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                    ਹੈਵਾਨੀਅਤ

  

       ਗੱੁਡੀਆਂ ਤੇ ਪਟੋਿਲਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨ,

    ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ,

       ਤੈਨੰੂ ਦੂਰ ਨ  ਹੋਣ ਿਦੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤ,

         ਮੈਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ....

     

                  { ਸੁਖਦੀਪ }

   ਪੰਜ ਕੂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ  ਮ, ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ( ਧਰਮ ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇ  ਜਾਪਦਾ ਾਇਦ
ਮ ਤਦ ਹੀ ਜਨਮ ਿਲਆ ਸੀ । ਮੈਨੰੂ ਉਸਤ ਪਿਹਲ  ਦਾ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨ ਹੀ ਿਜਉਣ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਚਲਾ ਮ ਕਦ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ।

 ਮ ਜਦ ਵੀ ਿਕਸੇ ਗੱੁਡੀ ਦੇ ਟੱੁਟ ਜਾਣ ਿਪਛ ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਤਾ ਉਚੀ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਿਜਹੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉਪਰ
ਜਾ ਲੱਤ  ਨੰੂ ਲਮਕਾ ਬੈਠ ਜਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਗਾਤ  ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁੱ ਠੀ ਿਵੱਚ ਭਰਨ ਦੀ
ਕੋਿ  ਕਰਦੀ, ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਕੀਆਂ - ਿਨਕੀਆਂ ਗੱਲ  ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਗੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ  ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੋ ਹਵਾ
ਿਵਚ ਝੂਮ ਝੂਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨ  ਨਾਲ ਬਾਤ  ਕਰਦੀ । ਕਦੇ- ਕਦੇ ਮੈਨੰੂ ਹਵਾ ਿਵਚ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਿਖਲ- ਿਖਲਾਏ
ਫੁੱ ਲ ਤੇ ਫੁੱ ਟਦਾ ਹੋਇਆ ਝਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇ  ਜਾਪਦਾ ਿਜਵ ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਿਲਆ
ਹੋਵੇ। ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮ ਦਾਿਦਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆ ਹੋਇਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਕੁਦਰਤ ਮਾਈ ਨੰੂ ਟੋਹਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮਦੀ ਿਫਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ, ਖਬਰੇ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਿਕਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮਾਈ ਿਮਲ ਜਾਵੈ ਤੇ ਮ ਉਸਤ ਉਡਣੇ ਖੰਭ
ਮੰਗ ਗੀ।  ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ ਇਹ
ਿਸਰਫ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਹੋਏ ਕਲਪਿਨਕ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨ..

           ਮ ਿਨਕੀ ਹੰੁਦੀ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਿਕ ਸਾਮ ਨੰੂ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਘਰ ਪਰਤ ਆਵ ,

ਉਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਖੇਲਣ ਤੋ ਨਹੀ ਸੀ ਰੋਿਕਆ, ਮ  ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਤ  ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨ ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ
ਕੁੱ ਝ ਨਹੀ ਸੀ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀ ਸ । ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮ ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਰਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਿਸੱਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅੱਖਰ '

ਅਲਫ਼ ' ਪੜਾਉਣਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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    ਫੇਰ ਮ ਅਲਫ ਸਬਦੰ ਕਿਹਣਾ ਿਸਿਖਆ ਮ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਫ ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦੀ । ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਮੈਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ' ਅਲਫੂ ' ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮ ਸਵੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਠ ਜਾਦ  , ਮੇਰੇ
ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਸੀਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਜ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿੜਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮ ਵੀ ਉਹਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਦੀ ਤੇ ਮ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨ  ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੰੂ
ਹਰਰੋਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱ ਝ ਨਵ  ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ  ਕਰਦੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਹੀ
ਅਲ਼ਫ,ਬੇ,ਪੇ,ਤੇ,ਟੇ ਅਤੇ ਸੇ ਆਿਦ ਅੱਖਰ ਿਸੱਖ ਗਈ। ਮ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਲਖਦੀ ਪੜਦੀ ਰਿਹੰਦੀ,ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਅੱਖਰ
ਿਕਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵ ਗ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ।

   

     ਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮ ਉਹਨ  ਦੇ
ਨਾਮ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ,ਮੈ ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸਾਰਾ ਦੁਪਿਹਰ ਿਸੱਖਰ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਕੱਢ ਦੇਦ । ਮੈਨੰੂ
ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ, ਮ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦੀ ਿਕ ਿਕ ਮੈਨੰੂ
ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ।

 ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨ ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ....

