
ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਤ ੇਵਲੇਣਾ

ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ5 ਲੰੂਬੜੀ ਜੰਗਲ ਿਵਚੋ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਵਲੇਣਾ ਿਮਿਲਆ । ਉਸ ਨA ਉਸਨੰੂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇ
ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਆਈ ਤ ੇਉਸਨA ਇੱਕ ਝIਪੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 
“ਠੱਕ ਠੱਕ ਠੱਕ”
‘ਤੁਸੀ ਕਣੌ ਹ।ੋ’
“ਮN ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਹਾਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਿਦਓ।”
“ਘੱਟ ਥਾਂ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਤਰੇ ੇਤ5 ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਅਸR ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਭੀੜ ੇਹਏੋ ਪਏ ਹਾਂ।”
ਮੈ ਿਜਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈ ਬTਚ ਤ ੇਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤ ੇਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੰੂ ਗੁੱਛਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਕਲੋ ਰਖੱ ਲਵਾਂਗੀ। ਵਲੇਣਾ 
ਚੁੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਖੱ ਦਵੇਾਂਗੀ।” 
ਇਸ ਲਈ ਉਨVਾਂ ਨA ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦ ੇਿਦੱਤਾ। ਤ ੇਉਹ ਬNਚ ਤ ੇਲੇਟ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੰੂ ਗੁੱਛਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਥੱਲੇ ਰਖੱ  
ਿਲਆ ਤ ੇਵਲੇਣ ੇਨੰੂ ਚੁੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਖੱ ਿਦੱਤਾ।
ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਿਦਨ ਚੜVਨ ਤ ੋਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਸਨA ਵਲੇਣ ੇਨੰੂ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, “ਤੁਸੀ ਮੇਰ ੇਵਲੇਣ ੇਨੰੂ 
ਕੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹਣੁ ਇਸ ਦ ੇਬਦਲੇ ਮੈਨੰੂ ਮੁਰਗੀ ਿਦਓ।"
ਇੱਥੇ ਿਕਸਾਨ ਕੁਝੱ ਨਹR ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਉਸਨA ਵਲੇਣ ੇਬਦਲੇ  ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦ ੇਿਦੱਤੀ।
ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਮੁਰਗੀ ਲੈਕ ੇਆਪਣ ੇਰਾਹ ਤੁਰ ਗਈ ਤ ੇਗਾਉ Wਦੀ ਗਈ,
“ਇੱਕ ਲੰੂਬਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਖੋੇ ! 
ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਵਲੇਣਾ ਿਮਿਲਆ। 
ਵਲੇਣ ੇਬਦਲੇ ਉਸਨA ਮੁਰਗੀ ਲਈ।”
ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਿਪੰਡ ਆ ਗਈ ਤ ੇਉਸਨA ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

“ਠੱਕ ਠੱਕ ਠੱਕ”
‘ਤੁਸੀ ਕਣੌ ਹ।ੋ’
“ਮN ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਹਾਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਿਦਓ।”
“ਘੱਟ ਥਾਂ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਤਰੇ ੇਤ5 ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਭੀੜ ੇਹਏੋ ਪਏ ਹਾਂ।”
“ਮN ਿਜਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹR ਲਵਾਗੀ। ਮੈ ਬTਚ ਤ ੇਲੇਟ ਜਾਵਾਗੀ। ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਰਕ ੇਮ ੈਆਪਣ ੇਥੱਲੇ ਰਖੱ ਲਵਾਂਗੀ ਤ ੇ
ਮੁਰਗੀ ਨੰੂ ਚੁੱਲੇ ਕਲੋ ਰਖੱ ਦਵੇਾਂਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨVਾਂ ਨA ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦ ੇਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਬTਚ ਤ ੇਲੇਟ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੰੂ ਗੁੱਛਾ ਕਰਕ ੇਉਸਨA ਆਪਣ ੇਥੱਲੇ 
ਰਖੱ ਿਲਆ ਤ ੇਮੁਰਗੀ ਨੰੂ ਚੁੱਲੇ ਕਲੋ ਰਖੱ ਿਦੱਤਾ।
ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਸਵਰੇ ੇਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਠੀ। ਮੁਰਗੀ ਨੰੂ ਚੁੱਿਕਆ ਤ ੇਖਾ ਗਈ। ਿਫਰ ਕੁਝ ਦਰੇ ਿਪਛੋ ਉਹ ਰਲੌਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ “ਤੁਸR ਮੇਰੀ 
ਮੁਰਗੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਦ ੇਬਦਲੇ ਮੈਨੰੂ ਹਸੰ ਿਦਓ।”
ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਨA ਹਸੰ ਿਲਆ ਤ ੇਗਾਉ Wਦੀ ਹਈੋ ਆਪਣ ੇਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।
“ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਖੋੇ।



ਰਾਹ ਿਵਚੱ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਵਲੇਣਾ ਿਮਿਲਆ। 
ਵਲੇਣ ੇਬਦਲੇ ਉਸਨA ਮੁਰਗੀ ਲਈ।

ਮੁਰਗੀ ਬਦਲੇ ਹਸੰ ਿਲਆ।

ਰਾਤ ਵਲੇੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਪੰਡ ਆ ਗਈ ਤ ੇਇੱਕ ਝ5ਪੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

