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ੳ  
 
ਓਂਕਾਰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। 
 
ਉਹ ਇਕ ਰਾਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆਵ ੇਹਵਾ ਵਾਂਗ ਘਰ ਦ ੇਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵਗਦਾ। ਕੁਮਾਰ ਸਾਜਹਬ ਅਜਤਅੰਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਉਸ 

ਨੂੰ  ਜਮਲਕੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਬਚਨ ਜਦੱਤਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ  ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ; ਬਹੁਤ ਪੈ੍ਸ ੇਜਮਲਣਗੇ, ਿੇ ਇਸ ਦ ੇਬਦਲੇ ਉਹ ਆਵਦੀ 

ਇਕ ਧੀ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਦੇਵ।ੇ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਧੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬੇਹੱਦ ਦੌਲਤ ਲਈ।ਇੰਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਨੇੋ ਵਰਗਾ ਮੁੰ ਡਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵ।ੇ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ਼ 

ਜਤੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੱੁ੍ਤਰ। ਸਗੋਂ ਜਸਰ ਦਰਦੀ ਘੱਟਗੂੀ। ਪੈ੍ਸੇ ਦ ੇਲਾਲਚ ਜਵਚ ਸਦੌਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਦਾਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ 

ਆਪ੍ ਦਾਿ ਦੇਣਾ ਸੀ! ਘਰ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਾਲ ਜਮਟ ਿਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ  ਸਭ ਨੂੰ  ਹੀ ਪ੍ਤਾ, ਜਕ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ।ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 

ਜਕ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਜਪ੍ਓ ਦੀ ਜਹਫਾਿਤ, ਿਾਂ ਆਸਰਾ ਜਦੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਦੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱੁ੍ਤਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭੰਗ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤ ੇ

ਆਵਦੇ ਫਰਿ ਨੂੰ  ਭੁੱ ਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ? ਮੁੰ ਡ ੇਕੰਮਚੋਰ? ਇਵੇਂ ਕਦ ੇਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੰ ਡ ੇਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਮਾਊ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ 

ਇੰਨਹੇ  ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸੁਖੀ ਹੀ ਰਵੇਗੀ? 
 
ਿਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਜਕਆ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੋਲਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਨਿੱਕੀ ਧੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਸਦੌੇ ਦ ੇਵੇਰਵੇ'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਪੇ੍ਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਕੋਈ ਪੱੁ੍ਤਰੀ ਨਾ ਰਜਹ ਿਾਵੇ ਪ੍ਰ ਬੇਅੰਤ ਛਜੜਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਿਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ! ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ 
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ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਜਪ੍ਓ ਲਈ ਜਵਘਨ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਵਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਲਆ 

ਸੀ। 
 
ਉਂਝ ਮੁੰ ਡਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਮਜਲਆ। ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰ ਜਤੰਨ ਕੱੁਖ'ਚੋਂ ਜਨਕਲਦੀਆਂ ਮਾਰ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਮੁੰ ਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੰ੍ਿ ਵਜਰਹਆਂ ਦਾ 

ਸੀ। ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਇਕ ਪੱੁ੍ਤਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰ ਰਬ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਹੀ ਭੇਿੀ ਜਗਆ! ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 

ਪੰ੍ਡਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ। "ਭਗਵਾਨ ਤੈਨੂੰ  ਮੁੰ ਡਾ ਦਊਗਾ ਿੇ ਤੂੰ  ਨਹ ਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ"। ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਣ ਤਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹ ਾਇਆ ਨਹੀਂ। 
 
ਸਾਰੇ ਜਪੰ੍ਡ ਜਵਚ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦ ੇਸੀ, ਪ੍ਰ ਉਸਨੂੰ  ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਹਾਲ ਜਵਚ ਉਸਦੀ 

ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਕੇ ਉਸਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜਪ੍ਆ ਸੀ। ਪੱ੍ਕਾ ਸੀ ਜਕ ਭਗਵਾਨ ਉਸਨੂੰ  ਮੁੰਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਵੱਜਦਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਆਈ ਰੀਟਾ। ਰੀਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰ੍ਡਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਫਰ ਤੀਿੀ ਧੀ, ਸੀਮਾ ਹੋਈ। ਸੀਮਾ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ 

ਦਾ ਕਮਾਲ, ਇਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਿੂਬਾ, ਸਕੈਂਨਰ, ਚਮੋਲੀ, ਉੱਤਰਾਖਾਂਡ ਤੱਕ ਅੱਪ੍ੜ ਕੇ ਜਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡ ਸਜਕਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਿਾਦੂ ਸੀ 

ਜਕ ਿਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਕਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਪੈ੍ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦ ੋਵਾਰੀ 

ਪੈ੍ਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਇਕ ਨੂੰ  ਉਨਹੇ  ਖੁਦ ਗਲ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 
 
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਤੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੁ੍ਜਛਆ, ਕੌਣ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ? ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਸੀ ਪੈ੍ਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰ 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਸੁਜਣਆ ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ ਬੁੱ ਢਾ ਸੀ। ਰੀਟਾ ਬਾਪੂ੍ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਖੂਹ'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਤਪ੍ਰ 

ਸੀ; ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਸੀ "ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ!"। ਕੁਮਾਰ ਕਾਵੜ ਜਗਆ, ਪ੍ਰ ਸੀਮਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ  ਜਪ੍ਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਜਪ੍ਆਰ ਸੀ, ਬਾਬਲ ਨੂੰ  ਇਸ 

ਹਾਲ ਜਵਚ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ) ਨੇ ਬਾਪ੍ ਨੂੰ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਸੀ ਜਕ ਜਵਆਹ ਕਬੂਲ ਸੀ। ਉਂਝ ਬਾਪ੍ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਜਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ 

ਵਾਰੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹੇ  ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਿੰਗਲ'ਚ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁਕ ਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਘਰ ਜਲਆਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਦ ਕੁਮਾਰ 

ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਸੀਮਾ ਨੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ  ਦਰ ਅੱਗ ੇਕਰਨਾ ਜਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ  ਤਾ ਦੁਖ ਲੱਜਗਆ, ਪ੍ਰ ਉਹ 

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਆਵਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਹੈ ਇੰਜਡਆ, ਅਤ ੇਇਸ ਇਕ ਪ੍ਾਪ੍ ਨਾਲ ਜਵੱਜਦਆ ਅਤ ੇਰੀਟਾ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਵੜ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪ੍ਈ ਸੜਦੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਵਹੰਦੀ ਮਾਂ ਜਪੱ੍ਛ ੇਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਮੂੰ ਹ 

ਉਪ੍ਰ, ਨੈਣ ਹੈਰਾਨ, ਖੌਫ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਕਹੜਾ ਆਭਾਸ ਸੀ ਜਭਆਨਕ ਸੁਪ੍ਨੇ ਜਵੱਚੋਂ? ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਜਹਮ ਗਈਆਂ, ਬਗੇਾਨੇ ਬੰਦ ੇਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ। ਜਪ੍ਓ 

ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਜਸਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਜਹਲੀ ਵਾਰੀ ਟੱਬਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਤੱਜਕਆ। ਸੀਮਾ ਵੀ ਡਰ ਗਈ। ਪ੍ਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੁਣ 

ਉਸਦਾ ਮਾਜਲਕ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ  ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ, ਪੈ੍ਜਸਆਂ ਲਈ। 
 
ਸੀਮਾ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵੱਚ ਝਾਕੀ। ਖਬਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਹਨੇਰੇ ਜਵੱਚ ਆਨੇ ਪ੍ੀਲੇ ਿਾਪ੍ਦੇ ਸਨ, ਧੀਰੀਆਂ ਰਾਤ ਤੋਂ 

ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰ ਕੱਚ ਵਾਂਗ ਜਲਸ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਡੱਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪ੍ਹੰੁਦੀ ਸੀ? 
 
ਮੁਖੜਾ ਕਹੀ ਵਾਂਗ ਉਪ੍ਰੋਂ ਚੌੜਾ, ਹੇਠੋਂ  ਸੌੜਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਇੱਲ ਵਰਗਾ ਜਤੱਖਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਕਾਬੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਰੀਆਂ ਢਾਲ ਅੰਗੋਂ ਕੋਈ 

ਸ਼ਰਾਰਤ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਠ ਜਚਣਕੇ ਸਨ; ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਠੋਡੀ ਉੱਤ ੇਸੰਗਤਰੀ ਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜ ੇਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਚੜਹਦ ੇ

ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਢਾ ਚੜਹਦਾ ਹੰੁਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਦਾੜਹੀ ਜਨਰਾਲੀ ਸੀ। ਿਮਹਾਂ ਨਾਰੰਗੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਜਵਚ ਜਵਚ ਕਾਲੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਸਨ।ਗੱਲਹਾਂ ਕੋਲ ਦਾੜਹੀ ਦੂਧੀ 

ਸੀ। ਸੀਸ ਉੱਤ ੇਵਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤਰੀ ਰੰਗ ੇਸਨ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਸਨ। ਜਸਰ ਟੋਪ੍ੀ ਨਾਲ ਢਜਕਆ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਜਦੱਸਦਾ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋਪ੍ੀ ਵੀ ਫਰੰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਲੇਟੀ ਫਲੈਟ ਕੈਪ੍।ਲੀੜ ੇਵੀ ਸਲੇਟੀ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚੇਹਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਿੀਬ ਸੀ। 

ਮੂੰ ਹ ਉੱਤ ੇਝੁਰੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਜਫਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਿੱੁਲੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਖਸ ਕੇ ਜਪੱ੍ਛੇ ਹੋ ਗਈ...ਪ੍ਰ ਬਾਪ੍ ਨੇ ਅੱਗ ੇਕਰ 

ਜਦੱਤੀ, ਓਂਕਾਰ ਵੱਲ। 
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ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਪੱ੍ਛੇ, ਆਪ੍ਜਣਆਂ ਵੱਲ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਰੱਬ ਿਾਣ ੇਕਦ ਜਫਰ ਟੱਬਰ ਵੇਖੂਗੀ। ਿੇ ਕਦੇ ਓਂਕਾਰ ਵਾਪ੍ਸ ਵੀ ਜਲਆਇਆ। ਸੌਦ ੇ

ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਕ ਵਾਪ੍ਸੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਹੰੁਜਚਆਂ ਜਵਚ ਫੜ ਜਲਆ। ਚਮੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਗਆ, ਰਾਤ ਦ ੇਚੋਗ ੇਜਵਚ, ਇਕ 

ਸਾਇਆ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਅਨਹੇ ਰੀ ਹੜੱਪ੍ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਈ॥ 
 
ਅ 
 
ਆਵਦੇ ਡਰ ਨੂੰ  ਕਾਬ ੂਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਨੈ ਜਵਚ ਬਜਹ ਗਈ। ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਘਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਜਗਆ।ਵੈਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤ ੇਿੰਗਲਾਂ ਦ ੇ

ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਵਚ ਜਸਰਫ ਵਨੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਟਰਿੇੱਲਰ, ਜਿਸ ਜਵਚ ਪ੍ਲੰਘ, ਮੇਜ਼ ਅਤ ੇ ਖੁਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਜਦੱਸਦ ੇ ਸੀ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਨੈ ਖਾਸੀ ਚੌੜੀ ਸੀ ਅਤ ੇਡੂੰ ਘੀ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਡੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਪ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤ ੇਚਲਦਾ ਜਫਰਦਾ ਮਕਾਨ। ਇਸ ਦ ੇਇਕ ਪ੍ਾਸ ੇਇਕ 

ਵੱਡਾ ਤਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪ੍ਾਸੇ ਬੂਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ। ਕਮਰੇ ਜਵਚ ਇਕ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਅਤ ੇਇਕ ਸੋਫਾ ਵੀ। 

ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇਪ੍ਾਜਸਓਂ ਜਪੱ੍ਛ ੇਝਾਕ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤ ੇਮੇਜ਼ ਸੱਿੇ ਪ੍ਾਸ ੇਸਨ, ਖੱਬੇ ਪ੍ਾਸ ੇਸਾਰੀ ਕੰਧ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਸੀ। 

ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਵਚਾਲੇ ਦੋ ਬਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਨਾ ਜਿਸ ਜਵਚ ਟੀਵੀ ਰੱਜਖਆ ਸੀ। ਸੋਫ ੇਦੇ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਫਜਰਿ ਵੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਭ 

ਉਲਟਾ ਪੁ੍ਲਟਾ ਜਦੱਜਸਆ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਾਜਸਓਂ ਅੰਦਰ ਵੜਜਦਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜਪੱ੍ਛ ੇਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ'ਚੋਂ ਦੇਜਖਆ ਸੀ। ਿਦ ਬੈਠ 

ਗਈ, ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਓਂਕਾਰ ਉੱਤ ੇਰਹੀ। ਓਂਕਾਰ ਦ ੇਮਗਰ ਅੱਖ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਓਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ  ਜਕਤੇ ਜਪੱ੍ਛ ੇਵਨੈ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਫਰ 

ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਆਵਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਆ ਬਜਹ ਜਗਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੁੱਪ੍ ਚਾਪ੍, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤਾਜੜਆ, ਿੰਗਲਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਸੜਹਕਾਂ ਉੱਤ ੇਵੈਨ 

ਚਲੀ ਗਈ। 
 
ਸੀਮਾ ਓਂਕਾਰ ਵੱਲ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਝਾਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਨੇਜੜਓਂ ਮੂੰ ਹ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਜਖਨ ਲੱਜਗਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੀ। 

ਪ੍ਰ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਉਸ ਰੜੀ ਸੜਹਕ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਧੋਖਾ ਵੀ ਖਾ ਸੱਕਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗਡੀਆਂ ਿਾਂ ਟੱਰਕ 

ਲੰਘੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਹਵਾ'ਚੋਂ ਭੜੇੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੂਕਰਦੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੈ੍ਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਵੇਜਖਆ ਚਾਰ ਘੰਜਟਆਂ ਲਈ। ਜਫਰ ਇਕ ਢਾਬੇ 'ਤ ੇ ਰੁਕੇ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ 

ਆਜਹਆ। 
 
ਸੀਮਾ ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਬਾਹਰ ਖਲੋਈ। ਵਣ ਜਵੱਚੋਂ ਜਟੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ "ਜਚਰ ਜਚਰ" ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ; ਉੱਲ ੂ"ਭੂੰ  ਭੂੰੂੂ" ਕਰਦੇ, ਪੰ੍ਛੀ ਗੁਣ ਗੁਣਾਂਦ ੇਅਤੇ 

ਬਾਂਦਰ "ਬੜ ਬੜ" ਕਰਦੇ। ਿੰਗਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ ਸਮੂਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਢਾਬ ੇ ਜਵੱਚੋਂ ਵੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਦ ੇਕੰਨ ਭਰ ਗਏ 

ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦ ੇ ਜਮੱਠੇ ਜਮੱਠੇ ਸੁਰ ਨਾਲ। ਗਾਣਾ ਸੀ, " ਚੌਧਵੀਂ ਕਾ ਚਾਂਦ"।ਨਗਮਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਮਲਹਮ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਿੱੁਟ ਿੋੜਾ ਅਣਿੋੜ ਸੀ। 

ਓਂਕਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਗਆ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਢਾਬ ੇਦੇ ਚਾਨਣ'ਚ ਸਾਫ਼ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੁਖੜਾ ਖੋਸੜੇ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਜਵਕਰਾਲ 

ਸੀ। " ਬਾਪੂ੍ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ  ਬਾਬੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜਦੱਤਾ!", ਸੀਮਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜਫਕਰ'ਚ ਪੈ੍ ਗਈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦ ੇਇਰਾਦ ੇਕੀ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਆਹ 

ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ  ਵੇਚਣਾ? ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਂ ਰਖੇਲ ਬਣਾਉਣਾ! ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱ ਲੀਂ, ਜਪ੍ਤਾ ਿੀ ਨੂੰ  ਪੈ੍ਸ ੇਜਮਲੇ ਹਨ! ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 

ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਤੋੜ ਜਦੱਤੀ। 
 
" ਹਾਂ ਿੀ ਸੀਮਾ, ਤੂੰ  ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਏ?"। ਮੇਜ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਖਾਨਸਾਮਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜਢੱਡ, ਬਨੈਣ'ਚੋਂ ਲਮਕਦਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲ 

ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਡਰਾਉਣ ੇਬੁੱ ਢ ੇਦ ੇਮੂੰ ਹ'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਜਮੱਠੀ ਅਵਾਜ਼? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਉੱਤ ੇਡੋਰੇ ਸੁੱ ਟਦਾ ਹੋਵ?ੇ ਇਹ ਜਕਹੜੀ 

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ? ਸੀਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਿੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਦਨ ਸਹਾਰ ਲੇਵਗੇੀ? 
 
" ਸੀਮਾ। ਭੁੱ ਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ?। ਪ੍ਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ੇ ਨੇ?", ਸੀਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਿਵਾਬ ਨਾ ਜਦੱਤਾ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਆਡਰ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। 
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" ਤੁਸੀਂ ਿਨਾਬ?", ਖ਼ਾਨਸਮਾਮੇ ਨੇ ਪੱੁ੍ਜਛਆ। 
 
" ਜਸਰਫ਼ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਖਾਂਦਾ", ਹੱਥ ਦ ੇਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਸੈਣਤ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਿਦ ਓਨਹੇ  ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਜਖਆ, ਸੀਮਾ 

ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਪੁ੍ਜਛਆ, " ਤੂੰ  ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਏ?ਂ"। ਇਕ ਦਮ ਸੀਮਾ ਨੇ ਨੈਣ ਖੋਲਹ ਕੇ ਉਸਦ ੇਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ 

ਆਵਦੇ ਸਿਾਏ ਹੋਏ ਖਾਬ ਸੱਧਰ ਉੱਡਾ ਜਦੱਤੇ। ਸਾਹਮਣ ੇਬੈਠਾ ਹੈਵਾਨ ਦੰਦ ਕੱਢਕੇ ਹੁਸਨ ਵੱਲ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਹੰਦਾ ਸੀ। " ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਲੱਗਦੀ 

ਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਂੂ ੌ ਿਾਵੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਜਦਨੇ ਟਰੇਿੱਲਰ'ਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਜਬਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ  ਜਦਨੇ ਸੌਂਵੀਂ, ਰਾਤ ਮਨੈੂੰ  ਸਾਥ ਦੇ। 

ਜਫਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸਜਹੰਦੜ ਟੱਬਰ ਹੁਣ ਸਿੈੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਦੂੰ ਗਾ"। ਹਾਏ! ਜਦੱਸਦਾ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦਾ 

ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਗਭਰੂ ਹੈ! ਆਵਾਜ਼ ਸੁੱ ਚੀ, ਚੇਹਰਾ ਬੇਹਾ! 
 
" ਮੇਰੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ  ਮੈਨੂੰ  ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਕੇ ਿਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ੇਥਾਂ ਚੀਕ ਕੇ ਕਜਹਣਾ ਤੂੰ  ਮੈਨੂੰ  ਿਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਏ"ਂ, ਸੀਮਾ ਨੇ 

ਉਸਨੂੰ  ਉਤਰ ਜਦੱਤਾ। 
 
" ਪ੍ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਝੱੂਠ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ੍ ਨੇ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ  ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਦੱਤਾ। ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ"। 
" ਉਫ਼! ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲਤ..." 

"...ਮ ੈਕੋਈ ਪੱੁ੍ਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ। ਬੇਜਫਕਰ ਰਜਹ। ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ੍ ਨੇ ਮੈਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈ੍ਸੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦ ੇਨੂੰ  ਇਹ ਗੱਲਾਂ 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨਹੇ  ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਕਜਹੰਦਾ ਸੀ ਆਵਦੀ ਜਨਿੱਕੀ ਧੀ ਲਈ। ਤਰਸ ਆ ਜਗਆ ਉਸਦ ੇਹਾਲ 'ਤੇ। ਉਸ 

ਦੇ ਦਸ਼ੋ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਿੇ ਆਵਦੀਆਂ ਧੀਆਂ'ਚੋਂ ਇਕ ਮੈਨੂੰ  ਦੇਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾਂ ਜਕ ਉਸਨੂੰ  ਗਰੀਬੀ'ਚੋਂ 

ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। 
" ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ?", 

" ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਥਾਂ'ਤ ੇਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ। ਟਰੇਿੱਲਰ'ਚ ਰਜਹੰਦਾ ਹਾਂ"। 
" ਕੁੜੀ ਜਕਉਂ ਮੰਗੀ? ਮਨੈੂੰ  ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਬਈ ਤੂੰ  ਗੰਦਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ?", 

" ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ੍ ਨੇ ਆਵਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਗਾਲੀ ਧੀਆਂ ਉੱਤ ੇਲਾਈ", ਿਵਾਬ ਆਇਆ। 

ਦੋਨੋਂ  ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਜਵਚ ਸੀਮਾ ਿਾਣਦੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਪ੍ਓ ਜਕੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਿ ਜਕੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। " ਧੀ ਹੰੁਦੀ ਜਨਧੀ ਵਰਗੀ। ਕੀ 

ਪ੍ਤਾ ਇਕ ਜਦਨ ਓਹ ਸਮਝ ਿਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਲਈ ਕਦਰ ਕਰਦਾਂ'ਤ ੇਕਰੰੂਗਾ...ਉਸ ਘਰ ਜਵਚ ਕੀ 

ਜਮਲਨਾ ਸੀ ਤਨੈੂੰ ? ਮੈਂ ਤਨੈੂੰ  ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਜਦਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆ ਜਰਹਾ ਹਾਂ"। 
 
ਗਾਣਾ ਮੁੱ ਕ ਜਗਆ। ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੱਥਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਜਲਬੜ ਜਗਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ'ਤ ੇ ਕੋਈ ਜਖੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਿਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ'ਤ ੇਕੱੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਗਆ। 

ਪ੍ਰੌਂਠੇ ਆ ਗਏ॥ 
ੲ 
 
ਇੱਛਾ ਸੀ, ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਕ ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਖੌਫਾਨਾਕ ਖ਼ਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਿਦ ਭਟਕਣੀ ਉੱਤਰ ਗਈ, ਨੱਕੇ ਖੋਲਹੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੱਜਕਆ, ਚਮਲੋੀ'ਚ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੇਲੱਰ'ਚ ਪ੍ਲੰਘ ਉੱਤੇ ਪ੍ਈ ਸੀ। ਕਾਸ਼! ਰਾਤੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬਾਪੂ੍ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਵਦੀ ਲਾਡਲੀ ਦ ੇਜਦੱਤੀ! ਇਕ ਦਮ ਸੀਮਾ ਨੇ ਉੱਠਣ 

ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰ ਗੁੱ ਟ ਉੱਤ ੇਬੇੜੀ ਬੰਨਹ ੀ ਸੀ, ਇਕ ਲੰਬਾ ਸੰਗਲ ਸੱਪ੍ ਵਾਂਗ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਘੁਟ ਕੇ ਬੰਜਨਹ ਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਲੰਘ ਤਕ ਜ਼ੰਿੀਰ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਡਾਢਾ ਵੀ। ਸੀਮਾ ਟਰੇਲੱਰ ਜਵਚ ਜਿਥੇ ਮਰਿੀ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ 

ਵੈਨ'ਚੋਂ ਜਨਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਨੋ ਵੀ ਜਕਤ ੇਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਬੁੱ ਢੇ ਕੋਲ ਸੈਿੱਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ! 
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ਸੀਮਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਜਵਚ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰ ਤਾਕ ਨੂੰ  ਤਾਲਾ 

ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਬਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਸੀਮਾ ਜਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਜਹ ਕੇ 

ਜਬਲਕ ਗਈ। ਬਾਪੂ੍ ਦੀ ਲਾਡਲੀ? ਸੱਚੀਂ? ਇੰਨਾ ਜਪ੍ਆਰ ਜਪ੍ਉ ਨੂੰ  ਜਦੱਤਾ, ਜਫਰ ਵੀ ਫੱਟਾ ਫੱਟ ਇਸ ਬੁੱ ਢ ੇਨੂੰ  ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ! ਹਾਂ, ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ, ਪੈ੍ਸੇ 

ਲਈ, ਧੀ ਦੀ ਜਸਰ ਦਰਦੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਮਾਿ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ'ਚ ਕੁੜੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਜਕਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਰੱਬ ਨੇ? ਿੇ ਰੱਬ ਨੇ 

ਆਦਮੀ ਲਈ ਿਨਾਨੀ ਬੋਝ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਿਾਂ ਪੱ੍ਗ ਦਾ ਦਾਗ; ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਜਫਰ ਉਸਨੂੰ  ਇਨਸਾਨ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਗੋਤਾ 

ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹਾਂ! ਆਦਮੀ ਦ ੇਅਨੰਦ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆ! ਨਾਰ ਨਾਲ ਆਵਦੀ ਹਵਸ ਜਮਟਾਉਣ ਲਈ।ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 

ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ, ਜਨਆਣ ੇਪ੍ਾਲਣ ਲਈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਦਾਰਣ, ਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਦਾਰਣ, ਨਫ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੇ ਨਾਰੀ! ਿਦ ਹੁਸਨ 

ਹਵਸ ਲਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੇਵਤੀ ਸੀ; ਿਦ ਆਪ੍ਣ ੇਹੱਕ ਮੰਗਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇਕਾਬਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਕਉਂ ਜਪ੍ਉ ਨੇ ਉਸ ਜਦਨ ਿੰਗਲ ਜਵੱਚ ਮੈਨੂੰ  

ਛੱਜਡਆ! ਹੋਰ ਜਕਉਂ? ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ  ਮਨ ਦ ੇਜਕਸੇ ਹਨੇਰੇ ਖੰੂਿੇ ਜਵੱਚ ਸੀਮਾ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਪ੍ੀੜ ਹੁਣ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਰੱਬ 

ਨਾਲ ਕਾਵੜ ਸੀ। ਜਸਸਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਪੈ੍ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਦੁਪ੍ਜਹਰ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਓਂਕਾਰ 

ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।ਟਰੇਲੱਰ ਜਵੱਚ ਉਹ ਅਕਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪ੍ਈ ਸੀ। 
 
ਟਾਇਮ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਬਗ ਬਸੌ ਵੇਜਖਆ। ਜਫਰ ਇਕ ਜਹੰਦੀ ਜਫਲਮ, ਬੋਬੀ। ਿਦ ਜਡੰਪ੍ਲ ਅਤੇ ਜਰਸ਼ੀ ਕਪੂ੍ਰ ਨੇ 

ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਸੀਮਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪ੍ਈ। ਭੁੱ ਖ ਚਮਕੀ। ਫਜਰਿ ਖੋਲਹੀ। ਪ੍ਰਾਉਜਠਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਠੰਢੇ ਠੰਢੇ ਛਕ ਲਏ। 

ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਾਂਡ ਸੀ। ਅਣਖੀ ਦਾ ਨਾਵਲ, ਗੇਲੋ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਪ੍ੜਹਨ ਲੱਗ ਪ੍ਈ। ਟੀਵੀ ਵੀ ਚਲ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਏ.ਸੀ ਵੀ ਲਾਈ 

ਸੀ, ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੱਪ੍ੜੇ, ਜਕਤਾਬਾਂ, ਟੇਪ੍ਾਂ, ਕੋਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਜਖਲਰੇ ਸਨ। ਘਰ ਨੂੰ  ਿਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ।ਓਹ ਜਗਆ ਜਕੱਥੇ ਸੀ? ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਫਰ ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰਿੇੱਲਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ 

ਲੱਗਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ੍ਈ। ਇਕ ਦਰਾਜ਼ ਜਵਚ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਨੂੰ  ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ। ਿਦ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਕੂ ਪ੍ਰਹੇ ਸੁੱ ਟ ਜਦੱਤਾ। ਜਚੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਜਸਰ ਜਵਚ ਖੋਭ ਦੇਵੇ। 

ਪ੍ਰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਮਟ ਗਈ। ਅੱਕ ਕੇ ਸਂੂ ੌਗਈ। 
 
ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਘਟਦਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੁੱ ਖ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਜਫਰ ਿਗਾਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਫਜਰੱਿ'ਚੋਂ ਿੋ ਰਜਹੰਦਾ ਸੀ ਖਾ ਜਲਆ। ਟੀਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ 

ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਗੇਲੋ ਜਵੱਚ ਜਫਰ ਵੜ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਿੰਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਥਣ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਚੀਕ ਜਚਹਾੜਾ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਜਗਆ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ   ਡਰ ਲੱਗਾ। ਕੀ 

ਮੈਨੂੰ  ਇੱਥ ੇਛੱਡ ਕੇ ਆਪ੍ ਉੱਡ ਜਗਆ? ਗੇਲੋ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਹੇਠ ਸੁੱ ਜਟਆ ਚਾਕੂ ਹੱਥਾਂ ਜਵੱਚ ਫੜ ਜਲਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦਲਾਸਾ ਜਮਲਦਾ ਹੋਵ,ੇ 

ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਜਦੰਦਾ ਸੀ, ਜਕ ਮੈਂ ਤਨੈੂੰ  ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਲੰਘ ਉੱਤ ੇਬੈਠੀ ਨੇ ਗੋਡ ੇਜਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਗ ੇਹੱਥਾਂ'ਚ ਬਲੇਡ ਜਲਸ਼ਕਦਾ 

ਸੀ, ਗੋਜਡਆਂ ਜਪੱ੍ਛੋਂ ਕੇਵਲ ਲੋਇਣ ਨੰਗ ੇਸਨ, ਦੁਪੱ੍ਟਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਫਣ ਵਾਂਗ ਵਾਲ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। 
 
ਜਦਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੜੋ ਜਲਆ। 
 
ਸੀਮਾ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੂੰ  ਕੰਡੇ ਖੜਹ ੇਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਦਮ ਕੱੁਝ ਵੈਨ'ਚ ਵੱਿ ਜਗਆ। ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਡਰ ਗਈ। ਜਕਆਸ ਨੇ ਜਦਮਾਗ 

ਜਵੱਚ ਬਹੁਤ ਜਭਆਨਕ ਜਖਆਲ ਭਰ ਜਦੱਤੇ। ਝੰਿੋੜਦੀ, ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥਾਂ ਜਵੱਚ ਚਾਕੂ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਲੱਜਗਆ ਜਿਵੇਂ ਇਕ 

ਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਿਾਂ ਕੱੁਝ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਝਰੀਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਵਾਿੇ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 
 
ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਟੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਬਾਰੀ ਉੱਤ ੇਰੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਉਹਨੂੰ  ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਕ ਛਾਈ ਜਖੜਕੀ ਉੱਤੇ ਲਹੂ 

ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੌਂਹ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਕ ਇਕ ਪ੍ਲ ਲਈ ਜਲਬਜੜਆ ਸੰਗਤਰੀ ਪੰ੍ਿਾ ਜਦੱਜਸਆ ਸੀ। ਡਰਦੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਿੋ ਭੂੰ ਿੇ ਜਡੱਗ 
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ਜਪ੍ਆ। ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਜਫਰ ਉਸ ਹੀ ਡਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ   ਥੱਜਲਓਂ ਚਾਕੂ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਜਹੱਮਤ ਦ ੇ ਜਦੱਤੀ। ਪ੍ਰ ਉਸ ਹੀ ਵੇਲੇ ਬੂਹਾ ਖੁਲਹ 

ਜਗਆ॥ 
 
ਸ 
 
ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਟੱਕੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਸਰ ਤੋਂ ਪੈ੍ਰ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਨ ਜਵੱਚ ਵਸਾ ਜਲਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਪ੍ੀਅਰ 

ਨਾਲ ਜਡੱਟ ੋਜਖੱਚੀ ਹੇਵ।ੇ ਅਲਮਾਰੀ ਉੱਤ ੇਟੰਗ ੇਸ਼ੀਸ਼ ੇਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਫੜ ਲਈ। ਆਵਦ ੇਨੰਗ ੇਹਾਲ ਵੱਲ ਝਾਜਕਆ। ਉਂਿ ਉਨਹੇ  ਲੱਕ ਦਆੁਲੇ 

ਪੱ੍ਟੂ ਲਪੇ੍ਜਟਆ ਸੀ, ਜਫਰ ਵੀ ਵਨੈ ਅੰਦਰ ਵੜਦ ੇਨੂੰ  ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਭੂੰ ਿੇ ਪ੍ਈ ਸੀ,  ਪ੍ਰ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ 

ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਬੁੱ ਢਾ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ, ਪ੍ਰ ਇਕ ਅਧੇੜ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹਾਲੇ ਡਾਢਾ ਸੀ।ਜਨਿੱਗਰ ਿਬਾੜਾ, ਪੱ੍ਤਲੀਆਂ ਗਲਹਾਂ ਅਤ ੇਬੇ-

ਝਰੜਾ ਮੂੰ ਹ ਸ਼ੀਸੇ'ਚੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਜਪੰ੍ਡਾ ਵੀ ਛੀਟਕਾ ਸੀ, ਜਢੱਡ ਦ ੇਪੱ੍ਠੇ ਪ੍ਟੜੇ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ। ਬਾਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਗਠੀਲੀਆਂ, 

ਪੱ੍ਕਾ ਭਲਵਾਨ ਿਾਪ੍ਦਾ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਰੱਤ ਨਾਲ ਜਲਬਜੜਆ ਸੀ। ਉਨਹੇ  ਆਵਦ ੇਹੱਥ ਦ ੇਜਪੱ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਤੋਂ ਧੱਬਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 

ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤਨ ਜਬਰਧ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਗਆ। ਜਿੱਥੇ ਿਵਾਨ ਖਲੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਨ ਬਢੁੇਪੇ੍'ਚ ਢਲ਼ ਜਗਆ। 

ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਢੱਲੀ ਪੈ੍ ਗਈ। ਜਢੱਡ ਨਰਮ ਹੋ ਜਗਆ, ਗਗੋੜ ੂਬਣ ਜਗਆ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ'ਚੋਂ ਿਾਨ ਨਚੜੋੀ ਗਈ। ਜਸੰਕ ਜਵਚ ਮੂੰ ਹ ਧੋਕੇ ਅਲਮਾਰੀ 

ਜਵੱਚੋਂ ਕਪ੍ੜੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਕੱਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਉਣ ਬਾਅਦ ਉਨਹੇ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਪ੍ਲੰਘ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾ ਜਦੱਤਾ। ਬੇੜੀ ਖੋਲਹ ਜਦੱਤੀ। 
 
ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰ ਮ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰੇ ਹੋ ਜਗਆ। ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤ ੇਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਬਜਹ ਜਗਆ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਘੋਖਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਧੰੁਧਲੀ ਯਾਦ 

ਕਜਹੰਦੀ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਓਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਖਾਬ ਜਵਚ ਵੇਜਖਆ, ਿਾਂ ਆਵਦੇ ਦੂਿੇ ਰੂਪ੍ ਦੀ ਸੁੱ ਧ ਜਵੱਚ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੂਹਾਨੂੰ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਤਾ 

ਲੱਗ ਿਾਵੇਗਾ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਛਾਣੀ ), ਉਸ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਅੰਦਰ। ਮਨ'ਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਇਸ 

ਲੜਕੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਇਹ ਿੰਗਲ'ਚ ਅਨਾਥ, ਭੈਭੀਤ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਦੀ। ਜਹਰਨੀ ਵਾਂਗ ਡਰੀ ਹੋਈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਭੁੱ ਖ ਿਰੂਰ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਸ 

ਜਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਹੇ  ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ  ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਵੇਜਖਆ। ਸਭ ਸੁਪ੍ਨੇ ਵਾਂਗ 

ਸੀ ਪ੍ਰ ਵਾਸਤਵ ਵੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਰਾਤ ਨੂੰ  ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਜਦਨੇਂ  ਕੀ ਹੰੁਦਾ, ਕੱੁਝ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰੁਧਲੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਵੇਂ 

ਸੁਫਨੇ ਹੰੁਦ ੇਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਜਨਕੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਖੋਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧੰੁਧਲੀ ਸੋਚ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਕੁਮਾਰ ਦ ੇਵੱਲ 

ਿਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਫਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦ ੇਟੱਬਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਿਾਜਣਆ, ਅਤ ੇਸਮਝ ਜਲਆ ਜਕ ਜਕਸ ੇਨਾ ਜਕਸ ੇਤਰਹਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਉਥੋਂ 

ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਮਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ  ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਉਸ ਮਾਹੌਲ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪ੍ਨਾ ਹੀ ਸੀ, 

ਪ੍ਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੁੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਰੱਬ ਦ ੇਹੱਥ ਨੇ ਉਸ ਜਦਨ 

ਜਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦੱਤਾ, ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਦੂਿੇ ਰੂਪ੍ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਟਾਲ ਜਦੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਦ ੇਦੂਿੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ੍ ਸੀਮਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿੋ ਬੀਤ ਜਗਆ, ਬੀਤ ਜਗਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੇਖੀਏ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ। ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸਨ, ਬੁੱ ਲਹ ਿੁੜੇ, ਸਵਾਸ ਹਲਕੇ, ਇਕ ਦਮ ਸ਼ਾਂਤ। ਇਕ ਦਮ ਸੁਰ 

ਿਾਪ੍ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਪ੍ਤਲਾ ਅਤੇ ਜਤੱਖਾ ਸੀ ਪ੍ਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮਦਾਰ। ਹੜਬ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਤੀਰ ਦੀ ਅਣੀ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਕੰਨ ਵਾਲਾਂ ਜਪੱ੍ਛ ੇਓਝਲੇ 

ਸਨ। ਕਣਕ ਜਭੰਨਾ ਮੁਖ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਉਡ ਜਗਆ? ਹੱਥ ਜਸਰ ਹੇਠ, ਜਸਰਹਾਣੇ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਰੋਹਣੀ ਦਾ 

ਚਮਤਕਾਰ ਸੋਹਣ ੇਚੇਹਰੇ ਨੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਜਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਸਨਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਸੁੱਤੀ ਸੁੰ ਦਰੀ ਦ ੇਪੈ੍ਰ ਵੱਲ ਦੀ ਗਈ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉਂਗਲੀ 

ਮੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪ੍ਾਈ। ਉਨਹੇ  ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਜਚਆ ਜਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ 

ਵਧਦੇ ਵਧਦ ੇ ਜਪ੍ਆਰ ਨੂੰ  ਜਸਰੇ'ਤ ੇਪ੍ਹੰੁਚਾ ਜਦੱਤਾ। ਓਂਕਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਗਆ। ਸੋਲਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਹਬਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਦਲ ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ। ਮਾਂ-ਜਪ੍ਉ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਵੱਚ ਸੀਮਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਿਵਾਨ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਇਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ 

ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿੂਦ ਕਦ ੇਕਦ ੇਬੁੱ ਢ ੇਰੂਪ੍ ਜਵਚ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਅਤ ੇਕਦ ੇਕਦ ੇਅਸਲੀ ਉਮਰ ਜਵੱਚ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਾਹ ਪੈ੍ ਗਈ ਸੀ; ਅਿੇ 

ਤਾਂ ਇਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ੍ਣਾ ਸੀ। ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਜਸ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ ੇਜਚਰ ਲਈ ਉਹ ਆਵਦੀ ਅਸਲੀ ਉਮਰ, ਅਸਲ ਰੂਪ੍ ਜਵਚ ਆ 
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ਿਾਂਦਾ। ਪ੍ਰ ਜਕੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ੍ਣਗੇ ਇਸ ਉਮੰਗ ਤਕ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਲਈ? ਆਪੇ੍ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਉਨਹੇ  ਸੋਚ ਪ੍ਰੇ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤੀ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਉੱਠ ਜਗਆ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਖਾਨੇ'ਚੋਂ ਸੁੰ ਘਣ ਵਾਲਾ ਲੂਣ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਮਾ ਦ ੇਮੂੰ ਹ ਅੱਗ ੇਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੱੁਲਹ ਗਈ, 'ਤੇ ਉਹ ਖੰਘਦੀ ਉੱਠ 

ਪ੍ਈ। ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਪੱ੍ਥਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਫਰ ਉਸਨੂੰ  ਯਾਦ ਆ ਜਗਆ ਓਂਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਵਦੀ ਕਲਾਈ ਵੱਲ ਝਾਜਕਆ। ਿਕੜਬੰਦ ਲਾਹ 

ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜਲਆ। ਪ੍ਜਹਲੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਕ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਵੱਟਕੇ ਥੱਪ੍ੜ ਮਾਰੇ। "ਜਕਉਂ? ਜਕਉਂ ਮੈਨੂੰ  ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਕੈਦੀ ਰੱਜਖਆ?"। 

ਹਾਲੇ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਿਦ ਦੂਿੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਝਰੀਟ ਮਾਰਦ ੇ ਪੰ੍ਿੇ ਦੀ। "ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਿਾਨਵਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਡਰ 

ਲੱਜਗਆ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਨੈੂੰ  ਕਾਹਤੋਂ ਇਸ ਹਾਲ'ਚ, ਹੱਥਕੜੀ'ਚ ਕੱਲੀ ਛੱਜਡਆ? ਜਕਉਂ?", ਸੀਮਾ ਕੌੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪ੍ਈ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੋਹ 

ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਉਨਹੇ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਿਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, " ਜਦਨੇ ਮ ੈਮਿਬੂਰ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ  ਰਾਤੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਿੰਗਲ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ  ਛੱਡਣਾ ਖਤਰਨਾਕ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਮੋਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ"। 
 
ਸੀਮਾ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪ੍ਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚੋਂ ਓਂਕਾਰ ਵੱਲ ਤੀਰ ਵੱਿਦੇ ਸਨ। ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰੇ ਹੋ ਜਗਆ। ਸੀਮਾ ਖੜਹ ਗਈ। ਇਸ ਬੁੱ ਢ ੇ

ਨੂੰ  ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਕਵੇਂ ਕੰੁਡੀ ਖੋਲਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਕਉਂ ਪੈ੍ਸੇ ਜਦੱਤੇ? ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਕਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? 
 
ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ੜਹ ਜਲਆ ਸੀ। ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਜਕਹਾ, " ਿੇ ਤੂੰ  ਨੱਸ ਿਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਚ ਿਾਣਾ ਸੀ। ਜਫਰ ਮੈਂ 

ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਤੇਰੇ ਬਚਾ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ।ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਜਕ ਤੂੰ  ਨਹੀਂ ਨੱਠੇਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲਹ ਨੂੰ  ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਜਹੰਦੀ ਏ ?"। 

" ਤੂੰ  ਬਹੁਤ ਅਿੀਬ ਆਦਮੀ ਏ।ਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ  ਅਗਵਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਾਂ?"। 
" ਤੈਨੂੰ  ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ੍ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ" 

" ਰਜਹਣ ਦੇ! ਮੈਨੂੰ  ਖਰੀਜਦਆ ਜਕਉਂ?" 

" ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ  ਖੁਦਮੁਖਜਤਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੂੰ  ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਏ ਂਬਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ੍ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਵਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਨਾਲ? ਦੋ ਤੈਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹਨ, ਜਤੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਿ ਜਕੱਥੋਂ ਜਮਲਣਾ ਸੀ? ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ  ਿੰਗਲ ਜਵੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਸੀ! ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ  ਸਭ 

ਕੁਝ ਪ੍ਤਾ ਏ!", ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਗਆ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪ੍ਈ। ਪ੍ੀੜ ਨਾਲ ਪ੍ਾਟਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਜਹ 

ਕੇ ਟਰੇਿੱਲਰ ਚਾਲ ੂਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਸੀਮਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਲੰਘ ਉੱਤ ੇਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਗਲ਼ੇਡੂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਕੰਡ ਵੱਲ ਵਂੂੇਹਦੀ ਨੂੰ  ਸ਼ਰਮ ਆ 

ਗਈ। ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਮਲ਼ ਕੱੁਟਣਾ ਗੱਲਤ ਸੀ। ਤਾਂਘੜ ਕੇ ਕੀ ਜਮਲਣਾ? ਿੋ ਰਾਤੀਂ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਸੱਚ ਸੀ। ਭਾਪੇ੍ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  

ਓਂਕਾਰ ਹੱਥ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਖੁਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ੇਆਈ ਸੀ। ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨ ਰੋਕ ਜਦੱਤੀ। ਉਹ ਸੀਮਾ ਕੋਲ਼ੇ 

ਆ ਖਜੜਆ। ਦਜਲੱਦਰੀ ਵੇਰਜਵਆਂ ਜਵੱਚ ਪ੍ਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ  ਸਮੁੱਚਾ ਰੂਪ੍ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਸ ਜਰਹਾ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਮਾੜ ੇਜਪ੍ਓ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 

ਪ੍ਰ ਜਵਚਾਰੀ ਨੂੰ  ਆਵਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਜਸਆ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਛੜਾ ਬੁੱ ਢਾ ਜਦੱਜਸਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ 

ਨੇ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਆਵਦੀਆਂ ਅਿੀਬ ਅੱਖਾਂ ਜਵਛਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦੁੱ ਖ ਧੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਉਨਹੇ  ਸੀਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆਵਦ ੇਹੱਥ 

ਜਵੱਚ ਲੈ ਜਲਆ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ  ਜਪ੍ਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਓਂਕਾਰ ਦ ੇਮਨ'ਚ ਆਇਆ। ਜਬੱਲੀ ਨੂੰ  ਮਾਸ ਦ ੇ

ਸੁਫਨੇ ਆ ਗਏ। ਉਨਹੇ  ਸੀਮਾ ਦ ੇ ਜਸਰ'ਤ ੇਹੱਥ ਧਰ ਜਦੱਤਾ। ਜਕਵੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਦਸ ੇ ਜਕ ਇਹ ਿੀਵਨ ਨੂੰ  ਸੀਸ ਉੱਤ ੇਲੋਥ ਵਾਂਗ ਚੁੱ ਕੀ ਜਫਰਦਾ ਸੀ। 

ਸੀਮਾ ਓਂਕਾਰ ਲਈ ਅਕਸੀਰ ਸੀ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਹਵਾ। 'ਕੱਲੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਜਫਟਕ ਨੂੰ , ਸਰਾਪ੍ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਬੋਜਲਆ, " ਕੱਲਹ ਨੂੰ  ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਲਕੇ ਪੂ੍ਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਜਦੰਦਾ ਹਾਂ"॥ 
 
ਹ 
 
ਹਾਨ ਕੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੇਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਣ ਦ ੇਜਵੱਚ ਪ੍ਧਰੇ ਥਾਂ'ਚ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰ੍ਿ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰਗਨਾ 

