
ਈਸੋਪ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਈਸੋਪ ਇਕ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤ ੇਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਜਿ ਸ ਦਾ ਸਿ ਹਰਾ ਹਣੁ ਕਈਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿ ਲਦਾ 

ਹ ੈ ਜਿ ਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਹਣੁ ਸਮੂਹਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਈਸੋਪਜ਼ ਦ ੇਉਪ ਕਥਾ ਵਜC ਜਾ ਣਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ| ਹਾਲਾਂ ਕਿ  ਉਸਦੀ ਹCਦ ਅਜੇ ਵੀ 

ਅਸਪਸ਼ਟ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਦਆੁਰਾ ਲਿ ਖੀਆਂ ਕਈੋ ਲਿ ਖਤਾਂ ਨਹG ਬਚੀਆਂ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤC ਉਸ ਨੰੂ ਲਿ ਖੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤ ੇਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿ ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਪੰਰਾ ਵਿ ਚ ਇਕਠੱੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ 

ਜਾਰੀ ਹ।ੈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤ ੇ ਨਿ ਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 

ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੱ ਸਿ ਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲੱ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਵਿ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ |

ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਲੇਲਾ
ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦ ੇਜਦC ਸਿ ੰਗ ਉ Nਗਣ ੇਸੁਰ ੂਹਏੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਬਕਰਾ ਬਣ ਗਿ ਆ ਹ ੈਤ ੇ
ਆਪਣਾ ਖਿ ਆਲ ਆਪ ਰਖੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ੋਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਚਰਾਗਾਹ ਤC ਵਾਪਸ ਘਰ 
ਜਾਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨP ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਵਾਜ ਮਾਰੀ । ਪਰ ਉਸਨP ਕਈੋ ਧਿ ਆਨ ਨਾ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਨਰਮ 
ਨਰਮ ਘਾਹ ਚਰਦਾ ਰਿ ਹਾ । ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ੋਉਸਨP ਸਿ ਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਜਾ 
ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਉਹ ਬਿ ਲਕੁਲ ਇੱਕਲਾ ਰ ਹਿ  ਗਿ ਆ ਸੀ । ਸੂਰਜ ਛਿ ਪ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਧਰਤੀ ਤ ੇਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਰਛਾਵU 
ਪੈ ਰਹ ੇਸੀ । ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਘਾਹ ਚC ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਵਾਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਲੇਲੇ ਨP ਜਿ ਉ W ਹੀ 
ਭਿ ਆਨਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਬਾਰ ੇਸੋ ਚਿ ਆ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕਬੰ ਉ ਠਿ ਆ । ਉਹ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉ Nਧਰ ਭਜੱ ਕ ੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉ Nਚੀ-2 ਮਿ ਆਂਕਣ ਲੱਗਾ । ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦਰੂ ਹੀ ਗਿ ਆ ਸੀ ਕਿ  ਦਰਖਤਾਂ ਦ ੇ
ਝੁਡੰ ਵਿ ਚC ਇਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਆ ਗਿ ਆ ।ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਈੋ ਆਸ ਨਹG ਸੀ । ਉਸਨP ਡਰ ਨਾਲ ਕਬੰਦ ੇਹਏੋ 
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ “ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ” ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੁਸੀ ਮੈਨੰੂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹ ੈ, ਪਰ ਖਾਣ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਜੇ 
ਤੁਸੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਤਾਂ ਮ[ ਉਸ ਤ ੇਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾਂ ਤU ਜਿ ੰਨੀ ਦਰੇ ਤਕੱ ਹ ੋਸਕ ੇਖੁਸ਼ ਰ ਹਿ ਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾਂ । 
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਖਾਣ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿ ਚਾਰ ਬਰਤੁ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸਨP ਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚ ਆ ਕ ੇਗਾਉਣਾ 
ਸੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਲੇਲਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕ ੇਉਥੋ ਭਜ ਗਿ ਆਂ । ਇੱਜੜ ਹਲੌੀ-2 ਘਰ ਨੰੂ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਇਸਲਈ 
ਅਜੇ ਬਹਤੁੀ ਦਰੂ ਨਹG  ਸੀ ਗਿ ਆ । ਜਦC ਹਵਾ ਵਿ ਚੱ ਬ ਘਿ ਆੜ ਦ ੇਖਾਣ ੇਤC ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ 
ਅਵਾਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਰਵਾਹ ੇਦ ੇਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਦ ੇਕਨੰ ਚੁੱਕ ਪਏ ਤ ੇਪਲ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਚਰਾਗਾਹ ਵਲੱ ਤਜੇੀ ਨਾਲ 
ਭਜੱ ਗਏ । ਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਨੰੂ ਭਜੱੇ ਆਉ Wਦ ੇਦਖੇ ਕ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕ ੇਭਜੱ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 
ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਮ[ ਕਿ ਡੱਾ ਮੂਰਖ ਹਾ ਂ ਕਿ  ਲੇਲੇ ਤ ੇਝਪਟਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮੰ ਛੱਡ ਕ ੇਮ[ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।



ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਮ[ ਕਿ ਡੱਾ ਮੂਰਖ ਹਾ ਂ ਕਿ  ਲੇਲੇ ਤ ੇਝਪਟਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮੰ ਛੱਡ ਕ ੇਮ[ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।

ਬੱਤਖਾਂ ਤ ੇਕਛੱੂਕੁਮੰਾ
ਜਿ ਵU ਕਿ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹ ੈ ਕਿ  ਕਛੂੱਕੁਮੰਾ ਆਪਣੀ ਪਿ ੱਠ ਤ ੇਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਰਖੱਦਾ ਹ ੈ। ਉਹ ਜਿ ੰਨੀ 
ਮਰਜੀ ਕੋ ਸਿ ਸ ਕਰ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦਾ । ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਨP ਕਿ  ਜੁਪੀਟਰ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 
ਸਰਾਪ ਦਿ ੱਤਾ ਹਇੋਆ ਹ ੈ। ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁਸਤ ਤ ੇਘਰ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਰ ਹਿ ਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ  ਜੁਪੀਟਰ 
ਨP ਜਦ ੋਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਵਿ ਆਹ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਥ ੇਨਹG ਗਿ ਆ । 
ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਵਿ ਆਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਜਦ ੋਉਸਨP ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਪੰਛੀ 
ਕਿ ਵU ਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚ ਉ Nਡ ੇ ਫਿ ਰਦ ੇਹਨ ਤ ੇਖਰਗੋਸ , ਕਾਟ ੋਤ ੇਹਰੋ ਜਾਨਵਰ ਕਿ ਵ ੇਭਜੱੇ ਫਿ ਹਦ ੇਹਨ  । ਜਿ ਥ ੇ ਕਿ ਤ ੇਵੀ 
ਕਈੋ ਦਖੇਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ, ਭਜੱ ਕ ੇਦਖੇ ਲ[ਦ ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਬਾਰ ੇਸੋਚ ਕ ੇਉਹ ਉਦਾਸ ਤ ੇਦਖੁੀ ਹ ੋ ਗਿ ਆ । 
ਉਹ ਵੀ ਹਰੋਾਂ ਵਾਂਗ ਦਨੁੀਆ ਂਦਖੇਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ , ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਿ ੱਠ ਤ ੇਤਾਂ ਘਰ ਸੀ ਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹਤੁ 
ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ । ਇੰਨਾ ਕਰਕ ੇਉਹ ਬਹਤੁ ਦਰੂ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਦਿ ਨ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਬੱਤਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ 
ਮਿ ਲਿ ਆ । ਉਸਨP ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੁਖੱ ਦੱ ਸਿ ਆ । ਬੱਤਖਾਂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀਆਂ “ਦਨੁੀਆਂ ਦਖੇਣ ਲਈ ਅਸੀ ਤਰੇੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਾਂ । ਤੂ ੰਆਹ ਸੋਟੀ ਆਪਣ ੇਦਦੰਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੜ ਲੈ ਤ ੇਅਸੀ ਪਾ ਸਿ ਆ ਤC ਇਸ 
ਸੋਟੀ ਨੰੂ ਦਦੰਾ ਨਾਲ ਫੜ ਕ ੇਹਵਾ ਵਿ ਚੱ ਉਡਾਂਗੇ ਤ ੇਤੂ ੰਨੀਚੇ ਦਨੁੀਆਂ ਵਖੇ ਲਈ । ਪਰ ਚਪੁ ਰਹੀ ਮੂੰਹ ਨ ਖੋਲੀ 
ਨਹG ਤਾ ਬਿ ਪਤਾ ਵਿ ਚੱ ਪੈ ਜਾਵਗੇਾ ।”
ਕਛੂੱ ਇਹ ਸੁਣ ਕ ੇਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਇੋਆ । ਉਸਨP ਸੋਟੀ ਨੰੂ ਵਿ ਚਕਾਰ ੋਦਦੰਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਤ ੇਬੱਤਖਾਂ 
ਨP ਸੋਟੀ ਨੰੂ ਪਾ ਸਿ ਆਂ ਤC ਫੜ ਕ ੇਹਵਾ ਵਿ ਚ ਉਡਣੱਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕ ਰਿ ਆ । ਉਦC ਹੀ ਇੱਕ ਉ Nਡਦ ੇਹਏੋ ਕਾਂ ਨP ਜਦC ਇਹ 
ਅਦਭੁੱਤ ਨਜਾਰਾ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ : “ ਇਹ ਜਰਰੂ ਕਛੂੱ ਕੁੰ ਮਿ ਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਵੋਗੇਾ ” । ਕਛੂੱ ਕੁਮੰਾ 
ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ : “ ਕਿ ਉ ਯਕੀਕਨ “ ਤਰੌ ਤ ੇਪਰ ਜਿ ਂਉ W ਹੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰ ੇਸ਼ਬਦ ਕ ਹਿ ਣ ਲਈ ਉਸਨP ਮੂੰਹ 
ਖੋ ਲਿ ਆ , ਸੋਟੀ ਉਸ ਤC ਛੁੱਟ ਗਈ ਤ ੇਉਹ ਧਰਤੀ ਤ ੇ ਡਿ ਗ ਪਿ ਆ ਤ ੇਟੁਕੱੜ ੇ-2 ਹ ੋ ਗਿ ਆ ।

ਛੋਟਾ ਕਕੇੜਾ ਤ ੇਉਸਦੀ ਮਾਂ
ਮਾਂ ਕਕੇੜਾ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ,” ਤੂ ੰਇਉ W ਪਾ ਸਿ ਆ ਵਲੱ ਨੰੂ ਕਿ ਉ W ਤੁਰਦਾ ਹ ੈ? ਤਨੰੂੈ ਆਪਣ ੇਪੰਜੇ 
ਬਾਹਰ ਵਲੱ ਕਢੱ ਕ ੇ ਸਿ ੱਧਾ ਸਾਹਮਣ ੇਤੁਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਹ ੈ।“ ਛੋਟ ੇਕਕੇੜ ੇਨP ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ “ ਪਿ ਆਰੀ ਮਾਂ , ਮ[ 
ਸਿ ੱਖਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਕਿ ਵ ੇਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।“ਇਸ ਲਈ ਤੂ ੰਮੈਨੰੂ ਤੁਰ ਕ ੇ ਵਿ ਖਾ “ ਮਾਂ ਕੇਕੜਾ ਨP ਸਿ ੱਧਾ 
ਤੁਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪਾ ਸਿ ਆ ਨੰੂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿ ਵU ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ।ਜਦC 
ਉਸਨP ਪੰਜੇ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ੇਤਾਂ ਉਹ ਨੱਕ ਪਰਨP ਡਿ ਗੱ ਪਈ ।

ਡਡੂੱ ਤ ੇਬਲਦ
ਇੱਕ ਬਲਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਰਕਡੰ ੇਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਤ ੇਆਇਆ । ਜਿ ਉ W ਹੀ ਉਸਨP ਜੋਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ 



ਡਡੂੱ ਤ ੇਬਲਦ
ਇੱਕ ਬਲਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਰਕਡੰ ੇਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਤ ੇਆਇਆ । ਜਿ ਉ W ਹੀ ਉਸਨP ਜੋਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ 
ਤਲਾਅ ਵਿ ਚੱ ਰੱ ਖਿ ਆ ਚਿ ਕੱੜ ਵਿ ਚੱ ਪਿ ਆ ਛੋਟਾ ਡਡੂੱ ਉਸਦ ੇਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਕ ੇਕੁਚ ਲਿ ਆ ਗਿ ਆ ।
ਵਡੱ ੇਡਡੂੱ ਨੰੂ ਉਸ ਛੋਟ ੇਡਡੂੱ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ । ਉਸ ਨP ਆਪਣ ੇਭਣੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ ਕਿ  ਉਸ ਛੋਟ ੇ
ਡਡੂੱ ਦਾ ਕੀ ਬ ਣਿ ਆ ?  ਉਨਾਂ ਵਿ ਚੋ ਇਕ ਡਡੂੱ ਨP ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਡੱ ੇ ਦਿ ਓ ਨP ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬਹਤੁ ਵਡੱ ੇ
ਪੈਰ ਹਠੇ ਮਸਲ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਵਡੱ ੇਡਡੂੱ ਨP ਕਿ ਹਾ : ਕਿ  ਕੀ ਉਹ ਬਹਤੁ ਵਡੱਾ ਸੀ ? ਫਿ ਰ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਫਲੁਾ ਕ ੇ ਕਿ ਹਾ , “ ਕੀ ਉਹ 
ਏਡਾ ਵਡੱਾ ਸੀ ?  ਸਾਰ ੇਉ Nਚੀ -2 ਚੀਕਣ ਲਗ ੇ, ਬਹਤੁ ਵਡੱਾ ! ਇਸ ਤ ੋਬਹਤੁ ਵਡੱਾ । ਵਡੱ ੇਡਡੂੱ ਨP ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਹਰੋ ਫਲੁਾਇਆ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ਇਸ ਤC ਵਡੱਾ ਨਹੀ ਹ ੋਸਕਦਾ । ਪਰ ਸਾਰ ੇਛੋਟ ੇਡਡੂੱ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ , ਬਹਤੁ 
ਵਡੱਾ ਇਸ ਤC ਵੀ ਵਡੱਾ । ਵਡੱਾ ਡਡੂੱ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਫਲੁਾਈ ਗਿ ਆ , ਫਲੁਾਈ ਗਿ ਆ ਜਦC ਤਕੱ ਕਿ  ਉਹ ਫਟ ਨਾ 
ਗਿ ਆ ।

ਕੁਤੱਾ , ਕੁਕੱੜ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇੱਕ ਕੁਤੱਾ ਤ ੇਕੁਕੱੜ ਪੱਕ ੇਦੋਸਤ ਸਨ । ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਿ ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦਖੇਣ । ਇਸ ਲਈ 
ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕ ੇਦਨੁੀਆ ਦਖੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸੜਕ ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਗਏ ਜੋ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਾਰ ੇਰਾਹ 
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-2 ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦ ੇਤੁਰਦ ੇਗਏ । ਰਾਤ ਪੈਣ ਤ ੇਕੁਕੱੜ ਨP ਸੌਣ ਲਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਖੇ ਕ ੇਇਕ ਖੋਖਲੇ ਤਣ ੇ
ਵਾਲੇ ਵਡੱ ੇਦਰੱਖਤ ਨੰੂ ਚਣੁ ਲਿ ਆ । ਉਸ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਕੁਤੱਾ ਖੋਖਲੇ ਤਣ ੇ ਵਿ ਚੱ ਵੜ ਕ ੇਸ^ ਜਾਵਗੇਾ । ਤ ੇਉਹ 
ਦਰਖੱਤ ਦੀ ਉਚੀ ਟਾਹਣੀ ਤ ੇਅਰਾਮ ਕਰਗੇਾ । । ਦਨੋਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਥਾਂ ਬਹਤੁ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤ ੇਉਹ ਗੂੜੀ ਨGਦ ਸ^ 
ਗਏ ।
ਦਿ ਨ ਚੜ>ਨ ਤC ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਕੁਕੱੜ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਭੁਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਕਿ ਥੇ 
ਸੁੱਤਾ ਪਿ ਆ ਹ ੈ। ਉਸਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਆਪਣ ੇਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਹ ੈ ਜਿ ੱਥੇ ਦਿ ਨ ਚੜ>ਨ ਤ ੇਘਰ ਦਿ ਆ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ 
ਦੀ ਉਸਦੀ ਜਿ ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਤ ੇਖੜਕ ੇਉਸਨP ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਏ ਤ ੇਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਬਾਂਗ ਦਣੇ 
ਲੱਗ ਪਿ ਆ । ਪਰ ਕਿ ਸਾਨ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਦਰੂ ਰ ਹਿ ਦੰੀ ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਜਗਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਲੰੂਬੜੀ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਸਤ ੇਦ ੇਸੁਪਨP ਲੈਣ ਲਗੀ । ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਿ ਸ ਰੁਖੱ ਤ ੇਕੁਕੜੱ ਬਾਂਗ ਦ ੇ ਰਿ ਹਾ ਸੀ , ਉਥ ੇ
ਆਈ ਤ ੇਬਹਤੁ ਪਿ ਆਰ ਨਾਲ ਕ ਹਿ ਣ ਲਗੀ : “ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਆਉਣ ਤ ੇਆਪਦਾ ਦਿ ਲC 
ਸਵਾਗਤ ਹ ੈ। ਮ[ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਕਿ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਦਖੇ ਕ ੇਮ[ ਕਿ ਨੰੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ । ਮੈਨੰੂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹ ੈ ਕਿ  
ਆਪਾਂ ਬਹਤੁ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾਂਗੇ ।”
ਕੁਕੱੜ ਨP ਬੜ ੇਚਲਾਕੀ ਭਰ ੇਢਗੰ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾ , “ ਦਿ ਆਲੂ ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ , ਮ[ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ । ਜੇ ਤੁਸੀ ਦਰਖਤ 
ਦ ੇਪੈਰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਮੇਰ ੇਘਰ ਦ ੇਦਰਵਾਜ ੇਕਲੋ ਜਾੳਗ ੇਤਾਂ ਸੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵਗੇਾ ।” ਭੁਖੱੀ ਲੰੂਬੜੀ ਬਿ ਨਾ 
ਸੋਚੇ ਸਮਝ ੋ ਜਿ ਵU ਉਸਨੰੂ ਦੱ ਸਿ ਆ ਗਿ ਆ ਸੀ ਦਰਖਤ ਕਲੋ ਗਈ ਤ ੇਅੱਖ ਦ ੇਝਪਕ ੇ ਵਿ ਚੱ ਕੁਤੱ ੇਨP ਉਸ ਨੰੂ ਫੜ 
ਲਿ ਆ ।



ਲਿ ਆ ।

ਬਿ ੱਲੀ ਦ ੇਗਲ ਟੱਲੀ
ਇਕ ਬਾਰ ਚਹੂੀਆਂ ਨP ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿ ੱਲੀ ਤC ਬਚਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੀ ਟਿ ਗੰ ਬੁਲਾਈ । 
ਸਾਰੀਆਂ ਚਹੂੀਆਂ ਚਾਹੁਦੰੀਆ ਂਸੀ ਕਿ  ਕਿ ਸ ੇਤਰਾਂ ਜੇ ਬਿ ੱਲੀ ਦ ੇਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਘੱਟ ੋ
ਘੱਟ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭਜੱ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿ ਲ ਜਾਵ ੇ। ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਕਈੋ ਨ ਕਈੋ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉ Wਕਿ  
ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿ ੱਲੀ ਦ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਤC ਡਰਦੀਆ ਂਖੁੱਡਾਂ ਵਿ ਚC ਨਿ ਕਲਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾਂ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ।
ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤ ੇ ਵਿ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ  । ਪਰ ਕਈੋ ਵੀ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਉਨ>ਾ ਨੰੂ ਸੁੱਝ ਨਹੀ ਰਹੀ 
ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਚਹੂੀ ਖੜੀ ਹਈੋ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲਗੀ ।
“ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੁੱਝੀ ਹ ੈਜੋ ਬਹਤੁ ਸਧਾਰਨ ਹ ੈ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਲਗਦ ੈਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਗੇੀ । ਸਾਨੰੂ ਸਿ ਰਫ 
ਇਨਾ ਂਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਅਸੀ ਬਿ ੱਲੀ ਦ ੇਗੱਲ ਵਿ ਚੱ ਟਲੱੀ ਬੰਨ ਦੇਈਏ । ਜਦC ਵੀ ਬਿ ੱਲੀ ਆਵਗੇੀ ਤਾਂ ਇਹ 
ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ ਤC ਸਾਨੰੂ ਉਸਦ ੇਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਗੇਾ ।”
ਸਾਰੀਆਂ ਚਹੂੀਆਂ ਬਹਤੁ ਹਰੈਾਨ ਹਈੋਆਂ ਕਿ  ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਂਇਹ ੋ ਜਿ ਹੀ ਸਕੀਮ ਕਿ ਉ W ਨਹੀ ਸੁੱਝੀ ? ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਕਿ ਸਮਤ ਬਦਲਦੀ  ਸੋਚ ਕ ੇਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰ ਹਿ ਆਂ ਸੀ ਕਿ  ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਚਹੂੀ ਉਠੀ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ : 
“ ਮ[ ਕ ਹਿ ਦੰੀ ਹਾਂ ਕਿ  ਇਸ ਜੁਆਨ ਚਹੂੀ ਵਲੋੱ ਦਿ ੱਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹ ੈਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪਰ ਮ[ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪYਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੀ 
ਹਾਂ ਕਿ  ਬਿ ੱਲੀ ਦ ੇਗੱਲ ਟਲੱੀ ਕਣੌ ਬਣਗੇਾ ?”

ਬਾਜ਼ ਅਤ ੇਕਾਂ
ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਆਪਣ ੇਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਖੰਭਾ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹਕੋ ੇਇਕ ਲੇਲੇ ਤ ੇਝਪੱਟ ਪਿ ਆ ਤ ੇਆਪਣ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਵਿ ਚ ਚੁੱਕ 
ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਲਣ ੇ ਵਿ ਚੱ ਲੈ ਗਿ ਆ । ਕਾ ਂਉਸਨੰੂ ਦਖੇ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ।ਉਸਦ ੇਮੂਰਖ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ਚੱ ਵਿ ਚਾਰ 
ਆਇਆ ਕਿ  ਮ[ ਵੀ ਵਡੱਾ ਤ ੇਤਕੱੜਾ ਹਾ ਂਤU ਮ[ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਆਪਣ ੇਖੰਭਾ ਨੰੂ 
ਫੜਫੜਾਉ Wਦਾ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਡੱ ੇਭਡੂੇ ਦੀ ਪਿ ੱਠ ਤ ੇਬੈਠ ਗਿ ਆ । ਪਰ ਜਦC ਉਡਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤ ੋ
ਹਿ ੱ ਲਿ ਆ ਵੀ ਨਹੀ ਗਿ ਆ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਸਦ ੇਪੰਜੇ ਡਡੂੇ ਦੀ ਉ Nਨ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਤC ਡਡੂੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱ ਕਿ ਆ 
ਜਾਣਾ ਸੀ । ਡਡੂੇ ਨP ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਤੀ ਭਰੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕੀਤੀ ।
ਚਰਵਾਹ ੇ(ਭਡੇਾ ਂਚਾਰਨ ਵਾਲੇ) ਨP ਜਦ ੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫ ਸਿ ਆ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਸਮਝ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਕੀ ਹਇੋਆ ਹ ੈ। 
ਉਸਨP ਭਜੱ ਕ ੇਪੰਛੀ ਨੰੂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਸਦ ੇਖੰਭ ਕਟੱ ਦਿ ੱਤ ੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਉਸਨP ਇਹ ਕਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੰੂ 
ਖੇਲ>ਣ ਲਈ ਦ ੇ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਬੱਚੇ ਹਸੱ ਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ : “ ਕਿ ਹਾ ਨਿ ਰਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹ ੈ!” ਤ ੇਆਪਣ ੇਬਾਪ ਤC ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ  ਇਸਦਾ ਨਾ ਕੀ 
ਹ?ੈ ਪਿ ਤਾ ਨP ਕਿ ਹਾ ; “ ਪਿ ਆਰ ੇਬੱ ਚਿ ਓ ਇਹ ਕਾ ਂਹ ੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਸਤ ੋਪੁਛੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਗੇਾ ਮ[ ਬਾਜ਼ ਹਾਂ 
। ”

ਲੜਕਾ ਤ ੇਅਖਰਟੋ



ਲੜਕਾ ਤ ੇਅਖਰਟੋ
ਇੱਕ ਲੜਕ ੇਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨP ਭੀੜ ੇਗਲੇ ਵਾਲੇ ਘੜ ੇ ਵਿ ਚC ਅਖਰਟੋ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ । ਉਸਨP ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 
ਅਖਰਟੋਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈ । ਪਰ ਜਦC ਹਥੱ ਬਾਹਰ ਕਢੱਣ ਲੱਗਾ , ਤਾਂ ਇਹ ਘੜ ੇਦ ੇਗਲੇ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਿ ਆ । 
ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਵਿ ਚੱC ਕਈੋ ਵੀ ਅਖਰਟੋ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਪਰ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕਰਨ ਤ ੇਵੀ ਮੁੱਠੀ ਬਾਹਰ ਨ ਕਢੱ 
ਸ ਕਿ ਆ । ਹਰੈਾਨ ਤ ੇਦਖੁੀ ਹਕੋ ੇਉਹ ਰਣੋ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।
ਲੜਕ ੇਦੀ ਮਾਂ ਨP ਕਿ ਹਾ : “ ਮੇਰ ੇਪੁੱਤਰ ਅੱਧ ੇਅਖਰਟੋਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ । ਜੇ ਤੂ ੰਅੱਧੇ ਅਖਰਟੋ ਹਥੱ ਵਿ ਚੱ 
ਲਵਗੇਾ ਤਾਂ ਤਰੇਾ ਹਥੱ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲ ਜਾਵਗੇਾ  , ਦਜੂੇ ਅਖਰਟੋ ਤੂ ੰ ਫਿ ਰ ਕਦ ੇਲੈ ਸਕਗੇਾ । ”

ਹਰਕੁਲੀਜ ਤ ੇਗੱਡਾ –ਚਾਲਕ
ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਨ ਮGਹ ਪੈਣ ਤC ਮਗਰC ਇੱਕ ਚਿ ੱਕੜ ਭਰੀ ਸੜਕ ਤ ੇਗੱਡਾ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਘੋੜ ੇਡੁਘੰੇ ਚਿ ੱਕੜ 
ਵਿ ਚC ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭਾਰ ਖਿ ੱਚ ਰਹ ੇਸੀ ਤ ੇਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਚਿ ੱਕੜ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਹ ਉ Nਥੇ ਹੀ 
ਖੜ ਗਏ ।
ਕਿ ਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤC ਹਠੇ ਉਤ ਰਿ ਆ ਤ ੇਗੱਡ ੇਕਲੋ ਖੜ ਗਿ ਆ । ਉਸਨP ਪਹੀਏ ਨੰੂ ਚਿ ੱਕੜ ਵਿ ਚC ਕਢਣ ਦੀ 
ਭਰੋਾ ਵੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗC ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਿ ਸਮਤ ਤ ੇਰCਦਾ ਰਿ ਹਾ । ਫਿ ਰ ਉਹ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਹਰਕੁਲੀਜ ਨੰੂ 
ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਾ । ਫਿ ਰ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਨP ਕਿ  ਹਰਕੁਲੀਜ ਸੱਚੀ  ਆ ਗਿ ਆ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ,
   “ ਹ ੇਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਪਹੀਏ ਦ ੇਥਲੇ ਦ ੇਤ ੇਘੋ ੜਿ ਆਂ ਨੰੂ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕ ਹਿ  । ਤੂ ੰਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹ ੈ ਕਿ  
ਤੂ ੰਗੱਡ ੇਵਲੱ ਦਖੇਕ ੇਹੀ ਇਸਨੰੂ ਹਿ ਲਾ ਲਵਗੇਾ । ਹਰਕੁਨੀਜ ਵੀ ਤਰੇੀ ਕਈੋ ਮਦਦ ਨਹG ਕਰਗੇਾ ਜਿ ੰਨੀ ਦਰੇ ਤਕੱ 
ਤੂ ੰਆਪ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । ”
ਜਦC ਕਿ ਸਾਨ ਨP ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਤ ੇਘੋ ੜਿ ਆਂ ਨੰੂ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ ਤਾਂ ਗੱਡਾ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਚਿ ੱਕੜ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਆ ਗਿ ਆ ਤ ੇ ਕਿ ਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡ ੇਤ ੇਚੜ> ਕ ੇਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ।

ਲੇਲਾ ਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ
ਇਕ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦ ੇਲੇਲੇ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਮਾਲਕ ਨP ਭਡੇਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਛਤੱ ਤ ੇਛੱਡ ਦਿ ੱਤਾ ਜਿ ਥ ੇਉਹ ਸੁਰ ਖਿ ਅਤ 
ਸੀ । ਉਹ ਛਤੱ ਦ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਤ ੇਚਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਏਨP ਨੰੂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਦਿ ਸਿ ਆ । ਲੇਲਾ ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ 
ਉਡਾਉਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤ ੇ ਦਿ ਲ ਭਰ ਕ ੇਗਾਲਾਂ ਦਣੇ ਲੱ ਗਿ ਆ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ,  “ ਮੈਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹ ੈਤੁ ੰ
ਕੀ ਕ ਹਿ  ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ। ਮੈਨੰੂ ਭਰੋਾ ਵੀ ਗਿ ਲਾ ਸ਼ਿ ਕਵਾ ਨਹੀ ਕਿ  ਤੂ ੰਕੀ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈਜਾਂ ਕੀ ਕ ਹਿ  ਰਿ ਹਾਂ ਹ ੈ। ਜਦC ਤੂ ੰ
ਛਤੱ ਤ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੂ ੰਨਹੀ , ਛਤੱ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹ ੈ।”

ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਤ ੇਪCਡੂ ਚਹੂੀ



ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਤ ੇਪCਡੂ ਚਹੂੀ
ਇੱਕ ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਪਿ ੰਡ ਵਿ ਚੱ ਰ ਹਿ ਦੰੀ ਆਪਣੀ ਰਿ ਸ਼ਤਦੇਾਰ ਚਹੂੀ ਨੰੂ ਮਿ ਲਨ ਗਈ । ਦਪੁ ਹਿ ਰ  ਦ ੇਖਾਣ ੇ ਵਿ ਚੱ 
ਪUਡੂ ਚਹੂੀ ਨP ਉਸਨੰੂ ਕਣਕ ਦਿ ਆਂ ਤਾਜੀਆਂ ਗੰਦਲਾ , ਜੜ>ਾ ,ਬਲੂਤ ਦ ੇ ਬੀਜ ਤ ੇਪੀਣ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿ ੱਤਾ । 
ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਬਹਤੁ ਥੋੜਾ-2 ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦ ੇਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿ ਚੱC ਬੁਰਕੀ ਲ[ ਲ[ਦੀ ਕਦ ੇਦਜੂੀ ਵਿ ਚC । ਉਹ ਪUਡੂ 
ਚਹੂੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦਿ ਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਹੀ ਅ ਜਿ ਹਾ ਭਜੋਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹ ੈ।
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤC ਬਾਅਦ ਦਨੋ` ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਦਰੇ ਤਕੱ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਸ਼ ਹਿ ਰ ਦਿ ਆਂ ਸੁੱਖ 
ਸਹੂਲੱਤਾ ਂਤ ੇਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦ ੇਖਾ ਣਿ ਆਂ ਬਾਰ ੇਪUਡੂ ਚਹੂੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ । ਫਿ ਰ ਉਹ ਵਾੜ ਵਿ ਚੱ ਆਪਣੀ ਖੱਡ ਵਿ ਚੱ 
ਪੋਲੇ ਬਿ ਸਤਰ ੇਤ ੇਸੌ ਗਈਆਂ । ਸਵਰੇ ਹਣੋ ਤਕੱ ਉਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਪUਡੂ ਚਹੂੀ ਰਾਤ ਨੰੂ 
ਸ਼ ਹਿ ਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹਲੂਤਾਂ ਤ ੇਸੁਆਦੀ ਖਾ ਣਿ ਆਂ ਦ ੇਸੁਪਨP ਲ[ਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਵਰੇ ਜਦC 
ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਲੇੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟੱ ਤਿ ਆਰ ਹ ੋਗਈ ।
ਜਦC ਉਹ ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਦੀ ਰਿ ਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਤ ੇਪਹੁਚੰੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ੇਵਾਲੇ ਕਮਰ ੇ ਵਿ ਚ ਮੇਜ਼ ਤ ੇਪਾਰਟੀ ਤC 
ਬਚੇ ਭਾਂਤ-2 ਦ ੇਖਾਣ ੇਪਏ ਸੀ । ਉਥੇ ਮਿ ਠਾਇਆਂ , ਜੈਲੀਆ ਂ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਤ ੇਕਈ ਕਿ ਸਮ ਦ ੇਸੁਆਦੀ ਪਨੀਰ 
ਪਏ ਸੀ । ਅ ਜਿ ਹ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਪਾਣੀ ਲਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ੇਸਨ , ਜਿ ੰਨ>ਾ ਬਾਰ ੇਪUਡੂ ਚਹੂੀ ਨP ਕਦ ੇਕਲਪਨਾ ਵੀ 
ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਪਰ ਜਿ ਉ W ਹੀ ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਨP ਪੇਸਟਰੀ ਵਿ ਚੱC ਇੱਕ ਸੁਆਦਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜੇ ਤ ੇਖੜਕਾ ਹਇੋਆ ਤ ੇ
ਇਕ ਬਿ ੱਲੀ ਦੀ ਮਿ ਆਓ ਮਿ ਆਓ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿ ੱਤੀ । ਡਰ ਦ ੇਮਾਰ ੇਦਨੋ` ਚਹੂੀਆਂ ਲੁਕ ਗਈਆਂ । ਉਹ 
ਉ Nਥੇ ਸਾਹ ਰਕੇ ਕ ੇ ਬਿ ਨਾਂ ਹਿ ਲੇੱ ਜੁੱਲੇ ਬਹਤੁ ਦਰੇ ਤਕੱ ਬੈਠੀਆ ਂਰਹੀਆ । ਜਦC ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਦਰੇ 
ਬਾਅਦ ਫਿ ਰ ਮੇਜ਼ ਕਲੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜਾ ਖੱੁ ਲ>ਿ ਆ । ਨaਕਰ ਖਾਣ ੇਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 
ਤ ੇਉਨ>ਾ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਤੱਾ ਵੀ ਆ ਗਿ ਆ । ਪUਡੂ ਚਹੂੀ ਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਦੀ ਖੁੱਡ ਵਿ ਚੱ ਕਾਫੀ ਦਰੇ ਤਕੱ ਠ ਹਿ ਰੀ 
ਫਿ ਰ ਉਸਨP ਆਪਣੀ ਦਰੀ , ਬੈਗ ਅਤ ੇਛਤਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤ ੇਸ਼ ਹਿ ਰੀ ਚਹੂੀ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ,
“ਤਰੇ ੇਕਲੋ ਬੇਸਕ ਜਿ ੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਸੁੱਖ ਸਹੁਲੱਤਾਂ ਤ ੇਸੁਆਦੀ ਖਾਣ ੇਹਣੋ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਭਜੋਨ ਤ ੇ ਪਿ ੰਡ 
ਦੀ ਸਾਦੀ ਜਿ ੰਦਗੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹ ੈ, ਜਿ ੱਥੇ ਮ[ ਬਿ ਨਾਂ ਡਰ ਤC ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰ ਹਿ ਦੰੀ ਹਾਂ ।” ਇਹ ਕ ਹਿ  ਕ ੇਉਹ ਛੇਤੀ  
ਉ Nਥੋ ਤੁਰ ਪਈ ।

ਲੰੂਬੜੀ ਅਤ ੇਅੰਗੂਰ
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਦਰਖਤ ਤ ੇਚੜੀ ਹਈੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵਲੇ ਤ ੇਇੱਕ ਬਹਤੁ ਸੁਹਣਾ ਪੱਕ ੇਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਛਾਂ 
ਦਿ ਸਿ ਆ । ਅੰਗੂਰ ਰਸ ਨਾਲ ਇੰਨP ਭਰ ੇਪਏ ਸੀ ਕਿ  ਲਗਦਾ ਸੀ ਫਟ ਜਾਣਗੇ । ਜਦC ਲੰੂਬੜੀ ਕਾਫੀ ਦਰੇ ਖੜ>ੀ 
ਇਸ ਗੁਛੇ ਨੰੂ ਦਖੇਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿ ਆ । ਅਗੂੰਰਾ ਦਾ ਗੁੱਛਾਂ ਉਚੀ ਟਾਹਣੀ ਤ ੇ
ਲੱ ਗਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਇਸ ਨੰੂ ਤੜੋਨ ਲਈ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਛਾਲ ਮਾਰੀ । ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਜਦC ਉਸ ਨP ਛਾਲ ਮਾਰੀ 
ਤਾਂ ਅਗੂੰਰ ਉਸ ਤ ੋਬਹਤੁ ਉ Nਚੇ ਸੀ ਤ ੇਤੜੋਨ ਵਿ ਚੱ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹਈੋ । ਫਿ ਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਰੂ ਤੁਰ ਕ ੇਗਈ ਤ ੇਉਥC  



ਲੱ ਗਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਇਸ ਨੰੂ ਤੜੋਨ ਲਈ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਛਾਲ ਮਾਰੀ । ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਜਦC ਉਸ ਨP ਛਾਲ ਮਾਰੀ 
ਤਾਂ ਅਗੂੰਰ ਉਸ ਤ ੋਬਹਤੁ ਉ Nਚੇ ਸੀ ਤ ੇਤੜੋਨ ਵਿ ਚੱ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹਈੋ । ਫਿ ਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਰੂ ਤੁਰ ਕ ੇਗਈ ਤ ੇਉਥC  
ਭਜੱ ਕ ੇ ਫਿ ਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾ ਦ ੇਗੁੱਛੇ ਤਕੱ ਨ ਪਹੁਚੰ ਸਕੀ । ਉਸਨP ਬਹਤੁ ਵਾਰ 
ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਤਕੱ ਨ ਪਹੁਚੰ ਸਕੀ । 
ਹਣੁ ਉਹ ਥੱਕ ਕ ੇਬੈਠ ਗਈ ਤ ੇਦਖੂੀ ਹਈੋ ਅੰਗੂਰਾ ਵਲੱ ਦਖੇਣ ਲੱਗੀ । ਫਿ ਰ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ 
ਮ[ ਕਿ ਡੱੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ! ਅੰਗੂਰ ਤਾਂ ਖੱਟ ੇਹਨ ਤ ੇਖਾਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ । ਮ[ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਥਕਾ ਰਹG ਹਾਂ 
।” ਇਂਉ W ਬੇਇੱਜਤ ਹਈੋ ਉ Nਥ ੋਤੁਰ ਗਈ ।

ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਾ
ਇਕ ਕਿ ਸਾਨ ਦ ੇਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਲੜਦ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇਸਨ । ਉਸਨP ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ 
ਬਹਤੁ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕਰੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿ ਸ ੇਗੱਲ ਵਲੱ ਧਿ ਆਨ ਨਹੀ ਦਿ ਦੰ ੇਸਨ । ਕਿ ਸਾਨ ਆਪਣ ੇਮਨ ਵਿ ਚੱ ਕਈੋ 
ਅ ਜਿ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜਿ ਸ ਤC ਉਸਦ ੇਪੁਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵ ੇ ਕਿ  ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਵੇਗੇਾ ।
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਸਦ ੇਪੁੱਤਰ ਆਮ ਨਾਲC ਵਧੱ ਹਿ ਸੰਕ ਹ ੋਗਏ ਤ ੇਇਕ ਦਜੂ ੇਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨP ਉਨਾਂ ਵਿ ਚੋੱ 
ਇੱਕ ਨੰੂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਲਿ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ । ਫਿ ਰ ਉਸਨP ਇੱਕਲੇ-2 ਨੰੂ ਗੱਠਾ ਦਕੇ ੇਇਸ ਨੰੂ ਤੜੋਨ ਲਈ 
ਕਿ ਹਾ । ਬੇਸ਼ਕ ਸਾ ਰਿ ਆਂ ਨP ਪੂਰ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂ ਤੜੋਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਈੋ ਵੀ ਇਸਨੰੂ ਤੜੋ ਨ ਸ ਕਿ ਆ 
। ਫਿ ਰ ਕਿ ਸਾਨ ਨP ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲੀ ਤ ੇਉਸ ਵਿ ਚC ਇਕ-2 ਲੱਕੜ ਹਰਕੇ ਨੰੂ ਦ ੇ ਦਿ ੱਤੀ । ਹਣੁ ਹਰਕੇ  
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ  ਲੱਕੜੀ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੜੋ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਪਿ ਤਾ ਨP ਕਿ ਹਾ  :“ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਤੁਸG ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਲੜਾਈ ਝਗੜ ੇਨਾ ਕਰ ੋਤ ੇਇੱਕ 
ਦਜੂੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ੋਤਾਂ ਕਈੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨਨ ਤਰੌ ਤ ੇਕਈੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਪਹੁਚੰਾ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀ ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਲੜਦ ੇਰਹ ੇਤਾਂ ਗੱਠP ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਤਰ>ਾਂ ਤੁਸG ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਨਹੀ ਰਹਗੋੇ ।”

ਖੋਤਾ ਤ ੇਉਸਦਾ ਮਾਲਕ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਹਾੜ ਤC ਥੱਲੇ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤ ੇਆਪਣ ੇਖੋਤ ੇਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਖੋਤ ੇਦ ੇਮੂਰਖ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ਚੱ 
ਵਿ ਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ  ਆਪਣ ੇਚਣੁ ੇਰਸਤ ੇਤ ੇਜਾਵਾ ਂ। ਉਤC ਪਹਾੜ ਦ ੇਪੈਰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਦਕੁਾਨ ਉਸਨੰੂ ਦਿ ਸਦੀ ਸੀ ਤ ੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਸਭ ਤC ਛੇਤੀ ਉ Nਥੇ ਪਹੁਣੰ ਲਈ ਮ[ ਨPੜ ੇਦੀ ਪਹਾੜੀ ਟੀਸੀ ਤ ੇਛਾਲ ਮਾਰਾਂ l ਜਦC ਉਹ ਛਾਲ 
ਮਾਰਨ ਹੀ ਲੱ ਗਿ ਆ ਸੀ , ਉਸਦ ੇਮਾਲਕ ਨP ਉਸਨੰੂ ਪੂਛ ਤ ੋਫੜ ਕ ੇ ਪਿ ਛੇ ਨੰੂ ਖਿ ੱ ਚਿ ਆ । ਪਰ ਜਿ ੱਦੀ ਖੋਤਾ ਨਾ 
ਮੰ ਨਿ ਆ ਤ ੇਸਾਰ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਤC ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਲਿ ਆ । ਫਿ ਰ ਮਾਲਕ ਕ ਹਿ ਣ 
ਲੱਗਾ , “ ਅਛਾ ਠੀਕ ਹ ੈ, ਜਾ ਜਿ ੱਧਰ ਜਾਨb , ਮੂਰਖ ਜਾਨਵਰ , ਤਨੰੁੈ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲਗੱ ਜਾਵਗੇਾ ਕਿ  ਤੂ ੰ ਕਿ ਥੱੇ 
ਜਾਵUਗਾਂ ।” ਇਂਉ W ਕ ਹਿ ਕ ੇਮਾਲਕ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਉਹ ਸਿ ਰ ਥੱਲੇ ਤ ੇਪੈਰ ਉ Nਪਰ ਕਰਕ ੇ ਡਿ ੱ ਗਿ ਆ ਤ ੇ
ਪਹਾੜ ਤ ੋਥੱਲੇ ਰੜੁ>ਦਾ ਗਿ ਆ ।

ਬਲਦ ਅਤ ੇਪਹੀਏ



ਬਲਦ ਅਤ ੇਪਹੀਏ
ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਂਦਾ ਜੋੜਾ ਪਿ ੰਡ ਦੀ ਚਿ ੱਕੜ ਭਰੀ ਸੜਕ ਤ ੋਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਲੱਦ ੇਗੱਡ ੇਨੰੂ ਖਿ ਚ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਨਾਂ ਨੰੂ 
ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਖਿ ੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਉਣੀ ਪ[ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿ ਕਾਇਤ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦ ੇ।
ਗੱਡ ੇਦ ੇਪਹੀਏ ਹਰੋ ਕਿ ਸਮ ਦ ੇਸਨ । ਬੇਸ਼ਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਮੰ ਬਲਦਾਂ ਤ ੋਬਹਤੁ ਸੌਖਾ ਸੀ । ਪਰ ਹਰ ਮੋੜ ਤ ੇਉਹ 
ਫਿ ਰ ਵੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦ ੇਤ ੇ ਚੀਕਦ ੇ। ਵਿ ਚਾਰ ੇਬੱਲਦ ਡੂਘੰੇ ਚਿ ੱਕੜ ਵਿ ਚC ਪੂਰ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਗੱਡ ੇਨੰੂ ਖਿ ੱਚ ਰਹ ੇਸੀ ਤ ੇ
ਉਨ>ਾ ਂਦ ੇਕਨੰ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਤ ੇਰਣੋੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ।  ਜਿ ਵU ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹਵੋਗੇਾ ਇਸ ਸੱਭ 
ਕੁਝ ਨP ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕਮੰ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਜਦC ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁਟੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕ ੇ, “ ਚੁੱਪ ਕਰ ੋ। ਤੁਸੀ ਏ ਨP ਔਖੇ ਕਿ ਉ W ਹ ੋਰਹ ੋਹ?ੋ 
ਤੁਸੀ ਨਹG , ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤਾ ਅਸG ਖਿ ੱਚ ਰਹU ਹਾਂ ਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਅਸੀ ਚਪੁ ਚਾਪ ਇਹ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹU ਹ[ ।”

ਸ਼ੇਰ ਅਤ ੇਚਹੂੀ
ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਵਡੱਾ ਸਿ ਰ ਆਪਣ ੇਪੰ ਜਿ ਆਂ ਤ ੇਰਖੱ ਕ ੇਸੁੱਤਾ ਪਿ ਆ ਸੀ । ਉਸ ਤC ਬੇਖਬਰ ਇਕ 
ਡਰਪੋਕ ਛੋਟੀ ਚਹੂੀ ਉ Nਥੇ ਆ ਗਈ ਤ ੇਡਰ ਕ ੇਕਾਹਲ ਵਿ ਚੱ ਭਜੱਣ ਲੱਗੀ । ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ  ਨੱਕ ਤ ੇਚੜ> ਗਈ । ਨGਦ 
ਚC ਉਠP ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਹਏੋ ਸ਼ੇਰ ਨP ਆਪਣਾ ਭਾਰਾ ਪੰਜਾ ਉਸਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕਿ ਆ । ਵਿ ਚਾਰੀ ਚਹੂੀ ਨP 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ , “ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਦ ੇ, ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਜਾਣ ਦ ੇ, ਮ[ ਕਿ ਸੇ ਦਿ ਨ ਤਰੇ ੇਕਮੰ ਆਵਾਂਗੀ ।”
ਸ਼ੇਰ ਹੱ ਸਿ ਆ ਕਿ  ਕੀ ਕਈੋ ਚਹੂੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿ ਆਲੂ ਸੀ ਤ ੇਉਸਨP ਚਹੂੀ ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਦਿ ੱਤਾ । ਕੁਝ ਦਿ ਨਾ ਂਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿ ੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਦ ੇਜਾਲ ਵਿ ਚੱ ਫਸ 
ਗਿ ਆ । ਜਦC ਉਹ ਜਾਲ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਨ ਨਿ ਕਲ ਸ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਉ Nਚੀ-2 ਗਰ ਜਿ ਆ ਤ ੇ
ਸਾਰ ੇਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫੈਲ ਗਈ । ਚਹੂੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਤ ੇਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨP ਸ਼ੇਰ 
ਨੰੂ ਜਾਲ ਵਿ ਚੱC ਨਿ ਕਲਣ ਲਈ ਜੱਦਜੋ ਹਿ ਦ ਕਰਦ ੇਵੇ ਖਿ ਆ । ਸਭ ਤC ਵਡੱੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਬੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ 
ਸਨ , ਚਹੂੀ ਉਥੇ ਗਈ ਤ ੇਹਲੋੀ-2 ਉਨਾਂ ਰੱਸੀਆ ਂਨੰੂ ਕਟੱਣ ਲੱਗੀ । ਜਦ ਤਕੱ ਕਿ  ਉਸਨP ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਅਜਾਦ ਨਹੀ 
ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ । ਚਹੂੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ “ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਜਦC ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਕਿ ਹਾ ਸੀ ਕਿ  , “ ਮ[ ਤਰੇ ੇਕਮੰ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂ ੰ
ਹੱ ਸਿ ਆ ਸੀ । ਹਣੁ ਦਖੇ ਕਿ ਵU ਇੱਕ ਚਹੂੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ। ”

ਆਜੜੀ ਮੁੰਡਾ ਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ
ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿ ੰਡ ਦ ੇਨPੜ ੇਸੰਘਣ ੇਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕ ੇਜਾਂਦਾ 
ਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਮੰ ਤ ੋਉਹ ਅੱਕ ਗਿ ਆ । ਭਡੇਾਂ ਨੰੂ ਚਰਾਉ Wਦ ੇਸਮU ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਰਖੱਣ 
ਲਈ ਜਾਂਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕੁਤੱ ੇਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਜੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉ Wਦਾ ਰ ਹਿ ਦੰਾ । ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਹ 
ਭUਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹਈੋ ਸੀ । ਇਹ ਸੇਚ ਕ ੇ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਬ ਘਿ ਆੜ ਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ 
ਉਹ ਕੀ ਕਰਗੇਾ , ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਮਨ ਪਰਚਾਵ ੇਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ।



ਭUਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹਈੋ ਸੀ । ਇਹ ਸੇਚ ਕ ੇ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਬ ਘਿ ਆੜ ਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ 
ਉਹ ਕੀ ਕਰਗੇਾ , ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਮਨ ਪਰਚਾਵ ੇਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ।
ਉਸਦ ੇਮਾਲਕ ਨP ਉਸਨੰੂ ਦੱ ਸਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ ਕਿ  ਜੇ ਬ ਘਿ ਆੜ ਇੱਜੜ ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰ ਦਵੇ ੇਤਾਂ ਉਹ ਮੱਦਦ ਲਈ 
ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਰਲੌਾ ਪਾਵ ੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇ ਪਿ ੰਡ ਦ ੇਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਭਜਾ ਦਣੇਗੇ 
।
ਸੋ ਹਣੁ ਬੇਸਕ ਉਸ ਨP ਕਈੋ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨਹੀ ਸੀ ਦੇ ਖਿ ਆ ਫਿ ਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿ ੰਡ ਵਲੱ ਭਜੱਣ ਲੱਗਾ ਤ ੇ ਜਿ ੰਨੀ ਉ Nਚੀ 
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਉ Nਚੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ “ ਬ ਘਿ ਆੜ ! ਬ ਘਿ ਆੜ ! “  
ਜਿ ਵU ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਆਸ ਸੀ ਪਿ ੰਡ ਦ ੇਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਮੰ ਛੱਡਕ ੇਉ Nਥੇ ਭਜੱੇ ਆਏ ਤ ੇਜਦC ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਕਈੋ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨ 
ਦਿ ਸਿ ਆ ਤਾਂ ਆਜੜੀ ਹਸੱ ਹਸੱ ਦਹੁਰਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਮ[ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕ ਰਿ ਆਂ ਸੀ । ਪਿ ੰਡ ਦ ੇ
ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ।
ਕੁਝ ਦਿ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਜੜੀ ਮੁੰਡਾ ਫਿ ਰ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਚਿ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ “ ਬ ਘਿ ਆੜ ! ਬ ਘਿ ਆੜ ! ”  । ਪਿ ੰਡ ਦ ੇ
ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫਿ ਰ ਦੋੜ ੇਆਏ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਲੜਕਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ। ਉਹ 
ਦਖੁੀ ਹਏੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ।
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਸੂਹਜ ਛੁਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤ ੇਘਾਹ ਦੀਆਂ ਚਗਂਦਾ ਤ ੇਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪYਛਾਵ ੇਪੈ ਰਹ ੇਸੀ । ਇਕ ਝਾੜੀ ਦ ੇ
ਪਿ ਛC ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬ ਘਿ ਆੜ ਆ ਗਿ ਆ ਤ ੇਭਡੇਾਂ ਤ ੇਟੁਟੱ ਪਿ ਆ । ਡਰ ਦ ੇਮਾਰ ੇਮੁੰਡਾ ਪਿ ੰਡ ਵਲੱ ਭੱ ਜਿ ਆ ਤ ੇਉ Nਚੀ 
ਉ Nਚੀ “ ਬ ਘਿ ਆੜ ! ਬ ਘਿ ਆੜ ! ” ਚਿ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ । ਬੇਸਕ ਪਿ ੰਡ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨP ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾ ਸੁਣੀਆਂ 
ਪਰ ਉਹ ਮਦਦੱ ਲਈ ਨਹੀ ਆਏ । ਉਹ ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ । “ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ ।”
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਉਸਦੀਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਮਾਰ ਦਿ ੱਤੀਆ ਂਤ ੇ ਫਿ ਰ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਖਿ ਸਕ ਗਿ ਆ ।

ਮੱਖੀ ਅਤ ੇਢਠੱਾ
ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਭਿ ਣੰ ਭਿ ਣੰ ਕਰਦੀ ਘਾਹ ਚਰ ਰਹ ੇ ਇੱਕ ਢਠੱP ਦ ੇ ਸਿ ੰਗ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਈ । ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਅਰਾਮ ਤC 
ਬਾਅਦ , ਉਹ ਦਆੁਰਾ ਉ Nਡਣ ਲੱਗੀ । ਪਰ ਉ Nਡਣ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਉਹ ਢਠੱP ਕਲੋ ਗਈ ਤ ੇਉਸਦ ੇ ਸਿ ੰਗ ਉ Nਤ ੇਅਰਾਮ 
ਕਰਨ ਕਰਕ ੇਉਸ ਤC ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ “ ਹਣੁ ਤੂ ੰਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਵੋਗੇਾ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਮ[ ਤਰੇ ੇ ਸਿ ੰਗ 
ਤC ਉ Nਡ ਕ ੇਜਾ ਰਹG ਹਾਂ ।” ਢਠੱਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ “ ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪ[ਦਾ । ਮੈਨੰੂ ਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ  
ਤੂ ੰਉ Nਥੇ ਬੈਠੀ ਹ ੈ।”

ਚਨਾਰ ਦਾ ਦਰਖਤ
ਦ ੋਯਾਤਰੀ ਦਪੁ ਹਿ ਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਮU ਸਫਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਉਹ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਵਡੱਾ ਫੈ ਲਿ ਆ ਰੁਖੱ 
ਭਾਲਨ ਲੱਗੇ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਬਹਤੁ ਵਡੱ ੇਤ ੇਫੈਲੇ ਹਏੋ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿ ਚੱ ਲੇਟ ਗਏ । ਜਦC ਉਨ>ਾਂ ਨP ਉਸਦ ੇ
ਸੁੰਦਰ ਪੱ ਤਿ ਆ ਵਲੱ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਇਹ ਤਾਂ ਚਨਾਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਹ ੈ। ਉਨਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ 
ਬੋ ਲਿ ਆ , “ ਚਨਾਰ ਕਿ ਡੱਾ ਬੇਕਾਰ ਰੁਖੱ ਹ ੈ । ਇਸਨੰੂ ਕਈੋ ਫਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ । ਸਿ ਰਫ਼ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 



ਸੁੰਦਰ ਪੱ ਤਿ ਆ ਵਲੱ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਇਹ ਤਾਂ ਚਨਾਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਹ ੈ। ਉਨਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ 
ਬੋ ਲਿ ਆ , “ ਚਨਾਰ ਕਿ ਡੱਾ ਬੇਕਾਰ ਰੁਖੱ ਹ ੈ । ਇਸਨੰੂ ਕਈੋ ਫਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ । ਸਿ ਰਫ਼ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 
ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ।
ਚਨਾਰ ਦ ੇਦਰਖਤ ਤC ਅਵਾਜ਼ ਆਈ , “ ਅ ਕYਿ ਤਘਣ ਪYਾਣੀ! ” ਨਾਲU ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਿ ਚੱ ਲੇਟ ੇਹਏੋ ਹ ੋ
ਫਿ ਰ ਵੀ ਕ ਹਿ  ਰਹ ੇਹC ਕਿ  ਮ[ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਉ W ਹ ੇਜੁਪੀਟਰ , ਇਹ ਆਦਮੀ ਲੋਕ  , ਬਿ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹCਏ 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਿ ਆਮਤਾਂ ਲ[ਦ ੇਹਨ ।

ਕਿ ਸਾਨ ਤ ੇਬਗਲਾ
ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਸਿ ੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ  ਤ ੇਹਰ ਇੱਕ ਤ ੇਯਕੀਨ ਕਰ ਲ[ਦਾ । ਇਕ ਦਿ ਨ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਰਸਾ ਦ ੇਝੁਡੰ ਨP 
ਨਵU ਬੀਜੇ ਹਏੋ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਪਾਰਟੀ ਤ ੇਬੁਲਾਇਆ ਤ ੇਉਹ ਉਨ>ਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿ ਆ ।
ਪਰ ਸਾਰ ੇਪੰਛੀ ਕਿ ਸਾਨ ਦ ੇ ਵਿ ਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਏ । ਬਗਲਾ ਕਿ ਸਾਨ ਦੀ ਮਿ ੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਹ 
ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦਵੇ ੇ। ਬਗਲਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਦ ੇ। ਮ[ ਤਾਂ ਬਗ ਲਿ ਆਂ ਦ ੇਟਬੱਰ ਵਿ ਚੱC ਹਾਂ 
।ਤਨੰੂੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹ ੈਅਸੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤ ੇਚੰਗੇ ਚ ਰਿ ਤੱਰ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹਾਂ । ਬਾਕੀ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ  
ਇਹ ਸਾਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ ।” ਕਿ ਸਾਨ ਬਗਲੇ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਤੂ ੰਚੰਗਾ ਪੰਛੀ 
ਹਵੋ ੇ, ਪਰ ਮ[ਤਾਂ ਤਨੰੂੈ ਸਾਰਸਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਫ ੜਿ ਆ ਹ ੈਤ ੇਤਨੰੂੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਲੀ ਸਜਾ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵਗੇੀ ।”

ਭਡੇਾਂ ਅਤ ੇਸੂਰ
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਨੰੂ , ਜਿ ਸ ਚਰਾਗਾਹ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਭਡੇਾਂ ਚਰਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ , ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੂਰ ਦਿ ਸਿ ਆ । 
ਉਸਨP ਭਜੱ ਕ ੇਸੂਰ ਨੰੂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਪਰ ਜਿ ਉ W ਹੀ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਹਥੱ ਸੂਰ ਤ ੇਧ ਰਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉ Nਚੀ 
ਤC ਉ Nਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ । ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤ ੇਬਚਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਆਜੜੀ ਨP 
ਉਸ ਨੰੂ ਫੜ ਕ ੇਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਰਖੱ ਲਿ ਆ ਤ ੇਮੰਡੀ ਵਲੱ ਝਟਕਈ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਵਲੱ ਤੁਰ ਪਿ ਆ ।
ਚਰਾਗਾਹ ਵਿ ਚੱ ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਸੂਰ ਦ ੇਇਸ ਵਤੀਰ ੇਤ ੇਬਹਤੁ ਹਰੈਾਨ ਹਇੋਆਂ ਤ ੇਹਸੱੀਆਂ । ਉਹ ਵੀ ਆਜੜੀ 
ਤ ੇਸੂਰ ਦ ੇ ਪਿ ਛੇ-2 ਚਰਾਗਾਹ ਦ ੇਦਰਵਾਜੇਤਕੱ ਗਈਆ ਂ। ਉਨਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਭਡੇ ਸੂਰ ਨੰੂ ਪੁਛਣ ਲੱਗੀ ,  “ ਤੂ ੰ
ਇੰਨੀ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਚੀਕਾਂ ਕਿ ਉ W ਮਾਰਦਾ ਹ ੈ? ਕਦ ੇਕਦ ੇਸਾਡ ੇ ਵਿ ਚC ਵੀ ਕਿ ਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲ[ਦਾ  
ਹ।ੈ ਪਰ ਜਿ ਵU ਤੂ ੰ ਭਿ ਆਨਕ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹ ੈ, ਸਾਨੰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਕਰਦ ੇਸ਼ਰਮ ਆਉ Wਦੀ ਹ ੈ।”
ਸੂਰ ਨP ਚੀਕ ਦ ੇਤ ੇਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚੱਲੱਤ ਮਾਰਕ ੇ ਕਿ ਹਾ , “ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹ ੈ। ਜਦC ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੜਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਸਿ ਰਫ ਉ Nਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫੜਦਾ ਹ ੈਪਰ ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨe ਮਾਰ ਦਣੇ ਲਈ ਫੜਦਾ ਹ ੈ! ਹਾਈਆ ਈ ਈ ।”

ਯਾਤਰੀ ਅਤ ੇਪਰਸ
ਦ ੋਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦ ੇਸਾਥ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਉਨਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਨP ਇਕ ਭ ਰਿ ਆ ਹਇੋਆ 
ਪਰਸ ਸੜਕ ਤC ਚੁੱ ਕਿ ਆ ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮ[ ਕਿ ਨੰੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਰਸ 



ਦ ੋਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਦ ੇਸਾਥ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਉਨਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਨP ਇਕ ਭ ਰਿ ਆ ਹਇੋਆ 
ਪਰਸ ਸੜਕ ਤC ਚੁੱ ਕਿ ਆ ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮ[ ਕਿ ਨੰੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਰਸ 
ਮਿ ਲਿ ਆ ਹ ੈ।“  ਇਸ ਦ ੇਭਾਰ ਤC ਉਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਸੋਨP ਨਾਲ ਭ ਰਿ ਆ ਹਵੋਗੇਾ । ਉਸ ਦ ੇ
ਦਜੂੇ ਸਾਥੀਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਇਉ W ਨ ਕ ਹਿ  ਕ ੇਮੈਨੰੂ ਪਰਸ ਮਿ ਲਿ ਆ ਹ ੈ। ਸਗC ਇਉ W ਕ ਹਿ  ਕ ੇਸਾਨੰੂ ਪਰਸ ਮਿ ਲਿ ਆ ਹ ੈ
ਤ ੇਅਸੀ ਕਿ ਨੰੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੰੂ ਰਸਤ ੇਦੀ ਔਖ ਸੌਖ ਰਲ ਕ ੇਸ ਹਿ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ।” ਦਜੂਾ 
ਯਾਤਰੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ਨਹੀ , ਨਹੀ , ਮੈਨੰੂ ਲੱ ਭਿ ਆ ਹ ੈਤ ੇਮ[ ਹੀ ਇਹ ਪਰਸ ਰਖਾਂਗਾ ।” ਉਦC ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਉ Nਚਾ ਲਲਕਾਰਾ ਸੁ ਣਿ ਆ “ ਚੋਰਾ ਖੜ ਜਾ ” । ਜਦC ਉਨ>ਾਂ ਨP ਇੱਧਰ ਉ Nਧਰ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਭੀੜ ਸੌਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਉਨਾਂ ਵਲੱ ਆਉ Wਦੀ ਦਿ ਸੀ । ਜਿ ਸ ਆਦਮੀ ਨP ਪਰਸ ਚੁੱ ਕਿ ਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿ ਆ ।“ ਜੇ 
ਉਨਾ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਤ ੋਪਰਸ ਮਿ ਲ ਗਿ ਆ  ਤਾਂ ਆਪਾ ਮਾਰ ੇਜਾਵਾਂਗੇ ।” ਦਜੂਾ ਆਦਮੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ਨਹੀ , 
ਨਹੀ , ਤਨੰੂੈ ਅਸੀ ਨਹੀ ਕ ਹਿ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹਣੁ ਪ ਹਿ ਲਾ ਂਦੀ ਤਰ>ਾਂ ਮ[ ਤ ੇਹੀ ਪੱਕਾ ਰ ਹਿ  । ਇਉ W ਕ ਹਿ  ਕ ੇਮ[ ਤਾਂ 
ਮਾ ਰਿ ਆ ਜਾਵUਗਾਂ ।”

ਸ਼ੇਰ ਅਤ ੇਖੋਤਾ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ ਉਸਨੰੂ ਜਿ ਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਿ ਲਦਾ ਸਨਮਾਨ 
ਵਜC ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕ ੇਪਾਸੇ ਹ ੋਜਾਂਦਾ । ਇੱਕ ਗਧਾ ਜਦC ਉਸ ਕਲੋੋ ਲੰ ਘਿ ਆ ਤਾਂ  ਉਸਨP ਨਫਰਤ ਭ ਰਿ ਆ ਫਿ ਕਰਾ 
ਕ ਸਿ ਆ ।
ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇਬਹਤੁ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ । ਜਦC ਸਿ ਰ ਘੁੰਮਾ ਕ ੇਉਸਨP ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਕਣੋ ਕ ਹਿ  ਰਿ ਹਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ 
ਚਾਪ ਪਰ ੇਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਪੰਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਧੇ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀ ਸਮ ਝਿ ਆ ।

ਉਹ 

ਡਡੂੱ ਜਿ ਹੜ ੇਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁਦੰ ੇਸਨ
ਡਡੂੱ ਜਿ ੰਨਾ ਨP ਰਾਜ ੇਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਡਡੂੱ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜਾਮ ਆਪ ਕਰਕ ੇਅੱਕ ੇਪਏ ਸਨ । ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਨੀ 
ਅਜਾਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨP ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਵਿ ਗਾੜ ਦਿ ੱਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦ ੇ ਸਿ ਵਾਏ ਸਾਰਾ ਦਿ ਨ ਟਰ[ ਟਰ[ ਕਰਨ 
ਤC । ਉਹ ਚਾਹੁਦੰ ੇਸੀ ਕਈੋ ਇਹ ੋ ਜਿ ਹੀ ਗੌਰ ਮਿ ੰਟ ਹਵੋ ੇਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨ` ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਉਨ>ਾਂ ਦਾ ਮਨ`ਰਜੰਨ ਕਰ ੇਤ ੇ
ਉਨ>ਾ ਂਤ ੇਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ੇ ਕਿ  ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ  ਕਈੋ ਉਨਾਂ ਤ ੇਰਾਜ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨP 
ਜੂਪੀਟਰ ਨੰੂ ਰਾਜਾ ਭਜੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
ਜੁਪੀਟਰ ਨP ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਕਿ ਨੰP ਸਿ ੱਧੇ ਤ ੇਮੂਰਖ ਹਨ । ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤ ੇਇਹ ਮ ਹਿ ਸੂਸ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ  ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਰਾਜਾ ਹ ੈ, ਉਸ ਨP ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਖੁੰਡ ਸੁੱ ਟਿ ਆ ਤ ੇਇਹ ਜਦC 
ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਡਿ ੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨੰੂ ਉਛ ਲਿ ਆ ।
ਇਹ ਦਖੇ ਕ ੇਡਡੂੱਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਕਿ  ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਦਿ ਓ ਹ ੈ। ਉਹ ਡਰਦ ੇਮਾਰ ੇਸਰਕਡੰ ੇਤ ੇ
ਘਾਹ ਵਿ ਚੱ ਲੱੁਕ ਗਏ । ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਖੁੰਡ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਊ ਤ ੇਸ਼ਾਂਤ 



ਇਹ ਦਖੇ ਕ ੇਡਡੂੱਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਕਿ  ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਦਿ ਓ ਹ ੈ। ਉਹ ਡਰਦ ੇਮਾਰ ੇਸਰਕਡੰ ੇਤ ੇ
ਘਾਹ ਵਿ ਚੱ ਲੱੁਕ ਗਏ । ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਖੁੰਡ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਊ ਤ ੇਸ਼ਾਂਤ 
ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹ ੈ। ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੋਟ ੇਡਡੂੱਆ ਂਨP ਇਸ ਨੰੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਵਜC ਵਰਤਨਾ 
ਸੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤਾ। ਵਡੱ ੇਡਡੂੱਆਂ ਨP ਇਸ ਨੰੂ ਮੀ ਟਿ ਗ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤ ੇਇੱਥੇ ਇੱਕਠP ਬੈਠ ਕ ੇਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ 
ਗੌਰ ਮਿ ੰਟ ਬਾਰ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇ।
ਡਡੂੱਆਂ ਨੰੂ ਸਬਕ ਸਿ ਖਾਉਣ ਲਈ ਦਵੇ ਤਿ ਆ ਂਦ ੇਰਾਜੇ ਨP ਹਣੁ ਇੱਕ ਸਾਰਸ ਨੰੂ ਡਡੂੱਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਕ ੇਭੇ ਜਿ ਆ 
। ਇਹ ਸਾਰਸ ਪੁਰਾਣ ੇਖੁੰਢ ਰਾਜੇ ਤC ਬੜੀ ਵਖੱਰੀ ਕਿ ਸਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ । ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੋ ਵੀ ਡਡੂੱ ਮਿ ਲਦ ੇਉਨਾਂ 
ਨੰੂ ਨਿ ਗਲ ਜਾਂਦਾ । ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਹ ਕਿ ਡੱ ੇਮੂਰਖ ਹਨ । ਦਖੁੀ ਹਕੋ ੇਡਡੂੱਆਂ ਨP ਰਣੌੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਜੁ ਪਿ ਟਰ ਨੰੂ ਅ ਜਿ ਹ ੇਜਾਲਮ ਤ ੇ ਨਿ ਰਦਈ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਰ ੋ
ਰ ੋਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ ਕਿ  ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰ ੇਬਰਬਾਦ ਹ ੋਜਾਣਗੇ ।
ਜੁ ਪਿ ਟਰ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ “ ਹਣੁ ਕਿ ਵ ੇ! ਕੀ ਤੁਸG ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹ?ੋ ਤੁਸੀ ਜ ੋਮੰ ਗਿ ਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਿ ਲ ਗਿ ਆ । ਹਣੁ 
ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਿ ਸਮਤ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹ ੋ।”

ਉ Kਲੂ  ਅਤ ੇ ਟਿ ੱਡਾ
ਇਕ ਉ Nਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿ ਨ ਵਲੇੇ ਸ^ਦੀ ਸੀ ਜਦC ਦਿ ਨ ਛਿ ਪਣ ਲਗਦਾ ਤ ੇਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਪYਛਾਵU ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਬਣਦ ੇਤਾਂ 
ਉਹ ਬੁੱਢ ੇਖੋਖਲੇ ਦਰਖਤ ਵਿ ਚC ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉ Wਦੀ ਆਉ Wਦੀ । ਸ਼ਾਂਤ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਦੀ ..... ਹਅੂ................ 
ਹਅੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੁੰਜਣ ਲਗਦੀ। ਫਿ ਰ ਉਹ ਡਡੂੱ , ਖਟਮਲ , ਭੂਡੰ ਅਤ ੇਚਹੂੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਕਰਦੀ । ਉਥU ਇੱਕ 
ਬੁੱਢੀ ਉ Nਲੂ ਰ ਹਿ ਦੰੀ ਸੀ । ਜ ੋਬਹਤੁ ਚਿ ੜ ਚਿ ੜੀ ਸੀ । ਜਿ ਉ W ਜਿ ਉ W ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੁਦੰੀ ਗਈ ਉਸਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰੋ 
ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ । ਖਾਸ ਕਰਜਦC ਉਹ ਦਿ ਨ ਊ Wਘਦੀ ਨੰੂ ਕਈੋ ਤਗੰ ਕਰਦਾ ਤ ੇਸੌਣ ਨਾ ਦਿ ਦੰਾ ।
ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗਰਮ ਦਪੁ ਹਿ ਰ  ਜਦC ਉਹ ਬੁੱਢ ੇਬਲੂਤ ਦ ੇਦਰਖੱਤ ਵਿ ਚੱ ਬਣੀ ਖੁੱਡ ਵਿ ਚੱ ਸੌ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਟਿ ਡੱ ੇਨP ਖੁਸ਼ ਹ ੋਕ ੇਟG ਟG ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦਿ ੱਤਾ । ਬੁੱਢੀ ਉ Nਲੂ ਨP ਬਾਰੀ ਵਿ ਚC ਸਿ ਰਬਾਹਰ ਕਢੱ ਕ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਟਿ ਡੱ ੇ
ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ “ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ’ ਇਥC ਦਰੂ ਚਲੇ ਜਾਓ । ਕੀ ਤਨੰੂੈ ਕਈੋ ਤਮੀਜ ਨਹੀ? ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਤਨੰੂੈ ਮੇਰੀ ਉ Nਮਰ 
ਦਾ ਲਿ ਹਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤ ੇਮੈਨੰੂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੌਣ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।”
ਟਿ ਡੱ ੇਨP ਰੁਖੱੇ ਹ ੋਕ ੇਜਵਾਬ ਦਿ ੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਧੁੱਪ ਤ ੇ ਜਿ ੱਥੇ ਮ[ ਗਾ ਰਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਹੀ ਹਕੱ ਹ ੈ ਜਿ ੰਨਾ ਤਰੇਾ 
ਬੁੱਢ ੇਬਲੂਤ ਦ ੇਦਰਖਤ ਤ ੇ।“ ਇਹ ਕ ਹਿ  ਕ ੇਉਹ  ਹਰੋ ਵੀ ਉ Nਚੀ ਤ ੇ ਤਿ ਖੱੀਅਵਾਜ ਵਿ ਚੱ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।
ਬੁੱਢੀ ਤ ੇ ਸਿ ਆਣੀ ਉ Nਲੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀਤਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ  ਟਿ ਡੱ ੇਨੰੂ ਦਲੀਲ ਦਣੇ ਦਾ ਕਈੋ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਅਤ ੇਇਸ ਗੱਲ 
ਵਾਰ ੇਨ ਹੀ ਕਿ ਸੇ ਹਰੋ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਿ ਨ ਸਮU ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਜ਼ੇ ਨਹੀ ਸੀ ਉਹ ਟਿ ਡੱ ੇਨੰੂ 
ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦ ੇਸਕ ੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦ ੇਕੜੌ ੇਸ਼ਬਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕ ੇਸ ਹਿ  ਗਈ ਤ ੇਬੜੀ ਨਿ ਮਰਤਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ।
“ਅੱਛਾ ਸYੀ ਮਾਨ , ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਜਾਗਦ ੇਹੀ ਰ ਹਿ ਣਾ ਪੈਣਾ ਹ ੈਤਾਂ ਮ[ ਠੀਕ ਹ ੋਕ ੇਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ  ਤਰੇ ੇਗੀਤ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾ । ਹਣੁ ਮ[ ਸੋਚਦੀ ਹਾ ਂ ਕਿ  ਮੇਰ ੇਕਲੋ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤੱ ਸ਼ਰਾਬ ਹ ੈਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦਵੇਤ ੇਤ ੋ ਮਿ ਲੀ ਹ ੈ। 
ਦੱਸਦ ੇਨP ਕਿ  ਅਪੋਲੋ ਆਪਣ ੇਤC ਵਡੱ ੇਦਵੇ ਤਿ ਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਉ Wਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪGਦਾ ਸੀ । 



ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾ । ਹਣੁ ਮ[ ਸੋਚਦੀ ਹਾ ਂ ਕਿ  ਮੇਰ ੇਕਲੋ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤੱ ਸ਼ਰਾਬ ਹ ੈਜੋ ਸਾਨੰੂ ਦਵੇਤ ੇਤ ੋ ਮਿ ਲੀ ਹ ੈ। 
ਦੱਸਦ ੇਨP ਕਿ  ਅਪੋਲੋ ਆਪਣ ੇਤC ਵਡੱ ੇਦਵੇ ਤਿ ਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਉ Wਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪGਦਾ ਸੀ । 
ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਤੂ ੰਵੀ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਸ਼ਰਾਬਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਇਹ ਪੀ ਕ ੇਤੂ ੰ
ਵੀ ਅਪੋਲੋ ਵਾਂਗ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਗੇਾ ।”
ਮੂਰਖ ਟਿ ਡੱ ੇਨP ਉ Nਲੂ ਦ ੇਖੁਸ਼ਾਮਦੀ  ਸ਼ਬਦਾ ਨੰੂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿ ਆ । ਉਸਨP ਉ Nਲੂ ਦੀ ਖੁੱਡ ਵ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤ ੇ
ਜਿ ਉ W ਹੀ ਉਹ ਉ Nਲੂ ਦ ੇਨPੜ ੇ ਗਿ ਆ ਜਿ ਥC ਉ Nਲੂ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦਖੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉ WਦC ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਉ Nਲੂ ਉਸ ਨP 
ਝਪਟ ਪਈ ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਖਾ ਗਈ ।

ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਉਸਦਾ ਪLਛਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਫਾ ਵਿ ਚੋੱ ਬਾਹਰ ਆਇਆ । ਉਸ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਭੁਖੱ ਲੱਗੀ 
ਹਈੋ ਸੀ । ਜਦC ਉਹ ਭਜੱਦਾ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਛਿ ਪਦ ੇਸੂਰਜ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪYਛਾਵਾਂ ਬਹਤੂ ਦਰੂ ਤ ੇਉਸਦ ੇਨਾਲC ਸੌ 
ਗੁਣਾ ਵਡੱਾ ਬਣਕ ੇਧਰਤੀ ਤ ੇਪੈ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਆਪਣ ੇਇੰਨP ਵਡੱ ੇਪYਛਾਵU ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਹਰੈਾਨ ਹ ੋਕ ੇ
ਕਿ ਹਾ ,“ਦਖੋੇ! ਮ[ ਕਿ ਡੱਾ ਵਡੱਾ ਹਾਂ । ਪਤਾ ਨਹੀ ਮ[ ਨਿ ੱਕ ੇ ਜਿ ਹ ੇਸ਼ੇਰ ਤC ਡਰਕ ੇ ਕਿ ਉਂ W ਭਜੱਦਾ ਹ ੈ? ਮ[ ਉਸਨੰੂ ਦਸਾਂਗਾਂ 
ਕਿ  ਕਣੌ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੈ। ਉਹ ਨਹੀ , ਮ[ ”। ਉਦC ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਡੱ ੇgਛਾਵ ੇਨP ਉਸਦ ੇ
gਛਾਵU ਨੰੂ ਢਕੱ ਲਿ ਆ । ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਇੱਕ ੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿ ਆ ।

ਬਲੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤ ੇਸਰਕਡੰਾ
ਇਕ ਨਦੀ ਕਿ ਨਾਰ ੇਇਕ ਬਹਤੁ ਵਡੱਾ ਬਲੂਤ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਸੀ ਤ ੇਉਸ ਵਿ ਚੱ ਕੁਝ ਪਤਲਾ ਸਰਕਡੰਾ ਵੀ ਉ ਗਿ ਆ 
ਹਇੋਆ ਸੀ । ਜਦC ਹਵਾ ਵਗਂੀ ਤਾਂ ਵਡੱਾ ਬਲੂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ[ਕੜ ੇਬਾਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਵਲੱ ਫੈਲਾਕ ੇਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿ ੱਧਾ 
ਖੜਾ ਰਿ ਹਾ । ਪਰ ਸਰਕਡੰਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕ ੇਧਰਤੀ ਤ ੇ ਵਿ ਛ ਗਿ ਆ  ਤ ੇਉਦਾਸ ਤ ੇਦਖੁੀ ਗੀਤਗਾਉ Wਣ ਲੱਗਾ ।
ਬਲੂਤ ਕਹਣ ਲੱਗਾ  , “ ਤਰੇਾ ਦਖੁੀ ਹਣੋਾ ਜਾਇਜ ਹੀ ਹ ੈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤ ੇਥੋੜੀ ਜਿ ਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਤਨੰੂੈ ਸਿ ਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪ[ਦਾ ਹ।ੈ ਜਦC ਕਿ  ਮ[ ਤਜ਼ੇ ਤC ਤਜੇ ਹਵਾ ਵਿ ਚੱ ਵੀ ਵਡੱਾ ਤ ੇਤਕੜਾ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਸਿ ੱਧਾ ਖੜਾ 
ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹਾਂ ”
ਸਰਕਡੰਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਤੂ ੰਸਾਡੀ ਫਿ ਕਰ ਨ ਕਰ । ਹਵਾਵਾ ਂਸਾਨੰੂ ਕਈੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਪਹੁਚੰਾਉ Wਦੀਆਂ । 
ਅਸੀ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟੁਟੱਦ ੇਨਹG । ਪਰ ਤੂ ੰਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤ ੇਹਕੰਾਰ ਵਿ ਚੱ ਸਿ ੱਧਾ ਖੜਾ 
ਰ ਹਿ  ਕ ੇਹਵਾ  ਦੀ ਵਿ ਰਧੋਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।  ਪਰ ਤਰੇਾ ਅੰਤ ਨPੜ ੇਹ ੈ”। ਜਦC ਹੀ ਸਰਕਡ ੇਨP ਇਹ ਕਿ ਹਾ 
ਉ Nਤਰ ਵਲੋੱ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ । ਬਲੂਤ ਉਸ ਵਿ ਰੁਧੱ  ਲੜਦਾ ਹਕੰਾਰ ਵਿ ਚੱ ਸਿ ੱਧਾ ਖੜਾ ਰਿ ਹਾ ਪਰ 
ਸਰਕਡੰਾ ਈਨ ਮੰਨ ਕ ੇਝੁਕ ਗਿ ਆ । ਫਿ ਰ ਹਵਾ ਗੁੱਸ ੇ ਵਿ ਚੱ ਹਰੋ ਵੀ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਗੀ ।  ਇੱਕ ੋਦਮ ਵਡੱਾ ਬਲੂਤ 



ਉ Nਤਰ ਵਲੋੱ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ । ਬਲੂਤ ਉਸ ਵਿ ਰੁਧੱ  ਲੜਦਾ ਹਕੰਾਰ ਵਿ ਚੱ ਸਿ ੱਧਾ ਖੜਾ ਰਿ ਹਾ ਪਰ 
ਸਰਕਡੰਾ ਈਨ ਮੰਨ ਕ ੇਝੁਕ ਗਿ ਆ । ਫਿ ਰ ਹਵਾ ਗੁੱਸ ੇ ਵਿ ਚੱ ਹਰੋ ਵੀ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਗੀ ।  ਇੱਕ ੋਦਮ ਵਡੱਾ ਬਲੂਤ 
ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਜੜC ਪੁੱ ਟਿ ਆ ਗਿ ਆ ਤ ੇਸਰਕਡੰਾ ਜਿ ਸ ਤ ੇਉਹ ਤਰਸ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਉਨਾ ਵਿ ਚਕਾਰ ਡਿ ਗ ਪਿ ਆ ।

ਚਹੂਾ ਅਤ ੇਹਾਥੀ
ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਇੱਕ ਚਹੂਾ ਉਸ ਰਸਤ ੇਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਆਪਣ ੇਛੋਟ ੇਆਕਾਰ ਦ ੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹਕੰਾਰੀ ਚਹੂਾ ਸੀ । ਜਦ ੋ ਮਿ ਸਟਰ ਚਹੂਾ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਦ ੇ ਵਿ ਚੱ ਹੀ 
ਤੁਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸਨੰੂ ਸੜਕ ਤ ੇਹਫੱੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਲਗੀ ਤ ੇਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਜਲੂਸ ਦਿ ਸਿ ਆ । 
ਰਾਜਾ ਤ ੇਉਸਦ ੇਦਰਬਾਰੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤ ੇਆ ਰਹ ੇਸੀ ।
ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜੇ ਹਾਥੀ ਉ Nਤ ੇਬੈਠਾ ਸੀ । ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਦੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਤੱਾ ਤ ੇ ਬਿ ੱਲੀ 
ਬੈਠP ਸੀ । ਜਲੂਸ ਦ ੇ ਪਿ ੱਛੇ ਲੋਕਾਂਦੀ ਬਹਤੁ ਵਡੱੀ ਭੀੜ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਰਾਜੇ  ਦ ੇਹਾਥੀ ਦੀ ਪYਸੰਸਾ ਕਰਨ 
ਵਿ ਚੱ ਇੰਨP ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ  ਚਹੂ ੇਵਲੱ ਕਿ ਸੇ ਨP ਧਿ ਆਨ ਨਾ ਦਿ ੱਤਾ  । ਚਹੂ ੇਦ ੇਮਾਨ ਨੰੂ ਸੱਟ ਵਜੱੀ ।
ਚਹੂਾ ਚੀ ਕਿ ਆ  , “ ਕਿ ਹ ੇਮੂਰਖ ਨP ! ਮੇਰ ੇਵਲੱ ਦਖੋੇ ।ਤੁਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਭਦੱ ੇਹਾਥੀ ਨੰੂ ਭੁਲੱ ਜਾਵਗੋੇ । ਕੀ 
ਉਸਦਾ ਵਡੱਾ ਕਦੱ ਕਾਠ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਦਖੇ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾਂ ਉਸਦੀ ਝੁਰੜੀਆ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ 
ਕਰਕ ੇ। ਕਿ ਉ W ? ਮੇਰ ੇਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿ ੰਨੀਆ ਂ ਹੀ ਅੱਖਾ , ਕਨੰ ਤ ੇਲੱਤਾ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮੱਹਤਵ ਹ ੈ।” 
ਲੇ ਕਿ ਨ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿ ੱਲੀ ਉਸਤ ੇਝਪਟ ਪਈ ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿ ੰਨਾ 
ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨਹੀ ।

ਲੜਕ ੇਅਤ ੇਡਡੂੱ
ਕੁਝ ਲੜਕ ੇਇੱਕ ਦਿ ਨ ਛਪੱੜ ਦ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਖੇਡ ਰਹ ੇਸੀ । ਉਸ ਛਪੱੜ ਵਿ ਚੱ ਡਡੂੱਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ ਰਿ ਵਾਰ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਸੀ 
। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਕ ੇ ਨਿ ਸ਼ਾਨP ਲਾ ਲਾ ਖੇਡ ਰਹ ੇਸੀ ਤ ੇਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਰਹ ੇਸੀ ।
ਛਪੱੜ ਤ ੇਭਾਰ ੇਤ ੇਤਜ਼ੇ ਪੱਥਰ  ਉ Nਡ ਰਹ ੇਸੀ ਤ ੇਲੜਕ ੇਖੁਸ਼ ਹ ੋਰਹ ੇਸੀ । ਪਰ ਵਿ ਚਾਰ ੇਛਪੱੜ ਵਿ ਚਲੇ ਡਡੂੱ ਇੰਨਾ 
ਪੱਥਰਾਂ ਕਰਕ ੇਡਰ ਨਾਲ ਕਬੰ ਰਹ ੇਸੀ। 
ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਨਾਂ ਵਿ ਚੋੱ ਇਕ ਸਭ ਤC ਬੁੱਢ ੇਤ ੇਬਹਾਦਰ ਡਡੂੱ ਨP ਪਾਣੀ ਵਿ ਚC ਆਪਣਾ ਸਿ ਰ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਕ ੇਲੜ ਕਿ ਆਂ 
ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ ਓਹ ! ਪਿ ਆਰ ੇਬੱ ਚਿ ਓ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਲਮ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਤਾਂ ਸਿ ਰਫ਼ 
ਤਮਾਸਾ ਹ ੈਪਰ ਸਾਡ ੇਲਈ ਮੌਤ ਹ ੈ। ”

ਕਾਂ ਅਤ ੇਘੜਾ
ਗਰਮੀ ਦ ੇਖੁਸ਼ਕ ਸਮU ਪੰਛੀਆ ਂਦ ੇਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿ ਤ ੇ ਕਿ ਤ ੇਹੀ ਮਿ ਲਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਤਿ ਹਾਏ 
ਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿ ਲਿ ਆ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚ ਥੱਲੇ ਬਹਤੁ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ । ਘੜਾ ਉ Nਚਾ ਸੀ ਤ ੇਇਸਦੀ ਗਰਦਨ ਭੀੜੀ 
ਸੀ । ਜਦC ਕਾਂ ਇਸ ਤ ੇਬੈਠ ਕ ੇਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ  ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਤਕੱ ਨ ਗਈ ਤ ੇਉਹ ਪਾਣੀ ਨ ਪੀ 



ਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿ ਲਿ ਆ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚ ਥੱਲੇ ਬਹਤੁ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ । ਘੜਾ ਉ Nਚਾ ਸੀ ਤ ੇਇਸਦੀ ਗਰਦਨ ਭੀੜੀ 
ਸੀ । ਜਦC ਕਾਂ ਇਸ ਤ ੇਬੈਠ ਕ ੇਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ  ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਤਕੱ ਨ ਗਈ ਤ ੇਉਹ ਪਾਣੀ ਨ ਪੀ 
ਸ ਕਿ ਆ । ਵਿ ਚਾਰ ੇਕਾਂ ਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਗੇਾ ।
ਫਿ ਰ ਉਸਦ ੇਮਨ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਫਰੁਨਾ ਫੁ ਰਿ ਆ  । ਉਸਨP ਆਸ ੇਪਾਸੇ ਤC ਛCਟ ੇ-2 ਰੜੋ ੇਤ ੇਕਕੰਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕ ੇ
ਘੜ ੇ ਵਿ ਚੱ ਸੁੱਟਣ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤ ੇ। ਹਰਕੇ ਕਕੰਰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਉਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ 
ਕਰੀ ਗਿ ਆ ਤ ੇਅੰਤ ਵਿ ਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉ Nਪਰ ਆ ਗਿ ਆ  ਕਿ  ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ । 
ਹਣੁ ਉਸਨP ਰਜੱ ਕ ੇਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤ ੇਆਪਣੀ ਪਿ ਆਸ ਬੁਝਾਈ ।

ਕੀੜੀਆਂ ਤ ੇ ਟਿ ੱਡਾ
ਇੱਕ ਪਤਝੱੜ ਦ ੇ ਪਿ ਛਲੇ ਦਿ ਨਾਂ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿ ਨ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ ਰਿ ਵਾਰ , ਗਰਮੀ ਦਰੌਾਨ ਇਕਠੱP 
ਕੀਤ ੇਦਾ ਣਿ ਆਂ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਟਿ ਡੱ ੇਨੰੂ ਬਹਤੁ ਭੁਖੱ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਸਰੀ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ 
ਦਕੇ ੇਉਨ>ਾਂ  ਕਲੋ ਆਇਆ । ਉਸ ਨP ਬੜੀ ਨਿ ਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਤC ਖਾਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਮੰ ਗਿ ਆ । 
“ਕੀ !” ? ਕੀੜੀਆਂ ਨP ਹਰੈਾਨ ਹਕੋ ੇਉਸਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ “ਕੀ! ਤੂ ੰਸਰਦੀ ਵਿ ਚੱ ਖਾਣ ਲਈ ਕਈੋ ਭਜੋਨ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀ 
ਕੀਤਾ ? ਸਾਰੀ ਪਿ ਛਲੀ ਗਰਮੀ ਤੂ ੰਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿ ਹਾ ? ”
ਟਿ ਡੱ ੇਨP ਰਣੋੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਕਿ ਹਾ : “ ਮੇਰ ੇਕਲੋ ਭਜੋਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ । ਮ[ ਤਾਂ ਗੀਤ 
ਗਾਉਣ ਵਿ ਚੱ ਮਗਨ ਰਿ ਹਾ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਗਰਮੀ ਕਦC ਬੀਤ ਗਈ ।” ਕੀੜੀਆਂ ਨP ਨਫਰਤ 
ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਮੋਢ ੇ ਹਿ ਲਾਏ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਂ: “ ਕੀ ਤੂ ੰਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗਾਣ ੇਗਾਉਣ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ 
ਦਿ ੱਤਾ ? ਚੰਗਾ ਜਾਹ , ਹਣੁ ਨੱਚ ਲੈ ।”  ਇਹ ਕ ਹਿ  ਕ ੇ ਟਿ ਡੱ ੇਵਲੋੱ ਪਰ ੇਮੂੰਹ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਕਮੰ ਵਿ ਚੱ ਮਗਨ ਹC 
ਗਈਆਂ ।

ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਰਿ ਹਾ ਖੋਤਾ
ਖੋਤ ੇਉ Nਪਰ ਲੱਦ ਕ ੇਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿ ਚੱ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਗੂੜ> ੇਰਗੰ ਵਾਲੇ ਕਪੱ ੜਿ ਆ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਤ ੇਉਸਦ ੇਗਲ ਵਿ ਚੱ ਫੁਲੱਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹਏੋ ਸੀ । 
ਪਾਦਰੀ ਤ ੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿ ਚੱ ਖੋਤ ੇਦ ੇ ਪਿ ੱਛੇ ਪਿ ੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਜਦC ਸਾਰਾ ਜਲੂਸ ਗਲੀਆਂ 
ਵਿ ਚC ਲੰਘ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ ਤਿ ਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿ ਰ ਝੁਕਾਉ Wਦ ੇਕੁਝ ਗੋ ਡਿ ਆ ਭਾਰ 
ਬੈਠ ਕ ੇਮੱਥਾ ਟਕੇਦ ੇ। ਖੋਤ ੇਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਦ ੇਰਹ ੇਹਨ । ਉਸਦ ੇ ਦਿ ਮਾਗ 
ਵਿ ਚ ਇਹ ਮੂਰਖ ਵਿ ਚਾਰ ਆਉਣ ਤ ੇਉਹ ਮਾਨ ਤ ੇਘਮੰਡ ਨਾਲ ਇੰਨ>ਾਂ ਫੁਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਕੁ ਕ ੇ
ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਰਿ ਗੰਣ ਲੱਗਾ । ਉਸਦਾ ਗਾਣਾ ਹਾਲੇ ਵਿ ਚਾਲੇ ਹੀ ਸੀ  ਕਿ  ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਕੀ 
ਸੋਚ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।
ਮਾਲਕ ਨP ਇੱਕ ਡਡੰਾ ਲੈ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਕੁਟੱਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ; “ ਮੁਰਖ ਖੋਤ ੇ, ਤੁ ਰਿ ਆ ਚੱਲ । 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਤਰੇਾ ਨਹੀ ਹ ੋ ਰਿ ਆ ਬਲ ਕਿ  ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਹ ੈ ਜਿ ਸਨੰੂ ਤੂ ੰ ਲਿ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।”   



ਮਾਲਕ ਨP ਇੱਕ ਡਡੰਾ ਲੈ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਕੁਟੱਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ; “ ਮੁਰਖ ਖੋਤ ੇ, ਤੁ ਰਿ ਆ ਚੱਲ । 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਤਰੇਾ ਨਹੀ ਹ ੋ ਰਿ ਆ ਬਲ ਕਿ  ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਹ ੈ ਜਿ ਸਨੰੂ ਤੂ ੰ ਲਿ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।”   

ਕਾਂ ਅਤ ੇਹਸੰ
ਇੱਕ ਕਾਂ , ਜਿ ਸ ਬਾਰ ੇਤੁਸੀ ਜਾਣਦ ੇਹੀ ਹ ੋ ਕਿ  ਉਹ ਕਲੇੋ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਹਸੰ , ਜਿ ਸਦ ੇ
ਬਰਫ਼ ਵਰਗ ੇ ਚਿ ੱਟ ੇਖੰਭ ਸਨ , ਈਰਖਾ ਹ ੋਗਈ । ਉਸ ਮੂਰਖ ਪੰਛੀ ਦ ੇ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ਚੱ ਆਇਆ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਉਹ  
ਹਸੰਾ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿ ਨ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਤਰੈਦਾ ਰਹ ੇਤ ੇਗੋਤ ੇਲਾਉ Wਦਾ ਰਹ ੇਅਤ ੇਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਉ Nਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੇੜ ਪੌਦ ੇ
ਜੜ>ੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਵ ੇਤਾਂ ਉਸਦ ੇਖੰਭ ਵੀ ਹਸੰਾ ਵਰਗੇ ਚਿ ੱਟ ੇਹ ੋਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਤ ੇਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕ ੇਝੀਲਾਂ ਅਤ ੇਦਲਦਲਾ ਂਦ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਰ ਹਿ ਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿ ਨ ਪਾਣੀ 
ਵਿ ਚੱ ਨਹਾਉ Wਦਾ ਰ ਹਿ ਦੰਾ । ਪਰ ਉਸਦ ੇਖੰਭ ਪ ਹਿ ਲਾ ਜਿ ੰਨP ਹੀ ਕਾਲੇ ਰਹ ੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦ ੇਜੋ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿ ਹਾ 
ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀ ਸੀ ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿ ਨ ̀ ਦਿ ਨ ਕਮਜੋਰ ਹੁਦੰਾ ਗਿ ਆ ਤ ੇਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਮਰ ਗਿ ਆ ।

ਦ ੋਬਕਰੀਆਂ
ਦ ੋਬਕਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਢਲਾਨ ਤ ੇਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ ਟਪੂਸੀਆ ਂਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿ ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਅਚਾਨਕ ਇਕ 
ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੇ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿ ਹਾ ਸੀ , ਉਸਦ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਤ ੇਉਹ ਇੱਕ ਦਜੂ ੇਨੰੂ ਮਿ ਲੀਆਂ 
ਨਾਲੇ ਦ ੇਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਖੜ>ੀ ਸੀ ਤ ੇਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਦਜੂੀ । ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੇ ਤ ੇਇੱਕ ਡਿ ਗੱੇ ਹਏੋ ਦਰਖੱਤ 
ਦਾ ਤਣਾ ਪਿ ਆ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲ ਦਾ ਕਮੰ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਰਸਤਾ  ਇੰਨ>ਾ ਭੀੜਾ ਸੀ ਕਿ  ਦ ੋਕਾਟ ੋਵੀ 
ਇਸ ਤ ੇਇੱਕਠੀਆਂ ਨਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆ ਂਸੀ  । ਇਸ ਭੀੜ ੇਰਸਤ ੇਨੰੂ ਦਖੇਕ ੇਬਹਾਦਰ ਤC ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਡਰ ਨਾਲ 
ਕਬੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਨ>ਾਂ ਬਕਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨ ਲੱ ਗਿ ਆ । ਦਨੋ` ਬਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਮੰਡੀ  ਸੀ ਕਿ  
ਕਿ ਸੇ ਨP ਵੀ ਇੱਕ ਨੰੂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪਾਸ ੇਹ ੋਕ ੇਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਨP ਪੁਲ ਤ ੇਪੈਰ 
ਧ ਰਿ ਆ ਤਾਂ ਦਜੂੀ ਨP ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕ ਰਿ ਆ । ਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ -2 ਉਹ ਪੁਲ ਦ ੇ ਵਿ ਚਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣ ੇ
ਖੜ ਗਈਆਂ । ਇੱਕ ਦਜੂੀ ਨਾਲC ਪ ਹਿ ਲਾ ਂਲੰਘਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਲੜ ਪਈਆਂ ਤ ੇਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਡਿ ਗੱ 
ਪਈਆਂ । ਤਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਵਹਾਕ ੇਲੈ ਗਿ ਆ ।

ਖੋਤਾ ਅਤ ੇਲੂਣ ਦਾ ਬੋਝ
ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦ ੇਕਢੰ ੇਤC ਖੋਤ ੇਉਪਰ ਲੂਣ ਲੱਦ ਕ ੇਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ ਇਕ 
ਦ ਰਿ ਆ ਆਉ Wਦਾ ਸੀ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚC ਉਹ ਇਕ ਥਾਂ ਤ ੇਘੱਟ ਡੂਘੰੇ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚC ਲੰਘ ਕ ੇਇਸ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਦ ੇਸੀ । 
ਉਨ>ਾ ਂਨP ਇਹ ਦ ਰਿ ਆ ਬਿ ਨਾ ਕਿ ਸ ੇਦਰੁਘਟਨਾ ਦ ੇਇਸ ਰਾਹ ਤ ੋਬਹਤੁ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਕ ਰਿ ਆ ਸੀ । ਪਰ ਇੱਕ ਦਿ ਨ 
ਖੋਤਾ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਤਕੱ ਹੀ ਗਿ ਆ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਤਿ ਲਕ ਕ ੇ ਡਿ ਗੱ ਪਿ ਆ । ਮਾਲਕ ਨP ਉਸਨੰੂ ਖੜ>ਾ ਹਣੋ ਵਿ ਚੱ ਮੱਦਦ 
ਕਰੀ । ਪਰ ਖੜ> ੇਹਣੋ ਤਕੱ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਖੁਰ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਖੜ> ੇਹਣੋ ਤC ਬਾਅਦ ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਬੋਝ ਹਲੌਾ ਮ ਹਿ ਸੂਸ ਹਇੋਆ । ਉਹ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਇੋਆ । ਉਸਨP ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਤ ਹਿ  ਕੀਤਾ । 



ਕਰੀ । ਪਰ ਖੜ> ੇਹਣੋ ਤਕੱ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਖੁਰ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਖੜ> ੇਹਣੋ ਤC ਬਾਅਦ ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਬੋਝ ਹਲੌਾ ਮ ਹਿ ਸੂਸ ਹਇੋਆ । ਉਹ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਇੋਆ । ਉਸਨP ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਤ ਹਿ  ਕੀਤਾ । 
ਅਗਲੇ ਦਿ ਨ ਜਦC ਉਹ ਲੂਣ ਲੈਕ ੇਘਰ ਆ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤ ੇਦ ਰਿ ਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕਲੱ ਵਾਲੀ 
ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ  ਕਿ ਵU ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਹਲੌਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕ ੇਉ Nਥੇ ਡਿ ਗੱ ਪਿ ਆ 
ਤ ੇਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਲੌਾ ਕਰ ਲਿ ਆ । ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਖੋਤ ੇਤ ੇਇੰਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ  ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ 
ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਮੋੜ ਦਆੁਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਢੰ ੇਲੈ ਗਿ ਆ ਤ ੇਸਪੰਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਦ ੋਭਾਰੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਉਸ ਉਪਰ ਹਰੋ ਲੱਦ 
ਦਿ ੱਤੀਆਂ । ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਲੇੇ ਦ ਰਿ ਆ ਪਾਰ ਕਰਦ ੇਸਮU ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿ ਰ ਅੜ ਕਿ ਆ ਪਰ ਦਖੁੀ ਹਇੋਆ 
ਪ ਹਿ ਲਾ ਨਾਲC ਵੀ ਦਸ ਗੁੱਣਾ ਵਧੱ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿ ਆ ਤ ੇਘਰ ਵਲੱ ਤੁਰ ਪਿ ਆ ।

ਸ਼ੇਰ ਅਤ ੇਮੱਖੀ
ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਸ਼ੇਰ ਦਆੁਲੇ ਭਿ ਣ – ਭਿ ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਸ਼ੇਰ ਨP ਗੁੱਸੋ ਵਿ ਚੱ ਆਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ ; “ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀੜ ੇ! 
ਜਾਹ ਪਰ ੇਦਫਾ ਹ ੋਜਾ ।”  ਮੱਖੀ ਨ ̀ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਗੁੱਸ ੇਦੀ ਰਤੱੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕਰੀ । ਸਗC ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਉਸ 
ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ; “ ਜ ੇਸਾਰ ੇਤਨੰੂੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਨP ਤਾਂ ਫਿ ਰ ਕੀ ਮ[ ਤਰੇ ੇਤC ਡਰਦੀ ਹਾਂ ।” ਅਗਲੇ ਹੀ 
ਪਲ ਉਸਨP ਉ Nਡ ਕ ੇਸ਼ੇਰ ਦ ੇਨੱਕ ਤ ੇਜੋਰ ਦੀ ਡਗੰ ਮਾ ਰਿ ਆ । ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚ ਆ ਕ ੇਜੋਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਮੱਖੀ 
ਦ ੇਮਾਰਨ ਲੱ ਗਿ ਆ । ਮੱਖੀ ਤਾਂ ਉ Nਡ ਗਈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾ ਉਸਦ ੇਆਪਣ ੇਮੂੰਹ ਤ ੇਵੱ ਜਿ ਆ । ਮੱਖੀ ਵਾਰ ਵਾਰ 
ਆਉ Wਦੀ ਤ ੇਸ਼ੇਰ ਦ ੇਮੂੰਹ ਤ ੇਡਗੰ ਮਾਰਦੀ ਤ ੇਸ਼ੇਰ ਊਸਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲੱ ਗਿ ਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਿ ਹਰਾ ਜਖਮੀ ਕਰ ਲ[ਦਾ 
। ਹਣੁ ਸ਼ੇਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਉ Nਚੀ ਗਰਜ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਭ ਰਿ ਆ ਜੋ ਉਸਦ ੇਆਪਣ ੇਹੀ 
ਦਦੰਾ ਤ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਨਾਲ ਹਏੋ ਸਨ , ਸ਼ੇਰ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕ ੇਬੈਠ ਗਿ ਆ ਤ ੇਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿ ੱਤੀ । ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ 
ਇਸ ਜਿ ੱਤ ਬਾਰ ੇਸਾਰ ੇਦਨੁੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉ Nਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਸਿ ੱਧੀ ਮੱਕੜੀ ਦ ੇਜਾਲੇ ਵਿ ਚੱ ਵਜੱੀ  
। ਇਥੇ ਉਹੀ ਮੱਖੀ ਜਿ ਸਨP ਜੰਗਲ ਦ ੇਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਹਰਾ ਦਿ ੱਤਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ।

ਰਹੋਡਜ ਵਿ ਖ ੇਇੱਕ ਛਾਲ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤ ੇ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਆਪਣ ੇਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ ੇਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਦ ੇ
ਦੇਸ਼ਾ ਦ ੇਅਦਭੁਤੱ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤ ੇਆਪਣ ੇਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾ ਮਿ ਆਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉ Wਦਾ ਰ ਹਿ ਦਂਾ ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਦੱਸ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਰਹੋਡਜ਼ੇ ਸ਼ ਹਿ ਰ ਵਿ ਚੱ ਉਸਨP ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ  ਹਰੋ ਕਈੋ 
ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸਦ ੇਨPੜ ੇਤੜੇ ੇਵੀ ਨਹੀ ਪਹੁਚੰ ਸ ਕਿ ਆ। ਮੈਨੰੂ ਰਹੋਡਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨP ਇਹ ਕਰਦ ੇ
ਦੇ ਖਿ ਆ ਸੀ । ਤੁਸG ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਪੁਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵਗੇਾ  ਕਿ  ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹ ੈ।
 ਸੁਨਣ ਵਾ ਲਿ ਆਂ ਵਿ ਚੋੱ ਇੱਕ ਨP ਕਿ ਹਾ ; “ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕਈੋ ਲੋੜ ਨਹੀ । ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ  ਇਹ ਰਹਡੋਜ਼ ਸ਼ ਹਿ ਰ ਹ ੈ, 
ਹਣੁ ਤੂ ੰਸਾਨੰੂ ਜਿ ੰਨੀ ਵਧੱ ਤC ਵਧੱ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਮਾਰ ਕ ੇ ਵਿ ਖਾ ।”

ਕੁਕੜ ਅਤ ੇਮੋਤੀ
ਇੱਕ ਕੁਕੜ ਆਪਣ ੇਤ ੇਆਪਣ ੇਪ ਰਿ ਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤ ੇਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੇਤ ਨੰੂ ਪੰ ਜਿ ਆ ਨਾਲ ਫਰਲੋ 



ਕੁਕੜ ਅਤ ੇਮੋਤੀ
ਇੱਕ ਕੁਕੜ ਆਪਣ ੇਤ ੇਆਪਣ ੇਪ ਰਿ ਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤ ੇਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੇਤ ਨੰੂ ਪੰ ਜਿ ਆ ਨਾਲ ਫਰਲੋ 
ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਇਉ W ਕਰਦ ੇਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਕਿ ਸ ੇਦਾ ਡਿ ੱ ਗਿ ਆ , ਇਕ ਕਿ ਮਤੀ ਮੋਤੀ ਮਿ ਲਿ ਆ ।
ਕੁਕੜੱ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ , “ ਆਹ! ਇਸ ਵਿ ਚੱ ਕਈੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ  ਤੂ ੰਬਹਤੁ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹ ੈ। ਤਰੇ ੇਮਾਲਕ ਨੰੂ 
ਜੇ ਤੂ ੰ ਮਿ ਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਣੋੀ ਸੀ । ਪਰ ਮੇਰ ੇਲਈ ਤਾਂ ਦਨੁੀਆਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇ
ਮੋਤੀਆਂ ਤC ਵੀ ਵਧੱ ਬਾਜਰ ੇਦ ੇਇੱਕ ਦਾਣ ੇਦੀ ਮੱਹਤਤਾ ਂ ਹ ੈ।”

ਬਾਂਦਰ ਅਤ ੇਉ Kਠ
ਸ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਡੱਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉ Nਥੇ ਬਾਂਦਰ ਨੰੂ ਵੀ ਨੱਚਣ 
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿ ਆ । ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਾਂਚ ਇਹਨਾ ਛੁਹਲਾ ਅਤ ੇਸੁਹਣਾ ਸੀ  ਕਿ  ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤ ੇ
ਫਰੁਤੀਲੇਪਨ ਦੀ ਪYਸੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।
ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿ ਆਦਾ ਪYਸੰਸਾ ਸੁਣ ਕ ੇਉ Nਥੇ ਇੱਕ ਉ Nਠ ਨੰੂ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹ ੋਗਈ । ਉ Nਠ ਨੰੂ ਪੱਕਾ 
ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ  ਬਾਂਦਰ ਨਾਲੋ ਸੁਹਣਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਾਚ ਉਹ ਜਰਰੂ ਨੱਚ ਸਕਗੇਾ ।
ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਦਰ ਦਆੁਲੇ ਇੱਕਠੀ ਹਈੋ ਭੀੜ ਵਿ ਚC ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਾਕ ੇਬਾਂਦਰ ਕਲੋ ਪਹੁੰ ਚਿ ਆ । ਪਿ ਛਲੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਤ ੇ ਸਿ ੱਧਾ ਖੜ> ਕ ੇਨੱਚਣ ਲੱ ਗਿ ਆ । ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਡੱਾ ਉਠ ਜਦC ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 
ਹਿ ਲਾਉ Wਦਾ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਭਦੱੀ ਗਰਦਨ ਮੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾ ਰਿ ਆ ਵਿ ਚੱ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿ ਆ । ਇਸ 
ਤC ਬਿ ਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਡਰ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਆਪਣ ੇਭਾਰ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਨਾਲ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਮਸਲ ਨਾ ਦਵੇ ੇ।
ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਜਦC ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਪੈਰ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਨੱਕ ਤC ਸਿ ਰਫ ਇਕ ਇੰਚ ਦਰੂ ਰ ਹਿ  ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ 
ਬਹਤੁ ਨਿ ਰਾਸ਼ ਹਏੋ । ਉਨ>ਾ ਂਨP ਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚੱ ਆ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਉ Nਥੋ ਕਢੱ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਦਰੂ ਮਾਰਥੂਲ ਵਿ ਚੱ ਛੱਡ ਆਏ । 
ਇਸ ਤC ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾ ਰਿ ਆ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਰੋ ਸਿ ਆ ਗਿ ਆ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚੱ ਜਿ ਆਦਾਤਰ ਉ Nਠ ਦ ੇਬੰਨ ਤ ੇ
ਪਸਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਸੀ ।

ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
fJZe izrbh ;{o fJZe doys d/ w[ZY Bkb nkgD/ dzd xwke/ fsZy/ eo fojk ;h. fJzB/ 

Bz{ T[E/ s[odh fcodh b{zpVh nk rJh. fJj b{zpVh nkgD/ r[nKYhnK dk wIke T[vkT[D 

bJh ਮੌek Gkbdh ofjzdh ;h.j[D th T[j fJj ftyktk eoB bZrh fe T[j pj[s fuzss 

j? fit/A fe ਕJੋh ਲੱੁ[Ze/ jJ/ d[;wD d/ vo Bkb j[zdk j?, go ;{o fpBK T[; tZb fXnkB 

fdZs/ nkgDk ezw  eodk fojk. nzs ftZu b{zpVh B/ jZ; e/ fejk, “ sz{ fJT[A eo fojk 

j??< w?Bz{ sK fJZE/ ਕਈੋ ysok BjhA bZrdk.”

;{o efjD bZrk, “ fJj sK fpbe[b mhe j?.go iਦC ysok ਹfੋJnk sK w/o/ ਕbੋ fJj 

ezw eoB bJh ;wK BjhA jt/rk  । fJ; ਲJh ਲੋV g?D s/ tosD bJh w/o/ jfEnko 



ezw eoB bJh ;wK BjhA jt/rk  । fJ; ਲJh ਲੋV g?D s/ tosD bJh w/o/ jfEnko 

fsnko ਹDੋ/ ukjhd/ jB BjhA sK w/ok B[e;kB jt/rk.”

                      

ਖੋsk, b{zpVh ns/ P/o

fJZe ਖੋsk s/ b{zpVh gZe/ ਦ;ੋs pD rJ/. T[j jw/Pk fJeZm/ ofjzd/ ;h. ਖੋsk y/sK ftu 

xkj uo b?Adk s/ bz{pVh r[nKY ftਚC ਕJੋh Bk ਕJੋh e[ZeV u[ok e/ yk iKdh. ed/ ed/ v/

noh ਤC ਥੋੜ>ਾ pj[s gBho th T[j ਚੋoh eoe/ yk iKdh. fJZe fdB T[BQK ਦjੋK Bz{ nukBe 

P/o fwfbnk ਖੋsk pj[s vo frnk go b{zpVh B/ T[; Bz{ fdbk;k fdZsk. T[j efjD 

bZrh,” “ w?A P/o Bkb rZb eoKrh “. fJ; bJh b{zpVh ਹ;̂b/ Bkb P/o ਕbੋ rJh s/ 

T[;Bz{ pj[s ਹbੌh nktkI ftZu efjD bZrh, fi; Bz{ ਖੋsk ;[D Bk ;fenk.