“ਠੱਕ ਠੱਕ ਠੱਕ”
‘ਤੁਸੀ ਕਣੌ ਹ।ੋ’
“ਮN ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਹਾਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਿਦਓ।”
“ਮN ਿਜਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹR ਲਵਾਗੀ। ਮੈ ਬTਚ ਤ ੇਲੇਟ ਜਾਵਾਗੀ। ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਰਕ ੇਮ ੈਆਪਣ ੇਥੱਲੇ ਰਖੱ ਲਵਾਂਗੀ ਤ ੇਹਸੰ 
ਨੰੂ ਚੁੱਲੇ ਕਲੋ ਰਖੱ ਦਵੇਾਂਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨVਾਂ ਨA ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦ ੇਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਬTਚ ਤ ੇਲੇਟ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੰੂ ਗੁੱਛਾ ਕਰਕ ੇਉਸਨA ਆਪਣ ੇਥੱਲੇ 
ਰਖੱ ਿਲਆ ਤ ੇਹਸੰ ਨੰੂ ਚੁੱਲੇ ਕਲੋ ਰਖੱ ਿਦੱਤਾ।
ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਸਵਰੇ ਹਣੋ ਤ ੋਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉ Yਠੀ। ਚੁੱਲੇ ਤ ੋਹਸੰ ਚੁੱਿਕਆ ਤ ੇਖਾ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਬਹਤੁ ਉਚੀ ਉ Yਚੀ ਰਲੌਾ ਪਾਉਣ 
ਲੱਗੀ ਤ ੇਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਤੁਸR ਮੇਰ ੇਹਸੰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ”
“ਇਸ ਦ ੇਬਦਲੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਿਦਓ।”
ਪਰ ਿਕਸਾਨ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨਹR ਦਣੇਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨA ਬੋਰੀ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਕੁਤੱਾ ਪਾਇਆ ਤ ੇਭਣੈ 
ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦੱਤਾ ਤ ੇਿਕਹਾ, “ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ, ਲੈ ਫੜ, ਤਰੇ ੇਲਈ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ।”
ਭਣੈ  ਲੰੂਬੜੀ  ਨZ ਬੋਰੀ ਲਈ ਤ ੇਆਪਣ ੇਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਿਪਛ5 ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਗੀਤ ਸੁਣਾ।”
ਇਹ ਕਿਹਣ ਤ ੇਕੁਤੱਾ ਉ Yਚੀ ਉ Yਚੀ ਭਿੌਕਆ। ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਿਕ ਬੋਰੀ ਉ Yਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕ ੇਭਜੱ ਗਈ। ਕੁਤੱਾ ਬੋਰੀ ਿਵਚੱ5 
ਿਨਕਲ ਕ ੇਿਸੱਧਾ ਉਸਦ ੇਮਗਰ ਭਿੱਜਆ। ਉਹ ਕੁਤੱ ੇਦ ੇਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰ ੇਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਜੱਦੀ ਗਈ ਤ ੇਅੰਤ ਿਵਚੱ ਇਕ ਦਰਖ਼ੱਤ ਦ ੇਮੁੱਢ 
ਥੱਲੇ ਬਣ ੇਇੱਕ ਘੁਰਨA ਿਵਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਉ Yਥ ੇਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ।
“ਅੱਛਾ ਕਨੰZ, ਤੁਸR ਉਸ ਸਮ^ ਕੀ ਕਰਦ ੇਸੀ?”
“ਅਸR ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਔਖੋ ਹ ੋਹ ੋਕ ੇਸੁਣਦ ੇਸੀ।”
“ਅਤ ੇਲੱਤਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰ ੇਕੀ ਹ?ੈ ਤੁਸR ਉਸ ਸਮ^ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ?”
“ਅਸR ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੌੜਨ ਿਵਚੱ ਿਵਅਸਤ ਸੀ?”
ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਸR ਦੱਸੋ?
“ਅਸR ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਖੇ ਰਹੀਆ ਸੀ।
“ਪੂਛ ਤੂ ੰਦੱਸ ਤੂ ੰਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ?”
“ਜਦ5 ਤੁਸR ਭਜੱ ਰਹ ੇਸੀ ਤਾਂ ਮੈ ਤੁਹਾਡ ੇਰਾਹ ਿਵਚੱ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।” ”ਅੱਛਾ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ,ਤੂ ੰਹੀ ਮੇਰ ੇਰਾਹ ਿਵਚੱ ਿਵਘਨ 
ਪਾਉ Wਦੀ ਹ।ੈ ਪਾਉ Wਦੀ ਰਹੀ ਹ ੈਨਾ, ਦਖੇੀ ਜਾਂਈ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮN ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤ ੇਇਸ ਿਪਛ5 ਧੱਕਾ ਮਾਰਕ ੇਉਸਨA 
ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਘੁਰਨA ਤ ੇਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ।
“ਕੁਤੱ,ੇ ਤੂ ੰਇੱਥੇ ਹੀ ਹ,ੈ ਲੈ ਮੈਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੂਛ ਖਾ ਲੈ।”
ਤ ੇਕੁਤੱ ੇਨA ਭਣੈ ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਝਾੜੀਦਾਰ ਪੂਛ ਤ5 ਫਿੜਆ ਤ ੇਿਖੱਚਕ ੇਘੁਰਨA ਤ5  ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਉਸਨA ਉਸਨੰੂ ਬਹਤੁ 
ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕ ੇਮਾਰ।ੇ