ਸੀ। ਆਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਜਸ਼ਕਾਰ ਗੈਂਡੇ, ਿਾਂ ਹਾਥੀ ਿਾਂ ਚਹਾਂ ਕੰੂਿ ਸਨ। ਆਮ ਮਨੀਪੁ੍ਰ ਦ ੇਿੰਗਲਾਂ ਜਵੱਚ ਿਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਵੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਾਰ 
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ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦ ੇਸਨ। ਡੋਗਰ ਤੋਂ ਜਤੱਬਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਹੇੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕੰਮ; ਭਾਰਤ'ਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖਾਂਡ ਜਦਆਂ 

ਵਣਾਂ ਜਵਚ ਸ਼ੇਰ ਟੋਲਦ ੇਸੀ। ਕੂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਮਗਰ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਕੇਹਰ ਦੇ ਮਾਸ ਲਈ, ਚੀਨ'ਚ ਹੱਡਾਂ ਦ ੇਬਹੁਤ ਗਾਹਕੀ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਿੇਹੜੇ 

ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੇਰ ਮਗਰ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਿਦ ਸਾਲ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਭਟੂਾਨ ਜਵਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਹਰ ਨੇ ਕੂ 

ਦੀ ਸੱਿੀ ਬਾਂਹ ਚੱਬ ਕੇ ਕੂਹਣੀ ਹੇਠੋਂ  ਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਵਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਕੂ ਬੱਚ ਜਗਆ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਚੈਂਗ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਮਸਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਵਧਾ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਜਤੱਤਰ ਹੋ ਜਗਆ। ਕੂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਜਕ ਇਸ ੇਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ  ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕੂ ਪੱ੍ਕਾ 

ਹੋ ਜਗਆ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਕੂ ਖੋਿੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇ ਜਵਲੱਖਣ ਜਨਸ਼ਾਨ ਿਾਣ ਲਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂਤ 

ਜਵਲੱਖਣ ਹੰੁਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਹਰ ਦੀ ਮੁਤਰਾਲ਼ ਪ੍ਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ  ਨਾਂ ਦ ੇਜਦੱਤਾ, ਸ਼ਤੈਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। 
 
ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਕੇ ਚੀਨ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਿਾਂਦ ੇਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਕੂ ਨੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ  ਸ਼ਤੈਾਨ ਦਾ ਜਪੱ੍ਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਬਦਲਾ-

ਲੈਣ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਟੋਲੇ ਦ ੇਸਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਬਦੇਾਰ ਸੀ, ਿਾਂ ਪੈ੍ਸੇ ਲਈ ਸਾਥ ਜਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, 

ਹੱਡ ਵੀ ਜਨਰਮੋਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਰਜਹੰਦੇ ਸੀ। 
 
ਮਧੋਲੇ-ਤਸਕਰ ਰਾਤ ਜਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸੀ। ਜਦਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦ ੇਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗਜਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲੇ ਜਵਚ ਦੋ ਦੇਸੀ 

ਵੀ ਸਨ। ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ, ਇਕ ਪੰ੍ਿਾਬੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਪੱ੍ਛਾ ਕਰਦੇ, ਮਨੀਪੁ੍ਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖਾਂਡ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਰਾਹ ਜਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਫੰਧ ਨਾਲ 

ਫੜ ਜਲਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਕੂ ਪੱ੍ਕਾ ਸੀ ਜਪੱ੍ਛਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱੁਜੜਕੀ'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇਵਲ ਜਦਨੇ 

ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੰਗਲ ਦੀ ਅੱਸੀ ਕੋਲੇ। ਕੂ ਦੇ ਟਲੇੋ ਕੋਲ਼ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ  ਫੜਣ ਦ।ੇ ਆਮ ਕੱੁਜੜਕੀ ਵਰਤਦ ੇਸੀ, 

ਿੰਗਲ'ਚ ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੰਧ'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦ ੇਸੀ। ਧਾਤ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵਰਤਦ ੇਸੀ। ਪੂ੍ਰਾ ਜਦਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਸੀ 

ਸਭ ਕੱੁਝ ਸੈਟ ਅੱਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਟੋਹ ਲੈਣੀ ਇਕ ਦੋ ਬੰਦ ੇਥਾਂ ਨੂੰ  ਚੈਕ ਕਰਨ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੂਤ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਲਭਦੇ ਸੀ; ਹਰਨ, ਮੱਝ 

ਿਾਂ ਹੋਰ ਿਾਨਵਰ। 
 
ਜਫਰ ਇਕ ਟੋਆ ਗੱਡ ਜਦੰਦ ੇਸੀ, ਜਿਸ ਉਪ੍ਰ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਿਾਂ ਪ੍ਤਰਾਲ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁਕੋ ਜਦੰਦ ੇਸੀ। ਖੱਡ ੇਦ ੇਨੇੜ ੇਇਕ ਲਚਕਦਾਰ ਪੇ੍ੜ 

ਨੂੰ  ਕਮਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਜੜੱਕੀ ਉੱਤੇ ਜਨਿੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਧਰ ਜਦੰਦੇ। ਿਦ ਸ਼ਰੇ ਪੈ੍ਰ ਰੱਖਦਾ, ਫੰਧ ਜਗੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੰਧ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ 

ਹੰੁਦਾ ਏ। ਲੱਕੜੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ  ਜਪੱ੍ਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਗੱਚੀ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਜੜੱਤੀਆਂ 

ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ, ਇਕ ਸ ੌਤੀਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੱਠ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਡ ਕੇ, ਫੁਲਾਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਜਦੰਦੇ 

ਨੇ। ਦਰੱਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਟੋਾ ਹੰੁਦਾ ਨੇ, ਪ੍ਰ ਤਕੜਾ ਵੀ,  ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਭਾਰ ਨੂੰ  ਸਹਾਰਣ ਲਈ। ਬੰਦ ੇਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ  ਜਪੱ੍ਛਲੇ ਪੱ੍ਬਾਂ ਉੱਤ ੇਖਲੋ ਜਦੰਦੇ ਸੀ। 

ਸ਼ੇਰ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿਜਹਰ ਵਰਤ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੇ੍ਟ ਜਵਚ ਿਜਹਰ ਭਰ ਜਦੰਦ ੇਨੇ। 

ਇਹ ਜਫਰ ਉਥੇ ਧਰ ਜਦੰਦ ੇਨੇ, ਜਿਥ ੇਪ੍ਤਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਿਾ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦ ੇਮਤੁਰਾੜ ਜਵਚ ਜਵੱਸ ਪ੍ਾ ਜਦੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ ੇਜਦਨ 

ਬਾਅਦ ਿੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਡੱਗੀ ਪ੍ਈ ਹੰੁਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤ ੇਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅੱਿ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ 

ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਬਜਲਮ ਸੀ, ਸ਼ਤੈਾਨ ਕੇਵਲ ਜਦਨੇ ਤੁਰਦਾ ਜਫਰਦਾ ਸੀ, ਮਧੋਲੇ-ਤਸਕਰ ਜਸਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ । 
 
ਕੱਲ, ਰਾਤ ਚੜਹਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦਸ ਜਗਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਪ੍ਰ ਬਚ ਜਗਆ। ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਿਖਮ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ, ਲਹੂ 

ਲਹਾਨ ਹੋ ਜਗਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੀਰ ਫੁੱ ਟਣੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸੜਹਕ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਰੱਤ ਦਾ ਰੰਦ ਰੋਡ ਮੱਧੇ ਰੁਕ ਜਗਆ। ਓਥੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈ੍ੜ ਖਤਮ ਹੋ 

ਗਈ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਕ ਟਰੇਲੱਰ ਹੀ ਸੀ। ਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਟਰੇਲੱਰ ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਜਲਆ, ਪ੍ਾਰਕ ਰੇਂਿਰ ਿਾਂ ਪੁ੍ਲਸ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਲੱਗ ਿਾਣਾ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ 

ਪੁ੍ਲਸ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਮਗਰ ਖੁਦ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਚ ਜਗਆ। ਪ੍ਰ ਕੂ ਪੱ੍ਕਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਕੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਅਿੀਬ 

ਗੱਲ ਸੀ ਜਕ ਸ਼ੇਰ ਇਨਾਂ ਦੂਰ ਆ ਜਗਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਹਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਜਕ ਤਸਕਰ ਜਪੱ੍ਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। 
 
ਕੂ ਸਣ ੇਪੰ੍ਿ ਤਸਕਰ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚੈਂਗ ਕੂ ਵਾਂਗ ਚੀਨਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਲੰਮਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਜਪੰ੍ਡਾ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ। ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਝ ਵਾਲੀ 
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ਟੋਪ੍ੀ ਪ੍ਾਈ ਸੀ। ਤੀਿਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਚੀਨਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਖੰੁਢਾਸੀ ਸੀ, ਅਤ ੇਓਹ ਹਬਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਧਰ ਸੀ, ਗੰਿਾ ਵੀ। ਖੰੁਢਾਸੀ ਦਾ 

ਉਪ੍ਨਾਮ "ਢਾਸੀ" ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ  ਬੋਲਾਂਦ ੇਸਨ। ਢਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਿੀ ਕੱਪ੍ਜੜਆਂ'ਚ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਿੰਘ ਉੱਤ ੇਜਮਆਨ ਬੰਨਹ ੀ ਸੀ, 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਲੰਮੀ ਕਟਾਰ ਸੀ। ਅੱਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਿੋਹੇ ਬਾਸ ੂਸੀ। ਜਸਰ ਮਟੋਾ ਸੀ, ਫੁੱ ਟਬਾਲ ਵਾਂਗ, ਧੜ ਦਾ ਰੂਪ੍ 

ਮਤੀਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਢੱਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗਰਖੇ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਦਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਘਬੀਰ ਗਣਹੀਣ ਸੀ। ਰਘਬੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। 

ਕਾਲੀ ਪੱ੍ਗ ਹੇਠ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਏ ਹੰੁਦੇ ਸੀ। ਦਾੜਹੀ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ। ਜਦਲ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਪੈ੍ਸੇ 

ਲਈ ਆਵਦੇ ਮੁਲਕ ਦ ੇਸ਼ੇਰ ਜਵਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਨ ਨੂੰ  ਜਤਆਰ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਇੰਜਡਅਨ ਵਾਂਗ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਪੈ੍ਸੇ ਲਈ, ਧਨ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ

ਕੱਪ੍ੜੇ ਲਾਹ ਜਦੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਾਮਤ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਸੀ; ਸੱਚੇ ਸੁੱ ਚ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੁੱ ਟਦਾ ਸੀ। ਪੈ੍ਸ ੇਲਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? 

ਸਾਜਰਆਂ ਤੋਂ ਮੱਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਭਲਵਾਨ ਅਤ ੇਖੜਦੁੰ ਬਾ। ਉਪ੍ਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਆਵਦ ੇਕੱਪ੍ਜੜਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਰਘਾ 

ਵੀ ਕੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। 

ਕੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਬੜ ਨੱਚਦਾ ਮਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਪੱ੍ਛੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖੜਾ ਲਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਅੱਖਾਂ ਰੱਤ ਰੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਣ ਦੀ 

ਗਰਮੀ ਜਵਚ ਸੀਰ ਮੱਥੇ'ਚੋਂ ਫੁੱ ਟਦਾ ਸੀ। ਕੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ ਜਦਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ; ਨੱਕ ਜਤੱਖਾ ਪ੍ਰ ਫੀਨਾਂ ਅਤ ੇਮੂੰ ਹ ਹੈਂਜਸਆਰਾ। ਸੰਗ ਜਦਲ 

ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਪੰ੍ਡਾ ਛਜਟਕਾ ਸੀ, ਜਸਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚੜੌਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਹ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਮਸਨੂਈ ਅੰਗ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੰਤਜਰਕ 

ਘੁੰ ਡੀ ਸੀ। ਹਾਨ ਕੂ ਨੇ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਫੰਗ ਚਲਾਣ ਦੀ। ਘੁੰਡੀ'ਤ ੇਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਚੀ ਵਾਂਗ, ਜਤੱਖੇ ਫਲ। ਖਾਕੀ 

ਕਮੀਜ਼ ਪ੍ਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਪ੍ਤਲੂਣ। ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠ, ਨਦੀ ਟਾਂਜਕਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਬੁੱ ਲਹ ਤਕ। ਹਾਲੇ ਟਾਂਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਛੀਵੇਂ ਆਦਮੀ, 

ਲੀਹ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੀਨਾ ਸੀ। ਲੀਹ ਅੱਕ ਜਗਆ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਪੱ੍ਛਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਝੇੜੇ ਜਵਚ ਕੂ ਨੇ ਆਵਦੀ 

ਘੁੰ ਡੀ ਨਾਲ ਲੀਹ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਬੈਠੇ ਸਨ। 
 
" ਅਿੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦ ੇਨਕਸ਼ ੇਕਦਮ ਪੰ੍ਿ ਪੈ੍ਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਠੱਪ੍ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅਿੀਬ। ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਪੱ੍ਛਾ 

ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਬਹੁਤ ਅਿੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਕਉਂ ਅਪ੍ਣੀ ਜਸ਼ਕਾਰਗਾਹ ਤੋਂ ਐਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਗਆ। 

ਓੱਥੇ ਆਮ ਭਾਲ ਸੀ। ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਸਾਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਜਗਆ? ਨਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੰਗਲ ਦ ੇਕੰਢੇ ਕੋਲ ਰਜਹੰਦਾ? ਜਕਉਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਖਆਲ? 

ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੁੱ ਝਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ?"। 
 
ਢਾਸੀ ਬੋਜਲਆ, ਅੰਦੇਸ਼ ੇਨਾਲ, " ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੰਗਲ ਦੇ ਗੱਭ ੇਹੰੁਦਾ, ਕਜਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸ਼ ਿੰਗਲ ਜਵਚ ਡੂੰ ਘੇ ਥਾਂ ਹੀ ਪ੍ਈ 

ਹੰੁਦੀ ਏ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਦ ੇਕਦਮ ਹਰ ਘੜੀ ਸੜਕ ਤਕ ਆ ਕੇ ਅਲੋਪ੍ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਨੇ"। 
 
" ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹ ੀਂ ਹੰੁਦੀ? ਜਕਸ ੇਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ?", ਹਾਨ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਜਖਆ। ਉਸ ਦ ੇਚਸ਼ਮ ਰਘਾ ਉੱਤ ੇਰੁਕੇ। 
 
ਰਘਾ ਨੇ ਖ਼ੌਫ ਦਾ ਿਵਾਬ ਜਦੱਤਾ। " ਸਰਕਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਿਾਦੂਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਲੈ ਜਲਆ। ਿਾਂ 

ਕੋਈ ਅਣੋਖੀ ਸ਼ੇਰ-ਬੰਦਾ। ਸੋਚੋ, ਪੰ੍ਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਠੱਪ੍ਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਮ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਪੰ੍ਿੇ ਇਵੇਂ ਹੰੁਦੇ?"। ਰਘਾ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਜਨਗਹਾ ਨਾਲ ਸਭ ਵੱਲ 

ਦੇਜਖਆ। ਸਾਰੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰ ਜਬੰਦ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅਿੋਹੇ ਨੇ ਆਜਖਆ, " ਰਜਘਆ ਤੇਰੀ ਛਾਗਲ'ਚ ਕੀ ਏ? ਿੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?"। 

ਇਸ ਜਖੱਲੀ ਉਡਾਣ 'ਤ ੇਸਾਰੇ ਹੱਸਨ ਲੱਗ ਪ੍ਏ। ਅਿੋਹੇ ਝੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਰਘ ੇਤੋਂ ਅਹੀ ਤਹੀ ਜਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਖੱਝ ਜਵਚ ਰਘ ੇਨੇ 

ਅਿੋਹੇ ਨੂੰ  " ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ...", ਕਜਹ ਕੇ ਥੱਪ੍ੜ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ। ਦਨੋੋਂ  ਲੜਣ ਲੱਗ ਪ੍ਏ। ਚੈਂਗ ਨੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰ ਹਾਨ ਕੂ ਨੇ ਉਸਦੇ 

ਮੂਹਰੇ ਬਾਂਹ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। " ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਇੰਜਡਅਨ ਕੱੁਤੇ ਆਪ੍ਸ ਜਵਚ ਹੀ ਬਜਹਸ ਕਰਨਾ ਿਾਣਦੇ"। 
" ਰਘ ੇਨੇ ਅਿੋਹੇ ਨੂੰ  ਮਾਰ ਦੇਣਾ", 

" ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਹੀ ਭਰਨੀ। ਜਫਰ ਵੀ ਰਘਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਅਿੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਸ਼ਤੈਾਨ 

ਨੂੰ  ਫੜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਜਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂ੍ਰਜਨਆਂ'ਤ ੇਚੱਲਣਾ", ਕੂ ਦ ੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤ ੇਮਸੁਕਣੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਜਦਜਸਆ। " ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ 
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ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ'ਚ। ਨਰਮੀ ਗਰਮੀ ਜਵਚ ਿਰੂਰੂ ਬਦਲਾ ਜਮਲੂਗਾ"। ਿਦ ਕੂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ, ਵੇਜਖਆ, ਰਘੇ ਦੇ ਹੱਥ 

ਅਿੋਹੇ ਦੇ ਗਲਾ ਘੁਟਦ ੇਸਨ। ਕੂ ਨੇ ਰਘ ੇਦੀ ਢੂਈ 'ਤ ੇਪੈ੍ਰ ਮਾਜਰਆ। ਰਘਾ ਆਵਦੇ ਮੂੰ ਹ ਭਾਰ ਜਡੱਗ ਜਪ੍ਆ। 
 
" ਦੇਸੀ ਕੱੁਤੇ। ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦਨੇ ਜਪੱ੍ਛਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਿੋਹੇ ਤੂੰ  ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਕੱਪ੍ਜੜਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਰਜਘਆ ਮੈਂ ਜਬਬੇਕੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰ 

ਅੱਿ ਤੇਰੀ ਜਥਊਰੀ ਵੇਖਲਾਂਗੇ। ਜਕਉਂ ਚੈਂਗ ਅਸੀਂ ਭਤੂਾਂ'ਚ ਮਨੀਏ?"॥ 
 
ਕ 
 
"ਜਕਸਮਤ ਜਕੰਨਹ ੀ ਅਿੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ", ਸੀਮਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਦ ਉਸ ਨੇ ਵੈਨ ਦੀ ਬਾਰੀ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਤੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦ ੇਦਸ ਵੱਿੇ ਸੀ। 

ਓਂਕਾਰ ਅੱਿ ਵੀ ਜਦਨੇ ਜਕਤ ੇ ਜਗਆ ਸੀ। ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨਹੇ  ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਅੱਿ ਵੀ ਕੱਲੀ ਛੱਜਡਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਆਵਦਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 

ਉੱਤਰਾਖਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਜਹਮਾਚਲ ਪ੍ਹੰੁਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਿੰਗਲਾਂ ਨੇੜ ੇਚੱਲਦ ੇਰੇਿੱਕੋਂਗ ਜਪ੍ਓ ਵੱਲ ਿਾਂਦ ੇਸੀ। ਜਕਨੌਰ ਦਾ ਖਾਸ ਨਗਰ 

ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਜਖਆ ਸੀ, " ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਕੱਥੇ ਹੈ?"। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ, "ਪੰ੍ਿਾਬ"। ਿਦ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਫਰ ਪੱੁ੍ਜਛਆ, 

"ਕਾਹਤੋਂ?", ਕੋਈ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਫਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਦੱਤਾ, " ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਮਲੇ ਸੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰ੍ਿਾਬ ਛੇਤੀਂ ਪ੍ਹੰੁਚ ਿਾਣਾ"। ਓਂਕਾਰ 

ਮਾਰਨ ਜਪ੍ਆ ਕਜਹੰਦਾ, "ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਿੰਗਲਾਂ ਦ ੇ ਨੇੜ ੇਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਿਾਣਾ"। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਇਹ ਔਝੜ ਪੈ੍ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, 'ਤ ੇਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  

ਆਜਖਆ, "ਜਕਉਂ?"। ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਫਰ ਖਰੀ ਖੋਟੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਸੁਣਾਈ, " ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ,ਬਸ"। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। 

ਬੰਦਾ ਸੱਚੀਂ ਅਿੀਬ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਦ ੇ ਜਨਆਰੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਜਕੱਥ ੇਬਦਲਣਾ? ਵਾਦੜੀਆਂ ਸਿਾਦੜੀਆਂ ਿਾਣ ਜਸਰਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ! ਸੀਮਾ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ੍ਈ। ਪ੍ਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਕਸਮਤ ਜਕੰਨਹ ੀ ਅਿੀਬ ਚੀਜ਼ ਸੀ। 
 
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ; ਸੀਮਾ 'ਤ ੇਿਕੜਬੰਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਹ ਦਾ। ਪੰ੍ਿ ਜਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਹਮਾਚਲ ਪ੍ਹੰੁਚੇ ਸੀ। ਪ੍ਜਹਲੇ ਦ ੋਜਦਨ ਤਾਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 

ਿੰਿੀਰ ਸੁਟ ਜਦੱਤੀ। ਤੀਿੇ ਜਦਨ ਵਨੈ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਿਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਕੱਥੇ ਸੀ? ਅਿਾਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀ! ਰੋਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 

ਿਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਕੱਲੀ ਕਲਾਪ੍ੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਿਾਂ ਕੋਈ ਜਵਆਹੀ ਹੋਈ ਸੁਆਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ?  ਸੜ ੇਸਮਾਿ ਨੂੰ  ਇਹ 

ਬਾਤ ਜਵਹੁ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਹਾਲੇ ਜਵਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿ ਜਵਆਹੀ ਦੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਟੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਜਫਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਾ ਕੇ ਆਪ੍ਨੂੰ  ਹੀਲਣਾ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਮੁਜਟਆਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀ ਜਫਰਦੀ ਹਮਸ਼ੇਾ ਖਦਸ਼ੇ'ਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੰੁਦਾ। ਦੂਿੇ ਪ੍ਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਆਵਦੇ ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਿਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਕਵੇਂ ਓਂਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰ ਜਫਰ ਕੀ ਹੋਣਾ 

ਸੀ? ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਚਮੋਲੀ ਿਾ ਕੇ ਗੁਸੇ ਜਵਚ ਬਾਪੂ੍ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਜਹਣਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੈ੍ਸੇ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਲੈਣੇ? ਬਾਪੂ੍ ਵੀ ਅੜਬ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਕੱਥੇ ਘਰ 

ਵੜਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਸੀਮਾ ਦ ੇਮਨ ਜਵਚ ਲੰਘੀਆਂ। ਹਾਰਕੇ ਜਟੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਲੱਗ ਪ੍ਈ। ਟਾਇਮ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਿਾਂ ਹੱਟੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੰਡਪ੍ਾਂ ਿਾਂ ਸਰਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਿਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਬਿਾਿ 'ਤੇ ਿਾਂ ਮਾਲ। ਜਿੱਥ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰਲ ਹਰਲ 

ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਓੱਥ ੇਚੱਲੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਲਈ ਹਰ ਘੜੀ ਪੈ੍ਸੇ ਪ੍ਾਸੇ ਰੱਖੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੇਲੱਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਵਦਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਸੀ। 

