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ਰਪੂ-ਬਸੰਤ ਸੁਖਦਵੇ ਮਾਦਪੁਰੀ

ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਗਾਥਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਇਸ ਿਜ਼ਲਾ ਫ਼ਿਤਹਗੜ� ਸਾਿਹਬ ਦੇ

ਿਪੰਡ ਚਾ ਿਪੰਡ ਸੰਘਲੋ ਨਾਲ ਜਾ ਜੜੋਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਪੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਦੰ ਕਥਾਵਾਂ ਜੜੁੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਹਨ। ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਸੰਘਲੋ ਇੱਕ ਘੁਗੱ ਵਸਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਗਲਾਦੀਪ-

ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਪਤਾ ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ।

ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸੈਨ ਇੱਕ ਨੇਕ ਿਦਲ, ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ�ਿਸੱਧ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚ

ਪਰਜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੜਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਿਦਦੰੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਗਲੱ ਦੀ ਉਸ ਤਟੋ ਨਹ ਸੀ।

ਔਲਾਦ ਵਲੱ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਿਪਆਰੇ ਪੱੁਤਰ ਸਨ, ਰੂਪ ਤੇ ਬਸੰਤ ਿਜਨਾਂ ਵਿੇਖਆਂ ਭੱੁਖ

ਲਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਜਾਦਂੀਆਂ ਸਨ। ਰੂਪ ਵਡੱਾ ਸੀ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿਰਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੂਪ ਤ ਦੋ ਸਾਲ ਛੋਟਾ

ਸੀ। ਖੜਗ ਸੈਨ ਆਪਣੀ ਿਪਆਰੀ ਰਾਣੀ ਰੂਪਵਤੀ ਵਲੱ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਰੂਪਵਤੀ ਕਝੁ ਸਮ ਤ ਬੀਮਾਰ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਈ ਿਕ ਠ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਕਝੁ

ਿਦਨ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸਵਰਗ ਿਸਧਾਰ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਸੋਗ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੜੌ

ਗਈ। ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਿਵਯਗੋ ਿਵਚੱ ਬਹੁਤ ਰੰੁਨੇ… ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣ ਝੱਿਲਆ ਨਹ ਸੀ ਜਾਦਂਾ। ਖੜਗ

ਸੈਨ ਆਪ ਹਾਲ-ਬਹੇਾਲ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਝ ਨਹ ਸੀ ਿਰਹਾ ਿਕ ਿਕਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵ?ੇ

ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਹਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਮ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈਆਂ ਿਦਲਬਰੀਆਂ ਿਦਤੱੀਆਂ ਤੇ

ਢਾਰਸਾਂ ਬਨਾਈਆ।ਂ

ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੇੋ ਤਰੁਦਾ ਿਰਹਾ। ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ

ਸਨ-ਰੂਪ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਕਬਤੂਰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਅੱਲੜ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ

ਸ਼ੌਕਾਂ ’ਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਖੜਗ ਸੈਨ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਤ ਿਵਹਲ ਨਹ ਸੀ ਿਮਲਦੀ। ਇਨਾਂ

ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਿਵਯਗੋ ਉਹ ਭੱੁਲਣ ਲੱਗ।ੇ

ਖੜਗ ਸੈਨ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਰੂਪਵਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ



’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਖੜਗ ਸੈਨ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲਾਂ ਆ ਦਾ,

ਉਹ ਡੋਬੂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਦਂ।ੇ ਰਾਣੀ ਿਬਨਾਂ ਸੰੁਨਾ ਮਿਹਲ ਵਢੱ-ਵਢੱ ਖਾਣ ਆ ਦਾ। ਦੋ ਢਾਈ ਵਰੇ ਇਸੇ

ਅਵਸਥਾ ਿਵਚੱ ਲੰਘ ਗਏ। ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਅਮੀਰਾ-ਂਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਜੂੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ

ਿਲਆ। ਰਾਿਜਆਂ ਭਲਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਘਾਟਾ! ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਇਦੰਰਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ

ਸੋਲਾਂ-ਸਤਾਰਾਂ ਵਰੇ ਦੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮਲੂਕ ਧੀ ਚੰਦਰਵਤੀ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸੈਨ ਨਾਲ

ਿਵਆਹ ਿਦਤੱੀ। ਮਿਹਲਾਂ ਿਵਚੱ ਮੁੜ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਗਈਆ।ਂ

ਚੰਦਰਵਤੀ ਦੀ ਮਿਹਕਾਂ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਖੜਗ ਸੈਨ ਕੀਲ ਿਲਆ। ਮਾਂਗਵ ਜਵਾਨੀ

ਉਹ ਭਲਾ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਦਾ। ਚੰਦਰਵਤੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਖਮਲੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੱਿੜਆਂ ਿਵਚੱ

ਿਮਆ ਦੀ ਨਹ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਕੁ ਤੇ ਕਾਮੁਕ

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਤਸ਼ੁਟੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਹਾਰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਕੁ

ਿਤਸ਼ਨਾ ਿਤਪਤ ਨਹ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਣ ਦੇ ਪੱੁਤਰਾ,ਂ ਰੂਪ ਤੇ ਬਸੰਤ ਵਲੱ ਵਖੇਦੀ ਤਾਂ

ਇੱਕ ਅਗਮੰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛੇੜ ਦਦੀ। ਰੂਪ ਤੇ ਬਸੰਤ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਸਨ ਤੇ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ

ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸੇ, ਖੇਡੇ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ

ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਿਹਸ਼ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤਸ਼ੁਟਤਾ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੜਗ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰਵਤੀ ਕਲੱਮ-

ਕਲੱੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਿਵਚੱ ਬਠੈੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਤੂਰਾਂ

ਨਾਲ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਚੀਨਾ ਕਬਤੂਰ ਡ ਕੇ ਚੰਦਰਵਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਿਵਚੱ ਆਣ ਵਿੜਆ ਿਜਸ ਉਸ

ਨੇ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਹੇਠ ਲੁਕੋ ਿਦਤੱਾ।

ਬਸੰਤ ਮਿਹਲ ਿਵਚੱ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਖੇ ਕੇ ਚੰਦਰਵਤੀ ਗਲੁਾਬ ਦੇ ਫੱੁਲ ਵਾਗਂ ਿਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ

ਕਬਤੂਰ ਦਣੇ ਦੇ ਪੱਜ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਭਵਨ ਿਵਚੱ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੰਘ ’ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਲਆ ਅਤੇ

ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੋਲੇ-ਪੋਲੇ ਪਲੋਸਿਦਆਂ ਸ਼ਿਹਦ ਿਜਹੇ ਿਮੱਠੇ ਬਲੋ ਬਲੋਿਦਆਂ ਬਲੋੀ, ‘‘ਵੇ ਬਸੰਤ, ਤੈ ਕਬਤੂਰਾਂ

ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਐ। ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਹਿਣਆ।ਂ ਮ ਤਰੇੇ ’ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆ।ਂ ਜਦ ਮ ਤੈ ਵਖੇਦੀ



ਆ,ਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਈ ਕਢੱ ਲੈਨੈ! ਆਪਾਂ ਦਨੋ ਹਾਣ-ਪਰਵਾਣ ਦੇ ਆ।ਂ ਮੈ ਆਪਣੀ ਕਬਤੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈ ਸੁਹਿਣਆ।ਂ

ਸਾਰੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਤਰੇੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਗਂੀ।’’

ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਚੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗੀ।

‘‘ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦ…ੈ ਮ ਤਹੁਾਡਾ ਪੱੁਤਰ ਆ।ਂ ਧਰਤ-ਅਸਮਾਨ ਫਟ ਨੀ ਜਾਣਗ-ੇਪੱੁਤਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ

ਹੰਢਾਵ।ੇ’’

‘‘ਸੁਹਿਣਆਂ ਨਾ ਮ ਤੈ ਜਨਮ ਿਦਤੱੈ ਤੇ ਨਾ ਗਦੋ ਿਖਡਾਇਆ। ਮ ਤਰੇੀ ਮਾਂ ਨਹ … ਤਰੇੀ ਹਾਨਣ ਆ…ਂ ਮੇਰੀ

ਜਵਾਨੀ ਵਲੱ ਵਖੇ ਤੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਜਾਨੀਆ।ਂ ਮ ਚਰੋਕਣੀ ਤਰੇੇ ਦੀਦਾਰ ਤਰਸਦੀ ਪਈ

ਆ।ਂ’’

‘‘ਮਾਂ ਮੈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਨਾਲ ਭੁਚਲਾ ਨਾ… ਸਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨੈਿਤਕ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਾਡੇ

ਸਮਾਜ ਿਕਧੱਰ ਲੈ ਤਰੇੁਗਾ?’’

‘‘ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣੀਆ-ਂਸਮਾਜ ਨੇ ਭਲਾ ਮੈ ਕੀ ਿਦਤੱ?ੈ ਕਚੱੀ ਕੈਲ ਅੱਧਖੜ ਬੁਢੱੜੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ

ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਿਦਤੱੀ ਐ…। ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ.. ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਹਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ

ਲੰਘਾ ਦੇ ਸੁਹਿਣਆ।’’

‘‘ਹੋਸ਼ ਤ ਕੰਮ ਲੈ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀਏ। ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮ ਿਨਭਾ ਨਹ ਸਕਦਾ।’’

‘‘ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ… ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੱ ਨਹ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ!’’

‘‘ਮਾਤਾ ਮ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾੜ�ੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗਾ।’’

ਐਨਾ ਆਖ ਬਸੰਤ ਇਕਦਮ ਮਿਹਲਾਂ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਚੰਦਰਵਤੀ ਪਲੰਘ ’ਤੇ ਪਈ ਿਬਨਾਂ ਪਾਣੀ -ਮੱਛੀ

ਵਾਗਂ ਤੜਪਣ ਲੱਗੀ।

ਬਸੰਤ ਨੇ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱੀ। ਦਨੋ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਿਵਚੱ ਡੱੁਬ ਗਏ।

ਆਥਣ ਪਸਰੀ। ਹਨੇਰਾ ਗੜੂ�ਾ ਹੋਇਆ। ਖੜਗ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲਾਂ ਪਰਿਤਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਗੁਲੱ,

ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਤੱੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿੜਆ-ਚੰਦਰਵਤੀ ਿਸਰਮੰੂਹ ਲਪੇਟੀ ਖਣਪੱਟੀ ਲਈ ਪਲੰਘ ’ਤੇ ਪਈ ਐ। ਕਮਰੇ



ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਐਧਰ-ਓਧਰ ਿਖੰਡੀਆਂ ਪਈਆ…ਂ ਰਾਜਾ ਭਮੱਤਰ ਿਗਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਤ ਪੱਲਾ ਿਖੱਚ ਕੇ

ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ ਘਰੂਟਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ… ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਿਖੰਡੇ-ਪੰੁਡੇ ਿਜਵ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਈ

ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਟਕੋਿਰਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਿਦਤੱੀ।

‘‘ਰਾਜਨ! ਕੀ ਦਸੱਾਂ ਕੀ ਨਾ ਦਸੱਾਂ। ਲੋਹੜਾ ਮਾਿਰਐ ਤਹੁਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਪੱੁਤਰ ਬਸੰਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਿਹਲ ਆਇਆ

ਸੀ। ’ਕਲੱੀ ਵਖੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਐ… ਮ ਬਰੁਛੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਮਸ ਬਚਾਇਐ…।’’

ਚੰਦਰਵਤੀ ਨੇ ਤੀਆ ਚਿਲੱਤਰ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ ਿਕ ਖੜਗ ਸੈਨ ਸੋਚ ਪੈ ਿਗਆ।

‘‘ਇਹ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ । ਬਸੰਤ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ… ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਦਸੱ?

‘‘ਰਾਜਨ ਬਸੰਤ, ਤਹੁਾਡਾ ਪੱੁਤਰ ਐ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗਲੱ ਦਾ ਆਪ ਇਤਬਾਰ ਨਹ …’’ ਐਨਾ ਆਖ

ਚੰਦਰਵਤੀ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਿਹ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ

ਤਕ ਤੜਪ ਉਿਠਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁਕੱਲ ਿਵਚੱ ਲਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਬਗ਼ੇਮ ਮੈ ਤਰੇੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ

ਭਰੋਸੇ, ਿਜਹੜਾ ਕਕੁਰਮ ਬਸੰਤ ਨੇ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਕੀਤ,ੈ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹ । ਉਸ ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ

ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਤਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗ।ੇ’’

ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੜੌ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੁਝਾਉਣ ਲਈ

ਆਪਣਾ ਹਾਰ-ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਖੜਗ ਸੈਨ ਨੇ ਬਸੰਤ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਤਲਬ ਕਰ

ਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗਰੈ ਹੀ ਉਸ ਦਸ਼ੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ।

ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਅੁਰਤ ਨਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ
ਦਰਬਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਬਸੰਤ ਬਕੇਸੂਰ ਏ। ਰੂਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਸੰਤ ਤਾਂ

ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵਚੱ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦਸ਼ੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਦਲੀ ਰਾਜਾ

ਹੋਣ ਦਾ ਧਰਮ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਬਸੰਤ ਇਹ ਆਸ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਿਬਨਾਂ ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਵੇਗੇਾ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਠੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਵਛੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਚੱ ਭਰ

ਆਇਆ। ਉਹ ਭਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਰੁ ਿਪਆ। ਅਜੇ

ਉਹ ਕਝੁ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਘੜੋੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਲਆ ਤੇ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਵੀਰੇ ਮ



ਤਰੇੇ ਬਗਰੈ ’ਕਲੱਾ ਿਕਵ ਰਿਹ ਸਕਦਾ…ਂਤਰੇੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ।’’

‘‘ਨਾ ਰੂਪ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਿਕ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ’ਚ ਿਲਿਖਐ ਉਹ ਤਾਂ ਮ ਭੋਗਣੈ ਹੀ ਐ… ਜਾਹ, ਿਪਛਾਹਂ

ਮੁੜ ਜਾ ਵੀਰੇ।’’

ਰੂਪ ਿਜ਼ਦੱ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗੰਲ-ਬੀਆ-ਬਾਨਾਂ ਤਰੁ ਿਪਆ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ

ਲਈ ਤੇ ਗਆੁਢਂੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਗੰਲ ਬਿੇਲਆਂ ਿਵਚੱ ਜਾ ਵੜ।ੇ ਜੋ ਕੰਦ ਮੂਲ ਿਮਲਦਾ ਖਾ ਕੇ ਗਜ਼ੁਾਰਾ ਕਰ ਲਦ।ੇ
ਰਾਤ ਿਕਸੇ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਿਟਕ ਜਾਦਂ।ੇ ਜਗੰਲੀ ਜੀਵ-ਜਤੰਆੂਂ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਇੱਕ ਜਣਾ

ਜਾਗਦਾ ਦਜੂਾ ਸਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਸਦ।ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ ਵੀ ਵਧੱ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ

ਿਵਚੱ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਕਈ ਨਦੀਆ,ਂ ਦਿਰਆ, ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਕੀ ਭਾਣਾ

ਵਾਪਿਰਆ। ਰਾਤ ਸਮ ਰੂਪ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਗ ਖੱੁਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਖੇ ਕੇ

ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਬਸੰਤ ਤਾਂ ਮਿਰਆ ਿਪਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਿਹਲਾਇਆ ਵੀ ਪਰ ਬਸੰਤ ਟਸ ਤ ਮਸ ਨਾ

ਹੋਇਆ। ਰੂਪ ਸੋਚ ਪੈ ਿਗਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਜਗੰਲ ਬੀਆ-ਬਾਨ… ਪਰਾਇਆ ਦਸ਼ੇ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ

ਨਹ …।

ਉਹ ਕਫ਼ਨ ਦਾ ਪ�ਬਧੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸੰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਛਡੱ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਰੁ ਿਪਆ।
ਤਰੁਿਦਆ-ਂਤਰੁਿਦਆਂ ਰੂਪ ਿਮਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਬਹੁਤ ਵਡੱੀ ਫਸੀਲ ਸੀ

ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ

ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਐਨੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਰੂਪ

ਿਕਹਾ, ‘‘ਹੇ ਪਰਦਸੇੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਲੱ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਯਾਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵਰੇੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ

ਵੜਗੇਾ ਉਹ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦਤੱਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਤਸੁ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਪ�ਵਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁਰਸ਼

ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਹੋ।’’ ਐਨਾ ਆਖ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਿਵਧੀਵਤ ਰਸਮਾਂ

ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਰੂਪ ਹੁਣ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ

ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨਾ ਿਵਅਸਤ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਿਕ ਉਹ ਕਝੁ ਪਲਾਂ ਲਈ ਬਸੰਤ ਵੀ ਭੱੁਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਕਝੁ

ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਿਗਆ ਿਜਥੇੱ ਬਸੰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਰੱਖਤ ਥੱਲੇ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਵਖੇ ਕੇ

ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਿਲਆ ਿਕ ਬਸੰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਗੰਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਏ ਹੋਣਗ।ੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੇ



ਗ਼ਮ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚੱ ਸਮੋ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ।

ਏਧਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਖੋੇ.. ਜਦ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਕਫ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਉਹ ਛਡੱ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ

ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨਾਂ ਦਾ ਜਗੋੀ ਿਕਧਰ ਤਰੁਦਾ-ਿਫਰਦਾ ਉਸ ਦਰੱਖਤ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਿਜਥੇੱ ਬਸੰਤ ਦੀ

ਲੋਥ ਪਈ ਸੀ। ਜਗੋੀ ਨੇ ਉਸ ਿਹਲਾ-ਜਲੁਾ ਕੇ ਵਿੇਖਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵਖੇੀ। ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਉਹ ਮਿਰਆ ਨਹ , ਿਸਰਫ਼ ਬਹੋੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਕੇ ਬਸੱੁੇਧ

ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਸੀ। ਜਗੋੀ ਨੇ ਜਗੰਲੀ ਬਟੂੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਿਵਚੱ ਿਲਆਦਂਾ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਜਗੋੀ

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਵਿਥਆ ਸੁਣਾਈ। ਜਗੋੀ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਟੁੀਆ ਿਵਚੱ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ

ਿਲਆ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚੱ ਲੀਨ

ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਦੀ-ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਵਗੇੀ? ਖੌਰੇ ਿਜ ਦਾ ਵੀ

ਹੈ ਿਕ ਜਗੰਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਿਲਆ? ਜਗੋੀ ਕੋਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਬਸੰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਵਰੇ ਲੰਘਾ

ਿਦਤੱ।ੇ

ਬਸੰਤ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤ ਹੀ ਸੀ। ਜਗੋੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਮੱਠਾ ਨਾ ਪੈਣ ਿਦਤੱਾ। ਇੱਕ

ਿਦਨ ਬਸੰਤ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਗਰ ਲੱਿਗਆ ਬਹੁਤ ਦਰੂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ

ਹਨੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਭੁਲਾ ਿਦਤੱਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਪਛਾਹਂ ਜਾਣ ਜਗੋਾ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ

ਦਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਮੱੁਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਦੰ

ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਰਾਹ ਆਿਖਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਐ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਬਦੰ ਹੋ ਕੇ ਦਬੁਾਰਾ ਨਹ ਖੱੁਲ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕ ਰਾਤ ਸਮ ਏਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ

ਆ ਦ।ੈ ਉਹਨੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦੰੇ ਮਾਰ ਿਦਤੱੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਐ ਤੂੰ ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਚਿਲਆ ਜਾ,

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮ ਨਹ ਖੋਲਣਾ।’’

ਐਨਾ ਆਖ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਤਾਕੀ ਵੀ ਬਦੰ ਕਰ ਿਦਤੱੀ। ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਗੜੂ�ਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ
-ਬਲੋੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕਟੱਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ

ਲੰਘੀ ਸੀ ਿਕ ਖੰੂਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆ ਬਹੁਾੜ ਮਾਰੀ। ਬਸੰਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ

ਸੰਭਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਪਰ ਬਸੰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ’ਤੇ ਅਿਜਹਾ



ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਚੁਫ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾ ਿਪਆ। ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬਸੰਤ ਥਕੇਵ

ਕਾਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਘਕੂ ਸੌ ਿਗਆ।

ਸਵਰੇ ਹੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਆੁਰ ਖੋਿਲਆ। ਉਹਨੇ ਵਿੇਖਆ ਸ਼ੇਰ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘਕੂ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਰੰੁਤ ਕੋਤਵਾਲ ਬਲੁਾਇਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚੱ

ਅਿਜਹੀ ਖੋਟ ਆਈ ਿਕ ਿਕ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਵਲੱ ਮਾਿਰਆ ਦਸੱ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਇਨਾਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ

ਲਵ।ੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਬਸੰਤ ਵਢੱ ਟੁੱਕ ਕੇ ਬਹੋੇਸ਼ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਉਸ ਥ ਚੱੁਕ ਕੇ ਖਤਾਨਾਂ

ਿਵਚੱ ਸੱੁਟ ਆਏ।

ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ

ਕੋਤਵਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਿਦਤੱ।ੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ

ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਧਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸੰਤ ਖਤਾਨਾਂ ਿਵਚੱ ਿਪਆ ਕਰਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਰਨੀ
ਕਦੁਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕਾਲੂ ਘਿੁਮਆਰ ਿਮੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ਤਾਨਾਂ ਵਲੱ ਿਗਆ। ਉਹ
ਵਖੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਾਨਾਂ ਿਵਚੱ ਵਿੱਢਆ ਟੁੱਿਕਆ ਕਰਾਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ

ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ’ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਸੰਤ ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ

ਿਵਚੱ ਹੀ ਨ-ਬਰ-ਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਘਮੁਾਰ ਤੇ ਘਮੁਾਰੀ ਕਲੇੱ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ

ਨਹ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਆਪਣਾ ਪੱੁਤਰ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਬਸੰਤ ਵੀ ਉਨਾਂ ਵਲੱ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਭੱੁਿਲਆ

ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਕੇ ਪੱੁਤਰ ਵਾਗਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚੱ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗਜ਼ੁਰ ਗਏ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਸੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚੱ ਘੁਮੰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਪਈ। ਉਹਨੇ
ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਓਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਪਾਜ ਦੇ ਉਧੜਨ ਦੇ ਡਰ

ਉਹਨੇ ਬਸੰਤ ਿਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚੱ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸੇਵਾ

ਪਾਸ ਬਸੰਤ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਵਾ ਿਦਤੱਾ ਿਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਵਚੱ

ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਬਸੰਤ ਜਲੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚੱ ਬਦੰ ਕਰਵਾ ਿਦਤੱਾ।

ਿਦਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਵਚੱ ਬਸੰਤ ਜਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ

ਵੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ।



ਇੱਕ ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਆ ਅਰਜ਼ ਗਜ਼ੁਾਰੀ, ‘‘ਰਾਜਨ ਮ ਮਦਦ

ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤਹੁਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾ!ਂ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚੱ ਫਿਸਆ ਖੜ।ੈ ਜਤੋਸ਼ੀਆਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ

ਸਮੰੁਦਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਦਣੇ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ ਰਾਜਨ।’’

ਰਾਜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਬਲੁਾਇਆ ਤੇ ਿਕਸੇ ਕੈਦੀ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਸ਼ੇ ਦੇ ਿਦਤੱਾ।
ਕੋਤਵਾਲ ਲਈ ਇਸ ਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਿਮਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਸੰਤ ਜਲੇਖਾਨੇ ਿਵਚੱ ਕਢੱ ਕੇ ਸੌਦਾਗਰ

ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋ ਿਦਤੱਾ।

ਸੌਦਾਗਰ ਬਸੰਤ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਜੰਣ ਦੇ ਕਲਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ

ਨਾਲ ਇਧਰ ਧਰ ਘਮੁਾਇਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਘਰੁਰ-ਘਰੁਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਫੜ ਲਈ। ਸੌਦਾਗਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਿਸਆਣਪ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਦਖੱ ਤ ਐਨਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ

ਉਸ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੱੁਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖ ਿਲਆ। ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਸੌਦਾਗਰ ਪੱੁਤਰ

ਵਜ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਿਵਚਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੰੁਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਦ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਮਹੀਨੇ

ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰੈਨ ਮਗਰ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਬਦੰਰਗਾਹ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੁਟ ਕੇ

ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਿਵਚੱ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਬਸੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਛੈਲ-ਛਬੀਲਾ ਗਭੱਰੂ

ਸੀ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹ-ਿਭੰਨੀਆਂ ਿਨਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੇਖਆ ਤੇ ਠੰਢੇ

ਹਉਕੇ ਭਰੇ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਕਾਮਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ

ਿਵਚੱ ਪੱੁਜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੇਂ ਬਸੰਤ ਵਲੱ ਵਿੇਖਆ ਤੇ ਵਹਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਉਹ ਦੇ ਬਠੈੀ ਤੇ

ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਿਖਆ, ‘‘ਮ ਤਾਂ ਿਵਆਹ ਹੀ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਹ ਤਾਂ

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਆੁਰੀ ਰਹਾਗਂੀ।’’ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਿਜ਼ਦੱ ਅੱਗੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ

ਸੌਦਾਗਰ ਬਲੁਾ ਕੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਸੰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦਤੱੀ। ਐਨੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੁਿਟਆਰ ਬਸੰਤ ਨੇ

ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹ ਸੀ ਤਕੱੀ। ਉਹਦੇ ਿਮਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਨੈਣਾਂ ’ਤੇ ਬਸੰਤ ਿਫ਼ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਮਰਗ ਨੈਣ

ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਕਝੁ ਿਦਨ ਦਨੋ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ

ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤ ਿਵਦਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ।

ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਿਮਸਰ ਵਲੱ ਪਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਤੇ ਬਸੰਤ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ

ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਵਿੇਖਆ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਕਲੱਮ ’ਕਲੱੀ ਮਸਤਲੂ ਕੋਲ ਖੜਤੋੀ

ਹੋਈ ਚੜ�ਦੇ ਸੂਰਜ ਿਨਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੜ�ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ’ਚ ਿਭੱਜੀ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਉਹ ਘਾਇਲ ਕਰ



ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਿਗਆ ਜੇ ਚੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦੀ ਦਲੌਤ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਿਨਛਾਵਰ ਕਰ

ਿਦਆ।ਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਆਪਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨ-ਮਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਚੰਦਰ

ਬਦਨ ਤਾਂ ਸੌਦਾਗਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚੱ ਿਚਤਵ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦੀ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ

ਭੱੁਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾਗਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ’ਤੇ ਖੜਤੋੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਸਮੰੁਦਰ

ਿਵਚੱ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਲੱ ਆਈ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਬਸੰਤ ਲੱਕ ਚੱੁਕ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚੱ ਵਗਾਹ

ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਦਤੱਾ ਿਕ ਬਸੰਤ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚੱ ਿਡੱਗ ਕੇ ਡੱੁਬ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ

ਲੱਿਗਆ। ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬਰੁਾ ਹਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ

ਸੀ। ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਉਸ ਧਰਵਾਸਾ ਦਣੇ ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ ਸੀ ਛਡੱ ਿਰਹਾ। ਏਧਰ ਬਸੰਤ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ

ਡੰੂਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚੱ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੰੁਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹਰ ਭਰੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਉਸ

ਆਪਣੇ ਵਿਹਣ ਿਵਚੱ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗੀ ਲਿਹਰ ਆਈ

ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਮਗਰਮੱਛ ਰੁਿੜ�ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਿਹੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਦਲੇ

ਹੋਏ ਮਗਰਮੱਛ ਜਾ ਜਫੱੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬਤੂੀ ਨਾਲ ਫੜ ਿਲਆ ਤੇ ਲਿਹਰਾਂ ’ਚ ਵਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਗਰਮੱਛ

ਉਸ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਿਜਥੇੱ ਮਾਹੀਗੀਰ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ

ਸਮੰੁਦਰ ’ਚ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਿਲਆ ਤੇ ਤਰੰੁਤ ਹੀ ਕਈ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਿਮਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ, ਜੋ ਮਾਹੀਗੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਅੱਗ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ।

ਮਾਲੀ ਮਾਲਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪੱੁਤਰ ਵਾਗਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਰ ਪੱਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ। ਮਾਲਣ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵਗੇਾ ਤੇ

ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗੀ।’’

ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਆਪਣੇ ਵਸੱ ਿਵਚੱ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੀਲੇ ਵਰਤ,ੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ।

ਆਖ਼ਰ ਸੌਦਾਗਰ ਤ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ‘‘ਤਸੁ ਮੈ ਇੱਕ ਸਾਲ

ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਵੇ।ੋ ਇਸ ਸਮ ਦਰੌਾਨ ਜੇ ਬਸੰਤ ਿਜ ਦਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਨਹ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਤੀ

ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਗਂੀ।’’

ਸੌਦਾਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਈ ਸਾਲ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ।



ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਿਮਸਰ ਵਲੱ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ

ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਖੋਈ ਸੁਪਨਮਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚੱ ਖੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬਸੰਤ ਮਾਲਣ ਦੇ ਘਰ ਜਹਾਜ਼

ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਜਹਾਜ਼ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਿਹਲ ’ਤੇ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਬਸੰਤ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਤੇਾਬ ਸੀ।

ਮਾਲਣ ਫੱੁਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਗਲੁਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦੇ ਗਲ ’ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਿਦਆਂ

ਹੌਲੇ ਦਣੇੇ ਬਲੋੀ, ‘‘ਬਟੇਾ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਤਰੇਾ ਸੁਹਾਗ ਿਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਸੁਣਾਈ ਐ। ਉਹ ਤਰੇੀ ਯਾਦ ਿਵਚੱ ਤੜਪ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮ ਕਲੱ ਫੇਰ ਆਵਾਗਂੀ ਗਲੁਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ…।’’

ਐਨਾ ਆਖ ਮਾਲਣ ਜਹਾਜ਼ ਤ ਪਰਤ ਆਈ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ ਅਨੂਠੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਲਿਹ-

ਲਹਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਲਣ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਬਸੰਤ ਚੰਦਰ

ਬਦਨ ਦੇ ਪਤੀ ਬ�ਤਾ ਧਰਮ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਦੀ ਗਲੱ ਦਸੱੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਟਕਾਣਾ ਨਾ ਿਰਹਾ।

ਬਸੰਤ ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਚੰੁਗਲ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਿਵ ਤ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਣ ਹੱਥ ਇੱਕ

ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਭੇਿਜਆ, ‘‘ਚੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਐ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੰ◌ੂ ਡੋਲੀ ਨਹ । ਸੌਦਾਗਰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ

ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬਧੰ ਕਰੇ।’’

ਮਾਲਣ ਗਲੁਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਸੌਦਾਗਰ

ਆਿਖਆ, ‘‘ਮਾਲਕ, ਮ ਤਹੁਾ ਹੋਰ ਤੜਪਾਉਣਾ ਨਹ ਚਾਹੰੁਦੀ, ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ

ਿਵਆਹ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾ।ਂ ਤਦ ਹੀ ਿਵਆਹ ਸੰਪੂਰਨ

ਹੋਵਗੇਾ।’’ ‘‘ਚੰਦਰ ਤਰੇੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵਗੇੀ, ਤਰੇੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖ਼ੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਅੱਜ ਹੀ

ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਬਧੰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ’’

ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਜਾ ਅਰਜ਼ ਗਜ਼ੁਾਰੀ। ਰੂਪ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ

ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਡਡੀ ਿਪਟਵਾ ਿਦਤੱੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਆ ਕੇ

ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਗੇਾ ਉਹ ਮੰੂਹ ਮੰਿਗਆ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ।

ਅਗਲੀ ਭਲਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ,‘‘ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਟੇੀ ਰੂਪ

ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦਾ ਮੰੂਹ ਨਹ ਵਿੇਖਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵਚੱ



ਕਨਾਤਾਂ ਲਗਵਾ ਦਵੇ।ੋ ਉਹ ਡੋਲੀ ’ਚ ਬਠੈ ਕੇ ਤਹੁਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਗੇੀ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਗੇੀ।

ਬਸੰਤ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਗਂ ਕੋਤਵਾਲ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ

ਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵ ਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆ।ਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਿਸਰ ਗੁਦੰ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੁਿਟਆਰ

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚੱ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਕਹਾਰ ਉਸ ਡੋਲੀ ਿਵਚੱ ਿਬਠਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਲੈ ਆਏ।

ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਖ਼ੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਸੌਦਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਅਿਹਲਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਨ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਚਲਮਨ ਿਵਚੱ ਬਠੈੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮਾਲਣ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਾਸ ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ,‘‘ਮਹਾਰਾਜ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਥਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ।ਂ’’

‘‘ਆਿਗਆ ਹੈ! ਿਨਰਿਵਘਨ ਸੁਣਾਓ!’’ ਰੂਪ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ�ਾ ਕਰਕੇ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦਤੱੀ। ਮਾਲਣ ਦੀ ਧੀ ਬਣੇ ਬਸੰਤ

ਨੇ ਜਦ ਵਰੈਾਗਮਈ ਬਲੋਾਂ ਿਵਚੱ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਕਥਾ ਅਿਜਹੇ ਮਾਰਿਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚੱ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਦੀਆਂ

ਅੱਖੀਆਂ ਿਵਚੱ ਵਰੈਾਗ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਿਹ ਤਰੁੀਆ।ਂ ਕਥਾ ਸੁਣਿਦਆਂ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ

ਕੋਤਵਾਲ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵਸੇਵਾ ਦੇ ਬਸੰਤ ਪ�ਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਿਬਰਤਾਤਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ

ਉਸੇ ਵਕਤ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ।

ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਿਦਲ ਉਦ ਹੀ ਕਾਬਂਾ ਿਛੜ ਿਪਆ ਜਦ ਮਾਲਣ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਬਲੀ ਦਣੇ

ਲਈ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕਸੱਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰ ਵਲੱ ਚੰਦਰ ਬਦਨ

ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਸੰਤ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚੱ ਸੱੁਟਣ ਦਾ ਿਬਰਤਾਤਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਦਮ ਅੱਗ

ਬਗਲੂਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਤਰੰੁਤ ਹੀ ਸੌਦਾਗਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦਸ਼ੇ ਦੇ ਿਦਤੱ।ੇ

ਰੂਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵਖੇੀ ਨਹ ਸੀ ਜਾਦਂੀ ਤੇ ਭੱੁਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ‘‘ਿਦਲ ਥੋੜ�ਾ ਨਾ ਕਰ ਰਾਜਨ!

