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ਅੰਿਿਮ ਸੇਣੀ 
ਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਿਰਹਾ ਈ, ਜਲਦੀ ਆਜਾ ਕਿਹੰਦੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਆ.... 

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਸੰਘ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਲ 
ਆਇਆ ਿੇ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨ ਨੰੂ ਲਗਾ ਿਲਆ... 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਹੈਲੋ ... 

ਗੋਪਾਲ ਿਸੰਘ - ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਸਿਿ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। 

ਗੋਪਾਲ - ਸਿਿ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਿੇਰਾ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਿੁਸੀ ੀਂ ਸੁਣਾਓ ਘਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ? 

ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਵਾਿਰਕ ਗੱਲਾੀਂ ਹੋਈਆੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਫੋਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਿ ਕਰ 
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾੀਂ ਬਾਿਾੀਂ ਹੋਈਆੀਂ ਿੇ ਿਫਰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਿਕਹਾ.. 

ਗੋਪਾਲ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਿੇ ਮ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹਾੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਿੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਏਧਰ-ਓਧਰ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਿੰੂ ਐਦਾੀਂ ਕਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੰੂ?  

ਗੋਪਾਲ - ਿੰੂ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਿਫਰ ਦੱਸਾੀਂਗੇ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਮ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਐਥ ਚੱਲ ਪਦਾ ਹੈ। 

ਗੋਪਾਲ - ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਿਫਰ ਜਲਦੀ ਆਜਾ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚੰਗਾ ਜੀ। 

ਐਨਾ ਕਿਹ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਿਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਓਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਲਈ ਿੇ ਅਗਲੇ 
ਿਦਨ ਦਪੁਿਹਰੇ ਟੇਨ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱੁਜਣ ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਦਸੱ ਿਦੱਿਾ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕਰੀਬ 
ਿਗਆਰਾੀਂ ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਿਪੰਡ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿੇ ਜਾ ਪੱੁਜਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਿੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ 
ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਸਿਿ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੈਗ ਉਸ ਿ ਲੈ 
ਿਲਆ। ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਿਾੀਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬਾਹਰ ਿਾੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਆੀਂ ਿੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਿਫਰ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਿੇ ਹੱਥ ਜੜੋ ਕੇ ਸਭ ਨੰੂ 
ਸਿਿ ਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਿਫਰ ਉਹ ਓਥ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਿਬਜਾਏ 
ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪੱੁਿਛਆ ਨਹੀ ੀਂ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਿਪੱਛ 
ਉਹ ਸਭ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਪੰਡ ਪੱੁਜ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਿਾੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕਉੀਂਿਕ 
ਿਜ਼ਆਦਾਿਰ ਔਰਿਾੀਂ ਨੇ ਿਚੱਟੀਆੀਂ ਚੁੰਨੀਆੀਂ ਲਈਆੀਂ ਹੋਈਆੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਪਿਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੌਿ ਹੋਈ ਿਕਸਦੀ 
ਹੈ। ਿਪੰਡ ਪੱੁਜਣ ਿੇ ਸਭ ਟਰਾਲੀ ਿਵੱਚ ਉਿੱਰ ਗਏ ਿੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦ ੇਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿੁਰ ਪਏ। ਘਰ ਪੱੁਜਣ ਿੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ 
ਭੈਣ ਬਾਵੀ ਉਸਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਿਫਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਪਿਾ ਚੱਲ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੋ ਬਾਵੀ ਿ ਛੋਟੀ 

www.punjabilibrary.com



3 
 

ਿਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਿੇ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਿ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਫੁੱਟ 
ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਭ ਜੀਅ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਿੱਕ ਚਲਦਾ 
ਿਰਹਾ। ਿਾਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਆਉੀਂਦਾ ਿਕਉੀਂਿਕ ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 
ਿਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਿਕਿੇ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਸੀ। ਿਫਰ ਸਭ ਨੇ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਿੇ ਿੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਿਪੱਛ ਘਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਲ 
ਪਏ। 

