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ਅ�ਧੀ ਛ��ਟੀ ਹਲ� ਹ�ਈ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਹਲਾ ਹਲਾ ਹ� ਗਈ । ਿਤ�ਨ ਮ��ਡ� ਸਕ�ਲ
ਦ� ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਆਏ ਤ� ਉਹਨ� ਿਵ�ਚ� ਇ�ਕ ਗ�ਰਜੀਤ � ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦ�
ਸਾਹਮਣ� ਕ��ਟਣ ਲ�ਗਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਨਾਲ ਵਾਲ� ਹਟਾਉਂਦ� ਉਦ� ਤ�ਕ
ਗ�ਰਜੀਤ ਥ�ਲ� ਿਡ�ਗ ਕ� ਕਾਫ਼ੀ ਕ��ਟ ਖਾ ਚ��ਿਕਆ ਸੀ । ਟੀਚਰਜ਼ ਦ�
ਪਹ��ਚਣ ਤ�ਕ ਸਾਰ� ਮ�ੜ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਮ�ੜ ਗਏ ਸੀ ।
ਿ��ਸੀਪਲ � ਹ�ਡ� ਪ�ਰ� ਦੀ ਪ� ਗਈ ,ਸਕ�ਲ ਦੀ ਕੀ ਪੜਤ ਰਿਹ ਗਈ ਿਕ
ਕ�ਈ ਇ�ਝ ਬਾਹਰ� ਆ ਕ� ਕ��ਟ ਕ� ਚਲਾ ਿਗਆ । ਤ�ਰ�ਤ ਪ�ਿਲਸ � ਫ�ਨ
ਖੜਕਾਇਆ ਿਗਆ । ਤ� ਅ�ਧ� ਕ� ਘ�ਟ� ਚ ਪ�ਲੀਸ ਸਕ�ਲ ਚ ਸੀ ।
ਪਤਾ ਲ�ਿਗਆ ਿਕ ਕ��ਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚ ਇ�ਕ ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦ�
ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਭਾਈ ਪਰਿਮ�ਦਰ ਉਰਫ ਪ�ਮਾ ਸੀ । ਨਾਲ ਉਸਦ� ਦ� ਹ�ਰ
ਦ�ਸਤ ਸੀ ।





ਖ�ਰ ਅਗਲ� ਦ� ਘ�ਿਟਆ ਚ ਹੀ ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਘਰ ਤ� ਿਤ�ਨ� � ਚ��ਕ ਿਲਆ ਸੀ
। ਿ��ਸੀਪਲ ਤ� ਸਟਾਫ ਿਤ�ਨ� ਮ��ਿਡਆ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਠਾਣ� ਖੜ�� ਸੀ ।
ਪ�ਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ� ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ��ਿਛਆ ਤ� ਇਹ ਿਨ�ਕਿਲਆ ਿਕ
ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਪਰਸ� ਸਕ�ਲ ਚ ਕ�ਝ ਨ�ਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਮਨ ਦ� ਮਾਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ
। ਕਲਾਸ ਚ ਹ�ਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਮਨ ਨ� ਨਾ ਟੀਚਰਜ਼ � ਦ�ਿਸਆ ਸੀ
ਨਾ ਘਰ ।

ਪਰ ਜਦ� ਲਹ� ਨਾਲ ਿਲਬੜੀ ਸ਼ਰਟ ਉਸਦੀ ਮ�ਮੀ ਧ�ਣ ਲ�ਗੀ ਿਫਰ ਘਰ
ਦ�ਸਣਾ ਹੀ ਿਪਆ । ਤ� ਉਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਬਿਣਆ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵ�ਖ ਕ� ਪ�ਮ� �
ਤੜ ਚੜ ਗਈ ਸੀ । 
ਪ�ਮਾ ਜ� ਸਕ�ਲ� ਹਟ ਕ� ਜਵਾਨੀ ਦ� ਰ�ਹਦਾਰ ਕਾਲ ਚ �ਵ�ਸ਼ ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ
ਭਰਾ ਨਾਲ ਹ�ਈ ਿਜਆਦਤੀ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤ� ਅਗਲ� ਿਦਨ ਹੀ ਸਕ�ਲ
ਚ ਜਾ ਕ� ਗ�ਰਜੀਤ ਕ��ਟ ਧਿਰਆ । ਸਕ�ਲ �ਬ�ਧਕ ਤ� ਮ�ਹਰਤਬ ਬ�ਿਦਆ
ਨ� ਿਵ�ਚ ਪ� ਪਵਾ ਕ� ਸਮਝ�ਤਾ ਕਰਵਾ ਿਦ�ਤਾ । ਮ��ਡੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ �
ਿਕ�ਥ� ਤ�ਕ ਲੜਦ� ? ਗ�ਲ ਆਈ ਗਈ ਹ� ਗਈ,ਮ�ੜ ਅਿਜਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕ� ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਜ਼ਮਾਨਤ ਤ� ਪ�ਮ� ਤ� ਉਸਦ� ਦ�ਸਤ� �
ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ । ਗ�ਰਜੀਤ ਕ�ਲ� ਵੀ ਮ�ੜ ਕਲਾਸ ਚ ਿਕਸ� ਬ�ਚ� � ਇ�ਝ ਨਾ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਿਲਖਵਾ ਲਈ । 

ਪ�ਮਾ ਭਾਵ� ਉਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਠਾਣ� ਿਗਆ ਸੀ ।ਪਰ ਉਸ � ਨਹ�
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮ�ਹ ਠਾਣ� ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹ� । ਤ� ਇਹ ਉਸਦ�
ਘਰ ਵਰਗਾ ਹ� ਜਾਏਗਾ । ਉਸਦਾ ਅ�ਨ�ਾ ਝ�ਟ� ਵਰਗਾ ਜ਼�ਰ ਸ� ਹਰ ਪਲ
ਉਸ� ਬ�ਰ� ਲ�ਗਣ ਵਾਲ� ਬ�ਿਦਆ � ਕ��ਟ ਧਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਬ�ਸ ਚ��ਪ ਸੀ । 
ਖ�ਰ ਸਭ ਘਰ ਆ ਗਏ । ਅਗਲ� ਿਦਨ ਮ�ੜ ਤ� ਲੀਹ ਤ� ਆ ਕ� ਸਕ�ਲ ਚ
ਆ ਗਏ ਸੀ ।ਪਰ ਿਕਸ� � ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ





ਿਕਹੜੀ ਗ�ਲ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕ� ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਰਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹ�ਈ ਸੀ ।
ਿਹਸਾਬ ਦ� ਪੀਰੀਅਡ ਿਵਹਲਾ ਸੀ ਤ� ਸਾਰ� ਿਵਹਲ� ਬ�ਠ� ਸੀ । ਅਿਜਹ� ਵ�ਲ�
ਬਾਰ੍ਹਵ� ਕਲਾਸ ਵਾਲ� ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭ�ੜ ਲ�ਦ� ਤ� ਜ�ੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕ� ਆਪ�
ਆਪਣੀ ਜ�ੜੀਦਾਰ ਕ�ਲ ਬ�ਠ ਜ�ਦ� ਸੀ । 
ਚੜ�ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਉਹ ਅਠਾਰਵ� ਸਾਲ � ਟ�ਪ ਗਏ ਸੀ ।ਤ� ਹਾਣ ਦ� ਮ��ਡ�
ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਬ�ਠਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਸ� ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਸੀ । ਰਮਨ ਵੀ ਉ�ਠ ਕ�
ਹਰਮੀਤ ਕ�ਲ ਜਾ ਬ�ਿਠਆ ਉਸਦੀ ਸਹ�ਲੀ ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਉ�ਠ ਕ� ਆਪਣ�
ਦ�ਸਤ ਦ� ਬ�ਚ ਤ� ਸੀ । 35-40 ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ 10-12 ਜ�ੜੀਆ ਂਸੀ ।
ਸਟ�ਗ ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਸੀ ਜ� ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਗ�ਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜ� ਬਹ�ਤ ਹੀ
ਪੜਾਕ� ਸੀ । ਉਹ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹ� ਟੀਚਰ ਦ� ਆਉਣ ਦੀ ਸ�ਹ ਰ�ਖਦ� ਸੀ ਿਕ
ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਸਭ ਦ�ਰ ਹ� ਜਾਣ । 

ਰਮਨ ਹਰਮੀਤ ਕ�ਲ ਬ�ਠਾ ਤ� ਉਸ� ਅ�ਜ ਉਹ ਸਵ�ਰ ਤ� ਹੀ ਇ�ਝ ਚ��ਪ
ਚਾਪ ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸਵ�ਰ� ਸਕ�ਲ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਹਨ� ਦਾ ਿਮਲਣ ਦਾ
ਪਲ�ਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲ�ਟ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ
ਕਰਕ� ਨਾਰਾਜ਼ ਹ� । ਉਸਦ� ਿਸਰ ਸ��ਟੀ ਕ�ਲ ਜਾ ਕ� ਉਹ ਵੀ ਉਸ� ਕਲਾਵ�
ਚ ਭਰਕ� ਉ�ਝ ਹੀ ਿਸਰ ਰ�ਖਕ� ਬ�ਚ ਤ� ਨਾਲ ਹੀ ਬ�ਠ ਿਗਆ ਸੀ । ਅ�ਜ
ਸਵ�ਰ� ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਲਈ ਉਸਨ� ਸ�ਰੀ ਿਕਹਾ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ
ਿਸਰ ਚ��ਕ ਕ� ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਸੀ । ਪਰ ਨਾ ਿਮਲ
ਸਕਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਐਦ� ਦੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਰ�ਇਆ ਜਾਵ� । ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦ�
ਕ�ਨ ਚ ਹ�ਲੀ ਦ�ਣ� ਿਕਹਾ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਿਪ�ਛ� ਮ��ਹ ਘ�ਮਾ ਕ� ਵ�ਿਖਆ
,ਗ�ਰਜੀਤ ਉਹਨ� ਵ�ਲ ਹੀ ਵ�ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਘਟੀਆ
ਸਮਾਈਲ ਸੀ । ਉਸਨ� ਮ�ੜ ਰਮਨ ਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਿਲਆ ਤ� ਪਤਾ
ਨਹ� ਿਕ�ਝ ਉਸ ਕ�ਲ�� ਸਭ ਦ�ਸ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਉਹ ਰ�ਣ ਲ�ਗੀ । 
ਰਮਨ ਨ� ਸ�ਣਦ� ਸ�ਣਦ� ਹੀ ਿਪ�ਛ� ਵ�ਲ ਵ�ਿਖਆ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਪ�ਰ� ਹਾਸ� ਚ





ਆਪਣ� ਨਾਲ ਿਦਆਂ � ਕ�ਝ ਦ�ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਮ��ਠੀ � ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਤ�
ਗ�ਲ� � ਫ�ਲਾ ਕ� ਹਰਮੀਤ ਵ�ਲ ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਦਾ ਹ�ਇਆ ਬਲ� ਜ�ਬ ਦ�
ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਕ� ਹ�ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਆਮ ਕਰਕ� ਚ��ਪ ਸ਼�ਤ ਤ� ਲੜਾਈ ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਰਮਨ ਨਾ ਤ�
ਹਰਮੀਤ ਕ�ਲ� ਸ�ਣਕ� ਚ��ਪ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਹ�ਸ ਹ�ਸ
ਕ� ਆਪਣੀ ਕਰਤ�ਤ ਬਾਕੀ ਸਭ � ਦ�ਸਣ ਤ� ਉਹ� ਹ�ਰ ਵੀ ਰ�ਹ ਚੜ
ਆਇਆ ਸੀ । 
ਉਹ ਇ�ਕਦਮ ਸੀਟ ਤ� ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਬ�ਚ ਤ� ਬ�ਠ� ਹੀ ਗ�ਰਜੀਤ � ਗਲ� �
ਫ਼ੜਕ� ਕ�ਝ ਪਲ� ਚ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਘਸ��ਨ ਜੜ ਿਦ�ਤ� । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ
ਬਾਕੀ ਉਸ� ਛਡਾਉਂਦ� ਆਪਣ� ਬਚਾ ਲਈ ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਹ�ਥ ਚ ਬ�ਚ ਦਾ
ਕ�ਈ ਪ�ਚ ਆ ਿਗਆ ਉਸਨ� ਉਹੀਓ ਰਮਨ ਦੀ ਢ�ਹੀ ਚ ਗ�ਡ ਿਦ�ਤਾ । ਪਰ
ਰਮਨ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸਦ� ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹਨ� ਨ� ਛ�ਡਾਇਆ
ਤ� ਕਲਾਸ ਇ�ਝ ਦੀ ਕ��ਟ ਮਾਰ ਤ� ਹ�ਕੀ ਬ�ਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ । 
ਮਸ� ਛ�ਡਾ ਕ� ਦ�ਵ� � ਅਲ�ਗ ਕੀਤਾ । ਜ� ਗ�ਲ ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਥ�ੜ�� ਕ� ਲ�ਕ� �
ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ � ਪਤਾ ਲ�ਗ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜਤ ਰ�ਖਣ
ਲਈ ਲੜਾਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਤ�ਕ ਨਾ ਗਈ ਸਗ� ਕਲਾਸ ਚ ਹੀ ਸ�ਲਝਾ ਲ�ਣ ਦਾ
ਫ�ਸਲਾ ਹ�ਇਆ। ਰਮਨ ਨ� ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ � ਸਾਫ ਤ� ਕੀਤਾ । ਪਰ ਿਫਰ
ਵੀ ਕ�ਝ ਦਾਗ ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ । ਪ�ਚ ਦ� ਜ਼ਖ਼ਮ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਡ��ਗਾ ਸੀ । ਘਰ
ਮ�ਮੀ � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ ਤ� ਿਫਰ ਪ�ਮ� � ,ਤ� ਇ�ਝ ਇਹ ਲੜਾਈ ਠਾਣ� ਤ�ਕ
ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ । 
ਪਰ ਲੜਾਈ ਹਰਮੀਤ ਕਰਕ� ਹ�ਈ ਸੀ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਿਸਰਫ ਕਲਾਸ � ਸੀ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਜ� ਵੀ ਗ�ਪਤ ਸੀ । ਠਾਣ� ਤ� ਵਾਿਪਸ ਆ ਕ� ਕਲਾਸ ਚ
ਭਾਵ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮ�ਗ ਲਈ ਸੀ ।
ਪਰ ਰਮਨ � ਹ�ਣ ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਉਸ ਿਦਨ





ਸਵ�ਰ� ਲ�ਟ ਹ� ਜਾਣਾ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦਾ ਓਥ� ਜਾਣਾ ਿਜ�ਥ� ਉਸਨ� ਹਰਮੀਤ �
ਿਮਲਣਾ ਸੀ ਜਰ�ਰ ਹੀ ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਦ�ਸਤ ਿਦਲਜੀਤ ਦੀ ਗ�ਦਾਰੀ ਹ� ।
ਉਹ ਹ�ਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸ�ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । 
ਤ� ਓਧਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਇ�ਝ ਦ� ਕਾਰਨਾਮ� ਤ� ਉਸਦ� ਯਾਰ� ਦੀ ਜ��ਡਲੀ �ਭਾਿਵਤ
ਸੀ । ਿਕਸ� ਸਕ�ਲ ਚ ਜਾ ਕ� ਇ�ਝ ਕ��ਟ ਦ�ਣ ਨਾਲ ਉਸਦ� ਬ�ਡਰ ਤ�
ਬ�ਿਕਰਕ ਸ�ਭਾਅ ਦੀ ਸਭ �ਸ�ਸਾ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ । ਇਹ� ਹ�ਲਾਸ਼�ਰੀ ਉਸਦ�
ਕਦਮ� � ਕ��ਟਮਾਰ ਦ� ਇਸ ਰਾਹ ਤ� ਹ�ਲਾਸ਼�ਰੀ ਦ� ਰਹ� ਸੀ । ਮ� ਬਾਪ �
ਵੀ ਇਹ� ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮ��ਡ� ਨ� ਿਬਨ� ਕਸ�ਰ� ਕ��ਟ� ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲ�
ਕ� ਚ�ਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹ� । ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਨ�ੜ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਈ ਸ� ਵਾਰ
ਸ�ਚ�ਗਾ ।

ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਬਹ�ਤ ਿਦਨ� ਤ� ਹਰਮੀਤ ਤ� ਸੀ । ਉਸ� ਇਸ ਗ�ਲ
ਦਾ ਭਲੀ ਭ�ਤੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਰਮਨ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਗ�ਲ ਚ�ਲ ਰਹੀ ਏ ।

ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰਮੀਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗ�ਲ ਹ� ਜਾਏ ।ਪਰ ਉਸਦਾ
ਬ�ਲਣ ਦਾ ਲਿਹਜ਼ਾ ਹੀ ਐਨਾ ਭ�ੜਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਈ ਕ�ੜੀ ਉਸਦ� ਨ�ੜ� ਨਹ� ਸੀ
ਢ��ਕਦੀ । ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇ�ਕ ਦ� ਨ�ੜ� ਢ��ਕਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਤ� ਉਸਦੀ ਖਾਸ ਿਨਗ�ਾ ਰਿਹ�ਦੀ ਸੀ ।
ਰਾਹ ਜ�ਦੀ � ਛ�ੜਨਾ ,ਿਫਕਰ� ਕ�ਸਣਾ ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਕਦ� ਕਦ� ਤ� ਇਹ ਿਸ�ਧ� ਸਾਧ� ਗੀਤ ਹ��ਦ� ਕਦ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ
ਅ�ਗ� � ਜਾਣ ਬ��ਝ ਕ� ਟਾਰਗ�ਟ ਕਰਕ� ਬ�ਲਦਾ ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਬਾਕੀ
ਕ�ੜੀਆਂ ਵ�ਗ ਆਦਤ ਸੀ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦੀ ।ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ�
ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਥ�ੜ�ਾ ਝਾਕਣ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤ�
ਮ��ਡ� ਖਾਸ ਕਰਕ� ਸੀਿਨਅਰ ਰਾਹ ਿਮਲਦ� ਮਰਦ ਤ� ਇਥ� ਤ�ਕ ਕ� ਆਉਂਦ�
ਜ�ਦ� ਟੀਚਰ ਵੀ ਘ�ਰਦ� ਸੀ । ਕ�ਈ ਨਾ ਕ�ਈ ਿਫਕਰਾ ਵੀ ਕ�ਸ ਜ�ਦਾ ਕਈ





ਗ�ਲ� ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜ�ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹ� ।
ਉਹਦ� ਲਈ ਪਰ�ਪ�ਜ਼ ਵਾਧ� ਆਏ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਆਪਣ� ਲਈ ਪਸ�ਦ
ਿਸਰਫ ਰਮਨ ਆਇਆ ਸੀ । ਿਜਵ� ਉਸਦ� ਧੜਕਦ� ਿਦਲ � ,ਮਚਲਦੀ
ਜਵਾਨੀ � ਰਮਨ ਪਾਸ� ਸਕ�ਨ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ।
ਕ�ਚੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕ�ਚਾ ਿਜਹਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਿਜਸ ਚ ਜ� ਿਤ�ਖਾਪਨ ਚ ਉਹ
ਸ�ਆਦ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦ�ਨੀਆਂ � ਭ��ਲ ਕ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਚ ਗ�ਆਚ ਜਾਣਾ
ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ।ਇਸ� ਲਈ ਉਹ ਗ�ਰਜੀਤ � ਇਗ�ਨਰ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਉਸਦੀ
ਹਰ ਗ�ਲ � ਇ�ਕ ਕ�ਨ� ਸ�ਣਦੀ ਦ�ਜ� ਤ� ਕ�ਢ ਿਦ�ਦੀ ।
ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਹ�ਦ� ਹੀ ਟ�ਪਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ ।ਪਿਹ�ਲੀ ਹ�ਦ ਉਸ ਿਦਨ ਟ�ਪੀ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਕ�ਿਮਸਟਰੀ ਲ�ਬ ਚ ਕ�ਈ �ਯ�ਗ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ । ਅ�ਗ�
ਮ�ਡਮ ਤ� ਬ�ਚ� ਸੀ ਤ� ਉਹ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ� ਸੀ । ਦ�ਵ� ਉਹਦ� ਸ�ਜ� ਪਾਸ�
ਗ�ਰਜੀਤ ਖੜ�ਾ ਹ� ਿਗਆ ਖ�ਬ� ਵੀ ਬ�ਚ� ਖੜ�� ਸੀ ਉਸ ਤ� ਿਪਛ� ਮ�ਜ਼ ਸੀ ।
ਉਸ� ਿਦਸ ਘ�ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥ�ੜ�ਾ ਅ�ਿਡਆਂ ਚ��ਕ ਕ� ਵ�ਖਣ
ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਦ� ਹੀ ਉਸ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ਿਕ ਇ�ਕ
ਹ�ਥ ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਸੀ । ਉਸਨ� �ਬਕ ਕ� ਕ�ਹਣੀ ਨਾਲ ਹ�ਥ �
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਉ�ਝ ਹੀ ਜ�ਿੜਆ ਿਰਹਾ । ਉਸਦਾ
ਸਾਰਾ ਿਧਆਨ ਤ� ਿਮਹਨਤ ਬ�ਸ ਹ�ਣ ਇਸ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਚ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਨਾ
ਿਕਵ� ਗ�ਰਜੀਤ � ਪਰ� ਕਰ� । ਪਰ ਉਹ ਐਨਾ ਫ�ਸ ਕ� ਖੜੀ ਸੀ ਿਕ ਚਾਹ
ਕ� ਵੀ ਹਟਾ ਨਹ� ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ।
ਿਪ�ਠ ਤ� ਘ��ਮਦਾ ਘ��ਮਦਾ ਉਸਦਾ ਹ�ਥ ਪਿਹਲ�� ਉ�ਪਰ ਵ�ਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ ਪਰ ਭੀੜ ਫ�ਸ� ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਹ�ਥ ਿਜਆਦਾ ਮ�ੜ ਨਾ
ਸਿਕਆ । ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਹ�ਥ � ਹ�ਠ� ਿਖਸਕਾਉਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਕੀਤਾ ।
ਅ�ਦਰ ਦੀ ਹ�ਥ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਤ� ਇ�ਝ ਹੀ ਹ�ਥ � ਿਪ�ਛ� ਫ�ਰਨ ਲ�ਗਾ ।





ਹਰਮੀਤ ਨ� ਆਪਣਾ ਹ�ਥ ਿਲਜਾ ਕ� ਹ�ਥ � ਝਟਕਣ ਦੀ ਤ� ਦ�ਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਸਫਲ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਜ�ਰ ਅ�ਗ� ਇ�ਕ ਨਾਲ ਝ�ਲੀ । ਉਸ�
ਤ�ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬ�ਹ�ਦ ਬ�ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਚ��ਢੀਆਂ ਭਰਨ ਲ�ਗਾ ।
ਹਰਮੀਤ ਕਸਕਸਾ ਕ� ਰਿਹ ਗਈ । ਉਸਦਾ ਮ��ਹ ਰ�ਣਹ�ਕਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਿਸਰਫ ਇਸ� ਆਪਣੀ ਿਜ�ਤ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਦ�
ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਪਾਰ ਕਰਕ� ਜ਼�ਰ ਅਜਮਾਇਆ ਤ�
ਹਰਮੀਤ ਨ� ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕ�ੜੀ � ਧ�ਕਾ ਮਾਿਰਆ ਤ� ਉਹ ਮ�ਡਮ ਤ�
ਜਾ ਿਡ�ਗੀ ਇ�ਕ ਦਮ ਰ�ਲ� ਚ ਸਭ ਿਖ�ਡ ਗਏ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਤ�
ਿਕ�ਨਾ ਦ�ਰ ਜਾ ਖੜੀ ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਰ�ਣਾ ਵ�ਖ ਗ�ਰਜੀਤ � ਤਸ�ਲੀ ਹ�
ਰਹੀ ਸੀ ।
ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਤ� ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਨ�ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਮਿਨ�ਦਰ ਨ�
ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਤ� ਰਮਨ ਦੀ ਗ�ਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਉਹ ਰਮਨ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਹੀ
ਸੀ ਤ� ਰਮਨ ਦ� ਨਾਲ ਹੀ ਸਕ�ਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹ�ਣ ਮਗਰ� ਉਹ ਗ�ਰਜੀਤ ਕ�ਲ ਆਇਆ ਕਿਹ�ਦਾ ।
“ਕੀ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਿਜਆਦਾ ਤ�ਗ ਕਰਤਾ ਕ�ੜੀ � “.

ਅ�ਿਗਓ ਗ�ਰਜੀਤ ਵੀ ਬ�ਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤ� ਿਮਣਕ�
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹ�ਇਆ ਬ�ਿਲਆ ,”ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਰ,ਕ�ੜੀ ਬ�ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਬਹ�ਤ
ਏ,”ਅ�ਦਰ” ਕ�ਝ ਵੀ ਪਾ ਕ� ਨਹ� ਆਉਂਦੀ .ਐਨੀ ਉਂਗਲ ਗਈ”।
ਮਿਨ�ਦਰ ਉਸ� ਰਾਜ ਦੀ ਗ�ਲ ਦਸਦ� ਹ�ਏ ਬ�ਿਲਆ ,” ਪਾਉਂਦੀ ਤ� ਨਹ�
ਕ�ਝ ਵੀਰ ਸਵ�ਰ� ਸਵ�ਰ� ਿਮਲਣਾ ਹ��ਦਾ ਿਫਰ ਸਭ ਲਾਹ�ਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸ�ਖਾ ਹ�
ਜ�ਦਾ ।”
ਗ�ਰਜੀਤ � ਚਾਣ ਚ�ਕ ਅਿਹਸਾਸ ਹ�ਇਆ ਬ�ਿਲਆ
“ਤ�ਹੀ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਤ�ਰ ਤ� ਰ�ਗ ਬਦਲਦਾ ਿਨ�ਤ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹ� ” ਪਰ ਤ��
ਿਕਵ� ਪਤਾ ?





ਮਿਨ�ਦਰ ਬ�ਿਲਆ”ਮ� ਿਨ�ਤ ਰਮਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਿਜ�ਦਣ ਿਮਲਣਾ
ਹ��ਦਾ,ਅਸ� ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਕਿਹ ਕ� ਪਿਹਲ�� ਆ ਜਾਈਦਾ । “
“ਹ�ਣ ਕਦ� ਿਮਲਣਾ ?” ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਪ��ਿਛਆ ।

“ਕ�ਲ ਦਾ ਪਲ�ਨ ਹ�”. ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਦ�ਿਸਆ ।

ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਿਦਮਾਗ ਚ ਅ�ਡ ਪਲ�ਨ ਆ ਿਗਆ । ਉਸਨ� ਮਿਨ�ਦਰ ਦ� ਜ�ਬ
ਚ ਨ�ਟ ਪਾਏ । ਤ� ਉਹ� ਸਭ ਗ�ਲ ਸਮਝਾ ਿਦ�ਤੀ ।
ਅਗਲ� ਿਦਨ ਜਦ� ਹਰਮੀਤ ਕਲਾਸ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਰਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ
ਬ�ਠੀ ਸੀ ਤ� ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗ�ਰਜੀਤ ਅ�ਦਰ ਆਇਆ ਤ� ਆਕ� ਉਸਨ� ਸਭ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਕ��ਡੀ ਲਗਾਈ । ਉਸਦ� ਨਾਲ ਜ� ਦ�ਸਰੀ ਕ�ੜੀ ਸੀ ਉਹ ਿਕਸ�
ਹ�ਰ ਕਮਰ� ਚ ਸੀ । ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਕਸ�ਤੀ ਫ�ਸ ਗਈ।
“ਿਕਉਂ ਰਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹ� ਰਹੀ ਏ ਤ� ਮ�� ਵ�ਖ ਕ� ਰ�ਗ ਉ�ਡ ਗਏ ਅਸ�
ਵੀ ਭਾਈ ਥ�ਡ� ਆਿਸ਼ਕ ਹ� । “ਆਖ ਕ� ਉਹ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਿਖਸਕਣ ਲ�ਗਾ ।
ਡਰਦੀ ਹ�ਈ ਉਹ ਕਮਰ� ਦ� ਿਪ�ਛ� ਿਖਸਕਣ ਲ�ਗੀ । ਉਸ� ਿਪ�ਛਾ ਕਰਦਾ
ਕਰਦਾ ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸ� ਕ�ਧ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ ।

“ਕ�ਲ ਤ� ਚੀਕ ਕ� ਬ�ਚ ਗਈ ਸੀ ਅ�ਜ ਿਕਧਰ ਜਾਏਂਗੀ ? ” ਆਪਣ� ਬਾਹ�
ਦਾ ਘ�ਰਾ ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਉ�ਪਰ� ਕ�ਸ ਕ� ਤ� ਆਪਣ� ਗ�ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਕ�ਸ ਕ�
ਹਰਮੀਤ � ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਿਕਸ� ਪਾਸ� ਭ�ਜਣ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਛ�ਿਡਆ ।

ਿਜ�ਨੀ ਜ�ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣ� ਆਪ � ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਉਸਨ� ਘ��ਿਟਆ । ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਹ�ਝ� ਿਡ�ਗਣ ਲ�ਗ� । ਉਹ
ਉਸ� ਪਰ� ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦ� ਜ�ਰ ਅ�ਗ� ਪ�ਸ਼ ਨਹ� ਸੀ ।
ਚੀਕ ਕ� ਊਸਦੀ ਬ�ਇ�ਜਤੀ ਹ�ਣੀ ਸੀ ਇਹ ਸ�ਚ ਕ� ਿਸਰਫ ਰ� ਰਹੀ ਸੀ ।
ਉਸ� ਰ�ਦਾ ਵ�ਖ ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਹ�ਥ ਧਰ ਿਲਆ । ਤ� ਦ�ਸਰ� ਹ�ਥ ਨਾਲ
ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਫਰ�ਲਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਗ�ਦ� ਗ�ਦ� ਿਫਕਰ� ਨਾਲ ਨਾਲ
ਚ�ਲ ਰਹ� ਸੀ । ਉਹ ਛ�ਡਣ ਲਈ �ਾਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਿਜ�ਨ�





ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਤਾਰ ਿਦਤ� । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਿਫਰ ਨਹ�
ਸੀ ਰਹ� ਸਗ� ਨਹ��ਦਰ� ਮਾਰ ਰਹ� ਸੀ । ਇਹ ਸਭ ਹ��ਦਾ ਵ�ਖ ਉਹ ਹ�ਰ ਵੀ
ਉ�ਚੀ ਉਚੀ ਰ�ਣ ਲ�ਗੀ । ਰ�ਦਾ ਵ�ਖ ਇ�ਕ ਡਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਮਨ ਚ ਪ�ਦਾ
ਹ� ਿਗਆ ।

“ਰ� ਨਾ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਕ� ਇ�ਥ� ਿਬਨ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਕਲਾਸ ਚ
ਛ�ਡ ਜਾਊ ਿਫਰ ਸਾਰਾ ਸਕ�ਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖ�ਗਾ । ” ਨਾਲ� ਪ��ਛ�ਗਾ ਿਕਹੜੀ
ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਲਗਦੀ ਏ ।

ਹਰਮੀਤ ਇ�ਕ ਦਮ ਚ��ਪ ਕਰ ਗਈ । ਪਰ ਹ�ਝ� ਵਗ ਰਹ� ਸੀ ।
“ਪਲੀਜ ਮ�� ਛ�ਡ ਦ� ,ਮ� ਐਵ� ਦੀ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਆ ਿਕਸ� � ਿਪਆਰ ਕਰਕ�
ਿਮਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹ� ” ।

ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਿਕ�ਥ� ਮ�ਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
“ਿਪਆਰ, ਮ�� ਪਤਾ ਤ�ਰ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਜ� ਮ� ਨਾ ਆਉਂਦਾ ,ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਤ��
ਨ�ਗੀ ਹ�ਈ ਉਹਦ� ਅ�ਗ� ਪਈ ਹ�ਣਾ ਸੀ ,ਸਾਲ� ਿਪਆਰ ਦ� ਗ�ਦ ਪਾਉਣ
ਲ�ਗ� ਹ� “। ਉਹਦੀ ਹਵਸ਼ ਿਜਸਮ ਤ� ਭਾਰੀ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਪ�ਰਾ ਜ�ਰ ਲਾ ਕ� ਉਸਤ� ਛ�ਟਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ
ਭਜਦੀ ਵੀ ਿਕਧਰ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ� ਅ�ਧ� ਖ��ਲ�� ਉਸਦ� ਗਲ� ਤ�ਕ ਸੀ ਜ� ਲ�ਤ�
ਤ�ਕ ।

ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜ�ਰ ਲਾ ਕ� ਉਸ� ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗ�ਰਜੀਤ � ਲ�ਗਾ ਸਮ� ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਏ ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਈ ਆ ਜਾਏ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ�ਮ ਕਰ� ਤ� ਿਨ�ਕਲ� । ਪਿਹਲ�� ਉਸਦਾ ਮਨ ਿਸਰਫ
ਛ�ੜਖਾਨੀ ਕਰਕ� ਤ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਕ� ਦ�ਖਣ ਤ�ਕ ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਿਸਰਫ
ਇਹ ਦ�ਖਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਉਹ ਿਕ�ਝ ਦੀ ਲਗਦੀ ਏ
ਜ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਦ�ਖ ਕ� ਅ�ਗ ਲ�ਗ ਜ�ਦੀ ਏ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਪ�ਰ�
ਕ�ਪੜ� ਉਤਰਵਾ ਕ� ਉਸ� ਵ�ਿਖਆ । ਉਸਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਛ�ਹ ਛ�ਹ ਕ�





ਵ�ਿਖਆ । ਪਰ ਹ�ਣ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕ�ਟਰ�ਲ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਸੀ ।
“ਚਲ ਹ�ਰ ਤ�ਰ� ਨਾਲ ਕ�ਝ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਬ�ਸ ਇ�ਕ ਆਹ ਕ�ਮ ਕਰਦ� ”
ਆਪਣੀ ਪ�ਟ ਵ�ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਊਹਨ� ਪ�ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ । ਤ� ਮ��ਹ
ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ।

ਹਰਮੀਤ ਨ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਰ�ਦ� ਹ�ਏ ਮ�ੜ ਛ�ਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਪਰ ਬਦਲ�
ਚ ਮ�ੜ ਿਬਨ� ਕਪੜ� ਤ� ਕਲਾਸ ਚ ਿਫਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਮਲੀ । ਰ�ਦ� ਹੀ
ਉਸਨ� ਉਸਦ� ਪ�ਟ ਦੀ ਬ�ਲਟ ਤ� ਿਜ�ਪ ਖ�ਲੀ । ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸਦ�
ਵਾਲ� � ਫੜ ਕ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਨਹ� ਛ�ਿਡਆ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਸ�ਤ�ਸਟ ਨਾ ਹ�
ਿਗਆ ।

ਤ� ਉਸ� ਅ�ਧ ਨ�ਗੀ � ਓਥ� ਹੀ ਧ�ਕਾ ਮਾਰ ਕ� ਉਹ ਿਜ�ਤ ਦਾ ਘ�ਮਾਨ
ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ।
…..

