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ਿਜੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਤਲ’ : ਇਕ ਅਿਧਐਨ

ਡਾ. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ‘ਿਜੰਦਰ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਤਲ’ ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਿਹ ‘ਮੁਹੱਬਤ"’
ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਜ"ਦੀ ਪਰੰਪਰਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁ ਲ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਿਤ* + ਮਨੋਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਨਾਲ ਫਰੋਲਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ
ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮ", ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਵਰਗੇ ਿਨਕਟ-ਭਾਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤ* ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਿਵਚ ਕੰਮ
ਕਰਦੀ* ਬਾਰੀਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤ" + ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਜੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਪਤਾ ਮਰਣ ਕੰਢੇ
ਿਪਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਵਚ ਇਸ ਪਾਤਰ ‘ਿਵਜੈ’ ਦਾ ਬਾਪੂ
ਿਬਲਕੁ ਲ ਮਰਣ ਕੰਢੇ ਿਬਸਤਰ ਿਵਚ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਪਆ ਹੈ। ਿਵਜੈ ਦੀ ਮ" ਿਜਸ+ ਉਹ
‘ਬੀਬੀ’ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਸਰਫ ਓਪਰੇ
ਿਜਹੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਿਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨ;" ਪਾਤਰ" ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਰ;" ਦਾ
ਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ;" ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬੀਬੀ + ਕਿਹਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ:
“ਤੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।”
ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵਜੈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੁ ਝ ਅਜਨਬੀ ਿਜਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਮਤੂ ਵੇਲੇ
ਉਸ+ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜ" ਅਫਸੋਸ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁ ਝ ਦੇਖਕੇ
ਵੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਿਰਹਾ। ਹੋਰ ਤ" ਹੋਰ ਉਸ+ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ" >ਪਰ ਹਾਸਾ
ਵੀ ਆ ਿਰਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ;" ਦੋਹ" ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇਨ;" ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਰਸ਼ਿਤ* ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਦੀ ਘਾਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਕਹਾਣੀ ਇਨ;" ਕਾਰਣ" ਦੀ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਡੂ ੰਘਾਈ ਿਵਚ ਜ"ਦੀ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਵਜੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਿਤ* ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਿਵਚ ਡੁ ੱਿਬਆ ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਚਿਲਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੋਂ ਕਹਾਣੀ
ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ" ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ+ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਹਮੇਸ਼" ‘ਮਨਮਤਾ’ ਲਗਦਾ ਸੀ।
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ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੱਦ ਪੁਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁ ਲ ਬੇਵੱਸ ਹੋਕੇ
ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਿਗਆ। ਇਸ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਰ;* ਦੀ ਗਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਿਬੰਬ ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਬਾਪੂ + ਪੂਰੀ ਤਰ;" ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ ਜ" ਿਫਰ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਅਤੀਤ ਿਵਚ
ਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪੂ + ਬੇਜਾਨ ਮੰਜੇ >ਪਰ ਿਪਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ+ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ
ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਫਰ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਜਾਕੇ ਇਸ
ਡਰ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਿਨਜੀ
ਅਨੁਭਵ" ਿਵਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਿਚ* ਨਾਲ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲ + ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਿਦ* ਿਵਜੈ + ਲਤਾੜਕੇ ਦੂਰ ਭਜਾ
ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਿਜਹੀ* ਗੱਲ" ਸਨ ਿਜਸਨੇ ਿਕ ਿਵਜੈ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਮਲਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਵਜੈ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚੋਂ ਿਬਲਕੁ ਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਬਾਪੂ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਿਮਹਨਤੀ
ਕਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ । ਉਸਦੇ ਮਨ
ਿਵਚ ਬਾਪੂ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਿਬਲਕੁ ਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਇਕ ਿਪਤਾ ਘਰ
ਦੀ* ਆਰਿਥਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ* ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ >ਥੇ ਿਵਜੈ ਦੀ ਪੜ;ਾਈ ਆਿਦ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ;" ਇਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਪਤਾ >ਪਰ ਆਰਿਥਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ
ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਨਫਰਤ ਉਸ+ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ* ਹੱਦ" ਕਾਰਣ ਕੁ ਝ ਬੋਲ
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਾਪੂ ਪਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੋਹ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ
ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਪਿਹਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਿਬੰਬ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਵਜੈ ਆਪਣੇ ਆਪ + ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ" ਦੀ* ਅੰਦਰ ਦੱਬੀ* ਤਕਲੀਫ" + ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ +
ਵੀ ਿਵਜੈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸ"ਝ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੀਬੀ ਦੀ* ਇਨ;" ਗੱਲ" ਤੋਂ ਪਗਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ:
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“ਿਫਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਿਲਆਵ"।”
“ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣ + ਿਚੱਤ ਕਰਦਾ?”