ਬਸੰਤ ਡੱੁਿਬਆ ਨਹ ! ਿਜ ਦਾ ਹੈ।’’ ਮਾਲਣ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਥਾ ਅਗਾਹਂ ਤਰੋੀ, ‘‘ਰਾਜਨ ਕਦੁਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਿਨਆਰੇ

ਨੇ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਉਹ ਸਮੰੁਦਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਨੀ ਛਲੱਾਂ ਨਾਲ ਘਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ

ਆਣ ਲੱਗਾ ਿਜਥੇੱ ਮਾਹੀਗੀਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਸੱੁੇਧ ਬਸੰਤ ਹੋਸ਼ ਿਵਚੱ ਿਲਆਦਂਾ ਤੇ ਉਹ



ਹੁਣ ਮਾਲਣ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਭੇਸ ਿਵਚੱ ਤਹੁਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।’’

ਕਥਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤ ਇਕਦਮ ਠ ਖੜ�ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੜੌ

ਕੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਲਵਕੱੜੀ ਪਾਈ! ਦਨੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹਉਕੇ ਤੇ ਿਸਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ।… ਸਾਰੇ ਰਾਜ

ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਮ ਸਨ। ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਵੀ ਹਰਮ ਿਵਚੱ ਬਲੁਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਬਸੰਤ ਤੇ

ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਆਪੋ ਿਵਚੱ ਿਮਲ ਕੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾ-ਵਾਰ ਨਹ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵਚੱ

ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵਡੰੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ

ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਘਮੁਾਰ ਤੇ ਘਮੁਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ-ਮਾਲਣ ਢੇਰ ਸਾਰੇ

ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਤ ਉਪਰੰਤ ਬਸੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਜਗੋੀ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਦੀ ਭਾਲ

ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਗਆ। ਕੋਤਵਾਲ, ਚੌਕੀਦਾਰ,

ਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜਲੇ ਭੇਜ ਿਦਤੱਾ ਿਗਆ।

ਕਝੁ ਸਮਾਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਰਿਹਣ ਮਗਰ ਰੂਪ ਤੇ ਬਸੰਤ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਿਮਲਣ ਲਈ ਸੰਗਲਾਦੀਪ

ਆਏ। ਖੜਗ ਸੈਨ ਹੁਣ ਬੁਢੱਾ ਹੋ ਚੱੁਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਵਤੀ ਕਈ ਵਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਹਕਰਣ ਦੀ

ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਿਵਚੱ ਮਹੁਰਾ ਚੱਟ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਦਨੁੀਆਂ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖ ਚੱੁਕੀ ਸੀ। ਦਹੋਾਂ
ਪੱੁਤਰਾਂ ਿਮਲ ਕੇ ਖੜਗ ਸੈਨ ਦੇ ਝੁਰੜਾਏ ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੜੌ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਸੰਤ

ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਆਪ ਬਣ-ਪ�ਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਿਲਆ। ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰ ਰੂਪ

ਿਮਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਰਤ ਆਇਆ।
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ਦੁਲੱਾ ਭਟੱੀ ਸੁਖਦਵੇ ਮਾਦਪੁਰੀ

ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚੱ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਬ�ਾਹਮਣ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਿਟਆਰ ਧੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਦਨੋ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ�ੰਤੂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹ ਸੀ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਉਸ

ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮ ਬੜਾ ਿਨਰਦਈ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਆੁਰੀਆਂ ਕੜੁੀਆਂ ਜ਼ਰੋ ਚੱੁਕ ਕੇ ਲੈ

ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨ ਸੰੁਦਰੀ-ਮੰੁਦਰੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਂ

ਜ਼ਰੋ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਿਵ ਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਗਲੱ ਦੀ ਿਭਣਕ ਗ਼ਰੀਬ ਬ�ਾਹਮਣ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੜੁੀਆਂ

ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੰੁਦਰੀ-ਮੰੁਦਰੀ ਿਬਨਾਂ ਿਵਆਹ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਪ�ੰਤੂ

ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਤ ਡਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਵਆਹ ਤ ਕੜੁੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ

ਹੋਏ। ਬ�ਾਹਮਣ ਪਾਸ ਉਸ ਸਮ ਦੋ ਇਕਠੇੱ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੈਖ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਘਰ

ਮੁੜ ਿਪਆ। ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਜਗੰਲ ਪਦਾ ਸੀ, ਿਜਥੇੱ ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਡਾਕੂ ਆਮ ਿਵਚਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ

ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਲੱੁਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱੁਟ

ਦਾ ਮਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਿਵਚੱ ਵਡੰ ਿਦਦੰਾ ਸੀ। ਉਸ ਬ�ਾਹਮਣ ਜਗੰਲ ਿਵਚੱ ਆ ਕੇ ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਿਖਆਲ

ਆਇਆ। ਉਹ ਦੁਲੇੱ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਲੇੱ ਪਾਸ ਪੱੁਜ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਵਦੇਨਾ ਜਾ ਸੁਣਾਈ।
ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਆਿਖਆ ‘‘ਤੂੰ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤਰੇੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਮ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਆਪਣੇ

ਹੱਥ ਆਪ ਕਰਾਗਂਾ- ਤੂੰ ਿਨਸਿਚੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਹ।’’

ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਕੜੁੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਪੱੁਛ ਕੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਦਨ ਧਰ ਿਦਤੱਾ। ਕੜੁੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁਿਰਆਂ

ਨੇ ਹਾਕਮ ਤ ਡਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਰਾਤ ਸਮ ਹੀ ਿਵਆਹੁਣ ਆਉਣਗ।ੇ ਿਪੰਡ ਤ ਬਾਹਰ ਜਗੰਲ ਿਵਚੱ

ਿਵਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬਧੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕਠੱੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ।
ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਤ ਦਾਨ ਇਕਠੱਾ ਕੀਤਾ। ਿਪੰਡ ਿਵਚੱ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵ ਿਵਆਹ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ

ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਜਨਮੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰੁਦਰ-ਮੰੁਦਰੀ ਦੇ ਿਵਆਹ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੱ ਕਝੁ ਨਾ ਕਝੁ ਗੜੁ-ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ

ਦਾਣੇ ਆਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚੱ ਦਾਨ ਿਦਤੱਾ। ਦੁਲੇੱ ਕੋਲ ਕੰਿਨਆ-ਦਾਨ ਦਣੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਪ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।

ਕੜੁੀਆਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਤਰੁ ਿਗਆ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬ�ਾਹਮਣ ਨੇ ਦੁਲੇੱ ਦਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਉਦ



ਤ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਪੈ ਿਗਆ।

ਸੰੁਦਰ ਮੰੁਦਰੀਏ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਬਲੋ ਹਨ:

ਸੰੁਦਰ ਮੰੁਦਰੀਏ- ਹੋ

ਤਰੇਾ ਕੌਣ ਿਵਚਾਰਾ- ਹੋ

ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ- ਹੋ

ਦੁਲੇੱ ਧੀ ਿਵਆਹੀ- ਹੋ

ਸੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ- ਹੋ

ਕੜੁੀ ਦੇ ਬਝੇੋ ਪਾਈ- ਹੋ

ਕੜੁੀ ਦਾ ਲਾਲ ਪਟਾਕਾ- ਹੋ

ਕੜੁੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਪਾਟਾ- ਹੋ

ਸਾਲੂ ਕੌਣ ਸਮੇਟੇ- ਹੋ

ਚਾਚਾ ਗਾਲੀ ਦਸੇੇ- ਹੋ

ਚਾਚਾ ਚੂਰੀ ਕੁਟੱੀ- ਹੋ

ਜ਼ੀਮ ਦਾਰ ਲੱੁਟੀ- ਹੋ

ਜ਼ੀਮ ਦਾਰ ਸਦਾਓ- ਹੋ

ਿਗਣ-ਿਗਣ ਪੌਲੇ ਲਾਓ- ਹੋ

ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ (ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਿਕਸਤਾਨ)

ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਯਧੋਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਬਰ ਜਹੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿਵਰੱੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ

ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਲੰੁਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਿਦਤੱੀ ਤੇ



ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਅਕਬਰ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਲੇੱ ਦਾ ਬਾਪ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ।
ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚੱ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਅੜ�ਬ

ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ- ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਰਨੀ ਉਨਾਂ ਦਾ

ਮਨ ਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਦਣੇਾ ਬਦੰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ

ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਿਟੱਚ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਲੱੁਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਿਦਦੰ।ੇ ਲਗਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ

ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਗੁਸੇੱ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚਾੜ� ਿਦਤੱਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਨੋਾਂ

ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਨੰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦਤੱ।ੇ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ

ਜਾ ਫਿੜਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚੱ ਦਿਹਸ਼ਤ

ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਿਵਚੱ ਫੂਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੱੁਖ ਦਆੁਰ ’ਤੇ

ਪੱੁਠੀਆਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦਤੱਾ… ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਬੜ�ਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ

ਪੀ ਗਏ।

ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਲੱਧੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਚਾਰ

ਮਹੀਨੇ ਿਪੱਛ ਦੁਲੇੱ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਖੇ ਕੇ ਨੂਰੋ-ਨੂਰ ਹੋ

ਗਈਆ।ਂ ਇਕ ਅਨਖਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਟਪਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦੁਲੇੱ ਤ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਡੰ ਰਹੀ

ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਿਭਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹ ਸੀ ਜਾਦਂੀ। ਇਕ ਆਸ, ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਹੰੁਦਾ

ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕਦੁਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਖੋੇ ਐਨ ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੱੁਤ ਜਿੰਮਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਖੂ ਰੱਿਖਆ ਜੋ

ਵਡੱਾ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਗਂੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਜਮੂੀਆਂ ਆਿਖਆ, ‘‘ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਾਅ ਦਸੋੱ ਿਜਸ

ਨਾਲ ਸ਼ੇਖੂ ਸੂਰਬੀਰ, ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ।ੇ’’

ਇਕ ਨਜਮੂੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਬਹਾਦਰ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਾਜਪੂਤ

ਔਰਤ ਦਾ ਦੁਧੱ ਸ਼ੇਖੂ ਚੰੁਘਾਇਆ ਜਾਵ,ੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਜਨਮ ਿਦਤੱਾ

ਹੋਵ।ੇ’’

ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਏਲਚੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਿਕਸੇ ਲੱਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾ ਆਿਖਆ ਿਕ



ਉਸ ਨੇ ਪੱੁਤ ਜਨਮ ਿਦਤੱਾ ਹੈ।

ਲੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਬਲੁਾਇਆ ਿਗਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਵ ਟਾਲਦੀ… ਸ਼ੇਖੂ ਪਾਲਣ

ਦੀ ਿਜ਼ਮੇੰਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੱ ਲੱਧੀ ਦੇ ਿਪੰਡ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੱੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ ਦੁਲੱਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂ ਕਠੇੱ ਪਲਣ ਲੱਗ-ੇ ਦਨੋ ਲੱਧੀ ਦਾ ਸੀਰ ਚੰੁਘਦ।ੇ ਦਹੋਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ

ਿਪਆਰ ਦਦੀ, ਲਾਡ ਲਡਾ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੇੋ ਤਰੁਦਾ ਿਰਹਾ…। ਸ਼ੇਖੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਪਾਸ ਆਖਰ ਜਾਣਾ

ਹੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੁਲੇੱ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਲਈ। ਘੜੋ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿਵਚੱ ਦੁਲੱਾ

ਸ਼ੇਖੂ ਮਾਤ ਦੇ ਿਗਆ…। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕਤੇ ਲੱਧੀ ਨੇ ਦੁਧੱ ਚੰੁਘਾਉਣ ’ਚ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ

ਲੱਧੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਖੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਹਜ਼ਰੂ ਮ ਤਾਂ ਦਹੋਾਂ ਇੱਕੋ ਿਜਨੰਾ ਦੁਧੱ

ਚੰੁਘਾਇਐ… ।’’

ਅਕਬਰ ਸ਼ੱੁਕਰਗਜ਼ੁਾਰ ਸੀ ਿਕ ਲੱਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱੁਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚੰੁਘਾ ਕੇ ਪਾਿਲਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ

ਵਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਧੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,‘‘ਮ ਤਰੇਾ ਦਣੇਾ ਤਾਂ ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਕਝੁ

ਰਕਮ ਐ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੇੱ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਆੁ । ਵਡੇੱ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਵਡੱਾ

ਰੁਤਬਾ ਿਦਆਗਂਾ।’’

ਲੱਧੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਲੇੱ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ।

ਦੁਲੇੱ ਦੀਨੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਣੇ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਪਾਸ ਮਸੀਤੇ ਪੜ�ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ… ਉਹ ਿਨਯਮਬਧੱ ਕਰੜੀ

ਿਸੱਿਖਆ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਇਕ ਿਦਨ ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਟੱ ਕੇ ਘਰ ਦੜੌ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ

ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।

ਦੁਲੱਾ ਜਵਾਨੀ ਿਵਚੱ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲੱਗਾ… ਉਹ ਅਲਬਲੇੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ… ਖੁਲੀ ਹਵਾ ਿਵਚੱ ਚੰੁਘੀਆਂ

ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਹਰਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ

ਲੱਗਾ ਅਨਖੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਗੰਲ ਬਿੇਲਆਂ ਿਵਚੱ ਘੁਮੰਦੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦ।ੇ ਦੁਲੇੱ ਦੀ ਚੜ�ਦੀ

ਜਆੁਨੀ… ਉਹਦਾ ਸਰੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ, ਗਲੇੀ ਿਜਹਾ ਜੁਸੱਾ… ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਿਚਹਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮੋੜ

ਸੁਭਾਅ ਲੱਧੀ ਸੋਚਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਫਰੀਦ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹੀ ਖੂਨ

ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ’ਚ ਦੜੌ ਿਰਹਾ ਹੈ…। ਇਹ ਖੂਨ ਿਕਸੇ ਵਲੇੇ ਵੀ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ



ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉਲਾਂਭੇ ਲੱਧੀ ਲਈ ਸੈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ�ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੁਲੇੱ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ

ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਗਲੇੁਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਿਦਨ ਿਦਨ ਵਧੱ ਿਰਹਾ ਸੀ…। ਿਨੱਤ ਉਲਾਂਭੇ ਿਮਲਦ…ੇ। ਲੱਧੀ

ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਪ�ੰਤੂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਗਾਂ

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।ਆਖਰ ਸਤੀ ਹੋਈ ਨੰਦੀ ਿਮਰਾਸਣ ਨੇ ਇਕ ਿਦਨ ਦੁਲੇੱ ਉਹਦੇ ਬਾਪ

ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਾਹਨਾ ਮਾਿਰਆ:-

ਬਲੋੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਦੀ ਫਨਾਹ ਕਰਦੀ

ਸੀਨਾ ਦੁਲੇੱ ਦਾ ਚਾਕ ਹੋ ਜਾਵਂਦਾ ਏ।

ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਏ

ਕਾਹ ਿਨੱਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦਖੁਾਂਵਦਾ ਏ।

ਏਥੇ ਜ਼ਰੋ ਦਖਾਂਵਦਾ ਔਰਤਾਂ

ਤੈ ਰਤੀ ਹਯਾ ਨਾ ਆਵਂਦਾ ਏ।

ਤਰੇੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ

ਖੱਲਾਂ ਪੱੁਠੀਆਂ ਚਾ ਲਹਾਵਂਦਾ ਏ।

ਖਲ, ਭੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਇਕੇ ਤੇ

ਚੇ ਬਰੁਜ ਤੇ ਚਾ ਲਟਕਾਵਂਦਾ ਏ।

ਅੱਜ ਤੀਕ ਲਾਹੌਰ ਿਵਚੱ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ

ਥੇ ਜ਼ਰੋ ਨਾ ਕਾਸ ਜਾਵਂਦਾ ਏ।

(ਿਕਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਆਰਫ)

ਨੰਦੀ ਿਮਰਾਸਣ ਦੇ ਿਮਹਣੇ ਨਾਲ ਦੁਲੱਾ ਝੰਜਿੋੜਆ ਿਗਆ। ਰਾਜਪੂਤੀ ਖੂਨ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਿਵਚੱ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ

ਲੱਗਾ। ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਧੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਰਿਜਆ, ‘‘ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਦਸੱ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ

ਮੌਤ ਿਕਵ ਹੋਈ ਐ…?’’



ਲੱਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੀਤੀ ਦਸੱ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਬਹੂਾ ਖੋਲ ਦੁਲੇੱ ਿਕਹਾ,

‘‘ਸੂਰਿਮਆਂ ਪੱੁਤਾ, ਮ ਏਸੇ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਦ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਹੋਇਆ ਗਭੱਰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ

ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਗੋਾ। ਇਹ ਹਿਥਆਰ ਤਰੇੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨੇ… ਅਣਖ ਪਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ

ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਜੀਹਨੇ ਿਕਸੇ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਦੀ ਟ ਨਹ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਿਕਸੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਨਹ ਸੀ ਝੁਕਾਇਆ।’’

ਿਲਸ਼ ਿਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿਥਆਰ-ਛਬੀਆ,ਂ ਗਡੰਾਸੇ, ਨੇਜ਼,ੇ ਟਕਏੂ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਗਾਰਾ ਵਖੇ ਦੁਲੇੱ ਦਾ

ਿਚਹਰਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੋ ਿਗਆ… ਅਨਖੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛੇੜ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਸਰੀਰ

ਭਾਫਾਂ ਛਡੱਣ ਲੱਗਾ… ਦੁਲੇੱ ਨਗਾਰੇ ’ਤੇ ਡੱਗਾ ਮਾਿਰਆ… ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਧਮਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ

ਟਕਰਾਈ ਜੋ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਸੀ।

ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਕਠੇੱ ਕੀਤ,ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ ਉਨਾਂ ਿਵਚੱ ਵਡੰ ਿਦਤੱ।ੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ

ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਿਵਰੱੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜੁ ਗਏ।

ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚੱ ਉਨਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਿਦਤੱੀ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਜਾਬਰ ਉਧਰ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਉਹ ਲੱੁਟ

ਲਦੇ ਤੇ ਲੱੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਿਵਚੱ ਵਡੰ ਿਦਦੰ।ੇ ਦੁਲੇੱ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਿਨਡਰਤਾ, ਿਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-

ਪਰਵਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਰੂ-ਦਰੂ ਤਕ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਿਵਚੱ ਘੁਮੰ ਿਰਹਾ

ਸੀ…। ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਿਨੱਤ ਨਵ ਿਕਸੇੱ ਸੁਣਨ ਿਮਲਦ…ੇ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ।

ਦੁਲੇੱ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਲੱਧੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹ ਸੀ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ

ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਨਿਕਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਹੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਿਕਆਂ ਦੇ ਿਪੰਡ

ਚਦੜੇਾਂ ’ਤੇ ਬਿੋਲਆ ਤੇ ਨਾਨਿਕਆਂ ਦਾ ਵਗੱ ਘਰੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਲਵਰੇੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ

ਗਰੁਿਬਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵਦੰਾਂ ’ਚ ਵਡੰ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ

ਇਕ ਵਾਰ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਪੰਜ ਸੌ ਘੜੋੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ…। ਉਹ ਰਾਤ ਿਪੰਡ ਕਟੱਣੀ ਪੈ

ਗਈ। ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘੜੋੇ ਲੱੁਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਿਵਚੱ ਵਡੰ ਿਦਤੱ।ੇ ਅਲੀ ਬਥੇਰਾ ਰੋਇਆ ਿਪੱਿਟਆ,

ਅਕਬਰ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਿਦਤੱਾ…। ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਉਹ ਕੁਟੱ-ਕੁਟੱ ਕੇ ਭਜਾ ਿਦਤੱਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਮੋਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ

ਦੀਆਂ ਦਲੌਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆ।ਂ



ਇਨਾਂ ਲੱੁਟਾ-ਂਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੱੁਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆ।ਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦੁਲੇੱ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਐਨਾ

ਵਧੱ ਿਗਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਗਾਨ ਦਣੇਾ ਬਦੰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਮੁਗ਼ਲ ਅਿਹਲਕਾਰਾਂ ਿਵਚੱ ਭਗਦੜ ਮੱਚ

ਗਈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਦੁਲੇੱ ਵਲੱ ਮੁਗ਼ਲ ਦਰਬਾਰ ਿਵਰੱੁਧ ਕੀਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸੂਹ ਸੂਹੀਏ ਪੁਚਾ ਦੇ

ਰਹੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਕ ਜਾਸੂਸ ਉਚੇਚੇ ਤਰੌ ’ਤੇ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਭੇਿਜਆ, ਪ�ੰਤੂ

ਦੁਲੇੱ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸ ਦੀਆਂ ਦਾੜ�ੀ ਮੱੁਛਾਂ ਹੀ ਮੰੁਨ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ

ਅਕਬਰ ਜਦ ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਲੇੱ ਉਹਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਨੰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ

ਿਵਚੱ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ। ਿਮਰਜ਼ਾ ਿਨਜਾਮਉਦੀਨ ਨੇ ਦੁਲੇੱ ਫੜ ਕੇ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱੁਕ

ਿਲਆ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਵਲ ਕਚੂ ਕਰ ਿਦਤੱਾ।

ਚਿੜ�ਆ ਸੀ ਿਮਰਜ਼ਾ ਨਜ਼ਾਮਦੀਨ

ਹਾਥੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸੀ ਿਪਆਈਆ।ਂ

ਭਰ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬਤੋਲਾਂ ਿਲਆਵਂਦੇ

ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰੁਡਾਂ ਿਵਚੱ ਪਾਈਆ।ਂ

ਜਦ ਹਾਥੀਆਂ ਚੜ�ੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ

ਮਾਰਨ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਕਰਲਾਈਆ।ਂ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਪੰਡੀ ਿਵਚੱ ਜਾ ਵੜੇ

ਟੱਕਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਲਾਈਆ।ਂ

ਸਾਰੇ ਬਠੈਕਾਂ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਢਾਹ ਸੱੁਟੇ

ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਿਵਚੱ ਿਖੰਡਾਈਆ।ਂ

ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ

ਮਾਰਨ ਛਮਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਕਰੜਾਈਆ।ਂ

(ਪਾਲੀ ਿਸੰਘ)



ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਿਪੰਡੀ ਜਾ ਘਿੇਰਆ। ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁਲੇੱ ਲਈ ਸੁਖੇਰਾ ਨਹ ਸੀ।
ਦੁਲੇੱ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਿਹਰੂ ਅਮਲੀ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ’ਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ

ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਲੱਾ ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜ ਦਾ ਘਰੇਾ ਤੜੋ ਕੇ ਿਮਰਜ਼ਾ

ਿਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਗਲ ਜਾ ਿਪਆ।

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਕਮੂਤ ਿਵਰੱੁਧ ਮੱੁਠੀ ਭਰ ਯਿੋਧਆਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭਲਾ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਿਦਨ ਕਟੱ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ
ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਲੇੱ ਿਜ ਦੇ ਜੀ ਿਗ�ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ�ੰਤੂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲਾ

ਿਕਥੇੱ ਸੀ? ਆਖਰ ਦੁਲੱਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਹੌਰ ਿਦਖਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ

ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪ�ੰਤੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਦੁਲੇੱ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਿਕ ਲੜਾਈ ਿਵਚੱ ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਿਮਰਜ਼ਾ ਨਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਛਕੇੱ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦੰੀ ਬਣਾ ਿਲਆ, ਪ�ੰਤੂ ਿਮਰਜ਼ੇ ਨੇ

ਲੱਧੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ ਤੇ ਦੁਲੇੱ ਸ਼ੇਖੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ

ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਿਪਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੈਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ’ਤੇ

ਦੁਲੇੱ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵਚੱ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦਤੱੀ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ।

ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਣਖੀਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਦੁਲੱਾ ਜਗੰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚੱ ਮਾਤ ਖਾ ਿਗਆ, ਪ�ੰਤੂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ…। ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇੱ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀਆਂ ਲਟਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ�ਦੇ

ਤੇ ਗਾ ਦੇ ਹਨ। ਦੁਲੇੱ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸੱਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਨੂਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚੱ ਗਾਇਆ ਹੈ।
ਿਕਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਆਰਫ ਰਿਚਤ ‘ਿਕਸੱਾ ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ’ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਿਸੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਰਿਚਤ ‘ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ’

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਿਪਆਰੇ ਿਕਸੇੱ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਪੜ� ਕੇ ਉਹ ਦੁਲੱਾ ਭੱਟੀ ਬਾਰਮ-ਬਾਰ ਿਸਜਦਾ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
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ਗਲੱ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਦ ਨਾਥ ਜਗੋੀਆਂ ਦਾ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡੱਾ ਪ�ਭਾਵ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਸਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ – ਿਸਆਲਕੋਟ ਉਸ ਦੀ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਸਲਵਾਨ ਇਕ ਆਿਸ਼ਕ-ਿਮਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ’ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ

ਗਲੱ ਦੀ ਤਟੋ ਨਹ ਸੀ ਜੇ ਘਾਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਮਗਰ ਉਸ

ਦੀ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੀ ਕੁਖੱ ਇਕ ਬਚੇੱ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨਾਂ ਪੂਰਨ ਰੱਿਖਆ। ਵਿਹਮੀ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਿਵਖੱ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਜਮੂੀ ਸੱਦ ਲਏ। ਨਜਮੂੀਆਂ ਸਲਾਹ ਿਦਤੱੀ, ‘‘ਹੇ ਰਾਜਨ! ਇਹ ਨਵ-ਜਨਿਮਆ

ਬਚੱਾ ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ,ੇ ਨਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁਖੱਾਂ ਦਾ

ਕਿਹਰ ਟੁੱਟ ਪਵਗੇਾ।’’

ਨਜਮੂੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਿਦਆਂ ਮਮਤਾ ਿਵਹੂਣੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਿਚੜੀ ਦੇ ਬਟੋ ਿਜਨੇੰ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰੇ

ਲਈ ਭੌਰੇ ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ! ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਤੜਪਦੀ ਸੀ, ਕਰੁਲਾ ਦੀ ਰਹੀ-

ਉਹਦੀਆਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੰੁਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ

ਭਲਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪੂਰਨ ਗਲੋੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੌਰੇ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦਤੱਾ ਿਗਆ। ਇੱਛਰਾਂ

ਦੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਿਵਯਗੋ ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਿਵਚ ਸੰੁਨਸਾਨ

ਵਰਤ ਗਈ। ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਢਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ�ਸਤੀ ਲਈ ਨਵ-

ਜਬੋਨ ਮੁਿਟਆਰ ਲੂਣਾਂ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਿਲਆ…ਇੱਛਰਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਸ਼

ਨਹ ਸੀ ਰਹੀ। ਇੱਛਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਸੱਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰੁਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ
ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਹ-ਮਮਤਾ ਤ ਸੱਖਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਚੜ�ਨ ਲੱਗਾ।

ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੇੋ ਤਰੁ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਭੋਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ…ਰੂਪ ਦੀ

ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ…ਇਕ ਅਨਖੀ ਚਮਕ ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ…ਯਗੋ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੋਿਧਆ

ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਸਲਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਨਮੱੁਖ ਹੋਇਆ…ਮਮਤਾ ਿਵਹੂਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ



ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ।

ਗਲੋੀਆਂ ਪੂਰਨ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਲ ਲੈ ਆਈਆ।ਂ ਪੂਰਨ ਵਖੇਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ

ਮਮਤਾ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਿਹ ਤਰੇੁ…ਪੂਰਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਝੱਿਲਆ ਨਹ ਸੀ ਜਾਦਂਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ

ਦੇ ਬਣ-ਬਣ ਪਦੇ ਰੂਪ ’ਤੇ ਬਿਲਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ‘‘ਪੱੁਤ ਪੂਰਨਾ! ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗਲੱਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਗਂੇ ਪਿਹਲਾਂ

ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਮਾਂ ਲੂਣਾਂ ਿਮਲ ਆ’’ ਆਖ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਲੂਣਾਂ ਵਲੱ ਤਰੋ ਿਦਤੱਾ।

ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲਾਂ ’ਚ ਪਿਹਲਾ ਮਿਹਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੂਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਚਿੜ�ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਲਵਾਨ ਤ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਮੰੂਹ ਨਹ ਸੀ ਦਿੇਖਆ।
ਉਹਦੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਲਈ ਗਲੋੀਆਂ ਸਨ ਮਰਦ ਜਾਤ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਲੂਣਾਂ ਢਲਦੀ

ਉਮਰ ਦੇ ਸਲਵਾਨ ਤ ਖੁਸ਼ ਨਹ ਸੀ। ਰੂਪਵਾਨ ਪੂਰਨ ਵਖੇਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱੁਧ-ਬੁਧੱ ਗਆੁ ਬਠੈੀ।

ਸਾਰੇ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਿਤਕ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾਂ ਛਡੱ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤ,ੇ ਤਰਲੇ ਲਏ

ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ।

ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਬਲੋਾਂ ’ਚ ਤਰਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਣ ਿਵਚ ਵਿਹ ਤਰੁੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਭਰ ਕੇ

ਆਪਣੀ ਸੇਜ ’ਤੇ ਸੱੁਟ ਿਲਆ ਪ�ੰਤੂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪਾਸ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਤੇ ਸਿਹਜ ਨਾਲ

ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਮਾਤਾ! ਹੋਸ਼ ਕਰ! ਮ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਿਕਵ ਜੜੋ ਲਵਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈ ਪਰਣਾ ਕੇ ਿਲਆਦਂ!ੈ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ।’’ ‘‘ਭਲਾ ਮ ਤਰੇੀ ਮਾਂ ਿਕਧਰ ਲਗਦੀ ਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾ! ਨਾ ਮ ਤੈ ਜਨਮ ਿਦਤੱਾ

ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਰ ਚੰੁਘਾਇਆ! ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਏ…ਸਾਡਾ ਜੜੋ ਨੀ ਜੜੁਦਾ…ਮੇਰਾ ਜੜੋ ਤਾਂ

ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਜੜੁਦ।ੈ ਪੂਰਨ! ਆਪਣੀ ਜਆੁਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ। ਮ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਤਰੇਾ ‘ਹਸਾਨ ਨਹ ਭੱੁਲਾਂਗੀ ਤੇ

ਤਰੇੀ ਗਲੋੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਗਂੀ।’’

ਲੂਣਾਂ ਪੂਰਨ ਅੱਗੇ ਿਵਛੱ-ਿਵਛੱ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ�ੰਤੂ ਪੂਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਖਦੀ ਜਆੁਨੀ ਅਤੇ ਤਰਿਲਆਂ ਦਾ ਕੋਈ

ਅਸਰ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ’ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦਦੰਾ, ਸੋਚਾਂ ’ਚ ਡੱੁਿਬਆ ਸੋਚ ਿਰਹਾ

ਸੀ ਮਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਵਿੱਗਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵ।ੇਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਿਨਰਣਾ ਿਲਆ ਤੇ ਲੂਣਾਂ ਤ

ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ।

ਲੂਣਾਂ ਰੋਸ ਸੀ ਪੂਰਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਦਾ

ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਬਠੈੀ ਸੀ।



ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤ ਿਵਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ

ਰਾਣੀ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ’ਚ ਪੱੁਜਾ। ਉਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿੇਖਆ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਤੱੀ ਨਹ । ਸਾਰੇ ਸ਼ਮ�ਾਦਾਨ

ਗੁਲੱ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਿਨੱਤ ਵਾਗਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮਿਹਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਨਹ ਸੀ

ਆਈ…ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਲੱ ਆਹੁਿਲਆ… ਉਸ ਵਿੇਖਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਣਪੱਟੀ ਲਈ ਪਈ ਐ ਤੇ ਉਸ ਦਾ

ਹਾਰ-ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਿਖੰਿਡਆ ਿਪਐ…।

‘‘ਮੇਰੀਏ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਦਸ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਿਕਹੜੀ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਐ ਿਜਸ ਬਦਲੇ ਸੋਹਿਣਆਂ ਨੇ ਮੰੂਹ ਸੁਜਾਏ

ਹੋਏ ਨੇ… ਆਖਿਦਆਂ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਲੂਣਾਂ ਿਬਠਾ ਿਲਆ। ਉਹਨੇ ਵਿੇਖਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਚ ਿਤਪ ਿਤਪ

ਹੰਝੂ ਵਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਹੱਥ ਫੇਿਰਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਜ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਟਕੋਰੇ

ਭਰਿਦਆਂ ਰਾਜੇ ਮੁਖਾਿਤਬ ਹੋਈ, ‘‘ਰਾਜਨ! ਛੋਟਾ ਮੰੂਹ ਪਰ ਗਲੱ ਬਹੁਤ ਵਡੱੀ ਐ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਹੁਾਡੇ ਮਨ ਨਾ

ਲੱਗ…ੇ ਮ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਐਡਾ ਕਿਹਰ ਵਾਪਰੇਗਾ…ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੱੁਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਤ

ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦ?ੈ ਰਾਿਜਆ ਅੱਜ ਿਮਲਣ ਆਏ ਪੂਰਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱੁਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਕੀਤੀ ਐ, ਪਰ ਮ ਮਸ ਉਹਦੇ ਚੰੁਗਲ ’ਚ ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲ ਸਕੀ ਆ…ਂ।’’

ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਲਵਾਨ ਿਸਰ ਤ ਪੈਰਾਂ ਤਕੱ ਗੁਸੇੱ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉਿਠਆ, ‘‘ਪੂਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਰੁਅੱਤ ਮ ਉਹਦੇ

ਸੀਰਮੇ ਪਾ ਜਾਵਾਗਂਾ! ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵੇਾਗਂਾ ਿਜਸ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ।’’

ਭੈੜਾ ਸਲਵਾਨ ਕੀ ਜਾਣ,ੇ ਲੂਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ’ਤੇ ਤਹੋਮਤ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਿਤਆ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ!

ਅਗਲੀ ਭਲਕ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਪੂਰਨ ਤਲਬ ਕਰ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ

ਲੂਣਾਂ ’ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖੇਣ ਦਾ ਦਸ਼ੋ ਲਾ ਿਦਆਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ!

ਬਗੇਨੁਾਹ ਪੂਰਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ।

ਜਲਾਦ ਪੂਰਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਤਰੇੁ…ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣ ਝੱਿਲਆ ਨਹ ਸੀ ਜਾਦਂਾ…ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ

ਜਨਤਾ ਮੂਕ ਖਲੋਤੀ ਜਾਦਂੇ ਪੂਰਨ ਵਖੇਦੀ ਰਹੀ…ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਪ ਤਜੇ ਹੀ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕਸੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਰੁਅੱਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਲਾਦ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤ ਜਾਣੂੰ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਵ

ਮੋੜਦ…ੇ। ਜਗੰਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹ ਵਢੱ-ਵਢੱ ਕੇ ਇਕ ਿਵਰਾਨ ਖੂਹ ’ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਖ

ਿਦਤੱਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਆਏ ਹਨ।



ਕਦੁਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਖੋੇ ਕਝੁ ਸਮ ਮਗਰੋ ਜਗੋੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਉਸੇ ਖੂਹ ’ਤੇ ਆਣ ਉਤਿਰਆ ਿਜਸ ਿਵਚ

ਪੂਰਨ ਵਿੱਢਆ-ਟੁੱਿਕਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਕ ਜਗੋੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਦ ਖੂਹ ਿਵਚ ਡੋਲ ਫਰਾਇਆ… ਉਸ

ਿਕਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਾਹੁਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦਤੱੀ। ਉਹਨੇ ਜਗੋੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਲੱ ਕੀਤੀ.. ਉਨਾਂ ਪੂਰਨ

ਖੂਹ ਿਵਚ ਕਢੱ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਆਪਣੇ ਗਰੂੁ ਗਰੋਖ ਨਾਥ ਦੇ ਿਟੱਲੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਏ! ਗਰੋਖ ਦੀ

ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਮੁਰਵਤੱ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਗਰੋਖ

ਨਾਥ ਦੀ ਤਿਲਸਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਪੂਰਨ ਅਿਜਹਾ ਕੀਿਲਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰੋਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ

ਅਰਪਣ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਜਗੋ ਸਾਧਨਾ ਿਵਚ ਜਟੁ ਿਗਆ… ਿਤਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਇਕ ਿਦਨ ਗਰੋਖ

ਪਾਸ ਦੀਿਖਆ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਰੋਖ ਤਰੱੁਿਠਆ… ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਮੰੁਦਰਾਂ ਪੁਆ ਕੇ ਜਗੋੀ ਬਣਾ

ਿਦਤੱਾ।

ਜਗੋੀ ਬਿਣਆ ਪੂਰਨ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਗਲ ’ਚ ਬਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਿਭੱਿਖਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਣੀ ਸੰੁਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਲ

ਿਗਆ। ਗਲੋੀਆਂ ਪਾਸ ਜਗੋੀ ਦਾ ਰੂਪ ਝੱਿਲਆ ਨਾ ਿਗਆ। ਉਨਾਂ ਰਾਣੀ ਸੰੁਦਰਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੈਰ ਪਾਉਣ

ਲਈ ਆਿਖਆ…ਰਾਣੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬਗਲੀ ’ਚ ਉਲੱਦ ਿਦਤੱਾ।

ਪੂਰਨ ਨੀਵ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਵਲੱ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦਿੇਖਆ।

ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਭਲਾ ਜਗੋੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸ ਕੰਮ ਸਨ-ਗਰੋਖ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਿਖਆ,

‘‘ਰਾਣੀ ਆਖ ਸਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ…ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹ ।’’

ਪੂਰਨ ਉਸੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੰੁਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਲ ਜਾ ਅਲਖ ਜਗਾਈ! ਰਾਣੀ ਸੰੁਦਰਾਂ ਿਜਹੜੀ

ਆਪ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਪੂਰਨ ’ਤੇ ਿਫਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਛਤੱੀ ਪ�ਕਾਰ

ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ …ਗਰੋਖ ਦੇ ਿਟੱਲੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਗਈ ਤੇ ਗਰੋਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਸੀਸ ਿਨਵਾ

ਿਦਤੱਾ।

ਿਪਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਛਕੱ ਕੇ ਗਰੋਖ ਤਰੱੁਠ ਿਪਆ,‘‘ਰਾਣੀ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣ…ਤਰੇੀ ਹਰ

ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵਗੇੀ।’’

‘‘ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਨਾਥ ਜੀ।’’ ਸੰੁਦਰਾਂ ਨੇ ਦਵੋ ਹੱਥ ਜੜੋ ਕੇ ਆਿਖਆ।

‘‘ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ’’ ਗਰੋਖ ਮੁੜ ਬਿੋਲਆ।



‘‘ਨਾਥ ਜੀ ਥੋਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐ’’, ਸੰੁਦਰਾਂ ਭਾਵਕੁ ਹੋਈ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ।

‘‘ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਐ..ਮੰਗ ਲੈ ਰਾਣੀ ।’’

ਸੰੁਦਰਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਯਗੋ ਅਵਸਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੜੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗਜ਼ੁਾਰੀ, ‘‘ਮੇਰੇ ਨਾਥ ਜੇ ਤਰੱੁਠੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈ

ਪੂਰਨ ਦੇ ਦਵੋ।ੋ’’

ਗਰੋਖ ਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਾਣੀ ਸੰੁਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ।

ਨਾਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰੁਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਤਰੁ ਿਪਆ…ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਆਂ ਖਾਤਰਾਂ

ਕੀਤੀਆਂ ਪ�ੰਤੂ ਪੂਰਨ ਰਾਣੀ ਸੰੁਦਰਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਚੁਹਲ ਤੇ ਨਖਰੇ ਭਰਮਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ

ਬਠੈਾ ਿਰਹਾ। ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਗੰਲ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗੰਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਪ�ਗਟਾਈ।

ਰਾਣੀ ਨੇ ਗਲੋੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋ ਿਦਤੱੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਮਿਹਲਾਂ ’ਤੇ ਖੜ� ਕੇ ਜਾਦਂੇ ਪੂਰਨ ਵਖੇਣ ਲੱਗੀ।

ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੰੁਡ ਓਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਝਕਾਨੀ ਿਦਤੱੀ ਿਕ ਉਹ ਗਲੋੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤ ਦਰੂ ਹੋ

ਿਗਆ। ਪੂਰਨ ਦੇ ਪ�ੇਮ ’ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਸੰੁਦਰਾਂ ਉਹਦਾ ਓਹਲੇ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਗਲੋੀਆਂ

ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਲੱੀਆ…ਂਸੰੁਦਰਾਂ ਨੇ ਵਖੇਦ-ੇਵਖੇਦੇ ਮਿਹਲ ਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦਤੱੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ

ਗਆੁ ਲਈ।

ਪੂਰਨ ਜਗੋੀ ਬਿਣਆ ਜਗੋ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵਡੰਦਾ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੁਮੰਦਾ ਿਰਹਾ…ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੱ

ਪੂਰਨ ਮਰਵਾ ਿਦਤੱਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤ ਦੇ ਿਵਯਗੋ ਿਵਚ ਜ ਹੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੂਣਾਂ

ਦੀ ਕੁਖੱ ਅਜੇ ਤੀਕ ਹਰੀ ਨਹ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਲਵਾਨ ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਿਫਕਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ

ਕੋਈ ਨਹ ।

ਘੁਮੰਦਾ-ਘੁਮੰਦਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰੇ ਮਗਰ ਜਗੋੀ ਦੇ ਭੇਸ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਸਆਲਕੋਟ ਪੱੁਜਾ। ਸ਼ਿਹਰ

ਬਾਹਰ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਿਵਚ ਉਹਨੇ ਧੂਣਾ ਤਾਪ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ’ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਲਾਂ ਿਛਨਾਂ ਿਵਚ ਹੀ

ਬਾਗ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਕ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਨਵ ਜਗੋੀ ਦੀ

ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਗੋੀ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਪਈ…ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ

ਸਮੇਤ ਜਗੋੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ।

ਸਲਵਾਨ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧੂਣਾ ਤਪਦੇ ਜਗੋੀ ਪਾਸ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੇਖਆ-ਉਹਦੇ ਮਾਂ-



ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ…ਉਹਨੇ ਸਿਤਕਾਰ ਵਜ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ

ਜਾ ਛੂਹੇ। ਉਹਦੀ ਛੂਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਛਰਾਂ ਬਲੋੀ, ‘‘ਵੇ ਪੱੁਤ ਜਗੋੀਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤ ਪੂਰਨ ਲਗਦ…।’’

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਛੂਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਚ ਮੁੜ ਜਤੋ ਪਰਤ ਆਈ

ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਵਚ ਮਮਤਾ ਦਾ ਦੁਧੱ ਛਲਕ ਿਪਆ।

ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ’ਤੇ ਅਨੂਠੇ ਜਮਾਲ ਸੀ।

ਸਲਵਾਨ ਸੰੁਨ ਹੋਇਆ ਖੜਤੋਾ ਸੀ… ਉਸ ਦੇ ਬੁਲੱ ਫਰਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪ�ੰਤੂ ਬਲੋਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹ ਸੀ ਧਾਰ ਰਹੇ। ਲੂਣਾਂ

ਨੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਜਗੋੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਿਦਆ ਕਰੋ! ਰਾਜੇ ਇਕ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਦਾਤ

ਬਖਸ਼ੋ।’’

‘‘ਪੱੁਤ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ- ਹੋਰ ਪੱੁਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਐ’’ ਜਗੋੀ ਬਲੁੀਆਂ ’ਚ ਮੁਸਕਰਾਇਆ!