ਓਧਰ ਰਮਨ ਮਿਨ�ਦਰ � ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹ�
ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਉਸਦ� ਘਰ ਿਗਆ ਤ� ਮਿਨ�ਦਰ ਨ� ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹ� ਿਗਆ ਦ�ਵ� � ਕ�ਠ� ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਇ�ਕ ਹ�ਥ
ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸਾਈਕਲ ਰ�ੜ ਕ� ਦ�ਕਾਨ ਤ� ਛ�ਡਣਗ� । ਪਰ ਮਿਨ�ਦਰ ਨ�
ਿਤਆਰ ਹ�ਣ ਲਈ ਬਹ�ਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ । ਤ� ਰਾਹ ਚ ਇ�ਕ ਜਗ�ਾ
ਮਿਨ�ਦਰ ਦਾ ਬ�ਗ ਿਡ�ਿਗਆ ਤ� ਊਸਦੀ ਤਣੀ ਚ�ਕ� ਚ ਫ�ਸ ਗਈ । ਕਢਦ�
ਕਢਦ� ਉਹ ਹ�ਰ ਵੀ ਲ�ਟ ਹ� ਗਏ । ਿਖਲਰ� ਸਮਾਨ � ਇਕ�ਠਾ ਕੀਤਾ ਤ�
ਦ�ਬਾਰਾ ਤ�ਰ� । ਆਮ ਨਾਲ� ਅ�ਧਾ ਪ�ਣਾ ਘ�ਟਾ ਉਹ ਇ�ਝ ਹੀ ਲ�ਟ ਹ� ਗਏ
ਸੀ । ਦ�ਕਾਨ ਤ� ਪਹ��ਚ ਕ� ਪਿਹਲ�� ਿਮਸਤਰੀ ਨ� ਵ�ਿਖਆ ਿਕ ਨ�ਕਸ ਕੀ ਏ
ਿਫਰ ਿਕਤ� ਜਾ ਕ� ਉਹ ਦ�ਬਾਰਾ ਸਕ�ਲ ਵ�ਲ ਤ�ਰ� । ਤ� ਪਹ��ਚਦ� ਪਹ��ਚਦ�
ਸਕ�ਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।ਊਹਨ� ਕਲਾਸ ਚ ਵ�ਿਖਆ ਹਰਮੀਤ
ਨਹ� ਸੀ । ��ਅਰ ਚ ਿਗਆ ਓਥ� ਵੀ ਨਹ� ਆਈ ।





ਪਿਹਲ� ਪੀਰੀਅਡ ਮਗਰ� ਉਹ ਮਸ� ਹੀ ਿਦਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇ�ਕ ਵੀ ਵਾਰ
ਮ�ੜਕ� ਉਸ ਵ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਦ�ਿਖਆ । ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਿਹਸਾਬ
ਦਾ ਿਜਸ ਚ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹ�ਈ ਸੀ ।
ਗ�ਰਜੀਤ � ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰਮੀਤ ਕਦ� ਵੀ ਰਮਨ � ਇਹ ਨਹ� ਦ�ਸ�ਗੀ
ਤ� ਉਹ ਕਲਾਸ ਦ� ਬਾਕੀ ਰਿਹ�ਦ� ਿਦਨ� ਚ ਵੀ ਉਸ� ਛ�ੜਦਾ ਰਹ�ਗਾ । ਜ�
ਦ�ਿਸਆ ਵੀ ਤ� ਰਮਨ ਕਦ� ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪ�ਗਾ ਨਹ� ਲਵ�ਗਾ । ਇਸ
ਲਈ ਉਸਨ� ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹਰਮੀਤ �ਿਖਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ
ਉਦ� ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਨ� ਸਾਰਾ ਕ�ਝ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਹ ਰਮਨ ਦ� ਗ��ਸ� ਦੀ
ਜਦ ਚ ਆ ਿਗਆ ਭਾਵ� ਉਸਨ� ਬਦਲ� ਚ ਿਕ�ਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਪਰ ਪ�ਰੀ
ਕਲਾਸ ਮ�ਹਰ� ਆਪ� ਕਮਜ਼�ਰ ਬ�ਦ� ਤ� ਥ�ਪੜ ਖਾ ਲ�ਣ ਕਰਕ� ਉਹ ਪਿਹਲ��
ਿਖਿਝਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਭਰਾ ਦੀ ਕ��ਟ ਨ� ਹ�ਰ ਵੀ ਊਸਦੀ
ਬ�ਇ�ਜਤੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਦ� ਪਲ ਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ� ਿਕ�ਨੀ ਿਜਆਲਤ ਝ�ਲਣੀ ਪਈ ਸੀ । ਉਸਦ�
ਲਈ ਇ�ਕ ਸਬਕ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਠਾਣ� ਤ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਕਲਾਸ ਚ ਸਭ ਤ� ਮਾਫੀ ਮ�ਗ ਲਈ ਹਰਮੀਤ
ਤ� ਵੀ । ਰਮਨ � ਜਦ� ਮਿਨ�ਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲ�ਗਾ
ਦ�ਵ� ਚ ਇ�ਕ ਖਾਈ ਪ� ਗਈ । ਕਲਾਸ ਚ ਿਕਉਿਕ ਸਾਰ� ਹੀ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਪੜ� ਰਹ� ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਸਭ ਨ� ਉਸਦ�
ਕੀਤ� ਤ� ਮਾਫੀ ਮ�ਗਵਾਈ ਨਹ� ਤ� ਹਮ�ਸ਼� ਲਈ ਅਲ�ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਿਦ�ਤੀ । ਹਰਮੀਤ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕ�ਈ ਮਾਅਨ� ਨਹ� ਰ�ਖਦੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ
ਉਸਦ� ਨਾਲ ਜ� ਜਾਨਵਰ� ਵਰਗਾ ਸਲ�ਕ ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦ� ਮਨ ਤ� ਨਾ ਿਮਟਣ ਵਾਲ� ਦਾਗ ਛ�ਡ
ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਦਾ ਸਕ�ਨ ਸੀ ਿਕ ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦਾ
ਸਾਥ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ ।





ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਮ� ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਨ�ਕ� ਿਨ�ਕ� ਜ਼ਖਮ ਕਦ�
ਨਾਸ�ਰ ਬਣਕ� ਿਰਸਣ� ਸੀ । ਇਹ ਿਸਰਫ ਸਮ� ਦ� ਿਢ�ਡ ਚ ਸੀ ।
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……..

ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ਪ�ਮਾ ਆਪਣ� ਕਾਲਜ਼ ਿਵ�ਚ �ਧਾਨਗੀ ਦ� ਅਹ�ਦ� ਲਈ ਖੜ�ਾ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ ਕਾਲਜ� ਚ ਸਟ�ਡ�ਟ ਯ�ਨੀਅਨ ਬ�ਨ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਸ�ਪ�ਰਟ ਨਾਲ ਚਲਦ� ਗ�ਰ��ਪ� ਚ ਚ�ਰੀ ਚ�ਰੀ ਇਹ ਕ�ਮ ਚਲਦ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ।
ਪ�ਮ� ਦੀ ਇ�ਕ ਲੜਾਈ ਮਗਰ� ਉਹ ਫ�ਮਸ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ।

ਪ�ਮ� ਤ� ਰਮਨ ਦ� ਟ�ਬਰ � ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਝ��ਡ�ਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਆਖਦ� ਸੀ ।
ਦ�ਵ� � ਿਨ�ਕ� ਹ��ਦ� ਹੀ ਲ�ਕ ਅਜ਼ੀਬ ਅਜੀਬ ਿਜਹ� ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਦ�। ਕ�ਈ
ਗਲੀ ਚ ਤ�ਰ� ਆਉਂਦ� � ਿਖਲਾਰ ਕ� ਪ��ਛਦਾ ,”ਤ�ਰ� ਡ�ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਏ ?

“. ਉਹਨ� � ਸਮਝ ਨਾ ਪ�ਦੀ । ਿਸਰਫ ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਹੀ ਇ�ਝ ਿਕਉਂ
ਪ��ਿਛਆ ਜ�ਦਾ ਤ� ਿਫਰ ਡ�ਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਦ�ਸਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਲ�ਕ
ਿਕਉਂ ਹ�ਸਦ� ਹਨ । ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦ� ਤ� ਮ� ਤ� ਪ��ਛਦ� ਿਕ ਲ�ਕ ਇ�ਝ
ਿਕਉਂ ਕਿਹ�ਦ� । ਮ� ਸਤਵ�ਤ ਬ�ਸ ਇਹ ਕਿਹ ਿਦ�ਦੀ ਿਕ ਐਵ� ਦ� ਲ�ਕ� ਨਾਲ
ਗ�ਲ ਨਹ� ਕਰੀਦੀ । ਉਹਦਾ ਬਾਪ� ਸ਼ਿਹਰ ਹੀ ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । 7-8

ਭਰਾਵ� ਿਵ�ਚ� ਜ਼ਮੀਨ ਬਹ�ਤ ਘ�ਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਸ� ਿਕ�ਲਾ ਕ� ਇਸ ਲਈ
ਥ�ਕ ਹਾਰ ਕ� ਅਰਜਨ ਦ�ਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨ�ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸਾਲ ਦ� ਬਹ�ਤ�
ਿਦਨ ਉਹ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਕ�ਢਦਾ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਿਦਨ ਤ� ਸਤਵ�ਤ ਕ�ਰ
ਝ�ਲ ਲ�ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਦ� ਉਹ ਿਤ�ਥ ਿਤਉਹਾਰ � ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਵੜਦਾ ਤ�
ਉਹ ਚ�ਗੀਆਂ ਗਾਲ�� ਕ�ਢਦੀ । ਘਰ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਉਸਦ� ਮਗਰ ਸ�ਈ ਕ��ਤੀ
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ਵ�ਗ ਪ� ਜ�ਦੀ । ਪਰ ਉਹ ਗਾਲ� ਖਾ ਮ�ੜ ਕ�ਮ ਤ� ਚਲ� ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ
ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮਹੀਨ� ਨਾ ਮ�ੜਦਾ ।
ਓਧਰ� ਸਤਵ�ਤ ਹੀ ਿਪ�ਡ ਦੀ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰ�ਜ਼ ਸਵ�ਰ� ਘਰ�
ਜ�ਦੀ ਤ� ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦੀ । ਸਕ�ਲ� ਆ ਕ� ਪ�ਮ� � ਖ�ਦ ਹੀ
ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪ�ਦੀ ਤ� ਰਮਨ � ਰ�ਟੀ ਗਰਮ ਕਰਕ� ਦ�ਣੀ ਉਸਦ� ਕ�ਪੜ�
ਧ�ਣ� ਉਹ ਿਨ�ਕੀ ਉਮਰ� ਹੀ ਿਸ�ਖ ਿਗਆ ਸੀ ।ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਰ�ਜ ਹੀ ਹਰ
ਜਗਾ ਉਹਨ� � ਿਖਲਾਰ ਕ� ਪ��ਛਦ� “ਥ�ਡੀ ਮ� ਰ�ਜ ਸ਼ਿਹਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜ�ਦੀ
ਏ ਓਏ “.ਉਹਨ� � ਪਤਾ ਹ��ਦਾ ਤ� ਦ�ਸਦ� ਲ�ਕੀ ਭ�ੜ� ਭ�ੜ� ਇਸ਼ਾਰ� ਕਰਦ�
ਹ�ਰ ਤਰ� ਦਾ ਮ��ਹ ਬਣਾਉਂਦ� । ਉਹ ਿਨ�ਕ� ਸੀ ਕਚੀਚੀ ਵ�ਟ ਕ� ਰਿਹ ਜ�ਦ� ।
ਵ�ਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਇ�ਝ ਦੀਆਂ ਗ�ਲ� ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਉਹਨ� ਦ� ਬ�ਿਚਆਂ �
ਕ��ਟ ਕ� ਲ�ਦ� । ਉਹਨ� ਦ� ਘਰ ਦਾ ਜਾਣ ਬ�ਝ ਕ� ਨ�ਕਸਾਨ ਕਰਦ� ਕਦ�
ਖ�ਤ ਚ ਲ�ਗਦ� ਨ�ਕਾ ਤ�ੜ ਿਦ�ਦ� ਕਦ� ਚਰਦੀ ਮ�ਝ ਗ� ਖ�ਤ ਚ ਵਾੜ ਿਦ�ਦ�
ਹ�ਰ ਨਹ� ਤ� ਗ�ਆਰ� ਚ ਲ�ਗੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੀ ਭ�ਨ ਆਉਂਦ� । ਲ�ਕ ਕ��ਟ
ਮਾਰ ਕਰਦ� ਤ� ਉਹ ਬ�ਡਰ ਹ� ਜ�ਦ� । ਖਾਸ ਕਰਕ� ਪ�ਮਾ ਤ� ਿਦਨ� ਿਦਨ
ਇ�ਝ ਹੀ ਹ��ਦਾ ਿਗਆ । ਬੜੀ ਛ�ਤੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹ� ਿਨ�ਕਿਲਆ ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਹਾਣ ਚ ਸਭ ਤ� ਭਾਰਾ ਸੀ । ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਖ��ਲ� ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤ�
ਵ�ਧ ਲਗਦਾ ਸੀ ।ਕ�ਈ ਜਰਾ ਜਹੀ ਚ�ੜ ਕਰਦਾ ਉਸ� ਕ��ਟ ਧਰਦਾ ਸੀ ।
ਰਮਨ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰ�ਖਦਾ ।ਮ� ਬਾਰ� ਲ�ਕ� ਦ� ਜਵਾਬ ਹ�ਣ ਉਹ ਜਵਾਨ
ਹ�ਕ� ਸਮਝਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਕਿਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ । ਬਾਹਰ
ਆਪਣ� ਤ� ਹਰ ਪ�ਖ� ਜਵਾਨ ਬ�ਦ� � ਕ��ਟਕ� ਵੀ ਉਹ ਕਦ� ਮ� � ਕ�ਝ ਨਾ
ਬ�ਲ ਪਾਉਂਦਾ ।
ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤ� ਇ�ਕ ਚ��ਪ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣ ਿਗਆ ।

ਲ�ਹੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਧ�ਣ� ਤ� ਬ�ਠ� ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚ ਰ�ਿਜਆ ਜ�ਟੀ ਓਥ� ਆਇਆ ।

ਘਰਿਦਆਂ � ਗਾਲ� ਕ�ਢਦਾ ਆ ਿਰਹਾ । ਪ�ਮ� � ਬ�ਠਾ ਦ�ਖ ਉਸਨ� ਿਕਹਾ





ਆ ਿਕਹਨ� ਦਾ ਮ��ਡਾ ਬ�ਠਾ “ਝ��ਡ�ਆਂ ਦਾ “. ਪ�ਮ� � ਉਹਦੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣਕ�
ਅ�ਗ ਲ�ਗ ਗਈ ।ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹ�ਥ�ਪਾਈ ਹ� ਿਗਆ । ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨ�
ਮਸ� ਛ�ਡਾਇਆ ।ਘਰਦ� ਜ�ਟੀ � ਮਸ� ਲ� ਕ� ਗਏ । ਘਰ ਜਾ ਕ� ਿਫਰ
ਉਹ ਪ�ਮ� ਕ� ਟ�ਬਰ � ਗਾਲ� ਦ�ਣ ਲ�ਗਾ ।
ਿਕਸ� ਨ� ਆ ਕ� ਪ�ਮ� � ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਕ�ਲ ਇ�ਕ ਅਣਘੜੀ ਤ�ਤ ਦ� ਟਾਹਣੀ
� ਚ��ਕ ਕ� ਉਹ ਉਹਦ� ਘਰ ਸਾਹਮਣ� ਜਾ ਖੜ�ਾ ਹ�ਇਆ । ਅ�ਦਰ� ਜ�ਟੀ
ਲਲਕਾਰ� ਮਾਰ ਮਾਰ ਗਾਲ� ਕ�ਢ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਤ� ਬਾਹਰ ਪ�ਮਾ ਉਸ� ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜ�ਟੀ ਉਮਰ ਚ 10-15 ਵਰ੍ਹ� ਵ�ਡਾ ਸੀ
ਪਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਨ�ੜ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਢ�ਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਸਰਫ ਅ�ਦਰ ਹੀ ਗਾਲ� ਦ� ਿਰਹਾ ਸੀ । ਘਰਦ� ਚ��ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ�ਦ�
ਉਹਨ� � ਵੀ ਗਾਲ� ਕ�ਢਦ� ।
ਿਫਰ ਜ�ਟੀ ਉਹਦੀ ਮ� ਬਾਰ� ਗ�ਦ ਬ�ਲਣ ਲ�ਗ ਿਗਆ ।

“ਸਾਲ� ਿਪ�ਡ ਚ ਸ਼�ਰ ਬਣ� ਿਫਰਦ� ਨ� ,ਸਾਿਲਆ ਤ�ਰੀ ਮ� ਦੀ ਿਤ�ਨ ਵਾਰ
ਿਲ�ਤੀ ਆ ,ਬੀੜ ਆਲ� ਹ�ਟਲ ਚ ਜਾਕ� ਪ��ਛ ਪਿਹਲ�� ਕਰ� ਿਫਰ ਆਪਣ�
ਬਾਪ� ਨਾਲ ਗ�ਲ ਕਰ� ।” .

ਬਦਲ� ਚ ਪ�ਮਾ ਕਿਹਣ ਲ�ਗਾ, ” ਸ਼�ਰ ਤ�� ਦ�ਸ ਿਦਆਗਾ ਬਾਹਰ ਆਕ�
ਗ�ਲ ਕਰ “।

ਪਰ ਜ�ਟੀ ਬ�ੜਕਦਾ ,” ਮ� ਨਹ� ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮ� � ਲ� ਕ�
ਆ ਪਿਹਲ� ਉਹ ਬ�ਲਾਊ ਓਹ� …… ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂ ।”
ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਦ�ਹਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਪ�ਮ� ਤ� ਵੀ ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ ,”ਸਾਿਲਆ ,ਤ�� ਕੀ ਬ�ਲਣ � ਮਰਦ�,
ਤ�ਰੀ ਭ�ਣ ਤ� ਖ�ਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦ� ਮ��ਡ� � ਕਦ� ਕਾਰ� ਚ ਕਦ� ਮ�ਟਰ ਤ�
ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ ” . ਪਤਾ ਨਹ� ਇ�ਕ ਨਾਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨੀਆ
ਨਾਲ ਿਪ�ਡ ਚ ਸਿਲਓ ਤ�ਸ� ਸ��ਚ� ਬਣ� ਿਫਰਦ� ਹ� । ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਗਲ�





ਿਕ�ਥ� ਖ�ਹ ਨਹ� ਖਾ ਰਹੀਆਂ ।”
ਉਸਦ� ਐਨਾ ਕਿਹਣ ਦੀ ਦ�ਰ ਸੀ । ਸ਼ਰੀਕ� ਦ� ਬ�ਦ� ਉਹ� ਬ�ਲਣ ਲ�ਗ�
ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਜ�ਟੀ � ਰ�ਕਦਾ ਟ�ਬਰ ਉਹਦ� ਤ� ਬ�ੜਕਣ ਲ�ਗਾ । ਗਰਮਾ
ਗਰਮੀ ਚ ਗਲ ਵ�ਧ ਗਈ ।

ਹਨ�ਰੀ ਵ�ਗ ਜ�ਟੀ ਅ�ਧਰ� ਆਇਆ ਤ� ਉਹਦ� ਤ� ਰਾਡ ਉਛਾਲੀ । ਟ�ਬਰ
ਵੀ ਸਾਥ ਿਦ�ਦਾ ਿਕਸ� ਨ� ਰ�ਿਕਆ ਨਹ� । ਪ�ਮ� ਕ�ਲ ਕ�ਲਾ ਇ�ਕ� ਤ�ਤ ਦਾ
ਵਾਹੀ ਵਰਗਾ ਅਨਘਿੜਆ ਡ�ਡਾ ਸੀ । ਆਪਣ� ਹ�ਏ ਪਿਹਲ� ਹ�ਲ� �
ਰ�ਕਦਾ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਉਹ ਿਡ�ਗ ਿਗਆ । ਜ�ਟੀ ਵੀ ਨਸ਼� ਕਰਕ� ਲੜਖੜਾ
ਗਏ । ਪ�ਰਾ ਟ�ਬਰ ਕ�ੜੀ ਦੀ ਉਛ�ਲੀ ਗ�ਲ ਸ�ਣ ਕ� ਉਹ� ਆ ਿਪਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਤ�ਤ ਦ� ਡ�ਡ� � ਉਹਦਾ ਹ�ਥ ਨਹ� ਛ�ਿਟਆ ਸੀ । ਇ�ਕ ਵਾਰ ਉਹ
ਉ�ਠ ਖੜਾ ਹ�ਇਆ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਡ�ਡਾ ਿਟਕਾਅ ਕ� ਜ�ਟੀ ਦ� ਛ�ਿਡਆ ਉਹ
ਿਸਧਾ ਕ�ਧ ਨਾਲ ਵ�ਜਦਾ ਨਾਲ�ੀ ਚ ਜਾ ਿਡ�ਿਗਆ । ਮ�ੜ ਉ�ਠਣ ਦਾ ਹ�ਸਲਾ
ਨਾ ਿਪਆ ਬਾਕੀ ਟ�ਬਰ ਿਵਚ� ਜ�ਟੀ ਦਾ ਭਰਾ ਦ�ਵ� ਭ�ਣ� ਬਾਪ ਮ� ਤ� ਇ�ਕ
ਚਾਚਾ ਉਸ� ਫੜਨ ਤ� ਕ�ਝ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵ�ਧ ਰਹ� । ਸੀ ਦ�ਜਾ ਡ�ਡਾ ਘ�ਮਾ
ਕ� ਉਸਨ� ਜਦ� ਫ�ਿਰਆ ਤ� ਹਰ ਕ�ਈ ਕਈ ਫ��ਟ ਦ�ਰ ਹੀ ਰ�ਕ ਿਗਆ ।

ਗਾਲ� ਕ�ਢਿਦਆ ਦ� ਊਹਨ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ । ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲ�
ਕ�ਢ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਲ�ਕ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖ ਰਹ� ਸੀ ।ਪ�ਰੀ ਗਲੀ ਚ ਲ�ਕ ਹੀ ਲ�ਕ ਸੀ
ਕ�ਿਠਆ ਤ� ਖੜ� ਸੀ ।
ਰ�ਲਾ ਸ�ਣਕ� ਪ�ਚ ਆਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖਦ� ਲ�ਕ� � ਗਾਲ� ਿਦ�ਤੀਆਂ ।
ਿਫਰ ਮਸ� ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਕਰਕ� ਹਟਾਏ । ਉਹ ਆਿਖ਼ਰੀ ਿਦਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� ਨ� ਉਸ� ਇ�ਝ ਿਮਹਣਾ ਮਾਿਰਆ ਸੀ । ਕ�ਲ� ਦੀ ਬ�ਡਰੀ ਨ�
ਲ�ਕ� ਚ ਇ�ਕ ਸਿਹਮ ਿਜਹਾ ਬਣਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਆਪਣੀ ਮ� ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ� ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ� ਇ�ਕ ਨਫਰਤ ਜਹੀ ਹ�





ਗਈ ਸੀ । ਮ�ੜ ਕਦੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਘਰ ਨਾ ਸ��ਤਾ । ਕ�ਲਾ ਹੀ ਮ�ਟਰ ਤ�
ਮ�ਜਾ ਡਾਹ ਕ� ਸ�ਣ ਲ�ਗਾ । ਇਹ ਉਸਦ� ਕਾਲਜ਼ ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਦ�
ਿਦਨ ਸੀ । ਉਸ� ਮ� ਤ� ਨਫ਼ਰਤ ਜਹੀ ਹ� ਗਈ ਉਹ ਸ�ਚਦਾ ਇਸਤ� ਚ�ਗਾ
ਸੀ ਉਹ ਜ�ਮਦ� ਹੀ ਨਾ ਜ� ਜ�ਮਦ� ਤ� ਯਤੀਮ ਹ� ਜ�ਦ� ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਲ�ਕ� ਦ�
ਿਮਹਣ� ਨਾ ਸ�ਣਨ� ਪ�ਦ� । ਪਰ ਯਤੀਮ� ਦ� ਦ��ਖ ਉਸਨ� ਦ�ਖ� ਿਕਥ� ਸਨ???

ਤ� ਮਗਰ� ਸਕ�ਲ ਚ ਜਾ ਕ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਕ��ਟਮਾਰ ਤ� ਠਾਣ� ਤ�ਕ ਦੀ ਗ�ਲ
ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹ�ਣ ਕਈ ਿਪ�ਡ� ਚ ਸ�ਿਣਆ ਜਾਣ ਲ�ਗਾ ਸੀ । ਤ� ਇ�ਕ
ਨਵ� ਅ�ਲ ਊਸਦੀ ਬਣਗੀ ਸੀ । ਪ�ਮਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣ� ਆਪ ਮਸਹ�ਰ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ ।
ਕਾਲਜ਼ ਚ �ਧਾਨਗੀ ਲਈ ਕਈ ਜਣ� ਿਤਆਰ ਸੀ । ਸ਼ਿਹਰੀ ਮ��ਡ�
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ� ਚ��ਕ� ਹ�ਏ ਖ�ਦ � ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਸੀ । ਬੀਰ
ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ਼ ਚ ਵੀ ਬ�ਨ ਹੀ ਸੀ ਇਲ�ਕਸ਼ਨ । ਪ�ਮਾ ਹਲ� ਦ�ਸਰ� ਸਾਲ
ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦ� ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਉਹ� ਇ�ਜਤ ਨਾਲ ਬ�ਲਾਉਂਦ� ਸੀ ।
ਇਹਦ� ਦ� ਕਾਰਨ ਸੀ ਇ�ਕ ਉਹਦ� ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤ� ਦ�ਸਰਾ ਉਸਦਾ
ਅ�ਨ�ਾ ਜ਼�ਰ । ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਕਰਦਾ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਕ�ਈ
ਝ�ਲ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦਾ ।
ਅਖੀਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਧੜ� ਨ� ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਬਣਦ� ਦ�ਖ ਉਸ� ਹੀ �ਧਾਨ
ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ। ਕ�ਟੀਨ ਚ ਬ�ਠ� ਹੀ ਸਭ ਕਲਾਸ� ਚ
ਸ�ਨ�ਹ� ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ । ਕਲਾਸ� ਖਾਲੀ ਹ� ਕ� ਕ�ਟੀਨ ਚ ਭੀੜ ਜ�ੜ ਗਈ ।

ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਿ��ਸੀਪਲ ਆਉਂਦਾ ਜ� ਕ�ਈ ਿਵਰ�ਧੀ
ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਾ । ਪ�ਮ� ਦ� ਗਲ ਹਾਰ ਪਾ ਕ� ਨਾਅਰ� ਵ�ਜ ਗਏ ।

ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕ�ਈ ਨ�ੜ� ਨਾ ਢ��ਿਕਆਂ ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਆਉਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਬਾਹਰ� ਆਏ ਸ�ਪ�ਰਟਰ ਕ�ਧ� ਟ�ਪ ਿਖਸਕ ਗਏ ।ਉਸ ਿਦਨ
ਮਗਰ� ਪ�ਮਾ ਐਲਾਨੀਆ ਕਾਲਜ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹ� ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਿ��ਸੀਪਲ





� ਵੀ ਤ� ਕਮ�ਟੀ �ਧਾਨ � ਤ�� ਕਿਹਕ� ਬ�ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
……

ਉਸਦ� ਚਰਚ� ਕਾਲਜ ਚ ਿਸਰਫ ਇਸ ਪਾਸ� ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਕ�ੜੀਆਂ ਚ ਵੀ
ਸੀ । ਕ�ੜੀਆਂ ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਿਵਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ ਉਸਤ� ਵ�ਧ ਿਨਗ�ਾ
ਰ�ਖਦੀਆਂ ਸੀ । ਿਜਸਦਾ ਉਸ� ਪਤਾ ਨਹ� ਸੀ ਨਾ ਸਮਝ । ਉਹ ਸਭ �
ਇ�ਕ� ਅ�ਖ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਨਗ�ਾ ਨਾਲ ਵ�ਖਦਾ ਸੀ ।ਉਸਦਾ ਿਕਸ� ਕ�ੜੀ
ਵ�ਲ ਕ�ਈ ਬਹ�ਤਾ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਵੀ ਸੀ । ਇ�ਕ ਨਵਦੀਪ � ਛ�ਡ ਕ�
ਿਜਸ� ਵ�ਖ ਕ� ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਧੜਕ ਉ�ਠਦਾ ਸੀ । ਉਹਦ� ਤ� ਭਾਵ� ਦ� ਕ�
ਸਾਲ ਛ�ਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਉ�ਭਰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ� ਿਖ�ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਿਜਵ� ਉਸ� ਿਕਸ� ਹਾਣ ਦੀ ਕ�ੜੀ ਨ� ਵੀ ਿਖ�ਚ ਨਹ� ਸੀ ਪਾਈ । ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਸਪ�ਰਟਸ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕ� । ਊਸਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਬ�ਸ ਉਸ� ਤ�
ਸ਼ਾਮ � ਦ�ਪਿਹਰ� ਜ� ਰਾਤੀ ਉਹ ਉਸਦ� ਘਰ ਵ�ਲ ਚ�ਕਰ ਕ�ਟਦਾ ਰਿਹ�ਦਾ
ਸੀ । ਤ� ਨਵਦੀਪ � ਇਹ ਗ�ਲ ਭ��ਲੀ ਨਹ� ਸੀ । ਗਰਾਉਂਡ ਚ ��ਕਿਟਸ
ਕਰਦ� ਉਹਦੀ ਿਨਗ�ਾ ਆਪਣ� ਿਪ�ਡ� ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਕ� ਉਸ� ਵੀ ਗਰ�ਰ
ਹ��ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗਰ�ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਉਸ �
ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕ� ।