“w/o/ jI{o, w/o/ fdwkr ftu fJZe ;ehw nkJh j?. i/eo s[;hA w?Bz{ ਕJੋh eJh B[e;kB 

BK  gj[zukT[D dk tkndk eਰ ੋsK w?A T[; w{oy gqkDh Bz{ ਔj ;kjwD/ ਟJੋ/ ਵਿ ਚੱ b? 

iktKrh, fiਥC T[j pkjo BjhA fBeb ;e/rk, fJj s[jkv/ bJh tXhnk dknts ਹtੋ/

rh.” P/o wzB frnk s/ b{zpVh tkg; ਖੋs/ ਕbੋ rJh. T[j efjD bZrh, P/o B/ tkndk 

ehsk j? fe T[j ;kBz{ ਕJੋh B[e;kB BjhA gj[zukt/rk. go fizBh d/o T[j fJਥC ufbnk 

BjhA iKdk, w/o/ Bkb nk, w?A s?Bz{ b[eD bJh tXhnk EK dZ;Krh. fJ; bJh b{zpVh ਖੋs/ 

Bz{ fJe ਟJੋ/ ftZu b? rJh. go id P/o B/ d/fynk fe ਖੋsk sK j[D T[;d/ ekp{ j/m j? ਤ ੇ
ਇਸਨੰੂ T[j iਦC woIh yk ;edk j?. T[;B/ rdko b{zpVh Bz{ T[; s gfjbk jh EZb/ ;[ZN 

fbnk.

gzSh, gP{ ns/ uwfrZdV

gzShnK ns/ gP{nK dh nkg; ftZu bVkJh fSV rJh. ਕJੋh th ;wਝsੌk ;zGt 

BjhA ;h. fJ; bJh ;ko/ fJe d{i/ s/ dzdK, gzfinK Bkb jwbk eoB bZr/, efjzd/ B/ 

fe fJj bVkJh b{zpVhnK d/ gfotko tZਲC pZsyK T[FZs/ p/nzs i[bwK eoe/ P[o{ ਹJੋh. 

gP{nK dh bVkJh d/ th ekoB ;B. pkਜ਼ brksko yoਗੋPK Bz{ yk oj/ ;h ਤ ੇਉ Nਲੂ ਹਰ 

ਰਜੋ ਚੂ ਹਿ ਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਕਰਦ ੇਸੀ । ਇਹ ਬੜੀ ਭਿ ਆਨਕ ਲੜਾਈ ਸੀ । ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਖਰਗੋਸ਼ ਤ ੇਚਹੂ ੇਮਰ 
ਚੁੱਕ ੇਸੀ । ਚਹੂ ੇ, ਕੁਕੱੜ , ਬੱਤਖਾਂ ਵੀ ਵਡੱੀ ਗਿ ਣਤੀ ਵਿ ਚੱ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤ ੇਜੇਤੂ ਧਿ ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਦਾਅਵਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਹਾਲੇ ਤਕੱ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਪ ਰਿ ਵਾਰ ਨP ਲੜਾਈ ਵਿ ਚੱ ਕਿ ਸੇ ਧਿ ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀ ਦਿ ੱਤਾ ਸੀ । 
ਉਹ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮੌ ਸੀ । ਜਦC ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ ਜਿ ੱਤਦ ੇਦਖੇਦ ੇਤਾਂ ਉਹ ਉਨ>ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦ ੇ। ਪਰ 
ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖੱ ਦਜੂੀ ਧਿ ਰ ਵਲੱ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵਲੱ ਹ ੋਗਏ । ਜਦC ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹਈੋ ਤਾਂ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿ ਚੱ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜਾ ਦ ੇ ਵਿ ਵਹਾਰ ਤ ੇਚਰਚਾ ਹਈੋ । ਅ ਜਿ ਹਾ ਧੋਖਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ਸੀ । ਇਸ 
ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਅਤ ੇਪੰਛੀਆਂ ਨP ਰਲ ਕ ੇਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਦਿ ੱਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮU ਤC ਚਮ ਗਿ ੱਦੜਾਂ ਦਾ 



ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿ ਚੱ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜਾ ਦ ੇ ਵਿ ਵਹਾਰ ਤ ੇਚਰਚਾ ਹਈੋ । ਅ ਜਿ ਹਾ ਧੋਖਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ਸੀ । ਇਸ 
ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਅਤ ੇਪੰਛੀਆਂ ਨP ਰਲ ਕ ੇਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਦਿ ੱਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮU ਤC ਚਮ ਗਿ ੱਦੜਾਂ ਦਾ 
ਪ ਰਿ ਵਾਰ ਹਨPਰੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤ ੇਉਜੜ ੇਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਲੁਕ ਕ ੇਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹ ੈਤ ੇ ਸਿ ਰਫ਼ ਰਾਤ ਵਲੇੇ ਹੀ ਬਾਹਰ 
ਨਿ ਕਲਦਾ ਹ ੈ।

ਸ਼ੇਰ , ਰਿ ਛੱ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਜਿ ਉ W ਹੀ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਰਿ ਛੱ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਫਿ ਰਦ ੇਮੇਮਣ ੇਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੱ ਭੱ ਜਿ ਆ , ਉਸੇ ਸਮU 

ਦਜੂੇ ਪਾ ਸਿ ਓ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨP ਉਸ ਮੇਮਣ ੇਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ । ਦਨੋ` ਇਸ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਪਿ ੱਛੇ ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਲੜਨ 

ਲੱਗੇ । ਲੜ ਦਿ ਆ ਲੜ ਦਿ ਆ ਜਦC ਦਨੋਾਂ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਜੱੀਆਂ ਅਤ ੇਬੁਰੀ ਤਰ>ਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹ ੋਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਥੱਕ ਕ ੇਅਤ ੇਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝਲੱਦ ੇਹਏੋ ਦਨੋ` ਧਰਤੀ ਤ ੇ ਡਿ ਗੱ ਪਏ । ਉਸੇ ਸਮU ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਆਈ । ਉਸ ਨP 

ਮੇਮਣ ੇਨੰੂ ਚੁੱ ਕਿ ਆ ਤ ੇਤ ੇ ਜਿ ੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸ ਕਿ ਆ ਉ NਥC ਭਜੱ ਗਈ । ਸ਼ੇਰ ਤ ੇ ਰਿ ਛੱ ਬੇਵਸੱ ਹਏੋ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਲੰੂਬੜੀ ਵਲੱ 

ਦਖੇਦ ੇਰ ਹਿ  ਗਏ । ਉਹ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ , “ ਕਿ ਨੰਾ ਚੰਗਾ ਹੁਦੰਾ ਅਸG ਮਿ ੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਮਿ ਲ 

ਕ ੇਖਾ ਲ[ਦ ੇ। ”

ਬ ਘਿ ਆੜ ਅਤ ੇਮੇਮਣਾ
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਸਵਰੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਫਿ ਰਦਾ ਮੇਮਣਾ ਜੰਗਲੀ ਨ ਾਲੇ ਤ ੇਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਸਵਰੇ ਇੱਕ 
ਭੁਖੱਾ ਬ ਘਿ ਆੜ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਨਦੀ ਤ ੇਆਇਆ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਪਰ 
ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਇੰਨਾ ਬੇਵਸੱ ਤ ੇਭਲੋਾ ਭਾਲਾ ਸੀ ਕਿ  ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਈੋ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ । 
ਬ ਘਿ ਆੜ ਗਰ ਜਿ ਆ , “ ਤਰੇੀ  ਨਦੀ ਵਿ ਚੱ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕ ੇਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿ ੰਮਤ ਕਿ ਵ ੇ
ਪਈ ਤਰੇੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕ  ੇਤਨੰੂੈ ਸ਼ਖਤ ਤC ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਮਿ ਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ। ” ਮੇਮਣਾ ਡਰ ਨਾਲ ਕਬੰਦਾ 
ਹਇੋਆ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ , ਮੇਰ ੇਹਜੂਰ , ਗੱੁਸੇ ਨਾ ਹਵੋ ੋ। ਮ[ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿ ਹਾ । ਤੁਸੀ ਮਰੇ  ੇ
ਨਾਲC ਉ Nਚੀ ਥਾਂ ਉ Nਪਰ ਹ ੋ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡ ੇਤC ਮੇਰ ੇਵਲੱ ਆ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਮ[ ਨੀਵG ਥਾਂ ਤ ੇਹਾਂ ।
ਬ ਘਿ ਆੜ ਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚੱ ਬੋ ਲਿ ਆ , “ ਤੂ ੰਜਰਰੂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹ ੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱ ਗਿ ਆ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰ
ਪਿ ਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੰੂ ਗਾਲਾਂ ਕਢੱਦਾ ਸੀ ” । ਮੇਮਣ ੇਨP ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ , “ ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ ਮ[ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿ ਵU ਗਾਲਾਂ ਕਢੱ 
ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ? ਮ[ ਤਾਂ ਪਿ ਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰ ਮਿ ਆ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ।”
“ ਜੇ ਤੂ ੰਨਹੀ ਤਾਂ ਤਰੇਾ ਭਰਾ ਹਵੋਗੇਾ , ” ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਕਿ ਹਾ । ਲੇਲੇ  ਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰ ੇਕਈੋ 
ਭਰਾ ਨਹੀ । ”  ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਖਿ ਝਕ ੇ ਕਿ ਹਾ , “ ਠੀਕ ਹ ੈ, ਫਿ ਰ ਤਰੇ ੇਪ ਰਿ ਵਾਰ ਵਿ ਚC ਕਈੋ ਹਰੋ ਹਵੋਗੇਾ । ਪਰ 
ਕਈੋ ਵੀ ਹਵੋ ੇ, ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਮਤਲਬ ਨਹG । ਮੈਨੰੂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।”
ਬਿ ਨਾਂ ਹਰੋ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਸ ਵਿ ਚਾਰ ੇਮਮੇਣ ੇਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕ ੇਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਲੈ ਗਿ ਆ ।

ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਭਡੇ



ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਭਡੇ
ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਰਿ ਛੱ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਖ਼ਮੀ ਹ ੋ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਤੁਰ ਫਿ ਰ ਨਹG ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਭੁਖੱ ਤਹੇ ਵੀ ਨਹG ਮਿ ਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਛੁਪਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਲੋੋ ਇੱਕ ਭਡੇ ਲੰਘੀ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਭਡੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣ ੇਕਲੋ ਬੁਲਾਇਆ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਪਾਣੀ ਭਰਕ ੇਦਦੇ ੇ। ਇਸ ਤ ੋਮੈਨੰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ 
ਤਾਕਤ ਮਿ ਲ ਜਾਵਗੇੀ ਕਿ  ਮ[ ਕੁਝ ਠ`ਸ ਭਜੋਨ ਪYਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਜਾਵਾਗਾ ।”
ਭਡੇ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਠ`ਸ ਭਜੋਨ , ਮ[ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮ[ ਹੀ ਹਾਂ । ਜੇ ਮ[ ਤਨੰੂੇ ਪਾਣੀ ਲਿ ਆ ਦਿ ੱਤਾ ਤਾਂ ਮ[ ਇਸ 
ਨਾਲ ਸਿ ੱਧੀ ਤਰੇ ੇਗਲੇ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ । ਸੋ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ੇਮੇਰ ੇਨਾਲ ਕਈੋ ਗੱਲ ਨ ਕਰ ।”

ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤ ੇਡਡੂੱ
ਜਿ ਵU ਕੀ ਤੁਸG ਜਾਣਦ ੇਹੀ ਹ ੋ ਕਿ  ਖਰਗੋਸ਼ ਬਹਤੁ ਡਰਪੋਕ ਹੁਦੰ ੇਹਨ । ਛੋਟ ੇ ਜਿ ਹ ੇਪYਛਾਵU ਤC ਹੀ ਡਰ ਕ ੇਲੁਕ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਫੈਸਲ ਾ ਕ ਰਿ ਆ ਕਿ  ਅ ਜਿ ਹ ੇਡਰ ਡਰ ਕ ੇਜੀਵਨ ਨਾਲC ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹ ੈ। ਹਾਲੇ ਉਹ 
ਇਸ ਵਿ ਸ਼ ੇਤ ੇਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ ਕਿ  ਮਰਨ ਦਾ ਦਾ ਸਭ ਤC ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹਵੋ ੇ ਕਿ  ਅਚਾਨਕ ਉਨ>ਾਂ ਨP 
ਬਾਹਰ ਰਲੌਾ ਸੁ ਣਿ ਆ । ਡਰ ਦ ੇਮਾਰ ੇਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁੱਡਾਂ ਵਿ ਚC ਛਾਲ ਮਾਰ ਕ ੇਬਾਹਰ ਨੰੂ ਮਰਨ ਲਈ ਭਜੱ 
ਗਏ  ।
ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ ਜਦC ਇੱਕ ਛਪੱੜ ਕਲੋੋ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉ Nਥੇ ਸਰਕੰ ਡਿ ਆ ਤ ੇਛਪੱੜ ਦ ੇਕਢੰ ੇਤ ੇਇੱਕ ਡਡੂੱਆਂ ਦਾ ਪ ਰਿ ਵਾਰ 
ਬੈਠਾ ਸੀ । ਖਰਖੋਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਡਡੂੱ ਉਨ>ਾਂ ਤC ਬਚਨ ਲਈ ਚਿ ੱਕੜ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ।
ਉਨ>ਾ ਂ ਵਿ ਚC ਇਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨP ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹG । ਕੁਝ ਪYਾਣੀ ਅ ਜਿ ਹ ੇਹਨ ਜੋ ਸਾਥC ਵੀ 
ਡਰਦ ੇਹਨ ।

ਲੰੂਬੜੀ ਅਤ ੇਸਾਰਸ
ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਸਾਰਸ ਦੀ ਬੇਢਗੰੀ ਦਿ ਖੱ ਤ ੇਹਸੱਦੀ ਰ ਹਿ ਦੰੀ ਸੀ । ਇਕ ਦਿ ਨ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸਨP ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ । 
ਇਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਬਾਰ ੇਸੌਚ ਕ ੇਖੁਸ਼ ਹਕੋ ੇਮੁਸਕਰਾਉ Wਦੀ ਹਈੋ ਨP ਸਾਰਸ ਨੰੂ 
ਕਿ ਹਾ , “ ਕੀ ਤੂ ੰਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਘਰ ਆਵਗੇਾ ? ਆਪਾ ਂਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਕਠੱP ਬੈਠ ਕ ੇਖਾਵਾਗੇ ਤ ੇਆਨੰਦ 
ਮਾਣਾਂਗ ੇ।
ਸਾਰਸ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਨਿ ਉਤ ੇਨੰੂ ਮੰਨ ਗਿ ਆ ਤ ੇਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦC ਉਸ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਭੁਖੱ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਸੀ , ਲੰੂਬੜੀ ਦ ੇ
ਘਰ ਗਿ ਆ ।
ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਖਾਣ ੇ ਵਿ ਚੱ ਸੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਇਹ ਸੂਪ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਡੂਘੰੀ ਪਲੇਟ ਵਿ ਚੱ ਪਾਇਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । 
ਜਦC ਸਾਰਸ ਇਹ ਪੀਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੀ ਗਿ ੱਲੀ ਹਈੋ । ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਦ ਵੀ ਸੂਪ ਦੀ ਨਾ ਪੀ 
ਸ ਕਿ ਆ । ਫਿ ਰ ਲੰੂਬੜੀ ਉਸੇ ਸੂਪ ਨੰੂ ਗਟਾਗਟ ਪੀ ਗਈ । ਉਹ ਸਾਰਸ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਖਿ ਝਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ 



ਜਦC ਸਾਰਸ ਇਹ ਪੀਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੀ ਗਿ ੱਲੀ ਹਈੋ । ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਦ ਵੀ ਸੂਪ ਦੀ ਨਾ ਪੀ 
ਸ ਕਿ ਆ । ਫਿ ਰ ਲੰੂਬੜੀ ਉਸੇ ਸੂਪ ਨੰੂ ਗਟਾਗਟ ਪੀ ਗਈ । ਉਹ ਸਾਰਸ ਨੰੂ ਹਰੋ ਵੀ ਖਿ ਝਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ 
ਆ ਕ ੇਨੱਚਣ ਟਪੱਣ ਲੱਗੀ ।
ਭੁਖੱਾ ਸਾਰਸ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਤ ੇਬਹਤੁ ਦਖੁੀ ਹਇੋਆ । ਪਰ ਸਾਰਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪੰਛੀ ਸੀ ਤ ੇਉਸਨP 
ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਹਣੁ ਗੁੱਸੇ ਹਣੋ ਦਾ ਕਈੋ ਫਾਇਦਾ ਨਹG ਹਵੋਗੇਾ । ਸੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿ ਹਾ ।
ਸਗC ਥੋੜ ੇ ਦਿ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਸ ਨP ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਸਬਕ ਸਿ ਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰ ਖਾਣ ੇਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ।
ਲੰੂਬੜੀ ਨਿ ਸ਼ ਚਿ ਤ ਸਮU ਤ ੇਸਾਰਸ ਦ ੇਘਰ ਪਹੁਚੰ ਗਈ । ਸਾਰਸ ਨP ਖਾਣ ੇਲਈ ਮੱਛੀ ਬਣਾਈ ਹਈੋ ਸੀ ਜਿ ਸ 
ਵਿ ਚੋ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਨP ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿ ਚੱ ਪਾਇਆ ਹਇੋਆ ਸੀ 
ਜਿ ਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬਹਤੁ ਭੀੜੀ ਸੀ । ਸਾਰਸ ਇਸ ਵਿ ਚC ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੁੰਝ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਜੋਨ ਖਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਲੰੂਬੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿ ਚੱ ਨਹG ਸੀ ਜਾਂਦਾ । ਉਹ ਸਿ ਰਫ਼ ਸੁਰਾਹੀ ਦੀ ਗਰਦਨ 
ਦਆੁਲੇ ਲੱ ਗਿ ਆ ਭਜੋਨ ਹੀ ਚੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤ ੇਸੁਆਦੀ ਭਜੋਨ ਦੀ ਸਿ ਰਫ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਸੁੰਘ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਜਦC 
ਲੰੂਬੜੀ ਸਾਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਗੁੱਸ ੇਹਣੋ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਸ ਨP ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾ “ ਆਪਣ ੇਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ 
ਬੁਰੀ ਤਰ>ਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਓ ਨਹG ਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿ ਹਾ ਹੀ ਵਿ ਵਹਾਰ ਹਵੋਗੇਾ । ”

ਦ ੋਯਾਤਰੀ ਅਤ ੇਸਮੁੰਦਰ
ਦ ੋਯਾਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿ ਨਾਰ ੇਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹ ੇਸੀ । ਦਰੂC ਉਨ>ਾ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲ ਹਿ ਰਾਂ ਤ ੇਕੁਝੱ ਰੁ ੜ>ਿ ਆ 
ਆਉ Wਦਾ ਦਿ ਸਿ ਆ ।
ਉਨ>ਾ ਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਦਖੇ , ਕਿ ਸ ੇਦਰੂ ਦਰੁਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਤC ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਇੱਕ ਬਹਤੁ 
ਵਡੱਾ ਖਜਾਨਾ ਲੱਦੀ ਆ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।”
ਜਿ ਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਰੜੁੀ ਆਉ Wਦੀ ਦਖੇੀ ਉਹ ਹਰੋ ਵੀ ਨPੜ ੇਆ ਗਈ ਸੀ । 
ਦਜੂੇ ਯਾਤਰੀ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਨਹG , ਇਹ ਤਾਂ ਮਛੇਰ ੇਦੀ ਦਿ ਨ ਭਰ ਵਿ ਚੱ  ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਲੱਦੀ ਕਿ ਸ਼ਤੀ ਹ ੈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  
ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹ ੈ। ”
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੋ ਵੀ ਨPੜ ੇਆ ਗਈ । ਫਿ ਰ ਲ ਹਿ ਰਾਂ ਨP ਉਸਨੰੂ ਕਢੰ ੇਤ ੇਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤਾ । 
ਦਨੋ` ਬੋਲੇ , “ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸ ੇਡੁਬੱ ੇਹਏੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿ ਚC ਗੁਆ ਚਿ ਆ ਸੋਨP ਦਾ ਭ ਰਿ ਆ ਬਕਸਾ ਲਗਦਾ ਹ ੈ। ਦਨੋe ਭਜੱ 
ਕ ੇਉਸ ਕਲੋ ਬੀਚ ਤ ੇਗਏ । ਪਰ ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤ ੇ
ਤਰੈ ਕ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਤ ੇਆ ਗਿ ਆ ਸੀ ।

ਬ ਘਿ ਆੜ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਚਰੁਾਇਆ ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਵਲੱ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਪਰ 
ਉਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰ ਹਿ  ਗਈ ਜਦC ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿ ਲਿ ਆ , ਜਿ ਸਨP ਬਿ ਨਾਂ ਬਹਾਨਾ 
ਬਣਾਏ ਲੇਲਾ ਉਸ ਤC ਖੋਹ ਲਿ ਆ ।
ਬ ਘਿ ਆੜ ਸ਼ੇਰ ਤ ੋਸੁੱਰ ਖਿ ਅਤ ਦਰੂੀ ਤ ੇਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਉ Nਥੇ ਜਾ ਕ ੇਦਖੁੀ ਹ ੋਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਤਰੇਾ ਮੇਰੀ ਇਸ 



ਬਣਾਏ ਲੇਲਾ ਉਸ ਤC ਖੋਹ ਲਿ ਆ ।
ਬ ਘਿ ਆੜ ਸ਼ੇਰ ਤ ੋਸੁੱਰ ਖਿ ਅਤ ਦਰੂੀ ਤ ੇਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਉ Nਥੇ ਜਾ ਕ ੇਦਖੁੀ ਹ ੋਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਤਰੇਾ ਮੇਰੀ ਇਸ 
ਜਾਇਦਾਦ ਤ ੇਕਈੋ ਹਕੱ ਨਹੀ ।”
ਸ਼ੇਰ ਨP ਮੁੜਕ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਪਰ ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਸ ਤC ਕਾਫੀ ਦਰੂ ਸੀ । ਸ਼ੇਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉ Nਥੇ ਜਾ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਸਬਕ 
ਨਹG ਸੀ ਸਿ ਖਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਕ ਹਿ ਣੱ ਲੱਗਾ , “ ਤਰੇੀ ਜਾਇਦਾਦ ? ਕੀ ਤੂ ੰ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਹ ੈ? ਜਾਂ 
ਕਿ ਸੇ ਆਜੜੀ ਨP ਤਨੰੂੈ ਤਹੋਫ ੇਵਜC ਦਿ ੱਤੀ ਹ ੈ? ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ ਤੂ ੰਇਹ ਕਿ ਵ ੇਪYਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈ?

ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗਾ ਤ ੇਉਸਦਾ ਪLਛਾਵਾਂ
ਇਕ ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮ ੇਤ ੇਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨ>ਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ । ਕਿ  ਉਸ ਵਿ ਚi 
ਬਾਰ ਸਿ ੰਗੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪYਛਾਵਾ ਦਿ ਸਿ ਆ । ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਸਿ ੰਗ ਬਹਤੁ ਸੁਹਣ ੇਲੱਗੇ ਤ ੇਮਨ ਵਿ ਚੱ ਇੰਨ>ਾਂ ਦੀ 
ਬਹਤੁ ਪYਸੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱ ਗਿ ਆ । ਉਸਨP ਹਕੌਾ ਲਿ ਆ , “ ਇਹ ਕਿ ਵU ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ, ਕਿ  ਮੈਨੰੂ ਇਹ ੋ ਜਿ ਹੀਆ ਲੱਤਾਂ 
ਦਾ ਸਰਾਪ ਮਿ ਲ ਗਿ ਆ ਜਦC ਕਿ  ਸਿ ਰ ਤ ੇਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਜ ਹ ੈ।
ਉਸ ਸਮU ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਦਿ ਸਿ ਆ ਤ ੇਜੰਗਲ ਵਲੱ ਨੰੂ ਭਜੱ ਗਿ ਆ । ਪਰ ਜਦC ਉਹ ਭਜੱ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇ
ਸਿ ੰਗ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆ ਂ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਏ ਤ ੇਉਸ ੇਵਲੇੇ ਚੀਤ ੇਨP ਉਸ ਨੰੂ ਦਬੋਚ ਲਿ ਆ । ਹਣੁ ਉਸ ਨੰੂ 
ਮ ਹਿ ਸੂਸ ਹਇੋਆ ਇੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿ ੰਨਾ ਕਰਕ ੇਉਹ ਸਰ ਮਿ ੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲ[ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਿ ਰ ਤ ੇ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿ ੰਗਾ ਦਾ ਤਾਜ ਨਾ ਹੁਦੰਾ ।

ਮੋਰ
ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਨP ਕਿ  ਮੋਰ ਦ ੇਪ ਹਿ ਲਾ ਇੰਨP ਸੁਹਣ ੇਖੰਭ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁਦੰ ੇ ਜਿ ੰਨਾ ਤ ੇਉਹ ਹਣੁ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹ ੈ। ਮੋਰ 
ਜੂਨ` ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਪਿ ਆਰਾ ਸੀ । ਇਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਉਸ ਤC ਅ ਜਿ ਹੀ ਪੂਛ ਮੰਗਣ ਗਿ ਆ ਜਿ ਸਦ ੇਖੰਭ ਸਾਰ ੇਪੰਛੀਆਂ ਤC 
ਵਖੱ ਤ ੇਸੁਹਣ ੇਹਣੋ । ਉਸਦੀ ਹਰੋਨਾ ਂਪੰਛੀਆਂ ਤC ਵਖੱਰੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹਵੋ ੇ। ਜੂਨ` ਨP ਉਸਨੰੂ ਪੰਨP ਵਰਗੇ ਹਰ ੇ, ਸੋਨP 
ਵਰਗੇ ਸੁਨ ਹਿ ਰੀ ਜਾਮਨੀ  ਆਸਮਾਨੀ ਰਗੰ ਦ ੇਚਮਕਦ ੇਹਏੋ ਬਹਤੁ ਸੁੰਦਰ ਖੰਭ ਦ ੇ ਦਿ ੱਤ ੇ। ਇਹ ਲੈਕ ੇਉਹ ਮਾਨ 
ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿ ਚੱ ਫਿ ਰਨ ਲੱਗਾ । ਇੰਨP ਸੁਹਣ ੇਖੰਭਾ ਕਰਕ ੇਸਾਰ ੇਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹ ੋਗਈ । 
ਸਭ ਤC ਸੁਹਣ ੇ ਤਿ ਤੱਰ ਨੰੂ ਵੀ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿ ਚੱ ਉਸਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤC ਉ Nਚਾ ਹ ੈ।
ਮੇਰ ਨP ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਨੰੂ ਨੀਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਉ Nਪਰ ਬਹੁਤੱ ਉ Nਚਾ ਉ Nਡਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ । ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉ Nਡਣ ਨੰੂ ਦਿ ਲ ਕ ਰਿ ਆ 
ਜਿ ਵU ਕਿ  ਉਹ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਉ Nਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ । ਆਪਣ ੇਖੰਭ ਚੁੱਕ ਕ ੇਉਹ ਧਰਤੀ ਤC ਉਪਰ ਉ Nਡਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ 
ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੂੰਛ ਭਾਰ ਕਰਕ ੇਰਕੁਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਤ ੇਉਹ ਬਹਤੁ ਉ Nਚਾ ਨਾ ਉ Nਡ ਸ ਕਿ ਆ ਤ ੇਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੰੂ 
ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤ ੇਉਤਰਨਾ ਪਿ ਆ ।
ਸਵਰੇ ਦ ੇਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪ ਹਿ ਲੀਆਂ ਕਿ ਰਨਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਵਿ ਚੱ ਉਡਣੱਾ ਜਾਂ ਛਿ ਪਦ ੇਸੂਰਜ 
ਵਲੇੇ ਤਰੈ ਰਹ ੇਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿ ਚੱ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਵਿ ਚੱ ਉ Nਡਣਾ ਹਣੁ ਉਸ  ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਪੂਛ ਭਾਰੀ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਪਾਲਤੂ ਮੁਰਗੀ ਦ ੇਖੰਭਾ ਨਾਲC ਵੀ ਉਸ ਦ ੇਉ Nਡਣ ਵਿ ਚੱ ਵਧੱ 
ਰਕੁਾਵਟ ਪਾਉ Wਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਹਣੁ ਧਰਤੀ ਤ ੇਤੁਰ ਕ ੇਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪ[ਦਾ ਸੀ ।



ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਪੂਛ ਭਾਰੀ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਪਾਲਤੂ ਮੁਰਗੀ ਦ ੇਖੰਭਾ ਨਾਲC ਵੀ ਉਸ ਦ ੇਉ Nਡਣ ਵਿ ਚੱ ਵਧੱ 
ਰਕੁਾਵਟ ਪਾਉ Wਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਹਣੁ ਧਰਤੀ ਤ ੇਤੁਰ ਕ ੇਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪ[ਦਾ ਸੀ ।

ਬ ਘਿ ਆੜ ਅਤ ੇਕਮਜੋਰ ਕੁਤੱਾ
ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਪਿ ੰਡ ਦ ੇਨPੜ ੇਘੁੰਮ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਕਮਜੋਰ ਤ ੇਹਡੱੀਆ ਂਦੀ ਮੁੱਠ ਕੁਤੱਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਭੁਖੱ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁਦੰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅ ਜਿ ਹ ੇ
ਮਾਮੂਲੀ ਭਜੋਨ ਤC ਪਾਸਾ ਵਟੱ ਕ ੇਚਲਾ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਬਹਤੁ ਭੁਖੱ ਲੱਗੀ ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਉਹ ਕੁਤੱ ੇਵਲੱ ਤੁਰ ਪਿ ਆ । 
ਪਰ ਕੁਤੱਾ ਉਸ ਤC ਪਿ ੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਦਦੰ ਕਢੱਦ ੇਹਏੋ ਦਖੇਕ ੇਟੁਟੱੀ ਫੁਟੱੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਕੁਤੱਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ : “ ਮੇਰ ੇਮਾਲਕ, ਮੈ ਤਨੰੂੈ 
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਤੂ ੰਹਣੁ ਮੈਨੰੂ ਖਾਵਗੇਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀ ਹਵੋਗੇਾ । ਮੇਰੀਆਂ 
ਪਸਲੀਆ ਵਲੱ ਦਖੇ । ਮ[ ਸਿ ਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਤ ੇਹਡੱੀਆ ਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਇਕ ਭਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾਂ 
। ਥੋੜ ੇ ਦਿ ਨਾਂ ਵਾਅਦ ਮੇਰ ੇਮਾਲਕ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲੜਕੀ ਦ ੇ ਵਿ ਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਵੋਗੇੀ । ਤਨੰੂੈ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ 
ਹੀ ਜਾਵਗੇਾ ਕਿ  ਮ[ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤC ਬਾਅਦ ਕਿ ਨੰਾ ਵਧੀਆ ਤ ੇ ਕਿ ਨੰਾ ਮੋਟਾ ਹ ੋਜਾਵਾਂਗਾ ।ਉਸ ਸਮU ਤੂ ੰਮੈਨੰੂ ਖਾ 
ਲਵੀ ।”
ਬ ਘਿ ਆੜ ਸੋਚਨ` ਨਾ ਹਟ ਸ ਕਿ ਆ ਕਿ  ਉਸ ਮੋਟ ੇਤ ੇਵਧੀਆ ਕੁਤੱ ੇਨੰੂ ਖਾਣਾ , ਇਸ ਕਮਜੋਰ ਕੁਤੱ ੇਨੰੂ ਖਾਣ ਨਾਲC 
ਕਿ ਨੰਾ ਚੰਗਾ ਹਵੋਗੇਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਥC ਚਲਾ ਗਿ ਆ ਤ ੇਦਆੁਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕ ਹਿ  ਗਿ ਆ । ਕੁਝ 
ਦਿ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਇਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬ ਘਿ ਆੜ ਉ Nਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ । ਕੁਤੱ ੇਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦ ੇ ਵਿ ਹੜ ੇ
ਵਿ ਚੱ ਦਖੇ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ, “ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ । ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਖਾਣਾ ਹ ੈ।”
ਕੁਤੱਾ ਦਦੰ ਕYਿ ਚਦਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ , ਮ[ ਤਾਂ ਤਰੇਾ ਭਜੋਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ । ਜਦC ਹੀ 
ਸੰਤਰੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਦਵੇਗੇਾ ਮ[ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ।”
ਪਰ ਸੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਕੁਤੱਾ ਸੀ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਉਸ ਕੁਤੱ ੇਬਾਰ ੇਬੜਾ ਦਖੁਦਾਈ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉ Nਥ ੇਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲC ਜਿ ੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਸੀ ਉ Nਥੋ ਭਜੱ ਗਿ ਆ ।

ਨਿ ਉਲਾ ਅਤ ੇਚਹੂੇ
ਨਿ ਉਲੇ ਅਤ ੇਚੂ ਹਿ ਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਲੜਾਈ ਹੁਦੰੀ ਰ ਹਿ ਦੰੀ ਸੀ। ਹਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿ ਚੱ ਨਿ ਓ ਲਿ ਆ ਦੀ ਜਿ ੱਤ 
ਹੁਦੰੀ ਤ ੇਉਹ ਸ[ਕੜ ੇਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿ ਣਤੀ ਵਿ ਚੱ ਚੂ ਹਿ ਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਦਿ ਦੰ ੇਤ ੇ ਜਿ ੰਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕਈ ਦਿ ਨ ਖਾਂਦ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇ।
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਦਖੁੀ ਹ ੋਕ ੇਚੂ ਹਿ ਆਂ ਨP ਮੀ ਟਿ ਗੰ ਬੁਲਾਈ ਤ ੇਮੀ ਟਿ ਗੰ ਵਿ ਚੱ ਫੈਸਲਾ ਹਇੋਆ ਕਿ  ਚੂ ਹਿ ਆ ਦੀ ਫਜੌ 
ਹਮੇਸਾ ਤਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹ ੈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਨ>ਾ ਂਦ ੇਲੀਡਰ ਠੀਕ ਨਹG ।ਇਸ ਲਈ ਬਹਤੁ ਮਸ਼ਹਰੂ ਚੂ ਹਿ ਆਂ ਵਿ ਚC ਜਨਰਲ 
ਅਤ ੇਕਮਾਂਡਰ ਚਣੁ ੇਗਏ । ਲੀਡਰਾ ਂਨP ਆਪਣ ੇ ਸਿ ਰਾਂ ਤ ੇਖੰਭਾਂ ਦ ੇਬਣ ੇਵਡੱ ੇਵਡੱ ੇਤਾਜ ਤ ੇਹਰੋ ਗ ਹਿ ਣ ੇਸਜਾ ਲਏ ਤ ੇ
ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉ Nਧਰ ਫਿ ਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਦੂ ਜਿ ਆਂ ਚੂ ਹਿ ਆ ਂਤC ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵਖੱ ਦਿ ਖਾਈ ਦਣੇ 
ਲੱਗੇ ।
ਫਿ ਰ ਯੁੱਧ ਦ ੇਸਾਰ ੇਤਰੌ ਤਰੀ ਕਿ ਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਿ ਆਰੀ ਮਗਰC ਉਹਨਾਂ ਨP ਨਿ ਉ ਲਿ ਆ ਨੰੂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਗੰਾ ਰਿ ਆ ।



ਲੱਗੇ ।
ਫਿ ਰ ਯੁੱਧ ਦ ੇਸਾਰ ੇਤਰੌ ਤਰੀ ਕਿ ਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਿ ਆਰੀ ਮਗਰC ਉਹਨਾਂ ਨP ਨਿ ਉ ਲਿ ਆ ਨੰੂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਗੰਾ ਰਿ ਆ ।
ਨਿ ਓ ਲਿ ਆ ਨP ਉਨ>ਾ ਂਦੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਗੰਾਰ ਨੰੂ ਸ ਵਿ ਕਾਰ ਕਰ ਲਿ ਆ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਤਾਂ ਭਜੋਨ ਦਖੇਣ ਸਾਰ ਹੀ 
ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿ ਆਰ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ । ਉਨ>ਾ ਂਨP ਉਸੇ ਸਮU ਚੂ ਹਿ ਆਂ ਦੀ ਫਜੌ ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ । ਹਮਲਾ ਹਣੋ 
ਤC ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਚਹੂ ੇਬਚਾ ਲਈ ਭਜੱਣ ਲੱਗ ਪਏ ।ਛੋਟ ੇਰਤੁ ਬਿ ਆ ਂਵਾਲੇ ਚਹੂ ੇਤ ੇਆਮ ਚਹੂ ੇਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿ ਚੱ ਚਲੇ ਗਏ । 
ਪਰ ਲੀਡਰਾ ਂਦ ੇ ਸਿ ਰਾਂ ਤ ੇਤਾਜ ਤ ੇਹਰੋ ਗ ਹਿ ਣ ੇਲੱਗੇ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਡਾਂ ਦ ੇਭੀੜ ੇਰਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿ ਚੱ ਹੀ 
ਫਸ ਗਏ ਤ ੇਖੁੱਡ ਦ ੇਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕ ੇ। ਉਹ ਸਾਰ ੇ ਨਿ ਉ ਲਿ ਆਂ ਹਥੱC ਮਾਰ ੇਗਏ ।

ਲੰੂਬੜੀ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ
ਇਕ ਡਟੋੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਕਦ ੇਸ਼ੇਰ ਨਹG ਸੀ ਦੇ ਖਿ ਆ । ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਸਨੰੂ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਸ਼ੇਰ ਦਿ ਸਿ ਆ । 
ਉਸਨੰੂ ਵਖੇਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤ ੇਭਜੱ ਕ ੇਨPੜ ੇਦੀ ਕਿ ਸੇ ਛੁਪਨਗਾਹ ਵਿ ਚੱ ਲੁਕ ਗਈ ।
ਜਦC ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਦਜੂੀ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਦ ੇਉਹਲੇ ਲੁਕ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਦਖੇਣ ਲੱਗੀ । ਦਖੇਣ ਸਾਰ 
ਹੀ ਉਹ ਲੁਕ ਗਈ । ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦC ਉਸ ਨP ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿ ਨਾ ਡਰ ੇਸ਼ੇਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਜਾ ਕ ੇ
ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ; “ ਹਲੋੈ , ਬੁੱਢ ੇਰਾਜ ੇਕੀ ਹਾਲ ਹ ੈ? 

ਸ਼ੇਰ ਅਤ ੇਖੋਤਾ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤ ੇਖੋਤਾ ਇੱਕਠP ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਨੰੂ ਲੱਭਦ ੇਲੱਭਦ ੇ, ਉਨ>ਾਂ  ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਲੀ 
ਬੱਕਰੀਆਂ ਭਜੱ ਕ ੇਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿ ਚੱ ਜਾਂਦ ੇ ਦਿ ਸੀਆਂ । ਉਹ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜਨ ਲੱਗੇ । ਖੋਤ ੇਨP 
ਗੁੱਫਾ ਵਿ ਚੱ ਜਾ ਕ ੇਬਕਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ ਤ ੇਗੁਫਾ ਦ ੇਦਰਵਾਜੇ ਅੱਗੇ ਘੜ ੇਸ਼ੇਰ ਨP ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ 
ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ । ਉਨ>ਾਂ ਨP ਇਸੇ ਤਰ>ਾਂ ਕੀਤਾ ਤ ੇਸਕੀਮ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ । ਖੋਤ ੇਨP ਗੁਫਾ ਵਿ ਚੱ ਜਾ ਕ ੇ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦ ੇਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਦਲੱੁਤ ੇਮਾਰਨP ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤ ੇਤ ੇਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਹGਗਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤਾ । ਬਕਰੀਆਂ 
ਡਰ ਕ ੇਗੁਫਾ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਭਜੱਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤ ੇਦਰਵਾਜੇ ਅੱਗ ੇਖੜਾ ਸ਼ੇਰ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਝਟੱ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉ Wਦਾ । ਫਿ ਰ 
ਖੋਤਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਫਾ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ ੇਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ : “ ਦੇ ਖਿ ਆ ! ਮ[ ਕਿ ਵ ੇਡਰਾ ਕ ੇਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਭਜਾਇਆ ?”
ਸ਼ੇਰ ਨP ਕਿ ਹਾ : “ ਹਾਂ , ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਜੇ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਜਾਂ ਤਰੇ ੇਵਰ ਗਿ ਆ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁਦੰਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤਰੌ ਤ ੇਮ[ ਵੀ 
ਇਸੇ ਤਰ>ਾਂ ਭਜੱ ਜਾਂਦਾ ।”

ਕੁਤੱਾ ਤ ੇਉਸਦ ੇਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਣਾ
ਇੱਕ ਕੁਤੱ ੇਨP ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਸਿ ੱਖ ਲਿ ਆ ਸੀ  । ਉਹ ਆਪਣ ੇਫ਼ਰਜ ਪYਤੀ ਬੜਾ 
ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਬੇਸ਼ਕ ਖਾਣ ੇਦ ੇਡਬੱੇ ਵਿ ਚC ਸੁਆਦੀ ਭਜੋਨ ਦੀ ਗੰਧ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਪਾਣੀ ਲਿ ਆ ਦਿ ਦੰਾ ਸੀ ।



ਇੱਕ ਕੁਤੱ ੇਨP ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ ਸਿ ੱਖ ਲਿ ਆ ਸੀ  । ਉਹ ਆਪਣ ੇਫ਼ਰਜ ਪYਤੀ ਬੜਾ 
ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਬੇਸ਼ਕ ਖਾਣ ੇਦ ੇਡਬੱੇ ਵਿ ਚC ਸੁਆਦੀ ਭਜੋਨ ਦੀ ਗੰਧ ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਪਾਣੀ ਲਿ ਆ ਦਿ ਦੰਾ ਸੀ ।
ਗੁਆਂਢ ਦ ੇਕੁੱ ਤਿ ਆ ਨP ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਰਜੋ ਟਕੋਰੀ ਲਿ ਜਾਂਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਅੱਤ ੇਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਕਿ  
ਉਸ ਵਿ ਚੱ ਕੀ ਹ ੈ। ਉਨ>ਾ ਂਨP ਉਸ ਤC ਉਹ ਟਕੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਤੁ ਵਾਰ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕਰੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹਤੁ 
ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਬਚਾਕ ੇਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ  ਜਾਂਦਾ ।
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਗੁਆਂਢ ਦ ੇਸਾਰ ੇਕੁਤੱ ੇਇੱਕਠP ਹ ੋਕ ੇਉਸਨੰੂ ਟਕੋਰੀ ਲੈ ਕ ੇਜਾਂਦ ੇਨੰੂ ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ ਮਿ ਲੇ । ਕੁਤੱ ੇਨP ਉਨ>ਾਂ ਤ ੋ
ਦਰੂ ਭਜੱਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਦਲੀਲ ਦਣੇ ਲਈ ਖੜ> ਗਿ ਆ । ਇਹ ਉਸਦੀ 
ਗਲਤੀ ਸੀ । ਸਾਰ ੇਕੁੱ ਤਿ ਆ ਨP ਉਸਦਾ ਅ ਜਿ ਹਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ  ਉਸਨP ਖਾਣ ੇਵਾਲੀ ਟਕੋਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤੀ । 
ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦ ੇਖਾਣ ੇ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਸਾਰਾ ਪੱ ਕਿ ਆ ਹਇੋਆ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੱੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿ ਆ ਤ ੇ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ 
ਕਿ  ਬਾਕੀ ਤੁਸG ਵਡੰ ਕ ੇਖਾ ਲਵ ੋ।