  ਅਸ  ਿਜਸ ਜਗਾ ਿਜਸ ਸਾਿਹਰ ਿਜਸ ਰਾਜ ਿਜਸ ਦੇ  ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ  ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ।

ਮ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ........???

 ਦਾਦੀ ਜੀ : ਹ  ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤ ਿਜਆਦਾ..

ਮੈ :  ਕਾਫੀ ਸਮ  ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ... ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ..

   ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀ ਏ..??

ਦਾਦੀ ਜੀ : ਨਹੀ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਤ  ਇੱਕ ਹੀ ਏ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨ.... 

 ਿਜਵ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲਫੂ, ਗੱੁਡੀ....

ਮ : ਿਕ ਇਸਤ ਿਬਨ  ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿਹਚਾਣ ਨਹੀ ਏ...

ਦਾਦੀ ਜੀ : ਅਲਫੂ ਤੰੂ ਇਹ ਿਕ  ਪੱੁਛ ਰਹੀ ਏ....

ਮ : ਨਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ..

ਦਾਦੀ ਜੀ : ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ , ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ, ਦੇਸ ਨੰੂ ਚਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ  ਦੇ
ਘਰ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਨਚਾਉਦ ਹਨ।

ਮੈ : ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਗਈ.....ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ।

ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਾ ਕਦ ਨੀਦ ਆ ਗਈ।
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  ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੱੁਲੀ ਤ ,ਦਾਦੀ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਘਰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ , ਮ ਿਬਸਤਰ ਿਵਚ ਪਈ ,

ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਉਗੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਰੱਖਤ  ਿਵਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਅਦਭੁੱ ਤ ਿਜਹੇ ਪਲ ਨੰੂ ਵੇਖ
ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਰਨ  ਆ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਉਪਰ ਆ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਉਹ ਕਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ
ਉਪਰ ਪੈਣੋ ਹੱਟ ਜਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆ ਅੱਖ  ਿਵਚ ਆ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨ ਦ ਉਡ ਗਈ।

ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨ  ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜਨ
ਪਾਇਆ, ਜਦ ਮ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਐਨਕ  ਵਾਲੀ
ਅਿਧਆਪਕਾ ( ਇਬਾਦਤ ਖਾਨ ) ਨ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੱੁਿਛਆ, ਪਰ ਮ ਉਹਨ  ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ।

ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨ ਮੇਰੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਕੇ....

ਅਸੀ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਅਲਫੂ ਹੀ ਆਖ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹ । ਪਰ ਅਸ  ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀ ਰੱਿਖਆ। ਮੇਰੀ
ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ....

  ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਅਲਫੂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ , ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫਾਤਮਾ ਸੀ , ਮੈ
ਉਸਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਸ
ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਅਸ   ਉਸਨੰੂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਅਿਧਆਪਕਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ਅੱਖ
ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਆ ਿਗਆ,

ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਤ ਿਜਆਦਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰੀ ਸੀ।

ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਿਕਹਾ ਹਾਜੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਅਲਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਸੀ।

ਮ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫ਼ਾਿਤਮਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹ ,  

ਦਾਦੀ : ਹਾਜੀ ਜਰੂਰ ਜੀ।

ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਿਤਮਾ ਆਖ ਬੁਲਾ ਦੇ ਪਰ ਘਰ ਸਾਰੇ ਅਲਫੂ ਹੀ ਆਖਦੇ..

ਮੈਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਦੇ  ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਹਰਰੋਜ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਦੀ ਜੀ
ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਿਪਛ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਜ ਦੇ ਸਗ
ਨੜੇ ਹੀ ਮਸੀਤ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜ ਦੇ ..

