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!ਵ
ਸ$ਗ& ਿਜਸਮ ! ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਸਨ। ਬ1ਦਮ ਬਦਨ; ਸਾਹ4 ਤ6 ਸ7ਖਣਾ। ਮ:; ਕਸ= ਛ7ਤ ਨਾਲ
ਲਟਕਦੀਆਂ ਕu$ਡੀਆਂ ਨਾ& ਬ$ਨD = ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਜ$ਜੀਰ G ਸਰੀਰ ਇ$ਝ ਘuਿ7 ਟਆ ਹJਇਆ ਸੀ
ਿਜਵK ਸ7ਪ G ਸਰੀਰ ; ਗu$ਝਲੀ ਮਾਰੀ ਹJਵ1। ਮ1ਰ1 ਮuਖੜ1 ਤ6 ਮuੜDਕਾ ਚ6ਦਾ ਸੀ, ਨਾ&ੋ ਨਾ& ਸੀਰ ਫu7ਟ
ਪਈ ਸੀ। ਉਨD4 ! ਹ7ਥ6 ਮ1ਰਾ ਸਾਰਾ ਿਪ$ਡਾ ਹTਿਰਆਂ U ਹਿਥਆਰ4 ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ& ਜ਼ਖਮੀ ਹJਇਆ
ਹJਇਆ ਸੀ। ਉਨD4 G ਮ:; ਹਾਲ6 ਬ1ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅ7ਖ4 ਖu7ਲDਦੀਆਂ ਨਹX ਸਨ। ਬu7ਲD ਪਾਟ1 ਅU ਮਾਸ
ਝ$ਡ ਕੀU ਕਬਾਬ ਵ4ਗ ਪJਲਾ ਹJ ਗਇਆ।ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਮ1ਰਾ ਉਸ ਵ1ਲ1।
ਮY ਗuਦਾਮ ਿਵਚ ਟ$ਿਗਆ ਹJਇਆ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਚਾਰ ਗu$ਡ1 ਖਲJU ਸਨ। ਚਾਰ ਿਗ7ਦੜ ਖੜD1
ਸਨ, ਝਈਆਂ ਲY!।ਇ7ਕ ! ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਬ1ਸਬਾਲ ਬ:ਟ ਸੀ। ਇ7ਕ ! ਕJ& ਸ7ਬ& ਸੀ। ਦTਿਜਆਂ ! ਕJ&
ਠu$ਗ4 ਮਾਰਨ ਵਾਲ1 ਲJਹ1 ! ਹੜਬJਚ ਦਸਤਾG ਹਨ। ਛ7ਤ ਤ6 ਇ7ਕ ਲਾਟT ਲਮਕਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਤ6 ਕJਣ1ਦਾਰ
ਿਰਸ਼ਮ ਿਸਰਫ ਮ1ਰ1 ਉਪਰ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਉਨD4 ! ਪਰਛਾਵK ਹੀ ਿਦਸ! ਸਨ ਚਾਨਣ‘ਚ। ਹGਰ1 ‘ਚ
ਹਜ਼ਮ ਹJਏ ਪਏ ਸਨ, ਿਜਵK ਡਰ! ਹJਣ ਆਪਣ1 ਆਪ ; ਿਦਖਾਉਣ ਤ6।
ਤuਸX ਜਾਣਨਾ ਚਾਹu$! ਹJ ਮY ਇਸ ਹਾਲ ‘ਚ ਿਕ$ਝ ਪuਿ7 ਜਆ? ਚ7ਲ6 ਮY ਦ7ਸਦ4…
ਮ:; !ਵ ਸ7ਦJ। ਜਦ ਮ1ਰਾ ਜਨਮ ਹJਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹX ਿਕਹੜੀ ਹGਰੀ ਦਾ ਸ1ਕ ਮ1ਰ1 ਸuਭਾਅ
; ਛJਹ ਿਗਆ। ਮ1ਰ1 ਸuਭਾਅ ਿਵ7ਚ ਕuਝ ਕuੜ7ਤਣ ਿਜਹੀ ਆ ਗਈ। ਰJ ਰJ = ਦuਨੀਆ ਿਵ7ਚ ਆਇਆ।
ਜਨਮ ਿਦ$ਦੀ ਮ4 ਖਤਮ ਹJ ਗਈ।ਗਰ4 ਦੀਆਂ ਸੜਕ4‘ U ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਕਈ ਹ6ਦ ਿਵਚ ਆਏ G। ਵ:ਸ1
ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਤ4 ਸ਼ਿਹਰ4 ! ਵ7ਡ1 ਵ7ਡ1 ਘਰ4 ‘ਚ ਵੀ ਬ:ਠ^ G। ਮY ਭਾਵK ਗ&ੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹJਵ4ਗਾ, ਪਰ ਕ_ਣ
ਮ:; ਸ7ਚ ਮu7ਚ ਿਦਲ U ਹ7ਥ ਰ7ਖ = ਕਿਹ ਸਕਦ: ਿਕ ਵ7ਡ1 ਵ7ਡ1 ਲJਕ4‘ਚ ਪਾਪੀ ਨਹX ਹu$!? ਮY ਤ4
ਕਿਹ$ਦਾ ਹ4 ਘu7ਗ ਵ7ਸ! ਆ ਉਨD4 ‘ਚ। ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਗ&ੀਆਂ ! ਕੀਿੜਆਂ ਵ7ਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਿਦ$! G;
ਪਰ ਕJਈ ਫਰਕ ਨਹX ਪYਦਾ। ਮY ਸ7ਚਾ ਚJਰ ਹ4, ਤuਸX, ਹ4 Uਰ1 ਨਾ& ਗ7ਲ ਕਰਦਾ ਹ4…ਵ7ਡ1 ਘਰ,
ਵ7ਡੀ ਗ7ਡੀ ਅU ਵ7ਡ1 ਪਾਪ। ਬ7ਸ ਇ7ਕJ ਹੀ ਫਰਕ ` Uਰ1 U ਮ1ਰ1 ਿਵ7ਚ। ਮY ਹਰਾਮਦਾ ਚ$ਡਾ& ਹ4, ਿਜਸ
; ਸਮਾਜ G ਿਨਮਾਣਾ ਸਮਿਝਆ `, U ਤuੂb ਿਮ7ਤਰਾ ਆਦਰਯJ ਗ ਏਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤ:; ਅਨਜਲ G ਚ$ਗ1
ਘਰ ਅU ਚ$ਗੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗJਦ ‘ਚ ਸ$ਭਾ& ਿਦ7ਤ:। ਕ$ਗਾਲੀ ਤ4 ਆਮ ਸਚਾਈ ਹu$ਦੀ `। ਅਰਥ ਆਮ
ਨਹX ਹਨ। ਹ4, ਤT$ ਗuਰਦਵਾਰ1 ਜ4ਦਾ ਏ, ਸਾਖ ਦੀ ਮ7ਦਦ ਨਾਲ ਭJਗਦਾ ਏ ਅU ਰਸਮ ਰ7ਖਦਾ ਏਂ। ਪਰ
ਿਮ7ਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇ7ਕ ਸ7ਚ ` ਿਕ ਦuਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਓਹਲ1 ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਦੀ ਮ7ਦਦ ਨਾ& ਆਵ!
ਹ7ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਏਂ। ਕJਈ ਗ7ਲ ਨਹX, ਮY ਿਕਸ1 ; ਨਹX ਦ7ਸਦਾ। ਬ7ਸ ਮu7ਠ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾਹ U ਇਹ
ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹ1ਗਾ। ਜ7ਗ ! ਸਾਹਮਣ1 ਤT$ ਮਹ4ਪuਰਸ਼ ਰਵDKਗਾ, U ਮY ਇ7ਕ ਬਦਮਾਸ਼। ਵ:ਸ1 ਗਰੀਬ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚ$ਗ1 ਲJਕ ਹੀ G…ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਿਕਸ1 ਿਕਸ1 ; ਮ1ਰ1 ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਿਦ$! ਹਨ। ਹ4, ਮY
ਇ7ਕ ਿਪ$ਡ ਦੀ ਗ&ੀ ‘ਚ ਜ$ਿਮਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹX ਤT$ ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਬ1ਿਨਆਈ ਕਰK।
ਤ:; ਵੀ ਚuਭਦ: ਜਦ ਮY Uਰ1 ਬਾਰ1 ਇਹ ਗ7ਲ4 ਕਰਦਾ ਆਂ। ਸJ ਮ4 ਿਬਨ4 ਿਜ਼$ਦਗੀ ਸuਰT ਹJਈ। ਮY ਬਹuਤ
ਛ1ਤੀ ਿਸ7ਖ ਿਲਆ ਿਕ ਜੀਓਣਾ ਔਖਾ ` ਖਾਸ ਕਰ= ਉਸ ਲਈ ਿਜਸ G ਇਖਲਾਕ ਨਾ& ਿਜਉਂਣਾ `।
ਪ$ਜਾਬ ਤ4 ਵ:ਸ1 ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਘuਰਨਾ `।
ਅ7ਛਾ, ਅਸX ਿਕਥ1 ਸ4? ਹ4, ਮ4 ਤ4 ਪTਰੀ ਹJ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪT ਬਾਰ1 ਕੀ ਦ7ਸ4? ਕੀ ਦ7ਸ4, ਮY
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ਅ7ਛਾ, ਅਸX ਿਕਥ1 ਸ4? ਹ4, ਮ4 ਤ4 ਪTਰੀ ਹJ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪT ਬਾਰ1 ਕੀ ਦ7ਸ4? ਕੀ ਦ7ਸ4, ਮY
ਤ4 ਿਪਓ ; ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹX ਸੀ! ਿਕਸ1 G ਇ7ਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਮXਦਾਰ ! ਇਕਲ_U ਮu$ਡ1 G
ਮ1ਰੀ ਮ4 ਨਾ& ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵK ਸ7ਚ ਜ4 ਝTਠ, ਮY ਪਿਹਲ4 ਕਿਹਣ ਵਾਲ1 ਦੀਆਂ ਨਾਸ4
ਭ$ਨੀਆਂ, ਿਫਰ ਕਈ ਵਿਰDਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਕਲ_U ਭT$ਡ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਮ_ਕਾ ਿਮਿਲਆ, ਮY
ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸ4। ਿਫਰ ਮY ਇਹ ਨਹX !ਿਖਆ ਜ1 ਸ7ਚ ਮu7ਚ ਉਸ G ਮ1ਰੀ ਮ4 ਦੀ
ਪ7ਤ ਲu7ਟੀ ਸੀ; ਮY ਅਨ$ਦ ਨਾ& ਮਾਰ ਿਦਤਾ। ਇਹ ਮ1ਰਾ ਪਿਹਲਾ ਕਤਲ ਨਹX ਸੀ। ਉਸ! ਬਾਰ1 ਤ:;
ਗਾਹ4 ਦ7ਸT$ਗਾ। ਸJ ਮ4 ਨਹX, ਿਪਓ ਵੀ ਨਹX ਸੀ। ਪਰ ਨਾਨੀ G ਥJੜ1 ਿਚਰ ਲਈ ਮ:; ਪਾਿ&ਆ। ਨਾਨੀ
ਸuਭਾਅ ਿਵਚ ਿਨਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਨਾ ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਵਾ&ਾ ਸੀ। ਉਸG ਮ:ਨu$ ਕ_ੜਾ ਿਪਆਰ ਹੀ
ਿਦ7ਤਾ। ਲJਕ4 ਦੀ ਟਪਾਰ4 ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਰ= ਮ1ਰਾ ਗ& ਘJਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ
ਨਾਨੀ G ਮ:; ਬਚਾ ਿਲਆ। ਮ1ਰ1 ਲਈ ਮ7ਥਾ ਮਾਰ ਮਾਰ = ਅ7ਕ ਗਈ। ਉਸ; ਸ਼7ਕ ਸੀ ਿਕ ਨਾG G
ਮ:; ਵ7ਢ !ਣਾ ਏ। ਪ$ਜ ਸਾਲ ਲਈ ਿਪ$ਡ ! ਚuਟਕ&ੇ ਸਹ1। ਿਜ7ਦ4 ਤ:; ਦ7ਿਸਆ `, ਮ1ਰ1 ਕ$ਨ4 ‘ਚ ਵੀ
ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਗਈ, U ਮ:; ਲJਕ4 ਨਾ& ਕ_ੜ ਚੜD ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਾ ਤ4 ਮਾਰਨ
U ਆ ਿਗਆ। ਨਾਨੀ G ਮ:; ਇ7ਕ ਵਣਜਾਰ1 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ& ਗਰ4 ‘ਚ6 ਕ7ਿਢਆ। ਉਸ ! ਗ7ਡ1 ਿਵ7ਚ
ਲuਕ = ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਿਪ$ਡ ‘ਚ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹX ਿਗਆ। ਰਣਜੀਤਪuਰ ਪu7ਜ ਿਗਆ। ਤਾਈ U
ਿਜਮXਦਾਰ ! ਇਕਲ_U ਮu$ਡ1 G ਮ:; ਪਛਾਿਣਆ ਨਹX। ਮ:; ਤ4 ਇ7ਕ ਿਮ7ਤਰ G ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਿਦ7ਤੀ
ਸੀ। ਗਰ4 ਭਾਵK ਵਾਪਸ ਨਾ ਿਗਆ ਹJਵ4, ਪਰ ਖਬਰ4 ਤ4 ਜਦ ਤਕ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਬਰ4 ‘ਚ ਨਹX
ਗਏ, ਿਮਲਦੀਆਂ ਰਿਹ$ਦੀਆਂ ਸਨ। ਹuਣ ਵ7ਡ1 ਸ਼ਿਹਰ, ਰਣਜੀਤਪuਰ ਸ4। ਇ7ਥ1 ਬਹuਤ ਕuਝ ਿਸਿ7 ਖਆ।
ਪ$ਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਰhਣਕ ਇ7ਥ1 ਹੀ ਸੀ। ਪ$ਜਾਬ ਦਾ ਚ$ਗਾ ਮਾੜਾ ਰਣਜੀਤਪuਰ।
ਰਣਜੀਤਪuਰ ਪ$ਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣਮ7ਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ। ਵ7ਡ1 ਕ7ਚ-ਿਕਲD1, ਵ7ਡੀਆਂ ਸJਹਣੀਆਂ ਸ:ਰਗਾਹ4
ਅU ਲਾਜਵ$ ਤੀ ਝੀਲ। ਹਰ ਛਤ_& ; ਅਣਰੀਤੀ ਨ4 ਿਦ7ਤਾ ਹJਇਆ ਸੀ। ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ ਸ:ਕਟਰ, ਜ4
ਮ_ਡਲ ਟਾਊਨ ਆਿਦ। ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੜD$ਗਾ ਇ7ਕ ਿਵ!ਸ਼ੀ ਈਕJਸੀ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰ G ਿਵਓਂਿਤਆ ਸੀ।
ਸਕJਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਸ ; ਪ$ਜਾਬ ! ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਖਾਕ ਨਹX ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰ
G ਆਵ! ਸਕJਸ਼ੀਆ ! ਕਠkਰ ਘਸਮ: &ੇ ਘਰ4 ਵ4ਗਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰTਪ ਰ1ਖਾ ਸਜਾ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ।
ਸੜਕ4 ਉlਤਰ ਤ6 ਦ7ਖਣ ਵ7ਲ ਜ4ਦੀਆਂ ਸਨ; ਮਾਰਗ ਲਿਹ$! ਤ6 ਚੜD! ਵ7ਲ ਜ4! ਸਨ। ਸਭ ! ਨ$ਬਰ
ਸਨ, ਨਾ = ਨ4ਅ। ਹਰ ਿਹ7ਸ1 ਦਾ ਸ:ਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇ7ਕ ਥ4 ਬਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਇ7ਕ ਥ4 ਕਾਰਖਾG।
ਇ$ਝ ਸੀ ਸਾਰ1 ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰTਪ। ਪ$ਜਾਬ ਦਾ ਰ$ਗ ਤ4 ਖਾਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਈਕJਸੀ ਸਕJਸ਼ੀਆ ਵਾਪਸ
ਪਰਿਤਆ, ਰਣਜੀਤਪuਰ ; =ਂਦਰ ! ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਸ$ਭਾ& ਿਦ7ਤਾ ਿਗਆ।
ਨਵK ਿਸ਼ਲਪਕਾਰ G ਰ$ਗੀਲਾ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਇਮਾਰਤ4 ; ਸu$ਦਰ ਰTਪ ! ਿਦ7ਤਾ
ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਪ$ਜਾਬੀ ਮਿਹਕ ਸੀ। ਿਤਮ$ਜਲਾ ਇਮਾਰਤ ! ਥ4 ਵ7ਡ1 ਵ7ਡ1 ਵੀਹਮ$ ਜਲ1 ਬuਰਜ ਸ਼ਿਹਰ !
ਿਵਚਕਾਰ ਖਲJU ਿਜਵK ਲ$ਬ1 ਕ7ਚ ! ਬਣਾਏ ਿਦਓ ਹJਣ, ਆਵ! ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ!। ਉਪਰ6
ਸ਼ਿਹਰ ਤ4 ਸu7ਨਖਾ ਸੀ। ਛ4ਦਾਰ ਸੜਕ4, ਿਜ$ਨD4 ! ਦJਨD4 ਪਾਸ1 ਿਪ7ਪਲ4 ਦੀ ਪਾ&4 ਸਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ
ਸ1ਧ ਲਈ ਵਿਰ7ਤ-ਪਰਵਾਹ, ਿਜਸ ; ਆਮ ਬJਲੀ ‘ਚ ਰਾਉਂਡਾਬਾਊਟ ਸ7ਦ! ਐ। ਸਾਰ1 ਿਹ$ਦT ਸਤਾਨ ਤ6
ਅਲ7ਗ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਮ4 ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਿਮਹਰਬਾਨ ਨਹX ਸੀ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਸ਼ਿਹਰ ਅU ਉਸ !
ਵਾਸੀ ਨਾਸTਰ ਭJਖੜਾ ਨਾ& ਦTਿਸ਼ਤ ਹJ ਗਏ। ਲਾਲਚੀ, ਮਨ ਦੀ ਮ:& ਅU ਵ7ਢੀਖJ ਰੀ ਆਮ ਗ7ਲ ਸੀ।
ਉਪਰ ਤ6 ਲ: = ਹ1ਠ ਤ7ਕ। ਬਾਹਰ6 ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਹਰ !ਖਣ ਵਾਲ1 ; ਬਹuਤ ਹੀ ਚ$ਗਾ ਲ7ਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਅ$ਦਰ ਗ7ਲ ਹJਰ ਸੀ। ਵ:ਸ1 ਸ਼uਰT ਤ6 ਹੀ ਇਹ ਗ7ਲ ਸੀ। ਦJ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਸਨ। ਇ7ਕ ਮuਮਤਾਜ਼, ਇ7ਕ
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ਅ$ਦਰ ਗ7ਲ ਹJਰ ਸੀ। ਵ:ਸ1 ਸ਼uਰT ਤ6 ਹੀ ਇਹ ਗ7ਲ ਸੀ। ਦJ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਸਨ। ਇ7ਕ ਮuਮਤਾਜ਼, ਇ7ਕ
ਮ1ਰਾ ਸ਼ਿਹਰ; ਬਦਕਾਰ।
ਮ1ਰ1 ਰਣਜੀਤਪu ਰ ਿਵ7ਚ ਹ1ਰਾ ਫ1ਰੀ ਆਮ ਸੀ। ਟ4ਗ1ਵਾ&ਾ ਵ7ਢੀ ਮ$ਗਦਾ ਸੀ, ਵ$ਡਾਵਾ ਵੀ ਹ7ਥ
ਗਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅU ਪu&ਸੀਆ ਤ4 ਗu7ਸ1 ਹJ ਜ4ਦਾ ਸੀ ਜ1 ਚਾਹ ! ਪ:ਸ1 ਨਹX ਿਮਲ! ਸਨ।
ਮ$ਤਰੀ ਦੀ ਵੀ "ਸ1ਵਾ" ਕਰਨੀ ਪYਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮ4 ਗਰੀਬ-ਗuਰਬ1 ; ਭu7ਖਾ ਰ7ਖਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਚJਣ4
ਆਉਂਦੀਆਂ ਤ4 ਭu7ਖੜ ਉਨD4 ਹੀ ਲJਕ4 ; ਖTਬ ਰJਟੀ U ਨਸ਼1 ਦਵਾ = ਵJਟ4 ਲ: ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਸ7ਚ
ਮu7ਚ ਖਰਮਗ਼ਜ਼ `! ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪ:ਸ1 ਦੀ ਦ_ੜ ‘ਚ `। ਚ7ਜ ਨਾ& ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹX, ਪਰ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਿਜਵK ਿਕਵK ਵੀ। ਮY ਸ਼ਿਹਰ ! ਚ$ਗ1 ਬ$! ਵ1ਖ1 G ਆਪ ਦੀ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਾਬਲ, ਪਰ ਹJਰ ਿਕਸ1
ਦੀ ਕuੜੀ ਦਾ ਮਾਸ ਵ1ਚ!। ਇਹ ਤ4 ਰJਜ ਦਾ ਕ$ਮ ` ਸਾਡ1 ਵਧੀਆ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਿਵ7ਚ। ਚ$ਗੀ ਤਰ4
ਮ4ਜਾ ਫ1ਰ! ਆਂ। ਸJ ਮ: ਵੀ ਉਨD4 ਵ4ਗ ਲJਕ4 ; ਵ$ਚਤ ਕਰਨਾ ਿਸ7ਖ ਿਗਆ।
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ7ਚ ਮ:; ਨਾਨੀ G ਆਪਣ1 ਇ7ਕ ਭਾਣਜ1 ਕJ& ਭ1ਿਜਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ! ਅਠਾਰ4 ਸ:ਕਟਰ
ਸਨ। ਉਨD4 ! ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ Uਰ4 ਝhਪੜ ਪ7ਟੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਹਲ1 ਅ$ਦਰ6 ਮ:&ੇ, ਦTਜੀਆਂ ਬਾਹਰ6। ਨਾਨੀ
! ਭਾਣਜ1 ਦਾ ਨ4 ਿਬ$ਦਾ ਸੀ। ਿਬ$ਦਾ ਉਨD4 ਦJਨ4 ਥਾਵ4 ! ਗ7ਭ1 ਿਜਹ1 ਰਿਹ$ਦਾ ਸੀ। ਸ:ਕਟਰ ਚ_ਦ4 !
ਕ$ਢ1। ਮ:; ਿਮਲ = ਬਹuਤਾ ਖ਼uਸ਼ ਨਹX ਸੀ। ਉਸ ! ਘਰ ਇ7ਕ ਧੀ, ਇ7ਕ ਪu7ਤ ਅU ਇ7ਕ ਿਵਗਾੜੀ
ਵਹuਟੀ ਸੀ। ਿਬ$ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ7ਚ ਅਹu!ਦਾਰ ਸੀ। ਧੀ ਦਾ ਨ4 ਸੀ ਸu7ਖੀ, ਪu7ਤਰ ਦਾ ਨ4 ਸੀ ਕਰਨ ਅU
ਰ$ਨ ਦਾ ਨ4 ਰTਪ; ਅU ਰTਪ ਿਕ$ਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ! ਸੀਸ ਖਨਜ਼ੀਰ ਵਰਗਾ ਗJਲ, ਕ$ਨ ਮ7ਛੀ ! ਖ$ਭ
ਵ4ਗ ਲ$ਬ1 ਅU ਚ_ੜ1; ਨ7ਕ ਿਫ$ਨDਾ, ਨਾਸ4 ਬ$ਦTਕ ਦੀ ਨਾ&ੀਆਂ ਵ4ਗ, ਖu7pਹੀਆਂ। ਿਬ$! ਤ6 ਵ7ਡੀ ਸੀ।
ਿਜ$ਨੀ ਲ$ਬੀ ਉਨੀ ਚ_ੜੀ। ਹਾਥੀ ਵ4ਗ ਤuਰਦੀ ਸੀ। ਕਰਨ ਵੀ ਬਹuਤ ‘ਸਜੀਲਾ‘ ਸੀ। ਿਜ਼$ਦਗੀ ‘ਚ ਕਦੀ
ਕ$ਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹX ਸੀ। ਸ਼ਕਰਕ$ਦੀ ਵਰਗਾ ਰTਪ, ਰ$ਗ ਬYਗਣ ਵ4ਗ ਪ7ਕਾ। ਸu7ਖੀ ਮ4 ਭਰਾ ਤ6 ਅਲ7ਗ
ਲ7ਗਦੀ ਸੀ। ਲ$ਬੀ, ਪਤਲੀ ਅU ਅਿਭਮਾਨੀ। ਹਰ ਵ1ਲ,1 "ਪਾਪਾ, ਮuਜ1 ਯ1 ਚਾਹੀਏ, ਜ4 ਵJ ਚਾਹੀਏ!"
ਹਮ1ਸ਼ਾ ਿਮਲ ਵੀ ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਿਵ7ਚ ਿਕਸ1 ; ਪ$ਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹX ਸੀ। ਿਹ$ਦੀ ਤ6 ਿਜਆਦਾ
ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਵ7ਢ! ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣ1 ਆਪ ; ਪ$ਜਾਬੀ ਆਖ!!
ਮY ਤ:; ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਦ7ਿਸਆ ` ਿਕ ਮY ਤ4 ਨ$ਬਰ ਇ7ਕ ਘ$ਡ ਹ4।ਮY ਕਾਰ1ਹਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ&
ਸਭ ਕu7ਝ !ਖਦਾ ਹ4, ਸu7ਖੀ ; ਵੀ। ਸਾਰ1 ਟ7ਬਰ ਵ4ਗ ਬਹuਤੀ ਸJਹਣੀ ਤ4 ਸੀ ਨਹX, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇ7ਕ
ਪਟਾਕਾ ਤ4 ` ਹੀ ਸੀ। ਬuਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ& ਉਸ ! ਸTਖਮ ਸਰੀਰ ਵ7ਲ ਝਾਕਦਾ ਸ4। ਿਕਉਂ ਨਹX? ਸਾਡੀ
ਪ$ਜਾਬੀਅਤ ਿਵ7ਚ ਤ4 ਨਾਰੀ ` ਹੀ ਕੀ? ਿਕਿ7 ਸਆਂ ਿਵ7ਚ ਹੀਰ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਿਵ7ਚ ਹXਗਣੀ ਦੀ ਬਾਮ;
ਕਲਜJਗਣ ਿਜਸ ; ਆਦਮੀ ਦੀ ਅ7ਗ ਝ7ਲਣੀ ਪYਦੀ `। ਪJਥੀ ਿਵ7ਚ ਜJ ਮਰਜੀ ਿਲਿਖਆ ਹJਵ,1 ਸ7ਚ
ਿਵ7ਚ ਤ4 ਅਸX ਮ4 ਭ:ਣ ਨਹX ਸਮਝ!, ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ1 ਜ4! ਐ। ਔਰਤ ਸਾਡਾ ਖਢ_ਣਾ `, ਕਨੀਜ਼ `। ਸJ
ਮ4 ਭ:ਣ ! ਸਾਹਮਣ1 ਆਪਣ1 ਆਪਨuੂb ਤT$ ਿਜ$ਨਾ ਵੀ ਚ$ਗਾ ਿਦਖਾਵK, ਸ7ਚ ਤ4 ਇਹੀ `। ਬ$ਿਦਆ ਤuੂb
ਮ1ਰ1 ਵਰਗਾ ਹੀ ਏਂ। ਮY ਸu7ਖੀ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ. ਭਾਵK ਨਾਨੀ ! ਭਾਣਜ1 ਦੀ ਕuੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨD4
ਿਦਨ4 ਿਵ7ਚ ਮY ਿਬ$! ਤ6 ਡਰਦਾ ਸੀ।
ਿਕਉਂ ਨਹX? ਿਬ$ਦਾ ਭਾਵK ਿਲ7ਸਾ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਮT$ਹ ਸu$ਨ ਮu$ਨ (ਘਰਵਾਲੀ ਮT$ਹ ਫਟ ਸੀ) ਅU
!ਖਣ‘ਚ ਹਮ1ਸ਼ਾ ਤuਰਦਾ ਿਜਵK ਦuਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬJਝ ਉਸ! ਮJਿਢਆਂ U ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹ$ਟਰ
ਵ4ਗ ਸ਼Tਕਦੀ ਸੀ। ਸਭ ; ਡਰਾ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਗਰਮ ਨਰਮ ਸuਭਾਅ ਸੀ ਓਹਦਾ। ਉਸ ! ਘਰ ਦੀ ਬ:ਠਕ
ਿਵ7ਚ ਇ7ਕ ਜਲਿਪ$ਜਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਮ7ਛੀਆਂ ਦਾ ਰ$ਗ-ਬਰ$ਗਾ ਝu$ਡ ਤਰਦਾ ਸੀ। ਕ7ਚ ! ਜਦ ਿਪ7ਛ1
ਖਲ6ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਅਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾ& ਵ7ਡਾ ਹJ ਜ4ਦਾ ਸੀ ਿਜਵK ਸ7ਪ ਦੀ ਛ7ਜਲੀ ਖu7ਲD ਜ4ਦੀ ਆ।
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ਖਲ6ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਅਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾ& ਵ7ਡਾ ਹJ ਜ4ਦਾ ਸੀ ਿਜਵK ਸ7ਪ ਦੀ ਛ7ਜਲੀ ਖu7ਲD ਜ4ਦੀ ਆ।
ਮY ਪਿਹਲੀ ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ4 ਉਸ; ਬ:ਠਕ ਿਵਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਜਲਿਪ$ਜਰ ! ਕ7ਚ ਿਪ7ਛ1 ਅ7ਖ4 ਚ_ੜੀਆਂ
ਸਨ, ਕਰ= ਲ7ਗਾ ਿਜ$ਝ ਮ1ਰ1 ਿਵ7ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਹJਣ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਬਹuਤੀ !ਰ ਲਈ ਿਰਹਾ ਨਹX।
ਮ:; ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਕJ& ਗਸ਼ਤੀ ਰ7ਖੀ ਸੀ ਿਜਸ ; ਮਰਜੀ ਨਾ& ਘਰ ਿਵ7ਚ ਲ: = ਆਉਂਦਾ
ਸੀ, ਜਦ ਸਾਰ1 ਸu7U ਹJਏ ਹu$! ਸੀ। ਪਰ ਮY ਉਸ ; ਵ1ਖ ਿਲਆ ਚJਰ-ਅ7ਖ ਨਾ&। ਇਸ ਤਰ4 ਘਰ !
ਸਾਰ1 ਭ1ਤ ਪਾ ਲਏ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਹuਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਦ ਮY ਬਲ:ਕਮ1 ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹJਇਆ ਸੀ ਮ:; ਸu7ਖੀ ਿਮਲ ਗਈ, ਇ7ਕ ਰਾਤ ਲਈ। ਉਸਦੀ ਕuੜਮਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ
ਉਹ ਮ1ਰੀ ਸੀ। ਿਬ$! ; ਵੀ ਚu7ਪ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਵ1ਲ1 ਮ:; ਪTਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ!
ਪ:ਸ1 ਿਕਥ6 ਆਉਂ! ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤ6 ਪਿਹਲ4 ਜਦ ਉਸG ਜਲਿਪ$ਜਰ ਿਪ7ਛJ ਖੜD= ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਸ1
ਲਾਈ, ਉਸ G ਸJਿਚਆ ਮY ਇਸ ਮu$ਡ1 ; ਘਰ ਿਵ7ਚ ਨਹX ਰ7ਖਣਾ। ਮ:; ਪ7ਖੀਵਾ ਸ ਵ4ਗ ਿਬਹਾਰੀ
ਨrਕਰ4 ਨਾ& ਇ7ਕ ਝhਪੜ ‘ਚ ਪਾ ਿਦ7ਤਾ। ਕJਈ ਬਾਰੀ ਨਹX ਸੀ ਅU ਦਰ ‘ਚ ਡJਰ ਨਹX ਸੀ। ਇ7ਕ ਮ$ਜਾ
ਸੀ ਿਜਸ U ਲਾਲT ਪYਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਸ7ਤ ਨ$ਗ1 ਬ7ਚ1 U ਮY ਪ7= ਫਰਸ਼ U ਪY! ਸੀ। ਿਕਰਲੀਆਂ
ਦੀ ਫ_ਜ ਆਸ ਪਾਸ ਇ7ਧਰ ਉlਧਰ ਨ7ਠੀ ਿਫਰਦੀ ਸੀ।
ਿਬ$! ! ਬ7ਚ1 ਸਕTਲ ਗਏ। ਮY ਘਰ ਰਿਹ = ਨrਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਮY ਤ4 ਲਾਲT ਦਾ ਨਫਰ ਬਣ ਿਗਆ।
ਇਹ ਸੀ ਮ1ਰੀ ਨਾG ਤ6 ਅਜ਼ਾਦੀ! ਜਦ ਵੀ ਮ:; ਬuਲਾਉਣਾ, ਿਬ$ਦਾ "ਮu$ਡT", ਕਿਹ$ਦਾ ਸੀ, ਮ1ਰਾ ਨ4 ਨਹX
ਲYਦਾ ਸੀ। ਮu$ਡT ਆਹ ਕਰ, ਮu$ਡT ਯ1 ਿਲਆ, ਮu$ਡT ਮ4 ਦਾ ਟਕਾ! ਮ1ਰ1 ਲਈ ਤ4 ਬ1ਅ$ਤ ‘ਿਪਆਰ‘ ਸੀ! ਮY
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ4 ਚJਰੀ ਕਰ= ਪੜDਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮY ਥJੜDਾ ਜਾ ਵ7ਡਾ ਹJਿਗਆ ਸੀ ਮY ਕ$ਧ ਕu7ਦ =
ਝhਪੜ ‘ਚ ਜਾ ਪuਿ7 ਜਆ। ਇ7ਥ1 ਮ1ਰੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਖuਲD ਗਈਆਂ। ਇ7ਥ1 ਇ7ਕ ਚ$ਗ1 ਬuੜD1 G ਮ:; ਪYਤੀ ਪੜDਨੀ
ਿਸਖਾਈ। ਇ7ਥ1 ਤਾਸ਼ ਖ1ਡਣ ਵਾਲ1 ਟJਲ1 G ਜTਏਬਾਜੀ ਿਸਖਾਈ। ਇ7ਥ1 ਵ1ਸਵਾਵ4 G ਆਦਮੀ ਦੀ ਚ$ਗੀ
ਹਜਾਮਤ ਕਰਨੀ ਿਸਖਾਈ। ਜJ ਇ7ਥ1 ਨਹX ਿਸਿ7 ਖਆ ਲਾਲT ਤ6 ਿਸ7ਖ ਿਲਆ ਅU ਿਬ$! ; ਤਾੜ = ਸਮਝ
ਿਲਆ। ਿਬ$ਦਾ ਨ$ਬਰ ਵਨ ਸ਼:ਤਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨrਕਰ ਤਥਾ ਦਾ! ਦਾ ਦਾਦਾ, ਆਹJ ਝhਪੜੀ
ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ। ਝhਪੜ ; ਦਬਾਉਣ ਵਾ&ਾ ਸੀ ਿਬ$! ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਿਹਬ। ਕuਝ ਰਾਤ4 ਿਬ$ਦਾ
ਅ7ਧੀ ਰਾਤ ਹGਰ1 ਿਵ7ਚ ਉਸ; ਿਮਲਣ ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਮY ਮਗਰ ਮਗਰ ਚuਪ= ਚuਪ= ਜਾ = ਿਕਸ1 ਘਚJਰ
‘ਚ ਲuਕ = ਤਾੜਦਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਰਿਹ$ਦਾ ਸੀ ਝhਪੜ ‘ਚ ਪਰ ਹਵ1ਲੀ ‘ਚ ਰਿਹਣ ਵਾ&ੇ ਉਸਦੀਆਂ
ਉਂਗ&ੀਆਂ U ਨ7ਚ! ਸੀ। ਹ4 ਮ1ਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਕਰਨ ਤ6 ਿਜਆਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਦuਨੀਆ
ਬਾਰ1।
ਕਰਨ ਅU ਸu7ਖੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਅ7ਛੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ‘ਚ ਪੜD! ਸਨ, ਪਰ ਮY ਝhਪੜ ਦੀ ਗ$ਦੀ ਗ&ੀ
ਿਵ7ਚ ਬਿਹ = ਆਸ ਪਾਸ ਵ1ਖ= ਸਭ ਕu7ਝ ਿਸ7ਖ ਿਗਆ। ਪੜDਾਈ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ4 ਵੀ ਚJਰੀ ਕਰ =
ਿਮਲ ਜ4ਦੀਆਂ ਸੀ। ਇ7ਕ ਬਾਰ ਕਰਨ ; ਿਬ$! G ਸਵਾਲ ਪuਿ7 ਛਆ। ਉਹ; ਜਵਾਬ ਨਹX ਆਇਆ। ਮY
ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਫਰਮਾਇਆ। ਵਾਹ! ਿਖਝ ਿਵ7ਚ ਿਪਓ G ਆਵ! ਮu$ਡ1 ! ਰ7ਜ = ਹ7ਡ ਸ1=। ਵ:ਸ1 ਮY
ਕਰਨ ਵ7ਲ ਬਹuਤ ਅਨਾਚਾਰ ਸੀ। ਇ7ਕ ਬਾਰ ਸੜਕ ! ਲhਿਡਆਂ G ਉਸ; ਇ7ਕ ਬ$ਦ ਗ&ੀ ‘ਚ ਘ1ਰ
ਿਲਆ। ਮY ਸ_ਖੀ ਤਰ4 ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚu7ਪ ਚਾਪ ਦTਰ6 ਤਮਾਸ਼ਾ ਵ1ਖੀ ਿਗਆ। ਹJਰ ਸਭ ਤ6
ਵ7ਡ1 ਮu$ਡ1 G ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ! ਨਾ&। ਮY ਿਫਰ ਵੀ ਖਿੜDਆ ਿਰਹਾ। ਐਣ ਅਖੀਰ U ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮuਿ$ ਡਆਂ ; ਕu7ਟ = ਬਦਮਾਸ਼ੀ U ਠ7ਲD ਪਾ ਿਦ7ਤੀ। ਪਰ ਅ$ਦਰ6 ਕਰਨ ; ਸਮਝ ਸੀ ਿਕ ਮY Gੜ1 Uੜ1 ਸੀ
ਅU ਹuਣ ਤ7ਕ ਗu$ਗਾ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ। ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਉਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਬਹuਤ !ਰ ਲਈ ਬJਿਲਆ ਨਹX।
ਆਵਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ& ਚu7ਪ ਚਾਪ ਚu7ਕ = ਆਵਦੀ ਛਾਤੀ U ਪ7ਥਰ ਰ7ਿਖਆ। ਜਦ ਸu7ਖੀ ਨਾ& ਮY ਮ$ਜਾ
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ਆਵਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ& ਚu7ਪ ਚਾਪ ਚu7ਕ = ਆਵਦੀ ਛਾਤੀ U ਪ7ਥਰ ਰ7ਿਖਆ। ਜਦ ਸu7ਖੀ ਨਾ& ਮY ਮ$ਜਾ
ਸ4ਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਚ7ਤ ਕੀਤਾ ਮ:; ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਵ4ਗ ਜੀਭ ਦ$ਦ4 ਹ1ਠ ਲਈ
ਰ7ਖੀ। ਮY U ਿਬ$! ਦਾ ਟ7ਬਰ ਵ4ਢ1 ਹJ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਤ4 ਹਾਲ1 ਅ7ਗ1 ਦੀ ਗ7ਲ `।
ਦਾਦਾ ਦੀ ਅ7ਖ ਮY ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼uਰT U ਮY ਿਨ7= ਿਨ7= ਕ$ਮ ਕੀU। ਪu&ਸ ; ਗ਼ਲਤ ਿਬਆਨ
ਿਦ7U; ਿਕਸ1 ਗਰੀਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦuਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਭ$ਨੀਆਂ ਅU ਅਫੀਮ ਵ1ਚੀ। ਪਰ ਜਦ
ਿਬ$! ! ਬ_ਸ G ਝhਪੜ ਸuਆਰਨ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਝਗੜਾ ਸ਼uਰT ਹJ ਿਗਆ। ਿਬ$! ਤ6 ਬ_ਸ ਸ$ਭਾ& ਨਹX
ਹJਇਆ। ਪu&ਸ ਦਾ! ਦੀ ਜ1ਭ ‘ਚ ਤ4 ਸੀ ਪਰ ਬ_ਸ ਦਾ ਖਾਸ ਿਮ7ਤਰ ਇ7ਕ ਮ$ਤਰੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਸ਼ਰਮਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਚੀੜDਾ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਦਾ! ! ਮਗਰ ਪ: ਿਗਆ। ਪਰ ਜਦ ਆਦਮੀ ਦਾ! ! ਮਗਰ ਜ4ਦਾ, ਿਫਰ
ਸਾਰ1 ਉਸ! ਿਖਲਾਫ਼ ਹJ ਜ4!। ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਬ$ਦਾ ਦਾ! ਦਾ ਨਮਕਖਾਰ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ1 ਕਰ=
ਕuਝ ਧ$! ਬ$ਦ ਹJ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ1 ਦੀ ਇ7ਕ ਕਮਜ਼Jਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਵ7ਡ1 ਬ$! ਕJ& ਘ7ਟ ਤ6 ਘ7ਟ ਇ7ਕ
ਖੀਣਤਾ ਹu$ਦੀ `। ਸ਼ਰਮਾ ਹuਸਨsਸਤੀ ਸੀ। ਿਵਹਾਇਆ ਭਾਵK ਹJਵ1ਗਾ, ਪਰ ਇ7ਕ ਧ$ਦਾ ਕਦੀ ਨਹX
ਬ$ਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕ$ਜਰਖਾਨਾ।
ਸਾਰ1 ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਛ7ਲਾ ਕJਠੀਆਂ ਦਾ! ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮ1ਰਾ ਪਿਹਲਾ ਕਤਲ ਸ਼ਰਮ1 ; ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ; ਨਹX ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ; ਦਾ!
ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮ$ਤਰੀ ਦਾ ਮu7ਲ ਬਹuਤ ਸੀ। ਦਾ! ! ਹ7ਥ ਆਵ1 ਤ4 ਦਾਦਾ ਕਾਫੀ ਜJਰਾਵਰ
ਹJ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਵਾ&ਾ ਬ$ਦਾ ਿਰਣੀ ਹJਵ1ਗਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਮ1ਰਾ ਕ$ਮ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ਰਮ1 ; ਨXਦ
ਆ ਗਈ, ਉਸ ! ਨਾ& ਪਈ ਨਵਯuਵਤੀ ਦਾ ਗ&ਾ ਚੀਰਨਾ। ਜਦ ਸਵ1ਰ1 ਸ਼ਰਮਾ ਉlਠTਗਾ ਉਸ;
(ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੀ ਕuੜੀ G ਦ7ਿਸਆ ਸੀ ਉਸ ; ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਨਾ ਸੀ) ਪਤਾ ਨਹX ਲ7ਗਣਾ ਕੀ ਹJਇਆ।
ਆਸ ਪਾਸ ਸਭ ਕu7ਝ ਖTਨ ਿਵ7ਚ ਲ7ਥਪ7ਥ ਹJਵ1 ਗਾ। ਉਸ; ਲ7ਗਣ: ਉਸG ਕੀਤਾ। ਦਾ! ! ਆਦਮੀ ਆ
= ਦ7ਸT ਗ1 ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕJਠੀ ` U ਅਸX ਸਭ ਕuਝ ਸ$ਭਾਲT$ਗ1। ਇਹ ਸੀ ਜuਗਤ। ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮ1ਰਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ।
ਗu$ਡ1 ਲJਕ ਕਿਹ$! G ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਕਸ1 ਦੀ ਜਾਣ ਲ:ਣੀ ਔਖੀ ਹu$ਦੀ ਏ। ਉਸ ਿਦਨ ਮ1ਰਾ ਹਾਲ ਹJਰ
ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਕਾਹ&ਾ ਪYਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮT$ਹ ਵ1ਖ = ਿਬਲਕਦਾ ਸੀ। ਨਾ&ੇ ਨਾ& ਬuਖਾਰ ਦੀ ਲਿਹਰ
ਨਾੜ4 ‘ਚ ਦ_ੜDਦੀ ਸੀ। ਪ1ਟ ‘ਚ ਮਰJੜ ਵ7ਟ ਪY! ਸੀ। ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਿਨਹਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਕuੜੀ ਵ7ਲ !ਖ
= ੜDਾਟ ਿਨਕ&ਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਅ$ਿਜ ਹਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਕਸ1 ਦੀ ਜਾਨ ਲ:ਣ ਲ7ਗਾ ਸੀ! ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ
ਵ1ਲ1 ਮY ਹਾਲ1 ਨ7ਢਾ ਸੀ ਅU ਪTਰੀ ਸਮਝ ਨਹX ਸੀ ਨtਿਤਕਤਾ ਬਾਰ1।
ਸ਼ਰਮਾ ਪਲ$ਘ ‘ਚ ਿਪਆ ਸੀ ਸu7ਤਾ ਹJਇਆ, ਅਚ1ਤ, ਖuਰਾਟ1 ਮਾਰਦਾ। ਮY Gੜਲ1 ਪਾਸ1 ਖੜDਾ ਸੀ,
ਿਜਸ ਪਾਸ1 ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਕuੜੀ ਪਈ ਸੀ ਬ1ਖਬਰ। ਕ$ਬ& ਅ7ਧਾ ਿਪ$ਡ1 U ਉlਪਰ ਸੀ, ਅ7ਧਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਉlU ਸੀ। ਕ$ਬ& ਜ4 ਖ7ਫ਼ਣ? ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਮY ਇ7ਥ1 ਿਕਉਂ ਖੜDਾ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਹ7ਥ ‘ਚ ਉਸਤਰਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਦੀ ਧਾਰ ਮ1ਰੀਆਂ ਅ7ਖ4 U ਉਸ! ਿਚਹਰ1 ਿਵਚਾ&ੇ ਸੀ ਘu$ਡ ਵ4ਗ। ਇਸ ! ਿਪ7ਛ1 ਉਸ ਦੀਆਂ
ਬ$ਦ ਅ7ਖ4 ਿਦਸਦੀ ਆਂ ਸਨ। ਜ1 ਖu7ਲDੀਆਂ ਮY ਸJਚਦਾ ਸੀ ਮTਨ ਦੀਆਂ ਆਹT ਚਸ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ
ਹJਣਗੀਆਂ। ਹ7ਥ ਹ1ਠ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਪTਰੀ ਸ਼ਕਲ ਿਦਸਦੀ ਸੀ। ਸuਹਜਮਈ ਸTਰਤ, ਰ$ਗ ਿਚ7ਟਾ ਦu7ਧ,
ਨ7ਕ ਿਤ7ਖਾ , ਹJਠ ਗuਲਾਬ ਵਰਗ1।ਸਰਹਾਣ1 ਉlU ਵਾ& ਿਖ7ਲਰ1 ਸਨ, ਿਜਵK ਿਖ7ਲਰਵX ਮJਰਨੀ ਹJਵ1।
ਿਜਸਮ ਬ1ਨਕਾਬ ਸੀ, ਉਸ! ਲ7ਕ ਤ7ਕ। ਿਫਰ ਿਗਲਾਫ ਹ1ਠu ਲ7ਤ4 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਜ$ਝ ਦ6
ਰਮਣੀਕ ਿਟ7ਲ1 ਸਨ, ਗJਡ1 ਸ਼ੀਰਸ਼ ਵ4ਗ, ਿਪ$ਨੀਆਂ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਉਤਰ ਦੀਆਂ। ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾ = ਿਹ7ਕ
ਵ7ਲ ਕ:ਰੀ ਅ7ਖ ਲਾਈ; ਿਫਰ ਉਸ! ਮT$ਹ ਵ7ਲ ਦੀ! ਪਾੜ = ਵ1ਿਖਆ। ਇਸ ; ਿਕ$ਝ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ4?
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ਵ7ਲ ਕ:ਰੀ ਅ7ਖ ਲਾਈ; ਿਫਰ ਉਸ! ਮT$ਹ ਵ7ਲ ਦੀ! ਪਾੜ = ਵ1ਿਖਆ। ਇਸ ; ਿਕ$ਝ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ4?
ਪਰ ਇਹ ਸJਚ ਤ4 =ਵਲ ਪਲ ਲਈ ਿਦਮਾਗ ‘ਚ ਆਈ।
ਮ:; ਮਾਰਨੀ ਪ:ਣੀ ਐ। ਜ1 ਕਤਲ ਨਹX ਕੀਤਾ, ਦਾ! G ਮ:; ਮਰਵਾ !ਣਾ।ਮ:; ਮ1ਰੀ ਜਾਨ
ਇਸਦੀ ਜਾਨ ਤ6 ਿਪਆਰੀ `। ਿਵਚਾਰੀ ਕuੜੀ। ਜਦ ਿਨ7ਕੀ ਸੀ ਿਕਸ1 ! ਘਰ6 ਚu7ਕੀ ਹJਵ1ਗੀ। ਹuਣ ਦਾ!
ਲਈ ਇਸ ਮ$ਤਰੀ ਨਾ& ਸu7ਤੀ। U ਮY ਇਸ ; ਮਾਰਨ ਲ7ਗਾ ਦਾ! ਲਈ। ਹuਣ ਤ4 ਇ7ਕ ਕਸਬੀ `,
ਿਜਸਦਾ ਿਕਸ1 G ਪu7ਛਣਾ ਨਹX ਸੀ, ਿਕਸ1 G ਿਚ$ਤਾ ਨਹX ਸੀ ਕਰਨੀ ਜ4 ਸJਚਣਾ ਨਹX ਸੀ ਇਸ ਬਾਰ1।
ਕੀ ਪਤਾ ਿਕU ਮ4 ਹJਵ1 ਗੀ ਿਜਹੜੀ ਿਪ7ਟਦੀ ਐ ਇਸ ਲਈ? ਕੀ ਪਤਾ? ਮY ਚu7ਪ ਚਾਪ ਪਲ$ਘ ਕJ& ਚਲ1
ਿਗਆ ਸੀ। ਇ7ਕ ਝਟ= ਨਾ& ਉਸਤਰ1 ਨਾ& ਲ$ਬ1 ਗ&ੇ ; ਵ7ਢ ਿਦ7ਤਾ। ਸu7ਤੀ ਪਈ ; ਪਤਾ ਵੀ ਨਹX
ਲ7ਿਗਆ। ਮ1ਰ1 ਮT$ਹ U ਕ7ਟ1 ਕ$ਠ ਤ6 ਲਾਲ ਲਾਲ ਿਛ7ਟ1 ਡJਲD ਿਦ7U।ਗu$ ਡ1 ਲJਕ ਕਿਹ$! G ਿਕ ਦTਜੀ ਬਾਰ1
ਸ_ਖਾ ਹu$ਦਾ, ਅU ਉਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਉਹਤ6 ਵੀ ਅਸਾਨ। ਗ7ਲ ਸਹੀ `। ਹਾਲ1 ਤ7ਕ ਇਸਦਾ ਹੀ ਖTਨ ਹੀ
ਯਾਦ `। ਹJਰ ਨਹX। ਜਦ ਸ਼ਰਮਾ ਉlਿਠਆ, ਉਸ; ਸਮਝ ਨਹX ਸੀ ਕੀ ਹJਇਆ। ਰJਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ
ਸੀ। ਉਸ; ਸ7ਚ ਮu7ਚ ਲ7ਿਗਆ ਉਸG ਭਾਗਹੀਣ ਕuੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮਦਹJਸ਼ ਿਵ7ਚ, ਰਾਤ ਕਾਮ-vੀੜਾ
ਿਵ7ਚ। ਜਦ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਫਰ ਤ4 ਹJਰ ਸਭ ਪਾਪ ਕੀ ਹu$! ਆਂ?
ਹuਣ ਦJਹ4 ਲਈ ਕ$ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਬ$! ਲਈ ਅU ਦਾ! ਲਈ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਿਬ$! G ਘਰ6 ਕ7ਢ
ਿਦ7ਤਾ ਅU ਮY ਝhਪੜ ‘ਚ ਪ7ਕਾ ਰਿਹਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਹਾਰ = ਖuਦ ਦਾ! ਲਈ ਕ$ਮ ਕਰਨ ਲ7ਗ ਿਪਆ
ਸੀ। ਚJਰੀ, ਭੜTਆ ਅU ਹ1ਰਾ ਫ1ਰੀ। ਸਮਾਜ ਤ4 ਿਤਆਰ ਸੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ! = ਆਵ! ਕ$ਮ ਕਰਾਉਣ
ਵਾਸU। ਮ:; ਲ7ਗਦ: ਸ7ਚ1 ਿਦਲ ਵਾ&ੇ ਤ4 ਪ$ਜਾਬ ਤ6 ਬਹuਤ ਸਮ1 ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਿਤਤਰ ਹJ ਗਏ। ਹuਣ ਤ4
ਸਾਡ1 ਵਰਿਗਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਵ:ਸ1 ਮuਗਲ4 ਹ1ਠ ਇ$ਝ ਕੀਤਾ, ਗJਿਰਆਂ ਹ1ਠ ਤ4 ਹਾਲ1 ਵੀ ਕਰ! G।
ਮਨਸTਬ1ਦਾਰੀ ਸ:lਟ ਹੀ ਐਸ1 ਤਰੀ= ਨਾ& ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇ$ਡੀਆ ‘ਚ। ਸਰਕਾਰ ਜJ ਮਰਜੀ ਹJਵ,1
ਉਸ ਉlU ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣ:। ਪਰ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਸਾਡ1 ਵਰਗ1 ਕਰ! G। ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਲJਕ ਨਹX ਅਜ਼ਾਦ ਹJਏ। ਿਸਰਫ ਅਸX ਅU ਸਾਡ1 ਚਮਚ1 ਮ$ਤਰੀ, ਪuਜਾਰੀ ਆਿਦ। ਪ$ਜਾਬ, ਮ1ਰ1
ਵ4ਗ, ਅਨtਿਤਕ `।
ਦਾਦਾ ਿਕਸ ਤਰ4 ਦਾ ਬ$ਦਾ ਸੀ? ਮY ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦ4। ਦਾ! ਦਾ ਅ7ਡਾ ਝhਪੜ ! ਿਵਚਾ&ੇ ਿਜਹ1 ਸੀ।
ਬਾਹਰ6 ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ। ਉlਪਰ6 ਦਾਦਾ ਲ7ਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਜਦ ਮY ਉਸ; ਿਮਲਣ
ਜ4ਦਾ ਮu7ਖ ਬTਹ1 ‘ਚ6 ਲ$ਘਦਾ ਸੀ, ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਫਰਨਾਹੀਆਂ ਲ7ਕੜ4 U ਮJਛਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ;
ਆਰੀਆਂ ਦ$ਦ4 ਨਾ& ਕਾਠ ਕ7ਟਦੀਆਂ । ਸuਣਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲ7ਕੜ4 U
ਬ$ਨD = ਇ$ਝ ਮਾਰ1 ਸਨ। ਐਪਰ ਮY ਇਸ ਿਬਜ਼ੀ ਥਾਈਂ ਲ$ਘ = ਿਪ7ਛ1 ਚਿਲਆ ਜ4ਦਾ, ਿਜ7ਥ1 ਦਾ! ਦਾ
ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਇਸ ! ਦਰ ਪਹu$ਚਣ ਤ6 ਪਿਹਲ4 ਉਸ! ਚ_ਕੀਦਾਰ ਮ1ਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲY! ਸੀ, ਨਾ&ੇ ਨਾ&
ਮ1ਰ1 U ਹਸ! ਸਨ। ਮY ਹਰ ਬ$! ਦਾ ਨ4 ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਆਰੀ ਵਾਿ&ਆਂ ਅU ਚ_ਕੀਦਾਰ4 ! ਵੀ। ਇਸ ਤ6
ਬਾਅਦ ਮ:; ਦਾ! ! ਕਮਰ1 ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹJਣ ਿਦ$! ਸੀ। ਇ7ਥ1 ਮuਹਰਲ1 ਕਾਰਖਾG ਦਾ ਅੜDਾਟ ਨਹX
ਸuਣਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਸੀਡੀ ਪਲ1ਅਰ ਬਹuਤ ਉlਚੀ ਲਾਇਆ ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਿਫਲਮੀ ਗੀਤ ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਖ7ਪ
; ਪੀ ਜ4! ਸੀ। ਚਾਰ ਕuਰਸੀਆਂ ਸਨ, ਹਮ1ਸ਼ਾ ਕJਈ ਨਾ ਕJਈ ਦਾ! ; ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਹJਣ ਕਰ=
ਚਾਰ ਹੀ ਡਹੀਆਂ ਸਨ। ਇ7ਕ ਕ$ਧ U ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਸ਼ਰਮ1 ਦੀ (ਹuਣ ਤ4 ਉਹ
ਦਾ! ! ਕ$ਟਰJਲ‘ਚ ਸੀ) ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਇਸ ! ਹ1ਠ ਇ7ਕ ਮ1ਜ਼ ਸੀ ਿਜਸ ਉਪਰ ਅਸ਼ਲੀ& ਸਾਿਹਤ !
