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ٻن ُرپين جي ڪرامت
هڪ راجا وٽ راڄ ڪاروبار هالئڻ ،درٻار ۽ جنتا جي ڀالئي الِء خزاني
۾ ڪافي پئسا ُهئا پر راجا خزاني مان ُ
ڪجهه به پئسا ٻئي ڪنهن ڪم الِء
قدر جو سندس راڻيَء کي به جيڪو ُ
ڪم نه آڻيندو هو .ايتري ُ
ڪجهه کپندو هو
سو به نجي ڪمائي مان کيس ُگهرائي ڏيندو هو.
هڪ دفعي راجا جي هڪ درٻاريَء کي سندس ماُء پيُء ڪنهن ڪارڻ گهر اچڻ الِء چيو.
هو راجا کان ُ
درٻاريَء ماُء پيُء وٽ وڃڻ کان اڳه سوچيو ته ُ
ڪجهه پئسن جي ُگهر ڪندو ڇو
جو ڳوٺ ۾ سڀني کي خبر ُهئي ته ُ
هو ڪنهن وڏي راجا وٽ ڪم ڪندو آهي .ان ڪري ٺاٺ
باٺ سان ڳوٺ وڃڻ ُگهرجيُ .
ڪجهه سوکڙيون پنهنجي مائٽن ۽ دوستن الِء به وٺي وڃڻ
ُگهرجن .سو اهو سوچي درٻاريَء راجا کان پئسن جي ُگهر ڪئي .راجا ُاصولن جو پڪو هو.
راجا پنهنجي کيسي ۾ ُ
هٿ وڌو ۽ پنهنجي ڪمايل پئسن مان صرف ٻه ُرپيا ئي راجا کي مليا
ڪجهه ُ
۾دکي ٿيو پر ُ
جيڪي ُهن درٻاريَء کي ڏنا .درٻاري من ئي من ُ
ڪڇي نه سگهيو ۽ٻه
ڪ ننڍڙو ڳوٺ هوُ .اتي ه ُ
ُرپيا کيسي ۾ وجهي ڳوٺ ڏانهن روانو ٿيو .واٽ تي ه ُ
ڪ هاري
ڏاڙهون وڪڻي رهيو هو .هڪ رپئي ۾ هڪ ڳوٿڙي .درٻاريَء سوچيوته ڇو نه ٻن ُرپين جون

ٻه ڳوٿڙيون خريد ڪري ڳوٺ ۾ دوستن ۽ مائٽن کي ڏاڙهون ورهائي ڏيان! اهو سوچي هو ٻه
ڳوٿڙيون خريد ڪري اڳتي وڌيو.
واٽ تي هڪ ٻيو ڳوٺ هوُ .هن کي ُٻڌڻ ۾ آيو ته هڪ نواب جي بيگم کي اهڙي ڪا بيماري
آهي جيڪا صرف ڏاڙهون کائڻ سان ئي ٺيڪ ٿي سگهي ٿي پر ُان ڳوٺ ۾ ڏاڙهون ڪٿي به
ُهئا.
ڪونه
درٻاري نواب وٽ ويو ۽ ُهن هڪ ڳوٿڙي نواب کي ڏني .بيگم جئين ڏاڙهون جا داڻا کائيندي
ويئي تئين ُان جي بيماري گٽجهن لڳي .نواب خوشي ۾ ڀرجي درٻاريَء کي ڪافي پئسا ڏنا.
درٻاريَء نواب کي چيو” ،مان هڪ راجا جو درٻاري آهيانُ .منهنجو راجا ُمونکي خراني مان
پگهار ڏيندو آهي پر ٻئي ڪنهن به ڪم الِء پنهنجي محنت سان ڪمايل ئي پئسا استعمال
ڪندو آهي .ڳوٺ وڃڻ الِء ُهن صرف ُمونکي ٻه ُرپيا ئي ڏنا ُهئا .مون ٻن ُرپين ۾ ڏاڙهونَء
جون ٻه ننڍڙيون ڳوٿڙيون خريد ڪيون .انهن ٻن ُرپين کي مون دل ئي دل ۾ ُتڇ سمجهو هو
پر انهن ڪمال ڪري ڏيکاريو .توهان مونکي ڪافي پئسا ڏيئي رهيا آهيو “.نواب چيو،
”درٻاري تنهنجو راجا ڪو رشي ُمني پيو لڳيُ .هن جي محنت سان ڪمايل ٻه ُرپيا به ڪرامتي
ثابت ٿيا آهن .مالڪ جي مهر مون تي به ٿي آهي جو ُمنهنجي بيگم جي بيماري لهي ويئي
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آهي .هاڻي مون سبق سکيو آهي ته مان به محنت ڪندس“ .اهو ٻڌي درٻاري خوشيَء ۾ ڀرجي
ويو ۽ پنهنجي راجا ۽ نواب جي ساراهه ڪندو پنهنجي ڳوٺ ڏانهن روانو ٿيو.
نصيحت  -ڀڳوان وٽان جيڪو به ملي ُان ۾ اسان کي سنتوش ٿيڻ ُگهرجي.
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