ਫੇਰ ਅਸ  ਦੋਵ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਇੱਕਠ ਹੀ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੰੂ ਹਰਰੋਜ ਮੈ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕੀ ਪਿੜਆ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਨਕੀਆਂ ਗੱਲ  ਪੱੁਛਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਚੱਲਦਾ ਿਕ ਅਸ  ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਗਏ, ਮੇਰੀ
ਦਾਦੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਨਕੀਆਂ ਿਨਕੀਆਂ ਗੱਲ  ਕਰਦੀ ਤ  ਆਪਣੀ ਜਾਦੀ ਨਹੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਲੱਗਦੀ..

 ਮੇਰੇ ਘਰ ਤ ਸਕੂਲ ਜਾਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਿਦ ਾ ਿਵਚ ਇੱਕ ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਿਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਦੇ
ਕਦੇ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੌਣ ਗਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ  ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਆ ਦਾ ਪਰ ਮ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੁਫਤਗੂ ਿਵਚ ਘੁੱ ਲੀ
ਹੋਈ ਸਭ ਭੁੱ ਲ ਜਾਦ ..
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 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਸਨ ਿਜਹਨ  ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਮ ਦਾਦੀ
ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਤ  ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨ ....

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਹੇਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ  ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ,ਕਦੇ ਕਦੇ ਮ ਿਕਸੇ ਉਚੀ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਜਾ। ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵੇਲ  ਉਪਰ ਜਾ ਲੇਟ ਜਾਦ , ਤੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ..., ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁੱ ਤ ਅਕਾਰ
ਤੇ ਵੱਖਰੇ  ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਮ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਚਲੀ
ਜਾਦ , ਮੈਨੰੂ ਇ  ਜਾਪਦਾ ਿਜਵ ਮ ਿਕਸੇ ਤਾਰੇ ਉਪਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵ , ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਪਿਰਛਾਵ  ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਪੈ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਇ  ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਿਜਵ ਛੱਤ ਉਪਰ ਚੜ ਮ  ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵ  , ਮ ਉਹ ਪਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ
ਭੁੱ ਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਿਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮ ਅੱਖ  ਮੀਚ ਲਵ  ਤ  ਉਹ ਪਲ ਉਵ ਹੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਦ  ਏ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਿਫਰ ਮ ਜਦ ਅੱਖ  ਖੋਲਦੀ ਹ  ਤ  ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਵਦ  ।

ਮ ਰਾਤ ਨੰੂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬ ਹ ਉਪਰ ਿਸਰ ਰੱਖ ਤਾਿਰਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਜਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਤਾਰਾ
ਟੱੁਟਦਾ ਤ  ਮ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮੈਨੰੂ ਿਨਕੀ ਿਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਦੀ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਨ ਦ
ਆ ਜਾਦੀ।

ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਿਦਨ ਜਦ ਅੱਧੀ ਕੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕਧਰ ਹਨਰੀ ਵੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚੀ ਚੀ
ਿਬਜਲੀ ਗਰਜਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮ ਹ ਪੈਦ  ਿਰਹਾ ਦਾਦੀ ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਠ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਤੇ
ਅੱਲਾ ਤ  ਰਿਹਮਤ ਦੀ ਫੁਿਰਆਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤ ਕੁੱ ਝ ਸਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮ ਹ ਹੱਟ ਿਗਆ । ਉਸ ਰਾਤ ਮ ਪਿਹਲੀ ਬਾਰ
ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤ ਤੱਿਕਆ। ਜਦ ਉਸ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਿਨਕਿਲਆ ਤ  ਅੰਬਰ ਸਾਰਾ ਿਨਖਿਰਆ ਿਨਖਿਰਆ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਜਦ ਮ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬਾਿਹਰ ਗਈ ਤ  ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਿਹਰ ਲੱਗਾ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਟੱੁਟ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ
ਿਨਕੇ ਿਨਕੇ ਸੇਬ ਟੱੁਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਿਗਰੇ ਪਏ ਸੀ । ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਉਸ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਬੋਲੀ।

  ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨ ਹੋਰ ਦੱੁਖੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ । ਮੇਰੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ,

ਮੇਰਾ ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਜਮ  ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁ ਕਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ
ਕੀਤੀ, ਜਦ ਮ ਚੋਥੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹੋਈ ਤ  ਮ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ ਅਿਧਆਪਕਾ
ਇਬਾਦਤ ਖਾਨ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆ ਗਏ।  ਮ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬਦਿਲਆ ।

 ਮ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਖੀਰ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਹੀ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ

ਦਾਦੀ : ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ। 

ਮ ( ਅਲਫੂ ): ਮੰਦਰ ਸਬਦੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ।

 ਉਹ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਜੀ..

