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਮ9 ਕਈਆਂ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਗC ਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ 
ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਏ ਿਕ ਇC ਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਰਵਰੀ ੨੦੦੪ ਿਵਚ 
ਮ9  ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਗਆ। ਮ9 ਦੋ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੀ ਪ&ੋਫੈਸਰ ਭਜਨ 
ਿਸੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਿਫਟ ਕਰ ਕੇ Fਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ।  

ਇਸ ਿਪਛ? ਜਦ ਵੀ ਮ9 ਦੇਸ ਿਗਆ, ਪਿਹਲ� ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਹੀ ਿਗਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ&ੋਗਰਾਮ 
ਬਣਾਇਆ।  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵ- ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾਵ�, ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੁੜ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ।  

ਪ&ੋਫੈਸਰ ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਸਮ- 
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੰੁਦਾ। ਭਾਵ- ਮ9 ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸ� ਪਰ ਪ&ੋਫੈਸਰ ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਇC ਕ ਿਦਨ 
ਵੀ ਆਪ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਨਾ ਿਦC ਤਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪC ਕੀ ਪਕਾਈ 
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਆ ਪੁC ਜਦਾ। ਮ9 ਉਹਨੰੂ ਵਥੇਰਾ ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ 
ਮ9 ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਕਰ�ਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੰਿਨਆ ਹੀ ਨਾ। 
ਭਾਵ- ਮ9, ਨਾਹ ਨਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਨੰੂ, ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨ�  ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇ 
ਹੀ ਿਦੰਦਾ ਸ� ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇਹ ਅਤੇ ਇਕCਲਤਾ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ 
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ਸਦਾ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਤ� ਕੋਈ ਮੁC ਲ ਨਹ@ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। Nਝ 
ਵੀ ਉਹ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇC ਕ ਵੇਰ ਮੈਨੰੂ ਜਰੂਰ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵ,ੇ 
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ 
ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਲ9ਦਾ।  

੨੦੦੭ ਿਵਚ ਜਦ ਮ9 ਪੰਜਾਬ ਿਗਆ ਤ� ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 
ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਸੀ। ਮ9 ਉਤਰਾਖੰਡ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਿਮਲਣ/ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ 
ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹ@ ਸੀ। ਪ&ੋਫੈਸਰ ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਲੁਿਧਆਣੇ ਮੈਨੂ 
ਬC ਸ ਚੜHਾਉਣ ਲਈ ਿਗਆ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬC ਸ ਿਵਚ ਬਿਹ 
ਿਗਆ, “ਿਸਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹ@। ਇਕC ਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨ 
ਨਹ@ ਮੰਨਦਾ। ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਾ ਤ� ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਮ9 ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦ�"। ਐਨ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ 
ਭੈਣ ਕ9ਸਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਚ ਗ&ਸਤ ਲੁਿਧਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਜੀਵਨ 
ਮੌਤ ਦਾ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੰੂ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਸੇ 
ਕਾਰਨ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇC ਕ ਿਦਨ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ 
ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਆ ਿਗਆ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨ� ਕ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸC ਟ ਲC ਗਣੀ ਸੀ ਿਕ 
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਰ?ਦੇ ਕੁਰਲਾNਦੇ ਛC ਡ 
ਗਈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਮC ਤਰ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਕਾਰਨ ਮ9 ਫਗਵਾੜੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ 
ਕਦ@ ਵੀ ਓਪਰਾਪਨ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ।    

ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁC ਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਹਤੇ ਪੋਤਰੇ ਸਾਰੇ ਤ� ਇੰਗਲ9ਡ ਿਵਚ 
ਸਨ। ਉਨH � ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ ਕਈ ਵੇਰ ਅਸਿਹ ਜਾਪਣ ਲC ਗ ਪ9ਦਾ ਤ� ਸੋਚਣ 
ਬਿਹ ਜ�ਦਾ, “ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਜC ਥੇ ਮ9 ਜੰਿਮਆ ਪਿਲ਼ਆ ਸ�, 
ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ੩੨ ਸਾਲ ਲੰਘਾਏ ਸਨ, ਿਜC ਥੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ 
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ਿਖਆਲ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ 
ਪਈਆਂ ਸਨ ਜ� ਉਹ ਦੇਸ ਮੇਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮ9 ਲC ਗ ਪC ਗ ਅC ਧੀ ਸਦੀ ਤ? 
ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹ�, ਿਜਸ ਦੇਸ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਬC ਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜHੇ ਤੇ ਅC ਗੇ 
ਉਨH � ਦੇ ਬC ਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜH ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਿਜਸਨੰੂ 
ਉਨH � ਨ�  ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ 
ਨਹ@, ਨਾ ਦੇਸ ਨਾ ਪਰਦੇਸ?” ਇਸ ਪ&ਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ Fਤਰ ਨਹ@। 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਬਧਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮ9 ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਲਵ�ਗਾ। ਜਦ 
ਆਪਿਣਆਂ ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ ਅਸਿਹ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਤ� ਵਾਪਸ ਇੰਗਲ9ਡ ਲਈ ਜਹਾਜ 
ਫੜ ਲ9ਦਾ। ਜਦ ਇC ਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਲ ਕੁ ਿਵਚ ਹੀ ਇC ਥ? ਦੀਆਂ ਅਸਿਹ 
ਪ&ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਰਸ ਜੀਵਨ ਤ? ਉਕਤਾ ਜ�ਦਾ ਤ� ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਲਈ 
ਹਵਾਈ ਸੀਟ ਬੁC ਕ ਕਰਾ ਲ9ਦਾ।  

ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਿਸੰਘ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਮੁC ਖ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। 
ਉਹਨੰੂ ਆਪ ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਤੇ ਪੜHਨ/ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਚੋਖਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 
ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੌਕ� ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਿਮC ਤਰ 
ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਮ9 ਇੰਝ ਹੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸ� ਿਜਵ- ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਿਣਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹ ਿਰਹਾ 
ਹੋਵ�। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਿਪਆਂ ਹੀ 
ਲੰਘੇ। ੨੦੦੮ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ 
ਗਈ। ਮ- ਿਜਵ- ਵੀ ਹੋ ਸਿਕਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁC ਜਾ। ਮੇਰੇ Fਥੇ ਪੁC ਜਣ ਦੇ 
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਦਨ ਹੀ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲੈ ਿਗਆ।  
         ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਿਪC ਛ? ਇC ਕ ਅਿਜਹੀ 
ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਿਜਹਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮ9 ਮੁੜ ਇC ਕਲਾ ਦੇਸ ਆਉਣ 
ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਿਰਹਾ। ਮ9 ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੋਵ- ਵਾਪਸ 
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ਇੰਗਲ9ਡ ਆਉਣ ਲਈ ਿਦਲੀ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਸ ਫੜਨ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ-
ਨਵ� ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਈ-ਪਾਸ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਬਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸ�। ਸਾਡੇ ਦੋਹ� 
ਦਾ ਿਮC ਤਰ ਪ&ੌ: ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਲਈ ਨਾਲ ਆਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਕੁ ਿਮੰਟ ਬਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚ ਖੜੇ ਰਿਹਣ ਿਪC ਛ? ਮ9 ਕੁਝ 
ਘਬਰਾਹਟ ਿਜਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸਮ� ਖੜੇ 
ਰਿਹਣਾ ਮੈਨੰੂ ਮੁਹਾਲ ਜਾਪਣ ਲC ਗਾ ਤ� ਮ9 ਨ� ੜੇ ਹੀ ਇC ਕ ਖੇਤ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ 
ਿਤੰਨ ਕੁ ਫੁC ਟ Fਚੇ ਵਗਲ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਬਿਹ  ਿਗਆ।  ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ 
ਲC ਗਾ ਿਕ ਕਦ ਮ9 ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵ- ਖੇਤ ਿਵਚ ਿਡC ਗ ਿਪਆ। ਕੁਝ ਿਚਰ ਿਪC ਛ? 
ਜਦ ਮ9 ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਾ ਿਦਿਸਆ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਫਕਰ ਿਜਹਾ ਲਗਾ ਤਾ 
ਉਹਨ�  ਤੇ ਪ&ੋ: ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੋਹ� ਨ�  ਭਾਲ ਿਵਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਈ 
ਤ� ਮ9ਨੰੂ ਖੇਤ ਿਵਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਿਪਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨ� ੜੇ ਖੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕC ਿਢਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ� ਮ9 ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਸ�, ਇਸ 
ਲਈ ਉਨH � ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ  ਪਾ ਿਦਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ? 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਪC ਛ? ਸਾਡੀ ਬਸ ਆ ਗਈ ਤ� ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਭਜਨ  ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮ9 
ਮਸ� ਬC ਸ ‘ਤੇ ਚੜH ਸਿਕਆ।    
         ਸੁਰਜੀਤ ਇੰਗਲ9ਡ ਪੁC ਜਣ ਤC ਕ ਿਜਸਤਰH� ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਰC ਖਦਾ 
ਿਰਹਾ, ਉਸਤਰH� ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਪੁC ਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  Nਝ ਵੀ 
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ 
ਵੀ ਅਸ@ ਪਂਜਾਬ ਰਿਹੰਦੇ ਸ�, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਿਖਆਲ ਰC ਖਦਾ ਸੀ। 
ਸੁਰਜੀਤ ਅਖਰੋਟ ਵ�ਗ ਬਾਹਰ? ਿਜੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ Nਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ? ਿਗਰੀ 
ਵ�ਗ ਨਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕ@ ਉਹਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਅC ਖੜ ਤੇ ਸਖਤ ਸਮਝ ਲ9ਦੇ ਹਨ।  
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ਇਸ ਘਟਨਾ ਤ? ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਿਪC ਛ? ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ- ਇC ਕ 
ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਿਫਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਿਗਆ 
ਹੇ। ਹੁਣ ਤ� ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਿਕ ਤ� ਹੀ ਮ9 ਦੇਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�, ਜੇ ਆਪਣਾ 
ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। 