ਪਰ ਉਹ ਕਦ� ਤ�ਕ ਤੜਫਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਊਸਦੀ ਿਸਕਸਥ ਸ�ਸ ਵ�ਸ� ਹੀ
ਬਹ�ਤ ਤ�ਜ਼ ਸੀ । ਪ�ਮ� ਦ� ਚਰਚ� ਬਹ�ਤੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ ਸਨ ਹ�ਰ ਤ� ਹ�ਰ
ਲ�ਗਦ� ਵੜਦ� ਉਹਦ� ਵ�ਲ ਿਵਆਹੀਆ ਂਵਰੀਆਂ ਵੀ ਤ�ਕ� ਿਬਨ� ਨਹ� ਸੀ
ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਤ� ਿਜਸ ਿਦਨ ਪ�ਮ� ਦਾ ਸ�ਨ�ਹਾ ਉਹਦ� ਨਾਲ ਖ�ਡਦੀ ਕ�ੜੀ ਰਾਹ� ਉਹ�
ਿਮਿਲਆ ਤ� ਉਹਨ� ਤ�ਰ�ਤ ਹ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਬਥ�ਰਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫ�ਰ
ਿਲਆ ਸੀ ਹ�ਣ ਉਸ ਦ� ਸਾਥ ਮਾਨਣ � ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਉਹ





��ਕਿਟਸ ਕਰਦੀ ਅਕਸਰ ਲ�ਟ ਹ� ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਗਰਾਉਂਡ ਚ ਹਨ�ਰਾ ਹ�
ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਹ ਪ�ੜੀਆਂ ਦ� ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਬ�ਠ ਜ�ਦ� । ਮ��ਹ ਹਨ�ਰ� ਿਕਸ�
ਪਤਾ ਲਾਗ� ਹੀ ਬ�ਠ ਜ�ਦ� ਸੀ । ਨਾਲ ਦੀ ਕ�ੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦ� ਤ� ਉਹਨ� ਤ�
ਦ�ਰ ਬ�ਠੀ ਰਿਹ�ਦੀ । 
ਪ�ੜੀਆਂ ਤ� ਿਮਲਣ ਦਾ ਇਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਹ�ਣ ਉਹਨ� � ਤ�ਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
ਿਜਸ ਉਮਰ ਦ� ਮ�ੜ ਤ� ਉਹ ਸਨ ਓਥ� ਮਨ ਬਾਹ� ਚ ਭਰਕ� ਖ�ਦ ਚ ਸਮਾ
ਲ�ਣ ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇ�ਝ ਿਪ�ਡ ਦ� ਸਟ�ਡੀਅਮ ਚ ਖ��ਲ� ਆਮ ਬ�ਠ ਜਾਣਾ ਹੀ
ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਸੀ ।
ਪਰ ਿਫਰ ਿਮਲਣ ਿਬਨ� ਹ�ਣ ਸਰਨਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਤ� ਜਦ�
ਪ�ਮਾ ਰਾਤੀ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ�ਣ ਲ�ਗਾ ਤ� ਅ�ਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰ� ਕ�ਧ ਟ�ਪ
ਨਵਦੀਪ ਦ� ਘਰ ਹੀ ਚਲ� ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਇ�ਝ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਮ�ਲਾਕਾਤ� ਸ਼�ਰ�
ਹ�ਈਆਂ ਤ� ਿਰਸ਼ਤ� ਚ ਹ�ਰ ਮ�ਿਜਲ� ਚੜ�ਦ� ਗਏ । 

ਘਰ ਿਮਲਣ ਚ ਔਕੜ ਬਣੀ ਜਦ� ਕ�ਈ ਉਹਨ� ਘਰ ਰਿਹਣ ਆ ਜ�ਦਾ ਤ�
ਜਦ� ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕ�ੜੀ ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਰਿਹਣ ਆਈ ਟ� ਔਖਾ ਹ�
ਿਗਆ । ਉਸ� ਭਾਵ� ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇ�ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਸ� ਕ� ਿਕਸ�
ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਿਫਰ ਉਹ ਨਵ� ਥਾ ਲ�ਭਣ� ਪ� ਰਹ� ਸੀ ।
ਸ�ਚ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਹਨ� ਦਾ ਇਸ਼ਕ �ਵਾਨ ਚੜ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਿਬਨਾ ਰਿਹਣਾ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਛ�ਤੀ ਤ�
ਛ�ਤੀ ਿਕਧਰ� ਨ�ਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸ�ਚ ਉਹਨ� ਦ� ਮਨ ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ।
ਿਫਰ ਜ�ਟੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮਗਰ� ਪ�ਮਾ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ�ਣ ਲ�ਗਾ ਉਦ� ਇ�ਕ
ਰਾਤ ਦ�ਵ� ਦਾ ਪਲ�ਨ ਮ�ਟਰ ਤ� ਹੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸੀ ਐਸ� ਵ�ਲ� ਵੀ ਤਰੀਕਾ
ਉਹੀ ਵਰਿਤਆ ਿਕ ਪ�ਮਾ ਆਪਣ� ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ ਤ� ਗ�ੜਾ ਕ�ਢਕ� ਥ�ੜੀ
ਦ�ਰ ਘਰ ਤ� ਕਸ��ਸਰ� ਿਜਹ� ਚ ਮ�ਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖੜ�ਾ ਕਰ ਿਲਆ ।

ਨਵਦੀਪ ਡ�ਗਰ� ਆਲ� ਪਾਿਸਓਂ ਖ�ਰਲੀ ਉ�ਪਰ� ਛਾਲ ਮਾਰਕ� ਥ�ਲ� ਉਤਰ





ਗਈ ਉਸ ਪਾਸ� ਕ�ਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਉਸਨ� ਮ��ਹ
ਬ�ਿਨ�ਆ ਸੀ ਮ��ਿਡਆ ਵਰਗ� ਕ�ਪੜ� ਪਾ ਕ� ,ਭ�ਰੀ ਲਪ�ਟੀ ਹ��ਦੀ । ਉਸਦਾ
ਸਰੀਰ ਵ�ਸ� ਵੀ ਤਕੜਾ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਤ�ਰ � ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵ�ਖ� ਿਬਨ�
ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕ ਕ�ੜੀ ਏ ਜ� ਮ��ਡਾ ।
ਉਹ 100ਮੀਟਰ ਤ�ਰ ਿਮਥੀ ਤ� ਤ� ਪਹ��ਚੀ ।ਪ�ਮ� ਨ� ਮ�ਟਰਸਾਈਕਲ
ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤ� ਦ�ਵ� ਹੀ ਚ�ਲ ਪਏ । ਠ�ਡ ਨਾਲ ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਸ��ਨ ਹ� ਰਹ�
ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਪ�ਮ� ਨ� ਿਸਰਫ ਦ� ਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਏ ਹ�ਏ ਸੀ । ਤ� ਿਸਰਫ
ਭ�ਰੀ ਦੀ ਬ��ਕਲ ਸੀ । ਿਪ�ਛ� ਬ�ਠਦ� ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਨ� ਆਪਣ� ਦ�ਵ� ਹ�ਥ
ਉ�ਪਰ� ਘ�ਮਾ ਕ� ਅ�ਦਰ� ਪ�ਮਾ ਦ� ਿਢ�ਡ ਨਾਲ ਕ�ਸ ਲਏ ।ਸ��ਨ ਹ�ਥ� �
ਿਨ�ਘਾਪਣ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ । ਤ� ਉਹਨ� ਖ�ਦ � ਪ�ਮ� ਦੀ ਿਪ�ਠ ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ ਤ� ਗਰਦਨ ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖਕ� ਬ�ਠ ਗਈ । ਪ�ਜ ਿਮ�ਟ� ਚ ਹੀ ਦ�ਵ�
ਪਹ��ਚ ਗਏ ।

ਮ�ਟਰ ਚ�ਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾਣ� ਪ� ਕ� ਿਨ�ਗਰ ਹ� ਗਈ ਕਣਕ� � ਪਾਣੀ ਲ�ਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ , ਉਸ ਿਵਚ� ਿਨਕਲਦੀ ਭਾਫ਼ ਮ�ਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰ�ਸ਼ਨੀ ਚ
ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਵਦੀਪ ਤ� ਪ�ਮ� ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਦੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ।
ਮ�ਲਾਕਾਤ ਸੀ । ਮ�ਟਰ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਚ ਅ�ਦਰ ਇ�ਕ� ਮ�ਜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਤ� ਦਰੀ
ਤ� ਰਜਾਈ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਕ�ਠੀ ਹ�ਈ ਪਈ ਤ� ਿਨ�ਕਾ ਬਲਬ ਜਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । 
ਪ�ਮ� ਨ� ਅ�ਦਰ ਵੜਦ� ਹੀ ਭ�ਰੀ ਉਤਾਰ ਕ� ਪਾਸ� ਰ�ਖੀ ਿਦ�ਤੀ ਮ�ਜ� ਤ�
ਿਬਸਤਰਾ ਿਵਛਾਉਣ ਲ�ਗਾ । ਉਦ� ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਨ� ਉਸ� ਆਪਣੀ ਜ�ਫੀ
ਚ ਭਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਪ�ਮਾ ਉਵ� ਹੀ ਘ��ਮ ਿਗਆ ਤ� ਨਵਦੀਪ � ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਹ� ਚ ਘ��ਟ ਕ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਿਕਆ ਬ�ਿਹਸਾਬ ਿਪਆਰ ਤ� ਤੜਪ
ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਸੀ ਅ�ਖ� । ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਹ� ਚ ਤਸ�ਲੀ ਮਿਹਸ�ਸ
ਕਰਦ� ਹੀ ਕ�ਝ ਪਲ� ਲਈ ਬ�ਦ ਹ�ਈਆਂ ਤ� ਪ�ਮ� ਨ� ਅ�ਖ� � ਚ��ਮ ਿਲਆ ।

ਤ� ਨ�ਕ ਤ� ਲਕੀਰ ਕਢਦ� ਹ�ਏ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਖ�ਸ਼ਕ ਹ�ਏ ਬ��ਲ� � ਆਪਣ�





ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਕ�ਸ ਿਲਆ । ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਗਰਮ ਸਰੀਰ� ਚ ਿਜਵ� ਭਾਫ਼ ਿਨ�ਕਲਣ
ਲ�ਗ ਗਈ ਹ�ਵ� ।ਉਵ� ਹੀ ਪ�ਮਾ ਮ�ਜ� ਤ� ਬ�ਠਦਾ ਲ�ਟ ਿਗਆ ਤ� ਨਵਦੀਪ
ਉਸ ਉ�ਤ� ਿਵ�ਛਦੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਿਪ�ਠ ਤ� ਕ�ਸ� ਹ�ਥ ਿਢ�ਲ� ਹ�ਏ ਤ� ਉਸਦੀ
ਗਰਦਨ ਤ� ਪ�ਟ� ਤ�ਕ ਿਫਰਨ ਲ�ਗ� । ਪਿਹਲ�� ਬਾਹਰ� ਤ� ਿਫਰ ਅ�ਦਰ�
ਿਫਰਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਿਕ�ਸ � ਹ�ਰ ਵੀ ਤ�ਜ਼ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਚਹਰ� � ਹ�ਥ� ਚ
ਘ��ਟਕ� ਤ� ਇ�ਕ ਹ�ਥ ਵਾਲ� ਚ ਫ�ਰਦ� ਹ�ਏ ਨਵਦੀਪ ਉਸ� ਚ��ਮਣ ਚ
ਮਸ਼ਰ�ਫ ਸੀ ਤ� ਤ� ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਤਰਾਸ਼� ਹ�ਏ ਤ� ਨਰਮ ਿਪ�ਡ� �
ਪਲ�ਸਣ ਲ�ਗ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਸ�ਚੀ ਰ�ਤੀ ਵ�ਗ ਖ�ਰਦਰ� ਸੀ ਤ�
ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚ�ਢ� ਹ�ਏ ਲ�ਹ� ਵ�ਗ ਗਰਮ ਤ� ਨਰਮ ਤ� ਮ�ਲਾਈਮ ।

ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਸਰੀਰ ਤ� ਹ�ਡ ਮਾਸ ਦਾ ਝਾਵ� ਿਫਰ
ਿਰਹਾ ਹ�ਵ� ਤ� ਉਹ ਸ�ਆਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਉਂਝ ਹੀ ਲ�ਟ� ਉਹਨ� ਨ�
ਪ�ਰ ਝਟਕ ਕ� ਬ�ਟ ਉਤਾਰ ਿਦਤ� । ਪ�ਮ� ਨ� ਊਸਦੀ ਲ�ਅਰ ਗ�ਿਡਆਂ ਤ�ਕ
ਿਖਸਕਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਕ� ਪਾਸ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ । ਹ�ਥ� ਦਾ
ਖ�ਰਦਰਪਨ ਹ�ਣ ਨਵਦੀਪ � ਹ�ਰ ਵੀ ਕ�ਮਲ ਿਹ�ਿਸਆਂ ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਣ
ਲ�ਗਾ । ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਸਰੀਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਿਢ�ਲਾ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਜਦ� ਪ�ਮ� ਦ� ਭਾਰ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਭਰੀ ਭਰੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਿਖਸਕ�
ਤ� ਪ�ਮਾ ਿਢ�ਲਾ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਵੀ ਜਾਦ� ਸੀ ਜ� ਪ�ਮ� ਵਰਗ�
ਗ�ਬਰ� � ਿਸਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬ� ਕਰ ਲ�ਦੀ ਸੀ ।ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰ ਤ�
ਨਰਮ ਉਂਗਲਾ ਿਫਰਦ� ਹੀ ਪ�ਮਾ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਬ�ਵ�ਸ ਿਜਹਾ ਹ� ਜ�ਦਾ ਸੀ
। ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਰ�ਕ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ । ਤ� ਨਵਦੀਪ ਦ�
ਹ�ਥ ਿਖਸਕਦ� ਿਖਸਕਦ� ਉਸਦ� ਕ�ਪਿੜਆਂ � ਸਰੀਰ ਤ� ਵ�ਖ ਕਰਦ� ਹ�ਏ
ਆਪਣੀ ਮ�ਿਜਲ � ਲ�ਭਦ� ਿਟਕਾਣ� ਤ� ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹਨ�
ਦ� ਸਰੀਰ ਤ� ਿਸਰਫ ਪਸੀਨਾ ਸੀ ਜ� ਭਾਫ਼ ਵ�ਗ ਉ�ਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਹ�ਣੀ
ਹ�ਣੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ� ਨਹਾ ਕ� ਿਨ�ਕਲ� ਹ�ਣ ।ਪਰ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਗਰਮੀ ਦ�





ਜ�ਸ਼ ਤ� ਸਰੀਰ ਦ� ਉਸ ਿਮਲਣ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ� ਉਹ ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਸਮ� ਤ� ਤਰਸ
ਰਹ� ਸੀ । ਪ�ਮ� � ਉਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਭਰਕ� ਉ�ਪਰ ਤ� ਥ�ਲ� ਸ��ਟ
ਿਲਆ । ਮ�ਜ� ਦੀ ਦ�ਣ ਿਢ�ਲੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚ� ਿਹ�ਲ ਕ� ਇ�ਧਰ ਓਧਰ
ਹ�ਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਥ�ੜੀ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਇ�ਕ ਵਾਰ ਿਫਰ
ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਚ ਕ�ਸਕ� ਅ�ਿਤਮ ਸਫ਼ਰ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਇ�ਕ ਹਰੀ ਝ�ਡੀ ਿਦ�ਤੀ
। ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹ� ਸਾਰਾ ਿਜਵ� ਪ�ਟ� ਿਖ�ਚੀਆਂ ਿਗਆ ਹ�ਵ� । ਮ�ਜ� ਦੀ ਬ�ਹੀ
ਇ�ਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਹ�ਣ� ਟ��ਟ ਜਾਏਗੀ । ਪਰ ਉਸਦ� ਟ��ਟਣ ਤ� ਵ�ਧ
ਜ�ਸ਼ ਉਸ ਿਮਲਣ ਚ ਸੀ । ਜ� ਸਾਰੀ ਦ�ਨੀਆਂ � ਭ��ਲ ਿਪ�ਡ� ਦ�ਰ ਸ਼�ਤੀ ਚ
ਭਰ� ਉਸ ਿਨ�ਕ� ਕਮਰ� ਚ ਸੀ ਤ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ�ਨ� ਕ� ਉਸ� ਭਰ� ਕਮਿਰਆਂ
ਕਮੀ ਚ ਮਿਹਸ�ਸ ਰਹ� ਹ�ਣਗ� ਿਜਹਨ� ਦਾ �ਸ਼ ਜ� ਤ� ਪ�ਮਾ ਸੀ ਜ�
ਨਵਦੀਪ । ਤ� ਪ�ਮ� ਨ� ਸਖਤ ਹ� ਚ��ਕ� ਨਗਨ ਸਰੀਰ � ਆਪਣ� ਦ�ਵ� ਹ�ਥ�
ਚ ਘ��ਟ ਿਲਆ ਸੀ ਤ� ਆਪਣ� ਬ��ਲ� ਦ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡ ਿਦ�ਤ� ਸੀ । ਜੀਭ ਨਾਲ
ਉਸ ਸਖ਼ਤੀ � ਮਿਹਸ�ਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਦ�ਵ� ਪ�ਰੀ
ਤਰ�� ਸ਼�ਤ ਹ�ਕ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਿਲਟ ਨਾ ਗਏ । 

ਇ�ਕ ਸ਼�ਤੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀ ਦ�ਵ� � ਹੀ ਇਹ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ
ਦੀ ਮਨ ਤ� ਤਨ ਦੀ ਸ਼�ਤੀ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਪਾਸ� ਿਮਲਣੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਸੀ । ਇ�ਝ
ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਇ�ਕ ਹ�ਣ ਦੀ ਤਮ�ਨਾ ਸੀ ।
https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/
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…..

ਨਵਦੀਪ ਉ�ਠ ਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਉਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਇ�ਕ
ਵਾਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤ�ਿਕਆ । ਪ�ਮ� ਨ� ਉਸ ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਿਦਸਦ� ਬਦਲਾਵ
ਨਾਲ ਹ�ਰ ਵੀ ਮੜਕ ਿਦਸੀ । “ਥ�ੜ�ਾ ਤ�ਰਕ� ਿਵਖਾਈ ” ਦ� ਿਤ�ਨ ਘ�ਿਟਆ ਦ�
ਿਮਲਣ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲ� ਕ�ਝ ਸ਼ਬਦ ਸੀ । ਉਹ ਤ�ਰੀ ਿਕਸ� ਮਾਡਲ ਵ�ਗ
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ਤ� ਉਵ� ਹੀ ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ । ਪ�ਮਾ ਉਸਦ� ਡ�ਲਦ� ਲ�ਕ ਤ� ਿਹਲਦ� ਅ�ਗ�
� ਵ�ਖ ਚ��ਪ ਨਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ ਤ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਿਨ�ਕਲ ਿਗਆ ………

ਉਸ ਰਾਤ ਿਫਰ ਜ� ਹ�ਇਆ , ਉਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਦ� ਿਕਸ� ਨ� ਪ�ਮ� ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਉਸਨ� ਿਕਸ� � ਦ�ਿਸਆ । ਨਾ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਮ�ੜ ਉਸ�
ਿਮਲੀ ਤ� ਉਹ ਕਦ� ਿਮਿਲਆ । ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਅਸਮਾਨ ਤ� ਪਹ��ਚਦਾ ਇਸ਼ਕ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਧੜ�ਮ ਕਰਕ� ਿਡ�ਗ ਿਗਆ । ਿਜਸਦੀ ਗ��ਜ ਭਾਵ� ਿਕਸ� � ਨਾ
ਸ�ਣੀ ,ਪਰ ਸਮ� ਬਹ�ਤ ਬਲਵਾਨ ਹ� ਿਕਹੜ� ਿਕਹੜ� ਮ�ੜ ਤ� ਬੀਤ� � ਿਲਆ
ਖੜ�ਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਲਈ ਸਮ� ਦ� ਿਢ�ਡ ਚ ਕੀ ਹ� ਇਹ ਤ� ਸਮ�
ਹੀ ਦ�ਸ�ਗਾ।
……

ਪਰ ਪ�ਮ� � ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ ਕ�ਲ� ਦ� ਡਰ ਤ� ਖ�ਫ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹ� ਹ� ਸਕਦੀ ਉਸ ਲਈ ਜਰ�ਰੀ ਏ ਪ�ਸਾ ਤ� ਯਾਰ� ਦੀ
ਇ�ਕ ਐਸੀ ਮ�ਡਲੀ ਜ� ਿਪਛ� ਨਾ ਮ�ੜ ਕ� ਨਾ ਵ�ਖਣ ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਮ�ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਮਾਰਚ ਮਗਰ� ਜਦ� ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਨਵ� ਠ�ਕ� ਬ�ਲੀ
ਤ� ਚੜ� । ਤ� ਬ�ਲੀ ਬਹ�ਤ ਮਿਹ�ਗੀ ਚੜੀ । ਪ�ਰਾਣ� ਠ�ਕ�ਦਾਰ ਸਭ ਿਪ�ਛ�
ਹ�ਟ ਗਏ ਊਸਦੀ ਜਗ�ਾ ਨਿਵਆਂ ਨ� ਲ� ਲਈ । ਠ�ਕ� ਘ�ਟ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਵ�ਧ ਗਈਆਂ ।
ਪ�ਮ� ਦ� ਿਪ�ਡ ਰਾਏਗੜ ਦਾ ਠ�ਕਾ ਵੀ ਦ�ਸਰ� ਿਪ�ਡ ਤ� ਟ�ਪਕ� ਖ��ਿਲਆ ।

ਇ�ਕ ਮਿਹ�ਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉ�ਪਰ� ਦ�ਰ ਤ� ਤੀਜਾ ਿਪਛਲ� ਠ�ਕ�ਦਾਰ ਦੀ ਸਿਹ ਤ�
ਪ�ਮ� ਨ� ਨਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਿਸ�ਧੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਤ� ਿਲਆ ਕ� ਿਪ�ਡ ਸ਼ਰ�ਆਮ
ਵ�ਚਣੀ ਸ਼�ਰ� ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ।
ਫ�ਕਟਰੀ ਤ� ਿਪ�ਡ ਤ�ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਿਲਸ ਚ�ਕੀਆਂ ਗ�ਢ ਲਈਆਂ । ਿਜਸ
ਬ�ਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫ�ਕਟਰੀ ਚ ਚ�ਥ� ਿਹ�ਸ� ਚ ਬ�ਤਲ ਖਰੀਦ ਪ�ਰਾ ਮ��ਲ
ਵ�ਟਦ� ਤ� ਅ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਪ�ਸ� ਵ�ਟਦ� । ਆਪਣ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਦ� ਿਪ�ਡ�





ਚ� ਵੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਮ��ਡ� ਲਗਾਏ ।ਇ�ਝ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਜ�ਲ� ,ਲ�ਕੀ ,ਅਮਨੀ
ਨਾਲ ਹ�ਇਆ । ਤ� ਪ�ਸਾ ਵਰਸਣ ਲ�ਗਾ । ਪਰ ਜਦ� ਠ�ਕ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ
ਘਟੀ ਤ� ਠ�ਕ� ਦ� ਕਿਰ�ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹ� ਿਗਆ । ਜਦ� ਸ�ਠ ਤ�
ਉਹਦਾ ਮ��ਡਾ ਸਿਹਜ ਸ�ਭਾਅ ਿਮਲ ਕ� ਪ�ਮ� � ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ । ਪਰ
ਅ�ਿਗਉਂ ਵ�ਧ ਘ�ਟ ਸ�ਠ ਦ� ਮ��ਡ� ਮ��ਹ� ਪ�ਮ� � ਮ� ਦੀ ਗਾਲ ਿਨਕਲ ਗਈ ।

ਉਦ� ਤ� ਬ�ਦ� ਿਵ�ਚ ਪਏ ਕ� ਛ�ਡਾ ਿਲਆ । ਪਰ ਅਗਲ� ਿਦਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ
ਵ�ਲ� ਛਾਪਾ ਿਪਆ ਤ� ਊਸਦੀ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਰ�ਖੀਆਂ ਿਬਨ� ਲ�ਵਲ
ਦੀਆਂ ਬ�ਤਲ� ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਪ�ਮ� � ਪ�ਿਲਸ ਠਾਣ� ਲ� ਗਈ । ਉਸ� ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ਸਾਰੀ
ਕਰਤ�ਤ ਸ�ਠ ਤ� ਉਹਦ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਸੀ । ਲ�ਕਲ ਠਾਣ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਦ�
ਿਕਸ� ਠਾਣ� ਲ� ਕ� ਗਏ । ਪ�ਿਲਸ � ਖਾਸ� ਪ�ਸ� ਚੜ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ
ਪ�ਮ� ਦੀ ਚ�ਗੀ ਖਾਿਤਰ ਹ�ਈ ।

ਤੀਸਰ� ਿਦਨ ਬ�ਹ�ਦ ਮ�ਿਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹ�ਈ ਸੀ । ਉਥ� ਿਨਕਲਦ�
ਹ�ਏ ਸ�ਠ ਨ� ਧਮਕੀ ਦ�ਕ� ਮ�ੜ ਇ�ਝ ਦਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਿਸਰਫ ਕ�ਲ� ਪ�ਮ� ਦੀ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਉਹਦ� ਯਾਰ� ਦੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹ�ਈ
ਸੀ । ਪਰ ਕ��ਟ ਿਸਰਫ ਉਹਦ� ਪਈ ਸੀ । ਊਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਗੜ ਗਈ ਸੀ
। ਉਹਦ� ਿਜਸਮ ਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਨੀਲ ਸੀ ਅ�ਖ� ਸ�ਝੀਆ ਂਹ�ਈਆਂ ,ਤ�ਰਨ
ਲ�ਗ� ਵੀ ਪੀੜ ਹ��ਦੀ ਸੀ । ਉਸ� ਆਪਣ� ਨਾਲ ਹ�ਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕ��ਟ ਦਾ
ਦ��ਖ ਸੀ । ਪ�ਿਲਸ ਉਸ � ਦ�ਸ਼ੀ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗੀ ਸਗ� ਉਹ� ਆਪਣ�
ਦ�ਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ ਬ�ਿਕਰਕ ਹ�ਕ� ਕ�ਮ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲ�ੜ ਸੀ ।
ਉਸਨ� ਇ�ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ।
ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਮ�ਟਰ ਤ� ਸ਼ਰਾਬ ਰ�ਖਣੀ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਕ�ਝ ਗ�ਪਤ ਿਟਕਾਣ�





ਲ�ਭ� । ਿਫਰ ਬ�ਤਲ� ਨਾਲ� ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਥ�ਲੀ ਚ ਪ�ਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼�ਰ�
ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਿਜ�ਥ� ਢ�ਆ ਢ�ਆਈ ਸ�ਖੀ ਸੀ ਓਥ� ਲ�ਭਣੀ ਵੀ ਔਖੀ
ਸੀ ਤ� ਿਕਤ� ਵੀ ਲ�ਕ�ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਉਸ ਤ� ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਸੀ ਸ�ਠ ਤ� ਬਦਲਾ ਲ�ਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹ��ਦ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਜ�ਬ ਵ�ਿਢਆ ।

ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਚ��ਿਕਆ ।

ਿਫਰ ਮ��ਹ ਹਨ�ਰ� ਿਕਸ� ਠ�ਕ� ਦੀ ਪ�ਮ�ਟ ਲਈ ਜ�ਦ� � ਹਨ�ਰ� ਰਾਹ ਤ� ਇ�ਕ
ਮ��ਡ� ਅ�ਗ� ਬਾਇਕ ਸ��ਟ ਕ� ਰ�ਕ ਿਲਆ । ਉਹ ਗ�ਡੀ ਚ� ਉ�ਤਰ ਕ� ਉਹ�
ਗਾਲ�� ਕ�ਢਣ ਲ�ਗਾ ।ਉਦ� ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਲ�ਕ� ਪ�ਮ� ਹ�ਰ� ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ
।

ਪ�ਮ� ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਖ�ਨ ਉ�ਤਿਰਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।ਬਦਲ� ਦੀ ਅ�ਗ ਨਾਲ
ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਕ�ਬ ਰਹ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਚ ਨਵ� ਲ�ਹਾਰ ਤ� ਬਣਾ ਕ�
ਰ�ਖੀ 5 ਕ� ਫ��ਟ ਦੀ 4 ਕ� ਇ�ਚ ਗ�ਲਾਈ ਦੀ ਲ�ਹ� ਦੀ ਰਾਡ ਸੀ । ਤਾੜ
ਕਰਕ� ਸ�ਠ ਦ� ਮ��ਡ� ਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਤ� ਵ�ਜੀ । ਉਹ ਮ��ਹ ਭਰਨ� ਿਡ�ਗਾ । ਿਫਰ
ਦ�ਸਰੀ ਉਹਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਵ�ਜੀ । ਊਸਦੀ ਅ�ਧੀ ਹ�ਸ਼ ਗ�ਆਚ ਗਈ । ਪ�ਮ�
ਨ� ਹ�ਕਮ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਹਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ� ।
ਪ�ਰਾ ਨ�ਗਾ ਕਰਕ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ � ਮਾਰ ਮਾਰ ਕ� ਲਾਲ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ । ਹਰ
ਇ�ਕ ।ਮਾਰ ਨਾਲ ਪ�ਮ� ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਘਟਦਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਜਦ� ਤ�ਕ
ਉਸਦਾ ਮਨ ਭਰ ਨਹ� ਿਗਆ ਜ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਉਹ� ਇਹ ਨਾ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਹ�ਰ
ਮਾਰਨ ਤ� ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ । ਉਦ� ਛ�ਿਡਆ ।

ਉਸਦ� ਗ�ਡੀ ਚ ਰ�ਖ� ਸਭ ਪ�ਸ� ਖ�ਹ ਲਏ ।

ਸ�ਠ � ਫ�ਨ ਖੜਕਾਇਆ , ਤ� ਮ��ਡ� ਦੀ ਲ�ਕ�ਸ਼ਨ ਤ� ਹਾਲ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਸ ਕ��ਟ ਦ� ਬਦਲਾ ਜ� ਦ�ਬਾਰਾ ਪ�ਲੀਸ
ਚ ਮਾਮਲਾ ਿਗਆ ਤ� ਸਮਝੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇ�ਕ ਵਜ ਸਾਹ ਚਲਦਾ ਨਹ�





ਿਮਲ�ਗਾ ।
………..