ਘਰ ਪੱੁਜਦੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾੀਂ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾੀਂ ਵੀ ਉਸ ਿ ਕੀਿੇ ਿਜਆਦਾ 
ਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਿਫਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਿੱਕ ਉਹ ਦੋਨੋ ਗੱਲਾੀਂ ਬਾਿਾੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਰਾਿ ਹੋਣ ਉਪਰੰਿ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਿਨੀ ਿੇ ਭਾਬੀ ਸਭ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉੀਂਦੀਆੀਂ 
ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਿੇ ਪੰਜ ਭੈਣਾੀਂ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਭ ਿ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੋਵ ਵੱਡੇ 
ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਿਸੰਘ ਿੇ ਸਵਰਨ ਿਸੰਘ ਿਪੰਡ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਿੇ ਿੀਸਰਾ ਭਰਾ ਿਕਸੇ ਦਸੂਰੇ ਮੁਲਖ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ 
ਿਵੱਚ ਖੂਬ ਪੇਮ ਿਪਆਰ ਸੀ। ਔਰਿਾੀਂ ਿਵੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ  ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁਦੰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਮਾੜਾ ਵਰਿਾਰਾ ਨਹੀ ੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਗੋਪਾਲ ਿੇ ਸਵਰਨ ਦੋਨੋ ਅੱਡ-ਅਡੱ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿੇ ਿਪਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ 
ਖਾਣ ਿਪੱਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਿਗਆ ਿੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾੀਂਝਾ ਕੀਿਾ। ਿਫਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ... 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਿਾਰੀ ਭੈਣ ਨੰੂ, ਿਕਵ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ, ਿੇ ਚਾਚਾ ਿਕਵ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੇ ਬਲਾਉੀਂਦਾ ਸੀ। ਿਕਉੀਂਿਕ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਿਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 
ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਚਾਚਾ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਚਾਚਾ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਨੇ 
ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਿਾ। 

ਗੋਪਾਲ - ਵੀਹ ਕੁ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪੂ ਘਰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਹਣੁੀ ਆ 
ਨਾ! 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਹਾੀਂਜੀ  

ਗੋਪਾਲ - ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਬੰਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਿਠਆੀਂ ਦਾ ਟੱਕ ਸੀ। ਉਥੱੇ ਹੀ ਦੋ ਕੁ ਿਕੱਲੇ ਠੇਕੇ ਿੇ ਲਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪੰਡ 
ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਨਕਿਲਆ ਿੇ ਜਦ ਗੇਜ ੇਕੀ ਬੰਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਾੀਂ ਪਿਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 
ਕਮਾਦ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਹਣੁ ਪਿਾ ਨਹੀ ੀਂ ਬੱੁਲਾ ਿਪਆ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ! ਇਹ ਿਾੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਿਕੱਦਾੀਂ ਪਿਾ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਬਾਰੇ, ਿੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਘਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 

ਗੋਪਾਲ - ਉਥੱੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਖੇਿ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਾੀਂਢੀ ਰੜੂ ਿਸਘੰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਪੂ ਿੇ 
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਕੇ ਿਨਹੰਗ ਹਣੇੁ ਿਾੀਂ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕੀ ਿੁਿਰਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਿਕੱਧਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

(ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਜਆਦਾਿਰ ਲੋਕ ਿਨਹੰਗ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕਉੀਂਿਕ ਉਹ ਸ਼ਕ ਨਾਲ ਿਨਹੰਗਾੀਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ 
ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉੀਂਝ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਿਾੀਂ ਚੰਨਣ ਿਸੰਘ ਸੀ ਿੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਾੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੋ ਕੌਰ ਸੀ।) 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਹਾੀਂਜੀ ਿਫਰ? 

ਗੋਪਾਲ - ਿਫਰ ਰੜੂ ਿਸੰਘ ਨੇ ਓਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇਿਖਆ ਿਾੀਂ ਬਾਪੂ ਕਮਾਦ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਾ ਿਪਆ ਸੀ ਿੇ ਕੋਲ 
ਹੀ ਪੱਿਠਆੀਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਰੜੂ ਿਸੰਘ ਿਾੀਂ ਆਪ ਬੁਜਰਗ ਹੈ ਉਸ ਿ ਿਾੀਂ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਚੁੱਿਕਆ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗੇਜਾ ਿੇ ਉਸਦਾ ਬਾਪੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦੋਨਾੀਂ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਿੇ 
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ਬਾਪੂ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਬਾਰ ੇਦੱਿਸਆ। ਿਫਰ ਉਹ ਦੋਵ ਿਪਓ ਪੱੁਿ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੇੜੇ ਿੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਮ ਿਾੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀ ੀਂ 
ਸੀ, ਿੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਿੇ ਨੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਿਲਆਈ। 