ਘਮੰਡੀ ਕਾਂ ਤ ੇਉਧਾਰ ੇਖੰਭ
ਇਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਂ ਰਾਜੇ ਦ ੇਮ ਹਿ ਲ ਵਿ ਚੱ ਬਣ ੇਬਾਗ ਉ Nਪਰ ਉ Nਡਿ ਆ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਥ ੇਉਸਨP ਹਰੈਾਨ ਤ ੇ
ਈਰਖਾ ਵਸੱ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁਡੰ ਦੇ ਖਿ ਆ। ਮੋਰਾਂ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸੁੰਦਰ ਤ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੰਭ ਸਨ ।
ਪਰ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਨਹੀ ਸੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੌ ਤਰੀਕ ੇਵਾਲਾ ਸੀ । ਫਿ ਰ ਵੀ ਉਸਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  
ਮੋਰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਰ ਹਿ ਣ ਲਈ ਸਿ ਰਫ਼ ਉਸਨੰੂ ਉਨ>ਾ ਂਵਰਗੇ ਖੰਭਾ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹ ੈ। ਸੋ ਉਸਨP ਮੋਰਾਂ ਦ ੇ ਡਿ ਗੱੇ ਹਏੋ ਕੁਝ ਖੰਭ 
ਇੱਕਠP ਕੀਤ ੇਤ ੇਆਪਣ ੇਕਾਲੇ ਖੰਭਾ ਂਦ ੇ ਵਿ ਚੱ ਵਿ ਚੱ ਟਗੰ ਲਏ । ਉਹ ਇਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕ ੇਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆਂ ਵਿ ਚੱ 
ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉ Nਧਰ ਫਿ ਰਨ ਲੱਗਾ । ਫਿ ਰ ਉਹ ਉ Nਡ ਕ ੇਮੋਰਾਂ ਦ ੇਬਾਗ ਵਿ ਚੱ ਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਪਰ ਮੋਰਾਂ ਨP 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਪਛਾਣ ਲਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਕਣੌ  ਹ ੈ। ਉਸਦ ੇਧੋਖੇ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹ ੋਗਏ ਤ ੇਭਜੱ ਕ ੇਉ Nਸ ਵਲੱ 
ਗਏ । ਉਨ>ਾ ਂਨP ਕਾਂ ਤ ੇਲੱਗੇ ਆਪਣ ੇਸਾਰ ੇਖੰਭ ਪੁਟ ਲਏ ਤ ੇ ਵਿ ਚੇ ਉਸਦ ੇਆਪਣ ੇਖੰਭ ਵੀ ਪੁੱਟ ੇਗਏ । 
ਵਿ ਚਾਰਾ ਕਾਂ ਇਸ ਤC ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਹ ੋਕ ੇਆਪਣ ੇਪੁਰਾਣ ੇਸਾਥੀਆਂ ਕਲੋ ਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਉ Nਥੇ ਇੱਕ ਹਰੋ 
ਬਦ ਕਿ ਸਮਤੀ ਉਸਨੰੂ  ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪ ਹਿ ਲਾ ਘਮੰਡੀ ਵਤੀਰਾ ਭੁੱ ਲਿ ਆ ਨਹੀ ਸੀ । 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਜਾ ਦਣੇ ਲਈ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾ ਤ ੇਨਹੁਦੰਰਾ ਂਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱ ਟਿ ਆ ।

ਬਾਂਦਰ ਅਤ ੇਡਲੌ ਫਿ ਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਨਾਨ ਨੰੂ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੀਰ ੇਈਸ ਦ ੇ
ਨPੜ ੇਤਟੱ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿ ਆ । ਜੇਕਰ ਉ Nਥੇ ਡਲੌ ਫਿ ਨਾਂ ਨਾ ਹੁਦੰੀਆਂ , ਜਿ ਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮU ਮਨੱੁਖਤਾ ਪYਤੀ ਬਹਤੁ 
ਦਿ ਆਲੂ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਯੂਨਾਨੀਆ ਂਲਈ ਤਾਂ ਇਸਦ ੇਸਾਰ ੇਯਾਤਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦ ੇ। ਪਰ ਡਲੌ ਫਿ ਨਾਂ ਇਸ ਤਬਾਹ 
ਹਏੋ ਜਹਾਜ਼ ਦ ੇਸਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿ ੱਠ ਤ ੇ ਬਿ ਠਾਕ ੇਤਰੈ  ਕ ੇਕਢੰ ੇਤ ੇਲੈ ਆਈਆ ਤ ੇਇਉ W ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲਿ ਆ 
।
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਰਿ ਵਾਜ ਸੀ ਕਿ  ਜਦC ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤ ੇਜਾਂਦ ੇਤਾਂ ਆਪਣ ੇਪਾਲਤੂ ਬਾਂਦਰ ਤ ੇਕੁਤੱ ੇਵੀ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕ ੇਜਾਂਦ ੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦC ਇਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਲੌ ਫਿ ਨ ਨP ਬਾਂਦਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਡੁਬੱਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨP  



ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਰਿ ਵਾਜ ਸੀ ਕਿ  ਜਦC ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤ ੇਜਾਂਦ ੇਤਾਂ ਆਪਣ ੇਪਾਲਤੂ ਬਾਂਦਰ ਤ ੇਕੁਤੱ ੇਵੀ ਨਾਲ 
ਲੈ ਕ ੇਜਾਂਦ ੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦC ਇਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਲੌ ਫਿ ਨ ਨP ਬਾਂਦਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਡੁਬੱਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨP  
ਸਮ ਝਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹ ੈ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿ ੱਠ ਤ ੇ ਬਿ ਠਾ ਕ ੇਤਰੈ ਕ ੇਕਢੰ ੇਵਲੱ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਰਿ ਹਾ 
ਸੀ । ਬਾਂਦਰ ਡਲੌ ਫਿ ਨ ਦੀ ਪਿ ੱਠ ਤ ੇਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚਪੁ ਚਾਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ।
ਡਲੌ ਫਿ ਨ ਨP ਨਿ ਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱ ਛਿ ਆ ਕਿ  “ ਕੀ ਤੁਸੀ ਮਹਾਨ ਏWਥਨਜ ਦ ੇਨਾਗਰੀਕ ਹ ੋ?”
ਬਾਂਦਰ ਨP ਮਾਨ ਨਾਲ ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ “ ਹਾ ਂ, ਮੇਰਾ ਪ ਰਿ ਵਾਰ ਉ WਥC ਦ ੇਰਹੀਸ ਪ ਰਿ ਵਾਰਾਂ ਵਿ ਚC ਹ ੈ। ਡਲੌ ਫਿ ਨ ਨP 
ਕਿ ਹਾ ਕੀ “ ਠੀਕ ਫਿ ਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪੀਰ ੇਈਸ ਜਾਂਦ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇਹਣੋਗੇ । ”
ਬਾਂਦਰ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਹਾਂ ਮ[ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹਾਂ ਪੀਰ ੇਈਸ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਿ ੱਤਰ ਹ ੈ। ”
ਡਲੌਫੀਨ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਉ Nਤਰ ਸੁਣ ਕ ੇਹਰੈਾਨ ਰ ਹਿ  ਗਈ ਤ ੇਉਸਨP ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਮੋੜ ਕ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਉ Nਪਰ ਕਿ ਸ ਨੰੂ ਬਿ ਠਾ ਕ ੇਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ। ਇਸ ਤ ੋ ਪਿ ਛC ਬਿ ਨਾਂ ਦਰੇੀ ਕਰ ੇਉਹ ਪਾਣੀ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਗਈ ਤ ੇ
ਮੂਰਖ ਬਾਂਦਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ।

ਬ ਘਿ ਆੜ ਅਤ ੇਖੋਤਾ
ਇੱਕ ਖੋਤਾ  ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਘਾਹ ਚਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸਨP ਵਾੜ ਦੀ ਓਟ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 
ਵਿ ਚੱ  ਘਾਤ ਲਾ ਕ ੇਬੈਠਾ ਦੇ ਖਿ ਆ । ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ । ਉਸਨP 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਲੰਗੜਾ ਹਣੋ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕ ਰਿ ਆ ਤ ੇਇਂਉ W ਲੰਗੜਾ ਕ ੇਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿ ਵU ਕਈੋ ਬਹਤੁ ਦਰਦ 
ਕਾਰਨ ਤੁਰਦਾ ਹ ੈ।
ਜਦC ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਸਦ ੇਨPੜ ੇਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕਿ ਵU ਹ ੋ ਗਿ ਆ । ਖੋਤ ੇਨP ਉ Nਤਰ 
ਦਿ ੱਤਾ ਕਿ  ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿ ਸੇ ਤਿ ਖੇ ਕਡੰ ੇਤ ੇ ਟਿ ਕ ਗਿ ਆ ।
ਖੋਤ ੇਨP ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਕਿ ਹਾ : “ ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਕਡੰਾ ਕਢੱ ਦ ੇ, ਨਹG  ਤਾਂ ਜਦC ਤੂ ੰਮੈਨੰੂ ਖਾਵਗੇਾ ਤਾਂ 
ਇਹ ਤਰੇ ੇਗਲ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਜਾਵਗੇਾ ।”
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਖੋਤ ੇਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਠੀਕ ਲੱਗੀ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਜੋਨ ਬਿ ਨਾਂ ਕਿ ਸੇ ਖਤਰ ੇਤC ਮਜੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ 
ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ੇਨP ਪੈਰ ਚੁੱ ਕਿ ਆ  ਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਬਹਤੁ ਨPੜ ੇਤC ਉਸਦ ੇਪੈਰ ਵਿ ਚੱ ਚਭੁ ੇਕਡੰ ੇਨੰੂ 
ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਦC ਹੀ ਖੋਤ ੇਨP ਆਪਣ ੇਪੂਰ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਬ ਘਿ ਆੜ ਦ ੇਮਾਰੀ ਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ 
ਰੜੁjਦਾ ਰੜੁ>ਦਾ ਕਈ ਕਦਮ ਪਰ ੇ ਡਿ ਗੱ ਪਿ ਆ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹੁਦੰਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉ Nਠ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤ ੇ
ਖੋਤਾ ਵਡੱੀਆਂ ਵਡੱੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਰੂ ਭਜੱ ਗਿ ਆ ਤ ੇਬਚ ਗਿ ਆ ਬ ਘਿ ਆੜ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ 
ਲੱਗਾ : “ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹਇੋਆ ਹ ੈ। ਮ[ ਕਿ ਤੱ ੇਵਜC ਇੱਕ ਝਟਕਈ  ਹਾਂ ,  ਡਾਕਟਰ ਨਹG ”। ਤ ੇਚੁੱਪ ਚਾਪ 
ਉ NਥC ਤੁਰ ਗਿ ਆ ।

ਬਾਂਦਰ ਅਤ ੇ ਬਿ ੱਲੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਤ ੇ ਬਿ ੱਲੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿ ਚੱ ਪਾਲਤੂ ਰਖੱੇ ਹਏੋ ਸੀ । ਉਹ ਦਨੋe ਬਹਤੁ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤ ੇ



ਬਾਂਦਰ ਅਤ ੇ ਬਿ ੱਲੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਤ ੇ ਬਿ ੱਲੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿ ਚੱ ਪਾਲਤੂ ਰਖੱੇ ਹਏੋ ਸੀ । ਉਹ ਦਨੋe ਬਹਤੁ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤ ੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇਸੀ ।ਸਭ ਤC ਵਧੱ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਕਿ  ਕਈੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ 
ਨੰੂ ਮਿ ਲ ਜਾਵ ੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਕਈੋ ਫ਼ਰਕ ਨਹG ਸੀ ਪ[ਦਾ ਕਿ  ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਕਿ ਵU ਪYਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ । ਇਕ 
ਦਿ ਨ ਉਹ ਅੱਗ ਕਲੋ ਬੈਠP ਭਠੱੀ ਵਿ ਚੱ ਅਖਰਟੋ ਭੁਨੱਦ ੇਵਖੇ ਰਹ ੇਸੀ । ਉਨ>ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਡੱਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ 
ਅਖਰਟੋ ਕਿ ਵU ਚੁੱਕਣ ।
ਚਲਾਕ ਬਾਂਦਰ ਨP ਬਿ ੱਲੀ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਮ[ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਠੱੀ ਵਿ ਚC ਅਖਰਟੋ ਕਢੱ ਲ[ਦਾ ਪਰ ਅ ਜਿ ਹ ੇਕਮੰਾ ਲਈ ਮੇਰ ੋ
ਨਾਲC ਤਰੇ ੇ ਵਿ ਚੱ ਵਧੱ ਮੁਹਾਰਤ ਹ ੈ। ਇਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਭਠੱੀ ਵਿ ਚੱC ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਲੈ , ਫਿ ਰ ਮ[ ਆਪਣ ੇਦਵੋਾਂ ਵਿ ਚੱ ਇੰਨ>ਾਂ ਨੰੂ 
ਵਡੰ ਦਵੇਾਂਗਾ ।
ਬਿ ੱਲੀ ਨP ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਬਹਤੁ ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ , ਕੁਝੱ ਕਲੇੋ ਦ ੇਅੰਗਾਰ ੇਪਾਸੇ ਕਰ ੇਤ ੇਬਹਤੁ ਛੇਤੀ 
ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਲਿ ਆ । ਉਸਨP ਫਿ ਰ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ ੇਅਖਰਟੋ ਅੱਧਾ ਅੱਗ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਲਿ ਆ 
। ਤੀਜੇ ਵਾਰ ਉਸਨP ਫਿ ਰ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ ੇਇਸ ਵਾਰ ਅਖਰਟੋ ਉਸਨP ਅੱਗ ਚC ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਲਿ ਆ । ਇਹੀ ਕਮੰ 
ਉਸਨP ਕਈ ਵਾਰ ਕ ਰਿ ਆ ਤ ੇਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਜਲਾ ਲ[ਦੀ ਸੀ । ਜਿ ੰਨੀ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਉਹ ਅਖਰਟੋ  ਅੱਗ 
ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਕਢੱਦੀ ਉਸ ੇਤਜੇੀ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ।
ਫਿ ਰ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸਨP ਉਨ>ਾ ਂਬਦਮਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਵਿ ਚਾਰੀ ਬਿ ੱਲੀ ਨੰੂ ਪੰਜੇ 
ਮਚਾਕ ੇਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਖਰਟੋ ਨਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਨP ਕਿ  ਉਸੇ ਸਮU ਤU ਬਿ ਲੀਆਂ ਚਹੂ ੇਅਤ ੇਚਹੂੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਲ[ਦੀਆ ਂਹਨ ਤ ੇਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈੋ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹG ਰਖੱਦੀਆਂ ।

ਕੁਤੱਾ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਕੁਝੱ ਕੁੱ ਤਿ ਆ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਮਿ ਲ ਗਈ ।  ਉਹ ਸਾਰ ੇਬਹਤੁ ਬੇਰ ਹਿ ਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਦਦੰਾ ਨਾਲ 
ਇਸ ਨੰੂ ਕਟੱਣ ਲੱਗ ੇ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਕਰਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਨ>ਾਂ ਤ ੇ
ਹਸੱੀ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ : “ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿ ਉ Wਦਾ ਹੁਦੰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹਣੋੀ ਸੀ । ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਦਿ ਦੰਾ ਕਿ  
ਤੁਹਾਡ ੇਦਦੰਾ ਨਾਲC ਉਸਦੀਆਂ ਨਹੁਦੰਰਾਂ ਕਿ ਨੰੀਆਂ ਤਿ ਖੱੀਆਂ ਨP ।”

ਕੁਤੱ ੇਤ ੇਖੱਲਾਂ
ਕੁਝੱ ਭੁਖੱੇ ਕੁੱ ਤਿ ਆ ਨP ਨਦੀ ਦ ੇਤਲ ਤ ੇਕਾਫੀ ਖੱਲਾ ਂਪਈਆਂ ਦਖੇੀਆਂ ਜੋ ਕਿ  ਮੋਚੀ ਨP ਪਾਣੀ ਛੋਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉ Nਥੇ 
ਰਖੱੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਖੱਲ ਭੁਖੱੇ ਕੁੱ ਤਿ ਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਭਜੋਨ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨ>ਾਂ ਡੂਘੰਾ ਸੀ ਕਿ  
ਨਦੀ ਦ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਤ ੇਖੜ> ੇਉਹ ਖੱਲਾ ਂਚੁੱਕਣ ਤC ਅਸਮਰਥ ਸਨ ।ਉਨ>ਾਂ ਨP ਮੀ ਟਿ ਗੰ ਬੁਲਾਈ ਤ ੇਇਸ ਵਿ ਚੱ ਫੈਸਲਾ 
ਹਇੋਆ ਕਿ  ਖੱਲਾਂ ਪYਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤC ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹ ੈ ਕਿ  ਦ ਰਿ ਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿ ਆ 
ਜਾਵ ੇ।
ਸਾਰ ੇਕਾਰਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾਣੀ ਲੱਕਣ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਸਾਰ ੇਹਰੋ ਪਾਣੀ ਪੀਈ ਗਏ ਹਰੋ ਪਾਣੀ ਪੀਈ ਗਏ ਜਦC ਤਕੱ 
ਕਿ  ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫਟ ਨਾ ਗਏ । ਇੰਨ>ਾਂ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿ ਚੱ ਪਾਣੀ ਪ ਹਿ ਲਾਂ 



ਸਾਰ ੇਕਾਰਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾਣੀ ਲੱਕਣ ਲੱਗੇ । ਉਹ ਸਾਰ ੇਹਰੋ ਪਾਣੀ ਪੀਈ ਗਏ ਹਰੋ ਪਾਣੀ ਪੀਈ ਗਏ ਜਦC ਤਕੱ 
ਕਿ  ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫਟ ਨਾ ਗਏ । ਇੰਨ>ਾਂ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿ ਚੱ ਪਾਣੀ ਪ ਹਿ ਲਾਂ 
ਜਿ ਨ>ਾਂ ਹੀ ਸੀ ।

ਖਰਗੋਸ਼ , ਨਿ ਓਲਾ ਅਤ ੇ ਬਿ ੱਲੀ
ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਗਿ ਆ । ਪਰ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ ਕੁਢੰੀ 
ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਭੁਲੱ ਗਿ ਆ । ਜਦC ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿ ਓਲਾ ਉਸ ਦ ੇਘਰ ਵਿ ਚੱ ਵੜ ਗਿ ਆ ਤ ੇਅਰਾਮ 
ਨਾਲ ਉ Nਥੇ ਰ ਹਿ  ਪਿ ਆ । ਜਦC ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾ ਪਿ ਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨP ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਇੱਕ ਨਿ ੳਲਾ ਉਸਦ ੇਘਰ ਦ ੇ
ਦਰਵਾਜੇ ਵਿ ਚC ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬਾਹਰ ਕਢੱੀ ਪਿ ਆ ਸੀ ਤ ੇਤਾਜੀ ਹਵਾ ਵਿ ਚੱ ਫੁਕੰਾਰ ੇਮਾਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ।
ਖਰਗੋਸ਼ ਬਹਤੁ ਗੁੱਸੇ ਹਇੋਆ ਅਤ ੇ ਨਿ ਓਲੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਪਰ ਨਿ ੳਲਾ ਉ Nਥੇ 
ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤ ੇਇਸ ਲਈ ਪੱਕ ੇਤਰੌ ਤ ੇਹੀ ਉ Nਥੇ ਰ ਹਿ  ਗਿ ਆ ।
ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸਿ ਆਣੀ ਬਿ ੱਲੀ ਨP ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਲੜਦ ੇਵੇ ਖਿ ਆ  ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ਕਿ  ਉਹ ਉਨ>ਾਂ ਦਾ ਸਮਝਤੌਾ ਕਰਵਾ 
ਦਿ ਦੰੀ ਹ ੈ। ਬਿ ੱਲੀ ਨP ਕਿ ਹਾ “ ਮੇਰ ੇਨPੜ ੇਆਓ । ਮੈਨੰੂ ਬਹਤੁ ਉ Nਚੀ ਸੁਣਦਾ ਹ ੈ। ਤੁਸG ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਤਥੱ ਦਸਣ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਮੂੰਹ ਮੇਰ ੇਕਨੰ ਕਲੋ ਕਰਕ ੇਦੱਸ ੋ।”
ਬਿ ਨ>ਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝ ੇਦਹੋਾਂ  ਨP ਉਸ ੇਤਰ>ਾਂ ਕ ਰਿ ਆ ਜਿ ਵU ਬਿ ੱਲੀ ਨP ਕਿ ਹਾ ਜਦC ਹੀ ਉਹ ਦਵੋU ਉਸ ਦ ੇਨPੜ ੇਹਏੋ ਬਿ ੱਲੀ ਨP 
ਆਪਣ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਨਾਲ ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਨ>ਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿ ੱਟਾ ਦਿ ੱਤਾ ।

ਰਿ ਛੱ ਅਤ ੇਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ
ਇੱਕ ਰਿ ਛੱ ਬੈਰੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਡਿ ਗੱੇ ਹਏੋ ਦਰਖਤ ਕਲੋ ਆਇਆ ਜਿ ਸਤ ੇਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛਤੱਾਂ ਸੀ । 
ਉਹ ਉਸ ਛਤੱ ੇਦ ੇਆਸ ੇਪਾਸੇ ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਦਖੇ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਕੀ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਹਨ । 
ਇੰਨ` ਨੰੂ ਬਾਹਰ ੋਇੱਕ ਮੱਖੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਮ ਖਿ ਆਲ ਲੈ ਕ ੇਆਈ । ਜਦC ਉਥ ੇ ਫਿ ਰ ਰਹ ੇ ਰਿ ਛੱ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰ ੇ
ਉਸਨP ਅੰਦਾਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟੱ ਰਿ ਛੱ ਤ ੇਟੁਟੱ ਕ ੇਪੈ ਗਈ ਤ ੇਬਹਤੁ ਜੋਰ ਦੀ ਡਗੰ ਮਾ ਰਿ ਆ ਤ ੇਆਪ ਖੋਖਲੇ 
ਲਕੜੀ ਦ ੇਮੁੱਢ ਵਿ ਚੱ ਲੁਕ ਗਈ ।
ਉਸ ਵਲੇੇ ਰਿ ਛੱ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸ ਨP ਉਸ ਲਕੜੀ ਦ ੇਮੁੱਢ ਤ ੇਦਦੰਾ ਤ ੇਨਹੁਦੰਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਦਿ ੱਤਾ  । ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦ ੇਛਤੱ ੇਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਗC ਹਇੋਆ ਕੀ ? ਸਗC ਸਾਰੀਆਂ ਮਧੂ 
ਮੱਖੀਆਂ ਛਤੱ ੇਤC ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤ ੇਉਸਦ ੇਡਗੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ । ਵਿ ਚਾਰਾ ਰਿ ਛੱ ਪੂਰ ੇਜੋਰ ਨਾਲ ਭਜੱ ਕ ੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਛਪੱੜ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿ ਆ ।

ਲੰੂਬੜੀ ਅਤ ੇਬਾਘ
ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਤ ੇਬਾਘ ਰਜੱ ਕ ੇਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤC ਬਾਅਦ ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਦਹੋਾਂ ਵਿ ਚC ਕਣੌ ਵਧੱ ਸੁੰਦਰ ਹ ੈਉਹ 
ਇਸ ਵਿ ਸ਼ ੇਤ ੇਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਮਨ ਪYਚਾਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਬਾਘ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 



ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਤ ੇਬਾਘ ਰਜੱ ਕ ੇਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤC ਬਾਅਦ ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਦਹੋਾਂ ਵਿ ਚC ਕਣੌ ਵਧੱ ਸੁੰਦਰ ਹ ੈਉਹ 
ਇਸ ਵਿ ਸ਼ ੇਤ ੇਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਮਨ ਪYਚਾਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਬਾਘ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਚਮਕਦਾਰ ਤ ੇ ਬਿ ੰਦੀਆ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਤ ੇਬਹਤੁ ਮਾਨ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨP ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ੇ ਫਿ ਕਰ ੇਕਸ 
ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਬਿ ਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਹ ੈ। ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਸੁਹਣੀ ਝਾੜੀ ਵਰਗੀ ਪੂਛ ਤ ੇਮਾਣ ਸੀ ।
ਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿ ਚੱ ਬਾਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹG 
ਕਰ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਣੋ ਲਈ ਬਾਘ ਨੰੂ ਵਿ ਅੰਗ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕ ਹਿ ਦੰੀ ਰਹੀ ਤ ੇਇਸ ਲੜਾਈ 
ਵਿ ਚC ਮਨ ਪYਚਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਜਦC ਬਾਘ ਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕ ੇਪਰ ੇਹ ੋਗਈ ਤ ੇ
ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ : “ ਹ ੋਸਕਦਾ  ਤਰੇੀ ਚਮੜੀ ਬਹਤੁ ਸੁਹਣੀ ਹਵੋ ੇਪਰ ਜੇ ਤਰੇੀਆਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਵਿ ਚੱ ਘੱਟ ਪਰ 
ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ਚੱ ਥੋੜੀ ਜਿ ਹੀ  ਵਧੱ ਚਸੁਤੀ ਹੁਦੰੀ ਤਾਂ ਫਿ ਰ ਤਰੇ ੇਲਈ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹਣੌਾ ਸੀ ਜਿ ਵU ਮੇਰ ੇਲਈ ਹ ੈ। 
ਇਸੇ ਨੰੂ ਮ[ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ । ”

ਕੁਕੱੜ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇਕ ਸੁਹਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦC ਸੂਰਜ ਛਿ ਪ ਰਿ ਹਾ ਸੀ , ਇਕ ਬੁੱਢਾ ਸਿ ਆਣਾ ਕੁਕੱੜ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉ Nਡ ਕ ੇ
ਦਰਖੱਤ ਤ ੇਬੈਠ ਗਿ ਆ  । ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਂਉਸਨP ਤਿ ਨੰ ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਖੰਭ ਫੜਫੜਾਏ ਤ ੇਉ Nਚੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਵਿ ਚੱ ਬਾਂਗ ਦਿ ੱਤੀ । ਪਰ ਜਦC ਹੀ ਉਹ ਸੌਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿ ਰ ਆਪਣ ੇਖੰਭਾ ਹਠੇ ਦਣੇ ਲੱਗਾ , ਉਸ ਨੰੂ ਨਿ ੱਕੀਆਂ 
ਨਿ ੱਕੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਦ ੋਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤ ੇ ਤਿ ਖੱੇ ਲੰਬ ੇਨੱਕ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਤ ੇਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਥੱਲੇ ਲੰੂਬੜੀ 
ਖੜ>ੀ ਸੀ ।
ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਬਹਤੁ ਉਤਸੁਕ ਤ ੇਖੁਸ਼ੀ ਭਰ ੇਲ ਹਿ ਜੇ ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ , “ ਕੀ ਤੂ ੰਇੱਕ ਹਰੈਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ 
ਹ ੈ? ਕੁਕੱੜ ਨP ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾ , “ ਕਿ ਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ”, ਪਰ ਜਿ ਵU ਕਿ  ਤੁਸG ਜਾਣਦ ੇਹ ੋ ਕਿ  ਕੁਕੱੜ ਲੰੂਬੜੀ ਤC 
ਡਰਦਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਨ`ਖੀ ਤ ੇਘਬਰਾਹਟ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹਈੋ ।
ਤਰੇ ੇਤ ੇਮੇਰ ੇਪ ਰਿ ਵਾਰ ਨP ਅਤ ੇਹਰੋ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨP ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕ ਰਿ ਆ ਹ ੈ ਕਿ  ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣ ੇ ਗਿ ਲੇ ਸ਼ਿ ਕਵ ੇ ਮਿ ਟਾ ਕ ੇ
ਅੱਗੇ ਤC ਮਿ ੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੀਏ । ਦਖੇ ਕਿ ਨੰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ।  ਮੇਰਾ ਦਿ ਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ, ਤਨੰੂੈ ਭਜੱ 
ਕ ੇਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵਾਂ । ਸੋ ਪਿ ਆਰ ੇ ਮਿ ੱਤਰ ,ਜਰਰੂ ਥੱਲੇ ਆ ਅਤ ੇਆਪਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ੇਮੌਕ ੇਦੀਆਂ ਖੁਸੀਆਂ 
ਮਨਾਈਏ ।
ਕੁਕੱੜ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਕਿ ਨੰਾ ਵਧੀਆ ! ਮ[ ਯਕੀਨਨ ਤਰੌ ਤ ੇਹੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤ ੇਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਕੁਝ ਉਸ ਨP ਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਕਿ ਹਾ ਜਿ ਵU ਉਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲੱ ਕਈੋ ਧਿ ਆਨ ਨ ਹਵੋ ੇ। ਇਉ W ਲੱਗ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਜਿ ਵU 
ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕ ੇਉਹ ਦਰੂ ਕਿ ਸ ੇਚੀਜ਼ ਵਲੱ ਦਖੇ ਰਿ ਹਾ ਹਵੋ ੇ।
ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਥੋੜਾ ਫਿ ਕਰਮੰਦ ਹਕੋ ੇਪੁੱ ਛਿ ਆ , “ ਤੂ ੰਕੀ ਦਖੇ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ?”  ਕੁਕੱੜ ਕ ਹਿ ਦੰਾ , “ ਕਿ ਓ ? ਮੈਨੰੂ ਲਗਦ ੈ
ਕਿ  ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਕੁਤੱ ੇਇੱਧਰ ਆ ਰਹ ੇਹਨ । ਉਨ>ਾਂ ਨP ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਰਰੂ ਸੁਣ ਲਈ ਹਵੋਗੇੀ । 
ਅਤ ੇ..............................
ਪਰ ਲੰੂਬੜੀ ਹਰੋ ਸੁਨਣ ਲਈ ਉਥੇ ਨਾ ਰਕੁੀ ਤ ੇਤਜੇੀ ਨਾਲ ਉ NਥC ਭਜੱ ਗਈ ।



ਅਤ ੇ..............................
ਪਰ ਲੰੂਬੜੀ ਹਰੋ ਸੁਨਣ ਲਈ ਉਥੇ ਨਾ ਰਕੁੀ ਤ ੇਤਜੇੀ ਨਾਲ ਉ NਥC ਭਜੱ ਗਈ ।
ਕੁਕੱੜ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਠ ਹਿ ਰ , ਤੂ ੰਭਜੱੀ ਕਿ ਉ W ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈ? ਕੁਤੱ ੇਤਾਂ ਹਣੁ ਤਰੇ ੇਦੋਸਤ ਹਣੋਗੇ ।”
ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਹਾਂ , ਪਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਉਨ>ਾਂ ਨP ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹਵੋ ੇ। ਬਲ ਕਿ  ਮ[ ਤਾਂ ਭੁਲੱ ਹੀ 
ਗਈ ਸੀ ।ਮ[ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰਰੂੀ ਸੁਨPਹਾ ਦਣੇਾ ਹ ੈ।”
ਕੁਕੜੱ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤ ੇਖੰਭਾ ਵਿ ਚੱ ਸਿ ਰ ਦ ੇਕ ੇਸ^ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਚਲਾਕ ਲੰੂਬੜੀ ਨਾਲ 
ਚਲਾਕੀ ਮਾਰਨ ਵਿ ਚੱ ਕਾਮਯਾਬ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ ।

ਖੁਰਲੀ ਅਤ ੇਕੁਤੱਾ
ਇੱਕ ਕੁਤੱਾ ਤੂੜ ੇਵਾਲੇ ਕਠੋP ਵਿ ਚੱ ਬਣੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿ ਚੱ ਸੁੱਤਾ ਪਿ ਆ ਸੀ ਜੋ ਘਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹਈੋ ਸੀ । ਜਦC ਪਸ਼ੂ 
ਖੇਤ ਤC ਕਮੰ ਕਰਕ ੇਥੱਕ ੇਹਾਰ ੇਤ ੇਭੁਖੱੇ ਖੁਰਲੀ ਕਲੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਤੱਾ ਜਾਗ ਪਿ ਆ । ਜਦC ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਲੀ ਕਲੋ ਨੰੂ ਹਏੋ 
ਤਾਂ ਕੁਤੱਾ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਭਕ̂ਣ ਲੱਗਾ ਤ ੇਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਨPੜ ੇਨਹG ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿ ਦੰਾ ਜਿ ਵU ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਹਡੱੀਆਂ ਤ ੇ
ਮੀਟ ਦੀ ਭਰੀ ਸਿ ਰਫ਼ ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹਵੋ ੇ। ਪਸ਼ੂ ਦਖੁੀ ਹ ੋ ਕ ੇਕੁਤੱ ੇਵਲੱ ਦਖੇਣ ਲੱਗੋ । ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਨP 
ਕਿ ਹਾ , “ ਇਹ ਕੁਤੱਾ ਕਿ ਡੱਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹ ੈ। ਇਹਨP ਕਿ ਹੜਾ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਹ ੈਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇੰਨP 
ਭੁੱ ਖਿ ਆ ਨੰੂ ਵੀ ਘਾਹ ਨਹG ਖਾਣ ਦ ੇ ਰਿ ਹਾ  । ਫਿ ਰ ਕਿ ਸਾਨ ਆ ਗਿ ਆ । ਉਸਨP ਦਖੇ ਲਿ ਆ ਕਿ  ਕੁਤੱਾਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ 
ਘਾਹ ਨਹG ਖਾਣ ਦ ੇ ਰਿ ਹਾ । ਅ ਜਿ ਹ ੇਸਵਾਰਥੀ ਰਵਈਏ ਕਰਕ ੇਉਸਨP ਡਡੰਾ ਚੁੱ ਕਿ ਆ ਤ ੇਕੁਟੱ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਤੂੜ ੇਵਾਲੇ 
ਕਠੋP ਵਿ ਚC ਭਜਾ ਦਿ ੱਤਾ ।

ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਬੱਕਰੀ
ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਸਿ ੱਧੀ ਢਲਾਨ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤ ੇਘਾਹ ਚਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਇੱਕ ਭੁਖੱੇ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਉਸ 
ਨੰੂ ਦੇ ਖਿ ਆ ਪਰ ਉਹ ਚੜ>ਾਈ ਇੰਨੀ ਸਿ ੱਧੀ ਸੀ ਕਿ  ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਥੇ ਨਹG ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । 
ਬ ਘਿ ਆੜ ਇਹ ਬਹਾਨਾਂ ਬਣਾਉ Wਦ ੇਹਏੋ ਕਿ  ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਪYਤੀ ਬਹਤੁ ਫਿ ਕਰਮੰਦ ਹ ੈ, ਬੱਕਰੀ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ 
ਲੱਗਾ , “ ਇਹ ਤਰੇ ੇਲਈ ਬਹਤੁ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਹ ੈ।” 
“ ਜੇਕਰ ਤੂ ੰ ਡਿ ਗੱ ਪਈ ਤਰੇਾ ਬਚਨਾ ਔਖਾ ਹਵੋਗੇਾ । ਇਸ ਲਈ ਕYਿ ਪਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤ ੇਥੱਲੇ ਆ ਜਾ । ਇਥ ੇ
ਤਰੇ ੇਲਈ ਦਨੁੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤC ਵਧੀਆ ਤ ੇਨਰਮ ਘਾਹ ਹ ੈ। ”
ਬੱਕਰੀ ਨP ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤC ਹੀ ਥੱਲੇ ਦਖੇ ਕ ੇ ਕਿ ਹਾ , “ ਤੂ ੰਮੇਰ ੇਪYਤੀ ਕਿ ਨੰਾ ਫਿ ਕਰਮੰਦ ਹ ੈ। ਘਾਹ ਬਾਰ ੇਦੱਸਕ ੇ
ਤੂ ੰਮੇਰ ੇਲਈ ਕਿ ਨੰਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ  ਹ ੈ। ਪਰ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ! ਤੂ ੰਆਪਣੀ ਭੁਖੱ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ, ਮੇਰ ੇ
ਬਾਰ ੇਨਹੀ । ”

ਖੋਤਾ ਅਤ ੇ ਟਿ ੱਡੇ
ਇਕ ਦਿ ਨ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਘਾਹ ਦ ੇਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਘਾਹ ਚਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝੱ ਟਿ ਡੱ ੇਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ 
ਗੀਤ ਗਾਉ Wਦ ੇ ਫਿ ਰਦ ੇਸੀ । ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇਉਸਦ ੇਮਨ ਵਿ ਚੱ ਟਿ ੱ ਡਿ ਆਂ ਦ ੇਗਾਣ ੇਪYਤੀ ਬੜੀ ਪYਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹ ੋਗਈ 



ਇਕ ਦਿ ਨ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਘਾਹ ਦ ੇਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਘਾਹ ਚਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝੱ ਟਿ ਡੱ ੇਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ 
ਗੀਤ ਗਾਉ Wਦ ੇ ਫਿ ਰਦ ੇਸੀ । ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕ ੇਉਸਦ ੇਮਨ ਵਿ ਚੱ ਟਿ ੱ ਡਿ ਆਂ ਦ ੇਗਾਣ ੇਪYਤੀ ਬੜੀ ਪYਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹ ੋਗਈ 
। ਇਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਖੁਸੀਆ ਂਭਰ ੇਉਸਦ ੇ ਦਿ ਲ ਵਿ ਚੱ ਵੀ ਅ ਜਿ ਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ 
ਖਿ ਆਲ ਆਇਆ ।
ਉਸਨP ਟਿ ੱ ਡਿ ਆਂ ਨੰੂ ਬੜ ੇਮਾਨ ਨਾਲ ਪੁੱ ਛਿ ਆ , “ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅਵਾਜਾ ਕਿ ਵ ੇਹਨ ? ਕੀ ਤੁਸG ਕਈੋ 
ਖਾਸ ਕਿ ਸਮ ਦਾ ਭਜੋਨ ਖਾਂਦ ੇਹ ੋ? ਜਾ ਂਤੁਸੀ ਕਈੋ ਦਵੈੀ ਰਸ ਪGਦ ੇਹ ੋਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਦ ੇ
ਅਦਭੁਤੱ ਹਨ ।”
ਟਿ ਡੱ ੇ, ਜੋ ਕਿ  ਮਖੋਲ ਕਰਨ ਦ ੇਬੜ ੇਸ਼ੁਕੀਨ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਹਾਂ , ਇਹ ਤYਲੇ ਕਰਕ ੇਹ ੈਜੋ ਅਸੀ ਹਮੋਸ਼ਾ 
ਪGਦ ੇਹਾਂ ।
ਤੂ ੰਵੀ ਪੀਕ ੇਦਖੇ ਲੈ ।” ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤC ਮਗਰC ਖੋਤਾ ਹਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਪGਦਾ ਸਿ ਵਾਏ ਤYਲੇ ਪੀਣ ਤC । 
ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੌ ਤ ੇ ਵਿ ਚਾਰਾ ਖੋਤਾ ਭੁਖੱ ਤਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰ ਗਿ ਆ ।

ਖੱਚਰ
ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਚੰਗਾ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਤC ਮਗਰC ਚੰਗਾ ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਤਕੜਾ 
ਮ ਹਿ ਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਸਿ ਰ ਉ Nਚਾ ਚੁੱਕ ਕ ੇਆਕੜ ਵਿ ਚੱ ਮਟਰਗਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਰਰੂ ਤਕੜਾ ਦੌੜਾਕ ਘੋੜਾ ਹਵੋਗੇਾ । ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਵਿ ਚੱ ਇੰਨੀ 
ਤਾਕਤ ਮ ਹਿ ਸੂਸ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿ ਨ ਉਸ ਤ ੇਕਾਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤ ੇਕਮੰ ਤ ੇ ਲਿ ਜਾਇਆ ਗਿ ਆ । ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦC ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜ ੇਬੁਝ ੇ
ਹਏੋ ਦਿ ਲ ਨਾਲ ਸਿ ਰ ਸੁੱਟ ਕ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲਗੀ , “ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਲਗ ਗਈ ਸੀ । ਆਖਰਕਾਰ 
ਮੇਰਾ ਪਿ ਤਾ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਹੀ ਸੀ” ।