ਪ�ਮ� ਦੀ ਧਮਕੀ ਚ�ਲ ਿਨ�ਕਲੀ ,ਜਾਨ ਿਕਸ� ਨਹ� ਿਪਆਰੀ ਪ�ਮ� � ਹ�ਣ
ਤ�ਕ ਉਸਨ� ਕ�ਈ ਨਵ� ਬਦਮਾਸ ਸਮਿਝਆ ਸੀ । ਪਰ ਊਸਦੀ ਇਸ
ਬ�ਡਰੀ ਤ� ਿਬਿਕਰਕੀ ਨ� ਸ�ਠ ਦ� ਿਦਲ ਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਭਰ ਿਦ�ਤੀ । ਉਸ�
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਝ ਪ�ਿਲਸ ਚ ਸ�ਤ ਨਹ� ਆਏਗਾ ਜ� ਤ� ਉਹਦ� ਕ�ਮ �
ਉਵ� ਹੀ ਚ�ਲਣ ਦ�ਣਾ ਪਵ�ਗਾ । ਜ� ਿਫਰ ਿਕਸ� ਵ�ਡ� ਬਦਮਾਸ � ਿਮਲ ਕ�
ਕ�ਝ ਹ�ਲ ਲ�ਭਣਾ ਪ�ਣਾ ਪਰ ਹਲ� ਤ� ਉਸ� ਿਫਕਰ ਿਸਰਫ ਆਪਣ�
ਇਕਲ�ਤ� ਪ��ਤਰ ਦੀ ਸੀ ,ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤ� ਕੀ ਪ�ਸ� ਿਹ�ਕ ਤ� ਧਰਕ�
ਲ� ਜਾਣਾ ਉਸਨ� ਸ�ਿਚਆ ।

ਓਧਰ� ਫਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ � ਵ�ਚ ਵ�ਚ ਿਦਨ� ਿਦਨ ਪ�ਮ� ਦਾ ਘਰ ਭਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ । ਪਿਹਲ� ਉਸਨ� ਗ�ਡੀ ਖਰੀਦੀ । ਿਫਰ ਿਪ�ਡ ਚ ਹੀ ਬਿਣਆ ਪ�ਰਾਣੀ
ਕ�ਠੀ ਦਾ ਿਬਆਨਾ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ।

ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਇਹ ਹ�ਈ ਿਕ ਮ��ਡ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਆਉਣ ਲ�ਗ� ਉਸਦ�
ਗਰ��ਪ ਚ ਜ�ੜਨ ਲਈ । ਹ�ਰਨ� ਗ�ਰ��ਪ� ਵ�ਗ ਉਸਨ� ਵੀ ਆਪਣ� ਕ�ਝ
ਸਿਟ�ਕਰ ਬਣਾਏ ਨਵ� ਉ�ਠਦ� ਪਾਿੜਆ ਚ ਵ�ਡ� ।
ਸਭ ਤ� ਵ�ਡੀ ਗ�ਲ ਹ�ਈ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਉਸ� ਸਰਕਾਰ ਦ� ਸਥਾਨਕ ਐ�ਮ
ਐ�ਲ ਏ ਵ�ਲ� ਕ�ਮ ਦੀ ਪ�ਸ਼ਕਸ਼ ਹ�ਈ ।

ਸਰਕਾਰ� ਦ� ਲੀਡਰ� ਦ� ਹਜਾਰ� ਐਸ� ਕ�ਮ ਹ��ਦ� ਹਨ ਜ� ਪ�ਿਲਸ ਨਹ� ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ ।ਉਹ ਗ��ਿਡਆਂ ਤ� ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦ� ਸੀ ।
ਇਸ ਤਰ�� ਪਿਹਲ� ਕ�ਮ ਦੀ ਪ�ਸ਼ਕਸ਼ ਹ�ਈ ।

…….

ਰਮਨ ਤ� ਹਰਮੀਤ � ਸਕ�ਲ� ਿਵਹਲ� ਹ�ਏ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਦ�ਵ� ਦਾ ਿਪਆਰ ਕਾਇਮ ਸੀ ਪਰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ।





ਹਰਮੀਤ ਨ� ਘਰ ਗ�ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮ��ਡ� ਦਾ ਜਾਤ ਧਰਮ ਰ�ਗ ਰ�ਪ ਸਭ
ਸਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਗ�ਲ ਉਸਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਿਟ�ਕ ਜ�ਦੀ ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਦ�
ਚਾਚ� ਤਾਏ ਸਭ ਜਾਣਦ� ਸੀ ਿਪ�ਡ� ਚ ਿਤ�ਨ ਚਾਰ ਿਪ�ਡ� ਦ� ਲ�ਕ� � ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ । ਇਹ ਗ�ਲ ਿਕਵ� ਗ�ਝੀ
ਹ� ਸਕਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮ� ਨ� ਿਪਤਾ ਵ�ਲ� ਿਮਿਲਆ ਸਾਫ਼ ਜ�ਆਬ ਸ�ਣਾ
ਿਦ�ਤਾ ,” ਲ�ਕ ਕੀ ਕਿਹਣਗ�,ਗ�ਦ� ਘਰ ਕ�ੜੀ ਿਵਆਹ ਿਦ�ਤੀ “।
ਹਰਮੀਤ ਸਮਝ ਗਈ ਿਕ ਹ�ਣ ਇਸ ਮ�ਲਕ ਚ ਰਿਹ ਕ� ਰਮਨ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ ਔਖਾ । ਹਲ� +2 ਵਾਿਲਆ ਚ ਨਵ� ਨਵ� ਕਰ�ਜ ਹ�ਇਆ ਸੀ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਵੀ ਘਰ ਇ�ਛਾ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤੀ । ਕੀ ਇਤਰਾਜ
ਹ� ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨ� � ਹਰ ਪਾਸ� ਕਨ�ਡਾ ਕਨ�ਡਾ ਹ� ਰਹੀ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ
ਹਰਮੀਤ ਆਈਲ�ਟਸ ਕਰਨ ਮ�ਹਾਲੀ ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਗਈ ।ਤ� ਰਮਨ ਇ�ਕ
�ਾਈਵ�ਟ ਕਾਲਜ ਤ� ਿਬ ਏ । ਉਸ� ਸੀ ਅ�ਜ ਨਹ� ਤ� ਕ�ਲ ਰਮਨ ਉਸ�
ਬ�ਲਾ ਹੀ ਲਵ�ਗੀ ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਚ ਕ� ।
…

…ਹ�ਣ ਿਤ�ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਮ�ਹਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਕ�ਲ
ਖਤਮ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਸਭ ਿਮਲਣ ਦ� ਸਬ�ਬ ਜ� ਬਣਦ� ਸੀ ਸਾਰ� ਹੀ ਿਜਵ� ਮ��ਕ
ਗਏ ਸੀ ਹ�ਣ ਦ�ਬਾਰਾ ਸ਼�ਰ� ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ � ਨਾ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਦੀ
ਕ�ਈ ਕਲਾਸ ਹ��ਦੀ ਤ� ਰਮਨ � ਵੀ ਛ��ਟੀ ਹੀ ਹ��ਦੀ ਸੀ । ਓਦਣ ਉਹ ਸਵ�ਰ�
ਹੀ ਘਰ� ਿਨਕਲਦਾ ਤ� ਓਧਰ� ਹਰਮੀਤ ਵੀ ਆ ਜ�ਦੀ ਤ� ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਓਥ�
ਘ��ਮਦ� ਰਿਹ�ਦ� । ਕਦ� ਰ�ਜ ਗਾਰਡਨ ਕਦ� ਸਤਾਰ� ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ । ਹਲ�
ਇ�ਟਰਨ��ਟ ਦਾ ਐਨਾ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਸੀ । ਕ�ਝ ਘ��ਮਦ� ਖਾਣਾ ਖ�ਦ� ਤ�
ਗ�ਲ� ਬਾਤ� ਕਰ ਲ�ਦ� ਸੀ । ਜ� ਿਫਰ ਰ�ਜ ਗਾਰਡਨ ਦ� ਿਕਸ� ਕ�ਨ� ਚ
ਦ�ਬਕ ਜ�ਦ� । ਆਪਣ� ਆਸ ਪਾਸ ਬ�ਠ� ਜ�ਿੜਆਂ � ਪਿਹਲ� ਪਿਹਲ� ਤ�
ਸ�ਗ ਨਾਲ ਵ�ਖਦ� ਿਫਰ ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ� ਵੀ ਚ�ਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹ�ਣ





ਬਾਹ� ਚ ਬਾਹ� ਪਾ ਕ� ਸ਼ਰ�ਆਮ ਹੀ ਬ�ਠਣ ਲ�ਗ� । ਤ� ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਦੀਆਂ ਛ�ੜਖਾਨੀਆਂ ਆਮ ਹ��ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਪਰ ਿਨ�ਕੀਆਂ ਿਨ�ਕੀਆਂ ਛ�ੜਖਾਨੀਆਂ ਕਦ� ਤ�ਕ ਸਾਥ ਿਦ�ਦੀਆਂ ।
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਦ�ਰੀ ਉਹਨ� � ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਤ� ਐਨ� ਕ�ਲ ਹ�ਕ� ਵੀ ਦ�ਰ
ਰਿਹ ਜ�ਦ� ।
ਕਦ� ਕਦ� ਉਹ ਿਜ�ਦ ਕਰਦ� ਿਕ ਚਲ� ਿਕਤ� ਦ�ਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਹ�ਰ ਨਹ�
ਤ� ਿਸ਼ਮਲਾ ਮਨਾਲੀ ਹੀ ਿਟ�ਪ ਮਾਰ ਆਈਏ । ਪਰ ਰਮਨ ਹਰ ਵਾਰ
ਿਹ�ਮਤ ਜਹੀ ਸ��ਟ ਿਦ�ਦਾ । ਇ�ਕ ਘਰ� ਖਰਚਾ ਇ�ਕ ਿਜ�ਮ�ਵਾਰੀ ਤ� ਡਰ ।

ਿਫਰ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਅ�ਕ ਕ� ਹਰਮੀਤ ਨ� ਉਸ� ਬ�ਸਬਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਰ�ਜ਼
ਗਾਰਡਨ ਚ ਚ��ਮਦ� ਹ�ਏ ਰ�ਕ ਕ� ਿਕਹਾ ।”ਤ�ਰ� ਤ� ਦ�ਰ ਰਿਹਕ� ਨਹ� ਸਰਦਾ
ਹ�ਣ ,ਕ�ਝ ਤ� ਤਰੀਕਾ ਲਭ� ਮ�ਰ� ਕ�ਲ ਰਿਹਣ ਦਾ । “
ਰਮਨ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਕਦਾ ਹ�ਇਆ ਬ�ਿਲਆ ,” ਅ�ਛਾ ,ਿਫਰ ਕਨ�ਡਾ
ਜਾ ਕ� ਮ�ਰ� ਿਬਨ� ਿਕਵ� ਰਹ�ਗੀ “।
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ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਭਰ ਆਈਆਂ । ਉਸਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਿਸਰ ਰ�ਖ ਕ� ਿਸਰਫ
ਐਨਾ ਹੀ ਬ�ਲੀ ,”ਿਜਵ� ਤ�� ਰਿਹ ਲਵ�ਗਾ ਉਵ� ,ਕਾਸ਼ ਿਕਸ� ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਤ�
ਜ�ਮ� ਹ��ਦ� ਿਜ�ਥ� ਬ�ਸ ਦ� ਜਿਣਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦ� ਫ�ਸਲ� ਹ�
ਜ�ਦ� ਿਕਸ� ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਿਰਵਾਰ ਚ ਜ�ਮ� ਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ
ਦ�ਸ਼ ,ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕ�ਈ ਇਨਸਾਨ ਿਕਉਂ ਭ�ਗਤ� ।”
ਊਹ ਿਚਹਰਾ ਉਹਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਰ�ਖ ਕ� ਡ�ਸਕਣ ਲ�ਗੀ । ਮਸ� ਉਹ ਰਮਨ ਨ�
ਖ�ਦ ਤ� ਕਾਬ� ਕੀਤਾ । ਕਨ�ਡਾ ਜਾਣ ਤ� ਅਜ� ਐਨੀ ਦ�ਰ ਸੀ ਹ�ਣ� ਇਹ ਹਾਲ
ਹ� ਮਗਰ� ਕੀ ਹ�ਲ ਹ�ਊ ।

ਖ�ਰ ਹਰਮੀਤ ਨ� ਹੀ ਿਮਲਣ ਦਾ ਹ�ਲ ਲ�ਿਭਆ । ਉਹ ਿਜਸ ਫਲ�ਟ ਚ
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ਰਿਹ�ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇ�ਕ ਇ�ਡੀਪ�ਡ�ਟ ਪੀਜੀ ਸੀ । ਮਕਾਨ ਮਾਿਲਕ � ਕ�ਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਸੀ ਬ�ਸ ਿਕਸ� ਮ��ਡ� � ਊਹਨ� ਵਾੜਨ ਤ� ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹ�ਇਆ
ਸੀ ।
ਕ��ਲ ਦ� ਕਮਿਰਆਂ ਦ� ਸ��ਟ ਚ ਚਾਰ ਕ�ੜੀਆਂ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਸੀ । ਉਹਦੀ
ਰ�ਮਮ�ਟ ਜ�ਸ ਦਾ ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਚ�ਗਾ ਅਮੀਰ ਸੀ । ਪਰ ਿਵਆਿਹਆ ਹ�ਇਆ
ਸੀ । ਉਹ ਉਹ� ਇ�ਡੀਪ�ਡ�ਟ ਫਲ�ਰ ਿਕਰਾਏ ਤ� ਲ� ਕ� ਦ�ਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਕ�ਲੀ ਉਹ ਰਿਹ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਆਪਣ� ਨਾਲ
ਦੀਆਂ ਦ� ਹ�ਰ ਕ�ੜੀਆਂ � ਵੀ ਮਨਾ ਿਲਆ । ਇ�ਕ ਿਤ�ਨ ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ
ਫਲ�ਟ ਲ� ਿਲਆ । ਤ� ਚਾਰ� ਓਥ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗੀਆਂ । ਹ�ਣ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਖ਼��ਲ�ਾ
ਘਰ ਸੀ ਤ� ਪ�ਰੀ ਮ�ਜ । ਜ�ਸ ਦਾ ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਿਜ�ਦਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਉਸਦ� ਨਾਲ� ਕਮਰ� ਚ� ਨਾ ਿਨਕਲਦੀ ਉਹ ਆਮ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਤ�
ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵੀ ਿਮਸ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ ।
ਐਤਵਾਰ � ਉਹ ਘ��ਮਣ ਚਲ� ਜ�ਦੀਆਂ ਕਦ� ਕਦ� ਰਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ�
ਜ�ਦਾ । ਹ�ਣ ਤ� ਉਹਦ� ਕ�ਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰ ਲ� ਆਉਂਦਾ ਤ�
ਚਾਰ� ਘ��ਮਦ� ਰਿਹ�ਦ� । ਕਦ� ਕਦ� ਰਮਨ � ਲਗਦਾ ਿਕ ਜ�ਸ ਊਹਦ� ਚ ਕ�ਝ
ਿਜਆਦਾ ਹੀ ਇ�ਟਰਸਟ ਲ�ਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਇਗਨ�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਦਾ ।
ਤ� ਇ�ਕ ਐਤਵਾਰ ਜਦ� ਉਹ ਚਾਰ� � ਲ�ਣ ਲਈ ਿਗਆ । ਤ� ਪ�ੜੀਆਂ
ਛ�ਡ ਅ�ਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ । ਘਰ ਉਸ� ਪ�ਰਾ ਸ��ਨਸਾਨ ਲ�ਗਾ । ਉਹ
ਅ�ਦਰ ਪਰ ਕ�ਈ ਨਹ� ਸੀ । ਇਹ ਇ�ਕ ਕਮਰ� ਚ ਦ�ਖਣ ਮਗਰ� ਵਾਿਪਸ
ਘ��ਮਣ ਲ�ਗਾ ਿਕ ਿਕਸ� ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਘ��ਟ
ਿਲਆ । ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹ �ਭਕ ਿਗਆ ਲ�ਿਗਆ ਿਕ ਕ�ਣ ਹ� । ਪਰ
ਬੜ� ਸ�ਚ ਕ� ਬ�ਿਲਆ ,” ਹਰਮੀਤ ਛ�ਡ ਮ�� “.

-ਅ�ਜ ਮਸ� ਤ� ਮ�ਕਾ ਿਮਿਲਆ ਤ�� ਫੜਨ ਦਾ ,ਅ�ਜ ਿਕਵ� ਛ�ਡ ਿਦਆਂ।
ਆਖ ਕ� ਹਰਮੀਤ ਨ� ਅ�ਖ� ਛ�ਡਕ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਕ�ਸ ਿਲਆ ।





ਰਮਨ ਲਈ ਸਰ�ਾਇਜ ਸੀ ।
-ਤ�ਰੀਆਂ ਰ�ਮਮ�ਟਸ ?

-ਉਹ ਗਈਆਂ ਘ��ਮਣ ,ਮ� ਉਹਨ� � ਕਿਹ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਮ� ਅ�ਜ ਰਮਨ ਨਾਲ
ਹੀ ਰਹ�ਗੀ । “ਉਸਨ� ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖ�ਦ ਨਾਲ ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ ਿਕਹਾ ।
-“ਉਹਨ� ਨ� ਪ��ਿਛਆ ਨਹ� ਿਕਉਂ ਰਿਹਣਾ “ਰਮਨ ਦ� ਮਨ � ਅਜ� ਵੀ
ਤਸ�ਲੀ ਨਹ� ਸੀ ।
-“ਉਹਨ� ਿਕਹੜਾ ਿਨਆਣੀਆ ਨ� ਬਈ ਉਹਨ� � ਕ�ਝ ਪਤਾ ਨਹ� ,ਹ�ਣ
ਉਹਨ� ਦੀ ਹੀ ਗ�ਲ ਕਰਨੀ ਆਪ� । ਹਰਮੀਤ ਿਖਝ ਗਈ ਸੀ ।
ਰਮਨ ਨ� ਘ�ਮਾ ਕ� ਉਸ� ਆਪਣ� ਅ�ਗ� ਲ� ਆਂਦਾ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ
ਝਾਕ ਕ� ਬ�ਿਲਆ ,”ਕਰ�ਗ� ਤ� ਹ�ਣ ਬਹ�ਤ ਕ�ਝ “। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣ�
ਕ�ਲ ਏ ।

ਬ�ਲਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਕ�ਬ ਰਹ� ਸੀ ਹ�ਥ� ਚ ਵੀ ਕ�ਬਾ ਸੀ । ਿਦਲ ਦੀ
ਧੜਕਣ ਬ�ਿਹਸਾਬ ਸੀ । ਕ�ਬਦ� ਬ��ਲ� ਨ� ਿਜਉਂ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਦ� ਿਚਹਰ� �
ਛ�ਿਹਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਕ�ਪਨ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਕ� ਕ�ਬ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ
ਝਰਨਾਟ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਛੜੀ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਿਮਚ
ਗਈਆਂ ਤ� ਿਸਰਫ ਉਹ ਿਪਆਸ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਰਮਨ ਦ�
ਬ��ਲ� ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਇ�ਝ ਚ�ਸ ਰਹ� ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਭ��ਖ� ਬ�ਚ� ਹ�ਥ ਦ��ਧ
ਦੀ ਬ�ਤਲ ਫੜਾ ਿਦ�ਤੀ ਹ�ਵ� ।ਤ� ਉਹ ਬ�ਸਬਿਰਆਂ ਵ�ਗ ਚ��ਘ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�।
ਰਮਨ ਦ� ਹ�ਥ ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਘ��ਮਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਛ�ੜ
ਰਹ� ਸੀ । ਊਸਦੀ ਹਰ ਉਚਾਈ ਤ� ਨੀਵਾਣ ਿਮਣ ਰਹ� ਸੀ.ਨਾਜ਼�ਕ ਅ�ਗ� ਤ�
ਹ�ਥ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰਦ� ਹੀ ਹਰ�ੀਤ ਖ�ਦ � ਰਮਨ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਲ�ਦੀ ਸੀ।
ਿਪ�ਠ ਤ� ਥ�ਲ� ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਿਪ�ਛ� ਤ� ਉਸਦ� ਉਭਰਵ� ਿਹ�ਸ�
� ਉਂਗਲ� ਚ ਕ�ਿਸਆ ਤ� ਹਰ�ੀਤ ਿਸਸਕਾ ਉ�ਠੀ। ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲ�
ਉਸਦ� ਭਰ� ਖਜਾਨ� � ਛ�ੜਨ ਲ�ਗੀਆਂ ਤ� ਹਰ�ੀਤ ਦ� ਪ�ਟ ਘ��ਟ� ਗਏ।





ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨ� ਉਸਦ�ੇ ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ � ਉਸਦ� ਹਥ� ਚ ਝ�ਠਾ ਪਾ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸ� ਕ�ਪੜ� ਤ�ਗ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਰਹ� ਸੀ ਤ� ਸਾਹ ਿਜਵ�
ਘ��ਿਟਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ.ਛਾਤੀ ਘ��ਟਵ� ਲ�ਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਬਨ� ਿਕਸ� ਡਰ
ਭ� ਦ� ਜ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦ�ਵ� � ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਭ��ਲ ਗਏ ਸੀ ਕ
ਉਹ ਸਕ�ਲ ਦ� ਕਮਰ� ਚ ਨਹ� ਸਗ� ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਅ�ਜ ਬ��ਡ ਵੀ ਹ� ।
ਿਖਆਲ ਆਉਂਦ� ਹੀ ਰਮਨ ਉਸ� ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਚ ਚ�ਕ ਕ�
ਨਾਲ ਦ� ਕਮਰ� ਦ� ਬ��ਡ ਤ� ਲ� ਿਗਆ । ਿਫਰ ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਿਕ ਕ�ਪੜ�
ਉਤਾਰ ਦਵ� ਿਕਉਂਿਕ ਵਾਪਸੀ ਤ� ਵੀ ਇਹ� ਪਾ ਕ� ਜਾਣ� ਹਨ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ
ਕਰਕ� ਉਹ ਆਪਣ� ਸਾਰ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰਨ ਲ�ਗਾ । ਹਰਮੀਤ ਉਸ ਵ�ਲ
ਵ�ਖ ਕ� ਮ�ਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ । ਸਾਰ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਉਹ ਉਸ ਸਾਹਮਣ�
ਿਕਸ� ਮਾਡਲ ਵ�ਗ ਖੜ�ਾ ਹ� ਿਗਆ।.ਹਰਮੀਤ ਨ� ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਕ� ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਇ�ਝ ਬ�ਲਾਇਆ ਿਜਵ� ਕ�ਈ ਗ�ਲਾਮ � ਬ�ਲਾ ਿਰਹਾ
ਹ�ਵ� ਪਰ ਅ�ਖ� ਚ ਮਾਿਲਕ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਨਹ� ਸੀ ਸਗ� ਪ�ਰੀ ਿਪਆਸ ਸੀ
। ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦੀ ਸਾਈਡ ਤ� ਲ�ਟ ਕ� ਉਸ� ਵੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ
ਦਵਾਉਣ ਲ�ਗਾ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਸਾਰ� ਕ�ਪੜ� ਉ�ਤਰਦ� ਗਏ ।

ਹਰਮੀਤ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛ�ੜਛਾੜ ਕਰਦ� ਰਹੀ ।ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਮ
ਉਂਗਲ� ਚ ਘ��ਟਕ� ਰਮਨ ਦੀ ਿਜਵ� �ੀਿਖਆ ਲ� ਰਹੀ ਹ�ਵ�। ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ
ਕ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਗਨ ਸੀ । ਹ�ਣ
ਤ�ਕ ਜ� ਸੀ ਹਮ�ਸ਼� ਕਾਹਲੀ ਅਧ�ਰ�ਪਣ ਚ ਛ�ਤੀ ਛ�ਤੀ ਚ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਅ�ਜ ਸਮ� ਸੀ ਵਕਤ ਸੀ ਤ� ਪ�ਰ� ਸਰੀਰ ਤ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� � ਛ�ਹਣ ਦਾ
ਮਾਨਣ ਦਾ ਤ� ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਫ�ਲਦ� ਗਏ । ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ�
ਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵ� ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦ� ਗਏ ।ਰਮਨ ਨ� ਉਸ�
ਿਸ�ਧੀ ਤ� ਪ��ਠੀ ਕਰਕ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� � ਚ��ਿਮਆ। ਉਸਦ� ਹਰ ਿਹ�ਸ� ਤ� ਖ�ਦ �
ਰਗਿੜਆ।





ਉਹਨ� ਹੀ ਪਲ� ਚ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਨ� ਪ��ਿਛਆ ,” ਮ�ਰ� ਕਨ�ਡਾ ਗਏ ਤ� ਸਭ
ਤ� ਵ�ਧ ਕੀ ਿਮਸ ਕਰ�ਗ� “?

ਰਮਨ ਨ� ਅ�ਖ� ਚ ਤ�ਿਕਆ ,ਤ� ਊਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ ਘ��ਟਦ� ਹ�ਏ
ਿਕਹਾ ,”ਇਹ “. ਿਜਸਦਾ ਆਕਾਰ ਤ� ਵਜਨ ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਅਖੀ ਤ� ਹਥ�
ਬਦਲਦ� ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ।
-“ਤ� ਹ�ਰ “?

-ਰਮਨ ਦ� ਹ�ਥ ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਪ�ਟ� ਚ ਗ�ਆਚ ਗਏ ਸੀ ਿਫਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਆਇਆ ,”ਇਹ “

ਹਰਮੀਤ ਜ� ਸ�ਣਨਾ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਉਹ� ਸ�ਣਨ � ਨਹ� ਸੀ ਿਮਿਲਆ,ਪਰ
ਉਂਗਲ� ਘ��ਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਿਫਰ ਰਮਨ ਨ� ਆਪਣ� ਹ�ਥ� ਤ� ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਰੀ
ਰ�ਖਦ� ਪ��ਿਛਆ” ਤ� ਤ�� ਕੀ ਿਮਸ ਕਰ�ਗੀ।”
ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਮਦਹ�ਸੀ ਦ� ਆਲਮ ਚ� ਖ��ਲ�ੀਆਂ ਤ�
ਉਸਨ� ਉਹੀ ਉ�ਤਰ ਿਦ�ਤਾ ਜ� ਕ�ਈ ਵੀ ਕ�ੜੀ ਿਦ�ਦੀ ਿਕਹਾ “ਤ�� “.

“ਬ�ਸ ਮ� ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਨਹ� “
“ਮ�ਰ� ਲਈ ਤ�ਰ� ਚ ਹੀ ਸਭ ਕ�ਝ ਆ ਿਗਆ “। ਹ�ਰ ਕ�ਝ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ
।”

ਉਸਦਾ ਉ�ਤਰ ਸ�ਣਕ� ਰਮਨ ਦਾ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਗ�ਆਚ
ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� � ਚ��ਮਕ� ਪ�ਰੀ ਤਰ� ਨਾਲ ਉਸ
ਉ�ਪਰ ਆ ਿਗਆ ।ਉਸਦ� ਅ�ਦਰ� ਹਵਸ਼ ਤ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਜ�ਿਲਆ
ਤ�ਫ਼ਾਨ ਆ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਕਾਹਲੀ ਤ�ਜੀ ਤ� ਜ�ਸ਼ ਚ ਉਸ ਅ�ਦਰ ਸਮਾਉਂਦ�
ਹ�ਏ ਹਰ�ੀਤ ਨ� ਕਦ� ਨਹ� ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਅ�ਜ ਦਾ ਇਹ ਿਮਲਣ
ਅਲ�ਗ ਸੀ ਹਰ ਇ�ਕ ਹਰਕਤ ਚ ਅਲ�ਗ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਉਸ� ਆਪਣ�
ਅ�ਦਰ ਸਮਾ ਕ� ਹਰ�ੀਤ � ਇ�ਝ ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਉਸ ਅ�ਦਰ ਗਰਮ ਲਾਵਾ





ਫ��ਟ ਿਰਹਾ ਹ�ਵ�। ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਖ�ਦ ਬ ਖ�ਦ ਧ�ਰ ਤ�ਕ ਸਮਾ ਲ�ਣ ਲਈ
ਖ��ਲ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਵਾਲ� � ਪਕੜ ਰਹ� ਸੀ। ਮਹੀਿਨਆਂ ਦ�
ਫਾਸਲ� ਪਲ� ਚ ਿਸਮਟ ਗਏ ।ਸਰੀਰ ਕਦ� ਖ�ਲਦਾ ਕਦ� ਖ�ਦ ਹੀ ਬ�ਦ ਹ�
ਜ�ਦਾ । ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਰ�ਮ ਿਵ�ਚ ਤ�ੜੀ ਦੀ ਕ�ਡ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ� ਿਰਹਾ ਸੀ
। ਸਭ ਅਵਾਜ� ਸ਼�ਤ ਸੀ ਿਸਰਫ ਕ�ਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਧ�ਨ ਚ ਗ�ਆਚ ਗਏ
ਹ�ਣ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਲ�ਤਾ ਰਮਨ ਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਇ�ਝ ਕ�ਸ
ਲਈਆਂ ਸੀ ਿਕ ਕਦ� ਉਹ ਰ�ਕਣਾ ਨਾ ਚਾਹ��ਦ� ਹ�ਣ.ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਇਹ ਜ�ਸ਼
ਵ�ਧਦਾ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ।
ਤ� ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਚ ਸਮਾ ਨਾ ਗਏ ਹ�ਣ । ਤ� ਸ਼ਾਮ
ਤ�ਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ� ਨਹਾਉਣ ਦ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ� ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ
ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਉਹ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦ� ਕਿਹਣ ਤ� ਸ�ਕੜ� ਝਗੜ� ਤ� ਲੜਾਈਆਂ
ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ । ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤ� ਸਰਪ�ਚੀ ਦੀਆਂ ਵ�ਟ� ਚ
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦ� ਬ�ਿਦਆ � ਿਜਤਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜ਼�ਰ ਸੀ । ਇਸ
ਵ�ਲ� ਕ�ਈ ਵੀ ਿਵਰ�ਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬ�ਦਾ ਬ�ਲਦਾ ਤ� ਉਦ� ਹੀ ਮਾਰ ਕ�ਟਾਈ
ਸ਼�ਰ� ਹ� ਜ�ਦੀ । ਿਜਹੜ� ਵੀ ਬ�ਦ� ਕਾਰ ਲ� ਕ� ਖੜ�� ਹ��ਦ� ਓਥ� ਹੀ ਕਾਰ ਿਵ�ਚ�
ਹਿਥਆਰ ਕ�ਢਦ� ਤ� ਹਵਾ ਚ ਲਿਹਰਾ ਿਦ�ਦ�।ਇ�ਧਰ ਡ�ਗ� ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ
ਓਧਰ ਪ�ਿਲ�ਗ ਚ ਜਾਅਲੀ ਵ�ਟ� ਭ�ਗਤ ਜ�ਦੀਆਂ ।
ਹਰ ਪ�ਿਲ�ਗ ਬ�ਥ ਿਜ�ਥ� ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਇ�ਝ ਹੀ ਪਲ�ਨ ਕਰਕ� ਆਪਣ�
ਬ�ਦ� ਿਜਤਾਏ ।

ਿਫਰ ਇਹਨ� ਿਜ�ਤ� ਬ�ਿਦਆ ਨਾਲ ਅ�ਗ� ਬਲਾਕ ਤ� ਿਜਲ�ਾ ਸ�ਮਤੀ ਚ ਬ�ਦ�
ਿਜਤਾ ਕ� ਿਬਠਾ ਲ� ਜ�ਦ� ।
ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਜ� ਊਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਿਖਲ�ਾਫ ਬ�ਲਦਾ ਕ�ਈ ਬ�ਦਾ ਜ� ਊਹਦ�
ਿਕਸ� ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜ� ਪ� ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤ� ਕਬਜ਼� ਕ�ਝ ਵੀ





ਝਗੜਾ ਹ��ਦਾ ਿਵਰ�ਧ �ਦਰਸ਼ਨ ਹ��ਦਾ ਤ� ਪ�ਮਾ ਤ� ਉਹਦਾ ਗ�ਗ ਓਥ�
ਜਰ�ਰ ਹ��ਦ� ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਤ� ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਟਕਰਦਾ ਤ� ਕਈ ਘ�ਟ�
ਇ�ਟ� ਪ�ਥਰ ਡ�ਗ� ਨਾਲ ਮ�ਕਾਬਲਾ ਹ� ਜ�ਦਾ ਕਦ� ਕਦ� ਗ�ਲੀ ਵੀ ਚ�ਲ
ਜ�ਦੀ ।
ਪਰ ਪ�ਿਲਸ ਉਦ� ਤ�ਕ ਨਾ ਪਹ��ਚਦੀ ਿਜ�ਨ� ਿਚਰ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਿਨਭੜ ਨਾ
ਜ�ਦਾ । ਬਹ�ਤੀ ਵਾਰ ਪ�ਮ� ਦ� ਗ�ਗ ਹੀ ਿਜ�ਤਦਾ ਿਕਉਿਕ ਜ� ਬ�ਡਰੀ ਆਲਾ
ਸ�ਭਾਅ ਉਸਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣ� ਆਲ� ਿਕਸ� ਗ�ਗ ਚ ਘ�ਟ ਸੀ । ਊਹਦ� ਸਾਰ�
ਸਾਥੀ ਹ�ਢ� ਹ�ਏ ਤ� ਊਹਦ� ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲ� ਸੀ ਉ�ਪਰ� ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਹ�ਥ ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ । ਇ�ਝ ਕਰਕ� ਪ�ਸਾ ਖ�ਬ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਕਬਜ਼�
ਕਰਾਉਣ� ਛ�ਡਾਉਣ� ,ਿਕਸ� ਤ� ਪ�ਸ� ਕਢਵਾਉਣ� ਵਰਗ� ਕ�ਮ ਕਰਕ� ਖ�ਬ
ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ।
ਅਗਲ� ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦ� ਠ�ਕ� ਮ�ੜ ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਦ� ਠ�ਕ�ਦਾਰ ਕ�ਲ ਆ
ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਲਾ ਕ�ਮ ਬ�ਦ ਹ� ਿਗਆ ।

………

ਪਰ ਇਸ� ਸਾਲ ਊਸਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵ�ਡਾ ਝਗੜਾ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ�
ਸੀ । ਸ਼�ਰ� ਓਥ� ਹੀ ਹ�ਇਆ ਿਜ�ਥ� ਬਾਕੀ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਪ�ਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾਹ
ਕ� ਊਹਨ� ਨਵ� ਮਕਾਨ ਛ�ਤ ਿਲਆ ਸੀ ।ਇਸ� ਮਕਾਨ ਤ� ਉਸਦ� ਤ� ਯਾਰ�
ਦੀ ਮਿਹਫ਼ਲ ਜ�ਮਦੀ ਸੀ ਿਵਹਲ� ਹ�ਕ� । ਯਾਰ� ਨ� ਹੀ ਦ�ਿਸਆ ਿਕ ਸਾਹਮਣ�
ਚ�ਬਾਰ� ਆਲੀ ਭਾਬੀ ਊਹਦ� ਵ�ਲ ਵ�ਖ ਕ� ਹੀ ਉ�ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤ� ਥ�ਲ�
ਉ�ਤਰਦੀ ਹ� ।
ਨਾਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਿਡ�ਿਗਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਸ ਤ� ਅਗਲਾ ਘਰ ਹੀ ਉਸ
ਭਾਬੀ ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ ਕ�ਈ 35 -40 ਹ�ਏਗੀ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ
ਊਹਨ� ਅ�ਖ� ਵ�ਿਖਆ ਸੀ । ਖ�ਰ� ਉਸਦ� ਿਵਆਹ ਚ ਪ�ਸ� ਵੀ ਚ�ਗ� ਹ�ਣ !

