ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ
ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਵਅਕਤੀ ਸੀ । ਲੱਕੜਾਂ ਕੱ ਟ-ਕੱ ਟ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜਾਰਾ ।
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਮ ਤੱ ਕ ਉਹ ਜੰ ਗਲ ਵਵੱ ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱ ਟਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਪਈ ‘ਤੇ
ਸਵਹਰ ਵਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱ ਟੇ ਪੈਵਸਆਂ ਦੀਆਂ ਵ ਿੱਤ ਵਰਤੋਂ
ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਲਆ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਦ

ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ

ਕੱ ਟ ਵਰਹਾ ਸੀ । ਵਜਸ ਦਰੱ ਖਤ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ( ਕੱ ਟ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਹਰ ਦੇ ਵਕ ਾਰੇ
ਸੀ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜੀ ਕੱ ਟਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾੜੀ ਵਹਰ ਵਵਚ ਵ ੱ ਗ ਪਈ ।
ਇਹ ਕੁਹਾੜੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹਵਥਆਰ ਸੀ । ਵਜਸ ਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵ ਰਬਾਹ
ਕਰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਅੱ ਜ ਉਹ ਹਵਥਆਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱ ਥੋਂ ਛੁੱ ਟ ਵਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ
ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋਰ ਜੋਰ ਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਵਪਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ੇ
ਅੱ ਖਾਂ ਖੋਲਹ ਕੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ
ਕਵਹਣ ਲੱਗਾ “ਵਕਉਂ ਬਈ, ਰੋਂਦਾ ਵਕਉਂ ਏ ਂ ? ਅੱ ਖਾਂ ਪੰ ਝ ਕੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕਵਹਣ ਲੱਗਾ “ਕੀ
ਦਸਾਂ, ਅੱ ਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਵਗਆ ਹਾਂ” ਵਵਅਕਤੀ ੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਪੁੱ ਵਛਆ ਤਾਂ ਉਸ ੇ
ਦੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ

ਵਹਰ ਵਵਚ ਵ ਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਥੋੜਾ ਵਜਹਾ

ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਵਹਣ ਲੱਗਾ ‘ਮੈਂ ਜਲ-ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਵਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁਹਾੜੀ

ਕੱ ਢ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ” ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ ਹੋਇਆ । ਜਲ ਦੇਵਤਾ ੇ ਪਾਣੀ ਵਵੱ ਚ ੁਬਕੀ

ਲਾਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਵਗਆ । ਵਜਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ
ਸੋ ੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ।

ਲੱਕੜਹਾਰੇ ੰ ਉਹ ਸੋ ੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ੇ ਹੱ ਥ ਵਪੱ ਛੇ ਕਰ ਵਲਆ।
ਉਸ ੇ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ੰ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੀਂ ਹੈ । ਦੇਵਤਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ

ਪਾਣੀ ਵਵਚ ਵੜ ਵਗਆ । ਦਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵ ਕਵਲਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱ ਥ

ਵਵਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ । ਲੱਕੜਹਾਰੇ ੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਵੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਇ ਕਾਰ ਕਰ
ਵਦੱ ਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱ ਥ ਵਵਚ ਲੋ ਹੇ ਦੀ

ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ । ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਇਸ ਕੁਹਾੜੀ ੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ੇ ਆਪਣੀ
ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ । ਜਲ ਦੇਵਤਾ ੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਉਸ ੰ ਦੇ ਵਦੱ ਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱ ਥ
ਜੋੜ ਕੇ ਪੰ ਵਾਦ ਕਰ

ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਲ-ਦੇਵਤਾ ੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾ ਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਸਰੀਆਂ

ਦੋਵੇਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ੰ ਦੇ ਵਦੱ ਤੀਆਂ।

ਸ ਿੱ ਟਾ : ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤਮ ਨੀਤੀ ਹੈ ।
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