ਫਜਰਿ ਚੰਗੇ ਚੋਖੇ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਸਿਾਵਟ ਵੀ ਆਵਦ ੇ ਜਹਸਾਬ ਦੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਦ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਓਂਕਾਰ ਵਾਪ੍ਸ 

ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੱੁਝ ਤਾੜਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕਜਹੰਦਾ ਸੀ। ਖੰੁਢਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਨੋਂ  ਬਚਨ ਜਬਲਾਸ ਜਵਚ ਪੈ੍ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਮਾ ਜਨਰਲੇਪ੍ ਹੀ ਪੈ੍ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਥ ਬੋਜਰੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਂਿ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਪ੍ਆਰੀ ਸੀ, ਜਫਰ ਵੀ ਸੀਮਾ 

ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਪ੍ਆ ਜਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਜਗਆਨ ਗਸ਼ੋਟ ਲਈ ਰਜਖਆ ਸੀ। ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਦ ੇਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਟੱਕਾ ਲਾਹ ਜਦੰਦੀ ਸੀ। ਿਦ ਵੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੀਮਾ ਦਾ ਜਸਰ ਜਕਤਾਬ 

ਜਵਚ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਗੇਲੋ ਪ੍ੜਹ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਜਬਜਨੰਗ ਦੀ ਿੁਗਤੂ ਪ੍ੜਹ ਰਹੀ ਸੀ। 
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ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਹਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਕਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਜਵਸ਼ੇ'ਤੇ। ਜਨਿੱਤ ਜਨਿੱਤ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਖਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ੍ਣ ਲੱਗ ਜਗਆ। 

ਜਕਤਾਬਾਂ ਨੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ। ਿੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਮਾ ਦ ੇਮਨ ਜਵਚ ਸੀ, ਉਸ ਜਕਤਾਬਾਂ ਜਵਚ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਨ ਭੁੱ ਖਾ ਹੋ ਜਗਆ ਭਾਵਮਈ 

ਲਈ। ਿੁਗਤੂ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਅਨਰਥ ਵੇਜਖਆ। ਿੁਗਤੂ ਖੁਦ ਖਬੀਸ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਲੱਜਗਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ੍ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਓਂਕਾਰ 

ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਲੱਜਗਆ ਜਕ ਉਸ ਦ ੇਿੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦ ੇਖਡੌਣ ੇਸੀ। ਖੁਦ ਉਧਾਲ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਆਜਖਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਹਣਾ। ਓਂਕਾਰ ਹਰ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਕਤਾਬਾਂ ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ 

ਬਜਹਸ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਜਤਆਰ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ'ਚ ਓਂਕਾਰ ਿੁਗਤ ੂਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਪ੍ਆਰਾ ਜਪ੍ਓ ਭੜੂਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਚੱਚੜ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ, 

ਪ੍ਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਵਚ, ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਜਸੰਗ ਜਮਲਾਊਂਗੀ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਜਹੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਟਰੋਲ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਜਭੱਖ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱ ਕੀ; ਦੂਿੇ ਪ੍ਾਸੇ 

ਤੱਕੀ। ਜਫਰ ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪ੍ਸ ਜਲਆਂਦੀ। ਮੰਗਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਪ੍ਰ ਦੂਿੇ ਪ੍ਾਸੇ ਮਨ ਜਵਚ ਓਂਕਾਰ 

ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ;  "ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੇ੍ਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਨ"। ਮੰਗਤੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲ ਅਤ ੇਰੋਡਾ। ਪੋ੍ਪ੍ਲੇ 

ਮੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਫਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਆਣੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਜਗਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਜਭੱਖ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਮੁੱ ਖੜਾ ਜਗੜਜਗੜਾਉਂਦਾ 

ਸੀ। ਮੈਲਾ ਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਜਲਬੜ ੇਲੀੜ ੇਵੇਖ ਕੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਿਦੋਂ ਮੰਗਤੀ ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਸੀਮਾ ਨੇ ਕੱੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 

ਓਹ ਅੱਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪ੍ਈ। 
 
ਿਦ ਜਕਸ ੇਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ  ਕੱੁਝ ਜਦੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੀ ਜਭਖਾਰੀਆਂ ਦ ੇਟੋਲੇ'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥ ੇਅੱਥਰੂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ; ਜਿੱਥੇ 

ਮੂੰ ਹ ਉੱਤ ੇਦੁੱ ਖ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਸਨ। ਟੋਲੇ ਜਵਚ ਖੜਹੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਜਕਸ ੇਿਾਚਕ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ  ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਪ੍ੀੜਹੀ ਫੜਾ ਜਦੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋ ਕੇ ਪ੍ੀਂਦੀ ਸੀ। ਟੇਲੇ ਜਵਚ ਖੜਹੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਜਖੱਝ ਫੁੱ ਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਉਪ੍ਰੋਂ ਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ! ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਦੁੱ ਖ ਲੱਜਗਆ ਜਕ ਇਹ ਸਭ 

ਨਾਟਕ ਸੀ! 
 
ਟੇਪ੍ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂਰ ਿਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼'ਚ, " ਕਜਹੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਬਨ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰਨਾ"। ਬਾਹਰ ਓਂਕਾਰ ਛਤਰੀ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਪੈ੍ਸੇ ਜਦੰਦਾ 

ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਜਕਆ। ਹਰੇਕ ਰਾਤ, ਪ੍ਜਹਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਵਾਨ ਿਾਪ੍ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਆਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਆਰੀ! ਉਸ 

ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜਖੱਝਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਜਹਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਿਦ ਓਂਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ  

ਮਜਹਫੂਜ਼ੀਅਤ ਮਜਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਮੱਠੀ ਸੀ, ਸ਼ਜਹਦ ਵਾਂਗ। ਿੇ ਸੀਮਾ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ, ਅਤ ੇ

ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੀ, ਕਲਪ੍ਨਾ ਜਵਚ ਰੂਪ੍ਵਾਨ ਰਾਉ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਆਰੀ ਗੱਲ ਸੀ! 
 
ਸੀਮਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੱੁਝ ਿਾਣਨਾ॥ 
 
ਖ 

ਖ਼ਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਝਾਜਕਆ। ਸੀਮਾ ਿੁਗਤ ੂਪ੍ੜਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਜਕ ਚੋਰੀ ਜਛਪੇ੍ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ 

ਰਹੀ ਹੈ। 
 
" ਤੈਨੂੰ  ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਸੀ ਮੰਗਜਤਆਂ ਵੱਲ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਮੈਨੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਤਨੈੂੰ  ਚੁਬਦਾ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਾਪ੍ 

ਿਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੇ੍ਸ਼ਾ ਹੈ"। 
 
ਸੀਮਾ ਨੇ ਿੁਗਤ ੂਰੱਖ ਜਦੱਤੀ। ਜਸੱਧਾ ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਿੀਬ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਆਵਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਡੀਆਂ। " ਲੱਗਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਿੁਗਤ ੂਦ ੇਭਰਾ ਹੋ। 

ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਮੇਰਾ ਜਚਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਬਜਹਸ ਕਰਾਂ, ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਜਖਆਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡ ੇਮੁਲਕ ਜਵਚ ਅਸੀਂ ਥੜੁ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
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ਹਮੇਸ਼ਾ ' ਰੱਬ ਰੱਬ' ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਸਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਕਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਜਸਖਦੇ। ਕਦ ੇਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਿੇ ਪ੍ਾਸ ੇਮੈਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਲੱਜਗਆ ਿਦ ਮੰਗਤੀ ਆਵਦੇ ਟੋਲੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਸਾਫ਼ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਸੀ"। 
 
" ਤਾਈ ਂਤੈਨੂੰ  ਜਕਹਾ ਸੀ ਜਧਆਨ ਨਾ ਦੇਈ।ਂ ਦੇਖ, ਦੁਖ ਤਾਂ ਮਨੈੂੰ  ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਪ੍ਰ ਸਾਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੀ ਦਨੁੀਆ ਏ। 

ਇਨਸਾਨ ਦੂਿੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹ ੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡ ੇਮਹਾਨ ਮੁਲਕ'ਚ ਸਾਧੂ, ਜਰਸ਼ੀ, ਗਰੰਥੀ ਕਈ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਆਵਦ ੇਹੀ ਜਢੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। 

ਜਦਲ ਜਵਚ ਸਭ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਜਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"। 
 
" ਿੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਸਾਂ ਜਕਉਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਜਪ੍ਓ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਮਨੈੂੰ  ਰਖੇਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਜਦਆ?", ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱ ਸਾ 

ਸੀ, ਅਤ ੇਆਵਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

" ਇਸ ਦਾ ਮ ੈਤੈਨੂੰ  ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਵਾਬ ਦੇ ਚੁਕਾਂ। ਤੂੰ  ਦਸ, ਅੱਿ ਤਕ ਤੈਨੂੰ  ਹੱਥ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ..." 

" ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ ਮਨੈੂੰ  ਜਕੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ?"। 

" ਸੀਮਾ, ਮੈਂ ਤਨੈੂੰ  ਆਵਦੇ ਦਸ਼ੇ, ਪੰ੍ਿਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਜਲਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਫਰ'ਤੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪ੍ਸ ਘਰ ਚੱਜਲਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ  

ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮ ੈਚਾਹੰੁਦਾ ਚੱਲ ੂਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁਨਾਂ ਤੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰ੍ਿਾਬ ਰਜਹਣਾ ਖੁਦ ਚੁਣੇਂਗੀ। ਿੇ ਉਸ ਟਾਇਮ ਤੇਰਾ ਹਾਲੇ 

ਵੀ ਜਚਤ ਕਰੇਗਾ ਚਮੋਲੀ ਵਾਪ੍ਸ ਿਾਣ ਨੂੰ  , ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ  ਘਰ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈ ਕੇ ਿਾਵਾਂਗਾ । ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸੀਮਾ, ਦਗੁਰੀ ਪੱੁ੍ਿਣ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 

ਆਖਦਾ"। 

" ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਏਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮੇਰੇ ਿਾਬਜਤਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਚਲਣਾ ਪ੍ਾਵੇਗਾ"। 
" ਹੁਕਮ?", 

" ਤੁਸਾਂ ਹਮਜਬਸਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਚੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ...", 

" ਮਨਜ਼ੂਰ", 

" ਆਵਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੱੁਝ ਦਸਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ",। 
" ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ..." 

" ਨਹੀਂ..." 

" ਹਾਂ। ਿੇ ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਤਾ ਹੰੁਦਾ ਜਕੱਸਾ ਜਕਵੇਂ ਮੁਕਣਾ, ਿੋ ਬੀਤਣਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਲੇ ਿਾਂਦਾ। ਮੁਕਾਮ ਤ ੇਪ੍ਹੰੁਚਾਂਗੇ। ਤੱਸਲੀ 

ਰੱਖ। ਸਭ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗ ਿਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਸਭ ਿਾਹਰ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। ਭੇਤ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੰ  ਿਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ"। 

" ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਭਾਗ ਿੋੜੀ ਏ !"। 

" ਸਿ ਜਵਆਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਕੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ?", ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਹੱਸਕੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ। 

" ਕਾਸ਼! ਤਸੁਾਂ ਆਵਦਾ ਰੂਪ੍ ਸ਼ੀਸ਼ ੇਜਵਚ ਵੇਜਖਆ ਹੰੁਦਾ ! ਦਜਹਜਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਨਵ ਲੱਗਦ ੇਹੋ!", ਉਸ ਨੂੰ  ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ੍ ਗਈ। ਗੱਲ ਿਦੋਂ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੀ, ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਕੋਈ। ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਸੁਝ ਜਗਆ ਜਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਜਨਰਦਈ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਮਾ 

ਕਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਚ ਜਕਹਾ, " ਸੋਰੀ"। ਪ੍ਰ ਓਂਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ  ਤੁਰ ਜਪ੍ਆ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸæਜੂਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰ 

ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿੋਰ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦਤਾ । ਸੀਮਾ ਨੇ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾ ਉਠਾਇਆ । ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿੰਗਲ ਜਵਚ ਚੱਲੇ 

ਜਗਆ। ਪ੍ਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਮਾ ਬਜਹ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, " ਅਸਲੀ ਰਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ?" 
 
* * * * * 
 
ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਗਸੁਾ ਚਜੜਆ ਸੀ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਚਕਵੇਂ ਪੈ੍ਰੀਂ ਤੁਰਦਾ ਜਫਰਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿੰਗਲ ਦਾ ਹੱੁਲੜ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਓਂਕਾਰ ਦ ੇਕੰਨ 

ਬੰਦ ਸਨ। ਹਫੂੰ  ਹਫੂੰ  ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਸੋਚਾਂ'ਚ ਪੈ੍ ਜਗਆ। ਜਕੰਨੀ ਜਕਰਤਘਣ ਹੈ! ਮੈਂ ਉਸਦ ੇਮਾਂ-ਜਪ੍ਓ ਨੂੰ  ਪੈ੍ਸੇ ਜਦੱਤੇ! ਉਸਦੀਆਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮ 

ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੈੱਟ ਕੀਤਾ ! ਉਸ ਗੰਦ ੇਬੁੱ ਢੇ ਨੂੰ  ਹੈਸੀਅਤ ਜਦੱਤੀ। ਆਪ੍ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਧਨਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ! ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬ! ਨਾਲ਼ੇ 
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ਉਸ ਗੰਦ ੇਬੁੱ ਢ ੇਨੇ ਤਾਂ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਇਸ ਤਰਾਂ ਦ ੇਬਾਪ੍ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਿਦ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ, ਉਸਨੇ ਿੰਮੀ ਹੋਈ ਨੂੰ  

ਪ੍ਾਣੀ ਜਵਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਗਲਾ ਘਟੁ ਦੇਣਾ ਸੀ! ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਵੀ ਜਦਲ ਜਵਚ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹੀ ਜਪ੍ਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ  ਿੰਗਲ ਜਵਚ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। 
ਹਾਂ, ਸੀਮਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ! ਇਹਦਾ ਕੀਹ! ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਜਕ ਉਸ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਰਸਦੀ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ'ਤੇ ਮੰਗਤੀ ਬਣ?ੇ ਓਂਕਾਰ 

ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰਖੇਲ ਕਜਹੰਦੀ ਸੀ; ਪ੍ਰ ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਹੀ ਰੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ! ਇਕ ਬਾਰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦ ੇ

ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਜਫਰ ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਦਲ ਸਖਤ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਉਂਝ ਸੀਮਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੰਗਤੀ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਚਜਰੱਤਰ ਜਕੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਜਕਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ  ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ'ਚ ਜਬਠਾ ਜਦੰਦੇ ਨੇ। ਿਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ  ਪੰ੍ਿਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਕ 

ਕੇ ਅੰਨਹ ਾ ਕਰ ਕੇ ਿਾਂ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਿ ਮਹੱਲ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਗੋਜਰਆਂ ਤੋਂ ਜਭੱਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਜਦੰਦ ੇਨੇ। ਿੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਲ ਆਵਦ ੇਜਨਆਣ ੇ

ਉੱਤ ੋਅੱਖ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁ੍ਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੋਗੜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਮਿੋਰ ਬੰਦ ੇਨੂੰ  ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ। ਪੁ੍ਲਸੀਆਂ ਨੂੰ  

ਕਾਨੂੰ ਨ ਨਾਲ਼ ਜਪ੍ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੇਵਲ ਪੈ੍ਸੇ ਿਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ । 
 
ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ , " ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ"। ਉਸ ਬੇਅੰਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਰਜਹਮ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਹਾਰਕੇ ਬੰਦਾ 

ਅੱਕ ਿਾਂਦਾ। ਨਾਲ਼ੇ ਕਈ ਮੰਗਤ ੇਪੈ੍ਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਜਵਹਾਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਈ ਵਟਾਵਾਂ, ਇਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਈ ਬਾਰ 

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ , ਪ੍ਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਰ ਜਦੰਦਾ । ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਹੀ ਹਨ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਜਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਸਾ ਹਾਲੇ ਉਸਦ ੇ" ਕੈਦ" ਹੋਣ 'ਤ ੇਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ " ਕੈਦ" ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ 

ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੱ੍ਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ ਜਵਆਹ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪੱ੍ਕਾ ਪ੍ਾਪ੍ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ 

ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ। ਜਵਕਾਸੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਿਨਾਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਰਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਜਕਸੇ ਕੁੜੀ 

ਨੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹਮਜਬਸਤਰਾ ਜਵਆਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਨਾ ਜਕ ਉਸਦ ੇਮਾਂ-ਬਾਪ੍ ਿਾਂ ਸਮਾਿ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦ ੇਮੁੰ ਡੇ 

ਜਪੱ੍ਟਦੇ ਿਦ ਕੁੜੀ ਵਲੈਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਕਦੀ ਸੋਚਦ ੇਹਾਂ ਜਕਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਦਲਕਸ਼ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਜਮੱਠੇ ਮਹੁਰੇ ਹਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ 

ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। 
 
ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਖਣ ਜਵਚ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਪੰ੍ਿਾਬ ਿਾਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਬਰਦਸਤੀ ਸੀ। ਿੇ ਸੀਮਾ ਓਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ; 

ਇਸ ਜਵਚ ਜਕਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਪ੍ਰ ਕੀ ਦਸੇ? ਿੇ ਸੱਚ ਦਸ ਜਦੱਤਾ, ਸੀਮਾ ਡਰ ਕੇ ਦੜੌ ਿਾਵੇਗੀ। ਿੇ ਨੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਖੌਫ਼ ਨਾਲ ਖੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ 

ਸੱਕਦੀ ਸੀ। ਿਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਥਾਂਈ ਂਮਰਿੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਤਾ? ਅਸਲੀਂ ਗੁੱ ਸਾ ਤਾਂਹੀ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਚਜੜਹਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹਵਾੜਹ ਚਜੜਹਆ 

ਿਦ ਸੀਮਾ ਨੇ " ਰਾਖਸ਼" ਜਕਹਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਸੱਚ ਸੀ। ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪੋ੍ਖਰ ਸੀ। ਉਸ ਜਵਚ ਆਵਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਜਦੱਸ ਜਗਆ। ਆਵਦਾ ਹਾਲ 

ਵੇਖਕੇ ਡਰ ਜਗਆ। 
 
ਿੇ ਖੁਦ ਆਪ੍ਨੂੰ  ਵੇਖਕੇ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਫਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ! ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਜਕ ਸੀਮਾ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ਼ 

ਜਵਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਜਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੁਫਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ! ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਸੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ; ਪ੍ਰ ਿਦ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ 

ਝਾਕਦੀ, ਖੌਫ਼ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਿੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਭ ਕੱੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਜਫਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ, 

ਹਾਲੇ।ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਿ ਉਸਨੂੰ  ਮੇਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ੍ ਜਦੱਸਦਾ। ਿਦ ਤੱਕ ਪੰ੍ਿਾਬ ਪ੍ਹੰੁਚੇ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ੍ ਹੋਵੇਗਾ। ਿੇ ਥੋੜ ੇਹੋਰ ਜਦਨ ਿੰਗਲਾਂ 

'ਚ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਵ,ੇ ਪੰ੍ਿਾਬ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ ਸਕਦਾ। ਿੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪ੍ਆਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਹਾਹ ਲੈ ਿਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਜਕਸ ਨੂੰ  ਮਾਰਦਾ। ਪ੍ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਕਰੇ, ਿੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਦੇ 

ਜਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਾਂ ਕੋਈ ਬਦ-ਜਕਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਿੰਗਲ 'ਚ ਜਮਜਲਆ ਹੋਵ!ੇ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਜਕ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਉਸ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਜਦਨ ਧੰੁਧਲੇ ਸਨ। ਦੌੜ ਸੀ ਜਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਪੰ੍ਿਾਬ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੀ ! ਜਫਰ ਸੀਮਾ ਤੈਨੂੰ  ਸਭ ਕੱੁਝ ਸਮਝ ਆ ਿਾਵੇਗਾ! ਅੱਗ ੇ
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ਨਾਲੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੱੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇਗਾ! ਤੱਸਲੀ ਰੱਖ! ਵੈਨ 'ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਿਾ, ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ! ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ 

ਿਾਵੇਗਾ! 
 
* * * * * 
 
ਿਦ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਜਲਹਆ, ਉਸ ਨੂੰ  ਜਕਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਮੱਲੀ। " ਹਮ ਹੈ ਬੇਵਫ਼ਾ.."। ਸੀਮਾ ਦ ੇਬਣਾਏ ਖਾਣ ੇਦੀ ਮਜਹਕ ਵੀ 

ਜਮਲੀ। ਸੀਮਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਖਾਂਧੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਸਰਫ਼ ਆਵਦ ੇਲਈ ਮੇਜ਼ ਸਟੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਕਦ ੇਕੱੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ...ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਲ਼। ਜਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਦ ੇਮੁਖੜ ੇਤੋਂ ਸਾਫ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਕ ਓਹ ਵੀ ਸੁਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਉਸ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਬਜਹ ਜਗਆ, ਆਰਾਮ 

ਨਾਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ। ਦਨੋੋਂ  ਕੱੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਸਨ। 

" ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦ ੇਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪ੍ ਹੰੁਦੇ ਨੇ ਸੀਮਾ...ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੋਗ ਟੋਲ। ਕਜਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਫ਼ੈਦ 

ਝੱੂਠ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝੱੂਠ ਹਨ, ਤਾਈ ਂਅਮੀਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਹਨ", ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਛੜੇੀ। 
" ਤੁਹਾਡੇ ਜਖਆਲ ਜਵਚ ਵੱਡਾ ਝੱੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੈੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱੂਠ ਹੈ..." 

" ਉਫ! ਥੋੜਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਖੋਲਹ! ਸੋਚ...ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?", 

" ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਗ ਿਾਣਾ। ਮਨੈੂੰ  ਇਹ ਸਭ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮ ੈਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਖਆਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ 

ਹਾਂ।" 

" ਭਾਵੇਂ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ- ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱੁਝ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਿੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, 

ਭਾਵੇਂ ਦੂਿੇ ਨੂੰ  ਦੁੱ ਖ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਜਹੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱੂਠ ਹੈ, 'ਨੋ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ'। ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ 

ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।" 
" ਤੁਸਾਂ ਵੱਡੇ ਜਵਚਾਰਕ ਜਨਕਲ ਗਏ!" 
 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਓਂਕਾਰ ਅਤ ੇਸੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱੂਠ ਮਾਂ-ਜਪ੍ਓ ਜਨਆਜਣਆਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਦੇ, ਿਦ 

ਕਜਹੰਦੇ, " ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਨੁੀਆ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਜਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਲ ਸੁਭੇ ਬੱਚੇ ਮਨ ਿਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ 

ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂ੍ਰਾ ਉਲਟਾ ਦੱਸਦ ੇਨੇ।" ਓਂਕਾਰ, ਆਵਦ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕਜਹੰਦਾ ਸੀ, " ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱੂਠ ਅਰਸਾ ਅਵਧੀ ਜਖਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?" 