ਪਰ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖਣਾ ਉਸਨ� ਕਦ� ਨ�ਟ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ । ਇ�ਕ ਤ�





ਗ�ਆਂਢੀ ਉ�ਪਰ� ਨ�ੜ� ਘਰ ਹ�ਣ ਕਰਕ� ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤ� ਹ�ਲ� ਹਾਈ ਸਭ
ਨਾਲ ਸੀ ।
ਪਰ ਊਹਦ� ਿਦਲ ਚ ਹ�ਣ ਜ� ਇ�ਕ ਤ�ਘ ਜਹੀ ਉ�ਠਦੀ ਸੀ ਉਹ ਿਵਆਹੀਆਂ
ਵਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਵ�ਲ ਉਹ ਿਖ�ਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਵ�ਲ ਵੀ ਉਹ
ਤ�ਕਦਾ ਸੀ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣ� ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਭਰਕ� ਚ�ਰੀ ਹੀ ਸਹੀ
ਵ�ਖਦੀ ਜ਼ਰ�ਰ ਸੀ । ਪਰ ਇ�ਥ� ਇਸ ਦ� ਤ� ਦ� ਬ�ਚ� ਵੀ ਸੀ ਕਰੀਬ 10-12

ਸਾਲ ਿਵਆਹ � ਵੀ ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਹ�ਣ ਮ�ਰ� ਚ� ਕੀ ਲ�ਭਦੀ ਪਈ ਏ ! ਉਹ
ਹ�ਰਾਨ ਹੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਹ�ਣ ਜਦ� ਉਹ ਕ�ਲਾ ਵੀ ਹ��ਦਾ ਤ� ਚ�ਬਾਰ� ਵ�ਲ ਤ�ਕਦਾ ਉਹ ਚੜ�ਦੀ
ਉ�ਤਰਦੀ ਉਸ ਵ�ਲ ਤ�ਕਦੀ । ਿਫਰ ਚ�ਬਾਰ� ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਿਕ�ਨਾ ਸਮ� ਖ��ਲੀ
ਰਿਹ�ਦੀ ਸੀ । ਪ�ਮਾ ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ � ਤ�ਕਦਾ ।
ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਚੜਦ� ਤ� ਉ�ਤਰਦ� ਉਸਦ� ਿਹਲਦ�
ਸਰੀਰ � ਊਹਨ� ਅ�ਖ� ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪ ਸ��ਿਟਆ ਸੀ ।
ਅ�ਖ ਮਟ�ਕਾ ਵਾਹਵਾ ਚ�ਿਲਆ ਜਦ� ਤ�ਕ ਇ�ਕ ਿਦਨ ਭਾਬੀ ਨ� ਫ�ਨ ਦਾ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਤ� ਕ�ਝ ਹੀ ਿਮ�ਟ� ਚ ਉਸਦ� ਘਰ ਦ� ਲ�ਡਲਾਈਨ ਦੀ
ਬ��ਲ ਵ�ਜ ਗਈ ।

ਤ� ਗ�ਲ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆ ਤ� ਗ�ਲ� ਨਾਲ ਿਢ�ਡ ਿਕਸਦਾ ਭਰਦਾ
। ਨਾ ਿਵਹਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟ�ਮ ਪ�ਮ� ਕ�ਲ ਸੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਰ�ਮੀ ਕ�ਲ।
ਪਰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ�ਗਾ ਸੀ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਰ�ਮੀ ਜਾ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਦੀ ਤ�
ਘਰ ਹਰ ਵ�ਲ� ਜ� ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਰਿਹ�ਦ� ਤ� ਬ�ਚ� ਵੀ ਨਾਲ ਿਚ�ਬੜ� ਰਿਹ�ਦ� ।
ਘਰਵਾਲਾ ਿਦਨ� ਖ�ਤ ਹ��ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹ��ਦਾ।
ਰ�ਮੀ ਦੀ ਆਪਣ� ਸ�ਸ ਤ� ਸਹ�ਰ� ਨਾਲ ਤ� ਬਣਦੀ ਹੀ ਘ�ਟ ਸੀ ਸ�ਸ ਦੀ
ਿਕਚਿਕਚ ਹਰ ਕ�ਮ ਚ ਉਸ� ਿਖਝਾ ਿਦ�ਦੀ । ਘਰਵਾਲਾ ਿਦਨ� ਬਾਹਰ
ਰਿਹ�ਦਾ ਤ� ਰਾਤ� ਜਦ� ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤ� ਬ�ਸ ਰ�ਿਜਆ ਹ�ਇਆ । ਤ� ਿਕਸ� ਵੀ





ਝਗੜ� ਚ ਕਸ�ਰ ਉਸਦਾ ਕ�ਢਦਾ । ਤ� ਲੜਾਈ ਹ��ਦੀ ਉ�ਪਰ� ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕ�
ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤ� ਤ�ਗ ਹ� ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਜ� ਤ� ਉਹ ਬ�ਿਚਆ ਂਨਾਲ ਖ਼�ਸ਼
ਰਿਹ�ਦੀ ਜ� ਿਫਰ ਸਾਹਮਣੀ ਛ�ਤ ਤ� ਪ�ਮ� � ਵ�ਖ । ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ
ਬ�ਡਰੀ ਜ਼�ਰ ਬਾਰ� ਉਹ ਿਕ�ਨੀਆ ਹੀ ਗ�ਲ� ਸ�ਣ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਿਪ�ਡ� ਚ ਹਰ
ਬ�ਦ� � ਹਰ ਦ�ਸਰ� ਬ�ਦ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪਤਾ ਹ��ਦਾ । ਇ�ਝ ਸਭ
ਉਸ ਕ�ਲ ਪਹ��ਚਦਾ ਿਗਆ । ਤ� ਉਸਦ� ਇਹ ਚਰਚ� ਤ� ਉਸਦੀ ਤਨ ਮਨ
ਦੀ ਮਜ਼ਬ�ਤੀ ਿਖ�ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ । ਤ� ਇਸ ਗ�ਗ� ਦ� ਝਗਿੜਆਂ ਚ ਪ� ਕ� ਵੀ
ਉਹਨ� ਕਦ� ਕ�ਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗ�ਲ ਦੀ ਉਸ� ਪਿਹਲ�� ਸ�ਚੀ
ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗੀ । ਪਰ ਜਦ� ਫ�ਨ ਤ� ਗ�ਲ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਇਆਂ ਤ� ਸਭ ਖ��ਲਦਾ
ਿਗਆ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਬਾਰ� ਹਰ ਿਨ�ਕੀ ਿਨ�ਕੀ ਿਡਟ�ਲ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਗਈ । ਪ�ਮ�
ਨਾਲ ਹਰ ਕ�ੜੀ ਨਾਲ ਚ��ਿਕਆ ਟਾਈਮ ਤ� ਕੀਤ� ਕਾਰ� ਸ�ਣਾ ਿਦ�ਤ� ਦ�ਿਸਆ
ਨਹ� ਤ� ਿਸਰਫ ਨਵਦੀਪ ਬਾਰ� ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਉ ਉਹ ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦ� ਿਕਸ
ਕ�ਨ� ਗ�ਠ ਬਣਕ� ਬ�ਠ ਗਈ ਸੀ ।
ਰ�ਮੀ ਘਰ ਦਾ ਕ�ਮ ਮ�ਕਾ ਕ� ਦ�ਪਿਹਰ ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਬ�ਿਚਆ ਂਦ� ਸਕ�ਲ
ਆਉਣ ਤ� ਦ� ਕ� ਘ�ਟ� ਜਦ� ਵੀ ਮ�ਕਾ ਿਮਲਦਾ ਗ�ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ
ਕਰਦ� ਇਸ ਤ� ਿਬਨ� ਹ�ਰ ਕ�ਈ ਮ�ਕਾ ਨਹ� ਸੀ ਹ��ਦਾ । ਓਧਰ� ਪ�ਮਾ ਵੀ
ਉਸ ਵ�ਲ� ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਸ� ਤਰੀਕ� ਉਹ ਦ�ਪਿਹਰ ਦਾ ਸਮ� ਕ�ਢਕ�
ਗ�ਲ ਕਰ ਸਕ� ਕਦ� ਹ��ਦੀ ਵੀ ਨਹ� ਪਰ ਬਹ�ਤਾ ਉਹ ਕ�ਢ ਹੀ ਲ�ਦਾ ਸੀ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜ� ਰ�ਜ ਤ� ਹ��ਦ� ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ ਸ��ਕੀਆਂ ਗ�ਲ�
ਕਰ ਕਰ ਕ� ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਵੀ ਅ�ਕ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਿਸਰਫ ਇਸ� ਦ�ਪਿਹਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਹ ਸਨ ਿਜ�ਥ� ਦ�ਵ� ਇਸ ਫਾਸਲ� �
ਿਮਟਾ ਸਕਣ !!!!ਮ�ਕਾ ਤ� ਿਮਲਣਾ ਹੀ ਸੀ , ਇ�ਕ ਦ�ਪਿਹਰ ਜਦ� ਰ�ਮੀ ਦਾ
ਸ�ਸ ਸਹ�ਰਾ ਿਕਸ� ਭ�ਗ ਤ� ਗਏ ਬ�ਚ� ਅਜ� ਸਕ�ਲ ਸਨ ਤ� ਘਰਵਾਲਾ ਖ�ਤ ।

ਪ�ਮ� ਨ� ਿਡ�ਗ� ਮਕਾਨ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਕ� ਤ� ਿਫਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਰ�ਮੀ





ਦ� ਿਵਹੜ� ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦ�ਤੀ ।
ਦ� ਘ�ਟ� ਿਬਤਾ ਕ� ਜਦ� ਦ�ਬਾਰਾ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਵਾਿਪਸ ਮ�ਿੜਆ
ਤ� ਪ�ਮ� ਦ� ਮਨ � ਤਸ�ਲੀ ਸੀ । ਉਸ� ਸ�ਚਮ��ਚ ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਜਵ� ਉਸ�
ਉਸਦ� ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਥੀ ਟ�ਕਰੀ ਹ�ਵ� । ਰ�ਮੀ ਚ ਉਸ� ਸਭ ਨਜ਼ਰ
ਆਇਆ ਸੀ ਜ� ਿਕਸ� ਔਰਤ ਿਵਚ� ਉਹ ਿਬਸਤਰ ਤ� ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਇਹ� ਹਾਲ ਰ�ਮੀ ਦਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ� ਮਗਰ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਉ�ਠਦ�
ਵਲਵਲ� ਿਜਵ� ਸ਼�ਤ ਹ�ਏ ਹ�ਣ । ਨਹ� ਤ� ਬ�ਿਚਆਂ ਚ ਿਧਆਨ ਲਗਾ ਕ�
ਬ�ਸ ਉਹ ਵਕਤ � ਕ�ਢ ਰਹੀ ਸੀ । ਘਰਵਾਲ� � ਨਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ
ਸ�ਭਾਲ ।ਿਬਸਤਰ ਤ� ਗ�ਲ ਕੀਤ� ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨ� ਲ�ਘ ਜ�ਦ� ਸੀ ਤ�
ਉਸਦੀਆਂ ਇ�ਛਾਵ� ਿਜਵ� ਧ�ਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਿਜਹਨ� � ਪ�ਮ� ਵਰਗੀ ਤੀਲੀ
ਲ�ਗੀ ਸੀ ਤ� ਉਸਦ� ਲਈ ਨਵ� ਰਾਹ ਖ��ਲ�� ਜਾਪ� ਸੀ ।
#HarjotDiKalam

ਪਰ ਚ�ਰੀ ਦਾ ਗ�ੜ ਕਦ� ਤ�ਕ ਚ�ਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ� ਇਹ ਤ� ਿਬਲਕ��ਲ ਵੀ
ਨਹ� ਸੀ ਚ�ਲਣਾ । ਕ�ਧ ਟ�ਪਦਾ ਪ�ਮਾ ਦ�ਵ� ਵਾਰੀ ਿਕਸ� ਨ� ਵ�ਖ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਤ� ਚ�ਗਲੀ ਪਹ��ਚੀ ਤ� ਿਸ਼ਖਰ ਦ�ਪਿਹਰ� ਹ�ਏ ਵਾਕ� ਦਾ ਰ�ਲਾ ਪ� ਿਗਆ ।

ਰ�ਮੀ ਦ� ਘਰਵਾਲ� ਹਰਦ�ਵ � ਪਤਾ ਲ�ਗਾ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਖ�ਨ
ਉ�ਤਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਬ�ਿਚਆ ਸਾਹਮਣ� ਹੀ ਰ�ਮੀ � ਉਸਨ� ਕ��ਟ ਧਿਰਆ
। ਰ�ਮੀ ਦ� ਪ�ਿਕਆਂ � ਬ�ਲਾਇਆ ।

ਰ�ਮੀ ਨ� ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਪਿਹ�ਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕ�ਝ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦ� ਚਾਰ ਥ�ਪੜ
ਵ�ਿਜਆਂ ਤ� ਹੀ ਿਫ�ਸ ਗਈ ।ਸਾਰਾ ਸ�ਚ ਸ�ਚ ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ । ਗ�ਲ ਕਰਨ ਤ�
ਲ� ਕ� ਿਮਲਣ ਤ�ਕ ।

ਮਰਦ ਦੀ ਿਫਤਰਤ ਚ ਹ��ਦਾ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਔਰਤ � ਇ�ਕ� ਿਜਹਾ ਸਮਝਦਾ
,ਆਪ ਜਮੀਨ ਦਾ ਿਨ�ਕਾ ਟ�ਟਾ ਭਾਵ� ਘਾਹ ਉ�ਗਣ ਲਈ ਛ�ਿਡਆ ਹ�ਵ� ਪਰ
ਜ� ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨ� ਉਹ ਵਰਤ ਲਈ ਤ� ਕਤਲ ਵੀ ਹ� ਜ�ਦ� ਹਨ । ਕ�ਝ ਇਹ�





ਸ�ਚ ਔਰਤ ਬਾਰ� ਰ�ਖਦਾ ਹ� । ਕ�ਝ ਕਰ� ਨਾ ਕਰ� ਦ�ਜ� ਦਾ ਪਰਛਾਵ� ਿਪਆ
ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ।
ਅਗਲ� ਿਦਨ ਰ�ਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ,ਉਸ� ਿਪ�ਡ ਆਉਂਦ� � ਹੀ ਸ਼ਰਮ
ਆ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਤ� ਘਰ ਆਉਂਦ� ਉਹ ਦ�ਵ ਕ�ਲ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ�ਣ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
“ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ��ਤਰ”!!!!!

ਿਜਵ� ਵੀ ਸੀ ਹ�ਣ ਦ�ਵ� ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਇਸ ਮਸਲ� � ਸ�ਲਝਾਉਣਾ ਸੀ ।
ਰ�ਮੀ ਨ� ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮ�ਨੀ ਸੀ ਤ� ਮ�ੜ ਦ�ਹਰਾਉਣ ਤ� ਤ�ਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਦ�ਪਿਹਰ ਦਾ ਵ�ਲਾ ਸੀ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਚ�ਬਾਰ� ਜਾ ਚੜ� । ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਮ� �
ਵ�ਖ ਦ�ਵ ਨ� ਪ�ਰਾ ਉ�ਚਾ ਬ�ਲ ਮਾਰਕ� ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ��ਤਰ ਆਖ ਕ� ਗਾਲ
ਕ�ਢੀ ।ਬਦਲ� ਚ ਉਧਰ� ਗਾਲ� ਸ਼�ਰ� ਹ�ਈਆਂ ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇ�ਟ� ਰ�ੜ� ਇ�ਕ ਦ�ਜ� ਵ�ਲ ਵਰਸਣ ਲ�ਗ� । ਤ�ਰੀ ਮ� ਤ�ਰੀ ਭ�ਣ
ਸ�ਣ ਕ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਲ�ਕ ਕ�ਿਠਆਂ ਤ� ਜਾ ਚੜ� ।
ਦ�ਵ� ਪਾਿਸਓਂ ਹਰ ਜਾਨਣ ਵਾਲ� ਨ� ਆਪਣ� ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ � ਫ�ਨ
ਖੜਕਾ ਿਦਤ� ।
ਿਮ�ਟ� ਚ ਗ�ਡੀਆਂ ਹੀ ਗ�ਡੀਆਂ ਨ� ਦ�ਵ� ਘਰ� � ਆਉਂਦ� ਰਸਿਤਆਂ � ਮ�ਲ
ਿਲਆ । ਡ�ਗ� ਸ�ਟ� ਿਕਰਪਾਨ� ਹਵਾ ਚ ਲਿਹਰਾਈਆਂ । ਇ�ਟਾ ਰ�ੜ� ਕ�ਧ�
ਉ�ਪਰ� ਚ�ਲਣ ਲ�ਗ� । ਕ�ਈ ਕ�ਠ� ਖੜ�ਾ ਸੀ ਕ�ਈ ਿਵਹੜ� ਚ ਕ�ਝ ਗਲੀਆਂ
ਚ ।

ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਿਦਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਗ�ਡੀਆਂ ਭ�ਨ ਿਦ�ਤੀਆਂ । ਘਰ� ਦ�
ਦਰਵਾਜ� ਿਖੜਕੀਆਂ � ਸ�ਟ� ਡ�ਗ� ਨਾਲ ਭ�ਨ ਿਦ�ਤਾ।
ਪ�ਿਲਸ ਦਾ ਕ�ਈ ਨਾਮ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਸੀ। ਦ�ਵ� ਿਧਰ� ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤ� ਦ�ਵ� ਦੀ ਪਹ��ਚ ਵੀ ਸੀ। ਫਸਗ� ਿਸ�ਗ� ਚ ਲ�ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦ�ਖ ਰਹ� ਸੀ।
ਆਂਢੀਆਂ ਗ�ਆਂਢੀਆਂ ਤ�ਕ ਵੀ ਸ�ਕ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇ�ਟ� ਰ�ੜ� ਿਕਹੜਾ





ਨਾਮ ਦ�ਖਕ� ਿਡ�ਗਦ� ਹਨ।
ਆਹਮ� ਸਾਹਮਣ� ਗਾਲ� ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ….. ਉਦ� ਹੀ ਪ�ਮ� ਨ�
ਮ��ਠੀ ਬ�ਦ ਕਰਕ� ਉ�ਪਰ� ਦ�ਜ� ਹ�ਥ ਦੀ ਹਥ�ਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਣਾ ਕ� ਦ�ਵ
ਹ�ਣ� ਵ�ਲ ਕੀਤਾ । ” ਇ�ਝ . ……… *ਦੀ। ….. ਸੀ। .. ਰ�ਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲ� ਕ�
ਉਹ ਬ�ਿਲਆ ਸੀ। ਇਧਰ� ਦ�ਵ ਨ� ਵੀ ਹ�ਥ ਚ ਫੜ� ਸ�ਟ� � ਿਵਖਾ ਕ� ਿਕਹਾ
,” ਇਹ ਡ�ਡਾ ਨਾ ਚਾਿੜਆ ਤ�ਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮ� ਦ� ਤ� ਮ�ਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦ�ਵ ਨੀ।
…

ਪ�ਮ� ਦਾ ਰ�ਹ ਅਸਮਾਨ ਤ� ਸੀ ਇ�ਟ � ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬ�ਨ ਿਸ�ਧਾ ਓਧਰ
ਮਾਿਰਆ ਜ� ਦ�ਵ ਦ� ਮ�ਢ� ਤ� ਜਾ ਵ�ਜੀ ਸੀ। ਓਧਰ� ਵੀ ਵਾਿਪਸ ਇ�ਟ�
ਵਰੀਆਂ।
ਤ� ਅਸਮਾਨੀ ਫਾਇਿਰ�ਗ ਹ�ਈ। ਸਭ ਲ�ਕ ਕ� ਆਪਣੀ ਆਪ � ਬਚਾਉਣ ਚ
ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ� ਤ�ਕ ਪ�ਿਲਸ ਨਾ ਆਈ ਉਦ� ਤ�ਕ।
ਗ�ਲ ਕ�ਝ ਮੀਡੀਆ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਈ ਸੀ। ਿਕਸ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਹੀ ਸ�ਝਵਾਨ ਬ�ਦ�
ਨ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਦ�ਵ � ਸ�ਟ ਲ�ਗੀ ਉਹ ਤ� ਬਿਹ ਿਗਆ
ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਪਰਚਾ ਕ�ਿਟਆ ਤ� ਪ�ਸ� ਲ� ਦ� 26 ਦਾ ਕ�ਸ ਪ�ਮ�
ਿਸਰ ਪ� ਿਗਆ।
ਪਰ ਭ�ਨਤ�ੜ ਇਧਰ� ਵੀ ਹ�ਈ ਸੀ ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਦ�ਵ� ਪਾਿਸਓਂ ਖਾਣ� ਸੀ ਪ�ਮ�
ਹ�ਣ� ਹ�ਢ� ਹ�ਏ ਸੀ ਉਹਨ� ਕ�ਲ� ਿਕ ਿਮਲਣਾ ਸੀ ਇ�ਧਰ ਦ�ਵ ਲਈ ਬ�ਸ
ਪ�ਸ� ਤ� ਪ�ਸ� ਹੀ ਖ��ਲ�ਦ� ਗਏ। ਠਾਣ� ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਚ ਪ�ਮਾ ਤ� ਿਸਰ ਿਹਲਾ
ਿਦ�ਦਾ। ਪਰ ਖ�ਦ � ਜ�ਲ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਿਲਸ ਤ� ਵਕੀਲ� ਦ� ਿਢ�ਡ
ਭਰ�। ਿਫਰ ਸਮਝ�ਤ� ਕੀਤ� ਿਜਹਨ� ਦੀਆਂ ਗ�ਡੀਆਂ ਦਾ ਨ�ਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਹਨ� ਦ� ਪ�ਸ� ਭਰ�। ਿਪ�ਡ ਚ ਿਕਸ� . ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹ�ਉ ਕ�ਈ ਿਮਹਣਾ
ਮਾਰ ਦ�ਊਗਾ ਇਹ ਸ�ਚ ਦ�ਵ ਨ� ਿਪ�ਡ� ਬਾਹਰ ਕ�ਠੀ ਛ�ਤ ਲਈ। ਸਹ�ਰ�
ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਪ�ਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ� � ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕ�ੜੀ ਦੀ





ਗਲਤੀ ਏ। ਿਪ�ਡ ਆਲਾ ਮਕਾਨ ਵ�ਚ ਛ� ਕ� ਮਹੀਨ� ਿਪ�ਡ� ਬਾਹਰ ਖ�ਤ� ਚ
ਕ�ਠੀ ਛ�ਤ ਲਈ ਸੀ। ਰ�ਮੀ ਦ� ਚਾਅ ਿਜਵ� ਖਤਮ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ ਆਪਣ� ਆਪ
ਤ� ਨਫਰਤ ਜਹੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ ਬ�ਸ ਇ�ਕ� ਸਹਾਰ� ਿਜਉਂ ਰਹੀ ਸੀ ਬ�ਿਚਆਂ
ਸਹਾਰ�। ਘਰਵਾਲਾ ਤ� ਕਦ� ਦਾ ਿਤਆਗ ਚ��ਕਾ ਸੀ ਤ� ਹ�ਣ ਉਸਦ� ਇ�ਕ�
ਅ�ਖ ਮਟ�ਕ� ਨ� ਜਮੀਨ � ਵਾਢਾ ਲਾ ਧਿਰਆ ਸੀ ਤ� ਬਿਚਆ ਸਾਹਮਣ� ਤ�
ਆਪਣ� ਸਾਹਮਣ� ਵੀ ਖ�ਦ � ਸ��ਟ ਿਲਆ ਸੀ।
ਪ�ਮਾ ਤ� ਉਸਦ� ਨ�ੜਲ� ਸਾਥੀ ਪਿਹਲ� ਹਵਾਲਾਤ ਰਹ� ਿਫਰ ਕ�ਸ ਚਲਦ� ਜ�ਲ�
ਚ ਚਲ� ਗਏ. ਇਹ ਪ�ਮ� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲ�ਮੀ ਜ�ਲ� ਸੀ। ਬ�ਸ ਉਸ� ਇ�ਕ� ਇ�ਕ�
ਿਸ਼ਕਵਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਇ�ਕ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਨ� ਹੀ ਇਥ� ਉਸ� ਿਲਆ ਸ��ਿਟਆ
ਸੀ ,” ਸਾਲੀ ਘ�ਟ� ਘ�ਟ ਚਾਰ ਪ�ਜ ਵਾਰ ਿਲ�ਤੀ ਹ��ਦੀ ਤ� ਐਨਾ ਗਮ ਨਾ
ਹ��ਦਾ। ” ਉਹ ਸ�ਚਦਾ। ਪਰ ਜਦ� ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ�ਠੜੀ ਚ ਕ�ਲਾ ਹ��ਦਾ
ਰ�ਮੀ ਨਾਲ ਹ�ਈ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਸਾਹਮਣ� ਘ��ਮਣ ਲਗਦੀ।
………………..