ਪਰਚ1 ਸਨ। ਿਪ7ਛਲੀ ਕ$ਧ ਕJ& ਦਾ! ਦਾ ਟ1ਬਲ ਸੀ। ਇਸ ! ਓਹਲ1 ਇ7ਕ ਭਾਰਾ ਜਾ ਬ$ਦਾ ਬਿਹ =
ਿਧਆਨ ਨਾ& ਸਭ U ਅ7ਖ ਰ7ਖਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਉਸ; "ਦਾਦਾ ਜੀ" ਆਖ! ਸੀ। ਮY ਉਸ; ਪਰਣਾਮ
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ਿਧਆਨ ਨਾ& ਸਭ U ਅ7ਖ ਰ7ਖਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਉਸ; "ਦਾਦਾ ਜੀ" ਆਖ! ਸੀ। ਮY ਉਸ; ਪਰਣਾਮ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਿਹਲ4 ਪਿਹਲ4 ਮY ਜuਆਕ ਸੀ, ਮ:; ਖੜDਨਾ ਿਪਆ। ਜਦ ਮY ਪ$ਜ ਖTਨ ਕਰ ਿਦ7U,
ਜTਆਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ ਅU ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਮ:; ਕuਰਸੀ ਿਮਲਣ ਲ7ਗ ਪਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਕਰ
= ਬ:ਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ; ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮ1ਰ1 ਲਈ ਉlਠਣ। ਮY ਬਿਹ ਿਗਆ।
ਦਾ! ਦਾ ਿਸਰ ਖਰਬTਜ1 ਵਰਗਾ ਗJਲ ਮJਲ ਤਕਰੀਬਨ ਘJਨ ਮJਨ ਸੀ। ਮ7ਥਾ ਚ_ੜਾ, ਨ7ਕ ਿਤ7ਖਾ
ਅU ਠkਡੀ ਛ:ਣੀ ਵਰਗੀ। ਕ$ਨ ਸੀਸ ਨਾ& ਜuੜ1 ਹJਏ ਸਨ। ਡ1ਲ1 ਮ1ਰ1 ਮਨ ਿਵ7ਚ ਗ7ਡ ਗ7ਡ = ਝਾਕ!
ਸਨ।ਹਰ ਬ$! ਵ7ਲ ਘJਖਵX ਨਜ਼ਰ ਨਾ& ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਹਮ1ਸ਼ਾ ਿਚ7ਟਾ ਕuੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹu$ਦਾ
ਸੀ। ਮ7ਥ1 ਤ6 ਗਰਮੀ ਿਵ7ਚ ਪਸੀਨਾ ਮu7ਖ U ਟਪਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ= ਹ7ਥ‘ਚ ਰuਮਾਲ ਰ7ਿਖਆ ਹu$ਦਾ
ਸੀ। ਮ1ਜ਼ U ਦJ ਬ$! ਪ7ਖ1 ਝ7ਲ! ਸਨ; ਛ7ਤ ਤ6 ਵੀ ਲਮਕਦਾ ਪ7ਖਾ ਘu$ਮਦਾ ਸੀ, ਿਜਵK `ਲੀਕਾਪਟਰ !
ਬਲ1ਡ ਗ1ੜ1 ਿਦ$! ਹਨ। ਸ7ਚ ਿਵ7ਚ ਦਾਦਾ ਗJ& ਗ7ਪਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸX ਸਭ ਡਰ! ਸੀ ਇਹ ਗ7ਲ ਉਸ!
ਿਪ7ਠ ਿਪ7ਛ1 ਵੀ ਕਿਹਣ ਤ6। ਦਾ! ! ਦuਸ਼ਮਣ ਉਸ; ਠu7ਲDਾ ਠ7ਗੀ ਸ7ਦ! ਸੀ। ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨ4
ਲ: = ਬuਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖuਦ ਦਾ! G ਕu$ਡੀ ਤ6 ਟ$ਿਗਆ ਿਜਵK ਕਸਾਬ ਮਾਸ ਟ$ਗਦ:। ਿਫਰ ਕਮਰ ਤ6 ਿਹ7ਕ
ਤ7ਕ ਚੀਰ ਿਦ7ਤਾ; ਿਢ7ਡ6 ਸਭ ਕu7ਝ ਬਾਹਰ ਿਖ7ਚ = ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ। ਇਸ1 ਲਈ ਤ4 ਸਾਰੀ ਦuਨੀਆ ਦਾ!
ਵਰਗ1 ਬ$ਿਦਆਂ ਤ6 ਡਰਦੀ ਸੀ। ਮY ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵK ਇਸ ਵ1ਲ1 ਦਾ! ਦੀ ਕ$ਪਨੀ ਦਾ ਰuਕਨ ਸੀ,
ਜਦ ਮਰਜੀ ਮ:; ਵੀ ਮਾਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗuਿ$ ਡਆਂ ਿਵ7ਚ ਿਕ7ਥ1 ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹu$ਦੀ ਐ?
"ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ ਮ1ਰਾ ਬ7ਚਾ?", ਖਰDਵX ਆਵਾਜ਼‘ਚ ਮ:; ਆਿਖਆ। ਿਜ$G ਉਸ ਤ6 ਘ7ਟ ਉਮਰ !
ਸੀ ਉਨD4 ; "ਮ1ਰਾ ਬ7ਚਾ" ਜ4 "ਮ1ਰੀ ਬ7ਚੀ" ਸ7ਦਦਾ ਸੀ।
"ਜੀ ਹਜ਼Tਰ."
"Uਰ1 ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ4?"
"ਮ1ਰਾ ਇ7ਕ ਿਵਚਾਰ ਸuਣJਗ1?"
"ਬJਲ."
"ਤuਹਾ; ਤ4 ਪਤਾ ਹੀ ` ਪ$ਜਾਬ ਦਾ ਇ7ਕ ਵ7ਡਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸ$ਜ1 ਸ$ਘ1ੜਾ `?"
"ਹT$",
"ਉਂਝ ਮu$ਬਈ ਰਿਹ$ਦਾ ਏ, ਪਰ ਿਸਆਲ‘ਚ ਉਸਦਾ ਟ7ਬਰ ਰਣਜੀਤਪu ਰ ਠਿਹਰਦ:। ਪ:ਸ1 ਖTਬ
G..ਚਾਰ ਿਨਆਣ1 ਹਨ। ਸਭ ਤ6 ਿਨ7ਕਾ ਵੀਹ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਹੀ `..ਸJਚJ ਜ1 ਹਵ1ਲੀ ਚ6 ਕ7ਢ = ਲ:
ਜਾਈਏ…"
"ਮਾਫ ਕਰਨਾ !ਵ, ਪਰ ਸ$ਘ1ੜ1 ਵਰਗ1 ਤਾਰ1 ! ਘਰ ਕ:ਮਰ1 ਰ7ਖ1 ਹJਣਗ1, ਰ7ਿਖਅਕ ਰ7ਖ1
ਹJਣਗ1..ਿਜਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬ$ਦਾ ਉਈਂ ਨDX ਅ$ਦਰ ਵੜ= ਬ7ਚ1 ; ਚu7ਕ = ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦ:!"
"ਦਾਦਾ ਜੀ ਮY ਸਭ ਕਾਸ1 ਬਾਰ1 ਸJਚ ਿਲਐ। ਘਰ ਦੀ ਆਇਆ ਮY ਖਰੀਦੀ ਹJਈ `।"
"ਿਕ$ਝ?",
"ਉਸ ਦਾ ਮu$ਡਾ ਬ$ਦੀਖਾ G ‘ਚ `। ਮY ਵਚਨ ! ਿਦ7ਤ: ਿਕ ਅਸX ਉਸ; ਜ1ਲD ‘ਚ6 ਕਢਵਾ
ਿਦਆਂਗ1।"
"ਅ7ਛਾ, ਿਫਰ ਆਇਆ ਬ7ਚ1 ; ਚu7ਕTਗੀ?"
"ਨਹX ਦਾਦਾ ਜੀ। ਤuਸX ਮ:; ਦJ ਆਦਮੀ ਿਦਓ। ਬ7ਸ ਉਨD4 ਦਾ ਕ$ਮ ` ਹਵ1ਲੀ ਤ7ਕ ਚu7ਪ-ਚਪੀU
ਪu7ਜਣ, U ਬਾਰੀ ਿਵ7ਚ6 ਉਸ G ਉਨD4 ; ਫੜਾ !ਣਾ `। ਿਫਰ ਅਸX ਿਫਰ_ਤੀ ਮ$ਗ ਲਵ4ਗ1."
"ਤT$ ਿਕਉਂ ਨDX ਕਰਦਾ ਮ1ਰ1 ਬ7ਿਚਆ?"
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"ਤT$ ਿਕਉਂ ਨDX ਕਰਦਾ ਮ1ਰ1 ਬ7ਿਚਆ?"
"ਦਾਦਾ ਜੀ ਤuਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਿਬਨਾ ਿਕ$ਝ ਕ$ਮ ਕਰ4? ਤuਹਾ; ਵੀ ਇਸ ‘ਚ6 ਕuਝ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦ:।"
"ਹT$। ਠੀਕ ਏ। ਇਹ ਕ$ਮ Uਰ1 ਲਈ ਹJਜਾਵ1ਗਾ। ਬ7ਸ ਮ1ਰੀ ਢ1ਰੀ ਪTਰੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਮY Uਰਾ ਕ$ਮ
ਕਰਵਾ !ਣ:। ਤT$ ਵੀ ਮ1ਰ1 ਲਈ ਇ7ਕ ਚੀਜ ਕਰ।"
"ਦ7ਸJ? ।"
"ਇ7ਕ ਕੀੜਾ ਮ1ਰਾ ਿਸਰ ਖ4ਦਾ ਏ। ਪਰ ਉਸ; ਿਸ7ਧੀ ਤਰ4 ਨDX ਹ7ਥ ਲਾ ਸਕਦਾ।"
"ਕ_ਣ?"
"ਹਰਾਮਜਾਦਾ ਨਦੀਮ ਕuਰ1ਸ਼ੀ…ਿਕਸ1 ! ਹ7ਥ4 ਵਲ ਝਾਕਦਾ ਨDX। Uਰਾ ਕ$ਮ ` ਬ7ਸ ਚuਣਨੀ
ਯT.ਪੀ ‘ਚ6 ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਿਹ$ਦT ਆ = ਕuਰ1ਸ਼ੀ ! ਮuਸਲਮਾਨ ਇਲਾ= ‘ਚ ਭ4ਬੜ ਬਾਲਣਗ1। ਇਸ ਿਵ7ਚ
ਕuਰ1ਸ਼ੀ ਮਾਰ !ਣ:। ਸ਼ਰਮ1 ; ਤT$ ਇਸ ਕ$ਮ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਏਂ। ਸ਼ਰਮ1 ! ਦJ ਕ$ਮ `। ਪਿਹਲਾ ਕ$ਮ `
ਲJਕ4 ! ਕਾਿਲਆਂ ਮਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ `।
ਦTਜਾ ਉਸ! ਸੜਕ‘U ਆਦਮੀ ਚਾਹੀ! G ਸਾਡ1 ਗuਿ$ ਡਆਂ ਰਿਹਣ ਅU ਹਰ ਮuਸਲਮਾ ਨ ਘਰ ਵ7ਲ
ਉਂਗਲੀ ਵ7ਧਾਉਣ। ਅਸX ਇ7ਕ ਬਾਰ ਪਿਹਲ4 ਵੀ ਐਸ1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਸ7ਖ4 ਨਾ&। ਸਾਡ1 !ਸ਼ ! ਲJਕ ਭJਲ1
ਹੀ G। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਹਮ1ਸ਼ਾ ਸu7ਧ ਸਮਝ ਨਾ&6 ਕਾਮਯਾਬ ਹu$ਦੀਆਂ G।ਬਹuਤ ਲJਕ ਮਰਨਗ1, ਪਰ
ਉਨD4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ7ਚ ਨਦੀਮ ਕuਰ1ਸ਼ੀ ਵੀ ਹJਊਗਾ।"
"ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕ$ਮ ਤ4 ਮY ਤuਹਾਡ1 ਲਈ ਬਚਪਨ ਤ6 ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹ4। ਨk ਪਰJਬਲ1ਮ।"
ਆਹJ, ਇ$ਡੀਆ ! ਲJਕ4 ‘ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜ4 ਧਰਮ ! ਉlU ਲੜਾਉਣਾ ਸ_ਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਬ7ਚ1
ਚu7ਕਣ ਦਾ ਕ$ਮ ਜ਼ਰਾ ਮuਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮY ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਜਸ; ਦਾ! G ਭ1ਿਜਆ ਸੀ, ਉਸ G ਘਰ ਦੀ
ਬਾਰੀ ਨਾ& ਸੀੜDੀ ਲਾਈ। ਉਸ; ਬ7ਚਾ ਫੜਾ ਿਦ7ਤਾ। ਪਰ ਹ1ਠ ਆਉਂ! ਤ6 ਬ7ਚਾ ਥ7ਲ1 ਿਗਰ = ਮਰ
ਿਗਆ। ਉਸG ਹਵ1ਲੀ ! Gੜ1 Uੜ1 ਹੀ ਬਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ। ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਬਾਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼
ਸ਼uਰT ਹJ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ ਚਲੀ। ਪਿਹਲਾ ਆਇਆ U ਸ਼7ਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਬTਤ ਨਹX ਸੀਗਾ।
ਕਾਹ&ੀ ਿਵ7ਚ ਦਾ! ! ਆਦਮੀਆਂ G ਜੀਨਾ ਉlਥ1 ਹੀ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਡਰਦੀ G ਖuਦਕuਸ਼ੀ
ਕਰ ਲਈ। ਦਾਦਾ ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਗu7ਸ1 ਸੀਗਾ। ਉਸ; ਇਸ‘ਚ6 ਪ:ਸ1 ਚਾਹੀ! ਸੀ। ਸ$ਚਾਰ ਮਾਿਧਅਮ ਤ6 ਸਾਫ
ਪਤਾ ਲ7ਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਾਲ1 ਸਭ ਨu$ ਲ7ਗਦਾ ਿਕ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦਾ ਬਾਲ ਿਜਊਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਾ!
G ਉਠਾਇਆ। ਸ$ਘ1 ੜ1 ; ਖ਼ਤ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਿਜਸਦੀ ਸTਹ ਕ7ਢਣੀ ਪu&ਸ ਲਈ ਔਖੀ ਸੀ । ਇਸ
ਿਵ7ਚ ਗJਗੀ ਨ4 ਦਾ ਦਲਾਲ ਥਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਿਫਰ_ਤੀ ਇਸ ਰਾਹ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪu&ਸ
ਦਾ ਕJਈ ਸਬ$ਧ ਨਹX ਹJ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਲ4 ; ਵਰਤੀ ਗਏ। ਗJਗੀ G ਪu&ਸ U ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਇ$ਨਾ
ਦ7ਿਸਆ ਿਕ ਿਜਹੜ1 ਬ$! ਨਾ& ਉਹ ਗ7ਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਦਰਾਸੀ ਸੀ। ਇ7ਕ ਿਦਨ ਕਬਰਸਤਾਨ‘ਚ
ਜਾ = ਪ:ਿਸਆਂ ਦਾ ਝJ&ਾ ਗJਗੀ G ਫੜਾ ਿਦ7ਤਾ। ਇਸ ਿਵ7ਚ ਪu&ਸ G ਿਬ$ਦੀਦਾਰ ਰuਪਏ ਪਾਏ ਹJਏ ਸੀ।
ਬਾਲ ਚJਰ4 ; 20 ਲ7ਖ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਪਰ ਜਦ ਗJਗੀ U ਸ$ਘ1ੜ1 G ਨਵ4 ਖ਼ਤ ਪਿੜDਆ, ਬ7ਚ1 ਦਾ ਥਹu
ਿਟਕਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਬਾਲ ਕਦੀ ਨਹX ਿਮਿਲਆ। ਇ7ਕ ਿਦਨ ਦਾ! G ਮ:; ਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ,
ਿਜਸ ਿਵ7ਚ 2 ਲ7ਖ ਸੀ। ਮY ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਬ7ਚਾ ਚJਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭuਗਤਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲ1 ਦ7ਸਣ ਵਾ&ਾ `।
ਿਤਚਰ ਨਦੀਮ ਕuਰ1ਸ਼ੀ ; ਮਰਵਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ$ਕੀਰਨ ਦuਫ1ੜ ਤਰੀ= ਨਾ& ਕਈ ਲJਕ
ਮਰਵਾਏ। ਸਾਡ1 ਮuਲਕ ! ਵਾਸੀ ਉਦ6 ਹੀ ਖ਼uਸ਼ ` ਜਦ ਆਵ! ਗuਆਂਢੀ ; ਵ7ਢ! G। ਸਾਡਾ !ਸ਼
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ਮਰਵਾਏ। ਸਾਡ1 ਮuਲਕ ! ਵਾਸੀ ਉਦ6 ਹੀ ਖ਼uਸ਼ ` ਜਦ ਆਵ! ਗuਆਂਢੀ ; ਵ7ਢ! G। ਸਾਡਾ !ਸ਼
ਅਨਮਤੀਆ ; ਜਰਦਾ ਨਹX। ਜ1 ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਾਲਣੀ `, ਇਸ !ਸ਼‘ਚ ਨਹX ਿਮਲਣੀ। ਸਭ ਕਮ&ੇ
ਹਨ। ਤਾਹX ਤ4 ਬਾਹਰਲ1 ਸਾਡ1 U ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਯTਰJਪ ਜ4 ਅਮਰੀਕਾ ਿਵ7ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ `, ਪਰ
ਸਾਡ1 ਰਾਅ !ਸ਼ ‘ਚ ਧਰਮ, ਗuਰT, ਪੀਰ ਅU ਿਰਸ਼ੀ ਹੀ G। ਧਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸG
ਸਾਡ1 ਲਈ ਕ$ਮ ਕੀU ਅU ਅਸX ਉਸ ਲਈ ਕuਰਸੀ ਲ:ਣ ਸ_ਖਾ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ, ਜਨਤਾ ‘ਚ ਅ7ਗ ਲਾ =।
ਮuਲਕ ! ਅਲਪ ਸ$ਿਖਆ ਲJਕ, ਿਜ$ਨD4‘ਚ ਿਸ7ਖ, ਮuਸਿਲਮ ਜ4 ਇਸਾਈ ਿਗਣ1 ਜ4! ਹਨ ; ਉਜਾੜਨਾ
ਸ_ਖਾ `। ਬਸ ਇਨD4 ਕ$ਮ4 ‘ਚ ਮY ਰuਿ7 ਝਆ ਸੀ ਜ4 ਨrਜਵਾਨ4 ; ਵੀਜ਼ਾ U ਪਾਸਪJਰਟ ਦਵਾਉਣ ‘ਚ।
ਇਸ! ਬਾਰ1 ਵੀ ਮY ਤ:; ਕu7ਝ ਦ7ਸਦਾ ਹ4। ਿਫਰ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਕਹਾਣੀ U ਵਾਪਸ ਆਵ4ਗ1।
ਸਾਡ1 ਪ$ਜਾਬੀਆਂ ਿਵ7ਚ ਇ7ਕ ਰJਗ `। ਕJਈ ਖ਼uਸ਼ ਨਹX ` ਘਰ ਿਟਕ = ਬ:ਠ =। ਸਭ ; ਕਾਹ&
ਪਈ ` ਬਾਹਰ ਿਵ!ਸ4 ‘ਚ ਜਾਣ ;। ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜDਨ ਲਈ ਬਹuਤ ਪ:ਸ1 ਚਾਹੀ! `, ਿਜਹੜ1 ਆਮ
ਆਦਮੀ ਕJ& ਨਹX ਹu$! ਨਹX ਹਨ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਪTਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟਕਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦ: , ਵੀਜ਼ਾ ਆਿਦ
ਵੀ। ਹਰ ਬ$! ਦੀ ਪ7ਛਮ ਵ7ਲ ਨ7ਠ ਭ7ਜ ਕਰ= ਹਜ਼ਾਰ ਸuਆਲ ਪu7ਛ! G। ਇ7ਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹJ
ਜਾਵ1 ਤ4 ਰਾਹਦਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਨਹX। ਪਰ ਇਹ ਰJਗ ਸਾਡ1 ਲJਕ4‘ਚ ` ਿਕਉਂ?
ਿਜ$ਨਾ ਕu ਮ1ਰ1 ਪ7ਲ1 ਪYਦ: ਸਾਡ1 ਲJਕ4 ‘ਚ ਕਸਰ ਪ: ਗਈ ਜਦ ਬਾਹਰਿਲਆਂ G ਯਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਤ6 ਬਾਅਦ ਲJਕ4 ! ਿਦਮਾਗ4‘ਚ ਕੀੜੀ ਫਸਾ ਿਦ7ਤੀ ਿਕ ਬਾਹਰਲ1 ਰਸਮ, ਭਾਸ਼ਾਵ4 ਆਿਦ ਸਾਡੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਤ6 ਿਬਹਤਰ ਹਨ। ਇ7ਥ6 ਿਬਮਾਰੀ ਸ਼uਰT ਹJ ਗਈ। ਹuਣ ਿਜਹੜ1 ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਵਾਉਚਰ U
ਜ4 ਚuਰਾਸੀ ! ਘ7ਲTਘਾਰ1 ਬਾਅਦ, ਕਾਮਯਾਬ ਹJ ਗਏ; U ਇ$ਨD4 ‘ਚ6 ਕuਝ ਆਵਾਸੀ ਪ$ਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ
= ਵ7ਡ1 ਵ7ਡ1 ਧ_ਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲ7ਗ ਪਏ। ਇਹ ਧ_ਲਰ ਹਵ1ਲੀਆਂ ਿਸਰਫ ਛu7ਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ।
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਿਵ!ਸ਼ ਹੀ ਰਿਹ$! ਸਨ। ਆਮ ਿਪ$ਡ ! ਲJਕ ਅ7ਖ4 ਅ7ਡ = ਇਮਾਰਤ ਵ7ਲ ਝਾਕ = ਸJਚ!
ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇ$ਨੀ ਮਿਹ$ਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਐ, ਜਰTਰ ਅਮੀਰ ਹJਵ1ਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਮuਲਕ4‘ਚ ਜਾ = ਮ:; ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ਇ$ਗਲYਡ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬ$ਦਾ ਵੀ ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ ਹਵ1ਲੀ
ਉਸਾਰ ਸਕਦਾ `। ਇਹ ਤ4 =ਵਲ ਪ:ਿਸਆਂ ! ਭਾਅ ਕਰ= ਹੀ ਸੀ। ਹ4, ਪ:ਿਸਆਂ ! ਭਾਅ G ਅU
ਪ$ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮ4ਦਰT ਲਾਲਚੀ ਸJਚ G ਕਈ ਘਰ ਕਰਾਬ ਕੀU G। ਮY ਵੀ ਇਸ ਕ$ਮ ‘ਚ ਮ7ਦਦ
ਕੀਤੀ। ਿਕ$ਝ? ਜਦ ਵੀ ਕJਈ ਗਰੀਬ ਿਜਸ ; ਸਾਡ1 !ਸ਼ ਿਵ7ਚ ਨrਕਰੀ ਨਾ ਿਮਲਦੀ ਜ4 ਪ7ਛਮ ਇ7ਕ
ਸ਼ਰਨ ਿਦਸਦੀ ਮ1ਰ1 ਕJ& ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤ6 ਪਾਸਪJਰਟ ਜ4 ਵੀਜ਼1 ਜ4 ਰਾਹਦਾਰੀ ਲਈ ਖTਬ ਪ:ਸ1 ਬਣਾ
= ਦਵਾ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਭਾਵK ਹ7ਥ ਤ$ਗ ਹJਣ, ਿਵਚਾਰ1 ਿਫਰ ਵੀ ਸਾ; ਪ:ਸ1 ! ਿਦ$! ਸੀ। ਕਾ&ੇ ਧਨ ‘ਚ6 ਦਾ!
; ਵ7ਢਾ ਿਹ7ਸਾ ਿਮਲ ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਚ7ਕਰ ਐਸਾ ਸੀ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹTਕਾਰ ਹu$ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ
G ਿਵਆਜ ਲਾ !ਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਜ਼ ‘ਚ6 ਪ:ਸ1 ਮ:; !ਣ1 ਹu$! ਸੀ। ਸJ ਲu7ਟ! ਵੀ ਅਸX ਹੀ ਸੀ ਦJਨ4
ਪਾਿਸਆਂ ਤ6, ਪ:ਸ1 ! = U ਿਫਰ ਲ: =। ਜ1 ਸTਦ ਨਹX ਵੀ ਿਮਲਦਾ, ਲJਕ4 G ਿਰਸUਦਾਰ4 ਤ6 ਉਧਾਰ ਲ:
ਲ:ਣਾ ਹu$ਦਾ ਸੀ, ਜ4 ਘਰ ! ਗਿਹਣ-ਗ7ਟ1 ਵ1ਚ=।
ਦਾ! ਦੀ ਇ7ਕ ਕ$ਪਨੀ ਸ:ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਰਾਹ ਅਸX ਿਤ$ਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾ& ਲJਕ4 ; ਬਾਹਰ
ਭ1ਜ! ਸੀ। ਇ7ਕ ਸੀ ਨਕਲੀ ਪਾਠਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਦTਜਾ ਕਾਲ1 ਸਮu$ਦਰ ! ਰਾਹ (ਰTਸ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾ&) ਅU ਤੀਜਾ ਸੀ ਝTਠਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ =। ਘਰ ਵਾਿ&ਆ ; ਵਾਪਸ ਿਚ7ਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ,
ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਿਲਿਖਆ ਹu$ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਕuਝ ਠੀਕ `, ਸਾਰ1 ਕਾਮਯਾਬ G। ਪ:ਸ1 ਵੀ ਵਾਪਸ ਭ1ਜ! ਸੀ
ਗਿਹਣ1 ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਅU ਘਰ ; ਤJਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸ7ਚ ਹJਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰ1 ਬਾਅਦ ‘ਚ
ਦ7ਸਦ4 ਤ:;। ਜ1 ਪ$ਜਾਬੀਆਂ ; ਸ7ਚ ਵੀ ਦ7ਸੀਏ, ਮ$ਨਣਾ ਿਕ$ਨD1 `? ਪ$ਜਾਬ ਆ = ਆਪ; ਵ7ਡਾ
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ਦ7ਸਦ4 ਤ:;। ਜ1 ਪ$ਜਾਬੀਆਂ ; ਸ7ਚ ਵੀ ਦ7ਸੀਏ, ਮ$ਨਣਾ ਿਕ$ਨD1 `? ਪ$ਜਾਬ ਆ = ਆਪ; ਵ7ਡਾ
ਕਾਰJਬਾਰ ਵਾ&ਾ ਿਦਖਾਉਣਾ। ਸ7ਚ ਿਵ7ਚ ਵਲਾਇਤ ‘ਚ ਗ4ਡT ਰ$ਡੀ ! ਕ$ਮ ਕਰ! G ਿਕਉਂਿਕ ਮਸ4
ਿਕU ਸੜਕ4 U ਰਿਹਣ ਤ6 ਬਚ! G। ਸ7ਚ ` ਤ4 ਇਹ ` ਿਕ ਵਲਾਇਤ4 ‘ਚ ਤ4 ਗJਿਰਆਂ ; ਵੀ ਰJਟੀ
ਨਹX ਿਮਲ ਰਹੀ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ; ਕ_ਣ ਪu7ਛਦ:?
ਜਦ ਮY ਵਲਇਤ ! ਸuਪG ਲ:ਣ ਵਾਿ&ਆਂ ; ਮ4ਜਦਾ ਨਹX ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲJਕ4 ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਵ1ਚਦਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤਪuਰ ! ਵ7ਡ1 ਵ7ਡ1 ਲJਕ4 ;। ਆਏ ਲਵ ਮਾਏ ਇ$ਡੀਆ! ਦਾ! ! ਚਾਰ ਖਾਸ ਦਲਾਲ
ਰ7ਖ1 ਸਨ। ਇ7ਕ ਿਜਸ ਨਾ& ਮY ਰJਜ ਕ$ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਘਰ ਧੀਆਂ ਸਨ; ਿਨ7ਤ ਗuਰਦਆਰ1
ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਸਕTਲ4 ; ਖ:ਰਾਤ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ1 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ& ਨਗਰ ਿਵ7ਚ ਵ7ਡਾ ਪਤਵ$ਤਾ ਬਿਣਆ
ਹJਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਿਦਨ ਸhਦਾ ਸੀ U ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਉਹ ਦਲਾਲ ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਮ1ਰ1 ਗਾਹਕ4
; ਕJਈ ਮuਿਟਆਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹu$ਦੀ ਸੀ ਹਵਸ ਕ7ਢਣ ਲਈ, ਮY ਉਨD4 ; ਸ:ਕਟਰ ਿਗਆਰ4 ! ਕ:ਫ1
ਮਹ7ਲ1 ‘ਚ ਿਲਆ ਬ:ਠਾ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਸੜਕ ! ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਸਰਦਾਰ ਆਵ! ਵ:ਸਪਰ ਸਕTਟਰ U ਆ
ਜ4ਦਾ ਸੀ, ਉਸ! ਿਪ7ਛ1 ਕuੜੀ ਬ:ਠੀ ਹu$ਦੀ। ਜ1 ਗਾਹਕ4 ; ਮਾਲ ਪਸ$ਦ ਆਉਂਦਾ, ਮY ਉਸ; ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਜ1 ਗ7ਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਸਕTਟਰ ਚਲਾ = ਹJਰ ਕuੜੀ ਸਾਹਮਣ1 ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜ1 ਮਾਲ
ਪਸ$ਦ ਆ ਜ4ਦਾ ਸੀ ਤ4 ਇ7ਕ ਇ$ਤਜ਼ਾਮ ਕੀU ਹJਏ ਥ4 ਛ7ਡ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਿਜਹੜ1 ਗਾਹਕ ਸਮਾਜ ਤ6
ਡਰ! ਨਹX ਸਨ, ਉਨD4 ; ਮY ਅ7ਡ1 ਲ: ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਸJ ਇਸ ਤਰ4 ! ਕ$ਮ ਮY ਕਰੀ ਿਗਆ, U ਸ$ਘ1ੜ1 !
ਬਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹJਈ ਗਈ।
ਧਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹuਣ ਿਦ7ਲੀ ‘ਚ ਵ7ਡਾ ਬ$ਦਾ ਸੀ। ਦਾ! G ਇਸ ਦਾ ਬਹuਤ ਫਾਇਦਾ ਿਲਆ। ਿਬ$! ;
ਵੀ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਿਦ7ਤਾ। ਇਸ ਵ1ਲ1 ਸu7ਖੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹJਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮY ਨਹX
ਹਟ ਸਿਕਆ। ਇਸ ਦਾ ਤ4 ਤuਹਾ; ਪਤਾ ਹੀ `। ਪਿਹਲਾ ਤ4 ਿਬ$ਦਾ ਡਰ1 ਿਕਉਂਿਕ ਮ:; ਉਸ ! ਦਸ
ਨ$ਬਰੀ ਬਾਰ1 ਪਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ G ਸJਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਰਮ1 U ਦਾ! ਦਾ ਜJਰ ਉਸ! ਿਪ7ਛ1 `। ਪਰ ਛ1ਤੀ
ਸਮਝ ਿਗਆ ਅ7ਜ ਕ7ਲD ਮY ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾ&ਾ ਸੀ। ਿਬ$! G ਦਾ! ! ਤਰਲ1 ਕੀU। ਦਾ! G ਗu7ਸ1 ਿਵ7ਚ
ਮ:; ਮਰਵਾਇਆ ਨਹX ਪਰ ਕuਿ7 ਟਆ। ਿਫਰ ਿਬ$! ; ਹuਕਮ ਕੀਤਾ ਮ1ਰਾ ਿਵਆਹ ਸu7ਖੀ ਨਾ& ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਿਵ7ਚ ਿਬ$ਦਾ ਖ਼uਸ਼ ਨਹX ਸੀ। ਅ7ਜ-ਕ7ਲD ਮY ਦਾ! ਦਾ ਖਾਸ ਬ$ਦਾ ਸੀ, ਨਾ = ਿਬ$ਦਾ। ਿਫਰ ਸ਼ਰਮ1 !
ਰਾਹX ਕਲਮ ਚਲਾਈ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਬ$ਦਾ ਖ਼uਸ਼ ਨਹX ਸੀ। ਰTਪ ਬਦਲਾ ਚਾਹu$ਦੀ ਸੀ। ਕਰਨ ਵੀ ਸਿਹਮਤ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀ! ਪu&ਸੀਏ G ਮ:; ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਦਾਦਾ ਖ਼uਸ਼ ਨਹX ਸੀ। ਸ਼ਰਮ1 G
ਿਬ$! ; ਿਦ7ਲੀ ਸ7ਦ ਿਲਆ। ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ& ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਮY ਤ4 ਕ:ਦ ਸੀ, ਪਰ ਿਕਸ1 G
ਿਬ$! ! ਘਰ ਜਾ = ਰTਪ U ਸu7ਖੀ ; ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ। ਵ:ਸ1 ਿਬ$! ; ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦਾ! ਦਾ ਕ$ਮ ਹੀ ਹJ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸG ਪu&ਸ ; ਿਬਆਨ !ਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਤ4 ਿਦ7ਲੀ ਸੀ, ਿਜ7ਥ1 ਸ਼ਰਮ1
ਦੀਆਂ ਉਂਗ&ੀਆਂ ਚ7ਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਿਕਸ1 G ਉਸ; ਅU ਕਰਨ ; ਖਤਮ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ, ਸੜਕ ਹਾਦਸ1
ਿਵ7ਚ। ਿਫਰ ਮ:; ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ ਿਗਆ। ਦਾ! G ਮ:; ਝਾਿੜਆ, ਹuਣ ਮY ਪ7ਕਾ ਗu$ਡਾ ਸੀ, ਦਾ! ਦਾ
ਲਫਟ:ਣ। ਹuਣ ਮ:; ਕJਈ ਹ7ਥ ਲਾ ਨਹX ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤਪuਰ ਦਾ ਇ7ਕ ਖ1ਤਰ ਮ1ਰਾ ਸੀ। ਇਸ
ਇਲਾ= ‘ਚ ਮ1ਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਿਪਤਾ ਸੀ, ਡ_ਨ।
ਿਫਰ ਅਫੀਮ ! ਚ7ਕਰ4 ‘ਚ ਪ: ਿਗਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ ਸਾਰ1 ਪ$ਜਾਬ ! ਿਵ7ਚ ਨਸ਼1ਬਾਜ਼ ਹJ =
ਨrਜਵਾਨ ਸJਚਣ ! ਥ4 ਮਸਤ ਹJ ਜਾਣਗ1।ਪਿਹਲੀਆਂ ਪੀੜDੀਆਂ ਵ4ਗ ਖੜਨਗ1 ਨਹX। ਕ7ਪੜ1, ਪ:ਸ1 ਅU
ਪੀਨਕ ‘ਚ ਡu7ਬ ਜਾਣਗ1। ਫਜTਲ ਫ:ਸ਼ਨ4 ‘ਚ, ਗJਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸ4 ਕਰ! =ਵਲ ਉਪਭJਗਤਾਵਾਦ‘ਚ
ਗu$ਮ ਜਾਣਗ1।ਹੜD ਵ4ਗ ਤਲਵ$ਡੀ, ਸਮu$ਦਰੀ ਝ7ਗ, ਮਾਵਾ ਆਿਦ ਪ$ਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਡ_ਨ ਦੀ ਕuਰਸੀ
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ਗu$ਮ ਜਾਣਗ1।ਹੜD ਵ4ਗ ਤਲਵ$ਡੀ, ਸਮu$ਦਰੀ ਝ7ਗ, ਮਾਵਾ ਆਿਦ ਪ$ਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਡ_ਨ ਦੀ ਕuਰਸੀ
ਲ:ਣ ਤ6 ਪਿਹਲ4 ਮ:; ਇਸ ਮਾਮਲ1 ‘ਚ ਇ7ਕ ਹJਰ ਖTਨ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਖuਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਮ1ਰਾ
ਪਾਪੀ ਕ$ਮ ਹJਰ ਗu$ਡ1 ਮ1ਰ1 ਿਬਨਾ ਲਾਗT ਕਰ ਸਕ! ਸੀ।
ਦਾ! ! ਇਲਾਿਕਆਂ ‘ਚ ਨਵK ਗu$ਡ1 ਦੀ ਚੜDਤ ਹJ ਗਈ ਿਜਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲੀ ਆਂ ਵਸਤTਆਂ ਵ1ਚਦਾ ਸੀ।
ਉਸ; ਮY ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗ6ਦ ਗu$ਦਣੀ ਸੀ। ਬ$! ਦਾ ਨ4 ਰਵੀ ਸਰJਏ ਸੀ। ਮY ਗ7ਟੀਆਂ
ਿਗਣਨੀਆਂ। ਔਖਾ ਕ$ਮ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ G ਵੀ ਪu&ਸ ! ਹ7ਥ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਘਰ
ਹਮ1ਸ਼ਾ ਪu&ਸ ਦੀ ਅ7ਖ ਹ1ਠ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅ7ਡਾ ਵੀ ਪu&ਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਚ ਸੀ। ਸJਚ ਸਮਝ = ਮਾਰਨਾ
ਪਵ1ਗਾ।
ਰਵੀ ਸਰJਏ ਦੀ ਤਫਸੀਲ !ਣ ਦੀ ਵੀ ਥJੜDੀ ਬਹuਤੀ ਲJੜ `। ਦਾ! ਵਰਗਾ ਨਹX ਸੀ ਉਹ। ਮ1ਰ1 ਵ4ਗ
ਗ&ੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ। ਲ$ਬਾ ਪਤਲਾ ਿਜਹਾ, =ਸ ਿਬq7ਲ ਕਰੀਮ ਨਾ& ਚJਪੜ1 ਹu$! ਸੀ। ਮu7ਖ ਸਾਫ਼ ਸuਥਰਾ
ਸੀ। ਗJਿਰਆਂ ਵ4ਗ ਹਮ1ਸ਼ਾ ਸTਟ ਪਾਇਆ ਹu$ਦਾ ਸੀ, ਟਾਈ ਵੀ ਲਾਈ ਹu$ਦੀ ਸੀ।ਿਨਰ$ਜਣ ਜਲਾਲ ਸੀ।
ਪਰ ਸ7ਜੀ ਿਗ7ਡ& ਅ7ਖ ‘ਚ ਕਬਰਾ ਸੀ। ਚXਘ ਚ6ਦੀ ਸੀ। ਉਸ! ਨਾ& ਹਮ1ਸ਼ਾ ਇ7ਕ ਜਪਾਨੀ ਰਾਖਾ
ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ; ਮਾਰਨ ਦਾ ਇ7ਕ ਮ_ਕਾ ਸੀ। ਰਵੀ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਸ:ਕਟਰ ਸਤਾਰ4 !
ਭJਜਨਸ਼ਾਿਲਆਂ ‘ਚ ਖਾਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ= ਇ7ਕ = ਐਫ ਸੀ ‘ਚ ( =ਂਟਕੀ ਫਰਾਇਦ ਚੀਕਨ)। ਇ7ਥ1
ਮ_ਕਾ ਿਮਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ = ਐਫ ਸੀ ਵ7ਡੀ ਮਾਲ ‘ਚ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਪਸਤ_ਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾ& ਨਹX
ਵੜ ਸਕ! ਸਨ। ਸਭ ਕuਝ ਸJਚ ਸਮਝ = ਮY ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ।
ਰਵੀ ਅU ਦJ ਬ$! (ਇ7ਕ ਜਪਾਨੀ ਸੀ) ਸਾਢ1 ਅ7ਠ = ਐਫ ਸੀ ‘ਚ ਵੜ1। ਭJਜਨਸ਼ਾ ਲਾ ਜਨਤਾ
ਨਾ& ਭਿਰਆ ਸੀ। ਹਿਥਆਰ ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ ਬਾਹਰ ਛ7ਡ ਿਦ7U ਸੀ। ਮਾਲ ਦਾ ਸuਰਿਖਆਪਣ ਕਾਇਮ ਸੀ।
ਿਫਰ ਵੀ ਕuਝ ਰਾਖ1 ਜਰTਰ ਰਵੀ ! ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ1 ! ਕJ& ਤ4 ਹਿਥਆਰ ਹJਵ1ਗਾ
ਹੀ। ਸਾਡ1 ਕJ&ੇ ਵੀ ਹਿਥਆਰ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇ$ਤਜ਼ਾਮ ਹJਰ ਤਰ4 ਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਰਵੀ U ਉਸ!
ਰਾਖ1 ਇ7ਕ ਮ1ਜ਼ ਕJ& ਬਿਹ ਗਏ। ਰਵੀ ! ਆਦਮੀ G ਿਫਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤ6 ਆਰਡਰ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਰਵੀ
; ਿਦ7ਤਾ ਅU ਜਪਾਨੀ ; ਵੀ। ਿਤ$G ਹੀ ਖਾਣ ਲ7ਗ ਪਏ, ਸ਼ਾਇਦ ੲਿਹ ਸJਚ = ਿਕ ਜਨਤਾ !
ਿਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਣਗ1। ਪਰ ਇ7ਕ Gੜਲ1 ਟ1ਬਲ U ਮY ਬ:ਠਾ ਸੀ ਅU ਦਰ ਕJ& ਮ1ਰਾ ਖਾਸ
ਿਸਪਾਹੀ। ਇਸ ਵ1ਲ1 ਟ7ਬਰ ਆਏ ਸੀ ਅU ਉਨD4 ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼4 ਦੀ ਲਿਹਰ ਕ$ਨ ਖ4ਦਾ ਸੀ।
ਜਪਾਨੀ ਦਾ ਿਢ7ਡ ਦu7ਖਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਉਸ; ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਸ਼ਰTਮ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਉਸ ਹੀ
ਵ1ਲ1 ਦTਜਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਨDਾਉਣ ਤuਰ ਿਪਆ। ਰਵੀ `ਰਾਨ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪ1ਟ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲ7ਗ ਿਪਆ।
ਉਹ ਵੀ ਉlਠਣ ਲ7ਗਾ ਸੀ ਜਦ ਮY ਅU ਮ1ਰ1 ਿਸਪਾਹੀਆਂ G ਉਸ! ਮJਢ1 U ਹ7ਥ ਧਰ = ਰJਕ ਿਦ7ਤਾ।
"ਿਕਥ1 ਚ7ਲ1 ਹJ ਹਜ਼Tਰ?", ਮY ਆਿਖਆ, "ਜ1 ਪ1ਟ ਦuਖਦ: ਸਾਡ1 ਨਾਲ ਆ..ਨਹX ਚu7ਪ ਚਾਪ ਜੀ",
ਮ1ਰ1 ਪਸਤ_ਲ ਦਾ ਰ$ਧਰ ਉਸਦੀ ਪਸਲੀ ‘ਚ ਖuਿਭਆ। ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਲuਕJਇਆ ਸੀ। ਡਰਦਾ ਉlਠ
ਿਗਆ, ਅਸX ਕਾਊਂਟਰ ! ਿਪ7ਛ1 ਲ: ਗਏ। ਿਫਰ ਰਸJਈ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ। ਪ1ਟ ਦਾ ਦਾਰਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹJ
ਿਗਆ ਸੀ। ਖT$ਜ1 ਖੜDਾ ਿਦ7ਤਾ, ਿਵਚਾਰਾ ਉlਥ1 ਹੀ ਗT$ਹ ਨਾ& ਿਲ7ਬੜ ਿਗਆ। ਉਸ ਤ6 ਬਹuਤ ਹਮਕ
ਆਈ। "ਦਾਦਾ ਜੀ ਤ6 ਸGਹਾ, ਿਸਰਫ ਅਸX ਰਣਜੀਤਪuਰ ‘ਚ ਅਫੀਮ ਵ1ਚ ਸਕ! ਆ।" ਇਹ ਗ7ਲ
ਿਕਹ = ਮY ਇ7ਕ ਗJ&ੀ ਉਸ! ਕਬਰਾ (ਅ7ਖ)‘ਚ ਪਾ ਿਦ7ਤੀ, ਇ7ਕ ਉਸ ਦੀ ਗ7ਲD ਿਵ7ਚ। ਿਫਲਮ4 ਵ4ਗ
ਨਹX ਸੀ, ਿਜ$ਨD4 ਿਵ7ਚ ਖTਨ ਿਵ7ਚ ਲ7ਥਪ7ਥ ਹu$ਦ:। ਗJ&ੀ ਗਰਮ ਸੀ ਕਰ= ਜਖਮ ਮ_ਲ ਜ4ਦ:। ਇਸ ਲਈ
ਗ7ਲD ‘ਚ6 ਅ7ਥਰT ਵ4ਗ ਲਹT ਫT$ਈ-ਫT$ਈ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅ7ਖ ਿਵ7ਚ6 ਵੀ ਇਸ1 ਤਰ4 ਚJਇਆ। ਪਰ ਸੀਸ
ਿਪ7ਛ1 ਕ$ਧ U ਿਛ7ਟ1 ਪ: ਗਏ। ਉlਥੀ ਹੀ ਰਵੀ ਿਡ7ਗ ਿਗਆ।
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ਿਪ7ਛ1 ਕ$ਧ U ਿਛ7ਟ1 ਪ: ਗਏ। ਉlਥੀ ਹੀ ਰਵੀ ਿਡ7ਗ ਿਗਆ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕu7ਝ ਮuਮਿਕਨ ਿਕਵK ਹJਇਆ ਸੀ? ਬ7ਸ ਪਿਹਲ4 ਤ4 = ਐਫ ਸੀ ! ਬ$! ਖਰੀ! ਸਨ।
ਇ7ਕ G ਮ1ਰਾ ਪਸਤ_ਲ ਰਸJਈ ਿਵ7ਚ ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਲuਕJਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮY ਬਰਗਰ ਆਡਰ ਕੀਤਾ ਮ:;
ਖਾਣ1 ਪੀਣ1 ‘ਚ ! ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਦTਜੀ ਚਾ& ਸੀ ਿਕ ਇ7ਕ ਹJਰ ਬ$! G ਜਦ ਿਤ$ਨ4 ਦਾ ਆਡਰ ਆਇਆ
ਬਰਗਰ ਅU ਫqੀਟ4 (ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਿਚਪਜ਼) ਸਰਨਾ ਪਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਇਸ
ਤਰ4 ਿਤ$ਨ4 ; ਅ7ਡ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਹuਣ ਅਸX ਚu7ਪ ਚਾਪ ਮJਹਰ1 ਜਾ = ਟਾਇਲਟ ‘ਚ ਵੜ = !ਿਖਆ
ਿਕ ਹਾਲ1 ਵੀ ਉlਥ1 ਜਪਾਨੀ U ਉਸ ਦਾ ਦJਸਤ ਿਢ7ਡ ਫੜ = ਬ:ਠ^ ਸਨ। ਅਸX ਨਹX !ਿਖਆ ਿਕਹੜ1
ਖਾG ‘ਚ ਗJ&ੀਆਂ ਛ7ਡੀਆਂ । ਸਾਰ1 ਥ4 ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ= ਭu$ਜ1 ਪਸਤ_ਲ ਸu7ਟ = ਤuਰ ਪਏ। ਪਸਤ_ਲ4 U
ਟ1ਪ ਲਾਈ ਹJਈ ਸੀ। ਸਾਡ1 ਦਸਤਾG ਪਾਏ ਹJਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ4 ਡ_ਨ ਦੀ ਕuਰਸੀ ਪ7ਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਹuਣ
ਮY ਰਣਜੀਤਪuਰ ਦਾ ਨ$ਬਰ ਇ7ਕ ਗu$ਡਾ ਸ4।
ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਬਾਲ ! =ਸ G ਸਾਡਾ ਕ$ਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ। ਪu&ਸ G ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਿਸ7ਧੀ ਚੀਜ਼
ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ! ਰ_&ੇ ਕਾਰਨ ਪu&ਸ ; ਇਹ ਕu7ਝ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਆਮ ਤ4 ਿਕਸ1 ਬ1ਕਸTਰ ; ਹੀ
ਜ1pਹ ‘ਚ ਝJਕ! ਜ4 ਿਕਸ1 ; ਲu7ਟ! G। ਪਰ ਐਤਕੀ ਖJਜ ਕੀਤੀ। ਸ$ਘ1ੜ1 ਵ7ਡਾ ਿਸਤਾਰਾ ਸੀ, ਓਹ ਵੀ
ਬJਲੀਵTਡ ਦਾ। ਪu&ਸ G ਕਾਰੀਗਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਇਸUਮਾਲ ਕੀU। ਉਨD4‘ਚ6 ਇ7ਕ G ਸੀੜDੀ ; ਕ7ਟ =
ਲ7ਕੜ ਖੜਪਾੜ ਵ1ਖੀ। ਇਸ ਤ6 ਬਹuਤ ਕu7ਝ ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ। ਬਜ਼ਾਹਰ ਹਰ ਲ7ਕੜ ਦੀ ਖੜਪਾੜ
ਵ7ਖਰੀ `, ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਆਰ1 ‘ਚ ਫਰਕ ਹu$ਦਾ `। ਹਰ ਫਰਨਾਹੀ ! ਦ$ਿਦਆਂ ਦਾ ਵਾਢਾ ਵ7ਖਰਾ ਿਚ$ਨ
ਬਣਾਉਂਦ:। ਇਸ ਤ6 ਿਵਿਗਆਨੀ G ਪਤਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਪ_ੜੀ ਿਕਸ ਕਾਰਖਾG ‘ਚ6 ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬ7ਸ,
ਪu&ਸ ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਇਲਾ= ! Gੜਲ1 ਕਾਰਖਾਿਨ ਆਂ ‘ਚ ਪu7ਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲ7ਗ ਪਈ। ਜਦ ਸਹੀ
ਿਮ7ਲ ਲਭ ਗਈ, ਕੀU ਸਵਾਲ4 ! ਜਵਾਬ4 ਤ6 ਪਤਾ ਲ7ਿਗਆ ਿਕ ਇ7ਕ ਅਜੀਬ ਜਾ ਬ$ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ G
ਲ7ਕੜ4 ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਲਿਹਜਾ ਮਦਰਾਸੀ ਸੀ। ਉਸG ਤਕਰੀਬਨ ਜਦ ਬਾਲ ਚuਿਕਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਓਦ6 ਕu ਿਜਹ1 ਹੀ ਲ7ਕੜ ਦਾ ਆਡਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕJ& ਿਮ7ਲ ਜ4 ਦuਕਾਨ ਨਹX ਸੀ। ਟਰ7ਕ
‘ਚ ਲ7ਕੜ ਿਲਜਾ ਿਕ ਲJਕ4 ; ਵ1ਚਦਾ ਸੀ। ਬ7ਸ ਹuਣ ਪu&ਸ ਮਦਰਾਸੀ ਮਗਰ ਪ: ਗਈ। ਨਾ&ੇ ਿਬ$ਦੀ
ਵਾ&ੇ ਪ:ਸ1 ਸ਼uਰT ਹJ ਗਏ ਸਾਹਮਣ1 ਆਉਣ1। ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਡ1 ਸ਼ਿਹਰ ਰਣਜੀਤਪu ਰ ‘ਚ ਹੀ ਖਰਚ1 ਸੀ।
ਿਜਹੜੀਆਂ ਦuਕਾਨ4 ਆਿਦ ਤ6 ਿਬ$ਦੀ ਵਾ&ੇ ਨkਟ ਲ7ਭ,1 ਸਵਾਲ ਪu7ਛ1 ਗਏ। ਇਸ ਤਰ4 ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ
ਿਕ ਇ7ਕ ਚuਸਤ ਸ਼uਕੀਨ ਮਦਰਾਸੀ G ਖਰਚ1 ਸੀ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਪu7ਛ-ਪ7ਛ = ਉਸਦਾ ਨ4 ਿਮਲ ਿਗਆ।
ਇਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਖuਰਾ ਕ7ਢ ਿਲਆ ਦਾ! ਦੀ ਝhਪੜ ਵ7ਲ।
ਇਸ ਵ1&ੇ ਮ1ਰਾ ਿਧਆਨ ਸੀ ਪ:ਸ1 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ4 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ&। ਕuਝ ਡਾਕਟਰ ਸਨ
ਸਾਡ1 ਹਸਪਤਾਲ4 ‘ਚ ਿਜਹੜ1 ਪ:ਸ1 ਬਣਾਉਣ ਕJਈ ਗ:ਰ ਮuਲਕੀ ਿਨਆਣ1 ਿਸਆਣ1 ਦੀ ਇ$ਦਰੀ ਜ4
ਿਜਸਮ ਦਾ ਖਾਸ ਿਹ7ਸਾ ਮ$ਜ਼Tਰੀ ਿਬਨ4 ਹੀ ਕ7ਢ ਲY! G। ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਿਕਸ1 ! ਟੀਕਾ ਲਾ = ਉਸ;
ਮਾਰ ਿਦ$! G। ਅ7ਜ-ਕ7ਲD ਤ4 ਆਮ ਿਜਹੀ ਗ7ਲ `। ਲJਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜ4! G ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ
ਸਾਡ1 ਵਧੀਆ !ਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਕu7ਝ ਹu$ਦ:। ਮ1ਰਾ ਿਹ7ਸਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਿਵ7ਚ। ਅਮੀਰ ਬ$ਿਦਆਂ ਲਈ
ਆਰਗਨ ਦਵਾ ਿਦ$! ਸ4। ਜ1 ਕJਈ ਹJਰ ਰਾਹ ਨਾ ਿਮਲਦਾ ਤ4 ਅਸX ਿਕਸ1 ਬ7ਚ1 ਜ4 ਤu7ਛ ਿਸਆਣ1 ; ਚu7ਕ
= ਉlਥ1 ਲ: ਜ4! ਸੀ। ਸਾ; ਪ:ਸਾ ਿਮਲ ਜ4ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ; ਆਰਗਨ। ਆਏ ਲਵ ਮਾਏ ਇ$ਡੀਆ! ਸJ
ਮ1ਰਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਪਾਸ1 ਸੀ, ਜਦ ਮਦਰਾਸੀ ਪu&ਸ G ਫੜ ਿਲਆ। ਉਸG ਦਾ! ਦਾ ਨ4 ! ਿਦ7ਤਾ
ਪu&ਸ ;। ਪu&ਸ G ਦਾ! ; ਹ7ਥ ਨਹX ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਆ।
ਮਦਰਾਸੀ ਜ1pਹ ‘ਚ ਿਗਆ, ਉਸ ; ਫ4ਸੀ ਹJ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਖ਼uਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਵ7ਢੀ ਲਈ
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ਮਦਰਾਸੀ ਜ1pਹ ‘ਚ ਿਗਆ, ਉਸ ; ਫ4ਸੀ ਹJ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਖ਼uਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਵ7ਢੀ ਲਈ
ਪu&ਸ G ਦ7ਸ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ! ਿਪ7ਛ1 ਦਾਦਾ ਸੀ। ਹ4, ਮ1ਰ1 ਨ4 ਵੀ ਲਾ ਿਦ7ਤਾ।
ਜਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ =ਸ ਚ7ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਗJਗੀ ਵ7ਲ ਉਂਗ& ਉlਠੀ ਿਕ ਉਹ ਗuਿ$ ਡ ਆਂ ਲਈ ਕ$ਮ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸG ਸਬTਤ ! ਿਦ7ਤਾ ਿਕ ਉਸG ਸ7ਚ1 ਿਦਲ ਨਾ& ਕ$ਮ ਕੀਤਾ U ਉਸ G ਸ7ਚ-ਮu7ਚ
ਹੀ ਬਾਲ ਵਾਪਸ ਲ:ਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਦਰਾਸੀ ; ਕਈ ਬਾਰ ਪuਿ7 ਛਆ ਿਗਆ ਿਕ ਬ7ਚਾ ਿਕ7ਥ1 `,
ਪਰ ਉਸG ਜਵਾਬ ਨਹX ਿਦ7ਤਾ। ਿਫਰ ਿਕਸਮਤ ਨਾ& ਇ7ਕ ਿਦਨ ਸ$ਘ1 ੜ1 ਦੀ ਹਵ1ਲੀ Gੜ1 Uੜ1 ਇ7ਕ
ਟਰ7ਕ ਰuਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਡਰਾਈਵਰ G ਮTਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ! ਪਾਸ1 ਖੜDਾ ਹJਇਆ
ਤ4 ਹ1ਠ ਝਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਇ7ਕ ਹ7ਡੀ ਦਾ ਿਪ$ਜਰ ਿਪਆ ਿਦਿਖਆ, ਿਜਸ ! ਕਪਾਲ ‘ਚ ਗ&ੀ ਸੀ। ਿਨਆਣ1
ਦਾ ਮuਤਰਾੜ ਸੀ। ਸਾਰ1 ਮuਲਕ ‘ਚ ਪu&ਸ ਅU ਸ$ਘ1ੜ1 G ਪu7ਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਲ ਤ4 ਘਰ
Gੜ1 ਹੀ ਸੀ। ਉਸ1 ਹੀ ਿਦਨ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰ= ਮਦਰਾਸੀ ; ਫ4ਸੀ ਿਮਲੀ।
ਪਰ ਹuਣ ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਕ$ਪਨੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ= ਮ1ਰੀ।
ਸ$ਘ1ੜਾ ਮu$ਬਈ ‘ਚ ਐਕਟਰ ਸੀ। ਮ$ਬਈ ! ਗu$ਡ1 ਸਾਤ6 ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸਨ। ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਦJਸਤੀ ਸੀ
ਉਨD4 ਨਾ&। ਜਦ =ਸ ਅਖਬਾਰ4 ‘ਚ ਆਇਆ, ਮ1ਰਾ ਅU ਦਾ! ਦਾ ਨ4 ਛਿਪਆ ਸੀ। ਹuਣ ਮ:;
ਆਵਦਾ ਿਧਆਨ ਰ7ਖਣਾ ਿਪਆ ਸੀ।
ਮਦਰਾਸੀ ਦੀ ਫ4ਸੀ ਬਾਅਦ ਇ7ਕ ਿਬqਿ7 ਟਸ਼ ਕuੜੀ ; ਮ1ਰ1 ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ G ਮਾਿਰਆ ਟੀ= ਨਾ&
ਜਦ ਕuੜੀ ਉਸ! ਮ4 ! ਗJਦ ਹੀ ਿਵ7ਚ ਫੜDੀ ਸੀ ।ਪਰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ G ਰ_&ਾ ਪਾਇਆ ਅU
ਗJਿਰਆਂ ! ਅਖਬਾਰ4 ਤ7ਕ ਗ7ਲ ਪu7ਜ ਗਈ। ਮ1ਰਾ ਨ4 ਿਫਰ ਅ7ਗ1 ਆਇਆ। ਸ਼ਰਮ1 G ਗ7ਲ ਟਾ&
ਿਦ7ਤੀ। ਪਰ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਿਨਗDਾ ਸਾਡ1 ਵ7ਲ ਿਟਕ ਗਈ ਸੀ।
ਦਾ! ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀ ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮ$ਡੀ ਜਾ = ਖuਦ ਗJਭੀ, ਸਾਗ ਆਿਦ
ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਭ1ਜ ਿਜਸ ; ਮਰਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼hਕ ਸੀ ਖuਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਝhਪੜ
‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਜ4ਦਾ ਸੀ, ਉਸ! ਨਾ& ਗuਿ$ ਡਆਂ ਦੀ ਸ:ਨਾ ਹu$ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਿਦਨ ਬuਰਾ ਸ਼ਗਨ ਸੀ। ਨਾ&
ਆਮ ਚਾਰ ਬ$! ਸਨ। ਇ7ਕ ਗ7ਡੀਵਾਨ, ਅU ਿਪਛਲੀ ਕਾਰ ਿਵ7ਚ ਿਤ$ਨ ਹJਰ ਿਸਪਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰ1 ਉਸ
ਨਾ& ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ6 ਿਨ7ਕ& = ਆਸ ਪਾਸ ਖੜD = ਿਧਆਨ ਨਾ& ਆ&ਾ ਦuਆ&ਾ ਤਾੜ! ਸਨ। ਉਂਝ ਲJਕ
ਦਾ! ਤ6 ਡਰ! ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ; ਕJਈ ਿਫਕਰ ਨਹX ਸੀ। ਅ7ਜ ਇ$ਝ ਨਹX ਹJਇਆ। ਦJਨu
ਕਾਰ4 ਵ7ਖਰੀਆਂ ਹJ ਗਈਆਂ। ਿਕਸ1 G ਜਾਣ-ਬu7ਝ = ਗ7ਡਾ ਿਵ7ਚ ਫ7ਸਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਲ ਿਵ7ਚ ਹੀ
ਿਤ$G ਆਦਮੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪ$ਜ ਬ$ਿਦਆਂ G ਗ$ਨ4 ਤਾਣ = ਕਾਰ ‘ਚ6 ਇਸ਼ਾਰ1 ਨਾ& ਬਾਹਰ ਕ7ਢ ਲਏ।
"ਚu7ਪ ਚਾਪ ਹਿਥਆਰ ਭu$ਜ1 ਸu7ਟJ, ਨਹX ਤ4 ਥJ; ਭu$ਨ ਿਦਆਂਗ1।" ਪ$ਜ4 ‘ਚ6 ਿਤ$ਨ ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ ਬਿਹ ਗਏ
ਿਫਰ ਗ7ਡਾ ਪਾਸ1 ਕਰ ਿਦ7ਤਾ। ਅਗਲੀ ਗ7ਡੀ ! ਡਰ:ਵਰ ; ਕਾਰ ਿਪ7ਛ1 ਆਉਂਦੀ ਿਦਸਦੀ ਕਰ= ਬਹuਤ
ਸJਿਚਆ ਨਹX। ਉਹ ਰu7ਖ ਿਗਆ। ਦਾਦਾ ਬਾਹਰ ਿਨ7ਕ& = ਿਮਰਚ4 ਵਾ&ੇ ਕJ& ਿਗਆ।
"ਿਕ7ਦ4 ਜਸਵੀਰ? ਸਭ ਕuਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਐ ਮ1ਰ1 ਬ7ਚ1?"
