Sindhi Sangat

سنڌي سنگت

A Registered Non Profit Organisation F-39440

اللچ جو نتيجو
هڪ شهر ۾ لڪشمي ديويَء جو مندر هو .صبوح شام جو زالون ،مرد ،ٻار مندر ۾ اچي
لڪشمي ديويَء جو درشن ڪندا ُهئا ۽ ڪي ديويَء جي پوڄا ڪندا ُهئا.
ه ُ
ڪ فقير به روز مندر وٽ اچي وهندو هو .ڪي ماڻهو ُان کي هڪ يا ٻه روپيا ڏيندا ُهئا .فقير
جا ڪپڙا ڦاٽل ۽ ميرا هوندا ُهئا .جيڪي ماڻهو مندر ۾ ايندا ُهئا تن کي صاف ۽ ُسٺا ڪپڙا
پيل هوندا ُهئا .زالن کي ته زيور به پيل هوندا ُهئا .انهن کي ڏسي فقير دل ۾ ديويَء کي
پرارٿنا ڪندو هو” تو هن کي ڪيڏو نه ڌن ڏنو آهي مونکي به ٿورو ڌن ڏي ته مان پنڻ کان
ُ
ڪندسُ “.
هو روز ديوي کي اها وينتي ڪندو هو.
ُڇٽي پوان .پوِء مان ُتنهنجي پوڄا
هڪ ڏينهن ديويَء فقير جي وينتي ُٻڌي ۽ درشن ڏنو ۽ چيائينس” ،مان توکي ڌن ڏيڻ
آئي آهيان .ڇا ۾ وٺندين؟“ ُان وقت فقير ڏاڍو خوش ٿيوُ .هن وٽ هڪ ُپراڻي جهولي ُهئيُ ،هن
ُاها ديوي اڳيان جهلي .ديويَء چيس” ،اڄ جيترو ڌن ُگهرندين اوترو توکي ملندو پر هڪ ڳالهه
ياد رکجائن ،جهولي مان جيترو ڌن هيٺ ڪرندو سو مٽي بڻجي ويندو “.ايترو چئي ديوي هٿ
جي تري کولي ۽ سونا سڪا وسڻ شروع ٿيا .فقير ايترا سونا سڪا ڏسي ڏاڍو خوش ٿيوُ .هن
جي جهولي اڌ کان مٿي ڀرجي ويئي .ديويَء چيس ته ايترو ڌن ڪافي اٿيئي؟ فقير جو من اللچ
۾ ڀرجي ويوُ .هن ديوي کي چيوَ ” ،اڃا ٻيا به سونا سڪا ڏي “.ديويَء وري سونن سڪن جو
وسڪارو ڪيو .اوچتو آواز ٿيو ُپراڻي جهولي ڦاٽي پيئي .سڀ سونا سڪا زمين تي ڪري پيا
۽ مٽي بڻجي پيا .ديوي غائب ٿي ويئي .فقير مٿو پٽڻ لڳو ۽ هو اللچ تي پڇتائڻ لڳو.
نصيحت َ :اسان کي ڪڏهن به اللچ نه ڪرڻ ُ
گهرجي.
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