(ਕੰਿਾ ਗੋਪਾਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਬਹਿੁ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਿਜਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਿ ਿਸੰਘ ਸੀ। 
ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਰੂ ਦਰੁਾਡੇ ਿਪੰਡ ਿੱਕ ਮਸ਼ਹਰੂ ਸੀ।) 

ਗੋਪਾਲ - ਿਫਰ ਕੰਿੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ। ਟੀਕੇ-ਟਕੂੇ ਲਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਿਪਆ। ਿਫਰ ਕੰਿੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ 
ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਿਾੀਂ ਹਵਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹਣੁ ਇਸ ਨੰੂ ਹਸਪਿਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਨੇ ਨੰੂ ਮ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਅਸੀ ੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 
ਮੰਗਵਾਈ ਿੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਿਬਆਸ ਵਾਲੇ ਹਸਪਿਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਥੱੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਦਾਿਖਲ ਕਰ ਿਲਆ ਿੇ ਇਲਾਜ਼ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਿਾ। 

ਿਫਰ ਕੁਝ ਿਦਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਾਰ ੇਿਰਸ਼ਿੇਦਾਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿਾ ਲੈਣ ਆਉੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਰੋਜ 
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਾਰੀ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਈ। ਮ ਬਾਪੂ ਿੇ ਿੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਿਕਆ। 
ਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਿਾਰ(ਿਾਰੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ) ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਸ ੇਿਦਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਵੱਲ ਜੁਆਬ ਦੇ ਿਦੱਿਾ ਿਕ ਹਣੁ 
ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉੀਂਿਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹਣੁ ਿਾੀਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਰ 
ਲਵੋ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਿੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੰੂ ਿੁਸੀ ੀਂ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਿਫਰ ਅਸੀ ੀਂ 
ਹਸਪਿਾਲ ਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਿਫਰ ਿਾਰੀ ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਭਾਅ ਚਾਹ ਪੀ ਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਿੀ ਆ। ਅਸੀ ੀਂ ਿਾੀਂ 
ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਿਾ। ਪਰ ਿੈਨੰੂ ਪਿਾ ਿਾੀਂ ਹੈ ਿਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਿਫਰ ਸੜਕ ਦ ੇਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਪਾਸੇ ਿਾੀਂ ਦੇਿਖਆ ਪਰ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੇਿਖਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੈਨ ਆਈ ਜੋ ਕੇ ਬਹਿੁ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਿੇਜ ਸੀ। ਿਸੱਧੀ ਹੀ ਿਾਰੀ 
ਿਵੱਚ ਵੱਜੀ ਿੇ ਿਾਰੀ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰੂ ਜਾ ਸੁੱਿਟਆ। ਿਾਰੀ ਉਥੱੇ ਿਡੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖਿਮ ਹੋ ਗਈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿੇ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਨਹੀ ੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? 

ਗੋਪਾਲ - ਉਸਨੰੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੈਨ ਨਾ ਰੋਕੀ ਿੇ ਪਿਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਿਕੱਧਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਸਭ 
ਸਾਡੀਆੀਂ ਅੱਖਾੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੰੂ ਿਾੀਂ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਿੱਕ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀ ੀਂ ਿਾੀਂ 
ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਖੁੀ ਸਾੀਂ। ਪਰ ਿਾਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀ ੀਂ ਛੱਿਡਆ। ਿਫਰ 
ਿਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੀ ਿੇ ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਿਾ। ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀ ੀਂ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਓਦਣ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਮ ਿੈਨੰੂ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਇਹ ਿਾੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ।  

ਗੋਪਾਲ - ਧੱਕਾ ਿਾੀਂ ਿਵਚਾਰੇ ਮੁਖਿਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਿਨਆਣੇ ਿਾੀਂ ਅਜੇ ਿਨੱਕੇ ਨੇ। ਿਬਨ ਮਾੀਂ ਵੀ ਕਾਹਦੀ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਆ। ਓਦਾੀਂ ਿਾੀਂ ਬਾਵੀ ਉਥੱੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਮਾੀਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। 

(ਬਾਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਮੁਖਿਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵ ਭੈਣਾੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ 
ਸਨ।) 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਹਾੀਂ ਭਾਅ ਬਾਵੀ ਭੈਣ ਿਾੀਂ ਹੈ ਉਥੱੇ। ਿਾਰੀ ਿੇ ਬਾਵੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ। 

ਗੋਪਾਲ - ਹਾੀਂ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਚਾਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਿਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਭਲਾ। 

ਗੋਪਾਲ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ੀਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ ਮ ਿਕ ਚਡੰੀਗੜ ਜਾੀਂ ਅੰਿਮਿਸਰ ਿਕਸ ੇ
ਹਸਪਿਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਿਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਿਾੀਂ ਐਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਕਿੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਈੋ ਫਾਇਦਾ 
ਨਹੀ ੀਂ। ਬਾਕੀ ਿੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਸਭ ਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਲਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੰੂ 
ਦੇਵੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹਿੁ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 
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ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। 

ਗੋਪਾਲ - ਚੰਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮ ਘਰੇ ਚਲਦਾ ਹਾੀਂ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ ਆ। ਸਾਰ ੇਿਾੀਂ ਐਥੇ ਆ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਚੰਗਾ ਭਾਅ। 

ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਘਰੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੰਝਾ ਡਾਹ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ। 
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਿਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਿੱਠਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਿੇ ਿੇ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ(ਕਰਮਜੀਿ ਕੌਰ) ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ 
ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਨਲਕ ੇਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿੇ ਕਰਮਜੀਿ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਿਨਵਾਇਆ ਿੇ ਿਫਰ ਕਮਰੇ 
ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਡੇੰ ਸਨ। ਿੇ ਿਪਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਿੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆੀਂ।  

ਰੀਿੀ ਿਰਵਾਜ਼ਾੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਿੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 
ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸ ਕੰਮ ਿੇ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ 
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੱੁਛਣ ਨੰੂ ਆਉੀਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਿੀਜੇ ਕੁਲਵੰਿ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਕੋਲ ਹਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿੋੜ ਹੈ ਿਕਉੀਂ ਨਾ ਆਪਾ 
ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾੀਂ ਕਰ ਿਦੱਿੀ। ਿਕਉੀਂਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਿਆਰ ਸੀ। ਿਫਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲਵੰਿ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਯਾਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੈਦ ਨੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ 
ਿਲਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੇਲ ਿਦੱਿਾ ਿੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਿੇਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਿਪਸ ਆ 
ਿਗਆ। 

ਿਫਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉੀਂਦੇ ਿੇ ਿਫਰ ਦੋਵ ਜਾਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬ ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਿੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਿੇ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਭੀ ਰਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖਦੀ। ਬੱਿਚਆੀਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਾਣੀ ਿੇ ਉਸਦੀ ਮਾੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਚੁੱਲੇ-ਚਕੇ 
ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਣੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਮਜੀਿ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾੀਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਪਰ 
ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਹਿ ਨੰੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਿਪਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਰੋਜ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉੀਂਦਾ ਸੀ ਿੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 
ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਿੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਸੂਰਾ ਭਰਾ ਸਵਰਨ ਿਕਿੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਭੱੁਲ-
ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਆਉੀਂਦਾ ਸੀ।  

ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾੀਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਮੁਿਕਨ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ 
ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਿਬਜਾਏ ਸਹੇਿ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਿਫਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੋਟੀ 
ਖਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਿੀ। ਬਸ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪੀ ੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਿਫਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੱਲ-ਮੂਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਕੁਝ 
ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।  

ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ  ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਸਾੀਂਭਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਪਿਹਲਾੀਂ ਿਾੀਂ ਬਸ 
ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਣੁ ਮਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 
ਸੇਹਿ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਿਵਗਾੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਿੀ ਿਕ ਹਣੁ ਿਾੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪੂ ਦਾ 
ਮਲ ਿੁਹਾਨੰੂ ਖੱੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀ ੀਂ ਿਾੀਂ ਕੰਮ ਿਜਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਿਕਉੀਂਿਕ ਬਾਪੂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਿਾ। ਿਫਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿੀਜੇ ਕੁਲਵੰਿ ਕੋਲ ਹੱਥਾੀਂ ਿੇ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਿਾਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ।  