 ਦਾਦੀ ਜੀ : ਉਹ ਿਹੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਜਗਾ ਹੈ।

ਮੈ : ਿਹੰਦੂ ਸਬਦੰ  ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ  ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਤ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। 

ਕੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਹਨ।
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ਦਾਦੀ : ਨਹੀ ਬੇਟਾ ਉਥੇ ਆਰਤੀ, ਪੂਜਾ ਆਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ..

ਮ : ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮਨ ਿਵਚ ਜਿਗਆਸਾ ਠੀ ਮ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦਾਦੀ
ਜੀ ਨ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ।

ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਹੀ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਿਗਆ । ਮ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕਲੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮ ਉਸ ਿਦਨ ਕਲਾਸ ਿਵਚ
ਬੈਠੀ ਵੀ  ਉਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹੀ ਮ ਉਸਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਉਤਸਕ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਛੱੁਟੀ ਿਮਲ ਗਈ।ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਠਕ ਿਜਸ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ । ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀ ਸੀ ਆਈ
ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮ ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਇੱਕਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਪਰ ਿਸਖਰ ਦੁਪਿਹਰ ਿਵਚ

ਸੂਰਜ ਭੱਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਤ ਦੋ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸੀ। ਮ ਕੱਚੇ ਿਜਹੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਇੱਕਲੀ ਹੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸ  ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸ । ਮ ਜਦ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਜਾਦੇ ਰਾਹ ਕੋਲ ਉਪਰੀ ਤ  ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੋ
ਿਚੱਤਾ ਹੋ ਿਗਆ ਇੱਕ ਿਦਲ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਹੇਠ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ,

ਮ ਅਖੀਰ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਈ । ਉਸ ਸੁੰ ਨ ਿਜਹੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਿਰਹਾ। ਮ ਆਪ
ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਮ ਜਦ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਣ ਤ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਸ  ਤ  ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਦੱਿਸਆ ਿਜਸ ਦੇ ਇੱਕ
ਵੱਖਰਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖ  ਫਾੜ ਫਾੜ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ ਮੈਨੰੂ ਡਰ
ਵੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ ਜਦ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਜਾਦ  ਜਾਦ  ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ
ਵੇਖਦਾ,

ਪਰ ਅਖੀਰ ਫੇਰ ਮ ਮੰਦਰ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚ ਹੀ ਗਈ ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜ  ਔਰਤ ਨਹੀ ਸੀ ਸਗ ਛੱਤ ਉਪਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਲੰਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਦੋ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ◌ਾ ਕੇ
ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸਨ, ਿਜਸਨੰੂ ਨੰੂ ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਅੱਬੂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਮ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਿਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ  ਉਪਰ ਹੱਥ ਧਿਰਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਉਪਰ ਕੁੱ ਝ ਜੋਰ ਦੀ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਮ ਬੇਹੋ  ਹੋ
ਗਈ। ਉਸਤ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੱੁਲੀ ਤ  ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨਰਾ ਹੀ ਹਨਰਾ ਸੀ।
ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ । ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਿਦੱਤੀ। ਫੇਰ ਮ
ਹਨਰੇ ਦੇ ਡਰ ਤ ਡਰਦੀ ਫੇਰ ਬੇਹੋ  ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਕੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਖ ਖੱੁਲੀ ਤ  ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਲਾਲਟੈਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਸੀ। ਮ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਣਦੀ
ਪਰ ਇਕ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਮ ਉਹਨ  ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋਰ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੰੂ
ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹਨ  ਤ ਤ  ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨ
ਿਵਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀ । ਜੋ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਤੇ ਮਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਦ
ਕੋਈ ਭੁੱ ਖਾ ਸੇਰ ਿ ਕਾਰ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜਤ ਨੰੂ ਪੈ ਗਏ ਪਲ ਿਵਚ ਹੀ ਖਰੂ ਖਰੂ ਕਰ ਸੁੱ ਿਟਆ, ਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨੰੂ ਧੜ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਲੂੰ ਦੜੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ
ਿਦੱਤਾ।