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮ9 ੧੯੬੩ ਿਵਚ ਦੇਸ ਛC ਡ ਕੇ ਪ&ਦੇਸ ਵਲ ਤੁਿਰਆ ਸ�, 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵC ਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਭੈਣ� ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮ�, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ 
ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ੧੯੬੪ ਿਵਚ 
ਇੰਗਲ9ਡ ਤ? ਜਾ ਕੇ ਉਨH � ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਣ ਲC ਗ ਪਏ ਸਨ । ਹੁਣ ਉਨH � ਿਵਚ? 
ਕੇਵਲ ਇC ਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਧੀ  Fਤੇ ਰੁਖੜੇ 
ਵ�ਗ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ੬ ਕੁ ਸਾਲ ਵC ਡੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤ� 
ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇC ਕ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪ9ਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਿਤੰਨ ਪੁC ਤਰ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ. ਦੋ ਪੋਤੇ, ਇC ਕ ਪੋਤੀ ਤੇ ਚਾਰ 
ਦੋਹਤੇ, ਇC ਕ ਪੜਦੋਹਤਾ ਤੇ ਇC ਕ ਪੜਦੋਹਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ 
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ  ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ 
ਗਏ ਹੋਣ ਤ� ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਮੁਕਦੀ ਜਾਪਣ ਲC ਗ ਪੈਣੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਨ�  ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਤ� ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹ@। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ 
ਇੰਝ ਸਮ� ਲੰਘਾਵ�ਗਾ? ਹੁਣ ਤ� ਮCਲ?  ਮCਲੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ 
ਬੁC ਲH� Fਤੇ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

ਫਰੀਦਾ ਬਾਿਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਂਮੁਝੈ ਨ ਦੇਿਹ             
ਜ ੇਤੂ ਏਵੈ ਰC ਖਸੀ  ਜੀਉ  ਸਰੀਰਹੁ  ਲੇਿਹ।     
            ****** 
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