ਿਦ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਜਖਆ, " ਜਕਉਂ?", ਿਵਾਬ ਆਇਆ, " ਜਕਉਂ ਜਨਆਣ ੇਲਈ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਫਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਬੁਢੇ ਲਈ ਜਨਿੱਕਾ। ਇਕ ਲਈ 

ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਦੂਿੇ ਲਈ ਅੱਖ ਦਾ ਪ੍ਲਕਾਰਾ ਹੈ।" 
 
ਜਫਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਜਕਹਾ, " ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱੂਠ ਸੱਚ ਹੈ।" 

ਓਂਕਾਰ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਗਆ, " ਕਾਹਤੋਂ?" " ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੱਚ ਜਮਰਗ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਸੱਚ, ਰਾਿੇ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦ ੇ

ਜਪੰ੍ਡੇ ਜਵਚ ਗੋਲ਼ੀ ਫੁੰ ਡਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਸੱਚ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡਾ 

ਸੱਚ ਜਕੰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ  ਪੰ੍ਿਾਬ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਮੋਲੀ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਆਂ । ਿੰਗ ਸੱਚ ਉਪ੍ਰ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ  ਪ੍ਾਸੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ  

ਸਹੀ ਸਮਝਦ ੇਨੇ, ਹੈ ਨਾ?" 
 
    " ਅੰਨਹੇ  ਲਈ ਅਤ ੇਸੁਿਾਖੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਟਾਇਮ ਜਬਤਾ ਕੇ ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਕਰੇਂਗੀ । 

ਕੋਈ ਸ਼ਕ?" ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ। 

" ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜਫਲਾਸਫ਼ਰ ਸਾਜਹਬ।" 
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ਓਂਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਹਰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਰਨ ਲੱਗ ਪ੍ਏ। ਘੰਜਟਆਂ ਲਈ ਬਜਹਸ ਕਰਦ ੇਰਜਹੰਦੇ, ਪੰ੍ਿਾਬ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਤੱਕ। ਤੂਲ ਜਦੰਦ ੇ

ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੇ ਜਖਆਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪ੍ਏ ਪ੍ਰ ਪੰ੍ਿਾਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਹਾਲੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਂਕਾਰ 

ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਜਨਿੱਤ ਜਨਿੱਤ ਿੰਗਲਾਂ 'ਚ ਿਾਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਿ ਡੋਰੇ ਪੈ੍ਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕੌਣ ਜਕਸ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? 
 
ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਕੰਨੇ ਹੋਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਉਰਹਾਂ ਪ੍ਰਹਾਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਜਕੰਨੇ ਜਚਰ ਲਈ ਛੁਪ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੂਪੋ੍ਸ਼ ਹੋ ਿਾਣਾ 

ਸੌਖਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਆਵਦੀ ਸਾਥਣ ਤੋਂ? ਤੇਿ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਰਹੱਸ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਕਦ ਤੱਕ? 
 
ਮੰਨ ਜਵਚ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਜਸ਼ਕਾਰ ਨੇੜ ੇਹੰੁਦ ੇਿਾਂਦੇ ਨੇ॥     
 
ਗ 

ਗਲਾਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਨ ਕੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਾਰਾ ਜਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਮੇਿਰ ਦ ੇਮੈਖਾਨੇ ਪ੍ੀਣ ਡੱਫਣ ਆਏ ਸਨ। ਪੰ੍ਿਾਬੀ ਗੀਤ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਸਪ੍ੀਕਰ'ਚੋਂ 

ਬੰਜਦਆਂ ਦ ੇਕਜਹਕਜਰਆਂ'ਚ ਰਲ਼ਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ ਦ ੇਮੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤ ੇਨਵਯੁਵਤੀਆਂ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀ ਅੱਧੇ ਨੰਗ'ਚ ਨੱਚ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਪ੍ਰਦਗੀ, 

ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਰਾਬੀ ਨੇ ਰਘ ੇਨੂੰ  ਚੁੱ ਜਕਆ ਸੀ। ਰਘ ੇਦਾ ਮਡੂ ਚੰਜਗਆੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਚੈਂਗ ਨੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਜਦਸਦੀ ਸੀ। ਓਹ ਰਘ 

ਨੂੰ  ਆਵਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। 
 
" ਹਾਨ ਦ ੇਬਾਰੇ ਜਕੰਨਾ ਕੁ ਿਾਣਦੈਂ?" ਚੈਂਗ ਨੇ ਰਘੇ ਨੂੰ  ਆਜਖਆ। 

" ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਚਰ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ  ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹੇੜੇ'ਚ 

ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਈਏ!" 

" ਲੈ! ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰ ਹਾਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ, ਜਪ੍ਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁ੍ਛਦਾਂ," ਚੈਂਗ ਰਘ ੇਦੇ ਨੇੜ ੇਹੋ ਕੇ ਬੋਜਲਆ, 

" ਤੂੰ  ਸ਼ਤੈਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੈਂ ਨਾ? ਜਕਉਂ?"। ਰਘ ੇਨੂੰ  ਚੈਂਗ ਦ ੇ ਜਬਓਰੇਵਾਰ ਰੰਗ ਮੰਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦ ੇਸੀ, ਪ੍ਰ ਜਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ  ਿੁਆਬ ਨਾਲ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। " ਸ਼ਤੈਾਨ ਦ ੇਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਪੰ੍ਿ ਪੰ੍ਿੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਹੰੁਚੇ ਆਮ ਚਾਰ ਅੱਗਲੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵੀ ਜਕਹਾ 

ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਜਹੰਦਾਂ.." 

" ਸਮਝ ਜਗਆਂ। ਤੂੰ  ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾਂ। ਸਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਨਾ ਜਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ। ਡਰ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ 

ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾਂ..", ਚੈਂਗ ਡਰਾਮ ੇਨਾਲ ਯੱਕੜ ਮਾਰਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਕੂ ਹਾਨ ਦੀ ਿੀਵਨੀ ਸੀ। ਇਹ 

ਰਾਮਾਇਣ ਦਸ ਕੇ ਥੋੜਹ ੇਜਚਰ ਲਈ ਰਘ ੇਦੀ ਕੱੁਪ੍ਤ-ਕਰਨਾ ਖਲਹਾਰ ਜਦੱਤੀ। 
 
" ਤਕਰੀਬਨ ਤਰਤਾਲਹੀਆਂ ਵਜਰਹਆਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੇਜਿੰਗ ਦ ੇਕੰਿਰਖਾਨੇ'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੰਚਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਿਕੁਆਰੀ ਦੀ ਵਰੇਸ 

ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਹਰਸ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਾਨ ਕੂ ਸੀ"। 

" ਕਜਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ?", ਰਘੇ ਨੇ ਗੱਲ'ਚ ਮਦਾਖ਼ਲਤ ਕੀਤਾ। 

"ਹੋਰ! ਪ੍ਰ ਮੈਨੂੰ  ਦਾਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜਨਬੇੜਨ ਦੇ!", ਚੈਂਗ ਖਫ਼ ੇਨਾਲ ਬੋਜਲਆ। 

" ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਨਾ!", ਅਿੋਹੇ ਨੇ ਜਕਹਾ। 

" ਬਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਨਕਰਮਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਕਸੇ ਖਰੀਦਾਰ ਤੋਂ। ਿਦ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕਹੜ ੇਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ 

ਵਾਜਰਸ ਹੈ। ਮੁੰ ਡ ੇਦਾ ਹਾਨ ਨਾਂ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ। ਹਾਨ ਦ ੇਪ੍ਜਹਲੇ ਜਦਨ ਚਕਲੇ'ਚ ਬੀਤੇ। ਿਦ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੜੂਆ ਬਣ ਜਗਆ। 

ਸਾਰੇ ਜਕਸਮ ਦ ੇਪ੍ਾਪ੍, ਜਵਭਚਾਰ ਅਤ ੇਖੋਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜਗਆਰਹਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਏ। ਿਦ ਬਾਰਹਵਾਂ ਸਾਲ ਚਜੜਹਆ, ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਚਲੀ 

ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ੍ ਦੀ ਖੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਨ ਸਨਕੀ ਹੋ ਜਗਆ। ਰੋਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਹਾਿੀ, ਸੇਪ੍ੀ ਅਤ ੇਪੁ੍ਲਸੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਹ ਆਉਂਦੇ 

ਸਨ। ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਉਚੱਕੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੂਿੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿੱਿ ਅਤ ੇਰਾਿਨੀਤੱਗ ਸਨ; ਸਭ ਜਵਆਹੇ। ਪ੍ਰ ਜਫਰ ਵੀ ਅੱਡੇ ਆਈ ਗਏ। ਹਾਨ ਬਾਈ ਲਈ 

ਸਾਜਰਆਂ'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕਉਂ, ਪ੍ਰ ਹਾਨ ਦੇ ਜਦਮਾਗ'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ  ਜਕਸੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁੰਨ ਛੂਛਾ 
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ਕੱੁਪ੍ਾ ਸੀ, ਰਜਹਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਜਬਕਲ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਸੇ ਰੰਡੀ ਦ ੇਮੁੰਡ ੇਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਕਹਾ, " ਤੂੰ  ਖੋਹ ਖਾਣੀ ਦੀ ਅੋਲਾਦ ਹੈਂ, 

ਹਰਾਮੀ!"। ਕੱੁਝ ਬੋਜਲਆ ਬਾਜਲਆ ਨਹੀਂ। ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍, ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੰ ਡ ੇਦੇ ਟੱਟ ੇਕੱਟ ਜਦੱਤੇ। ਿਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱੁਝ ਕਜਹਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਹਾਨ ਦਾ ਪ੍ਾਸਾ ਜਲਆ। ਮਾਂ ਲਈ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਲਈ ਕੱੁਝ ਸੀ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਹੀ ਸਾਲ ਹਾਨ ਨੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ"। 
 
" ਬਾਈ ਨੇ ਹਾਨ ਨੂੰ  ਇਕ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਦੱਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮੁਲਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੋਨੋਂ  ਹਾਨ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਪੈ੍ਸੇ ਜਦੰਦੀਆਂ ਸਨ; ਿੋ 

ਮੰਗਦਾ, ਜਮਲਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰ ਭੱਿ ਕੇ ਆਜਗਆ। ਹਾਨ ਨੂੰ  ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਪ੍ੜਹਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ 

ਦੇ ਅਮੀਰ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਮਗਰ ਿਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਹਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਦ ੇ

ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਰ ਦ ੇਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੁੱ ਲਹੇ ਜਵਚ ਪੈ੍ ਿਾਵ,ੇ ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸ ੇਤਰਹਾਂ ਇਹ ਿੀਵਨ ਢੰਗ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਪੈ੍ਸੇ ਿਰੂਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਮਲਦ ੇਸੀ, ਪ੍ਰ ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੁਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ੜਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰ ਹਾਨ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਿਦ ਵੀ ਮਾਂ 

ਆਖਦੀ, 'ਪ੍ੜਹ ਪੱੁ੍ਤਰ', ਤੜੋਮਾ ਿੁਆਬ ਜਦੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੂਹਾ ਢ ੋਜਦੱਤਾ। ਇਕ ਜਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀ ਲਈ। ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ  ਛੇੜ ਛਾੜ 

ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ।' ਿਦੋਂ ਤਾਈ ਂਸੁਥਜਰਆ ਨਹ ੀਂ, ਵਾਪ੍ਸ ਨਹ ੀਂ ਆਉਣਾ!'"। 
 
" ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਗਆ, ਜਕ ਕੱੁਝ ਗੁੰ ਜਡਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਥੋ ਪ੍ਾਈ ਹੋ ਜਗਆ। ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਗੁੰ ਜਡਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਵੰਗਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਗਾਰ ਮੰਨਣੀ 

ਹੀ ਸੀ। ਚਾਕੂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹਾਨ ਨੇ ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਖੋਭ ਜਦੱਤਾ। ਚਾਕੂ ਤੋਂ ਚੋਏ ਲਾਲ ਲਾਲ ਅੱਥਰੂ। ਪੁ੍ਲਸ ਨੇ ਹਾਨ ਨੂੰ  ਫੜ ਜਲਆ। ਹਾਨ ਨੂੰ  ਕੱੁਝ ਚੇਤ ੇ

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿੇਲਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਮਜਰਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਨ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ। ਿਦ ਕੰਿਰ ਖਾਣ ੇਵਾਪ੍ਸ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਨੇ 

ਦਜਸਆ, ' ਪੱੁ੍ਤਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪੂ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ'"। 
 
" 'ਕੀ ਹੋਇਆ?', 

' ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦ ੇਨੇ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ...' 

' ਕੌਣ?' 

' ਪੱੁ੍ਤਰ...' 

' ਬਾਈ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਸੀ!', ਜਖੱਝ ਫੱਟ ਗਈ। ਮੁਲਾਨ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸੀ। ਹਾਨ ਨੂੰ  ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਜਹੰਦੇ, 

' ਰੰਡੀ ਦੀ ਅੋਲਾਦ'। ਹਾਨ ਪ੍ਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜਕਸ ਕੱੁਤ ੇਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਆਵਦੇ ਜਪ੍ਉ ਉੱਤ ੇਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਵਦੇ ਕਾਵੜ 

ਨੂੰ  ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਇਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਂ ਦਸ ਜਦੱਤਾ"। 
 
" ' ਬਾਈ ਅੱਿ ਤੂੰ  ਸਭ ਕੱੁਝ ਦੱਸੇਂਗੀ। ਸਮਝੀ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ  ਨਾਲ਼ ਿੋ ਹੋਇਆ...ਮਤਲਬ ਜਕਹੜਾ ਕੱੁਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ੍ ਸੀ। ਸਭ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...', 

ਭੇਤ ਖੁਲਹਾਓਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

' ਜਫਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਸਭ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਿੂਗਾ'"।\ 
 
" ਬਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾ ਉੱਠਾ ਜਦੱਤਾ। ਮਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇਕ ਸੀ। ਸ਼ਜਹਰ ਦ ੇਵੱਡ ੇਘਰਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ ਸੀ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ। 

ਜਿਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਨ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਜਪ੍ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਨ 'ਤ ੇਨੇਕ'ਚ, 

ਿਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਤ ਲਾਹੁਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦ ੇਜਦੱਤੇ। ਕੀ ਪ੍ਤਾ ਸੱਚੀ ਓਹੀ ਸਨ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨਹ ਾਂ 

ਨਾਲ਼ ਬਾਈ ਜਹਸਾਬ ਚੁਕਾaਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਿੋ ਮਰਿੀ, ਹਾਨ ਦ ੇਗੁੱ ਸ ੇਲਈ ਜਸ਼ਕਾਰ ਸਨ"। 
 
ਜਤੰਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਗ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਝਾਜਕਆ। ਉਸ ਦ ੇਹਰੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦ ੇਗਲੁਾਮ ਸਨ। ਚੈਂਗ ਨੇ ਿੀਵਨੀ ਅੱਗ ੇਤੋਰੀ... 
 
" ਨੇਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਰਾਤ ਸਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਨਕਜਲਆ ਸੀ। ਨੇਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੜਕ'ਤੇ ਆਲਡਮੋਬੀਲ ਗੱਡੀ ਖਲੋਈ 
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ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਨੇਕ ਨੂੰ  ਕੱੁਝ ਦੀਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਗਿਾਸਟ'ਚੋਂ ਨੇੜਲੀ ਗੱਲੀ ਤਕ ਸੱਪ੍ ਵਾਂਗ ਇਕ ਰੱਸਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦ ੇਨਾਲ਼ ਜਭਜਿਆ 

ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਜਢੱਡ ਜਵਚ ਹਾਨ ਖੜਹਾ ਸੀ। ਿਦ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁਜਲਹਆ, ਰਸੇ ਨੂੰ  ਲਾਟ ਲਾ ਜਦੱਤੀ। ਿਦ ਗੱਡੀ ਜਵਚ ਨੇਕ 

ਬੈਠਾ, ਅੱਗ ਐਗਿਾਸਟ ਵੱਲ ਸਰਕ ਗਈ। ਸਟੇਅਜਰੰਗ'ਤ ੇਮੁਲਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕ ਨੇ ਚੱਕੀ। ਮਜਹਸੂਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਉੱਤ ੇਲਾ ਜਦੱਤਾ। ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਅੱਗ ਕਾਰ ਤਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਅੱਗ ਨੇ ਭੱਖ ਲਈ। ਿੋਰ ਨਾਲ਼ ਧਮਾਕਾ 

ਹੋਇਆ। ਨੇਕ ਸੜ ਜਗਆ; ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਾਟ ਜਗਆ। ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਹਾਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੂੰ ਹ ਉੱਤ ੇਲਾਠਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ"। 
 
" ਮਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਜਰਆ। ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ", ਰਘੇ ਨੇ ਜਕਹਾ। 
 
" ਿਰੂਰ ਜਲਆ", ਚੈਂਗ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗ ੇਤੋਰੀ", ਬਾਈ ਨੇ ਹਾਨ ਨੂੰ  ਸੱਤ ਨਾਂ ਜਦੱਤੇ। ਸੱਤ ੇਬੰਦੇ ਬੇਜਿੰਗ ਦ ੇਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ 

ਸੀ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ; ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਤੀ ਸੀ। ਜਫਰ ਕੰਿਰ ਖਾਣੇ 

ਗਏ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ'ਚ ਗਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ'ਚ ਮਜਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਜਖਡੌਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕਵੇਂ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਸਨ। ਿੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਵਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਦੇਵੀ ਜਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਪੋ੍ਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਿਦ ਅੱਕ ਜਗਆ ਸਭ ਨੂੰ  ਜਕਹਾ 'ਿਾਓ'। ਪ੍ਰ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ ਿਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਕ ਪੁ੍ਲਸੀ ਦਾ। ਪੰ੍ਿ ਜਮਤਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ'ਚ ਇਕ ਦਾ 

ਨਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ  ਯਾਦ ਸੀ, ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ"। 
 
" ਬੰਦ ੇਦਾ ਨਾਂ ਟੈਂਗ ਸ ੂਸੀ। ਿਦ ਹਾਨ ਥੋੜਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਿਵਾਨ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੂੰ  ਇਕ ਗਲੀ ਜਵਚ ਘੇਰ ਜਲਆ। ਚਾਕੂ ਨਾਲ਼ ਨਾਸਾਂ ਕੱਟ 

ਜਦੱਤੀਆਂ, ਜਫਰ ਸੁਆਲ ਪੱੁ੍ਛੇ। ਿਦ ਲੱਗਾ ਝੱੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਗੋਜਡਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱੁਚੀਆਂ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਜਪੱ੍ਛਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਟੈਂਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜਦੱਤੇ। ਹਾਨ ਨੂੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਜਕਵੇਂ ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਈਦਾ। ਇਕ ਪ੍ਲ ਲਈ ਹਾਨ ਨੇ ਟੈਂਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ'ਚ 

ਗੱਡ ਕੇ ਦੇਜਖਆ। ਸੋਜਚਆ, ' ਐ ਕਮਿੋਰ ਕੀੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ', ਜਫਰ ਗਲਾ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ"। 
 
" ਹਾਨ ਨੂੰ  ਟੈਂਗ ਨੇ ਛ ੇਨਾਂ ਜਦੱਤੇ ਸੀ। ਚਓ, ਜਿਅੰਗ, ਿਹੀਜਛਣ, ਵੈਂਗ, ਰੈਂਸੂ ਅਤ ੇਪ੍ਾਹਕ। ਪ੍ਾਹਕ ਪੁ੍ਲਸੀ ਦਾ ਪੱੁ੍ਤਰ ਸੀ। ਅੱਿ ਕੱਲਹ ਬੇਜਿੰਗ ਅਮੀਰ 

ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਾਤ ਹਾਨ ਪ੍ਾਹਕ ਦੀ ਖੁਲਹੀ ਬਾਰੀ ਜਵਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ'ਚ ਇਕ ਕੋਣ ੇਜਵਚ ਲੁਕ ਜਗਆ। ਹਨੇਰੇ'ਚ ਖੰੁਿੇ ਬੈਠਾ ਜਦੱਸਦਾ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਾਹਕ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਇਕ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਜਰਹਾ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਵਕਤ ਮੁੰ ਡਾ ਵੀ 

ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਹਾਨ ਨੂੰ  ਦੇਜਖਆ ਨਹੀਂ। ਟਜਹਲਣ ਨੇ ਗੁਸਲ ਜਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਭਜਰਆ। ਭੂਤ ਵਾਂਗ ਹਾਨ ਬੈਠਾ ਜਰਹਾ। ਜਫਰ ਪ੍ਾਹਕ 

ਵਜੜਆ। ਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਰੇਜਡਓ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਚਲਾਇਆ। ਯੁਰਪ੍ਾ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਸੀ। ਪ੍ਾਹਕ ਕਪ੍ੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਾਣੀ ਜਵਚ 

ਬਜਹ ਜਗਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੀਆਂ। ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਮੱਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜਵਚ ਉਰਹਾਂ ਪ੍ਰਹਾਂ ਹੋ ਜਗਆ। ਹਾਨ ਨੂੰ  ਜਦੱਜਸਆ ਜਕ ਪ੍ਾਹਕ ਮੋਟਾ ਭਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ 

ਪ੍ਰ ਆਵਦੇ ਰੂਪ੍ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਸਦੇ ਜਚਹਰ'ਚ ਟੋਲ ਜਰਹਾ ਸੀ। ਪੱ੍ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਪ੍ਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਜਫਰ ਪ੍ਾਣੀ'ਚ ਪ੍ਏ ਪ੍ਾਹਕ'ਤੇ ਮਾਂ 

ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਟ ਜਦੱਤੀ"। 
 
" ਪ੍ਾਹਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਹੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਜਫਰ ਵੀ ਫਟੋੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦਖੇੀ। ਕੁੜੀ ਪ੍ਛਾਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦਮਾਗ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਕ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਬਾਥਰੂਮ ਜਵਚ ਸੀ। ਹਾਨ ਹਾਲੇ ਬੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਨੇਜਰਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਗਆ। ਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਉਸਦ ੇਮੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪ੍ਾ ਜਦੱਤੀ। ਦੂਿੇ 

ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਾਹਕ ਨੂੰ  ਬਲੇਡ ਫੜਹਾ ਜਦੱਤਾ"। 
 
" ਜਫਰ ਅਡੋਲ ਅਵਾਜ਼ ਜਵਚ ਪ੍ਾਹਕ ਨੂੰ  ਜਕਹਾ, 'ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕਲਾਈ ਦੀ ਨਾੜ ਕੱਟ, ਜਪ੍ਤਾ ਿੀ; ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪ੍ਹਾਰ ਹੈ। ਿੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 

ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਭੇਿਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਖਾਲੀ ਕਰੰੂ,'ਤ ੇਜਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਦੂੰਗਾ। ਲਓ, ਮਾਂ ਲਈ ਅਰਪ੍ਣ ਕਰੋ'। ਡਰਕੇ ਪ੍ਾਹਕ ਨੇ ਨਾੜ 

ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ। ਜਫਰ ਇਵੇਂ ਘੰਟ ੇਲਈ ਹਾਨ ਬੈਠਾ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਗਆ। ਹਾਰਕੇ ਪ੍ਸਤੌਲ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਜਲਆ, 'ਤੂੰ  ਜਕਥ ੇਬਾਪ੍ eੂਂੂੇ'। ਪ੍ਾਹਕ 
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ਦਾ ਜਸਰ ਪ੍ਾਣੀ ਜਵਚ ਠੇਸ ਠੇਲਹ ਕੇ ਬਾਰੀ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ ਜਗਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ, ਪ੍ਾਣੀ ਜਵਚ ਤਰਦੀ, ਗਵਾਚੀ ਜਕਸ਼ਤੀ, 

ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ"। 
 
" ਜਫਰ ਤਾਂ ਪੁ੍ਲਸ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਲੱਗ ਜਗਆ ਹੋਵੇਗਾ", ਰਘ ੇਨੇ ਜਮਜਥਆ। 

" ਹੋਰ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੇਹੜੇ ਰਜਹੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ  ਉਸਨੇ ਇਕ ਦਮ...", ਚੈਂਗ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਆਵਦੇ ਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਾਰ ਕੀਤੀ। 

" ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਜਦੱਤੇ?", ਢਾਸੀ ਨੇ ਪੁ੍ਜਛਆ। 

" ਅੱਗਲੀ ਰਾਤ, ਪ੍ਾਹਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਓ ਮਗਰ ਜਗਆ। ਚਓ ਜਵਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਤ ਕੱਲਬਾਂ ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਜਵਚ 

ਇਕ ਦੋ ਸਮਜਲੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲਬ ਸੀ, ਜਿਥ ੇਨੰਗੀਆਂ ਿਨਾਨੀਆਂ ਮੇਿ ਉੱਤ ੇਪ੍ਈਆਂ ਸਨ, ਜਪੰ੍ਡੇ ਉੱਤ ੇਖਾਣ 

ਲਈ ਭੋਿਨ ਰੱਜਖਆ। ਬੇਕਪ੍ੜੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਹਕ ਖਾਂਦ ੇਸਨ। ਇਕ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਓ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਦ ੋਸਹੇਲੀਆਂ 

ਨਾਲ਼। ਪੈ੍ਦਲ ਚਓ ਦ ੇਘਰ ਚੱਲਦ ੇਿਦੋਂ ਲਫੰਜਗਆਂ ਮੁੰ ਜਡਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਮੱਜਲਆ। ਦੱਸ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਉਮਰ'ਚ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਜਕਸੇ 

ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਸੀ ਸੀ, ਜਕਸੇ ਦ ੇਗੰਡਾਸਾ, ਜ਼ੰਿੀਰ ਿਾਂ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ। ਤੀਵੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਚਓ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਦਾ ਬਟੂਆ ਕੱਜਢਆ, ਪ੍ਰ 

ਓਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈ੍ਸੇ ਲੁੱ ਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ"। 
 
"ਚਓ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਗਆ। ' ਕੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ?' ਕੁੜੀਆਂ? ਲੈ ਲੋ!', ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕ ਨਾਰੀ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਜਦੱਤੀ। ਉਸ ਲਈ ਟੋਲਾ ਪ੍ਾਸੇ ਹੋ ਜਗਆ। 

ਟੋਲੇ ਦ ੇਪੇ੍ਟ ਜਵੱਚੋਂ ਇਕ ਲੰਬਾ ਮੁੰ ਡਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਚਓ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਸ਼ਕਲ'ਚ ਚਓ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਓਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਓਹੀ ਬੁੱ ਲਹ, ਓਹੀ ਨੱਕ। 

ਮੁੰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਸਨੂੰ  ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਛਾਣ ਹੋਈ"। 
 
"ਜਿਸ ਿਨਾਨੀ ਨੂੰ  ਚਓ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ  ਘੁੰ ਮਾਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਵਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ'ਚ ਲੈ ਜਲਆ। ਤੀਵੀਂ ਦ ੇਮੋਢ ੇਜਪੱ੍ਛੋਂ ਚਓ ਵੱਲ ਉਕਾਬੀ 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਠੋਡੀ ਹੱਥ'ਚ ਫੜੀ"। 
 
" ' ਡਡੈੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੰਡਣਾ?'। ਚਓ ਨੂੰ  ਮੁੰ ਡ ੇਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਦਮ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਬਲੀ ਪ੍ਰਹਾਂ ਧੱਕ ਜਦੱਤੀ, 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਛੋਹਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱੁਝ ਚਓ ਵੱਲ ਸੁੱ ਜਟਆ। ਧਰਤੀ 'ਤ ੇਜਡੱਗ ਜਪ੍ਆ। ਚਓ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਜਕਆ, ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ। ਹੌਕੀ ਹੌਲੀ 

ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਆ, 'ਤ ੇਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੱੁਝ ਕਜਹਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਿਦ ਮੁੰ ਡੇ ਨੇ ਆਜਖਆ, ' ਜਪ੍ਤਾ ਿੀ, ਹੈਿੱਲੋ, ਹਾਓ ਆਰ ਯੂ?'। ਦਨੋਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 

ਜਮੱਲੀਆਂ"। 
 
"ਹਾਨ ਨੂੰ  ਉਸ ਜਬੰਦ ਜਵਚ ਪੱ੍ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਜਕ ਚਓ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪ੍ਤਾ ਹੈ। ਚਓ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਕੇ ਓਦਾਂ ਲੱਗ ੇਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ ੇਜਵਚ ਝਾਕਦਾ ਹੰੁਦਾ। ਪ੍ਲ 

ਲਈ ਆਵਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਰਜਹਮ ਚਜੜਆ। ਉਸ ਹੀ ਪ੍ਲ ਜਵਚ ਚਓ ਦਾ ਜਸਰ ਛੁਰੇ ਨਾਲ਼ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ। ਇਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ਼ ਜਪੰ੍ਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੱਜਕਆ। 

ਚਾਰ ਪੰ੍ਿ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਥੜੋੇ ਜਚਰ ਲਈ ਧੜ ਖੜੋਤੀ ਰਹੀ। ਮੁਰਗੀ ਵਾਂਗ, ਤੜਫ ਕੇ, ਚਓ ਦੀ ਧੜ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜਫਰ ਭੁੰ ਿੇ, ਧਰਤੀ ਤ ੇਧੱਪ੍ਾ ਮਾਜਰਆ। ਦੋਨੋਂ  ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਂਗ ਜਨਕਲ ਗਈ। ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਪ੍ਆ"। 
 
" ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੁਆਂ ਹੁਆਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁੰ ਮ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ।ਓਨਹ ਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਿਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਕ ਦੇ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਲੂੰ ਬੜ ਦਾ ਸਮੂਰ ਸੀ, 

ਜਸਰ ਜਸਨੇ, ਗੁਲੂਬੰਦ ਬਣਾਇਆ। ਜਕਸੇ ਨੇ ਹਾਨ ਵੱਲ ਸੁੱ ਟ ਜਦੱਤਾ। ਹਾਨ ਨੇ ਗੁਲੂਬੰਦ ਵੱਲ ਦੇਜਖਆ। ' ਹਾਨ ਇਹਨੂੰ  ਰੱਖ। ਬਹੁਤ ਮੁਲ ਦਾ ਹੈ।ਵੇਚ 

ਦਈ'ਂ। ਹਾਨ ਨੇ ਲੂੰ ਬੜ ਦੀ ਖੱਲ ਵੱਲ ਝਾਜਕਆ, ਜਧਆਨ ਨਾਲ਼। ਇਕ ਦਮ ਮੋਹ ਆਜਗਆ"। 
 
" ਚਓ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ। ਬਾਪ੍ ਲੱਭ  ਜਗਆ, ਜਫਰ ਹੋਰ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਜਦੱਤਾਂ?", ਢਾਸੀ ਨੇ ਵਾਤ ਲਈ। 
 
" ਨਹੀਂ", ਚੈਂਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ। " ਹੁਣ ਖੋਭ ੇਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ"। ਸਾਰੇ ਓਹਦੇ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਝਾਕੇ। ਚੈਂਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਤੋਰੀ, " 

ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਟੇਾ ਰੈਂਸ਼ੂ ਸੀ, ਸਾਜਰਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਸਨੂੰ  ਅਖੀਰ 'ਤ ੇਮਾਜਰਆ। ਚਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਹੀਜਛਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਾਨ ਟੋਲੇ ਦਾ 
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ਸਾਜਹਬ ਸੀ, ਸਭ 'ਤ ੇਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਜਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ'ਤੇ ਮੁਲਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਮਲੀ, ਪੁ੍ਲਸ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਠੀ'ਤੇ ਛਾਪ੍ਾ 

ਮਾਜਰਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਬਨਾਂ ਿੇਲਹ'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਬਾਈ ਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰ ਹਾਨ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ। ਿਹੀਜਛਣ, ਰੈਂਸ਼ੂ ਅਤ ੇ ਜਿਅੰਗ 

ਬੇਜਫਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਵੈਂਗ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਿਹੀਜਛਣ ਨੂੰ  ਗੈਂਗ ਨੇ ਫੜ ਜਲਆ। ਸੀਸ 'ਤੇ ਫਨ ਪ੍ਾਕੇ ਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਲੈ ਕੇ 'ਆਂਦਾ। ਹਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਓਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਿਹੀਜਛਣ ਨੂੰ  ਓਥੇ ਜਲਆਂਦਾ।ਜਫਰ ਆਵਦੇ ਲਫੰਜਗਆਂ ਨੂੰ  ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਿਹੀਜਛਣ 

ਦੀ ਪ੍ਤ ਲਾਹੁਣੀ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤ ੇਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਤੇ। ਅੱਗਲੇ ਜਦਨ ਲਾਸ਼ ਸਾੜ ਕੇ ਥਾਣ ੇਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤੀ"। 
 
" ਿਦ ਬਾਹਰ ਇਕ ਪੁ੍ਲਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਿਹੀਜਛਣ ਦੀ ਲੋਥ ਉੱਤ ੇਮੁਲਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਸਰਫ਼ ਇਹ ਪੁ੍ਲਸੀ ਹੀ ਬਜਚਆ। 

ਹਾਨ ਦ ੇਜਗੱਦੜਾਂ ਨੇ ਥਾਣ ੇਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾ ਜਦੱਤੀ। ਜਿੰਨਹੇ  ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਬਾਈ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਨ ਨੂੰ  ਜਕਥੇ ਰਜਹਮ 

ਆਇਆ"। 
 
" ਜਫਰ ਜਿਅੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹਾਨ ਨੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ  ਥਾਣ ੇਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਓਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਅੰਗ ਮਗਰ ਜਗਆ।ਇੱਕਲਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਸ਼ਜਹਰ ਦਾ 

ਜਧਆਨ ਉਸ ਟੋਲੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ। ਸਭ ਨੂੰ  ਲੱਗਾ ਕਾਤਲ ਜਮਲ ਪ੍ਏ। ਰੈਂਸ਼ ੂਨੂੰ  ਵੀ। ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਹਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ"। 
 
" ਜਿਅੰਗ ਕੋਲੇ ਕੱੁਤਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ  ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਇੱਕਠੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਬੇਜਫਕਰ ਜਿਅੰਗ ਨੇ ਕੱੁਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਯਪ੍ ਮੱਨ ਸੀ, ਨੂੰ  ਬਾਗ਼ ਜਵਚ 

ਤੋਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਗਆ ਸੀ। ਡੂੰ ਘੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਪੂ੍ਰਾ ਹਨੇਰਾ। ਿਦ ਇਕ ਿਪ੍ਾਨੀ ਰੱੁਖ ਹੇਠ ਜਿਅੰਗ ਖਲੋਇਆ, ਇਕ ਫਾਂਸੀ ਡਾਲੀਆਂ'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ 

ਜਬਿਲੀ ਵਾਂਗ; ਜਿਅੰਗ ਦਾ ਜਸਰ ਝੱਬੂ'ਚ ਫਸ ਜਗਆ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਯਪ੍ ਮੰਨ ਭੌਂਕੀ ਜਗਆ। ਜਿਅੰਗ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਗਆ। ਜਫਰ ਰਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  

ਉਪ੍ਰ ਜਖੱਚ ਜਲਆ। ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਿੀਭ ਮੂੰ ਹ'ਚੋਂ ਜਨਕਲੀ। ਹੇਠਾ ਜਿਅੰਗ ਹਲਕਾ ਹੋਜਗਆ। ਉਸ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਹਨੇਰੇ ਦ ੇਪੇ੍ਟ'ਚੋਂ ਹਾਨ ਬਾਹਰ 

ਆ ਜਗਆ। ਜਯਪ੍ ਮੰਨ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।ਪ੍ਰ ਹਾਨ ਨੇ ਚਾਕੂ ਚੋਭ ਜਦੱਤਾ। ਜਯਪ੍ ਮੰਨ ਨੇ ਹੀਗ ੇਛੋਹੇ। ਹਾਨ ਨੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ। ਜਫਰ 

ਜਿਅੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱੁਤ ੇਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈ"। 
 
" 'ਜਕੰਨਾਂ ਮੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕੱੁਤੇ ਦੀ ਚੰਮ ਦਾ,ਹੈਂ?', ਿਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਨ ਖੜੋਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੱਤੋ ਰੱਤ ਸੀ। ਹਾਨ ਨੂੰ  ਇਸ ਹਾਲ ਜਵਚ 

ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਅੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਸੁੱ ਕ ਜਗਆ। ਹਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਅੰਗ ਨੂੰ  ਜਦਖਾ ਜਦੱਤੀ। ਖੂਨ ਜਵਚ ਲਤਪ੍ਤ, ਜਯਪ੍ 

ਮੰਨ ਦੀ ਚੰਮ ਇਕ ਹੱਥ ਜਵਚ, ਹਾਨ ਉਥੋਂ ਤੁਰ ਜਪ੍ਆ। ਜਿਅੰਗ ਲਟਕਦਾ ਰਜਹ ਜਗਆ। ਹਾਰਕੇ ਧੌਣ ਟੁੱ ਟ ਗਈ; ਪ੍ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਪ੍ਸ਼ਾਬ 

ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਟਾ ਜਨਕਲ ਗਏ ਸਨ"। ਚੈਂਗ ਚੁੱ ਪ੍ ਹੋ ਜਗਆ।ਜਬੰਦ ਬਾਅਦ ਜਕਹਾ, " ਹੁਣ ਰੈਂਸ਼ੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ "। 
 
"ਰੈਂਸ਼ੂ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਵਦ ੇਘਰ ਰਾਖਵਾਲੇ ਰੱਜਖਉ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁ੍ਲਸੀਏ ਵੀ। ਘਰ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਧੀ ਅਤ ੇਇੱਕਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨ। 

ਉਸ ਰਾਤ ਸਭ ਮੇਜ਼'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦ ੇਸਨ। ਲਾਲ ਭਤੂ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਨ ਆ ਖਜੜਆ। ਧੀ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਓਸ ਦ ੇਗਲੇ'ਤ ੇਚਾਕੂ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ। 

ਸਾਰੇ ਚੁੱ ਪ੍ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਰੇ ਦ ੇਬਾਹਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਖੜਹ ੇਸਨ, ਬੇਖਬਰ"। 
 
"ਜਫਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?", ਰਘ ੇਨੇ ਪੁ੍ਜਛਆ। 

" ਬਸ ਸਭ ਪ੍ਹੁ ਫੱਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਦੱਤੇ। ਿਦ ਬਹੁਤ ਦਰੇ ਬਾਅਦ, ਦਰ ਰੈਂਸ਼ੂ ਨੇ ਖੋਜਲਹਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਖੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ  ਤੜੋ ਜਦੱਤਾ। 

ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੈਂਸ਼ੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੰ ਡੇ, ਧੀ ਦੇ ਅੰਗ 

ਕੱਟੇ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਹਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱ ਪ੍ ਹਨੇਰੇ'ਚ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਗਆ। ਮੈਨੂੰ  ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਜਰਹਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 

ਦੱਜਸਆ। ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਿਦ ਮੈਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱ੍ਤਰ ਵੇਖੇ, ਰੈਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੱੁਝ ਸੀ। ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ 

ਗਏ। ਪ੍ਰ ਕੱੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁ੍ਲਸ ਿਾਂ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰ ਦ ੇਉੱਲੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ"। 
 
" ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ?", ਢਾਸੀ ਨੇ ਪੱੁ੍ਜਛਆ। 
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ਚੈਂਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਜਗਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਜਫਰ ਲੰਮੇ ਿੁਗੜੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਬੋਜਲਆ। " ਹਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੈਂਸ਼ੂ ਦੀਆਂ 

ਵੱਖੀਆਂ ਸੇਕ ਜਦੱਤੀਆਂ। ਿਦ ਮੁਲਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਝੱਟ ਫੱਟ ਰੈਂਸ਼ ੂਸਮਝ ਜਗਆ। ਹਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਜਕਹਾ, ' ਤੂੰ  ਟੋਲੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ 

ਨਾ? ਤੂੰ  ਹਵਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੇਪ੍ ਕੀਤੀ। ਿੇਹੜਾ ਮਰਿੀ ਥਡੋ ੇ'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਪ੍ਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ'"। 
 
" ' ਮੈਨੂੰ  ਮਾਫ਼ ਕਰ ਪੱੁ੍ਤਰ। ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!'। ' ਤੂੰ  ਸੋਚਦਾਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ? ਕਮਜਲਆ, ਮੈਨੂੰ  

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਥਹੋਨੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਜਮਲਣਾ? ਿਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈ੍ਸੇ ਜਮਲਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦਲ 

ਲਈ ਜਕੰਨਾ ਜਮਲੂਗਾ?'; ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੱੁ੍ਛਕੇ ਰੈਂਸ਼ ੂਦਾ ਜਦਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਹੁਟੀ ਦ ੇਮੂੰ ਹ ਜਵੱਚ ਪ੍ਾ ਜਦੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੁੰ  ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਨ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਜਵਚ ਕੋਈ ਰਜਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਨ ਲੈਿੰੂ"। 
 
" ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ", ਰਘ ੇਨੇ ਦਲੀਲ ਜਦੱਤੀ। 

" ਹੋਰ!। ਖੂਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨੂੰ  ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਬਚਪ੍ਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਿਾਣਦਾ ਸੀ। ਕੰਿਰਖਾਨੇ ਿੋ ਿਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਇਕ ਰੈਂਸ਼ੂ ਦ ੇ

ਰਕੀਬ ਨੇ ਓਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ ਖੱਲਾਂ ਜਛਲਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਓਸ ਟੈਮ'ਤੇ ਕੂ ਨੂੰ  ਜਮਜਲਆ। 

ਆਦਮੀ, ਿਾਂ ਸ਼ੇਰ। ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ"। 
 
" ਸ਼ਤਾਨ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੂ ਿਾਂ ਸ਼ਤੈਾਨ", ਢਾਸੀ ਨੇ ਦੱਬੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਬੋਜਲਆ। 

" ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਕਥ ੇ ਹੈ। ਕੰਬਖਤ ਤਾਂ ਹਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਚਾਰੇ ਲਈ ਸੋਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆਂ", ਅਿੋਹੇ ਨੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਕਹਾ। 

" ਸ ੋਰਘ।ੂ ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਂ। ਪੰ੍ਗੇ ਨਹ ੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਮਝ ਜਗਆ?"। ਰਘੇ ਨੇ ਕੋਈ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ। ਚੁੱ ਪ੍ ਹੋ ਜਗਆ। ਭਰਵੀਂ ਜਨਗਹਾ 

ਨਾਲ਼ ਚੈਂਗ ਵੱਲ ਝਾਜਕਆ। ਮਨ ਜਵਚ ਮੂਵੀ ਵਾਂਗ ਹਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਜਫਰ ਜਦਜਸਆ। ਪ੍ਾਪ੍ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਰੰਡੀ ਮਾਂ। ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਲਹੜ ਮਛੋਹਰ 

ਤੋਂ ਿਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਫਰ ਹਜਤਆਰਾ ਬਣ ਜਗਆ। ਘਾਤੀ ਤੋਂ ਜਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਜਗਆ। ਬੰਦਾ ਬੱੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਚੈਂਗ ਮਨੈੂੰ  ਹੂੜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 

ਤਕੜਾ ਹਾਂ। ਅੰਤ'ਤੇ ਚੈਂਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਪ੍ਆ। ਅਿੋਹੇ'ਤੇ ਢਾਸੀ ਭਾਵੇੜ ਡਰ ਗਏ, ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ! ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ 

ਉੱਡਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਪ੍ਆ। ਮੇਿਰ ਦ ੇਮੈਹਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰੀਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸੀ। ਰਘ ੇਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਕੁਿਾਤ ਲੋਕ ਸਨ, 'ਤ ੇ

ਆਪ੍ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਰੱਘਾ ਕੂ ਵਾਂਗ ਕੰਿਰਖਾਨੇ'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਜਲਆ ਸੀ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ  ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਪ੍ਆ। 

ਚੈਂਗ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਿਦ ਰੱਘੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਨਵਯੁਵਤੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। 
 
ਚੰਜਗਆੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੀਵੀਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੈ੍ਰ ਨਾਲ਼ ਰੱਘੇ ਨੂੰ  ਭੁੰ ਿੇ ਭੇਿ ਜਦੱਤਾ। 

ਪੱ੍ਗ ਢਜਹ ਪ੍ਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦ ੇਸੀ। ਗੁੱ ਸੇ ਜਵਚ ਫੋਕੀ ਗਾਲਹ ਜਨਕਲ ਗਈ, "-----"। 
 
ਸਾਰੀ ਿਗਾ ਹੀ ਗੁੰਮ ਸੁੰ ਮ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱ ਪ੍ ਚਪ੍ੀਤ ੇਚੈਂਗ ਨੇ ਚਾਕੂ ਖੀਸ'ੇਚੋਂ ਕੱਢ ਜਲਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਘ ੇਨੇ ਬੇਿੇ ਟੀਕੇ ਜਟੱਪ੍ਣੀਆਂ ਮੂੰ ਹ'ਚੋਂ ਰੋੜਹ 

ਨਾਲ਼ ਕੱਢ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੇਿਰ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ  ਪੂ੍ਰਾ ਪ੍ਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਅਵਸਰ ਜਮਲ ਜਗਆ। ਚੈਂਗ ਗੱਟੀਆਂ ਜਗਣਨ ਲੱਗ ਜਪ੍ਆ। ਜਤਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀ'ਚੋਂ 

ਜਕਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ? 
 