"ਹ4 ਸਰਦਾਰ, ਤuਸX ਸuਣਾਓ?" ਇ7ਥ1 ਤ7ਕ ਹੀ ਗ7ਲ ਹJਈ। ਲਾਲ ਿਮਰਚ ਹੀ ਚ7ਕਦਾ ਸੀ ਜਦ
ਿਪਛਲੀ ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ6 ਮ$ਬਾਏ ! ਗu$ਡ1 ਿਨ7ਕ&ੇ, ਹ7ਥ4 ਿਵ7ਚ ਪਸਤ_ਲ ਸਨ, ਗJ&ੀਆਂ ਦਾ ਦਸ਼4ਦਾ
ਿਦ$ਦੀਆਂ। ਡਰ:ਵਰ ਦਾ ਰ$ਗ ਉਡ ਿਗਆ। ਉਸG ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗ7ਡੀ ‘ਚ6 ਿਨ7ਕ& = ਆਵ! ਪਸਤ_ਲ
ਨਾ& ਵਾਪਸ ਜuਆਬ !ਣ ਦੀ, ਪਰ ਿਤਲਕ = ਭu$ਜ1 ਿਗਰ ਿਗਆ। ਪ7ਥਰ ਹJਏ ਪ:ਰ4 ; ਦਾ! G
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਹੀ ਥ4 ਘu$ਮ = ਲਾਲ ਿਮਰਚ4 ਿਵ7ਚ ਿਡ7ਗ ਿਗਆ। ਦਾ! ਦਾ ਰਾਜ
ਖਤਮ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ7ਲ ਸuਣ = ਹuਣ ਮ:; ਆਵ! ਬਾਰ1 ਿਫਕਰ ਪ: ਿਗਆ। ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਪਹu$ਚ,
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ਖਤਮ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ7ਲ ਸuਣ = ਹuਣ ਮ:; ਆਵ! ਬਾਰ1 ਿਫਕਰ ਪ: ਿਗਆ। ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਪਹu$ਚ,
ਮਤਲਬ ਉਸ! ਗu$ਡ1 ਆੜੀਆਂ ਦੀ, ਲ$ਬੀ ਸੀ। ਹuਣ ਇ$ਡੀਆ‘ਚ ਠਿਹਰ = ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?, ਿਕਉਂਿਕ
ਜ1 ਬਚਣਾ ਸੀ ਤ4 ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪ:ਣਾ ਸੀ । ਉਸ ਕ$ਮ ‘ਚ ਮY ਸਾਿਰਆਂ ; ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਖJਟਾ
ਪਾਸਪJਰਟ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਨਕਲੀ ਨ4 ਿਲਆ (!ਵ ! ਥ4 ਅਵਤਾਰ) ਅU ਦਾੜDੀ =ਸ਼ ਕ7ਟ ਲਏ ਸੀ।
ਰਣਜੀਤਪuਰ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ U ਿਫਰ !ਸ। ਹuਣ ਹਰ ਬ$! ਵ4ਗ ਤਕਦੀਰ ਫu7ਟਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ
ਚ$ਗ1 ਿਦਨ ਿਫਰG ਸਨ ਜ4 ਨਹX? ਜJ ਮਰਜੀ, !ਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏਥ1 ਮu7ਕ ਗਈ ਸੀ ਅU ਤਾਰੀ ਦੀ
ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼uਰT ਹJ ਗਈ ਸੀ।
ਿਵਮਾਨ ! ਥਾਈਂ ਸਮu$ਦਰੀ ਜਹਾਜ U ਿਨ7ਕਿ&ਆ। ਪਿਹਲ4 ਟਰ1ਨ ਫੜੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ;। ਉਥ6
ਲਾਹ_ਰ ਤ6 ਕਰਾਚੀ ਪuਿਜਆ। ਇਥ6 ਜਹਾਜ ! ਰਾਹX ਦuਬਈ ਪਹu$ਚ ਿਗਆ। ਪਰ ਅ$ਦਰ ਵੜਣਾ ਸ_ਖਾ
ਨਹX ਸੀ। ਮY ਗ:ਰ ਕਾ;ਨੀ ਸੀ; ਜ1 ਅਰਬ4 ! ਵ7ਸ ; ਮ1ਰਾ ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ, ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭ1ਜ
ਸਕ! ਐ ਜ4 ਜ1pਹ ‘ਚ ਬ$ਦ ਕਰ ਸਕ! G। ਮ1ਰ1 ਅਵ:ਧ ਰuਤਬ1 ਕਰ= ਮ:; ਇ7ਕ ਮuਸ਼ਟ$ ਡ1 ਲਈ ਕ$ਮ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਸ G ਮ:; ਕਾਮਾ ਲਾਇਆ ਇ7ਕ ਬ$ਦਰ ‘U ਿਜ7ਥ1 ਲJਕਲ ਲJਕ4 ਤ6 ਘ7ਟ ਖ7ਟੀ ਲਈ
ਕ$ਮ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਸ; ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਿਜਵK ਮ:; ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਹਰ
ਰਾਤ ਸੜਕ U ਸ_ਣਾ ਪYਦਾ ਸੀ। ਜ1 ਅਰਬੀ ਪu&ਸ G ਫੜ ਿਲਆ ਹu$ਦਾ ਤ4 ਬਹuਤ ਔਖਾ ਕਰ!।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਵK ਇ$ਡੀਆ ! ਹJਣ ਜ4 ਪਾਿਕਸਤਾਨ, ਲJਕਲ ਲJਕ ਤ4 ਸਾ; ਕuਲਹੀਣ ਸਮਝ! ਸੀ। ਮY
ਿਨ7ਤ ਅਠਾਰ4 ਅਠਾਰ4 ਘ$ਟ1 ਕ$ਮ ਕਰ= = ਅ7ਕ ਿਗਆ। ਉਸ; ਆਿਖਆ ਮ:; ਇ$ਗਲYਡ ਦੀ
ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਵਾ। ਜਰTਰ, ਪਰ ਦJ ਹJਰ ਸਾਲ ਲ7ਗਣ1 ਐ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪTਰੀ ਕਰਨ ;! ਐਂਊਂ
ਿਤ$ਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ! ਜਦ ਮ_ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਤ4 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਿਦਵਾ ਿਦ7ਤਾ। ਇਸ ਕਰ=
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਰਾਹX ਇ$ਗਲYਡ ! ਹਵਾਈ ਅ7ਡ1 ਹੀਥਰJ ਪਹu$ਚ ਿਗਆ।
ਮ:; ਚ7ਕਣ ਲਈ ਕJਈ ` ਨਹX ਸੀ। ਬਸ ਫੜ = ਸਾਉਥਾਹਲ ਵੜ ਿਗਆ। ਜ1ਬ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਸ_
ਪhਡ ਸੀ। ਜਦ ਸuਰ$ਗ ‘ਚ6 ਬਸ ਬਾਹਰ ਿਨ7ਕ&ੀ, ਇ7ਕ ਜਹਾਜ ਦਾ ਮ_ਡਲ ਖੜDਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ6 ਬਾਅਦ
ਮJਟਰਵ1 U ਪ: = ਬ7ਸ ਸਾਉਥਹਾਲ ਵ7ਲ ਲ: ਗਈ। ਮ:ਨuੂb ਦ7ਿਸਆ ਸੀ ਿਕ `ਵ1ਲJਕ ਗuਰਦuਆਰਾ ਜਾਣਾ
ਸੀ। ਪਿਹਲ4 ਰਵੀਦਾਸ ਗuਰਦuਆਰਾ ਲ$ਿਘਆ, ਿਫਰ ਪ$ਜਾਬ ਰ1ਡੀਓ, ਿਫਰ ਫ:ਦਰਸਟਾਉਨ ਸਕTਲ।
ਇ7ਕ ਚhਕ ਆ = ਬਰਤਨੀ ਆ ਦਾ ਸਭ ਤ6 ਵ7ਡਾ ਗuਰਦuਆਰਾ ਿਦਸ ਿਪਆ। ਏਥ6 ਮY ਓਟ ਬਾਰ1
ਆਿਖਆ। ਮ:; ਇ7ਕ ਦJ ਰਾਤ4 ਲਈ ਰਿਹਣ !ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤ6 ਿਜਆਦਾ ਨਹX।
ਿਕਸਮਤ ਨਾ& ਇਕ ਮu$ਡਾ, ਿਸਮਰਨ, ਿਮਲ ਿਪਆ। ਉਸ G ਮ:; ਦ7ਸ ਪਾਈ ਿਕ ਇ7ਕ ਥ4 ` ਬਰਾਡਵ1
U ਿਜਸ U ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਕਈ ਫ_ਜੀ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਬ1ਜਾਬU ਬ$!। ਲJਕਲ ਪ$ਜਾਬੀ ਜ$ਮਪਲ ਪ$ਜਾਬ ਤ6
ਤਾਜ਼1 ਆਏ ਲJਕ4 ; ਫq1ਸ਼ੀ ਅਪਮਾਨ‘ਚ ਆਖ! G। ਮY ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਗJਿਰਆਂ ਵ4ਗ ਨਹX ਵ7ਢ ਸਕਦਾ ਕਰ=
ਮY ਫq1ਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਿਗਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਸੀ।ਐਪਰ ਿਸਮਰਨ ਮ:; ਇਸ ਥ4 ਲ: ਿਗਆ ਸੀ। ਏਥ1 ਪਤਾ ਲ7ਿਗਆ
ਿਕ ਿਸਮਰਨ ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ ਤ4 ਐਮ ਏ ਸੀ ਪਰ ਇ$ਗਲYਡ ਿਵ7ਚ ਲ$ਬ1 ਘ$ਟ1 ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦuਕਾਨ ‘ਚ ਖੜD
=। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹJਏ G ਜਦ ਦਾ ਸuਰਗ ‘ਚ ਆਇਆ। ਗuਰਦuਆਰ1 ਰJਜ ਜ4ਦਾ ` ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਪਰ
ਟਾਇਮ ਨਹX ` ਹJਰ ਕuਝ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਵ1ਰ ਰਾਤ ਤ7ਕ ਦuਕਾਨ ਹੀ !ਖੀ `। ਮY ਸJਿਚਆ ਝTਠ ਬJਲਦਾ
ਏ। ਿਕ$G ਜਣ1 ਪ$ਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂ! G ਬਟTਏ ‘ਚ6 ਖupਹਾ ਖਰਚ ਕਰ! G। ਸਾਰ1 ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਵ1ਖ =
ਹਸ ਪਏ।
ਸਾਿਰਆਂ G ਆਵਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮ:; ਦ7ਸੀਆਂ। ਮ1ਰਾ ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਿਰ7ਕ ; ਕਿਹਣ ;
"ਜਾਣ ਿਦਆ ਕਰ।" ਪਰ ਘੜੀ ; ਇਹ ਮ1ਰਾ ਹਾਲ ਹJਣ ਵਾ&ਾ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਮJਹਨ ਸੀ, ਿਜਸ !
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"ਜਾਣ ਿਦਆ ਕਰ।" ਪਰ ਘੜੀ ; ਇਹ ਮ1ਰਾ ਹਾਲ ਹJਣ ਵਾ&ਾ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਮJਹਨ ਸੀ, ਿਜਸ !
ਟ7ਬਰ G ਗਿਹਣ1 ਵ1ਚ = ਉਸ; ਸਟTਡYਟ ਪਾਸ ਿਦਵਾਇਆ। ਜਦ ਯT = ਪਹuਿ$ ਚ ਆ ਤ4 ਸਾਊਥਹਾਲ
ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲ: ਿਲਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਤ4 ਸੀ ਕ$ਮ ਕਰ= ਪ:ਸ1 ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਘਰ
ਵਾਪਸ ਭ1ਜਣ1 ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵ1ਲ1 ਤ4 ਯT = ਿਵ7ਚ ਮ$ਦਵਾੜਾ ਸੀ। ਇ$ਗਲYਡ ! ਜ$ਮਪਲ4 ; ਨrਕਰੀਆਂ
ਨਹX ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਹਰਲ1 ਬ$! ਦਾ ਕੀ? ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕ4 U ਅਵਾਰ1 ਵ4ਗ ਤਰਲ1
ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਦuਕਾਨ‘ਚ ਜਾ = ਹ7ਥ ਅ7ਿਡਆ ਨrਕਰੀ ਲਈ। ਵੀਹ ਘ$ਟ1 ਆਵਦਾ ਮT$ਹ ਕਾਲਜ ‘ਚ
ਵੀ ਿਵਖਾਉਣਾ ਪYਦਾ ਸੀ, ਨਹX ਤ4 ਸਟTਡYਟ ਵੀਜ਼ਾ ਿਗਆ ਗuਆਚਾ ਸਮਝJ ਅU ਜਹਾਜ U ਿਬਠਾ =
ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾ& ਪ$ਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭ1ਜ ਸਕ! ਸੀ। ਹਾਰ= ਇ7ਕ ਦuਕਾਨਦਾਰ G ਕਾਮ1 ! ਤ_ਰ U ਰ7ਖ
ਿਲਆ। ਆਮ ਮਜ਼ਦTਰ ; ਵੀਹ ਪhਡ ਤ7ਕ ਤਨਖਾਹ ਘ$ਟ1 ਦੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ `। ਪਰ ਮJਹਨ ਤ4 ਫ਼_ਜੀ ਹੀ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰ1 ਿਦਨ ਲਈ ਹੀ ਦਸ ਪhਡ ਹੀ ਿਮਲ! ਸੀ। ਜJੜ ਜJੜ = ਇ$ਡੀਆ ਭ1ਜਣ1 ਪY! ਸੀ।
ਸuਬDਾ ਪ$ਜ ਵਜ1 ਉlਠ = ਦuਕਾਨ ਜ4ਦਾ ਸੀ ਅU ਰਾਤ ; ਦਸ ਵਜ1 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਿਕ7ਥ1?
ਇ7ਕ ਿਤ$ਨ ਬ:ਡਰTਮ ਦਾ ਘਰ ਕਰਾਏ U ਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਬਾਰ4 ਮuਿ$ ਡਆਂ ਨਾ& ਸ4ਝ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਰ! ਹਮ1ਸ਼ਾ ਕੀU ਹu$! ਸਨ ਅU ਬਾਰੀਆਂ ਪ7ਕੀਆਂ ਬ$ਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ
ਿਵ7ਚ ਹਵਾ ਨਹX ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮ:&ੀਆਂ ਕ$ਧ4 U ਜਾ&ੇ U ਕਾਈ ਆਿਦ ਜ$ਮੀ ਹJਈ ਸੀ। ਡਰ! ਪਰ!
ਹਟਉਂ! ਨਹX ਸੀ। ਇ$ਨD1 ਆਦਮੀਆਂ ! ਰਿਹਣ ਕਰ= ਕTੜਾ ਢJਲ4 ‘ਚ6 ਿਡ7ਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵK ਕTੜ1ਦਾਨ ;
ਉਛਾ&ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹJਣ। ਸ7ਚ ਸੀ ਪ$ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵ4 ਿਸਰਫ ਧੀਆਂ ; ਹੀ ਸਫਾਈ ਰ7ਖਣਾ
ਿਸਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮu$ਡ1 ਤ4 ਇ7ਦ4 ! ਕ$ਮ ਕਰ! ਹੀ ਨਹX। ਪਰ ਪ7ਛਮ ਿਵ7ਚ ਮਰਦ ; ਤ4 ਭ4ਡ1 ਧJਣ
ਤ6 ਲ: = ਬਾਲਕ ! ਪJਤੜ1 ਪ$ਓਲ4 (ਨtਪੀਜ਼ ਜ4 ਡਾਈਪਰ) ਸਾਫ ਕਰਨ ਤ6 ਿਬਨ4 ਸਰਦਾ ਨਹX `।
ਿਕਸਮਤ ਵਾ&ੇ ਮu$ਡ1 ਇਸ ਤਰ4 ਹੀ ਿਜਉਂ! ਸੀ। ਬਦਿਕਸਮਤ ਦTਜ1 ਮuਿ$ ਡਆਂ ਵ4ਗ ਰਿਹ$! ਸਨ।
ਦTਜ1 ਦਾ ਨ4 ਤਰਲJਚਨ ਯਾਨੀ ਤJਚੀ ਸੀ। ਤJਚੀ ; ਰਿਹਣ ਲਈ ਥ4 ਨਹX ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤ4 `ਂ ਨਹX ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਵਰਿਗਆਂ G ਉਸ ; ਇਥ1 ਰਾਹਦਾਰੀ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ, ਨ$ਬਰ ਦJ
ਰਾਹਦਾਰੀ। ਉਹ ਹਰ ਰJਜ ਸੜਕ4 U ਟJਲ1 ਨਾ& ਸ਼ਰਾਬ4 ਪXਦਾ ਸੀ, ਗuਰਦuਆਰ1 ਰJਟੀ ਖ4ਦਾ ਸੀ ਅU
ਰਾਤ ਤ7ਕ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸG ਪ$ਜ4 ਸਾਲ4 ਿਵ7ਚ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾ& ਗ7ਲ ਨਹX ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਬਾਪuੂ ; ਤ4 ਲ7ਗਦਾ ਹJਵ1ਗਾ = ਮu$ਡਾ ਇ$ਗਿਲਸ਼ਤਾਨ ਸ:lਟ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਤJਚੀ ਤ4 ਹਰ ਰਾਤ
ਇ7ਕ ਘਰ ! ਗਰਾਜ ‘ਚ ਸhਦਾ ਸੀ, ਦਸ ਹJਰ ਮuਿ$ ਡਆਂ ਨਾਲ। ਪu&ਸ ਵੀ ਹਮ1ਸ਼ਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਰਿਹ$ਦੀ
ਸੀ। ਿਜਹੜ1 ਫੜ1 ਜ4! ਸਨ ਵਾਪਸ ਭ1ਜ ਿਦ$! ਸੀ। ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਕਈ ਮਹੀG ਜ1pਹ4 ਗuਜ਼ਾਰG ਪY!
ਸੀ। ਇਸ ਟJਲ1 ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ। ਕuਝ ਮu$ਡ1 ਤ4 ਗ4ਡT ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇ7ਕ ਤ4 ਇਸ ਤਰ4
ਪ:ਸ1 ਬਣਾ= ਘਰ ‘ਚ ਰਿਹਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਤJਚੀ G ਸuਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਤ4 ਪ$ਜਾਬ ਵੀ ਵਾਪਸ
ਛu7ਟੀਆਂ ਕਰਨ ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਕ$ਜਰ ਪ:ਸ1 ਨਾ& ਪ$ਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ; ਤਾਜਰ ਵ1ਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ! ਪ:ਸ1
ਵ1ਖ = ਸਾਰ1 ਪ$ਜਾਬ ! ਵਾਸੀ ਵਾਹਵਾ ਗ7ਲ4 ‘ਚ ਪY! ਸੀ। ਤJਚੀ ਵੀ ਹuਣ ਕJਈ ਉਲਟਾ ਕ$ਮ ਲ7ਭਦਾ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਹJਰ ਕਰ1 ਵੀ ਕੀ? ਪ$ਜਾਬ ਤ6 ਤ4 ਇ7ਜ਼ਤਦਾਰ ਕuੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕ$ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਫਰ
ਤJਚੀ ਸJਚਦਾ ਮY ਵੀ ਕਰਲ4? ਹJਰ ਿਕ$G ਸਾਲ ਸੜਕ4 ਅU ਗਰਾਜ4 ‘ਚ ਰu&ੂੰਗਾ?
ਮY ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਤ6 ਬuਰੀ ਿਜ$ਦਗੀ ` ਇਹ ਗJਿਰਆਂ ਦੀ ਜ$ਨਤ ‘ਚ ਿਵ7ਚ।
ਲ7ਗਦ: ਪਿਹਲ1 ਪਰਵਾਸੀ ਕuਝ ਖ7ਟ ਗਏ, ਪਰ ਅ7ਜ ! ਸuਪG ਲ:ਣ ਵਾਿ&ਆ ਲਈ ਗ7ਲ ਹJਰ `। ਅਸX
ਤ4 ਇ7ਥ1 ਆ = ਫਸ ਗਏ! ਉਂਝ ਕuਝ ਕਾਮਯਾ ਬ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਆਦਾ ਟ7ਕਰ4 ਹੀ ਮਾਰ! ਸਨ।
ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਨਹX ਸਨ ਸਕ!, ਇ7ਥ1 ਵੀ ਔਖ1 ਸਨ। ਜਦ ਉਨD4 ; ਿਮਲਆਿ ਮY ਇਹ ਸਭ ਮuਬਾਲਗਾ
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ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਨਹX ਸਨ ਸਕ!, ਇ7ਥ1 ਵੀ ਔਖ1 ਸਨ। ਜਦ ਉਨD4 ; ਿਮਲਆਿ ਮY ਇਹ ਸਭ ਮuਬਾਲਗਾ
ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਮY ਵ1ਖ ਿਲਆ ਿਕ ਇ7ਥ1 ਰਣਜੀਤਪu ਰ ਵ4ਗ ਦ6 ਰ$ਗ ਸੀ। ਇ7ਕ `ਰਤ
ਅ$ਗ1ਜ਼, ਇ7ਕ ਦਿਹਸ਼ਤ ਅ$ਗ1ਜ਼! ਸ7ਚ ਸੀ ਅ$ਗq1ਜ਼ ਹਰ ਗ:ਰ ਮuਲਕੀ ; ਅਸਲੀ ਇ$ਗਲYਡ ਤ6 ਪਰD4 ਰ7ਖਣ1
ਚਾਹu$! ਸਨ। ਹਰ ਪਰ!ਸੀ ; ਲ$ਡਨ ! ਮਹ7ਿਲਆਂ ‘ਚ ਬ$ਦ ਕਰ= ਰ7ਿਖਆ ਹJਇਆ ਸੀ, ਿਜਵK ਭ1ਡ4
! ਵਾੜ1 ‘ਚ ਰ7ਖ1 ਹJਣ। ਸਾਊਥਹਾਲ ਵੀ ਇ$ਝ ਸੀ, `ਂਡਜ਼ਵਰਥ ਵੀ ਅU ਇਲਫ_ਡ ਵੀ। ਸਾਰ1 ਪ$ਜਾਬੀ,
ਸJਮਾਲੀ, ਗuਜਰਾਤੀ ਅU ਪJਲਸਕੀ ਇ7ਥ1 ਢ1ਰੀ ਕੀU ਹJਏ ਸਨ। ਿਜ$ਨD4 ! ਬ7ਚ1 ਪੜD ਗਏ ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ
ਿਨ7ਕ& ਜ4! ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਤਾ ਲ7ਿਗਆ।
ਉਨD4 ਸਭ ; ਿਮਲਣ ਬਾਅਦ ਮJਹਨ G ਮ:; ਇ7ਕ ਮu$ਡ1 ਦਾ ਨ$ਬਰ ਿਦ7ਤਾ। ਚ$ਗੀ ਗ7ਲ ਹJਈ ਨਹX
ਤ4 ਤJਚੀ ਨਾ& ਸੜਕ4 U ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲ7ਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨ$ਬਰ ਸu7ਖ1 ਦਾ ਸੀ। ਮY ਹੀ ਉਸ ; ਤਾਰੀ ਨ4
ਿਦ7ਤਾ। ਉਸ; ਇ$ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮ:; ਰਿਹਣ ਲਈ ਥ4 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅU ਨrਕਰੀ। ਸu7ਖਾ ਇ7ਕ
ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਸੀ ਿਜਸ ; ਅ$ਗq1ਜ਼ ਪhਡ ਸ਼ਾਪ ਸਦ! ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਅ7ਧੀਆਂ ਚੀਜ਼4
ਇ7ਕ ਪhਡ ਲਈ। ਮ:; ਕ$ਮ ਿਸਖਾ ਿਦ7ਤਾ। ਿਟਲ ! ਿਪ7ਛ1 ਖੜDਨਾ, ਅU ਪ:ਿਸਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨਾ।
ਦuਕਾਨ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਪਠਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਸਵ1ਰ1 ਖJpਹ = ਚਾਬੀਆਂ ਸu7ਖ1 ਕJ& ਛ7ਡ ਜ4ਦਾ ਸੀ।
ਪਰਛਾਵK ਢਲਨ U ਮY ਆ ਖਲ6ਦਾ ਸੀ। ਅ7ਠ ਘ$ਟ1 ਲਈ ਕ$ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦuਕਾਨ ! ਉਪਰ ਕਮਰਾ ਸੀ
ਿਜਥ1 ਸਸਤਾ ਿਜਹਾ ਪਲ$ਘ ਡਾਿਹਆ ਸੀ। ਪਿਹਲ4 ਮY ਉਸU ਪYਦਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਸu7ਖਾ। ਸu7ਖ1 ; ਖਾਣਾ
ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹX ਸੀ, ਮ:; ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪYਦਾ ਸੀ। ਬਾਥਰTਮ ਗ$ਦਾ ਸੀ, ਲਵਾਬJ (ਟJਇਲਟ)
ਵੀ।ਸਭ ਗਰਦ ਨਾ& ਭਿਰਆ ਸੀ। ਪ:ਸ1 ਬਹuਤ ਘ7ਟ ਿਮਲ! ਸੀ। ਇ7ਥ1 ਸਾਲ ਬੀਿਤਆ। ਇਸ ਸਾਲ
ਿਵ7ਚ ਮY ਵ1ਿਖਆ = ਜJ ਪ$ਜਾਬ ‘ਚ ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਿਸਖਾਉਂ ! ਸੀ ਸuਆਹ ਖ1ਹ ਸੀ। ਕJਈ ਉਸ ਤਰਾ ਦੀ
ਇ$ਗਿਲਸ਼ ਬJਲਦਾ ਨਹX ਸੀ। ਕ! ਵੀ ਇਨD4 ਲJਕ4 ਦੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਦੀ ਸਮਝ ਪYਦੀ ਨਹX ਸੀ! ਪਿਹਲ4
ਪਿਹਲ4 ਤ4 ਗJਿਰਆਂ ਨਾ& ਬJਲਣ ਤ6 ਵੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਪਤਾ ਲ7ਗਾ ਿਕ ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ! ਕਈ
ਰ$ਗ G। ਊਚੀ ਪੜDਾਈ ਵਾਿ&ਆਂ ਦੀ ਬJਲੀ ਹJਰ ਸੀ, ਅU ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸuਰ ਦuਬਾਅ ਹJਰ ਸੀ।
ਿਜਆਦਾ ਗJਰ1 ਤ4 ਝu7ਡT ਡ$ਗਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਨD4 ! ਜਵਾਕ ਕਾਿ&ਆਂ ਵ4ਗ ਬJਲਣਾ ਪਸ$ਦ ਕਰ! ਸੀ।
ਨਾ&ੇ ਿਜ7ਥ1 ਇ$ਡੀਆ ਿਵ7ਚ ਸਾਰ1 ਇ7ਕ ਰ$ਗ4 ! ਲJਕ ਸੀ, ਭਾਵK ਪ7= ਰ$ਗ ! ਜ4 ਦu7ਧ ਰ$ਗ !; ਇ7ਥ1
ਦuਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕ_ਮ ਸੀ। ਕJਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹX ਸੀ। ਪਰ ਮuਸਲਮਾਨ4 ; ਨਫਤਰ ਕਰ!
ਸੀ। ਉਨD4 ਲਈ ਹਰ ਪ7ਗ ਵਾ&ਾ ਮuਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅU ਹਰ !ਸੀ ਆਦਮੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਾ; ਸਭ
; ਪ:ਕੀ ਆਖ! ਸੀ।
ਗJਿਰਆਂ ਦੀ ਗ7ਲ ਤ4 ਵ7ਖਰੀ ਸੀ। ਸਾਡ1 ਲJਕ ਜJ ਇਸ !ਸ਼ ! ਜ$ਮ1 ਸਨ, ਸਾ; ਚ$ਡਾ&4 ਤ6 ਨੀਚ1
ਸਮਝ! ਸੀ। =ਵਲ ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਬJਲਣਾ ਚਾਹu$! ਸੀ ਅU ਪ$ਜਾਬੀ ਿਹ$ਦੀ ਬJਲਣ ਵਾ&ੇ ; ਬu7ਧਹੀਨ ਸਮਝ!
ਸੀ। "ਆਫ ਦਾ ਬਾਓਟ ਫq:ਸ਼ੀ" ਸ7ਦ! ਸੀ। ਕਲਚਰ ! ਤ_ਰ U ਉਨD4 U ਸਾਡ1 ਿਵ7ਚ ਬਹuਤ ਫਾਸਲਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸX ਹਮDਾਤੜ ਤਮDਾਤੜ ਹੀ ਰਿਹ$! ਸੀ। ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਮY ਮ$ਨਦਾ ਹ4 ਿਕ ਅਸX ਪ:ਿਸਆਂ ਲਈ
ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਸJਚ4 ‘ਚ ਤ$ਗ ਵੀ ਸੀ। ਉਨD4 ਿਵ7ਚ ਕJਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹX ਸੀ, ਕJਈ ਜਨਾਨੀ ਬ$! !
ਹ7ਕ4 ‘ਚ ਫਾਸਲਾ ਨਹX ਸੀ ਅU ਵ7ਢੀ ; ਤ4 ਨਫਰਤ ਕਰ! ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤ4 ਹਰ ਵਲ:ਤ ਦੀ ਵਾਸੀ
ਦੀ ਸ7ਿਭ ਅਤਾ ਸੀ। ਮJਹਨ G ਸu7ਖ1 ; ਦ7ਿਸਆ ਸਾਊਥਹਾਲ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਸਲਾਓ ਦuਕਾਨ ਸੀ ਿਜ7ਥ1 ਵ7ਧ
ਪ:ਸ: ਿਮਲ! ਸੀ, ਅU ਉਨD4 ; ਇ7ਕ ਕਾਮ1 ਦੀ ਲJੜ ਸੀ। ਜਦ ਸu7ਖ1 ; ਨrਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਉਸ G
ਦuਕਾਨਦਾਰ ਨਾ& ਿਮ$ਨਤ4 ਕੀਤੀਆਂ ਮ:; ਵੀ ਨrਕਰੀ !ਣ ਲਈ। ਬ$ਦਾ ਿਸ7ਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਿਜਸ G
ਸuਬਕ!ਸ਼ ਹJਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਈ ਮ$ਨ ਿਗਆ। ਮ:; ਮਹੀG ਦਾ ਛ1 ਸ_ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਸu7ਖ1 G ਤ4 ਵਾਪਸ
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ਸuਬਕ!ਸ਼ ਹJਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਈ ਮ$ਨ ਿਗਆ। ਮ:; ਮਹੀG ਦਾ ਛ1 ਸ_ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਸu7ਖ1 G ਤ4 ਵਾਪਸ
ਪ$ਜਾਬ ਪ:ਸ1 ਭ1ਜਣ1 ਸੀ, ਪਰ ਮY ਆਪਣ1 ਲਈ ਰ7ਖ1। ਹuਣ ਮY ਵੀ ਇ$ਗਲYਡ ਵ1ਖਣਾ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਪਿਹਲ4 ਿਦਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪYਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕ$ਮ ਮuਕ ਜ4ਦਾ ਸੀ ਨXਦ ਭਾਰT ਹJ ਜ4ਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ;
ਕ$ਮ ਲ:ਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸu7ਖਾ ਕਦ ਦਾ ਇ7ਥ1 ਆਇਆ ਅU ਕ$ਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮuਲਕ ਤ4 ਵ1ਿਖਆ ਨਹX।
ਿਕਉਂਿਕ ਮ1ਰ1 ਵ4ਗ ਦJ ਨ$ਬਰ ਬ$ਦਾ ਸੀ ਟ:ਕਸੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹX ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਗਲ4 ਵ4ਗ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਕ$ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ:ਸ1 ਮ4-ਿਪਓ ਕJ& ਜ4! ਹJਣ ਕਰ= ਖuਦ ਅਨ$ਦ ਨਹX ਲ: ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗuਿ$ ਡਆਂ G ਇਥ1 ਿਲਆਂਦਾ ਕਰ= ਛ1 ਸ_ ‘ਚ6 ਸ_ ਉਨD4 ; ਵੀ !ਣਾ ਪYਦਾ ਸੀ। ਕਾ&ੇ ਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ `
ਚJਰ ਪ:ਸ1 ਲu7ਟ! G। ਮ1ਰਾ ਇਸ ਥ4 ਵੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਿਗਆ। ਪਰ ਮY ਆਪਣ1 ਆਪ; ਹuਣ ਇਸ ਜ1pਹ
‘ਚ6 ਕ7ਢਣਾ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ ਿਜਵK ਿਕਵK ਵੀ। ਸu7ਖਾ ਤ4 ਇਮਾਨਦਾਰ `, ਪਰ ਮY ਨਹX ਇਸ ਤਰ4 ਦਾ ਬ$ਦਾ।
ਮ:; ਪਤਾ ਸੀ ਉਸG ਤ4 ਦਸ ਸਾਲ ਤ7ਕ ਵੀ ਇ7ਦ4 ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼4 ਉਠਾਉਣੀਆਂ G, ਪਰ ਵਲਾਇਤ
ਨਹX ਵ1ਖਣਾ, ਸu7ਖ ਨਹX !ਖਣਾ। ਮY ਹJਰ ਇ$ਝ ਨਹX ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮY ਤJਚੀ ; ਫJਨ ਕੀਤਾ।
ਮ1ਰੀ ਤਦਬੀਰ ਸੀ ਿਫਰ ਪਾਪੀ ਬਣਨ ਦੀ। ਤਾਰੀ ਮਾਰ= !ਵ ਵਾਪਸ ਿਲਓਣਾ ਸੀ। ਤJਚੀ ਹuਣ
ਤ7ਕ ਸੜਕ4 U ਸ਼ਰਾਬੀ ਹJ = ਅ7ਿਡਆਂ ਹ7ਥ4 ਨਾ& ਗਜ਼ਰ ਦਾ ਸੀ। ਿਨ7ਤ ਗਰਾਜ ‘ਚ6 ਿਨ7ਕ& = ਕ$ਮ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਰ = ਆਵਾਸ ਅਫਸਰ4 ! ਧ7= ਚੜD ਿਗਆ ਸੀ ਅU ਹJਰ ਕਈਆਂ ਨਾ& ਜਹਾਜ਼ U
ਇ$ਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭ1ਜ ਿਦ7ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਖਾ&ੀ ਹ7ਥ। ਪਰ ਤJਚੀ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਦਨ
ਓਹ ਿਕਸ1 ਅਮੀਰ ਲu7ਚ1 ਦੀ ਸ1ਜ ‘ਚ ਸ4ਝੀਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ4 ਉਸG ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਪ:ਰ ਰ7ਿਖਆ। ਦJ
ਮਿਹਿਨਆਂ ‘ਚ ਖTਬ ਪ:ਸ1 ਬਣਾ = ਇ7ਕ ਲu7ਚ ਮ$ਡਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਨ4 ਵਰਤ =
ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਕ! ਿਕਸ1 ਆਦਮੀ ਨਾ& ਜ4ਦਾ ਸੀ, ਕ! ਿਕਸ1 ਜਨਾਨੀ ਨਾ&। ਹਰ ਬਾਰ
ਪ:ਿਸਆਂ ਲਈ। ਜਦ ਇਹ ਕ$ਮ ਨਹX ਕਰਦਾ ਸੀ ਟ:ਕਸੀ ; ਜ7ਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ4 ਕuੜੀਆਂ ਦਾ
ਠਾਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮ1ਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ `ਂ ਵਲਾਇਤ ਿਵ7ਚ ਇ7ਕ ਦJਸ਼ੀ ਕ$ਮ `ਂ ਜਦ ਕ$ਜਕ ਦੀ
ਵ7ਸ ਕਰ! `, "ਗਰTਿਮ$ਗ" ਕਰ! ਆਦਮੀ ; ਖ਼uਸ਼ ਰ7ਖਣ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕuਆਰੀ ਦਾ ਿਜਸਮ ਵ1ਚ!
G। ਕuੜੀ ਭਾਵK ਸਕTਲ ਜ4ਦੀ ਹJਵ,1 ਪਰ ਟ:ਕਸੀ ਵਾ&ੇ ਜ4 ਹJਰ ਬ$! ਉਸ ; ਅ7ਡ1 ‘ਚ ਲ: ਜ4! G। ਜ1 ਕu7ਝ
ਬJ&ੀ ਮ4-ਿਪਓ ; ਜ4 ਿਫਰ ਉਸ; ਮਾਰ ਿਦ$! G। ਆਮ ਗ7ਲ ਬਣ ਗਈ ` ਿਕ ਕuੜੀਆਂ ਿਜਆਦਾ
ਗJਰੀਆਂ ਸਨ, ਅU ਵ7ਸ ਕਰਨ ਵਾਲ1, ਗਰTਮਰ ਪ$ਜਾਬੀ ਹu$! ਸਨ। ਆਮ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ! ਵਾਸੀ, ਪਰ
ਕ! ਕ! ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕ$ਮ ਿਵ7ਚ ਪ$ਗ1 ਲY! ਸੀ। ਕu7ਝ ਪ$ਜਾਬਣ4 ਵੀ ਿਵ7ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ
ਕਰ ਇ$ਡੀ ਆਂ ਤ6 ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜ4 ਿਸ7ਖ ਘਰ4 ਦੀਆਂ ਭJ&ੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਜ$ਨD4 ; ਿਪਆਰ !
ਵਾਇ! ਿਦ7U ਗਏ ਸੀ। ਤJਚੀ G ਤ4 ਹuਣ ਇ$ਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚ7ਕਰ ਮਾਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ; ਵ7ਡਾ
ਿਬਜ਼ਨਸਮਾਨ ਆਖ! ਸੀ। ਮY ਵੀ ਇਸ ਟJਲ1 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹJ ਿਗਆ।
ਮY ਰਾਤ ; !ਵ ਨ4 ਹ1ਠ ਟ:ਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਿਦG ਬਾਰ4 Uਰ4 ਸਾਲ4 ਦੀਆਂ ਕuੜੀਆਂ ;
ਸਕTਲ4 ‘ਚ6 ਿਮ7ਠੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਕਰ= ਦJਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਿ&ਆਂ G ਤ4 ਪu&ਸ ; ਤਾਰੀ ਨ4
ਿਦ7ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤ4 ਚJਰ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਗu$ਮ ਿਗਆ ਸੀ! ਜਦ ਕJਈ ਬ1ਵਕTਫ਼ ਕuੜੀ ਫਸਾ ਲਈ, ਉਸ
; ਪਿਹਲ4 ਆਪ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹ=, "ਆਏ ਲਵ ਯT." ਬਾਅਦ ਤJਚੀ ! ਗYਗ ਕJ&
ਕਸਬਨ ਬਣਾ= ਵ1ਚ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਜ1 ਕJਈ ਕuੜੀ ਉਲਾਹਮਾ !ਵ1, ਉਸ ; ਦ7ਸਦਾ ਸੀ ਜ1 ਬਹuਤਾ ਰ_&ਾ
ਪਾਇਆ ਤ4 ਉਸ ! ਟ7ਬਰ ; ਮਾਰ ਮuਕਾਉਣਾ `। ਸ_ਖ1 ਪ:ਸ1 ਬਣ! ਗਏ ਇਸ ਤਰ4। ਟ:ਕਸੀ ਆਮ
ਚ$ਗ1 ਬ$! ਚਲਾਉਂ! ਸੀ, ਪਰ ਿਮ$ਨੀ ਕ:ਬ4 ‘ਚ ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਬ$! ਨਕਲੀ ਆਿਗਆ ਪ7ਤਰ ਨਾ& ਦਾਖਲ
ਹJ ਜ4! ਸਨ। ਹਰ ਰਾਤ ਮY ਸੜਕ4 ! ਗ$! ਿyਸ਼ !ਖਦਾ ਸੀ। ਪuਰਸ਼ ਆਵਦੀਆਂ ਸਤਵ$ਤੀਆਂ ! ਿਪ7ਠ4
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ਹJ ਜ4! ਸਨ। ਹਰ ਰਾਤ ਮY ਸੜਕ4 ! ਗ$! ਿyਸ਼ !ਖਦਾ ਸੀ। ਪuਰਸ਼ ਆਵਦੀਆਂ ਸਤਵ$ਤੀਆਂ ! ਿਪ7ਠ4
ਿਪ7ਛ1 ਰ$ਡੀਆਂ ਨਾ& ਕਾਮ ਕਰ! ਸੀ। ਲJਕਲ ਗJਰ1 ਗJਰੀਆਂ ਕਲ7ਬ4 ‘ਚ6 ਿਨ7ਕ&! ਸ਼ਰਾਬੀ ਹJਏ ਸੜਕ4
U ਸ਼ਰD ਲਾ ਛ7ਡ! ਸੀ ਜ4 ਉਲਟੀ ਕਰ! ਸੀ। ਆਪਸ ਿਵ7ਚ ਹ7ਟ1-ਕ7ਟ1 ਮu$ਡ1 ਲੜ! ਵੀ ਸੀ। ਕਲ7ਬ4 !
ਰਾਿਖਆਂ ਨਾ& ਲੜ! ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਿਹ$ਦੀ ਿਫਲਮ4 ‘ਚ ਸਾਡ1 ਲJਕ ਵੀ ਇ$ਝ ਿਦਖਾਉਂ! G ਪਰ ਸਚਾਈ
ਿਵ7ਚ ਸਾਡ1 ਲJਕਲ ਲJਕ ਿਗਣਤੀ ! ਸੀ। ਿਜਆਦਾ ਤ4 ਪੜDਾਈ ਵ7ਲ ਜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਰu7ਝ1 ਰਿਹ$!
ਸਨ। ਿਸਵਾ ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਕu7ਝ ਲJਕ4 !।
ਟ:ਕਸੀ ਿਵ7ਚ ਲ$ਡਨ !ਖ ਿਲਆ। ਸ7ਚ-ਮu7ਚ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇ7ਕ ਪਾਸ1 ਸ਼ਿਹਰ ਭ7ਦਰ
ਪuਰਖ ਵ4ਗ ਸੀ ਪਰ ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਿਜ$ਝ ਓਹੀ ਪuਰਖ ਲu7ਚਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਉਚ7ਕਾ ਸੀ! ਪਰ
ਨਾ& ਹੀ ਇਿਤਹਾਸ ਸੀ, ਲ$ਬ1 ਲ$ਬ1 ਿਬਜਮ$ਦਰ ਸਨ, ਰhਖ ਸੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਨ, ਕਲਾ ਸੀ,
ਸ$ਗੀਤ ਸੀ। ਸਾਿਹਤ ਨਾ& ਗJਰ1 ਇ$ਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰ! ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਹ7ਥ ਿਵ7ਚ ਰਸਾਲ1, ਨਾਵਲ ਆਿਦ
ਸਨ। ਦuਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕ_ਮ ਇ7ਥ1 ਰਿਹ$ਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਮuਲਕ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਇ7ਥ1। ਜJ
ਕuਝ ਵਿਰDਆਂ ਲਈ ਦuਕਾਨ4 ‘ਚ ਖੜD = !ਖ ਨਹX ਸਿਕਆ, ਟ:ਕਸੀ ਚਲਾ = !ਖ ਿਲਆ। ਕ! ਗJਰ1
ਸਵਾਰ ਦTਰ ਲ: = ਜਾਣ1 ਪY! ਸੀ। ਮ:ੜ ਇਸ ਤਰ4 ਵ1ਖ ਿਲਆ ਿਜਵK ਪ$ਜਾਬ ਵ4ਗ ਿਪ$ਡ4 ‘ਚ ਰਿਹ$!
ਸਨ।ਖupਹ1 ਚ$ਗ1 ਘਰ, ਖu7pਹ1 ਖ1ਤ ਅU ਸu$ਦਰ ਬਾਗ। ਪਰ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤ6 ਇਹ ਦuਨੀਆ ਿਜਆਦਾ
ਦTਰ ਸੀ। ਸਾਊਥਾਹਲ ‘ਚ ਤ4 ਮਕਾਨ ਉlU ਮਕਾਨ ਸੀ। ਸਭ ਜuੜ1 ਿਜ$ਝ ਸ$ਗ& ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹJਣ।
ਿਜ$ਨਾ ਥ4 ਇ7ਕ ਿਪ$ਡ ਦੀ ਹਵ1ਲੀ ! ਚਮਨ ‘ਚ ਸੀ ਓG ‘ਚ ਤ4 ਸਾਊਥਹਾਲ ! ਦJ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਂਝ
ਪੜD1 ਿਲਖ1 ਪ$ਜਾਬੀ ਵੀ ਰੀਤ ਛ7ਡ =, ਜੜ4 ਛ7ਡ = ਬਾਹਰ ਿਨ7ਕ& = ਇਨD4 ਇਲਾਿਕਆਂ ‘ਚ ਵ7ਸਣ
ਲ7ਗ ਪਏ ਸੀ।
ਟ:ਕਸੀ ਿਵ7ਚ ਲ$ਡਨ !ਖ ਿਲਆ, ਮ1ਰਾ ਲ$ਡਨ। ਿਕ$ਗ ਕਰਾਸ ! ਸੜਕ4 U ਅ7ਧੀਆਂ ਨ$ਗੀਆਂ
ਅਫ਼ੀਮਣ4 ਿਪ$ਡ1 ਵ1ਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਰJਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸU। ਹਰ ਕJ& ਦ7ਲਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਨD4 ;
ਕu7ਟਦਾ ਜ1 ਉਸ; ਦਸਵ$ਧ ਨਾ ਿਦ$ਦੀਆਂ। ਹਰ ਸੜਕ U ਗu$ਡ1 ਅਫ਼ੀਮ ਵ1ਚ! ਸੀ। ਪu&ਸ ਿਵ7ਚ ਵੀ ਹਰ
ਪ$ਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ4 ‘ਚ6 ਇ7ਕ ਸਾਡ1 ਵਰਿਗਆਂ G ਜ1ਬ ਿਵ7ਚ ਰ7ਿਖਆ ਸੀ। ਸਭ ; ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਹ$ਦuਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਗਿਹਣ1 ਰ7ਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ7ਲ1 ਰਿਹ$! ਵਡ1ਿਰਆਂ ; ਲu7ਟ!
ਸੀ, ਹਰ ਬੀਬੀ ਤ6 ਸੜਕ U ਕu7ਝ ਨਾ ਕu7ਝ ਖJਹ ਲY! ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗYਗ ਵੀ ਇਨD4 ਚ7ਕਰ4 ‘ਚ ਸੀ। ਹ_&ੀ
ਹ_&ੀ ਇਸ ਤਰ4 ਮY ਆਵਦਾ ਫਲ:ਟ ਲ: ਿਲਆ ਸੀ। ਇ7ਥ1 ਤJਚੀ ਵੀ ਆਵ! ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਤJਚੀ ਵੀ ਸ਼:ਤਾਨ ਿਨ7ਕਿ&ਆ। ਉਸ G ਸਕੀਮ ਸ਼uਰT ਕਰ ਲਈ ਿਜ7ਥ1 ਗuਰਦuਆਰਆਿz ਤ6 ਬਿਚਆ ਮਾਲ
ਖਰੀਦ = ਉਨD4 ਹੀ ਦuਕਾਨ4 ; ਵ1ਚਦਾ ਸੀ ਿਜ7ਥ6 ਲJਕ4 G ਪਿਹਲ4 ਖਰੀਿਦਆ ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਮY ਵੀ ਇਸ
ਕ$ਮ ‘ਚ ਪ: ਿਗਆ।
ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸJਚJ ਿਕ ਇਹ ਮuਲਕ ਇ$ਡੀਆ ਵਰਗਾ ਹੀ `। ਸਾ; ਪTਰਾ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਅਸX ਫੜ1
ਜਾਵ4ਗ1। ਕ;ਨ ਤ6 ਡਰ! ਸੀ। ਇ7ਥ1 ਜ1 ਦJਸ਼ੀ ਫੜ ਹJ ਜ4ਦ: ਤ4 ਲJਕ4 ; ਇਨਸਾਫ ਿਮਲ ਜ4ਦਾ `।
ਬਹuਤ ਘ7ਟ ਚ4ਸ ਹਨ ਵ7ਢੀ !ਣ ਜ4 ਲ:ਣ !। ਦu7ਧ ਦਾ ਦu7ਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣ! ਸੀ ਇ7ਥ1
! ਜ7ਜ। ਵ7ਡ1 ਲJਕ4 ਜ4 ਵ7ਡ1 ਦJਸ਼4 ‘ਚ ਹਰਾਮੀ ਵੀ `ਗ1 ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਜ਼$ਦਗੀ U ਕJਈ
ਅਸਰ ਨਹX ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਿਰਸ਼ਵਤ ਕJਈ ਿਦ$ਦਾ ਜ4 ਲYਦਾ ਨਹX ਸੀ । ਗJਿਰਆਂ ਅU ਇ7ਥ1 ਪ&ੇ ਹJਏ
ਪ$ਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ7ਚ `। ਪਰ ਅਸX ਤ4 ਪ$ਜਾਬ ! ਪ&ੇ ਹJਏ ਸ4 ਅU ਨ$ਬਰ ਇ7ਕ ਤ$ਗਿਦਲ
ਖJਚਰ ਕਮੀG ਸ4!
ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮ1ਰ1 ਫਲ:ਟ ‘ਚ ਬu7ਧT ਤJਚੀ G ਇ7ਕ ਨ{ ਸਾਲ4 ਦੀ ਕuੜੀ ਮT$ਹ ਕਾ&ੇ ਕਰ! G ਮਾਰ
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ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮ1ਰ1 ਫਲ:ਟ ‘ਚ ਬu7ਧT ਤJਚੀ G ਇ7ਕ ਨ{ ਸਾਲ4 ਦੀ ਕuੜੀ ਮT$ਹ ਕਾ&ੇ ਕਰ! G ਮਾਰ
ਿਦ7ਤੀ। ਮY ਫਸ ਿਗਆ। ਗYਗ G ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲਾਸ਼ ; ਠ^ਮਜ਼ ਦਿਰਆ ਦੀ ਡu$ਘਾਈ ‘ਚ ਸu7ਟਣ ਲਈ।
ਪਰ ਹuਣ ਪu&ਸ ਤ4 ਸਾਡ1 ਮਗਰ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮ:; ਹuਕਮ ਹJਇਆ ਉਸਨu$ ਸTਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸJ ਮY
ਤJਚੀ ; ਸਾਊਥਹਾਲ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਲ: ਿਗਆ ਆਵਦੀ ਟ:ਕਸੀ ਿਵ7ਚ। ਰਾਹ ਿਵ7ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਾਈ ਿਗਆ।
ਇਸ ਤਰ4 ਅਸX ਮਾਰਗ:ਟ ਪu7ਜ1 ਜJ ਕYਟ ਦਾ ਇ7ਕ ਸਮu$ਦਰੀ ਨਗਰ `। ਇ7ਥ1 ਉਸ; ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ6 ਨਾ&
ਲ: = ਸ਼ਰਾਬ ! ਸਰTਰ ‘ਚ ਹਸ! ਹਸ! ਬੀਚ U ਪਹu$ਚ ਗਏ। ਉlਥ1 ਇ7ਕ ਘਾਟ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਵਧੀ ਹJਈ
ਬ4ਹ ਵ4ਗ ਸਮu$ਦਰ ‘ਚ ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ! ਸ਼ਤੀਰ ਹ1ਠ ਬਿਹ ਗਏ ਸਨ। ਪ$ਜ ਸਾਲ ਹJ ਗਏ ਸੀ ਜਦ
ਦਾ ਮY ਿਕਸ1 ਦਾ ਖTਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹuਣ ਓਹੀ !ਵ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮY ਤJਚੀ ! ਿਸਰ ਉlU
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਲਫਾਫਾ ਪਾ ਿਦ7ਤਾ। ਿਫਰ ਿਖਿ7 ਚਆ ਜJਰ ਨਾ&। ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਰJਕ ਿਦ7ਤਾ। ਮ7ਛੀ
ਵ4ਗ ਵ7ਟ ਖ4ਦਾ ਤੜਫਦਾ ਮਰ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਮY ਉਸ ; ਪਾਣੀ ਿਵ7ਚ ਿਸ7ਟD ਿਦ7ਤਾ। ਪu&ਸ ; ਲ7ਗTਗਾ
ਿਕ ਕJਈ ਸ:ਲਾ ਨੀ ਡu7ਬ ਿਗਆ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗ1 ਕu7ਝ ਨਹX ਪ7ਲ1
ਪ:ਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤJਚੀ ਫ_ਜੀ ਸੀ। ਮY ਟ:ਕਸੀ ਗ:ਟਿਵਕ ! ਹਵਾਈ ਅ7ਡ1 U ਛ7ਡ = ਟਰ1ਨ ‘ਚ ਘਰ ਆ
ਿਗਆ। ਅਗਲ1 ਿਦਨ ਫਲ:ਟ ਵ1ਚਣ ਲਈ ਲਾ ਿਦ7ਤਾ ਅU ਸਾਊਥਹਾਲ ‘ਚ6 ਿਨ7ਕ& ਿਗਆ। ਗYਗ G ਪ:ਸ1
ਿਦ7U ਸੀ ਅU ਮ:; ਬਰਿਮ$ਗਮ ਭ1ਜ ਿਦ7ਤਾ। ਫਲ:ਟ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਹuਣ ਮY ਨਵK ਟJਲ1 ਦਾ
ਤਲ$ਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ‘ਚ ਪ$ਜਾਬੀ ਬਹuਤ G। ਨਵX ਿਜ$ਦਗੀ ਸ਼uਰT ਕਰਨ ਲ7ਗਾ ਸੀ। ਸਾਡ1
ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨ4 ਜ:ਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹuਣ ਮ1ਰਾ ਵੀ ਿਚ7ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗuਿ$ ਡਆਂ
ਉlU ਰਾਜ ਕਰਨ ;। ਇ7ਥK ਮ1ਰਾ ਤਨ7ਜਲ ਸ਼uਰT ਹJਇਆ।
ਜ:ਜ਼ੀ ਿਸ7ਖ4 ਦਾ ਮu$ਡਾ ਸੀ। ਿਸਰ ਢਿਕਆ ਹu$ਦਾ ਸੀ ਪ7ਗ ਨਾ&, ਪਰ ਹਰ ਰਾਤ ਪ7ਬ4 ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪXਦਾ
ਸੀ। ਅਫ਼ੀਮ ਵੀ ਖ4ਦਾ ਸੀ ਅU ਲJਕ4 ; ਡਰਾ = ਰ7ਖਦਾ ਸੀ। ਫT7ਟਬਾਲ ਲਈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ।
ਐਸਟਨ ਿਵਲਾ ਦਾ ਸ਼hਕੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੀ, ਪ$ਜਾਬੀ ਮਸ4 ਬJ& ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮ1ਰ1
ਵਰਗ1 ਗYਗ ‘ਚ ਚਾਹੀ! ਸਨ। ਮ1ਰੀ ਵੀ ਹuਣ ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਮ1ਰਾ ਜ:ਜ਼ੀ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕ$ਮ ਸੀ
ਪ$ਜਾਬ ! ਗ:ਰ ਕਾ;ਨੀਆਂ ; ਨrਕਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣਾ। ਸਾ; ਪ:ਸਾ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵ7ਚ6 ਉਨD4 ; ਵੀ
ਿਹ7ਸਾ ਿਦ$! ਸ4। ਕu7ਝ ਫ_ਜੀਆਂ ; ਉਸਰਈਆ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਕu7ਝ ਦuਕਾਨ4 ਿਵ7ਚ ਅU ਕu7ਝ ਲu7ਚ1
ਕ$ਮ4 ਲਈ। ਜ:ਜ਼ੀ ! ਗuਲਾਮ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰ1। ਕਰਾਏ U ਰਿਹ$! ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡ1 ਘਰ4 ਿਵ7ਚ, ਸJ
ਸਾ; ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਗਾਰਡਨ ਿਵ7ਚ ਕuੜD ਖੜD1 ਕੀU ਸੀ ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਹJਰ ਰ7ਖ =
ਕਰਾਇਆ ਲ: ਸਕ! ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਕ$ਮ ਨਹX ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮY ਅਫੀਮ ਵ1ਚਦਾ ਸੀ ਜ4 ਇ$ਡੀਆਂ ਤ6
ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪ$ਜਾਬਣ4 ਦਾ ਨਕਲੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ = ਪ:ਸ1 ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕu7ਝ ਕuੜੀਆਂ ; ਮY
ਰ$ਡੀਆਂ ਬਣਾ = ਰ7ਿਖਆ ਸੀ। ਇ7ਦ4 ਤ4 `ਂ ਨਹX ਸੀ ਿਕ ਉਨD4 ! ਿਰਸUਦਾਰ4 ; ਜ4 ਸ=–ਸਬ$ਧੀਆਂ
; ਪਤਾ ਲ7ਗ ਜ4ਦਾ। ਪ$ਜਾਬੀ ਤ4 ਪਾਗਲ G ਪ:ਸ1 ਲਈ ਅU ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਮY ਤ4 ਹuਣ ਤ7ਕ
ਵ1ਖ ਚuਿ7 ਕ ਆ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਕJਈ ਏਥ1 ਰਿਹ = ਉਨD4 ; ਸ7ਚ ਦ7ਸਦਾ, ਉਹ ਮ$ਨ! ਹੀ ਨਹX। ਜਦ
ਝTਠ ਬJਲ = ਕਹੀਏ ਿਕ ਪ7ਛਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕ4 ‘ਚ ਸJਨਾ `, ਸਭ ਮ$ਨ ਜ4! G। ਪਿਹਲ4 ਮY ਪ$ਜਾਬ ‘ਚ6
ਲJਕ4 ; ਇ7ਥ1 ਭ1ਜਦਾ ਸੀ ਪ:ਸ1 ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜJ ਮਰਜ਼ੀ ਹJਣਾ ਹJਵ1 ਉਨD4 ;। ਹuਣ ਿਜਹੜ1 ਆਏ ਹJਏ
ਸੀ ਉਨD4 ! ਿਫਰ ਕ7ਪੜ1 ਲਾਹu$ ਦਾ ਸੀ। ਚ$ਗੀ ਤਰ4 ਨਚJੜਦਾ ਸੀ, ਵਲਾਇਤ ! ਸuਪG ਲ:ਣ ਵਾਿ&ਆਂ
;!
ਜ:ਜ਼ੀ ਕ7ਦ ਦਾ ਲ$ਬਾ ਸੀ। ਅ7ਖ4 ਉਕਾਬੀ ਸਨ, ਨ7ਕ ਿਤ7ਖਾ ਅU ਰ$ਗ ਗJਰਾ। ਦ$ਦ ਰਾਸ਼ਕੀ ਵ$ਗ
ਚuਰਟ ਿਚ7ਥ! ਸੀ। ਜਦ ਲJਕ4 ‘ਚ ਹu$ਦਾ ਸੀ ਇ$ਝ ਨਹX ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਤ4 ਸੀ, ਪਰ
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ਚuਰਟ ਿਚ7ਥ! ਸੀ। ਜਦ ਲJਕ4 ‘ਚ ਹu$ਦਾ ਸੀ ਇ$ਝ ਨਹX ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਤ4 ਸੀ, ਪਰ
ਗuਰਦuਆਿਰਆਂ ‘ਚ ਜ4 ਟ7ਬਰ ! ਸਾਹਮਣ1 ਨਹX, ਹ4 ਪ7ਬ4-ਕਲ7ਬ4 ਿਵ7ਚ ਜ਼ਰTਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰ1
ਉਸ ਤ6 ਡਰ! ਸਨ, ਿਸਵਾਏ ਮ1ਰ1। ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਿਦਨ ਬੀU ਡਰ ਘਟਦਾ ਿਗਆ ਉਸ ਤ6। ਇਸਦਾ ਉਹ;
ਵੀ ਪTਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇ7ਕ ਬਾਰ ਮY ਉਸ! ਨਾ& ਅU ਉਸ! ਝJ&ੀ ਚu7ਕਣ ਵਾਿ&ਆਂ ਨਾ& ਬ:ਠਾ ਸੀ ਜਦ
ਉਸG ਮ:; ਿਕਹਾ, ਕਸਵX ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ, "ਓਏ ਮ4 ਿਦਆ ਟਿਕਆ, ਇ$ਡੀਆ ਵਾ&ੇ ਆਪ; ਕੀ
ਸਮਝ! G?"
"ਮY ਕੀ ਸਮਝਦ4? ਕuਛ ਨDX ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ?"
"ਸਾ&ਾ ਫq:ਸ਼ੀ ਅਜ1 ਕ7ਲD ਆਇਐ U ਸJਚਦ: ਕuਰਸੀ ਿਮਲ ਜਾਣੀ ਏ ਨਾ?"
"ਿਕਹੜੀ ਕuਰਸੀ? ਮY ਤ4 ਕuਝ ਨਹX ਿਕਹਾ।"
"ਮ4-ਚJਦ… ਜਦ6 ਦਾ ਆਇਐਂ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ Uਰੀ ਿਤ7ਖੀ ਅ7ਖ `।"
"ਸ਼ਰਾਬ ਬਹuਤੀ ਪੀਤੀ ਲ7ਗਦੀ ਏ। ਹ4 ਮY ਕਾਮਯਾਬ ਜਰTਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹu$ਨ4…ਪਰ ਤ:;
ਡਰਾਵ4? ਨਹX। ਆਸ ਪਾਸ ਵ1ਖ ਜ:ਜ਼ੀ। ਲuਕ ਐਟ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ…ਵ1ਖ ਉਸ ਕJ& ਸਹਣ1 ਕ7ਪੜ1 G …
ਉਸ ਕJ& ਗ7ਡੀ…ਉਸਦੀਆਂ ਬ4ਹ4 ‘ਚ ਮ1ਮ `…ਦ:ਟਸ ਵਟ ਆਏ ਵ4ਟ… ਇਨD4 ਪ7ਬ4 ਦਾ ਰਾਜਾ ਤT$
ਏਂ..ਠੀਕ..ਪਰ ਮY ਤ4 ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ4ਗਾ…ਸJਹਣ1 ਕ7ਪੜ1, ਸJਹਣੀ ਕਾਰ ਅU ਇ7ਕ
ਸJਹਣੀ ਮJਹਣੀ ਬਾਹ4 ਿਵ7ਚ। ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦਾਦਾ।"
"ਤT?
$ ਐ ਪ:ਕੀ ਲਾਇਕ ਯT ਫਰਾਮ ਇ$ਡੀਆ?" ਦ7ਬ = ਹਸਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। "ਨk ਵ1..ਨrਟ
ਵਾਇਲ ਆਏ ‘ਮ ਦਾ ਿਕ$ਗ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਲ। ਿਸ$ਘ ਇਜ਼ ਿਕ$ਗ।"
ਪਤਾ ਨਹX ਿਕਹੜ1 ਿਹਸਾਬ ਨਾ& ਆਪ; ਿਸ7ਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਗu$ਡਾ ਸੀ ਉਹ ਮ1ਰ1 ਵਰਗਾ। ਮ:;
ਪ:ਕੀ ਪਿਰ$ਸ ਆਖਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵ7ਚ ਅU ਕਈ ਿਬqਿਟ ਸ਼ ਿਸ7ਖ4 ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ4
‘ਚ ਪ:ਕੀ ਮuਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਿਜ$ਨD4 ; ਉਹ ਨਫਰਤ ਕਰ! ਸੀ। 1947 ਦੀ ਯਾਦ ਅਜ1 ਗTੜDੀ ਸੀ,
ਸ$ਤਾ&ੀ ! ਜ਼ਖਮ ਡT$ਘ1 ਸਨ। ਉਹ ਰJਸ U ਦਰਦ ਅਜ1 ਵੀ ਸuਲDਾ ਸਫ਼ਾਈ ਿਬਨ4 ਸੀ। ਇਹ ਗ7ਲ ਦTਜ1
ਪਾਸ1 ਵੀ ਇਵK ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ! ਿਨਊੂ ਯ_ਰਕ ! ਦJ ਰਾਜਿਮਨਾਰ ਿਡ7ਗ1 ਹਨ ਉਸਤ6 ਬਾਅਦ ਕJਈ ਨਹX
ਸੀ ਪ7ਛਮ ਿਵ7ਚ ਿਜਹੜਾ ਮuਸਲਮਾਨ4 ; ਨਫਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹJਵ1। ਗਲਤੀ ਨਾ& ਇਸ! ਬਦਲ1 ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਬਲੀ ਆਦਮੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ…ਿਕਉਂਿਕ ਗJਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ4 ‘ਚ ਸਭ ਕਾ&ੇ ਬ$! ਇਕJ ਸਨ।
ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਿਕU ਘ7ਟ ਨਹX। ਪuਰਾਣੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਨਹX ਭu7ਲ! ਸਨ। ਸ$ਤਾ&ੀ ਇਨD4 ਲਈ ਗJਿਰਆਂ ਤ6
ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਿਜ7ਦ4 ਅਸX ਗYਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ4 ਉਨD4 G ਵੀ ਬਣਾਏ। ਿਸ7ਖ ਜ4 ਿਹ$ਦT
ਕuੜੀਆਂ ; ਕੜ1 ਪਵਾ = (ਿਜਹ; ਵੀ ਪ$ਜਾਬੀ ਬJਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ) ਿਮ7ਠੀਆਂ ਗ7ਲ4 ‘ਚ ਫਸਾ ਲY!
ਸਨ। ਕਈ ਇਸਲਾਮ ਕਬTਲ ਕਰ ਲYਦੀ ਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਨਕਲੀ
ਿਪਆਰ ! ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ = ਖਰਾਬ ਹJ ਜ4ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ; ਚ7ਕ = ਰ$ਡੀ ਬਣਾ ਿਦ$! ਸਨ। ਸਾਡ1
ਗYਗ4 ਵ4ਗ ਗਰTਿਮ$ਗ ਕਰ! ਸਨ। ਪਰ ਿਸ7ਖ4 ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ4 ‘ਚ =ਵਲ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਰੜਕ! ਸੀ।
ਗ7ਲ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਅਨਮਤੀ ਆ ; ਆਵਦੀ ਤਬਲੀਗ ‘ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹu$! ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦJਹੀ
ਉlਮਤ4 ‘ਚ ਫਰਕ ਪ: ਿਗਆ। ਨਫਰਤ ਮ1ਰ1 ਵਰਿਗਆਂ ਲਈ "ਗuਡ ਿਬਜ਼ਨਸ" ਸੀ। ਸ7ਚ ਿਵ7ਚ ਹਰ
ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬuਰ1 ਵੀ ਹu$! G, ਚ$ਗ1 ਵੀ। ਬ7ਸ ਮY ਤ4 ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਹ4, ਜ:ਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ;
ਪਾਿਕਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾ& ਨਫ਼ਰਤ ਹJਣ ਕਰ= ਉਹ ਉਨD4 ! ਗYਗ4 ਨਾ& ਪ$ਗ1 ਲYਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਬਾਅਦ ‘|ਚ ਮ:; ਹJਣਾ ਸੀ।
ਜ:ਜ਼ੀ ; ਸ1ਪ ਿਮਲ ਗਈ ਇ7ਕ ਿਸ$ਘਣੀ ; ਭਾਲਣ ਦੀ। ਉਸG ਇ7ਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
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ਜ:ਜ਼ੀ ; ਸ1ਪ ਿਮਲ ਗਈ ਇ7ਕ ਿਸ$ਘਣੀ ; ਭਾਲਣ ਦੀ। ਉਸG ਇ7ਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਪ$ਜਾਬੀ ਲJਕ ਜਰ ਨਹX ਸੀ ਸਕ!। ਕuੜੀ G ਸJਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਿਜ$ਦਗੀ ਉਸਦੀ ਹੀ `! ਉਸ; ਿਕਸ1
ਨਾ& ਿਪਆਰ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ। ਹJ ਸਕਦ: ਕJਈ ਪ$ਜਾਬੀ ਮu$ਡਾ ਕਾਲਜ ਤ6, ਹJ ਸਕਦ: ਕJਈ ਗJਰਾ (ਤJਬਾ,
ਕਾਲਾ ਚੀਨਾ ਨਾ ਹJਵ!1 ) ਮu$ਡਾ ਹJਵ1। ਲਵ ਲਈ ਪ$ਜਾਬੀ ਿਵ7ਚ ਬਹuਤ ਲਫਜ਼ G, ਪਰ ਅਸX ਜਰ! ਨਹX।
ਹੀਰ ਰ4ਝਾ ਦੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਕਰ! ਵੀ ਉਸਨu$ ਕਬTਲ ਨਹX ਕਰ!। ਬ7ਸ ਇਹੀ ਗ7ਲ ਹJਈ। ਬਾਪ ; ਸ਼7ਕ
ਸੀ ਪਾਿਕ ਸਤਾਨੀ ਮu$ਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ:ਜ਼ੀ ਇ7ਕ ਦਮ ਿਤਆਰ ਹJ ਿਗਆ ਇ7ਜਤ ਲਈ ਖTਨ ਕਰਨ
ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਮu$ਡ1 ਦਾ ਨਹX, ਕuੜੀ ਦਾ। ਉਸ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਬ1ਟਾ ਹਰ ਰਾਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾ& ਸhਦਾ `।
ਇਹ ਮ:; ਪਤ: ਿਕਉਂ ਿਕ ਮY ਹੀ ਉਸ; ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵ1ਚਦਾ ਸ4। ਪਰ ਉਹ ਤ4 ਘਰ ਦਾ ਲਾਲ `!
ਖ਼:ਰ ਜ:ਜ਼ੀ ਮ:; ਨਾ& ਲ: = ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮ:; ਦ7ਸਣਾ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੀ ਬਰਿਮ$ਗਾਮ ਦਾ
ਦਾਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮY ਨਹX। ਜਦ ਕuੜੀ ਲ7ਭੀ ਉਸG ਉਸਦਾ ਮT$ਹ ਕਾ&ਾ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਹ_&ੀ
ਹ_&ੀ ਆਰੀ ਨਾ& ਮਾਰੀ ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1। ਮY ਨਹX ਡਿਰਆ। ਉਸG ਮ:; ਸਭ ਕuਝ ਕ7ਟ = ਿਕਹਾ, "ਿਕਉਂ
ਪ:ਕੀ ਪਿਰ$ਸ, ਬuੜਾ ਲ7ਗਦ:?" ਮY ਉਤਰ ਿਦ7ਤਾ, "ਕ$ਬਦੀ ਤ4 Uਰੀ ਕਲਾਈ ਸੀ, ਮ:; ਪ7ਛਦY?" ਇਸ
ਗ7ਲ ਤ6 ਬਾਅਦ ਸਾਨTੂb ਪ7ਕਾ ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ ਿਕ ਕuੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਇ7ਕ ਇਮਰਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸੀ। ਇਹ
ਨ4 ਸuਣ = ਜ:ਜ਼ੀ G ਉਸ! ਘਰ ਜਾ = ਘਰ ; ਹੀ ਅ7ਗ ਲਾ ਿਦ7ਤੀ। ਸਾਰਾ ਟ7ਬਰ ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ। ਪu&ਸ
G ਕuੜੀ ! ਟ7ਬਰ ; ਿਹਰਾਸਤ ‘ਚ ਲ: ਿਲਆ। ਸਾਡ1 ਬਾਰ1 ਤ4 ਉਨD4 ਗਿਧਆਂ ; ਪਤਾ ਵੀ ਨਹX
ਲ7ਿਗਆ। ਸJ ਐਸਾ ਬ$ਦਾ ਸੀ ਜ:ਜ਼ੀ। ਜ1 ਮY ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤ4 ਇਸ ਦਾ ਬYਡ ਵਜਉਣਾ
ਪ:ਣਾ ਸੀ! ਇਹ ਸੀ ਚ7ਕਰ!
ਜ:ਜ਼ੀ ; ਧਰਿਮਕ ਿਸ7ਖ ਤJਏ ਤJਏ ਕਰ! ਸੀ। ਉਨD4 ਆਦਮੀਆਂ ‘ਚ6 ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਬਾਹਰ6 ਆਪਣ1
ਆਪ; ਿਸ7ਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵ7ਚ ਨਹX ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣ1 ਆਪ ਿਵ7ਚ ਖ਼uਸ਼ ਸੀ। ਕਿਹ$ਦਾ
ਸੀ, "ਇਹ ਗq$ਥੀ ਿਕU ਸ7ਚ1-ਸu7ਚ1 G। ਓਲ ਲਾਇਅਰਜ਼ ਮ:ਨ!" ਇਸ ਦਾ ਕਰਨ ਸੀ ਿਕ ਕuਝ ਗq$ਥੀ ਵੀ
ਸਾਡ1 ਵਰਿਗਆਂ ਨਾ& ਪu7ਠ^ ਕ$ਮ4 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਆਮ ਿਸ7ਖ-ਸ$ਗਤ ਇਸ ਤਰ4 ਦੀ ਨਹX ਸੀ।
ਿਫਰ ਵੀ ਜ:ਜ਼ੀ ਵ7ਲ ਬuਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ& ਲJਕ ਝਾਕ! ਸਨ, ਪਰ ਡਰ! ਵੀ ਸੀ। ਜ1 ਮY ਜ:ਜ਼ੀ ; ਖਤਮ
ਕਰ4 ਿਫਰ ਤ4 ਸਭ G ਖ਼uਸ਼ ਹJਣਾ ਸੀ। ਉਨD4 ਦੀ ਦਸਤਾਰ U ਜ:ਜ਼ੀ ਵਰਗ1 ਦਾਗ਼ ਹੀ G। ਜ:ਜ਼ੀ ਵਰਿਗਆਂ
; ਤ4 ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ !ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ1 ਸਹੀ ਵਕਤ ਸੀ ਨਹX ਇ7ਦ4 ਦਾ ਕ$ਮ ਕਰਨ
ਲਈ।
ਸJ ਜ:ਜ਼ੀ ਦਾ ਪ:ਕੀ ਪਿਰ$ਸ ਚu7ਪ ਚਾਪ ਦuਕਾਨ4, ਕਾਰਖਾG ਆਿਦ ਲu7ਟੀ ਿਗਆ। ਮY ਹuਣ ਸ਼ਾਹTਕਾਰ
ਸੀ। ਡਬਲ ਿਵਆਜ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਿਦਨ। ਅਸX ਪ:ਸ1 ਠ7ਗੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾ& ਬਣਾਉਂ ! ਸੀ; ਚJਰੀਆਂ
ਨਾ& ਵੀ ਅU ਕਤਲ4 ਨਾ& ਵੀ। ਹਰ ਜTਆਖਾਨਾ, ਕ$ਜਰਖਾਨਾ ਅU ਹ7ਥ ਉਧਾਰ !ਣਾ ਵਾ&ਾ ਠ^= ‘ਚ
ਸਾਡਾ ਹੀ ਹ7ਥ ਸੀ। ਜਦ ਇ7ਕ ਵਾਰ ਿਕਸ1 ; ਕu7ਟ-ਕ7ਟ = ਸTਦ ਲ:ਣ ਿਗਆ ਤ4 ਮY ਓਥ1 !ਿਖਆ ਿਕ
ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਨਵX ਿਫਲਮ ਦਾ ਇ7ਕ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਲ7ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮT$ਹ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਮY
ਇ7ਕ ਪਲ ਲਈ ਿਭਆਨਕ ਸJਚ4 ਨਾ& ਭਰ ਿਗਆ ਸ4, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮTਲੀ ਡਰ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਮ1ਰ1
ਲਈ ਿਚਤਾਵਨੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮY ਇ$ਗਲYਡ ਆਇਆ ਹJਇਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਮ1ਰੀ ਵੀ ਪਹu$ਚ ਉਸ ਵਰਗੀ
ਹJਵ!1
ਿਦਨ ਦੀ ਲu7ਟ ਤਸਕਰੀ ਆਿਦ ਤ6 ਬਾਅਦ ਅਸX ਇ7ਕ ਪ7ਬ ਿਵ7ਚ ਪਹu$ਚ ਜ4! ਸੀ। ਪ7ਬ ਦਾ ਨ4
ਸੀ "ਡਰਟੀ ਡ7ਕ।" ਇ7ਥ1 ਹਰ ਰਾਤ ਜ:ਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਸ਼Tਕ ਅU ਹJਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖਲਨਾਇਕ4
ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਮ1ਰੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜ:ਜ਼ੀ ਦੀ ਹTਰ, ਸ਼ੀਨਾ U ਪਈਆਂ, ਮY ਡu7ਲD ਿਗਆ।
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ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਮ1ਰੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜ:ਜ਼ੀ ਦੀ ਹTਰ, ਸ਼ੀਨਾ U ਪਈਆਂ, ਮY ਡu7ਲD ਿਗਆ।
ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਮY ਉਸ ਨਾ& ਗ7ਲ4-ਬਾਤ4 ਕਰਨ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਜ:ਜ਼ੀ ਖ਼uਸ਼
ਨਹX ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਹ_& ‘ਚ ਕੀ ਕਰ1? ਮY ਵੀ ਉਸਦਾ ਨ7ਕ ਰਗੜਨਾ ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਨਾ&ੇ ਸ਼ੀਨਾ ਤ4
ਨਫ਼ਸ ਚੜDਾਉਣ ਵਾ&ੀ ਸੀ।
ਸ਼ੀਨਾ ! ਕਾ&ੇ ਲ7ਛ1ਦਾਰ ਵਾ& ਬਿਘਆੜੀ ਨਾ& ਜਲ1ਬੀ ਜTੜ1 ‘ਚ ਬ$ਨD1 ਸਨ। ਵ1ਖਣ ‘ਚ ਲ7ਗ1
ਿਜ7ਕਣ ਸ7ਪ ਲਪ1ਟਾ ਮਾਰ = ਬ:ਠਾ ਹJਵ1। ਜTੜਾ ਉlਚਾ ਿਜਹਾ ਬ$ਿਨDਆ ਸੀ। ਕ$ਨ4 ਤ6 ਲ$ਬੀਆਂ ਮu$ਦਰ4
ਲ$ਮਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਲਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਲਬ4 ਵ4ਗ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਸਲJਣੀਆਂ ਨਰਗਸੀ ਸਨ। ਨtਣ
ਚਮਕ!, ਸ$ਵ1ਦਨਾ ਨਾ&। ਭਵ4 ਧuਣਖੀ ਵ4ਗ ਖਮਦਾਰ। ਮuਖ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀ। ਦ$ਦ ਿਚ7ਟ1 ਦu7ਧ ਵ4ਗ
ਸਨ। ਮT$ਹ ਪਤਲਾ, ਮ7ਥਾ ਚ_ੜਾ। ਬ4ਹਾ ਨਾਜ਼ ਨਾ& ਝTਮਦੀਆਂ ਸਨ, ਹ7ਥ ਸJਭਨੀਕ ਸਨ। ਉਂਗ&ੀਆਂ
ਲ$ਬੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੀਨਾ ਸਰT ਕ7ਦ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਰ$ਗ ਦu7ਧ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪ:ਰ ਘu$ਗਰੀਏ ਸਨ। ਜਦ ਕJ&6
ਲ$ਘਦੀ ਿਜਸਮ ਤ6 ਬਾਸਨਾ ਨਸ4 ‘ਚ ਆ ਚੜDਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਮ1ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵ1ਲ1 ਜ:ਜ਼ੀ
ਦੀ ਜਨਾਨੀ U ਿਟਕੀ ਰਿਹ$ਦੀ ਸੀ। ਚJਰੀ ਅ7ਖ, ਿਕਉਂਿਕ ਜ:ਜ਼ੀ ਨਾ& ਇਸ ਵ1ਲ1 ਪ$ਗਾ ਿਕਉਂ ਲ:ਣਾ? ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਉਸ ਨਾ& ਗ7ਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਪਿਹਲਾ ਖu7ਲਾ ਮ_ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਜਦ
ਸ਼ਾਿਪ$ਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹu$ਦੀ ਸੀ। ਜ:ਜ਼ੀ ਕJ& ਟਾਇਮ ਨਹX ਸੀ। ਮ:; ਗ7ਡੀਵਾਨ ! ਿਹਸਾਬ ਨਾ& ਭ1ਜ
ਿਦ7ਤਾ। ਲਓ, ਮ1ਰਾ ਕ$ਮ ਲJਟ ਆ ਿਗਆ!
ਮY ਸ਼ੀਨਾ ; ਬu7ਲਿਰ$ ਗ ਲ: = ਿਗਆ ਸ਼ਾਿਪ$ਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਖ1 ਵ4ਗ ਉਸU ਅ7ਖ4 ਰ7ਖਣੀਆਂ
ਪਈਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਮ_ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਗ7ਲ ਬਾਤ ਕਰ= ਉਸ ਨਾ& ਮਖ_& ਕੀਤਾ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਉਸਦਾ
ਿਧਆਨ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਆਉਾਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਇ7ਕ ਿਦਨ ਜ:ਜ਼ੀ ਉਸ ਨਾ& ਿਸGਮਾ ਨਹX ਿਗਆ। ਪਰ ਉਸ
U ਉਸਦੀਆਂ ਸਹ1ਲੀਆਂ ; ਛ7ਡਣ ਿਗਆ ਅU ਚ7ਕਣ ਿਗਆ। ਗ7ਲ ਬਾਤ ਤ4 ਹJਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਇ7ਕ ਬਾਰ
ਉਹ `ਂਡਜ਼ਵਰਥ ! ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ U ਆਵਦੀਆਂ ਸਹ1ਲੀਆਂ ਨਾ& ਿਖ7ਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਕu7ਝ
ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਮu$ਡ1 ਿਜਹੜ1 ਮ:; ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਇ7ਕ ਗYਗ ਤ6 ਸਨ ਉਨD4 ; ਸਤਾਉਣ ਲ7ਗ ਪਏ। ਮY
ਅU ਦJ ਹJਰ ਮuਿ$ ਡ ਆਂ G ਉਨD4 ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਮuਿ$ ਡਆਂ ਨਾ& ਝੜਪ ਕੀਤੀ। ਗ7ਲ ਸੀ ਇ7ਕ ਤ4 ਸਾ;
ਪਸ$ਦ ਨਹX ਸੀ ਜਦ ਉਨD4 ਦਾ ਟJਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ& ਖ7ਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅU ਸਾ; ਪਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਮu$ਡ1 ਕ_ਣ ਸਨ। ਇਹ ਅਲੀ ਜਮਾਲ ! ਮu$ਡ1 ਸਨ। ਜਮਾਲ G ਇ7ਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ4 ਿਸ$ਘਣੀਆਂ
ਫਸਾਈਆਂ ਸਨ (ਚਰਚ1 ਸuਣ1 ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪ$ਦਰ4 ਕuੜੀਆਂ ; ਿਮ7ਠੀ ਤਰ4
ਫਸਾ = ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਲ: = ਿਕਸ1 ਕJਠੀ ‘ਚ ਰ7ਖਲੀਆਂ ਅU ਇਸ ਜ4 ਉਸ ਤਰੀ= ਨਾ& ਉਨD4 ; ਬਾਹਰ
ਲ: ਗਏ। ਭਾਵK ਅਸX ਵੀ ਬਰੜ1 ਕ$ਮ ਕਰ! ਸੀ, ਪਰ ਸਾਤ6 ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹX ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਇਨD4
ਦuਸ਼ਮਣੀਆਂ G ਸਾਡੀਆਂ ਦJਨ4 ਉlਮਤ4 ‘ਚ ਬਹuਤ ਫਾਸਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ= ਕਈ ਲJਕ
ਗJਿਰਆਂ ਨਾ& ਇਸਲਾਮ ਿਖਲਾਫ਼ ਹJ ਚu7= ਸੀ। ਪਰ ਸ7ਚ ਿਵ7ਚ ਸਾਡ1 ਲਈ ਤ4 ਲੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ
ਸੀ। ਖ਼:ਰ ਸ਼ੀਨਾ U ਮ1ਰੀ ਅ7ਖ ਸੀ ਅU ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਮu$ਡਾ ਉਸ ਵ7ਲ !ਖਦਾ ਉਸ ਨਾ& ਮY ਤ4 ਲੜਣਾ ਹੀ
ਸੀ। ਇਸ ਵਾਿਕਆ ਤ6 ਬਾਅਦ ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਦJ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਬJਲੀ ਨਹX।
ਸ਼ੀਨਾ ਅU ਮ1ਰੀ ਅਗਲੀ ਮuਲਾਕਾਤ ਨਾਈਟ ਕ7ਲਬ ‘ਚ ਹJਈ। ਇ7ਥ1 ਮY ਉਸ ਨਾ& ਨ7ਿਚਆ…
ਜ:ਜ਼ੀ ! ਸਾਹਮਣ1। ਜ:ਜ਼ੀ ; ਇਹ ਗ7ਲ ਪਸ$ਦ ਨਹX ਆਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਮY ਸ਼ੀਨਾ ; ਉਸ! ਯਾਰ ਦੀ
ਿਪ7ਠ ਿਪ7ਛ1 ਕਲ7ਬ ! ਬਾਥਰTਮ4 ‘ਚ ਲ: ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ; ਸ਼7ਕ ਤ4 ਸੀ, ਪਰ ਸਾ; ਉਸ! ਆਦਮੀ ਲ7ਭ
ਨਾ ਸ=। ਇਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਨਾ ਮ1ਰ1 ਕJ& ਹੀ ਰਹੀ। ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਬਿਹ = ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤT ਕJ=ਨ ਲYਦੀ
ਸੀ, ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਸ਼ਰਾਬ ਪXਦੀ ਸੀ ਅU ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਹੀ ਸhਦੀ ਸੀ। ਹuਣ ਮ:; ਜ:ਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਹਟ ਿਗਆ

26

ਸੀ, ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਸ਼ਰਾਬ ਪXਦੀ ਸੀ ਅU ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਹੀ ਸhਦੀ ਸੀ। ਹuਣ ਮ:; ਜ:ਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਹਟ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇ7ਕ ਰਾਤ ਮY ਸ਼ੀਨਾ ; ਿਸGਮਾ ਲ: = ਿਗਆ, ਸਾ&ੇ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਿਫਲਮ ਸੀ। !ਖ! !ਖ! ਪ$ਜਾਬ
! ਿਦਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਅU ਿਕਉਂ ਉlਥ6 ਦ_ੜDਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਤ$ਨ ਘ$ਿਟਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਾ&ੇ ! ਿਚਹਰ1
ਵ7ਲ ਝਾਕਣਾ ਿਪਆ। ਲ$ਬਾ, ਪਤਲਾ, ਖJਦਾ ਤਾਰਾ ਿਜਸ; ਕਰJੜ4 ਲJਕ ਪਸ$ਦ ਕਰ! ਸਨ, ਪਰ ਮY ਹਾਲ1
ਤ7ਕ ਉਸਤ6 ਡਰਦਾ ਸੀ। ਡਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹX ਤ4 ਿਕਉਂ ਨਹX ਇ$ਡੀਆ ਵਾਪਸ ਿਗਆ? ਇਸ ਿਖਆਲ
‘ਚ ਹੀ ਹ1ਠ ਉlਪਰ ਹJਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮY ਸ਼ੀਨਾ ਨਾ& ਿਸGਮ1 ‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ ਵੜਨ
ਲ7ਗ1 ਸ4 ਜਦ ਇ7ਕ ਮJਟਰਸਾ ਈਕਲ ਲ$ਿਘਆ, ਉਸ ਤ6 ਸਾਡ1 ਵ7ਲ ਗJ&ੀਆਂ ਛu7ਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਿਕਸਮਤ ਨਾ& ਦJਨu ਹੀ ਬਚ ਗਏ। ਮY ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਜ:ਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇ7ਕ ਤ4 ਸ਼ੀਨਾ
ਕਰ= ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਸੀ; ਦTਜ1 ਉਸ ਸਾਲ ਮY ਉਸਦੀ ਗYਗ ‘ਚ ਵਾਗਡJਰ ਸ$ਭਾਲਣ ਜJਗਾ ਹJ ਿਗਆ
ਸੀ।
ਮY ਜ:ਜ਼ੀ ਤ6 ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਮu7ਲ ਲYਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ:ਸ1 ਵ7ਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਮਾਲ ! ਨਾ&
ਵੀ ਸ_ਦਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਅ7ਧਾ ਬਰਿਮ$ਗਮ ਉਸਦਾ ਸੀ ਅ7ਧਾ ਮ1ਰਾ। ਜਮਾਲ ! ਲJਕ ਸਾਡ1 ਪਾਪ
ਸਹਾਰ! ਸੀ ਅU ਅਸX ਉਨD4 !। ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਦuਖੀ ਹu$ਦੀ। ਿਸ7ਖ, ਿਹ$ਦT ਅU ਮuਸਲਮਾਨ4 ਿਵ7ਚ
ਖਲੀਜ ਪਾ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ। ਜਮਾਲ ! ਬ$! ਕuੜੀਆਂ ਚu7ਕ = ਪਾਿਕਸਤਾਨ ‘ਚ ਵ1ਚ! ਸੀ ਅU ਅਸX ਅਫੀਮ
ਆਿਦ ਵ1ਚ! ਸੀ। ਜ:ਜ਼ੀ ; ਇਹ ਸਭ ਪਸ$ਦ ਨਹX ਸੀ। ਸJ ਉਸ ਰਾਤ ਮY ਸ਼ੀਨਾ ; ਇ7ਕ ਘਰ ਛ7ਡ=
ਮJਬਾਇਲ U ਫJਨ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਲ ਹਾਲ1 ਤ7ਕ ਜ:ਜ਼ੀ ਤ6 ਡਰਦਾ ਸੀ। ਹuਣ ਉਸਦਾ ਮ_ਕਾ ਆਇਆ। ਉਸ
ਰਾਤ ਜਮਾਲ ! ਆਦਮੀਆਂ G ਜ:ਜ਼ੀ ! ਹਰ ਕਲ7ਬ, ਪ7ਬ ਅU ਕJਠੀਆਂ U ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮ1ਰ1 ਬ$ਿਦਆਂ
G ਜJ ਬ7ਚ ਿਗਆ ਸੀ ਦਾ ਦਖਲ ਲ: ਿਲਆ। ਜ:ਜ਼ੀ ਡਰਟੀ ਡ7ਕ ‘ਚ ਬ:ਠਾ ਸJਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮ1ਰੀ ਮ_ਤ ਦੀ
ਖਬਰ ਆਵ1ਗੀ। ਜਮਾਲ ; ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ ਮJਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾ&ਾ ਕ_ਣ ਸੀ ਅU ਉਸ; ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ
ਸੀ। ਮY ਡਰਟੀ ਡ7ਕ ਿਵ7ਚ ਵਿੜਆ। ਮ:; ਿਜਉਂਦਾ ਵ1ਖ= `ਰਾਨ ਹJ ਿਗਆ। ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ
ਗ7ਲ4 ਕਰਨ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਜJ ਖੜD1 ਸੀ ਪਰD4 ਹJ ਗਏ। ਮY ਉਸ ! ਸਾਹਮਣ1 ਬਿਹ
ਿਗਆ ਹ7ਥ ਿਵ7ਚ ਿਰਵਾਲਵਰ ਿਜਸਦੀ ਨਾ&ੀ ਉਸ! ਪ1ਟ ਵ7ਲ ਿਟਕਾਈ ਹJਈ ਸੀ। ਪ:ਰ ਫੜ ਲਏ ਪਰ
ਮY ਮਾਫ਼ ਨਹX ਕੀਤਾ। ਹuਣ ਮY ਦਾਦਾ ਸੀ। ਉਸ ; ਉlਥ1 ਹੀ ਪ7ਬ ‘ਚ ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ। ਇ7ਕ ਗJ&ੀ ਮ7ਥ1 ਿਵ7ਚ
ਮJਰੀ ਕ7ਢਦੀ ਪਾਰ ਹJ ਗਈ।
ਉਸ ਿਦਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਨਾ ਮ1ਰੀ ਸੀ, `ਂਡਜ਼ਵਰਥ ਮ1ਰਾ ਸੀ, ਵ:lਸਟ ਬਰਾਿਮਚ ਵੀ। ਸਾਰਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਮ1ਰ1 ‘U ਜਮਾਲ ! ਲJਕ4 ਅU ਜਮੀਿਕਆਂ ਿਵ7ਚ ਵ$ਡ ਹJ ਿਗਆ। ਹuਣ ਦਾਦ ਸੀ, ਹuਣ ਦuਕਾਨ‘ਚ
ਸਵ1ਰ ਤ6 ਸ਼ਾਮ ਤ7ਕ ਖੜDਣਾ ਨਹX ਪYਦਾ ਸੀ। ਹuਣ ਇਸ ਮuਲਕ ‘ਚ ਆ = ਭu7ਖਾ ਨਹX ਸੀ ਮਰਦਾ ਿਪਆ।
ਹuਣ ਇਨD4 ਿਬqਿਟਸ਼ ਪ$ਜਾਬੀਆਂ ਉlU ਮY ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਠ^ਕਾ ਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ7ਚ
ਉਸਦਾ ਮY ਸ4ਝੀਦਾਰ ਸੀ। ਲJਕ ਮ:ਤ6 ਡਰ! ਸਨ। ਇਸ ਤ6 ਿਜਆਦਾ ਕੀ ਲ:ਣਾ ਸੀ?
ਪਰ ਜJ ਮY ਜ:ਜ਼ੀ ਨਾ& ਕੀਤਾ ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਵੀ ਬੀਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਡਰ ਜਮਾਲ ਤ6 ਸੀ। ਉਹ ਿਸ7ਖ
ਕuੜੀਆਂ ਵ1ਚਦਾ ਸੀ ਅU ਮY ਹuਣ ਉਸ; ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹX ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮY ਕuੜੀਆਂ ; ਬਚਾ ਨਹX
ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਜਹੜ1 ਿਸ7ਖ ਬਾਪ4 G ਸਾ; ਪ:ਸ1 ਿਦ7U ਉਨD4 ਲਈ ਪਤਾ ਲ: ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਹੜ1
ਗuਿ$ ਡਆਂ G ਇਹ ਕ$ਮ ਕੀਤਾ ਅU ਉਨD4 ; ਬਦਲ1 ਿਵ7ਚ ਮਾਿਰਆ। ਸ7ਚ ਿਵ7ਚ ਮY ਜਮਾਲ ; ਿਪਆਮ !
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ; ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਮਾਲ ਤ6 ਨਹX ਭਬਕ ਿਮਲੀ। ਡTਮ-ਡਰਾਵਾ ਿਜ$ਨਾ ਮਰਜੀ ਹJਵ,1
ਅਸਲੀ ਆਂਚ ਹJਰ ਪਾਿਸਓਂ ਆਈ।
ਿਸਮਰਨ ਅU ਮJਹਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਮY ਹuਣ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਗ7ਡੀ, ਗu7ਡੀ ‘U ਬ$ਗਲਾ,
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ਿਸਮਰਨ ਅU ਮJਹਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਮY ਹuਣ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਗ7ਡੀ, ਗu7ਡੀ ‘U ਬ$ਗਲਾ,
ਸਭ ਸੀ ਮ1ਰ1 ਕJ&। ਅਨD4 ਕJ& ਘਰ, ਵਹuਟੀ ਅU ਧਨ ਕuਛ ਵੀ ਨਹX ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕ$ਮ
ਕਰ= ਪ:ਸ1 ਜJੜ ਜJੜ = ਪ$ਜਾਬ ਭ1ਜ! ਸਨ। ਦJ ਕu ਸਾਲ4 ਬਾਅਦ ਪ$ਜਾਬ ਚ7ਕਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲY! ਸੀ।
ਤJਚੀ ਵਰਗਾ ਇ7ਕ ਹJਰ ਵੀ ਮu$ਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥਹਾਲ ! ਟJ&ੇ ‘ਚ6 ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨ4 ਿਮ$ਟT ਸੀ।
ਿਮ$ਟT ਹਰ ਸਾਲ ਪ$ਜਾਬ ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਹuਣ ਆਵਦਾ ਿਜਸਮ ਵ1ਚਣ ! ਥਾਈਂ ਅਫੀਮ ਵ1ਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ
ਸਾਲ ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ ਪ:ਸ1 ਬ1ਸ਼uਮਾਰ ਖਰਚਦਾ ਸੀ। ਉਸ; ਵ1ਖ = ਹJਰ ਲਾਲਚੀ ਜ7ਗਰ1 ਜ7ਟ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲ1 ਪ: ਗਏ। ਕu7ਝ ਬ$ਿਦਆਂ G ਉਸ; ਿਵਚJਲਾ ਬਣਾ = ਆਵਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵਲਾਇਤ
‘ਚ ਫਸਾ ਿਦ7ਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ G ਤਲਾਕ ਲ: ਲਏ। ਅ7ਧੀਆਂ ਕJ& ਿਨਆਣ1 ਹJ ਗਏ ਕਰ= ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਜJਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹX ਸਨ। ਸ7ਚ ਸੀ ਪ7ਛਮ ‘ਚ ਜJ ਪ&ੇ ਸੀ ਪTਰਬ ! ਪਿ&ਆਂ ਨਾ& ਮ1& ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ
ਨਹX ਹu$ਦਾ। ਿਖਆਲ ਬਹuਤ ਿਜਆਦਾ ਅਲ7ਗ ਹu$! G। ਪਰ ਿਮ$ਟT ਵਰਿਗਆਂ ; ਵ1ਖ = ਪ$ਜਾਬੀ ਤ4
ਸJਚ! G ਪਤਾ ਨਹX ਕੀ ਐ ਬਾਹਰ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚ7ਕਰ ਚ7ਲੀ ਜ4ਦ: ਅU ਿਮ$ਟT ਵਰਗ1 ਗਲਤ
ਿਰਸ਼U ਕਰ! ਰਿਹ$! G। ਿਮ$ਟT ਇ7ਕ ਸਾਲ ਖਾ&ੀ ਜ1ਬ ਨਾਲ ਯT = ਪਰਤ ਆਇਆ। ਉਸ1 ਸਮK ਜਦ
ਮ:; ਜਮਾਲ ਦਾ ਿਫਕਰ ਸੀ। ਹਾਲ1 ਜਮਾਲ ਨਾਲ ਟ7ਕਰ4 ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਿਮ$ਟT G ਮ:; ਫJਨ ਕਰ=
ਭਾਰ ਚੜDਾ ਿਦ7ਤਾ।
ਿਮ$ਟT ; ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮY ਉਸ ਸਮK ਿਮਡਲYਡਜ਼ ਦਾ ਨ$ਬਰ ਇ7ਕ ਗu$ਡਾ ਸੀ। ਉਸ G ਿਸਮਰਨ,
ਮJਹਨ ਆਿਦ ਤ6 ਵੀ ਪ:ਸ1 ਉਧਾਰ ਲ: ਲਏ ਸੀ ਅU ਕu7ਝ ਪ$ਜਾਬ ‘ਚ ਬ:ਠ^ ਿਰਸ਼Uਦਾਰ4 ਤ6 ਵੀ ਲ: ਲਏ ਸੀ।
ਸਭ ਵਾਪਸ ਮJੜG ਸਨ। ਪਿਹਲ1 ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾ& ਪ:ਸ1 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹX ਸੀ। ਹuਣ ਤ4
ਸuਹਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਸ:lਟ ਬ$ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸG ਸ$ਨD ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਮ1ਰੀ
ਮ7ਦਦ ਦੀ ਲJੜ ਸੀ। ਨਾ&ੇ ਇਸ ਵ1ਲ1 ਉਸਦਾ ਇ7ਕ ਦJਸਤ ਸੀ ਿਜਸ G ਿਫਲਮ4 ਿਵ7ਚ ਪ:ਸ1 ਲਾਏ ਸੀ।
ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਨਵX ਮTਵੀ ਿਵ7ਚ ਪ:ਸ1 ਲਾਏ ਸੀ ਿਜਸ ਿਫਲਮ ; ਕਰਨ ਲਈ ਸ$ਘ1ੜਾ ਇ$ਗਲYਡ ਆਇਆ
ਸੀ। ਦJਸਤ ਦਾ ਨ4 ਸੀ ਰਾਜT ਅU ਿਪਕਚਰ ਦੀ ਹu7ਦਾ ਵਧਾਅਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜT ਤ6 ਵੀ ਿਮ$ਟT G ਪ:ਸ1 ਉਧਾਰ
ਲ: ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਤ6 ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਰਦਾ ਹJਣ ਕਰ= ਉਸ; ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਰ ਵ7ਡੀ
ਗ7ਲ ਇਹ ` ਿਕ ਰਾਜT ; ਮ1ਰਾ ਨ4 ਦ7ਸ ਿਦ7ਤਾ। ਉਸ ਰਾਜT ; ਿਜਹੜਾ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦਾ ਜJੜੀਦਾਰ ਸੀ। ਆਂਚ
ਇਸ ਪਾਿਸਓਂ ਆਈ ਸੀ!