ਹਣੁ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਭ ਿ ਪਿਹਲਾੀਂ ਰੋਜ ਿੜਕੇ ਉਠੱ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਨੀ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਿਾਰਦੇ ਿੇ ਿਫਰ ਇੱਕ 
ਕੁਰਸੀ ਿੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਸਿਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਿਫਰ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ 
ਕੇ ਿਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਿਫਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀ ੀਂ, ਿਖਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਮਿਚਆੀਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉੀਂਦੇ। ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 
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ਮਹੀਨੇ ਿ ਵੱਧ ਸਮਾੀਂ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਾਪੂ ਿੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਦਸੂਰੇ ਮੁਲਖ਼ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ 
ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਾੀਂ ਬਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 

ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿੜਕੇ ਜਦ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਾੀਂ ਕਰਮਜੀਿ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਿਾੀਂ ਅਕਾਲ 
ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿੇ ਉਚੱੀ-ਉਚੱੀ ਧਾਹਾੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਿਕਉੀਂਿਕ ਉਸਨੇ 
ਿਪੱਛੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੀਅ ਿੋੜ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ। ਐਦਾੀਂ ਹੀ ਬਾਪੂ 
ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਿਰਆੀਂ ਿੱਕ ਪੱੁਜ ਗਈ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਮਕਾਣਾੀਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਿਗਆ। ਰਸਮਾੀਂ ਿਰਵਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਹੋ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕੀਿੇ ਵੱਧ ਸੋਕ ਮਨਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿੇ ਕੁਝ ਿਪੰਡ ਦੇ ਬੰਿਦਆੀਂ 
ਦੀ ਮਦੱਦ ਨਾਲ ਆਈਆੀਂ ਹੋਈਆੀਂ ਮਕਾਣਾੀਂ ਲਈ  ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਿਜਾਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਪੰਡ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ 
ਆਏ... ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੁਜਰਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਿਾ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ.. ਿਜਸਦਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਿਸੰਘ 
ਸੀ.. 

ਸੂਬਾ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਣੁ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ।  

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਕਸਦੇ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਭਾਜੀ? 

ਸੂਬਾ - ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਿੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਨਾ? 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਿਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹੋ ਿਜਹੇ 
ਪਾਖੰਡ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉੀਂਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਓ ਮਿਰਆ ਹੈ ਿੇ ਉਸਨੰੂ ਹੀ ਪਿਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਿਕਵ ਉਸਨੰੂ ਸਾੀਂਿਭਆ ਹੈ? ਉਸ 
ਨੰੂ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀ ੀਂ ਚਿੜਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਿਫਰੇ। 

ਿਫਰ ਦਸੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਜੋ ਕੇ ਿਰਸਿੇ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਿਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਜੈਬ ਿਸੰਘ। 

ਅਜੈਬ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਲ ਿਾੀਂ ਿੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਿੁਸੀ ੀਂ ਭਰਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਿੇਰੇ ਭਰਾ ਸਵਰਨ 
ਨੇ ਿੈਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।  

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਪਰ ਮ ਨਹੀ ੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ। 

ਅਜੈਬ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਰ ਲੋਕਾੀਂ ਨੇ ਗੱਲਾੀਂ ਕਰਨੀਆੀਂ ਨੇ ਕੇ ਿੁਸੀ ੀਂ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੋ ਿੱਦ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਿਾ, ਨਾਲੇ 
ਚਾਚੇ ਦੀ ਿਾੀਂ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਪੋਿੇ-ਪੜਪੋਿੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਿੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਿਪਆਰੇ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ - ਭਾਅ ਿਪਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਜਵ ਮੈਨੰੂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮ ਓਦਾੀਂ ਹੀ 
ਕਰਾ। 

ਅਜੈਬ ਿਸੰਘ ਿੇ ਸੂਬਾ ਿਸੰਘ ਦੇ ਲੱਖ ਮਨਾਉਣ ਿੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਿਫਰ ਸਵਰਨ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ 
ਗੋਪਾਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿੇ ਿਕਹਾ...... 