ਜਦ� ਉਹ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਕ� ਅ�ਦਰ ਵਿੜਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਰ�ਮੀ ਿਤਆਰ ਹੀ ਬ�ਠੀ
ਸੀ। ਹ�ਣੀ ਹ�ਣੀ ਿਜਵ� ਨਹਾ ਕ� ਿਨ�ਕਲੀ ਹ�ਵ� । ਿਗ�ਲ� ਵਾਲ� � ਤ�ਲੀਏ ਨਾਲ
ਬ�ਿਨ�ਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਡਰਾਇ�ਗ ਰ�ਮ ਚ ਿਬਠਾ ਕ� ਊਹਦ� ਸਾਹਮਣ� ਹੀ
ਬ�ਠ ਗਈ ਸੀ । “ਚਾਹ ਲਵ�ਗ� ਜ� ਕ�ਝ ਹ�ਰ ” ਇਸਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਵੀ ਗ�ਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਸੀ । ਇ�ਕ ਸ�ਗ ਜਹੀ ਚ ਦ�ਵ� ਗ�ਸ� ਹ�ਏ ਸੀ ।
ਉਹ ਉ�ਠ ਕ� ਰਸ�ਈ ਵ�ਲ ਜਾਣ ਹੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ ਿਕ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕ� ਿਲਆਉਂਦੀ
ਹ� । ਪਰ ਪ�ਮ� ਕ�ਲ ਐਨਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸਬਰ । ਿਜਉਂ ਹੀ ਉ�ਠ
ਕ� ਜਾਣ ਲ�ਗੀ ਪ�ਮ� ਨ� ਬ�ਹ ਫ਼ੜਕ� ਓਥ� ਹੀ ਰ�ਕ ਿਲਆ । ਤ� ਸ�ਫ਼� ਤ�
ਬ�ਠਦ� ਹ�ਏ ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਸ��ਟ ਿਲਆ । ਰ�ਮੀ ਖ�ਦ � ਬ�ਮਨ ਨਾਲ
ਛ�ਡਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ� ਉਸ ਉ�ਪਰ ਜਾ ਿਡ�ਗੀ ਸੀ । ਕ�ਈ ਪ�ਮ� ਦੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਹ�ਰ ਮ��ਡਾ ਹ��ਦਾ ਉਸਦ� ਵਜ਼ਨ ਥ�ਲ� ਦ�ਬ ਜ�ਦਾ ਪਰ ਪ�ਮ� ਦਾ





ਸਰੀਰ ਉਮਰ� ਵ�ਧ ਮਜਬ�ਤ ਸੀ ਬਾਹ� ਦੀ ਪਕੜ ਨ� ਊਹਦ� ਸਰੀਰ � ਸ��ਨ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਡ�ਗਦ� ਹੀ ਪ�ਮ� ਨ� ਊਹਦ� ਮ��ਹ � ਹ�ਥ� ਚ ਦਬ�ਚ ਿਲਆ
ਤ� ਤ�ਲੀਆ ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਖਸਕਦਾ ਥ�ਲ� ਜਾ ਿਡ�ਿਗਆ । ਵਾਲ ਖ��ਲ� ਕ� ਿਪ�ਠ ਤ�
ਫ�ਲ ਗਏ । ਤ� ਪ�ਮ� ਦ� ਹ�ਥ ਉਸਦ� ਵਾਲ� ਚ ਗ�ਆਚ ਗਏ ਿਸਰ ਤ� ਲ� ਕ�
ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਫਰਨ ਲ�ਗ� । ਿਕਸ� ਭ��ਖ� ਵ�ਗ ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਝਪਟ ਕ�
ਿਕ�ਸ ਇ�ਝ ਕਰਨ ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਤ� ਕ�ਝ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹ�ਵ� । ਹਰ
ਲ�ਘਦ� ਪਲ ਨਾਲ ਊਸਦੀ ਿਕ�ਸ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਿਤ�ਖੀ ਤ� ਦਰਦ ਭਰੀ ਹ��ਦੀ
ਗਈ ।ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਰ�ਮੀ ਦ� ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਪ ਲ�ਦ� ਰਹ� ।ਿਪ�ਠ ਤ� ਥਲ�
ਿਖਸਕ ਕ� ਉਸਦ� ਪ�ਟ� � ਮਜ਼ਬ�ਤੀ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕ� ਆਪਣੀ ਹੀ ਗ�ਦੀ ਚ
ਧਰ ਿਲਆ ।ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਤ� ਦ�ਦ ਗਰਦਨ ਤ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਛ�ਡਦ� ਹ�ਏ ਥ�ਲ�
ਵ�ਲ ਵਧਣ ਲ�ਗ� ।
ਹ�ਥ ਪਿਹਲ�� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਉ�ਪਰ� ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਮ�ਤੀਆਂ ਦ� ਚ�ਗਣ ਵ�ਗ
ਿਫਰਨ ਲ�ਗ� ਿਫਰ ਜਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਸਮਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ
ਹ�ਈ ਤ� ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਕਰਕ� ਰ�ਮੀ ਦ� ਕ�ਪੜ� ਉਸਨ� ਉਤਾਰ ਕ� ਤ�ਲੀਏ ਦ�
ਉ�ਪਰ ਹੀ ਸ��ਟ ਿਦਤ� । ਰ�ਮੀ ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਉਸਨ� ਅ�ਜ
ਤ�ਕ ਿਕਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਿਜਸ ਤਰਾ ਉਹ ਉਸ� ਮਸਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਚਮਕੀਲ� ਦ� ਕਿਹਣ ਵ�ਗ ਉਸ� ਲ�ਗਾ ਿਕ ਆਟ� ਵ�ਗ ਗ��ਨ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਹ ਕ� ਹੀ ਕ�ਈ ਕ�ੜੀ ਇ�ਕ ਤ� ਵ�ਧ ਵਾਰ ਉਸ ਕ�ਲ ਨਹ�
ਸੀ ਆਉਂਦੀ । ਪਰ ਇਥ� ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਜ�ਗਲੀਪ�ਣਾ ਵ�ਧ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਤਉਂ ਿਤਉਂ ਰ�ਮੀ ਦ� ਮ��ਹ� ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਿਸਸਕਾਰੀਆਂ ਹ�ਰ ਵੀ ਿਤ�ਖਾ
ਹ�ਣ ਲਈ ��ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਿਬਲਕ��ਲ ਸ�ਚ ਹੀ ਕਿਹਂਦੀ ਸੀ ਰ�ਮੀ ਉਸ�
ਫ�ਨ ਤ� ਮ�ਰ� ਨਾਲ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਕਰਕ� ਸਭ ਿਪਛਲ� ਭ��ਲ ਜਾਏਗਾ । ਤ� ਉਹ
ਗ�ਆਚ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਮ ਤ� ਵ�ਧ ਉਚਾਈ ਤ�
ਗਿਹਰਾਈਆਂ ਨ� ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਤਸ�ਲੀ ਭਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਿਜਸ� ਚ ਡ��ਬ





ਕ� ਖ�ਦ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲ� ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਰ�ਮੀ ਲਈ ਤ� ਿਜਵ� ਇਹ ਕਾਰ� ਦ� ਖਜ਼ਾਨ�
ਵਰਗਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਢਲ ਰਹ� ਸਰੀਰ ਚ ਪ�ਮ� ਦ� ਜ�ਆਨ ਖ�ਨ ਨ� ਜ� ਤ�ਜ਼ੀ
ਿਲਆ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਨਸ ਨਸ ਚ ਸ�ਆਦ ਭਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ
ਬਾਹ� ਚ ਉਹ ਗ�ਆਚ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ
ਦ� ਰ�ਮ ਰ�ਮ ਚ ਤਰ�ਗ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਸਰੀਰ ਚ ਕ�ਈ
ਿਹ�ਸਾ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ ਿਜਸ� ਛ�ਹਕ� ਉਤ�ਜਨਾ ਨਾ ਭਰੀ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ�
ਨ�ਗ� ਿਜਸਮ ਤ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ ਕ� ਪ�ਮਾ ਜਦ� ਉਸ ਨਾਲ ਇ�ਕ ਿਮ�ਕ
ਹ�ਇਆ ਤ� ਲ�ਤ� ਿਜਵ� ਜਵਾਬ ਦ� ਗਈਆਂ ਹ�ਣ ਤ� ਿਦਮਾਗ ਨ� ਿਜਸਮ �
ਊਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤ� ਛ�ਡ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਤ�ਕ ਪ�ਮਾ ਉਸਤ� ਥ�ਕ ਕ�
ਿਡ�ਗੀਆ ਉਦ� ਤ�ਕ ਰ�ਮੀ ਖ�ਦ ਚ ਿਕ�ਨੀ ਵਾਰ ਿਨਢਾਲ ਹ�ਈ ਉਸ� ਵੀ
ਨਹ� ਪਤਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਪ�ਮ� ਦਾ ਇ�ਕ� ਵਾਰ ਚ ਿਦਲ ਨਹ� ਸੀ ਭਿਰਆ ਤ� ਨਾ ਉਹ ਹਲ� ਜਾਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਭਰ� ਭਰ� ਿਜਸਮ ਤ� ਅ�ਗ� ਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹ�
ਿਗਆ ਸੀ । ਪਰ ਬ�ਿਚਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਖ�ਦ � ਉਸਦ� ਨਾਲ�
ਅ�ਡ ਕਰਕ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਉਂਦ� ਹ�ਏ । ਰ�ਮੀ ਨ� ਇ�ਕ� ਗ�ਲ ਕਹੀ ਸੀ । ਇਸ
ਸਮ��ਦਰ ਚ ਗ�ਤ� ਭਰਨ ਦ� ਬੜ� ਮ�ਕ� ਿਮਲਣਗ� । ਮ�� ਵੀ ਮਸ� ਕ�ਈ
ਿਮਿਲਆ ਜ� ਐਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤਰ ਸਕ� ।
ਪਰ ਉਸ ਸਮ��ਦਰ ਦੀ ਇ�ਕ� ਤਾਰੀ ਨ� ਪ�ਮ� � ਜ�ਲ� ਿਵਖਾ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਰ�ਮੀ ਨ�
ਖ�ਤ� ਚ ਭਜਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਹ�ਣ ਿਸਰਫ ਯਾਦ� ਤ� ਵ�ਧ ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਕ�ਲ ਕ�ਝ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ । ਪਰ
ਸ�ਪਿਨਆਂ ਚ ਹਲ� ਵੀ ਿਬਤਾਈ ਉਹ ਦ�ਪਿਹਰ ਤ�ਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ।
ਸਾਲ ਕ� ਮਗਰ� ਜਦ� ਪ�ਮਾ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ� ਉਸ
ਚ ਅ�ਾਧੀਪ�ਣਾ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵੀ ਭਾਰ� ਹ� ਿਗਆ ।





ਹਰਮੀਤ ਤ� ਰਮਨ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਨ� ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਹਨ� ਦਾ
ਇਸ਼ਕ ਤ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਪ�ਮ� ਦ� ਇਸ਼ਕ ਤ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਤ� ਉਲਟੀ ਚ�ਲ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਸ�ਚਣ ਵਾਲੀ ਗ�ਲ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇ�ਕ� ਮਾਹ�ਲ ਚ ਵ�ਡ� ਹ�ਏ ਦ� ਸਖਸ਼ ਨਾਲ
ਰਿਹ�ਦ� ਵੀ ਉਲਟ� ਵਗਣ ਲ�ਗ� ਸੀ ।
ਰਮਨ ਕਾਲਜ਼ ਜ�ਦਾ ਤ� ਜ� ਚ�ਡੀਗੜ� ਹਰਮੀਤ � ਿਮਲਣ । ਘਰ ਹ��ਦਾ
ਪ�ਮ� ਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਰਿਹ�ਦਾ ਘਰਦ� ਬਾਕੀ ਕ�ਮ ਵੀ ਵ�ਖਦਾ । ਿਫਰ ਜਦ�
ਪ�ਮ� � ਕ�ਦ ਹ�ਈ ਜ਼ਮਾਨਤ� ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕ�ਨ� ਹ�ਥ ਪ�ਰ ਵੀ ਮਾਰ�
ਤ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਸਿਕਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਓਧਰ ਹਰਮੀਤ ਤ� ਜ�ਸ ਦ�ਵ� ਦਾ ਹੀ ਕਨ�ਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਿਗਆ ।

ਦ�ਵ� ਨ� ਇ�ਕ ਅ�ਧ ਹਫਤ� ਚ ਹ�ਣ ਕਨ�ਡਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤ�
ਉਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਕ�ਝ ਿਦਨ� ਲਈ ਹੀ ਦ�ਵ� ਚ�ਡੀਗੜ� ਰਿਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ।
ਮਗਰ� ਆਪ� ਆਪਣ� ਘਰ ਤ� ਿਰਸ਼ਤ�ਦਾਰ� ਚ ਤ�ਰ� ਿਫਰਨਾ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ
ਜਦ� ਤ� ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ । ਰਮਨ ਿਮਲਣ ਦਾ ਕ�ਈ ਮ�ਕਾ ਨਹ� ਸੀ
ਛ�ਡਦਾ । ਲ�ਗਪ�ਗ ਹਰ ਰ�ਜ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜ�ਦਾ ਸੀ । ਕਾਲਜ ਛ�ਡ ਿਸ�ਧੀ
ਬ�ਸ ਮ�ਹਾਲੀ ਦੀ ਫੜਦਾ ਤ� ਛ� ਫ�ਜ਼ ਉ�ਤਰ ਅ�ਗ� 3B2 ਦਾ ਆਟ� । ਕਾਰ
ਚ�ਕ ਕ� ਘਰਦ� ਸਵਾਲ� ਤ� ਬ�ਚ ਜ� ਜ�ਦਾ ਸੀ ।
ਤ� ਉਹ ਿਦਨ ਹਰਮੀਤ ਦਾ ਪੀਜੀ ਚ ਰ�ਕਣ ਦਾ ਆਿਖ਼ਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਦਨ
ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਨ� ਬੜੀ ਮ�ਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦ� ਚਲ� ਜਾਣ ਮਗਰ�
ਉਹਨ� ਦ� ਕ�ਿਲਆਂ ਲਈ ਸਕ�ਨ ਦ� ਪਲ ਪਲ�ਨ ਕੀਤ� ਸੀ ।
ਰਮਨ ਨ� ਦਰਵਾਜ� ਤ� ਦਸਤਕ ਿਦ�ਤ� ਿਬਨ� ਪੀਜੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹ�ਇਆ ।

ਪ�ਰਾ ਘਰ ਸ�ਨਸਾਨ ਵ�ਖਕ� ਉਹਦੀ ਖ�ਸ਼ੀ ਦੀ ਕ�ਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਸੀ । ਊਹਨ�
ਹਰਮੀਤ � ਕਈ ਅਵਾਜ� ਿਦ�ਤੀਆਂ । ਕ�ਈ ਆਵਾਜ ਦਾ ਉ�ਤਰ ਨਾ
ਆਇਆ । ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਇਹ ਪ�ਰਾਣੀ ਆਦਤ ਇਸ ਇ�ਝ ਲ�ਕਣ ਿਮ�ਟੀ
ਖ�ਡ ਉਸ � ਲ�ਭਣ ਲਈ ਮਜਬ�ਰ ਕਰਨਾ ਤ� ਮਗਰ� ਹ�ਥ� ਨਾਲ ਅ�ਖ�





ਬ�ਦ ਕਰ ਲ�ਣੀਆਂ ।

ਉਹ ਲਭਦਾ ਿਤ�ਨ� ਕਮਿਰਆਂ ਚ ਿਗਆ ਪਰ ਿਕਤ� ਵੀ ਨਾਮ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ�
ਸੀ । ਮ�ਨ ਬਾਥਰ�ਮ ਿਵ�ਚ� ਪਾਣੀ ਦ� ਿਡ�ਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦ� ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਨਹਾ ਰਹੀ ਏ ਹਰਮੀਤ ।

ਉਸਨ� ਉਂਝ ਹੀ ਖੜ� ਖੜ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਉਤਾਰ� । ਤ� ਿਸਰਫ
ਅ�ਡਰਵੀਅਰ ਰ�ਖਕ� ਬਾਥਰ�ਮ ਦ� ਦਰਵਾਜ਼� ਤ� ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਧ�ਕਾ ਿਦ�ਤਾ ।
ਹ�ਥ ਲਗਦ� ਹੀ ਦਰਵਾਜਾ ਪ�ਰਾ ਖ��ਲ� ਿਗਆ ਤ� ਉਸਦਾ ਮ��ਹ ਅ�ਿਡਆ ਰਿਹ
ਿਗਆ । ਫ�ਆਰ� ਦ� ਥ�ਲ� ਪ�ਰੀ ਨਗਨ ਸ�ਗਮਰਮਰ ਿਜਹ� ਿਚ�ਟ� ਿਜਸਮ ਦੀ
ਮਾਿਲਕ ਜ�ਸ ਉਸ ਵ�ਲ ਵ�ਖ ਕ� ਮ�ਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸਦ� ਅਰਧ ਨਗਨ
ਸਰੀਰ � ਿਨਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਇ�ਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਨਹ�
ਉਸਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਕ�ਈ ਿਸ਼ਕਨ ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ । ਰਮਨ ਨ� ਉਸਦ�
ਸਰੀਰ � ਉ�ਪਰ� ਤ� ਥ�ਲ� ਤ�ਕ ਤ�ਿਕਆ । ਉਸਦ� ਅ�ਗ ਅ�ਗ ਤ� ਪ� ਰਹੀਆਂ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ��ਦ� ਊਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚਮਕ � ਿਬਖ�ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਤ�
ਇਸ ਚਮਕ ਚ ਰਮਨ ਦੀਆ ਂਅ�ਖ� ਤ� ਿਦਮਾਗ ਦ�ਵ� ਚ��ਿਧਆ ਗਏ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਖ਼�ਬਸ�ਰਤੀ ਜ� ਕ�ਚ� ਦ��ਧ ਵਰਗੀ ਸੀ ਓਥ� ਜ�ਸ ਦਾ ਿਜਸਮ
ਉਸ � ਕੜ�� ਹ�ਏ ਦ��ਧ ਵਰਗਾ ਲ�ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਿਜਸਦਾ ਰ�ਗ ਤ� ਆਕਾਰ
ਦ�ਵ� ਪ�ਕ ਚ��ਕ� ਸੀ । ਿਜਸ� ਸ�ਚ� ਨ� ਇ�ਝ ਤਰਾਿਸ਼ਆ ਹ�ਇਆ ਸੀ ਿਕ
ਕ�ਈ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਵ�ਖ ਕ� ਵੀ ਦ�ਬਾਰਾ ਦ�ਖ� ਿਬਨ� ਨਹ� ਸੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ
ਤ� ਹ�ਣ ਉਹੀ ਿਜਸਮ ਉਸਦ� ਸਾਹਮਣ� ਪ�ਰ� ਦਾ ਪ�ਰਾ ਮਿਹਕ ਛ�ਡਦਾ ਿਬਨ�
ਿਕਸ� ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਤ� ਕ�ਝ ਫ��ਟ ਦੀ ਦ�ਰੀ ਤ� ਸੀ ਿਜਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਇ�ਕ
ਬ�ਲਾਵਾ ਸੀ ਇ�ਕ ਿਪਆਸ ਸੀ । ਜ� ਉਸਨ� ਪਿਹਲ�� ਤ�ਕੀ ਤ� ਸੀ ਪਰ
ਭ�ਲ�ਖਾ ਸਮਝ ਅਣਗ�ਿਲਆ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ ।
ਹ�ਣ ਠ�ਡ� ਪਾਣੀ ਚ ਿਭ�ਜਦੀ ਜ�ਸ ਨ� ਉਸਦ� ਸਰੀਰ ਚ ਭਾਫ� ਛ�ੜ ਿਦ�ਤੀਆਂ
ਸੀ ਤ� ਊਸਦੀ ਬ�ਚ�ਨੀ ਤ� ਤੜਪ ਉਸਦਾ ਬਦਿਲਆ ਰ�ਗ ਤ� ਅ�ਗ� ਦੀ





ਹਰਕਤ ਜ�ਸ ਕ�ਲ� ਗ��ਝੀ ਨਹ� ਸੀ । ਆਪਣ� ਤ�ਰ � ਮਟਕਾ ਕ� ਸਰੀਰ �
ਲ�ੜ� ਵ�ਧ ਿਹਲਾ ਕ� ਉਹ ਰਮਨ ਵ�ਲ ਵਧੀ ਤ� ਰਮਨ � ਆਪਣ� ਬਾਹ� ਚ
ਭਰ ਲ�ਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਬ��ਲ�ਾ ਦ� ਕਰੀਬ ਆਉਂਦ� ਗਏ ।

ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ ਉਹ ਜ�ੜ ਸਕਦ� ਰਮਨ ਦ� ਮਨ ਚ ਇ�ਕ ਚੀਸ ਜਹੀ
ਉਠੀ ਹਰਮੀਤ � ਧ�ਖਾ ਦ�ਣ ਦੀ ਗ�ਲ ਉਹ ਿਕਵ� ਸ�ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸਨ�
ਆਪਣ� ਵ�ਲ ਵਧੀ ਜ�ਸ � ਦ�ਰ ਧ�ਕ ਿਦ�ਤਾ । ਫਟਾਫਟ ਕਮਰ� ਚ� ਕ�ਪੜ�
ਸਮ�ਟ� ਤ� ਡਰਾਇ�ਗ ਰ�ਮ ਚ ਜਾ ਕ� ਪਾ ਕ� ਸ�ਫ਼� ਤ� ਬ�ਠ ਿਗਆ ।

ਅਜ� ਬ�ਠ� � ਕ�ਝ ਸਿਕ�ਟ ਹ�ਏ ਸੀ ਿਕ ਹਰਮੀਤ ਪੀਜੀ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ
। ਊਸਦੀ ਇਸ਼ਕ� ਕਹਾਣੀ ਚ ਿਜਵ� ਭ�ਚਾਲ ਆਉਣ ਤ� ਬਚ ਿਗਆ ਹ�ਵ� ਜ�
ਉਹ ਦ� ਿਮ�ਟ ਵੀ ਹ�ਰ ਜ�ਸ ਕ�ਲ ਰ�ਿਕਆ ਹ��ਦਾ ਤ� ਕੀ ਤ� ਕੀ ਬਣ ਜ�ਦ� ।
ਿਦਲ ਚ ਉਸਨ� ਰ�ਬ ਦਾ ਸ਼�ਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ।
ਹਰਮੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤ� ਕ�ਝ ਸਮਾਨ ਲ�ਣ ਗਈ ਸੀ ਤ� ਜ�ਸ ਿਤਆਰ ਹ�ਕ�
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦ�ਵ� � ਇਸ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ । ਪਰ ਇ�ਕ ਦਰਾਰ ਦ�ਹ� ਚ
ਬਣਨ ਤ� ਬਚ ਗਈ ਸੀ ।
ਜ�ਸ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਅ�ਖ� ਪਾ ਕ� ਗ�ਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਹ�ਮਤ ਨਹ� ਸੀ । ਹਰਮੀਤ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਤ� ਜ�ਸ ਨ� ਜ� ਕ�ਝ
ਅ�ਦਰ ਹ�ਇਆ ਉਸ ਲਈ ਯਕਦਮ ਮਾਫੀ ਮ�ਗ ਲਈ । ਮਾਫੀ ਤ� ਰਮਨ
ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜ� ਿਬਨ� ਨ�ਕ ਕੀਤ� ਬਾਥਰ�ਮ ਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ਸੀ ਤ� ਉਹ
ਵੀ ਿਬਨ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜ�ਸ ਨ�
ਊਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣਕ� ਜਾਨਬ��ਝ ਕ� ਦਰਵਾਜਾ ਖ�ਿਲ�ਆ ਸੀ ਤ� ਹ��ਗਾਰਾ
ਨਹ� ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਕ�ਈ ।

ਜ�ਸ ਦਾ ਮ��ਹ ਰ�ਆਂਸੀ ਸੀ । ਉਸ � ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਤ� ਰਸ਼ਕ ਸੀ
ਿਜਸ� ਐਨਾ ਿਪਆਰ ਤ� ਕ�ਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮ��ਡਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸਦੀ
ਚਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ� ਵੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਜ� ਿਕ ਖ�ਦ ਿਵਆਿਹਆ





ਸੀ ਉਸ� ਇ�ਕ ਲ�ੜ ਪ�ਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਵ�ਧ ਕ�ਝ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਝਦਾ । ਜਦ�
ਲ�ੜ ਹ��ਦੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਹ��ਦਾ ਤ� ਜਦ� ਉਸ� ਪ�ਸ� ਦੀ ਲ�ੜ ਹ��ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਕ�ਲ
। ਿਪਆਰ ਕ�ਅਰ ਬਾਹਰ ਘ��ਮਣਾ ਿਫਰਨਾ ਕ�ਠ� ਿਫਲਮ ਵ�ਖਣੀ ਖਾਣਾ
ਪੀਣਾ ਕ�ਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਉਸਦ� ਿਹ�ਸ� ਨਹ� ਸੀ ਆਇਆ ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਵੀ ਰਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਕ�ਲ ਰਿਹ�ਦੀ
ਆਨ� ਬਹਾਨ� ਉਸ � ਛ�ੜਦੀ ਤ� ਉਸ� ਛ�ਹ�ਦੀ । ਪਰ ਰਮਨ ਿਸਰਫ
ਸਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛ�ੜਖਾਨੀਆਂ ਸਮਝ ਇਗਨ�ਰ ਕਰ� ਜ�ਦਾ ।ਪਰ ਅ�ਜ ਿਮਲ�
ਇਸ ਮ�ਕ� ਚ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ� ਆਪਣ� ਹ�ਸਨ ਚ ਉਲਝਾ ਲ�ਣਾ
ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ । ਇਥ� ਜ�ਦ� ਉਸਨ� ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਕ�ਲ� ਆਜ਼ਾਦ ਹ� ਜਾਣਾ ਸੀ ਤ�
ਹਰਮੀਤ ਤ� ਉਹ ਇ�ਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਰਮਨ � ਬਾਹਰ ਸ�ਦਣ ਲਈ ਤ�
ਉਸ� ਪਾ ਕ� ਉਹ ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਇ�ਕ ਚਾਹ�ਣ ਵਾਲ� � ਆਪਣ� ਗ�ਲ ਨਾਲ
ਲਾ ਕ� ਰ�ਖਣਾ ।
ਰਮਨ ਉਸਦ� ਤਿਲਸਮ � ਤ�ੜ ਕ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ।ਜ�ਕਰ
ਹ�ਸਨ ਹੀ ਿਕਸ� � ਬ�ਨ� ਕ� ਰ�ਖ ਸਕਦਾ ਹ�ਏ ਤ� ਦ�ਨੀਆਂ ਤ� ਸਭ ਤ�
ਸ�ਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਰਮ� ਚ ਨਹ� ਘਰ� ਚ ਹ��ਦੀਆ ਂਤ� ਸਭ ਤ�
ਸ�ਹਣ� ਮਰਦ ਵੀ ਹਰ ਥਾ ਹ�ਥ ਪ�ਲ� ਨਾ ਮਾਰਦ� ਿਫਰਦ� ।
ਇਹ ਤ� ਸਭ ਦ� ਿਦਲ ਦੀ ਗ�ਲ ਏ ਦ� ਜ�ੜ� ਹ�ਏ ਿਦਲ� ਦੀ ਗ�ਲ ਏ ਮਨ ਦੀ
ਸ�ਤ�ਸ਼ਟੀ ਏ ਿਜਹੜੀ ਿਜਸ� ਿਜਥ� ਿਮਲੀ ਓਥ� ਹੀ ਿਟਕ ਜਾਏਗਾ ਨਹ� ਤ�
ਭਟਕਣ ਿਕਸ� � ਿਟਕਣ ਥ�ੜ� ਿਦ�ਦੀ ਏ ?
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ਰਮਨ ਤ� ਪ�ਮ� ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਇਹ� ਤ� ਫਰਕ ਸੀ ਇ�ਕ ਭਟਕਣ ਚ ਸੀ
ਦ�ਸਰਾ ਿਟਕਾਅ ਚ ।

ਉਸ� ਿਟਕਾਅ ਨ� ਰਮਨ ਦੀ ਿਜ�ਦਗ਼ੀ � ਡ��ਘ� ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ



https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/


ਕ�ਢ ਿਲਆ ਸੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ।

ਤ� ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਤ� ਸ�ਪਨ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਪਲ ਯਾਦ� ਚ
ਰ�ਖ ਦ�ਵ� ਇ�ਕ ਦ�ਸਰ� ਤ� ਿਵਛੜ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦ� ਨਾਲ ਕ� ਸਮ��ਦਰ� ਤ�
ਪਾਰ ਿਫਰ ਿਮਲਾਗ� ।
ਜ�ਸ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਕ�ਠੀਆਂ ਹੀ ਕਨ�ਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਈਆਂ ਤ�
ਿਸ�ਲੀਆਂ ਅ�ਖ� ਦ� ਹ�ਝ� ਪਲਕ� ਚ ਲ�ਕ� ਦ�ਵ� ਨ� ਦ�ਰ� ਦ�ਰ� ਹ�ਥ ਿਹਲਾ
ਇ�ਦਰਾ ਗ�ਧੀ ਅ�ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅ�ਡ� ਦ� ਟਰਮੀਨਲ ਿਤ�ਨ ਤ� ਬਾਏ
ਬਾਏ ਿਕਹਾ ਸੀ ।

ਪ�ਮ� ਦ� ਗ�ਗ ਦੀ ਧ�ਕ ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਹ� ਗਈ ਸੀ ,ਜ�ਲ� ਿਵ�ਚ� ਬਾਹਰ ਆਕ� ਤ�
ਉਸਦ� ਨਾਮ ਦ� ਚਰਚ� ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਗਏ ਸੀ । ਿਦਲ ਚ ਜ� ਬ� ਡਰੀ ਸੀ
ਉਹ ਪਿਹਲ�� ਤ� ਵ�ਧ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਿਪ�ਡ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਕ�ਠ� ਦੀ ਛ�ਤ ਚੜਕ� ਰ�ਮੀ ਦ� ਖਾਲੀ ਹ�ਏ ਘਰ � ਵ�ਖ
ਿਚ�ਤ ਉਦਾਸ ਿਜਹਾ ਹ� ਿਗਆ ਸੀ । ਜ�ਲ� ਜਾਣ ਮਗਰ� ਪ�ਸ� ਵੀ ਸਭ ਖ਼ਤਮ
ਹ� ਗਏ ਸੀ । ਮ�ੜ ਤ� ਕ�ਮ ਸ਼�ਰ� ਕਰਨ ਦੀ ਲ�ੜ ਸੀ । ਪ�ਸ� ਤ� ਿਬਨ� ਜ�ਲ� ਚ�
ਿਨਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ । ਹ�ਣ ਉਹ� ਇਕ ਗ�ਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ
ਸੀ ਿਕ ਬ�ਰ� ਵਕਤ ਪ�ਸ� ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਨਾਲ ਨਹੀ ਖੜਦਾ ।
ਸਰਕਾਰ ਨਵ� ਨਵ� ਬਦਲੀ ਸੀ ਤ� ਐ�ਮ ਐ�ਲ ਏ ਵੀ ਨਵ� ਸੀ ।ਿਪ�ਡ� ਚ
ਿਜਸ ਡਰ�ਗ ਦ� ਚਰਚ� ਸੀ ਉਹ ਸੀ “ਿਚ�ਟਾ”। ਆਪਣ� ਪ�ਰਾਣ� ਵ�ਲੀਆਂ ਤ�
ਿਲ�ਕ ਕਢਦ� ਕ�ਢਦ� ਉਸਨ� ਿਦਨ� ਚ ਹੀ ਪ�ਰੀ ਚ�ਨ � ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਪਾਿਕਸਤਾਨ� ਆਉਂਦਾ “ਿਚ�ਟਾ” ਰਾਖੀ ਕਰਦ� ਬੀ ਐ�ਸ ਐ�ਫ ਤ� ਪ�ਿਲਸ �
ਬਣਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਦ� ਕ� ਸਰਹ�ਦ ਦ� ਿਪ�ਡ� ਚ ਪਹ��ਚਦਾ । ਓਥ� ਤ� ਲ�ਕਲ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਤ� ਗ�ਗ� ਰ�ਹੀ ਅਗ�ਹ ਸਪਲਾਈ ਹ��ਦਾ । ਦ�ਵ� ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ�
ਬ�ਦ� ਇਸ ਚ ਰਲ� ਹ�ਏ ਸੀ । ਸਭ ਰਲ ਿਮਲਕ� ਖ�ਦ� ਸੀ ।





ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਲ�� ਿਚ�ਟ� ਦੀ ਖਪਤ ਚ�ਡੀਗੜ ਿਦ�ਲੀ ਤ� ਇਹਨ� ਦ� ਨਾਲ
ਲਗਦ� ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚ ਹ��ਦੀ ਸੀ ।ਿਜ�ਥ� ਅਮੀਰ ਘਰ� ਦ� ਮ��ਡ� ਕ�ੜੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ “ਰ�ਵ” ਮਤਲਬ ਜ�ਗਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦ� ਸੀ ।ਿਜਉਂ
ਿਜਉਂ ਪ�ਜਾਬ ਤ� ਹਿਰਆਣ� ਚ ਜ਼ਮੀਨ� ਦ� ਰ�ਟ ਇ�ਕ� ਦਮ ਵਧ� ਤ� ਆਮ
ਘਰ� ਚ ਪ�ਸਾ ਇ�ਕ� ਦਮ ਿਡ�ਿਗਆ । ਨਵ� ਉ�ਠਦੀ ਪੀੜੀ ਚ�ਡੀਗੜ�
ਮ�ਹਾਲੀ ਪੜਦੀ ਹ�ਈ ਹਨੀ ਿਸ�ਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ � ਸ�ਣਦੀ ਹ�ਈ ਇਸ ਨਸ਼�
ਵ�ਲ ਿਖ�ਚੀ ਗਈ । ਖਰਚਣ ਲਈ ਪ�ਸ� ਵੀ ਸੀ ਤ� ਸ਼ਬਾਬ ਤ� ਹ� ਹੀ ਸੀ ।
ਪ�ਰਾਣ� ਨਸ਼� ਤ� ਉਹਨ� � ਗਾਉਂਦ� ਗਾਇਕ ਖ��ਡ� ਲਾਈਨ ਲ�ਗ ਗਏ ਸੀ ।
ਭ��ਕੀ ਅਫੀਮ ਤ� ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਤ�ਕ ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ ਜ� ਚਮਕੀਲਾ
ਜ� ਮਾਣਕ � ਸ�ਣਦੀ ਸੀ ।
ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਪ�ਸਾ ਵਿਧਆ ਿਡਮ�ਡ ਵਧੀ ਤ� ਪ�ਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਵਧੀ ਤ� ਨਸ਼ਾ
ਸਸਤਾ ਵੀ ਹ� ਿਗਆ ਤ� ਕਈ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲ�ਗਾ ।
ਇ�ਝ ਅਮੀਰ� ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮ�ਧ ਵਰਗ ਦ� ਲ�ਕ� ਕ�ਲ ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ।

ਪ�ਮ� ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਪ�ਡ ਜੀ ਟੀ ਰ�ਡ ਤ� ਦੀ ਦ� ਕ� ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਸੜਕ ਦ�
ਿਕਨਾਰ� ਆਲੀ ਜਮੀਨ ਲ�ਖ� ਤ� ਕਰ�ੜਾ ਚ ਪ��ਜੀ ਤ� ਸਭ ਦ� ਵਾਰ� ਿਨਆਰ�
ਹ� ਗਏ ।

ਚ�ਗ� ਸਰਦ� ਪ��ਜਦ� ਲ�ਕ ਵੀ ਭ�ਰ ਭ�ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਣ ਲ�ਗ� । ਿਜਹਨ�
ਸਮਝਦਾਰ� � ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਿਵ�ਖ ਿਦ�ਿਸਆ ਉਹਨ� ਵ�ਚ ਵ�ਟ ਆਪਣੀ
ਪੀੜੀ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕ�ਢ ਿਦ�ਤਾ ।
ਪ�ਮ� ਨ� ਪ�ਰੀ ਦੀ ਪ�ਰੀ ਨਸ਼� ਦੀ ਚ�ਨ � ਸਮਿਝਆ । ਿਕਸ� ਕ�ਲ� ਖਰੀਦ ਕ�
ਵ�ਚਣ ਨਾਲ� ਵ�ਧ ਤ� ਵ�ਧ ਉਸ� ਅ�ਧ ਕ� ਬ�ਚਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ� ਿਹ�ਸਾ
ਕਢਦ� ਕ�ਢਦ� ਬਹ�ਤ ਥ�ੜ�ਾ ਕ� ਪ�ਸ� ਉਸ ਕ�ਲ ਪਹ��ਚਦ� ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨ� ਿਵਚਲ� ਬ�ਿਦਆ � ਕ�ਢ ਖ�ਦ ਆਿਖਰੀ ਿਹ�ਸ� ਕ�ਲ�
ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪਲ�ਨ ਕੀਤਾ ।