ਿਮ$ਟT ਇ7ਕ ਜ_ਹਰੀ ਦੀ ਦuਕਾਨ ; ਲu7ਟਣਾ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਬਰਾਡਵ ‘ਚ ਸੀ।
ਉਸG ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਬ:ਠ = ਿਪਆਰ ਨਾ& ਤਜਵੀਜ ਰ7ਖੀ। ਜ_ਹਰੀ ! ਿਪ7ਛ1 ਘਰ ਸਨ। ਘਰ4 ਅU ਜ_ਹਰੀ
! ਿਵਚਾ&ੇ ਗ&ੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਵ7ਚ ਵ:ਨ ਪਾਰਕ ਕਰ= ਿਦਖਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ ਨਾ&! ਘਰ ‘ਚ ਕ$ਮ ਹJ ਿਰਹਾ
`। ਿਤ$ਨ ਆਦਮੀ ਘਰ ਿਵ7ਚ ਸ7ਚ ਮu7ਚ ਕ$ਮ ਕਰ! ਹJਣਗ1, ਪਰ ਿਤ$ਨ ਜਣ1 ਚJਰੀ ਕਰਨਗ1। ਚJਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਰਾਜT ! ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾ&ੇ ਿਲਆਉਣਗ1 ਿਜ$ਨD4 G ਚJਰੀ
ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨD4 ‘ਚ ਿਮ$ਟT ਵੀ ਹਊਗਾ, ਮY ਵੀ ਹਊਂਗਾ ਅU ਪ7ਕਾ ਿਤਜ_ਰੀ ਦਾ ਝu7ਗਾ ਭ$ਨਣ ਵਾ&ਾ।
ਮ1ਰਾ ਕ$ਮ ਸੀ ਇਸ ਤਰ4 ਦਾ ਆਦਮੀ ਟJਲਣ ਦਾ। ਚJਰੀ ਐਤਵਾਰ ; ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦ ਦuਕਾਨ ਬ$ਦ ਹJਣੀ
ਸੀ। ਮY ਇਸ ਕ$ਮ ਲਈ ਬ$ਦਾ ਬਰਿਮ$ਗਮ ‘ਚ6 ਭਾ& ਿਲਆ। ਗJਰਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨ4 ਸੀ ਮਾਈਕ।
ਮਾਈਕ G ਘਣ ਨਾ& ਿਪਛਲੀ ਕ$ਧ ਤJੜ = ਅ$ਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸG ਅਲਾਰਮ ਬ$ਦ ਕਰ= ਿਫਰ
ਮ:; ਅU ਿਮ$ਟT ; ਅ$ਦਰ ਬuਲਾ ਲ:ਣਾ ਸੀ। ਮਾਈਕ G ਿਤਜ_ਰੀ ਅਰਾਮ ਨਾ& ਖJਲD= ਬJਰੀਆਂ ਭਰਨ ‘ਚ
ਸਾਡੀ ਮ7ਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਇ7ਕ ਸ7ਤਵK ਬ$! G ਬਰਾਡਵ1 ਦੀਆਂ ਦuਕਾਨ4 ਦੀਆਂ ਛ7ਤ4 U ਬਾਰੀਆਂ
ਧJਣ ਵਾ&ੇ ! ਰTਪ ‘ਚ ਅ7ਖ ਰ7ਖਣੀ ਸੀ ਪu&ਸ ਲਈ। ਜ1 ਉਸG ਕJਈ ਵੀ !ਿਖਆ ਮJਬਾਇਲ U ਸਾ;
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ਧJਣ ਵਾ&ੇ ! ਰTਪ ‘ਚ ਅ7ਖ ਰ7ਖਣੀ ਸੀ ਪu&ਸ ਲਈ। ਜ1 ਉਸG ਕJਈ ਵੀ !ਿਖਆ ਮJਬਾਇਲ U ਸਾ;
ਦ7ਸ !ਣਾ ਸੀ। ਬ7ਸ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਿਮ$ਟT ਦੀ। ਮY ਸJਚ= ਹ4 ਕਰ ਿਦ7ਤੀ।
ਵ:ਸ1 ਸਭ ਇ$ਝ ਹੀ ਹJਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਈਕ G ਿਤਜ_ਰੀ ; ਬਰTਦੀ ਸਾਬਣ ਨਾ& ਖJpਹਣਾ ਸੀ।
ਇ$ਝ ਕ$ਮ ਖਰਾਬ ਹJਿਗਆ। ਜਦ ਖੜਕਾ ਹJਇਆ, ਉਸG ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਦੀਆਂ ਦuਕਾਨ4 ! ਅਲਾਰਮ
ਸ:lਟ ਆਫ ਕਰ ਿਦ7U। ਪਤਾ ਨਹX ਿਕਵK? ਪu&ਸ ਦੀਆਂ ਗ7ਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾ; ਸ7ਤਵK ਆਦਮੀ
G ਦਸ ਿਦ7ਤਾ U ਸਾ; ਸJG ! ਗਿਹਿਣਆਂ ਿਬਨ4 ਹੀ ਬਾਹਰ ਿਨ7ਕ&ਣਾ ਿਪਆ। ਿਸਆਹ ਬਖ਼ਤੀ ਨਾ&
ਇ7ਕ ਪu&ਸੀਆ ਗ&ੀ ‘ਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅU ਵ:ਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾ& ਗ7ਲ4 ‘ਚ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਉਨD4 G
ਉਸ; ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਿਗਆ ਨਹX। ਉਸG ਸਾ; ਬਾਹਰ ਆਉਂ! !ਖ
ਿਲਆ। ਮਾਈਕ G ਉਸ! ਹTਰਾ ਮਾਿਰਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸG ਗJ&ੀ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤੀ ਜJ ਿਮ$ਟT ! ਪ1ਟ
ਿਵ7ਚ ਲ7ਗੀ। ਆਮ ਪu&ਸ ਵਾ&ੇ ਇ7ਥ1 ਹਿਥਆਰ ਨਹX ਰ7ਖ!, ਪਰ ਇਸ ਪu&ਸੀਏ ਕJ& ਪਸਤ_ਲ ਸੀ।
ਅਸX ਵ:ਨ ਵ7ਲ ; ਝਪਟ1 U ਛ1ਤੀ ਹੀ ਸਾਰ1 ਉlਥ6 ਿਨ7ਕ& ਗਏ। ਿਮ$ਟT ਬ1ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸX ਉਸ;
ਹਸਪਤਾਲ ਜ4 ਦਵਾਘਰ ਨਹX ਿਲਜਾ ਸਕ! ਸੀ। ਅਸX ਿਵਚਾਰ1 ; ਿਸਮਰਨ ਕJ& ਲ: ਗਏ। ਅ7ਥK ਉਸ;
ਛ7ਡ =, ਵ:ਨ ਇ7ਕ ਸੜਕ U ਛ7ਡ ਿਦ7ਤੀ। ਿਸਮਰਨ ; ਪਤਾ ਨਹX ਲ7ਿਗਆ ਿਕ ਕੀ ਕਰ1, ਿਕਉਂਿਕ ਿਮ$ਟT
ਬਹuਤ ਦਰਦ ‘ਚ ਸੀ ਅU ਸਾਰ1 ਪਾਸ1 ਰ7ਤ-J ਰ7ਤ ਹJ ਗਈ ਸੀ। ਿਸਮਰਨ G ਰਾਜT ; ਫJਨ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ।
ਉਸG ਇ7ਕ ਡਾਕਟਰ ਬuਲਾ ਿਦ7ਤਾ। ਪਰ ਿਮ$ਟT ਮਰ ਿਗਆ। ਇਹ ਗ7ਲ ਰਾਜT G ਜਰTਰ ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਵੀ
ਦ7ਸ ਿਦ7ਤੀ ਹJਣੀ ਐ। ਪਰ ਉਸ ਵ1&ੇ ਮ:; ਨਹX ਪਤਾ ਸੀ। ਮY ਿਖ7ਝ ਿਵ7ਚ ਮਾਈਕ ; ਠkਕਰ ਮਾਰੀ।
ਮਾਈਕ ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਿਖ7ਝ ਿਗਆ। ਉਸG ਰਾਜT ਨਾ& ਗ7ਲ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜT ; ਨਵ4
ਿਨਰਦਸ਼J ਿਮਿਲਆ। ਸJ… ਮ:; ਕਸ= ਛ7ਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਕu$ਡੀਆਂ ਨਾ& ਬ$ਨD = ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ।
ਜ$ਜੀਰ G ਸਰੀਰ ਇ$ਝ ਘuਿ7 ਟਆ ਹJਇਆ ਸੀ ਿਜਵK ਸ7ਪ G ਸਰੀਰ ; ਗu$ਝਲੀ ਮਾਰੀ ਹJਵ1। ਮ1ਰ1 ਮuਖੜ1
ਤ6 ਮuੜDਕਾ ਚ6ਦਾ ਸੀ, ਨਾ&ੋ ਨਾ& ਸੀਰ ਫu7ਟ ਪਈ ਸੀ। ਉਨD4 ! ਹ7ਥ6 ਮ1ਰਾ ਸਾਰਾ ਿਪ$ਡਾ ਹTਿਰਆਂ U
ਹਿਥਆਰ4 ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ& ਜ਼ਖਮੀ ਹJਇਆ ਹJਇਆ ਸੀ। ਉਨD4 G ਮ:; ਹਾਲ6 ਬ1ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅ7ਖ4
ਖu7ਲDਦੀਆਂ ਨਹX ਸਨ। ਬu7ਲD ਪਾਟ1 ਅU ਮਾਸ ਝ$ਡ ਕੀU ਕਬਾਬ ਵ4ਗ ਪJਲਾ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ।ਇਹ ਹਾਲ
ਸੀਗਾ ਮ1ਰਾ ਉਸ ਵ1ਲ1।
ਮY ਗuਦਾਮ ਿਵਚ ਟ$ਿਗਆ ਹJਇਆ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਚਾਰ ਗu$ਡ1 ਖਲJU ਸਨ। ਚਾਰ ਿਗ7ਦੜ
ਖੜD1 ਸਨ, ਝਈਆਂ ਲY!।ਇ7ਕ ! ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਬ1ਸਬਾਲ ਬ:ਟ ਸੀ, ਇ7ਕ ! ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਸ7ਬ& ਸੀ। ਦTਿਜਆਂ
ਕJ& ਠT$ਗ4 ਮਾਰਨ ਵਾਲ1 ਲJਹ1 ! ਹੜਬu7ਚ ਦਸਤਾG ਹਨ। ਛ7ਤ ਤ6 ਇ7ਕ ਲਾਟT ਲਮਕਦਾ, ਿਜਸ ਤ6
ਕJਣ1ਦਾਰ ਿਰਸ਼ਮ ਿਸਰਫ ਮ1ਰ1 ਉਪਰ ਪYਦੀ ਸੀ। ਉਨD4 ! ਿਸਰਫ ਪਰਛਾਵK ਹੀ ਿਦਸ! ਸਨ। ਉਹ ਆਪ
ਹGਰ1 ‘ਚ ਹਜ਼ਮ ਹJਏ ਹJਏ ਸਨ, ਿਜਵK ਡਰ! ਹJਣ ਆਪਣ1 ਆਪ ; ਿਦਖਾਉਣ ਤ6। ਿਫਰ ਇ7ਕ
ਪਰਛਾਵ4 ਚ7ਿ&ਆ ਰJਸ਼ਨੀ ! ਿਵ7ਚ, ਮ1ਰ1 Gੜ1 ਆ = ਖੜDਾ ਹJ ਿਗਆ। ਪਰਛਾਵK ! ਮਾਲਕ ਦਾ ਮT$ਹ
ਹuਣ ਸਾਫ਼ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। ਲ$ਬਾ, ਪਤਲਾ ਿਜਹਾ। ਠkਡੀ U ਿਨ7ਕੀ ਿਨ7ਕੀ ਦਾੜDੀ ਸੀ। ਨ7ਕ ਉlU ਐਨਕ4
ਬ:ਠੀਆਂ ਹJਈਆਂ ਸਨ। ਉਸG ਮuਸਕਾਨ ਛ7ਡੀ, ਿਫਰ ਬJਿਲਆ ਸਿਹਜ ਨਾ&,"ਤਾਰੀ ਜ4 !ਵ? ਜJ
ਮਰਜੀ…ਵ:ਸ1 ਤ:; ਤ4 ਹੀ ਇਸ ਮuਲਕ ‘ਚ ਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। =ਸ ਰ7ਖ,1 ਫ1ਰ ਕ7ਟ1। ਪਰ ਇ7ਕ ਿਦਨ ਤT$
ਕJਈ ਕਸTਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾ& Uਰਾ ਭ1ਤ…ਖ਼:ਰ ਹuਣ ਤ4 ਿਮਲ ਹੀ ਿਗਆ। ਦਾ! ; ਭਾਵ1
ਮਰਵਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਲ:ਨ Uਰਾ ਹੀ ਸੀ..ਕਾਸ਼!" ਉਸ! ਸ7ਜ1 ਹ7ਥ U ਹੜਬu7ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸG ਜJਰ !ਣੀ ਮ1ਰ1 ਜਬਾੜ1 U ਮu7ਕਾ ਮਾਿਰਆ। ਮT$ਹ ‘ਚ6 ਲਹT U ਦ$ਦ ਥu7=।"!ਵ..!ਵ ਹੀ Uਰਾ ਨ4
` ਨਾ?…Uਰੀ ਿਕਸਮਤ ਚ$ਗੀ ਨਹX `…ਰਾਜT ਅU ਿਮ$ਟT ਮ:; ਜਾਣ! G…ਪਤਾ ਤ4 ਮ:; ਲ7ਗਣਾ ਹੀ
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` ਨਾ?…Uਰੀ ਿਕਸਮਤ ਚ$ਗੀ ਨਹX `…ਰਾਜT ਅU ਿਮ$ਟT ਮ:; ਜਾਣ! G…ਪਤਾ ਤ4 ਮ:; ਲ7ਗਣਾ ਹੀ
ਸੀ।" ਇ7ਕ ਹJਰ ਮu7ਕਾ ਮਾਿਰਆ ਐਤਕX ਿਸ7ਧਾ ਨ7ਕ U। ਰ7ਤ ਨਾ& ਉਸਦਾ ਸ7ਜਾ ਹ7ਥ ਹuਣ ਿਲ7ਬੜ
ਚuਿ7 ਕਆ ਸੀ।
ਮY ਤ4 ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹX ! ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਵਾਬ ਲ:ਣ ਲਈ ਨਹX ਸੀ। ਿਮ$ਟT ਕਰ=
ਵੀ ਨਹX ਸੀ। ਇਹ ਤ4 ਉਸ; ਖ਼uਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇ7ਕ ਹੀ ਹJਣਾ ਸੀ, ਮ1ਰੀ ਮ_ਤ।
ਸ7ਜ1 ਹ7ਥ ਤ6 ਲJਹ1 ਦਾ ਡਸਟਰ ਜਾਣੀ ਹੜਬu7ਚ ਦਸਤਾਨਾ ਲਾਹ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ, ਸ$ਘ1ੜ1 G। ਹ4 ਉਹ ਸ$ਘ1ੜਾ
ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜT G ਸਭ ਕu7ਝ ਉਸ; ਚJਰੀ ਬਾਰ1 ਬਕ ਿਦ7ਤਾ, ਉਸ; ਮ1ਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਿਦਖਾਈ। ਬ7ਸ
ਉਸਦੀ ਖJਜ ਖਤਮ ਹJ ਗਈ। ਉਸ! ਬ7ਚ1 ਦਾ ਖTਨੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਹJਰ ਸਾਿਰਆਂ ; ਮਰਵਾ ਿਦ7ਤਾ
ਸੀ, ਮY ਹੀ ਰਿਹ$ਦਾ ਸੀ। ਹuਣ ਨਹX ਬਚਣਡ।
ਰਾਜT ; ਜਦ ਪਤਾ ਲ7ਿਗਆ ਿਕ ਮY ਬਰਿਮ$ਗਮ ਦਾ ਵ7ਡਾ ਗu$ਡਾ ਸੀ ਉਸG ਮ:ਤ6 ਵੀ ਵ7ਡ1 ਗu$ਡ1 ;
ਭਾੜਾ ਿਦ7ਤਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਮੀਕਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਪਹu$ਚ ਲ$ਡਨ ਤ6 ਬਰਿਮ$ਗਮ ਿਤ7ਕਰ ਸੀ। ਬ7ਸ ਉਨD4
G ਇ7ਕ ਰਾਤ ਜਦ ਮY U ਸ਼ੀਨਾ ਅਰਾਮ ਨਾ& ਬ:lਡ ‘ਚ ਪਏ ਸੀ, ਸਾ; ਦJਨ4 ; ਚu7ਕ ਿਲਆ। ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ
ਮ:; ਕu7ਝ ਨਹX ਪਤਾ, ਪਰ ਮ:; ਬ$ਨD = ਵ:ਨ ‘ਚ ਸu7ਟ = ਿਕਸ1 ਦTਰ ਥ4 ਲ: ਗਏ। ਬਹuਤ !ਰ ਲ7ਗੀ ਉlਥ1
ਪਹu$ਚਣ ਲਈ। ਜਦ ਪu7ਜ1 ਮ:; ਵ:ਨ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਕ7ਢ = ਇ7ਕ ਗuਦਾਮ ‘ਚ ਲ: ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰ1 ਕਾ&ੇ ਸਨ।
ਮ:; ਿਫਰ ਟ$ਗ = ਕuਿ7 ਟਆ, ਿਬਨਾ ਦ7ਸਣ ਤ6, ਕਾਹਤ6 ਇ$ਝ ਕਰ ਰਹ1 ਸੀ? ਿਫਰ ਉਸ; ਵ1ਿਖਆ,
ਪਰਛਾਵK ‘ਚ ਲu=…ਸ$ਘ1ੜ1 ;। ਮY ਸਮਝ ਿਗਆ। ਉਸ! ਨਾ& ਹGਰ1 ‘ਚ ਰਾਜT ਵੀ ਖੜDਾ ਸੀ। ਜਦ ਤ7ਕ
ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਬJਿ&ਆ ਮ:ਤ6 ਤ4 ਅ7ਖ4 ਵੀ ਔਖ ਨਾ& ਮਸ4 ਮਸ4 ਖJpਹ ਹu$ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹuਣ ਤ4 ਤT$ ਵੀ
ਸਮਝਦਾ ਹJਵKਗਾ ਿਕਉਂ ਮY ਇ7ਥ1 ਇਸ ਹਾ& ਿਵ7ਚ ਟ$ਿਗਆ ਹ4।
"ਹਰਾਮਜਾਦਾ…Uਰੀ ਮ4 ਦੀ…," ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵ7ਚ ਆਵ1ਸ਼ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ।"ਮ1ਰਾ ਮਾਸTਮ ਪu7ਤ…ਕuਿ7 ਤਆ…ਅ7ਜ ਤ:; ਨਹX ਛ7ਡਣਾ! ਹJਰ ਮਾਰJ! ਇਸ ; ਹJਰ ਮਾਰJ!" ਐਤਕੀ
ਮY ਫuੜਕ ਫuੜਕ = ਬ1ਸu7ਧ ਹJਿਗਆ। ਜਦ ਹJਸ਼ ਆਇਆ, ਮY `ਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਮY ਹਾਲ1 ਵੀ ਿਜਉਂzਦਾ ਸੀ।
ਿਕਉਂ? ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਤ6 ਆਵਾਜ਼4 ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮY ਹuਣ ਟ$ਿਗਆ ਨਹX ਸੀ। ਿਫਰ ਨXਦ ਆ ਗਈ।
ਜਦ ਿਫਰ ਜਾਿਗਆ, ਸਾਫ਼ ਸuਣਦੀ ਸੀ ਇ7ਕ "ਟੀ ਟੀ", ਿਝਮ ਿਝਮ ਕਰਦੀ। ਹ7ਥ ਿਹਲਾਇਆ, ਮT$ਹ U
ਫ1ਿਰਆ। ਪ7ਟੀਆਂ ਬ$ਨDੀਆਂ ਹJਈਆਂ ਸਨ। ਹuਣ ਲJਕ4 ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼4 ਵੀ ਸuਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਨXਦ G
ਿਫਰ ਮ:; ਆਪਣ1 ਕ&ਾਵ1 ‘ਚ ਲ: ਿਲਆ। ਜਦ ਿਫਰ ਜਾਿਗਆ ਸਮਝ ਿਗਆ = ਸ$ਘ1ੜ1 G ਮ1ਰੀ ਜਾਨ
ਨਹX ਲਈ। ਮਾਰ ਮਾਰ = ਇਸ ਹਾਲ ‘ਚ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਜਦ ਮY ਅ7ਖ4
ਖJpਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਮ1ਰਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਜ_ਹਨੀ ਖੜDਾ ਸੀ। ਮY ਬJ&ਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਮT$ਹ ਚ7ਲ1 ਹੀ ਨਾ।
"ਬ_ਸ ਡhਟ ਵਰੀ..ਸਾ; ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ ਕੀ ਹJਇਆ? ਅਸX ਮਸ4 ਹੀ ਉਸ ਕਾ&ੇ ! ਗuਦਾਮ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਸ_ਰੀ ਪਿਹਲ4 ਨDX ਪu7ਜ1! ਸJ ਸ_ਰੀ! ਖ਼:ਰ ਜਦ ਅ$ਦਰ ਪਹu$ਚ1, ਸਭ ਵ7ਲ ਗJ&ੀਆਂ
ਛ7ਡੀਆਂ । ਇ7ਕ ਤ6 ਛu7ਟ ਸਭ ਮਰ ਗਏ। ਸJ ਸ_ਰੀ…ਯT `ਵ ਬੀਨ ਹੀਅਰ ਫਾਰ ਫਾਈਵ ਵੀਕਜ਼ ਮ:ਨ।"
ਮY ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ। ਮY ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕ_ਣ ਬਿਚਆ ਅU ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ
ਕੀ ਹਾ& `? ਉਸG ਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਿਦ7ਤਾ, "ਸ$ਘ1ੜਾ, ਇ7ਕ ਐਕਟਰ ਏ। ਪਰ ਹuਣ ਐਕਟ
ਨਹX ਕਰ ਕਰTਗਾ। ਸਾਡ1 ਕJ&ੇ ਹਾਲ1 ਵੀ ਐ। ਦuਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹJ ਗਈ ਉਸ; ਟJpਹਦੀ।" ਮY ਸ਼ੀਨਾ
ਬਾਰ1 ਿਫਰ ਪਤਾ ਲ:ਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। "ਉਸ; ਕਾਿ&ਆਂ G ਰ1ਪ
ਕਰ= ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਸਾਡ1 ਨਾ& ਉਸ ਗYਗ ਨਾ& ਓਦ6 ਦਾ ਯu7ਧ ਚ7ਲ ਿਰ`। ਹਰ ਹਫU ਉਨD4 ;
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ਕਰ= ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਸਾਡ1 ਨਾ& ਉਸ ਗYਗ ਨਾ& ਓਦ6 ਦਾ ਯu7ਧ ਚ7ਲ ਿਰ`। ਹਰ ਹਫU ਉਨD4 ;
ਘਾਟਾ ਪYਦਾ ਜ4 ਸਾ;।"
ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਗ7ਲ ਸuਣ = ਬਹuਤ ਦu7ਖ ਹJਇਆ। ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਅਸX ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਸ7ਚ ਸੀ ਿਕ ਮ1ਰ1
ਕਰ= ਉਸਦਾ ਬ7ਚਾ ਮਿਰਆ ਸੀ। ਪਰ ਦuਜ1 ਪਾਸ1 ਮY ਤ4 ਗu$ਡਾ ਹ4 ਅU ਇਸ ਆਦਮੀ G ਮ1ਰ1 ਨਾ&
ਪ$ਗਾ ਿਲਆ ਸੀ । ਕu7ਝ ਤ4 ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ:ਣਾ ਸੀ। ਨਾ&ੇ ਇਸ ਸਭ ਕਰ= ਸ਼ੀਨਾ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ।
ਇ7ਕ ਹJਰ ਮਹੀG ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ6 ਿਨ7ਕਿ&ਆ। ਪu&ਸ G ਬਹuਤ ਸਵਾਲ ਪu7ਛ1। ਮY ਜਾਣ ਬu7ਝ =
ਕਿਹ ਿਦ7ਤਾ ਿਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗJਿਰਆਂ G ਮ:; ਕu7ਿਟਆ ਅU ਅਨD4 ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹX ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਖਬਰ4 ਿਵ7ਚ ਹਾਲ1 ਵੀ ਸ$ਘ1ੜ1 ਬਾਰ1 ਮੀਡੀਆ ਵਾ&ੇ ਪu7ਛ-ਿਗ7ਛ ਕਰ ਰਹ1 ਸਨ। ਿਕਸ1 ; ਲ7ਿਗਆ ਿਕ
ਜਦ ਿਦ7ਲੀ ਿਵ7ਚ ਘ7ਲT ਘਾਰਾ ਹJਇਐ, ਉਸਦਾ ਨ4 ਉਸ ਮਾਮਲ1 ਿਵ7ਚ ਬJਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰ=
ਵ7ਖਵਾਦੀਆਂ G ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ ਹJਣ:। ਿਕਸ1 ; ਕu7ਝ ਪਤਾ ਨਹX ਸੀ। ਮY ਹਾਲ1 ਵੀ ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਮ_ਤ ! ਸJਗ ‘ਚ
ਸੀ। ਡਹੀਆਂ ! ਸਹਾਰ1 ਨਾ& ਤuਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਹJਰ ਬੀਤਣ ਿਪ7ਛ6 ਹੀ ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਿਮਲਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹJ ਸਿਕਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਵ1ਲ1 ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਗ_ਰਿਮ$ ਟ G ਮuਿਹ$ਮ ਸ਼uਰT ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਊਥਹਾਲ, ਸਲJ, ਬਰਿਮ$ਗਮ
ਟ7}ਰਕ ਤuਰ! ਿਫਰ! ਸੀ ਿਜ$ਨD4 U ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਸਨ। ਉਨD4 ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ4 U ਿਲਿਖਆ ਸੀ, "ਗ਼:ਰ
ਕਾ;ਨੀ ਲJਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਨਹX ਤ4 ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪhਡ ਦਾ ਜuਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਊ ਿਜਨD4 ! ਵੀਜ਼1
ਦੀ ਿਮਆਦ ਲ$ਘ ਚu7ਕੀ `। ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜ4 ਿਗqਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹJ।" ਿਸਮਰਨ ਵਰਗ1
ਇਮਾਨਦਾਰ ਬ$! ਵੀ ਫਸ ਸਕ! ਸਨ U ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਗu$ਡ1 ਵੀ। ਬ7ਸ ਿਜਹੜ1 ਘਰ4 ‘ਚ ਮ1ਰ1 ਗ਼:ਰ
ਕਾ;ਨੀ ਆਦਮੀ ਲuਕJਏ ਸੀ ਛਾਪ1 ਪ:ਣ ਲ7ਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ4 ਸਾਡ1 ਕJਠ^, ਜTਆਖਾਿਨਆਂ U ਵੀ ਛਾਪ1
ਪ:ਣ ਲ7ਗ ਪਏ। ਜਮੀਿਕਆਂ G ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਲਆ।
ਿਮ$ਟT ਉਸ ਿਦਨ ਗJ&ੀ ਤ6 ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਜ_ਹਨੀ ; ਿਫਕਰ ਸੀ ਿਕ ਉਸG ਪu&ਸ ; ਸਭ
ਕu7ਝ ਦ7ਸ !ਣ:। ਇਸ ਲਈ ਉਸG ਿਮ$ਟT ਦਾ ਿਸਰ ਧ_ਣ ਤ6 ਵ7ਖਰਾ ਕਰ= ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਕu7ਛੜ U ਰ7ਖ ਿਦ7ਤਾ
ਸੀ। ਪਰ ਸ$ਘ1ੜਾ ਡਰਨ ਵਾ&ਾ ਨਹX ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਗ7ਲ ਹJਈ ਸ$ਘ1ੜਾ ਇ7ਕ ਕuਰਸੀ U ਬ$ਿਨDਆ ਬ:ਠਾ
ਸੀ। ਉਸ; ਹuਣ ਤ7ਕ ਇ7ਕ ਹGਰ1 ਕਮਰ1 ਿਵ7ਚ ਰ7ਿਖਆ ਹJਇਆ ਸੀ, ਸਾਡ1 ਕਸੀਨk ! ਭJਰ1 ਿਵ7ਚ। ਅਸX
ਇਸ ਵ1ਲ1 ਪu&ਸ ਤ6 ਿਤ$ਨ ਕਾਰਨ4 ਕਰ= ਡਰ! ਸੀ। ਇ7ਕ ਤ4 ਜਮੀਿਕਆਂ ਨਾ& ਲੜਾਈ ਹJ ਰਹੀ ਸੀ
ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਸਾਡ1 ਲJਕ ਮਾਰ1 ਜਾ ਰਹ1 ਸੀ। ਦTਜ1 ਗ਼:ਰ ਕਾ;ਨੀ ਲJਕ4 ਮਗਰ ਵੀ ਪu&ਸ ਪਈ ਹJਈ ਸੀ।
ਤੀਜਾ U ਆਖਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦuਨੀਆ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲ1 ਮ1ਰ1 ‘ਚ ਿਹ$ਮਤ ਨਹX ਸੀ ਉਸ ਬ$! ਨਾ& ਗ7ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਸਦਾ ਬ7ਚਾ ਮਿਰਆ ਸੀ ਮ1ਰੀ
ਵਜDਾ ਨਾ&। ਭਾਵK ਉਸG ਹੀ ਮ1ਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮY ਆਵਦਾ ਿਧਆਨ ਜਮੀ= ਵ7ਲ ਕਰ
ਿਲਆ। ਜਮੀਕਾ `ਂਡਜ਼ਵਰਥ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਇ7ਥ1 ਉਸ; ਹ7ਥ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਸJ ਮY ਉਸ!
ਅ7ਿਡਆਂ U ਹਮਲ1 ਕੀU। ਉਸG ਬਦਲ1 ‘ਚ ਵਾਪਸ ਧਾਵ1 ਕੀU। ਇ7ਦ4 ਚ7ਕਰ ਚ7ਲੀ ਿਗਆ। ਸਰਦੀਆਂ
‘ਚ ਇ7ਕ ਿਦਨ ਉਸਦੀ ਧੀ ਮ1ਰ1 ਹ7ਥ ਆ ਗਈ।ਜਦ ਮ1ਰ1 ਆਦਮੀਆਂ G ਤ7ਕੀ ਉਹ ਕਲ7ਬ ‘ਚ ਨ7ਚਦੀ
ਸੀ । ਉਸ; ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ= ਕਸੀਨk ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਸ਼ੀਨਾ ਨਾ& ਿਕ$ਝ ਬੀਤੀ ਹJਊ ਮ:; ਯਾਦ ਆ
ਿਗਆ। ਮY ਆਪਣ1 ਬ$ਿਦਆ ; ਇਜਾਜ਼ਤ ! ਿਦ7ਤੀ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜ_ਹਨੀ G ਿਵਡੀਓ
ਵੀ ਭਰ = ਯTਿਟਊਬ U ਚੜDਾ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਿਲ$ਕ ਜਾਣ ਬu7ਝ= ਉਸ ! ਬਾਪ ; ਭ1ਿਜਆ ਿਗਆ।
ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ `ਂਡਜ਼ਵਰਥ ! ਬ:ਪਿਟਸਟ ਿਗਰਜ1 ਮTਹਰ1 ਛ7ਡ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ।
ਮ:; ਅ$ਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਿਕ ਅ7ਜ ਉਸG ਸਾਡ1 ਕਸੀਨk U ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਤਆਰੀਆਂ ਹJ ਗਈਆਂ।
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ਮ:; ਅ$ਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਿਕ ਅ7ਜ ਉਸG ਸਾਡ1 ਕਸੀਨk U ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਤਆਰੀਆਂ ਹJ ਗਈਆਂ।
ਪu&ਸ ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਕਸੀਨk ਪu7ਜ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਬ1ਖਬਰ ਸੀ ਿਕ ਭJਰ1 ਿਵ7ਚ ਸ$ਘ1ੜਾ ਸੀ। ਹuਣ ਉਹ ਜ7ਗ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਮਰ ਚuਿ7 ਕਆ ਸੀ ਅU ਬ_ਲੀਵu7ਡ G ਤ4 ਦਾਹ-ਸ$ਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਆਿਦ ਵੀ ਕਰਲ1 ਸੀ।
ਰਣਜੀਤਪuਰ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਬu7ਤ ਵੀ ਲਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਸJ ਹuਣ ਮY ਜJ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਜ7ਤ ਮ1ਰੀ ਹੀ
ਸੀ।
ਮY ਸ਼ੀਸ਼1 ‘ਚ ਆਵ! ਵ7ਲ ਵ1ਿਖਆ। ਹuਣ ਸਹਾਰ1 ਦੀ ਲJੜ ਨਹX ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਮ1ਰਾ ਮT$ਹ ਵਾਪਸ
ਝਾਿਕਆ। ਅ7ਖ4 ਗJ& ਪਰ ਸਖਤ ਸਨ। ਿਫਰ ਉਨD4 ਿਵ7ਚ ਮਲਾਲ ਸੀ। ਦuਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ…ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ,
ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਬਾਲ ਦਾ ਭਾਰ। ਜਦ ਤਾਰੀ ਸੀ ਿਸ7ਖ ਵ4ਗ ਸਿਜਆ ਸੀ, ਪਰ ਹuਣ ਵਾ& ਨ$ਨD1 ਸਨ। ਨ7ਕ
ਲ$ਬਾ ਪਤਲਾ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅU ਬu7ਲD ਖuਟੜ1। ਹਾਲ1 ਵੀ ਮT$ਹ U ਕuਟਾਪ1 ! ਦਾਗ਼ ਸਨ। ਸ$ਘ1ੜਾ ਇ7ਕ ਬਾਪ
ਸੀ, ਿਜਸ; ਮ1ਰ1 U ਇ$ਨਾ ਗuਸਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ! ਥਾਈਂ ਉਸG ਮ:; ਕuਿ7 ਟਆ…ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰ=
ਮY ਬਚ ਿਗਆ ਅU ਉਸ; ਮ1ਰ1 ਗuਿ$ ਡ ਆਂ G ਪਸ਼T ਵ4ਗ ਰ7ਿਖਆ ਸੀ। ਚ7ਲ !ਖ! ਹ4, ਮY ਉਸ;
ਿਮਲਣ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
ਕਮਰ1 ਦੀ ਬ7ਤੀ ਜਗਾਈ। ਉਸG ਅ7ਖ4 ਝਪਕ = ਮਸ4 ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਝਾਿਕਆ। ਉਹ ਉਨD4 ਹੀ ਕ7ਪਿੜਆਂ
‘ਚ ਸੀ ਜਦ6 ਦਾ ਉਹG ਮ:; ਉਸ ਰਾਤ ਕuਿ7 ਟਆ ਸੀ। ਦਾੜDੀ ਲ$ਬੀ U ਗ$ਦੀ ਹJ ਚu7ਕੀ ਸੀ। ਬ1ਆਰਾਮ
ਘ7ਗੀ ਿਜਹਾ ਸੀਗਾ। ਮ1ਰੀ ਤਕਦੀਰ, ਨਹX ਨਹX ਸਾਡ1 ਦJਨ4 ! ਿਵਕਾਰੀ ਕਰਮ4 ਕਰ= ਹuਣ ਅਸX ਏਥ1
ਪu7ਜ1 ਸੀ। ਕਮਰਾ ਸu$ਞਾ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਇ7ਕ ਪਾਸ1 ਿਨ7ਕਾ ਿਜਹਾ ਮ1ਜ਼ ਸੀ ਅU ਉਸ ਨਾਲ ਇ7ਕ
ਕuਰਸੀ। ਇ$ਨD4 ਤ6 ਿਬਨ4 ਿਜਹੜੀ ਕuਰਸੀ U ਕਮਰ1 ਿਵਚਾ&ੇ ਬ$ਿਨDਆ ਬ:ਠਾ ਸ$ਘ1ੜਾ ਸੀ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ
ਜ4 ਉਸ! ਅ7ਗ1 ਭu$ਜ1 ਪਈ ਥਾ&ੀ ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਅ7ਧਾ ਖਾਧਾ ਖਾਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਇਮ
ਹu$ਦਾ ਸੀ ਇ7ਕ ਬ$ਦਾ ਰਾਖੀ ਖੜDਦਾ ਸੀ, ਮ1ਜ਼ ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਸਾਹਮਣ1 ਰ7ਖ = ਉਸਦੀਆਂ ਬ1ੜੀਆਂ ਲਾਹ =
ਥਾ&ੀ ਰ7ਖ ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਖ4ਦਾ ਨਹX ਸੀ ਦTਜੀ ਕuਰਸੀ ਸਾਹਮਣ1 ਰ7ਖ = ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ&
ਖਵਾਉਂ! ਸੀ। ਇਸ ਤ6 ਇਲਾਵਾ ਕਮਰ1 ‘ਚ ਕu7ਝ ਨਹX ਸੀ।
ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਸ$ਘ1ੜ1 ਬ:ਠਾ ਸੀ, ਬ$ਿਨDਆ, ਉਸ ਤ6 ਆਉਂਦਾ ਮuਸ਼ਕ ਨਾਸD4 ਸਾੜਦਾ ਸੀ। ਮY ਕ$ਧ
ਕJ&6 ਕuਰਸੀ ਚ7ਕ = ਉਸ! ਸਾਹਮਣ1 ਿਟਕਾ = ਬਿਹ ਿਗਆ। ਮ1ਰ1 ਿਪ7ਛ1 ਜ_ਹਨੀ ਖਲJਤਾ ਸੀ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ
ਉਸG ਆਵਦਾ ਿਸਰ ਚ7ਕ = ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ !ਿਖਆ। ਬਹuਤ !ਰ ਲਈ ਚu7ਪ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਉਸG ਮ1ਰ1 ਮT$ਹ
U ਥuਿ7 ਕਆ। ਜ_ਹਨੀ ਉਸ; ਮਾਰਨ ; ਿਗਆ ਪਰ ਮY ਉਹ; ਰJਕ ਿਦ7ਤਾ। ਆਵਦੀ ਜ1ਬ ‘ਚ6 ਰਮਾਲ ਕ7ਢ
= ਮT$ਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਖਰTਦੀ ਅ7ਖ4 ਨਾਲ ਵ1ਖੀ ਿਗਆ। ਉਹ ਵੀ ਸJਚਦਾ ਹJਵ1ਗਾ ਿਕ ਜਦ ਹ7ਥ
‘ਚ !ਵ ਆ ਿਗਆ ਮY ਉਸ; ਖਤਮ ਿਕਉਂ ਨਹX ਕੀਤਾ ਿਜ$ਝ ਦਾ! ; ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜ_ਹਨੀ ਖੜDਾ ਕਰ=
ਮ:; ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮ:; ਹuਣ ਸ$ਘ1ੜ1 ਬਾਰ1 ਫ:ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ1 ਮY ਕਮਜ਼Jਰ ਲ7ਗਾ ਜ_ਹਨੀ ਸਾਹਮਣ1
ਚ$ਗੀ ਗ7ਲ ਨਹX ਸੀ। ਸ$ਘ1ੜ1 ਕਰ= ਸਾਡ1 ਕਈ ਬ$! ਮਰ1 ਸਨ ਜ4 ਜ1pਹ ‘ਚ ਪਹu$ਚ ਗਏ ਜਦ6 ਦਾ
ਜਮੀਿਕਆਂ ਨਾ& ਵਾਹ ਿਪਆ। ਸ਼ੀਨਾ ਵੀ ਸ$ਘ1ੜ1 G ਮਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮ1ਰ1 ਮਨ ਿਵ7ਚ ਇ7ਕ ਹੀ ਸJਚ
ਨ7ਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ! ਿਨਆਣ1 ਦੀ ਮ_ਤ ਮ1ਰ1 ਿਜ਼$ਮ1 `। ਜ1 ਤT$ ਬਾਪ ਹu$ਦਾ ਤT$ ਵੀ ਇ$ਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਕJਈ ਸ਼7ਕ? ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ! ਬ1ਨTਰ ਿਚਹਰ1 ਵ7ਲ ਝਾਕ = ਮ:; ਕਮਜ਼Jਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤ: ਹuਣ
ਮ1ਰੀ ਿਹ$ਮਤ ਇਸ ਤਰ4 ਦੀ ਿਜ਼$ਦਗੀ ਲਈ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ?
"ਸ$ਘ1ੜਾ ਜੀ…", ਮY ਗ7ਲ ਸ਼uਰT ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਮ1ਰ1 ਮT$ਹ U ਗ7ਡੀਆਂ ਸਨ। "ਸ$ਘ1ੜਾ
ਜੀ…ਮY Uਰ1 ਬ7ਚ1 ; ਮਰਵਾਇਆ ਅU ਇਸ ਦਾ….ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ…ਆਪ !ਖ ਸਕ! ਹJ ਮ1ਰੀ
ਹਾਲਤ? ਮਸ4 ਅ7ਜ ਤuਹਾ; ਿਮਲਣ ਆ ਸਿਕਆਂ…ਮ1ਰੀ ਦJਸਤ ਸ਼ੀਨਾ ਤuਹਾਡੀ ਵਜDਾ ਕਾਰਨ ਰ1ਪ
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ਹਾਲਤ? ਮਸ4 ਅ7ਜ ਤuਹਾ; ਿਮਲਣ ਆ ਸਿਕਆਂ…ਮ1ਰੀ ਦJਸਤ ਸ਼ੀਨਾ ਤuਹਾਡੀ ਵਜDਾ ਕਾਰਨ ਰ1ਪ
ਹJਈ…ਕਾਿ&ਆਂ ! ਹ7ਥX। ਸJ…ਹuਣ ਤuਸX ਮ1ਰ1 ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹJ…ਿਜ$ਦਗੀ ਇ7ਕ ਚ7ਕਰ ` ਿਜਸ
ਿਵ7ਚ…ਕJਈ ਨtਿਤਕਤਾ ਨਹX `…ਤuਸX ਦuਖੀ, ਮY ਵੀ ਦuਖੀ? U ਬਦਲ1 G ਸਾ; ਕੀ ਿਮਿਲਆ? "ਹT$।"
ਉਸG ਜਵਾਬ ਨਹX ਿਦ7ਤਾ। ਮY ਹ7ਥ ਜ_ਹਨੀ ਵ7ਲ ਵਧਾਇਆ। ਉਸG ਅਖਬਾਰ ਫੜਾ ਿਦ7ਤਾ। ਮY ਸ$ਘ1ੜ1
ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਅ7ਗ1 ਕਰ ਿਦ7ਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਿਵ7ਚ ਉਸ ! ਸ$ਸਕਾਰ ਬਾਰ1 ਖਬਰ ਸੀ। "!ਖ ਦuਨੀਆ ਦੀ
ਅ7ਖ4 ਿਵ7ਚ ਤuਸX ਰਹ1 ਨਹX। ਸJ ਜ1 ਮY ਚਾਹu$ਦਾ ਿਜ$ਝ ਮ1ਰਾ ਹਾ& ਕੀਤਾ ਸੀ ਤuਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ
ਹ4। ਜ1 ਿਚ7ਤ ਕੀਤਾ ਗJ&ੀ ਇਸੀ ਵ1ਲ1 ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ4। ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ?" ਕJਈ ਜਵਾਬ
ਨਹX ਆਇਆ। ਮY ਅਖਬਾਰ ਜ_ਹਨੀ ; ਵਾਪਸ ਮJਿੜਆ U ਨਾ&ੇ ਿਕਹਾ, "ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਿਲਆ"
ਜ_ਹਨੀ ਤuਰ ਿਪਆ। ਮY ਇ7ਕ ਬਾਰ ਿਫਰ ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ‘ਚ ਆਵਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਪਾਈਆਂ। "!ਖJ ਜJ
ਤuਸX ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਕੀਤਾ…ਆਈ ਿਦਜ਼ਰਵਡ ਇਟ। ਤuਹਾਡਾ ਬਾਲ, ਮ1ਰੀ ਜਨਾਨੀ…ਬਰਾਬਰ ਹJ ਗਏ।
ਪਰ ਹ4 ਕ! ਵੀ ਹJ ਨਹX ਸਕਣਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮY ਤ4 ਹJਰ ਗਰਲਫਰYਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ4। ਤuਹਾਡਾ ਬਾਲ…
ਸJ ਮY ਸJਚਦਾ ਿਜ$ਨਾ ਿਚਰ ਏਥ1 ਤuਹਾ ; ਰ7ਿਖਆ, ਬਹuਤ `। =ਵਲ ਬ7ਚ1 ਕਰ= ਤuਹਾ; ਛ7ਡ !ਣਾ
ਚਾਹu$ਦਾ ਹ4…ਜਦ ਉਹ ਕਾ&ੇ ; ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ। ਦuਜ1 ਪਾਸ1 ਬਾਹਰ ਜਾ = ਕੀ ਹJਵ1ਗਾ? ਯT ਆਰ ਡ:lਡ। ਸJ
ਜ1 ਤuਸX ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਸਿਹਮਤੀ ਹJ ਤuਸX ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕ! ਹJ।" ਜ_ਹਨੀ ਵਾਪਸ ਮuੜ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸG ਮ:; ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਿਦ7ਤਾ U ਮY ਸ$ਘ1ੜ1 ਵ7ਲ ਕੀਤਾ। ਚu7ਪ। "ਜ_ਹਨੀ ਪੀਵ1ਗਾ ਿਕਵK ਜਦ
ਹ7ਥ ਬ$ਨD1 ਐ? ਖJpਹ..ਹ4 ਓਏੇ ਖJpਹ..ਅ7ਛਾ ਸ$ਘ1ੜਾ ਜੀ, ਮ1ਰਾ ਵੀ ਿਚ7ਤ ਕਰਦ: ਪ$ਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
;। ਜ1 ਤuਹਾ; ਨਾ ਮਾਿਰਆ… ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ… ਤuਸX ਇ$ਡੀਆ ! ਗu$ਡ1 ; ਹਰ ਿਸਫਾਿਰ ਸ਼ ਕਰਨੀ ਏ ਿਕ
ਮ:; ਹ7ਥ ਨਹX ਲਾਉਣਾ। ਤuਹਾਡੀ ਪ7ਤ ਤ4 ਨਹX ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਸਕਦਾ…ਪਰ ਤuਹਾਡੀ ਿਜ$ਦਗੀ ਵਾਪਸ
! ਸਕਦਾ ਹ4।"
ਸ$ਘ1ੜ1 G ਜ_ਹਨੀ ਤ6 ਪਾਣੀ ਨਹX ਿਲਆ। ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਅ7ਖ4 ਿਟਕਾ= !ਖੀ ਿਗਆ। ਜਦ ਮY ਉਸ;
ਮਾਰਨ ! ਥਾਈਂ ਛ7ਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ_ਹਨੀ `ਰਾਨੀ ਨਾ& ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਝਾਕਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਸ$ਘ1ੜਾ ਚu7ਪ
ਹੀ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਛਾ& ਮਾਰਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ। ਪਰ ਜ_ਹਨੀ G ਕ7&ੇ ਹ7ਥ ਹੀ ਖJਲD1 ਸਨ। ਪ:ਰ
ਹਾਲ1 ਵੀ ਕuਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲ7ਤ4 ਨਾ& ਬ$ਨD1 ਸਨ। ਸ$ਘ1ੜਾ ਭT$ਜ1 ਿਡ7ਗ ਿਪਆ। ਮY ਜ_ਹਨੀ ਵ7ਲ ਝਾਿਕਆ। ਮY
ਅਪਰਾਧ ਨਾ& ਭਿਰਆ ਹ1ਵ1ਗਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਸਰਫ ਮ:; ਮਾਰਨਾ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ। ਹuਣ ਮY
ਜ_ਹਨੀ ਸਾਹਮਣ1 ਕਮਜ਼Jਰ ਲ7ਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮY ਖੜD = ਜ_ਹਨੀ ਤ6 ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਿਲਆ। ਸਾਰਾ ਪੀ
= ਉਸ; ਵਾਪਸ ! ਿਦ7ਤਾ। ਤੜਫ਼ਦੀ ਮ7ਛੀ ਵ4ਗ ਸ$ਘ1ੜਾ ਹ1ਠ ਪਸਿਰਆ। ਹuਣ ਕu7ਝ ਕਰ ਨਹX ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਹuਣ ਤ4 ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪ:ਣਾ ਸੀ। "ਜ_ਹਨੀ, ਜਦ6 ਜਮੀਿਕਆਂ ਨਾ& ਗ7ਲ ਖਤਮ ਹJ ਗਈ ਇਸ ;
ਮਾਰ = ਉਨD4 ! ਿਕਸ1 ਅ7ਡ1 ਿਵ7ਚ ਸu7ਟ !ਣਾ। ਅ7ਛਾ?"
"ਚ$ਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ."
"ਦਾਦਾ ਜੀ।"
"ਸ_ਰੀ, ਦਾਦਾ ਸੀ।"
ਕਾਿ&ਆਂ G ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡ1 ਕਸੀਨk ‘ਚ ਵੜਣ ਦੀ ਪਰ ਪu&ਸ G ਰJਕ ਿਦ7ਤਾ। ਉਨD4 ‘ਚ ਕuੜੀ
ਦਾ ਿਪਓ ਿਜਸ G ਸ$ਘ1 ੜ1 ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕu7ਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਸX ਕਸੀਨk ! ਿਪ7ਛ6 ਿਨ7ਕ&
ਗਏ। ਸਾਡੀ ਗ7ਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਿ&ਆਂ ; ਪਤਾ ਨਹX ਲ7ਗਾ ਜਦ ਅਸX ਇ7ਕ ਬਾਰੀ ਹ1ਠ
ਕਰ= ਰਫਲ ਨਾ& ਗJ&ੀ ਚਲਾ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ। ਨਾ&ੀ U ਮ_ਨਦਾਰੀ (ਸਾਇਲ$ਸਰ) ਸੀ। ਜਦ ਤ7ਕ ਪਤਾ
ਲ7ਗਾ ਉਸ; ਉਡਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪ$ਜਾਬੀ ਆਂ U ਕਾਿ&ਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹJਈ।
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ਲ7ਗਾ ਉਸ; ਉਡਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪ$ਜਾਬੀ ਆਂ U ਕਾਿ&ਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹJਈ।
ਅਸX ਮਸ4 ਿਜ7U। ਜ_ਹਨੀ G ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਇ7ਕ ਜ7ਲਿਪ$ਜਰ ਿਵ7ਚ ਡJਬ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਕਾ&ੇ ! ਘਰ ਛ7ਡ
ਿਦ7ਤਾ। ਜਦ ਅਗਲ1 ਿਦਨ ਪu&ਸ G ਸਾਿਰਆਂ ! ਘਰ4 ‘ਚ ਛਾਪ1 ਮਾਰ1 ਉਨD4 ; ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਮਲ
ਗਈ।
ਮਹੀG ਬਾਅਦ ਮY ਦTਤ ਵ7ਜ,6 ਜ_ਹਨੀ ; ਮu$ਬਈ ਭ1ਿਜਆ। ਮY ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ ਹuਣ ਪ$ਜਾਬ ਬ1ਿਫਕਰ
ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕ4। ਗ7ਲ ਨਹX ਬਣੀ। ਜ_ਹਨੀ ਦਾ ਿਸਰ ਡ7ਬ1 ‘ਚ ਵਾਪਸ ਮJੜ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ ਮu$ਬਈ !
ਬਦਮਾਸ਼4 G। ਸJ ਹuਣ ਸ$ਘ1ੜ1 ਤ6 ਡਰ ਨਹX ਸੀ…ਪਰ !ਸ਼ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹJਏਗਾ। ਨਕਲੀ ਨ4 ਵਰਤ =
ਹੀ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ4। ਿਸਮਰਨ ਹuਰ4 ; ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ$ਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭ1ਜ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਮY ਨ4 ਿਫਰ ਬਦਲ ਿਲਆ ਅU ਹuਣ ਮY ਤ4 ਬਰਿਮ$ਗਮ ‘ਚ ਵ7ਡਾ ਵ7ਡ1ਰਾ ਸੀ। ਹuਣ ਤ4 ਰ7ਬ ਦੀ ਪਹu$ਚ
ਵੀ ਮ1ਰ1 ਤ7ਕ ਨਹX ਸੀ। ਪ:ਸਾ, ਗ7ਡੀਆਂ, ਵ7ਡ1 ਘਰ ਆਿਦ ਸਨ ਮ1ਰ1 ਕJ&। ਹuਣ ਤ4 ਮ1ਰ1 ਕJ& ਦ_ਲਤ ਸੀ।
ਪਰ ਇ7ਕ ਗ7ਲ ਸuਣ6 …ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਿਪ7ਛ1 ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹu$ਦਾ `। ਿਜਹੜਾ ਕਿਹ$ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾ& ਪ:ਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਝTਠ ਬJਲਦ:। ਕu7ਝ ਨਾ ਕu7ਝ ਕੀਤਾ ਈ ਹJਵ1ਗਾ।
ਮ:; ਜਮਾਲ ਦਾ ਡਰ ਹਮ1ਸ਼ਾ ਰਿਹ$ਦਾ ਸੀ। ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਗu$ਡ1 ਸਾਤ6 ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹJ ਗਏ ਸਨ।
ਹਰ ਗਲਤ ਕ$ਮ ‘ਚ ਜਮਾਲ ਦਾ ਹ7ਥ ਸੀ। ਕuੜੀਆਂ, ਅਫੀਮ, ਹਿਥਆਰ ਆਿਦ ਸਭ ਵ1ਚਦਾ ਸੀ। ਲJਕ4
; ਸuਪG ਵੀ ਵ1ਚਦਾ ਸੀ। ਉਸ! ਰਾਹ ਦਾ ਰJੜਾ ਮY ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮ:; ਪਤਾ ਲ7ਗਾ ਿਕ ਮ1ਰ1 ਘਰ ਤ6 ਜਦ ਕਾਿ&ਆਂ G ਮ:; U ਸ਼ੀਨਾ ; ਚuਿ7 ਕਆ ਸੀ,
ਜਮਾਲ G ਹੀ ਿਸਰਨਾਵ4 ਿਦ7ਤਾ। ਸ਼ੀਨਾ ; ਿਜਨਾਹ ਕਰ= ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਮਾਲ ; ਵ1ਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਦ
ਜਮਾਲ ਕJ& ਪu7ਜ1 ਬ1ਹਾ& ਹJਣ ਕਰ= ਮਰ ਗਈ। ਮY ਉਸ ਿਦਨ ਬਹuਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਬਹuਤ
ਸਰTਰ ਚਿੜDਆ ਹJਇਆ ਸੀ। ਕJਟ ਪਾ = ਦJਨ4 ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਪਸਤ_ਲ ਫੜ = ਜਮਾਲ ! ਦਰ4 ਪਹu$ਚ ਿਗਆ
ਸੀ। ਕJਟ ਦੀ ਪTਛ ਹਵਾ ‘ਚ ਿਹ7ਲ1 , ਿਜ$ਝ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਘਾਹ ਿਹ7ਲਦਾ ਹu$ਦ:। ਹ7ਥ ਉlਪਰ ਕਰ=
ਿਜਹੜਾ ਸਾਹਮਣ1 ਆਇਆ ਉਸਨu$ ਉਡਾ ਿਦ7ਤਾ। ਜਮਾਲ ਦਾ ਅ7ਡਾ U ਉਸਦੀ ਟ:ਕਸੀ ਕ$ਪਨੀ ਉlਥ1 ਹੀ
ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਿਪ7ਛ1 ਮ1ਰ1 ਬ$! ਸਨ। ਅਸX ਥ4 ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ। ਜਦ ਜਮਾਲ ਿਦਿਖਆ, ਮY ਉਸ!
ਸਰੀਰ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗJ&ੀਆਂ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ ਜਮਾਲ ਦਾ।
ਉਸ ਰਾਤ ਅਫੀਮ ! ਨਸ਼1 ‘ਚ ਮ1ਰ1 ਮਨ ਿਵ7ਚ ਸ$ਘ1ੜਾ ਿਫਰ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਬ7ਚਾ। ਅ$ਦਰ6
ਮ:; ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਿਕ ਮY ਗਲਤ ਸੀ। ਤਾਹX ਗ7ਲ ਭu7ਲਦੀ ਨਹX ਸੀ।ਕਾਸ਼! ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਹ7ਥX ਮਰ ਜ4ਦਾ।
ਪਰ ਹuਣ ਤ4 ਮY ਰਾਵਣ ਬਣ ਚuਿ7 ਕਆ ਸੀ। ਰਾਮ =ਵਲ ਅਫਸਾ ਿਨਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਿਜ7ਤਦਾ `। ਸ7ਚ ਹJਰ ਹੀ
ਹu$ਦ:। ਰਾਵਣ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਤ6 ਆ = ਿਜ7ਤ ਿਗਆ!
ਹਾਰ= ਪਾਪ ! ਕ$ਮ ਛ7ਡ ਿਦ7U। ਪ:ਸਾ ਬਹuਤ ਸੀ ਸJ ਪ:ਿਸਆਂ ਨਾ& ਜਇਸ਼ ਕਾਰJਬਾਰ ਲ: ਿਲਆ
ਸੀ। ਪ7ਗ ਬ$ਨD ਲਈ। ਗuਰਦu ਆਰ1 ਜਾਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ। ਦJ ਬ7ਚ1 ਵੀ ਹJ ਗਏ ਸੀ।
ਇ7ਕ ਕuੜੀ ਅU ਇ7ਕ ਮu$ਡਾ। ਬਰਿਮ$ਗਮ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਲਿਮ$ਗਟਨ ਸਪਾ ‘ਚ ਿਟਕ ਿਗਆ
ਸੀ। ਲJਕ ਹਾਲ1 ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਖ! ਸੀ।ਪ7ਕਾ ਪਾਸਪJਰਟ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਹuਣ ਪ$ਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
; ਿਚ7ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸJ ਿਗਆ ਰਣਜੀਤਪuਰ, ਿਜ7ਥ1 ਮY ਪਿ&ਆ ਸੀ। ਨਾ& ਹੀ ਬੀਵੀ ਬ7ਚ1 ਗਏ। ਸਭ
ਕu7ਝ ਿਦਖਾਇਆ। ਮY `ਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਪ$ਜਾਬ ਿਕ$ਨਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਨਹX ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇ7ਥ1
ਤ4 ਗJਿਰਆਂ ! ਮuਲਕ4 ਨਾਲ6 ਵੀ ਜੀਵਨ ਿਬਹਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਪuਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹਾਲ1 ਵੀ ਸੀ। ਤJਚੀ
ਵਰਗ1 ਜ4 ਮ1ਰ1 ਵਰਗ1 ਆ = ਹJਰ ਕu7ਝ ਿਦਖਾਉਂ ! ਸੀ। ਲJਕ4 ; ਹਾਲ1 ਵੀ ਨ7ਠ-ਦ_ੜ ਸੀ ਬਾਹਰ
ਿਨ7ਕ&ਣ ਦੀ। ਇ7ਕ ਪ7ਖ ਤ6 ਸ7ਚ1 ਵੀ ਸੀ। ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ ਕJਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹX ਸੀ ਿਜਵK ਗJਰ1 G,
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ਿਨ7ਕ&ਣ ਦੀ। ਇ7ਕ ਪ7ਖ ਤ6 ਸ7ਚ1 ਵੀ ਸੀ। ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ ਕJਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹX ਸੀ ਿਜਵK ਗJਰ1 G,
ਿਜਵK ਉਨD4 ਦਾ ਕ;ਨ `। ਪਰ ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਇਸ ਤਰ4 ਦੀ ਿਜ਼$ਦਗੀ ਿਕU ਹJਰ ਨਹX ਸੀ ਿਮਲਣੀ। ਸ7ਚ
ਸੀ ਓਥ1 ਜ4 ਇ7ਥ1 , ਸਾਰਾ ਕuਝ ਬਦਮਾਸ਼4 ! ਹ7ਥ ‘ਚ `। ਬ7ਸ ਇ7ਕ ਹੀ ਫਰਕ `। ਬਾਹਰ ਕ;ਨ
ਇਮਾਨਦਾਰ ` ਅU ਦ$ਦ4 ਵਾ&ਾ। ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ ਗu$ਡ1 ਰਾਜ ਕਰ! G ਅU ਕ;ਨ ਕJ& ਗT$ਦ G, ਿਬਨ4
ਦ$ਦ4 !।
ਸJ ਮY ਪ$ਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਗ1ੜਾ ਲਾਉਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਛ1 ਸ7ਤ ਹਫU ਲਾ
ਿਦ$ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇ7ਕ ਿਦਨ ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਮu$ਬਾਈ ਵਾ&ੇ ਦJਸਤ4 ; ਮ1ਰ1 ਬਾਰ1 ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ। ਮY ਹਵ1ਲੀ
‘ਚ ਬ:ਠਾ ਸੀ। ਟ7ਬਰ ਇ7ਧਰ ਉlਧਰ ਕ$ਮ4 ਖ1ਲ4 ‘ਚ ਲ7ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਸ1 G ਡJਰਬ:lਲ ਕੀਤੀ। ਿਕਸ1 G
ਕu$ਡਾ ਖJਿਲDਆ। ਮY ਬ:ਠਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਖਬਾਰ ਹ1ਠ4 ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣ1 ਦJ ਬ1ਗਾG
ਬ$! ਖੜD1 ਸੀ। ਮY ਉਨD4 ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਅ7ਖ4, ਿਜ$ਝ ਮ7ਛੀ ਦੀਆਂ ਹJਵਣ, ਿਵ7ਚ ਝਾਿਕਆ। ਮY ਉlਥ1 ਹੀ
ਸਮਝ ਿਗਆ ਕ_ਣ ਸਨ ਅU ਿਕਉਂ ਆਏ ਸਨ? ਇ7ਕ G ਹ_&ੀ ਿਜਹ1 ਸ$ਘ1ੜ1 ਦਾ ਨ4 ਬJਿਲਆ।
"ਆ ਜJ, ਬਾਹਰ ਚ7ਲੀਏ। ਇਥK ਨDX…ਪਲੀਜ਼…", ਮY ਉlਠ ਖਿੜDਆ। ਮ1ਰ1 ਮਗਰ ਤuਰ ਗਏ।
"ਪਾਪਾ ਕ_ਣ ਐ?" ਧੀ G ਆਿਖਆ।
"ਮ1ਰ1 ਪuਰਾਣ1 ਿਮ7ਤਰ G। ਮY ਤ:; ਬਹuਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭu7ਲX।"
"ਪਾਪਾ ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਪu7ਠੀ ਗ7ਲ ਕਰ! ਓ?" ਮY ਉਸ ! ਮ7ਥ1 ; ਚuਿ$ ਮਆ, ਿਫਰ ਬਾਹਰ
ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਨD4 G ਮ:; ਮ1ਰੀ ਗ7ਡੀ ਿਵ7ਚ ਿਬਠਾ ਿਲਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ U। ਇ7ਕ ਮ1ਰ1
ਨਾ& ਬਿਹ ਿਗਆ। ਦTਜਾ ਮ1ਰ1 ਿਪ7ਛ1। ਮY ਡT$ਘਾ ਸਾਹ ਭਿਰਆ। ਿਪ7ਛ1 !ਖਣ ਵਾ&ੇ ਸ਼ੀਸ਼1 ਰਾਹX ਬ$! !