ਹੁਣ ਹਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 
 
ਘ 
 
ਘੁਸੰਨੋ ਘਸੁੰ ਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਿਰ ਨੇ ਚੈਂਗ ਦੇ ਟੋਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਹਾਵਾਂ ਸਨ; ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਕ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ 
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ਅਫਰੀਕਨ ਅਤੇ ਚੀਨੇ ਨੂੰ  ਇਸ ਇਲਾਕੇ'ਚ ਵੇਖਣਾ। ਦੂਿੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ  ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ; ਓਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

ਖਰਹਵਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਗਾਹਕ ਵੀ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਸੱਕਦ ੇਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਿਰ ਨੇ ਟੋਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ। 
 
ਮੇਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਲੋਏ ਸੀ। ਆਪ੍ਸ ਜਵਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਬੰਦਾ ਗਾਹਕ ਸੀ, ਜਨਤ ਇੱਥ ੇਆਉਂਦਾ; ਦੂਿਾ ਮੇਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਜਖਅਕ 

ਸੀ। ਮੈਹਖਾਨੇ'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਮਸਤਣੇ ਗਾਹਕਾਂ'ਤੇ ਬਾਊਂਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ; ਚਕੌਸ 

ਸੀ। 
 
ਦੇਖਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਮਾ ਡਰਾਓਂਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜਤਾ ਜਪ੍ਿਾਮਾ ਪ੍ਾਇਆ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਨਹ  ਸੀ 

ਧੌਣ। ਰੰਗ ਜਕੱਕੜ, ਢੰਗ ਅੱਖੜ। ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਗੈਂਡਾ ਸੀ। ਜਪੱ੍ਠ ਜਪੱ੍ਛੇ ਲੋਕ ਗੈਂਡਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। 
 
ਿੇ ਰਾਮਾ ਗੈਂਡਾ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਖੜਹਾ ਗਾਹਕ ਤਾਊਸ ਸੀ। ਗੈਂਡ ੇਦਾ ਐਨ ਉਲਟ। ਆਪ੍ ਨੂੰ  ਸੁਆਜਰਆ ਸਜਿਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਿਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਾਂਦਾ, 

ਕਲਰਪ੍ਲਸ ਅਤੇ ਵੁਡਲੈਂਡ ਕਪ੍ੜ ੇਪ੍ਾਏ ਹੰੁਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਪ੍ ਦੇ ਪੱ੍ਛਮੀ ਪ੍ਜਹਰਾਵੇ ਪ੍ਾਏ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ, ਪੱ੍ਤਲਾ,'ਤ ੇਮਧਰਾ ਸੀ, ਪ੍ਰ 

ਛਜਟਕਾ। ਖਿੂਰ ਵਰਨ ਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਯਾ ਸੀ। ਮਰੋ ਗੈਂਡਾ ਿੌੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਥਾਂ ਦ ੇਆਮ ਲੋਕ। 
 
ਮੇਿਰ ਇੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ'ਚੋਂ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਅੱਡ ਸੀ। ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਅਤ ੇਗੈਂਡ,ੇ ਮੋਰ ਦ ੇਜਵਚਾਲੇ ਸੀ ਡੀਲ ਡੋਲ'ਚ। ਇਕ ਜਨਓਲਾ 
 
ਜਨਓਲੇ ਨੂੰ  ਰਘਾ ਸੱਪ੍ ਵਾਂਹ ਿਾਪ੍ਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਂਡਾ'ਤੇ ਮੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਜਪੱ੍ਛੇ ਕੰਧ'ਤੇ ਚੜਾਏ ਟੀਵੀ ਨੂੰ  

ਜਧਆਨ ਜਦੰਦ ੇਸੀ। ਪ੍ਰ ਜਨਓਲੇ ਨੂੰ  ਕੇਵਲ ਸੱਪ੍ ਹੀ ਸੱਪ੍ ਜਦੱਸਦੇ ਸੀ। 
 
ਗੈਂਡਾ: ਐ ਲੈ! ਲੋਕ ਪ੍ਾਗਲ ਨੇ! ਲੈ ਦੇਖ! 

(ਟੀਵੀ ਉੱਤ ੇਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ'ਚ ਜਸ਼ਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ'ਚ ਸਾਈਨ ਫੜੇ, ਜਿੰਨਹ ਾਂ ਉੱਤ ੇ ਜਲਜਖਆ – ਅੱਨਾ ਹਿਾਰੇ 

ਜਜ਼ੰਦਾਬਾਦ-) 

ਮੋਰ: ਪ੍ਾਗਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਿਨਤਾ ਿਾਗ ਪ੍ਈ! 
 
ਗੈਂਡਾ: ਇਸ ਹੇੜਹ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹ ੀਂ ਬਦਲਣਾ! ਹਿਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ? ਵਾਦੜੀਆਂ ਸਿਾਦੜੀਆਂ ਿਾਣ ਜਸਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ। ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬ 

ਏ। ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ! 
 
ਮੋਰ: ਓਏ, ਮੀਡੀਆ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ ਲੱਜਗਆ।ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗ!ੇ ਐਵੇਂ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਜਖਝਦਾ ਰਜਹੰਦੈਂ। 
 
ਗੈਂਡਾ: ਕੁਛ ਨਹ ੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡ ੇਲੋਕ ਹੈਈ ਕੱੁਤੇ, ਹੈਈ ਚੋਰ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਡੂੰ ਘੀ ਏ। 
 
ਮੋਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਢੀਖੋਰ ਿਰੂਰ ਏ।ਪੰ੍ਮੇ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਏ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ 

ਜਬਆਧੀ ਨਹ ੀਂ ਏ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦ ੇਨੇ। ਿਦ ਅੱਨਾ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਗਆ... 
 
ਗੈਂਡਾ: ਿਾਣ ਜਦਆ ਕਰ! ਿਲੂਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਿੀ ਕੱਢੋ। ਕੁਛ ਨਹ ੀ ਬਦਲਣਾ! ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਲੀਡਰ ਪੈ੍ਸਾ ਖਾਧੇ! ਿੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ 

ਅਜਹਲਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਰਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਤੁੱ ਛ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਗੜੀ ਪੂ੍ਿਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਏ। ਤੈਂਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ, ਭੋਪ੍ਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ 

ਜਨਵਾਜਸਆਂ ਲਈ ਦੱਸ ਲੱਖ ਿਮਹਾਂ ਕੀਤ ੇਸੀ, ਪੰ੍ਿ ਲੱਖ ਨੀਤਵਾਨ ਖਾ ਜਗਆ। ਲੱਖ ਜਸਕਦਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਦ ੋਲੱਖ ਲੜੀ'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਜਗਆ। 

ਜਿਹੜੇ ਦ ੋਰਜਹੰਦ ੇਸੀ, ਓਨਹ ਾਂ'ਚੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਪੰ੍ਿਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਮੱਜਲਆ। ਸਾਡ ੇਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਵਦਾ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਵੇਖਦ ੇਨੇ। ਗੋਜਰਆਂ ਨੂੰ  ਅਸੀਂ ਡਗ 

ਕੱੁਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਓਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦ ੇਨੇ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜਦਲ ਦ ੇਹਨ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੰੁਦੇ, 
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ਪ੍ਰ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਛਾਤੀ'ਤ ੇਸੱਪ੍ ਲੇਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੜੈ ੇਬਣ ਗਏ।ਜਨਕੀ ਤੋਂ ਜਨਕੀ ਚੀਜ਼ 

ਲਈ ਚਾਹ ਦ ੇਪੈ੍ਸੇ ਮੰਗਦ ੇਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਜਣਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਿੇ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਕਤਾਬ ਛਾਪ੍ਣੀ ਹੋਵ,ੇ ਿੇ ਜਵਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਪ੍ਬਜਲਸ਼ਰ ਉਸਨੂੰ  ਪੈ੍ਸੇ 

ਜਦੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ, ਸਾਡ ੇਦੇਸ਼'ਚ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਏ! ਸਾਲੇ! 
 
ਮੋਰ: ਆਵਦੀ ਆਤਮ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਕਰ! ਭਾਰਤ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ... 

(ਮੋਰ ਨੇ ਆਵਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਜਨਬੜੇੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਦ ਇਕ ਖੜਕ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਟਕੇ ਠਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਤੱਜਕਆ। ਸਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਜਪ੍ਆ 

ਸੀ, ਸੱਲ ਲੱਜਗਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਖਲੋਈ, ਗਾਲਹ ਉੱਤੇ ਗਾਲਹ ਜਦੰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਹੇਠੋਂ  ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਵੀਂ 

ਦੀਆਂ ਗਾਲਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਲਾਮੀ ਸੁਣੀ, 

'-----'। ਇਸ ਥਾਂ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਂਝ ਪੱ੍ਗ ਢਜਹ ਗਈ ਸੀ,'ਤ ੇਗਾਲਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਲੋਕ ਚੁੱ ਪ੍ 

ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਫਰ ਹੱਸੇ। ਜਫਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਕਹਾ, '-----'। ਸੱਚ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਕੱੁਝ ਨਾ ਕੱੁਝ ਜਨਕਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਜਰਆਂ ਨੇ 

ਸੁਜਣਆਂ, ਭਾਵ ੇਨੱਚਦ ੇਨਸ਼ੇ'ਚ ਸਨ। ਸਭ ਜਖੱਝੇ  ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਹਾਨਾ ਜਮਲ ਜਗਆ। ਵਰਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੈਂਡਾ'ਤ ੇਮੋਰ 

ਜਤਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਤੇ ਪ੍ਏ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ। ਚੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥ'ਚ ਹੁਣ ਚਾਕੂ ਸੀ) 

ਮੋਰ: ਓ ਜਸ਼ੱਟ 

ਗੈਂਡਾ: ਚਲ! 
* * * * * 
 
ਜਨਓਲੇ ਨੂੰ  ਚਾਕੂ ਚੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥ'ਚ ਜਦੱਸ ਜਗਆ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਸਭ ਨੂੰ  ਦੱਜਸਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਪ੍ਲਕਾਰੇ'ਚ ਕੱੁਝ ਬੰਜਦਆਂ ਨੇ ਚੈਂਗ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲ ਜਲਆ। 

ਪ੍ਰ ਚੈਂਗ ਤੇਿ ਸੀ, ਚਾਕੂ ਜਬਨ ਦੜੌਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੈਂਡੇ ਨੇ ਇਕ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਉਸ ਭੇੜੀਆ ਨੂੰ  ਝਰੱੁਟ ਭਜਰਆ, ਦੂਿੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ 

ਚੰਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੋਰ ਨੇ ਅਿੋਹੇ ਨੂੰ  ਦੱਬ ਜਲਆ। ਜਨਓਲਾ ਹੁਣ ਢਾਸੀ ਤਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਜਗਆ। ਪ੍ਰ ਢਾਸੀ ਨੇ ਆਵਦੇ ਹੱਥ ਉਪ੍ਰ ਕੀਤੇ; ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਪ੍ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਕਉਂ ਜਨਓਲੇ ਨੂੰ  ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਿੇ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੋਰ 

ਕੌਣ ਸਮਝੂਗਾ? ਸੱਪ੍ ਖੜਹ ਜਗਆ ਸੀ। ਭੇੜੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਸੀ; ਮੋਰ ਦ ੇਦੱਬੇ ਹੋਏ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਮੱਕਤਰ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਜਨਓਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜਹਗ ੇ

ਸੀ। ਗੈਂਡਾ ਭੇੜੀਆ ਉੱਤੇ ਬਜਹ ਜਗਆ, ਮੋਰ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ  ਬੰਨਹ  ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਸੀ। 
 
ਜਨਓਲਾ ਸੱਪ੍'ਤੇ ਪੈ੍ ਜਗਆ; ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਸੱਪ੍ ਨੂੰ  ਜਖੱਚ ਧੂਹ ਵਾਰੇ ਵਰਿ ਜਦੱਤਾ ਸੀ, 

ਪ੍ਰ ਓਹ ਨਹੀਂ ਸੁਜਣਆ। ਹੁਣ ਭੁੰ ਿੇ ਜਪ੍ਆ ਸੀ, ਬਾਲ ਵਾਂਗ ਕੰੁਡਲਦਾਰ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ, ਖੁਦ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਲੋਕ ਲੱਤਾਂ 

ਮਾਰੀ ਗਏ। ਢਾਸੀ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਨੂੰ । ਗੈਂਡ ੇਨੇ ਚੀਨੇ'ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱ ਟ ਜਦੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ 

ਬਾਹਰ ਚੂਹਾ ਸੁੱ ਟੀ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਿਾਕੇ ਓਹ ਵੀ ਸੱਪ੍ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਪ੍ਆ। ਪ੍ਰ ਢਾਸੀ ਭੇੜੀਆ'ਤ ੇਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪ੍ਸ ਅੰਦਰ ਆ ਜਗਆ। ਐਤਕੀਂ 

ਜਤੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੱੁਜਟਆ। ਕੱੁਟ ਜਵਚ ਇੱਕਠ ਸੀ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਿਰੂਰ ਰਘੇ ਨੇ ਅੱਿ ਜਸੱਖੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਹੱਟ ੇਕੱਟ ੇਸਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਜਵਚ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਘ ੇਨੂੰ  ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਠਂ ਆਕੜ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਰਾਇਆ। ਕਮਜਦਲ ਨਾਲ ਗੈਂਡੇ, ਮੋਰ ਅਤ ੇ

ਜਨਓਲੇ ਬਾਰੇ ਰਘੇ ਨੇ ਸੋਜਚਆ: ਜਤੰਨਈ ਂਹੱਡਾਂ ਜਵਚ ਪ੍ਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਚ ਗਏ। ਕੱੁਟ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤਾ। ਪੱ੍ਗ 

ਰਘ ੇਉੱਤੇ ਸੁੱ ਟ ਜਦੱਤੀ, ਬਦੇਰੇਗ ਧੌਂਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਲ ਹਵਾ ਫਰਨ ਫਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਹੁ ਫੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦਨ ਚੜਹ ਜਗਆ॥ 
 
ਙ 
 
ਜਗਆਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੱੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਅਜਗਆਨ ਸਾਂ, ਜਕਵੇਂ, ਜਕਉਂ ਅਤ ੇਜਕਥੋਂ ਇੱਥ ੇਪ੍ਹੰੁਚ ਜਗਆ ਸੀ। ਆਲੇ 

ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਸਬਜ਼ ਸੀ, ਹਜਰਆ ਭਜਰਆ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਢੱਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤ ੇਬੂਜਟਆਂ ਨਾਲ। ਰੱੁਖ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਛੂਹੰਦ ੇਸਨ। ਇਨੇ ਉੱਚ ੇਸਨ, 

ਜਕ ਗਗਨ ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿੰਗਲ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੇ੍ਟ'ਚ ਜਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਸਾਂ। ਪੇ੍ਟ ਪ੍ੀੜ ਨੇ ਮਨੈੂੰ  ਬਦਹਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
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ਸੀ। ਜਤਹਾਅ ਅਤ ੇਭੁੱ ਖ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕੱੁਝ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ; ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁੰ ਘਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਸੁਣਨ'ਚ 

ਕੰਨ ਜਤੱਖੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਣ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਸੁਗੰਧ ਸੁੰ ਘਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਕਾਰ ਲਭਣ ਲਈ ਨੀਝ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਤਲਾਸ਼ 

ਸੀ ਚੰਗੇ ਚੋਖੇ ਲਈ, ਸੁਆਦ ਮਾਸ ਲਈ।ਜਕਸੇ ਪ੍ਾਜਸਓਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪੈ੍ਰ-ਚਾਪ੍ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਇਕ ਟੁੱਕੜਾ 

ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੱਡੋਰੋੜੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਆਪ੍ ਜਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸਾਂ। ਸ਼ਜਹ ਲਾਉਣ'ਚ ਮਾਹਰ ਸਾਂ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦ 

ਜਸੱਜਖਆ, ਪ੍ਰ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸਾਂ, ਜਕਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਜਕਆ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਭੁੱ ਖ ਨਾਲ ਖਜਪ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। 
 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਦ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਜਕਥ ੇਤੁਰਦਾ ਜਫਰਦਾ ਸਾਂ। ਧੰੁਧਲ਼ੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਨ, 

ਰੋਜ਼ ਿੰਗਲ ਬੇਪ੍ਛਾਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸੀ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਾਣੀ ਲੱਭ ਜਗਆ, ਛੱਪ੍ੜ ਕੋਲ ਆ ਜਗਆਂ। ਪ੍ਾਣੀ ਜਵਚ ਆਵਦੇ ਜਬੰਬ ਵੱਲ 

ਝਾਜਕਆ। ਗੋਲ਼ ਕੰਨ, ਚੜੌਾ ਬੂਥਾ ਅਤ ੇਕੇਸਰੀਆ ਜਸਰ। ਮੁਖ ਭਜਰਆ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਜਖਆ; ਪ੍ਾਣੀ 

ਦੇ ਦਰਪ੍ਣ ਜਵਚ। ਰੰਗ'ਚ ਨਾਰੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਪ੍ਸ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪ੍ਸ ਝਾਕਦਾ ਸਾਂ॥ 
 
ਚ 
 
ਚੰਬੇ ਵੱਲ ਟਰੇਿੱਲਰ-ਵੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਈ; ਿੰਗਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਚੰਬੜਕੇ। ਪ੍ਹੁ ਫੱਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਟਰੇਿੱਲਰ ਨੂੰ  ਜਕਸੇ ਪ੍ਧਰੀ ਥਾਂ ਪ੍ਾਰਕ 

ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਣਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਾਂ, ਚਜਹਲ ਪ੍ਜਹਲ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਪੰ੍ਡ ਲਾਿਮੀ ਇਕ ਦ ੋਮੀਲ ਅੱਗੇ ਿਾਂ ਜਪੱ੍ਛ ੇਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ 

ਿੰਗਲ ਜਵਚ ਮੰਗਲ ਸੀ! ਸੂਰਿ ਉਦ ੇਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਉੱਡ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਿੰਗਲ ਦ ੇਮੱਧ; ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਣੀ ਡੂੰ ਘ ੇਖੂਹ ਦ ੇਪ੍ਾਣੀ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਅੱਥਰੂ। ਪ੍ਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੋਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤ ੇਬੈਠੀ। ਿਦ ਹਨੇਰੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦਾ, ਸੀਮਾ 

ਦੇ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਵਗਣ ਲੱਗਦੇ। ਜਨਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
 
ਇਕ ਜਦਨ, ਿਦ ਇਹ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜਤਿਾ ਕੀਤਾ, " ਮਂੂ ੈ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਫਨੋ ਕਰਨਾ ਏ"। ਓਂਕਾਰ ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ 

ਸੀ। ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੱ ਲਰ ਜਵਚ ਸੀ, ਕੇਟਲੀ ਦੀ। ਪ੍ਲ ਭਰ ਜਵਚ ਸੀਟੀ ਵੱਿੀ, ਹਵਾੜਹ ਕੱਢੀ, ਕੇਟਲੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਫ ਛੱਡਕੇ ਆਵਦਾ 

ਅਲਕ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵ।ੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਜਚਆ ਹੋਵ,ੇ ਜਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਿੁਆਬ ਜਵਚ ਜਸਰ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਓਂਕਾਰ 

ਦਾ ਿੁਆਬ ਉਡੀਜਕਆ। 
 
" ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਚਮੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈ੍ਜਸਆਂ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਨੰਬਰ ਪ੍ਤਾ ਕਰਲੂੰ ਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਸਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ  ਖ਼ਤ ਜਲਖ 

ਲਈ.ਂ.." 

" ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਿੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ" ਪੈ੍ਰ ਥਾਂ ਗੱਡ ਲਏ। ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਜਕਆ। ਅਸੀਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਚ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ, 

" ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਤਾ ਕਰਦਾਂ," ਜਫਰ ਚੋਰ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਜਦੱਤਾ, " ਓਨਹ ਾਂ ਜਚਰ ਆ ਲੈ"। ਸੀਮਾ ਨੇ ਸਰਨਾਵੇਂ ਵੱਲ ਝਾਜਕਆ। 

ਬਾਪੂ੍ ਨੇ ਆਵਦੀ ਧੀ ਦ ੇਕੇ ਪੈ੍ਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਗ ੇਘਰ ਰਜਹੰਦਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਕ ਸੰਪ੍ਤੀ। "ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਫਲਾਸਫ਼ਰ 

ਿੀ"॥ 
 
ਛ 
 
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਿੱਗੀ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਾਠਕ (ਜਟਰਜਬਊਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਰਪ੍ਟ ਜਲਖੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਿੋੜੀ 

ਤੋਂ ਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦ ੇਿੰਗਲ ਜਵਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਦੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਵੱਧਾਈ ਸੀ। ਿੱਗੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਿਾਣਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਿਾਨਵਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ  ਮਾਜਰਆ ਸੀ। ਕੇਹਰ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਆਵਦੇ ਜਸ਼ਕਾਰਗਾਹ'ਚ ਰਜਹਣਾ।ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਹੇੜਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪ੍ਰ, ਇਹ ਸ਼ੀਂਹ ਿਰੂਰ ਇਕ ਰਾਹੀ ਵਾਂਗ ਿੰਗਲ ਤੋਂ ਿੰਗਲ ਤੁਰਦਾ ਜਫਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਿੱਗੀ 
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ਨੂੰ  ਪੱ੍ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਸੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਮਨੀਪੁ੍ਰ ਦ ੇਿੰਗਲ ਜਵਚ ਵੀ ਆਹੂ ਲੱਜਭਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਐਨ ਬੰਦ ੇਵਰਗਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ 'ਤ ੇਓਹੀ ਜਨਸ਼ਾਨ ਸਨ। 

ਿੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਮਗਰ ਪੈ੍ ਜਗਆ।ਜਟਰਜਬਊਨ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱੁਝ ਨਾ ਕੱੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਖਦਾ ਸੀ। ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 

ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਫਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਿੱਗੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਜਪ੍ਆ। ਿਦ ਵੀ ਕੱੁਝ ਜਲੱਖਣ 

ਲਈ ਜਮਲਦਾ ਸੀ, ਜਟਰਜਬਊਨ ਨੂੰ  ਭੇਿ ਜਦੰਦਾ। 
 
ਹਾਨ ਕੂ ਦ ੇਟੋਲੇ ਨੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜਟਰਜਬਊਨ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ੜਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿੱਗੀ ਨੂੰ  ਸ਼ਤੈਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ 

ਲੱਗ ਜਗਆ।ਿਦ ਫੰਧ ਲੱਭ,ੇ ਪੁ੍ਲਸ ਨੂੰ  ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ, ਜਫਰ ਰੇਂਿਰਾਂ ਨੂੰ ।ਪ੍ਰ ਉਹ ਕੂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ 

ਜਕਸੇ ਨੂੰ  ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿੱਗੀ ਆਵਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਟਰਜਬਊਨ ਨੂੰ  ਭੇਿੀ ਜਗਆ। ਸੰਪ੍ਾਦਕ ਛਾਪ੍ੀ ਕਰੀ ਜਗਆ। 
 
 ਿਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਆਜਗਆ ਜਦੱਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਜਚੱਠੀ ਜਲਖਣ ਦੀ, ਿੱਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੇਖ ਜਟਰਜਬਊਨ ਜਵਚ ਛਜਪ੍ਆ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਜੜਆ। 

ਿੱਗੀ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਾਠਕ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਲਜਖਆ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੂ ਅਤੇ ਫੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਗਆ। 
 
ਜ 
 
ਜਿਹੜਾ ਜਕਹੜਾ ਚਾਹੰੁਦਾ, ਿਰੂਰ ਹੁਣ ਤਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਟਰੇਿੱਲਰ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਰੀ ਵਟ ਿਾਣਾ ਸੀ। ਹਥਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਚੌੜ ਚੁਪੱ੍ਟ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਵਾਂਢ ੇਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕਥੇ ਿਾਂ ਜਕਉ। ਸੀਮਾ ਵਕਤ ਕਟਦੀ ਰਜਹੰਦੀ। ਿਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਿਾਂਦੀ 

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਲਈ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਕਤ ੇਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਸਰਨਾਵਾਂ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ 

ਸਰਨਾਵੇਂ ਵੱਲ ਝਾਕੀ। ਅੱਿ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਜਲਖੰੂਗੀ, ਖਤ ਪ੍ਾaੂੂੂਂ'ਗੀ। ਜਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੂੰ ਗੀ। ਫਨੋ ਨੰਬਰ ਉਡੀਕ 'ਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ 

ਤਾ ਕੱੁਝ ਜਲਖੇ। ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹਾਲੇ ਜਦੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਬਜਹ ਕੇ ਜਲਖਣ ਲੱਗ ਪ੍ਈ। 
* * * * * 
 

ਜਪ੍ਆਰੇ ਮਾਤਾ ਿੀ, 
 
ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਮਨੈੂੰ  ਓਂਕਾਰ ਸਾਜਹਬ ਨੇ ਖਬਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਕ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ'ਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ ਪੈ੍ਸਾ ਹੁਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ। ਪੇ੍ਟ ਦੀ 

ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਹਰਜਸ਼ਤ ਹਾਂ। ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲੇ। ਤਸੁਾਂ ਨੇ ਪੂ੍ਰੀ 

ਤਰਹਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਜਲਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਜਖਝ ਹੈ। ਿੋ ਬੀਤ ਜਗਆ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਪੰ੍ਡਤ ਦੀ ਕੁਮੱਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ। ਜਫਰ 

ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪ੍ਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਮੱਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਵੱਜਦਆ ਅਤ ੇਰੀਟਾ 

ਕੈਸੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬਾਪੂ੍ ਿੀ ਤੰਬੋਲ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਿ ਕਲਹ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਿੀ ਹੋ? ਮੇਰੇ 

ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ'ਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਲਾਡਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਕਵੇਂ ਹੈ? ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ  

ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾਪੇ੍ ਨੇ ਜਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜਧਆਰਾ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪ੍ਤਵੰਤ ਪੁ੍ਰਸ਼ 

ਹੈ, ਪ੍ਰ ਬਹੁਤ ਅਿੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈ। 
 
ਪ੍ਜਹਲੇ ਜਦਨ ਮੈਨੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਲ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਨਹ  ਕੇ ਰੱਜਖਆ! ਮੈਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ ਮਾਂ! ਪ੍ਰ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਜਦਨ ਅਲੋਪ੍ ਹੋ ਿਾਂਦਾ, ਰਾਤ 

ਦੇ ਆਜਦ ਪ੍ਰਤ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਿੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਪ੍ਰ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਿੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵੱਸ ਹੈ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ 

ਜਦੱਤਾ ਨਹੀਂ!  ਹਰ ਰੋਿ ਆਵਦ ੇਟਰੇਿੱਲਰ ਨੂੰ  ਬੀੜ ਬਣ ਕੋਲੇ ਪ੍ਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਪੰ੍ਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈ੍ਸ ੇਦੇਣ ਲੱਗ ਜਗਆ। ਕਦ ੇਕਦਾਈ ਂ

ਜਚਤ ਕਰਦਾ ਬਸ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਿਾਵਾਂ! ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਕਤ ੇਹੋ। ਅੱਿ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਰਨਾਵਾਂ ਮਨੈੂੰ  ਜਮਜਲਆ। ਮਨ 

ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਿਾਵਾਂ। ਪ੍ਰ ਮੈਨੂੰ  ਸ਼ੱਕ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨਾ ਕੱੁਝ ਹੋ ਿਾਵ।ੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਿੀ ਅਤੇ ਓਂਕਰ ਨੇ ਿਰੂਰ 

ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਹੰੁਦੀ। ਪ੍ਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ, ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਜਹਲੀ ਵਾਰ ਤੱਜਕਆ, 
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ਬਾਬਾ ਿਾਪ੍ਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਮਨੈੂੰ  ਵੀ। ਪ੍ਰ ਿੋ ਜਦਨ ਉੱਤੇ ਜਦਨ ਚੜਹਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਬਦਲੀ ਿਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਨ 

ਹੰੁਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ! ਬਹੁਤ ਅਿੀਬ ਗੱਲ ਹੈ! 
 