ਇਸ ਚ ਿਰਸ� ਬਹ�ਤ ਸੀ । ਨਾਰਕ� ,ਪ�ਜਾਬ ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਨਾਕ� ਤ� ਬਾਕੀ
ਵ�ਚਣ ਆਿਲਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ�ਗਾ ।ਪਰ ਪ�ਮ� � ਇ�ਕ� ਲਾਲਸਾ ਸੀ
ਉਹ ਸੀ ਪ�ਸ� ਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨ� ਇ�ਕ ਟਰ�ਕ
ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਿਮਲਕ� ਐਂਡ ਤ� ਐਂਡ ਤ�ਕ ਪ�ਰੀ ਖ�ਪ � ਪਹ��ਚਾਇਆ ।

ਪ�ਿਲਸ ਤ� ਨਾਰਕ� ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਉਹ ਅਜ� ਨਹ� ਸੀ । ਿਫਰ ਵੀ ਬਚਣ
ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ � ਸਫ਼ਰ ਕਰਦ� । ਿਸ�ਧ� ਰ�ਡ ਨਾਲ� ਿਪ�ਡ� ਦ� ਰਾਹ ਲ�ਘਦ�
।

ਰ�ਟ ਅਿਜਹਾ ਚ�ਿਣਆਂ ਜ� ਭਰ� ਮਾਲ ਦ� ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ।ਤ� ਇ�ਝ
ਕਈ ਕ�ਇ�ਟਲ� ਮਾਲ ਉਸਨ� ਆਪਣ� ਗ�ਪਤ ਿਟਕਾਣ� ਪਿਹ�ਲੀ ਹ�ਲ� ਿਲਆ
ਸ��ਿਟਆ ।

ਇਥ� ਵ�ਚਣਾ ਤ� ਸ�ਖਾ ਸੀ ਦਲਾਲ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦ� ਿਫਰਦ� ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਹੀ ਿਪ�ਡ ਦ� ਿਜਹੜ� ਮ��ਡ� ਤ� ਚ�ਗ� ਘਰ� ਚ� ਸੀ । ਉਹ ਤ� ਖਰੀਦ
ਲ�ਦ� ਸੀ । ਪਰ ਦ�ਸਿਰਆਂ � ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵ�ਚਣਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ।ਇ�ਝ ਇ�ਕ
ਪ�ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ।
ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਜਾਣ ਨਾਲ� ਅ�ਗ� ਹ�ਰ ਗ�ਡੀਆਂ ਵਾਿਲਆਂ �
ਿਕਰਾਏ ਤ� ਢ�ਣ ਲਈ ਰ�ਖ ਿਲਆ। ਤ� ਆਪਣ� ਹੀ ਿਟਕਾਣ� ਤ� ਉਸ ਬਣ�
ਬਣਾਏ ਮਾਲ � ਅ�ਗ� ਹ�ਰ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਤਰ�� ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕਰ
ਿਦ�ਤਾ।
ਹ�ਣ ਉਸ� ਿਕਤ� ਲੜਨ ਲਈ ਖ�ਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲ�ੜ ਨਹ� ਸੀ । ਦ�ਸ ਪ�ਦਰ�
� ਮਾਲ ਛਕਾਓ ਤ� ਕ�ਈ ਵੀ ਕ�ਮ ਕਰਵਾਓ । ਇਸ ਪ�ਸ� ਚ� ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤ�
ਪ�ਿਲਸ � ਵੀ ਗ�ਢ ਿਲਆ। ਿਜਹੜ� ਪ�ਿਲਸ ਅਫਸਰ ਨ� ਉਸ� ਿਗ�ਫਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ� ਿਕਸ� ਐਸ� ਇਲਾਕ� ਚ ਭ�ਿਜਆ ਿਕ ਮ�ੜ ਊਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ
ਿਦ�ਸੀ ।
ਜ�ਲ� ਚ ਆਪਣ� ਬਣ� ਕ�ਟ�ਕਟਸ ਨਾਲ ਓਥ� ਤ�ਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ





ਲ�ਗਾ । ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹ��ਦਾ ਿਕ ਓਥ� ਿਨਕਲ ਕ� ਆਉਂਦਾ ਹਰ
ਬ�ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ।
ਜਦ� ਆਸ ਪਾਸ ਦ� ਰਾਜ� ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਨ� ਸਖਤੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਤ�
ਆਪਣ� ਨਸ਼� � ਉਸਨ� ਕ�ੜੀਆਂ ਰਾਹ� ਭ�ਜਣਾ ਸ਼�ਰ� ਕੀਤਾ । ਕ�ੜੀਆਂ ਦੀ
ਆਮ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪ�ਿਲਸ ਨਹ� ਕਰਦੀ ।ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲ� ਕ� ਉਹ ਅਮੀਰ
ਿਦਸਦੀ ਕ�ੜੀਆਂ ਰਾਹ� ਨਸ਼� � ਵ�ਚਣ ਲ�ਗਾ । ਿਜਹੜੀਆਂ ਕ�ੜੀਆਂ �
ਇਸ ਨਸ਼� ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਗਦਾ ਉਹ ਨਸ਼� ਲਈ ਕ�ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹ� ਜ�ਦੀਆਂ ਸੀ ।
ਪਰ ਸਭ ਤ� ਵ�ਧ ਬ�ਰੀ ਜ� ਪ�ਮ� ਨ� ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਪ�ਿਲਸ ਵਾਲ� ਨਾਲ ਹੀ
ਸੀ । ਊਸਦੀ ਤਸ�ਲੀ ਨਹ� ਸੀ ਹ�ਈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਤਬਾਦਲ� ਨਾਲ ਉਹ
ਸ�ਣੀਆਂ ਹ�ਈਆਂ ਗਾਲ� ਭ��ਲ ਸਕ� ।
ਇ�ਕ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣ� ਚ�ਗ� ਮਾਲ ਖ�ਦ� ਿਮ�ਤਰ� ਨਾਲ ਉਸਦ� ਘਰ
ਪਹ��ਿਚਆ । ਤ� ਆਪਣ� ਿਪ�ਠ ਦੀ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਸ�ਟ ਤ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ� ਸਣੀ
ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਗਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸਨ� ਿਲਆ ਸੀ ।
ਉਸਦ� ਪ�ਰ� ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣ� ਕ��ਟ ਕ� ਉਸਦ� ਿਸਰ ਮ��ਹ � ਉਸਨ� ਮ��ਨ
ਿਦ�ਤਾ ਤ� ਉਸ� ਿਕਸ� � ਸ਼ਕਲ ਿਦਖਾਉਣ ਜ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਛ�ਿਡਆ ।

ਉਸਦ� ਿਦਲ ਚ ਭਰ� ਬਦਲ� ਦੀ ਅ�ਗ ਮਸ� ਠ�ਡੀ ਹ�ਈ ਸੀ ।
……

ਓਧਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਇ�ਕ ਐਸ� ਮਸਲ� ਚ ਫਿਸਆ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਕਸ�ਤੀ
ਫ�ਸ ਗਈ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਕ�ੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਦ� ਵੀ ਨਹ� ਸੀ
ਬਦਿਲਆ । ਇ�ਝ ਹੀ ਇ�ਕ ਕ�ੜੀ ਿਪ�ਛ� ਹ�ਈ ਲੜਾਈ ਚ ਉਸਦ� ਹਥ� ਿਕਸ�
ਬਜ਼�ਰਗ ਦ� ਲ�ੜ� ਵ�ਧ ਕ��ਟ ਪ� ਗਈ । ਕ��ਟਣ ਵਾਿਲਆ ਚ ਹ�ਰ ਵੀ ਕਈ
ਸੀ । ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾ ਸੀ । ਕਤਲ ਕ�ਸ ਚ ਜ�ਲ� ਕ�ਟਣ ਨਾਲ�
ਘਰਿਦਆਂ ਕ�ਲ ਇ�ਕ� ਇ�ਕ ਚਾਰਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਭ�ਜ ਦ�ਣ ਦਾ । ਐਨਾ





ਪਿੜ�ਆ ਹ�ਇਆ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਆਪਣ� ਿਸਰ ਤ� ਜਾ ਸਕ� । ਬ�ਸ ਿਕਸ�
ਤਰੀਕ� ਮ�ਕਸੀਕ� ਦ� ਰਾਹ ਕਈ ਲਖ ਖਰਚ ਤ� ਜਾਨ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕ� ਉਹ
ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਚ ਿਗਆ ਸੀ ।ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਚ ਜ� ਪਿਹਲੀ ਮਦਦ ਉਸ� ਸ��ਝੀ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਮ�ਟ ਹਰਮੀਤ ਹੀ ਸੀ। ਿਜਸ� ਓਥ� ਗਏ ਸਾਲ ਤ� ਵ�ਧ
ਹ� ਿਗਆ ਸੀ ਸ��ਟਲ ਵੀ ਸੀ । ਆਪਣ� ਸਭ ਗ਼ਲਤੀਆਂ � ਮ�ਨਦ� ਹ�ਏ
ਉਸਨ� ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਰਮਨ � ਭਰਾ ਹ�ਣਦ� ਵਾਸਤ� ਪਾ ਕ� ਹ�ਲਪ
ਮ�ਗੀ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਊਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤ� ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦੀ ਪਰ ਰਮਨ ਦ� ਆਖ�
ਲ�ਗ ਉਸ� ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ।ਿਜਉਂ ਿਜਉਂ ਪ�ਸਾ ਵਿਧਆ ਪ�ਮ� ਦ� ਦ�ਸ਼ਮਣ
ਵੀ ਵਧਦ� ਗਏ । ਉਸਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤ� ਝਗੜ� ਵੀ ਵਧ� । ਪ�ਿਲਸ
ਅਫਸਰ ਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕ� ਕ��ਟ ਮਾਰ ਕਰਕ� ਪ�ਿਲਸ � ਉਸਨ� ਆਪਣ�
ਿਖਲ�ਾਫ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ । ਇਨ�ੀ ਿਦਨ� ਹੀ ਇ�ਕ ਗ�ਗ ਦ� ਸਾਥੀ ਦਾ ਿਕਸ�
ਕ�ੜੀ ਦ� ਚ�ਕਰ ਚ ਰ�ਲਾ ਿਪਆ ।ਪ�ਮਾ ਉਸ � ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਕਿਹ�ਦਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਸ� ਹ�ਰ ਨਾਲ�� ਖ�ਦ ਅ�ਗ� ਹ�ਕ� ਉਸ ਕ�ੜੀ � ਘਰ� ਹੀ ਚ�ਕ
ਲ�ਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ । ਅ�ਿਗਉਂ ਵੀ ਅਗਲ� ਪ�ਰ� ਿਤਆਰ ਸੀ ।
ਇਸ� ਰ�ਲ� ਰ�ਪ� ਚ ਗਰਮੀ ਚ ਿਕਸ� ਵ�ਡੀ ਉਮਰ ਦ� ਬਜ਼�ਰਗ � ਪ�ਮ� ਦਾ
ਧ�ਕਾ ਵ�ਜ ਿਗਆ ਤ� ਭਗਦੜ ਚ ਿਕਸਨ� ਿਕਸ� ਕ��ਟ ਧਿਰਆ ਕ�ਝ ਵੀ
ਪਤਾ ਨਾ ਲ�ਗਾ । ਮਗਰ� ਉਹ ਬਜ਼�ਰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕ� ਮਰ ਿਗਆ ।

ਜ�ੜੀ ਬਣੀ ਿਕ ਨਹ� ਪ�ਮਾ ਸਭ ਕਾਸ� ਦ� ਿਨਸ਼ਾਨ� ਤ� ਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪ�ਿਲਸ ,ਮੀਡੀਆ , ਤ� ਹ�ਰ ਿਨ�ਕ� ਮ�ਟ� ਸ�ਗਠਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਦਬਾਅ
ਬਣਾਉਣ ਲ�ਗ� । ਸਰਕਾਰ ਨ� ਹ�ਥ ਿਪਛ� ਕੀਤ� ਤ� ਉਸ ਦ� ਬਾਕੀ ਕਰਨਾਮ�
ਸਾਹਮਣ� ਆਉਣ ਲ�ਗ� । ਕਈ ਗ�ਗ ਜ� ਪਿਹਲ� ਤ�ਕ ਦ�ਬ� ਹ�ਏ ਸੀ ਊਸਦੀ
ਟ�ਹਰ ਅ�ਗ� ਹ�ਣ ਖ��ਲਕ� ਪ�ਗ� ਲ� ਰਹ� ਸੀ । ਜ�ਲ� ਚ ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਊਸਦੀ ਫ�ਕਟਰੀ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤ�ਕ ਨਸ਼ਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣ ਲ�ਗਾ





।

ਪਰ ਉਹ ਅਜ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਤ� ਬਾਹਰ ਸੀ । ਪ�ਿਲਸ ਿਸ�ਧਾ ਹ�ਥ ਪਾਉਣ ਤ�
ਹਲ� ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡਰ । ਉਸ ਲਈ ਮਰ ਿਮਟਣ ਤ� ਖ�ਨ
ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਦ�ਣ ਵਾਲ� ਹਲ� ਵੀ ਬਹ�ਤ ਸਾਥੀ ਉਸਦ� ਨਾਲ ਸੀ । ਇ�ਕ
ਦ�ਸਰ� ਗ�ਗ � ਕ��ਟਦ� ਮਾਰਦ� ਧਮਕੀਆਂ ਿਦ�ਦ� ਪ�ਰੀ ਸ�ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚ
ਉਹ ਛਾਹ� ਰਿਹ�ਦ� ਸੀ ।
ਨਵੀ ਉ�ਠਦੀ ਜਵਾਨੀ � ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼�ਕ ਹ��ਦਾ ਤ� ਪ�ਮ� ਤ� ਊਹਦ�
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹ�ਏ ਧ�ਕ� ਿਦਖਾ ਿਦਖਾ ਕ� ਇ�ਕ ਹੀਰ� ਵਜ� ਉਭਾਰਨ ਦੀ
ਕ�ਿਸ਼ਸ � ਇਹ ਪੀੜੀ ਸ�ਚ ਮ�ਨ ਫ�ਸਬ��ਕ ਤ� ਯ� ਿਟਊਬ ਤ� ਚ�ਕ ਦ� ਚ�ਕ ਦ�
ਕਰਨ ਲ�ਗ ਜ�ਦੀ ਹ�।
ਪ�ਮ� ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ� ਸੀ ਉਸਦ� ਤ� ਉਸਦ� ਗ�ਗ � ਫ�ਲ� ਕਰਨ ਵਾਲ� ਲ�ਖ�
ਚ ਸੀ । ਿਜਹੜ� ਪ�ਮ� ਵ�ਲ� ਬਰਬਾਦ ਕੀਤ� ਘਰ� � ਭ��ਲ ਗਏ ਸੀ ਚਾਹ�
ਉਹ ਨਸ਼� ਨਾਲ ਸੀ ਜ� ਿਕਵ� ਹ�ਰ ।

ਤ� ਇ�ਝ ਆਪਣੀ ਸ਼�ਹਰਤ � ਤ� ਪ�ਿਲਸ ਦ� ਹ�ਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ � ਉਹ
ਆਪਣੀ ਿਜ�ਤ ਮ�ਨਦਾ ਹ�ਇਆ ਪ�ਰ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਤ� ਧ�ਕ� ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗ�ਗ�
� ਦਬਾਅ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ� ਆਪਣ� ਕਾਰ�ਬਾਰ � ਬਾਦਸਤ�ਰ ਜਾਰੀ ਰ�ਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ ।
ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਤ� ਹ�ਰ ਲ�ਕ� ਦ� ਦਬਾਅ ਹ�ਠ ਸਰਕਾਰ � ਔਖ� ਫ�ਸਲ� ਲ�ਣ�
ਪਏ ਤ� ਿਜਸ ਇ�ਸਪ�ਕਟਰ ਦੀ ਕ��ਟ ਮਾਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਊਸਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚ
ਹੀ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਜਸ ਦਾ ਇ�ਕ� ਇ�ਕ ਮਕਸਦ ਪ�ਮ� ਦ�
ਸਾਮਰਾਜ � ਮਲੀਆਮ�ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ।

……….

ਗ�ਰਜੀਤ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮ�ਸ਼ਕਲ� ਚ ਫਸਦਾ ਤ� ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕ�





ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਿਚਆ ਸੀ । ਓਥ� ਤ�ਕ ਪਹ��ਚਦ� ਜ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸਨ�
ਵ�ਿਖਆ ਸੀ ਊਸਦੀ ਸ�ਚ ਚ ਇ�ਕ ਅਲ�ਗ ਬਦਲਾਅ ਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ
ਲਈ ਜਦ� ਉਹ ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਿਚਆ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਨ� ਸਭ ਪ�ਰਾਣੀਆਂ ਗ�ਲ�
ਭ�ਲਾਕ� ਉਸ� ਸ�ਭਾਲਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ� ਉਸ� ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣ�
ਕੀਤ� ਉਤ� ਪਛਤਾਵਾ ਹ��ਦਾ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਨਾਲ ਉਸ ਇ�ਕ� ਘਟਨਾ ਨ� ਉਸਦ� ਿਰਸ਼ਤ� � ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ
ਸੀ ਨਹ� ਤ� ਉਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਤ�ਕ ਦ�ਵ� ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸਮ�ਟ ਸੀ
ਦ�ਸਤ� ਵਾਲੀ ਗ�ਲ ਭਾਵ� ਨਹ� ਸੀ ਪਰ ਇ�ਕ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬੜਕ ਚ ਬ�ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਨ�ਕਸਾਨ ਘ�ਟ ਹੀ ਵ�ਖਦਾ ਇਹ�
ਉਸ ਨਾਲ ਹ�ਇਆ ਸੀ ।
ਇਥ� ਵੀ ਜ�ਸ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਅਜ� ਤ�ਕ ਕ�ਠੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਸੀ ।
ਹਰਮੀਤ ਿਜ�ਥ� ਰਮਨ ਦ� ਕਨ�ਡਾ ਆਉਣ ਦ� ਿਦਨ ਿਗਣ ਰਹੀ ਸੀ । ਓਥ�
ਜ�ਸ ਨ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਪਿਹਲ�� ਇ�ਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗ�ਲ� � ਿਪ�ਛ� ਛ�ਿਡਆ ।

ਆਪਣ� ਿਵਆਹ� ਬ�ਏਫ��ਡ � ਉਹ ਭ��ਲ ਗਈ ਸੀ ।ਤ� ਇਥ� ਿਕਸ� ਦ� ਸਾਥ �
ਲ�ਭਦੀ ਲ�ਭਦੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕਸ ਹ�ਦ ਤ�ਕ ਚਲ� ਗਈ ਸੀ । ਿਜ�ਨ� ਵੀ ਇਥ�
ਕਾਹਲੀ ਚ ਿਰਸ਼ਤ� ਬਣਦ� ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਚ ਟ��ਟ ਜ�ਦ� ਸੀ । ਤ� ਜ�ਸ
ਿਫਰ ਉਸ� ਦ�ੜ ਚ ਚ�ਲ ਪ�ਦੀ ।
ਹਰਮੀਤ � ਇਹ ਵ�ਖ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦ� ਨਫ਼ਰਤ ਹ� ਜ�ਦੀ ਕਦ� ਗ��ਸਾ ਆ
ਜ�ਦਾ ਤ� ਕਦ� ਿਪਆਰ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਵ�ਖ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ । ਉਹ
ਉਸ� ਬਹ�ਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕ� ਵੀ ਇਗਨ�ਰ ਕਰ ਿਦ�ਦੀ
। ਿਜ�ਨ� ਕ� ਬ�ਆਏਫ��ਡ ਉਸਨ� ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਬਣਾ ਲ� ਸੀ ਓਨ� ਕ� ਦ�ਖ ਕ�
ਹਰਮੀਤ ਉਸ� ਿਬਲਕ��ਲ ਵੀ ਚ�ਗੀ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਝਦੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਗ�ਰਜੀਤ ਓਥ� ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਿਦਨ ਹੀ ਹਰਮੀਤ
ਨ� ਉਸ� ਜ�ਸ ਬਾਰ� ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਸੀ । ਜ� ਕ�ਝ ਉਸਨ� ਸ�ਿਣਆ ਸੀ





ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਗ�ਰਜੀਤ � ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਿਕ” ਚ�ਗੀ ਕ�ੜੀ ਨਹ� ਏ
,ਤ�� ਵ�ਚ ਵ�ਟ ਕ� ਖਾ ਜਾਏਗੀ ।”
ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਤ� ਦ�ਵ� ਹੀ ਕ�ੜੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਚ ਸੀ । ਇਸ
ਲਈ ਘਰ ਰਿਹ�ਦ� ਵਕਤ ਉਹ ਕਦ� ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਿਕ�ਝ ਪਾਇਆ ਕਦ�
ਿਧਆਨ ਨਹ� ਸੀ ਰ�ਖਦੀਆਂ । ਪਰ ਜਦ� ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਆਇਆ ਸੀ
ਹਰਮੀਤ ਇਸ ਗ�ਲ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰ�ਖਣ ਲ�ਗੀ ।
ਪਰ ਜ�ਸ ਿਬਲਕ�ਲ ਨਾ ਬਦਲੀ ,ਘਰ ਹ��ਦੀ ਤ� ਖ��ਲ� ਗਲਮ� ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ
ਪਾਉਂਦੀ ਤ� ਉਂਝ ਦੀ ਹੀ ਉਸਨ� ਿਨ�ਕਰ ਪਾਈ ਹ��ਦੀ ਜ� ਮਸ� ਹੀ ਉਸਦ� ਪ�ਟ�
� ਢਕਦੀ ਸੀ । ਇ�ਥ� ਆਕ� ਉਹ ਇ�ਡੀਆ ਤ� ਵੀ ਵ�ਧ ਖ��ਲ� ਗਈ ਸੀ ਮਸ�
ਹੀ ਉਸ� ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਅਜਾਦੀ ਿਮਲੀ ਸੀ ।
ਜਦ� ਿਤ�ਨ� ਘਰ ਹ��ਦ� ਟ� ਅਕਸਰ ਇਹ� ਹ��ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰ� ਜ�ਸ ਤ� ਹੀ ਿਟਕੀਆਂ ਰਿਹ�ਦੀਆਂ ਸੀ । ਵ�ਸ� ਵੀ ਉਸ ਕ�ਲ ਅਜ� ਕ�ਮ
ਘ�ਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਘ�ਟ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ । ਿਜਆਦਾ ਘਰ ਹੀ
ਰਿਹ�ਦਾ ਸੀ । ਜ�ਸ ਤ� ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਜ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਫਰ ਕ�ਮ ਤ� ਦ�ਵ� ਦੀ
ਿਸ਼ਫਟ ਵੀ ਅ�ਡ ਅ�ਡ ਸੀ ਕਦ� ਕਦ� ਕਲਾਸ ਵੀ ਅ�ਡ ਹ��ਦੀ ।
ਗ�ਰਜੀਤ ਘਰ ਦ� ਬਾਕੀ ਕ�ਮ ਕਰ ਹੀ ਿਦ�ਦਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ� �
ਮਦਦ ਵੀ ਹ� ਜ�ਦੀ । ਨਵ� ਕ�ਮ ਤ� ਘਰ ਲ�ਭ ਕ� ਉਹ ਜਲਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਹ�ਣਾ
ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਇ�ਝ ਿਕਸ� ਤ� ਭਾਰ ਬਣਨਾ ਉਸ� ਚ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਲ�ਗ
ਿਰਹਾ।
ਉਸਦ� ਿਦਲ ਦ� ਿਕਸ� ਕ�ਨ� ਚ ਹਲ� ਵੀ ਹਰਮੀਤ ਲਈ ਿਪਆਰ ਸੀ ਜ�
ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਮਗਰ� ਹ�ਰ ਵੀ ਮਘ ਉ�ਿਠਆ ਸੀ । ਪਰ ਜ�ਸ ਦੀਆਂ
ਹਰਕਤ� ਤ� ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਮਿਹਕ ਵੀ ਉਸ� ਤ�ਗ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਿਕ�ਨੀ
ਵਾਰ ਖ�ਦ � ਉਸਨ� ਰ�ਕ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮ�ੜ ਕ�ਝ ਵੀ ਐਸਾ ਵ�ਸਾ
ਕਰਕ� ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਚ ਿਡ�ਗਣਾ ਨਹ� ਸੀ ਚਾਹ��ਦਾ ।





ਤ� ਇ�ਕ ਸਵ�ਰ ਅਜ� ਤ�ਕ ਹਰਮੀਤ ਿਸ਼ਫਟ ਤ� ਨਹ� ਆਈ ਸੀ । ਉਹ ਅਜ�
ਸ��ਤਾ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ । ਜ�ਸ ਕਮਰ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਦ� ਉਸ�
ਉ�ਠਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਘ�ਸਲ ਮਾਰ
ਕ� ਸ��ਤਾ ਊਸਦੀ ਬ�ੜ ਬ�ੜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉ�ਠ ਿਗਆ ਸੀ । ਅ�ਖ� ਖ�ਲ�ੀਆਂ
ਤ� ਸਾਹਮਣ� ਿਜਵ� ਜ�ਸ ਉਸ� ਜਾਣਬ��ਝ ਕ� ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕ�
ਕਮਰ� ਚ ਆਈ ਹ�ਵ� । ਉਹ ਉਸ� ਉ�ਠਦੀ ਬਿਹ�ਦੀ ਝ�ਕਦੀ � ਵ�ਖਣ
ਲ�ਗਾ । ਉਸਦ� ਅ�ਗ ਚ ਪ�ਦੀ ਿਖ�ਚ, ਹ��ਦੀ ਿਹਲਜ�ਲ ਤ� ਝਲਕ� ਵ�ਖਦਾ
ਿਰਹਾ । ਆਪਣ� ਿਦਲ ਤ� ਿਜਸਮ ਤ� ਕਾਬ� ਰ�ਖ ਉਹ ਹਮ�ਸ਼� ਦੀ ਤਰ�� ਉਸ
ਦੀ ਸ��ਦਰਤਾ ਦ� ਮ�ਫ਼ਤ ਦ� ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕ� ਿਨ�ਘ� ਹ� ਰਹ� ਿਜਸਮ � ਮਾਣਦਾ
ਿਰਹਾ ।
ਉਦ� ਤ�ਕ ਜਦ� ਤ�ਕ ਜ�ਸ ਨ� ਉਸਦ� ਕ�ਬਲ � ਿਖ�ਚ ਕ� ਉ�ਠ ਕ� ਕ�ਮ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਪਰ ਉਸਨ� ਕ�ਬਲ ਨਾ ਛ�ਿਡਆ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਤ� ਜ�ਸ
ਿਖ�ਚਣ ਲ�ਗੀ ਤ� ਦ�ਸਰ� ਪਾਸ� ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦ�ਨ� ਦੀ ਿਖ�ਚ ਧ�ਹ ਚ ਕ�ਬਲ
ਫ�ਟਣ � ਿਤਆਰ ਸੀ ਜਦ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਪ�ਰ� ਜ�ਰ ਨਾਲ ਆਪਣ� ਵ�ਲ
ਕ�ਬਲ � ਧ�ਹ ਿਲਆ । ਕ�ਬਲ ਸਮ�ਤ ਜ�ਸ ਉਸਦ� ਉ�ਪਰ ਆ ਿਡ�ਗੀ ।
ਇ�ਕ ਦਮ ਉਹ ਹ�ਸਨ ਦ� ਭਾਰ ਹ�ਠ ਦ�ਿਬਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ
ਕ�ਬਲ � ਛ�ਡ ਆਪਣ� ਬਚਾਅ ਕਰਦ� ਪਤਾ ਨਹ� ਜ�ਸ � ਿਕਸ ਿਕਸ ਿਹ�ਸ�
� ਛ�ਹ ਕ� ਉਸਦ� ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਟਕ ਗਏ ਸੀ । ਉਹ ਜ�ਸ � ਪਰ� ਤ�
ਕਰਨਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਿਜਸਮ ਦੀ ਖ�ਸ਼ਬ� ਨ� ਉਸਦ� ਿਦਲ � ਕਮਜ਼�ਰ
ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਸਖਤ ਸਰੀਰ ਉ�ਤ� ਨਰਮ ਅ�ਗ�
ਦੀ ਛ�ਹ ਨ� ਸਖਤੀ � ਹ�ਰ ਗ�ੜ� ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਕੜ ਿਢ�ਲੀ
ਨਹ� ਹ�ਈ ਨਾ ਹੀ ਜ�ਸ ਨ� ਕਰਨ ਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸਦਾ ਖ�ਦ ਦਾ ਸਾਹ
ਧ�ਕਣੀ ਵ�ਗ ਚ�ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਮ�ਿਢਆਂ ਤ� ਿਖਸਕਣ ਲ�ਗ� ।
ਪਤਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦ� ਉ�ਪਰ� ਿਪ�ਠ ਤ� ਿਫਰਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਲ�ਕ � ਪਕੜ ਕ�





ਪ�ਰ� ਤਰੀਕ� ਆਪਣ� ਉ�ਪਰ ਿਲਟਾ ਿਲਆ । ਿਚਹਰ� � ਹ�ਥ� ਚ ਘ��ਟ ਜ�ਸ
ਿਦਆਂ ਬ�ਦ ਅ�ਖ� ਵ�ਲ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵ�ਖਦ� ਹ�ਏ ਉਸਦ� ਬ��ਲ�ਾ � ਆਪਣ�
ਬ��ਲ�ਾ ਚ ਭਰ ਿਲਆ । ਆਪਣੀਆਂ ਲ�ਤਾ � ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਦ� ਉ�ਪਰ� ਵਲ ਕ�
ਇ�ਝ ਿਸ਼ਕ�ਜ� ਚ ਕ�ਸ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਿਹ�ਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕ� । ਜ�ਸ ਦ� ਿਜਸਮ
ਦਾ ਹਰ ਿਹ�ਸਾ ਗ�ਰਜੀਤ ਦੀ ਵ�ਸ ਚ ਸੀ ਕ�ਝ ਵੀ ਊਸਦੀ ਪਕੜ ਤ� ਸਖਤੀ
ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਸੀ । ਉਸਦ� ਹ�ਥ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦ� ਅ�ਦਰ ਜਾ ਕ� ਿਜਵ�
ਗਾਇਬ ਹੀ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ । ਤ� ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਤ� ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ�
ਨਾਲ ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਤੜਪ ਪ�ਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਜ�ਸ ਵੀ ਘ�ਟ ਨਹ�
ਸੀ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਨ� ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਿਦਖਾਇਆ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਦ� ਿਜਸਮ �
ਟਟ�ਲਣ ਲ�ਗੀ । ਉਸਦ� ਿਜਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਉਸਦ� ਹ�ਥ� ਚ ਿਜਵ� ਿਪਘਲ
ਰਹੀ ਹ�ਵ� । ਤ� ਗਰਮੀ ਪਸੀਨਾ ਹ�ਕ� ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਹ�ਵ� । ਗ�ਰਜੀਤ ਦ�
ਬ��ਲ� ਊਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤ� ਥ�ਲ� ਵ�ਲ ਿਖਸਕਦ� ਹ�ਏ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਚ� ਉਸਦ�
ਿਜਸਮ ਦ� ਸਭ ਤ� ਆਕਰਸ਼ਕ ਿਹ�ਸ� � ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕ� ਆਪਣਾ ਹ�ਨਰ
ਿਦਖਾਉਣ ਲ�ਗ� । ਹ�ਥ� ਨ� ਿਫਸਲ ਕ� ਬਾਕੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਵੀ ਉਸ�
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਤ� ਕਦ� ਉਸਦ� ਆਪਣ� ਕ�ਪੜ� ਉ�ਤਰ ਕ� ਕ�ਬਲ
ਵ�ਗ ਪਾਸ� ਹ� ਗਏ ਉਸ� ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲ�ਗਾ ।
ਉਸਦ� ਬ��ਲ� ਦੀਆਂ ਹਰਕਤ� ਨ� ਜ�ਸ ਦ� ਿਜਸਮ ਚ ਿਜਵ� ਜਜਬਾਤ� ਦਾ
ਹੜ ਿਲਆ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� । ਉਸਦ� ਪ�ਟ� ਤ� ਮਿਹਸ�ਸ ਹ��ਦੀ ਰਗੜ ਨ� ਤ�ਫ਼ਾਨ
ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅ�ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ । ਜ�ਸ ਨ� ਜਦ� ਉਸਦ� ਲ�ਤ� ਦੀ
ਜਕੜ ਚ� ਆਜ਼ਾਦ ਹ�ਕ� ਖ�ਦ � ਉਸ ਉ�ਪਰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਿਲਆ ਤ� ਉਸ
ਕ�ਲ ਖ�ਦ ਦ� ਿਜਸਮ � ਿਢ�ਲਾ ਛ�ਡ ਕ� ਿਸਰਫ ਅ�ਦਾ ਲ�ਣ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ
ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ । ਸਭ ਕ�ਝ ਜ�ਸ ਦ� ਹਵਾਲ� ਸੀ ਤ� ਕਮਰ� ਚ ਊਸਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਜ�ਸ ਨਾਲ� ਿਕਤ� ਘ�ਟ ਸੀ । ਦ�ਵ� ਦ� ਹ�ਥ ਹ�ਥ� ਚ ਜਕੜ� ਹ�ਏ ਸੀ
। ਹਰ ਬੀਤ ਰਹ� ਪਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵ�ਧ ਿਰਹਾ ਸੀ ।ਤ� ਆਨ�ਦ ਦੀ ਉਸ