ਸਵਰਨ - ਭਾਅ ਿੁਸੀ ੀਂ ਮਨਾਓ ਹਾੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਿਕ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਿਾੀਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹੀ ੀਂ ਮੰਨ ਿਰਹਾ। ਮੈਨੰੂ 
ਪਿਾ ਿੁਸੀ ੀਂ ਕਹੋਗੇ ਿਾੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਰੂ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗੋਪਾਲ - ਿੈਨੰੂ ਪਿਾ ਹੀ ਸਵਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ  ਿਫਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਮਨਾ ਨਹੀ ੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਓਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਿੀ ਆ ਿੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੱਕ 
ਹੈ ਬਾਪੂ ਿੇ। ਮ ਉਸ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਾੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਿੰੂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। 
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ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਨ ਨੰੂ ਨਾੀਂਹ ਕਰ ਿਦੱਿੀ। ਸਵਰਨ ਹੋਰਾੀਂ ਕੋਲ ਿਾੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਸਨਾਹ ਭੇਜਦਾ  ਿਰਹਾ ਪਰ ਆਪ 
ਮੂੰਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਨਾ ਿਕਹਾ। ਿਕਉੀਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੇ ਉਸਨੇ ਿਾੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ 
ਸੀ ਪੱੁਿਛਆ। ਿੇ ਅੱਜ ਿਕਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਸਵਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆੀਂ ਭੈਣਾੀਂ ਿੇ 
ਜੀਿਜਆ ਨੰੂ ਕਿਹ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੰੂ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਹੀ ਿਦੱਿਾ। ਜਦ ਹੱਦ ਿ ਿਜਆਦਾ ਸਭ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਾੀਂ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜਦੱ ਛੱਡ ਿਦੱਿੀ। ਿਫਰ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕੀਿਾ ਿਗਆ। ਸਵਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਰੇ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਕੇ ਫੋਟੋਵਾ ਵੀ 
ਿਖਚਵਾਈਆੀਂ। ਸਾਰ ੇਰਸਮਾੀਂ ਿਰਵਾਜ ਕੀਿੇ ਗਏ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੰੂ ਚਾਰ ਿਹੱਿਸਆੀਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਗੋਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨੇ ਿਦੱਿਾ, 
ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਿਸੰਘ ਨੇ ਿੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਨੇ ਿਦੱਿੇ। ਿਕਉੀਂਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਾੀਂ ਬਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 
ਉਸ ਕੋਲ ਿਾੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾੀਂ ਨਹੀ ੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸਨੰੂ 
ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਸੰਘ ਿੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮਾੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਿਿੰਨ ਸੇਣੀਆੀਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਿ ਪਿਹਲੀ ਸੇਣੀ ਬਚਪਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਿਬਨਾੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਡ ਲਡਾਉੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੂਰੀ ਸੇਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਜ਼ਬਰਦਸਿੀ, ਹੱਕ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੰਗ ਕੇ ਿੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਰੀਿਕਆੀਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ ਚਾਹਣੁ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ 
ਨੇ। ਸਭ ਿ ਅੰਿਿਮ ਸੇਣੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਿਕਸਮਿ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਕੁਝ ਚਣੁਵ ਹੀ ਸਾਥ ਦਦੇ ਨੇ। ਚੰਨਣ 
ਿਸੰਘ ਦੇ ਅੰਿਿਮ ਸਮ ਿੱਕ ਉਸਦੀ ਨੰੂਹ ਿੇ ਉਸਦਾ ਪੱੁਿਰ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ੇਰਹੇ। ਿਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 
ਚੰਨਣ ਿਸੰਘ ਵਡਭਾਗੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਜਹਾ ਪੱੁਿਰ ਿਮਿਲਆ। ਨਹੀ ੀਂ ਿਾੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾੀਂ ਹੀ ਬੁਜਰਗ ਰਲੁਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਿਜਨਾੀਂ ਦੀ 
ਸਾੀਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੀਮ ਖਾਿਨਆੀਂ ਿਵੱਚ ਨੇ। ਿਜਨਾੀਂ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਸਾੀਂਭਣ 
ਲਈ ਿਿਆਰ ਨਹੀ ੀਂ। ਮਾੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਿ ਉਿੱਮ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਸੇਵਾ ਿਾੀਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਵ ਘਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਭਾਵ ਬਾਹਰ।  
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