‘‘ਜਗੋੀ ਜੀ ਪੱੁਤ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹ , ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਕਕੁਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਨੁੀਆਂ ’ਚ ਨਹ ਿਰਹਾ।’’ ਐਨਾ ਆਖ ਰਾਜੇ

ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਵੀ ਛਲਕ ਿਪਆ…ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ’ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ

ਹੰਝੂ ਵਿਹ ਤਰੇੁ। ਜਗੋੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਤਜ਼ੇ ਹੀ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰੁਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਿਦਆਂ

ਆਿਖਆ, ‘‘ਜਗੋੀ ਜੀ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲੀ ਨਹ ਸੀ ਗਈ…ਮ

ਡੋਲ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹ ਸੀ, ਮ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਤਹੋਮਤ ਲਾਈ ਸੀ।’’

ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਿਮਆਨ ਿਵਚ ਤਲਵਾਰ ਧੂਹ ਲਈ ਤੇ ਲੂਣਾਂ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬਾਹਂ

ਉਲਾਰੀ।

ਪੂਰਨ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਹਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਇਹ ਿਖਮਾ ਕਰ ਦਵੇ…ੋਤਹੁਾਡਾ ਪੱੁਤ ਿਜ ਦਾ

ਹੈ…ਮ ਹੀ ਆਂ ਤਹੁਾਡਾ ਪੱੁਤ ਪੂਰਨ।’’

ਵਰੈਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਿਹ ਤਰੇੁ…ਇੱਛਰਾ,ਂ ਲੂਣਾਂ ਤੇ ਸਲਵਾਨ ਪੂਰਨ ਚੰੁਮਦੇ ਚੰੁਮਦੇ ਿਵਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪੱੁਜ

ਗਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਿਖਆ…ਪ�ੰਤੂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤ ਸਾਫ

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ… ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਝੁ ਿਤਆਗ ਚੱੁਕਾ ਸੀ।

ਉਹਨੇ ਿਭੱਿਖਆ ਦੇ ਖੱਪਰ ਿਵਚ ਚੌਲ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੱੁਕ ਕੇ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਮਾਤਾ



ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਵ,ੋ ਤਹੁਾਡੀ ਕੁਖੱ ਵੀ ਇਸ ਬਾਗ ਵਾਗਂ ਹਰੀ ਹੋਵਗੇੀ। ਤਹੁਾਡੀ ਝੋਲੀ ਿਵਚ ਪੂਰਨ ਖੇਡੇਗਾ ਜੋ ਇਸ

ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਗੇਾ।’’

ਪੱੁਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕਿਦਆ-ਂਰੋਕਿਦਆਂ ਅਗਾਹਂ ਤਰੁ ਿਗਆ। ਸਲਵਾਨ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਭਰੇ

ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਦਂੇ ਪੱੁਤ ਦੀ ਿਪੱਠ ਵਖੇਦੇ ਰਹੇ…।

ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਕੁਖੱ ਪੱੁਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਦੀ

ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ�ਚਿਲਤ ਹਨ।
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ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ-ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਥਾਈ ਤਰੌ ’ਤੇ ਿਕਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਆ ਦਾ ਪ�ੰਤੂ ਉਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਦਾ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਹਰਮਨ-ਿਪਆਰਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ

ਿਦਲਚਸਪ ਤੇ ਰਸ-ਭਰਪੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੜੁੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ

ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਕਿੱਸਆਂ ਿਵਚ

ਗਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਿਸਆਲਕੋਟ (ਪਾਿਕਸਤਾਨ) ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ

ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਕੁਖੱ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਿਸਆਲਕੋਟ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਿੜਆਂ ਦਾ ਢੋਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ… ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ

ਿਵਚ ਿਘਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ, ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਵਡੰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ�ੰਤੂ ਵਿਹਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ’ਚ ਗਰੱਸੇ ਸਲਵਾਨ ਿਕਸੇ

ਜਤੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਰਾਜਨ ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ , ਨਹ ਤਰੇੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵਗੇੀ।’’

ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਸੋਚ ਪੈ ਿਗਆ…ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਰਸਾਲੂ

ਬਾਰਾਂ ਵਰੇ ਲਈ ਭੋਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਵੇ।ੋ’’

ਕੇਹਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸੱੁਖਾਂ-ਸੱੁਖ ਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੱੁਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵੀ ਡਰ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਲੂਣਾਂ

ਕਰੁਲਾ ਦੀ ਰਹੀ..ਲੋਰੀਆਂ ਦਣੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰੀਝ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ…ਅਲੂ ਜਆੁਕ ਇਕ ਵਖੱਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵਚ

ਭੇਜ ਿਦਤੱਾ ਿਗਆ..। ਉਸ ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਰਸਾਲੂ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਸੱੁਖ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ ਪ�ੰਤੂ ਉਸ ਇਸ

ਮਿਹਲ ਿਵਚੱ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਸੀ। ਇਕ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਤੇ ਇਕ ਸੁਿਨਆਰਾਂ ਦਾ ਮੰੁਡਾ

ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਛਡੇੱ ਗਏ ਤੇ ਦਾਈ ਸਕੀ ਮਾਂ ਦੀ ਿਨਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ!

ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤ ਿਵਹੂਣਾ ਰਸਾਲੂ ਿਦਨ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਿਬਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਡੱਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਜ

ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਬਧੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਘੜੋ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਿਸੱਿਖਆ, ਤੀਰ-



ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਚ ਉਹਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਯਗੋ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ

ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਸਢੌਲ ਤੇ ਗਲੇੀ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾ ਿਦਤੱਾ…। ਅੱਥਰੀ ਜਵਾਨੀ

ਭਲਾ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਦਰੇ ਿਕਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਿਵਚ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਸ ਤੜੋ ਨਾ ਸਕੇ।
ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਿਕਲੇ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱਾ।

ਹੁਸਨ ਦਾ ਰਸੀਆ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੇਂ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ

ਗੜੇਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ! ਕਈ ਅਵਲੱੜੇ ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ..ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਿਟਆਰਾਂ

ਦੇ ਗਲੇੁਲਾਂ ਨਾਲ ਘੜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅਨੂਠਾ ਸੁਆਦ ਆ ਦਾ ਸੀ…। ਿਨੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਤੇ ਘੜੇ ਭੰਨੇ ਜਾਦਂ।ੇ

ਲੂਣਾਂ ਕੋਲ ਮੁਿਟਆਰਾ ਨੇ ਜਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਪੱਤਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਕੇ

ਿਦਤੱੀਆਂ ਪਰ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਛੇਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱ।ੇ ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ

ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤ ਸਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਰਸਾਲੂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ

ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੱੁਜੀਆ।ਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਉਹਦੇ ਪੱੁਤ ਹੱਥ ਦਖੁੀ ਹੋਵ।ੇ
ਉਸ ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੱੁਖ-ਦਆੁਰ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ

ਿਦਤੱਾ।

ਰਸਾਲੂ ਜਦ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਸਆਲਕੋਟ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੱੁਖ ਦਆੁਰ ’ਤੇ

ਆਪਣਾ ਪੁਤਲਾ ਵਖੇ ਕੇ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਸੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਬਾਪ

ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਸਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰਸਾਲੂ ਉਨ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗਭੱਰੂ ਲਏ,

ਹਿਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤਰੁ ਿਪਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ

ਲਈ ਚਾਰੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਖੱੁਲੀਆਂ ਸਨ।

ਹੁਸਨਾਂ ਦੇ ਰਸੀਏ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮੋੜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਿਕਸੇੱ ਆਢਂੀ-ਗਆੁਢਂੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ

ਮਿਹਲਾਂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੱੁਖੜਾ ਦਖੇਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਆਥਣ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਰਸਾਲੂ ਨੀਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪੱੁਜਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਆੁਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਬੁਢੱੀ ਿਮਲੀ ਜੋ

ਿਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੈ ਿਕਹੜਾ ਦੁਖੱ ਐ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ?’’

‘‘ਵੇ ਪੱੁਤ ਪਰਦਸੇੀਆ ਕੀ ਦਸੱਾਂ’’, ਬੁਢੱੀ ਮਾਈ ਘੜੋ ਸਵਾਰ ਵਲੱ ਤਰਸੇਵ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਖੇਦੀ ਹੋਈ ਬਲੋੀ,

‘‘ਮ ਸੱਤ ਪੱੁਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ,ਂ ਏਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਦਮਖੋਰ ਿਦਉਆਂ ਦੀ ਐ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ



ਹਾਕਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗਭੱਰੂ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ…। ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ

ਛੇ ਪੱੁਤ ਆਦਮ-ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਨੇ…ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੱਤਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਐ…।

ਮਾਈ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਿਦਲ ਪਸੀਜ ਿਗਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਧਰਵਾਸਾ ਿਦਿੰਦਆਂ ਆਿਖਆ,

‘‘ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਤਰੇੇ ਪੱੁਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮ ਭੁਗਤਾਗਂਾ।’’

ਮਾਈ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ ਤੇ ਰਸਾਲੂ ਸੈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਸਾਲੂ ਆਦਮਖੋਰਾਂ

ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੈ ਤਰੇੁ..। ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਝੱਿਲਆ ਨਹ ਸੀ ਜਾਦਂਾ।

ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ’ਚ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵਚੱ ਧੂਹ ਲਈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ

ਕਰਨ..। ਆਦਮਖੋਰਾਂ ’ਚ ਥਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਸਰ ਵਿੱਢਆ ਿਗਆ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬਾਹਂ…। ਉਨਾਂ ਦਾ

ਸਰਦਾਰ ਪਿਹਲੀ ਸੱਟੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਦਹੁਾਈ ਪਾ ਦੇ ਹੋਏ ਉਥ ਭੱਜ ਗਏ…। ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਿਕਸੇ

ਆਦਮਖੋਰ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹ ਸੀ ਿਰਹਾ। ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗਜ਼ੁਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਿਰਆ ਭਲਾ ਕਦ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਝੁ ਿਦਨ ਨੀਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਠਿਹਰਨ ਮਗਰ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ

ਚੰਦ ਦੇ ਹੋਡੀਨਗਰ ਿਵਚ ਜਾ ਪ�ਵਸ਼ੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇੱ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ

ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਅਮੋੜ ਪੱੁਤਰ ਹੈ। ਰਸਾਲੂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ

ਬਾਗ ਿਵਚ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਐਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪੱੁਤਰੀ ਰਾਜ ਕਮੁਾਰੀ ਸਕਣੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਉਥੇ ਆ ਗਈ…

ਛੈਲ-ਛਬੀਲਾ ਗਭੱਰੂ ਵਖੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱੁਧ-ਬੁਧੱ ਗਵਾ ਬਠੈੀ…ਰਸਾਲੂ ਵੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਕਣੀ ਦੇ ਮੋਹ

ਿਵਚ ਕੀਿਲਆ ਿਗਆ… ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਬਲੋਾਂ ਨਾਲ ਦਹੋਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ…ਸਕਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਗਲੱ

ਕੀਤੀ…ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਲੈ ਆਇਆ…। ਸ਼ਕਣੀ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਰੇ

ਲੰਘਾ ਿਦਤੱੇ ਸਨ ਪ�ੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਵਰ ਉਹ ਿਕਧਰੇ ਨਹ ਸੀ ਟੱਕਿਰਆ…। ਰਸਾਲੂ ਵਖੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ

ਸਕਣੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਰਸਾਲੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ।

ਰਸਾਲੂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ, ਕਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਿਲਆ ਜਾਦਂਾ, ਕਦੀ

ਦਹੋਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਗਭੱਰੂ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਰਸਾਲੂ ਇਹ ਨਹ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਸਕਣੀ ਦਹੋਮਨ

ਸੁਿਨਆਰ ’ਤੇ ਿਫਦਾ ਹੈ। ਦਹੋਮਨ ਤੇ ਸਕਣੀ ਅਕਸਰ ਲੁਕ ਕੇ ਿਮਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਿਦਨ ਰਸਾਲੂ ਮਿਹਲਾਂ

ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਹੋਮਨ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਸੀ… ਉਹ ਨੇ ਵਿੇਖਆ ਦਹੋਮਨ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰ



ਮਿਹਲਾਂ ਵਲੱ ਵਖੇੀ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਿਪਆ… ਉਹ ਨੇ ਮਲਕ ਦਣੇੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ

ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਲਆ… ਕਝੁ ਸਮ ਮਗਰ ਮਿਹਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਿਵਚ ਖੜ�ਤੋੀ ਸਕਣੀ ਦਾ ਅਕਸ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ

ਿਪਆ… ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਜੰਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹ ਸੀ ਰਹੀ… ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ

ਸਕਣੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਦਹੋਮਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਿਦਤੱਾ। ਦੋ ਿਦਲਾਂ ਜੜੋ ਆਪ ਅਗਾਹਂ ਤਰੁ ਿਪਆ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ… ਕਈ ਵਰੇ ਇਜੰ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ। ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ੌਕ

ਮਘਾਈ ਰੱਿਖਆ… ਕਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਹੋਈਆ…ਂ ਕਈ ਰਾਜ ਖੋਹੇ ਤੇ ਛਡੇੱ।

ਅਟਕ ਦੇ ਪਾਰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਸਰੀਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਰਕਪੱ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ

ਕੰਨ ਪਈ। ਿਸਰਕਪੱ ਬੜਾ ਿਨਰਦਈ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਜਆੂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਆੂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਵਢੱ ਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਿਸਰਕਪੱ

ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਿਸਰਕਪੱ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਸਰਕੋਟ ਪੱੁਜ

ਕੇ ਰਾਜਾ ਿਸਰਕਪੱ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵਚ ਜਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਰਸਾਲੂ ਬਾਗ ਿਵਚ ਪੱੁਜਾ ਤਾਂ ਿਸਰਕਪੱ ਦੀ ਹੁਸ਼ਨਾਕ

ਬਟੇੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਠ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ ਘ ਝੂਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਿਟਆਰ ਵਖੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਰਸਾਲੂ

ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੰੁਿਧਆ ਗਈਆ।ਂ ਹੁਸਨ ਮਚਿਲਆ… ਇਸ਼ਕ ਤੜਿਪਆ… ਰਾਜਕਮੁਾਰੀ ਨੇ ਰਸਾਲੂ ਵਲੱ

ਵਿੇਖਆ ਤੇ ਬਲੁੀਆਂ ’ਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਲੋੀ, ‘‘ਅਿੜਆ। ਇਕ ਪ ਘ ਦਾ ਝੂਟਾ ਈ ਦੇ ਛਡੱ, ਦਖੇਾਂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੋ ਐ

ਤਰੇੇ ਡੌਿਲਆਂ ’ਚ!’’

‘‘ਹੁਸਨ ਦੀਏ ਪਰੀਏ ਤੂੰ ’ਕਲੱੀ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ ਘ ’ਤੇ ਚੜ� ਜਾ, ’ਕਠੱੀਆਂ ਈ ਝੂਟਾ

ਦੇ ਦਦਾ ਹਾ।ਂ’’ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੌਿਲਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ।

ਰਾਜਕਮੁਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਠਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ ਘ ’ਤੇ ਚੜ� ਗਈ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਪ ਘ ਅਿਜਹਾ

ਜ਼ਰੋਦਾਰ ਝੂਟਾ ਿਦਤੱਾ ਿਕ ਪ ਘ ਅਧ ਅਸਮਾਨੇ ਪੱੁਜ ਗਈ। ਮੁੜਦੀ ਹੋਈ ਪ ਘ ’ਤੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ

ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦਤੱੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋਈਆਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈਆ…ਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ

ਵਜੱੀਆ।ਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ… ਉਹ ਘਬਰਾ ਿਗਆ… ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਪੱੁਜਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਉਹ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਆੁਰ ’ਤੇ ਪਏ ਿਸਰਕਪੱ ਦੇ ਦਸਾਂ ਦੇ ਦਸ ਧਸੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਭੰਨ

ਸੱੁਟੇ ਸਨ। ਰਸਾਲੂ ਿਸਰਕਪੱ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਪੱੁਜ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ�ਗਟਾਈ।
ਿਸਰਕਪੱ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਹਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਲੌਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਦਵੇਗੇਾ।



ਿਸਰਕਪੱ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਪਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਿਸਰਕਪੱ ਚੌਪਟ ਖੇਡਣ ਸਮ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ

ਿਬਰਤਾ ਉਖੇੜਨ ਲਈ ਕਈ ਛਲੱ ਤੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦਾ ਸੀ… ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜ-ੇਖੱਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ

ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਬਠੈਾ ਲੈਣੀਆ।ਂ ਜਦ ਿਵਰੋਧੀ ਿਖਡਾਰੀ ਰਾਣੀ ਵਲੱ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਧੀ ਹੋਲੇ ਦਣੇੇ ਗਟੋ

ਹਲਾ ਦਦੀ ਤੇ ਜਦ ਧੀ ਵਲੱ ਿਧਆਨ ਜਾਦਂਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਜੰ ਹੀ ਕਰਦੀ… ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਿਧਆਨ

ਖੜ ਜਾਦਂਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਦਂਾ। ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇੜਨ ਲਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪ�ੰਤੂ

ਰਸਾਲੂ ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੌਪਟ ਖੇਡਦਾ ਿਰਹਾ… ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਉਸ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਿਲਆ… ਉਹ

ਪਿਹਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਿਜਤੱ ਿਗਆ।

ਦਜੂੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘‘ਿਸਰਕਪੱ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਕਈ ਨਫਰ ਬਠਾ ਲਏ ਜੋ ਰਾਜਾ

ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਉਖੇੜਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਝੁਾਰਤਾਂ ਪੱੁਛਣ ਲੱਗ…ੇ ਰਸਾਲੂ ਬਝੁਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਝੁਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ

ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ… ਉਹ ਦਜੂੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਿਜਤੱ ਿਗਆ।

ਤੀਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਿਸਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ… ਿਸਰਕਪੱ ਦਾ ਤੀਜਾ ਛਲੱ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਖੇਡਣ ਸਮ ਿਸਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਦੋ ਚੂਹੀਆਂ ਕਢੱ ਲਦਾ ਜੋ ਹੌਲੀ ਦਣੇੇ ਚੌਪਟ ਉਤ ਲੰਘ ਕੇ ਗਟੋਾਂ ਹਲਾ ਦਦੀਆਂ ਪ�ੰਤੂ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ

ਛਲੱ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਾ ਿਦਤੱਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਬੇ� ਿਵਚ ਬਲੰੂਗੜਾ ਕਢੱ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹਾ ਿਲਆ ਿਜਸ ਤ ਡਰ

ਕੇ ਚੂਹੀਆਂ ਚੌਪਟ ਵਲੱ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਰਸਾਲੂ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਿਜਤੱ ਿਗਆ। ਿਸਰਕਪੱ ਿਸਰ ਦੀ

ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਗਆ। ਐਨ ਉਸ ਸਮ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਿਸਰਕਪੱ ਸੂਚਨਾ ਿਦਤੱੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ

ਬਟੇੀ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਰੰੁਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਕੜੁੀ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮਾਰ ਿਦਤੱਾ

ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ ਿਸਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ’’

‘‘ਰਾਜਨ ਤੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ ’’, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਿਸਰਕਪੱ ਮੁਖਾਿਤਬ ਹੋਇਆ,

‘‘ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਿਸਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹਾਰ ਚੱੁਕ… ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ।’’ ਰਾਜਾ

ਿਸਰਕਪੱ ਿਨਮੋਝੂਣਾ ਹੋਇਆ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸਰ ਸੱੁਟੀ ਖੜ�ਾ ਸੀ.. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ

ਪਈ ਸੀ… ਸਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਿਚਤਵ ਕੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਿਵਚ ਤਰਲਾ ਸੀ! ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੁਲੱ ਕੰਬ।ੇ

ਿਦਆਵਾਨ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਦਆ ਗਈ, ‘‘ਤੈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ ਤਤੱੇ ਤਵੇ ’ਤੇ

ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢੱ ਕੇ ਬਚਨ ਦ,ੇ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤ ਜਆੂ ਨਹ ਖੇਡਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ’ਤੇ ਜ਼ਲੁਮ



ਕਰਗਾ।’’

ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਲਈ ਿਸਰਕਪੱ ਸਭ ਕਝੁ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ… ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਆਫ

ਕਰ ਿਦਤੱਾ! ਰਾਜਾ ਿਸਰਕਪੱ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵਜਨਮੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ

ਇਕ ਥਾਲ ਿਵਚ ਸ਼ਗਨ ਵਜ ਅੰਬ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਭੇਟ ਕਰ ਿਦਤੱੀ। ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਉਸ

ਮਲੂਕੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਕਲਾਂ ਰੱਿਖਆ। ਕਝੁ ਿਦਨ ਰਾਜਾ ਿਸਰਕਪੱ ਦੀ ਪ�ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਾਣਨ ਿਪੱਛ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ

ਅਗਾਹਂ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਿਸਰੀਕੋਟ ਤ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਖੇੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਵਚ ਆਣ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਉਥੇ ਉਹਨੇ ਇਕ

ਮਿਹਲ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਅੰਬ ਦਾ ਬਟੂਾ ਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਜਦ ਇਸ ਬਟੇੂ ਬਰੂ

ਪਵਗੇਾ ਉਦ ਕੋਕਲਾਂ ਭਰ ਜਵੋਨ ਮੁਿਟਆਰ ਬਣ ਜਾਵਗੇੀ। ਫੇਰ ਮ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ

ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਵਾਗਂਾ।’’

ਕੋਕਲਾਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਮਿਹਲ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਮਿਹਲ ਮਗਰ ‘‘ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ’’ ਦੇ ਨਾਂ

ਨਾਲ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਲੱਮ ਕਲੱੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਿਦਲ ਪ�ਚਾਵੇ ਲਈ ਤਤੋਾ ਤੇ ਮੈਨਾ ਸਨ

ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਕੇਹੀ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਲੱਮ-ਕਲੱੀ। ਉਹ

ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਕੰਗਿਰਆਂ ’ਤੇ ਖੜ� ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਰਸਾਲੂ ਉਡੀਕਦੀ

ਰਿਹੰਦੀ..। ਰਸਾਲੂ ਿਨੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਿਹੰਮਾਂ ’ਤੇ ਚਿੜ�ਆ ਰਿਹੰਦਾ.. ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਵਲੱੜਾ ਰੋਗ

ਸੀ… ਜਗੰਲ ’ਚ ਘੁਮੰਿਦਆਂ ਉਹ ਕੋਕਲਾਂ ਿਬਲਕਲੁ ਹੀ ਭੱੁਲ ਜਾਦਂਾ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਿਗਆ… ਅੰਬ ਦੇ ਬਟੇੂ ਪਿਹਲਾ ਬਰੂ ਿਪਆ… ਇਹ ਕੋਕਲਾਂ ਦੇ ਭਰ ਜਵੋਨ ਮੁਿਟਆਰ ਹੋ ਜਾਣ

ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ… ਮਿਹਲ ਬਾਹਰ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗਧੰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਕਲਾਂ ਦਾ ਭਖ-ਭਖ

ਕਰਦਾ ਜਬੋਨ ਲੱਪਟਾਂ ਛਡੱ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਕਲਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਐਨੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਨ ਿਕ :ਉਥੇ ਿਚੜੀ ਤਕ ਨਹ ਸੀ

ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਕੋਕਲਾਂ ਦਾ ਜਬੋਨ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭੰਨ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗ ਮਚਲ ਮਚਲ ਜਾਦਂੇ ਸਨ… ਇਕ

ਰਸਾਲੂ ਸੀ ਿਜਸ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਤ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹ ਸੀ ਿਮਲਦੀ… ਕੋਕਲਾਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਿਮੱਠੇ ਬਲੋ

ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਿਦਨ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਧੌਲਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਿਵਚ ਬਠੈ ਕੇ

ਰਸਾਲੂ ਉਡੀਕਦੀ।

ਇਕ ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੀ ਮੁਿਹੰਮ ਚਿੜ�ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਅਚਨਚੇਤ ਿਸੰਧ ਦੇ ਰਾਜੇ



ਅਟਕੀ ਮੱਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬਟੇਾ ਰਾਜਾ ਹੋਡੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ…

ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਨੇ ਵਿੇਖਆ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖੜਤੋਾ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਵਖੇ ਿਰਹਾ ਹੈ… ਉਹ ਨੇ ਉਪਰ ਖੰਘਰੂਾ

ਮਾਰ ਕੇ ਗਭੱਰੂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਵਲੱ ਿਖੱਿਚਆ… ਗਭੱਰੂ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਉਤਾਹਂ ਘਮੁਾਈ… ਬਾਰੀ ਿਵਚ ਖੋੜਤਾ

ਚੰਦ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਉਹ ਵਖਾਈ ਿਦਤੱਾ… ਦਹੋਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਿਮਲੇ… ਕੋਕਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੜਪਦੀ ਪਈ ਸੀ… ਹੈਡੀ

ਉਹ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲ ਸਿਕਆ… ਉਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ… ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਆੁਰ ’ਤੇ ਬੜਾ

ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਿਪਆ ਸੀ ਿਜਸ ਸਰਕਾ ਕੇ ਮਿਹਲ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ… ਹੋਡੀ ਤ ਪੱਥਰ ਪਰੇ ਨਾ

ਹਟਾ ਹੋਇਆ… ਧੌਲਰ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹ ਸੀ। ਆਖਰ ਕੋਕਲਾਂ ਨੇ ਉਪਰ ਕਮੰੁਦ ਸੱੁਟ ਕੇ

ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਿਲਆ… ਹੁਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਿਮਲਾਪ ਨੇ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ… ਦਨੋ

ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਿਵਚ ਪੱੁਜ ਗਏ… ਕੋਕਲਾਂ ਦੀ ਤੜਪਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਡੀ ਦੇ ਅੰਗ-

ਅੰਗ ਿਨਹਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਰੁਨ ਲੱਿਗਆਂ ਹੋਡੀ ਨੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮੰੁਦ ਰਾਹ ਮਿਹਲ

ਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਿਗਆ…ਿਤਪਤੀ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਿਵਚ ਖੀਵੀ ਹੋਈ ਕੋਕਲਾਂ ਬਾਰੀ ਿਵਚ ਖੜੋ ਕੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋਡੀ ਉਦ

ਤਕ ਵਖੇਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤ ਉਹਲੇ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਰਾਜਾ ਹੋਡੀ ਨੇ ਕੋਕਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਤੜਪਿਦਆਂ ਮਸ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਭਲਕ ਉਸ ਦੇ ਧੌਲਰ ਆ

ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਹੁਸਨ-ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਕਈ ਿਦਨ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਕੋਕਲਾਂ ਉਪਰ ਕਮੰੁਦ

ਸੱੁਟਦੀ ਤੇ ਹੋਡੀ ਉਪਰ ਚਿਲਆ ਜਾਦਂਾ। ਇਕ ਿਦਨ ਿਕਧਰੇ ਰਸਾਲੂ ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਝਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ…

ਉਹ ਨੇ ਵਿੇਖਆ ਕੋਈ ਗਭੱਰੁੂ ਉਹਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਤ ਕਮੰੁਦ ਰਾਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ… ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀਹਨੇ ਉਹ

ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ ਸੀ… ਹੋਡੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਿਰਆ… ਦਹੋਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦਜੂੇ ਲਲਕਾਿਰਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ

ਿਮਆਨਾਂ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਧਰੂਹ ਲਈਆ…ਂਦਹੋਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਕ-ਦਜੂੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤ…ੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ

ਦਾ ਵਾਰ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋਡੀ ਉਹ ਦਾ ਵਾਰ ਨਾ ਝਲ ਸਿਕਆ.. ਹੋਡੀ ਦਾ ਿਸਰ ਉਹਦੇ ਧੜ ਨਾਲ ਵਖੱਰਾ ਹੋ

ਿਗਆ… ਕੋਕਲਾਂ ਮਿਹਲਾਂ ਉਪਰ ਖੜਤੋੀ ਕੋਕਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ ਵਖੇਦੀ ਪਈ ਸੀ… ਰਾਜਾ ਹੋਡੀ ਦੀ ਤੜਪਦੀ

ਦਹੇ ਵਖੇਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਤ ਹੇਠਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦਤੱੀ ਤੇ ਿਡੱਗਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ

ਿਸਰ ਖਖੜੀ ਖਖੜੀ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪ�ਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ।

ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰਾਂ ਿਵਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਦੀ ਮੈਨਾ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਤਤੋੇ ਨੇ ਖੰਭ ਫੜਫਾਏ ਤੇ ਅਸਮਾਨ

ਿਵਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ।



ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾਂ ਦੀ ਬ-ੇਵਫਾਈ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘੜੋੇ ਕੋਲ ਆਇਆ..

ਦਹੋਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬਨੰ ਕੇ ਘੜੋੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ’ਤੇ ਦਹੋ ਪਾਸੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗੰਲ ਵਲੱ ਰਵਾਨਾ ਕਰ

ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਸਆਲ ਕੋਟ ਵਲੱ ਚਾਲੇ ਪਾ ਿਦਤੱ।ੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਹੋਡੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ

ਰਸਾਲੂ ਿਸਆਲਕੋਟ ਆ ਘਿੇਰਆ ਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਿਗਆ…

ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜੇ ਰਸਾਲੂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਉਸ

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਸੁਖਦਵੇ ਮਾਦਪੁਰੀ)



Sohni Mahiwal-Sukhdev Madpuri

ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ ਸੁਖਦਵੇ ਮਾਦਪੁਰੀ

ਝਨਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਿਜਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਿਦਤੱਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ‘ਸੋਹਣੀ’ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਅਮਰ ਨਾਂ

ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਿਮੱਟ ਛਾਪ ਛਡੱੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇ ਹਨ।

ਬਾਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਖ਼ ਬਖੁਾਰੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਾਰ ਅਲੀ ਬਗੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱੁਤਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਅਜਕੇੋ

ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਗਜੁਰਾਤ ਿਵਚ ਭਾਿਂਡਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ

ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਗਜੁਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਵਖੇਦਾ-ਵਖੇਦਾ ਤੁਲੇੱ ਦੀ ਭਾਿਂਡਆਂ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ‘ਤੇ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਦਕੁਾਨ ‘ਤੇ

ਭਾਡੇਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਦਕੁਾਨ ਿਵਚ ਕਜੂ,ੇ ਬਾਦੀਏ, ਸੁਰਾਹੀਆ,ਂ ਘੜ,ੇ ਮਟਕੇ ਆਿਦ ਇਸ

ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਿਟਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਵ ਿਕਸੇ ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਹੋਵ।ੇ

ਇੱਜਤ ਬਗੇ ਬਾਹਰ ਖੜ�ਾ ਸਜੀਲੀ ਦਕੁਾਨ ਵਲੱ ਪ�ਸੰਸਾ ਭਰੀਆਂ ਤਕੱਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕੱਦਾ ਿਰਹਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ
ਕਝੁ ਭੀੜ ਘਟੀ। ਤੁਲੇੱ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌਦਾਗਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਈ।

”ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਭ ਕਝੁ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ।” ਤੁਲੇੱ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌਦਾਗਰ ਅੱਗੇ ਦਨੋ ਹੱਥ

ਜੜੋੇ ਅਤੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਰਾਗਂਲਾ ਮੂਹੜਾ ਅੱਗ ਵਧਾ ਿਦਤੱਾ।

”ਜਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਮਹਰਬਾਨੀ, ਸਾ ਕਝੁ ਭਾਿਂਡਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਅਸ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ੇ ਤਹੁਾਡੇ ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਗਾਤ

ਿਲਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾ,ਂ ਕਝੁ ਨਮੂਨੇ ਿਵਖਾਓ।” ਮੂਹੜੇ ‘ਤੇ ਬਠੈਿਦਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ ਤਰ ਿਦਤੱਾ।

ਤੁਲੱਾ ਘਿੁਮਆਰ ਦਕੁਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਡੇਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿਲਆ ਿਗਆ. ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਿਂਡਆਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਦੀ ਿਸਫਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿਕਵ ਕਰੇ।

ਤੁਲੱਾ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਆਇਆ. ਨਮੂਨੇ ਕੀ ਸਨ- ਿਕਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸਨ- ਤਿੱਕਆ ਭੱੁਖ

ਲਿਹੰਦੀ ਸੀ।

”ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰੁਦਰ ਹਨ- ਅਤੀ ਸੰੁਦਰ। ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਿਦਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸੁ ਏਡੇ
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ਮਨਮੋਹਣੇ ਭਾਡੇਂ ਿਕਵ ਬਣਾ ਲਦੇ ਹੋ?” ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਦੀਆਂ ਪ�ਸੰਸਾ ਭਰੀਆਂ ਤਕੱਣੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜਦੀਆਂ

ਸਨ। ਪ�ਸੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਲੇੱ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਉਠੀਆ।ਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਰ ਲੈ

ਿਗਆ ਿਜਥੇ ਭਾਡੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੱਕ ਬੜੀ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਘੁਮੰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਲੇੱ ਦੀ ਮੁਿਟਆਰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ

ਕੋਮਲ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਨੰੀ ਹੋਈ ਿਮੱਟੀ ਜਾਦੂ ਭਰੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

”ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੋਹਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ ਏਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।” ਤੁਲੇੱ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਲੱ ਇਸ਼ਾਰਾ

ਕੀਤਾ।

ਘੁਮੰਦਾ ਚੱਕ ਹੌਲੀ ਹੋ ਿਗਆ. ਮੁਿਟਆਰ ਚੱਕ ਉਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਿਵਚ ਮਗਨ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਰਾ ਕੁ

ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿੱਕਆ- ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਿਪੱਛ ਚੰਦ ਦੀ ਿਪਆਰੀ ਟਕੁੜੀ ਟਿਹਕ ਪਈ।

ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ ਧੱੁਪ ਿਵਚ ਸੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਡੇਂ ਤਕੇੱ ਅਤੇ ਆਵੇ ਿਵਚ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਿਜਨੰੀ ਦਰੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾੜੇ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਿਪਆਰੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਦਂੀ ਰਹੀ

ਸੀ। ਉਸ ਭਾਿਂਡਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਸਮਝ ਪੈ ਿਗਆ, ”ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਾਂ

ਭਾਿਂਡਆਂ ਿਵਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਗਦੇ ਨੇ।”

ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ ਖਰੀਦ ਲਏ; ਜੋ ਮੱੁਲ ਤੁਲੇੱ ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਿਦਤੱਾ।

ਤੁਲੇੱ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਿਵਚ ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਜਵ ਉਹ ਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ

ਿਜ਼ਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ

ਹੁਣ ਤੁਲੇੱ ਦੀ ਹੁਸ਼ਨਾਨ ਧੀ, ਸੋਹਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਦੇ ਿਖਆਲਾਂ ‘ਤੇ ਛਾ ਚੱੁਕੀ ਸੀ।

ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਡੇਂ ਆਪਣੇ ਤਬੰੂ ਿਵਚ ਸਜਾ ਿਦਤੱੇ ਿਜਸ ਭਾਡੇਂ ਵਲ ਉਹ ਤਕੱਦਾ, ਚੰਨ ਨਾਲ ਿਪਆਰੀ

ਸੂਰਤ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੀ, ਿਜਧਰ ਵੀ ਤਕੱਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦਦੰੀ। ਸਾਰੀ

ਰਾਤ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਿਖਆਲਾਂ ਿਵਚ ਖੋਇਆ ਿਰਹਾ, ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨ ਦ ਨਾ ਆਈ। ਪੈਸੇ ਦਾ

ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੌਦਾਗਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਉਿਠਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ

ਆਪਣੇ ਦਸ਼ੇ ਪਰਤਾ ਿਦਤੱਾ ਤੇ ਆਪ ਗਜੁਰਾਤ ਿਵਚ ਹੀ ਭਾਿਂਡਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਡੇਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ

ਪੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਮੁਖੜਾ ਤਕੱਣ ਆ ਦਾ। ਭਾਿਂਡਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਿਕਧਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ

ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ। ਦਕੁਾਨ ਿਵਚ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਦਾ ਿਗਆ।



ਇਕ ਵਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੰੂਜੀ ਮੁਕਾ ਿਦਤੱੀ। ਤੁਲੇੱ ਦਾ ਸਕੜੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਦੇ ਿਸਰ ਹੋ

ਿਗਆ। ਹਾਲਤ ਇਥ ਤਕੱ ਪੱੁਜ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤ ਵੀ ਆਤਰੁ ਹੋ ਿਗਆ।

ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਿਪਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗਲੱੜੀਆਂ ਨਹ ਸਨ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਸੋਹਣੀ ਦੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਿਵਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤਕ ਨਹ ਸੀ।

ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ ਤੁਲੇੱ ਦੇ ਪੈਰ ਜਾ ਫੜ।ੇ

”ਮਾਿਪਆ ਮੈ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫੱੁਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੇਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਾ।ਂ ਇਸ ਪ�ਦਸ਼ੇ

ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹ । ਹੇ ਨੇਕ ਿਦਲ ਬਦੰੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਮੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਮ ਿਸਰਫ ਦੋ

ਟਕੁੜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਗਜ਼ੁਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਟੱ ਲੈਣਾ।” ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਨੇ

ਲੇਲੜ�ੀਆਂ ਕਢੱਿਦਆਂ ਆਿਖਆ। ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ।

ਤੁਲੱਾ ਸੋਚ ਪੈ ਿਗਆ। ਕਝੁ ਿਚਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਲੇੱ ਨੇ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਿਰਆ, ‘ਬਟੇਾ ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ । ਵਣਜਾਂ

ਿਵਚ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਬਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮ ਜਾਣਦਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪ�ਦਸੇੀ , ਤਰੇਾ ਏਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹ । ਤੂੰ ਮੇਰੇ

ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਏ, ਮ ਸਵਾਲੀ ਕਦੇ ਦਰ ਮੋਿੜਆ ਨਹ । ਮ ਤੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ

ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਏ…”

”ਹਾਂ ਦਸੱ ਬਾਬਾ…।” ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿੋਲਆ। ਉਸ ਆਸ ਦਾ ਟਿਹਟਹਾਣਾ ਜਗਮਗਾਦਂੇ ਿਵਖਾਈ

ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।

”ਤੈ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ‘ਤੇ ਨੌਕਰ ਰਿਹਣਾ ਪਵਗੇਾ, ਸੋਚ ਲੈ।” ਤੁਲੇੱ ਨੇ ਗਭੰੀਰਤਾਪੂਰਬਕ ਆਿਖਆ।

”ਮੈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਏ, ਮ ਿਖੜੇ ਮੱਥੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਲਈ ਿਜਵ ਸਵਰਗ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਖੱੁਲ ਗਈ ਹੋਵ।ੇਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਸੱਧਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਮੰੂਹ ਝਾਖਰੇ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ

ਝਨਾਅ ਦੇ ਬਲੇੇ ਿਵਚ ਪੱੁਜ ਜਾਦਂਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਤ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹ ਵਾਲ ਬਣ ਚੱੁਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ

ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਡੇਢ ਵਰਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੰਘ ਿਗਆ. ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਰਾਗਂਲੀ ਨੁਹਾਰ ਉਹ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਜੀਣ ਦਾ

ਲਾਰਾ ਦਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਦ ਭਰੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਕਰਦਾ,



ਰੱੁਸਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਅਤੇ ਮਨਮਨਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਦਰੂ ਸੀ- ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਿਰਆਂ ਨਾਲ

ਵੀਦਰੂ। ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜਵਤੰੀ ਦਾ ਬਟੂਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਮੁਲਾ ਜਾਦਂਾ ਏ।

ਇਕ ਿਦਨ ਸੋਹਣੀ ਮਹ ਵਾਲ ਲਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਚੋ ਚੋ ਪਦਾ ਰੂਪ ਮਹ ਵਾਲ ਤੜਪਾ ਿਗਆ।
ਉਸ ਆਪਣੀ ਿਦਲ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੇ ਫੋਲ ਸੱੁਿਟਆ।

”ਸੋਹਣੀਏ! ਮ ਤਰੇੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ ਦਸੇ ਛਡੱ ਿਦਤੱ।ੇ ਪਰ ਤੂੰ ਜੀਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ

ਮੰੂਹ ਗਲੱ ਵੀ ਨਹ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੌਤ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮ ਤਰੇੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਿਰਹਾ। ਕਝੁ ਰਿਹਮ

ਕਰ ਸੋਹਣੀ । ਕਝੁ ਤਰਸ ਕਰ ਹੁਸਨ ਪਰੀਏ।”

ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਿਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੜੌ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮਹ ਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਦਿਹਲੀਜ ਚੜ�ਾ ਿਦਤੱੀ।

”ਸੋਹਣੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦੀਸਾਰੀ ਦਲੌਤ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਿਵਚ ਏ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁਣ ਦਨੁੀਆਂ ਿਵਚ ਦਜੂਾ

ਕੋਈ ਨਹ ।”

”ਮਹ ਵਾਲਾ ਮ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤਰੇੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਤੱੀ ਐ, ਮ ਵਫਾ ਿਨਭਾਵਾਗਂੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾਗ ਨਹ

ਲੱਗਣ ਿਦਆਗਂੀ…।”

ਸੋਹਣੀ ਮਹ ਵਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲੇੇ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਿਮਲਣੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ।

ਬਲੇੇ ਿਵਚ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਹ ਵਾਲ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਕਈ ਖਚਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੁੜਕ ਿਗਆ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ

ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ:

ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਿਦਲ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ

ਲਗਦੇ ਨੇ ਬਲੋ ਿਪਆਰੇ

ਚੱਲ ਿਕਧਰੇ ਦੋ ਗਲੱਾਂ ਕਰੀਏ

ਬਿਹ ਕੇ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ

ਲੁਕ ਲੁਕ ਲਾਈਆਂ ਪ�ਗਟ ਹੋਈਆਂ



ਵਜ ਗਏ ਢੋਲ ਿਨਗਾਰੇ

ਸੋਹਣੀ ਆ ਜਾ ਨੀ

ਡੱੁਬਿਦਆਂ ਰੱਬ ਤਾਰੇ

ਤੁਲੇੱ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹ ਵਾਲ ਦੇ ਪ�ੇਮ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਿਮਲ ਗਈ. ਦੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਉਨਆਂ

ਪ�ਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹ ਵਾਲ ਚਾਕ ਜਵਾਬ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਉਨਾਂ ਗਜੁਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ

ਘਮੁਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦਤੱਾ।

ਸੋਹਣੀ ਮਹ ਵਾਲ ਲਈ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਮਹ ਵਾਲ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਵਰੈਾਗ ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਝੂਠੀ ਲੋਕ ਲਾਜ

ਨੇ ਦੋ ਿਪਆਰੇ ਿਵਛੋੜ ਿਦਤੱ,ੇ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ

ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੇ ਮਹ ਵਾਲ ਬਿਣਆ ਮਹ ਵਾਲ ਮਹ ਵਾਲ ਫਕੀਰ ਬਣ ਿਗਆ ਤੇ ਗਜੁਰਾਤ ਤ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਸੇ

ਇਕ ਮੀਲ ਦੀ ਦਰੂੀ ‘ਤੇ ਝਨਾਅ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਝੱੁਗੀ ਜਾ ਪਾਈ।

ਸੋਹਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਿਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਫਕੀਰ ਬਿਣਆ ਮਹ ਵਾਲ ਸੋਹਣੀ ਜਾ ਿਮਿਲਆ

ਤੇ ਉਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਗਰ ਝਨਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਮਲਣਾ ਨੀਯਤ ਕਰ ਿਲਆ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗਜ਼ੁਰਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰਿਦਆਂ ਤ ਚੋਰੀ ਉਠਦੀ ਤੇ ਇਕ ਮੀਲ ਬਲੇੇ ਦੇ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ

ਰਹੇ ਸੰੁਨਸਾਨ ਰਾਹਾਂ ਿਵਚ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮਹ ਵਾਲ ਜਾ ਿਮਲਦੀ। ਮਹ ਵਾਲ ਪਾਰ ਕਾਲੀ ਬਲੋੀ ਰਾਤ

ਿਵਚ ਝਨਾਅ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਦਾ। ਸਤਾਿਰਆਂ ਜੜੇ ਚੰਦਏੋ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਦੋ ਘਾਇਲ ਰੂਹਾਂ ਿਮਲਦੀਆ,ਂ

ਿਪਆਰੀਆ,ਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਕਰਦੀਆ।ਂ

ਇਕ ਰਾਤ ਝਨਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਮਹ ਵਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਚੱਕ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਟ ਚੀਰ ਸੱੁਿਟਆ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੈਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘੜਾ ਲੈ ਗਈ। ਘੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਝਨਾਅ ਪਾਰ

ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹ ਵਾਲ ਦੀ ਝੱੁਗੀ ਿਵਚ ਜਾ ਪੱੁਜੀ। ਮਹ ਵਾਲ ਸੋਹਣੀ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਭੱੁਲ ਿਗਆ, ”ਤੈ

ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੱ ਅੱਧਾ ਰਿਹ ਿਗਐ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕੜੀ ਿਨਕਲੀ , ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਬਲੋੀ

ਰਾਤ ਿਵਚ ਐਡੇ ਵਡੇੱ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਔਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਡੱੀ ਗਲੱ ਏ।” ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਰਆ



ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹ ਵਾਲ ਪਾਸ ਜਾਦਂੀ ਅਤੇ ਆ ਦੀ ਹੋਈ ਘੜੇ ਸਰਕੜੇ ਦੇ ਬਝੇੂ ਿਵਚ ਲੁਕੋ ਦਦੀ।

ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ

ਦੇ ਮਗਰ ਤਰੁ ਪਈ। ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆ ਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਿਦਤੱੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲੱ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਛਡੱੀ। ਸੋਹਣੀ ਦਿਰਆ ‘ਤੇ ਪੱੁਜੀ,

ਸਰਕੜੇ ਦੇ ਬਝੇੂ ਿਵਚ ਘੜਾ ਚੱੁਿਕਆ ਤੇ ਦਿਰਆ ਿਵਚ ਿਠੱਲ ਪਈ. ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਦਰੂ ਖੜ�ੀ ਸਭ ਕਝੁ ਤਕੱਦੀ

ਰਹੀ। ਸੋਹਣੀ ਕਝੁ ਸਮ ਮਗਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਤੇ ਘੜਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੁਕੋ ਿਦਤੱਾ। ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਛੋਪਲੇ-ਛੋਪਲੇ

ਕਦਮ ਸੋਹਣੀ ਤ ਪਿਹਲ ਘਰ ਪੱੁਜ ਗਈ।

ਿਦਨੇ ਨਨਾਣ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ , ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹ ਵਾਲ ਿਮਲਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ

ਜਾ ਸੁਣਾਈ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸੋਹਣੀ ਠੀ। ਬਾਹਰ ਘੁਪੱ ਹਨੇਰਾ ਪਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਬਦੱਲ ਛਾਏ

ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਦਰ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਿਖਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਕੜਕੜਾਈ। ਉਹਦਾ ਿਦਲ ਕੰਬ ਿਗਆ

ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਪੈਰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੋੜ।ੇ ਉਹਦਾ ਮਹ ਵਾਲ ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਿਪਆ ਸੀ… ਦਰੂ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਉਹਦਾ

ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਤਰੁ ਪਈ। ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹ ਸੀ ਪਦਾ। ਰਾਹ
ਿਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਿਖੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਿਡਗਦੀ ਢਿਹੰਦੀ, ਝਾੜੀਆ,ਂ ਝਾਿਫਆਂ ਿਵਚ

ਫਸਦੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਝਨਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪੱੁਜ ਗਈ। ਉਸ ਸਰਕੜੇ ਦੇ ਬਝੇੂ ਿਵਚ ਘੜਾ ਚੱੁਕ ਿਲਆ। ਘੜੇ

ਉਸ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟਣੁਕਾ ਕੇ ਵਿੇਖਆ, ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਗੀ ਟਣੁਕਾਰ ਨਹ ਸੀ।ਆਹ! ਿਕਸੇ ਪਾਪੀ

ਨੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਚੱਾ ਰੱਖ ਿਦਤੱਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਵ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦਤੱੀ ਸੀ।

ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਮਹ ਵਾਲ ਦੀ ਝੱੁਗੀ ਿਵਚ ਦੀਵਾ ਿਟਮਟਮਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹ ਵਾਲ ਸੁਰੀਲੀ ਬਸੰਰੀ ਦ ਤਾਲਾਂ ਤੇ

ਿਪਆਰੇ ਬਲੋ ਗਾ ਦਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਰਲੇ ਕੰਢੇ ਸੋਹਣੀ ਕਚੱਾ ਘੜਾ ਚੱੁਕੀ ਸੋਚਾਂ ਿਵਚ ਡੱੁਬੀ ਖੜ�ੀ ਸੀ। ਿਵਚਕਾਰ
ਦਿਰਆ ਪੂਰੇ ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਅਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਰਾਂ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ।

”ਕੀ ਹੋਇਆ ਘਿੜਆ ਤੂੰ ਪੱਿਕ ਕਚੱਾ ਬਣ ਿਗ । ਮ ਿਪੱਛੇ ਨਹ ਪਰਤਾਗਂੀ, ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂੀ। ਮ

ਮਰਦ ਜਾਤ ਪਾਸ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹ ਖੱਟਾਗਂੀ।ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾ ਿਨਭਾਵਾਗਂੀ, ਚਾਹੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਿਜਦੰ ਵੀ ਿਕ

ਨਾ ਵਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵ…ੇ”



ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦਨੋ ਹੱਥ ਜੜੋੇ ਤੇ ਕਚੇੱ ਘੜੇ ਨਾਲ ਦਿਰਆ ਿਵਚ ਿਠੱਲ ਪਈ:

ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਿਲਸ਼ਕਣ ਤਾਰੇ

ਕਚੇੱ ਘੜੇ ‘ਤੇ ਮ ਤਰਦੀ

ਵਖੇ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰ

ਤਰੇੀ ਆਸ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੀ

ਮੰੂਹ ਜ਼ਰੋ ਪਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਚਆਂ ਨੇ ਿਕਥੱ ਠਿਹਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਅਜੇ ਥੋੜ�ੀ ਦਰੂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਘੜਾ

ਖੁਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ… ਹੋਰ ਕਝੁ ਗਜ਼ ਵਧੀ… ਕਿਹਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ…।

”ਮਹ ਵਾਲਾ… ਮਹ ਵਾਲਾ…. ਆ ਿਮਲ ਲੈ ਮਹ ਵਾਲਾ… ‘ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਆੁਚ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ

ਤਜ਼ੇ ਲਿਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।

ਬੜੇ ਜ਼ਰੋਾਂ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਕੜਕੀ। ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਿਲਸ਼ਕਾਰੇ ਿਵਚ ਮਹ ਵਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਘਲੋ ਕਰਦੀ ਸੋਹਣੀ

ਵਖਾਈ ਿਦਤੱੀ।

”ਸੋਹਣੀ ਿਦਲ ਨਾ ਛਡੱ , ਮ ਆਇਆ।” ਮਹ ਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਰੋ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਰਆ

ਿਵਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦਤੱੀ।

ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਝਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵਚਕਾਰ ਪੱੁਿਜਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਿਲਸ਼ਕਾਰੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਤ

ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦਰੂੀ ‘ਤੇ ਰੁੜ�ੀ ਜਾਦਂੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕੱੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੋ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਸੁੇਰਤ ਸੋਹਣੀ ਫੜ

ਿਲਆ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਵਲੱ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਰਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਚਿੜ�ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹ ਸੀ

ਜਾ ਰਹੀ। ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਦਿਰਆ ਅਜੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੜੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਅਧ-

ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਿਗਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਕਿਹਰਾਂ ਭਰੀ ਲਿਹਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸਮੇਤ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।

ਮਹ ਵਾਲ ਦੀ ਝੱੁਗੀ ਿਵਚ ਿਟਮਟਮਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਿਚਰੋਕਣਾ ਬੁਝੱ ਚੱੁਕਾ ਸੀ।

ਿਜਸ ਿਸਦਕ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ�ੀਤ ਿਨਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਅੱਜ ਵੀ

ਉਸ ਦੇ ਿਸਦਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ�ਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:-



ਸੋਹਣੀ ਜਹੀ ਿਕਸੇ ਪ�ੀਤ ਕੀ ਕਰਨੀ

ਉਹਦੀ ਪ�ੀਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ

ਿਵਚ ਝਨਾਵਾਂ ਦੇ

ਸੋਹਣੀ ਆਪ ਡੱੁਬੀ ਰੂਹ ਤਰਦੀ
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ਰਡੋਾ ਜਲਾਲੀ-ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

'ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ' ਿਦਲ ਹੂਲਵ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। 17ਵ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ

ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਲਾਲ ਿਸੰਙੀ ਿਵਖੇ ਵਾਪਰੀ। ਿਕਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਟੂਾ ਗਜੁਰਾਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ

ਿਕਸੇੱ ਜੜੋੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਿਕਿੱਸਆਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡਾ ਜਲਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ

ਗਾ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਲਖ ਬਖ਼ੁਾਰੇ ਦਾ ਜਮੰਪਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੈਾਗ ਿਵਚ ਫ਼ਕੀਰ ਬਿਣਆ ਰੋਡਾ ਪਾਕ ਪਟਣ ਹੰੁਦਾ

ਹੋਇਆ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਲਾਲ ਿਸੰਙੀ ਆਣ ਪੱੁਜਾ। ਿਪੰਡ ਤ ਅੱਧ ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦਰੂੀ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਲੱ

ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੁਹਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਗ਼ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਗ਼ ਿਵਚ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।

ਫਕੀਰ ਇੱਕੀ-ਬਾਈ ਵਰੇ ਦਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਆੁਨ ਸੀ। ਗਰੂੇਏ ਕਪੱੜੇ ਉਹਦੇ ਿਸਓ ਿਜਹੇ ਦਗ਼-ਦਗ਼ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ

ਬਣ-ਬਣ ਪਦੇ ਸਨ। ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਝੱਿਲਆ ਨਹ ਸੀ ਜਾਦਂਾ। ਇਕ ਅਨਖਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਟਪਕ

ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਜਾਦਂੀਆਂ ਸਨ।

ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ

ਿਪਆਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਗਆੁਚ ਗਈ, ਰੋਡੇ ਮੰਤਰ

ਪਿੜ�ਆ, ਮੱਝ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੀਲੇ ਜਾ ਖੜ�ੀ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਗਊ ਨੇ ਦੁਧੱ ਨਾ ਿਦਤੱਾ, ਫ਼ਕੀਰ ਨੇ ਪੇੜਾ ਕੀਤਾ,

ਗਊ ਧਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਿਕਸੇ ਦਾ ਜਆੁਕ ਿਢੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਰੋਡੇ ਝਾੜਾ ਝਾਿੜਆ, ਮੰੁਡਾ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ। ਇਸ

ਪ�ਕਾਰ ਰੋਡੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਘਰ-ਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰੋਡੇ ਪੂਜਣ

ਲੱਗ।ੇ ਮਾਈਆਂ ਬਣ-ਸੰਵਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਦਂੀਆ।ਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲਈ ਰੋਡੇ ਪਾਸ

ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗਦੀਆ।ਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖੱ-ਸੱੁਖ ਫੋਲਦੀਆ।ਂ ਰੋਡਾ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਿਹਦ ਿਜਹੇ ਿਮੱਠੇ ਬਲੋ

ਬਲੋਦਾ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਮੋਹੇ ਜਾਦਂਾ।

ਇਸੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਭੱਰੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਹ ਜਿਚਆ

ਨਹ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹ ਸੀ ਿਲਆ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਲਾਲੀ ਿਪੰਡ ਦਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਸੱਦਦੇ



ਸਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਨਾਲ ਤਲੁਨਾ ਿਦਦੰੇ ਸਨ,

ਜਲਾਲੀਏ ਲੁਹਾਰੀਏ ਨੀ

ਕੀ ਤੂੰ ਪਰੀ ਪਹਾੜ ਦੀ

ਕੀ ਅਸਮਾਨੀ ਹੂਰ।

ਸੁਹਣੀ ਿਦਸੱ ਫੱੁਲ ਵਾਗਂ

ਤਥੈ ਮੈਲ਼ ਰਹੀ ਏ ਦਰੂ।

ਤੈ ਵਖੇਣ ਆ ਦੇ

ਹੋ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਚੂਰ।

ਤਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਝੱਲਦਾ

ਤਰੇਾ ਏਡਾ ਚਮਕੇ ਨੂਰ।

ਘਰ ਲੁਹਾਰਾਂ ਜਮੰੀ

ਿਜਵ ਕਲੱਰ ਗਾ ਰੱੁਖ।

ਜੀਵਨ ਤੈ ਵਖੇ ਕੇ

ਤੇ ਭੱੁਲਣ ਸਾਰੇ ਦੁਖੱ।

ਫਟਕਣ ਪੰਛੀ ਵਖੇ ਕੇ

ਤਰੇਾ ਸੁਹਣਾ ਮੱੁਖ।

ਜੇ ਵਖੇੇ ਿਵਚ ਸੁਹਾਂ ਦੇ

ਤਰੇੀ ਵੀ ਲਿਹਜੇ ਭੱੁਖ।

ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਡੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸੁਣੀ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ ਿਵਚ ਜਾ



ਪੱੁਜੀ। ਰੋਡਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਿਸਮਰਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਠੈ ਗਈਆ।ਂ ਰੋਡੇ ਅੱਖ ਨਾ

ਝਮਕੀ। ਬਸ ਮਸਤ ਿਰਹਾ।

ਜਲਾਲੀ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰੋਡੇ ਵਲੱ ਤਕੱਦੀ ਰਹੀ, ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਬਖੇਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਰਾਗਂਲਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ

ਸਾਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਜਾਿਪਆ। ਹੁਸਨ ਦਾ ਬੁਤੱ ਬਿਣਆ ਰੋਡਾ, ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਿਦਲ ਿਵਚ ਲਿਹ ਿਗਆ।

ਜਲਾਲੀ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਖੜੋ ਗਈਆ।ਂ ਰੋਡੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ। ਸਾਹਮਣੇ

ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ ਜੜੋੀ ਖੜ�ੀ ਸੀ।

ਗਲੁਾਬ ਦੇ ਫੱੁਲ ਵਾਗਂ ਿਖਿੜਆ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਮੁਖੜਾ ਰੋਡੇ ਦੀ ਿਬਰਤੀ ਉਖੇੜ ਿਗਆ। ਰੋਡਾ ਸੁਆਦ-

ਸੁਆਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਲਾਲੀ ਰੋਡੇ ਿਵਚ ਖੋਈ ਰਹੀ। ਸਵਰੇ ਹੰੁਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਬਾਗ ਿਵਚ ਆ ਰੋਡੇ

ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਗਲ਼ ਬਾਹ ਪਾ ਲਈਆ।ਂ

“ਰੋਿਡਆ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਜਾਦੂ ਧੂੜ ਿਦਤੱ.ੈ.. ਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਸ ਨਹ ਸਕੀ। ਤਰੇੇ ਿਖਆਲਾਂ ਿਵਚ

ਮਗਨ ਰਹੀ ਆ।ਂ” ਹੁਸਨ ਮਚਿਲਆ।

“ਹੁਸਨ ਪਰੀਏ! ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਿਵਚ ਰੱਬ ਪਾ ਿਲਆ ਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤਰੇੇ ‘ਚ ਮੈ

ਦਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਿਪਆ ਆ ਦਾ ਏ। ਜਦ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗਈ , ਮੈ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ

ਗਈ , ਜਾਣ ਸੱਤੇ ਬਿਹਸ਼ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਿਵਚ ਨੇ।” ਰੋਡਾ ਹੁਸੀਨ ਤ ਹੁਸੀਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।

“ਰੋਿਡਆ ਅੱਜ ਅਸ ਿਦਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ । ਿਕਧਰੇ ਮੇਰਾ ਕਚੱ ਿਜਹਾ ਿਦਲ ਤੜੋ ਕੇ

ਅਗਾਹਂ ਨਾ ਟਰੁ ਜਾਵ ।”

“ਜਲਾਲੀਏ... ਇਹ ਕੀ ਆਹਂਦੀ ਤੂ।ੰ ਮ ਏਥ ਟਰੁ ਜਾਵਾਗਂਾ! ਇਕੋ ਇਕ ਿਦਲ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੱਸ ਿਲਆ

ਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਏ ਇਸ ਦਨੁੀਆਂ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ , ਭਲਾ ਮ ਤੈ ਿਕਵ ਛਡੱ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ

ਿਜ਼ਦੰਗੀ , ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ । ਡਰ ਹੈ ਜਲਾਲੀਏ... ਿਕਧਰੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤ ਡਰਦੀ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰਾ

ਮੱੁਖ ਮੈਥ ਨਾ ਮੋੜ ਲਵ ।”

“ਮੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਹੰੁ ਰੋਿਡਆ। ਮ ਲੱਗੀਆਂ ਤੜੋ ਿਨਭਾਵਾਗਂੀ। ਮਰ ਜਾਵਾਗਂੀ ਪਰ ਿਪਛਾਹਂ ਨਹ

ਪਰਤਾਗਂੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕਸਾਰ ਸੁਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਿਰਆ ਕਰ । ਅਹੁ ਕੋਈ ਆ ਦਾ ਿਪਆ ਏ,

ਆਹ ਸਾਂਭ ਲੈ ਮੇਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ...।” ... ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਛਲੱਾ ਰੋਡੇ ਦੀ ਗਲ 'ਤੇ ਸੀ।



ਜਲਾਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਪੱੁਜਦੀ, ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਰੋਡੇ ਦਾ ਜਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ,

ਉਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਜਾਇਕੇ ਰੋਜ਼ ਿਮਲਦੀ

ਿਬਨਾਂ ਿਮਲੇ ਦੇ ਨਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜੀ।

ਹੋਏ ਘੜੀ ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਵਾਗਂ ਸੂਲੀ

ਜਾਨ ਹਵਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ।

ਿਬਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ

ਜੀਹ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਸਾਰ ਹੈ ਜੀ।

ਹੋਈ ਭੱੁਜ ਮਨੂਰ ਲੁਹਾਰ ਬਚੱੀ

ਬਣੇ ਘੜੀ ਦਾ ਜੁਗੱ ਚਾਰ ਹੈ ਜੀ।

ਹੰੁਦੇ ਨਾਗ਼ ਮਲੂਮ ਨੇ ਪੂਣੀਆਂ ਦੇ

ਜਦ ਕਤੱਣ ਜਾਏ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੀ।

ਪਾਇਆ ਭੱਠ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕਢੱਣੇ

ਪਦੀ ਭੱੁਲ ਕੇ ਨਾ ਇਕ ਤਾਰ ਹੈ ਜੀ।

ਿਮਲੇ ਜਦ ਜਲਾਲੀ ਜਾ ਯਾਰ ਤਾ

ਓਦ ਵਸਦਾ ਿਦਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੀ।

ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਵਚ ਨਾ ਿਚੱਤ ਲੱਗੇ

ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਅਤੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਜੀ।

(ਿਕਸ਼ੋਰ ਚੰਦ)

ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਕਦ ਛੁਪਾਇਆਂ ਛੁਪਦੇ ਨੇ। ਜਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਿਛੜ ਪਈ।



ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਉਡਦੀ-ਉਡਦੀ ਿਭਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਪ�ਵਾਨ ਨਾ

ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਲਕੋਈ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲੀ ਲੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ

ਉਹ ਿਪਛਾਹਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਿਕਥੇੱ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕਝੁ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਨਾਂ ਜਲਾਲੀ

ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱਾ।

ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਬਦੰ ਹੋ ਿਗਆ... ਓਧਰ ਰੋਡਾ ਵੀ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਮੁਖੜਾ ਤਕੱਣ

ਲਈ ਬਕੇਰਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਹਨੇ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱੀ।
ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੈਰਾਤ ਲਏ ਿਬਨਾਂ ਅਗਾਹਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਪੱੁਟਦਾ। ਗਲੱ ਏਥ ਤਕੱ ਅੱਪੜ ਗਈ ਿਕ ਇਕ

ਿਦਨ ਉਹਨੇ ਜਲਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੈਰਾਤ ਲੈਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅੜੀ ਰਹੀ... ਸਾਧਾਂ

ਦਾ ਹਠ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐ... ਰੋਡਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧੂਣਾ ਤਪਾ ਕੇ ਬਠੈ ਿਗਆ, ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ

ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਿਨਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਧੂਣਾ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤਰੇੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ। ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਿਖਆ ਪਰ ਰੋਡਾ

ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਤੜਫ ਿਰਹਾ ਸੀ,

ਿਕਥੱ ਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ

ਜਾਣਾ ਿਕਹੜੇ ਦਸੇ ਵੇ ਫ਼ਕੀਰਾ

ਭਲਾ ਵੇ ਦਲਾਿਲਆ ਵੇ ਰੋਿਡਆ।

ਪੱਛਮ ਤ ਨੀ ਮ ਆਇਆ

ਜਾਣਾ ਦਖੱਣ ਦਸੇ ਨੀ ਲੁਹਾਰੀਏ

ਭਲਾ ਸਾਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਗਰੋੀਏ।

ਜੇ ਤੂੰ ਭੱੁਖਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੇ

ਲੱਡੂਆ ਿਦਨੰੀ ਆਂ ਮੰਗਾ



ਵੇ ਫ਼ਕੀਰਾ...।

ਭਲਾ ਵੇ ਦਲਾਿਲਆ ਵੇ ਰੋਿਡਆ।

ਨਾ ਮ ਭੱੁਖਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੀ

ਲੈਣਾ ਤਰੇਾ ਦੀਦਾਰ ਨੀ ਲੁਹਾਰੀਏ

ਭਲਾ ਸਾਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਗਰੋੀਏ।

ਜੇ ਤੂੰ ਿਪਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇ

ਦਧੂੁਆ ਿਦਨੰੀ ਆਂ ਮੰਗਾ ਵੇ ਫਕੀਰਾ

ਭਲਾ ਵੇ ਦਲਾਿਲਆ ਵੇ ਰੋਿਡਆ।

ਨਾ ਮ ਿਪਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੀ

ਲੈਣਾ ਤਰੇਾ ਦੀਦਾਰ ਨੀ ਲੁਹਾਰੀਏ

ਭਲਾ ਸਾਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਗਰੋੀਏ।

ਜੇ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਬਸਤਰ ਦਾ ਵੇ

ਬਸਤਰ ਿਦਨੰੀ ਆਂ ਸਮਾ

ਵੇ ਫਕੀਰਾ



ਭਲਾ ਵੇ ਦਲਾਿਲਆ ਵੇ ਰੋਿਡਆ।

ਨਾ ਮ ਨੰਗਾ ਬਸਤਰ ਦਾ ਨੀ

ਲੈਣਾ ਤਰੇਾ ਦੀਦਾਰ ਨੀ ਲੁਹਾਰੀਏ

ਭਲਾ ਸਾਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਗਰੋੀਏ।

ਜੇ ਤੂੰ ਭੱੁਖਾ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਵੇ

ਿਵਆਹ ਿਦਨੰੀ ਆਂ ਕਰਵਾ

ਵੇ ਫਕੀਰਾ

ਭਲਾ ਵੇ ਦਲਾਿਲਆ ਵੇ ਰੋਿਡਆ।

ਨਾ ਮ ਭੱੁਖਾ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਨੀ

ਲੈਣਾ ਤਰੇਾ ਦੀਦਾਰ ਨੀ ਲੁਹਾਰੀਏ

ਭਲਾ ਸਾਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਗਰੋੀਏ।

ਦਰ ਿਵਚ ਧੂਣਾ ਚੱੁਕ ਲੈ ਵੇ

ਬਾਹਰ ਆਜੂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ

ਵੇ ਫਕੀਰਾ

ਭਲਾ ਵੇ ਦਲਾਿਲਆ ਵੇ ਰੋਿਡਆ।



ਦਰ ਿਵਚ ਧੂਣਾ ਨਾ ਚੱੁਕਣਾ ਨੀ

ਲੈਣਾ ਤਰੇਾ ਦੀਦਾਰ ਨੀ ਲੁਹਾਰੀਏ

ਭਲਾ ਸਾਲੂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਗਰੋੀਏ।

ਰੋਡੇ ਨੇ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਿਗ ਧੂਣਾ ਨਾ ਚੱੁਿਕਆ। ਗੁਸੇੱ ਿਵਚ ਆਏ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ

ਮਾਰ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਸੱੁਿਟਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮ ਸੁਹਾਂ ਨਦੀ ਿਵਚ ਹੜ�ਾ ਆਏ। ਕਦੁਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ

ਨਹ , ਰੋਡਾ ਨਦੀ ਿਵਚ ਬਚ ਿਨਕਿਲਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਭਲਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਧੂਣਾ

ਤਪਾ ਿਦਤੱਾ।

ਜਲਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਰੜੀ ਪਈ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰੋਡੇ ਦੇ ਦਬੁਾਰਾ ਮੁੜ ਆਣ 'ਤੇ

ਐਨਾ ਗੁਸੱਾ ਚਿੜ�ਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟਕੁੜ-ੇਟਕੁੜੇ ਕਰ ਕੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਮਗਰ ਜਲਾਲੀ ਵੀ

ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।

ਇਸ ਪ�ੀਤ ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਸਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਜਲਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਡੇ ਗਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ

ਧੂਣਾ ਤਾਪਦੇ ਰੋਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਰੋਿਡਆ ਤਰੇੀ ਜਲਾਲੀ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਿਬਮਾਰ ਪਈ ਹੈ,

ਹਕੀਮ ਆਹਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਐ ਜੇ ਉਹ ਿਕਧਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁਧੱ ਿਮਲ ਜਾਵ।ੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ
ਦੁਧੱ ਿਲਆ ਦਵੇ ਤਾਂ ਅਸ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦਵੇਾਗਂ।ੇ”

ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰੋਡਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਦੁਧੱ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਜਗੰਲਾਂ ਵਲ ਨੱਸ ਟਿੁਰਆ।

ਜਦ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਿਵ ਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡਾ ਰੋਡਾ

ਕਕੂਦੀ ਰੋਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਗੰਲ ਿਵਚ ਜਾ ਪੱੁਜੀ। ਜਗੰਲ ਿਵਚ ਦਵੋ ਿਮਲ ਪਏ, ਜਾਂ ਦਵੋਾਂ ਜਗੰਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ

ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਝੁ ਨਹ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇਸ ਪ�ੀਤ ਗਾਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੇ ਅਜੇ

ਤੀਕਰ ਨਹ ਿਵਸਾਿਰਆ। ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਗੀਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੇਿਤਆਂ ਿਵਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਰਾ ਹੈ।

(ਸੁਖਦਵੇ ਮਾਦਪੁਰੀ)



Qazi Da Faisala-Arabi Lok Kahani

ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ-ਅਰਬੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗ਼ਦਾਦ ਿਵਚੱ ਇਸਾਕ ਨਾਂ ਦਾ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗਰੂੁ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ

ਸੰੁਦਰ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਵਡੱੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਦਰੂ-ਦਰੂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸਾਕ ਨੇ ਉਸ

ਦਾ ਨਾਂ ਗਲੁਅਨਾਰ ਰੱਿਖਆ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਫ਼ਕੀਰ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਣ ਇਸਾਕ ਦੇ ਬਹੇੂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫ਼ਕੀਰ

ਜਿੋਤਸ਼-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਗਆਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਲੁਅਨਾਰ ‘ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਲੁਅਨਾਰ ਦੇ ਿਪਤਾ

ਬਲੁਾਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, ”ਤਹੁਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵਡੱਾ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵਗੇਾ।”

ਇਸਾਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ”ਤਸੁ ਜੋ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਿਵਚੱ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਲਈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਕਾ ਵੀ ਨਹ ਿਮਲ ਸਕੇਗਾ।” ਫ਼ਕੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ, ”ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਕਦੁਰਤ

ਨਾਲ ਸਭ ਕਝੁ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਵ ਹੋਵਗੇਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮ ਨਹ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇਸ ਿਪਆਰੀ ਬਟੇੀ ਦੇ ਹੱਥ

ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਗੇਾ।” ਫ਼ਕੀਰ ਐਨੀ ਗਲੱ ਕਿਹ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਗਲੁਅਨਾਰ ਿਜ -ਿਜ ਵਡੱੀ ਹੰੁਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਇਸਾਕ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਫ਼ਕੀਰ

ਦੀ ਗਲੱ ਉਸ ਝੂਠੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਗਲੁਅਨਾਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜ ਤਾਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ

ਿਤਆਰ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵਚੱ

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚੱ ਸਭ ਤ ਵਧੱ ਚਲਾਕ ਹੋਵਗੇਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਗਲੁਅਨਾਰ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦਵੇਗੇਾ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ। ਉਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵਚੱ ਅਲੀ ਤੇ ਵਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ।
ਅਲੀ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਵਲੀ ਜਬੇਕਤਰਾ। ਜਦ ਇਸਾਕ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਆਪਣੀ ਗਲੱ ਦਸੱੀ, ਅਲੀ ਅਤੇ ਵਲੀ

ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਯਗੋਤਾ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਤਰੁ ਪਏ।

ਉਹ ਦਵੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੱ ਗਏ। ਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਜੂੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਵੋ ਜਣੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ

ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੌਕਾ ਦਖੇ ਕੇ ਵਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਬੇ ਿਵਚੱ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ

ਬਟਆੂ ਕਢੱ ਿਲਆ। ਵਪਾਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਗਆ। ਉਸ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ



ਿਨਕਲੀਆ।ਂ ਇਸਾਕ, ਅਲੀ ਅਤੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਵਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ,

”ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚੱ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਹੜੀ ਗਲੱ ਹੈ?

ਿਜਸ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਟਆੂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱੁਪ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹ ਬਠੇੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵਗੇਾ,

ਿਪੱਟੇਗਾ। ਫੇਰ ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੜਆ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

ਇਸਾਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ”ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਗਾ?”

ਵਲੀ ਬਿੋਲਆ, ”ਮ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਥੇ ਮ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਬਟਏੂ

ਦਾ ਮਾਲਕ ਮ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਬਟਆੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਾਜ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਮੈ ਬਟਆੂ ਦੇ ਦਵੇਗੇਾ।”

ਐਨਾ ਕਿਹ ਕੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬਟਏੂ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਪੱਿਲ ਵੀਹ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵੀ

ਉਸ ਿਵਚੱ ਰੱਖ ਿਦਤੱੀ ਿਜਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦਵੋ ਜਣੇ ਫੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਥੇ ਹੀ ਘੁਮੰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਬੇ ਕਟੇੱ

ਜਾਣ ਦਾ ਭੋਰਾ ਇਲਮ ਨਹ ਸੀ। ਦਵੋ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਲੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਖੇ ਕੇ ਬਟਆੂ ਫੇਰ ਉਸ

ਦੀ ਜਬੇ ਿਵਚੱ ਮਲਕੜੇ ਿਜਹੇ ਪਾ ਿਦਤੱਾ। ਫੇਰ ਝਟਪਟ ਉਸ ਧੌਣ ਤ ਫੜ ਕੇ ਚੀ- ਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ,

”ਦਖੋੇ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਟਆੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।”

ਕਝੁ ਆਦਮੀ ਦਵੋਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਵੋਾਂ ਦੀ ਗਲੱ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਫੇਰ ਉਹ

ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ”ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈ ਦਸੋੱ, ਤਹੁਾਡੇ ਬਟਏੂ ਿਵਚੱ ਕੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੀ ਗਲੱ ਸੱਚੀ

ਿਨਕਲੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਬਟਆੂ ਹੈ।”

ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ”ਹਜ਼ਰੂ ਮੇਰੇ ਬਟਏੂ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਸਨ।”

ਵਲੀ ਬਿੋਲਆ, ”ਨਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਿਹਬ, ਬਟਆੂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ

ਤ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਬਟਏੂ ਿਵਚੱ ਹੈ ਿਜਸ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਟਆੂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੇਖਆ ਤਾਂ ਵਲੀ ਦੀ ਗਲੱ ਸਹੀ ਿਨਕਲੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਟਆੂ ਉਸ ਦੇ ਿਦਤੱਾ। ਹੁਣ
ਅਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਬਿੋਲਆ, ”ਮੇਰੇ ਦਸੋਤ ਵਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਚੱ ਘਟੱਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ”



ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਵੋ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਪੱੁਜ।ੇ ਵਾਹਵਾ ਸੰਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਿਰਆ ਹੋਇਆ

ਸੀ। ਅਲੀ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮਹੱਲ ਿਵਚੱ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਵਲੀ ਵੀ ਆ

ਿਗਆ। ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ‘ਤੇ ਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਸੁਲਤਾਨ ਪੈਰ ਮਲਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨ ਦ ਆ ਦੀ ਸੀ।

ਅਲੀ ਨੇ ਝਟਪਟ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੰੂਹ ‘ਤੇ ਧਿਰਆ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕਸੱ ਕੇ ਬਨੰ

ਿਦਤੱ।ੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚੱ ਕਪੱੜਾ ਤੁਨੰ ਿਦਤੱਾ ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਉਸ

ਦੀ ਥਾਂ ਬਠੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੱੁਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦਖੇ

ਿਲਆ। ਅਲੀ ਸੇਵਕ ਿਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚੱ ਬਿੋਲਆ, ”ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਨ ਦ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ

ਮਜ਼ਦੇਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾ?ਂ”

ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, ”ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ।”

ਅਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਲੁਅਨਾਰ, ਇਸਾਕ, ਵਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਿਜਵ

ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਵ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਨਾਂ

ਬਦਲ ਿਦਤੱਾ। ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨ ਦ ਆ ਗਈ। ਅਲੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਜੁਤੱੀ ਚੱੁਕ

ਲਈ ਅਤੇ ਚੱੁਪਚਾਪ ਉਹ ਦਵੋ ਮਹੱਲ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੱੁਜ।ੇ ਅਲੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ

ਦੀਆਂ ਜੁਤੱੀਆਂ ਇਸਾਕ ਿਵਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਵਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

ਿਦਤੱੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸਾਕ ਨੇ ਗਲੁਅਨਾਰ, ਅਲੀ ਸਪ ਿਦਤੱੀ।

ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸ ਕੇ ਉਿਠਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੜਾ ਗੁਸੱਾ ਆਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਿਕਥੇੱ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ
ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਆਖਰ ਉਹ ਪਲੰਘ ਹੇਠ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ

ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ”ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਲੱ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਿਵਚੱ ਆ

ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁਤੱੀਆਂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ ਉਸ ਦਾ ਜਰੁਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਬਖੌੇਫ਼ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ

ਿਵਚੱ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵ।ੇ”

ਅਲੀ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਤੱੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਇਨਾਮ ਿਦਤੱਾ

ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾ ਿਦਤੱਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਐਨਾ ਚਲਾਕ ਕੋਤਵਾਲ ਹੋਵਗੇਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ

ਬਚ ਨਹ ਸਕੇਗਾ।
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ਬਾਰਾਂ ਭਡੂੇ-ਰਮੋਾਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਰਾਜਾ ਸਟੀਫ਼ਨ ਘੁਮੰਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਤ ਿਵਹਲ ਿਮਲਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ

ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਿਮਲਦਾ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੇਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਬੁਢੱਾ ਆਦਮੀ ਖੇਤ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬੁਢੇੱ ਿਕਹਾ, ‘‘ਬਾਬਾ, ਜੇ ਤਸੁ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਰੇੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਿਦਦੰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ

ਤਹੁਾ ਐਨੀ ਦਰੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਦੀ।’’

ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਰਾਜੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਬੜੀ ਦਖੁੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚੱ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਰਾਜਨ, ਮ ਤਾਂ ਜਲਦੀ

ਜਾਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮ ਸਵਰੇੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹ

ਿਦਤੱਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹ ਿਗਆ।’’

ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਬੁਢੇੱ ਦੇ ਛੇ ਬਚੇੱ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵਚੱ ਹੀ ਰੱਬ ਿਪਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਬਚੱਾ

ਬਿਚਆ ਸੀ। ‘‘ਓਹ, ਮੈ ਬਹੱੇਦ ਦੁਖੱ ਹੈ।’’, ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਿਫਰ ਪੱੁਿਛਆ, ‘‘ਇਸ ਵਾਰ ਤਹੁਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਤਹੁਾ ਆਪਣੀ

ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ?’’ ‘‘ਰਾਜਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ

ਜਹਾਜ਼ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਿਫਰ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹ ਹੋਵਗੇੀ। ਹਾ,ਂ ਜੇ ਉਹ ਅੱਧਾ

ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ੂਬ ਹੋਵਗੇੀ।’’ ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇ ਹੋਏ

ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ।

‘‘ਹਾ,ਂ ਤਹੁਾਡੀ ਇਹ ਗਲੱ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ।’’ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਢੇੱ ਦੀ ਬਝੁਾਰਤ ਭਰੀ ਗਲੱ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ।

‘‘ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਮ ਕਦੀ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਭੇਡੂ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤਸੁ ਉਨਾਂ ਕਟੱ ਸਕੋਗ।ੇ’’ ਰਾਜੇ ਨੇ

ਤਰੁਦ-ੇਤਰੁਦੇ ਪੱੁਿਛਆ।



‘‘ਹਾ-ਂਹਾ,ਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਲੋੱ, ਮ ਉਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟੱ ਦ ਗਾ।’’ ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਿਕਹਾ।

ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬੁਢੇੱ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਬਿੇਸਰ-ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਕਤਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਉਸ ਉਜਡੱ

ਬੁਢੇੱ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਸੱਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਸੱਧ-ਪੱਧਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਬਤੇਕੁਾ ਜਵਾਬ ਿਦਦੰਾ ਸੀ। ਕਝੁ

ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਲੁਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱੁਿਛਆ, ‘‘ਜਦ ਅਸ

ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਘੁਮੰਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਬੁਢੇੱ ਿਮਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੱੁਛਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ

ਨੇ ਤਾਂ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹ ਿਦਤੱਾ। ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ?ਉਹ

ਬੁਢੱਾ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ?’’

ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚ ਿਵਚੱ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਲੇੋ, ‘‘ਰਾਜਨ, ਭਲਾ ਇਹ ਅਸ ਿਕਵ ਦਸੱ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਬੁਢੱਾ ਕੀ

ਕਿਹਣਾ ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ?’’

‘‘ਚਲੋ, ਿਫਰ ਦਸੋੱ, ਉਹ ਿਕਸ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਿਨਰਭਰ

ਹੈ?’’ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਿਵਚੱ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮ ਵੀ ਕਝੁ ਨਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਐਨੀ ਉਮਰ ਿਵਚੱ ਆ ਕੇ ਉਹ

ਥੋੜ�ਾ ਸਨਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਿਕਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦਣੇਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?’’ ਇੱਕ ਨੇ

ਤਰ ਿਦਤੱਾ।

ਰਾਜੇ ਗੁਸੱਾ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਖਝ ਕੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਿਫਰ ਤਸੁ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਸੁ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਿਨੱਕੀ

ਿਜਹੀ ਗਲੱ ਨਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਕਲ ਿਵਚੱ ਨਹ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਨਹ ?’’

ਮੰਤਰੀ ਹੱਕੇ-ਬਕੇੱ ਰਿਹ ਗਏ। ਕੀ ਕਿਹੰਦ।ੇ

‘‘ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਭੇਡੂ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕਟੱ ਦਏਗਾ।’’ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਧੱੀ ਘੁਮੰ ਗਈ। ਬਾਰਾਂ ਭੇਡੂਆਂ ਘਲੱਣ ਦੀ ਗਲੱ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਤ ਪੱੁਛ

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਭੇਡੂ ਿਕਹੜੇ ਸਨ।



ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵਚੱ ਕਝੁ ਨਹ ਿਪਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਬਿੇਸਰ-ਪੈਰ ਦੀਆਂ

ਗਲੱਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰ ਦਣੇ। ਉਹ ਿਸਰ ਸੱੁਟੀ ਚੱੁਪ-ਚਾਪ ਖੜ�ੇ ਰਹੇ।

‘‘ਮ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤਸੁ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਮੈ ਦਸੋੱ। ਮ ਤਹੁਾ ਿਤਨੰ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਿਦਦੰਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਮੈ ਤਰ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਸੇੱ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਸੁ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ।’’ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਤਓੜੀਆਂ ਪਾ

ਕੇ ਿਕਹਾ।

ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਿਹਣ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਬੁਢੇੱ

ਬੁਧੱੀਮਾਨ ਮੰਨ ਿਲਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ ਗਲੱਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਬੁਢੇੱ ਤ ਪੱੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ

ਦਣੇਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਧੱੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਭਿਵਖੱ ਦਸੱਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫਿੜਆ।
ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਤਾਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਛਾਣ ਸੱੁਟੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਬਅੇਰਥ।

ਰਾਜੇ ਦਾ ਿਦਤੱਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਗਜ਼ੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਬਿਚਆ ਸੀ,

ਉਨਾਂ ਗਲੱਾਂ ਦਾ ਤਰ ਉਸੇ ਬੁਢੇੱ ਤ ਪੱੁਛਣਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਿੱਲਆ।

ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆ-ਂਿਮੱਠੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਤ ਬੁਢੇੱ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਿਵਚੱ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ

ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਿਦਤੱਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਦਜੂੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ

ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ। ‘‘ਦਖੇਦੇ ਨਹ , ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਛਡੱ ਕੇ ਮ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ।’’ ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਿਕਹਾ।

‘‘ਬਾਬਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੱ ਤਹੁਾ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮ

ਦੇ ਿਦਦੰਾ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਸੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।’’

‘‘ਤਦ ਠੀਕ ਹੈ।’’ ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਲੀ (ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ) ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੁ

ਿਪਆ। ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਬੁਢੇੱ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚੱ ਗਲੱ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚੱ ਖੜ�ਾ

ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ‘‘ਕੀ ਤਸੁ ਦਸੋੱਗੇ ਿਕ ਜਦ ਤਸੁ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗਲੱਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ

ਤਹੁਾਡੀ ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਮ ਆਪਣਾ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸਮਤ

ਨੇ ਸਾਥ ਨਹ ਿਦਤੱਾ।’’



‘‘ਉਹ! ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਨੀ ਵਡੱੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦਿੇਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ

ਗਲੱ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਤਸੁ ਿਵਆਹ ਦਰੇ ਨਾਲ ਿਕ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਤਾਂ ਮ ਜਲਦੀ

ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇੱ ਮਰ ਗਏ। ਬਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਚਆ ਹੈ।’’ ਬੁਢੇੱ ਨੇ

ਦਿੱਸਆ।

’ਤੇ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਹੁਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬਧੰ ਹੈ?

‘‘ਬਈ, ਬੜੀ ਿਸੱਧੀ ਗਲੱ ਸੀ। ਮ ਉਨਾਂ ਦਿੱਸਆ ਸੀ ਿਕ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਦੱਲ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ

ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵਗੇੀ ਪਰ ਜੇ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵਗੇੀ।
ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਮ ਹ ਿਪਆ ਜਾਂ ਿਬਲਕਲੁ ਨਾ ਿਪਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਿਸਰਫ਼
ਜਦ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਵੋਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵਗੇਾ ਤਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵਗੇੀ।’’

‘‘ਵਾਹ! ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਰ? ਰਾਜਨ ਿਕਹੜੇ ਬਾਰਾਂ ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਗਲੱ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਕਟੱਣ ਲਈ

ਤਹੁਾ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।’’

ਬੁਢੱਾ ਿਖੜਿਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਿਪਆ ਤੇ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਕਟੱਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਭੇਡੂ ਤਸੁ ਲੋਕ ਹੀ

ਹੋ।’’ ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਿਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ, ਦ,ੋ ਿਤਨੰ, ਚਾਰ… ਿਗਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮ ਤਾਂ ਤਸੁਾਂ

ਸਾਿਰਆਂ ਕਟੱ, ਮਤਲਬ ਹਰਾ ਵੀ ਚੱੁਕਾ ਹਾ,ਂ ਪੂਰੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ

ਹੋ ਗਏ।

‘‘ਵਾਹ! ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੁਧੱੀਮਾਨ ਮੰਤਰੀਓ, ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗਲੱ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਸੁ ਗ਼ਰੀਬ ਬਜ਼ਰੁਗ ਇੱਥੇ

ਸੱਿਦਆ। ਕਝੁ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਸੁਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’ ਤਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਸੇੱ

ਨਾਲ ਿਕਹਾ। ਘਬਰਾਏ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇੋ, ‘‘ਰਾਜਨ, ਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ। ਅਸ ਤਹੁਾਡੇ ਸਖ਼ਤ ਦਡੰ ਦੇ ਡਰ ਤ ਘਬਰਾ

ਗਏ ਸੀ।’’ ਿਫਰ ਰਾਜੇ ਬੁਢੇੱ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਵਜ ਦੇ ਕੇ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ।
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ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ

ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਿੋੜਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਿਵਚ ਆਪ ਵੀ ਘੜੋੇ ‘ਤੇ ਬਠੈਾ ਇਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਗਜ਼ੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਿਕ ਇਕ ਕਚੱੀ ਿਫਰਨੀ ‘ਤੇ ਕਝੁ ਗਜੁਰੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਇਕ ਬਜ਼ਰੁਗ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਵਾਨ ਮੁਿਟਆਰਾਂ

ਸਨ, ਿਸਰ ‘ਤੇ ਦੁਧੱ ਦਹ ਦੇ ਮਟਕੇ ਚੱੁਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਘਿੋੜਆਂ ਦੀ ਦਗੜ-ਦਗੜ, ਪੌੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਤਜ਼ੇ

ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਤ ਦੁਧੱ-ਦਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਚੱੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਏ। ਮਟਿਕਆਂ

ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੁਧੱ-ਦਹ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਰਲ ਗਏ। ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਥਾਂਵ ਬਠੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ

ਪਈਆ।ਂ ਰਾਜਾ ਘੜੋੇ ਤ ਉਤਿਰਆ, ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ, ਿਖ਼ਮਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ

ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਜਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਬਜ਼ਰੁਗ ਗੁਜੱਰੀ ਵਲੱ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿੇਖਆ, ਇਹ ਇਕਲੱੀ

ਹੱਸ ਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਲੱ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮੱੁਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉਚੀ ਦਣੇੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬਲੋੀ:

“ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚਾਰ ਸੇਰ ਦੁਧੱ ਡੱੁਲ ਿਗਐ? ਮ ਤਰੇੇ ਪੈਸੇ ਨਹ ਲਵਾਗਂੀ, ਇਹ वी ਕੋਈ ਵਡੱਾ ਨੁਕਸਾਨ ਏ?”

“ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ‘ਕਲੱੀ ਹੀ ਿਕ ਹੱਸ ਰਹੀ ?” ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

“ਖ਼ਾਸ ਗਲੱਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਹ ਦਸੱੀਦੀਆ,ਂ” ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ।

“ਬੀਬੀ, ਮ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹ , ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾ।ਂ”

“ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵਚ ਤੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨਹ ।”

“ਪਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਿਕ ਰਹੀ !”

“ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱੁਛਣ?ੈ”

“ਹਾ।ਂ”

“ਤਾਂ ਿਫਰ ਆਮ ਬਿੰਦਆ ਸੁਣ, ਿਜਸ ਿਰਆਸਤ ਿਵਚ ਮ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਸੀ।



ਹਰ ਨਵਿਵਆਹੀ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਕੋਲ ਕਟੱਣੀ ਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਆਹ ਦੀ

ਿਭਣਕ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹ ਪੈਣ ਿਦਤੱੀ। ਸਾਡੇ ਇਕ ਪੱੁਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਿਫਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲਾਮ

ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਿਗਆ। ਿਪੱਛ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਕ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੱੁਜ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਮੈ

ਜਬਰੀ ਚੱੁਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਗਈ।…ਤੇ ਿਫਰ ਕਈ ਵਰੇ

ਬੀਤ ਗਏ।

ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਈ ਵਿਰਆਂ ਿਪੱਛ ਜਦ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਘਰ ਉਜੜ ਿਗਆ

ਹੈ। ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ

ਆਈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਬਰੀ ਚੱੁਕ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਦਸੱ, ਮ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਮ ਿਕਹਾ,

‘ਰੱਬ ਿਦਆ ਬਿੰਦਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈ ਲੈ ਚੱਲ। ਮ ਇਥੇ ਇਕ ਿਦਨ ਵੀ ਹੋਰ ਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ। ਤੇ ਿਫਰ

ਮ ਉਹ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਜਗੰਲ ਦੀ ਿਕਸੇ ਇਕਾਤਂ ਥਾਂ ਤੇ

ਗਜ਼ੁਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹਾ।ਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ-ਿਟਕਾਣਾ ਦਸੱ ਿਦਤੱਾ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਕ ਰਾਤ ਪਿਹਲਾਂ

ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੁਕ ਿਗਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਕੂ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਸ ਰਹੇ ਸਨ

ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਜ਼ੇਧਾਰ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੌਣ ਧੜ ਤ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦਤੱੀ।
ਸਾ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵਗੇਾ? ਿਫਰ ਅਸ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁਪੱ ਹਨੇਰੇ ਿਵਚ

ਜਗੰਲ ਦੀ ਘੁਮੰਣ-ਘਰੇੀ ਿਵਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਆਫ਼ਤ ਇਹ ਪਈ ਿਕ ਇਕ ਨਾਗ ਜੋ ਫਨ ਫੈਲਾ ਕੇ ਫੰੁਕਾਰੇ

ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਘਰੇ ਿਲਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ, ਇਹ ਮ ਵਖੇਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗ ਨੇ ਉਸ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹ ਸਗ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੀਚ

ਿਗਆ।

‘ਕਲੱੀ ਿਜਦੰੜੀ, ਜਗੰਲ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਿਦਨ ਚਿੜ�ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਆੂਂ ਨੇ ਮੈ ਘਰੇ

ਿਲਆ। ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਵਖੇ ਕੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬਠੇੈ। ਇਕ ਆਖੇ, ’ਮ’ਤੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਗਂਾ’ ਤੇ ਦਜੂਾ ਕਹੇ, ਏਡੀ

ਸੋਹਣੀ ਤੂ…ੰ! ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਗੇੀ।’

ਿਫਰ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ; ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਝਗੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਣ ਟਪਿਕਆ। ਉਹ

ਿਕਲੱ ਕੇ ਬਿੋਲਆ: ਨਹ , ਇਸ ਪਰੀ ਕੋਈ ਨਹ ਲੈ ਜਾਵਗੇਾ। ਡਾਕਆੂਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ,ਂ ਇਹਦਾ ਮੱੁਲ

ਵਟੱਾਗਂ।ੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੜੇ ਮਿਹੰਗੇ ਭਾਅ ਮੈ ਕੋਠੇ ‘ਤੇ ਵਚੇ ਿਦਤੱਾ। ਮ ਵਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫੱੁਲਾਂ ਤ ਮਲੂਕ



ਿਜਦੰੜੀ ਹਵਸੀ ਮਰਦ ਨੇ ਨਚ-ਨਚ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਿਸਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਥੇ ਵੀ ਨਹ ਮੱੁਕੀ। ਇਕ ਰਾਤ ਜੋ

ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਿਮਟਾ ਕੇ ਿਗਆ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਕੰਬਣ ਲਾ ਿਦਤੱ।ੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹੀ

ਪੱੁਤਰ ਸੀ ਿਜਸ ਮ ਚਾਰ ਵਿਰਆਂ ਦੇ ‘ਕਲੱਾ ਛਡੱ ਆਈ ਸਾਂ। ਮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਤ

ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇਨੰਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਰੁਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤ ਈ ਪਰ ਉਹ ਦਸੱਦੀ

ਿਕਵ ਿਕ ਮਾਂ ਤਰੇੀ ਵਸੇਵਾ ਕੀਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਖੱ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਰ ਿਲਆ ਪਰ ਦਜੂਾ, ਪੱੁਤ ਦਾ ਭਾਰ

ਜਿਰਆ ਨਾ ਿਗਆ। ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਹਕੋਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਪ ਨਹ …ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਿਸਖਰ ਸੀ।

ਇਕ ਿਦਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਿਚਖ਼ਾ ਿਵਚ ਿਚਣ ਕੇ ਲਾਬੂੰ ਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ

ਸਕਦ।ੈ ਕੋਠੇ ਤ ਭੱਜ ਕੇ ਇਕ ਸਮੰੁਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੱਕੜਾਂ ‘ਕਠੱੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਵੀ ਿਚਣ ਿਲਆ। ਉਪਰ ਆਲੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੜੋ,ੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਏਸ ਜਾਮੇ

‘ਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੇਜ । ਹਾਲੇ ਮ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਿਕ ਏਡੀ ਜ਼ਰੋ ਦੀ ਤਫ਼ੂਾਨ ਆਇਆ ਿਕ ਸਣੇ

ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਮ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚ ਜਾ ਿਡੱਗੀ। ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲ ਜਾਵਗੇਾ। ਿਜਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮ ਤਰਲੇ

ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਿਫਰ ਕੰਨੀ ਿਖਸਕਾ ਗਈ। ਘਾਟ ‘ਤੇ ਕਪੱੜੇ ਧਦੇ ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿੇਖਆ ਿਕ ਸੱਸੀ ਵਾਗਂ ਕੋਈ

ਰੁਿੜ�ਆ ਆ ਦ।ੈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈ ਅਧਮੋਈ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਿਲਆ। ਘੜੇ ‘ਤੇ ਪੱੁਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੇਟ

ਿਵਚਲਾ ਪਾਣੀ ਿਨਕਿਲਆ ਤਾਂ ਮੈ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਧੋਬੀ ਆਪਸ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਸੀ:

ਕੋਈ ਆਖੇ, ‘ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਏ, ਗੁਜੱਰੀ ਲਗਦੀ ਏ!’

ਇਦੰਰ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਭੱਜੀ ਲਗਦੀ ਏ!!’

‘ਪਤਾ ਨਹ ਿਕਹੜੇ ਦੁਖੱਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚ ਛਾਲ ਮਾਰ’ਤੀ।’

ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਿਕਆ ਕਮਾਲ ਸੀ! ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘ਗੁਜੱਰ ਦੀ ਤੀਵ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਿਵਚਾਰਾ

‘ਕਲੈੱ…ਉਹ ਦੇ ਿਦਨੇੰ ਆਂ ਿਲਜਾ ਕੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੁਧੱ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲਵਾਗਂ।ੇ’

ਤੇ ਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹ ਦਸੱਣਾ ਿਕ ਮ ਕੌਣ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਮ ਗੁਜੱਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ।…ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜੱਰ ਵੀ

ਚਾਲੇ ਪਾ ਿਗਆ।” ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਹਾਭਂਾਰਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਘੜੋੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਿਖੱਚ ਕੇ

ਗੁਜੱਰੀ ਬਲੋੀ, ‘ਤੂੰ ਦਸੱ, ਮਟਕਾ ਤੇ ਦੁਧੱ ਿਗਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਚਆ ਹੀ ਪਿਹਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੈ



ਲੱਗਦਾ ਨ ਤੂੰ ਆਮ ਬਦੰਾ ਈ , ਖ਼ਾਸ ਤਾਂ ਮ ਹਾ।ਂ’

(ਿਲਖਤ ਰੂਪ – ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ)
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ਸਭ ਤ ਚਗੰਾ ਅਗੰ-ਅਰਬੀ ਕਹਾਣੀ

ਅਰਬ ਦਸ਼ੇ 'ਚ ਇਕ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੜੇ ਗਲੁਾਮ ਸਨ ਪਰ ਖਲੀਫਾ ਇਕ ਗਲੁਾਮ 'ਤੇ ਬੜੇ

ਿਮਹਰਬਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਦਜੂੇ ਗਲੁਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਿਜ਼ਮੇੰਵਾਰੀਆਂ

ਸਪਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਖੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗਲੁਾਮ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਲੱ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚੀ। ਖਲੀਫਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ''ਇਹ ਸਭ ਬਵੇਕਫੂ ਹਨ। ਇਹ

ਨਹ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਬੁਧੱੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੁਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਨਹ , ਸਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ

ਹੈ। ਮੈ ਇਨਾਂ ਗਲੁਾਮਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਇਸ 'ਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?''

ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਕ ਿਦਨ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਗਲੁਾਮ ਛਡੱ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲੁਾਮਾਂ ਬਲੁਾਇਆ ਅਤੇ

ਿਕਹਾ, ''ਤਸੁ ਇਸ ਗਲੱ ਬਹੱੇਦ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਕ ਮ ਇਸ ਖਾਸ ਤਵਜੱ ਿਦਦੰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਿਮਹਰਬਾਨ

ਹਾ।ਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?''

ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਮੰੂਹ ਇਹ ਗਲੱ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਲੁਾਮਾਂ ਿਜਵ ਸੱਪ ਸੰੁਘ ਿਗਆ। ਿਕਸ ਦੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਿਕ ਖਲੀਫੇ ਦੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬੁਾਨ ਖੋਲੇ। ਸਾਰੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜ�ੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਧ

ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਵੇ।ੇ

ਉਨਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਖੇ ਕੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ''ਮ ਤਹੁਾਡੇ ਤ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਕੇਰ ਤਸੁ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਦਤੱਾ ਤਾਂ ਮ ਤਹੁਾ ਇਸ ਗਲੁਾਮੀ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।''

ਗਲੁਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ।

ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ,''ਦਸੋੱ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ ਬਹੇਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?''

''ਇਹ ਹੱਥ, ਜੋ ਤਹੁਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਸਾਰੇ ਗਲੁਾਮਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਿਕਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ



ਦੇ ਸਭ ਤ ਬਹੇਤਰ ਅੰਗ ਹਨ।''

''ਤਾਂ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?''

ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਝੁ ਨਾ ਬਿੋਲਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਹੇਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ

ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਲੁਾਮ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ।

ਥੋੜ�ੀ ਦਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਿਕਹਾ, ''ਲੱਗਦੈ ਿਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ

ਹੈ।''

ਸਾਰੇ ਗਲੁਾਮ ਚੱੁਪ ਰਹੇ, ਕਝੁ ਨਹ ਬਲੇੋ।

ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦਤੱਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਗਲੁਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਕਝੁ ਪਲਾਂ ਿਪੱਛ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਗਲੁਾਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ''ਮ ਸਭ ਤ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਵੇਗੇਾ, ਉਸ ਗਲੁਾਮੀ ਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜਵਾਬ ਨਹ ਦੇ ਸਿਕਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮ ਤਥੈ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾ।ਂ ਦਸੱ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ

ਬਹੇਤਰ ਅੰਗ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?''

''ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਬੁਾਨ।''

''ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ ਬਦਤਰ ਅੰਗ?''

''ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ।''

ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹੈ! ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਹੁਤ

ਬੁਧੱੀਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬੁਾਨ ਹੀ ਬਹੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੁਾਨ ਹੀ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਲੱਗਦੈ ਿਕ ਅੱਜ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਣੇਗ।ੇ

ਥੋੜ�ੀ ਦਰੇ ਚੱੁਪ ਰਿਹਣ ਿਪੱਛ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ''ਗਲੁਾਮ! ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਸੀ?''



''ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ।''

''ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਰਹੱਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਬੁਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ ਬਹੇਤਰ

ਅਤੇ ਜ਼ਬੁਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ ਬਦਤਰ ਅੰਗ ਹੈ?''

''ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ।''

''ਤਾਂ ਕਰ ਖੁਲਾਸਾ। ਿਧਆਨ ਰਹੇ ਿਕ ਜਕੇਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈ ਮੌਤ

ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਤੱੀ ਜਾਏਗੀ।''

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗਲੁਾਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਏਗਾ।

ਪਰ ਉਸ ਗਲੁਾਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, ''ਅਲੀਜਹਾ!ਂ ਇਸ ਜ਼ਬੁਾਨ ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ

ਬਹੇਤਰ ਅੰਗ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕ ਇਹੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਜਕੇਰ ਿਮੱਠਾ ਬਲੇੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ-ਂਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਿਦਵਾ

ਿਦਦੰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਿਕਸੇ ਗਰੈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਿਦਦੰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਿਦਲ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾ

ਿਦਦੰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਇਹੀ ਜ਼ਬੁਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸ਼ੁਮਣ ਦਸੋਤ ਬਣਾ ਦਵੇ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਮ ਿਕਹਾ ਿਕ

ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤ ਚੰਗਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਭਾਵ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ

ਜਕੇਰ ਜ਼ਬੁਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬੁਾਨ 'ਚ ਿਮਠਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਨੁੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ ਬਹੇਤਰੀਨ

ਅੰਗ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਜ਼ਬੁਾਨ ਨੂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਹੁਾਡੇ ਦਸੋਤਾਂ ਵੀ ਤਹੁਾਡੇ

ਦਸ਼ੁਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
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ਆਦਤਾਂ ਤ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਏ-ਅਰਬੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬਦੰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਅੱਪਿੜਆ।

ਉਸ ਤ ਉਹਦੀ ਯਗੋਤਾ ਪੱੁਛੀ ਗਈ।

ਉਸ ਆਿਖਆ

“ਿਸਆਸੀ ਹਾ।ਂ”

(ਅਰਬੀ ਚ ਿਸਆਸੀ ਉਸ ਆਖਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਿਗਆਨ ਸਦਕਾ ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ

ਯਗੋਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵ)ੇ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਸਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਘਿੋੜਆਂ ਦੇ ਤਬਲੇੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ

ਘਿੱਤਆ।

ਥੋੜੇ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ਤ ਮਿਹੰਗੇ ਤੇ ਿਪਆਰੇ ਘੜੋੇ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ,

ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਘੜੋਾ ਨਸਲੀ ਨਹ ਏ।”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਿੋੜਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੜੋੇ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ……

ਉਸ ਦਿੱਸਆ, “ਬਾਦਸ਼ਾਹ !! ਘੜੋਾ ਤਾਂ ਨਸਲੀ ਜ,ੋ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਜਿੰਮਆ ਸੀ ਤਦ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ

ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁਧੱ ਚੰੁਘ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਲਆ ਹੈ।”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਪੱੁਿਛਆ “ਤੈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਈ ਇਹ ਘੜੋਾ ਨਸਲੀ ਨਹ ਏ?”

ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਿਜਦ ਇਹ ਘੜੋਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਵਾਙੰੂਂ ਮੰੂਹ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਜਦਿਕ



ਨਸਲੀ ਘੜੋਾ ਬਰੁਕ ਭਰਕੇ ਮੰੂਹ ਉਤਾਹਂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ।”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਦੀ ਸੂਝ ਤ ਏਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦਾਣ,ੇ ਿਘਓ, ਭੱੁਜੇ ਹੋਏ ਦੁਬੰੇ ਤੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦਾ ਚ

ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਾਮ ਵਜ ਘਿੱਲਆ ਤੇ ਉਸ ਮਿਲਕਾ ਦੇ ਰਣਵਾਸ ‘ਤੇ ਤਨੈਾਤ ਕਰ ਘਿੱਤਆ।

ਫੇਰ ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਤ ਆਪਣੀ ਬਗ਼ੇਮ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ, ਉਸ ਆਿਖਆ,”ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਤਾਂ

ਮਿਲਕਾ ਵਰਗਾ ਏ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀ ਨਹ ਏ।”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਣ ਧਰਤੀ ਿਵਹਲ ਨਾ ਦਵੇ।ੇ ਉਸ ਓਸੇ ਵਲੇੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ

ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦਿੱਸਆ। ਸੱਸ ਆਹਂਦੀ, “ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਸਮ

ਨਾਲ ਹਾਡੀ ਕੜੁੀ ਦਾ ਜਮੰਿਦਆਂ ਹੀ ਿਰਸਤਾ ਮੰਗ ਿਲਆ ਸਉ, ਪਰ ਹਾਡੀ ਕੜੁੀ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ

ਚਲ ਵਸੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਫਰ ਅਸਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਗਢੰਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੜੁੀ ਆਪਣੀ

ਕੜੁੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।”

ਤਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪੱੁਿਛਆ,”ਤੈ ਕੇਸਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਲਾ ?”

ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਹੁਾਡੀ ਬਗ਼ੇਮ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਅਨਪੜ�ਾਂ ਤ ਵੀ ਭੈੜਾ ਏ। ਇਕ ਖਾਨਦਾਨੀ

ਬਦੰੇ ਦਾ ਦੁਿੱਜਆਂ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਲੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਏ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹ ਏ।”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿਫਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭੇਡਾਂ-ਬਕੱਰੀਆਂ ਇਨਾਮ ਵਜ ਿਦਤੱੀਆਂ

ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।

ਕਝੁ ਿਦਨ ਲੰਘ,ੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੱ ਉਸ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਕਝੁ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਸੱ।

ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਰੱਿਖਆ ਜ।ੇ”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕਖੱ ਨ ਆਹਂਦਾ।

ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਨਾ ਤਾਂ ਤਸੁਾਂ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਹੁਾਡਾ ਿਵਹਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਏ।”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਬੱਿੋੜਕੱਾ ਹੋਇਆ ਗੁਸੇੱ ਚ ਆ ਿਗਆ ਪਰ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱੁਪ-ਚਾਪ

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਜਾ ਅੱਪਿੜਆ।



ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਆਿਖਆ, “ਪੱੁਤਰਾ ਇਹ ਸੱਚ ਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇਕ ਆਜੜੀ ਦਾ ਮੰੁਡਾ , ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਧੀ-ਪੱੁਤ ਨਹ ਸੀ ਤਦ

ਅਸਾਂ ਤੈ ਗਦੋ ਲੈਕੇ ਪਾਿਲਆ।”

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਿਸਆਸੀ ਸੱਦਕੇ ਪੱੁਿਛਆ, “ਦਸੱ ! ਤੈ ਿਕੰਞ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ?”

ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦ ਿਕਸੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਦਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਸੁਾਂ

ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ, ਬਕੱਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਿਦਤੱੀਆਂ ਸਉ। ਇਸਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਿਕ ਤਸੁਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ

ਨਹ , ਿਕਸੇ ਆਜੜੀ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਜ।ੋ”

ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਕੋਲਾਂ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਧਨ-ਦਲੌਤ, ਸੁਖ-ਅਰਾਮ, ਰੁਤਬਾ, ਿਗਆਨ, ਤਾਕਤ ਹੋਵ,ੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਆਂ

ਨੇ। ਬਦੰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸਦੇ ਲਹੂ, ਉਸਦੇ ਿਵਹਾਰ ਤ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਹੈ।



Karam-Lok Kahani

ਕਰਮ-ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਉਹ ਇਕ ਤਫ਼ੂਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ । ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬਠੇੈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ

ਸਨ ।

ਉਸ ਵਲੇੇ ਪੂਜਾ-ਥਾਂ ਦੇ ਬਹੇੂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ । ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ।

ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵਖੱਰਾ ਸੀ ।

ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੱ ਵਿੇਖਆ ਤੇ ਚੀਕ ਕੇ ਿਕਹਾ, 'ਚੁੜਲੇ, ਇਥ ਚਲੀ ਜਾ । ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ

ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ।' ਇਸਤਰੀ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਥਾਂ ਤ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ । ਉਸੇ ਪਲ

ਿਭਆਨਕ ਗਰਜ ਨਾਲ ਬਦੱਲਾਂ 'ਚ ਿਬਜਲੀ ਚਮਕੀ ਤੇ ਲਿਹਰਾਦਂੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਡੱਗੀ । ਲੋਕ ਝਟਪਟ

ਦੜੌ,ੇ ਵਿੇਖਆ ਪੁਜਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ ਤੇ ਦਜੂੇ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਗੰਾਲ

ਲੱਗੀ ਬਾਲਟੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਬਝੁਾ ਦੀ ਿਫਰ ਰਹੀ ਸੀ ।'

(-ਸੁਰਜੀਤ)



Sheesha-Lok Kahani

ਸ਼ੀਸ਼ਾ-ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਸੀ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ । ਦਰਬਾਰ 'ਚ

ਪਧਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ ਬਲੁਾਵਾ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹ ਆਇਆ ।

ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਫ਼ਕੀਰ ਿਮਲਣ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ । ਉਪਹਾਰ ਲਈ ਪਕਵਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ । ਫ਼ਕੀਰ ਨੇ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਢਆ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਗਰਾਹੀ ਮਲ ਿਦਤੱੀ । ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧੰੁਦਲਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਿਫਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ

ਸੱੁਕੀ ਰੋਟੀ ਕਢੱੀ ਉਸ ਨਾਲ ਧੰੁਦਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗਾ । ਇਹ ਸਭ ਵਖੇ ਕੇ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ, 'ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਏ?' ਫ਼ਕੀਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, 'ਤਹੁਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧੰੁਦਲਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਤਸੁ ਦਸੋੱ

ਉਹ ਮ ਿਕ ਖਾਵਾਂ ।'

(-ਸੁਰਜੀਤ)



Chiri Te Pippal-Lok Kahani

ਿਚੜੀ ਤੇ ਿਪੱਪਲ-ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਇੱਕ ਸੀ ਿਚੜੀ। ਿਚੜੀ ਬਹੁਤ ਭੱੁਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਝੁ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਲੱਭਿਦਆ-ਂ

ਲੱਭਿਦਆਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੱਭ ਿਪਆ। ਉਹ ਿਪੱਪਲ ਦੇ ਰੱੁਖ ਤੇ ਬਠੈ ਕੇ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਦਾਣਾ ਿਪੱਪਲ
ਦੀ ਖੱੁਡ ਿਵਚੱ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਿਚੜੀ ਨੇ ਿਪੱਪਲ ਿਕਹਾ, “ਿਪੱਪਲਾ-ਿਪੱਪਲਾ, ਦਾਣਾ ਦ।ੇ”

ਿਪੱਪਲ ਬਿੋਲਆ, “ਨਹ ਿਦਦੰਾ।”

ਿਪੱਪਲ ਦਾਣਾ ਦਵੇੇ ਨਾ; ਿਚੜੀ ਿਵਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ;

ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ।

ਿਚੜੀ ਅੱਗ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਿਕਹਾ. “ਅੱਗ-ਅੱਗ, ਿਪੱਪਲ ਸਾੜ ਦ।ੇ”

ਅੱਗ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਨਹ ਸਾੜਦੀ।”

ਅੱਗ ਿਪੱਪਲ ਸਾੜੇ ਨਾ; ਿਪੱਪਲ ਦਾਣਾ ਦਵੇੇ ਨਾ;

ਿਚੜੀ ਿਵਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ; ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ।

ਹੁਣ ਿਚੜੀ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਿਕਹਾ, “ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਬਝੁਾ ਦ।ੇ”

ਪਾਣੀ ਕਿਹੰਦਾ, “ਮ ਨਹ ਬਝੁਾ ਦਾ।”

ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਬਝੁਾਵੇ ਨਾ; ਅੱਗ ਿਪੱਪਲ ਸਾੜੇ ਨਾ;

ਿਪੱਪਲ ਦਾਣਾ ਦਵੇੇ ਨਾ; ਿਚੜੀ ਿਵਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ;



ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ।

ਿਚੜੀ ਿਫਰ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਥੀ ਿਕਹਾ, “ਹਾਥੀ-ਹਾਥੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾ।”

ਹਾਥੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਨਹ ਪ ਦਾ।”

ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਨਾ; ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਬਝੁਾਵੇ ਨਾ;

ਅੱਗ ਿਪੱਪਲ ਸਾੜੇ ਨਾ; ਿਪੱਪਲ ਦਾਣਾ ਦਵੇੇ ਨਾ;

ਿਚੜੀ ਿਵਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ; ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ।

ਿਫਰ ਿਚੜੀ ਰੱਸੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਰੱਸੇ ਿਕਹਾ, “ਰੱਿਸਆ-ਰੱਿਸਆ, ਹਾਥੀ ਬਨੰ ਦ।ੇ”

ਰੱਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਨਹ ਬਨੰਦਾ।”

ਰੱਸਾ ਹਾਥੀ ਬਨੇੰ ਨਾ; ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਨਾ;

ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਬਝੁਾਵੇ ਨਾ; ਅੱਗ ਿਪੱਪਲ ਸਾੜੇ ਨਾ;

ਿਪੱਪਲ ਦਾਣਾ ਦਵੇੇ ਨਾ; ਿਚੜੀ ਿਵਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ;

ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ।

ਿਫਰ ਿਚੜੀ ਚੂਹੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਚੂਹੇ ਿਕਹਾ, “ਚੂਹੇ-ਚੂਹੇ, ਰੱਸੇ ਕਤੁਰ ਦ।ੇ”

ਚੂਹਾ ਕਿਹੰਦਾ, “ਮ ਰੱਸੇ ਨਹ ਕਤੁਰਦਾ।”

ਚੂਹਾ ਰੱਸੇ ਕਤੁਰੇ ਨਾ; ਰੱਸਾ ਹਾਥੀ ਬਨੇੰ ਨਾ;



ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਨਾ; ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਬਝੁਾਵੇ ਨਾ;

ਅੱਗ ਿਪੱਪਲ ਸਾੜੇ ਨਾ; ਿਪੱਪਲ ਦਾਣਾ ਦਵੇੇ ਨਾ;

ਿਚੜੀ ਿਵਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ; ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ।

ਿਫਰ ਿਚੜੀ, ਿਬਲੱੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੱੀਏ-ਿਬਲੱੀਏ, ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾ।”

ਿਬਲੱੀ ਭੱੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ।

ਿਬਲੱੀ ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ; ਚੂਹਾ ਰੱਸਾ ਕਤੁਰਨ ਲੱਗਾ;

ਰੱਸਾ ਹਾਥੀ ਬਨੰਣ ਲੱਗਾ; ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ;

ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਬਝੁਾਉਣ ਲੱਗਾ; ਅੱਗ ਿਪੱਪਲ ਸਾੜਨ ਲੱਗੀ;

ਿਪੱਪਲ ਨੇ ਦਾਣਾ ਦੇ ਿਦਤੱਾ; ਿਚੜੀ ਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾ ਿਲਆ;

ਿਚੜੀ ਚ -ਚ ਕਰਦੀ ਡ ਗਈ।



Sheikh Chilli Te Ghara-Lok Kahani

ਸ਼ੇਖਿਚੱਲੀ ਤੇ ਘੜਾ-ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ੇਖਿਚੱਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜ�ਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜਾ

ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘੜਾ ਚੱੁਕ ਦਵੇ।ੇ

ਸ਼ੇਖਿਚੱਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਸ਼ੇਖਿਚੱਲੀ ਘੜੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ

ਤਰੁ ਿਪਆ।

ਸ਼ੇਖਿਚੱਲੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈ ਇਕ ਰੁਿਪਆ ਿਮਲੇਗਾ, ਮ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦਾਗਂਾ।”

ਜਦ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਚੂਚੇ ਦਵੇਗੇੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਵਚੇ ਕੇ ਮੈ ਇੱਕ ਬਕੱਰੀ ਲਵਾਗਂਾ

ਿਫਰ ਉਹ ਬਕੱਰੀ ਮੇਮਣੇ ਦਵੇਗੇੀ।

ਉਹਨਾ ਮੇਮਿਣਆਂ ਵਚੇ ਕੇ ਮ ਇੱਕ ਗਊ ਲਵਾਗਂਾ।

ਉਹ ਗਊ ਵਛੇੱ-ਵਛੱੀਆਂ ਦਵੇਗੇੀ।

ਿਫਰ ਮ ਉਹਨਾਂ ਵਚੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦਾਗਂਾ।

ਉਹ ਮਝ ਕਟੇੱ-ਕਟੱੀਆਂ ਦਵੇਗੇੀ।

ਿਫਰ ਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਵਚੇ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੋੀ ਲਵਾਗਂਾ।

ਉਹ ਘੜੋੀ ਵੀ ਵਛੇਰੇ-ਵਛੇਰੀਆਂ ਦਵੇਗੇੀ ਤਾਂ ਮ ਉਹਨਾਂ ਵਚੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਵਆਹ ਕਰਾਵਾਗਂਾ।

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵਗੇੀ।

ਮੇਰੇ ਬਚੇੱ ਹੋਣਗ,ੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵਧੇਗਾ।



ਿਫਰ ਮ ਆਪਣੇ ਬਠੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਠੈਕ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

ਮ ਬਠੈਕ ਿਵਚ ਬਠੈਾ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਿਫਰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਗੇਾ।

ਉਹ ਕਹੇਗਾ, “ਬਾਪੂ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਉ।”

ਮ ਉਦ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁਿਝਆ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮ ਉਸ ਗੁਸੇੱ ਿਵਚੱ ਬਲੋਾਂਗਾ “ਚੱਲ ਪਰੇ ਹਟ....”

ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਘੜਾ ਸ਼ੇਖਿਚੱਲੀ ਦੇ ਿਸਰ ਤ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਿਗਆ। ਘੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੋਣ ਲੱਗ

ਿਪਆ। ਤਦ ਸ਼ੇਖਿਚੱਲੀ ਬਿੋਲਆ, “ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਘੜੇ ਲਈ ਰਦਾ ਹ .... ਦਖੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਰੁੜ�

ਿਗਆ.... ਮ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ”
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ਚਦੰਰਕਾਤਂਾ-ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ ਿਕ ਜਪਾਨ ਦੇ ਇਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਇਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਖੁੀ ਸਨ,

ਿਕ ਿਕ ਿਵਆਹ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ ਸੀ ਹੋਈ।

ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਡੱ-ਵਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਘਿੋੜਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ,

ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੱ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਘੜੋਾ ਨਹ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦਹੋਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ੁਾਰਾ
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਆਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ-ਉਧਾਰ ਦਣੇਾ ਬਦੰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਸੀ।

ਇਕ ਲੋਕ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਝੂਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਪੰਡ

ਿਵਚ ਿਜਸ ਜੜੋੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹ ਸੀ ਹੰੁਦੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇੱ-ਵਡੇਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ

ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹ ਸੀ ਿਮਲਦੀ। ਸੋ ਬ-ੇਔਲਾਦ ਜੜੋੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਕੋਲ ਿਕਸੇ

ਯਤੀਮ ਬਚੇੱ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਵਿੱਡਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ

ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੱਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੜੋਾ ਵੀ ਿਪੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਕੋਲ ਬਚੱਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ

ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਇਕ ਘੜੋਾ ਵੀ ਿਦਤੱਾ ਜਾਏ, ਿਜਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ

ਮੋੜ ਦਣੇਗ,ੇ ਪਰ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦਹੋਾਂ ਗਲੱਾਂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨਾਹਂ ਕਰ ਿਦਤੱੀ ਸੀ, ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ

ਆਰਥਕ ਤਰੌ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦਤੱੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹ ਸੀ ਸੁਧਰੀ ਤੇ ਮੁਖੀਆ

ਨਹ ਸੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬਚੱਾ ਇਹ ਗਦੋ ਲੈਣ, ਉਹ ਭੱੁਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵ।ੇ

ਇਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਵਲੇੇ, ਦਵੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਰੀ ਨੇੜੇ ਬਠੇੈ ਇਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਿਵਚ

ਹੀ ਗੁਮੰ-ਸੰੁਮ ਬਠੇੈ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਬਚੇੱ ਵਾਲੀ ਖਾਿਹਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹ ਹੋ

ਸਕਦੀ। ਉਹ ਠੰਢੀਆਂ ਆਹਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਿਖਲਾਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਮਿਕਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਿਰਸ਼ਮ ਉਸੇ ਬਾਰੀ ਰਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ

ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਿਰਸ਼ਮ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁਮੰਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆ

ਕੇ ਿਟਕ ਗਈ। ਉਸ ਿਰਸ਼ਮ ਦੇ ਥੱਿਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਬਦੰੂ ਭਿਰਆ ਤੇ ਉਹ ਵਡੱਾ ਹੰੁਦਾ ਿਗਆ ਤੇ ਿਫਰ



ਉਸ ਤ ਇਕ ਚੂਹੇ ਦੇ ਕਦੱ ਕਾਠ ਿਜਡੱਾ ਇਕ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਘੜੋਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ’ਤੇ ਚੈਰੀ ਦੇ ਫੱੁਲਾਂ

ਵਾਲੀ ਟਾਹਣੀ ਸੀ। ਫੱੁਲ ਹਾਲੀ ਿਖੜੇ ਨਹ ਸਨ ਬਲਿਕ ਬਦੰ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੈਰਾਨ

ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਝੁ ਦਖੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਿਮੱਠੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ‘‘ਬਈ,

ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ਮ ਚੰਦਰਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬਚੱਾ ਤਹੁਾ ਦਣੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਲਉ, ਇਧਰ ਚੈਰੀ ਦੇ

ਫੱੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਹਣੀ ਵਲੱ ਦਖੋੇ।’’ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਕ ਕਲੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੰ ਪੱਤੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਦ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਉਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਇਕ ਗਲ ਦੇ ਨਹੰੁ

ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਜਡੱਾ ਬਚੱਾ ਬਠੈਾ ਦਿੇਖਆ।

ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਟੇੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਹੁਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ

ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਗਲੱ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਿਵਆਹ, ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ

ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਨਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਇਹ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਏਗੀ। ਇਸ

ਸਾਰੇ ਸਮ ਦਰੌਾਨ ਤਸੁ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕਝੁ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਏਸ ਬਚੱੀ

ਫੱੁਲ ਤ ਚੱੁਕ ਕੇ ਿਬਸਤਰੇ ’ਤੇ ਪਾ ਿਦਉ।’’

ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਕਝੁ ਿਮੰਟਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਇਕ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬਚੇੱ ਦੇ ਕਦੱ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੇ ਸਨ,

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਸਤਾਿਰਆਂ ਵਾਗਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਲੁਾਬੀ ਰੰਗ

ਦਾ ਿਕਮੋਨ (ਜਪਾਨੀ ਪਿਹਰਾਵਾ) ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ

ਸੀ ਤੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਜਿੋੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਘੜੋੇ ਨੇ ਬਚੱੀ ਦੇ

ਨਰਮ ਿਜਹੇ ਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰਗਿੜਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਿਹਲਾਈ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ

ਿਰਸ਼ਮ ’ਤੇ ਬਠੈ ਿਗਆ। ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ‘‘ਇਕ ਗਲੱ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਿਕ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਹਰ ਕੰਮ ਬੜੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।’’ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਦ ਦੀ ਿਰਸ਼ਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ, ਘਿੋੜਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਵਚੇ ਿਦਤੱਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਚੋਖੀ

ਰਕਮ ਿਮਲ ਗਈ। ਉਸ ਰਕਮ ਿਵਚ ਕਝੁ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵਚ ਫੇਰ ਕਝੁ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ,

ਘਿੋੜਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਝੁ ਪੈਸੇ ਭਿਵਖੱ ਿਵਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ

ਸਨ। ਦਨੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ

ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਨੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਕੰਮ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ



ਦਾ ਘਿੋੜਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਿਪਆ ਸੀ। ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਤ ਯਧੇੋ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਘੜੋੇ ਖਰੀਦਣ ਆ ਦੇ

ਸਨ, ਿਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੜੋੇ ਸਭ ਤ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹ ਸੀ।

ਉਨਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਟੇੀ ਦੀ ਹਰ ਖਾਿਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਮਲਦੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ

ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਬਸੱ ਬਟੇੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਲੱ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦਦੰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਲੱ ਿਧਆਨ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋੜਵਦੰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦ।ੇ

ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਸੁਹਣੀ ਤੇ ਿਦਆਲੂ ਸੀ।

ਿਪੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਚੱਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਤ ਨਾਹਂ ਕਰ ਿਦਤੱੀ ਸੀ,

ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚਆਂ ਤ ਵੀ ਵਧੱ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ

ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਬਚੱਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ ਸੀ ਿਦਤੱੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ

ਚੰਦਰਮਾ ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਟੇੀ ਦੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ

ਵੀ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਿਕ ਇਕ ਿਦਨ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਿਵਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਵੀ ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਪਤਾ

ਸੀ। ਉਸ ਵੀ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਏਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਦਸੋਤ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ-ਟੱਪਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ

ਮਾਂ-ਿਪਉ ਦੀ ਵੀ ਘਿੋੜਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਜਦ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਲੱਾਂ ਕਰਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ,

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ, ‘‘ਜਦ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਸਾ ਛਡੱ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਸਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਿਦਲ ਨਹ

ਟੁੱਟੇਗਾ, ਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ

ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਹੋਤ-ੇਦਹੋਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਤ-ੇਪੋਤਰੀਆਂ ਨਹ ਹੋਣਗ।ੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ

ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਦਹੋਤ-ੇਦਹੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹ ਹੋ ਸਕਣਗ।ੇ’’

ਇਹ ਗਲੱ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਇਕਦਮ ਇਕ ਿਵਚਾਰ

ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, ‘‘ਮ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਹਰੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵੀ

ਹੋਣ।’’ ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਨੇ ਜਆੁਬ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਬਟੇੇ, ਨਹ , ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਚੇੱ ਨਹ ਭੇਜਣ।ੇ ਉਸ

ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੈ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਝੁ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਬਲੋੀ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਸਾ ਹੋਰ ਬਚੇੱ ਭੇਜ।ੇ ਮ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਹੁਣ



ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਲੱ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਮੁਖੀਆ ਿਪੰਡ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬਚੇੱ ਤਹੁਾ ਗਦੋ ਲੈਣ ਤ

ਇਨਕਾਰ ਨਹ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ

ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹੁਾਡੇ ਘਰ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦਹੋਤ-ੇਦਹੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਣਗ।ੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨਾਲ

ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ ਪਏਗਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਿਵਆਹ ਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਚੇੱ, ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਹੀ ਜਨਮ

ਲੈਣ। ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਿਤਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤ ਵਡੱੀ ਗਲੱ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਬਿੱਚਆਂ ਨਾਲ

ਤਹੁਾਡਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ-ਵਸੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਸੁ ਇਕਲੱਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ ਕਰੋਗ।ੇ’’

ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਬਚੱੀ ਦੇ ਿਸਆਣਪ ਭਰੇ ਸੁਝਾਅ ਤ ਦਗੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਲੱ ਦਖੇਣ ਲੱਗ।ੇ ਉਨਾਂ

ਇਹ ਿਖਆਲ ਕਦੀ ਸੱੁਿਝਆ ਹੀ ਨਹ ਸੀ। ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸਾ ਇਹ

ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਰੌਾਨ, ਹਰ ਕੰਮ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ

ਸੀ।’’ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਲੋੀ, ‘‘ਹਾ,ਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆ,ਂ ਏਨਾ

ਪੈਸਾ ਆ ਿਗਆ ਪਰ ਅਸ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹ ਕੀਤਾ। ਮ ਕਲੱ ਹੀ ਮੁਖੀਆ ਕੋਲ ਜਾਵਾਗਂੀ।’’

ਮੁਖੀਏ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਤਨੰ ਲੜਕੇ ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਗਦੋ

ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦਤੱੀ, ਿਜਨਾਂ ਉਨਾਂ ਓਨੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਿਲਆ ਿਜਨੇੰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਨਾਂ

ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਪਾਿਲਆ-ਪੋਿਸਆ ਸੀ। ਜਦ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੇ

ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੜਾ

ਸਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਵਡੇੱ ਸਾਰੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਸੁਨਿਹਰੀ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆ।ਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਰੰਗ-

ਿਬਰੰਗੇ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿਲਸ਼ਕਾਇਆ ਿਗਆ। ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਲੁਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ

ਿਪਆਰੀਆ-ਂਿਪਆਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਤਰਾ-ਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਗਏ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਬੜੀ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਚਮਿਕਆ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਚੰਦ ਦੀ ਇਕ

ਿਰਸ਼ਮ ਿਨਕਲ ਕੇ, ਿਵਹੜੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਘੁਮੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚੈਰੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ

’ਤੇ ਬਠੈ ਗਈ। ਇਸ ਿਰਸ਼ਮ ਿਵਚ ਕਝੁ ਕਲੇੂ-ਕਲੇੂ ਤੇ ਧੰੁਦਲੇ ਿਜਹੇ ਆਕਾਰ ਤਰੁਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪੇ। ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਕਝੁ

ਦਰੂ-ਦਰੂ ਸਨ, ਿਫਰ ਨੇੜ-ੇਨੇੜੇ ਹੰੁਦੇ ਗਏ। ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕਝੁ ਦਖੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ

ਆਕਾਰ, ਸੱਚ -ਮੱੁਚ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੰਦ ਦੀ ਿਰਸ਼ਮ

ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੇ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਸੁਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ



ਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਵਰਗੇ ਸੁਹਣੇ ਕਪੱੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਿਕਮੀਨ

ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਿਹਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਿਪੰਡ ਦੇ

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ-ਜਲੁ ਕੇ, ਨੱਚਣ, ਗਾਉਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਹਸਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ ਇਜੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵ

ਸਾਰੇ ਇਕ ਦਜੂੇ ਿਚਰਾਂ ਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਝੁ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ

ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਝੁ ਿਚਰ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਘੜੋੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਝੁ ਦਰੂ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਖੜ�ਾ ਹੋ

ਿਗਆ। ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਨੇ ਉਸ ਵਲੱ ਦਿੇਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਿਪਆ ਿਕ ਇਹ ਨੌਜਆੁਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤ ਸੁਹਣਾ ਹੈ, ਸੋ

ਉਹ ਉਸ ਵਲੱ ਦਖੇ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਨੌਜਆੁਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਕਰੁਾਹਟ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰੁਾਹਟ ਦਾ

ਜਆੁਬ ਿਦਤੱਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਲੱ ਝੁਿਕਆ ਤੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ, ਇਹ ਘੜੋਾ

ਤਰੇਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਘੜੋਾ, ਿਜਹੜਾ ਤੈ ਇਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਬਲੇੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੇੀ ਵਾਪਸੀ

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮ ਇਸ ’ਤੇ ਬਠੈ ਕੇ ਤਰੇੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘੜੋੇ ’ਤੇ

ਬਠੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਗੀ? ਏਸ ਿਵਚ ਮੈ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਏਗਾ।’’

ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਫੇਰ ਮੁਸਕਰੁਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਿਪਆ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥ ਿਵਚ ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ

ਦਖੁਦਾਈ ਨਹ ਸੀ, ਿਜਨੰਾ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਵੀ ਸਨ ਪਰ

ਉਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਟੇੀ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਲਈ ਇਸ ਤ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹ

ਸੀ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਨੇ ਬਰਫ ਵਰਗੇ ਿਚੱਟੇ ਘੜੋੇ ਦੇ ਿਸਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ (ਘੜੋੇ ਨੇ) ਆਪਣਾ

ਨੱਕ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਦੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਰਗਿੜਆ। ਫੇਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਆਈ,

‘‘ਮੇਰੇ ਦਸੋਤ,ੋ ਤਸੁ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਰੌਾਨ ਿਸਆਣਪ ਤ ਕੰਮ ਿਲਆ ਹੈ। ਤਸੁ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਿੱਚਆਂ ਦੀ

ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਸੁ ਉਨਾਂ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਤੇ ਪੈਸਾ

ਵਿੰਡਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ, ਤਸੁ ਆਪਣੀ ਪੱੁਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹ ਿਵਛੜ ਰਹੇ। ਹਰ

ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਨਮਿਦਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬਿੱਚਆਂ ਨਾਲ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਕਝੁ ਸਮਾਂ ਰਿਹਣ ਲਈ

ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪੇਗਾ ਿਜਵ ਤਹੁਾਡੀ ਬਟੇੀ ਿਕਸੇ ਦਸੂਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ, ਇਕ ਚੰਗੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ

ਿਵਆਹੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਨਮ ਿਦਨ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਿਵਆਹ-ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀ,



ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਿਪੰਡ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਤਹੋਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹੋ

ਿਜਹੇ ਸੁਆਦੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਚੰਦ

ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਿਵਚ ਤਰਾ-ਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਆਈਆ,ਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੱੜੇ ਤੇ ਗਿਹਣੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ

ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਵਰੇ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਿੋੜਆਂ ’ਤੇ ਬਠੈ ਗਏ ਤੇ ਉਪਰ ਅਸਮਾਨ

ਿਵਚ ਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵਚ ਿਵਛੋੜੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹ ਸੀ

ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਵਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਸ ਉਦਾਸੀ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ

ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬਿੱਚਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਚੰਦਰਕਾਤਂਾ

ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬਟੇੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠੈੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾ ਦੀ ਦਖੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੱਥ

ਿਹਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਓਨਾ ਿਚਰ ਇਵ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤਕੱ ਉਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਟੇੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦਦੰੀ ਰਹੀ।
ਿਜ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਧਰਤੀ ਵਲੱ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਲੱ ਿਦਤੱੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਹੋਫੇ ਵਲੱ

ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦਖੇਣ ਲੱਗ।ੇ ਇਕ ਚੈਰੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੰਦ ਵਲੱ ਇਕ ਘੜੋਾ ਤੇ ਇਕ ਘੜੋੀ ਉਨਾਂ ਤਹੋਫੇ

ਵਜ ਿਦਤੱੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੜ�ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਚਾਂਦੀ ਵਾਗਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ।

(ਬਲਰਾਜ ਧਾਰੀਵਾਲ)
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ਬਕੱਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਹ-ਇਡੋੰਨੇਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੋੇਰਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਿਨਕਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਝੁ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਝੁ ਉਪਰ

ਲੈਣ, ਹੇਠਾਂ ਿਵਛਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਿਜਥੇੱ ਰਾਤ ਪਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਿਜਥੇੱ ਭੱੁਖ ਲੱਗੀ, ਉਥ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ

ਖਾ ਿਲਆ।

ਇਕ ਵਾਰ ਤਰੁਦ-ੇਤਰੁਦੇ ਬਹੋੇਰਾ ਥੱਕ ਿਗਆ। ਦਰੂ-ਦਰੂ ਤਕ ਉਸ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਿਦਖਾਈ ਨਾ ਿਦਤੱੀ।

ਭੱੁਖ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਬਹੇਾਲ ਉਹ ਇਕ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਠੈ ਿਗਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਬਠੈਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ

ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਿਪਆ।

ਲੋਟਾ-ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱੁਜਾ। ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਰੱਸੀ ਲਮਕਾਈ ਹੀ ਸੀ ਿਕ

ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਬਕੱਰੀ ਦੇ ਿਮਆਕਂਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਖੂਹ ਅੰਦਰ

ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਇਕ ਬਕੱਰੀ ਗਡੇੋ-ਗਡੇੋ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਖੜ�ੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਪਰ ਵਲੱ ਮੰੂਹ ਚੱੁਕੀ ਿਮਆਕਂ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਹ ਖੂਹ ਿਵਚ ਉਤਿਰਆ। ਬਕੱਰੀ ਦੇ ਲੱਕ ਦਆੁਲੇ ਰੱਸੀ ਬਨੰੀ ਅਤੇ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਿਖੱਚਣ ਲੱਗਾ।

ਤਦ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਿੋੜਆਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੱਦੀ ਉਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਪੀਣ ਪਾਣੀ

ਿਮਲੇਗਾ?’’

‘‘ਇਥੇ-ਿਕਥੇੱ ਪਾਣੀ? ਹਾ,ਂ ਥੋੜ�ਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵਗੇਾ। ਬਕੱਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਭਲਾ ਪਾਣੀ ਿਕਥੇੱ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?’’

‘‘ਬਕੱਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਹ?’’ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਹਾ,ਂ ਹਾ,ਂ ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਗਲੱ ਹੈ? ਤਸੁ ਦਖੇ ਨਹ ਰਹੇ ਿਕ ਮ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ’’ ਬਹੋੇਰਾ

ਬਿੋਲਆ।

ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੋ ਲਾਇਆ। ਰੱਸੀ ਿਖੱਚੀ ਅਤੇ ਬਕੱਰੀ ਖੂਹ ’ਚ ਉਪਰ ਆ ਗਈ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਹੈਰਾਨੀ

ਨਾਲ ਦਖੇਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ।



‘‘ਇਹ ਬਕੱਰੀ ਤਸੁ ਖੂਹ ਿਵਚ ਕਢੱ ਰਹੇ ਹੋ?’’ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਹੋਰ ਨਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸਮਾਨ ਤ?’’ ਬਹੋੇਰਾ ਬਿੋਲਆ। ‘‘ਸੁਿਣਆ ਨਹ , ਜੋ ਮ ਹੁਣੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਕੱਰੀਆਂ

ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਕੱਰੀਆਂ ਕਢੱ ਲਦਾ ਹਾ।ਂ’’ ‘‘ਕੀ ਇਸ ਖੂਹ

ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕੱਰੀਆਂ ਹਨ?’’ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਬਕੱਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹ , ਪਰ ਜਦ ਚਾਹਵਾ,ਂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਦਾ ਹਾ?ਂ’’ ਬਹੋੇਰੇ ਨੇ ਲਾਪ�ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤਰ ਿਦਤੱਾ।

‘‘ਉਹ ਿਕਵ?’’

‘‘ਬਾਈ, ਿਸੱਧਾ-ਿਸੱਧਾ ਿਹਸਾਬ ਹੈ’’, ਬਹੋੇਰਾ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ। ‘‘ਰਾਤ ਇਸ ਖੂਹ ਿਵਚ ਬਕੱਰੀ ਦੇ ਿਸੰਗ ਸੱੁਟ ਿਦਓ,

ਸਵਰੇੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬਕੱਰੀ ਉਪਰ ਿਖੱਚ ਲਵ।ੋ ਿਜਨੇੰ ਿਸੰਗ ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟੋਗ,ੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਬਕੱਰੀਆਂ ਿਤਆਰ

ਿਮਲ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ’’

ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਘਿੋੜਆਂ ਉਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਵਚੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ

ਕਈ ਗਣੁਾਂ ਵਧੱ ਲਾਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

‘‘ਇਸ ਖੂਹ ਵਚੋੇਗ?ੇ’’ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਿਮਲਣਗੇ ਤਾਂ ਵਚੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ’’ ਬਹੋੇਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ। ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਸੱਤ

ਘੜੋੇ ਸਨ।

‘‘ਇਕ ਘੜੋਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖੂਹ ਮੈ ਦੇ ਿਦਓ।’’ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਝੁ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ।

ਬਹੋੇਰਾ ਹੱਸ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲੱ ਕਹੀ। ਿਸਰਫ ਇਕ ਘੜੋੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਖੂਹ?

ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹ । ਜਕੇਰ ਇਹ ਖੂਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ

ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਿਵਚ ਿਵਕਦਾ।’’

‘‘ਅੱਛਾ, ਦੋ ਘੜੋੇ ਲੈ ਲਵ।ੋ’’

‘‘ਨਹ , ਨਹ । ਇਸ ਖਰੀਦਣਾ ਤਹੁਾਡੇ ਵਸੱ ਦੀ ਗਲੱ ਨਹ ।’’

‘‘ਅੱਛਾ, ਦੋ ਘੜੋੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵ…ੋਿਤਨੰ ਲੈ ਲਵ…ੋਅੱਛਾ ਚਾਰ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਨਾਹਂ ਨਾ ਕਰਨਾ।’’ ਵਪਾਰੀ ਿਮੰਨਤਾਂ



ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਪ�ੰਤੂ ਬਹੋੇਰਾ ’ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਤਸੁ ਜਾਵ।ੋ ਜਾਵੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ।’’

ਵਪਾਰੀ ਸੱਚਮੱੁਚ ਕਝੁ ਦਰੂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਘਿੋੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ। ਪਰ ਕਝੁ ਦਰੇ ਮਗਰ ਿਫਰ ਮੁੜ ਆਇਆ।
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੜੋੇ ਲੈ ਲਵ,ੋ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਵ,ੋ ਪਰ ਖੂਹ ਮੈ ਦੇ ਿਦਓ।’’

‘‘ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘਟੱ ਕੀਮਤ’’, ਬਹੋੇਰਾ ਨੇ ਲਾਪ�ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ।

‘‘ਪਰ ਹੁਣ ਤਸੁ ਬੜੀ ਿਜ਼ਦੱ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵ।ੋ ਤਹੁਾ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈ ਚੰਗਾ ਨਹ ਲੱਗ ਿਰਹਾ।’’

ਬਹੋੇਰਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਖੂਹ ਦੇ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਘੜੋੇ ਹੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ

ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ, ‘‘ਭਰਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਿਰਹਾ ਹ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਸੱਦਾ ਜਾ।’’

‘‘ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਕ ਹਾਗਂਾ ।’’

‘‘ਿਪੰਡ ਦਾ ਨਾ?ਂ’’

‘‘ਪਤਾ ਨਹ ।’’ ਐਨਾ ਕਿਹ ਕੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਵਪਾਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਕ ਿਸੰਗ ਵੀ ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟਾਗਂਾ ਤਾਂ ਸਵਰੇੇ ਰੋਜ਼

ਇਕ ਬਕੱਰੀ ਿਮਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵਚ ਤੀਹ ਅਤੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਤਨੰ ਸੌ ਪਹਠ। ਹਾ,ਂ ਇਹ ਵੀ

ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੂਹ ਿਵਚ ਇਕਠੇੱ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਿਸੰਗ ਸੱੁਟ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰੇੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਬਕੱਰੀਆਂ ਿਮਲ

ਜਾਣ। ਮ ਕਝੁ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋ ਜਾ ਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਿਜ -ਿਜ ਬਕੱਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਸੋਚਦਾ,

ਿਤ -ਿਤ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਜਾਦਂੀ।

ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੜੇ ਬਕੱਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮ ਿਕ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹੀ ਿਸੰਗ

ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟਾਗਂਾ? ਿਕ ਨਾ ਸਕੜੇ ਿਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰ ਦ ਗਾ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੋਟੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ

ਲਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੂਹ ’ਚ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਿਖੱਚ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਕੱਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਦੇ ਰਿਹਣਗ।ੇ ਇਸ

ਤਰਾਂ ਮ ਇਕ ਿਦਨ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾ ਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੈ ਸਲਾਮੀ ਮਾਰੇਗਾ।

ਰਾਤ ਉਹ ਕੋਲ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਿਪੰਡ ’ਚ ਬਕੱਰੀ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਗ ਖਰੀਦ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਚੱੁਪਚਾਪ ਉਸ ਨੇ ਿਸੰਗ



ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਿਦਤੱ।ੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਾਦਰ ਿਵਛਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ। ਸਵਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ ਨਹ ਸਿਕਆ।

ਸਵਰੇੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਝਾਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਹ ਿਵਚ ਕਝੁ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਿਦਤੱਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਿਵਚ ਉਤਰ ਿਗਆ।
ਪਾਣੀ ਟੋਿਹਆ। ਉਥੇ ਕਝੁ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਿਸਰਫ ਬਕੱਰੀ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਗ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟੇ

ਸਨ।

ਜ਼ਰੂਰ ਿਸੰਗ ਸੱੁਟਣ ਿਵਚ ਉਸ ਤ ਕੋਈ ਭੱੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਿਫਰ ਦੋ ਿਸੰਗ

ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟੇ ਪ�ੰਤੂ ਸਵਰੇੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਝੁ ਨਹ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ।

‘‘ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ। ਿਜਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਲੱ ਮਕ ਹਾਗਂਾ

ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਿਦਸ਼ਾ ਵਲੱ ਦੜੌਨ ਲੱਗਾ।

ਤਰੁਦ-ੇਤਰੁਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਇਕ ਿਪੰਡ ਆਇਆ। ਕਝੁ ਲੋਕ ਇਕ ਥਾਂ ਖੜ�ੇ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ

ਬਿੋਲਆ,‘‘ਕੀ ਤਸੁ ਮਕ ਹਾਗਂਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?’’

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਹ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ,‘‘ਤਸੁ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮਕ ਹਾਗਂਾ ?’’

‘‘ਹਾ,ਂ ਹਾ,ਂ ਮਕ ਹਾਗਂਾ ।’’

‘‘ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਕੀ ਗਲੱ ਹੈ? ਤਸੁ ਇਥੇ ਗਾਓ। ਇਥੇ। ਅਸ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ’’

‘‘ਇਹ ਤਸੁ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ?’’ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਝੰੁਜਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ।

‘‘ਅਸ ਠੀਕ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਪੱੁਛਣਾ ਕੀ? ਤਸੁ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਨਾ।’’

‘‘ਮ ਲੱੁਿਟਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਠੱਗ ਮੈ ਿਦਨੇ ਹੀ ਲੱੁਟ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤਸੁ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ’’ ਉਹ

ਤਸ਼ੈ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।

ਮਕ ਹਾਗਂਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਵਪਾਰੀ ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ, ਸ਼ਿਹਰ-ਸ਼ਿਹਰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਗਂ ਭਟਕਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਤ ਿਵਚ

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਲੈ ਗਏ।



‘‘ਹਜ਼ਰੂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੁਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਕ

ਹਾਗਂਾ ? ਲੋਕ ਉਥੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਦੰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ-ਝਗੜਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ

ਜਾਦਂਾ ਹੈ।’’

ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਉਹ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ

ਕਰਾਮਾਤ ਬਹੋੇਰਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੈਿਨਕਾਂ ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਬਹੋੇਰਾ

ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਘਿੋੜਆਂ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਿਲਜਾਦਂੇ ਦਿੇਖਆ ਹੈ। ਆਿਖਰ ਸੈਿਨਕ ਬਹੋੇਰਾ ਫੜ

ਿਲਆਏ।

‘‘ਤਹੁਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ?’’

‘‘ਸਰਕਾਰ, ਮੈ ਬਹੋੇਰਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।’’ ਹੱਥ ਜੜੋਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਉਤਰ ਿਦਤੱਾ।

‘‘ਤਾਂ ਿਫਰ ਇਹ ਮਕ ਹਾਗਂਾ ਕੀ ਹੈ?’’

‘‘ਮਕ ਹਾਗਂਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮ ਕਹਾਂ ਗਾ (ਮ ਿਕਥੇੱ ਗਾਵਾ)ਂ ਹੀ ਹੈ।’’

‘‘ਤਾਂ ਿਫਰ ਇਹ ਤਹੁਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹ ਹੈ?’’

‘‘ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ।’’

‘‘ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।’’ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ।

‘‘ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੰਗ ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੱੁਟਣ ’ਤੇ ਬਕੱਰੀ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।’’ ਬਹੋੇਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ

ਿਦਤੱਾ।

ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਬਠੇੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ।

ਰਾਜੇ ਨੇ ਘਿੋੜਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਾਪਸ ਿਦਵਾ ਿਦਤੱਾ।

ਵਪਾਰੀ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ’ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਝੁ ਬਿੱਚਆਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰੇ ਿਲਆ, ‘‘ਮਕ ਹਾਗਂਾ । ਮਕ

ਹਾਗਂਾ ।’’



ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਸੱਚਮੱੁਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)



Vichari Maan-Afgan Lok Kahani

ਿਵਚਾਰੀ ਮਾਂ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਜਾਦਗੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਦਖੋੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਇਕ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤਸੁ ਉਸ

ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਿਪਲਾ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜਾਦਗੂਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤਰੰੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ
ਝਰਨੇ ਤ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਜਗੰਲ ਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ
ਜਗੰਲ ਿਵਚ ਿਹੰਸਕ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਦੇ

ਵਸੱ ਿਵਚ ਹਨ। ਝਰਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭੂਤ-ਪ�ੇਤ, ਿਜਨੰ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਦੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਰਨੇ ’ਤੇ

ਮੰਡਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।

‘‘ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ?’’ ਜਮਾਲੋ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਉਧਰ ਜਗੰਲ ਿਵਚ ਇਕ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਟੇ ਫੱੁਲ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਤੜੋ ਿਲਆਵ,ੋ ਟਿਹਣੀ ਹੱਥ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਚੜ�।ੋ ਿਜਥੇੱ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਿਦਸੇ, ਉਹ

ਟਿਹਣੀ ਿਹਲਾ ਦਣੇਾ। ਖਤਰਾ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹ ਆਵਗੇਾ। ਹਾ,ਂ ਹੌਸਲੇ ਤ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵਗੇਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀਆਂ

ਿਦਲੀ ਦਆੁਵਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।’’ ਕਿਹ ਕੇ ਜਾਦਗੂਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਜਮਾਲੋ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਏ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਝੁ ਨਹ ਿਕਹਾ। ਦਵੋ ਜਣੇ ਰਾਤ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਚੜ�ਨ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ

ਯਜੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਰਹੇ।

ਿਦਨ ਿਨਕਿਲਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦਵੋ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਤਰੁ ਪਏ। ਕਰੀਮ ਨੇ ਧਨੁਸ਼

ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਦਵੋ ਉਸ ਝਾੜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਫੰੁਕਾਰ ਸੁਣਾਈ

ਿਦਤੱੀ। ਉਨਾਂ ਦਿੇਖਆ, ਇਕ ਿਭਆਨਕ ਸੱਪ ਫ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਝਾੜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬਠੈਾ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਨੇ

ਧਨੱਸ਼ ’ਤੇ ਬਾਣ ਚੜ�ਾ ਕੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਫ਼ਨ ਉਡਾ ਿਦਤੱਾ। ਿਫਰ ਦਸੂਰਾ ਤੀਰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ

ਿਕ ਤੀਰ ਸੱਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਵਚੱ-ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਗਡੱ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਤਰੰੁਤ ਹੀ ਮਰ

ਿਗਆ।

ਥੋੜ�ੀ ਦਰੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮ ਝਾੜੀ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਥ ਇਕ ਨਹ ਦੋ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੜੋ



ਿਲਆਇਆ। ਇਕ ਟਿਹਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਦਸੂਰੀ ਜਮਾਲੋ ਦੇ ਿਦਤੱੀ। ਜਮਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇਕ

ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸੁਰਾਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸੁਰਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਝਾੜੀ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਚੜ�ਨ ਲੱਗ।ੇ ਦਪੁਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਉਨਾਂ

ਘਰ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਹ ਚੋਟੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੀ ਤਾਂ ਨਹ ਸੀ ਪਰ ਰਾਹ ਘੁਮੰਣਦਾਰ ਅਤੇ ਉਬੜ-

ਖਾਬੜ ਸੀ। ਰਾਹ ਿਵਚ ਕਈ ਥਾ ਜਮਾਲੋ ਠਕਰ ਖਾ ਕੇ ਿਡੱਗੀ ਵੀ, ਪ�ੰਤੂ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਸ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਵੋ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ।

ਥੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਕ ਝਰਨਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦਤੱਾ। ਦਵੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਝਰਨੇ ਵਲੱ ਵਧੇ। ਝਰਨੇ
ਕੋਲ ਪੱੁਜ ਕੇ ਿਜ ਹੀ ਜਮਾਲੋ ਨੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰਾਹੀ ਿਵਚ ਭਰਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਬਸ ਿਜਵ ਿਕਆਮਤ ਹੀ ਆ

ਗਈ। ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਿਹੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਛਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਮਾਲੋ ਡਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਡੱਗਣ

ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਿਕ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਸ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਸਮਝ ਨਹ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਝੁ ਕੀ

ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਝਾੜੀ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਤ ਕਝੁ ਪੱਤੇ ਤੜੋ।ੇ ਉਨਾਂ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੱੁਟ

ਿਦਤੱਾ। ਪੱਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੱੁਟਣ ਦੀ ਦਰੇ ਸੀ ਿਕ ਪਾਣੀ ਯਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਹਾੜ ਦਾ ਿਹੱਲਣਾ ਵੀ

ਬਦੰ ਹੋ ਿਗਆ। ਜਮਾਲੋ ਨੇ ਤਰੰੁਤ ਝਰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁਰਾਹੀ ਭਰ ਲਈ।

ਉਹ ਿਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ,ੇ ਅਜੀਬ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ ਡਰ ਨਾਲ

ਜਮਾਲੋ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਰਾਹੀ ਛੁਟੱ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੱੁਲ ਿਗਆ। ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਮਾਲੋ ਦਾ ਧੀਰਜ ਬਨੰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ

ਿਕਹਾ, ‘‘ਡਰ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਟਿਹਣੀ ਘੁਮੰਾ ਦੀ ਰਿਹ ਕਝੁ ਨਹ ਹੋਵਗੇਾ।’’

ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਤ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਿਲਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰ ਸੁਰਾਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈ

ਅਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਜਮਾਲੋ ਦੇ ਿਦਤੱਾ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗ।ੇ ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜ�ੀ ਹੀ ਦਰੂ ਗਏ

ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਬਿਘਆੜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਝੰੁਡ ਨੇ ਉਨਾਂ ਘਰੇ ਿਲਆ। ਜਮਾਲੋ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ਼ੀ, ਡਰ ਕਰੀਮ

ਵੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵਗੇਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਵੋ ਟਿਹਣੀਆਂ

ਿਹਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਟਿਹਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਦਭੱੁਤ ਸੀ। ਬਿਘਆੜ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹ ਢੱੁਕੇ। ਕਝੁ ਦਰੇ ਬਾਅਦ

ਸਾਰੇ ਬਿਘਆੜ ਵਾਪਸ ਜਗੰਲ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜ।ੇ

ਹੁਣ ਦਵੋ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਚੋਟੀ ਤ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤਦੇ ਇਕ ਅਜਗਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਉਹ



ਮੰੂੁਹ ਅੱਡੀ ਉਨਾਂ ਵਲੱ ਵਿਧਆ। ਕਰੀਮ ਨੇ ਟਿਹਣੀ ਤ ਕਝੁ ਪੱਤੇ ਤੜੋੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪਾ

ਿਦਤੱਾ। ਪੱਿਤਆਂ ਦਾ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਰੇ ਸੀ ਿਕ ਅਜਗਰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕਥੇੱ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ

ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦਵੋ ਚੋਟੀ ਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਤਦ ਤਕੱ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਬੁਢੱੀ ਮਾਂ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ।
ਪਾਣੀ ਪ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਗੜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦਹੋਾਂ

ਬਿੱਚਆਂ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿਲਆ। ਬਿੱਚਆਂ ਦੀ ਗਆੁਚੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਿਮਲ ਗਈ। ਦਹੋਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ

ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਿਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ

ਤਦੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦਿੇਖਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਦਗੂਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ�ਾ ਮੁਸਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲੱ ਦਸੱ ਿਦਤੱੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਦਗੂਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੋਲਆ,

‘‘ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਝੁ ਤਹੁਾਡੇ ਸਾਹਸੀ ਬਿੱਚਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਦ-ੂਟੋਣਾ, ਭੂਤ-ਪ�ੇਤ ਸਭ ਹਾਰ

ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਹੁਾਡੇ ਚੰਗੇ ਿਦਨ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।’’ਐਨਾ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਹੀ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਇਆ।

ਦਖੇਦ-ੇਦਖੇਦੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਝੌਪੜੀ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਾਦਗੂਰ ਦੇ ਕਿਹਣ ’ਤੇ ਕਰੀਮ ਨੇ

ਝਾੜੀ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸਾੜ ਿਦਤੱਾ।

ਟਿਹਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗ ਿਵਚ ਸੜਨਾ ਸੀ ਿਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤ ਧੰੂਆਂ ਠਦਾ ਹੋਇਆ ਿਦਖਾਈ ਿਦਤੱਾ। ਜਾਦਗੂਰ
ਨੇ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੂਤ-ਪ�ੇਤ ਅੱਗ ਿਵਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਖੇਦ-ੇਦਖੇਦੇ ਧੰੂਆਂ

ਐਨਾ ਵਧੱ ਿਗਆ ਿਕ ਕਝੁ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਿਦਦੰਾ ਸੀ।

ਸਵਰੇ ਹੋਈ। ਧੰੂਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਜਮਾਲੋ ਨੇ ਦਿੇਖਆ, ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਜਮਾਲੋ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ। ਕਝੁ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਾੜ ਦੀ

ਉਹ ਘਾਟੀ ਲਿਹਰਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪੌਿਦਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹੀ ਸਨ।

(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)
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ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ-ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ। ਤਵਰੀਜ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਕਾਮਰਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ

ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੀਤੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਿਜਹੜੇ

ਪੈਸੇ ਿਮਲਦ,ੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਜ਼ੁਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਮਰਾਨ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੁਿਝਆ ਿਰਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਰੰਗ ਿਲਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ

ਐਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਉਹ ਕਝੁ ਚੰਗਾ ਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਚੱਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਆਦਤ ਿਵਚ ਕਈ ਫਰਕ ਨਹ ਆਇਆ।
ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕਰੜੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਮ�ਾਂ ਹੋ ਿਗਆ।
ਹੁਣ ਉਸ ਇਸ ਗਲੱ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਐਨੇ ਧਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵ?ੇ ਿਕਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵ।ੇ

ਿਫਰ ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਕ ਯਜੋਨਾ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸਾਰਾ ਧਨ ਿਕਸੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਥਾਂ

ਦਬਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਥੇੱ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਕ ਰਾਤ ਜਦ ਤਵਰੀਜ ਸ਼ਿਹਰ ਡੰੂਘੀ ਨ ਦ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਤਦ ਕਾਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ

ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਇਕ ਥੈਲੀ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱੁਪ-ਚਾਪ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਕਾਫੀ ਦਰੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਕ

ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲ੍ੋਹ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦਿੇਖਆ ਿਕ ਉਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਿਫਰ ਉਸ

ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ�ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਇਆ ਪੱੁਟ ਕੇ ਥੈਲੀ ਉਸ ਿਵਚ ਦਬੱ ਿਦਤੱਾ। ਪਛਾਣ ਵਜ ਉਸ ਦਰਖਤ

’ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਦਤੱਾ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੇਫਕਰ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਧਨ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ ਤਕੱ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਲੱਿਗਆ ਿਰਹਾ ਪਰ ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਿਫਰ ਿਚੰਤਾ

ਹੋਈ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਿਗਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਵਲੇੇ ਥੇ

ਿਗਆ, ਿਜਥੇੱ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਬੱੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਖਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜੜ� ਕੋਲ ਿਮੱਟੀ ਪੱੁਟੀ



ਪਰ ਸਾਰੀ ਿਮੱਟੀ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਨਹ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਦਰਖਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੇਖਆ, ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਾਫ ਿਦਸੱ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਬਰੁਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦਲੌਤ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਬੜਾ ਦਖੁੀ ਰਿਹਣ ਲੱਗ਼ਾ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨੀ ਿਮੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਯਾਜਰੇ ਿਮਿਲਆ। ਗਲੱਾਂ-

ਗਲੱਾਂ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱੁਿਛਆ।

ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸੱੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਿਮੱਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ…ਮੇਰੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ

ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸੱ ਿਕ ਮ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਿਕਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ’’

‘‘ਸ਼ੇਖ ਦਸ ਿਦਨਾਂ ਤਕੱ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੱਲ

ਨਹ ਆਇਆ। ਇਕ ਿਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਦਹੋਾਂ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਿਮੱਤਰ, ਤਰੇੀ

ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਿਦਸ ਨਹ ਿਰਹਾ… ਖੈਰ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ।’’

ਤਦੇ ਥੇ ਇਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਤਸੁ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈ ਆਪਣੀ

ਸਮੱਿਸਆ ਦਸੋੱ?’’

ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਪਾਗਲ ਵਲੱ ਲਾਪ�ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਦਿੇਖਆ, ‘‘ਿਫਰ ਸ਼ੇਖ ਵਲੱ ਦਖੇਦੇ ਹੋਏ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਜਦ ਤਰੇੇ ਿਜਹਾ

ਆਦਮੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ ਲਗਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕੀ ਲਗਾਏਗਾ?’’ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝਾਇਆ,

‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗਲੱ ਦਸੱ ਿਦਦੰੇ ਹਨ…ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਸੱਣ ਿਵਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ।’’ ਤਦ

ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਸਾਰੀ ਗਲੱ ਦਸੱ ਿਦਤੱੀ। ਪਾਗਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਜੜ� ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ,

ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਿਗਆ।’’

ਦਵੋ ਿਮੱਤਰ ਪਾਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ�ਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਸੁਣ

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਪਾਗਲ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਦਰੱਖਤ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਜੜ� ਿਵਚ

ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਬਆ ਸੀ…ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ�ਾਂ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਹੁਾਡਾ ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ

ਹੈ।’’

ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਸਆ, ‘‘ਉਹ ਬਰੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ।’’



ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਗਲੱ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ

ਿਜਹਾ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਰੇ ਦੀ ਜੜ� ਦੀ ਦਵਾ ਖਾਣ ਿਕਹਾ ਸੀ।’’

ਲੜਕੇ ਦੀ ਬੁਧੱੀਮਾਨੀ ਦਖੇ ਕੇ ਦਵੋ ਦਸੋਤ ਹੱਕੇ-ਬਕੇੱ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤ ਪੱੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ

ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਘਾਲੇਵਦੇੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀਹ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹਕੀਮ ਸ਼ੀਰਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ

ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਰੇ ਦੀ ਜੜ� ਦੀ ਦਵਾ ਖਾਣ ਿਕਹਾ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸ਼ੇਖ, ਘਾਲੇਵਦੇੀ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਿਮੱਤਰ, ਤਸੁ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਗੋੇ ਿਕ

ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਕਝੁ ਨਹ ਹੈ… ਹੁਣ ਤਸੁ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ…ਕੀ ਤਹੁਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼

ਨਹ ਬਣਦਾ ਿਕ ਿਜਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ� ਨਾਲ ਤਸੁ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੱੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ

ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਦਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਜਾਏ…। ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਿਮਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ।

ਤਹੁਾ ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਵਪਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਰਾਨ ਤ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਉਸ ਥੈਲੇ ਿਵਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਦਸੱ ਿਦਤੱੀ, ਤਦ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮੋੜ

ਿਦਤੱੀਆ।ਂ

ਕਾਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਿਗਆ।

(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)



Sattar Hunar Vi Ghatt-Uzbek Lok Kahani

ਸੱਤਰ ਹਨੁਰ ਵੀ ਘੱਟ-ਉਜ਼ਬਕੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਿਤਨੰ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ

ਿਦਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬਟੇੇ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੁਾਇਆ ਤੇ ਿਕਹਾ:

“ਬਟੇੇ! ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹ ਤੇ ਮ ਬੁਢੱਾ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹਾ।ਂ ਮ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈ ਵਪਾਰ ਦਾ

ਕੰਮ ਿਸਖਾ ਿਦਆ।ਂ ਤੂੰ ਕਲੱ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਮ ਤੈ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਿਦਦੰਾ ਹਾ।ਂ
ਿਕਸੇ ਦਜੂੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਫ਼ਜ਼ਲੂ ਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਖਰਚ ਦੇ । ਇਸ ਨਾਲ

ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲ ਤਾਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਇੱਥੇ ਿਲਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਵਚੇ ਸਕ।”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ, ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੜਕਾ

ਸੀ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਸ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖ ਲਏ ਿਜਸ

ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੋ ਉਤੇ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਗਜ਼ੁਾਰ ਸਕੇ।

ਲੇਿਕਨ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇੱ ਬਾਪ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਿਕਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ

ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਮੁਕਦੀ ਗਲੱ, ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ

ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਉਤੇ ਚੱਲ ਿਪਆ।

ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਿਚਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾ-ਂਸਰਾਂ ਿਵਚੱ

ਠਿਹਿਰਆ। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਅਲੀ ਜਾਨ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੰੁਿਚਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦਖੇਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਲਬ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਿਦਨ ਦੀ

ਤਰਾਂ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸ ਖੱੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ

ਫ਼ਰਸ਼ ਮਰ-ਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੇ- ਚੇ ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਥਮ�ਲੇ ਛਤੱ ਸਹਾਰਾ ਦਈੇ ਖੜ�ੇ ਹਨ। ਛਤੱ ਿਵਚੱ ਵਖੱ-

ਵਖੱ ਰੰਗਾਂ ਿਵਚੱ ਿਚੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਲੀਨ ਿਵਿਛਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ

ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆ-ਂਛੋਟੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਉਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ

ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆ-ਂਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਚਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਕਪੜੇ



ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੌ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦ-ੋਦੋ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਿਵਚੱ ਵਡੇੰ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦਆੁਲੇ ਬਠੇੈ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਨਾਂ ਿਚਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਸਰਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ

ਜਗੰਲੇ ਰਾਹ ਇਹ ਜਗ�ਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਕ ਤ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦਤੱੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਲੀ ਜਾਨ ਜਗੰਲੇ ਕੋਲ ਖੜ�ਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਖੇਣ ਲੱਿਗਆ। ਕਈ ਘਟੇੰ ਲੰਘ ਗਏ,

ਲੇਿਕਨ ਬੁਤੱ ਬਿਣਆ ਖੜ�ਾ ਅਲੀ ਜਾਨ ਅਜੀਬ-ੋਗ਼ਰੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਖੇਦਾ ਿਰਹਾ।

ਅੰਤ ਿਵਚੱ ਪਾਰਕ ਦੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਖੇ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ

ਪੱੁਿਛਆ:

“ਸਾਹਬਜ਼ਾਦ!ੇ ਤਸੁ ਇੱਥੇ ਿਕ ਖੜ�ੇ ਹੋ? ਆਖ਼ਰ ਿਕਹੜੀ ਗਲੱ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ?

“ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?” ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਜਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪੱੁਿਛਆ।

“ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤ ਸ਼ਤਰੰਜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਸਆ।

“ਕੀ ਮ ਵੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਿਵਚੱ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?” ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ:

“ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦਣੇੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਸ।”

ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਸ਼ਤਰੰਜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਲੂ ਿਵਚੱ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਥੋੜ�ੇ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ ਉਹ

ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਿਵਚੱ ਇਨੰਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ

ਸ਼ਤਰੰਜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕਲੂ ਛਡੱ ਕੇ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ।ੇ

ਅਲੀ ਜਾਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਹੁਣ ਮ ਿਬਨਾਂ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਿਕਥੇੱ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਪਰ

ਰਿਹਮ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤਰੋ ਿਦਤੱਾ।

ਅਲੀ ਜਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਬੜਾ ਦੁਖੱ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਪ ਨੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੁਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਬਟੇੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲੇ



ਨਾਲ ਭੇਜ ਿਦਤੱਾ।

ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਿਫਰ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਆਇਆ। ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਿਦਲ ਿਵਚੱ ਇਹ ਧਾਰ ਲਈ ਿਕ

ਹੁਣ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਬਕੇਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਿਵਚੱ ਖ਼ਰਚ ਨਹ ਕਰਾਗਂਾ।

ਉਸੇ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਿਨਕਿਲਆ। ਘੁਮੰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਤਕੱ ਪਹੰੁਿਚਆ।
ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿਪਆਰਾ ਿਜਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਉਤੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਦਿੇਖਆ

ਿਕ ਿਜਸ ਜਗ�ਾ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਿਸੱਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਠੇੈ ਵਖੱ-

ਵਖੱ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਭੁਲਾ

ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਸੌ ਦੀਆਂ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਜਬੇ ਿਵਚੱ ਕਢੱ ਕੇ ਸਕਲੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਤੱੀਆਂ

ਅਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲੱਿਗਆ। ਥੋੜ�ੇ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ ਉਸ ਨੇ ਏਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ

ਿਕਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰ ਜਦ ਿਸਖਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਬਦੰ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਅਲੀ ਜਾਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ

ਲੱਗਾ ਿਕ ਹੁਣ ਘਰ ਿਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਗਂਾ ਤੇ ਪੈਿਸਆਂ ਬਗ਼ਰੈ ਪਹੰੁਚ ਵੀ ਿਕਵ ਸਕਾਗਂਾ ਲੇਿਕਨ

ਉਸ ਉਤੇ ਰਿਹਮ ਖਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸ ਦੋ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਦਤੱੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ

ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦਤੱਾ।

ਅਲੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਿਕਨ ਬਟੇੇ

ਿਫਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਖੇ ਕੇ ਬੁਢੇੱ ਬਹੁਤ ਗ਼ੁਸੱਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਟੇੇ ਖ਼ੂਬ ਿਝੜਿਕਆ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚੀਆ-ਂਖੁਚੀਆਂ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਬਟੇੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ

ਿਕਹਾ:

“ਦਖੇ ਪੱੁਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਉਡਾ ਿਦਤੱਾ ਤਾਂ ਅਸ ਿਬਲਕਲੁ ਕੰਗਾਲ ਹੋ

ਜਾਵਾਗਂ।ੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟਕੁੜੇ ਤਰਸਾਂਗ।ੇ ਬਘੇਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਿਫਰਾਗਂ।ੇ”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਸਹੰੁ ਖਾ ਕੇ ਿਕਹਾ:

“ਹੁਣ ਮ ਫ਼ਜ਼ਲੂ ਖ਼ਰਚੀ ਨਹ ਕਰਾਗਂਾ। ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਜਹਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”



ਬੁਢੇੱ ਕਝੁ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਿਦਤੱਾ।

ਅਲੀ ਜਾਨ ਿਫਰ ਉਸੇ ਵਡੇੱ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਉਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੇ ਹਮਾਮ ਿਵਚੱ ਵਿੜਆ ਤਾਂ ਿਕ

ਰਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਮੱਟੀ ਘਟੱਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤ ਧੋ ਦਵੇ।ੇ

ਹਮਾਮ ਤ ਮੁੜਦੇ ਸਮ ਜਦ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਬਾਗ਼ੇ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਬਾਗ਼ ਦਖੇ ਲਈਏ। ਬਸ ਿਫਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ�ਾ ਦਿੇਖਆ। ਉਥੇ
ਦਖੇਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸੇ ਮਰ-ਮਰ ਦੇ ਚਬਤੂਰੇ ਉਤੇ ਿਜਥੇੱ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ,

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਿਲਖਣ ਪੜ�ਨ ਦਾ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ: “ਸ਼ਤਰੰਜ ਅਤੇ ਵਾਜੇ

ਵਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮ ਿਸੱਖ ਿਗਆ ਹਾ,ਂ ਲੇਿਕਨ ਮੈ ਿਲਖਣਾ ਪੜ�ਨਾ ਨਹ ਆ ਦਾ। ਭਾਵ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਿਕ ਨਾ ਹੋ

ਜਾਵਾਂ ਮ ਿਲਖਣਾ ਪੜ�ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਸੱਖਾਂਗਾ।”

ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਕਢੱ ਕੇ ਦੇ ਿਦਤੱੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਠੈ ਕੇ ਿਲਖਣਾ ਪੜ�ਨਾ

ਿਸੱਖਣ ਲੱਗਾ।

ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਿਦਨ ਦਣੂੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੁੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ

ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਿਕਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ਖੜ�ਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੈਿਸਆਂ ਿਬਨਾਂ ਹੁਣ ਕੀ

ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰਿਹਮ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਤਨੰ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਿਦਤੱੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ

ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦਤੱਾ।

ਲੇਿਕਨ ਅਲੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਦਰੂ ਦੇ ਿਕਸੇ

ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਊਠਾਂ ਉਤੇ ਲਦਵਾ ਚੱੁਿਕਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਸ

ਸੁਦਾਗਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੰੂਹ ਹਨੇਰੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਚੱਲ ਿਪਆ। ਰਾਹੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ,

ਪਰ ਿਕਤੇ ਪਾਣੀ ਿਦਖਾਈ ਨਾ ਿਦਤੱਾ। ਚਲਦ-ੇਚਲਦੇ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤਕੱ ਪਹੰੁਚੇ। ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘਾ ਸੀ

ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚੱ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਹਣ ਉਤੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਖੂਹ

ਿਵਚੱ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਸ਼ਕ ਿਵਚੱ ਪਾਣੀ ਭਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਪਰ ਚੜ�ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ

ਅਚਾਨਕ ਖੂਹ ਦੀ ਕੰਧ ਿਵਚੱ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਮਸ਼ਕ

ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਿਦਤੱੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਿਕਆ। ਦਖੇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਸਾਰਾ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਲੀਨ ਿਵਿਛਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬੁਢੱਾ ਆਦਮੀ



ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਬਠੈਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਵਾਇਿਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਖੇ ਕੇ

ਅਲੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਢੇੱ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਇਿਲਨ ਲੈ ਕੇ

ਉਸ ਵਜਾਉਣ ਲੱਿਗਆ। ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਿਪਆਰੀ ਟਣੁਕਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ

ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵਡੱੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਡੰੂਘਾ ਸਾਹ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਲੀ ਜਾਨ

ਦਿੇਖਆ ਤਾਂ ਗਿੋਡਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉਪਰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ

ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪੱੁਿਛਆ:

“ਐਆਦਮ ਜ਼ਾਤ! ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਕਵ ਆ ਿਗਆ?”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰਾ ਿਕਸੱਾ ਕਿਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਿਫਰ ਉਸ ਕਾਫ਼ਲਾ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ

ਲੱਿਗਆ। ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਉਸ ਰੋਕ ਕੇ ਿਕਹਾ:

“ਤਰੇੀ ਸਭ ਤ ਵਡੱੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਮ ਤਰੇੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕਝੁ ਕਰਨ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਬੁਢੇੱ ਵਲੱ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਖੇਣ ਲੱਿਗਆ।

“ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬਟੇਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ” ਬੁਢੇੱ ਨੇ ਦਿੱਸਆ, “ਪੰਜ ਿਦਨ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈ ਇਕਲੱਾ ਛਡੱ ਕੇ ਇਸ

ਦਨੁੀਆਂ ਤ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ ਗ਼ਮ ਿਵਚੱ ਡੱੁਿਬਆ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਰਨ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ

ਗ਼ਮ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਵਾਇਿਲਨ ਚੱੁਕ ਲਈ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਵਜਾਉਣਾ ਮੈ ਨਹ ਆ ਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ�ਾ
ਦਰੇ ਨਾਲ ਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਿਨਕਲ ਗਈ ਹੰੁਦੀ। ਤਰੇੇ ਜਾਦੂ ਭਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਤੂੰ
ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਲੌਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ।”

“ਬਸ ਖੂਹ ਿਵਚੱ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਿਵਚੱ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦਓ। ਮੈ ਹੋਰ ਕਝੁ ਨਹ ਚਾਹੀਦਾ” ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ

ਿਕਹਾ।

ਉਸ ਨੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਇਿਲਨ ਵਜਾਈ। ਉਸ ਮਗਰ ਬੁਢੇੱ ਜਾਦਗੂਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਇੱਕ ਥੈਲਾ

ਅਲੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਿਕਹਾ:

“ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦੰ ਕਰ।”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਮਗਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੇਖਆ ਿਕ ਉਹ



ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਖੇਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ

ਕਾਫ਼ਲੇ ਤਕੱ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱੁਛਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਖੂਹ ਿਵਚੱ ਬਾਹਰ ਿਕਵ ਿਨਕਲ

ਆਇਆ? ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਜਾਦਗੂਰ ਦਾ ਿਦਤੱਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਥੈਲਾ

ਉਨਾਂ ਿਦਖਾਇਆ।

ਕਾਫ਼ਲਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੁਿਕਆ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚੱ ਬਈੇਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ
ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਲਮ ਕਢੱ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਿਲਿਖਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵਚੱ ਬਦੰ ਕਰ ਕੇ, ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਅਲੀ ਜਾਨ

ਿਦਦੰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਿਕਹਾ:

“ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਟੇੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮ ਉਸ ਦਾ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ

ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤਕੱ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਦਖੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ

ਥੈਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਿਤਨੰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

ਉਸ ਨੇ ਅਲੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਜਹਾ ਘੜੋਾ ਦੇ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੱ ਿਦਤੱਾ। ਅਲੀ ਜਾਨ ਘੜੋੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ

ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਅਲੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਦਰੇ ਤਕੱ ਿਬਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚਲਦਾ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਬਠੇੈ-

ਬਠੇੈ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਿਲਖਣਾ ਪੜ�ਨਾ ਿਸਿਖਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਪੜ� ਕੇ ਦਖੇਾਂ ਿਕ ਖ਼ਤ ਿਵਚੱ

ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਤ ਕਿੱਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ�ਨ ਲੱਿਗਆ। ਖ਼ਤ ਪਿੜ�ਆ

ਸਾਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਿਗਆ। ਖ਼ਤ ਿਵਚੱ ਿਲਿਖਆ ਸੀ:

“ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਘਰਵਾਲੀ! ਮ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਤੈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰ ਦੇ

ਕੋਲ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਦਣੇ ਲਈ ਮ ਇਸ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਟੇੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਇਸ

ਦਾ ਿਸਰ ਫ਼ੌਰਨ ਕਟਵਾ ਦਣੇਾ। ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੇਾ ਘਰਵਾਲਾ।”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਤ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱੁਟ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਦਜੂਾ ਖ਼ਤ ਿਲਿਖਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ:

“ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਬਗੇਮ! ਇਸ ਿਪਆਰੇ ਮਿਹਮਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਆਪਣੀ ਬਟੇੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦਣੇਾ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਫ਼ੌਰਨ ਕਰ ਦਣੇਾ। ਸਲਾਮ ਦੇ

ਨਾਲ ਤਰੇਾ ਘਰਵਾਲਾ।”



ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵਚੱ ਬਦੰ ਕਰ ਕੇ ਜਬੇ ਿਵਚੱ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਿਪਆ। ਉਹ ਉਸ

ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਿਲਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਿਖਆ ਖ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਖ਼ਤ ਪੜ� ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨ ਦਾ ਬੜੀ ਗਰਮਜਸ਼ੋੀ

ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਦਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ

ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਟੇੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦਤੱਾ।

ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਸਵਰੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੀ ਅਲੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਘੜੋੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਜਾਦਂੇ ਸਮ ਉਸ ਨੇ

ਨੌਕਰਾਂ ਹਦਾਇਤ ਿਦਤੱੀ:

“ਮ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਸਲਸਲੇ ਿਵਚੱ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ

ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੁਟੱ ਕੁਟੱ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕਢੱ ਦਣੇਾ। ਤਹੁਾਡੇ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ।”

ਰਾਤ ਸੁਦਾਗਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਪਹੰੁਿਚਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੜੀ ਦਰੇ
ਤਕੱ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਾ ਿਰਹਾ ਲੇਿਕਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੱੁਲਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਖੱੁਿ�ਹਆ। ਤਦ ਸੁਦਾਗਰ

ਮਜਬਰੂਨ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚੱ ਆ ਿਗਆ। ਉਧਰ ਨੌਕਰ ਇਸੇ ਝਾਕ ਿਵਚੱ ਬਠੇੈ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਫ਼ੌਰਨ ਉਸ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਦਖੇੇ ਉਸ ਕਟੁਾਪਾ ਚਾੜ�ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਬਹੁਤ ਦਰੇ ਤਕੱ

ਬਹੋੇਸ਼ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤਕੱ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਸਲਾਮ ਕਹੀ

ਅਤੇ ਉਸ ਪੱੁਿਛਆ:

“ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?”

“ਮ ਤਹੁਾਡਾ ਿਦਤੱਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ” ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ।

“ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਿਰਆ ਥੈਲਾ ਲੈ ਿਲਆ? ਿਕਥੇੱ ਹੈ ਉਹ?” ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਿਹਆ।

“ਿਕਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥੈਲਾ? ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸੁ ?” ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ।

“ਮ ਖ਼ਤ ਿਵਚੱ ਿਲਖ ਿਦਤੱਾ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਖ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਸੱੁਟਣਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਥੈਲਾ

ਲੈ ਲੈਣਾ” ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਿਕਹਾ।



“ਜੀ, ਤਹੁਾ ਹੋ ਕੀ ਿਗਆ ਹੈ? ਤਸੁ ਹੋਸ਼ ਿਵਚੱ ਤਾਂ ਹੋ? ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਮਾਰ ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ?”

ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ।

“ਜਵਾਈ? ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਈ?” ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਿਕਹਾ।

“ਜੀ ਹਾ,ਂ ਤਹੁਾਡੀ ਬਟੇੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ।” ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ।

“ਮੇਰੀ ਬਟੇੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦ ਕਰ ਿਦਤੱੀ?” ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੰੁਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ।

“ਦੋ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ” ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਝਾੜਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਗਾਲਾਂ

ਕਢੱਣ ਲੱਗਾ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ:

“ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਿਕਥੇੱ ਹੈ?”

“ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰੇੇ-ਸਵਰੇੇ ਹੀ ਘੜੋੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ” ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਸਆ, “ਤੇ ਸਾ

ਕਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਤਾਂ

ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕਢੱ ਦਣੇਾ।”

ਸੁਦਾਗਰ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ

ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ।

ਹੁਣ ਸੁਦਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਛਡੱ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅਲੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾ।ਂ

ਅਲੀ ਜਾਨ ਚਲਦ-ੇਚਲਦੇ ਇੱਕ ਵਡੇੱ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚੱ

ਢੰਡੋਰਚੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ:

“ਐ ਲੋਕੋ ਸੁਣ!ੋ ਿਫਰ ਨਾ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਸੁਿਣਆ ਨਹ । ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ

ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਚ ਜਾਏ। ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਿਤਨੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਿਜਤੱ ਲਏਗਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ

ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਿਬਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਿਤਨੇੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਕਟਵਾ

ਦਵੇਗੇਾ।”



ਅਲੀ ਜਾਨ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਿਚਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾ।ਂ

ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਲੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਿਜਤੱ ਿਗਆ। ਦਵੋ ਿਫਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ।ੇ
ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋ ਵਾਰ ਿਜਤੱ ਿਗਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ।ੇ ਇਸ

ਵਾਰ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਿਤਨੇੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਿਜਤੱ ਲਈਆ।ਂ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖ਼ਤ ਅਲੀ ਜਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਿਕਹਾ:

“ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ । ਤਖ਼ਤ ਉਪਰ ਬਠੈ ਜਾ।”

“ਨਹ , ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹ ।” ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ

ਲੋਕਾਂ ਿਲਖਣਾ ਪੜ�ਨਾ ਅਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਉਥ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਆ ਿਜਥੇ ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਥ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ

ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਲੱ ਚੱਲ ਿਪਆ।

ਘਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬੁਢੱਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼

ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਟੇੇ ਿਕਹਾ:

“ਤੂੰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਬਹੁਤ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹ। ਤੂੰ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਹੁਨਰ ਿਸਖ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਤ ਬਚ

ਿਨਕਿਲਆ !”

ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ:

“ਿਪਤਾ ਜੀ! ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੱਤਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਘਟੱ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।”

(ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਾਲੜਾ)
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ਕਾਟੋ ਦੀ ਦਸੋਤੀ-ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਬੜੇ ਿਚਰਾਂ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ। ਮੰਗਲੋੀਆ ਦੇ ਜਗੰਲ ਿਵਚੱ ਿਰੱਛ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਿਵਚੱ ਬੜੀ ਗੜੂ�ੀ ਦਸੋਤੀ ਸੀ। ਦਵੋ ਜਣੇ

ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਇੱਥ ਤਕ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਰੱਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਟੋ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਣਾ

ਿਲਆ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਟੋ ਖਾਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਿਮਲਦਾ, ਉਸ ਿਵਚੱ ਉਹ ਅੱਧਾ ਿਰੱਛ ਦੇ ਿਦਦੰੀ ਸੀ।

ਜਗੰਲ ਿਵਚੱ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੰੂਬੜ ਦਵੋਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਗੜੂ�ੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਿਬਲਕਲੁ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦਵੋਾਂ ਿਵਚੱ ਫੱੁਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਵ ਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੌਕਾ ਦਖੇ ਕੇ ਲੰੂਬੜ ਨੇ ਕਾਟੋ

ਿਕਹਾ, ”ਿਕ ਭੈਣ, ਤਰੇੇ ਦਸੋਤ ਿਰੱਛ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਹੈ?”

ਕਾਟੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਦੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਿਰੱਛ ਦੀ ਿਸਫ਼ਤ ਸੁਣ ਕੇ ਲੰੂਬੜ

ਗੁਸੇੱ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਧੋਖਾ ਿਦਦੰਾ ਸੀ। ਇਸ

ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਸੋਤ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਲੰੂਬੜ ਬਿੋਲਆ,”ਭੈਣ ਤੂੰ ਬੜੀ ਭੋਲੀ । ਤੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਿਰੱਛ ਤੈ ਬੁਧੂੱ ਬਣਾ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ?”

”ਮੈ ਬੁਧੂੱ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ…” ਕਾਟੋ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ, ”ਉਹ ਿਕਵ?”

ਲੰੂਬੜ ਨੇ ਿਕਹਾ,”ਿਰੱਛ ਜਦ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਲਆ ਦਾ ਹੈ ਤਦ ਖਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?”

”ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਂ ਿਰੱਛ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਕਾਟੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ।

”ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਮਾਸ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪ ਖਾ ਲਦਾ ਹੈ,

ਬਿਚਆ-ਖੁਿਚਆ ਤੈ ਦੇ ਿਦਦੰਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ

ਹ।” ਲੰੂਬੜ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਿਲਆ, ”ਵਸੇੈ ਮ ਇਸ ਗਲੱ ਤ ਕੀ ਲੈਣਾ! ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਗਲੱ ਦਸੱਣ ਦਾ ਕੋਈ

ਲਾਭ ਨਹ …।”

ਲੰੂਬੜ ਕਾਟੋ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚੱ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਕੇ ਤਰੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਟੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ”ਲੰੂਬੜ ਿਕਤੇ ਠੀਕ ਹੀ



ਤਾਂ ਨਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ ਤਾਂ ਿਰੱਛ ਆਪਣਾ ਿਮੱਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈ ਬੁਧੂੱ

ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ”

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਰੱਛ ਨੇ ਕਾਟੋ ਨਾਲ ਜਗੰਲ ‘ਚ ਫਲ ਇਕਠੇੱ ਕੀਤ,ੇ ਉਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ

ਕਾਟੋ ਵੀ ਖਾਣ ਿਕਹਾ ਪਰ ਕਾਟੋ ਨੇ ਫਲ ਨਹ ਖਾਧੇ। ਿਰੱਛ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕਾਟੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ”ਸ਼ਾਇਦ

ਲੰੂਬੜ ਸੱਚ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।”

ਥੋੜ�ੀ ਦਰੂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਿਰੱਛ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛਤੱਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦਤੱਾ। ਿਰੱਛ ਨੇ ਉਸ ਿਵਚੱ ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ

ਦੇ ਕੇ ਿਢੱਡ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਧਾ। ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱੁਛਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਕਾਟੋ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਣ

ਲਈ ਸੱਿਦਆ। ਕਾਟੋ ਦਖੇ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਰੱਛ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਝੁ ਖਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੰੂਬੜ ਦੀ ਗਲੱ

‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

”ਕੋਈ ਗਲੱ ਨਹ , ਿਰੱਛ ਹੁਣ ਮ ਸਬਕ ਿਸਖਾ ਗੀ।” ਦਜੂੇ ਿਦਨ ਿਰੱਛ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਦਵੋ ਜਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ

ਗਏ। ਿਰੱਛ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਬਕੱਰੀ ਦੀ ਟੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਫੜ ਕੇ ਿਖੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਉਸ

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੁਮੰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚੱ ਉਹ ਕਾਟੋ ਸੀ। ਕਾਟੋ ਨੇ ਿਰੱਛ

ਦੇ ਿਸਰ ‘ਤੇ ਚੜ� ਕੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਪਿਹਲਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਰੱਛ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਝੁ ਨਹ ਜਾਣਦਾ

ਸੀ। ਬਕੱਰੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਿਨਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਬਚੇਾਰਾ ਿਰੱਛ।

ਅੱਗੇ ਿਰੱਛ ਖ਼ਰਗਸ਼ੋ ਿਦਿਸਆ। ਉਸ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਦਬੱੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵਲੱ ਵਿਧਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਟੋ

ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਿਦਤੱੀ। ਉਹ ਿਰੱਛ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਿਸਰ ‘ਤੇ ਚੜ� ਕੇ ਬਠੈ ਗਈ। ਿਰੱਛ

ਡਰ ਨਾਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਖਰਗਸ਼ੋ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵਚੱ ਜਾ ਲੁਿਕਆ।

ਕਾਟੋ ਨੇ ਿਰੱਛ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਦੰ ਕਰ ਿਦਤੱੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਢੱਡ ਹੀ ਿਕੰਨਾ ਸੀ? ਕਝੁ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਿਢੱਡ ਭਰ

ਲਦੀ। ਿਰੱਛ ਿਸ਼ਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਲੱਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਟੋ ਿਪੱਛ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ

ਭੱੁਲਦੀ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਰੱਛ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦਤੱਾ। ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤ ਿਰੱਛ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹ ਸੀ ਕਰ

ਸਿਕਆ। ਭਲਾ ਫਲ-ਫੱੁਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਢੱਡ ਿਕਥੇੱ ਭਰਦਾ? ਉਸ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੱੁਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਰ

ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਕਾਟੋ ਵੀ ਦਖੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਿਰੱਛ ਦੇ ਿਸਰ ‘ਤੇ ਚੜ� ਕੇ ਬਠੈ



ਗਈ। ਅੱਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਿਰੱਛ ਸੂਰ ਹੱਥ ‘ਚ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ

ਗੁਸੇੱ ਿਵਚੱ ਚੀ ਦਣੇੀ ਬਿੋਲਆ, ”ਤੂੰ ਮੈਥ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹ ਸਕਦਾ।” ਉਹ ਸੂਰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ

ਭੱਿਜਆ।

ਿਰੱਛ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਰੁਦੀ ਹੋਈ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ। ਕਾਟੋ ਤਾਂ ਉਸ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਦੇ

ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਸੇੱ ਿਵਚੱ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਜ਼ਰੋ ਨਾਲ ਿਪੱਠ ‘ਤੇ ਕਢੱ ਮਾਿਰਆ। ਪੰਜੇ ਨਹੰੁ ਕਾਟੋ ਦੇ ਿਸਰ

ਤ ਪੂਛ ਤਕ ਖੱੁਭ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਟੋ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਠੀ। ਿਰੱਛ ਿਕਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਟੋ ਨੇ

ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਢੱੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਰੱਛ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਿਪੱਠ ਤ ਪਰਾਂ ਕਰ ਿਲਆ। ਨਹੰੁ
ਬਾਹਰ ਕਢੱਿਦਆਂ ਹੀ ਕਾਟੋ ਭੱਜ ਤਰੁੀ। ਦਰਦ ਤ ਬਚੇੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਤ ਦਜੂੇ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਕੁਦੱਣ

ਲੱਗੀ। ਿਰੱਛ ਨੇ ਦੜੌ ਕੇ ਸੂਰ ਫੜ ਿਲਆ।

ਸੂਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤ ਿਰੱਛ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰ ਿਢੱਡ ਭਰ ਖਾਣਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਿਰੱਛ ਨੇ ਕਾਟੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਕਾਟੋ ਨਹ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਿਰੱਛ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ੁਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਕਾਫ਼ੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਰੱਛ ਇਕਲੱਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਿਗਆ।

ਕਾਟੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਿਵਚੱ ਬਠੈੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ

ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਿਵਚੱ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਕਾਟੋ ਦਸੋਤ ਧੋਖਾ ਦਣੇ ਦੀ

ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੰੂਬੜ ਵਾਗਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸੋਤ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਇਕਲੱੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਮੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਸ

ਖਾਣਾ ਵੀ ਛਡੱ ਿਦਤੱਾ। ਿਰੱਛ ਦਖੇ ਕੇ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਲੁਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਿਰੱਛ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਦੀ ਦਸੋਤੀ

ਦਸ਼ੁਮਣੀ ਿਵਚੱ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੰੂਬੜ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।

(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)
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ਵਡੱਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਉਮਾਨ ਿਵਚੱ ਅਬਦੁਲੱਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ

ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਬਰ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਨ ਦਲੌਤ

ਲਈ ਲਾਲਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਵੀ ਨਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਖਆਲ

ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿੱਚਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ। ਇਹੀ ਿਵਚਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਬਧੰੀ

ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਿਵਚੱ ਬਦੰ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਿਜਥੇੱ

ਉਸ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਝੱਲੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਕਝੁ

ਨਹ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦਿੱਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਉਮਾਨ ਿਵਚੱ ਕਾ ਨ

ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਜਾਫਰ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੋਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ

ਿਦਨ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਉਹ ਮੋਚੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ

ਨੇ ਉਸ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਫਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗਲੱਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਝੁ ਨਹ ਪੱੁਿਛਆ। ਜਾਫਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪ�ਤੀ

ਰਵਈੱਏ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦਖੁੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਿਨੱਕੇ ਹੰੁਦੇ

ਛਡੱ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ। ਕਝੁ ਸਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਮਰੇ

ਿਵਚੱ ਿਗਆ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ, ‘‘ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਆਇਆ ਹਾ,ਂ ਮ

ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਹਾ।ਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਿ ਪਾ ਕਰੋ।’’ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਹਾਂ ਮ ਤੈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਗਟੇ ’ਤੇ ਗਾਰਡ

ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਕਿਰਆ ਕਰ।’’ ਜਾਫਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪ�ਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ਮੇੰਵਾਰੀ

ਪੂਰੀ ਤਨਦਹੇੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦਨੁੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਡੱਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ

ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਨਹ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ



ਦਆੁਰਾ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਾਫਰ ਦੀ ਗਲੱ ਸਮਝ ਨਾ ਸਿਕਆ।

ਦਜੂੇ ਿਦਨ ਰਾਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਸਆ ਿਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਿਨਸਤਾਨ ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਉਸ

ਲੱਭ ਲਵਗੇਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਗੇਾ। ਰਾਜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਿੇਜਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਕਝੁ ਘਿੰਟਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਿਨਸਤਾਨ ਿਵਚੱ

ਸੀ, ਕਝੁ ਡਾਕਆੂਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਜਾਫਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਭਜਾ ਿਦਤੱਾ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਆੂਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ

ਲੱਿਗਆ। ਉਹ ਜਾਫਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ’ਤੇ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ,

ਰਾਜਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਫਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਸ ਦਸੱ ਦਵੇਗੇਾ।

ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਈ ਬਠੈਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਫਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਿਕਹਾ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ

ਿਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚੱ ਬਦੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ-ਬਕੇੱ ਰਿਹ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤ ਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ‘‘ਇਹ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਜਾਫਰ ਨੇ ਸਾਰੀ

ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ ਿਦਤੱੀ। ਇਸ ਤ ਦਖੁੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਿਕ

ਉਸ ਨੇ ਲਾਲਚਵਸੱ ਜਨਤਾ ਝੂਠ ਬਿੋਲਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਐਲਾਨ ਿਦਤੱਾ।
ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਝਪੜੀ ਿਵਚੱ ਭੇਜ ਿਦਤੱਾ ਿਗਆ ਤੇ ਜਾਫਰ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਿਦਤੱਾ

ਿਗਆ। ਉਸ ਅਬਦੁਲੱਾ ਸਜ਼ਾ ਦਣੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਜਾਫਰ ਨੇ ਅਬਦੁਲੱਾ ਿਕਹਾ, ‘‘ਮ ਤੈ ਮਾਤਾ ਦੇ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਿਦਦੰਾ ਹਾ।ਂ ਉਸ ਦੀ ਦਖੇ-ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ।’’ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ

ਲੈ ਕੇ ਝਪੜੀ ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਦੈ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਚੱ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ

ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਿਨਕਲ ਿਪਆ ਪਰ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ

ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈ

ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਵੇ।ੇ ਉਹ ਤੈ ਸਭ ਕਝੁ ਦਵੇੇ ਜੋ ਤੰ◌ੂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਏ।’’ ਅਬਦੁਲੱਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ

ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਮੰਗਦੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਦਆੁ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਬਦੁਲੱਾ ਕੰਮ ਵੀ ਿਮਲ ਿਗਆ

ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤੇ ਚਰਨੀ ਪਦਾ ਹੋਇਆ



ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ। ਜਾਫਰ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਨੁੀਆਂ ਦਾ ਸਭ

ਤ ਵਡੱਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਸੁ ਹੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਡੇੱ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ

ਹੋ।’’

ਅਬਦੁਲੱਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਨੇ ਲਾ ਿਦਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਜਦ ਜਾਫਰ ਇਸ ਗਲੱ ਬਾਰੇ ਪਤਾ

ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਵੋਾਂ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚੱ ਬਲੁਾਇਆ। ਜਾਫਰ ਨੇ ਅਬਦੁਲੱਾ ਸੰਬਧੋਨ ਹੰੁਿਦਆਂ ਿਕਹਾ,

‘‘ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਿਕ ਤੰ◌ੂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਿਤਸਕਾਰ ਨਹ ਕਰਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦਸ਼ੇ