ਮੇਰੀ ਮ  ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਿਵਚ ਮਿਰਆਂ ਦੇ ਬਾਰੋਬਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਬੇ ੱ ਕ ਉਹਨ  ਨ ਪੁਿਲਸ ਤ ਵੀ
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ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਉਹਨ  ਨ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਪਰ
ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੋਣਾ ਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਏਹੋ ਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਰਕ ਿਵਚ ਜਾਦ
ਏ ਤੇ ਤੁਸ  ਇਹ ਮੈਨੰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਿਲਸ ਉਥ ਨੀਵ  ਪਾ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ
ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਨਹੀ ਲੱਭੀ। ਫੇਰ ਪੰਦਰ  ਵੀਹ ਿਦੰਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤਣ
ਲੱਗੇਗੀ ਤ  ਉਸਨੰੂ ਮੇਰਾ ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਿਜਸ ਉਪਰ ਬੈਠ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਰੋਣਗੇ ਤੇ
ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਬੇਗੌਿਲਆ ਕਰਕੇ ਫਾਇਲ ਨੰੂ ਰੱਦੀ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ
ਬਾਪ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਇਸੇ ਤਰ  ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਉਡੀਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
।

ਿਕ  ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਆਿਸਫ਼ਾ ਿਵਚਾਰੀ ਨੰੂ,

ਿਕ ਮੀਡੀਏ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਨ,

ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਿਵਕਾਊ ਏਥੇ,

ਹੋਵੇ ਇਹਨ  ਨਾਲ ਏਵ ਫੇਰ ਦੱੁਖ ਜਾਪਣੇ ਨ,

ਸਰਕਾਰ  ਨ ਵੀ ਹੱਥ ਿਮਲਾਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਿਲਆ ਏ,

ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ ਿਰਵਾਜ ਿਜਹਾ ਚਲਾ ਿਲਆ ਏ,

ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨ  ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨ,

ਉਹਤ  ਬਚਾ ਲਏ ਸ਼ਬਤ ਬਰੀ ਸਰਮ  ਮੁਿਟਆਰ ਨ,

ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਤਾਹੀ  ਹੰੁਦੇ ਨਚ ਨ,

ਇਹ ਕ ਡ ਕੱਪੜੇ ਨ ਨ  ਇਹ ਤ  ਕਰਵਾਏ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨ,

ਏਸ ਗੱਲ ਤ  ਪੁਿਲਸ ਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾ ਲਈ,

ਸਾਰੇ ਦੋ ੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਠਾ ਲਈ ਸੀ,

ਲਗਦਾ ਿਜਸਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਸ ਿਰਹ ਿਗਆ ਵੇਚਣੇ ਨੰੂ,

ਰੱਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਨੰੂ ਿਜੰਦਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ,

ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣੇ ਨੰੂ...

   (ਰਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ) 
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ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਫਾ ਦੇ ਗਗ ਰੇਪ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਿਵਚ ਸੋ ਲ
ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਡਜ ਉਪਰ ਕਡਲਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨ  ਨ ਮੁੰ ਕਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਧ ਤ ਵੱਧ
ਲੋਕ  ਨੰੂ ਤ  ਅੱਜ ਉਸਿਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਭੁੱ ਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘਟੀ ਹੰੁਦੀ
ਫੇਰ ਅਸੀ ਇਸ ਤਰ  ਚੁੱ ਪ ਬੈਠਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਡਲ ਮਾਰਚ  ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ
ਨਹੀ ਘਟੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨ ਿਕ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਤ  ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਜਸ
ਦੇ  ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ  ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਿਰਹਾ ਏ। ਉਸ ਤ ਲਾਹਨਤਮਈ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਿਕਹੜਾ ਦੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਖੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਲੋਕ  ਪੜਣਗੇ ਤ  ਜਰੂਰ,ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀ
ਭਰੇਗਾ, ਬੇਸੱਕ ਸਭ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼
ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਨ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸ  ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਇਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਨੰੂ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਏ । ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਇਏ।

ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨਕ  ਹੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ  ਦੀ ਉਸ ਭਟਕਦੀ ਰੂਹ ਨੰੂ ਸਾਤ  ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਮਾਨ ਗੰੂਜ ਉਠਗਾ। ਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲ  ਕਿਰਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸਵਰਗ
ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਿਤਮਾ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਮੰਦਰ ਨੰੂ ਵੇਖ ਖੁ ੀ ਖੁ ੀ ਘਰ ਪਰਤੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਮ  ਨਾਲ
ਉਸਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਸ ਝੀ ਕਰਗੇਗੀ। ਧਰਮ  ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਿਮਲਾਪ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੇ ਨਾਹੀ ਬਾਡਰ  ਉਪਰ ਕਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇ ਨਾਹੀ ਿਕਸੇ ਮ  ਦੀ ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤ  ਮ  ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ,

ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇ ਿਕ  ਨੀ ਨਚਦਾ, 

ਿਕ  ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ ਰੋਲੇ ਤੰੂ ਬੇਗਾਨਗੀਆਂ ਦੀ

,

ਮਾਲਕ ਏ ਂਤੰੂ ਬੰਿਦਆਂ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, 

ਛੋਟੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਰੇਪ ਦਾ

,

ਬੁਰਕੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤੰੂ ਤ  ਵੀ ਅੱਖ  ਸੇਕਦਾ, 

ਹੈ ਕੌਣ ਤੰੂ ਡਰੈਸ ਕੌੜੀ ਜੱਜ਼ ਕਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੰੂ 
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ਤੇਰੇ ਰੂਲ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਲੈ-ਲੈ ਫੈਕਟਰ ਨੰੂ , 

ਦੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਕੇ ਤੰੂ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦੇਵੀ ਨੰੂ ਰੱਖੇ ਮਸਲਕੇ ਤੰੂ , 

ਆਹ ਨੀ ਕਰਨਾ , ਉਹ ਨੀ ਕਰਨਾ,

 ਇੱਧਰ ਨੀ ਖੜਨਾ

, ਓਧਰ ਨੀ ਖੜਨਾ,

ਉਦ  ਨੀ ਪਾਉਣਾ, ਆਹ ਨੀ ਪਾਉਣਾ

,

ਘੱਟ ਹੱਸਣਾ  ਿਜਆਦਾ ਰੋਣ

,

ਸੁਪਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣਾ, 

ਅੱਖ  ਮੀਚ ਕੇ ਮਨ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ,

ਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਮਨ ਨੰੂ ਖੋਲ ਿਲਆ, 

ਮੂੰ ਹ  ਤੇ ਿਜੰਦੇ ਲਾ ਦੇ 

,

ਜੀਹਨ ਿਜੰਨਾ ਬੋਲਨਾ ਸੀ ਬੋਲ ਿਲਆ, 

ਿਸਰ ਤ ਟੱਪ ਿਗਆ ਪਾਣੀ 

,

ਬਣ ਜਾ ਝ ਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ , 

ਤੇਰੀ ਿਕਸੇ ਨ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣੀ 

,

ਆਪੇ ਿਲਖ ਆਪਣੀ ਤੰੂ ਕਹਾਣੀ, 

ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ,

 ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ 
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,

ਜਜ਼ਬਾ ਉਨ  ਦਾ ਦੇਖ

,

 ਿਸੱਖ ਉਹਨਾ ਤ ਹੁਣ ਤ  ਜਾਗ,

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ , 

ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ,

ਿਲਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖੰੂਜੇ ਲਾ ਦੇ, 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਹਚਾਣ ਤੰੂ ,

ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈ

,

ਿਜਹਨੰੂ ਤੱਕ ਫੂਕਦੇ,

ਪੈਰ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਝ ਜਰ ਪਾਕੇ,

ਰੱਖ ਤੰੂ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਬਣਾਕੇ,

ਰਦ ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ...

( ਰਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ )

ਵੱਲ : ਸੁਖਦੀਪ ਿਸੰਘ 

    ( 8699633924 )

ਵੱਲ  : ਰਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ

   ( 8591875296 )
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( ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਤੁਸ  ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਪਰ ਮੈਸਜ ਜ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। )

 

 ਨਟ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇਵੈ ਤੁਸ  ਸ ਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ  ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ
8699633924 ਤੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
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