ਲੰੂਬੜੀ ਅਤ ੇਬਕਰਾ
ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੂਹ ਵਿ ਚੱ ਡਿ ਗੱ ਪਈ । ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਬਹਤੁ ਡੂਘੰਾ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿ ਚC 
ਬਾਹਰ ਨਹG ਨਿ ਕਲ ਸਕੀ । ਜਦC ਉਸ ਨੰੂ ਖੂਹ ਵਿ ਚੱ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿ ਹਾਇਆ ਬੱਕਰਾ ਖੂਹ 
ਤ ੇਆਇਆ । ਬੱਕਰ ੇਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਲੰੂਬੜੀ ਖੂਹ ਵਿ ਚੱ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਗਈ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ 
ਲੱਗਾ ਕਿ  ਕੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹ ੈ? 
ਚਲਾਕ ਲੰੂਬੜੀ ਨP  ਕਿ ਹਾ , “ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਤC ਵਧੀਆ । ਆ ਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕ ੇਪੀਕ ੇਵਖੇ ਲੈ । ਇੱਥ ੇਸਾਡ ੇ
ਦਨੋਾਂ ਦ ੇਪੀਣ ਤC ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹ ੈ।”
ਤਿ ਹਾਏ ਬੱਕਰ ੇਨP ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਖੂਹ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤ ੇਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ । ਉਸ ਸਮU ਹੀ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਬੱਕੜ ੇਦੀ 
ਪਿ ੱਠ ਤ ੇਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤ ੇਉ Nਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕ ੇਉਸਦ ੇ ਸਿ ੰਗਾ ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਗਈ । ਸਿ ੰਗਾ ਤC ਫਿ ਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕ ੇਖੂਹ 
ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲ ਗਈ ।
ਮੂਰਖ ਬੱਕਰ ੇਨੰੂ ਫਿ ਰ ਪਤਾ ਚੱ ਲਿ ਆ ਕਿ  ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹ ੈ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਣ ਵਾਸਤ ੇ



ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲ ਗਈ ।
ਮੂਰਖ ਬੱਕਰ ੇਨੰੂ ਫਿ ਰ ਪਤਾ ਚੱ ਲਿ ਆ ਕਿ  ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹ ੈ। ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਣ ਵਾਸਤ ੇ
ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਪਰ ਲੰੂਬੜੀ ਤਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਲੱ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ । 
ਪਰ ਭਜੱੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੱਕਰ ੇਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , ਉਹ ਬੁੱਢ ੇਜੇ ਤਰੇ ੇ ਵਿ ਚੱ ਦਾਹੜੀ ਜਿ ੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਹੁਦੰੀ ਤਾਂ ਤੂ ੰਖੂਹ 
ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਖੂਹ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲਨ ਬਾਰ ੇਪ ਹਿ ਲਾ ਸੋਚਦਾ ।

ਬਿ ੱਲੀ, ਕੁਕੱੜ ਅਤ ੇਛੋਟੀ ਚਹੂੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿ ਹੀ ਚਹੂੀ  ਕਦ ੇਘਰ ਤC ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਸੀ ਗਈ ਤ ੇਦਨੂੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਨਹੀ ਸੀ 
ਜਾਣਦੀ । ਇਹ ਜਦC ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਈ । ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸਨP 
ਆਪਣ ੇਕਾਰਨਾ ਮਿ ਆਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੀ । ਜਦC ਮ[ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿ ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਦਜੂੇ ਵਿ ਹੜ ੇ
ਵਿ ਚੱ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਉ Nਥੇ ਮ[ ਦ ੋਅਨ`ਖ ੇਜੀਵ ਦਖੇੇ । ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿ ਆਲੂ ਤ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿ ੱਸਦਾ 
ਸੀ ਤ ੇਦਜੂਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਦਿ ਓ ਸੀ । ਤੂ ੰਉਸਨੰੂ ਦੇ ਖਿ ਆ ਹਵੋਗੇਾ ।
ਉਸਦ ੇ ਸਿ ਰ ਉ Nਪਰ ਅਤ ੇਗਰਦਨ ਮੂਹਰ ੇਕਚੇੱ ਮਾਸ ਦ ੇਟਕੁੜ ੇਟਗੰ ੇਹਏੋ ਸੀ । ਉਹ ਬਹਤੁ ਬੇਚੈਨ ਤੁ ਰਿ ਆ ਫਿ ਰਦਾ 
ਸੀ ਤ ੇਧਰਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਹੁਦੰਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਜਿ ਉ W ਹੀ ਉਸਨP ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨP ਆਪਣਾ ਤਿ ਖੱਾ 
ਮੂੰਹ ਖੋ ਲਿ ਆ ਜਿ ਵU ਮੈਨੰੂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਿ ਗਲਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹਵੋ ੇਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣ ੇਪਾ ਸਿ ਆਂ ਤ ੇਜੋਰ ਜੋਰ 
ਦੀ ਮਾਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤ ੇਆਪਣ ੇਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕ ੇਇੰਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਮ[ ਬਹਤੁ ਡਰ ਗਈ ।
ਕੀ ਤੁਸੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦ ੇਹ ੋ ਕਿ  ਜਿ ਸ ਬਾਰ ੇਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਚਹੂੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ , ਇਹ ਹਰੋ ਕਈੋ 
ਨੀ ਸੀ ਸਗC ਪਾਲਤੂ ਕੁਕੱੜ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਚਹੂੀ ਨP ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਖਿ ਆ ਸੀ ।
ਚਹੂੀ ਕ ਹਿ ਦੰੀ ਰਹੀ ਜੇ ਉ Nਥੇ ਉਹ ਭਿ ਆਨਕ ਦਿ ਓ ਨਾ ਹੁਦੰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਢੱ ਲ[ਦੀ ਜੋ 
ਦਖੇਣ ਵਿ ਚੱ ਬੜਾ ਚੰਗਾ  ਦਿ ਆਲੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ । ਉਸਦ ੇਸੰਘਣੀ , ਕੂਲੀ ਜੱਤ ਸੀ , ਚਿ ਹਰਾ ਬਹਤੁ ਸੁਹਣਾ ਸੀ , 
ਦਖੇਣ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸੁਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ।
ਬੇਸ਼ਕ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਤਜ਼ੇ ਚਮਕ ਸੀ । ਜਦC ਉਹ ਮੇਰ ੇਵਲੱ ਵਖੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਹਣੀ 
ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਹਿ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤ ੇਮੇਰ ੇਵਲੱ ਦਖੇ ਕ ੇਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਦਿ ਓ ਜਿ ਸ ਵਾਰ ੇਮ[ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਦੱ ਸਿ ਆ ਹ ੈ, ਉਸ ਨP ਇੰਨੀ ਜੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਕਿ  ਮ[ 
ਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਜੱ ਗਈ ।
ਮਾਂ ਚਹੂੀ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ , ਜਿ ਸਨੰੂ ਤੂ ੰਸੁਹਣਾ ਤ ੇ ਦਿ ਆਲੂ ਜੀਵ ਕ ਹਿ ਦੰੀ ਹ ੈਉਹ ਹਰੋ ਕਈੋ ਨਹੀ ਸੀ 
ਬਲ ਕਿ  ਇੱਕ ਬਿ ੱਲੀ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਦਿ ਆਲੂ ਦਿ ਖੱ ਪਿ ੱਛੇ ਉਸਦਾ ਸਾਡ ੇਸਭ ਲਈ ਜੁਲਮ ਛਿ ਪਿ ਆ ਪਿ ਆ ਹ ੈ। 
ਦਜੂਾ ਜੀਵ ਜਿ ਸ ਵਾਰ ੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹ ੈਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸੀ ਜਿ ਸਨP ਤਨੰੂੈ  ਨੁਕਸਾਨ ਨਹG ਪਹੁਚੰਾਉਣਾ ਸੀ । ਜਿ ਥC 
ਤਕੱ ਬਿ ੱਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹ ੈ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਖਾਂਦੀ ਹ ੈ।
ਸੋ ਤੂ ੰਪYਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਕਿ  ਤਰੇੀ ਜਾਣ ਬਚ ਗਈ । ਜਿ ੰਨਾ ਦਰੇ ਤੂ ੰਜੀਵU ਅੱਗੇ ਤC ਕਦ ੇਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿ ਖੱ ਤC ਅੰਦਾਜਾ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿ  ਉਹ ਕਿ ਹ ੋ ਜਿ ਹ ੇਹਨ ।”



ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿ ਖੱ ਤC ਅੰਦਾਜਾ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿ  ਉਹ ਕਿ ਹ ੋ ਜਿ ਹ ੇਹਨ ।”

ਬ ਘਿ ਆੜ ਅਤ ੇਆਜੜੀ
ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਭਡੇਾਂ ਦ ੇਇੱਜੜ ਵਲੱ ਲੰਬੇ ਸਮU ਤC ਘਾਤ ਲਾ ਕ ੇਬੈਠਾ ਸੀ । ਆਜੜੀ ਉਸਤC ਛੋਟ ੇਲੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ 
ਉਤਸੁਕਤਾ ਤ ੇ ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਦੀ 
ਕਈੋ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਸਗC ਉਹ ਇਉ ਦਿ ਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਆਜੜੀ ਦੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 
ਵਿ ਚੱ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਆਜੜੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਰਪੂ ਵਿ ਚੱ ਦਖੇਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਹ ਭੁਲੱ 
ਹੀ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਰੂ ਸੁਨPਹਾ ਦਣੇ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰ ੇਇੱਜੜ 
ਨੰੂ ਬ ਘਿ ਆੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿ ਆ । ਜਦC ਉਹ ਵਾ ਪਿ ਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 
ਪਈਆਂ ਸੀ ਤ ੇਕੁਝ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕ ੇਲੈ ਗਿ ਆ । ਆਜੜੀ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਸਨP ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਯਕੀਨ 
ਕਿ ਉ W ਕੀਤਾ ।

ਮੋਰ ਅਤ ੇਬਗਲਾ
ਇਕ ਮੋਰ ਹਕੰਾਰ ਨਾਲ ਭ ਰਿ ਆ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਇੱਕ ਬਗਲੇ ਨੰੂ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ, “ ਦਖੇ ਤਰੇ ੇਕਲੋ 
ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹ ੈ? ਮੇਰੀ ਪੂਛ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਤਰਗੰੀ ਤ ੇਸੁਹਣੀ ਹ ੈਜਦC ਕਿ  ਤਰੇ ੇ
ਖੰਭ ਮਿ ੱਟੀ ਵਰਗੇ ਰਗੰ ਦ ੇਹਨ ।”
ਬਗਲੇ ਨP ਆਪਣ ੇਚੌੜ ੇਖੰਭ ਫੈਲਾਏ ਤ ੇਸੂਰਜ ਵਲੱ ਉ Nਡ ਗਿ ਆ ਤ ੇਮੋਰ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮੇਰ ੇ ਪਿ ੱਛੇ ਆ , ਜੇ 
ਆ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ।” ਮੋਰ ਧਰਤੀ ਤ ੇਹੀ ਖੜਾ ਰ ਹਿ  ਗਿ ਆ ਜਿ ਵ ੇਪਾਲਤੂ ਪੰਛੀ ਰ ਹਿ ਦੰ ੇਹਨ  ਬਗਲਾ ਅਜਾਦੀ 
ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਉ Nਚੀ ਉ Nਡ ਗਿ ਆ ।..

ਕਿ ਸਾਨ ਅਤ ੇਬਗਲੇ
ਕੁਝ ਬਗ ਲਿ ਆਂ ਨP ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਨ ਨੰੂ ਵਡੱਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁਦੰ ੇਹਏੋ ਦੇ ਖਿ ਆ । ਜਦC ਕਿ ਸਾਨ ਨP ਵਾਹਣੁ ਦਾ ਕਮੰ ਖਤਮ 
ਕਰ ਲਿ ਆ ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਉਨ>ਾਂ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ>ਾਂ 
ਲਈ ਵਡੱੀ ਪਾਰਟੀ ਹਵੋਗੇੀ ।
ਕਿ ਸਾਨ ਨP ਜਦC ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮੰ ਮੁਕਾਇਆ , ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਪਿ ਛC ਬਗਲੇ ਉ Nਡ ਕ ੇਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਚਲੇ 
ਗਏ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬੀਜ ਖਾਣ ਲੱਗੇ । ਕਿ ਸਾਨ ਨੰੂ ਬਗ ਲਿ ਆਂ ਦ ੇਕਾਰ ੇਦਾ ਪਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਲੇਲ 
ਲੈ  ਕ ੇਖੇਤ ਆ ਗਿ ਆ । ਪਰ ਉਹ ਘਰC ਗੁਲੇਲ ਵਿ ਚੱ ਪਾ ਕ ੇਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਭੁਲੱ ਗਿ ਆ । ਉਹ 
ਬਗ ਲਿ ਆ ਂਨੰੂ ਗੁਲੇਲ ਹਵਾ ਵਿ ਚੱ ਘੁੰਮਾ ਕ ੇਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕ ੇਹੀ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ । ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਪ ਹਿ ਲ  
ਤਾਂ ਬਗਲੇ ਡਰ ਕ ੇਉ Nਡ ਗਏ । ਪਰ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚC ਕਿ ਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀ 
ਵਜੱੀ ਤ ੇਨਾ ਹੀ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਹਵਾ ਵਿ ਚC ਪੱਥਰ ਡਿ ਗੱਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤ ੇਲਫਜਾਂ ਦਾ ਤਾ ਕੀ ਸੀ । ਇਹ ਕਿ ਹੜਾ 
ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨ ਦੀ ਬਿ ਨ>ਾਂ ਪYਵਾਹ ਕਰ ੇ ਫਿ ਰ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਬੀਜ ਚਗੁਣ ਲੱਗ 
ਪਏ । ਹਣੁ ਕਿ ਸਾਨ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਕਈੋ ਹਰੋ ਢਗੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵਗੇਾ  । ਉਹ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 



ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨ ਦੀ ਬਿ ਨ>ਾਂ ਪYਵਾਹ ਕਰ ੇ ਫਿ ਰ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਬੀਜ ਚਗੁਣ ਲੱਗ 
ਪਏ । ਹਣੁ ਕਿ ਸਾਨ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਕਈੋ ਹਰੋ ਢਗੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵਗੇਾ  । ਉਹ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 
ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਨਾਜ਼ ਤਾ ਬਚ ਜਾਵ ੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨP ਗੁਲੇਲ ਵਿ ਚੱ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਬਗਲੇ ਮਾਰ 
ਦਿ ੱਤ ੇ। ਕਿ ਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ>ਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਿ ਨ ਤC ਬਾਅਦ ਬਗਲੇ ਉਸਦ ੇਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਕਦ ੇਨਾ ਗਏ ।

ਕਿ ਸਾਨ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਪੁੱਤਰ
ਇੱਕ ਬੁੱਢ ੇਅਮੀਰ ਕਿ ਸਾਨ ਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਹਣੁ ਜਿ ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿ ੰਦਾ ਨਹੀ ਰਹਗੇਾ । ਉਸਨP ਆਪਣ ੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕਲੋ ਬੁਲਾਇਆ ।
ਉਸਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਪੁਤਰC , ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਵਡੱ ੇਵਡੇ ਰਿ ਆਂ ਤC 
ਮਿ ਲੀ ਹ ੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਿ ਸੇ ਵੀ ਤਰ>ਾ ਂਛੱਡ ਕ ੇਨਾ ਜਾਇਓ । ਇਸ ਵਿ ਚੱ ਕਿ ਸੇ ਥਾਂ ਤ ੇਬਹਤੁ ਵਡੱਾ  ਖ਼ਜਾਨਾ 
ਲੁਕਇੋਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਬਿ ਲਕੁਲ ਠੀਕ ਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹG ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿ ਚੱ ਹ ੈਜਰਰੂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਰਰੂ ਮਿ ਲੇਗਾ । ਇਸ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸG ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਣੇੀ ਤ ੇਕਈੋ ਥਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਲੇੱ ਨਾ ਛੱ ਡਿ ਓ 
।”
ਕਿ ਸਾਨ ਮਰ ਗਿ ਆ । ਉਸਨੰੂ ਕਬਰ ਵਿ ਚੱ ਪਾਉਣ ਤC ਛੇਤੀ ਮਗਰC ਉਸਦ ੇਲੜ ਕਿ ਆਂ ਨP ਆਪਣ ੇਖੇਤ ਨੰੂ ਕਹੀਆਂ 
ਕੁਦਾ ਲਿ ਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤਾ  । ਉਨ>ਾਂ ਨP ਕਈੋ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ , ਜੋ ਨਾ 
ਪੁੱਟੀ ਹਵੋ ੇ। ਉਨ>ਾਂ ਨP ਸਾਰ ੇਖੇਤ ਨੰੂ ਦ ੋ ਤਿ ਨੰ ਵਾਰ ਪੁੱ ਟਿ ਆ ।
ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਦੱ ਬਿ ਆ ਹਇੋਆ ਕਈੋ ਸੋਨਾ ਨਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਪਰ ਹਾੜੀ ਵਲੇੇ ਉ Nਥੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲC ਸਭ ਤC ਵਧੱ ਧਨ 
ਪYਾਪਤ ਹਇੋਆ । ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ  ਜਿ ਹੜਾ ਖਜਾਨਾ ਉਨ>ਾਂ ਦਾ ਪਿ ਤਾ ਕ ਹਿ ਦੰਾ ਸੀ , ਉਹ ਇਸ ਭਰਪੂਰ 
ਫਸਲ ਤC ਪYਾਪਤ ਹਇੋਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹ ੈ। ਅਤ ੇਉਨ>ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿ ਹਨਤ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਖਜਾਨਾ ਛੁ ਪਿ ਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈ।

ਦ ੋਬਰਤਨ
ਮਿ ੱਟੀ ਅਤ ੇਤਾਂਬੇ ਦ ੇਦ ੋਬਰਤਨ ਭਠੱੀ ਉ Nਪਰ ਪਏ ਸੀ । ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਤਾਂਬੇ ਦ ੇਬਰਤਨ ਨP ਮਿ ੱਟੀ ਦ ੇਬਰਤਨ ਨੰੂ 
ਸਲਾਹ ਦਿ ੱਤੀ ਕਿ  ਆਪਾਂ ਦਵੋ ੇਇੱਕਠP ਇਥC ਦਰੂ ਦਨੁੀਆਂ ਦਖੇਣ ਚੱਲੀਏ । ਪਰ ਮਿ ੱਟੀ ਦ ੇਬਰਤਨ ਨP ਇਹ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇ
ਹਏੋ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ  ਮੇਰ ੇਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦ ੇਨPੜ ੇ ਕਿ ਸੇ ਖੂੰਝ ੇ ਵਿ ਚੱ ਬੈਠP ਰ ਹਿ ਣਾ ਹੀ ਸਿ ਆਣਪ ਹ ੈ। ਮ[ ਤਾਂ 
ਥੋੜ ੇ ਜਿ ਹ ੇਨਾਲ ਹੀ ਟਟੁ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਤਨੰੂੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹ ੈ ਕਿ  ਮ[ ਕਿ ਨੰਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹਾਂ । ਥੋੜੀ 
ਜਿ ਹੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮ[ ਟਕੁੜ ੇਟਕੁੜ ੇਹ ੋਜਾਵਾਂਗਾ ।”
ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਘਰ ਨਹG ਰ ਹਿ ਣ ਦਣੇਾ । ਮ[ ਤਰੇਾ ਪੂਰਾ ਖਿ ਆਲ ਰਖੱਾਂਗਾ । ਜੇਕਰ 
ਤਨੰੂੈ ਕਈੋ ਸਖਤ ਚੀਜ ਮਿ ਲੀ ਤਾ ਂਮ[ ਵਿ ਚਕਾਰ ਆ ਕ ੇਤਨੰੂੈ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ । ਇਸਤ ੇ ਮਿ ੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਾਣ ਲਈ 
ਮੰਨ ਗਿ ਆ । ਦਨੋ ̀ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ । ਪਾਸੇ ਮਾਰਦ ੇਕਦ ੇਦ ੋਕਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦ ੇਦ ੋਕਦਮ ਉਸ ਪਾਸੇ । 
ਉ Nਛਲਦ ੇਕੁਦੱਦ ੇਇੱਕ ਦਜੁ ੇ ਵਿ ਚੱ ਵਜੱਦ ੇਤੁਰ ੇਗਏ ।
ਮਿ ੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅ ਜਿ ਹਾ ਸਾਥ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸ ਕਿ ਆ । ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ  ਮਿ ੱਟੀ ਦ ੇ
ਭਾਂਡ ੇ ਵਿ ਚੱ ਤY ੜੇ ਆ ਗਈ ਤ ੇਅਗਲੇ ਹਝਕੋ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਹਜਾਰਾ ਟਕੁੜ ੇਹ ੋਗਏ ।



ਭਾਂਡ ੇ ਵਿ ਚੱ ਤY ੜੇ ਆ ਗਈ ਤ ੇਅਗਲੇ ਹਝਕੋ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਹਜਾਰਾ ਟਕੁੜ ੇਹ ੋਗਏ ।

ਬੱਤਖ ਅਤ ੇਸੋਨV ਦਾ ਆਂਡਾ
ਇੱਕ ਪੇਡੂ ਆਦਮੀ ਕਲੋ ਇੱਕ ਅਨ`ਖੀ ਬੱਤਖ ਸੀ । ਤੁਸG ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀ ਲਾ ਸਕਦ ੇਜਦC ਉਹ ਉਸਦ ੇਖੁੱਡ ੇਕਲੋ 
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ ਰਜੋ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਮਕਦਾ ਸੋਨP ਦਾ ਆਂਡਾ ਮਿ ਲਦਾ ।
ਪUਡੁ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸੋਨP ਦ ੇਆਂਡ ੇਬਜਾਰ ਵਿ ਚੱ ਵਚੇ ਦਿ ਦੰਾ ਤ ੇਅਮੀਰ ਹਣੋ ਲੱਗਾ । ਪਰ ਥੋੜ ੇਸਮU ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ 
ਬੇਸਬਰਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਬੱਤਖ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਨP ਦਾ ਆਂਡਾ ਦਿ ਦੰੀ ਸੀ । ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਨਹG 
ਹ ੋ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਫਿ ਰ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਜਦC ਆਪਣ ੇਪੈਸੇ ਗਿ ਣਕ ੇਹ ਟਿ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖਿ ਆਲ ਆਇਆ ਕਿ  ਕਿ ਉ W 
ਨਾ ਉਹ ਬੱਤਖ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕ ੇਸਾਰ ੇਆਂਡ ੇਇਕ ੋਵਾਰ ਪYਾਪਤ ਕਰ ਲਵ ੇਤ ੇਵਚੇ ਕ ੇਅਮੀਰ ਹ ੋਜਾਵ ੇ। ਸੋ ਉਸਨP 
ਲਾਲਚਵਸੱ ਬੱਤਖ ਦਾ ਪੇਟ ਕਟੱ ਦਿ ੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਂਡਾ ਨਾ ਮਿ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਸਨP ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ 
ਬੱਤਖ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿ ੱਤੀ ।

ਲੜ ਰਹ ੇਬਲਦ ਅਤ ੇਡਡੂੱ
ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਜਿ ਸ ਦ ੇਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਦਲ ਸੀ , ਦ ੋਬਲਦ ਭਿ ਆਨਕ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਡਡੂੱ 
ਜਿ ਸਨP ਉਨ>ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਿ ਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦਖੇੀ । ਉਹ ਬੁਰੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕਬੰਣ ਲੱਗਾ ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦ ੇਡਡੂੱ  ਨP ਉਸ ਬੁੱਢ ੇਡਡੂੱ ਤC ਪੁ ਛਿ ਆ , “ ਤੂ ੰ ਕਿ ਸ ਤC ਡਰ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।” ਬੁੱਢ ੇਡਡੂੱ ਨP ਉ Nਤਰ 
ਦਿ ੱਤਾ , “ਕੀ ਤੂ ੰਦਖੇਦਾ ਨਹG ਕਿ  ਬਲਦ ਤ ੇਕੁਟੱ ਪੈ ਰਹੀ ਹ ੈ। ਉਸਨੰੂ ਦਜੁਾ ਬਲਦ ਇੱਧਰ ਦਲਦਲ ਵਲੱ ਨੰੂ ਧੱਕੀ 
ਆ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ। ਅਸੀ ਚਿ ੱਕੜ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਉਨ>ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਿ ੱਧੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ।”  ਬੁੱਢ ੇਡਡੂੱ ਦਾ ਕਿ ਹਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹਇੋਆ । 
ਕੁੱ ਟਿ ਆ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਬਲਦ ਧੱ ਕਿ ਆ ਹਇੋਆ ਚਿ ੱਕੜ ਵਿ ਚੱ ਵੜ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸਦ ੇਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕ ੇਡਡੂੱ ਮਰ ਗਏ 
।

ਚਹੂਾ ਅਤ ੇ ਨਿ ੳਲਾ
ਇੱਕ ਛੋਟ ੇਭੁਖੱੇ ਚਹੂ ੇਨP ਦਾ ਣਿ ਆ ਦੀ ਟਕੋਰੀ ਤਕੱ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿ ਆ । ਟਕੋਰੀ ਦ ੇਪਾ ਸਿ ਆਂ ਤ ੇਬਣਾਇਆ ਰਾਹ 
ਇੰਨਾ ਭੀੜਾ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਉਸ ਵਿ ਚC ਮਸਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਕ ੇਲੰਘਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਟਕੋਰੀ ਵਿ ਚੱ ਪਏ 
ਦਾ ਣਿ ਆ ਕਰਕ ੇਉਸਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾ ਉਠਦਾ ਸੀ ਤ ੇਉਸਨP ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿ ਆ । ਜਦC 
ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਟਕੋਰੀ ਵਿ ਚੱ ਪਹੁਚੰਨ ਵਿ ਚੱ ਕਾਮਯਾਬ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਬ ਰਿ ਆ ਵਾਂਗ ਦਾਣ ੇਖਾਣ ਲੱ ਗਿ ਆ 
ਤ ੇਉਸ ਦਾ ਢਿ ੱਡ ਪਾਟਨ ਤ ੇਆ ਗਿ ਆ । ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਜਿ ੱਡਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿ ਆ ਉਸ ਤC ਤਿ ਗੱਣਾ ਮੋਟਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ 
। ਜਦC ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ>ਾ ਰਜੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਧੱਕ ਕ ੇਉਸ ਮੋਰੀ ਵਲੱ ਕ ਰਿ ਆ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚC ਦੀ 
ਉਹ ਟਕੋਰੀ ਵਿ ਚੱ ਵ ੜਿ ਆ ਸੀ । ਉਸਨP ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲਨ ਦੀ ਬਹਤੁ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕਰੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ 
ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਇਸ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਿ ਆ ਤ ੇ ਸਿ ਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਿ ਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਸ ਕਿ ਆ । ਕੁਝ ਬਹਤੁਾ ਖਾਣ ਦੀ 
ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰਕ ੇਕੁਝ ਉਥC ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲਨ ਦ ੇ ਫਿ ਕਰ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਇੰਨ>ਾਂ ਉਦਾਸ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਰਣੋ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।
ਉਸ ਵਲੇੇ ਉਥੇ ਇਕ ਨਿ ਓਲਾ ਆਇਆ । ਉਸਨੰੂ ਸਾਰੀ ਸ ਥਿ ਤੀ ਉਸ ਵਲੇੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ 



ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰਕ ੇਕੁਝ ਉਥC ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲਨ ਦ ੇ ਫਿ ਕਰ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਇੰਨ>ਾਂ ਉਦਾਸ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਰਣੋ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।
ਉਸ ਵਲੇੇ ਉਥੇ ਇਕ ਨਿ ਓਲਾ ਆਇਆ । ਉਸਨੰੂ ਸਾਰੀ ਸ ਥਿ ਤੀ ਉਸ ਵਲੇੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ 
ਲੱ ਗਿ ਆ , “ ਮੇਰ ੇਦੋਸਤ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ। ਤੂ ੰ ਢਿ ੱਡ ਭਰਨ ਤC ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਈ ਗਿ ਆ 
ਹਣੁ ਤਨੰੂੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰ ਹਿ ਣਾ ਪਵਗੇਾ ਜਿ ੰਨੀ ਦਰੇ ਤਕੱ ਤੂ ੰਪ ਹਿ ਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਤਲਾ ਨਹੀ ਹ ੋਜਾਂਦਾ । ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ । ਤਰੇ ੇ
ਵਾਸਤ ੇਤਰੇ ੇਕਲੋ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਹ ੈ।” ਵਿ ਚਾਰ ੇਚਹੂ ੇਨੰੂ ਬਸ ਇਹ ੋਹਮਦਰਦੀ ਮਿ ਲੀ ।

ਕਿ ਸਾਨ ਅਤ ੇਸੱਪ
ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਸਵਰੇ ਨੰੂ ਕਿ ਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਧਰਤੀ ਤ ੇਠੰਡ ਨਾਲ ਜੰ ਮਿ ਆ ਤ ੇਆਕ ੜਿ ਆ ਇੱਕ ਸੱਪ 
ਪਿ ਆ ਸੀ । ਕਿ ਸਾਨ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ  ਸੱਪ ਕਿ ਨੰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਉਸਨP ਇਸਨੰੂ ਚੁੱਕ 
ਲਿ ਆ ਤ ੇਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿ ਚੱ ਨਿ ੱਘ ਦ ੇਕ ੇਉਸਨੰੂ ਦਆੁਰਾ ਜਿ ੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕੀਤੀ । ਸੱਪ ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਠੀਕ ਹ ੋ ਗਿ ਆ । ਜਦC ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨP ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦ ੇਡਗੰ ਮਾ ਰਿ ਆ ਜਿ ਸਤ ੇਉਸਤ ੇ
ਇੰਨੀ ਮਿ ਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਸੀ । ਉਸਦਾ ਡਗੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ  ਕਿ ਸਾਨ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਉਹ ਹਣ ਬਚ ਨਹG 
ਸਕਦਾ । ਮਰਨ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਉਸਨP ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਖੜ> ੇਲੋਕਾਂ ਨੂ ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਮੇਰੀ ਕਿ ਸਮਤ ਤ ੋ ਸਿ ਖੋ । ਕਦ ੇਦੁਸ਼ਟ 
ਤ ੇਤਰਸ ਨਾ ਕਰ ੋ।

ਬਿ ਮਾਰ ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗਾ
ਇੱਕ ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗਾ ਬਿ ਮਾਰ ਹ ੋ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹਤੁ ਆਪਣਾ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਤC ਮਗਰC ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਅਰਾਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਾਫ਼ ਜਗ>ਾ ਦਖੇਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਉ Nਥੇ ਲੇਟ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਕਦC ਠੀਕ ਹਵੋ ੇ। 
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨP ਉਸਦੀ ਬਿ ਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸੁ ਣਿ ਆ ਤ ੇਉਸਦੀ ਸਿ ਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ । ਉਹ ਵੀ ਸਾਰ ੇਭੁਖੱੇ ਸੀ ਤ ੇ
ਬਾਰ ਸਿ ੰਗੇ ਦ ੇਆਸ ੇਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤ ੇ ਜਿ ਵU ਕਿ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਾਜਾ ਹ ੋਹੀ ਗਿ ਆ ਹਵੋਗੇਾ ਕਿ  
ਬਿ ਮਾਰ ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁਖੱਾ ਮਰ ਗਿ ਆ ।

ਚਰਵਾਹਾ ਤ ੇਭਡੇਾਂ
ਇੱਕ ਠੰਡ ੇਤੂਫਾਨੀ ਦਿ ਨ ਠੰਡ ਤC ਬਚਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿ ਚੱ ਲੈ ਗਿ ਆ । 
ਉ Nਥੇ ਹਰੋ ਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਭਡੇਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹਈੋਆਂ ਸੀ । ਚਰਵਾਹਾਂ ਉਨ>ਾਂ ਭਡੇਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣ ੇ
ਇੱਜੜ ਵਿ ਚੱ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨP ਜੰਗਲੀ ਭਡੇਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੰੂ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਆਪਣ ੇ
ਇੱਜੜ ਨੰੂ ਸਿ ਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਦਿ ੱਤਾ ਕਿ  ਬੱਸ ਉਹ ਜਿ ੰਦਾ ਰ ਹਿ  ਸਕ ੇ। ਜਦC ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤਾਂ 
ਚਰਵਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿ ਆ । ਜੰਗਲੀ ਭਡੇਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤ ੇਇੱਧਰ ਉ Nਧਰ ਭਜੱ 
ਗਈਆਂ ।
ਚਰਵਾਹਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮ[ ਇੰਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਭਡੇਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿ ਦੰਾ ਰਿ ਹਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ 
ਮੇਰੀਆ ਇੰਨੀਆ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨP ।”



ਚਰਵਾਹਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮ[ ਇੰਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਭਡੇਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿ ਦੰਾ ਰਿ ਹਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ 
ਮੇਰੀਆ ਇੰਨੀਆ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨP ।”
ਜੰਗਲੀ ਭਡੇਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਤੂ ੰਇਹ ਆਸ ਨ ਰਖੱ ਕਿ  ਅਸG ਤਰੇ ੇਇੱਜੜ ਵਿ ਚੱ ਰਲਾਂਗੇ । ਸਾਨੰੂ 
ਪਤਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਬਾਅਦ ਵਿ ਚੱ ਤੂ ੰਸਾਡ ੇਨਾਲ ਕਿ ਹ ੋ ਜਿ ਹਾ ਵਿ ਵਹਾਰ ਕਰਗੇਾ ।”

ਬਿ ੱਲੀ ਅਤ ੇਪੰਛੀ
ਇੱਕ ਬਿ ੱਲੀ ਦਿ ਨ` ਦਿ ਨ ਬਹਤੁ ਕਮਜੋਰ ਹ ੋਰਹੀ ਸੀ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਹਵੋਗੇਾ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਖਾਣ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਸੀ ਮਿ ਲਦਾ । ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਸਨP ਸੁ ਣਿ ਆ ਕਿ  ਗਵਾਂਢ ਵਿ ਚੱ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਬਿ ਮਾਰ ਪਏ ਹਨ ਤ ੇ
ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨP ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤ ੇਹਥੱ ਵਿ ਚੱ ਚਮੜ ੇਦਾ ਬਕਸਾ 
ਫ ੜਿ ਆ । ਉਸ ਨP ਪੰਛੀਆਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕ ੇਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ । ਪੰਛੀਆਂ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਮੋਰੀ ਵਿ ਚC 
ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿ ੱਲੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ । ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਦੀ ਸਿ ਹਤ ਕਿ ਵU ਹ ੈ? ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦ ੇਕ ੇਬਹਤੁ 
ਖੁਸ਼ੀ ਮਿ ਲੇਗੀ । ਪੰਛੀ ਹਸੱ ਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ “ ਵਾਹ ਵਾਹ ! ਤੂ ੰਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹ ੈ। ਅਸG ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤ ੇ
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤਰੇਾ ਧੰਨਵਾਦ । ਤਰੇਾ ਹਰੋ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੂ ੰਇਥC ਦਰੂ ਚਲੀ ਜਾਵ ੇ।

ਕੁਤੱਾ ਅਤ ੇਘੋਗਾ
ਇੱਕ ਕੁਤੱਾ ਆਂਡ ੇਖਾਣ ਦਾ ਬਹਤੁ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸੀ । ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਮੁਰਗੀ ਦ ੇਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਸੀ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ 
ਉਹ ਬਹਤੁ ਲਾਲਚੀ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤ ੇਖੋਲ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆਂਡ ੇ ਨਿ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿ ਨਾਰ ੇਘੁੰਮਦਾ ਫਿ ਰਦਾ ਸੀ । ਉਥੇ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਘੋਗਾ ਦਿ ਸਿ ਆ । ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੀ 
ਦਰੇ ਚ ਹੀ ਘੋਗਾ ਸਮੇਤ ਖੋਲ ਉਸਨP ਖਾ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਹ ਉਸਦ ੇਪੇਟ ਵਿ ਚੱ ਚਲਾ ਗਿ ਆ ।
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਹਵੋਗੇਾ ਕਿ  ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਤੱ ੇਦ ੇਪੇਟ ਵਿ ਚੱ ਦਰਦ ਹਣੋ ਲੱਗ ਪਿ ਆ ।
ਉਸਨP ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹੁਦੰ ੇ ਕਿ ਹਾ , “ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲ ਚੀਜਾਂ ਆਂਡ ੇਨਹG ਹੁਦੰੀਆਂ 
।”

ਤਿ ਨੰ ਢਠੱV ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤਿ ਨੰ ਢੱ ਠਿ ਆਂ ਨੰੂ ਘਾਹ ਖਾਂਦ ੇਵਖੇ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਨP ਉਨ>ਾਂ ਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ 
ਉਹ ਸਾਰ ੇ ਮਿ ਲ ਜੁਲ ਕ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇਸੀ ਤ ੇਇੱਕਠP ਹ ੋਕ ੇਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਭਜਾ ਦਿ ਦੰ ੇਸੀ । ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇਖਾਣ ਦੀ ਕਈੋ 
ਆਸ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਤਿ ਨੰਾ ਂਇੱਕ ਠਿ ਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਸ਼ੇਰ ਖੇਤ ਤC ਦਰੂ ਨਹG ਸੀ 
ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਜੋਨ ਦਖੇਣ ਤC ਨਹੀ ਹਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਪYਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਸੀ ।
ਫਿ ਰ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਨ>ਾ ਂਢੱ ਠਿ ਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹ ੋਗਈ । ਭੁਖੱੇ ਸ਼ੇਰ ਨP ਜਦC ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਖੇੀ ਤਾਂ ਆਦਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਬੁੱਲਾਂ ਤ ੇਜੀਭ ਫੇਰੀ । ਉਸਨP ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਤਿ ਨੰP ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਤC ਦਰੂ ਦਰੂ ਖੇਤ ਦ ੇ ਤਿ ਨੰ 