ਹ7ਥ ‘ਚ ਪਸਤ_ਲ ਤ7ਿਕਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਵਣ ਨਹX ਿਜ7ਤਦਾ? ਅ7ਖ4 ਮੀਟ ਲਈਆਂ…

ਗu7ਡੀ
ਮ1ਰ1 ਨ4 ਤ6 ਕੀ ਲ:ਣ:, ਇ$ਨਾ ਈ ਬਥ1ਰਾ ਐ ਿਕ ਮY ਦਾ! ਲਈ ਰਣਜੀਤਪu ਰ ! ਇ7ਕ ਵ1ਸ਼ਵਾ
ਘਰ‘ਚ ਕ$ਮ ਕਰਦੀ ਹ4। ਕਈ ਸਾਮੀਆਂ ਖ਼uਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ G, ਦਾ! ਦੀਆਂ ਮY। ਬਾਰ4 ਸਾਲ4 ਦੀ ਉਮਰ ਤ6
ਲ: = ਹuਣ ਤ7ਕ ਇਹੀ ਕu7ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ `। ਇ7ਕ ਿਦਨ ਉਮਰਾ ਜਾਨ ਵ4ਗ ਮ:; ਿਕਸ1 G ਘਰ6 ਚ7ਕ =
ਇ7ਥ1 ਲ: ਆਂਦਾ। ਹuਣ ਤ4 ਯਾਦ ਵੀ ਨਹX ` !ਸ਼ ! ਿਕਹੜ1 ਪਾਿਸਓਂ ਚu7ਕੀ ਸੀ। ਖ਼:ਰ ਹਰ ਰJਜ ਮY
ਆਵਦਾ ਮਾਸ ਵ1ਚਦੀ ਆਂ। ਅ7ਜ ਕ7ਲD ਦਾ! G ਇ7ਕ ਨਵ4 ਮu$ਡਾ…ਨਵ4 ਦ7ਲਾ ਰ7ਿਖਐ; ਉਸਦਾ ਨ4 `
!ਵ। ਹਰ ਰJਜ਼ ਬTਹ1 ‘ਚ6 ਕJਈ ਨਵ4 ਿਚਹਰਾ ਵੜਦ:। ਇ$ਨD1 ਵ1ਖ1 G ਿਕ ਸਭ ਦਾ ਮT$ਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹX।
ਿਕਉਂ ਯਾਦ ਰ7ਖ4? ਮY ਤ4 ਿਨ7ਤ ਭu7ਲਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ4।
ਹuਣ ਧu$ਦ&ੇ ਿਚਹਰ1 ਹੀ ਿਦਸ! G। ਹਰ ਰJਜ ਕJਈ ਨਵ4 ਬ$ਦਾ ਆਉਂਦਾ `। ਕਈ ਬਾਰੀ ਤ4 ਮ1ਮ4
ਵੀ ਆ ਜ4ਦੀਆਂ G। ਮY ਤ4 ਿਖਢ_ਣਾ ਹ4, ਉਨD4 ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਅ7ਜ ਵਾ&ੇ ਮT$ਹ ਤ4 ਯਾਦ ਰਿਹਣ1
G, ਕu7ਝ ਿਚਰ ਲਈ। ਕ7ਲD ਤੀਕਣ ਚ1ਤਾ ਭu7ਲ ਜਾਣਾ ਐ।
ਤੜ= ਜਾਗੀ, ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਰਿਸਕ ਖੜDਾ ਸੀ।ਕਮਰ1 ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖJਿਲDਆ, ਸ7ਜਣ ਅ$ਦਰ ਵੜ
ਿਗਆ। ਿਕਹਾ ਆਸ਼ਨਾ! ਉਮਰ ‘ਚ ਪ$ਜਾਹ ਦਾ ਬu7ਢ ਵਰ1ਸ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਐਨਕ ਗ4ਧੀ ਵ4ਗ ਨ7ਕ U
ਿਟਕਾਈ ਸੀ। ਵਾ&4 ‘ਚ ਚੀਰ ਕ7ਿਢਆ ਹJਇਆ ਸੀ। ਕuੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਿਚ7ਟਾ ਦu7ਧ
ਵਰਗਾ। ਮ7ਥ1 U ਿਟ7ਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮY ਕਈ ਬਾਰ ਇਸ ; ਟੀਵੀ U ਵ1ਿਖਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ
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ਵਰਗਾ। ਮ7ਥ1 U ਿਟ7ਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮY ਕਈ ਬਾਰ ਇਸ ; ਟੀਵੀ U ਵ1ਿਖਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ
ਬ$ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸG ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਝਾਿਕਆ U ਮT$ਹ ਖuਿ7 ਲDਆ ਤ4 ਉਸ! ਪੀ&ੇ, ਟu7ਟ1 ਦ$ਦ ਿਦਸ1। ਐਨਕ4
ਿਵ7ਚ ਮ:; ਆਵਦਾ ਮuਖੜਾ ਿਦਿ7 ਸਆ, ਿਜ$ਝ ਦJ ਹu$ਦੀਆਂ, ਇ7ਕ ਸ7ਜੀ ਅ7ਖ ‘ਚ6 ਵਾਪਸ ਝਾਕਦੀ, ਦTਜੀ
ਖ7ਬੀ ਿਵ7ਚ6। ਮ1ਰ1 Gੜ1 ਆ ਿਗਆ। ਉਸ! ਮT$ਹ ‘ਚ6 ਪਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਅU ਸuਲਫ਼1 ਦੀ ਹਮਕ ਮ1ਰੀਆਂ ਨDਾਸ4
‘ਚ ਚੜD ਗਈ। ਉਸਦਾ ਮਹu= ਵਾ&ਾ ਨ7ਕ ਚ_ੜਾ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਅU ਨDਾਸ4 ‘ਚ6 ਵਾ& ਿਟਭ! ਸਨ। ਉਸG
ਮ:; ਜ7ਫੀ ਪਾਈ। ਅਜਗਰ ਵ4ਗ ਆਵਦੀਆਂ ਬਾਹ4 ‘ਚ ਮ:; ਨ7ਿਪਆ। ਉਸ! ਬਦਬTਦਾਰ ਬu7ਲD ਮ1ਰ1
ਹJਠ4 ; ਿਨਗ&ਗ1 । ਿਫਰ ਉਸG ਮ1ਰਾ ਦuਪ7ਟਾ ਭu$ਜ1 ਸu7ਟ ਿਦ7ਤਾ ਅU ਮ1ਰੀ ਅ$ਗੀ ਲਾਹuਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ।
ਉਸ! ਹ7ਥ ਮ7ਕੜੀ ਵ4ਗ ਮ1ਰ1 ਿਪ$ਡ1 ਉlU ਛਾ&4 ਮਾਰ ਰਹ1 ਸਨ। ਮY ਆਪਣ1 ਆਪ; ਮTਰਿਛਤ ਕਰ=
ਦuਨੀਆ ਤ6, ਖuਦ ਤ6 ਦTਰ ਹJ ਗਈ। ਬ1ਕ7ਪੜਾ ਮ$ਤਰੀ ਇ7ਕ ਿਭਆਨਕ ਸuਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵ1&ੇ ਮY ਹJਸ਼
‘ਚ ਨਹX ਸੀ। ਜJ ਕਰਨਾ ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ, ਉਸ; ਕਰਨ ਿਦ7ਤਾ। ਘ$ਟ1 ਬਾਅਦ ਉਹ ਤ4 ਆਵ! ਸਰਕਾਰੀ
ਜ7ਗ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਪu7ਜ ਿਗਆ, ਸਾਡ1 ਮuਲਕ U ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ U ਸਾਡ1 ਲJਕ4 ; ਇਬਰਤ !ਣ ਲਈ।
ਉਸ! ਜਾਣ ਤ6 ਬਾਅਦ ਮY ਿਕ$G ਹੀ ਿਚਰ ਲਈ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸਦਾ ਮuਸ਼ਕ ਹਾਲ1 ਵੀ ਮ1ਰ1 ਿਜਸਮ U
ਟ$ਗ4 ਪਸਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਵ7ਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਦਾ! ਦਾ ਖਾਸ ਗਾਹਕ। ਪਰ ਅ7ਧ1 ਘ$ਟ1 ਬਾਅਦ ਿਫਰ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਿਕਆ। ਹuਣ ਇ7ਕ ਹJਰ ਹTਜ਼ੀ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬ$ਦਾ ਵ7ਡ1 ਘਰ ਦਾ ਨਹX ਸੀ, ਬu7ਢਾ ਵੀ ਨਹX ਸੀ। ਉਸ; ਵ1ਖ= ਸਮਝ ਨਹX ਲਗਦੀ ਸੀ
ਿਕਉਂ ਅ7ਡ1 U ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕ_ਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਏ ਆਦਮੀ ! ਨੀਚ1 ਿਦਮਾਗ ;? ਲ$ਬਾ, ਪਤਲਾ
ਿਜਹਾ ਸੀ। ਗJਿਰਆਂ ਵ4ਗ ਜੀਨ-ਸ਼ੀਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਜੀਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮJਟੀਆਂ ਮJਟੀਆਂ ਉਕਾਬੀ
ਅ7ਖ4 ਸਨ ਅU ਚ$ਨ ਵਰਗਾ ਮuਖੜਾ। ਪਰ ਮ1ਰਾ ਤ4 ਉਸG ਮT$ਹ ਕਾ&ਾ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਿਪ$ਡ1 ; ਚ$ਡ
ਮਾਰੀ ਿਜਵK ਲuਹਾਰ ਸ$ਦਾਨ‘U ਠkਕਦਾ ਸੀ। ਮY ਚੀਕ4 ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਮ1ਰੀ ਮ7ਦਦ ਕਰਨ ਕJਈ ਨਹX
ਆਇਆ। ਫਰਸ਼ U ਿਡ7ਗੀ ਪਈ ਰਿਹਣ ਿਦ7ਤਾ ਮ:;। ਮਸ4 ਉlਠੀ ਜਦ ਬਾਈ G ਗਾ& ਕ7ਢੀ। ਹ_&ੀ
ਹ_&ੀ ਆਪਣ1 ਆਪ; ਸਾਫ ਕਰ ਿਲਆ, ਅਗਲ1 ਮਰਦ ਲਈ। ਉਹ ਬ$ਦਾ ਮ$ਤਰੀ ਨਹX ਸੀ,
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਹX ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਵੀ ਹJਇਆ ਸੀ, ਬ7ਚ1 ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਹਰ
ਰਾਤ ਅ7ਡ1 U ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਕਦੀ ਨਹX ਿਪਆ ਸੀ। ਹਰ ਵ1&ੇ ਸਾ; ਸ਼ਾਇਰੀ ਸuਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮ1ਰ1 ਲਈ ਤ4 ਸਾਹ ਲ:ਣ ਦਾ ਮ_ਕਾ ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹX ਅਗਲਾ ਕ_ਣ ਹJਵ?
1
ਬਾਈ G ਘ$ਟ1 ਲਈ ਮ1ਰਾ ਖਿਹੜਾ ਵੀ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ। ਮY ਪਲ$ਘ U ਥJੜD1 ਿਚਰ ਲਈ ਿਲਟ ਗਈ, ਿਫਰ
ਨDਾਤੀ। ਜਦ ਤ7ਕ ਵਾ& ਵਾਹ1 U ਨਵK ਕ7ਪੜ1 ਪਾਏ, ਦਰ U ਹJਰ ਲJਕ ਪਹu$ਚ ਗਏ ਸਨ। ਟJਲਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਮuਿ$ ਡਆਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਨਾ& ਗ7ਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹ1 ਸੀ। ਿਫਰ ਕu7ਝ ਮuਿ$ ਡਆਂ G ਮ1ਰ1 ਕਮਰ1 ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ
ਲਗਾ ਲਈ, ਕu7ਝ ਨਾ& ! ਕਮਰ1 ਵਾ&ੀ ! ਬਾਹਰ ਖੜD1 ਹJ ਗਏ। ਿਜਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਹJਵ1 ਸਾ; ਤ4 ਉਨD4
; ਖ਼uਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ:ਣਾ ਸੀ। ਮY ਅ7ਧੀ ਸu$ਨ ਹJਈ ਪਈ ਸੀ। ਉlਪਰ ਪ7ਖਾ ਘu$ਮਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ6 ਸੜਕ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੜDਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਿਕਸ1 ਹJਰ ਕਮਰ1 ‘ਚ6 ਗੀਤ ਸuਣਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕu7ਝ ਦTਰ ਲ7ਿਗਆ।
ਆਪਣ1 ਆਪ ਤ6 ਦTਰ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਬਿਘਆੜ ਅ$ਦਰ ਆਇਆ। ਇ7ਕ ਦਮ ਮ1ਰ1 ਸਰੀਰ ਉlU ਚੜD
ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਮਿਹਸTਸ ਨਹX ਹJਇਆ। ਬu7ਤ ਵ4ਗ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ! ਸਾਹ ਤ6 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ
ਬਦਬJ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਥJੜD1 ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਤuਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਇ7ਕ ਬ1ਚ:ਨ ਿਜਹਾ ਬ7ਚਾ ਅ$ਦਰ
ਵਿੜਆ, ਲ7ਗਦਾ ਕuਆਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਮ1ਰ1 ਕJ& ਆ = ਖਲJ ਿਗਆ। ਮY ਿਕਉਂ ਬJਲ4? ਕu7ਝ
!ਰ ਲਈ ਖੜDਾ ਿਰਹਾ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਝਾਕਦਾ ਿਜਵK ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹJਵ1। ਹJ ਸਕਦ: ਉਸਦੀ ਕJਈ ਭ:ਣ ਹJਵ1
ਿਜਸ ! ਸਾਹਮਣ1 ਬਹuਤ ਹੀ ਸਾਊ ਹJਵ1ਗਾ?
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ਿਜਸ ! ਸਾਹਮਣ1 ਬਹuਤ ਹੀ ਸਾਊ ਹJਵ1ਗਾ?
ਗJਿਰਆਂ ਵਰਗ1 ਕ7ਪੜ1 ਪਾਏ ਸੀ। ਿਸਰ U ਪ7ਗ ਬ$ਨDੀ ਸੀ ਲਾਲ ਰ$ਗ ਦੀ।ਥJੜਾ ਿਜਹਾ ਭਾਰਾ ਸੀ।
ਉਸG "`ਲJ", ਿਕਹਾ ਿਜ$ਝ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨਾ& ਸਭ ਕu7ਝ ਠੀਕ ਹJ ਜਾਣਾ ਹJਵ,1 ਿਜਵK ਇਹ ਆਮ ਗ7ਲ
ਹJਵ1। ਮY ਚu7ਪ ਰਹੀ। ਿਕਉਂ ਬJਲ4? ਿਫਰ ਉਸG ਆਵਦੀ ਪਤਲTਣ ਲਾਹ ਿਦ7ਤੀ U ਮ1ਰ1 ਉlਪਰ ਿਡ7ਗ
ਿਪਆ, ਇ7ਕ ਸTਰ ਿਜਹੜਾ ਗ$! ਤਰੀ= ਨਾ& ਚuਬ7ਚ1 ‘ਚ6 ਖ4ਦਾ ਸੀ। ਮY ਤ4 ਚਸ਼ਮਪJਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਿਫਰ ਨੀਵੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਨਾ& ਤuਰ ਿਪਆ। ਉਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹX ਿਕ$G ਦਾਖਲ ਹJਏ। ਬਾਈ G ਮ:;
ਦ7ਿਸਆ ਸਾਰ1 ਚ$ਗ1 ਘਰ4 ਤ6 ਸਨ ਅU ਉਨD4 ਦੀ ਸ1ਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹuਤ ਜਰTਰੀ ਸੀ। ਪੜD1 ਿਲਖ1 ਭ7ਦਰ ਮu$ਡ1
ਸਨ, ਇ$ਡੀਆ ਦਾ ਅ7ਗਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾ&ੇ। ਮ1ਰਾ ਤ4 ਅ7ਗਾ ਬਹuਤ !ਰ ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ,
ਜਦ ਮ4 G ਧੀ ਪ:ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ1 ਹੀ ਿਦਨ। ਜਦ ਇਹ ਟJਲਾ ਿਗਆ, ਮ1ਰੀਆਂ ਹ7ਡੀਆਂ ਪਸ&ੀਆਂ
ਦuਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਈ ਤ4 ਬ1ਿਕਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਤ4 ਅਸX ਫ:ਕਟਰੀ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨ4 ਸ4। ਜ1
ਸਾਤ6 ਕ$ਮ ਨਹX ਕਰਾਉਂਦੀ ਤ4 !ਵ ਜ4 ਦਾ! G ਸਾ; ਮਰਵਾ !ਣਾ ਸੀ।
ਮY !ਵ ਤ6 ਡਰਦੀ ਸੀ। ਕu7ਝ ਮਹੀG ਪਿਹਲ4 ਮ1ਰੀ ਇ7ਕ ਸਹ1ਲੀ ; ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ ਉਸ G, ਜਦ
ਿਕਸ1 ਮ$ਤਰੀ ; ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੀ ਸ4 ਿਕ ` ਤ4 ਮY ਇ7ਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ, ਬ$ਦਾ ਜJ ਮਰਜੀ
ਕਰ1, ਭਾਵK ਿਜਊਂਦੀ ਰਹ4 ਜ4 ਮਰ ਜਾਵ4। ਉਸ ਰਾਤ ਹJਰ ਬ$! ਵੀ ਆਏ। ਇ7ਕ ਆਦਮੀ ; ਮY ਪਛਾਣ
ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨ4 ਸ$ਜ1 ਸ$ਘ1ੜਾ ਸੀ। ਲ$ਬਾ ਪਤਲਾ ਿਫਲਮ4 ਦਾ ਿਸਤਾਰਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ
ਕJਠੀ ਪਿਹਲ4 ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅ7ਜ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮ1ਰੀ ਮ$ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸG।
ਮ1ਰ1 ਕਮਰ1 ‘ਚ ਇ7ਕ ਪਾਸ1 ਕuਰਸੀ ਪਈ ਸੀ, ਿਜਸ U ਉਹ ਬਿਹ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲ7ਤ4 U
ਕਲਾਈਆਂ ਿਦਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕTਹਣੀਆਂ ਤ6 ਉਪਰ ਛ4 ‘ਚ ਲuਿਕਆ ਸੀ। ਮY ਉਸ; ਆਿਖਆ, "ਕੀ
ਚਾਹu$! ਓ ਹਜ਼Tਰ।"
"ਨ7ਚ", ਘ7ਗ1 ਬJਲ ‘ਚ ਆ!ਸ਼ ਿਦ7ਤਾ। ਮY ਲ7ਕ ਹਲਾਉਣ ਲ7ਗ ਪਈ। ਿਫਰ ਉਸG ਹ7ਥ ਨਾਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣ1 Gੜ1 ਆਅਣ ;। ਮY ਨ7ਚਦੀ ਨ7ਚਦੀ Gੜ1 ਗਈ ਿਫਰਕੀ ਵ4ਗ। ਜਦ ਉਸ ਕJ&
ਪu7ਜੀ, ਉਸG ਬ4ਹ ਫੜ ਲਈ। ਨD1ਰ1 ‘ਚ6 ਉਸਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਤਾੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਗ7ਦੜ ਵ4ਗ।
ਉਸ1 ਹੀ ਪਲ ‘ਚ ਪਤਾ ਲ7ਗਾ ਜJ ਿਫਲਮ4 ‘ਚ ਆਦਮੀ ਆਪਣ1 ਆਪ; ਵ1ਖਾਉਂਦਾ ` ਅU ਜJ ਸਚਾਈ
ਿਵ7ਚ `, ਦJ ਵ7ਖਰੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਹਨ। ਉਸG ਮ:; ਨD1ਰ1 ‘ਚ ਿਖ7ਚ ਿਲਆ। ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਮ1ਰ1 ਕ7ਪੜ1 ਭu$ਜ1 ਸu7ਟ
ਿਦ7U। ਬ7ਤੀਆਂ ਬuਝਾ= ਹੀ ਸਭ ਕu7ਝ ਕੀਤਾ। ਭu7ਖੜ ਿਪਸ਼ਾਚ G ਿਫਰ ਮ:; ਪਲ$ਘ U ਸu7ਟ ਿਦ7ਤਾ। ਕJਈ
ਬ$ਦਾ ` ਦuਨੀਆ ‘ਚ ਿਜਹੜਾ ਨਾਰੀ ; ਸ਼ਿਹਵਤ ਠ$ਢ1 ਕਰਨ ਵਾ&ੀ ਚੀਜ਼ ਨਹX ਸਮਝਦਾ? ਖ:ਰ, ਇਸ
ਰਾਤ ਤ6 ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਤ ਉਹ ਮ1ਰ1 ਮ$ਜ1 U ਆਇਆ ਪTਰ1 ਮਹੀG ਲਈ। ਮY ਉਸ! ਸਰੀਰ ; ਉਸਦੀ
ਮਸ਼ਹTਰ ਵਹuਟੀ ਤ6 ਿਜਆਦਾ ਚ$ਗੀ ਤਰ4 ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦ ਵੀ ਸ$ਘ1ੜਾ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸG ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਛ7ਲ-ਕJਠੀ ਆਉਣ
ਦੀ, ਹਮ1ਸ਼ਾ ਮ:; ਿਮਲਣ ਲਈ। ਹਰ ਰਾਤ ਵ4ਗਰ ਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ। ਸਾਲ ਬੀਤ! ਗਏ ‘U ਮY ਇਸ
ਿਪ$ਜਰ1 ਿਵ7ਚ ਪਿਰ$! ਵ4ਗ ਰਹੀ। ਦਾ! G !ਵ ; ਸਾਡ1 ਅ7ਡ1 ਦਾ ਚਾਰਜ ! ਿਦ7ਤਾ। !ਵ ; ਬਾਈ
ਦ7ਸਦੀ ਰਿਹ$ਦੀ ਸੀ ਕ_ਣ ਕ_ਣ ਸਾਡ1 ਕJ& ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ; ਬਹuਤ ਸੀ। ਉਹ ਵ7ਡ1
ਵ7ਡ1 ਲJਕ4 ; ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ4 ਉਸਦੀ ਸ$ਘ1ੜ1 U ਅ7ਖ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਿਹਰ ! ਵ7ਡ1 ਤ6 ਲ: =
ਬ1ਮਾਲTਮ ਲJਕ ਆਈ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਿਕ7ਦ4 ਦਾ `? ਉlਪਰ6 ਅਣਖ ਜਰTਰੀ `, ਪਰ ਅ$ਦਰ6 ਕੀ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਿਫਰਦ:? ਜ1 ਿਕਸ1 ; ਹੀਰ-ਰ4ਝ1 ਵ4ਗਰ ਿਪਆਰ ਹJ ਜਾਵ1, ਇਹ ਗ7ਲ ਖ7ਚ ਕਰਦੀ `। ਪਰ
ਓਲD1 ਓਲD1 ਕੀ ਕu7ਝ ਹu$ਦ:! ਮ1ਰ1 ਿਖਆਲ ‘ਚ ਜ1 ਿਕਸ1 ; ਆਵਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾ& ਿਪਆਰ ਕਰਨ !ਈਏ ਤ4
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ਓਲD1 ਓਲD1 ਕੀ ਕu7ਝ ਹu$ਦ:! ਮ1ਰ1 ਿਖਆਲ ‘ਚ ਜ1 ਿਕਸ1 ; ਆਵਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾ& ਿਪਆਰ ਕਰਨ !ਈਏ ਤ4
ਐਹ ਪਾਪ ਅ7ਧ1 ਹJ ਜਾਣ।
ਇ7ਕ ਬਾਰ ਜਦ ਸਹ1ਲੀਆਂ ਨਾ& ਰਣਜੀਤਪuਰ ਦੀ ਘuਮਾਰ ਮ$ਡੀ ‘ਚ ਤuਰੀ ਿਫਰਦੀ ਸੀ, ਰਵੀ
ਸਰJਏ ! ਮuਿ$ ਡਆਂ G ਸਾ; ਛ1ਿੜਆ ਛTਿੜਆ, ਤ$ਗ ਕੀਤਾ। ਸਾ; ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦਾ! ! ਿਵਰJਧੀ
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਾ = ਗ7ਲ4 ਕਰ= ਪਰD4 ਹJ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇ7ਕ ਮu$ਡ1 ! ਨਾ& ਮ1ਰੀ ਅ7ਖ ਲੜ ਗਈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਿਮਲੀਆਂ U ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ1 ਹੀ ਿਪਆਰ ਹJ ਿਗਆ। ਇ7ਕ ਬਾਰ ਮY ਆG-ਬਹਾG ਨਾ&
ਕJਠੀ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਆ = ਉਸ; ਸੜਕ U ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨ4 ਮ$ਗਤ ਸੀ। ਉਸ; ਪTਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮY
ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ s1ਮ ਹJ ਿਗਆ। ਸਮਾਜ ਅU ਆਪਣ1 ਮਾਲਕ4 ਤ6 ਲuਕ ਲuਕ ਿਮਲ! ਰਹ1 ਅਸX।
ਪਿਹਲ4 ਪਿਹਲ4 ਮY ਉਹ; ਹ7ਥ ਵੀ ਨਹX ਲਾਉਣ ਿਦ$ਦੀ ਸੀ। ਕਾਮ ਕਰੀੜਾ ਖ1ਲD G ਮ:; ਇ7ਕ ਖJਖਾ
ਬਣਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ ਅU ਸਰੀਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਮJਹ ਹੀ ਨਹX ਸੀ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਿਹਰਸ ਹਾਲ1 ਵੀ ਸੀ। ਹ_&ੀ
ਹ_&ੀ ਉਸ; ਿਪ$ਡ1 ; ਛTਹਣ ਿਦ7ਤਾ। ਮ$ਗਤ ਨਾ& ਸਪਰਸ਼ ਕu7ਝ ਹJਰ ਹੀ ਸੀ। ਮY ਸuਿਣਐ ਿਕ ਪ7ਛਮ ਿਵ7ਚ
ਲJਕ ਮਰਜੀ ਨਾ& ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕ! G, ਿਜਸ; ਪਸ$ਦ ਕਰ! G ਉਸ1 ਨਾ& ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕ! G।
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕJਈ ਹ7ਕ ਨਹX ਇਸ ਮਾਮਲ1 ‘ਚ। ਮ1ਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮ$ਗਤ ਨਾ& ਿਤ7ਤਰ ਹJ ਜਾਣ
ਲਈ ਇਸ ਪਾਪੀ !ਸ਼ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇਹ ਤ4 ਹJ ਹੀ ਨਹX ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮ$ਗਤ ਤ4 ਰਵੀ ਦਾ ਿਸਪਾਹੀ
ਸੀ; ਮY ਸੀ ਦਾ! ਦੀ ਦਾਸੀ।
ਿਪਆਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤuਰਸ਼ ਹJ ਿਗਆ। ਮ$ਗਤ ; = ਐlਫ ਸੀ ‘ਚ !ਵ ! ਗuਿ$ ਡਆਂ G ਖਤਮ ਕਰ
ਿਦ7ਤਾ ਰਵੀ ਸਰJਏ ਨਾ&। ਮY ਬਦ ਹਾਲ ਹJ ਗਈ। ਿਚ7ਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਹਰ ਖਾ = ਆਪਣ1 ਆਪ; ਖਤਮ ਕਰ
ਲਵ4, ਪਰ ਬਾਈ G ਰJਕ ਿਦ7ਤਾ। ਇਸ ਵ1ਲ1 ਇ7ਕ ਹJਰ ਚੀਜ਼ ਹJਈ। ਸ$ਘ1ੜਾ ਤ4 ਹਾਲ1 ਵੀ ਮ1ਰ1 ਕJ&
ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕu7ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਰuਕ ਿਗਆ। ਖਬਰ4 ਿਵ7ਚ ਉਸਦਾ ਨ4 ਅU ਉਸ! ਬਾਲ ਦਾ
ਨ4 ਸੀ। ਿਕਸ1 G ਉਸ; ਘਰ6 ਹੀ ਚu7ਕ ਿਲਆ। ਆਇਆ U ਉਂਗ&ੀ ਉlਠੀ U ਉਸG ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ
ਿਲਆ। ਸਾਡ1 ਅ7ਡ1 ‘ਚ ਸ਼Jਸ਼1 ਛ7ਡ1 ਗਏ। ਮ:ਤ6 ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਪu7ਛਦੀ ਸੀ, "ਅ7ਜ Uਰ1 ਐਕਟਰ G ਤ:;
ਕੀ ਦ7ਿਸ ਐ?" ਮY ਿਨ7ਤਾ-sਤੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦ$ਦੀ ਰਹੀ। ਿਦਮਾਗ ‘ਚ ਕ! ਇਹ ਸJਚ ਆਈ ਹੀ
ਨਹX ਿਕ ਭ1ਤ ਕ7ਢ ਕ7ਢ = ਉਸ; ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਹJਊ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵ4ਗ ਮY ਵੀ ਸJਿਚਆ ਗJਗੀ ਦੀ ਗ7ਲ
ਸਹੀ ` ਅU ਅਗਵਾਕਾਰ ਪ:ਿਸਆਂ ! ਉਡੀਕ ‘ਚ ਸਨ। ਿਦਨ ਬੀU, ਮਹੀG ਬੀU, ਿਫਰ ਸਾਲ। ਬਾਲ
ਬਾਰ1 ਕu7ਝ ਨਹX ਪਤਾ ਲ7ਗਾ। ਸ$ਘ1ੜਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹX ਆਇਆ। ਿਫਰ ਇ7ਕ ਰਾਤ ਵੀਹ ਲ7ਖ ਦੀ ਮ$ਗ
ਬਾਅਦ ਸuਿਣਆ ਿਕ

ਸ$ਘ1ੜਾ U ਗJਗੀ ਇ7ਕ ਗJਰਸਤਾਨ ਗਏ ਅਗਵਾਕਰ4 ; ਪ:ਸ1 !ਣ U ਬਾਲ

ਵਾਪਸ ਲ:ਣ। ਪ:ਸ1 ! ਿਦ7U ਪਰ ਬਾਲ ਨਹX ਿਮਿਲਆ। ਮ1ਰਾ ਮ7ਥਾ ਠਣਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਮ:; ਜਾਪਣ
ਲ7ਗ ਿਪਆ ਿਕ ਜJ ਮY ਬਾਈ ; ਦ7ਸਦੀ ਸੀ ਅU ਜJ ਸ$ਘ1ੜਾ ਮ:; ਦ7ਸਦਾ ਸੀ ਅਗਵਾਕਾਰ4 G ਵਰਿਤਆ
ਹJਵ1ਗਾ।
ਮY ਹ7ਕੀ-ਬ7ਕੀ ਹJ ਗਈ ਜਦ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਵਾਪਸ ਆ = ਸਾਡ1 ਅ7ਡ1 ‘ਚ ਸ$ਘ1ੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹJਇਆ
ਿਫਰ ਿਫਰਨ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਖਬਰ ਤ6 ਮ:; ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ ਿਕ !ਵ ਅU ਦਾ! ਦਾ ਹ7ਥ
ਸੀ ਇਸ ਿਵ7ਚ। ਪਰ ਮY ਡਰਦੀ G ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਕu7ਝ ਨਹX ਿਕਹਾ। ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਿਦਨu ਿਦਨ ਉਦਾਸ ਹu$ਦਾ
ਜ4ਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹX ਿਕਉਂ ਪਰ ਮY ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਉਸ; ਵ7ਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ& ਵ1ਖਣ ਲ7ਗ ਪਈ।
ਮ1ਰਾ ਿਚ7ਤ ਕਰ1 ਉਸ; ਕਿਹਣ ; ਿਕ ਇਹ ਸਭ !ਵ ਹuਰ4 G ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ
ਚu7ਪ ਰਹੀ। !ਵ ; ਬਾਈ G ਦ7ਸ ਿਦ7ਤਾ ਿਕ ਸ$ਘ1ੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਐ। ਿਫਰ ਅਖਬਾਰ4 ‘ਚ !ਵ ਅU
ਦਾ! ! ਨ4 ਛਪ1। ਪu&ਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ G ਿਕਸ1 ਮਦਰਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਦਾ! ਦਾ ਖਾਸ
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ਦਾ! ! ਨ4 ਛਪ1। ਪu&ਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ G ਿਕਸ1 ਮਦਰਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਦਾ! ਦਾ ਖਾਸ
ਬ$ਦਾ ਸੀ। ਪ:ਿਸਆਂ U ਿਬ$ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾ& ਖJਜ G ਰਣਜੀਤਪuਰ ਵ7ਲ
ਉਂਗ&ੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਦਾ! ਵ7ਲ। ਬਾਈ G ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਰJਕ ਿਦ7ਤਾ ਏਥ1 ਆਉਣ ਤ6।ਸ$ਘ1 ੜਾ ਏਥ1 ਆਉਣ6
ਹਟ ਿਗਆ। ਮਦਰਾਸੀ ; ਫ4ਸੀ ਹJ ਗਈ। ਮ:; ਦ7ਸ ਪਈ ਿਕ ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਖਾਸ ਿਮਤਰ4 G ਮ$ਬਈ ‘ਚ6
ਆ = ਪu7ਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅU ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡਾ ਅ7ਡਾ ਦਾ! ਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ
ਸ਼ਰਮ1 G ਦਾ! ; ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹuਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ; ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਗ7ਲ ਵਧ ਚu7ਕੀ
ਸੀ। ਹਾਰ = ਿਪ7ਛ1 ਹਟ ਿਗਆ।
!ਵ ਡਰ ਿਗਆ ਜਦ ਖTਨ ਖਰਾਬਾ ਸ਼uਰT ਹJ ਿਗਆ। ਉਸG ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਸਭ ! ਕ$ਨ ਸ1=।
ਕਿਹ$ਦਾ, "ਤT$ ਉਸ; ਕੀ ਿਕਹਾ?" ਪਰ ਮY ਤ4 ਉਧਾ&ੇ ਬਾਰ1 ਕu7ਝ ਨਹX ਿਕਹਾ ਸੀ। ਸTਈ ਦੀ ਸT& ਬਣ
ਜਾਣ ਤ6 ਪਿਹਲ4 ਬਾਈ G ਬਚਾ ਿਲਆ। ਮ:; ਸੜਕ U ਸu7ਟ ਿਦ7ਤਾ, ਗ&ੀ ਿਵ7ਚ। ਪu&ਸ G ਵ7ਡ1 ਘਰ
ਭ1ਜ ਿਦ7ਤਾ। ਮY ਹਰ ਪu&ਸੀਏ ਦਾ ਚ1ਹਰਾ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ। ਹਿਰ7ਕ G ਸਾਡ1 ਅ7ਡ1 ‘ਚ ਪ:ਰ ਰ7ਿਖਆ ਸੀ। ਦJ
ਰਾਤ4 ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਮ:; ਿਮਲਣ ਆ ਿਗਆ। ਮ:; ਹ_ਲਦਾਰ G ਜJਰ !ਣੀ ਿਖ7ਚ = ਇ7ਕ ਕਮਰ1 ‘ਚ
ਦਾ! ! ਸਾਹਮਣ1 ਿਲਆ ਖੜDਾਇਆ।
"ਹT$ ਮ1ਰੀ ਬ7ਚੀ, ਦ7ਸ ਤuੂb ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਕੀ ਦ7ਿਸਆ?" ਉਸਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਮ1ਰ1 ਿਜਗਰ ‘ਚ ਚuਭੀਆਂ।
"ਦਾਦਾ ਜੀ ਮY ਉਸ; ਕu7ਝ ਨDX ਿਕਹਾ, ਸ7ਚ ਮu7ਚ…ਪu&ਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਭਾਵK ਕu7ਝ ਵੀ ਕਹ1..ਮY ਤ4
ਸਮ4 !ਵ ਲਈ ਉਸਤ6 ਭ1ਤ ਕ7ਢਦੀ ਸੀ..ਆਹJ!" ਮY ਗ7ਲ ਛ7ਡੀ।
"ਮ1ਰੀ ਬ7ਚੀ, ਜ1 ਤT$ ਕu7ਝ ਿਕਹਾ ਨਹX ਿਫਰ ਬਾਈ G ਬਾਹਰ ਕਾਹਤ6 ਸu7ਟੀ?"
"ਬਾਈ G !ਵ ਤ6 ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਸG ਮ:; ਕuਿ7 ਟਆ…ਤਾਈਂ…ਸ7ਚ.."
"ਠੀਕ ਏ…ਆਵਦਾ ਮT$ਹ ਬ$ਦ ਰ7ਖਣਾ, ਸਮਝਦੀ ਏ? ਹT$। ਏਥ6 ਤ:; ਕ7ਢੀਏ। ਇ$ਨD4 ਸਾਿ&ਆਂ !
ਸਾਹਮਣ1 ਗਲਤੀ ਨਾ& ਵੀ ਕu7ਝ ਨਾ ਬJਲX। ਪਰ ਤT$ ਹuਣ ਅ7ਡ1 ਵਾਪਸ ਨਹX ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮY ਇ$ਤਜ਼ਾਮ
ਕਰਦY Uਰ1 ਲਈ। ਤ:; ਘ$ਟ1 ਕu ‘ਚ ਆਦਮੀ ਆ = ਏਥ6 ਲ: ਜਾਵ1ਗਾ।" ਇਹ ਕਿਹ = ਤuਰ ਿਪਆ। ਪਰ
ਮY ਉਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਉਦ6 ਹੀ !ਿਖਆ..ਜਦ ਿਮਰਚ4 U ਿਪਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਲਾਲ। ਸ7ਚ ਸੀ ਉਸG ਪu&ਸ
; ਪ:ਸ1 ਿਦ7U ਸਨ ਮ:; ਮਾਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਵੀ ਇ7ਕ ਚੀਜ਼ `। ਉਸ ਜ1pਹ ‘ਚ ਇ7ਕ ਮu$ਡਾ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਬਾਪ ਉਸ; ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮY ਉਸ! ਬਾਪ ਦੀ ਲ7ਤ ਫੜD ਲਈ U ਜJਰ !ਣੀ ਉਸਦਾ
ਨ4 ਿਲਆ; ਉਹ ਬ$ਦਾ ਮ:; ਿਮਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ; ਿਮ$ਨਤ4 ਕੀਤੀਆਂ, ਇ7ਥ6 ਲ: ਜਾ। ਉਸ; ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਮY ਕ_ਣ ਸ4? ਇ7ਕ ਵਾਰੀ ਉਸG ਸਕTਟਰ ਿਪ7ਛ1 ਮ:; ਵੀ ਘuਮਾਇਆ ਸੀ ਸ:ਕਟਰ ਿਗਆਰ4 ‘ਚ।
ਇ7ਕ ਆਦਮੀ G ਹ4 ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ ਅU ਇਸ ਲਈ ਇ7ਕ ਝu7ਗੀ ‘ਚ ਮ:; ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ। ਹuਣ
ਸ਼ਰਿਮ$ਦਾ ਿਜਹਾ ਹJ ਿਗਆ। ਮ1ਰਾ ਜuਰਮਾਨਾ ! ਿਦ7ਤਾ; ਆਵ! ਲਾਲ ਦਾ ਵੀ। ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ U
ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ । ਬਾਪ-ਪu7ਤ ਤuਰ ਪਏ, ਮY ਵੀ। ਜਦ ਤ7ਕ ਿਜਹੜ1 ਪu&ਸੀਏ G ਮ:; ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਥਾਣ1
ਆਇਆ ਮY ਤ4 ਛu7ਟ ਗਈ ਸ4। ਮ:; ਇਸ ਬਾਰ1 ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਤਾ ਲ7ਗਾ। ਉਸ ਵ1ਲ1 ਮY ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ
ਮ$ਗਤ ! ਇ7ਕ ਿਮ7ਤਰ ! ਘਰ ਪਹu$ਚੀ। ਉਸ; ਕਾਇਲ ਕਰ= ਅ$ਦਰ ਗਈ U ਇ7ਥ1 ਕu7ਝ ਿਦਨ4 ਲਈ
ਠਿਹਰੀ।
ਪ$ਜ4 ਿਦਨ4 ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤਪu ਰ ‘ਚ ਇ7ਕ ਵ7ਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼TਰT ਹJ ਗਈ। ਸ$ਘ1ੜਾ ਇਸ ਵ1ਲ1 ਮ$ਬਈ
ਸੀ, ਪਰ ਉਸ! ਗu$ਡ1 ਦJਸਤ ਰਣਜੀਤਪuਰ ਆ ਗਏ। ਮuਕਾਮੀ ਕ$ਪਨੀ ਦਾ ਿਸਰ ਪਿਹਲ4 ਕ7ਿਟਆ। ਮY
ਉਸ ਿਦਨ ਮ$ਡੀ ‘ਚ ਸੀ ਜਦ ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਿਮਰਚ4 ਵਾ&ੀ ਛਤਰੀ ਕJ& ਦਾਦਾ ਆ
ਖਿੜDਆ। ਡਰਦੀ ਮY ਘu$ਡ ਕ7ਢ = ਓਲD1 ਹJ ਗਈ। ਿਫਰ ਕu7ਝ ਆਦਮੀ ਿਪਛਲੀ ਗ7ਡੀ ‘ਚ6 ਿਨ7ਕ&ੇ, ਹ7ਥ4
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ਖਿੜDਆ। ਡਰਦੀ ਮY ਘu$ਡ ਕ7ਢ = ਓਲD1 ਹJ ਗਈ। ਿਫਰ ਕu7ਝ ਆਦਮੀ ਿਪਛਲੀ ਗ7ਡੀ ‘ਚ6 ਿਨ7ਕ&ੇ, ਹ7ਥ4
ਿਵ7ਚ ਪਸਤ_ਲ ਗJ&ੀਆਂ ਦਾ ਦਛ4ਦਾ ਿਦ$!। ਲਾਲ ਲਾਲ ਿਮਰਚ4 ਉlU ਦਾ! ; ਵੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕਰ
ਿਦ7ਤਾ। ਡਰ ਨਾ& ਮY ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਅਗਲ1 ਿਦਨ4 ਿਵ7ਚ ਸਾਰ1 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵ7ਚ ਇ7ਧਰ ਉlਧਰ ਗJ&ੀਆਂ
ਚ7ਲੀਆਂ। ਐਰਾ ਕ7ਢਣ ਵਾ&ੇ ਮਾਰ ਿਦ7U। ਹਰ ਰJਜ ਖਬਰ4 ‘ਚ ਕu7ਝ ਨਾ ਕu7ਝ ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ G
ਇ7ਕ ਪਾਸਾ ਿਲਆ, ਸ$ਘ1ੜ1 ਦਾ ਪਾਸਾ। ਸ਼ਰਮ1 ਵਰਿਗਆਂ G ਵੀ ਇ$ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। !ਵ ਬਾਹਰ ਦ_ੜ
ਿਗਆ ਹJਵ1ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਿਕਸ1 ; ਪਤਾ ਨਹX ਸੀ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਹਟੀ, ਸ਼ਿਹਰ ਕJ& ਇ7ਕ ਨਵ4
ਸuਲਤਾਨ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨ4 ਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਿਤਆਗੀ। ਮ$ਬਈ ਵਾਿ&ਆਂ G ਉਸ; ਕuਰਸੀ ! ਿਦ7ਤੀ ਅU
ਦਾ! ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਾਰਤ4 ਵੀ।
ਮ1ਰੀ ਹuਣ ਨਵX ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣ1 ਆਪ ; ਬਦਲਣ ਦੀ। ਮY ਨਹX ਚਾਹu$ਦੀ ਸੀ ਉਨD4 ਕ$ਮ4 ‘ਚ ਿਫਰ
ਫਸਣ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹ1ਠ, ਜ4 ਹJਰ ਿਕਸ1 ਲਈ। ਮY ਅਤੀਤ ਤ6 ਪਰD4 ਹJਣਾ ਚਾਹu$ਦੀ ਸੀ। ਸJ ਮY ਮ$ਡੀ ‘ਚ ਜਾ
= ਕ$ਮ ਲ7ਭਣ ਲਈ ਕJਿਸ਼ ਸ਼ ਕਰਨ ਲ7ਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤ4 ਆਦਮੀ ਦਾ ਜ7ਗ ਸੀ। ਪੜDੀ ਿਲਖੀ ਨਾ ਹJਣ
ਕਰ= ਿਕਸ1 ਦuਕਾਨਦਾਰ ਜ4 ਕਾਰਖਾG ਵਾ&ੇ G ਮ_ਕਾ ਨਹX ਿਦ7ਤਾ। ਮ$ਗਤ ! ਦJਸਤ ਦਾ ਨ4 ਰਾਜਪਾਲ
ਸੀ। ਉਸG ਪTਰੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਮ1ਰੀ ਮ7ਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮ$ਗਤ ਵ4ਗ ਇ7ਕ ਗu$ਡਾ ਹੀ
ਹu$ਦਾ ਸੀ। ਪu7ਠ^ ਲJਕ4 ਕJ& ਹੀ ਜ4ਦਾ ਸੀ।
ਮ1ਰ1 ਮਨ ਿਵ7ਚ ਹਮ1ਸ਼ਾ ਇ7ਕ ਮ$ਜ਼ਲ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤ6 ਦTਰ ਸੀ, ਅਲ7ਗ ਸੀ, ਿਜ$ਝ
ਿਕਸ1 ਰ1ਗਸਤਾ ਨ ! ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਨਖਿਲਸਤਾਨ ਹu$ਦਾ ਐ, ਪਰ ਨਖਿਲਸਤਾਨ ਨਹX ਬਿਹਸ਼ਤ…ਹ4…
ਬਿਹਸ਼ਤ। ਿਜ7ਥ1 ਮ1ਰਾ ਪਹu$ਚਣਾ ਜਰTਰੀ ਸੀ। ਿਜ7ਥ1 ਮਰਦ ਦੀ ਜ$ਜ਼ੀਰ ਨਹX ਸੀ। ਜਰTਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ
ਮ:; ਉਡੀਕ ਰਹੀ `, ਅ7ਖ4 U ਿਬਠਾਉਂਦੀ `, ਸuਖ ਿਦ$ਦੀ `, ਕਰuਣਾ ਿਦ$ਦੀ `। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ
ਆਸ U ਮY ਗ4ਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਂ। ਅਿਹਮ ਆਸ `, ਅਿਹਮ ਇਹਸਾਸ, ਪਰ ਿਕ$ਝ ਪu7ਜ4 ਉlਥ1? ਚੀਜ਼4
ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ G, ਮ1ਰ1 ਲਈ, ਸਭ ਭ:ਣ4 ਲਈ? ਇਹ ਗ7ਲ ਨਹX ਿਕ ਮ1ਰ1 ਲਈ ਿਜ$ਦਗੀ ਬਾਬ `,
ਪਰ ਹJਰ ਸਾਿਰ ਆਂ ਲਈ ਚ$ਗੀ `..ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਲਈ। ਹJ ਸਕਦ: ਿਜਹੜੀ ਿਜ$ਦਗੀ ਬੀਤੀ ਹuਣ ਿਪ7ਛ1
ਰਹ1 ਜਾਵ1ਗੀ? ਹJ ਸਕਦਾ ਏ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਜTਨ ਿਮਲ1 ਿਬਹਤਰ ਹੀ ਹJਵ!1 ਆਪਣ1 ਆਪ ਲਈ ਸ_ਰੀ ਫੀਲ
ਕਰ= ਸਾਹ ਨਹX ਲ: ਸਕਦੀ ਮY। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜਪਾਲ G ਮ1ਰ1 ਲਈ ਨਵ4 ਰਾਹ ਟJpਹ ਲ:ਣ:? ਕੀ
ਪਤਾ? ਜ1 ਰ7ਬ `, ਇਸ ਤ6 ਿਜਆਦਾ ਮ:ਤ6 ਿਕਉਂ ਲਵ1ਗਾ? ਿਕਉਂ? ਅਤੀਤ ਜਹਾਜ਼ ! ਲ$ਗਰ ਵ4ਗ `।
ਪਾਣੀ ‘ਚ ਿਖ7ਚ = ਡJਬ ਸਕਦਾ `। ਪਰ ਮY ਲ$ਗਰ ਚu7ਕਣਾ ਚਾਹu$ਦੀ ਹ4। ਇਹ ਪਿਰ$ਦਾ ਿਪ$ਜਰ1 ‘ਚ6
ਉਡਣਾ ਚਾਹu$ਦਾ `, ਰਾਜਪਾਲ ਸਮਝਦਾ `। ਉਸG ਘਰ4 ‘ਚ ਮ:; ਕ$ਮ ਲ7ਭ ਿਦ7ਤਾ। ਝਾੜT ਬਰਦਾਰ ਦਾ
ਕ$ਮ `, ਪਰ ਿਜ7ਥ1 ਸੀਗੀ ਉਸਤ6 ਿਕ$ਨਾ ਿਬਹਤਰ `! ਹਾਲ1 ਉਸ ਥ4 ਨਹX ਪu7ਜੀ, ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ
ਚu7ਕ ਿਲਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ& ਹ7ਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕ$ਮ ਸ਼uਰT ਕਰ ਿਲਆ। ਵ7ਡ1 ਵ7ਡ1 ਲJਕ4 ! ਘਰ4 ‘ਚ
ਫਰਸ਼ ਸuਆਰ1। ਮY ਵ1ਿਖਆ ਿਕ ਨrਕਰ ਿਨ7= ਿਨ7= ਕਮਿਰਆਂ ‘ਚ ‘ਕ7ਠ^ ਰਹ$! ਸੀ। ਉਸ ਤ6 ਿਜ਼ਆਦਾ ਥ4
‘ਚ ਘਰ ਦਾ ਮu$ਡਾ, ਘਰ ਦਾ ਕ7ਲਾ ਲਾਲ ਰਿਹ$ਦਾ ਸੀ, ਆਵ! ਗੀਤ ਸuਣਦਾ ਸੀ, ਜ4 ਟੀਵੀ U ਕJਈ
ਖ1ਢ ਖ1ਲDਦਾ ਸੀ। ਕuੜੀਆਂ ਹੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਟY ਰ7ਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ
ਰਿਹ$ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਘਰ ਹu$ਦਾ, ਰJਹਬ ਜਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵ1ਲ1 ਸ਼ਰਾਬ ਪXਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾ&ੀ ਰJਟੀ ਤ4
ਪਕਾ ਿਦ$ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭ4ਡ1 ਨrਕਰ ਸਾਫ ਕਰ! ਸਨ। ਮਾਲਕਣ4 ਘuਮਾਰ ਮ$ਡੀ ‘ਚ ਘu$ਮ ਘu$ਮ = ਰ$ਗ
ਬਰ$ਗ1 ਕ7ਪੜ1 ਜ4 ਗਿਹਣ1 ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹu$ਦੀਆਂ ਸਨ। ਮu$ਡ1 ਮJਟਰ ਸਾਇਕਲ4 ਦੀਆਂ ਰ1ਸ4 ਲਾਉਂ! ਸੀ।
ਕuੜੀਆਂ ; ਤ$ਗ ਕਰ! ਸੀ ਜ4 ਉਨD4 ਅ7ਿਡਆਂ ‘ਚ ਗ1ੜ1 ਲਾਉਂ! ਸੀ ਿਜ$ਨ4 ਦਾ ਮY ਚ1ਤਾ ਭuਲਾਉਣਾ
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ਕuੜੀਆਂ ; ਤ$ਗ ਕਰ! ਸੀ ਜ4 ਉਨD4 ਅ7ਿਡਆਂ ‘ਚ ਗ1ੜ1 ਲਾਉਂ! ਸੀ ਿਜ$ਨ4 ਦਾ ਮY ਚ1ਤਾ ਭuਲਾਉਣਾ
ਚਾਹu$ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ1 ਵੀ ਉਹ ਿਜ਼$ਦਗੀ ਿਵਸਾਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਿਕ$ਝ ਭuਲਾਵ4, ਜਦ ਕu7ਝ ਘਰ4 ‘ਚ
ਉਹੀ ਬ$! ਰਿਹ$! ਸਨ ਿਜ$ਨD4 ਦਾ ਮ1ਰ1 ਕJ& ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੀ? ਿਕਸਮਤ ਨਾ& ਉਨD4 G ਮ:;
ਪਛਾਿਣਆ ਨਹX। ਪਰ ਇਹ ਤ4 ਵਕਤ ਦੀ ਗ7ਲ ਹੀ ਸੀ।
ਹuਣ ਉਨD4 ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾ&ੀਆਂ ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਆਈਆਂ। ਬ1ਖਬਰ, ਅਣਭJਲ ਨਾਰੀਆਂ! ਹJ
ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਰੀਆਂ ਭJ&ੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਹJਣ। ਹJ ਸਕਦ: ਉਨD4 ; ਪTਰਾ ਪਤਾ ਹJਵ1 ਪਤੀ ਬਾਰ1 ਪਰ ਗ7ਲ
ਪਾਸ1 ਸ$ਭਰ ਿਦ$ਦੀਆਂ ਹJਣ, ਿਜ$ਝ ਮY ਫਰਸ਼ ਤ6 ਖ1ਹ ਪਰD1 ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ7ਚ `, ਬ$ਦਾ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ;
ਿਪਆਰ ਨਹX ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਨਾ& ਿਵਆਹ ਕਰਦ:, ਜ4 ਿਜਸ; ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਸਮਝਦ:, ਜ4 ਿਜਸ ਦੀ
ਆਬ-ਤਾਬ ਿਦਲ ; ਡ$ਗ ਮਾਰਦੀ `। ਉਸ ਜਨਾਨੀ ; ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹ4
‘ਚ ਉਹ ਸGਹ ਿਭਿ7 ਜਆ ਿਨ$ਦਰਾਇਆ ਹJ ਸਕਦ: । ਆਦਮੀ ; ਿਵਆਹ ਤ6 ਬਾਅਦ ਉ&ਝਾ = ਰ7ਖਣਾ
ਪYਦ:, ਨਹX ਤ4 ਹJਰ ਿਕਸ1 ਨਾ& ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼uਰT ਕਰ ਲYਦ:। ਉਸ ਬ$! ਦੀ ਔਰਤ ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਹਰ
ਗਈ। ਮ_ਤ ਨਾ& ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਹX ਜ4ਦੀ। ਪਰ ਹਰ ਿਦਨ, ਹਰ ਿਖਣ, ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਤਮੀ ਤਰੀਿਕਆਂ
ਨਾਲ ਮ_ਤ ਆਉਂਦੀ ` ਉਸ ;। ਸ7ਚ ` ਬ$! ; ਚ$ਗੀ ਘਰ1ਲT ਕuੜੀ ਨਹX ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇ7ਕ ਗ$ਦੀ
ਕਸਬਨ, ਿਜਹੜੀ "ਜੀ ਹ4" ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਵD1। ਜ਼ਨਾਨੀ ਇ7ਕ ਜਾਤ ਹੀ ਬਣਾ ਿਦ7ਤੀ ਬ$! G। ਜਦ ਵੀ ਮY
ਇਨD4 ਸਤਵ$ਤੀਆਂ ਵ7ਲ ਝਾਕਦੀ, ਮ:; ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਨD4 U। "ਸuਪਤਨੀ ਜੀ! ਉਸ! ਨਾ& ਮY
ਪYਦੀ ਰਹੀ ਹ4! ਉਸ U ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰJ!"।ਪਰ ਮY ਚu7ਪ-ਚਾਪ ਸ$ਭਰਦੀ ਰਿਹ$ਦੀ ਸ4।
ਰਾਜਪਾਲ ਹuਣ ਮ:ਤ6 ਕਰਾਇਆ ਮ$ਗਣ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਜਦ ਮY ਪ:ਸ1 ਨਹX ਿਦ$ਦੀ ਉਹ ਮ1ਰ1 ਨਾ&
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲ7ਗ ਿਪਆ। ਮY ਿਕਸ ਕJ& ਜਾਵ4? ਪu&ਸ ਤ4 ਮ:; ਜਾਣਦੀ `…ਪਰ ਮਾੜ1 ਰTਪ
ਿਵ7ਚ। ਬ7ਸ ਹਰ ਿਦਨ ਮ:; ਇ7ਕ ਬ1ਜਜ਼ਬੀ ਬu7ਤ ਵ4ਗ ਪ: = ਉਸ; ਖ਼uਸ਼ ਕਰਨਾ ਪYਦਾ ਸੀ। ਮY ਹਾਰ =
ਉਸਦਾ ਘਰ ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ ਅU ਇ7ਕ ਕਮਰਾ ਕਰਾਏ U ਲ: ਿਲਆ। ਹuਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲJੜ ਨਹX ਸੀ।
ਮਾਲਕਣ4 G ਹJਰ4 ; ਮ1ਰੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕ$ਮ ਿਮਲੀ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰ4 ਿਕਸਮਤ G ਅਜੀਬ ਖ1ਲD
ਖ1ਿਲDਆ। ਇ7ਕ ਨਵK ਗਾਹਕ ! ਘਰ ਕ$ਮ ਸ਼uਰT ਕੀਤਾ। ਉਸ! ਦJ ਜuਆਨ ਬ7ਚ1 ਸਨ। ਮY ਉਸ! ਿਚਹਰ1 ;
ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ। ਹ4! ਿਫਲਮ4 ‘ਚ ਵ1ਿਖਆ ਸੀ।
ਮu7ਖ ਗJ& ਮJ& ਸੀ, ਅ7ਖ4 ਮJਟੀਆਂ, ਨ7ਕ ਲ$ਬਾ ਅU ਬu7ਲD ਿਵਲਾਸ ਸਨ। ਹਮ1ਸ਼ਾ ਸਾੜDੀ ਪਾਈ
ਹu$ਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਤ7ਕ ਮ1ਰ1 ਕਮ&ੇ ਿਦਮਾਗ ; ਸਮਝ ਆਈ ਿਕ ਉਹ ਕ_ਣ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤ7ਕ ਮY ਅ7ਧਾ
ਘਰ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਮY ਘਰ6 ਿਨ7ਕ&ਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮu7ਖ ਦਰ ਖJਲD = ਸ$ਜ1 ਸ$ਘ1ੜਾ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ! ਮY ਥਾਈਂ ਜਮ ਗਈ। ਉਸG ਵੀ ਮ:; ਪਛਾਣ ਿਲਆ। ਅ7ਖ4 ‘ਚ6 ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਿਹਲੀਆਂ ਮuਲਾਕਾਤ4 ! ਿyਸ਼ ਿਦਸਣ ਲ7ਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਵਹuਟੀ ਦਾ ਨ4 ਸuਰ7ਈਆ ਸੀ, ਜJ ਕ!
ਬJਲੀਵu7ਡ ‘ਚ ਵ7ਡੀ ਨਾਇਕਾ ਹu$ਦੀ ਸੀ।
"ਸ$ਜ1 ਇਹ ਗu7ਡੀ `," ਨਾ&ੇ ਮuਸਕਾਨ ਛ7ਡੀ, "ਸਾਡ1 ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਐ। ਹuਣ ਤ6
ਬਾਅਦ ਇਸ G ਹੀ ਇਹ ਕ$ਮ ਕਿਰਆ ਕਰਨt।"
"ਸਫਾਈ? ਅ7ਛਾ…ਸਫਾਈ ਤ4 ਜਰTਰ ਕਰਨ ਆਈ ਲ7ਗਦੀ ਏ!"