ਸੀਮਾ � ਪਾਰ ਕਰ ਰਹ� ਸੀ ਜ� ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ ਤਰਸ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਤ� ਸ਼ਾਇਦ ਜ�ਸ ਵੀ । ਜਦ� ਤ�ਕ ਜ�ਸ ਥ�ਕ ਟ��ਟ ਕ� ਉਸ ਉ�ਪਰ ਿਡ�ਗ
ਨਾ ਗਈ ਤ� ਉਸਦ� ਬ��ਲ� � ਮ�ੜ ਿਕ�ਸ ਕਰਕ� ਮ�ਿਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ
ਿਮਿਲਆ ਗ�ਰਜੀਤ ਫ਼��ਲ� ਵ�ਗ ਖ�ਦ � ਹ�ਲਾ ਮਿਹਸ�ਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਹਨ� ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਚ ਕ�ਦ ਹ� ਗਈ ਸੀ
………ਉਸਦ� ਿਦਲ � ਇ�ਕ ਝਟਕਾ ਲ�ਗਾ ਤ� ਖ�ਦ � ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਜਾ
ਕ� ਉਸਨ� ਬ�ਦ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ………….ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣ� ਕਮਰ� ਚ ਹਰਮੀਤ
ਲ�ਟੀ ਰਹੀ। ਜ�ਸ ਤ� ਗ�ਰਜੀਤ � ਵੀ ਉਸਦ� ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲ�ਗ ਿਗਆ
ਸੀ। ਮਗਰ� ਸਭ ਨ� ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤ� ਖਾ ਕ� ਸ� ਗਏ। ਪਰ ਜ�ਸ ਨ�
ਹਰਮੀਤ ਨਾਲ ਸ�ਣ ਨਾਲ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨਾਲ ਸ�ਣਾ ਿਬਹਤਰ ਸਮਿਝਆ।
ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਿਦ�ਤੀ ਸਮਝ ਪ�ਰੀ ਬ�ਕਾਰ ਗਈ।
ਭਾਵ� ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਚ�ਗਾ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ
��ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝ�ਲ ਕ� ਉਹ ਕਨ�ਡਾ ਪਹ��ਿਚਆ ਸੀ ਤ� ਇ�ਡੀਆ ਨਾਲ� ਉਸਦ�
ਿਵਵਹਾਰ ਚ ਜ� ਬਦਲਾਅ ਇਥ� ਸੀ ਉਹ ਵ�ਖ ਕ� ਹਰਮੀਤ � ਲਗਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਿਕਤ� ਜ�ਸ ਉਸ ਨਾਲ ਧ�ਖਾ ਨਾ ਕਰ ਦਵ� ਤ� ਮਗਰ� ਿਫਰ ਤ� ਉਹ
ਬ�ਵਫ਼ਾਈ ਝ�ਲ ਕ� ਮ�ੜ ਗਲਤ ਰਾਹ� ਨਾ ਤ�ਰ ਪਵ�।
ਪਰ ਗ�ਰਜੀਤ ਨ� ਉਸਦੀ ਇ�ਕ ਨਹ� ਸੀ ਮ�ਨੀ। ਹ�ਲੀ ਹ�ਲੀ ਉਸਦਾ ਇ�ਕ
ਇ�ਕ ਪਲ ਵੀ ਜ�ਸ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਲ�ਗਾ ਉਹਨ� ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਰ�ਸਰੀ ਲਈ
, ਘ��ਮਣ ,ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹਾਉਣ ਇਕ�ਠਾ ਹ�ਣ ਲ�ਗਾ। ਹ�ਣ ਨਾ ਹਰਮੀਤ ਕ�ਝ
ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤ� ਨਾ ਹੀ ਉਹਦ� ਵ�ਸ ਚ ਹੀ ਕ�ਝ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ
ਆਉਣ ਵਾਲ� ਿਕਸ� ਤ�ਫ਼ਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਸੀ। ਤ� ਉਸ� ਿਸਰਫ ਉਡੀਕ
ਰਮਨ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦ� ਆਉਣ ਦ� ਲਈ ਉਸਨ� ਿਵਜਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਭ�ਜ਼ ਿਦ�ਤਾ
ਸੀ।
………………………..





ਤ�ਫ਼ਾਨ ਤ� ਪ�ਜਾਬ ਚ ਰਮਨ ਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਜ਼�ਦਗੀ ਚ ਆ ਚ��ਕਾ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਅਜ� ਮਸ� ਹੀ ਵੀਜ਼� ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹ�ਈ ਸੀ ਿਕ ਪ�ਿਲਸ ਨ�
ਪ�ਮ� � ਫੜਨ ਲਈ ਉ�ਪਰ ਥ�ਲ� ਇ�ਕ ਕਰ ਿਦ�ਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਿਜ�ਨੀ
ਮ�ਖਬਰੀ ਤ� ਛਾਪਾ ਪ� ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲ�ਘਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ
ਫਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨ�ਤਾਵ� ਨ� ਹ�ਥ ਿਪਛ�ਹ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਪ�ਿਲਸ
ਉਸਦ� ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਸਾਥ ਸੀ ਕ�ਵਲ ਸ�ਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਤ� ਚਲਦ� ਪ�ਜ� ਦਾ।
ਇਸ ਵ�ਲ� ਉਸਦ� ਿਚਰ� ਤ� ਿਮ�ਤਰ ਰਹ� ਗ�ਗ ਵੀ ਉਸਦ� ਿਖਲਾਫ ਹ� ਗਏ
ਸੀ। ਝਗੜ� , ਵਾਅਦਾ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ੀ ਤ� ਲਾਲਚ ਵ�ਸ ਸਭ ਉਸਦ� ਿਖਲਾਫ ਹ�
ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕ�ਲ ਤ�ਜੀ ਨਾਲ ਮ��ਕਦ� ਪ�ਸ� ਤ� ਆਰਡਰ ਪ�ਰਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਤ� ਗਾਹਕ� ਵ�ਲ� ਵੀ ਪ�ਰਾ ਜ਼�ਰ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰ� ਫ�ਨ ਆਉਂਦ�।
ਅ�ਤ ਹਾਰਕ� ਉਸਨ� ਖ�ਦ ਹੀ ਇ�ਕ ਵਾਰ ਫ�ਰ ਟਰ�ਕ ਚ ਬ�ਠ ਮਾਲ ਸ�ਮਗਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਸ�ਚੀ।
ਪ�ਰਾਣ� ਤਰੀਕ� ਅਪਣਾਉਂਦ� ਹ�ਏ ਉਸਨ� ਰਾਤ� ਰਾਤੀ ਸਫ਼ਰ ਤ�ਅ ਕੀਤਾ ਤ�
ਿਪ�ਡ� ਿਪ�ਡੀ ਟਰ�ਕ � ਪਾ ਿਲਆ। ਪ�ਰ� ਸਫ਼ਰ � ਪ�ਰਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਰ
ਆਪਣ� ਿਟਕਾਣ� ਤ� ਕ�ਝ ਕ� ਿਕਲ�ਮੀਟਰ ਤ� ਇ�ਕ ਕ�ਚ� ਪਹ� ਚ ਟਰ�ਕ ਫ�ਸ
ਿਗਆ। ਕ�ਢਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣ� ਿਕਸ� ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ ਦ� ਬ�ਦ�
ਕ�ਲ� ਟਰ�ਕਟਰ ਲ�ਣ ਚਲਾ ਿਗਆ।
ਉਸਦ� ਨਾਲ ਦ� ਸਾਥੀ ਵੀ ਓਥ� ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ। ਟਰ�ਕ � ਿਨਗਰਾਨੀ ਚ
ਰ�ਖ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਇ�ਖ ਚ ਲ�ਕ ਕ� ਬ�ਠ ਗਏ। ਰ�ਬ ਜਾਣ� ਿਕਸਨ�
ਮ�ਖਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ� � ਪਤਾ ਉਦ� ਹੀ ਲ�ਗਾ ਜਦ� ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ
ਗ�ਡੀਆਂ ਦਾ ਘ�ਰਾ ਪਹ� ਦ� ਦ�ਨ� ਪਾਸ� ਪ� ਿਗਆ।
ਸਾਦ� ਤ� ਪ�ਲਸੀਆ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਚ ਹਿਥਆਰ� ਨਾਲ ਲ��ਸ ਪ�ਿਲਸ ਨ� ਘ�ਰਾ
ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਲ�ਕਦ� ਛ�ਪਦ� ਉਹ ਇ�ਖ ਦ� ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ। ਪਰ





ਿਸਪਾਹੀ ਲ�ਭਦ� ਲ�ਭਦ� ਅ�ਦਰ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਉਹਨ� ਕ�ਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਕ�ਈ ਚਾਰਾ ਨਹ�
ਸੀ। ਪ�ਮ� ਦ� ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛ�ਡ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰ� ਹ�ਥ ਖੜ� ਕਰਕ� ਖ�ਤ ਚ�
ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਪ�ਮ� � ਮਨਜ�ਰ ਨਹ� ਸੀ ਉਹ ਿਕਸ� ਵੀ ਹੀਲ�
ਪ�ਿਲਸ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹ��ਦਾ ਸੀ। ਿਜ�ਨ� ਕ� ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਕਰ ਚ��ਕਾ ਸੀ
ਉਸ� ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਜਮਾਨਤ ਕਦ� ਨਹ� ਹ�ਣੀ ਤ� ਉਮਰ ਭਰ ਜ�ਲ�
ਚ ਹੀ ਸੜ�ਗਾ।
ਆਪਣੀ ਪ�ਰੀ ਸ�ਝ ਬ�ਝ ਤ� ਕ�ਮ ਲ�ਦ� ਹ�ਏ ਇ�ਕ ਖ�ਤ ਤ� ਦ�ਜ� ਤ� ਦ�ਜ� ਤ�
ਤੀਜ� ਤ�ਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜ�ਗਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਖੀਰ
ਇ�ਕ ਅਿਜਹ� ਿਸਰ� ਤ� ਪਹ��ਿਚਆ ਿਜਸ ਪਾਸ� ਦ�ਰ ਦ�ਰ ਤ�ਕ ਪ�ਿਲਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ� ਸੀ।
ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਿਨ�ਕਲ ਕ� ਉਹ ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਕ� ਿਕ�ਲ� ਦੀ ਵਾਟ ਤ� ਕ�ਧ ਟ�ਪ
ਿਪ�ਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ� ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸਥਾਈ ਹ��ਦੀ ਲ�ਗੀ।
ਤਦ� ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤ� ਪਈਆਂ �ਬਕ ਕ� ਉਹ ਮ�ੜ
ਖ�ਤ ਚ ਵੜਨ ਹੀ ਲ�ਗਾ ਸੀ ਿਕ ਿਚਹਰ� ਤ� ਨਜਰ� ਿਟ�ਕ ਗਈਆਂ ਤ� ਅ�ਖ�
ਅ�ਖ� ਚ ਜ�ਮ ਗਈਆਂ। ਇ�ਕ ਵਾਰੀ ਤ� ਉਹ ਹ�ਰਾਨ ਹ� ਿਗਆ। ਉਸਦ� ਮ��ਹ�
ਿਸਰਫ ਇ�ਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਿਨ�ਕਲ ਸਿਕਆ ,” ਨਵਦੀਪ “!!!!

ਉਸਦ� ਪ�ਰ ਿਜਵ� ਬਰਫ਼ ਹ� ਗਏ ਹ�ਣ। ਨਾ ਉਹ ਅ�ਗ� ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ
ਿਪ�ਛ� ਮ�ੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲ�ਤ� ਿਵ�ਚ ਖ�ਨ ਜ�ਮ ਿਗਆ। ਐਨ� ਵਿਰਆਂ ਮਗਰ�
ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਝਲਕ ਿਦਖੀ ਤ� ਹ�ਣ ਤ�ਕ ਕਦ� ਉਸ� ਯਾਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਿਕਤ� ਿਜਕਰ ਨਹ� ਸ�ਿਣਆ ਤ� ਹ�ਣ ਜਦ� ਿਮਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪ�ਿਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ
ਿਵ�ਚ।
ਉਹ ਓਥ� ਹੀ ਖਲ� ਿਗਆ , ਉਸਦ� ਕ�ਲ ਆਉਂਦ� ਆਉਂਦ� ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਨ�





ਉਸ� ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ� ਹ�ਏ ਭ�ਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸ� ਿਪ�ਛ� ਖ�ਤ ਿਵਚ�
ਨ�ੜ� ਆ ਰਹ� ਬਾਕੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਦਮ� ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ� ਸ�ਣ ਰਹੀਆਂ
ਸੀ।
ਓਥ� ਭ�ਜਦ� ਹ�ਏ ਵੀ ਉਸਦ� ਪ�ਰ ਮਸ� ਪ��ਟ� ਜਾ ਰਹ� ਸੀ। ਉਸਦ� ਿਖਆਲ
ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਸ ਆਿਖ਼ਰੀ ਰਾਤ ਤ�ਕ ਪਹ��ਚ ਗਏ ਸੀ। ਗ��ਸ� ਚ
ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮ�ੜ ਉਹਦ� ਿਜ਼ਹਨ ਚ ਭਰਨ ਲ�ਗੀ। ਤ� ਨਵਦੀਪ ਦ�
ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦ�ਣ ਕਰਕ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸਦ�
ਿਦਲ � ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤ� ਪਛਤਾਵਾ ਹ�ਇਆ ਸੀ। ਉਸਦ� ਕਦਮ ਹ�ਰ ਵੀ
ਤ�ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ�ਧ ਵ�ਲ ਵਧਣ ਲ�ਗ�। ਉਸਦੀ ਕ�ਿਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ� ਵੀ
ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਨਜਰ ਪ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਕ�ਧ ਟ�ਪ ਜਾਏ ਨਹ� ਤ�
ਨਵਦੀਪ ਤ� ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸ਼�ਕ ਨਾ ਪ� ਜਾਏ।

ਕਥਾ ਛ�ਹੀ ਤ� ਲ�ਮੀ ਹ�ਈ ਡਾਹਢੀ ,ਐਸ� ਹ�ਣ ਸਮ�ਟੀਏ ਜੀ ।
ਿਜਉਂ ਹ�ਏ ਲ�ਮੀ ਿਤਉਂ ਤ�ਦ ਿਵਖਰ� ,ਡ�ਰ ਹ�ਣ ਲਪ�ਟੀਏ ਜੀ ।
ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਨਾ ਚਾਲ ਛ�ਡ� ਨਾ ਤਾਲ ਛ�ਡ� ।
ਇ�ਕ ਗ�ਢ ਪਾਈਏ ਤ� ,ਗ�ਗਵਾਰ � ਅ�ਤ ਮਲ�ਟੀਏ ਜੀ ।

ਕ�ਧ ਟ�ਪਣ ਲਈ ਪ�ਮ� ਨ� ਛਲ�ਗ ਮਾਰ ਕ� ਿਕਨਾਰ� � ਹ�ਥ ਪਾਇਆ ਤ�
ਉਸ� ਆਪਣੀ ਿਜਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤ� ਇ�ਕ ਮਾਣ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਇਆ । ਜ਼�ਰ
ਲਗਾ ਕ� ਬਾਹ� ਦ� ਜ਼�ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉ�ਪਰ ਚੜ�ਨ ਲ�ਗਾ ।
ਅ�ਧ ਚ ਸੀ ਿਕ ‘ਠਾਹ’ ‘ਠਾਹ’ ਦੀਆਂ ਦ� ਅਵਾਜ� ਆਈਆਂ ਤ� ਉਸਦ� ਬਾਹ�
ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਵਾਬ ਦ� ਗਈ । ਕ�ਝ ਹੀ ਪਲ� ਚ ਉਹ ਧੜ�ਮ ਕਰਕ� ਥ�ਲ�
ਿਡ�ਿਗਆ । ਅ�ਧ� ਿਕਲ�� ਦੀ ਵਾਟ ਤ� ਤ�ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਵਦੀਪ ਤ� ਗ�ਲੀ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸ�ਣ ਖ�ਤ ਚ� ਬਾਹਰ ਿਨ�ਕਲੀ ਬਾਕੀ ਫ�ਰਸ � ਉਸਨ� ਵ�ਿਖਆ ।





ਉਸ� ਹਲ� ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵਦੀਪ ਸੀ ।
ਪਰ ਸ�ਚਮ��ਚ ਨਵਦੀਪ ਹੀ ਸੀ ! ਉਸਨ� ਭ�ਜਣ ਦਾ ਮ�ਕਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ
ਿਦ�ਤਾ ਸੀ ਤ� ਜ� ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤ� ਕ�ਈ ਸ਼�ਕ ਨਾ ਹ�ਵ� ਿਕ ਸਰ�ਡਰ ਕਰਦ�
ਹ�ਏ ਮਾਰ ਿਦ�ਤਾ ਿਗਆ ।

ਜਦ� ਤ�ਕ ਨਵਦੀਪ ਪ�ਮ� ਦ� ਕ�ਲ ਪ��ਜੀ ਤ� ਉਹ ਆਿਖ਼ਰੀ ਸਾਹ� ਤ� ਸੀ ।
ਨਵਦੀਪ ਦ� ਿਚਹਰ� ਤ� ਇ�ਕ ਖ�ਸ਼ੀ ਤ� ਅ�ਖ� ਚ ਿਸ�ਲ ਸੀ । ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ�
ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਤ�ਕ ਕ� ਹੀ ਪ�ਮ� ਦਾ ਿਸਰ ਇ�ਕ ਪਾਸ� ਲ�ੜਕ ਿਗਆ ।

ਇ�ਝ ਆਮ ਤ� ਖ਼ਾਸ ਕਮਜ਼�ਰ ਤ� ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ� ਇ�ਕ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਅ�ਿਤਮ
ਪਲ� ਦੀ ਗਵਾਹ ਉਹ ਕ�ੜੀ ਬਣੀ ਿਜਸ� ਉਸਨ� ਕਦ� ਕਮਜ਼�ਰ ਸਮਝ ਕ�
ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ � ਸਾਿਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਮ� ਦ� ਗ�ੜ ਨ� ਅ�ਜ
ਦ�ਸ ਿਦ�ਤਾ ਿਕ ਕ�ਈ ਕਮਜ਼�ਰ ਜ� ਤਕੜਾ, ਛ�ਟਾ ਜ� ਵ�ਡਾ ਨਹ� ਹ��ਦਾ ਬ�ਸ
ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹ� ਿਕ ਸਭ ਮ�ਕ� ਦਾ ਹ�ਰ ਫ�ਰ ਹ� ।
………

ਨਵਦੀਪ ਉਸ ਰਾਤ � ਕਦ� ਨਹ� ਸੀ ਭ��ਲੀ । ਭ��ਲ ਵੀ ਿਕ�ਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਇ�ਕ ਇ�ਕ ਪਲ ਉਸਨ� ਮਾਿਣਆ ਸੀ । ਇਸਤ� ਪਿਹਲ�� ਿਕ
ਪ�ਮ� ਦ� ਉਸ ਖ��ਖਾਰ ਿਚਹਰ� � ਦ�ਖ ਸਕਦੀ ।
https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/

(https://www.facebook.com/HarjotDiKalam/)

ਜਦ� ਪ�ਮ� ਦ� ਸਾਹਮਣ� ਉਹ ਉ�ਠ ਕ� ਤ�ਰੀ ਸੀ , ਤ� ਪ�ਮ� ਨ� ਬੜ� ਮਜ਼ਾਕ ਚ
ਿਕਹਾ ਸੀ ,” ਤ�� ਵੀ ਆਪਣ� ਮ� ਵ�ਗ ਬਹ�ਤ ਖ�ਬਸ�ਰਤ ਨਾਲ ਿਖੜ ਰਹ� ਏਂ
।” ਉਸ� ਪ�ਮ� ਦ� ਿਵਆਹੀਆਂ ਵ�ਲ ਝ�ਕਾ ਬਾਰ� ਤ� ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਊਸਦੀ
ਮ� ਬਾਰ� ਵੀ ਇ�ਝ ਦੀ ਗ�ਲ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ ।
ਉਸ� ਗ�ਲ ਦ� ਜਵਾਬ ਚ ਉਸਨ� ਕ�ਝ ਗ��ਸ� ਚ ਚ�ਬ ਕ� ਿਕਹਾ ਸੀ,” ਤ�ਰੀ ਮ�
ਨਾਲ� ਤ� ਘ�ਟ ਹੀ ਹ� ਮ�ਰੀ ਮ� ,”।
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ਪ�ਮ� � ਲ�ਗਾ ਿਜਵ� ਿਕਸ� ਨ� ਉਸਦ� ਮ��ਹ ਤ� ਜ਼�ਰਦਾਰ ਚਪ�ੜ ਮਾਰ ਿਦ�ਤੀ
ਹ�ਵ� । ਮ� ਤ� ਆਈ ਗ�ਲ ਉਸ� ਿਮਹਣ� ਵਰਗੀ ਲ�ਗੀ ਸੀ । ਉਸ� ਲ�ਗਾ
ਿਜਵ� ਮ�ੜ ਉਸ� ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ��ਤਰ ਆਖ ਿਦ�ਤਾ ਹ�ਵ� ।
ਉਸਦੀਆਂ ਅ�ਖ� ਅ�ਗ� ਹਨ�ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ । ਿਦਮਾਗ ਇ�ਕਦਮ ਸ��ਨ ।

ਿਪਆਰ ਇ�ਕ ਦਮ ਉ�ਡ ਿਗਆ ਸੀ । ਅ�ਖ� ਚ ਗ��ਸਾ ਲਾਲੀ ਬਣ ਉ�ਤਰ
ਿਗਆ । ਇ�ਕ� ਝਟਕ� ਚ ਉਹ ਉ�ਿਠਆ ਤ� ਨਵਦੀਪ � ਵਾਲ� ਤ� ਪਕੜ ਕ�
ਘਸੀਟ ਿਲਆ । ਤ� ਥ�ਪੜ ਮਾਰਦ� ਹ�ਏ ਉਸ� ਮ�ਜ� ਤ� ਸ��ਟ ਿਦ�ਤਾ ।
ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਕ� � ਰ�ਕਣ ਲਈ ਮ��ਹ � ਹ�ਥ ਨਾਲ ਘ��ਟ ਿਦ�ਤਾ । ਿਢ�ਡ ਚ
ਗ�ਡਾ ਦ� ਕ� ਥ�ਪੜ ਹੀ ਥ�ਪੜ ਤ� ਮਾਰਨ ਲ�ਗਾ । ਕ�ਹਣੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ
ਊਸਦੀ ਿਪ�ਠ ਤ�ੜਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਿਦ�ਤੀ ਤ� ਗ�ਿਡਆ ਨ� ਉਸਦੀਆਂ ਵ�ਖੀਆਂ
ਤ��ਨ ਿਦ�ਤੀਆਂ ਸੀ । ਨਵਦੀਪ � ਸਾਹ ਦੀ ਡ�ਰ ਟ��ਟਦੀ ਮਿਹਸ�ਸ ਹ�ਈ ।

ਅ�ਖ� ਨੀਮ ਬ�ਹ�ਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹ� ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਉਹ ਉਸ ਕ�ਲ�� ਛ��ਟਣਾ
ਚਾਹ��ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਲ�ਤ� ਬਾਹ� ਤ� ਬ�ਲ ਜਵਾਬ ਦ� ਗਏ ਸੀ । ਜਦ�
ਤ�ਕ ਉਹ ਉਹ ਇ�ਕ ਦਮ ਬ�ਜਾਨ ਨਹ� ਹ� ਗਈ ਸੀ ਉਦ� ਤ�ਕ ਉਹ ਪ�ਮਾ
ਉਸ� ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਕਈ ਘ�ਿਟਆਂ ਮਗਰ� ਊਸਦੀ ਜਾਗ ਖ��ਲ�ੀ ਤ� ਕਮਰਾ ਉਵ� ਹੀ ਖ਼��ਲ�ਾ ਸੀ ।
ਠ�ਡ ਚ ਸ��ਨ ਹ� ਿਰਹਾ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹਲ� ਵੀ ਕ�ਪਿੜਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਸੀ ।
ਬਹ�ਤ ਹੀ ਿਹ�ਮਤ ਨਾਲ ਉ�ਠ ਕ� ਉਸਨ� ਕ�ਪੜ� ਪਾਏ । ਤ� ਮਿਰਆਂ ਵ�ਗ
ਖ�ਦ � ਘਸੀਟਦੀ ਓਥ� ਿਨ�ਕਲੀ ਸੀ । ਿਕ�ਝ ਉਹ ਘਰ ਪਹ��ਚੀ । ਤ� ਿਕ�ਝ
ਆਪਣ� ਿਦਲ ਤ� ਿਜਸਮ ਦ� ਜਖਮ� � ਭਿਰਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ।
ਆਪਣ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਦਾ ਉਸਨ� ਇ�ਕ� ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਖ�ਦ � ਇਸ
ਕਾਿਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮ�ੜ ਕ�ਈ ਮਰਦ ਉਸ� ਇ�ਝ ਿਨਗ�ਣਾ ਸਮਝ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�� ਕਈ ਵਾਰ ਸ�ਚ� । ਆਪਣੀ ਖ�ਡ � ਉਸਨ�
ਜਾਰੀ ਰ�ਿਖਆ ਤ� ਸਪ�ਰਟਸ ਕ�ਟ� ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਿਸ�ਧਾ ਹੀ ਏ





ਐ�ਸ ਆਈ ਭਰਤੀ ਹ�ਈ ਸੀ । ਤ� ਜਦ� ਪ�ਮ� ਦ� ਗ�ਗ ਤ� ਹ�ਰ ਗ�ਗ� � ਹ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ�ਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣੀ ਤ� ਉਸਨ� ਪਰ�ਫਰ ਕਰਕ� ਇਸ
ਪਾਸ� ਆਈ ਸੀ । ਪ�ਮ� ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਹ�ਰ ਵੀ ਵ�ਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦ� ਤ�
ਉਸਨ� ਉਸਦ� ਨਸ਼� ਤ� ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਜਾੜ� ਘਰ� ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਉਸਨ� ਕ�ਨੀ ਸ�ਣੀਆਂ ਸੀ । ਤ� ਅ�ਜ ਉਹ ਨਫਰਤ ਦ� ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਉਸਦ�
ਸਾਹਮਣ� ਢ�ਰੀ ਹ� ਗਈ ਸੀ ।
…………..

ਰਮਨ ਲਈ ਪ�ਮ� ਦੀ ਮ�ਤ ਇ�ਕ ਭਾਰ ਵ�ਗ ਿਡ�ਗੀ ਸੀ ।ਇ�ਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮ�ਤ
ਦਾ ਬ�ਝ ਤ� ਉ�ਪਰ� ਉਸਦੀਆਂ ਦ�ਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹਰ ਪ�ਖ� ਹੀ ਉਹ ਿਘਰ ਿਗਆ
ਸੀ । ਪ�ਮ� ਦੀਆਂ ਅ�ਿਤਮ ਰਸਮ� ਮਗਰ� ਉਸਦਾ ਤ� ਉਸਦ� ਮ� ਬਾਪ ਦਾ
ਇ�ਕ� ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ� ਤਰ�� ਉਹ ਇਥ� ਤ� ਇਸ ਬਲਦੀ ਅ�ਗ ਿਵਚ�
ਿਨ�ਕਲ ਸਕ� ।
ਹਰਮੀਤ ਉਸ� ਪਿਹਲ�� ਹੀ ਟ�ਿਰਸਟ ਤ� ਬ�ਲਾ ਚ��ਕੀ ਸੀ । ਗ�ਲ ਿਸਰਫ
ਪ�ਿਲਸ ਕਲੀਅਰਸ ਤ� ਅੜ ਗਈ ਸੀ । ਹ�ਣ� ਹ�ਣ� ਹ�ਏ ਪ�ਮ� ਦ�
ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕ� ਕ�ਈ ਫਾਈਲ ਨਹ� ਵਧਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਨਵਦੀਪ ਨ�
ਅਿਜਹ� ਵ�ਲ� ਊਸਦੀ ਕਲੀਅਰਐਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ।
ਤ� ਅਗਲ� ਕ�ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਉਹ ਿਸ�ਧਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਨ�ਡਾ ਜਾ ਵ�ਿਜਆ
। ਤ� ਿਸਰਫ ਹਰਮੀਤ ਦੀਆ ਂਬਾਹ� ਚ ਖ� ਕ� ਆਿਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਪ�ਮ� � ਰ�ਇਆ
ਸੀ ।
……………

ਗ�ਰਜੀਤ ਤ� ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਜ�ਸ ਚ ਇ�ਕ ਦਮ ਹੀ ਬਦਲਾਅ
ਆਇਆ ਸੀ । ਿਜ�ਦਗ਼ੀ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਉਸ� ਇ�ਕ ਠਹਰਾਅ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ । ਇਹ� ਚੀਜ਼ ਗ�ਰਜੀਤ ਲਈ ਸੀ ਿਕ�ਨੀਆਂ ਹੀ ਮ�ਸੀਬਤ� ਮਗਰ� ਉਸ�
ਕ�ਝ ਪਲ ਸਕ�ਨ ਦ� ਿਮਲ� ਸੀ । ਤ� ਰਮਨ ਦ� ਆਉਣ ਮਗਰ� ਹੀ ਗ�ਰਜੀਤ





ਤ� ਜ�ਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲ�ਗ ਘਰ ਲ� ਕ� ਰਿਹਣ ਲ�ਗ ਗਏ । ਤ� ਕ�ਝ ਹੀ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਚ ਉਸਨ� ਵੀ ਉਸਦ� ਿਸਰ ਤ� ਪ�ਕ� ਹ� ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ।
…………..

ਇ�ਝ ਚੜ�ਦੀ ਉਮਰ� ਪ�ਜਾਬ ਦ� ਿਨ�ਕ� ਿਪ�ਡ ਦ� ਿਨ�ਕ� ਿਜਹ� ਸਕ�ਲ ਤ� ਚ�ਲਦੀ
ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸ�ਤ ਸਮ��ਦਰ ਪਾਰ ਪਹ��ਚਕ� ਿਕ�ਨ� ਹੀ ਰ�ਗ� ਚ ਲ�ਘਦੀ ਸਮ� ਦ�
ਚ�ਕਰ ਚ ਅਗ�ਹ ਝ�ਲਣ ਲਗਦੀ ਹ� ।

ਆਪਣ� ਬਾਰ� ਿਬਨ� ਪਛਾਣ ਕ�ਝ ਵੀ ਦ�ਸਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲ�ਕ ਤ�
ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://harjotdikalam.com/2019/08/14/aboutyou/)

ਵਟਸਐਪ ਤ� ਗ�ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਲ�ਕ ਕਰ�।
(https://api.whatsapp.com/send?phone=917009452602)
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