ਫਿ ਰ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਨ>ਾ ਂਢੱ ਠਿ ਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹ ੋਗਈ । ਭੁਖੱੇ ਸ਼ੇਰ ਨP ਜਦC ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਖੇੀ ਤਾਂ ਆਦਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਬੁੱਲਾਂ ਤ ੇਜੀਭ ਫੇਰੀ । ਉਸਨP ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਤਿ ਨੰP ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਤC ਦਰੂ ਦਰੂ ਖੇਤ ਦ ੇ ਤਿ ਨੰ 
ਕਿ ਨਾ ਰਿ ਆ ਤ ੇਖੜ> ੇਸੀ । 
ਹਣੁ ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮU ਇੱਕ ਢਠੱP ਤ ੇਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਮੰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਤ ੇਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ 
ਲੱਗਾ ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਵੇਤਾ ਤ ੇਲੱਕੜਹਾਰਾ
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਛਪੱੜ ਦ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਖੜ ੇਦਰਖਤ ਤ ੋਲੱਕੜਾ ਕਟੱ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਸ਼ਾਮ ਦਾ 
ਵਲੇਾ ਸੀ ਤ ੇ ਦਿ ਨ ਦ ੇਕਮੰ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਥੱ ਕਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਉਹ ਸਵਰੇ ੇਸੂਰਜ ਚੜl ਵਲੇੇ ਤ ੋਲੱਕੜਾ ਕਟੱ 
ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ>ਾ ਂਨਹੀ ਚੱਲ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਵਿ ਚC 
ਤਿ ਲਕ ਕ ੇਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਡਿ ਗੱ ਪਿ ਆ । ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਬੜਾ ਦਖੁੀ ਹਇੋਆ । ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ੋਇੱਕ 
ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿ ਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜੋੀ ਰਟੋੀ ਕਮਾਉ Wਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਕਲੋ ਹਰੋ ਕੁਹਾੜਾ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ 
ਨਹੀ ਸਨ । ਜਦC ਉਹ ਆਪਣ ੇਹਥੱ ਮਲ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤ ੇਰ ੋ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚC ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਵੇਤਾ ਉਸ ਕਲੋ 
ਆਇਆ ਤ ੇਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹ ੈ। ਲੱਕੜਹਾਰ ੇਨP ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ  ਨੰੂ ਦੱਸ ਦਿ ੱਤੀ ਜੋ ਉਸ 
ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ । ਦਿ ਆਲੂ ਦਵੇਤ ੇਨP ਉਸ ਵਲੇੇ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰੀ । ਜਦC ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੋ ਬਾਹਰ 
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਵਿ ਚੱ ਸੋਨP ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀ । ਇਹ ਦਿ ਖਾਕ ੇਉਸਨP ਲੱਕੜਹਾਰ ੇਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ , “ ਕੀ ਇਹ 
ਤਰੇਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹ ੈ? ”
ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ, “ ਨਹG , ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀ। ”
ਦਵੇਤ ੇਨP ਸੋਨP ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿ ਨਾਰ ੇਤ ੇਰਖੱ ਕ ੇ ਫਿ ਰ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਂਦੀ  ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ 
ਕਢੱ ਲਿ ਆਇਆ ਤ ੇਲੱਕੜਹਾਰ ੇਨੰੂ ਫਿ ਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  “ ਕੀ ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹ ੈ?“ਲੱਕੜਹਾਰ ੇਨP 
ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿ ੱਤੀ ਤ ੇ ਕਿ ਹਾ ਉਸਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਾ ਸਧਾਰਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲਾ ਹ ੈ। ਦਵੇਤ ੇਨP ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿ ਰ 
ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤ ੇਉਸਦਾ ਗੁਆ ਚਿ ਆ ਹਇੋਆ ਕੁਹਾੜਾ ਬਾਹਰ ਲਿ ਆਇਆ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਆਪਣਾ 
ਕੁਹਾੜਾ ਦਖੇ ਕ ੇਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਇੋਆ ।ਉਸਨP ਲੱਕੜਹਾਰ ੇਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਹ ੋਕ ੇਇਨਾਮ ਵਜC ਤਿ ਨੰP ਕੁਹਾੜ ੇਦ ੇ ਦਿ ੱਤ ੇ।
ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਲੈ ਕ ੇ ਪਿ ੰਡ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸਨP ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿ ੰਡ ਵਾ ਲਿ ਆ ਨੰੂ ਦੱਸੀ । ਉਸ ਪਿ ੰਡ ਕਈ 
ਲੱਕੜਹਾਰ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇਸਨ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ>ਾ ਂਦਵੇਤ ੇਤC  ਕੁਹਾੜ ੇਪYਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਗਏ ਤ ੇਆਪਣ ੇਕੁਹਾੜ ੇਇੱਧਰ ਉ Nਧਰ ਲੁਕਾਕ ੇਇਹ ਦਿ ਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇ
ਕੁਹਾੜ ੇਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਤ ੇਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਰਣੋ ਲੱਗੇ ਤ ੇਦਵੇਤ ੇਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ।
ਦਵੇਤਾ ਉਨ>ਾ ਂਕਲੋ ਕਦ ੇਇੱਕ ਕਲੋ ਕਦ ੇਦਜੂੇ ਕਲੋ ਜਾਂਦ ੇ। ਉਸਨP ਹਰਕੇ ਨੰੂ ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਸੋਨP ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ 
ਦਿ ਖਾਇਆ ਤ ੇਹਰਕੇ ਨP ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕ ਹਿ  ਦਿ ੱਤਾ ਕਿ  ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਗੁੰ ਮਿ ਆ ਹਇੋਆ ਕੁਹਾੜਾ ਹ ੈ। ਦਵੇਤ ੇ
ਨP ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚC ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸੋਨP ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਦਿ ੱਤਾ ਸਗC ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇ ਸਿ ਰ ਤ ੇਜੋਰ ਦੀ ਡਡੰਾ ਮਾ ਰਿ ਆ ਤ ੇਘਰ ਭਜਾ 



ਦਿ ਖਾਇਆ ਤ ੇਹਰਕੇ ਨP ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕ ਹਿ  ਦਿ ੱਤਾ ਕਿ  ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਗੁੰ ਮਿ ਆ ਹਇੋਆ ਕੁਹਾੜਾ ਹ ੈ। ਦਵੇਤ ੇ
ਨP ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚC ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸੋਨP ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਦਿ ੱਤਾ ਸਗC ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇ ਸਿ ਰ ਤ ੇਜੋਰ ਦੀ ਡਡੰਾ ਮਾ ਰਿ ਆ ਤ ੇਘਰ ਭਜਾ 
ਦਿ ੱਤਾ । ਜਦC ਉਹ ਦਜੂ ੇ ਦਿ ਨ ਆਪਣ ੇਕੁਹਾੜ ੇਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਤ ੇਨਾ ਮਿ ਲੇ ।

ਡਡੂੱ ਅਤ ੇਚਹੂਾ
ਇੱਕ ਚਹੂਾ ਛਪੱੜ ਦ ੇ ਕਿ ਨਾਰ ੇਇੱਧਰ ਉ Nਧਰ ਟ ਹਿ ਲਦਾ ਫਿ ਰਦਾ ਸੀ । ਉਥ ੇਹੀ ਇੱਕ ਡਡੂੱ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਸੀ । ਜਦC ਡਡੂੱ 
ਨP ਚਹੂ ੇਨੰੂ ਵੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਢੰ ੇਕਲੋ ਆ ਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ, “ ਕੀ ਤੂ ੰਮੇਰ ੇਘਰ ਮੈਨੰੂ ਮਿ ਲਣ ਆਵਗੇਾ । ਜੇ ਤੂ ੰ
ਆਵU ਤਾਂ ਮ[ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਵਾਅਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਆਪਾ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿ ਤਾਵਾਗੇ ।
ਉਸ ਨੰੂ ਚਹੂ ੇਦੀ ਜਿ ਆਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਤਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਦਖੇਣ ਲਈ 
ਉਤਾਵਲਾ ਹਇੋਆ ਫਿ ਰਦਾ ਸੀ । ਬੇਸ਼ਕ ਥੋੜ>ਾ ਬਹਤੁ ਤਰੈ ਲ[ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਬਿ ਨਾਂ ਕਿ ਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇ
ਛਪੱੜ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹG ਸੀ ਕਰਦਾ ।
ਡਡੂੱ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਉਸ ਨP ਇੱਕ ਸ਼ਖਤ ਝਾੜੀ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਚਹੂ ੇਦੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ 
ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿ ਆ। ਫਿ ਰ ਉਸਨP ਛਪੱੜ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤ ੇਆਪਣ ੇਮੂਰਖ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀਸਦਾ ਗਿ ਆ 
।
ਚਹੂਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤC ਅੱਕ ਗਿ ਆ ਤ ੇਕਢੰ ੇਤ ੇਆਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਡੂੱ ਹਰੋ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ 
ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਚਹੂ ੇਨੰੂ ਖਿ ੱਚ ਕ ੇਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਡੂਘੰੇ ਥਾਂ ਤ ੇਲੈ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਡੁਬ ੋ ਦਿ ੱਤਾ । ਪਰ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਮਰ ੇਹਏੋ ਡਡੂੱ ਤC ਝਾੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹਈੋ ਟਾਹਣੀ ਨੰੂ ਤੜੋਨ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਉ Nਡਦਾ ਹਇੋਆ ਉਥ ੇਆ 
ਗਿ ਆ । ਜਦC ਉਸ ਨੰੂ ਚਹੂ ੇਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਤਰੈਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵਲੇੇ ਚਹੂ ੇਤ ੇਝਪਟ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਚੁੱਕ 
ਕ ੇਲੈ ਗਿ ਆ । ਚਹੂ ੇਦੀ ਲੱਤ ਡਡੂੱ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਕਰਕ ੇਡਡੂੱ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਸਿ ਆ ਗਿ ਆ । ਇਉ W 
ਉਸਨੰੂ ਇਕ ੋਵਾਰੀ ਦ ੋ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਮਿ ਲ ਗਏ ।

ਇੱਲ ਅਤ ੇਸੱਪ
ਇੱਕ ਸੱਪ ਨP ਇੱਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਆੁਲੇ ਲਪੇਟ ੇਮਾਰ ਲਏ ਤ ੇਇੱਲ ਹਰੈਾਨ ਹ ੋਗਈ ਕਿ  ਇਹ ਕਿ ਵU ਹ ੋ ਗਿ ਆ। 
ਇੱਲ ਨਾ ਚੁੰਝ ਨਾ ਪੰ ਜਿ ਆ ਰਾਹੀ ਸੱਪ ਤਕੱ ਪਹੁਚੰ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਉ Nਚੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿ ਚੱ ਸੱਪ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲC 
ਲਾਹਣੁ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਸੱਪ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੰੂ ਹਰੋ ਘੁੱਟਦਾ ਗਿ ਆ ਤ ੇਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਇੱਲ ਧਰਤੀ 
ਤ ੇ ਡਿ ਗੱ ਪਈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । 
ਇੱਕ ਪUਡੂ ਨP ਇਹ ਅਸਾਵG ਲੜਾਈ ਦਖੇੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਲ ਤ ੇਤਰਸ ਆ ਗਿ ਆ । ਉਸਨP ਭਜੱਕ ੇਸੱਪ ਨੰੂ ਉਸਦੀ 
ਗਰਦਨ ਨਾਲC ਲਾਹ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਇੱਲ ਨੰੂ ਸੱਪ ਤC ਛੁਡਾ ਦਿ ੱਤਾ ।



ਇੱਕ ਪUਡੂ ਨP ਇਹ ਅਸਾਵG ਲੜਾਈ ਦਖੇੀ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਲ ਤ ੇਤਰਸ ਆ ਗਿ ਆ । ਉਸਨP ਭਜੱਕ ੇਸੱਪ ਨੰੂ ਉਸਦੀ 
ਗਰਦਨ ਨਾਲC ਲਾਹ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਇੱਲ ਨੰੂ ਸੱਪ ਤC ਛੁਡਾ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਸੱਪ ਬਹਤੁ ਗੁੱਸ ੇ ਵਿ ਚੱ ਆ ਗਿ ਆ । ਇੰਨP ਸਾਵਧਾਨ ਪUਡੂ ਨੰੂ ਕਟੱਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿ ਲਿ ਆ ਪਰ ਉਸ ਨP 
ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਉ Nਤ ੇਡਗੰ ਮਾ ਰਿ ਆ ਤ ੇਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਆਪਣਾ ਜ ਹਿ ਰ ਘੋਲ ਦਿ ੱਤਾ । ਇਹ 
ਬੋਤਲ ਉਸਦੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹਈੋ ਸੀ । ਜਦC ਉਹ ਪUਡੂ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਲੱ ਜਾਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ਤਾ ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ 
ਉਸਨੰੂ ਤਹੇ ਲੱਗੀ ਤ ੇਇੱਕ ਚਸਮੇ ਵਿ ਚC ਉਸਨP ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਈ ।
ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ  ਇੱਕ ਦਮ ਖੰਭਾ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹਇੋਆ ਤ ੇਇੱਕ ਇੱਲ ਉਸ ਤC ਇਹ ਬੋਤਲ 
ਖੋਹ ਕ ੇਲੈ ਗਈ । ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇ ਕਿ ਤ ੇਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ  ਕਈੋ ਹਰੋ ਨਾ ਇਸ ਨੰੂ ਪੀ ਲਵ ੇਤ ੇ
ਮਰ ਜਾਵ ੇ।

ਭਡੇ ਦੀ 
ਖੱਲ ਵਿ ਚੱ ਬ ਘਿ ਆੜ
ਚਰਵਾਹ ੇਆਪਣੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਦੀ ਬਹਤੁ ਜਿ ਆਦਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਭਜੋਨ 
ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਮਿ ਲਦਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਮਿ ਲੀ ਜਿ ਸਨੰੂ ਚਰਵਾਹਾ ਉ Nਥੇ ਹੀ ਭੁਲੱ ਗਿ ਆ 
ਸੀ । ਅਗਲੇ ਦਿ ਨ ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਹ ਭਡੇ ਵਾਲੀ ਖੱਲ ਆਪਣ ੇਉਪਰ ਪਾ ਕ ੇਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਭਡੇਾਂ 
ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਫਿ ਰਨ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਲਾ ਜੋ ਉਸਦ ੇ ਪਿ ੱਛੇ ਪਿ ੱਛੇ ਆ ਰਿ ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਨP ਪਾਸੇ 
ਕਰਕ ੇਮਾਰ ਲਿ ਆ ।
ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਭਡੇਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇਵਾੜ ੇ ਵਿ ਚੱ ਚੱਲਾ ਗਿ ਆ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਚਰਵਾਹ ੇਨP ਮੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਭਡੇ 
ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿ ਆ । ਉਹ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕ ੇਵਾੜ ੇ ਵਿ ਚੱ ਗਿ ਆ। ਜਿ ਸ ਭਡੇ ਨੰੂ ਉਸ ਨP ਸਭ ਤ ੋਪ ਹਿ ਲਾ ਫ ੜਿ ਆ 
ਤ ੇਮਾ ਰਿ ਆ ਉਹ ਬ ਘਿ ਆੜ ਹੀ ਸੀ ।

ਢਠੱਾ ਅਤ ੇਬੱਕਰੀ        

ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਇੱਕ ਢਠੱਾ ਸ਼ੇਰ ਤC ਬੱਚ ਕ ੇਗੁਫਾ ਵਿ ਚੱ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਇਸੇ ਗੁਫਾ ਨੰੂ ਆਜੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿ ਚੱ ਅਤ ੇ
ਰਾਤ ਨੰੂ ਬਕ ਰਿ ਆਂ ਨੰੂ ਠ ਹਿ ਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇਸਨ । ਉਸ ਦਿ ਨ ਬਾਕੀ ਬਕਰੀਆਂ ਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ 
ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰ ਹਿ  ਗਈ । ਢਠੱਾ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿ ਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਸਿ ਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕ ੇ
ਢਠੱP ਦ ੇਥੱਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤ ੇ ਫਿ ਰ ਸਿ ੰਗਾ ਨਾਲ ਢਠੱP ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ । ਸ਼ੇਰ ਹਾਲੇ ਗੁਫਾ ਦ ੇਦਰਵਾਜੇ ਦ ੇ
ਆਸੇ ਪਾਸ ੇਹੀ ਫਿ ਰਦਾ ਸੀ ਤ ੇਢਠੱP ਨੰੂ ਇਹ ਬੇਇਜਤੀ ਸ ਹਿ ਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹG ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । 
ਉਸਨP ਬੱਕਰੀ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ  ਮ[ ਡਰ ਕ ੇਤਰੇਾ ਇਹ ੋ ਜਿ ਹਾ ਵਿ ਹਾਰ ਸ ਹਿ ਣ ਕਰ ਗਿ ਆ ਮ[ ਤਨੰੂੈ 
ਅ ਜਿ ਹਾ ਸਬਕ ਦਿ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ  ਤੂ ੰਯਾਦ ਰਖUਗੀ ।



ਉਸਨP ਬੱਕਰੀ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ  ਮ[ ਡਰ ਕ ੇਤਰੇਾ ਇਹ ੋ ਜਿ ਹਾ ਵਿ ਹਾਰ ਸ ਹਿ ਣ ਕਰ ਗਿ ਆ ਮ[ ਤਨੰੂੈ 
ਅ ਜਿ ਹਾ ਸਬਕ ਦਿ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ  ਤੂ ੰਯਾਦ ਰਖUਗੀ ।

ਇੱਲ ਅਤ ੇਭੂਡੰ
ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨP ਇੱਲ ਤC ਬਚਨ ਲਈ ਭਜੱਕ ੇਇੱਕ ਭੂਡੰ ਕਲੋ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ । ਭੂਡੰ ਨP ਇੱਲ ਨੰੂ 
ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਣੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਲ ਆਪਣ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਤ ੇਝਪਟ ਪਈ ਤ ੇਉਸ ਦ ੇਖੰਭਾ ਦੀ 
ਹਵਾ ਦ ੇਦਬਾਅ ਨਾਲ ਭੂਡੰ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਕਈ ਕਦਮ ਪਰ ੇ ਡਿ ਗੱ ਪਿ ਆ । ਆਪਣ ੇਪYਤੀ ਅ ਜਿ ਹਾ ਵਿ ਵਹਾਰ 
ਦਖੇ ਕ ੇਭੂਡੰ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ । ਉਹ ਉ Nਡ ਕ ੇਇੱਲ ਦ ੇਆਲਣ ੇਦ ੇ ਵਿ ਚੱ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸਨP ਉਸਦ ੇਸਾਰ ੇ
ਆਂਡ ੇਰੜੋ> ਦਿ ੱਤ ੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਂਡਾ ਆਲਣ ੇ ਵਿ ਚੱ ਨਾ ਛੱ ਡਿ ਆ । ਇੱਲ ਦ ੇਗੁੱਸੇ ਅਤ ੇਦੁਖੱ ਦੀ ਕਈੋ ਕਸਰ ਨਾ 
ਰਹੀ । ਪਰ ਇਹ ਜਾਲਮ ਕਮੰ ਕਿ ਸ ਨP ਕ ਰਿ ਆ ਹ ੈਇਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱ ਗਿ ਆ ।
ਅਗਲੇ ਦਿ ਨ ਇੱਲ ਨP ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਿ ਖੱੀ ਤ ੇਉ Nਚੀ ਚੋਟੀ ਤ ੇਆਲ>ਣਾ ਪਾ ਲਿ ਆ। ਪਰ ਭੂਡੰ ਨP ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿ ਆ 
ਤ ੇਉਸਦ ੇਸਾਰ ੇਆਂਡ ੇਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿ ੱਤ ੇ। ਦੁਖੱ ਵਿ ਚੱ ਇੱਲ ਨP ਜੁਪੀਟਰ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਉਹ ਉਸਦ ੇਆਂਡ ੇ
ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿ ਚੱ ਰਖੱ ਲਵ ੇਤ ੇਉ Nਥੇ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਕਈੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹG ਪਹੁਚੰਾ ਸਕਗੇਾ । ਪਰ ਭੂਡੰ ਜੁਪੀਟਰ ਦ ੇ
ਸਿ ਰ ਤ ੇਜਾ ਕ ੇ ਭਿ ਣ ਭਿ ਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤ ੇਜੂਪੀਟਰ ਉਸ ਨੰੂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਜਦC ਉ Nਠਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 
ਵਿ ਚC ਇੱਲ ਦ ੇਆਂਡ ੇ ਡਿ ਗੱ ਪਏ ਤ ੇਟੁਟੱ ਗਏ । ਹਣੁ ਭੂਡੰ ਨP ਜੁਪੀਟਰ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸਿ ਆ 
ਤ ੇਜੁਪੀਟਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸ ਹਿ ਮਤ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ।ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਨP ਕਿ  ਇਸ ਤ ੋ ਪਿ ਛC ਜਿ ਨ>ਾਂ ਚਿ ਰ ਬਹਾਰ ਰੁਤੱ ਤਕੱ ਇੱਲ ਦ ੇ
ਆਂਡ ੇਆਲ>ਣ ੇ ਵਿ ਚੱ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਭੂਡੰ ਉਨG ਦਰੇ ਤਕੱ ਧਰਤੀ ਤ ੇਸੁੱਤਾ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਪੀਟਰ 
ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਹਕੁਮ ਦਿ ੱਤਾ ਹਇੋਆ ਹ ੈ।

ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇੱਕ ਬੁੱਢ ੇਸ਼ੇਰ ਦ ੇਦਦੰ ਤ ੇਪੰਜੇ ਇੰਨP ਕਮਜੋਰ ਹ ੋਚੁੱਕ ੇਸੀ ਕਿ  ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹਤੁ ਔਖਾ 
ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਸਨP ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਉਹ ਬਿ ਮਾਰ ਹ ੈ। ਆਪਣੀ ਬਿ ਮਾਰੀ ਬਾਰ ੇਉਸ ਨP ਆਪਣ ੇਆਂਢ 
ਗੁਆਂਢ ਦ ੇਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇਆਪ ਚਪੁ ਚਾਪ ਗੁਫਾ ਵਿ ਚੱ ਲੇਟ ਕ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 
ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਜਦ ੋਕਈੋ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਉ Wਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 
ਝਟੱ ਉਸਨੰੂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤ ੇਇਉ W ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਉਹ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਿ ਆ ।
ਲੰੂਬੜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਬਹਤੁ ਚਕੁਨੰੀ ਸੀ । ਗੁਫਾ ਤ ੋਸੁਰ ਖਿ ਅਤ ਦਰੂੀ ਤ ੇਖੜ> ਕ ੇ
ਉਸਨP ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱ ਛਿ ਆ । ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨP ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਬਿ ਮਾਰ ਹ ੈਤ ੇਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ 
ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ । ਲੰੂਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿ ਆਣਪ ਕਰਕ ੇਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤ ੇ



ਉਸਨP ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱ ਛਿ ਆ । ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨP ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਬਿ ਮਾਰ ਹ ੈਤ ੇਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ 
ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ । ਲੰੂਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿ ਆਣਪ ਕਰਕ ੇਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤ ੇ
ਉਥC ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇ ਨਿ ਓਤ ੇਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । 
ਉਸਨP ਹਰੋ ਕਿ ਹਾ , “ ਮ[ ਜਿ ਵ ੇਤੂ ੰ ਕਿ ਹਾ ਹ ੈਉਸੇ ਤਰ>ਾਂ ਕਰਕ ੇਤਾਂ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹੁਦੰੀ । ਪਰ ਮ[ ਦਖੇ ਲਿ ਆ ਹ ੈਗੁਫਾ 
ਵਲੱ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦ ੇਤਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰਾ ਂਦ ੇਪੈਰਾਂ ਦ ੇ ਨਿ ਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲਣ ਦ ੇ ਕਿ ਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ੇ
ਪੈਰਾਂ ਦ ੇ ਨਿ ਸਾਨ ਨਹG ਹਨ । ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਤਰੇ ੇਕਲੋ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉ Wਦ ੇਸੀ ਉਹ ਕਿ ਹੜ ੇ
ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦ ੇਸੀ ।

ਆਦਮੀ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤ ੇਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਇਕਠੱP ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੜਨ 
ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਦਵੋ ੇਸੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹ ੇਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਤ ੇਉਸਦੀ ਨਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤ ੇ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਤC 
ਉਪਰ ਹਨ ।
ਹਣੁ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇਪਹੁਚੇੰ । ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲੱ ਗਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਰਕੁਲੀਜ 
ਦਾ ਸੀ ਤ ੇਇਸ ਵਿ ਚੱ ਹਰਕੁਲੀਜ ਨੀਮਨ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਜਬਾੜ ੇਪਾੜ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ।
ਉਸ ਵਲੱ ਦਖੇ ਕ ੇਆਦਮੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ, “ਦਖੇ , ਅਸG ਕਿ ਨੰP ਤਕੜ ੇਹਾਂ । ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡ ੇਹਥੱਾਂ ਵਿ ਚੱ 
ਮੋਮ ਦਾ ਖਿ ਡਣੌਾ ਹ ੈ।”
ਸ਼ੇਰ ਹੱ ਸਿ ਆ , “ਹੋ! ਇਹ ਬੱੁਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੰੁਦਾ 
ਤਾਂ ਵਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ।”

ਖੋਤਾ ਤ ੇਲਾਡਲਾ ਕੁਤੱਾ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਰੱ ਖਿ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । 
ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਦਿ ਨ ਵਿ ੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਤੇ ਪਿ ਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ 
। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਵਿ ਚੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿ ੰਦਾ ਸੀ । ਜਦJ 
ਹੀ ਮਾਲਕ ਘਰ ਆLਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿ ਲਦਾ । ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰ ਹਿ ੰਦਾ ਤੇ 
ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚਿ ਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟ ਲQਦਾ ।
ਖੋਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੰੁਦਾ । ਬੇਸਕ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿ ੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤJ ਕੰਮ 
ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬਲ ਕਿ  ਮਾਲਕ ਉਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿ ਆਨ ਦਿ ੰਦਾ ਸੀ ।
ਈਰਖਾਲੂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ੱਚ ਵਿ ਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ  ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ 
ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿ ਹਾਰ ਕਰੇ । ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਅਸਤਬਲ ਵਿ ਚJ ਨਿ ਕ ਲਿ ਆ ਤੇ ਠਕ ਠਕ ਕਰਦਾ 
ਘਰ ਵਿ ੱਚ ਚਲਾ ਗਿ ਆ ।



ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿ ਹਾਰ ਕਰੇ । ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਅਸਤਬਲ ਵਿ ਚJ ਨਿ ਕ ਲਿ ਆ ਤੇ ਠਕ ਠਕ ਕਰਦਾ 
ਘਰ ਵਿ ੱਚ ਚਲਾ ਗਿ ਆ ।
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉWਚੀ 
ਉWਚੀ ਰਿ ੰਗਣ ਲੱਗਾ । ਫਿ ਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਚੱੁਕ ਕੇ ਪਿ ਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ 
ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇL ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਿ ਲਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਫਿ ਰ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੋ ਡਿ ਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿ ੱਤੇ ਤੇ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਿ ਹਰੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲਈ ਜੀਭ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਜਿ ਵZ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ 
ਸੀ ਕਿ  ਕੁਰਸੀ ਹਿ ੱਲ ਗਈ ਤੇ ਖੋਤਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੋਨੋ ਇੱਕਠੇ ਰੁੜ[ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉWਤੇ ਪਏ ਬਰਤਨਾਂ ਤJ 
ਦੀ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਡਿ ੱਗ ਪਏ । ਬਰਤਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੇਬਲ ਉਲਟ ਗਿ ਆ ।
ਮਾਲਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿ ਹਾਰ ਤJ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨਾ ਹੇ ਗਿ ਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਾ । ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿ ਆ ਜਦJ ਉਨ[ਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿ ਕੰਮੇ ਜਾਨਵਰ ਤJ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿ ਆ । 
ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ[ਾਂ ਨੂੰ ਮਿ ਲਿ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤਬਲ ਵਿ ੱਚ ਲੈ ਗਏ । 
ਉWਥੇ ਉਨ[ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਝੂਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿ ੱਤਾ ਜਿ ਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ^ਾਪਤ ਨਹੀ 
ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗJ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ।

ਦਧੋੀ ਤ ੇਉਸਦਾ ਭਾਂਡਾ
ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿ ਰ ਤੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰ[ਾਂ ਟਿ ਕਾਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ੱਚ ਆਪਣੇ ਭ ਵਿ ੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ ।ਇਸ ਚੰਗੇ ਤੇ ਗਾੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿ ੜਕਣ ਮਗਰJ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੱਖਣ ਮਿ ਲੇਗਾ । ਇਸ ਮੱਖਣ 
ਨੂੰ ਮQ ਬਾਜਾਰ ਵਿ ੱਚ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਨ[ਾਂ ਪੈ ਸਿ ਆ ਤੋ ਮQ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਖਰੀਦਾਂਗੀ । ਇਨ[ਾਂ ਆਂਡਾ ਵਿ ਚJ 
ਮQ ਚੂਚੇ ਕਢਵਾ ਲਵਾਂਗੀ । ਕਿ ੰਨਾ ਸੁਹਣਾ ਲੱਗੂ ਜਦJ ਚੂ ਚਿ ਆ ਵਿ ਚJ ਆਂਡੇ ਨਿ ਕਲ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਿ ਹੜਾ 
ਚੂ ਚਿ ਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿ ਆ । ਮਈ ਦੇ ਦਿ ਨਾਂ ਵਿ ੱਚ ਮQ ਇਹ ਚੂਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ 
ਖਰੀਦਾਂਗੀ । ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿ ੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿ ਲ ਜਿ ੱਤਣ ਲਈ ਨੇੜੇ 
ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਮQ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ[ਾਂ ਝਿ ੜਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ।
ਜਦJ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ  ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੱਸਲਾ ਕਿ ਵZ ਹੱਲ ਕਰ ੇਗੀ , ਉਸਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿ ਰ 
ਹਿ ਲਾਇਆਤ ੇ ਸਿ ਰ ਦ ੇ ਹਿ ਲੱਣ ਨਾਲ ਦੁਧੱ ਦਾ ਭ ਰਿ ਆ ਭਾਂਡਾ ਉਸਦ ੇ ਸਿ ਰ ਤC ਡਿ ਗ ਪਿ ਆ ਤ ੇਸਾਰਾ ਦੁਧੱ ਡੁਲੱ 
ਗਿ ਆ । ਦਧੁ ਦ ੇਡੁਲੱਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਖਣ, ਆਂਡ ,ੇ ਚਚੇੂ ਨਵG ਪੁਸ਼ਾਕ ਤ ੇਦਧੋੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹ ੋ
ਗਏ ।

ਚਰਵਾਹਾ ਅਤ ੇਬੱਕਰੀ
ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਬਾਕੀ ਇੱਜੜ ਤC ਪਾਸ ੇਚਲੀ ਗਈ । ਉ Nਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਰਖੱਤ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਲੰੁਗ ਮਿ ਲ ਗਈ ਜਿ ਸਨੰੂ 
ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ । ਚਰਵਾਹ ੇਨP ਉਸਨੰੂ ਵਾ ਪਿ ਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪੁਕਾ ਰਿ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਈ । 



ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਬਾਕੀ ਇੱਜੜ ਤC ਪਾਸ ੇਚਲੀ ਗਈ । ਉ Nਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਰਖੱਤ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਲੰੁਗ ਮਿ ਲ ਗਈ ਜਿ ਸਨੰੂ 
ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ । ਚਰਵਾਹ ੇਨP ਉਸਨੰੂ ਵਾ ਪਿ ਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪੁਕਾ ਰਿ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਈ । 
ਉਸਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ> ਗਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਬ ੁਲਾਏ ਤC ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹG ਆ ਰਹੀ । ਉਸਨP ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱ ਕਿ ਆ ਤ ੇਬੱਕਰੀ 
ਵਲੱ ਵਗਾਹ ਕ ੇਮਾ ਰਿ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿ ੰਗ ਟੁਟੱ ਗਿ ਆ ।
ਚਰਵਾਹਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਿ ੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਨਾ ਦੱਸੇ ।
ਬੱਕਰੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਨਹG ਮ[ ਨਹG ਦੱਸਦੀ , ਇਹ ਟੁੱ ਟਿ ਆ ਸਿ ੰਗ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ।”

ਕਜੂੰਸ
ਇੱਕ ਕਜੂੰਸ ਨP ਆਪਣ ੇਬਾਗ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਤ ੇਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਦੱ ਬਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਉਹ ਹਰ ਰਜੋ ਇਹ 
ਦਖੇਣ ਲਈ ਕਿ  ਉਸਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਸੁਰ ਖਿ ੱਅਤ ਹ ੈਉਹ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਤ ੇਜਾਂਦਾ । ਪੁੱਟ ਕ ੇਸੋਨਾ ਕਢੱਦਾ ਤ ੇਇਕਲੱਾ 
ਇਕਲੱਾ ਕਰਕ ੇ ਗਿ ਣਦਾ । ਉਹ ਉ Nਥੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ  ਚੋਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉ Nਥੇ ਸੋਨਾ ਦੱ ਬਿ ਆ 
ਹਇੋਆ ਹ ੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੋਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉਸ ਥਾਂ ਗਿ ਆ ਤ ੇਪੁੱਟ ਕ ੇਸੋਨਾ ਕਢੱ ਕ ੇਲੈ ਗਿ ਆ ।
ਅਗਲੇ ਦਿ ਨ ਕਜੂੰਸ ਜਦC ਉਸ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਗਿ ਆ ਤ ੇਪੁੱਟ ਕ ੇਦੇ ਖਿ ਆ । ਜਦC ਉਸ ਨੰੂ ਸੋਨਾ ਉ Nਥੇ ਨਾ ਮਿ ਲਿ ਆ ਉਸ 
ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਦਖੁ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਰਣੋ ਲੱ ਗਿ ਆ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਲੱ ਗਿ ਆ ।
ਉਥC ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਰਣੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁ ਛਿ ਆ ।
ਕਜੂੰਸ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਚੀਕ ਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ! ਹਾਇ ੳਇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ! ਕਿ ਸੇ ਨP ਮੈਨੰੂ ਲੱੁਟ ਲਿ ਆ 
।”
“ ਤਰੇਾ ਸੋਨਾ ! ਕਿ  ਉਸ ਮੋਰੀ ਵਿ ਚੱ ਸੀ ? ਤੂ ੰਉਹ ਉ Nਥੇ ਕਿ ਉ W ਰੱ ਖਿ ਆ ? ਤੂ ੰਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਵਿ ਚੱ ਕਿ ਉ W ਨਹG 
ਰੱ ਖਿ ਆ ਜਿ ਥC ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਦC ਤਨੰੂੈ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਉਸ ਸਮੇ ਵਚੇ ਕ ੇਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ।”
ਕਜੂੰਸ ਚੀ ਕਿ ਆ “ ਵਚੇਨਾ ! ਕਿ ਉ W ਮ[ ਤਾਂ ਕਦ ੇਇਸ ਨੰੂ ਛੁ ਹਿ ਆ ਵੀ ਨਹG ਸੀ । ਮ[ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਖਰਚਨ ਬਾਰ ੇਕਦ ੇ
ਸੋਚ ਵੀ ਨਹG ਸਕਦਾ ।” ਉਸ ਕਲੋ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨP ਫਿ ਰ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਪੱਥਰ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਸ ਖੇਡ 
ਵਿ ਚੱ ਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤਾ ਜਿ ਥੇ ਪ ਹਿ ਲਾ ਸੋਨਾ ਸੀ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਜੇ ਤੂ ੰਇਹ ਖਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਫਿ ਰ ਤਾਂ 
ਇਸ ਪੱਥਰ ਉਪਰ ਮਿ ੱਟੀ ਪਾ ਦ ੇਤ ੇਤੂ ੰਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਤਰੇਾ ਗੁਆ ਚਿ ਆ ਸੋਨਾ ਇੱਥ ੇਹੀ ਪਿ ਆ ਹ ੈ।”

ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਪਾਲਤੂ ਕੁਤੱਾ
ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਖਾਣ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਮਿ ਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਨPੜ ੇਦ ੇ ਪਿ ੰਡ ਦ ੇਕੁਤੱ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਜਾਗਦ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇਸਨ ਤ ੇ
ਦਿ ਨ ਰਾਤ ਪ ਹਿ ਰਾ ਦਿ ਦੰ ੇਸੀ । ਉਹ ਬਹਤੁ ਕਮਜੋਰ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਹ ਦਿ ਲC ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣ 
ਲੱ ਗਿ ਆ ।
ਇੱਕ ਰਾਤ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਇਕ ਸੁਹਣਾ ਮੋਟਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁਤੱਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲ[ਦਾ 



ਲੱ ਗਿ ਆ ।
ਇੱਕ ਰਾਤ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਇਕ ਸੁਹਣਾ ਮੋਟਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁਤੱਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲ[ਦਾ 
ਪਰ ਉਹ ਇੰਨ>ਾਂ ਤਕੜਾ ਕਿ  ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਜਰਰੂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਸਿ ਰਫ਼ ਇੰਨ>ਾ ਂਹੀ ਕਿ ਹਾ , “ ਤੂ ੰ ਕਿ ਡੱਾ ਤਕੜਾ ਤ ੇਸੁਹਣਾ ਹ ੈ।“ ਕੁਤੱ ੇਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ ,” ਜੇ ਤੂ ੰਚਾਹ ੇ
ਤਨੰੂੈ ਵੀ ਮੇਰ ੇਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿ ਲ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦ ੇ। ਉਥ ੇਤਰੇੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹ।ੈ 
ਤਨੰੂੈ ਛੋਟ ੇ ਜਿ ਹ ੇਭਜੋਨ ਦ ੇਟਕੁੜ ੇਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪ[ਦੀ ਹ ੈ। ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰ । ਤਰੇਾ ਵਧੀਆ 
ਗੁਜਾਰਾ ਹਵੋਗੇਾ ।
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਪੁੱ ਛਿ ਆ , “ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ।”
ਪਾਲਤੂ ਕੁਤੱ ੇਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿ ੰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨP ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ੇਹਏੋ ਹਣੋ  ਉਨ>ਾਂ ਦਾ ਪਿ ੱਛਾ ਕਰ , 
ਭਿ ਖਾਰੀਆਂ ਤ ੇਭਕ̂ ਤ ੇਘਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਤ ੇਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਭਕ̂ । ਬਦਲੇ ਵਿ ਚੱ ਤਨੰੂੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿ ਲੇਗੀ ਜਿ ਵU ਚੂ ਚਿ ਆਂ 
ਦੀਆਂ ਹਡੱੀਆਂ , ਮਨਮਰਜੀ ਦ ੇਮੀਟ ਦ ੇਟਕੁੜ ੇ, ਖੰਡ , ਕਕੇ ਤ ੇਇਸ ਤC ਬਿ ਨਾਂ ਪਿ ਆਰ ਤ ੇ ਪਿ ਆਰ ਭਰ ੇਬੋਲ ।”
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਨ>ਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿ ਸਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਰ ੋ ਪਿ ਆ । ਪਰ ਉਸ ਸਮU 
ਉਸਦਾ ਧਿ ਆਨ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਕੁਤੱ ੇਦੀ ਗਰਦਨ ਦਆੁਲੇ ਕੁਝ ਵਾਲ ਝੜ ੇਹਏੋ ਹਨ ਤ ੇਸੁੱਜੀ ਹਈੋ ਚਮੜੀ ਦਿ ਸਦੀ ਹ ੈ
।
“ਤਰੇੀ ਗਰਦਨ ਦ ੇਦਆੁਲੇ ਕੀ ਹ ੈ? ”
ਕੁਤੱ ੇਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹG । ”
“ ਕਿ ਉ W ! ਕੁਝ ਵੀ ਕਿ ਉ W ਨਹG । ”
“ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੁਲੀ ਗੱਲ ਹ ੈ।”
“ਪਰ ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਦੱਸਦੈ
“ ਸਾਇਦ ਤਨੰੂੈ ਕਾਲਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿ ਸ ਰਹੀ ਹ ੈ ਜਿ ਥC ਮੈਨੰੂ ਚੇਨ ਨਾਲ ਬੰ ਨਿ ਆ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ। ”
ਬ ਘਿ ਆੜ ਚੀ ਕਿ ਆ , “ ਕੀ ! ਚੇਨ ! 
ਕੀ ਤਰੇਾ ਜਿ ੱਥੇ ਦਿ ਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਉਥੇ ਨਹG ਜਾਂਦਾ ” ?
ਕੁਤੱ ੇਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹG , ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪ[ਦਾ ਹ ੈ” ?
“ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹ ੈ। ਮ[ ਤਰੇ ੇਖਾ ਣਿ ਆ ਂਦੀ ਭਰੋਾ ਵੀ ਪYਵਾਹ ਨਹG ਕਰਦਾ । ਇਸ ਕੀਮਤ ਤ ੇਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਸਾਰੀ 
ਦਨੁੀਆਂ ਦ ੇਨਰਮ ਲੇ ਲਿ ਆਂ ਦੀਆਂ ਹਡੱੀਆ ਂਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹG” । ਇਹ ਕ ਹਿ ਕ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਭਜੱ 
ਗਿ ਆ ।

ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਤ ੇ ਨਿ ਓਲੇ
ਇੱਕ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਿ ਓਲੇ ਦ ੇਘਰ ਚਲੀ ਗਈ । ਨਿ ਓਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਫੜਨ ਲੱਗਾ । 
ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਨਿ ਓਲੇ ਨP ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ।