“ਮੇਰਾ ਿਚੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ;ੈ।”
ਿਚੱਤ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲ ਅਸਲ ਿਵਚ ਦੋਹ" ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ"ਝੀ ਮਨੋ ਸਿਥਤੀ* ਦੀ ਗਲ
ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ* ਸੰਵੇਦਨਾਵ" ਤੇ ਭਾਵਨਾਵ" + ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਈ ਦੂਜੀ ਤੀਵੀਂ ਕਾਰਣ ਜੋ ਅਿਲਹਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਿਗਆ ਸੀ, ਿਵਜੈ ਉਸਦਾ ਿਸਰਫ ਮੂਕ ਗਵਾਹ ਸੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਪੱਧਰ >ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਭਾਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਭੋਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁ ਝ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਬੀਿਤਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ + ਿਨਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਵਜੈ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਿਕ:
“ਜਨਾਨੀ ਸਮਝਦੀ* ਬਈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤ" ਉਨ;" ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਿਕਉਂਜੁ ਉਹ
ਇਹ ਸਮਝਦੀ* ਬਈ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬੋਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਮ" ਦੇ ਪੱਖ ਿਵਚ ਬੋਲੂਗਾ। ਫੇਰ ਤ" ਪੁੱਤ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ
ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਰੀਕ" +... ’ਤੇ ਵੀ ਨ;ੀ ਮਾਰਦਾ।”
ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ;" ਇਨ;" ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਰੀਕ" ਵ"ਗ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੂਰੀ
ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਇਨ;" ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਵ"ਗ ਖੜ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਵਜੈ ਅਤੇ ਕ"ਤਾ + ਬਾਪੂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ।
ਿਵਜੈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ* ਸਾਰੀ* ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ" + ਯਾਦ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮ" ਨਾਲ ਜੁੜੀ* ਸੰਵੇਦਨਾਵ" ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ + ਇੱਕ ਿਮੱਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਿਦ* ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨ" ਿਫਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ
ਮਨੋਦਸ਼" ਿਵਚ ਉਸ+ ਬੀਬੀ ਵਲੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਓਪਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵਲੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ
ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਓਪਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਜਦ ਉਹ ਬੀਬੀ + ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਹ ਟੋਲਿਦ* ਵੇਖਦਾ
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ਹੈ ਤ" ਉਸ+ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਗੁ ੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਿਵਚ ਭਰੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ"ਿਕ
ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਵਜੈ ਿਫਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਰਦਨ + ਗਹੁ
ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਤ" ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਿਦੱਤਾ। ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਿਵਜੈ ਦੀ ਮਨੋਸਿਥਤੀ
ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨਾਲ ਇਕਿਮਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵਸੀ, ਇਸ ਨਫਰਤ ਅਤੇ
ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ + ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਤਕ, ਪੂਰਾ ਹੁੰਿਦ* ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਿਕ
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਵੀ >ਿਠਆ। ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹਾਲਤ
ਿਵਚ ਮੌਤ ਕੰਢੇ ਪਏ ਬਾਪੂ + ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਿਦ* ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫਰਤ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਉਸ+ ਸਰੀਕ" ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ + ਮਰਿਦ* ਹੋਇ* ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਿਦ* ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ;" ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਜੰਦਰ + ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ" ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚੋਂ ਮੂਹਰੇ ਿਲਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮ", ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਿਰਸ਼ਤੇ + ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਿਵਚ ਲੈ
ਜਾਕੇ ਘੋਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਵੇਕਲਾ >ਦਮ ਹੈ।
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