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ਸਕੀਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ
ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ
ਝੋਪੜੀ ਦਰਖ਼ਤਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸੀ।
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ਜਦ ਸਕੀਮਾ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਕੀਮਾ ਇੱਕ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।
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ਸਕੀਮਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹ  ਸੀ
ਕਰਦੇ। ਿਜਵ, ਉਹ ਿਪੰਡ ਦੇ ਵਡੇਿਰਆ ਂਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਿਲਆ ਂਤੇ
ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
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ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ ਤ
ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ  ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਦੇ। ਸਕੀਮਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ
ਨਾਲ ਰਿਹ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।
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ਸਕੀਮਾ ਗੀਤ ਗਾ ਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ  ਮਾ ਂਨੇ ਪੁਿਛਆ,
“ਸਕੀਮਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਿਕੱਥੌ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ?”
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ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਬੱਸ ਆ ਜਾਦਂੇ ਨੇ, ਮਾ।ਂ ਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੁਣਦਾ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਫਰ ਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ”
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ਸਕੀਮਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲਈ ਗਾ ਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਦ
ਉਸ  ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ
ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਖਮਈ ਿਟਊਨ ਤੇ ਝੂਮਦੀ ਸੀ।

8



“ਕੀ ਤੁਸ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ  ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੀਮਾ,” ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਉਸ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਕੀਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਾ ਦਾ ਸੀ।
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ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਪ ਸਨ।
ਸਕੀਮਾ  ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ।
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“ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ?” ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। ਸਕੀਮਾ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਿਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਅਤੇ
ਇਕੱਲਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਮ ਉਸ ਲਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਿਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ,” ਸਕੀਮਾ ਨੇ
ਆਪਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂ  ਦੱਿਸਆ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਉਸ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। “ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੈ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?”
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ਪਰ, ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹ  ਮੰਨੀ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ  ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈ  ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮੈ  ਭੁੱਖ
ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ  ਵੀ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਗੇ।”
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ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਸਕੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ  ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣ  ਿਕਹਾ।
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ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਖੜਕੀ ਹੇਠ ਖੜਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਡੀ ਿਖੜਕੀ ਤ ਿਦਖਣਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ।
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ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ
ਸੁਣਨ ਲਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ  ਿਦਲਾਸਾ ਨਹ
ਦੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ  ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ?”
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ਸਕੀਮਾ ਗੀਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਕੇ
ਕਿਹੰਦਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਫਰ ਗਾਉ।”
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ਉਸ ਪਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ ਤੇ ਿਕਸੇ  ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ  ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਿਟਆ ਪਇਆ ਲੱਿਭਆ ਸੀ।
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ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ  ਦੋਬਾਰਾ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ
ਸਕੀਮਾ  ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾ

 ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਤਾ ਂਿਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ।
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