ਰਾਤੀਂ ਿਦ ਮਨੈੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਤਾ ਜਦੱਤਾ, ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਿਵਾਨ ਬੰਦਾ ਖਲੋਇਆ ਸੀ! ਮੁਖ ਮੁਖਾਰਜਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ'ਚ ਕੋਈ ਜਫਲਮ 

ਦਾ ਤਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਹੱਕ ਚੜੌੀ, ਬਾਹਾਂ ਗਠੀਲਆਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਡਲੌ ਹੈ। ਕੁੜਤਾ ਪ੍ਤਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫੁਲਾਦ ਜਢੱਡ ਸਾਫ਼ ਜਦਸਦਾ, ਇਕ 

ਇਕ ਜਗਲਹਟ ਕੌਲੇ ਵਰਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ।ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਕੇਸਰੀ ਹਨ। ਦਾੜਹੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਮੈਂ ਨਾ ਜਕ ਸਮਝਦੀ 

ਹਾਂ, ਨਾ ਜਕ ਸਮਝਾ ਸੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਿਦ ਵੀ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦਾ ਕਪ੍ੜੇ ਲੀੜੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੰੁਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਵੰਨਹ ਦੀਆਂ 

ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਕਜਹੰਦੀ।ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ  ਹੀ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਿਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜਫਲਾਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਓਂਕਾਰ! ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਿਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਛੜੇਦਾ, ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ 

ਜਦਲ ਪ੍ਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੱੁਝ ਅਲੌਜਕਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਸਮਝ'ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 
 
ਇਕ ਰਾਤ ਿਦ ਘਰ ਆਇਆ (ਟਰੇਿੱਲਰ) ਡੁੱ ਡ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਤ'ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ  ਇਸ ਵਾਰੇ ਆਜਖਆ, 'ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਗਆ। ਜਬਕਲ 

ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ, " ਕੱੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ"। ਿਦ ਮੈਂ ਪੱੁ੍ਜਛਆ, " ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਿਾਈਏ?", ਉਸਨੇ ਜਖੱਝ ਕੇ ਿਵਾਬ ਜਦੱਤਾ, " ਨਹੀਂ"। ਮੈਂਨੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 

ਲੱਗੀ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਕੀ ਮੈਤੋਂ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਮੈਨੂੰ  ਜਕਉਂ ਮੰਜਗਆ? ਜਵਆਹ ਲਈ? ਿਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ? ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਬੁਰੀ 

ਕਾਮੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ  ਖਹੁਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ  ਜਗਣ ਜਮਥ ਕੇ ਜਧਿਾਅ ਹੈ, ਮੇਰ ਵੱਲ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦਲ 

ਪ੍ਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜਵਕਰਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਵੇਜਖਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਿੇ ਕੋਈ ਕਾਲ਼ਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਕੋਈ 

ਿੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ਼ ਿਵਾਨ ਕੁਆਰਾ ਿਾਪ੍ਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ  ਬਾਹਰਂੂੋ ਅਰੜਾਟ ਸੁਣੀ। ਿਦ ਮੈਂ ਬਾਰੀ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਜਕਆ, ਸਹੰੁ ਖਾ ਸੱਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਅਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਿੇ ਝਮਾਕੇ 

ਨਾਲ਼ ਆਦਮੀ ਲੱਜਗਆ! ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਸੁਪ੍ਨੇ ਵਾਂਗ! ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਮਨੈੂੰ  ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ 

ਹੋਵੇਗਾ, 'ਤ ੇਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਜਫਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ  ਜਮਲ਼ਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ 

ਹੈ। ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਮਲ ਿਾਵੇ'ਤੇ ਜਫਰ ਫਨੋ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੰੂਗੀਆਂ। 
 
ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਅਸਾਂ ਪੰ੍ਿਾਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਿਦ aੂੁੂ ੱਥ ੇਪ੍ਹੰੁਚੇ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਜਕਹਾ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ  ਉਸਦ ੇਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮੰਤਰਨ ਜਦਊਂਗਾ। 

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵੀ ਜਮਲ਼ਨ ਆ ਸੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਮਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਪ੍ਆਰੀ ਧੀ, ਸੀਮਾ॥ 
 
 
ਝ 
 
ਝੀਲ ਕੋਲ ਟਰਿੇੱਲਰ ਖੜਹਾ ਸੀ, ਿੰਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲੀ ਵਾਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਹੇ ਪ੍ਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੀਲ ਪੌ੍ਣ ਸਾਂ ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, 

ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੀਮਕ ਇਧਰ ਉਧਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਤਵ ੇਉੱਤ ੇਆਟ ੇਦ ੇਿੱਰੇ ਪ੍ਏ ਹੰੁਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਵੱਡਾ 

ਸੀ, ਉਸਦ ੇਜਚਹਰਾ ਚਕੋਰਾਂ ਲਈ ਛਾਣ ਮਾਰਦਾ, ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਝੀਲ ਉੱਤ ੇਆਵਦੇ ਜਚਲਕਾਰ ਜਟਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ, ਟਰੇਿੱਲਰ'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, 

ਓਂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿੰਘ'ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ, ਸੀਮਾ ਪੱ੍ਟੀ ਬੰਨਹ ਦੀ। ਓਂਕਾਰ ਅੱਧੋ ਸੁੱ ਧ ਬੇਪ੍ਰਦ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਆਜਖਆ, ਪ੍ਰ ਿਵਾਬ 

ਇਕੋ ਹੀ ਜਦੱਤਾ, " ਕੱੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੱੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ..."। ਇਸ ਮਾਿਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਸੀਮਾ ਨੇ ਖ਼ਤ ਜਵਚ ਪ੍ਤਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਾਣੀਓ ਪ੍ਾਣੀ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਪ੍ਰ ਜਫਰ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਚਸਕਦਾ ਿਖਮ ਗਪ੍ੀ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਸੋਜਚਆ, ਜਫਰ ਘੋਖ ਕਰੰੂਗੀ। 
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* * * * * 
 
ਕੱੁਝ ਜਦਨ ਬਾਅਦ... 
 
ਓਂਕਾਰ: ਜਚੱਠੀ ਭੇਿ ਜਦੱਤੀ ਸੀ? 

ਸੀਮਾ: ਹਾਂ ਿੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਮਲ ਜਗਆ? 

ਓਂਕਾਰ: ਆਹੋ। ਐ ਲੈ। 

ਸੀਮਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ( ਦੋਨੋਂ  ਜਬੰਦ ਲਈ ਗੁੰਗ ੇਹੋ ਗਏ) 

ਓਂਕਾਰ: ਅੱਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। 
ਸੀਮਾ: ਮਡੈੀਕਲ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਲੈਣ ਗਈ 

ਓਂਕਾਰ: ਜਕਉਂ? 

ਸੀਮਾ: ਪੱੁ੍ਛਦ ੇ"ਜਕਉਂ"? ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕਰਕੇ। ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰ... 

ਓਂਕਾਰ: ਨਹੀਂ! 

ਸੀਮਾ: ਮਨੈੂੰ  ਹੋਰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਗੋਲੀ ਜਕਵੇਂ... 

ਓਂਕਾਰ: ਤੈਨੂੰ  ਮੈਂ ਜਕਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.. 

ਸੀਮਾ: ਮੈਂ ਜਤਆਰ ਹਾਂ..ਥੋੜਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ.. ਿਰਾ ਕੁ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ..ਸੋਚੋ, ਮੈਨੂੰ  ਤੁਸਾਂ ਮਾਂ ਜਪ੍ਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ  ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ'ਤ ੇ

ਜਸਦਕ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? 

( ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਗਆ)। 

ਓਂਕਾਰ: ਸੀਮਾ ਤੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਲੜਕੀ ਏ।ਂ ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਡਣ ਪੱੁ੍ਠਾ ਕਰ ਜਦੰਦੀਆਂ।ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਿਾ ਪ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ  

ਮੰਨਦੀ ਐ?ਂ 

ਸੀਮਾ: ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ਼ ਰਜਹਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ। ਮਨੈੂੰ  ਕਈ ਅਿੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। 
ਓਂਕਾਰ: ਆਵਦੇ ਜਦਲ ਜਵੱਚ ਤੂੰ  ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਐ?ਂ ਰੱਬ ਨੂੰ , ਿਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ? 

ਸੀਮਾ: ਲੱਗਦਾ ਇਕ ਬਾਰ ਜਫਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ੇਹੋ। 
ਓਂਕਾਰ: ਰੱਬ'ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਆਦਮੀ'ਚ ਖਾਮੀ, ਗੜਬੜ, ਧਰਮ ਦੀਨ'ਚ... 

ਸੀਮਾ: ਇਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

ਓਂਕਾਰ: ਐ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ.. ਓਂਕਾਰ-ਿਗਤ, ਚਲਾ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਪ੍ਰ ਮੇਰਾ ਮੇਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਜਕਸ ੇਹੋਰ ਦਾ। ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ, ਮੇਰੇ 

ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਲਈ , ਨਰਕ ਲਈ ਵੀ, ਸਭ ਕੱੁਝ ਹਵਾਈ ਜਕਲੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਖਾਕ ਹੈ, ਬਸ ਐਸਾ ਵੈਸਾ... 

ਸੀਮਾ: ਤਸੁਾਂ ਪ੍ਾਗਲ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਬੋਲ ਰਜਹ ਹੋ? ਤ ੇਜਸਰ ਪੈ੍ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

( ਚੁੱ ਪ੍..ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ)। 

ਓਂਕਾਰ: ਸੀਮਾ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਇਕ ਫਾਲਤ ੂਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ੈਂਡਾ ਪੈ੍ਣਾ...ਖੇਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਿਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਬਕਦਾ, ਬੇਮਤਲਬ। ਪ੍ਰ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ  ਕੋਈ ਜਖਝ ਨਹੀਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਿੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਇਕ ਭਾਵਮਈ ਸੁਜਕਰਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾਂ। 

ਸੀਮਾ: ਸਮਝ ਗਈ। ਮਨੈੂੰ  ਤੁਸਾਂ ਆਵਦ ੇਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਪੂ੍ ਦ ੇਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਜਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ 

ਤੁਸਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ  ਮੰਨਦ ੇਨਹੀਂ... 

ਓਂਕਾਰ: ਮੈਨੂੰ  ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ  ਮੰਨਦਾਂ ਹਾਂ ਿਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ । ਕਦ ੇਰੱਬ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਕਦ ੇਬੰਦਾ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਪੱ੍ਕੀ ਏ, ਿੋ ਵੀ ਗਲਤ 

ਹੰੁਦਾ ਿਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ... ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਨੂੰ  ਦਰੂ ਰੱਜਖਆ, ਅਟੰਕ ਜਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਛਲੈਡਾਂ'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਦਾ। ਆਵਦ ੇਖਾਬਾਂ'ਚ 
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ਕੈਦ ਹਾਂ। ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਜਵਚ ਿਾਣ ਨੂੰ  ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਿੇ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਐ। ਰੱਬ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੋਸਾਨਾਂ'ਚੋਂ ਫੜਹਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 

ਹਾਂ। ਅਗੋਰਚ ਰੱਬ'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾਂ। ਕਾਹਤੋਂ ਆਪ੍ ਨੂੰ  ਧੰੁਧ ਜਪੱ੍ਛ ੇਲੁਕਾਉਣਾ? ਕਾਹਤੋਂ ਅਧੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਪੱ੍ਛ ੇਲੁਜਕਆ ਹਾਂ? 

ਸੀਮਾ: ਇਕ ਪ੍ਾਸ ੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ  ਆਦਮੀ ਿਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦਸਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੋਂ ਿੁਆਬ ਮੰਗਦ ੇ ਹੋ। 

ਓਂਕਾਰ: ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ  ਰੱਬ'ਚ ਮੰਨਦੀ eੂਂੂੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ'ਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਨੇ। ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹਾਂ ਿੇ ਖੁਦ ਜਵਚ ਕੋਈ ਇਤਕਾਦ ਨਹੀਂ? ਅੰਧਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਦਾ ਏ? ਸਾਡੇ'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਪ੍ਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੀ 

ਹੋਵੇਗਾ? 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਿਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਮਨੈੂੰ   ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ  ਆਤਮ ਜਗਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, 

ਸਭ ਕੱੁਝ ਵਾਰੇ ਸਮਝ। ਜਕਉਂ? 'ਤ ੇਿੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ  ਫੜਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਫਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਰਹਾ ਨਾ? ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ। ਆਸ ਪ੍ਾਸ 

ਸਾਨੂੰ  ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਮਲ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਸਤਮੀ ਆਦਮੀ, ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਆਦਮੀ, ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਹਾਕ। ਿੇ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ, 

ਜਫਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਕਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫੈਦਾ? ਿੀਵਨ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈਬਤ ਦਰੋਗ ਹੈ। ਝੂਠ। 

ਸੀਮਾ: ਿੇ ਰੱਬ'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਨਸਾਨ'ਚ ਮੰਨੋ। 

ਓਂਕਾਰ: ਬਾਹਰ ਬਾਰੀ'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਜਖਆ? ਇਸ ਦਨੁੀਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਰਾਪ੍, ਇਕ ਲਾਹਨਤ ਪ੍ਈ ਏ। ਕਈ ਬਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾਂ, 

ਤੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ। ਸਰਾਪ੍ ਦੀ ਵਿਹਾ ਹੈ। 
(ਖਮੋਸ਼ੀ) 

ਸੀਮਾ: ਚੱਲ ਦਸੋ...॥ 
 
 
ਞ 
 
"ਜਿਆਨੋ ਬੋਲੈ ਆਪੇ੍ ਬੂਝੈ, 

  ਆਪੇ੍ ਸਮਝੈ ਆਪੇ੍ ਸੂਝੈ॥" 
 
* * * * * 
 
ਜਕਉਂ, ਜਕਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਇੱਥ ੇਆਇਆਂ? ਸੱਚ ਮੁੱ ਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਗਮ ਜਕੱਥ ੇਸੀ? ਜਗਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਜਸਰਫ਼ ਘੁਰਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਧਆਨ ਆਗਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹਾੜਬਾ ਵੱਲ। ਪੇ੍ਟ ਦੀ ਅੱਗ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। 

ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੱੁ੍ਟਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਟੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਭੁੱ ਖ ਬੋਲੇ, ਜਸਰਫ਼ ਭੁੱ ਖ ਸੁੱ ਝੇ। ਿੰਗਲ ਜਵਚ ਜਸ਼ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ੇਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਨ, ਸਰੂ ਿਾਂ 

ਚੂਚਾ। ਖੋਹ ਖਾ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ । ਹਰ ਰੋਿ ਇਵੇਂ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਿ ਿੰਗਲ ਜਬਗਾਨਾ ਸੀ। ਓਪ੍ਰਾ ਥਾਂ। ਭੁੱ ਖ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੱੁਝ ਮਾਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ 

ਕੀ ਸਮਝਣਾ? 
 
ਨੱਕ ਆਵਦਾ ਉਪ੍ਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰ ਘਦਾ ਸਾਂ। ਪ੍ਵਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਕ ਮਾਰ ਦੀ ਮਜਹਕ ਜਲਆਂਦੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ  ਆਵਦੇ ਮੰਨ ਜਵਚ ਖਾ ਜਗਆਂ। ਹਵਾ 

ਮਗਰ ਤੁਰ ਜਪ੍ਆਂ, ਹਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ'ਚ। ਕਾਹਲੇ ਕਾਹਲੇ ਕਦਮੀਂ ਘੁੰ ਮਕੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਵੱਲ ਨੱਜਸਆਂ। ਪ੍ਵਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ  ਉਸ ਹਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਲਆ ਕੇ 

ਖੜਹਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਲੰਬ ੇਝਾਟਜਲਆਂ ਜਪੱ੍ਛੇ ਲੁੱ ਕਜਆ ਸਾਂ। ਆਪ੍ਨੂੰ  ਉਰਾਂਹ ਪ੍ਰਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਹਰਨ ਵੱਲ ਜਵੰਨਹ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ। ਹਰਨ ਦ ੇਕੰਨ ਖਲੋਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ  ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ  ਮਜਹਸੂਸ ਸੀ, ਜਕ ਕੱੁਝ ਸ ੇਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛਹੀ'ਚ ਜਤਆਰ 

ਸੀ। ਹਰਨ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਂਬਾ ਜਛੜ ਜਗਆ, ਮੜੁਹਕੋ ਮੁੜਹਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਕੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਤ ੇਜਕਸ ਪ੍ਾਸੇ ਨੂੰ  ਨੱਠਾਂ। ਮੇਰੀ 

ਜਕਸਮਤ ਸੀ ਜਕ ਪ੍ਵਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱੁਖ ਿੇਲਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦੇਖਦਾ, ਉਸਨੂੰ  

ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਜਦਸਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੁੰ ਗੀ ਮਾਰੀ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਸੱਿੇ ਪ੍ਾਸ ੇਜਗਆ। ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਂ। ਸਬਜ਼ਾਂ'ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੌਕੜੀ ਭਰੀ, ਪ੍ਰ 

ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪ੍ਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੈੂੰ  ਵੀ ਡਰਾ ਜਦੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਛਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਲ ਦੜੌ ਜਗਆ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਡੱਗ ਜਪ੍ਆਂ। ਉਸ 
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ਪੱ੍ਲ ਜਵਚ ਲੱਤ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮਾਸ ਗਰਮ ਪ੍ੀੜਹ ਨਾਲ਼ ਦੱਝ ਜਗਆ। ਮੈਂ ਵਾਪ੍ਸ ਖੜਤੋਾ। ਹੈਰਾਨ, ਪੈ੍ਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਖਸ਼ਕ ਗਈ। ਮੈਂ 

ਜਿਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਝਾਜਕਆ। 
 
ਚਾਰ ਿਾਂ ਪੰ੍ਿ ਬਾਂਦਰ ਬਣਮਾਣਸ ਵਰਗ ੇਿਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੜੌਦ ੇਸਨ। ਅਿੀਬ ਸਨ, ਜਪੰ੍ਜਡਆਂ'ਤ ੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤ ੇਆਵਦ ੇਜਪੱ੍ਛ ੇਪੈ੍ਰਾਂ'ਤ ੇ

ਨੱਠਦੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਖੱਲ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛਮਕ ਵੱਧਾਉਂਦ ੇਸੀ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਸ'ਚੋਂ ਖੂਨ ਜਨਕਲਦਾ 

ਸੀ। ਹੁਲੜ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਮੈਂ ਜਤੱਤਰ ਹੋ ਜਗਆਂ। 
 
ਮੈਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਅੱਿ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਭੱਜਿਆ! ਪ੍ਰ aਨਹ ਾਂ ਦ ੇਟਾਹਣੀਆਂ'ਚੋਂ ਕੱੁਝ ਭਤੂ ਨੇ 

ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ। ਸੀਰ ਫੁੱ ਟਦੀ, ਟੰਗ ਦੁੱ ਖਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਿੰਘ ਉੱਤੇ ਿਖਮ, ਫੱਟਜੜਆ ਤੁਰਦਾ ਸਬਜ਼'ਚ ਲੁੱ ਕ 

ਜਗਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਤ ਦੁਖੇ। ਹਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬ ੂਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਚਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਢਦਾਂ! ਪ੍ਰ ਿਦ ਸਜੋਚਆ 

ਜਕਵੇਂ ਟਾਹਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਗ ਥੁੱ ਕੀ, ਜਕਵੇਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੰਙ ਮਾਰਦਾ, ਭੁੱ ਖਾ, ਡਰ ਨਾਲ਼ ਚੁੱ ਪ੍ ਚਾਪ੍ ਥਾਈ ਂਬੈਠ ਜਗਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਜਮਲਨਾ 

ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰ ਕੱੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ  ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! 
 
ਬੱਚ ਬੱਚ ਕੇ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਜਬੰਦ ਲਈ ਹਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਪ੍ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱ ਖ ਨੇ ਰਜਹਮ ਪ੍ਰਹਾਂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਫਰ 

ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਜਗਆਂ, ਲੰਙ ਮਾਰਦਾ। 
 
ਜਿਆਨੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪੇ੍ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, 

ਨਹੀਂ ਸਮਝੈ, ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ॥ 

 