"ਸ$ਜ1?" ਸuਰ7ਈਆ ਡ_ਰ ਭ_ਰ ਹJ = ਬJਲੀ।
"ਗu7ਡੀ?..ਸਫਾਈ?" ਿਜਵK ਉਸ; ਪਿਹਲ1 ਵਾਰੀ ਸuਿ7 ਝਆ ਨਹX ਸੀ।
"ਹ4"। ਸu7ਝ1 ਵੀ ਿਕ$ਝ? ਮ:; ਵੀ ਨਹX ਸuਿ7 ਝਆ। ਗu7ਡੀ ਨ4 ਮ1ਰਾ ਅਸਲ ਨ4 ਨਹX ਸੀ,
ਅU ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਦJਨu ਖੜD1 ਰਿਹਗ1 , ਗu$ਮ-ਸu$ਮ।ਸuਰ7ਈਆ ; ਲ7ਿਗਆ ਿਕ ਮY

41

ਅU ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਦJਨu ਖੜD1 ਰਿਹਗ1 , ਗu$ਮ-ਸu$ਮ।ਸuਰ7ਈਆ ; ਲ7ਿਗਆ ਿਕ ਮY
ਇ$ਿਡਆ ਦਾ ਸਭ ਤ6 ਵ7ਡਾ ਤਾਰਾ ਵ1ਖ = ਸu$ਨ ਹJ ਗਈ ਸ4।
"ਅ7ਛਾ ਗu7ਡੀ ਤT$ ਕ7ਲD ਆ ਜਾਣਾ, ਓ=? ਗu7ਡ।" ਮY ਬਾਹਰ ; ਤuਰ ਪਈ। ਪਰ ਕ7ਲD ; ਵਾਪਸ ਨਹX
ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਤ6 ਅਗਲ1 ਿਦਨ। ਮ:; ਦ7ਸ ਪਈ ਿਕ ਇਸ ਹੀ ਘਰ ‘ਚ6 ਬਾਲ ਚuੁ|ਿਕਆ ਸੀ। ਮY
ਡਰਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹX ਗਈ। ਅਤੀਤ ਤ6 ਤ4 ਮY ਨD7ਠਦੀ ਸੀ।
ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮY ਇ7ਕ ਘਰ ਗਈ, ਿਜਸਦਾ ਮਾਲਕ ਮ1ਰਾ ਕu7ਝ ਨਹX ਲ7ਗਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਉਸ ਨਾ& ਮY
ਸ4ਝੀਵਾ& ਨਹX ਹJਈ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਐਸੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ1 G ਮ:; ਪਛਾਣ = ਉਸ; ਮ1ਰ1 ਬਾਰ1 ਦ7ਸ
ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਇ7ਕ ਿਦਨ ਘਰਵਾ&ੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹJਈ ਸੀ। ਮY ਫਰਸ਼ U ਚhਕੜੀ ਮਾਰ = ਚੀਜ4 ;
ਝਾੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸJਫ1 U ਬ:ਠਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜDਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮT$ਹ ਿਸਗਰਟ ! ਧT$ਏਂ ਨਾ& ਗuਿ$ ਮਆ
ਸੀ। ਮY ਚu7ਪ-ਚਾਪ ਕ$ਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸG ਅਖ਼ਬਾਰ ਹ1ਠ4 ਕੀਤਾ, "Uਰਾ ਨ4
ਗu7ਡੀ ਤ4 ` ਨਹX, ਹਨ4?" ਧT$ਏਂ ਿਪ7ਛ6 ਸ਼ਰਾਬ ‘U ਤਮਾਕT G ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਿਦ7ਤੀ।
ਮY ਿਠ7ਠ ਹJ = ਲਾਲ ਹJ ਗਈ। ਿਚ7ਤ ਕੀਤਾ ਉlਥ6 ਿਨ7ਕ& ਜਾਵ4। "ਜੀ, ਤuਹਾ; ਗਲਤ ਫਿਹਮੀ ਏ। ਅ7ਛਾ
ਮY ਸਬਾਤ ‘ਚ ਜ4ਦੀ ਆਂ…ਸਾਫ਼ ਹJ ਿਗਆ…"। ਇ7ਕ ਪਲ ਲਈ ਮ1ਰੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਉਸਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਨਾ&
ਿਭੜੀਆਂ। ਉਸG ਲਾਲ ਪ7ਗ ਬ$ਨDੀ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਮu7ਛ4 ਤ4ਹ ; ਚੜDਾਈਆਂ ਹJਈਆਂ ਸਨ, ਵ1ਖਣ ;
ਸਾਨD ! ਿਸ$ਗ4 ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਲ7ਗ1 ਿਜ$ਝ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਬਰਛ1 ਕੀU ਸਨ, ਹਮਲ1 ਦੀ
ਿਤਆਰੀ‘ਚ। ਸJਫ1 ! ਇ7ਕ ਪਾਸ1 ਿਨ7ਕਾ ਮ1ਜ਼ ਸੀ ਿਜਸ ਉlU ਿਨ7ਕਾ ਿਪਆਲਾ ਰ7ਿਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਿਮਰਚ4
ਨਾ& ਭਿਰਆ ਸੀ। "ਏਥ1 ਤ4 ਕ$ਮ ਮuਕਾ…"।
"ਜੀ?"
"ਜੀ ਜੀ ਿਕਉਂ ਕਰਦੀ ਐਂ? ਘਰ ਕJਈ ਹJਰ ਨDX ਐ! ਇ7ਧਰ ਆ, ਸ$ਗ ਨਾ…ਮY Uਰ1 ਬਾਰ1 ਸਭ
ਕu7ਛ ਜਾਣਦ4…ਆ ਮ:; ਵੀ ਗuੜ ਦਾ ਸuਆਦ ਕਰਵਾ !!" ਇ7ਕ ਦਮ ਉlਠ ਖਿੜDਆ। ਮY ਘਬਰਾਈ,
ਿਮਰਚ4 ਭu$ਜ1 ਿਡ7ਗ ਗਈਆਂ। ਮY ਨD7ਸ ਪਈ, ਉਹ ਮ1ਰ1 ਮਗਰ। ਪਰ ਮY ਤ4 ਉਸ ਵ4ਗ ਤਕੜੀ ਨਹX ਸੀ।
ਉਸG ਮ:; ਫੜ = ਸਬਾਤ ‘ਚ ਹੀ ਘੜੀਸ ਿਲਆ। ਮ1ਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ:ਠ ਗਈ। ਿਖ7ਚ ਧTਹ ‘ਚ ਸਬਾਤ !
ਭ4ਡ1 ਖੜ=, ਆਟਾ ਡuਿ7 ਲDਆ, ਫਰਸ਼ ਗ$ਦਾ ਹJ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸG ਗਾ& ਕ7ਢ= ਛ7ਿਡਆ, "ਹuਣ
ਸਾਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਬ&ਾ!" ਮY ਕਾਫ਼ੀ !ਰ ਲਈ ਉlਥ1 ਬ:ਠੀ ਿਸਸਕੀਆਂ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਚu7= ਹJਏ ਕਦਮ
ਿਕ7ਥ1 ਲ: ਗਏ! ਮਾਲਕ ਆਰਾਮ ਨਾ& ਆਵ! ਸJਫ1 U ਬਿਹ = ਿਮਰਚ4 ਚ7ਬ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮY ਹ_&ੀ ਹ_&ੀ ਉlਠੀ। ਪਰ ਸਬਾਤ ਿਜਵK ਸੀ ਉਸੀ ਤਰ4 ਰਿਹਣ ਿਦ7ਤਾ। ਹ7ਦ ਤ6 ਬਾਹਰ ਹJਣ ਨਾ&
ਬਹuਤ ਕu7ਝ ਬਦਲ ਜ4ਦਾ `। ਮ1ਰਾ ਹ7ਥ ਜੀ ਿਭਆਣ1 ਨਾ& ਪਾਸ1 ਪਈ ਕਰਦ ; ਨkਚ ਿਗਆ। ਡuਸਕ
ਡਸਕ = ਰJਈ, ਨਾ&ੇ ਨਾ& ਸਾਬਲ ‘ਚ6 ਬਾਹਰ ਤuਰੀ ਭuਗਤਾ ਨ ; ਅਪੜਾਉਣ। ਉਹ ਬ:ਠਾ ਸੀ ਹuਣ
ਿਫਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ! ਓਲD,1 ਿਜ$ਝ ਕu7ਝ ਹJਇਆ ਹੀ ਨਹX ਸੀ। ਮ1ਰੀ ਕਰਦ ਧਰਤੀ ਵ7ਲ ਵਧੀ, ਮY ਇ7ਕ
ਦਮ ਉਸ ਵ7ਲ ਨD7ਸੀ। ਉਸ; ਪਤਾ ਵੀ ਨਹX ਲ7ਿਗਆ ਕਦ ਬਲ1ਡ G ਉਸ! ਪ1ਟ ‘ਚ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ। ਮ:;
ਨਹX ਪਤਾ ਿਕ$ਨੀ ਵਾਰੀ ਮ1ਰਾ ਹ7ਥ ਉlਪਰ ਹ1ਠ4 ਿਗਆ। ਜਦ ਮ:; ਹJਸ਼ ਆਈ ਮY ਚਾਕT ਛ7ਡ ਿਦ7ਤਾ U
ਡਰਦੀ ਬਾਹਰ ਦ_ੜ ਗਈ।
ਮY ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹX ਗਈ। ਐਤਕX ਕJਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹX ਸੀਗਾ ਮ1ਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮਰੀ ਲਾਸ਼ ਵ4ਗ ਸੜਕ4 U ਤuਰੀ ਿਫਰਦੀ ਰਹੀ। ਕ7ਪੜ1 ਰ7ਤ ਨਾ& ਿਲਬੜ1 ਸਨ।ਪu&ਸ ! ਸਾਇਰਨ
ਆਸ ਪਾਸ ਚੀਕ ਰਹ1 ਸਨ। ਿਬਨਾ ਪਤਾ ਮY ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਘਰ ਪਹu$ਚ ਗਈ ਸੀ। ਸuਰ7ਈਆ G ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖJਿਲDਆ। ਮ:; ਵ1ਖ = `ਰਾਨ ਹJ ਗਈ ਸੀ। ਿਪ7ਛ6 ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, "ਕ_ਣ `?" ਜਦ
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ਖJਿਲDਆ। ਮ:; ਵ1ਖ = `ਰਾਨ ਹJ ਗਈ ਸੀ। ਿਪ7ਛ6 ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, "ਕ_ਣ `?" ਜਦ
ਸuਰ7ਈਆ G ਜਵਾਬ ਮuਯ7ਸਰ ਨਹX ਕੀਤਾ, ਓਹ ਵੀ ਦਰ ਖJpਹ = ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਿਪ7ਛ1
ਚਪੜਾਸੀ ਹ7ਥ ਜJੜ = ਮਾਫ਼ੀ ਮ$ਗ1, "ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਸ G ਖਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤuਹਾ; ਿਮਲਣ ਲਈ। ਇਸ
ਦਾ ਹਾਲ ਵ1ਖ = ਮY…"
"ਬ7ਸ। ਸਮਝ ਿਗਆ," ਸ$ਘ1ੜ1 G ਿਕਹਾ, "ਸuਰ7ਈਆ ਇਸ ; ਅ$ਦਰ ਆ ਲ:ਣ !।" ਸuਰ7ਈਆ
G ਮ:; ਇ7ਕ ਿਨ7= ਕਮਰ1 ਅ$ਦਰ ਵਾੜ =, ਮ1ਰ1 ਿਪ7ਛ1 ਬTਹਾ ਬ$ਦ ਕਰ= ਉਹ ਘuਸਰ ਮuਸਰ ਕਰਨ ਲ7ਗ
ਪਏ। ਮY ਆ&ੇ ਦuਆ&ੇ ਝਾਕੀ। ਇ7ਕ ਕ$ਧ U ਸਾਰ1 ਟ7ਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਬਾਲ ਸuਰ7ਈਆ ! ਹ7ਥ4 ‘ਚ
ਫਿੜਆ ਸੀ, ਨਾ& ਦTਜ1 ਦJ ਬ7ਚ1 ਖੜD1 ਸਨ। ਿਹ$ਦuਸਤਾਨ ਦਾ ਨ$ਬਰ ਵ$ਨ ਐਕਟਰ ਸ$ਜ1 ਸ$ਘ1ੜਾ ਉਨD4 !
ਿਪ7ਛ1 ਸੀ ਕਾਇਮ ਚਮਤਕਾਰ !ਵ ਸਮਾਨ। ਦTਜੀਆਂ ਕ$ਧ4 U ਉਸ !ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ6 ਮਸ਼ਹTਰ ਿਫਲਮ4
! ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਸਨ। ਕਮਰ1 ! ਮ7ਧ ‘ਚ ਇ7ਕ ਮ1ਜ ਸੀ ਿਜਸ U ਿਫਲਮੀ ਇਨਾਮ4 ! ਮuਜ7ਸਮ1 ਸਨ।
ਮ1ਰੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵ7ਲ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ ਿਜਸ ‘ਚ ਸuਰ7ਈਆ ਿਨਆਣ1 ; ਕ&ਾਵ1 ਿਵ7ਚ ਲਈ
ਖੜDੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ6 ਅਵਾਜ਼4 ਿਜਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹJ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮY ਡਰਦੀ ਇ7ਕ ਪਾਸ1 ਹJ ਗਈ।
ਜਾਣੀ ਮY ਇ7ਥ1 ਿਕਉਂ ਆਈ? ਹJਰ ਿਕU ਨੀ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਿਕਉਂ? ਉਸਦਾ ਟ7ਬਰ, ਉਸਦੀ
ਘਰ ਵਾ&ੀ ਸਭ ਇ7ਥ1 G। ਮY ਕੀ ਸJਚ ਰਹੀ ਸੀ? ਿਬਨਾ ਸJਚਣ ਤ6 ਇ7ਧਰ ਆ ਪu7ਜੀ? ਮY ਆਵ! ਬ1ਨTਰ
ਬTਥ1 ਵ7ਲ ਇ7ਕ ਦਰਪਣ ‘ਚ ਿਟਕ ਿਟਕੀ ਲਾ = ਵ1ਿਖਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮY?
ਦਰਵਾਜ਼1 G ਮT$ਹ ਅ7ਿਡਆ U ਸ$ਘ1ੜਾ ਅ$ਦਰ ਆ = ਬJਿਲਆ, "ਆ ਗu7ਡੀ…ਗu7ਡੀ ਹੀ ਨ4 ` ਨਾ
Uਰਾ?" ਮY ਜ7ਗਰੀ ਵ4ਗ ਉਸ ਵ7ਲ ਝਾਕਦੀ G ਿਸਰ ਊਚਾ-ਨੀਵ4 ਕੀਤਾ। ਉਸ G ਹ7ਥ ਨਾ&
ਸuਰ7ਈਆ ਵ7ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। "ਮਾਲਕਣ !ਖਦੀ ਏਂ, ਅ7ਛਾ?" ਸuਰ7ਈਆ G ਮ1ਰਾ ਹ7ਥ ਫੜ ਿਲਆ
U ਮ:; ਪਰD4 ਲ: ਗਈ। ਉਸ G ਕਈ ਸਵਾਲ ਪu7ਛ1 ਅU ਮ:; ਇ7ਕ ਕਮਰਾ ! ਿਦ7ਤਾ, ਿਜਸ ਿਵ7ਚ ਮ:;
ਨDਾਉਣ ਦਾ ਮ_ਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਮY ਅ7ਧਾ ਸ7ਚ ਉਸ; ਦ7ਸ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ ਪu&ਸ ; ਇਸ ਮਾਮਲ1
‘ਚ ਨਾ ਬuਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮ$ਨ ਗਈ। ਿਫਰ ਮY ਉਸ ਕਮਰ1 ‘ਚ ਪਏ ਮ$ਜ1 U ਪ: ਗਈ, ਨXਦ ਆ ਗਈ।
ਜਦ ਉlਠੀ, ਮY ਡਰ ਗਈ। ਕਮਰ1 ਦੀ ਬ7ਤੀ ਬ$ਦ ਸੀ, ਪਰ ਮ1ਰ1 ਕJ& ਕuਰਸੀ U ਸ$ਘ1ੜਾ ਬ:ਠਾ ਸੀ। ਨD1ਰ1
ਿਵ7ਚ ਉਸ ਿਦਨ ਵ4ਗਰ ਲ7ਿਗਆ ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮ1ਰ1 ਕਮਰ1 ‘ਚ ਕJਠੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਦ7ਬਵX
ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਉਸG ਿਕਹਾ, "ਹuਣ ਕੀ ਕਰ4ਗ1 Uਰ1 ਨਾ&? ਇ7ਥ1 ਤ4 ਬਹuਤਾ !ਰ ਲਈ ਰਿਹ ਨਹX
ਸਕਦੀ। ਕu7ਝ ਤ4 ਕਰਨਾ ਪਵ1ਗਾ…!ਖ ਜJ ਫ:ਸਲਾ ਮY ਿਲਆਂਗਾ, Uਰ1 ਫਾਇ! ਲਈ `…ਹ4 U ਮ1ਰ1
ਲਈ ਵੀ... ਸuਰ7ਈਆ ; ਕਦੀ ਨਹX ਪਤਾ ਲ7ਗਣ !ਣਾ…"
"ਹ4 ਜੀ, ਮY ਸਮਝਦੀ ਆਂ। ਪਰ ਅ7ਜ ਇਸ ਹਾਲ ‘ਚ, ਮ:;…"
"ਤuੂb ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ। !ਖ ਿਸਰਫ ਹuਣ ਲਈ ਮ1ਰ1 ਿਖਆਲ ‘ਚ ਤ:; ਬਾਈ ਕJ& ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦ:…
ਸuਰ7ਈਆ ; ਕਿਹ ਦT$ਗਾ ਿਕ ਅ7ਧੀ ਰਾਤ ; ਨD7ਠ ਗਈ… ਅਜ਼ੀਮ ਿਤਆਗੀ ਹuਣ ਉਸ ਥ4 ਦਾ ਮਾਿਲਕ
`। ਡਰ ਨਾ। ਦਾ! ਵਰਗਾ ਨਹX `…ਨਾ ਹੀ !ਵ ਵਰਗਾ…ਵੀ ਿਵ7ਲ ਲuਕ ਆਫਟਰ ਯT। ਕਸਮ।" ਪਰ
ਮY ਤ4 ਿਤਆਗੀ ਦਾ ਨ4 ਸuਣ = ਡਰ ਗਈ। ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਬਾਈ ਿਵ7ਚ ਇਤਬਾਰ ਸੀ। ਹuਣ ਤ4 ਿਚਰਾਗ
ਬuਝ ਿਗਆ ਸੀ।
"ਇ7ਕ ਗ7ਲ ਏ ਸ$ਘ1ੜਾ ਸਾਿਹਬ…ਮY ਹuਣ ਮ$ਗਲਾ ਮuਖੀ ਨਹX ਰਿਹਣਾ…।"
"ਠੀਕ ਐ। ਪਰ ਬਾਈ ਕJ&ੇ ਪਿਹਲ4 ਤ:; ਛ7ਡੀਏ। ਮY ਿਤਆਗੀ ਨਾ& ਗ7ਲ-ਬਾਤ ਕਰT$ਗਾ। !ਵ ਬਾਰ1
ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਏਂ?"
"ਬਹuਤਾ ਕu7ਝ ਨਹX। ਸuਿਣਐ ਵਲਾਇਤ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।"
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"ਬਹuਤਾ ਕu7ਝ ਨਹX। ਸuਿਣਐ ਵਲਾਇਤ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।"
"ਹT$, ਅ7ਛਾ ਚ7ਲੀਏ?" ਉਸ ਹੀ ਵਕਤ ਮ:; ਬਾਈ ਵ7ਲ ਵਾਪਸ ਲ: = ਤuਰ ਿਪਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ
ਥ4 ਨਹX ਸੀ। ਇ7ਕ ਹJਰ ਅ7ਡਾ ਸੀ, ਰਕਾਨ ਰ$ਡੀਆਂ ਨਾ& ਵ7ਿਸਆ ਹJਇਆ। ਇ7ਥ1 ਰ7ਜ = ਰJ ਰJ =
ਬਾਈ ਨਾ& ਕਾਫ਼ੀ ਗ7ਲ4 ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸG ਮ:; ਦ7ਿਸਆ ਿਕ ਿਤਆਗੀ ਹJਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮਰਦ ਸੀ ਅU
ਸ$ਘ1ੜ1 G ਉਸ; ਿਹਦਾਇਤ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ ਿਕ$ਝ ਮ:; ਿਤਆਗੀ ! ਸਾਹਮਣ1 ਪ1ਸ਼ ਕਰਨt। ਬਾਈ G ਿਕਹਾ
ਿਕ ਸ$ਘ1ੜ1 G ਦ7ਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮY ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ; ਮਾਰ ਿਦ7ਤ: ਅU ਮ1ਰਾ ਿਦਲ ਜਰTਰ ਕਰੜਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਮ:; ਦ7ਿਸ ਆ ਿਗਆ ਕਤਲ ਕਰ= ਮ:; ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਜੀਤਪu ਰ ; ਵੀ ਛ7ਡਣਾ ਪਵ1ਗਾ। ਮ1ਰ1
ਬਚਾ ਲਈ ਸਭ ਕu7ਝ ਕਰ ਸਕ! G। ਪਰ ਮ:; ਤ4 ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਿਤਆਗੀ ਵੀ ਗu$ਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਈ G
ਇ7ਕ ਔਰਤ ; ਸ7ਿਦਆ। ਜਦ ਉਸG ਆਵਦਾ ਕ$ਮ ਮuਕਾਇਆ, ਮY ਸ਼ੀਸ਼1 ਿਵ7ਚ ਆਪਣ1 ਆਪ ਵ7ਲ
!ਿਖਆ। ਜਦ ਉਹ ਮ1ਰਾ ਭ1ਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮ1ਰ1 ਮਨ ‘ਚ ਇ7ਕJ ਹੀ ਸJਚ ਦ_ੜ ਰਹੀ ਸੀ, "ਉਸ
ਆਦਮੀ ; ਮY ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ! ਹuਣ ਕੀ ਹJਵ1ਗਾ ? ਪਰ ਉਸ ਤਰ4 ! ਬ$! ਨਾ& ਇਸ ਤਰ4 ਹੀ ਹJਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ` ਨਾ?" ਇਹ ਸJਚ4 ਉlਡ ਗਈਆਂ ਜਦ ਮY ਆਵਦਾ ਨਵ4 ਰTਪ ਵ1ਿਖਆ! ਥJੜD1 ਿਚਰ
ਲਈ ਮਨ ; ਹJਰ ਪਾਸ1 ਤJਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵX ਗ7ਲ ਸੀ। ਮ1ਰੀ ਨਵX ਸTਰਤ! ਉਸG ਿਚਹਰਾ ਮuਹਰਾ
ਬਦਲ ਿਦ7ਤਾ! ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਤ4 ਚ$ਦਰਬ$ਸੀ ਅਜਨਬੀ ਖਲJਤੀ ਸੀ!
ਉਸG ਮ1ਰ1 ਵਾ& ਕ7ਟ ਿਦ7U ਸੀ। ਹuਣ ਜuਲਫ4 ਮJਿਢਆਂ ਤ7ਕ ਹੀ ਲਮਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਲ ਲਾਲ ਸuਰਖ਼ੀ
ਨਾ& ਲਬ ਰ$ਗ1 ਹJਏ ਅU ਅ7ਖ4 ‘ਚ ਸuਰਮਾ ਲਾਇਆ ਹJਇਆ, ਗ7ਲD4 U ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਵ1ਸ-ਭTਸਾ ਦਾ ਲਿਹ$ਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ (ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ) ਅU ਿਚ7ਟੀ ਝ7ਗੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਕ7ਪੜ1
ਿਪ$ਡ1 ; ਿਚ$ਬੜ1 ਹJਏ ਸਨ। ਪ7ਕੀ ਪ7ਛਮ-ਪ7ਖੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
"ਅ7ਛਾ। ਆਰਾਮ ਕਰ, U ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰ1 ਨਾ ਸJਚX। ਜJ ਹJ ਿਗਆ ਸJ ਹJ ਿਗਆ। ਪu&ਸ G
ਕu7ਝ ਨਹX ਕਰਨਾ। ਿਤਆਗੀ ਸਾਿਹਬ ! ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਐਂ ਹuਣ ਤT$। ਬ1ਿਫਕਰ ਰਿਹ, ਅ7ਛਾ?" ਬਾਈ G
ਿਕਹਾ। ਮY ਿਫਰ ਆਵ! ਵ7ਲ ਝਾਿਕਆ। ਮY ਆਪਣ1 ਆਪ; ਨਹX ਪਛਾਿਣਆ।"ਤੜ= ਇ$ਨD4 ਕ7ਪਿੜਆਂ
; ਪਾ = ਿਤਆਰ ਰਹX। ਦਾ! ਵ4ਗ ਝhਪੜੀ ‘ਚ ਨਹX ਰਿਹ$ਦਾ ਿਤਆਗੀ । ਿਤਆਗੀ ਜੀ ਤ4
ਰਣਜੀਤਪuਰ ! ਸਭ ਤ6 ਵ7ਡ1 ਹJਟ:lਲ ‘ਚ ਰਿਹ$! G।"
ਜਦ ਸਵ1ਰ1 ਜਾਗੀ, ਮY ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ; ਡJਬ ਚu7ਕੀ ਸੀ। ਮY ਿਨਰਦJਸ਼ ਸੀ, ਉਸG ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਮY ਤ4 ਦuਰਗਾ ਵ4ਗ ਅਸਲੀ ਕਸTਰਵਾਰ ; ਸਜ਼ਾ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ। ਹuਣ ਿਜਹੜ1 ਲJਕ4 ; ਸਮਾਜ ‘ਚ
ਪਾਪੀ ਸਮਿਝਆ ਜ4ਦਾ ` U ਿਜਹੜ1 ਲJਕ4 G ਮ:; ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮ1ਰੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਰਹ1 ਸਨ, ਹJਰ ਕJਈ ਨਹX। ਇਸ ਲਈ ਮY ਉਸ ਬ$! ; ਆਵ! ਮਨ ‘ਚ6 ਪਰD4 ਕਰ ਿਦ7ਤਾ । ਿਕਹੜਾ
ਆਦਮੀ ਇਸ ਮuਲਕ ਿਵ7ਚ ਸ7ਚਾ ਫਿਰਸ਼ਤਾ `? ਗ4ਧੀ ਵੀ ਆਵਦੀਆਂ ਭਣ1ਵੀਆਂ ਨਾ& ਘJੜ1 ਵ1ਚ =
ਸhਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ!
ਬਾਈ ਮ:; ਇ7ਕ ਗ7ਡੀ ਵ7ਲ ਲ: = ਗਈ। ਮY ਉਹੀ ਨਵK ਕ7ਪੜ1 ਪਾਏ ਹJਏ ਸਨ। ਗ7ਡੀ ‘ਚ ਅਸX
ਦJਨu ਹੀ ਸ4, ਰਥਵਾਨ ਤ6 ਛu7ਟ। ਹJਟ:lਲ ਕਾਫੀ ਉlਚਾ ਸੀ, ਿਜ$ਝ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛ7ਤ ਤ7ਕ ਜ4ਦਾ ਹJਵ1। ਮ:;
ਅ$ਦਰ ਛ7ਡ = ਬਾਈ ਤuਰ ਪਈ। ਮ:; ਇ7ਕ ਆਦਮੀ ਿਲਫਟ ਰਾਹX ਉlਪਰ ਲ: = ਿਗਆ। ਜਦ ਿਲਫਟ
ਖu7ਲDੀ, ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਵ7ਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਬਹuਤ ਘ7ਟ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਿਵ7ਚ। ਚਾਰ ਚuਫ1ਰ1
ਬਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕ7ਚ ਦੀਆਂ। ਫਰਸ਼ ਨ$ਗਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਰਮਰ ਿਲਸ਼ਕਦਾ ਸੀ। ਿਤ$ਨ ਿਚ7ਟ1 ਸJਫ1 ਸਨ,
ਚ_ਸਰ ਰTਪ ਵਾ&ੇ। ਇ7ਕ U ਸ$ਘ1ੜਾ ਬ:ਠਾ ਸੀ। ਉਸ! ਨਾ& ਸੀ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਘ7ਗਰੀ ‘ਚ ਜuਆਨ ਤੀਵX।
ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਇ7ਕ ਿਸ਼ਸ਼ਟ ਿਜਹਾ ਬ$ਦਾ ਬ:ਠਾ ਸੀ। ਉਸ! ਿਪ7ਛ1 ਲ$ਗTਰ ਵਰਗਾ ਬ$ਦਾ ਖੜDਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ
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ਦTਜ1 ਪਾਸ1 ਇ7ਕ ਿਸ਼ਸ਼ਟ ਿਜਹਾ ਬ$ਦਾ ਬ:ਠਾ ਸੀ। ਉਸ! ਿਪ7ਛ1 ਲ$ਗTਰ ਵਰਗਾ ਬ$ਦਾ ਖੜDਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬ$ਦਾ ਲ$ਬਾ ਸੀ, ਸ$ਘ1ੜ1 ਤ6 ਵੀ ਪਤਲਾ। ਵਾ& ਕਾ&ੇ ਸਨ, ਮuਖੜਾ ਗJਰਾ, ਨtਣ
ਨਕਸ਼ ਸu$ਦਰ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਨਕਾਬੀ ਐਨਕ4 ! ਓਹਲ1 ਸਨ, ਇਸ ਕਰ= ਉਸਦਾ ਸuਭਾਅ ਜ4
ਸ7ਚੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹX ਸੀ ਪੜD ਹu$ਦੀ। ਮਿਹ$ਗ1 ਕ7ਪੜ1 ਪਾਏ ਹJਏ ਸਨ। ਪ7ਛਮੀ ਫਤTਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਪੀਲ1
ਰ$ਗ ਦੀ, ਕਮੀਜ਼ ਨੀਲੀ ਸੀ, ਅਸਮਾਨੀ ਰ$ਗ ਦੀ ਟਾਈ ਬ$ਨDੀ ਸੀ। ਕJਟ ਛਾਕੀਟਾ ਸ਼:ਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ
ਬਰਤਨਵੀ ਬਲ1ਜ਼ਰ, ਿਜਸ ਨਾ& ਿਮਲਦੀ ਪਤਲTਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸTਟ ਲਾਲ ਰ$ਗ ਦਾ ਸੀ, ਮuਲਾਇਮ
ਵਾ&4 ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਖ7ਲ4 ਫਤTਹੀ ਵ4ਗਰ ਪੀਲ1 ਰ$ਗ ! ਸਨ। ਮT$ਹ ! ਖ7ਬ1 ਪਾਸ1 ਜ਼ਰਾ ਅ7ਖ ! ਹ1ਠ
ਦਾਗ ਸੀ, ਪਤਲਾ, ਿਜ$ਝ ਝਨ4 ਿਹਠਾੜ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹJਵ1 ਉਸ ! ਬu7ਲD4 ਵ7ਲ। ਇਹ ਬ$ਦਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼
ਿਤਆਗੀ।
"ਆ ਜਾ! ਆ ਜਾ, ਡਰ ਨਾ ਕuੜ1! ਸ$ਜ1 G Uਰ1 ਬਾਰ1 ਬਹuਤ ਕu7ਝ ਦ7ਿਸਆ ਏ! ਡਰ ਨਾ!" ਉlਠ =
ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਆਇਆ।(ਸ$ਘ1ੜ1 ਤ6 ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਲ$ਬਾ ਸੀ)।ਉਸG ਕ&ਾਵ1 ‘ਚ ਲ: = ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ
Gੜਲ1 ਸJਫ1 U ਬਿਹਣ ਲਈ। ਮY ਬਿਹ ਗਈ। ਉਸG ਬਾਰ ਵ7ਲ ਜਾ = ਇ7ਕ ਗਲਾਸੀ ਿਵਚ ਿਡq$ਕ
ਭਿਰਆ। ਿਫਰ ਮ:; ਫੜਾ ਿਦ7ਤਾ। ਮY ਉਸ ਵ1ਲ1 ਇ$ਨੀ ਬ1ਚ:ਨ ਸੀ ਮY ਇ7ਕ ਦਮ ਸਾਰੀ ਨੀਲੀ ਘu7ਟ ਪੀ
ਲਈ, ਸJਿਚਆ ਵੀ ਨਹX ਿਕ ਮY ਸ਼ਰਾਬ ਪXਦੀ ਸੀ ਜ4 ਨਹX। ਇ7ਕ ਦਮ ਖ$ਘਣ ਲਗ ਪਈ। ਸਾਰ1
ਹਸ1।"ਿਰਲ:ਕਸ ਬ1ਬੀ! ਿਚ7ਲ ਆਉਟ! !ਖ ਜJ ਤT$ ਉਸ ਆਦਮੀ ; ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ! ਲਾਇਕ ਹੀ ਸੀ।
ਸJ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮY ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਵਾ !ਣਾ ਐ। ਅ7ਛਾ ਸ$ਜ1 G ਸਾਫ਼ ਦ7ਸ ਿਦ7ਤਾ ਜJ ਤT$ ਦਾ! ਲਈ
ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹuਣ ਨਹX ਕਰਨਾ। ਕ! ਨਹX ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਹJ ਸਕਦਾ `। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ‘ਚ
ਨਹX। ਕu7ਝ ਿਦਨ ਇਸ ਹJਟ:lਲ ‘ਚ ਠਿਹਰ, ਿਫਰ ਮ$ਬਈ ਜ4 ਿਦ7ਲੀ ਲ: ਜਾਵ4ਗ1 । ਹJ ਸਕਦ: ਮuਲਕ ‘ਚ6
ਬਾਹਰ ਵੀ। ਨk ਿਫਕਰ ਯ1? ਗu7ਡ!"
ਉਸ ਿਦਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਹਿਰ7ਕ ਿਦਨ ਹJਟ:lਲ ‘ਚ ਬੀਿਤਆ। ਜਦ ਮY ਿਤਆਗੀ ! ਮਿਹਮਾਨ ਦੀ
ਮਿਹਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹX ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਹੀ ਕਮਰ1 ‘ਚ ਮY ਆਵ! ਰTਮ ‘ਚ ਟੀਵੀ !ਖਦੀ ਸੀ, ਜ4
ਤਲਾਅ ‘ਚ ਤਰਦੀ ਸੀ ਜ4 ਹ1ਠਾ ਬਾਰ ‘ਚ ਪXਦੀ ਸੀ। ਕu7ਝ ਿਦਨ4 ਬਾਅਦ ਮ:; ਕਸੀਨk ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਮਲਣ ਲ7ਗ ਪਈ। ਮY ਵੀ ਤਾਸ਼ ਫYਟਣੀ ਿਸ7ਖ ਲਈ। ਕ! ਿਤਆਗੀ ਕ! ਕਮਰ1 ‘ਚ ਸ$ਘ1ੜਾ ਆਉਂਦਾ
ਸੀ, ਕ! ਸ਼ਿਹਰ ! ਵ7ਡ1 ਮ$ਤਰੀ ਜ4 ਮਹਾਸ਼1। ਇਸ ਤਰ4 ਮ:; ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ ਿਕ ਹJ ਸਕਦਾ ਏ !ਵ
ਲ$ਡਨ ਹJਵ1। ਿਤਆਗੀ ! ਗu$ਡ1 ਿਮ7ਤਰ ਲ$ਡਨ ਵੀ ਸਨ। ਅਨD4 G ਵੀ !ਵ ਲਈ ਜuਸਤਜT ਸ਼uਰT ਕਰ ਲਈ
ਸੀ। ਮ:; ਸ$ਘ1ੜ1 ਦਾ ਬਾਲਕ ਚ1U ਆਇਆ। !ਵ ਦYਤ ਸੀ। ਸਗ6 ਚ$ਗਾ ਹJਵ1ਗਾ ਜ1 ਲ7ਭ = ਉਸ; ਮਾਰ
ਿਦ7ਤਾ ਜਾਵ1! ਉਸ ਤਰ4 ! ਆਦਮੀਆਂ ਨਾ& ਇ$ਝ ਹੀ ਹJਣਾ ਚਾਹੀਦ:! ਮ1ਰ1 ਿਖਆਲ ਸ$ਘ1ੜ1 U
ਿਤਆਗੀ ਵ7ਲ ਪਹu$ਚ1। ਮY ਮਨk-ਮਨ ਸਾਫ ਮ$ਨ ਗਈ ਿਕ ਮY ਇਸ ਤਰ4 ਹੀ ਸJਚਦੀ ਹ4। ਿਤਆਗੀ G
ਮ:; ਿਦ7ਲੀ ਭ1ਜ ਿਦ7ਤਾ। ਇ7ਥ1 ਮ1ਰਾ ਨਵ4 ਕ$ਮ ਸੀ। ਹJਟ:lਲ U ਮY ਅ7ਖ ਰ7ਖਣੀ ਸੀ। ਇਸ ! ਜਾਇਜ਼
ਮਾਮਲ1 ਅU ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਾਰJਬਾਰ4 ਉlU ਮ1ਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ।
ਇ7ਕ ਿਦਨ ਿਤਆਗੀ G ਮ:; ਰਣਜੀਤਪuਰ ਵਾਪਸ ਬuਲਾਇਆ। ਮ1ਰੀ ਿਜ$ਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲ7ਗੀ
ਸੀ। ਿਕ7ਥ1 ਤ6 ਿਕ7ਥ1 ਪu7ਜ ਗਈ ਸੀ ਮY! ਉਸG ਮ:; ਆਿਖਆ ਿਕਸ1 ਦਾ ਖTਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅ$ਦਰ6 ਮY
ਡਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮY ਿਰਣੀ ਵੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸG ਮ:; ਇ7ਕ ਰ$ਡੀ ਤ6 ਗuਿ$ ਡਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਿਦ7ਤਾ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨ4ਹ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਉਸG ਿਕਹਾ ਜਦ ਮY ਪਿਹਲ4 ਹੀ ਿਕਸ1 ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ `,
ਹuਣ ਬਹuਤੀ ਵ7ਡੀ ਗ7ਲ ਨਹX ਸੀ ਿਕਸ1 ਹJਰ ਦਾ ਖTਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਿਹਲਾ ਬ7ਲੀ ਿਦ7ਲੀ ਦਾ ਇ7ਕ ਵ7ਡਾ
ਸ1ਠ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗਲਾਸੀ ਿਵਚ ਹਲਾਹਲ ਪਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ4 ਉਸ ਿਦਨ ਤ6 ਬਾਆਦ ਕਈ ਮਾਰ1
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ਸ1ਠ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗਲਾਸੀ ਿਵਚ ਹਲਾਹਲ ਪਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ4 ਉਸ ਿਦਨ ਤ6 ਬਾਆਦ ਕਈ ਮਾਰ1
ਗਏ। ਹuਣ ਮY ਵੀ ਗu$ਡੀ ਹੀ ਸੀ।
ਵਕਤ ਨਾ& ਮਨ ਸਖਤ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਦਨu ਿਦਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਿਖਸਕਦੀ ਜ4ਦੀ ਸੀ। ਿਤਆਗੀ ਮ1ਰ1
ਨਾ& ਬਹuਤ ਖ਼uਸ਼ ਸੀ। ਉਸG ਮ:; ਰਣਜੀਤਪuਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਹuਣ ਸਭ ਅ7ਡ1-ਡ1ਰ1 ਮ1ਰ1
ਸਨ। ਮY ਇ7ਕ ਫ:ਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਹuਣ ਤ6 ਬਾਅਦ ਕ$ਜਰਪuਣ1 ਦਾ ਕ$ਮ ਖਤਮ। ਹJਰ ਭਾਵK ਕਰਨ,
ਪਰ ਮ1ਰ1 ਮuਲਾਜ਼ਮ ਨਹX ਕਰ ਸਕ! ਸਨ। ਸਗ6 ਜਦ ਸuਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਫਲਾਣ1-ਧਮ= G ਕJਈ ਕuੜੀ ਚu7ਕੀ
ਉਸ! ਿਸਰ U ਿਸਲਾ ਪਾ ਿਦ$ਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਖuਦ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦ$ਦੀ ਸੀ। ਿਜ$ਦਗੀ ‘ਚ ਹਰ1ਕ
ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ `…ਆਮ ਸu$ਡੀ ਤ6 ਿਤਤਲੀ ਬਣ ਜ4ਦੀ `। ਮY ਉਲਟ ਪਾਸ1 ਗਈ, ਰਣਜੀਤਪu ਰ
ਦੀ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਿਤਆਗੀ G ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਪਰ ਮY ਨ4ਹ ਕਰ ਿਦ7ਤੀ ਸੀ। ਉਸG
ਕu7ਝ ਨਹX ਿਕਹਾ। ਇ7ਕ ਿਦਨ ਉਸ; ਵੀ ਵਾਪਸ ਮ$ਬਈ ਬuਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ।
ਪਿਹਲੀ ਬਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਇ7ਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ! ਹ7ਥ4 ‘ਚ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਮ1ਰਾ ਗuਲਾਮ ਸੀ। ਕu7ਝ ਲJਕ,
ਖਾਸ ਪu&ਸੀਏ, ਿਜ$ਨD4 ਨਾ& ਮY ਸ4ਝੀਵਾਨ ਹJਈ ਸ4, ਮ1ਰੀ ਅਹੀ ਤਹੀ ਕਰ! ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਉਨD4 !
ਟ7ਬਰ4 ; ਖਤਰਾ ਿਪਆ, ਉਹ ਵੀ ਿਪ7ਛ1 ਹਟ ਗਏ। ਕਈਆਂ ; ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਮY। ਹuਣ ਮ1ਰ1 U
!ਵ ‘ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ?
ਹ4 !ਵ, ਉਸ ਬਾਰ1 ਥJੜDਾ ਿਜਹਾ ਦ7ਸ4। ਸ$ਘ1ੜ1 ! ਖਾਸ ਿਮ7ਤਰ ; ਇ7ਕ ਰਾਜT ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸG
ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਚJਰੀ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰ4 ਸ$ਘ1ੜ1 ; ਿਵਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਇ$ਨD4 ‘ਚ ਸ$ਘ1ੜ1 G !ਵ ;
ਪਛਾਣ ਿਲਆ। ਉਸG ਿਫਰ ਿਤਆਗੀ ਨਾ& ਗ7ਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤ7ਕ ਤ4 ਿਤਆਗੀ ਅU ਮ1ਰ1
ਿਸਪਾਹੀਆਂ G ਸ$ਘ1ੜ1 ! =ਸ ! ਸਾਰ1 ਦJਸ਼ੀ ਮਾਰ ਿਦ7U ਸਨ, !ਵ ਤ6 ਿਸਵਾ। ਅਗਲ1 ਮਹੀG ਸ$ਘ1ੜ1
ਦੀ ਇ7ਕ ਿਪਕਚਰ ਲ$ਡਨ ‘ਚ ਖu7ਲDਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਹਾG ਉਹ ਲ$ਡਨ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਉlਥ1 ਰਾਜT ਨਾ&
ਿਮਲ= ਿਕਸ1 ਜਮੀ= ਗu$ਡ1 ਨਾ& ਗ7ਲ ਬਾਤ ਹJਈ। ਇਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਸ$ਘ1ੜਾ ਅਲJਪ ਹJ ਿਗਆ। ਸਾ;
ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਸ$ਘ1ੜਾ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਗ7ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਿਹ$ਦu ਸਤਾਨ
ਦuਖੀ ਹJਇਆ। ਮY ਹuਣ ਲJਕ4 ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ‘ਚ ਇ7ਕ ਕਾਰJਬਾਰੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਮY ਸuਰ7ਈਆ ਕJ& ਅਫਸJਸ
ਕਰਨ ਗਈ। ਇ7ਕ ਬਾਰ ਉਸG ਮ1ਰੀ ਮ7ਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹuਣ ਮ1ਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਸ$ਘ1ੜ1 ਦੀ ਅਰਥੀ ਕ7ਢੀ
U ਉਠਾ&ੇ ਵੀ ਹJ ਗਏ ਸਨ। ਿਫਰ ਕu7ਝ ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਇ7ਕ ਕਾ&ੇ ! ਘਰ6 ਉਸਦੀ
ਲਾਸ਼ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਕਾ&ਾ ਉਹੀ ਜਮੀਕਾ ਿਨ7ਕਿ&ਆ। ਅਸX ਸਮਝ ਗਏ ਿਕ ਇਹ ਕ$ਮ !ਵ G ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮ$ਬਈ ‘ਚ ਿਤਆਗੀ ; ਕJਈ ਅ$ਗq1ਜ਼ੀ ਪ$ਜਾਬੀ ਮu$ਡਾ ਿਮਲਣ ਆਇਆ। !ਵ ਅਮਨ
ਚਾਹu$ਦਾ ਸੀ। ਜuਆਬ ‘ਚ ਿਤਆਗੀ G ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਭ1ਜ ਿਦ7ਤਾ। ਹuਣ ਤ6 ਬਾਅਦ !ਸ਼ ! ਸਭ ਗuਿ$ ਡਆਂ
; ਹuਕਮ ਹJਇਆ ਉਸ; ਮਾਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਰ1 ਗਾਹ4 ਦ7ਸT$ਗੀ।
ਸ$ਘ1ੜੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ ਅU ਮY ਸuਰ7ਈਆ ਦੀ
ਮ7ਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਹ_ਲ ‘ਚ ਲJਕ ਮ1ਰ1 ਕJ& ਵੀ ਆਉਂ! ਸਨ ਵਧਾਈਆਂ !ਣ। ਮY ਉਸੀ ਹJਟ:lਲ !
ਕਮਰ1 ‘ਚ ਹu$ਦੀ ਸੀ ਿਜ7ਥ1 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਤਆਗੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਿਵਆਹ ਹਾਰ= ਹJ ਹੀ ਿਗਆ।
ਮ:; ਔਖਾ ਲ7ਿਗਆ ਸੀ ਆਦਮੀ U ਭਰJਸਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮ$ਨ ਗਈ ਉਸ ਨਾ& ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਹ ਹuਣ ਮ1ਰਾ ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਇਸ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਬ:ਠਦਾ ਸੀ। ਫ:ਸਲ1 ਮ1ਰ1 ਹੀ ਹu$! ਸਨ। ਖ:ਰ
ਜਦ ਖ਼uਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹ ਹu$ਦਾ ਸੀ ਮ:ਤ6 ਲJਕ ਇਨਾਇਤ ਮ$ਗ! ਸਨ। ਅ7ਜ, ਸuਰ7ਈਆ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹJਟ:lਲ ਦੀ ਲJਬੀ ‘ਚ ਕਈ ਲJਕ ਬ:ਠ^ ਸਨ। ਕu7ਝ ਮ$ਤਰੀ, ਕu7ਝ ਪu&ਸੀਏ, U ਕu7ਝ ਗu$ਡ1।
ਪਰ ਇ$ਨD4 ਨਾ& ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੀ ਿਜ$ਨD4 ਲਈ ਹJਰ ਕJਈ ਰਸਤਾ ਨਹX ਸੀ।
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ਪਰ ਇ$ਨD4 ਨਾ& ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੀ ਿਜ$ਨD4 ਲਈ ਹJਰ ਕJਈ ਰਸਤਾ ਨਹX ਸੀ।
ਇਸ ਵ1&ੇ ਮ1ਰ1 ਸਾਹਮਣ1 ਇ7ਕ ਨਾਨਬਾਈ ਖੜDਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਬਹਾਰੀ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਕJ& ਿਤਆਗੀ ਵੀ
ਬ:ਠਾ ਸੀ। ਮY ਨਾਨਬਾਈ ; ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬJ&ਣ ਲਈ।
ਨਾਨਬਾਈ: ਜੀ, ਮਾਹਾਰਾਣੀ ਜੀ! ਮY ਆਮ ਤuਹਾਡ1 ਕJ&ੇ ਆਉਣ ਵਾ&ਾ ਨਹX ਸੀ (ਉਹ ਪ$ਜਾਬ ਿਵ7ਚ
ਬਹuਤ ਸਾ&4 ਦਾ ਆਇਆ ਹJਣ ਕਰ= ਪ$ਜਾਬੀ ਬJਲ ਸਕਦਾ ਸੀ), ਪਰ ਹJਰ ਰਾਹ ਨਹX ਿਦਸਦਾ! ਮY
ਹ1ਠ4 ਲ_ਬੀ ਿਵ7ਚ ਉਹੀ ਲJਕ ਵ1ਖ1 G ਿਜ$ਨD4 ਕJ& ਮ7ਥਾ ਰਗਿੜਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹX ਚu7ਕੀ
ਮ7ਦਦ ਕਰਨ ਲਈ!
ਿਤਆਗੀ: ਗ7ਲ ਕੀ `?
ਨਾਨਬਾਈ: ਮY ਿਬਹਾਰ ਤ6 ਏਥ1 ਆਇਆ =ਵਲ ਕਮਾਈ ਲਈ। ਿਫਰ ਵੀ ਿਨ7ਤ ਗਾ&4 ਖਾਧੀਆਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮY ਭ7ਈਆ ਹ4! ਹਰ1ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਕ$ਮ ਚJਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹ4! ਿਫਰ ਉਹੀ ਲJਕ
ਖuਦ ਉਨD4 ਕ$ਮ4 ; ਕਰਨ ਲਈ ਹ7ਥ ਨਹX ਪਾਉਂ!! ਖ਼:ਰ ਆਵ! ਹ7ਥ4 ਨਾ& ਸਖਤ ਕ$ਮ ਕਰ= ਬ1ਕਰੀ
ਚਲਾਈ। ਮY ਿਮਹਨਤ ਨਾ& ਆਵਦੀਆਂ ਦ6 ਧੀਆਂ ਪੜDਾਈਆਂ! ਹuਣ ਜuਆਨ ਹJ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇ7ਕ G
ਮ1ਰੀ ਗ7ਲ ਮ$ਨੀ ਨਹX, ਪਰ ਜ7ਟ4 ! ਮu$ਡ1 ਨਾ& ਸਕTਟਰ4 U ਿਫਰਨ ਲ7ਗ ਪਈ। ਮY ਉਸ; ਿਕਹਾ ਿਕ
ਜਾਤ ਕਰ= ਪਰD4 ਰਹ1। ਪਰ ਅਹ ਮ$ਨੀ ਨਹX (ਇਸ ਵ1ਲ1 ਨਾਨਬਾ ਈ ! ਹ7ਥ ਕ$ਬ ਰਹ1 ਸਨ, ਸJ ਮY
ਿਤਆਗੀ ; ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ; ਪਾਣੀ !ਣ ਲਈ। ਜਦ ਨਾਨਬਾਈ G ਪੀ ਿਲਆ, ਉਸG ਆਵਦੀ
ਗ7ਲ ਅ7ਗ1 ਤJਰੀ..ਿਫਰ ਇ7ਕ ਿਦਨ ਉਸ ਮu$ਡ1 G ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਮ1ਰੀ ਧੀ ਨਾ&! ਪਰ ਉਸ! ਜ7ਟ
ਬਾਪT G ਪu&ਸ ; ਪ:ਸ1 ! = ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ! ........ ਜਦ ਮ1ਰੀ ਬ1ਟੀ G ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸG ਮ1ਰੀ
ਲਾਡਲੀ ; ਮਾਿਰਆ! ਕuੜੀ ਦਾ ਮuਖੜਾ ਸu$ਦਰ ਸੀ। ਗJਰੀ ਿਚ7ਟੀ ਸੀ! ਪਰ ਉਸG ਤ4"( ਰJਣ ਲ7ਗ
ਿਪਆ)।
ਮY: ਸਮਝ ਗਈ। ਪਰ ਮ:ਤ6 ਕੀ ਚਾਹu$ਦਾ ਏਂ?
ਨਾਨਬਾਈ: ਮਾਹਾਰਾਣੀ ਜੀ! ਬਦਲਾ! ਉਸ; ਮਾਰJ! ਉਸ; ਮਾਰJ!
ਮY: ਇਹ ਤ4 ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹX `। ਉਹ ਮu$ਡਾ ਵੀ ਿਕਸ1 ਦਾ `। ਉਸG ਮਾਿਰਆ। ਤT$ ਵੀ ਉਸ ; ਕu7ਟ
ਸਕਦਾ ਏਂ। ਹJਰ ਕੀ ਲJੜ `? Uਰੀ ਧੀ ਅਕਸਰ ਿਜਉਂਦੀ `।
ਨਾਨਬਾਈ: ਨਹX ਜੀ! ਨਹX ਜੀ! ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਐਸਾ ` ਿਕਸ1 G ਕਦੀ ਉਸ ਨਾ& ਿਵਆਹ ਨਹX
ਕਰਨਾ। ਮਾਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਓਸ ਮu$ਡ1 G ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ…
ਮY: ਹT$। ਸਮਝ ਗਈ। ਤT$ ਅ7ਜ ਤ7ਕ ਮ:ਤ6 ਕu7ਝ ਮ$ਿਗਆ ਨਹX `। ਇਹ ਤ4 ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹ7ਕ `। ਮ1ਰਾ
ਨਹX। ਮY ਸuਿਣਆ ਜਦ ਵੀ ਮ1ਰ1 ਆਦਮੀ ਬ1ਕਰੀ ਤ6 ਪ:ਸ1 ਲ:ਣ1 ਚਾਹu$! G, ਤT$ ਮਨD4 ਕੀਤਾ ਐ। ਕਦੀ ਮ1ਰੀ
ਯਾਰੀ ਵੀ ਨਹX ਮ$ਗੀ ਹuਣ ਤ7ਕ। ਿਜਹੜਾ ਮ1ਰ1 ਆਦਮੀਆਂ ! ਹ7ਥ ਨਹX ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾ&
ਮ1ਰਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਕੀ ਏ? (ਉਹ ਮ1ਰ1 ਪ:ਰX ਿਡ7ਗ ਿਪਆ) ਹ4 ਹ4, ਠੀਕ ਏ। ਪਰ ਮY ਕJਈ ਡ:ਣ ਨਹX `
ਿਜਸ G ਿਕਸ1 ! ਮu$ਡ1 ; ਉਈਂ ਮਾਰ !ਣ:।
ਨਾਨਬਾਈ: ਮ1ਰੀ ਬ7ਚੀ!
ਮY: ਉlਠ, !ਖ ਜ1 ਤT$ ਇ7ਥ1 ਸ_ਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਏਂ, ਤ4 ਮ1ਰਾ ਜਵਾਬ ਨ4ਹ `। ਅ7ਛਾ? ਜ1 ਤT$ ਮ:; ਭ:ਣ
ਸਮਝਦਾ ਏਂ, ਇ7ਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਏਂ, ਮ1ਰ1 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅ7ਜ ਤ6 ਬਾਅਦ ਇ7ਜ਼ਤ ਕਰKਗਾ ਤ4 ਗ7ਲ ਹJਰ `।
ਸਮਝਦY?
ਨਾਨਬਾਈ: ਹT$!
ਮY, ਮY ਤ:; ਿਨ7ਕਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹ4?
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ਮY, ਮY ਤ:; ਿਨ7ਕਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹ4?
ਨਾਨਬਾਈ: ਜੀ।
ਮY, ਮY Uਰੀ ਬ1ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਿਦਉਂਗੀ । ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮY ਵੀ ਇਸ ਅਿਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਮ$ਗTਗੀ…U ਜJ ਮਰਜ਼ੀ ਹJਵ1 ਪTਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ:ਣਾ `। ਅ7ਛਾ? ਜਮਤੀਲ ਲJਕ4 ਦੀ ਦuਰਗਾ ਹ4 ਮY।
ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਨਹX ਸਹਾਰਦੀ। ਅਰਾਮ ਨਾ& ਘਰ ਜਾਈਂ। ਪਿਹਲ4 ਮ1ਰ1 ਆਦਮੀਆਂ ; ਉਸ ਮu$ਡ1 ਦਾ
ਨ4 ! !ਣਾ ਅ7ਛਾ? ਗu7ਡ?
ਨਾਨਬਾਈ: ਧ$ਨਵਾਦ !ਵੀ ਜੀ! ( ਇਹ ਕਿਹ = ਤuਰ ਿਪਆ)
ਿਤਆਗੀ: ਇਹ! ਬਾਰ1 ਕੀ ਕਰਨt?
ਮY: ਭਾਵK ਮu$ਡਾ sਧਾਨ ਮ$ਤਰੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹJਵ,1 ਉਸ; ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਏ। ਬ7ਸ, ਹJਰ ਕJਈ `, ਮY ਹuਣ
ਸuਰ7ਈਆ ਦੀ ਧੀ ! ਸ਼ਗਨ U ਜਾਣ:।
ਿਤਆਗੀ: ਬ7ਸ, ਰਵੀ G ਗ7ਲ ਕਰਨੀ ਏ।
ਮY: ਉਸ; ਅ$ਦਰ ਬuਲਾ, ਿਫਰ ਜਾਈਏ!
ਰਵੀ: ਮਾਹਾਰਾਣੀ ਜੀ।
ਮY: ਹ4 ਬJਲ?
ਰਵੀ: ਸਾ; ਅ7ਜ ਦ7ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ !ਵ ਕਾਫੀ !ਰ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹJਇਆ `। ਉਸG
ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰ ਿਲਆ।
ਿਤਆਗੀ: ਿਨਆਣ1 ਵੀ G?
ਰਵੀ: ਹ4। ਸਾ; ਪਤਾ ` ਿਕ7ਥ1 ਰਿਹ$ਦ:।
ਮY: ਠੀਕ…ਉਸਦੀ ਹ7ਿਤਆ ਛ1ਤੀ ਕਰਨੀ ਐ। ਦJ ਬ$! ਲ: = ਉਸ! ਘਰ ਹੀ ਜਾਉ।
ਰਵੀ: ਜੀ।
ਸJ ਹuਣ ਤuਹਾ; ਪਤਾ ` ਿਕ ਮY !ਵ ਤ6 ਆਵਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲ: ਿਲਆ ਅU ਸ$ਘ1ੜ1 ਲਈ ਵੀ। ਸ7ਚ
ਇਹ ` ਿਕ ਮY ਇਹ ਕ$ਮ ਸ$ਘ1 ੜ1 ਲਈ ਨਹX ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ; ਉਸਦੀ ਮ4 ਤ6
ਪਰD4 ਅਗਵਾਕਾਰ ਲ: ਗਏ ਸੀ। !ਵ ਦੀ ਮ_ਤ ਤ6 ਬਾਅਦ ਅU ਸuਰ7ਈਆ ਦੀ ਧੀ ! ਿਵਆਹ ਤ6 ਬਾਅਦ
ਮ1ਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹJ ਿਗਆ ਸੀ। ਹuਣ ਇਸ ਿਜ਼$ਦਗੀ ‘ਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਿਚ7ਤ ਨਹX ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹ$! G
ਿਕ ਜਦ ਇਕ ਬਾਰ ਗu$ਡ1ਪuਣ ‘ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਿਨ7ਕ& ਨਹX ਸਕ!। ਕu7ਝ ਲJਕ ਚਾਹu$! G ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ
ਜੀਵਨ, ਕu7ਝ ਲJਕ ਮਜਬTਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਹ ਤuਰ ਪY! G। ਗu7ਸਾ ਸੀ ਜ7ਗ ਨਾ& ਿਜਸ G ਮ:; ਆਵ!
ਘਰ6 ਚ7ਿਕਆ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦuਨੀਆ ; ਸਾੜਣਾ ਚਾਹu$ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰ= ਮY ਤ4 ਉਹ
ਨਹX ਹ4 ਿਜਸ ਕਰ= ਮY ਪਿਹਲ4 ਚu7ਕੀ ਗਈ ਸੀ? ਮ1ਰ1 U !ਵ ‘ਚ ਕੀ ਫਰਕ `? ਸ$ਘ1ੜ1 U ਦਾ! ‘ਚ
ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ? ਿਤਆਗੀ ਤ4 ਕJਈ ਰਸTਲ ਨਹX ਸੀ। ਸਗ6 ਅਸX ਤ4 ਜਮਦTਤ ਹ4, ਹਊਆ !