ਵਾਸੀ ਦਾ ਿਦਲ ਦਖੁਾਵਗਾ।’’ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਹੰੁ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਜਾਫਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੜ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਜਾਫਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਉਹ ਉਨੇ ਸਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿਜਨੰਾ ਿਚਰ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ

ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਬਦੁਲੱਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ੇ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਦੀ ਕਰੁਬਾਨੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ।

(ਬਲਿਜਦੰਰ ਮਾਨ)
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ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪਤਨੀ-ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਨਾਨਸੀ। ਉਸ

ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕਝੁ ਨਹ ’ ਸੀ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਨਾਨਸੀ ਅਤੇ ਕਝੁ ਨਹ ਨੇ ਤਅੈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵਡੇੱ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ

ਪਤਨੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਿਲਆਉਣਗ।ੇ

ਕਝੁ ਨਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮਲਮਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਕੜੁਤਾ ਪਿਹਿਨਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਾਨਸੀ ਕੋਲ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਿਟਆ ਹੋਇਆ ਕੜੁਤਾ ਸੀ।

ਤਰੁਦ-ੇਤਰੁਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਅਨਾਨਸੀ ਨੇ ਕਝੁ ਨਹ ਤ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੜੁਤਾ

ਮੰਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਪੱੁਜਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਵੇਗੇਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਵੋਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-

ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਕੜੁਤੇ ਬਦਲ ਲਏ ਪਰ ਸ਼ਿਹਰ ਪੱੁਜਣ ਮਗਰ ਵੀ ਅਨਾਨਸੀ ਨੇ ਕਝੁ ਨਹ ਉਸ ਦਾ ਕੜੁਤਾ ਵਾਪਸ

ਨਾ ਿਦਤੱਾ। ਅਨਾਨਸੀ ਨਾਲ ਦਸੋਤੀ ਨਾਤੇ ਕਝੁ ਨਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੜੁਤਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਬਦੰ ਕਰ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਉਸ

ਨੇ ਅਨਾਨਸੀ ਦਾ ਪਾਿਟਆ ਹੋਇਆ ਕੜੁਤਾ ਹੀ ਪਿਹਨੀ ਰੱਿਖਆ।

ਅਨਾਨਸੀ ਨੇ ਮਲਮਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੜੁਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਤਨੀ ਲੱਭਣ ਿਵਚੱ

ਕੋਈ ਿਦਕੱਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਈ। ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਕਝੁ ਨਹ ਵਲੱ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਝਾਤ ਨਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ

ਬਇੱੇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਬੁਢੱੀ ਔਰਤ ਕਝੁ ਨਹ ’ਤੇ ਰਿਹਮ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਿਦਤੱਾ।

ਅਨਾਨਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਝੁ ਨਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਕਝੁ ਨਹ ਬਹੁਤ

ਗ਼ਰੀਬ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਝੁ ਨਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲੱਾਂ ਵਲੱ ਕਾ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਤੱਾ।

ਜਦ ਉਹ ਦਵੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪੱੁਜੇ ਤਾਂ ਦਵੋਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ

ਹੋਈ। ਅਨਾਨਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਚਾ-ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਝੁ ਨਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਰਗੇ ਘਰ



ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਕਝੁ ਨਹ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਫੱੁਲ ਤੇ ਕਾਲੀਨ ਿਵਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ

ਨੌਕਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਪੱੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜ�ੇ ਸਨ। ਅਨਾਨਸੀ ਲਈ ਕੋਈ

ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕਝੁ ਨਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਗਂ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਨਸੀ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲੂਣ ਲਗਾ ਕੇ ਕਚੇੱ ਕੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਝੁ ਨਹ

ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦ ਅਨਾਨਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਰੁਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ

ਿਵਚੱ ਸੱਦ ਿਲਆ। ਅਨਾਨਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਝੁ ਨਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਿਵਚੱ ਪੱੁਜ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨਾਨਸੀ ਦੀ

ਝਪੜੀ ਿਵਚੱ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ।

ਇਹ ਦਖੇ ਕੇ ਅਨਾਨਸੀ ਬੜਾ ਗੁਸੱਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਝੁ ਨਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਝੁ ਚੂਹੇ ਦਸੋਤਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਝੁ ਨਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕੱ ਸੁਰੰਗ ਪੱੁਟਣ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ

ਿਲਆ। ਜਦ ਸੁਰੰਗ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਅੰਦਰ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕਚੱ ਦੀਆਂ ਬਤੋਲਾਂ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਿਵਛਾ

ਿਦਤੱ।ੇ ਉਸ ਨੇ ਕਝੁ ਨਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਮਲ ਿਦਤੱਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਰਾਹ

ਿਤਲਕਣਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਰਾਤ ਜਦ ਉਸ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਕਝੁ ਨਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ ਿਗਆ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਝੁ ਨਹ ਬਾਹਰ ਆ

ਕੇ ਕੋਈ ਗਲੱ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਕੁਝੁ ਨਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਐਨੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ

ਮਨਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਅਨਾਨਸੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਝੁ ਨਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਿਦਤੱੀਆ।ਂ ਕਝੁ ਨਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਕਝੁ ਨਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਲੱ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਿਦਆਂ ਅਨਾਨਸੀ ਨਾਲ

ਗਲੱ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ।

ਸਰਦਲ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਿਤਲਕ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਸੁਰੰਗ ਿਵਚੱ ਜਾ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ

ਿਗਆ। ਕਝੁ ਨਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੱ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਦੂਾਣੇ

ਦੀ ਲਪਸੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਿੱਚਆਂ ਵਡੰੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਲਈ ਰੋਣ।

ਅੱਜ ਵੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵਚੱ ਜਦ ਅਸ ਕਦੀ ਬਿੱਚਆਂ ਰਦੇ ਹੋਏ ਦਖੇਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱੁਛਣ ’ਤੇ ਇਹੀ

ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਝੁ ਨਹ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)



Billi Da Sheesha-Chini Lok Kahani

ਿਬਲੱੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ-ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਗੰਲ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਿਬਲੱੀ ਫੜ ਲਈ। ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਬਲੱੀ

ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ, ”ਤਸੁ ਮੈ ਿਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?”

ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ”ਮ ਵਡੱਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ?” ਿਬਲੱੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁਮੰਾ ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, ”ਨਹ ਨਹ ,

ਵਡੱੀ ਤਾਂ ਮ ਹਾ,ਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਤਸੁ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮ ਵਡੱਾ ਹਾ?ਂ” ਿਬਲੱੀ ਦੀ ਇਹ ਗਲੱ ਸੁਣ ਕੇ

ਸ਼ੇਰ ਉਲਝਣ ਿਵਚੱ ਪੈ ਿਗਆ।

ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਿਚਆ, ”ਗਲੱ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਮ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ

ਿਕੰਨਾ ਵਡੱਾ ਹਾ?ਂ”

ਿਬਲੱੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ”ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚੱ ਮੰੂਹ ਦਖੇਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੈ।”

ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੇਖਆ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਖੇਣ ਲਈ ਿਬਲੱੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ

ਿਗਆ।

ਿਬਲੱੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਤਿਹ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਿਪਛਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਵਚੱ

ਧੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਬਲੱੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਉਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਹੱਸਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਿਦਤੱਾ।

ਸ਼ੇਰ ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ�ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਬੁਲਾ-ਪਤਲਾ ਗਲਿਹਰੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਬਲੱੀ ਨੇ ਿਕਹਾ,

”ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਤਸੁ ਿਕੰਨੇ ਵਡੇੱ ਹੋ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵਚੱ ਅਸਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਡੱਾ ਹੀ ਿਦਖੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਝੁ ਸਾਲ

ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਤਸੁ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ।” ਸ਼ੇਰ ਡਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਿਲਆ ਤੇ ਿਬਲੱੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦਣੇੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਘੁਮੰਾ ਿਦਤੱਾ।

ਿਫਰ ਿਬਲੱੀ ਬਲੋੀ, ”ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਖੇਣ ਦ।ੇ” ਜਦ ਿਬਲੱੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ�ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ

ਵੀ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਦਿੇਖਆ ਤਾਂ ਿਬਲੱੀ ਵਡੱੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਬਲੱੀ ਦਾ ਮੰੂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡੱਾ

ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖੱੁਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਦੰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ



ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਿਬਲੱੀ ਮੈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਹੌਲੀ ਦਣੇੀ ਥ ਿਖਸਿਕਆ ਤੇ ਜਗੰਲ ਵਲੱ ਦੜੌ ਿਗਆ।

(ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ)



Lalchi Bhara-Mangolian Lok Kahani

ਲਾਲਚੀ ਭਰਾ-ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਮੰਗਲੋੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਿਨੱਕੇ ਿਜਹੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦਰੂ ਸੈਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
ਪਿਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੈਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੌਲੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਦੀ। ਸੈਮ
ਸੁਵਖੱਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਕਰਨ ਿਨਕਲ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹੱਡ-ਭੰਨਵ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੌਲੀ ਵੀ

ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵਚੱ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕਠੱੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ

ਨਦੀ ਤ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਿਜ਼ਮੇੰ ਸੀ।

ਸੈਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪੱੁਤਰ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਖੱਟ।ੂ ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਖੇਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ

ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚੱ ਹੱਥ ਨਹ ਵਟਾ ਦੇ ਸਨ। ਮੌਲੀ ਰੱਬ ਤ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਿਮਹਰ ਭਿਰਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ

ਦੀ ਦਆੁ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ-ਧੋ ਕੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ, ‘‘ਹੇ ਰੱਬਾ! ਮੈ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪੱੁਤਰ

ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ।’’

ਿਪੰਡ ਦੇ ਕਈ ਜਤੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਲੀ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੱੁਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ

ਹੋਵਗੇਾ। ਹੁਣ ਸੈਮ ਤੇ ਮੌਲੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੱੁਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਵਗੇਾ।
ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਿਨਆਰੇ’। ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚੇੱ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ।

ਜਨਮ ਲਿਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਅਜਗਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਗੰਲ ਿਵਚੱ ਛਡੱ ਆ। ਜੇ ਮ

ਇੱਥੇ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਣਗ।ੇ’’ ਮੌਲੀ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਡਾਹਢੀ ਦਖੁੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਬਚੱਾ, ਬਚੱਾ

ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਹੈ। ਜਗੰਲ ’ਚ ਛਡੱ ਆਉਣ ਦੀ ਗਲੱ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਖੁੀ

ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਿਕਸਮਤ ਰਦੀ ਮੌਲੀ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਅਜਗਰ ਪੱੁਤਰ

ਜਗੰਲ ਛਡੱ ਆਈ।

ਰਾਤ ਉਹ ਰਦੀ-ਰਦੀ ਸ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਿਵਚੱ ਉਸ ਆਪਣਾ ਪੱੁਤਰ ਅਜਗਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦਤੱਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ

ਗਦੋ ਿਵਚੱ ਿਪਆ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ

ਕਾਰਨ ਸਰਾਪ ਹੈ।’’ ‘‘ਸਰਾਪ? ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਰਾਪ? ਕੀਹਨੇ ਿਦਤੱਾ ਤੈ ਸਰਾਪ?’’ ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ



ਿਦਤੱੀ।

ਅਜਗਰ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਮਾਂ, ਮ ਿਪਛਲੇ ਜਨਮ ਿਵਚੱ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਣ ਸੋਨਾ

ਸੀ ਪਰ ਮ ਆਪਣੇ ਧਨ ’ਚ ਫੱੁਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਹ ਿਦਦੰਾ ਸੀ। ਇੱਥ ਤਕ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੱੁਖੀ-ਿਤਹਾਈ ਮਰ

ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵੀ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹ ਿਦਤੱਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਪ ਇਨੰਾ ਵਡੱਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਜਨਮ ਿਵਚੱ ਮੈ ਸੱਪ

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚੱ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਿਪਆ। ਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਭੱੁਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੈ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਦੋ ਗਲ ਸੋਨਾ ਦਵੇਾਗਂਾ।’’ ‘‘ਦੋ ਗਲ ਸੋਨਾ?’’ ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਹਾ,ਂ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਗਲ ਸੋਨਾ ਦਵੇਾਗਂਾ। ਕਲੱ ਤ ਮ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਦੁਧੱ ਪੀਣ ਘਰ ਆਵਾਗਂਾ। ਜਦ ਮ ਦੁਧੱ ਪੀ

ਹਟਾ,ਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਦੋ ਗਲਾਂ ਿਜਨੰਾ ਟਕੁੜਾ ਲਾਹ ਲਵ । ਉਹ ਟਕੁੜਾ ਤਰੰੁਤ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵਗੇਾ,’’

ਅਜਗਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ।

‘‘ਨਹ … ਨਹ … ਮੇਰੇ ਬਚੇੱ, ਮ ਇਜੰ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਨਹ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇ ਤਰੇੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈ ਵੀ

ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵਗੇੀ,’’ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਮੌਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ।

‘‘ਨਹ ਮਾਂ, ਮੈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹ ਹੋਵਗੇੀ।’’ ਅਜਗਰ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਸੁਪਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕਦਮ ਮੌਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੱੁਲ ਗਈ। ਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਦਖੇਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ

ਜਾਿਪਆ ਿਜਵ ਉਸ ਦਾ ਅਜਗਰ ਪੱੁਤਰ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਥੇ ਕਝੁ ਵੀ ਨਹ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ

ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ ਮੌਲੀ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਕਟੋਰਾ ਦੁਧੱ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ

ਕਮਰੇ ਿਵਚੱ ਰੱਖ ਿਦਤੱਾ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੀ। ਕਝੁ ਿਚਰ ਿਪੱਛ ਅਜਗਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਟੋਰੇ ’ਚ

ਦੁਧੱ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਧੱ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਲੱ ਦਿੇਖਆ।

ਮੌਲੀ ਸਮਝ ਗਈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਪੂਛ ਨਾਲ ਦੋ ਗਲ ਟੋਟਾ ਕਟੱਣ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਤਖੱੀ

ਛੁਰੀ ਚੱੁਕ ਲਈ ਪਰ ਪੂਛ ਕਟੱਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਿਪਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ

ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਪੱੁਤਰ ਦਖੁ ਨਾ ਲੱਗ।ੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗਲੱ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ

ਫਟਾਫਟ ਅਜਗਰ ਦੀ ਦੋ ਗਲਾਂ ਪੂਛ ਕਟੱ ਲਈ। ਟਕੁੜਾ ਪੂਛ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੰੁਿਦਆ ਹੀ ਸੋਨੇ ਿਵਚੱ ਬਦਲ

ਿਗਆ। ਅਜਗਰ ਵਾਪਸ ਜਗੰਲ ਿਵਚੱ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਉਸ ਿਦਨ ਮਗਰ ਅਜਗਰ ਪੱੁਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਦਾ, ਦੁਧੱ ਪ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਮੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਦੋ ਗਲ



ਟਕੁੜਾ ਕਟੱ ਲਦੀ। ਸੈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਤਨੰ ਡੰਗ

ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਵਧੀਆ ਕਪੱੜੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗ।ੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਆਲਸੀ ਤੇ ਨਖੱਟੂ ਪੱੁਤਰਾਂ ਹੁਣ

ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ਲੂ ਖ਼ਰਚੀ ਿਦਨ-ਬ-ਿਦਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ

ਮੰੁਿਡਆਂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਰੋਜ਼ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਗਲ ਸੋਨਾ ਘਟੱ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਖਰਚਣ

ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ

‘‘ਸਾ ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਗਲ ਸੋਨਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਿਵਚੱ ਹੀ ਗਜ਼ੁਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱੁਤਰੋ, ਬਹੁਤਾ

ਲਾਲਚ ਠੀਕ ਨਹ ਹੰੁਦਾ।’’ ਮਾਂ ਨੇ ਆਲਸੀ ਪੱੁਤਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈਆਿਖਆ।

ਪਰ ਉਹ ਿਜ਼ਦੱੀ ਮੰੁਡੇ ਭਲਾ ਿਕਥੇੱ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ,ੇ ‘‘ਜਕੇਰ ਤੂੰ

ਸਾਡੇ ਅਜਗਰ ਭਰਾ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਦੋ ਗਲ ਟਕੁੜਾ ਵਧੱ ਕਟੱ ਲਵਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੁਾ ਨਹ ਮਨਾਵਗੇਾ। ਸਾ
ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ।ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਦੁਖੱ-ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ

ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਗ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵਗੇੀ।’’ ‘‘ਨਹ … ਮ ਇਹ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮ ਰਤੀ

ਭਰ ਵੀ ਵਧੱ ਪੂਛ ਨਹ ਕਟੱਾਗਂੀ,’’ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ।

ਪਰ ਮੌਲੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਨਾ ਛਿੱਡਆ।ਆਖਰ ਤਗੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ਦ ਮੰਨਣੀ ਹੀ

ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ: ‘ਪੱੁਤਰ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਦੋ ਗਲਾਂ ਵਧੱ ਪੂਛ ਦਾ

ਟਕੁੜਾ ਕਟੱਣ ’ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜਗਰ ਪੱੁਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹੀ

ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ ਅਜਗਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਧੱ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦਤੱਾ। ਸਾਰਾ ਦੁਧੱ ਪੀਣ

ਮਗਰ ਉਹ ਮਾਂ ਵਲੱ ਦਖੇਣ ਲੱਗਾ।

ਮੌਲੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚੱ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਅਜਗਰ ਦੀ

ਪੂਛ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗਲ ਟਕੁੜਾ ਕਟੱ ਿਲਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ? ਅੱਜ ਪੂਛ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਬਿਣਆ ਸਗ

ਅਜਗਰ ਦੀ ਪੂਛ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਕਝੁ ਹੀ ਪਲਾਂ ਿਵਚੱ ਉਹ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਮੌਲੀ

ਦਖੇਦੀ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਖੱ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਹ ਨਹ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਿਦਆਂ ਦਖੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਨਖੱਟੂ ਮੰੁਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਅਜਗਰ ਿਪਆ



ਸੀ। ਉਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਪੂਛ ਨਾਲ ਕਿੱਟਆ ਹੋਇਆ ਟਕੁੜਾ ਚੱੁਕ ਕੇ ਦਿੇਖਆ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੋਟਾ

ਸੀ।

ਉਹ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ।ੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਵੀ ਮਰ

ਿਗਆ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸੈਮ ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਧੱਕ ਿਦਤੱਾ।

(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)
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ਦਿਰਆ ਵਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ-ਇਤਾਲਵੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਤ ਸੰੁਦਰ ਦਿਰਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਿਵਚੱ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਸ਼ੇਾਂ ਿਵਚੱ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ

ਪੂਰੇ ਮਹਾਦਂੀਪ ਿਵਚੱ ਦੀ। ਉਹ ਮੰਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤ ਵੀ ਵਧੱ ਚੁੜਰੇਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵਚੱ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ

-ਛੋਟੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਸਨ ਤੇ ਦਜੂੇ ਬਨੇੰ ਜਗੰਲ ਹੀ ਜਗੰਲ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਪੱਛਮ ਿਵਚੱ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਘੁਮੰ ਿਰਹਾ ਇੱਕ ਿਫਰਤੂ ਨੀਲਾ ਕਬੀਲਾ ਇਸ ਦਿਰਆ ’ਤੇ ਆ

ਉਤਿਰਆ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨੀਲੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੀਲੇ ਚੋਗੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਅਿਤ ਸੰੁਦਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ

ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕਲਕਲ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਲੱ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਵਖੋੇ ਿਮੱਤਰੋ! ਇੱਕ ਦਿਰਆ,

ਅਨਖਾ ਦਿਰਆ, ਸਮੰੁਦਰ ਿਜਨੰਾ ਚੌੜਾ। ਹੁਣ ਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮ ਇਸ ਨੀਲੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਿਦਦੰਾ ਹਾ।ਂ

ਤਬੰੂ ਗਡੱ ਿਦਓ! ਅੱਗਾਂ ਬਾਲੋ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।’’ ਉਸ ਦੇ ਬਲੋਾਂ ਿਵਚੱ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਫਰਤੂ ਕਬੀਲਾ- ਹਰਾ ਕਬੀਲਾ- ਦਿਰਆ ਦੇ ਦਜੂੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਆ ਉਤਿਰਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਸਣ

ਲਈ ਿਕਸੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ।

ਹਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੇ ਚੋਗੇ ਤੇ ਹਰੀ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਅਿਤ ਸੰੁਦਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਲੱ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਵਖੋੇ ਦਸੋਤ!ੋ ਇੱਕ ਦਿਰਆ! ਹੁਣ ਤ ਹੀ ਇਹ

ਸਾਡਾ ਦਿਰਆ ਹੈ। ਮ ਇਸ ਹਰਾ ਦਿਰਆ ਆਖਾਂਗਾ। ਤਸੁ ਤਬੰੂ ਗਡੱ ਿਦਓ। ਅੱਗਾਂ ਜਲਾ ਿਦਓ ਤੇ ਖ਼ੂਬ

ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।’’

ਦਵੋ ਕਬੀਲੇ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਖੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਵੋ ਸਰਦਾਰ ਆਪਸ ਿਵਚੱ ਿਮਲੇ ਤੇ

ਗਲੱਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਿਜ -ਿਜ ਉਹ ਗਲੱਾਂ ਕਰਨ ਿਤ ਿਤ ਵਧੇਰੇ ਗੁਸੇੱ ਹੰੁਦੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਰਆ

ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ

ਦੀਆਂ ਗੁਸੇੱ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਅੰਤ ਨੀਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵਚੱ ਖੜ�ਾ



ਹੋ ਿਗਆ। ਿਕਸ਼ਤੀ ਡੋਲ ਗਈ। ਨੀਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮੱੁਕਾ ਵਟੱਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿੋਲਆ:

‘‘ਇਹ ਦਿਰਆ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਦਿਰਆ ਹੈ।’’

‘‘ਨਹ , ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ!’’ ਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਰਤਵਾਂ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਇਹ ਹਰਾ ਦਿਰਆ ਹੈ।’’

‘‘ਮ ਤਹੁਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਗੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ’’ ਨੀਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਆਿਖਆ, ‘‘ਜਗੰ ਹੀ

ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।’’

‘‘ਅਸ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ’’ ਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਿਦਤੱਾ।

ਦਵੋ ਸਰਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਲਆ।

‘‘ਸਾ ਦਿਰਆ ਦੇ ਚੜ�ਦੇ ਵਲੱ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਗੰ ਥਾਂ ਨਹ ਲੱਭ

ਪਦੀ,’’ ਨੀਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ‘‘ਉਦ ਅਸ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਲਵਾਗਂੇ ਤੇ ਹਰੇ ਸਰਦਾਰ

ਦਸੱ ਿਦਆਗਂੇ ਿਕ ਇਸ ਦਿਰਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ।’’

ਦਜੂੇ ਬਨੇੰ ਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਦਵੋ ਕਬੀਲੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਚੜ�ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਵੋ

ਿਕਨਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਮੈਦਾਨੀ

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਦਣੇੀ ਮੱੁਕ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਮ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਰਆ ਉਨਾਂ

ਿਵਚਕਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ-ਂ ਚੀਆਂ ਤੇ ਨੰਗੀਆ,ਂ

ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਿਜਥੇੱ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਨਾ ਕਝੁ ਖਾਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ। ਦਵੋ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ

ਬਿੰਦਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ ਿਜ -ਿਜ ਉਪਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਿਤ ਿਤ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਟ ਤਗੰ ਹੰੁਦਾ

ਿਗਆ। ਏਧਰ ਰਾਹ ਪਥਰੀਲਾ ਤੇ ਢਲਵਾ,ਂ ਹੁਣ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਟਾਨਾਂ ਿਵਚਦੀ ਝੱਗ ਸੱੁਟਦਾ ਤੇ ਉਬਾਲੇ

ਖਾਂਦਾ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਅੰਤ ਿਵਚੱ ਦਵੋ ਕਬੀਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਰਆ ਦੇ ਮੰਬੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜ ਗਏ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਆਹਮੋ

ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਦਵੋਾਂ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

‘‘ਇਹ ਦਿਰਆ ਮੇਰਾ ਹੈ।’’ ਨੀਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਵਖੋੇ, ਮ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚੱ ਪਾ ਿਦਤੱਾ ਹੈ।’’



‘‘ਨਹ ! ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ।’’ ਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੰੂਹ ਮੋੜਵਾਂ ਤਰ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਵਖੋੇ, ਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੂਹ ਿਦਤੱਾ

ਹੈ।’’

ਦਵੋ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਿਮਆਨਾਂ ਿਵਚੱ ਸੂਤ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ

ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਰਆ ਿਵਚੱ ਥਰਥਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ: ‘‘ਇਸ

ਮੂਰਖਤਾ ਤ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ,’’ ਦਿਰਆ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਤਸੁ ਿਜਨੰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਵ,ੋ ਤਹੁਾਡੇ ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈ

ਆਪਣਾ ਨਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾ,ਂ ਮ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਕੋਈ ਮੈ ਫੜ ਨਹ

ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਮ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਝੂਲੇ ਿਵਚੱ ਵਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੰੁਦਰ ਿਵਚੱ ਜਾ

ਪੱੁਜਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਿਕਤੇ ਅੰਤ ਨਹ । ਮ ਬੁਢੱਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤਸੁ ਚਸ਼ਿਮਆਂ ਤ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਭਲਾ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਿਵਚੱ ਕੋਈ ਹਰਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ

ਸਰਦਾਰ ਮੈ ਚੱੁਕ ਕੇ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮ ਹੁਣ ਤਹੁਾਥ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਰ

ਸੁਣਨਾ ਨਹ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਤਸੁ ਮੈ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹੋ।’’

ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਦਵੋਾਂ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦਾ ਗੁਸੱਾ ਠੰਢਾ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਗਲਵਕੱੜੀਆਂ ਿਵਚੱ ਲੈ

ਿਲਆ। ਦਵੋਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਰਆ ’ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸੱਣ ਲੱਗ

ਪਏ। …ਤੇ ਦਿਰਆ ਵਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਵਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ।

(ਸੁਖਦਵੇ ਮਾਦਪੁਰੀ)
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ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਭਾਲ-ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਰ ਵਲੇੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚੱ ਉਸਲਵਟੇੱ

ਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੱ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ

ਲੱਗ ਿਪਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤ ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਨਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਝੁ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ

ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਯਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਵ।ੇ ਉਹ ਥੋੜ�ਾ ਆਲਸੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦ ਦਖੋੇ ਉਹ ਵਡੇੱ-ਵਡੇੱ

ਸੁਪਨੇ ਦਖੇਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਪੱੁਿਛਆ, ‘‘ਸਾਧੂ

ਮਹਾਰਾਜ, ਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਹ ਦਸੋੱ ਿਕ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ ਿਕਥੇੱ ਹੈ?’’

ਸਾਧੂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਲੱ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਬੜਾ ਆਲਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਮੀਰ

ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ�ੀ ਦਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਖੇਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਪੱੁਤਰ, ਤਰੇੀ ਿਕਸਮਤ ਇੱਥੇ ਿਕਤੇ

ਨਹ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੈ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ

ਜਾਣਾ ਪਵਗੇਾ।’’

ਉਹ ਤਰੰੁਤ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ

ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਿਨਕਲ ਤਿੁਰਆ। ਤਰੁਿਦਆ-ਂਤਰੁਿਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਲੰਘ,ੇ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆ।ਂ

ਅੰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਮਈ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚੱ ਜਾ ਪੱੁਜਾ, ਿਜਥੇੱ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਰਨਾ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਝਰਨੇ ਤ

ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ।

ਘਾਹ ’ਤੇ ਪਿਦਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਨ ਦ ਦੀ ਬੁਕੱਲ ਿਵਚੱ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਿਚਰ ਸੌਣ ਤ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸ ਦੀ

ਜਾਗ ਖੱੁਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਸੰੁਦਰ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਪਈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱੁਿਛਆ, ‘‘ਤਸੁ

ਿਕਥੇੱ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?’’ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਿਨਕਿਲਆ ਹਾ।ਂ’’

ਇਸ ’ਤੇ ਲੜਕੀ ਬਲੋੀ, ‘‘ਮੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਨਹ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਜੇ ਤਹੁਾ

ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱੁਛਣਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਕਦ ਹੋਵਗੇਾ?’’



‘‘ਅੱਛਾ, ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱੁਛਾਗਂਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਦਸੱ ਦਵੇਾਗਂਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈ ਿਕਥੇੱ ਿਮਲਗੀ?’’ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੱੁਿਛਆ।

‘‘ਮ ਤੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਿਮਲਾਂਗੀ।’’ ਲੜਕੀ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਉਹ ਥ ਅਗਾਹਂ ਤਰੁ ਿਪਆ। ਕਝੁ ਹੀ ਦਰੂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਘੜੋਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦਤੱਾ। ਘੜੋੇ

ਦਖੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਿਚਆ, ‘‘ਕਾਸ਼! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਘੜੋਾ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਖ ਝਮੱਕੇ ’ਚ ਹੀ

ਮ ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਦਂਾ।’’ ਅਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗਲੱ ਸੋਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਘੜੋਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪੱੁਛਣ

ਲੱਿਗਆ, ‘‘ਐ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹ ਅਤੇ ਿਕਥੇੱ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਮ ਿਕਸਮਤ ਦਾ

ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚੱ ਿਨਕਿਲਆ ਹਾ।ਂ’’

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘੜੋਾ ਕਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, ‘‘ਭਰਾਵਾ, ਮ ਵੀ ਤਾਂ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਹਾ।ਂ ਮੈ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹ

ਿਮਲਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ । ਜੇ ਉਹ ਤੈ ਿਮਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱੁਛ ਿਕ ਮੈ ਸਵਾਰ ਕਦ

ਿਮਲੇਗਾ?’’

ਘੜੋੇ ਦੀ ਗਲੱਬਾਤ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤਿੁਰਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱੁਖ ਿਮਿਲਆ। ਦਖੇਣ
ਿਵਚੱ ਰੱੁਖ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡੱਾ ਪਰ ਅੱਧਾ ਸੱੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜ�ਾ ਿਚਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱੁਖ ਹੇਠਾਂ

ਬਠੈ ਿਗਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਬਠੈਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਰੱੁਖ ਉਸ ਤ ਪੱੁਛਣ ਲੱਿਗਆ, ‘‘ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਿਕਥੇੱ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ?

ਬਹੁਤ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹ?’’ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦਤੱਾ, ‘‘ਹਾਂ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਦਰੂ ਤ ਆਇਆ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਤ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’’

‘‘ਅੱਛਾ ਿਕਸਮਤ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ । ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲੱ ਹੈ ਭਰਾ। ਮ ਤਾਂ ਤਰੁ ਨਹ ਸਕਦਾ, ਨਹ ਤਾਂ ਮ

ਵੀ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਤਰੁ ਪਦਾ। ਤੂੰ ਦਖੇ ਿਰਹਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਿਬਲਕਲੁ ਸੱੁਕ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਿਕ ਮੁੜ ਕਦ ਹਿਰਆ-ਭਿਰਆ ਹੋਵਾਗਂਾ?’’

ਤਰੁਿਦਆ-ਂਤਰੁਿਦਆਂ ਆਖਰ ਉਹ ਸਮੰੁਦਰ ਕੰਢੇ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਥੇ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਪੇਟ ਿਵਚੱ ਦਰਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਝੁ ਖਾਧਾ

ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਤਾ।’’

ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਤੂੰ ਮੈ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ’ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦ।ੇ ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰੰੂਗਾ।’’



ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਲੱਿਗਆ। ਸਮੰੁਦਰ ਪਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਟਕਣ ਤ ਬਾਅਦ ਆਖਰ

ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸੱੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ

ਪੱੁਿਛਆ।

ਸਾਧੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਬਟੇਾ, ਤਰੇੀ ਿਕਸਮਤ ਤਰੇੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਿਮਹਨਤ

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਝੁ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।’’

ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, ‘‘ਮਹਾਰਾਜ, ਮ ਕਝੁ ਸਮਿਝਆ ਨਹ । ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਕਸਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ

ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈ ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਿਮਲੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸਮਤ ਿਕਥੇੱ ਹੈ। ਉਹ ਸੰੁਦਰੀ, ਉਹ ਘੜੋਾ, ਉਹ ਰੱੁਖ ਅਤੇ

ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ…।’’

‘‘ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਬਟੇਾ, ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨੌਲੱਖਾ ਹਾਰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ

ਿਵਚੱ ਦਰਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹ । ਹਾਰ ਪੇਟ ’ਚ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਵਗੇਾ। ਰੱੁਖ ਦੇ ਚਹੰੁ ਕੋਿਨਆਂ ਿਵਚੱ ਧਨ ਦਿੱਬਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱੁਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਘੜੋਾ, ਗਭੱਰੂ ਸਵਾਰ

ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰੀ, ਗਭੱਰੂ ਵਰ ਦੇ ਿਬਨਾ।ਂ’’ ਸਾਧੂ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਝੁ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਧੂ ਪ�ਣਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਪਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਿਪੱਠ ’ਤੇ ਬਠੈ ਕੇ

ਸਮੰੁਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵ ਸਾਧੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਤ

ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਲੱਖਾ ਹਾਰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ

ਿਗਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਲਆ।

ਰੱੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱੁਜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ�ਾਂ ਿਵਚੱ ਦਿੱਬਆ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਿਲਆ। ਰੱੁਖ ਿਫਰ ਹਰਾ-ਭਰਾ

ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਹਂ ਤਰੁ ਿਪਆ।

ਅੱਗੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵਚੱ ਘੜੋਾ ਇਧਰ-ਇਧਰ ਭਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘੜੋੇ

ਗਭੱਰੂ ਸਵਾਰ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਮੈਦਾਨ ਿਵਚੱ ਪਹੰੁਚਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰੁਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ

ਰੱਿਖਆ। ਸੰੁਦਰੀ ਨੇ ਹੱਸਿਦਆਂ ਕਬਲੂ ਕਰ ਿਲਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੰੁਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘੜੋੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧਨ-

ਦਲੌਤ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ।

(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)
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ਮਨ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ-ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ

ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਟੋਪਾਜ ਪ�ਾਂਤ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੂਸੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਲੂਸੀ ਬੜੀ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਮਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਖੱ ਸੀ ਿਕ ਉਹ

ਸੰੁਦਰ ਨਹ ਸੀ।

ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਗਲੱ ਹੈ ਿਕ ਲੂਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਢੱੀ ਦਿੇਖਆ। ਉਹ ਸੜਕ

ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਜ਼ੇ ਗਡੱੀਆਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਲੂਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੁਢੱੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਿਦਤੱੀ। ਬੁਢੱੀ ਨੇ ਉਸ

ਅਸੀਸਾਂ ਿਦਦੰੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ, ‘‘ਬਟੇੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੱੁਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਦੀ । ਮ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਤਰੇੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਤਰੇੇ

ਮਨ ਿਜਹੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ…।’’

ਿਫਰ ਬੁਢੱੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਖੰਭ ਕਿੱਢਆ ਅਤੇ ਲੂਸੀ ਿਦਿੰਦਆਂ ਿਕਹਾ, ‘‘ਲੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਸ

ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਗੀ, ਤੂੰ ਬਹੱੇਦ ਸੰੁਦਰ ਿਦਸਗੀ…।’’

ਸੱਚਮੱੁਚ, ਖੰਭ ਹੱਥ ਿਵਚੱ ਫੜਿਦਆਂ ਹੀ ਲੂਸੀ ਸੰੁਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੁਢੱੀ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕਥੇੱ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।

ਲੂਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਾਰਾ ਿਕਸੱਾ

ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ‘‘ਹੁਣ ਅਸ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਗਂ…ੇ।’’

ਲੂਸੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤ ਉਸ ਲਈ ਢੱੁਕਵਾਂ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤੱਾ। ਕਈ ਲੜਕੇ ਦਖੇੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ’ਚ

ਇੱਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਲੂਸੀ ਲਈ ਢੱੁਕਵਾਂ ਹੋਵ।ੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਬਹੱੇਦ ਸੰੁਦਰ ਲੜਕਾ ਉਨਾਂ

ਲੂਸੀ ਲਈ ਪਸੰਦ ਆ ਿਗਆ। ਲੂਸੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਿੇਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ
ਸੱਚਮੱੁਚ ਬੜਾ ਸੰੁਦਰ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚੱ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੂਸੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗਠੂੀ ਪਿਹਨਾ ਿਦਤੱੀ। ਕਝੁ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ

ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੂਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚੱ ਕਝੁ ਖਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ



ਮੰਗਤੇਰ ਲੜਕਾ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੂਸੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਸੁਣੋ ਮ ਤਹੁਾ ਕਝੁ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾ…ਂ।’’

‘‘ਹਾਂ ਕਹੋ ਨਾ…’’ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲਾਪ�ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਿਕਹਾ।

ਲੂਸੀ ਬਲੋੀ, ‘‘ਦਖੋੇ… ਮ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ। ਮ ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਤਹੁਾ

ਿਦਸ ਰਹੀ ਹਾ,ਂ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਮ ਨਹ ਹਾ।ਂ ਮ ਸੱਚਮੱੁਚ ਐਨੀ ਸੰੁਦਰ ਨਹ ਹਾ…ਂ।’’ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਬੁਢੱੀ ਅਤੇ ਖੰਭ

ਵਾਲੀ ਗਲੱ ਉਸ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦਸੱ ਿਦਤੱੀ।

ਲੂਸੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, ‘‘ਇਹ ਖੰਭ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਗਆੁਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ… ਤਦ ਮ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਹੀ ਹੋ

ਜਾਵਾਗਂੀ, ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ।’’

ਲੜਕਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲੂਸੀ ਤਕੱਣ ਲੱਗਾ। ਿਫਰ ਬਿੋਲਆ, ‘‘ਮ ਵੀ ਤਹੁਾ ਿਕਸੇ ਧੋਖੇ ਿਵਚੱ ਨਹ ਰੱਖਣਾ

ਚਾਹੰੁਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮ ਵੀ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਸੰੁਦਰ ਿਦਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਨਹ ਹਾ।ਂ ਿਜਵ ਤਸੁ ਖੰਭ

ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਉਵ ਹੀ ਮ ਇਸ ਟੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸੰੁਦਰ ਹਾ।ਂ ਮੈ ਵੀ ਉਸੇ ਬੁਢੱੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ

’ਤੇ ਇਹ ਟੋਪੀ ਿਦਤੱੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਦਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸ ਦਵੋ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੀ

ਹਾ।ਂ ਖੰਭ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ ਸੰੁਦਰ ਲੱਗਾਗਂ,ੇ ਨਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂ।ੇ ਜ

ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮ ਤਾਂ ਤਰੇੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਗਂਾ।’’

ਲੂਸੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, ‘‘ਅਸ ਦਵੋਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਦਾ ਕਵਚ ਪਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਿਕ ਨਾ ਅਸ ਇਸ

ਕਵਚ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਹ ਸੱੁਟੀਏ?’’ ਲੜਕੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘‘ਮੈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹ ਤਾਂ ਕਲੱ ਖੰਭ ਅਤੇ ਟੋਪੀ

ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਆੁਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਟ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਵੋਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਦੀ ਿਵਚੱ ਸੱੁਟ

ਆਈਏ।’’

ਦਵੋ ਉਸੇ ਸਮ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੰਭ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਦੀ ਿਵਚੱ ਸੱੁਟ ਆਏ। ਦਵੋਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੇ

ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦਖੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ ਤਦ ਦਵੋਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲੱ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸੱ ਿਦਤੱੀ।
ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਬਹੱੇਦ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦਵੋਾਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਬੜਾ

ਗਜੱ-ਵਜੱ ਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ

-(ਿਨਰਮਲ ਪ�ੇਮੀ)
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