ਮuਖਤਾਰ। !ਵ ਦੀ ਮ_ਤ ਬਾਅਦ ਮY ਸJਚ ਸJਚ = ਕuਰਸੀ ਹJਰ ਿਕਸ1 ; ! ਿਦ7ਤੀ।
ਹuਣ ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮ1ਰ1 U ਿਤਆਗੀ ਤ6 ਵੀ ਜਰTਰ ਕJਈ ਆਵ1ਗਾ ਬਦਲਾ ਲ:ਣ। ਪਾਪ ਦਾ ਚ7ਕਰ
ਕਦੀ ਨਹX ਰuਕਦਾ। ਸਾਡਾ !ਸ਼ ਤ4 ਇਸ ਚ7ਕਰ ‘ਚ ਖ਼uਸ਼ੀ ਨਾ& ਨDਿ7 ਸਆ ਿਫਰਦ:, ਿਜ$ਝ ਚTਹਾ ਚਕਰੀ
‘ਚ ਦ_ੜD ਦ:, ਿਜਸ ਲਈ ਕJਈ ਅ$ਤ ਨਹX ਕJਈ ਸ਼uਰTਆਤ ਨਹX। ਿਜ$ਦਗੀ ਦਾ ਖ1ਲD, ਗਰਦਸ਼, ਕਾਲ
ਚ7ਕਰ ਦਾ ਿਖਢ_ਣਾ। ਹJਰ ਅਸX ` ਹੀ ਕੀ ਹ4? ਮ_ਤ ਨਾ& ਸ$ਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਣ:। ਹJਰ ਕu7ਝ ਨਹX `। ਹJਰ
ਸਭ ਕu7ਝ ਦਰJਗ `। ਿਜ$ਦਗੀ ‘ਚ ਤ4 ਗu$ਡਾ ਹੀ ਿਜ7ਤਦ:। ਚ$ਗ1 ਤ4 =ਵਲ ਅਫ਼ਸਾਿਨਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਿਜ7ਤ!
G।

48

G।
ਇ7ਕ ਿਦਨ ਮ:; ਵੀ ਿਜ$ਝ !ਵ ; ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਕJਈ ਮਾਰਨ ਆਵ1ਗਾ । ਹJ ਸਕਦ: ਉਸ ਿਦਨ ਤ6
ਪਿਹਲਾ ਅਜਲ ਕਤਲ ; ਚਕਮਾ !ਦT$ਗੀ? ਹJ ਸਕਦ:…

ਸੀਤਾ
ਮ1ਰ1 ਿਸਰ‘U ਪ7ਥਰ ਮਾਰ= ਮ:; ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੀ ਨਦੀ‘ਚ ਸuਟ ਿਦ7ਤਾ, ਉਸG। ਉਸਦਾ ਨ4 !ਵ
`। ਉਸ; ਿਕਸ1 G ਪ:ਸ1 ਿਦ7U ਸੀ ਮ:; ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਜਦ6 ਮY ਸJਿਚਨਾ ਿਕ ਉਸ ਗu$ਡ1 ; ਿਕਸG ਪ:ਸ1
ਿਦ7U ਹJਣਗ1, ਸ਼7ਕ ਇ7ਕ ਦਮ ਡ:ਡੀ ਵ7ਲ ਿਗਆ। ਮ1ਰ1 ਬਾਪT ; ਆਵਦੀ ਇ7ਜਤ ਦਾ ਿਫਕਰ ਸੀ। ਪਰ
ਇਸ !ਸ਼ ਿਵ7ਚ ਜਨਾਨੀ ; ਬ7ਕਰੀ ਵ4ਗ ਮਾਰਨਾ ਮਨD4 `, ਪਾਪ `। ਅਪਰਵਾਿਨਤ ਗ7ਲ `, ਆਚਾਰ
! ਿਖਲਾਫ਼ `। ਿਪਉ G ਆਵ! ਪu7ਠ^ ਿਖਆਲ ਪ$ਜਾਬ ਤ6 ਆਪਣ1 ਨਾ& ਿਲਆਂ! ਸਨ, ਿਜ7ਦ4 ਨਵK !ਸ
ਦਾ ਕJਈ ਭਲਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹJਵ1।
ਹuਣ ਮY ਕੀ ਹ4? ਇ7ਕ ਲਾਸ਼, ਿਜਸਦਾ ਿਪ$ਡਾ ਪਾਣੀ ਿਵ7ਚ ਡu7ਬ ਿਗਆ, ਿਗਿ7 ਟਆਂ U ਪ7ਥਰ ਬ$ਨD
= ਹ1ਠ4 ਸu7ਟੀ ਹJਈ। ਮ1ਰ1 ਹਾਲ ਦਾ ਤ4 ਡ:ਡੀ ; ਵੀ ਪਤਾ ਨਹX ਹJਵ1ਗਾ। ਿਸਰਫ ਉਸ; ਪਤਾ `, !ਵ
;। =ਵਲ !ਵ…ਰ7ਬ ; ਵੀ ਨਹX ਪਤਾ। ਰ7ਬ ਹu$ਦਾ ਤ4 ਐਸ1 ਹJਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰD4 ਓਸ G ਆਵਦੀ
ਧੀ ; !ਖਣਾ ਚਾਹuਣਾ ਸੀ? ਕJਈ ਉਪਰ ਵਾ&ੀ ਸ਼7ਕਤੀ G ਮ:; ਉਪਰ ਨਹX ਿਖਿ7 ਚਆ..ਿਕਸ1 ਰਸਾਤ&
! ਰਾਖਸ਼ G ਹ1ਠ4 ਨਹX ਿਖਿ7 ਚਆ ( ਇਹ ਤ4 ਪ7ਥਰ ਖuਦ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ)। ਨਾ ਰ7ਬ ; ਪਤਾ ਸੀ,
ਨਾ ਸ਼ਤਾਨ ;। =ਵਲ !ਵ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ !ਰ ਹJ ਗਈ ਜਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਿਲਆ, ਮY।
!ਵ G ਬ4ਹ ਫੜ = ਵ1ਿਖਆ ਜ1 ਨਬਜ਼ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਉਸG ਇਸ ਤ6 ਪਿਹਲ4 ਮT$ਹ ਮ7ਥਾ ਭ$ਨ ਿਦ7ਤ
ਸG। ਮT$ਹ6 ਲਹT ਡuਿ7 ਲDਆ। ਉਸ ਹੀ ਪ7ਥਰ ਰਸ1 ਨਾ& ਮ1ਰੀਆਂ ਲ7ਤ4 U ਬ$ਨD = ਪਾਣੀ‘ਚ ਡJਬ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ,
ਉਸG। ਪ7ਥਰ ਿਖ7ਚ1, ਨਾ = ਸ਼ਤਾਨ। ਰ7ਬ G ਤ4 ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਨਹX ਕੀਤੀ ਉਪਰ ਿਖ7ਚਣ ਦੀ, ਿਭਸ਼ਤ
ਵ7ਲ ਲ: = ਜਾਣ ਦੀ। ਜ1 ਮY ਿਕਸU ਪu7ਤਰ ਹu$ਦੀ? ਪ7ਥਰ G ਪਾਣੀ ! ਡu$ਮD‘ਚ ਮ:; ਘ7ਲ ਿਦ7ਤਾ। ਮY ਖ਼uਸ਼
ਸੀ। ਨਹX…ਮY ਖ਼uਸ਼ ਹu$ਦੀ ਸੀ।
ਤuਹਾ; ਕੀ ਏ ਜ1 ਿਜਉਂਦੀ ਖ਼uਸ਼ ਸੀ? ਸJਚ! ਹਵKਗ1 ਜ1 ਮ_ਤ ਤ6 ਬਾਅਦ ਤuਹਾਡ1 ਨਾ& ਬJਲ ਸਕਦੀ ਹ4,
ਹuਣ ਕੀ ਿਦਸਦਾ ? ਮਰਨ ਤ6 ਬਾਅਦ ਕu7ਝ `? ਸuਰਗ , ਦJਜ਼ਖ? ਆਤਮਾ ਿਜਉਂਦੀ `? ਦu7ਖ ` ਜ4
ਸu7ਖ? ਰ7ਬ `? ਇ$ਨD4 ਚੀਜ਼4 ਬਾਰ1 ਮY ਕu7ਝ ਵੀ ਨਹX ਕਿਹ ਸਕਦੀ। ਜਨਮ ਤ6 ਪਿਹਲ4 ਅਿਮ7ਤ ਵਕਤ
ਸੀ। ਸJਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮ_ਤ ਵੀ ਮ1ਰੀ ਿਜ$ਦਗੀ ; ਨਹX ਰJਕ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮ_ਤ ਤ6 ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ1ਅ$ਤ
ਅਬਦ `। ਰ1ਤ& ਘੜੀ‘ਚ ਮY ਬਾਲT ਦਾ ਇ7ਕ ਹੀ ਿਕਣਕਾ ਹ4। ਪਰ ਕu7ਝ ਤ4 ਹ4, ਤਾਹX ਤ4 ਤuਹਾਡ1 ਨਾ&
ਗ7ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ4। ਜJ ਤuਸX ਮ$ਨ! ਹJ ਿਕ ਰ7ਬ ` ਜ4 ਰ7ਬ ਹJ ਨਹX ਸਕਦਾ। ਇਨD4 ਗ7ਲ4 ਬਾਰ1 ਕu7ਝ
ਕਿਹਣ ਦਾ ਮ1ਰਾ ਹ7ਕ ਨਹX `। ਮY ਿਸਰਫ਼ ਦਸ ਸਕਦੀ ਆਂ, ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਕੀ ਬੀਿਤਦਾ। ਹJ ਸਕਦ:, ਦਾਗ
ਨਹX ਿਦ7U ਹJਣ ਕਰ= ਮ1ਰੀ ਰTਹ ਹਾ&ੇ ਵੀ ਦuਨੀਆ‘ਚ ਫਸੀ ਹJਈ `? !ਵ ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼
ਸਨ, ਿਜਸ; !ਿਖਆ ਮY। ਉਸ ਤ6 ਬਾਅਦ ਸ਼4ਤੀ ਆ ਗਈ।
ਮ:; ਕJਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹX ` ਿਕ ਮ:; ਮਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਨਾ ਹੀ ਿਕ ਮ:; ਉਸG ਨਦੀ‘ਚ
ਡJਿਬਆ ਿਗਆ, U ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮ1ਰਾ ਿਸਰ ਭ$ਿਨਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਮY ਇਸ ਭTਤ ਹਾ&‘ਚ ਰਿਹਣਾ
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ਡJਿਬਆ ਿਗਆ, U ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮ1ਰਾ ਿਸਰ ਭ$ਿਨਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਮY ਇਸ ਭTਤ ਹਾ&‘ਚ ਰਿਹਣਾ
ਏ ਿਜ$ਨਾ ਿਚਰ ਮ4 ; ਪਤਾ ਨਹX ਲ7ਗਣਾ ਿਕ ਡ:ਡੀ G ਇਹ ਸਭ ਕu7ਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਮ4 ; ਿਫਕਰ
ਹJਵ1ਗਾ ਿਕ ਮY ਅਲJਪ ਹJ ਗਈ। ਮ4 ; ਜਰTਰ ਿਫਕਰ ਹJਵ1ਗਾ? ਮ:; ਮਾਰਨ ਤ6 ਪਿਹਲਾ !ਵ G ਆਵਦਾ
ਨ4 ਦ7ਸਿਦਆਂ ਅU ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦ7ਿਸਆ, ਡ:ਡੀ G ਇ7ਜ਼ਤ ਲਈ ਉਸ; ਪ:ਸ1 ਿਦ7U ਸਨ ਮ:; ਮਰਵਾਉਣ
ਲਈ। ਿਕਉਂ?
ਮY ਇ$ਗਿਲਸ਼ਤਾਨ !ਸ ਦੀ ਹ4। ਿਫਰ ਮY ਇਸ !ਸ ! ਿਹਸਾਬ ਨਾ& ਹੀ ਿਜਉਣਾ `, ` ਨਾ?
ਮ:; ਮuਸਲਮਾਨ4 ! ਮu$ਡ1 ਨਾ& s1ਮ ਹJ ਿਗਆ। ਹJਰ ਕਈ ਮ:; ਸuਣਦਾ ਨਹX ਸੀ, ਮਦਦ ਨਹX ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮu$ਡਾ ਸuਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ= ਉਸ! ਚ7ਕਰ ਿਵ7ਚ ਪ: ਗਈ। ਜਦ ਡ:ਡੀ ; ਪਤਾ ਲ7ਗ
ਿਗਆ, ਮ:; ਕਾਫ਼ੀ ਕuਿ7 ਟਆ। ਇ7ਦ4 ਤ4 ਹJਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮY ਹੀ ਨਾਦਾਨ ਸੀ। ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਗu$ਡ1 ਕਈ
ਕuੜੀਆਂ ; ਫਸਾਉਂ! G। ਇਸ ਬਾਰ1 ਹਰ ਗuਰਦਆਰ1‘ਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਲਾਏ ਹJਏ G। ਉਨD4 U
ਿਨਕਰਮਣ4 ਵਾ&ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਰ G ਡ:ਡੀ ਵਰਿਗਆਂ ! ਤਅ7ਸਬ ਵਧਾਏ
G। ਮ1ਰ1 ਯਾਰ ਦਾ ਨ4 ਅਜ਼ੀਮ `। ‘ਜ਼ੀਮ ! ਿਪਤਰ1 ਰ G ਵੀ ਇਸ ਤਰD4 ਿਸ$ਘਣੀਆਂ ਫਸ਼ਾਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ੀਮ G ਖu7ਲD = ਮ:; ਦ7ਿਸਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹ$ਦਾ ਸੀ , "ਮY ਨDX ਐਸ1 ਕ$ਮ ਕਰਦਾ"। ਹJ ਸਕਦਾ ਮ1ਰ1
ਡ:ਡੀ ; ਉਸ! ਿਪਤਰ1ਰ ਬਾਰ1 ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ? ਹJ ਸਕਦਾ ਏ ਮ1ਰ1 ਿਪ7ਠ ਿਪ7ਛ1 ਜ਼ੀਮ ਐਸ1 ਕ$ਮ
ਕਰਦਾ ਹJਵ?
1 ਪਰ ਮ:; ਉਸG ਖਰਾਬ ਨਹX ਕੀਤਾ! ਸਗ6 ਮ1ਰੀਆਂ ਗ7ਲ4 ਬਾਤ4 ਸuਣਦਾ ਸੀ। ਮ1ਰ1 ਭਰਾ
ਅU ਉਸ! ਦJਸਤ ਜJ ਮਰਜੀ ਕਰ! U ਸਮਾਜ ਕu7ਝ ਨਹX ਕਿਹ$ਦਾ…ਪ$ਜਾਬੀ ਸਮਾਜ। ਅ$ਗq1ਜ਼
ਸਮਾਜ‘ਚ ਤ4 ਵ:ਸ1 ਹੀ ਖu7pਹ `। ਮu$ਡ1 ਅ7ਧੀ ਰਾਤ ਤ7ਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕ! G। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕ! G…
ਗJਰੀਆਂ ਰ7ਖ ਸਕ! G, U ਸਮਾਜ ਕu7ਝ ਨਹX ਕਿਹ$ਦਾ। ਪਰ ਜ1 ਕJਈ ਪ$ਜਾਬਣ ਕu7ੜੀ G ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਦਾ ਸJਿਚਆ, ਜ4 ਪੀਣ ਦਾ, ਜ4 ਸਕTਲ ਦੀ ਕJਈ ਗJਰੀ ਸuਹ1ਲੀ ! ਘਰ ਠਿਹਰਨ ਦਾ..ਖਬਰਦਾਰ! ਇਸ
ਕਰ= ਮY ਿਖਝ ਿਖਝ ਿਵ7ਚ ਬਾਗ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ! ਿਕਉਂ ਨਹX? ਇਸ ਮuਲਕ ! ਿਹਸਾਬ ਨਾ& ਮ1ਰ1 ਕJ&ੇ
ਭਰਾ ਤ6 ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਹ7ਕ G! ਪਰ ਨਹX, ਬਾਪ ਦੀ ਤ4 ਹJਰ ਗ7ਲ `, ਮ4 G ਵੀ ਨਹX ਮ$ਿਨਆ। ਇਸ
ਮuਲਕ ! ਨਜ਼ਰ ਿਵ7ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਪ$ਜਾਬੀ ਆਂ ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4‘ਚ ਨਹX! ਸJ ਕਾਹਤ6 ਮY
ਪ$ਜਾਬੀ ਸ7ਿਭਆਚਾਰ ! ਨਾ& ਰ&4? ਜ1 ਉਸ !ਸ਼ ! ਿਹਸਾਬ ਨਾ& ਿਜਉਣਾ ਸੀ, ਉlਥ1 ਰਿਹਣਾ ਸੀ!
ਮY ਘਰ ਕu7ਝ ਨਹX ਸੀ।
ਮ:; ਤ4 ਬਹuਤ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ` ਜਦ ਕJਈ ਸਟTਿਪਡ ਿਹ$ਦੀ ਿਫਲਮ ਵ7ਲ ਟੀਵੀ U !ਖਦੀ ਹ4।
ਹਰ ਿਪਕਚਰ ਿਵ7ਚ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ `, U ਤੀਵX ਕਮਜ਼Jਰ, ਆਵ! ਪu7ਠ^ ਮਰਦ ! ਪ:ਰ4 ; ਹ7ਥ
ਲਾਉਂਦੀ! ਉਸ; !ਵ ਆਖਦੀ ( !ਵ? ਉਸG ਹੀ ਮ:; ਮਾਿਰਆ, ` ਨਾ?) ਪTਜਾ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤ6 ਕu7ਟ
ਖ4ਦੀ, ਰJਹਬ ਜਰਦੀ। ਜਨਾਨੀ !ਵੀ ਘ7ਟ ` ( ਭਾਵK ਬ1ਸ਼uਮਾਰ ਬu7ਤ4 ; ਪTਜਾ ਕਰ! G!), ਵ7ਧ ਫਾਲਤT
ਪਾ&ਤT `! ਨਹX ਮY ਨਹX ਬਾਪ ਦੀ ਗ7ਲ ਸuਣਨੀ!
ਸਕTਲ ਜਾਣ ਤ6 ਤ4 ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦ ਸਭ ; ਦ7ਿਸਆ ਿਕ ਅਜਨਬੀ ਨਾ& ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ
ਪ:ਣੀ `, ਜ4 ਪu&ਸ ; ਕu7ਟ ਕਟਾਪ1 ਦੀ ਿਰਪJਰਟ ਕਰਨ ਤ6 ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਲJਕ `ਰਾਨ ਸੀ ਿਕ$G ਤ$ਗ
ਿਦਮਾਗ ਹਨ ਸਾਡ1। ਮY ਕ_ਣ ਹ4? ਰTਹ ਕਿਹ$ਦੀ ਮ: ਅੁ|ਥ6 ਹ4,ਮਨ ਦ7ਸਦਾ ਏ ਮ: ਏਥ6z ਹ4।ਿਖ7ਚਦੀ ਏ
ਪ$ਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ, ਸਮਝਦੀ =ਵਲ ਪ7ਛਮ ਦਾ ਗੀਤ।ਨਾ ਇਸ ਪਾਸ1, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸ1, ਮ1ਰੀ s1ਸ਼ਾਨੀ
ਪ:ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਸ1।ਜ1 ਤuਸX ਏਧਰ ਆਏ ਹJ, ਫ1ਰ ਿਕਉਂ ਝਾਕ! ਉਧਰ ;? ਮਨ ਰਿਹ$ਦਾ ਏਧਰ
ਰTਹ ਜ4ਦੀ ਉਧਰ, ਹuਣ ਦ7ਸJ ਿਕ ਮY ਹ4 !ਸੀ ਿਕ ਪTਰੀ ਹ4 ਿਵ!ਸੀ? ਡ:ਡੀ ! ਿਖਆਲ ਮ1ਰ1 ਲਈ
ਿਵ!ਸੀ G! ਪਰ ਉਨD4 ਲਈ ਮ1ਰ1 ਿਵ!ਸੀ G! ਇਸ ਲਈ ਉਸG !ਵ ; ਕਰਾਏ U ਿਲਆ ਮ:; ਮਾਰਨ
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ਿਵ!ਸੀ G! ਪਰ ਉਨD4 ਲਈ ਮ1ਰ1 ਿਵ!ਸੀ G! ਇਸ ਲਈ ਉਸG !ਵ ; ਕਰਾਏ U ਿਲਆ ਮ:; ਮਾਰਨ
ਲਈ; ਜ਼ੀਮ ; ਮਾਰਨ ਲਈ।
!ਵ G ਉਸ; ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਜਰTਰ ਮਾਿਰਆ `! ਸਾ; ਵ7ਖਰਾ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ। ਿਫਰ ਪ7ਥਰ…
ਹ4 ਿਫਰ ਪ7ਥਰ। ਮ:; ਿਖ7ਚੀ ਜ4ਦਾ ਏ, ਦTਰਮਤ ਬਾਪ ਤ6, ਥJੜD-ਿਦਲੀ ਮ4 ਤ6 ਅU ਅਣਗਿਹਲ1 ਵੀਰ
ਤ6…ਤਲ ਵ7ਲ…ਧu$ਧTਕਾਰ ਵ7ਲ..ਖ਼ਾਕ‘ਚ ਰਲਦੀ। ਜ਼ੀਮ ਤ6 ਦTਰ ਿਖ7ਚਦਾ। ਮ1ਰ1 ਿਪਆਰ1 ਜ਼ੀਮ ਤ6। ਮY
ਸਾਰ1 ਪਾਸ1 ਉਸ; ਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਢT$ਡ ਨਾ ਸਕੀ। ਜ਼ੀਮ ਤ4 ਮ1ਰਾ ਸuਰ ਸੀ; ਹuਣ ਬਾਪT G ਉਸਦਾ
ਕੀ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ? ਿਕ7ਸ1 ਿਜ$G ਮਰਜ਼ੀ ਹJਣ ਪ$ਜਾਬ‘ਚ, ਪਰ ਸ7ਚ ਿਵ7ਚ s1ਮ ; ਨਪਾਕ ਸਮਝ! G
ਪ$ਜਾਬੀ।
ਜਦ !ਵ G ਗ7ਡੀ ਦਾ ਬTਟ ਖJਿpਹਆ, ਡ:ਡੀ ਨਾ& ਗ7ਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡ:ਡੀ ; ਸਬTਤ ਪ1ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮ:; ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ `। ਪਰ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮuਖੜਾ ਮ1ਰੀ ਲJਥ ਵ7ਲ ਝਾਕਦਾ ਸੀ, ਡ:ਡੀ
ਨਹX ਸੀ। ਮ:; ਉਸ ਵ1ਲ1 ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ !ਵ G ਤ4 ਮ:; ਗਲਤੀ ਿਵ7ਚ ਮਾਰ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਇਹ
ਤ4 ਹJਰ ਿਕਸ1 ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਕਦੀ ਹJ ਸਕਦਾ ਏ ਮ1ਰਾ ਬਾਪ ਅਿਜਹਾ ਕਰਵਾਵ1? ਹJ ਸਕਦ: ਮ4 ਉਸ;
ਰJ= ਨਾ? ਹJ ਸਕਦ: ਭਰਾ ਨਾ ਸuਮ7ਤ ਨਾ !ਵ1? ਸJ ਮ:; ਨਦੀ ਿਵ7ਚ ਸu7ਟ ਿਦ7ਤਾ, ਇ7ਕ ਗu7ਦੜ ਗu7ਡੀ।
ਡ:ਡੀ ਹuਣੀ ਤ4 ਮ:; ਟJਲD! ਪਾਗਲ ਹJ ਗਏ ਹJਣਗ1! ਜ਼ੀਮ ਵੀ ਮ:; ਲ7ਭਦਾ ਹJਏਗਾ? ਸ7ਚ ` ਜਦ ਦੀ
ਜਾਨ ਗਈ ` ਮY ਤ4 ਚ7ਕਰ ਖਾ ਗਈ। ਮ:; ਨਹX ਪਤਾ ਲ7ਗਦਾ ਮY ਕੀ ਕਿਹ$ਦੀ ` ਜ4 ਕੀ ਸJਚਦੀ ਹ4।
ਜ਼ੀਮ ; ਟJpਹਨ ਗਈ। ਸਾਰ1 ਪਾਸ1 ਉlਡਦੀ। ਹਾਰ = ਲ7ਭ ਿਗਆ। ਸਕTਲ ! ਲ4ਘ ਦੀਆਂ
ਪ_ੜੀਆਂ U ਬ:ਠਾ ਸੀ, ਿਨਰਾਸ਼। ਮY ਉਸ ; ਕਿਹਣਾ ਚਾਹu$ਦੀ ਸੀ, "ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ ਿਪਆਿਰਆ,
ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ"। ਪਰ ਮ1ਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ! ਤ7ਕ ਨਹX ਗਈ ਪਹu$ਚੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕ$ਨ4 ! ਦਰਵਾਜ਼1
ਬ$ਦ ਸਨ। ਮY ਉਸਦਾ ਮ7ਥਾ ਚuਿ$ ਮਆ। ਉਸ; ਸJਝੀ ਵੀ ਨਹX ਸੀ। ਮY ਆਵ! ਮ4-ਿਪਉ ! ਘਰ ਉlਡ =
ਗਈ। ਲJਕ ਦu7ਖ ਸu7ਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਅਫ਼ਸJ ਸ U ਆਏ ਹJਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ1 ਤ7ਕ ਪu&ਸ ; ਮ1ਰੀ
ਲਾਸ਼ ਤ4 ਿਮਲੀ ਵੀ ਨਹX ਸੀ। ਘਰ ਿਵ7ਚ ਸਭ ਰ6! ਸਨ। ਮ4 ਦਾ ਬ1ਹਾਲ ਹJਇਆ ਿਪਆ `। ਿਕ7ਸ1 ;
ਕu7ਝ ਨਹX ਪਤਾ। ਮY ਜJਰ !ਣੀ ਬJਲੀ ਪਰ ਮ1ਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ4 ਿਕ7ਸ1 ! ਕ$ਨ4 ਤ7ਕ ਪਹu$ਚੀ ਨਹX।
ਹ4, ਅਫ਼ਸJਸ U ਸਭ ਆਏ। ਬ$! ਮuਹਰਲ1 ਕਮਰ1‘ਚ ਿਚ7ਟੀਆਂ ਚਾਦਰ4‘U ਬ:ਠ^ ਇ7ਧਰ ਅੁ|ਧਰ ਦੀਆਂ
ਗ7ਲ4 ਕਰ! ਸਨ। ਡ:ਡ ਉਨD4‘ਚ ਭuਸਲਾ ਹJਇਆ ਬ:ਠਾ ਸੀ। ਿਪਛਲ1 ਕਮਰ1‘ਚ ਮ4 ਰJ ਰJ = ਅ$ਬੀ ਹJਈ
ਸੀ। ਉਸ! ਆਲ1 ਦuਆਲ1 ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰG ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕu7ਝ ਰਬ U ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰ7ਬ ਦਾ
ਕੀ ਮਤਲਬ `? ਇਹ ਤ4 !ਵ G ਹੀ ਕੀਤਾ `। ਅਰਸ਼ੀ !ਵ G ਨਹX, ਪਰ ਜਮੀਨੀ !ਵ G।
ਇ7ਕ ਪਾਸ1 ਿਸ$ਮੀ ਬ:ਠੀ ਸੀ। ਚu7ਪ ਚਾਪ, ਮਨ ਿਵ7ਚ ਭu7ਬ4 ਮਾਰਦੀ। ਉਸ‘U ਹੀ ਮY ਹ7ਥ ਰ7ਿਖਆ।
ਉਸ ; ਮਿਹਸTਸ ਹJਇਆ ਿਕ ਹਵਾ G ਉਸ; ਛuਿਹ ਆ। ਪਰ ਹਵਾ ਤ4 ਿਕਸ1 ਪਾਸੀਓ ਆਉਂਦੀ ਨਹX
ਸੀ। ਇਸ ਕਰ= ਮ:; ਪਤਾ ਲ7ਗ ਿਗਆ ਕJਈ ਤ4 ` ਿਜਸ; ਮ1ਰੀ ਮ_ਜuਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲ7ਿਗਆ! ਪਰ
ਜJ ਰTਬਰT ` ਉਸਦਾ ਉਸ; ਨਹX ਪਤਾ! ਮY ਿਚ7ਤਰ-ਗuਪਤ ਵ4ਗ ਲuਪਤ `। ਇਸ ਲਈ ਮY ਉਸ ਨਾ&
ਬJਲਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ G ਸuਿਣਆ ਨਹX। ਉਸ ਵ7ਲ ਝਾਕਦੀ ; ਮ1ਰ1 ਬਚਪਨ ਬਾਰ1 ਯਾਦ
ਆ ਿਗਆ। ਮY ਵੀ ਉਸ ਵ4ਗ ਹu$ਦੀ ਸੀ।
ਮY ਇ7ਕ ਸਮK ਡ:ਡੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਉਸ G ਉਸ ਵ1ਲ1 ਮ:; ਬਹuਤ ਿਪਆਰ ਿਦ7ਤਾ। ਪਰ ਿਜਉਂ
ਿਜਉਂ ਵ7ਡੀ ਹu$ਦੀ ਗਈ, ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ ਿਜ਼ਹਨੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਮY ਮuਿ$ ਡਆਂ ਕJ& ਖੜD ਨਹX ਸਕਦੀ
ਸੀ, ਭਾਵK ਸਕTਲ‘ਚ ਖ1ਲD ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨD4 ਨਾ&। ਮY ਮ1ਰੀਆਂ ਸਹ1ਲੀ ਆਂ ( ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਅ$ਗq1ਜ਼ਣ4 ਸਨ) ! ਘਰ4 ਨਹX ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਾਵK ਹਰ ਰJਜ ਸਕTਲ ਗ7ਲ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮ:;
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ਅ$ਗq1ਜ਼ਣ4 ਸਨ) ! ਘਰ4 ਨਹX ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਾਵK ਹਰ ਰJਜ ਸਕTਲ ਗ7ਲ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮ:;
ਪਰਦਾਪJਸ਼ੀ ਕ7ਪੜ1 ਪਾਉਣ1 ਪY! ਸੀ। ਿਜਸ ਸਮਾਜ ਿਵ7ਚ ਪਾ&ੀ, ਉਸ ਤ6 ਅਲ7ਗ ਰਖ ਰਹ1 ਸੀ। ਮY ਿਕ7ਥ1
ਖ਼uਸ਼ ਸੀ? ਇਹ ਤ4 ਮ1ਰਾ ਮuਲਕ `! ਮ1ਰ1 ਇ7ਥ1 ਹ7ਕ G, ਿਜਹੜ1 ਭਾਰਤ‘ਚ ਭਾਵK ਨਾ ਹJਵਣਗ1। ਪਰ ਇ7ਥ1
ਮ1ਰ1 ਹ7ਕ ਹਕTਕ ਹਨ! ਘਰ ਤ4 ਵਰਮੀ ਬਣਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ! ਮ1ਰ1 ਕJ& ਹJਰ ਛuਟਕਾਰਾ ਨਹX ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਪੜDਾਈ‘ਚ ਲ7ਗ ਗਈ। ਭਰਾ ਤ6 ਿਜ਼ਆਦਾ ਹuਿਸ਼ਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵK ਉਹ ਜJ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਅU ਿਜ7ਥ1 ਮਰਜੀ!
ਮਨ ਿਵ7ਚ ਜ਼ੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ$ਦੀ ਹJ ਗਈ। ਭਰਾ ਮ1ਰਾ ਤ4 ਹuਣ ਇ7ਥ1 ਨਹX ਸੀ! ਉਸ ; ਅU ਉਸ !
ਟJ&ੇ ; ਸ਼7ਕ ਸੀ ਿਕ ਜ਼ੀਮ ਮ:; ਲ: = ਉlਡ ਿਗਆ। ਜ਼ੀਮ ; ਮਾਰਨ ਗਏ। ਮY ਵੀ ਇਸ ਥ4 ਤ6 ਉlਡ
ਗਈ; ਿਸ$ਮੀ G ਹ7ਥ ਅ7ਗ1 ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮY ਤ4 ਹuਣ ` ਨਹX ਸੀ!
ਸ਼uਰT ਤ6 ਇ$ਗਲYਡ ਿਵ7ਚ ਪ$ਜਾਬੀਆਂ‘ਚ ਫu7ਟ `। ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ U ਭਾਰਤੀ ਪ$ਜਾਬੀਆਂ ਿਵ7ਚ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ
G ਸਭ ਿਵ7ਚ ਬਟਵਾਰਾ ਪਾ ਿਦ7ਤਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਸ7ਖ ਿਹ$ਦT‘ਚ ਵੀ ਖਲੀਜ ਪ: ਗਈ `, ਿਦ7ਲੀ ! ਘT7ਲuਘਾਰ1
ਕਰ=। ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਫਰਤ ਮuਸਲਮਾਨ4 ਨਾ& ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮu$ਡ1 ਉਨ4 ਨਾ& ਟ7ਕਰ
ਲY! ਹਨ।ਮ1ਰੀ ਮ_ਤ ਭਾ ਜੀ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਿਗਆ।ਹਾਕੀ U ਚਾਕTਆਂ ਆਿਦ ਨਾ& ਜ਼ੀਮ ! ਘਰ
ਵ7ਲ ਤuਰ ਪਏ। ਉlਥ1 ਘਰ ! ਬਾਹਰ ਸੜਕ U ਸ$ਘ ਪਾੜ1।ਪਰ ਘਰ ਤ6 ਕJਈ ਬਾਹਰ ਨਹX ਆਇਆ।
ਜ਼ੀਮ ਉlਥ1 ` ਨਹX ਸੀ। ਕu7ਝ ਹJਰ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਮu$ਡ1 ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅU ਸੜਕ U ਖ7ਪ ਪਾਈ,ਕu7ਟ
ਕਟਾਪਾ ਹJਇਆ। ਿਕਸ1 G ਵੀਰ1 ; ਗ7ਡੀ‘ਚ ਿਬਠਾ = ਦ7ਸ ਿਦ7ਤਾ ਿਕ ਜ਼ੀਮ ਿਕ7ਥ1 ` U ਉਸ ਵ7ਲ ਤuਰ
ਪਏ। ਮ1ਰ1 ਿਵਚਾਰ1 ਜ਼ੀਮ ; ਲ7ਭ ਿਲਆ।ਮY ਆ ਪਹu$ਚੀ ਪਰ ਮY ਤ4 ਸਭ ਲਈ ਭTਤ ਤ6 ਵੀ ਘ7ਟ ਸੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਹ6ਦ G ਮ:; ਅਣਿਡ7ਠ ਰ7ਿਖਆ।ਮY ਦJਨ4 ! ਿਵਚਾਲ1 ਖੜDੀ ਸੀ ਪਰ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਕੀ ਲ$ਘ
ਲ$ਘ = ਜ਼ੀਮ ! ਬਦਨ U ਵ7ਜੀ।
ਮY ਕu7ਝ ਨਹX ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਲJਕ ਹੀ ਹ4। ਬਸ ਇ7ਕ ਸJਚ ਨਾ& ਿਸ$ਮੀ ਕJ& ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ। ਉਹ
ਹਾਲ1 ਉlਥ1 ਹੀ ਸੀ। ਮY ਬJਲੀ। ਮ1ਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤ4 ਸuਣੀ ਨਹX ਉਹG; ਪਰ ਮ1ਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਮਿਹਸTਸ
ਕੀਤੀ। ਮY ਉਸ! ਮਨ‘ਚ ਵੜ ਗਈ।ਹ4, ਮ1ਰ1 ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਮY ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਪਿੜDਆ; ਜJ ਅ$ਦਰ
ਸੀ ਿਫ7ਲਮ ਵ4ਗ ਵ1ਿਖ ਆ। ਇਸ ਤ6 ਲuਤਫ਼ ਆਇਆ, ਪਰ ਦu7ਖ ਵੀ। ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਉਸ; ਡਰਾ=
ਰ7ਖਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਬਾਰ1 ਪਤਾ ਲ7ਿਗਆ। ਸਕTਲ‘ਚ ਗJਰ1 "ਪ:ਕੀ " ਆਖ! G।ਇਸ ਲਈ ਕ7ਲਮ-ਕ7ਲੀ
ਰਿਹ$ਦੀ `।ਿਸਰਫ ਿਕਤਾਬ4 ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹ1ਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਕTਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਨੀ G ਿਕਹਾ ` ਿਕ ਤT$
ਖ1ਤ4‘ਚ ਬਹuਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹJ ਸਕਦੀ ਏਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲ1‘ਚ ਟ7ਬਰ G ਕਦਮ ਨਹX ਚuਿ7 ਕਆ। ਇਸ
ਲਈ ਸuਪG ਪTਰ1 ਨਹX ਹJਏ। ਹJਰ ਕuੜੀਆਂ ਯਾਰ ਚuਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਿਸ$ਮੀ ; ਦu7ਖ ਸੀਗਾ ਿਕ
ਕJਈ ਓਪਰ ਬ$! ਨਾ& ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ !ਣਾ `। ਿਜਸ ਤਰD4 ਦਾ ਸਮਾਜ `, ਉਸ ਤਰD4 ਬਣਨ ਨਹX
ਿਦ$!। ਉਸਦਾ ਦu7ਖ ਮ1ਰਾ ਦu7ਖ `। ਮY ਉਸ ; ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਕJਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮ1ਰ1 ਲਫ਼ਜ ਉਸ!
ਬu7ਲ4}ਹ ਤ6 ਛu7ਟ!1 ਉਸ ਪਲ, ਮY ਸਮਝ ਗਈ ਿਕ ਉਸ; ਖJਹ ਮJਹ ਿਲਆ। ਮY ਉਸ! ਅ$ਗ ਹਲਾਏ!
ਉਸ; ਉਠਾ= ਆਵਦੀ ਮ4 ਵ7ਲ ਲ: ਗਈ U ਮ4 ; ਉਸ! ਮT$ਹ ਰਾਹX ਿਕਹਾ, "ਮ:; ਗu$ਡ1 G ਮਾਿਰਆ
ਮਾਈ। ਗu$ਡ1 G। ਜ਼ੀਮ ; ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹ4। ਇਸ ਿਵ7ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਐ?"। ਿਸ$ਮੀ ਦੀ ਮ4 ਨਾ& ਹੀ
ਬ:ਠੀ `। ਉਸG ਉlਠ = ਿਸ$ਮੀ ! ਚ4ਟਾ ਮਾਿਰਆ। ਸ_ਰੀ ਿਸ$ਮੀ। ਪਰ ਹuਣ ਮY ਜਾਣ ਗਈ !ਵ U ਿਕਵK
ਇ$ਤਕਾਮ ਲ:ਣ:!
ਮ1ਰ1 ਹ$ਸ G ਸਾਰ1 ਪਾਸ1 ਉਸ ; ਟJਿpਹਆ। ਆਦਮੀ ਮਲੀਨ ਹ$ਦਾ `। ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਚੜDਦੀ ਐ
ਿਜ$ਨDਾ ਮਰਜੀ ਚ$ਗਾ `, ਮਨ ਿਵ7ਚ ਤੀਵX ਵ7ਲ ਨਫ਼ਸੀ ਨਜਰ ਹੀ ਜ4ਦੀ `। ਆਵਦੀ ਕਮਰ ਨਾ& ਹੀ
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ਿਜ$ਨDਾ ਮਰਜੀ ਚ$ਗਾ `, ਮਨ ਿਵ7ਚ ਤੀਵX ਵ7ਲ ਨਫ਼ਸੀ ਨਜਰ ਹੀ ਜ4ਦੀ `। ਆਵਦੀ ਕਮਰ ਨਾ& ਹੀ
ਸJਚਦਾ `। ਇਸਤਰੀ ਿਖਆਲ4 ਆਦਤ4‘ਚ ਬਾਲਗ ਚ1ਤੀ ਬਣ ਜ4ਦੀ, ਪਰ ਮਰਦ ਤ4 ਮਨ ਿਵ7ਚ ਮu$ਡਾ
ਹੀ ਰਿਹ$ਦਾ ਏ, ਕ7ਚ1 ਿਦਮਾਗ ਵਾਲਾ।ਇਨD4 ਨਾ& ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਸਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹu$ਦਾ `।
ਖਾਸ !ਵ ਵਰਗ1 ਸTਰ। ਮY ਨਹX ਕਿਹ$ਦੀ ਹਰ ਬ$ਦਾ ਐਸਾ `, ਪਰ ਿਜਹੜ1 ਕuਮਾਰਗ ਨਹX ਿਗਣਤੀ !
G। !ਵ ਵਰਗਾ ਕJਈ ਗਲਤ ਥ4 ਹੀ ਹJਵ1ਗਾ। ਗਲਤ ਕ$ਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹJਵ1ਗਾ। ਚ$ਡਾਲ ਚ_ਕੜੀ ‘ਚ
ਘu$ਮਦਾ ਹJਵ1ਗਾ। ਸJ ਮY ਵੀ ਉਸ ਤਰD4 ਦੀਆਂ ਥਾਵ4 ਵ7ਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।
ਇ7ਦ4 ! ਥਾਈਂ ਜਾ ਜਾ = ਜJ ਮY ਵ1ਿਖਆ, ਇ7ਕ ਹੀ ਸJਚ ਆਈ ਗਈ, ਬਾਰ ਬਾਰ। ਸਾਡ1 ਭਾਰਤੀ
( ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਵੀ) ਸਭ ‘ਗJਰ1 ‘ ਲJਕ4 U !ਸ਼ ! ਨuਕਸ ਅਰJ ਪ! G। ਪਰ ਜਦ6 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲੀ
ਸ7ਚ ਰ$ਗ ਇ7ਥ6 ਿਦਸ! G।ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ `। ਸਮ4 ਿਜਹੜ1 ਇਧਰ ਆਉਂ! ਆਵ! ਪu7ਠ^ ਿਖਆਲ4
ਨਾ& ਲ: = ਆਉਂ! G। ਮ1ਰਾ ਜਨਮ ਇ7ਧਰ ਹੀ ਹJਇਆ, U ਸ7ਚ-ਮu7ਚ ਇ7ਧਰ ਲJਕ ਅ7ਗਾ ਸਵਾਰ! G;
ਿਬਹਤਰ `। ਔਰਤ ਲਈ ਿਹ$ਦTਸਤਾਨ ਨਰਕ ਕu$ਡ `।ਮY !ਵ ; ਵਾਪਸ ਉਸ ਚu7ਲD1 ਿਵ7ਚ ਪਾਉਣਾ ਏ!
ਜਦ ਮY ਿਨ7ਕੀ ਸੀ ਮ1ਰਾ ਲਹT ਗਰਮ ਹu$ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਿਹ$ਦੀ ਿਫਲਮ4‘ਚ !ਖਦੀ ਸੀ ਿਕ7ਦ4 ਜਨਾਨੀ ;
ਮਰਦ ; ਪTਜਣਾ ਪYਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ G ਮਰਦ ; ਜਨਮ ਿਦ7ਤਾ, ਉਸ ਮਦਰ ; ਉਸ; ਪTਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
`! ਜ1 ਬੀਬਆਂ ; ਗuਲਾਮ ਰ7ਖਣ: ਆਵ! !ਸ਼ ਰਹJ! ਇ7ਧਰ ਨਾ ਆਓ! ਹuਣ ਗu7ਸਾ ਚੜD ਿਗਆ। !ਵ
ਭਾਲਣਾ ਹੀ `!
ਮuਲਕ ਉਪਰ ਉਡਦੀ ; ਸਾਫ਼ ਿਦਸਦਾ ਇਸ !ਸ਼ ; ਿਕਉਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਆਂ। ਇ7ਥK ਜਨਾਨੀ
ਕ$ਮ U ਜ4ਦੀ ਐ U ਜ1 ਆਵ! ਆਦਮੀ ਤ6 ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜDੀ ਿਲਖੀ ਹJਵ,1 ਉਸ ਤ6 ਵ7ਧ ਕਮਾ ਸਕਦੀ `।
ਇ7ਥ1 ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕਾ&ੇ ਪੀ&ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹX `। ਿਜਸ ਔਰਤ ਕJ& ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ U ਅਧੀਨ `,
ਉਸਦੀ `ਸੀਅਤ ਚ$ਗੀ `। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕu7ਝ ਤ4 ਹੀ ਹJ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜੀਨੀਤੀ G ਤੀਵX ਦੀ
ਕਰ4ਤੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਤ6 ਡਰ= ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਿਦ7ਤਾ। ਇਸਤਰੀਵਾਦ ਲਈ ਲੜਨਾ ਿਪਆ। ਸJ ਇਹ
ਸਭ ਕu7ਝ ਧਰਤੀ U ਮ:; ਅ$ਬਰ ਤ6 ਿਦਸਦਾ `।ਬਿਹਰੀ ਵ4ਗ ਉਡਦੀ ; ਸਭ ਕu7ਝ ਿਦ7ਸਦਾ `। ਲJਕ
ਕ$ਮ U ਜ4!, ਸਕTਲ ਜ4! ਅU ਬਜ਼ਾਰ ਜ4!। ਲJਕ4 ਦੀ ਲਿਹਰ ਕਾ! ਕੀੜ1 ਵ4ਗ ਤuਰ! ਿਫਰ! G।
ਰਟਨਦਾਰ ਟq1ਨ4 ਬਸ4 U ਟ:ਕਸੀਆਂ‘ਚ ਤJਰਾ ਫ1ਰੀ ਕਰ ਰਹ1 G। ਬਿਹਰੀ ਅ7ਖ4 G ਚJਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ
ਰTਪ ਵੀ ਵ1ਖਾਇਆ। ਕJਈ ਚJਰੀ ਕਰਦਾ `, ਕJਈ ਹਲਾਕ ਕਰਦਾ ` U ਕJਈ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ `।
ਇਨD4‘ਚ ਮ1ਰਾ !ਵ ਹJਵ1ਗਾ। ਇ7ਕ ਗ&ੀ‘ਚ ਨਾਰੀ ਨਾ& ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹJ ਿਰਹਾ `। ਮY ਉlਧਰ ਗਈ।
ਬ$ਦਾ ਮT$ਹ ਕਾ&ਾ ਕਰ = ਸੜਕ‘U ਜਾ= ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਿਹਰ‘ਚ ਗu$ਮ ਿਗਆ। ਪਰ ਮY ਉਸ; ਵ1ਖ ਿਲਆ।
ਕuੜੀ ਲਈ ਤ4 ਮY ਕu7ਝ ਨਹX ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮY ਉਸ ਆਦਮੀ ਮਗਰ ਜ4ਦੀ ਹ4। ਸੜਕ4 ਦਾ ਰਾਹ
ਿਮ&ਦਾ। ਉਸ ਬ$! ; ਖੜDਣਾ ਪYਦ:। ਉਹ ਿਸਗਰਟ ; ਬਾ&ਦ:। ਇ7ਕ ਪਾਸ6 ਬ7ਸ ਆ ਰਹੀ `। ਉਸਦਾ
ਿਧਆਨ ਸੜਕ U ` ਨਹX। ਹuਣ ਮY !ਖਦੀ ਹ4 ਭTਤ ਦਾ ਜJਰ ` ਜਾ ਨਹX!
ਉਸ ਬ$! ! ਿਪ7ਛ1 ਖੜD= ਉਸ; ਬ7ਸ ਸਾਹਮਣ1 ਘਸJੜਦੀ ਏਂ।`ਰਾਨ, ਉਸ ਹ1ਠ ਮਰ ਜ4ਦਾ `! ਲJਕ
ਸਭ ਵੀ `ਰਾਨ G। ਪਰ ਲJਕ4 ; ਕੀ `? ਹJ ਸਕਦ: ਿਗਰ ਿਗਆ। ਹJ ਸਕਦ: ਕਾਹਲੀ‘ਚ ਅ7ਗ1 ਿਡ7ਗ
ਿਗਆ। ਹJ ਸਕਦ: ਖuਦਕuਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮ1ਰ1 ਸੀG ਠ$ਢ ਪ: ਗਈ।ਪਰ !ਵ ਨਾ ਿਦਿ7 ਸਆ। ਉਸ; ਭਾਲਣ
ਲਈ ਨਵX ਜਾਚ ਲਾਉਂ ਦੀ ਹ4। ਅ7ਖ4 ਬ$ਦ ਕਰ= ਉਸ ਬਾਰ1 ਸJਚਦੀ ਹ4। ਿਜ7ਥ1 ਵੀ ਐ, ਉlਥ1 ਮ:;
ਪuਚਾਓ।
ਜਦ ਮY ਆਵਦੀ ਆਂ ਅ7ਖ4 ਖJਲDੀਆਂ , ਮY ਮ1ਰ1 ਿਪਆਰ1 ਬਰਤਾਨੀਆਂ‘ਚ ਨਹX ਹ4।ਇਸ ਅਰਸ1‘ਚ ਵੀ
ਨਹX ਹ4।ਪਰ ਭਿਵ7ਖ G ਠ$ਢ ਪਾਈ `।ਮY ਕ7ਲD !ਖ ਹੀ ਿਲਆ। ਮY ਭਲਕ, ਪਰਸ6‘ਚ ਤuਰ ਿਫਰ ਸਕਦੀ
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ਨਹX ਹ4।ਪਰ ਭਿਵ7ਖ G ਠ$ਢ ਪਾਈ `।ਮY ਕ7ਲD !ਖ ਹੀ ਿਲਆ। ਮY ਭਲਕ, ਪਰਸ6‘ਚ ਤuਰ ਿਫਰ ਸਕਦੀ
ਹ4।
ਮY ਪ$ਜਾਬ‘ਚ ਹ4, ਿਕਸ1 ! ਘਰ…ਉਸ! ਘਰ! ਹuਣ ਤ4 ਉੜ ਿਗਆ। ਉਸ ! ਨਾ& ਉਸਦਾ
ਟ7ਬਰ `। !ਖਣ‘ਚ ਪਾਪੀ ਤ4 ਨਹX ਲ7ਗਦਾ। ਿਜ7ਦ4 ਜJ ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਬੀਿਤਆ ਹJਇਆ ਹੀ ਨਹX। ਹuਣ ਤ4
ਇਹ ਦJਸ਼ੀ ਹਵ1ਲੀ‘ਚ ਬ:ਠਾ `, ਅਰਾਮ ਨਾ& ਅਖਬਾਰ ਪੜDਦਾ। ਰ7ਬ G ਮ:; ਕੀ ਕੀਤਾ, U ਮ1ਰ1 ਜੀ
ਘਾਤੀ ਦੀ ਖ:ਰ ਕੀਤੀ? ਿਕਸ1 G ਡJਰਬ:lਲ ਕੀਤੀ। ਮ1ਰੀਆਂ ਗ:ਬੀ ਅ7ਖ4 G ਦਵਾਰ ਗuਜਾਰ = !ਿਖਆ,
ਦJ ਆਦਮੀ, ਅU ਉਨD4 ! ਕ7ਪੜ1 ਹ1ਠ ਪਸਤ_ਲ।ਿਕ ਸ1 G ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖJpਹ = ਉਨD4 ; ਅ$ਦਰ ਆਉਣ
ਿਦ7ਤਾ। ਪਸਤ_ਲ ਕ7ਪੜ1‘ਚ ਲuਕJਏ ਹJਣ ਕਰ= =ਵਲ ਮ:; ਸਮਝ ` ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹJਣ ਲ7ਗਾ ਏ। !ਵ !
ਅ7ਗ1 ਗਏ। ਉਸG ਅਖਬਾਰ ਹ1ਠ4 ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅ7ਖ4 ਸਮਝ ਗਈਆਂ। ਮY ਉਸ! ਕJ& ਖੜDੀ ਹ4,
ਪਰ ਮY ਤ4 ਭTਤ ਹ4, ਿਕਸ1 ; ਿਦਖਾਈ ਨਹX ਿਦ$ਦੀ।
"ਆ ਜJ ਬਾਹਰ ਚ7ਲੀਏ। ਇ7ਥ1 ਨDX…ਪਲੀਜ਼", ਉਸ G ਉਨD4 ; ਿਗੜਿਗੜਾਇਆ। ਕਮਰ1 ! ਬਾਹਰ6
!ਵ ! ਿਨਆਿਣ ਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼4 ਆਈਆ। ਿਵਚਾਰ1। ਉਸਦੀ ਧੀ G ਕਮਰ1‘ਚ ਿਸਰ ਕੀਤਾ,
"ਪਾਪਾ ਕ_ਣ ਐ?"।
"ਮ1ਰ1 ਪuਰਾਣ1 ਿਮ7ਤਰ G। ਮY ਤ:; ਬਹuਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦ4; ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭu7ਲX"।
"ਪਾਪਾ ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਪu7ਠੀ ਗ7ਲ ਕਰ! ਓ?"। ਉਸਦੀ ਧੀ U ਇਸ ਵ1ਲ1 ਦਇਆ ਆਈ…
ਪਰ…ਮY ਵੀ ਿਕਸ1 ਦੀ ਧੀ ਹ4…ਸੀ।…ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ `। ਕਦੀ ਖ਼uਸ਼ ਨਹX। ਆਦਮੀ ਦੀ
ਇ7ਕ ਿਸਫਤ `…ਅਸ਼4ਤੀ‘ਚ ਹੀ ਖ਼uਸ਼ `…ਅਮਨ ! ਹਾਲ‘ਚ ਕਦੀ ਸ਼4ਤ ਨਹX ਹu$ਦਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਬਦ-ਅਸੀਸ `। !ਵ ਉਨD4 ਨਾ& ਬਾਹਰ ਤuਰ ਿਪਆ, ਮY ਉਸ! ਕJ& ਹਰ ਕਦਮ। !ਵ G ਗ7ਡੀ ਦੀ
ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਲਈ। ਇ7ਕ ਹਿਤਆਰਾ ਮ1ਰ1 ਕਾਤਲ ਨਾ& ਬਿਹ ਿਗਆ, ਇ7ਕ ਘਾਤੀ ਉਸ! ਿਪ7ਛ1।
ਮY ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਸੀਟ U ਬ:ਠ ਗਈ। !ਵ G ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਲਈ ਤਰਲ1 ਵੀ ਨਹX ਕੀU। ਮ1ਰ1 ਨਾ& ਦੀ
ਸਵਾਰੀ G ਪਸਤ_ਲ ਕ7ਢ = !ਵ ; ਖਤਮ ਕਰ ਿਦ7ਤਾ। ਉਸ ਹੀ ਪਲ ਮY !ਵ ਦੀ ਅ$ਤਰ ਆਤਮਾ !ਖੀ,
ਉਸ ! ਿਪ$ਡ1‘ਚ6 ਉlਪਰ ਉਡਦੀ। ਨਹX, ਮY ਉਸ ; ਸ਼4ਤੀ ਨਹX ਲ:ਣ !ਵ4ਗੀ!ਨਹX! ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ
ਚ7ਕਰ ਉਸ ਲਈ ਨਹX `! ਮY ਚੀਕ ਮਾਰ= ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਪਕੜ ਲਈ। ਉਸ! ਭTਤ G ਆਵ! ਮਾਰ1
ਹJਏ ਿਪ$ਡ1 ਵ7ਲ ਝਾਿਕਆ, ਿਫਰ ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ। ਉਸG ਇ$G ਲJਕ ਮਾਰ1 ਹJਣ ਕਰ= ਉਸ; ਮ1ਰ1 ਵ7ਲ !ਖ!
ਝh&ਾ ਵੀ ਨਹX ਿਪਆ। ਪਰ ਮY ਨਹX ਿਫਕਰ ਕੀਤਾ। ਜJਰ !ਣੀ ਉਸਦੀ ਛਾਇਆ ; ਧਰਤੀ‘ਚ ਿਖ7ਚ
ਗਈ। ਕੜ ਭTਮੀ‘ਚ ਲ$ਘਾ = =ਂਦਰੀ ਲ: ਗਈ, ਉਸ ਗਰਮ ਗJ&ੇ ਵ7ਲ ਿਜਸ ; ਸ$ਸਾਰ ਦਾ ਿਦਲ ਸਮਝ
ਸਕ! ਹ4। ਿਜਸ ; ਪਤਾ& ਆਖ ਸਕ! ਹ4।ਗਗਨ ਤ6 ਬਹuਤ ਦTਰ। ਰ7ਬ ਤ6 ਪਰD4।ਸ਼ਤਾਨ ! ਜ7ਫ1 ਿਵ7ਚ।
!ਵ ਡਿਡਆਉਂਦਾ ਿਗਆ ਆਵ! ਨਵK ਘਰ ਵ7ਲ, ਿਜ7ਥ1 ਅਬਦ ਤ7ਕ ਰu&ੇਗਾ! ਇਹ ` ਮ1ਰ1 ਭTਤ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਰਤ, ਇਹ ` ਮ1ਰਾ ਵ7ਡਾ ਆਈਿਡਆ! ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਰਕ !ਵ ਪਹu$ਚ ਿਗਆ। ਇਹ ` ਇਸ
ਤਰD4 ! ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ, ਅ$ਨ ਜਲ।
!ਵ G ਕਾਫ਼ੀ ਲJਕ4 ; ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹuਣ ਉਸਦੀ ਵਾਰੀ `। ਆਖਰੀ U ਗ$ਡ1 G ਵੀ ਮਰਨਾ `…
ਮ_ਤ‘ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ G। ਦJਸ਼ੀ U ਮਜ਼ਲTਮ। ਮ_ਤ ਤ6 ਕJਈ ਨਹX ਦ_ੜ ਸਕਦਾ। ਕJਈ ਨਹX॥
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