ਇੱਕ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਿ ਓਲੇ ਦ ੇਘਰ ਚਲੀ ਗਈ । ਨਿ ਓਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਫੜਨ ਲੱਗਾ । 
ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਰ ਨਿ ਓਲੇ ਨP ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ।
ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਤੂ ੰਚਹੂਾ ਹ ੈਤ ੇਮ[ ਚੂ ਹਿ ਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ । ਜਿ ਹੜਾ ਵੀ ਚਹੂਾ ਮ[ ਫੜ ਲਵਾਂ ,ਮ[ ਖਾ 
ਹੀ ਲ[ਦਾ ਹਾਂ ।”
ਪਰ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਮ[ ਚਹੂਾ ਨਹG ਹਾਂ । ਮੇਰ ੇਖੰਭਾ ਂਵਲੱ ਦਖੇ ਕੀ ਕਈੋ ਚਹੂ ੇਉ Nਡ ਸਕਦ ੇਹਨ ? ਕਿ ਉ W ਮ[ 
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹਾਂ । ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਜਾਣ ਦ ੇ।”
ਨਿ ਓਲੇ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਪਿ ਆ ਕਿ  ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਚਹੂਾ ਨਹG ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨP ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਪਰ ਕੁਝੱ ਦਿ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੂਰਖ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਕਿ ਸੇ ਹਰੋ ਨਿ ਓਲੇ ਦ ੇਘਰ ਵਿ ਚੱ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੜ ਗਈ । ਇਹ 
ਨਿ ਓਲਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕਟੱੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਤ ੇਉਸਨP ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪੰ ਜਿ ਆਂ ਵਿ ਚੱ ਲੈ ਕ ੇਖਾਣਾ 
ਸ਼ੁਰ ੂਕ ਰਿ ਆ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਤੂ ੰਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਖਾਵਾਂਗਾ ।”
 ਚਮ ਗਿ ੱਦੜ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਕੀ , ਕੀ ਮ[ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹਾਂ? ਕਿ ਉ W, ਸਾਰ ੇਪੰਛੀਆਂ ਦ ੇਖੰਭ ਹੁਦੰ ੇਹਨ । ਮ[ ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਚਹੂੀ ਹਾਂ । ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਿ ੱਲੀਆ ਂਨੰੂ ਛੋਟਾ ਦਿ ਖਾਉਣਾ ਹ ੈ।” ਇਹ ਕ ਹਿ  ਕ ੇ ਨਿ ਓਲੇ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇ
ਦਆੁਰਾ ਬਚ ਗਈ ।

ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਟੋਡ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢ ੇਟਡੋ ਨP ਆਪਣ ੇਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱ ਸਿ ਆ ਕਿ  ਉਹ ਇੱਕ ਸਿ ੱ ਖਿ ਅਤ ਡਾਕਟਰ ਹ ੈ। ਅਸਲ 
ਵਿ ਚੱ ਉਸਨP ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਕਿ  ਉਹ ਕਿ ਸ ੇਵੀ ਬਿ ਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਨP 
ਜਦC ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਟਡੋ ਕਲੋ ਗਈ । ਉਸਨP ਟਡੋ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤ ੇ
ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ, “ ਮਿ ਸਟਰ ਟਡੋ , ਮ[ ਸੁ ਣਿ ਆ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰ ਕਿ ਸੇ ਵੀ ਬਿ ਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿ ਦੰਾ ਹ।ੈ ਤੂ ੰਆਪਣੀ 
ਦਵਾਈ ਅਜ਼ਮਾ ਕ ੇਦਖੇ । ਤਰੇੀ ਚਮੜੀ ਕਿ ਨੰੀ ਧੱ ਬਿ ਆ ਵਾਲੀ ਤ ੇਤਰੇੀ ਚਾਲ ਗਠੀਏ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਹ ੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੂ ੰਇੰਨ>ਾਂ ਦਨੋਾਂ ਬਿ ਮਾਰੀਆ ਂਤC ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਵ ੇ ਫਿ ਰ ਤਾਂ ਤਰੇ ੇਤ ੇਕਈੋ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵ ੇ। ਨਹG 
ਤਾਂ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਵੇਾਂਗੀ ਕਿ  ਤੂ ੰਕਈੋ ਹਰੋ ਕਿ ਤੱਾ ਕਰ ਲੈ ।

ਬਿ ਨਾਂ ਪੂਛ ਦ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਜਾਲ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਈ । ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿ ਚC ਜਾਲ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲਨ 
ਵਿ ਚੱ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹ ੋਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਟੁਟੱ ਗਈ ਤ ੇਇਹ ਜਾਲ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਰ ਹਿ  ਗਈ ।
ਬਹਤੁ ਦਰੇ ਤਕੱ ਉਹ ਦਜੂੀਆਂ ਲੰੂਬੜੀਆ ਂਤC ਦਰੂ ਰਹੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ  ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ 



ਵਿ ਚੱ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹ ੋਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਟੁਟੱ ਗਈ ਤ ੇਇਹ ਜਾਲ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਰ ਹਿ  ਗਈ ।
ਬਹਤੁ ਦਰੇ ਤਕੱ ਉਹ ਦਜੂੀਆਂ ਲੰੂਬੜੀਆ ਂਤC ਦਰੂ ਰਹੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ  ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ 
ਉਡਾਉਣਗੀਆ ਂ। ਉਸਦ ੇਚਟੁਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤ ੇਉਸਦੀ ਪਿ ੱਠ ਪਿ ਛC ਹਸਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕਲੇ 
ਰ ਹਿ ਣਾ ਬਹਤੁ ਔਖਾ ਸੀ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਸਨP ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿ ਚC ਨਿ ਕਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ । ਉਸਨP 
ਲੰੂਬੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕ ਹਿ  ਕ ੇਮੀ ਟਿ ਗੰ ਬੁਲਾਈ ਕਿ  ਉਹ ਆਪਣ ੇਕਬੀਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਗੱਲ 
ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ ੈ।
ਜਦC ਸਾਰੀਆਂ ਲੰੂਬੜੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹC ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿ ਨਾਂ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਲੰੂਬੜੀ ਉ Nਠੀ ਤ ੇਪੂਛ ਤC ਹਣੋ ਵਾਲੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰ ੇਉਸਨP ਲੰਬਾ ਚੋੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਦੀ ਪੂਛ ਜਦC ਝਾੜੀਆ ਂ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਨP ਫੜ ਲਿ ਆ ਸੀ । 
ਫਲਾਨੀ ਲੰੂਬੜੀ ਪੂਛ ਦ ੇਭਾਰ ਕਰਕ ੇਤਜ਼ੇ ਨਾ ਭਜੱਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱ ਤਿ ਆ ਂਨP ਫੜ ਲਈ । ਸਗC ਆਦਮੀ ਲੰੂਬੜੀ ਦਾ 
ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪੂਛ ਕਰਕ ੇਹੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤ ੇਇਨਾਮ ਵਜC ਪੂਛ ਕਟੱਕ ੇਰਖੱ ਲ[ਦ ੇਹਨ ।
ਪੂਛ ਕਿ ਨੰੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤ ੇਖਤਰਾ ਸਹਡੇਦੀ ਹ ੈਇਸਦ ੇਹਕੱ ਵਿ ਚੱ ਸਾਡ ੇਕਲੋ ਕਿ ਨੰP ਸਬੂਤ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮ[ ਤਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਲੰੂਬੜੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਵੇਾਂਗੀ ਕਿ  ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ੇਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰ ਖਿ ੱਅਤ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਕਟਵਾ ਦਣੇ ।
ਜਦC ਬਿ ਨਾਂ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਲੰੂਬੜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਲੰੂਬੜੀ ਉਠੀ ਤ ੇਮੁਸਕਰਾਉ Wਦੀ ਹਈੋ 
ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਸYੀ ਮਤੀ ਲੰੂਬੜੀ , ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਮੁੜੀ ਤ ੇਤਨੰੂੈ ਤਰੇਾ ਉ Nਤਰ ਆਪੇ ਮਿ ਲ ਜਾਵਗੇਾ ।”
ਜਦC ਬਿ ਨਾਂ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਲੰੂਬੜੀ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆ ਂਤ ੇਹ ੋਹ ੋਦਾ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮੱ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ  
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲੰੂਬੜੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਛ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਨੰਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹ ੈ।

ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁਤੱਾ
ਇੱਕ ਕੁਤੱਾ ਬਹਤੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਤ ੇਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹਤੁ ਮਾੜਾ ਸੀ । ਇਸਲਈ ਉਸਦ ੇਮਾਲਕ ਨP ਉਸਦੀ 
ਗਰਦਨ ਦਆੁਲੇ ਭਾਰਾ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿ ੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤ ੇਮ ਹਿ ਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤਗੰ ਨਾ ਕਰ ੇ। ਪਰ ਕੁਤੱ ੇ
ਨੰੂ ਇਸ ਪਟ ੇਤ ੇਬੜਾ ਮਾਨ ਸੀ । ਇਸ ਨੰੂ ਘੜੀਸਦਾ , ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਫਿ ਰਦਾ 
ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਤਾਂ ਕਿ  ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿ ਆਨ ਉਹ ਆਪਣ ੇਵਲੱ ਖਿ ੱਚ ਸਕ ੇ। ਪਰ ਕਈੋ ਵੀ ਉਸਤC ਪYਭਾ ਵਿ ਤ ਨਾ ਹਇੋਆ 
।
ਉਸਦ ੇਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ੇਜਾਣਕਾਰ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਤਨੰੂੈ ਸਿ ਆਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। ਤੂ ੰਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤC ਦਰੂ 
ਇਸ ਪਟ ੇਨਾਲ ਕਿ ਸੇ ਪਾਸੇ ਹ ੋਕ ੇਬੈਠਾ ਰਿ ਹਾ ਕਰ । ਕੀ ਤੂ ੰਸਭ ਨੰੂ ਇਹ ਦਿ ਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰਬਦਨਾਮ ਤ ੇ
ਮਾੜ ੇਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕੁਤੱਾ ਹ ੈ?



ਬਿ ੱਲੀ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿ ੱਲੀ ਤ ੇਲੰੂਬੜੀ ਇਕਠੱੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸੀ । ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਸਤ ੇ
ਵਿ ਚੱ ਕਿ ਤ ੇਇੱਧਰ ਉਧਰ ਭਜੱਦਾ ਚਹੂਾ ਮਿ ਲ ਜਾਂਦਾ , ਕਿ ਤ ੇਮੋਟਾ ਚਚੂਾ ਮਿ ਲ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ 
ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ[ਦੀਆਂ 
ਲੰੂਬੜੀ ਬਿ ੱਲੀ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਤੂ ੰਸੋਚਦੀ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰਬਹਤੁ ਚਲਾਕ ਹ ੈ, ਕਿ  ਨਹੀ ? ਕੀ ਤੂ ੰਇਹ ਦਿ ਖਾਵਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰਮੇਰ ੇਤC ਵਧੱ ਜਾਣਦੀ ਹ?ੈ ਕਿ ਉ W , ਮੇਰ ੇਕਲੋ ਤਾਂ ਝਲੋਾ ਭ ਰਿ ਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹ ੈ।” 
ਬਿ ੱਲੀ ਨP ਜਵਾਬ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਠੀਕ ਹ ੈ, ਮ[ ਮੰਨਦੀ ਹਾ ਂ ਕਿ  ਮੈਨੰੂ ਇਕ ੋਚਲਾਕੀ ਆਉ Wਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਦੱਸ ਦਿ ਆ 
ਕਿ  ਇਹ ਇਕ ੋਚਲਾਕੀ ਤਰੇੀਆਂ ਹਜਾਰ ਚਲਾਕੀਆ ਂਨਾਲੋ ਬਿ ਹਤਰ ਹ ੈ।”
ਉਸ ਵਲੇੇ ਨPੜ ੇਹੀ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਦੀ ਬੰਦਕੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਦ ੇਭਕ̂ਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ । ਇਕ ਪਲ 
ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਬਿ ੱਲੀ ਦਰਖਤ ਤ ੇਚੜ> ਗਈ ਤ ੇਪੱ ਤਿ ਆਂ ਵਿ ਚੱ ਲੁਕ ਗਈ । ਉਹ ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਮੇਰ ੇਕਲੋ 
ਤਾਂ ਇਹ ੋਚਲਾਕੀ ਹ ੈ। ਹਣੁ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ ਤਰੇੀਆ ਂਅਨPਕਾ ਂਚਲਾਕੀਆ ਂ ਕਿ ਵ ੇ ਬਿ ਹਤਰ ਨP ।”
ਪਰ ਲੰੂਬੜੀ ਕਲੋ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਂਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ  ਕਿ ਹੜੀ ਸਕੀਮ 
ਪ ਹਿ ਲਾ ਵਰਤ ੇ। ਉਹ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਕੁੱ ਤਿ ਆ ਂਤC ਬਚਣ ਲਈ ਕਦ ੇਇੱਧਰ ਭਜੱਦੀ ਕਦ ੇਉਧੱਰ । ਉਹ ਕਦ ੇਆਪਣਾ 
ਰਾਹ ਬਦਲ ਲ[ਦੀ ਤ ੇ ਫਿ ਰ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤ ੇਭਜੱਦੀ । ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿ ਚੱ ਵੜੀ ਪਰ ਕਈੋ ਲਾਭ ਨਾ ਹਇੋਆ 
। ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਸ ਸ਼ੇਖੀਖੋਰ ਤ ੇਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ 
ਅੰਤ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ।

ਲੜਕਾ ਤ ੇ ਬਿ ੱਛੂ ਬੂਟੀ
ਇਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕ ੇਦ ੇ ਬਿ ੱਛੂ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਡੰ ਲੜ ਗਈ ਤ ੇਉਹ ਰCਦਾ ਰCਦਾ ਘਰ ਭਜੱ ਆਇਆ । ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਮਾਂ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤ ੇਫਕੂ ਮਾਰ ਦਵੇ ੇਤ ੇਉਸ ਥਾਂ ਨੰੂ ਚੁੰਮ ਲਵ ੇ।
ਜਦC ਉਸਨੰੂ ਅਰਾਮ ਆ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਦC ਤੂ ੰ ਫਿ ਰ ਬਿ ੱਛੂ ਬੂਟੀ ਦ ੇਨPੜ ੇ ਗਿ ਆ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵੀ , ਇਹ ਤਾ ਸਿ ਲਕ ਵਾਂਗ ਨਰਮ ਹਵੋਗੇੀ ।”

ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਹਤੁ ਬੁੱਢਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਹ ਤੁਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਜੰਗਲ ਦ ੇਰਾਜੇ ਦੀ 



ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਹਤੁ ਬੁੱਢਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਹ ਤੁਰ ਫਿ ਰ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਜੰਗਲ ਦ ੇਰਾਜੇ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ ਤ ੇਉਹ ਲੱਗ ਭਗੱ ਮਰਨ ਕਿ ਨਾਰ ੇਸੀ । ਉਸਦੀ ਪ ਹਿ ਲੀ ਤਾਕਤ ਤ ੇਸ਼ਾਨ ਹਣੁ ਕਿ ਥੇ ਸੀ ।
ਹਣੁ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨP ਜਦC ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਮਰਨ ਕਿ ਨਾਰ ੇਹ ੈਉਸਨP ਵੀ ਆਪਣ ੇਪੀਲੇ ਦਦੰਾ ਨਾਲ ਉਸ 
ਨੰੂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ।ਇੱਕ ਢਠੱP ਨP ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਕੁਚ ਲਿ ਆ । ਇਥC ਤਕੱ ਕਿ  ਇੱਕ ਖੋਤ ੇਨP ਵੀ ਉਸਦ ੇਦੁਲੱਤ ੇਮਾਰ ੇ
ਤ ੇਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਮੂੰਹ ਕਲੋ ਜਾਕ ੇਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਰਿ ੰ ਗਿ ਆ ।

ਲੰੂਬੜੀ ਅਤ ੇ ਤਿ ਤੱਰ
ਇੱਕ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਟ ਹਿ ਲਦੀ ਫਿ ਰਦੀ ਸੀ । ਉਸਨP ਇੱਕ ਬੁੱਢ ੇਉ Nਚੇ ਦਰਖਤ 
ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤ ੇਕੁਝੱ ਤਿ ਤੱਰ ਬੈਠP ਦਖੇੇ ਜਿ ੰਨ>ਾਂ ਤਕੱ  ਉਹ ਪਹੁਚੰ ਨਹG ਸਕਦੀ ਸੀ । ਚਲਾਕ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਚੰਨ ਦੀ 
ਚਾਨਣੀ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਅ ਜਿ ਹਾ ਥਾਂ ਦੇ ਖਿ ਆ ਜਿ ਥC ਤਿ ਤੱਰ ਉਸਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਦਖੇ ਸਕਦ ੇਸੀ । ਉਸ ਥਾਂ ਤ ੇਉਹ 
ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਪ ਹਿ ਲਾ ਉਹ ਲਾਟ ੂਵਾਂਗ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਗਈ । ਫਿ ਰ ਕਦ ੇਉ Nਚੀ ਕਦ ੇਹਲੌੀ ਕੁਦੱਣ ਲੱਗ 
ਪਈ ਤ ੇਅਜੀਬ ਕਿ ਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾ ਂਕਰੀ ਗਈ । ਉਸ ਤC ਨਿ ਗਾ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ 
ਤਿ ਤੱਰਾਂ ਨP ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿ ਮੰਤ ਨਾ ਕਰੀ । ਫਿ ਰ ਲੰੂਬੜੀ ਇਂਉ W ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿ ਵU ਦਰਖਤ ਤ ੇਚੜ> ਰਹੀ 
ਹਵੋ,ੇ ਫਿ ਰ ਡਿ ਗੱ ਪਈ ਤ ੇ ਬਿ ਨਾਂ ਹਿ ਲੇ ਇਹ ਦਿ ਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿ ਵU ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹਵੋ ੇ। ਅਗਲੇ ਪਲ 
ਫਿ ਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ । ਆਪਣੀ ਪਿ ੱਠ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤC ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਕਰਕ ੇਇਉ W ਪੂਛ ਹਿ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿ ਵU 
ਚਾਨਣ ਉਸਦੀ ਪੂਛ ਵਿ ਚC ਹੀ ਆਉ Wਦਾ ਹਵੋ ੇ।
ਹਣੁ ਤਕੱ ਵਿ ਚਾਰ ੇਪੰਛੀ ਉਸਨੰੂ ਦਖੇ ਦਖੇ ਕ ੇਡਰ ਗਏ ਸੀ । ਜਦC ਉਹ ਦਆੁਰਾ ਉਸੇ ਤਰ>ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿ ਚਾਰ ੇ
ਪੰਛੀ ਡਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬ^ਦਲ ਗਏ ਕਿ  ਦਰਖੱਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤC ਉਨ>ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤ ੇਉਹ ਇੱਕ 
ਇੱਕ ਕਰਕ ੇਲੰੂਬੜੀ ਅੱਗੇ ਡਿ ਗੱ ਪਏ ।

ਦ ੋ
ਯਾਤਰੀ ਤ ੇ ਰਿ ਛੱ
ਦ ੋਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕਠP ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ । ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦ ੇ ਪਿ ਛC ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਿ ਛੱ 
ਆਉ Wਦਾ ਹਇੋਆ ਦਿ ਸਿ ਆ । ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਿ ਛੱ ਤC ਬਚਨ ਲਈ ਦਰਖਤ ਤ ੇਚੜ ਗਿ ਆ । ਦੂਸਰਾ 
ਇਕਲੱਾ ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹG ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅ ਹਿ ਲ ਧਰਤੀ ਤ ੇਲੇਟ 
ਗਿ ਆ ਜਿ ਵU ਮ ਰਿ ਆ ਪਿ ਆ ਹਵੋ ੇ। ਉਸਨP ਕਦ ੇਸੁ ਣਿ ਆ ਸੀ ਰਿ ਛੱ ਮਰ ੇਹਏੋ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ ।
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹਵੋ ੇ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਰਿ ਛੱ ਨP ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿ ਰ ਕੁਝ ਦਰੇ ਲਈ ਸੁੰ ਘਿ ਆ । ਜਦC 
ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹ ੋਗਈ ਕਿ  ਇਹ ਮ ਰਿ ਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈ, ਉਹ ਉਥC ਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਇੰਨP ਨੰੂ ਜਿ ਹੜਾ ਆਦਮੀ 



ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹਵੋ ੇ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਰਿ ਛੱ ਨP ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿ ਰ ਕੁਝ ਦਰੇ ਲਈ ਸੁੰ ਘਿ ਆ । ਜਦC 
ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹ ੋਗਈ ਕਿ  ਇਹ ਮ ਰਿ ਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈ, ਉਹ ਉਥC ਚਲਾ ਗਿ ਆ । ਇੰਨP ਨੰੂ ਜਿ ਹੜਾ ਆਦਮੀ 
ਦਰਖਤ ਤ ੇਚ ੜ>ਿ ਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਦਜੂੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਇਉ W ਲਗਦ ੈ ਜਿ ਵU 
ਰਿ ਛੱ ਤਨੰੂੈ ਕਨੰ ਵਿ ਚੱ ਕੁਝੱ ਦੱਸਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਤਨੰੂੈ ਕੀ ਦਸਦਾ ਸੀ ? ਦਜੂੇ ਆਦਮੀ ਨP ਕਿ ਹਾ,  “ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਇਹ 
ਕ ਹਿ ਦੰਾ ਸੀ ਕਿ  ਅ ਜਿ ਹ ੇਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿ ੱਤਰਤਾ ਨਾ ਰਖੋੱ ਜਿ ਹੜਾ ਬਿ ਪਤਾ ਸਮU ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵ ੇ।”

ਸੇਹ ਤ ੇਸੱਪ
ਇਕ ਸੇਹ ਆਪਣ ੇਵਾਸਤ ੇਘਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿ ਰਦੀ ਸੀ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦਿ ਸੀ । ਉਸ ਵਿ ਚC ਇੱਕ 
ਸਪਾਂ ਦਾ ਪ ਰਿ ਵਾਰ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਸੀ ।ਉਸਨP ਸੱਪਾ ਂਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰ ਹਿ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 
ਦ ੇਦਣੇ । ਸੱਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ।
ਸੱਪਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮ ਹਿ ਸੂਸ ਹਣੋ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਸੇਹ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰ ਹਿ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹG ਦਣੇੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਹਰ ਮੋੜ ਤ ੇਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਸੇਹ ਦ ੇ ਤਿ ਖੱੇ ਕਡੰ ੇਚਭੁ ਜਾਂਦ ੇਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਸੇਹ ਨੰੂ 
ਉਥC ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ । ਸੇਹ ਨP ਕਿ ਹਾ ਮ[ ਤਾਂ ਇਥU ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ । ਮ[ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾਂ । ਇਉ W ਕ ਹਿ ਕ ੇ
ਉਸਨP ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਨੰੂ ਦਰਵਾਜ ੇਤC ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਦਿ ੱਤਾ । ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਨੰੂ ਹਰੋ 
ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਪਿ ਆ ।

ਲੰੂਬੜੀ ਤ ੇਬਾਂਦਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਦ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਨP ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਚਨੁਣ ਲਈ ਮੀ ਟਿ ਗੰ ਬੁਲਾਈ । ਬਾਂਦਰ ਨੰੂ ਨੱਚਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ 
ਗਿ ਆ ।
ਉਸ ਨP ਬਹਤੁ ਹਸਾਉਣ ੇਇਸ਼ਾ ਰਿ ਆਂ ਨਾਲ ਤ ੇਨਕਲਾਂ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕ ੇਡਾਂਸ ਕੀਤਾ । ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਉਸ ਤC ਇੰਨP 
ਪYਭਾ ਵਿ ਤ ਹਏੋ ਕਿ  ਜੋਸ਼ ਵਿ ਚੱ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਚਣੁ ਲਿ ਆ ।
ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਵਟੋ ਨਹG ਪਾਈ ਸੀ ਤ ੇਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਨP ਕਿ ਨੰਾ 
ਅਯੋਗ ਰਾਜਾ ਚਣੁ ਲਿ ਆ ਹ ੈ।
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਿ ੰਜਰਾ ਦਿ ਸਿ ਆ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿ ਹਾ ਮੀਟ ਸੀ । ਉਹ ਭਜੱੀ ਭਜੱੀ ਬਾਂਦਰ ਕਲੋ ਗਈ 
। ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ਕਿ  ਉਸਨP ਬਹਤੁ ਵਡੱਾ ਖਜਾਨਾ ਦੇ ਖਿ ਆ ਹ।ੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਛੂ ਹਿ ਆ ਤਕੱ ਨਹG ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ 
ਸੋਚਦੀ ਹ ੈ ਕਿ  ਇਸ ਤ ੇਰਾਜੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹਕੱ ਹ ੈ।
ਲਾਲਚੀ ਬਾਂਦਰ ਲੰੂਬੜੀ ਦ ੇ ਪਿ ੱਛੇ ਪਿ ੱਛੇ ਪਿ ੰਜਰ ੇਕਲੋ ਗਿ ਆ। ਜਦC ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਮੀਟ ਦਿ ਸਿ ਆ ਉਸਨP ਘੁੱਟ ਕ ੇ ਪਿ ੰਜਰ ੇ
ਨੰੂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਤ ੇਇਸ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਫਸ ਗਿ ਆ । ਲੰੂਬੜੀ ਖੜੀ ਹਸੱਦੀ ਰਹੀ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ਕਿ  ਤੂ ੰਤਾਂ ਸਾਡਾ 
ਰਾਜਾ ਬ ਣਿ ਆ ਬੈਠਾ ਹ ੈਪਰ ਤੂ ੰਤਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਵੀ ਧਿ ਆਨ ਨਹG ਰਖੱ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਤC ਥੋੜ>ੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ 



ਨੰੂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਤ ੇਇਸ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਫਸ ਗਿ ਆ । ਲੰੂਬੜੀ ਖੜੀ ਹਸੱਦੀ ਰਹੀ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ਕਿ  ਤੂ ੰਤਾਂ ਸਾਡਾ 
ਰਾਜਾ ਬ ਣਿ ਆ ਬੈਠਾ ਹ ੈਪਰ ਤੂ ੰਤਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਵੀ ਧਿ ਆਨ ਨਹG ਰਖੱ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਤC ਥੋੜ>ੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ 
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨP ਦਆੁਰਾ ਚੋਣ ਰਖੱੀ ।

ਮਾਂ ਅਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ
ਇੱਕ ਸਵਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨPਰ ੇਹੀ ਇੱਕ ਭੁਖੱਾ ਬ ਘਿ ਆੜ ਪਿ ੰਡ ਦ ੇਐਨ ਕਿ ਨਾਰ ੇਤ ੇਬਣ ੇਘਰ ਕਲੋ ਘੁੰਮ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । 
ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਵਿ ਚC ਬੱਚੇ ਦ ੇਰਣੋ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ । ਫਿ ਰ ਉਸਨP ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਸੁ ਣਿ ਆ , “ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਕਿ  ਨਹG , ਰਣੋਾ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹG ਤਾਂ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਫੜਾ ਦਵੇਾਂਗੀ ।” ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਹਰੈਾਨ 
ਹਇੋਆ ਪਰ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣਾ ਮਿ ਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਖਿ ੜਕੀ ਨPੜ ੇਬੈਠ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਹਰ 
ਪਲ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਮਾਂ ਉਸਨੰੂ ਹਣੁ ੇਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੜਾ ਦਵੇਗੇੀ । ਬੇਸ਼ਕ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿ ਨ ਮਾਂ ਨੰੂ ਤਗੰ 
ਕਰੀ ਗਿ ਆ ਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਸਾਰਾ ਦਿ ਨ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਕਦ ੋਮਾਂ ਉਸਨੰੂ ਬੱਚਾ ਖਾਣ ਨੰੂ ਦਵੇਗੇੀ ।
ਸ਼ਾਮ ਹਣੋ ਤ ੇਉਸਨP ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫਿ ਰ ਸੁਣੀ । ਉਹ ਖਿ ੜਕੀ ਦ ੇਨPੜ ੇਬੈਠਕ ੇਲੋਰੀਆਂ ਦ ੇਕ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਆ ਰਹੀ 
ਸੀ ।
ਬੱਚੇ ਔਹ ਦਖੇ , ਔਹ ਦਖੇ ! ਬ ਘਿ ਆੜ ਤਨੰੂੈ ਨਹੀ ਫੜ ਸਕਦਾ । ਬਿ ਲਕੁਲ ਨਹG । ਤਰੇਾ ਡਡੈੀ ਉਸ ਨੰੂ ਦਖੇ 
ਰਿ ਹਾ ਹ ੈਤ ੇਉਹ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਮਾਰ ਦਵੇਗੇਾ । ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਤਰੇ ੇਨPੜ ੇਨਹG ਆਉਣ ਦਵੇਗੇਾ ।
ਉਸ ਸਮU ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿ ਤਾ ਘਰ ਆ ਗਿ ਆ । ਉਸ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਕੁੱ ਤਿ ਆ ਤC ਭਜੱ ਕ ੇ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬ ਚਿ ਆ ।

ਮੱਖੀਆ ਂਅਤ ੇਸ਼ ਹਿ ਦ
ਇੱਕ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਉਲਟ ਗਿ ਆ ਤ ੇਸ਼ ਹਿ ਦ ਡੁਲੱ ਕ ੇਉਸ ਦ ੇਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿ ਆ । ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀ 
ਮਿ ੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਕਰਕ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆ ਂਮੱਖੀਆਂ ਉਥ ੇਆਕ ੇ ਭਿ ਣੰ ਭਿ ਣੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ । ਉਨ>ਾਂ ਨP 
ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤ ੇ ਜਿ ਥੇ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਲੱ ਗਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ ਉ Nਥੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ ਹਿ ਦ 
ਖਾਈ ਗਈਆਂ ਤ ੇਉਹ ਸਿ ਰ ਤC ਪੈਰਾ ਂਤਕੱ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਵਿ ਚੱ ਲਿ ੱਬੜ ਗਈਆਂ । ਉਨ>ਾਂ ਦ ੇਖੰਭ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 
ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਚਿ ਪਕ ਗਏ । ਉਹ ਇਥC ਉ Nਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਪੈਰ ਹੀ ਨਾਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ 
ਸ਼ ਹਿ ਦ ਨਾਲ ਭਰ ੇਪਏ ਸੀ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਲਿ ਪਕ ੇਪਏ ਸੀ । ਇਉ W ਉਹ ਮਿ ੱਠਾ ਖਾਣ ਦ ੇਲਾਲਚ ਵਿ ਚੱ ਉ Nਥੇ ਹੀ ਮਰ 
ਗਈਆਂ ।



ਬਾਜ ਅਤ ੇਇੱਲ
ਇੱਕ ਬਾਜ ਬਲੂਤ ਦੀਆਂ ਉ Nਚੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤ ੇਬੈਠੀ ਸੀ । ਉਹ ਬਹਤੁ ਉਦਾਸ ਸੀ ਤ ੇ ਸਿ ਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਸੇ ਨਰ 
ਬਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਕ ਇੱਲ ਨP ਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਬੈਠੀ ਦਖੇ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ , “ ਤੂ ੰਇੰਨੀ ਉਦਾਸ 
ਕਿ ਉ W ਬੈਠੀ ਹ ੈ?
ਮਾਦਾ ਬਾਜ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ਕਿ  ਮ[ ਵਿ ਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਅ ਜਿ ਹਾ ਸਾਥੀ ਨਹG ਮਿ ਲ 
ਰਿ ਹਾ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਜੋ ਮ[ ਚਾਹਾਂ ਦ ੇਸਕ ੇ।
ਨਰ ਇੱਲ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਵਿ ਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ । ਮ[ ਬਹਤੁ ਤਕੜਾ ਹਾਂ , ਤਰੇ ੇਤC ਵੀ ਤਕੜਾ । ”
ਮਾਦਾ ਬਾਜ ਨP ਕਿ ਹਾ , ਕੀ ਤਨੰੂੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਗਦ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰਮੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਸੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿ ਆ ਕ ੇਦ ੇਸਕਦਾ 
ਹ[ ?”
ਨਰ ਇੱਲ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਹਾਂ , ਪੱਕ ੇਤਰੌ ਤ ੇ। ਇਹ ਤਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹ ੈ। ਮ[ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਤਕੜਾ ਹਾਂ ਕਿ  
ਸੁਤਰਮੁਰਗ ਨੰੂ ਵੀ ਖੰਭ ਦੀ ਤਰ>ਾਂ ਪੰ ਜਿ ਆ ਂਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕ ੇਤਰੇ ੇਲਈ ਲਿ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।”
ਮਾਦਾ ਬਾਜ ਨP ਤੁਰਤੰ ਹੀ ਇੱਲ ਨੰੂ ਸ ਹਿ ਮਤੀ ਦ ੇ ਦਿ ੱਤੀ । ਪਰ ਵਿ ਆਹ ਤC ਬਾਅਦ ਇੱਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ 
ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿ ਆ ਤ ੇਜਦC ਵਾਪਸ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋ ਸਿ ਰਫ਼ ਛੋਟਾ ਜਿ ਹਾ ਇੱਕ ਚਹੂਾ ਸੀ ।
ਮਾਦਾ ਬਾਜ ਨਰਾਸ਼ ਹ ੋਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ਕਿ  ਕੀ ਇਹੀ ਸੁਤਰਮੁਰਗ ਹ ੈ ਜਿ ਸ ਬਾਰ ੇਤੂ ੰਪ ਹਿ ਲਾਂ ਮੇਰ ੇਕਲੋ ਸ਼ੇਖੀ 
ਮਾਰਦਾ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।
ਇੱਲ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਤਰੇਾ ਦਿ ਲ ਜਿ ੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਮ[ ਕੁਝ ਵੀ ਕ ਹਿ  ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ ੇਕਈੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਸੀ” ।

ਬਾਰਾ 
ਸਿ ੰਗਾ, ਭਡੇ ਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਿ ੰਗਾ ਇੱਕ ਭਡੇ ਕਲੋ  ਕਣਕ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿ ਆ । ਭਡੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਬਹਤੁ 
ਤਜ਼ੇ ਭਜੱਦਾ ਹ ੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹਈੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਜ਼ੇ ਭਜੱੇਗਾ ਕਿ  ਉਹ ਪਕ ੜਿ ਆ ਹੀ ਨਹG ਜਾਵਗੇਾ । ਇਸ ਲਈ 
ਭਡੇ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ ਕਿ   ਤੂ ੰ ਕਿ ਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜ ੋਤਰੇੀ ਜਿ ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵ ੇ।
ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗ ਪੂਰ ੇ ਵਿ ਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ “ ਹਾਂ , ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਮੇਰੀ ਜਿ ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰ ੇਨਾਲ 
ਵਾਅਦਾ ਕ ਰਿ ਆ ਹ ੈ।”
ਭਡੇ ਹਰੈਾਨ ਹ ੋਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਕੀ ਤੂ ੰਸੋਚਦਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਮੈ ਤਰੇੀ ਅ ਜਿ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਤ ੇ ਵਿ ਸਵਾਸ ਕਰਾਂਗੀ । ਮ[ 
ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ । ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ ੈਉਹ ਲੈ ਕ ੇਭਜੱ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤ ੇਉਸ ਦ ੇਇਵਜ ਵਿ ਚੱ ਕੁਝੱ ਵੀ 
ਨਹG ਦਿ ਦੰਾ । ਜਿ ਥC ਤਕੱ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹ ੈਤੂ ੰਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਕ ੇਇੰਨੀ ਤਜ਼ੇ ਭਜੱੇਗਾ ਕਿ  ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਫੜ ਨਹG ਸਕਾਂਗੀ 



ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ । ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ ੈਉਹ ਲੈ ਕ ੇਭਜੱ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤ ੇਉਸ ਦ ੇਇਵਜ ਵਿ ਚੱ ਕੁਝੱ ਵੀ 
ਨਹG ਦਿ ਦੰਾ । ਜਿ ਥC ਤਕੱ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹ ੈਤੂ ੰਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਕ ੇਇੰਨੀ ਤਜ਼ੇ ਭਜੱੇਗਾ ਕਿ  ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਫੜ ਨਹG ਸਕਾਂਗੀ 
।”

ਜਾਨਵਰ ਅਤ ੇਪਲੇਗ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਭਿ ਆਨਕ ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਗਈ । ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ । ਜਿ ਹੜ ੇ ਜਿ ਉ Wਦ ੇ
ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨP ਬਿ ਮਾਰ ਸਨ ਕਿ  ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿ ਰ ਸਕਦ ੇਸੀ । ਕਿ ਸੇ ਮੋਟੀ ਮੁਰਗੀ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਵੀ 
ਕਈੋ ਲੰੂਬੜੀ ਲਲਚਾਉ Wਦੀ ਨਹG ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਨਰਮ ਨਰਮ ਲੇਲੇ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਲਾਲਚੀ ਬ ਘਿ ਆੜ ਦ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ 
ਲਾਲਾਂ ਟਪਕਦੀਆਂ ਸੀ ।
ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਸ਼ੇਰ ਨP ਮੀ ਟਿ ਗੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਜਦC ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਇੱਕਠP ਹ ੋਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖੜ>ਾ ਹ ੋਕ ੇ
ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , ਪਿ ਆਰ ੇਦੋਸਤ ੋ, ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਵਿ ਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈ ਕਿ  ਦਵੇ ਤਿ ਆਂ ਨP ਸਾਨੰੂ ਸਾਡ ੇਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜਾਂ ਦਣੇ ਲਈ 
ਇਹ ਪਲੇਗ ਫੈਲਾਈ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡ ੇ ਵਿ ਚC ਸਭ ਤC ਵਧੱ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ।
ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਮ[ ਆਪਣ ੇਸਾਰ ੇਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ । ਮ[ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਮ[ ਬਹਤੁ ਲਾਲਚੀ ਸੀ । ਮ[ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ 
ਭਡੇਾਂ ਮਾਰੀਆ ਂਹਨਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਨੁਕਸਾਸ ਨਹG ਸੀ ਪਹੁਚੰਾਉ Wਦੀਆਂ । ਮ[ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਭਡੇਾਂ , ਢਠੱP ਤ ੇ
ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗੇ ਖਾਧੇ ਹਨ । ਸੱਚ ਦੱਸਾ ਂਮ[ ਕਦ ੇਕਦਾਈ ਆਜੜੀ ਮੁੰਡ ੇਵੀ ਖਾ ਲ[ਦਾ ਸੀ ।
ਹਣੁ ਜੇ ਮ[ ਸਭ ਤC ਵਧੱ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਵੋਾ ਂਤਾਂ ਮ[ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਣੇ ਲਈ ਤਿ ਆਰ ਹਾਂ । ਪਰ ਮ[ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਹਰ 
ਕਈੋ ਆਪਣ ੇਕਸ਼ੂਰ ਮੰਨP ਜਿ ਵU ਮ[ ਮੰਨP ਹਨ । ਫਿ ਰ ਅਸੀ ਨਿ ਆਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ  ਕਣੌ ਸਭ ਤC 
ਵਧੱ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹ ੈ।
ਲੰੂਬੜੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਮੇਰ ੇਹਜੂਰ , ਤੁਸੀ ਬਹਤੁ ਚੰਗੇ ਹ ੋ। ਕੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਭਡੇ ਦ ੇਮਾਸ ਨੰੂ ਖਾ ਕ ੇਤੁਸG ਜੁਲਮ 
ਕੀਤਾ ਹ ੈ?
ਨਹG , ਮੇਰ ੇਹਜੂਰ ਬਿ ਲਕੁਲ ਨਹG । ਸਗC ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਕ ੇਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਬਖ ਸ਼ਿ ਆ ਹ ੈ।
ਅਤ ੇ ਜਿ ਥC ਤਕੱ ਆਜੜੀ ਮੁੰ ਡਿ ਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹ ੈ, ਅਸੀ ਸਾਰ ੇਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਇਕ ਅ ਜਿ ਹੀ 
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਸਲ ਵਿ ਚC ਹਨ ਜ ੋਸਾਡ ੇਸਭ ਦ ੇਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦ ੇਬਹਾਨP ਘੜਦ ੇਰ ਹਿ ਦੰ ੇਹਨ ।”
ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਨP ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਲੰੂਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਫਿ ਰ ਬੇਸ਼ਕ ਚੀਤ ੇ, ਰਿ ਛੱ , ਬ ਘਿ ਆੜ ਅਤ ੇਹਰੋ 
ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨP ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਜੁਲਮ ਮੰਨP ਪਰ ਸਭ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ਗਿ ਆ ਜਿ ਵU ਉਹ ਸਾਰ ੇਬਹਤੁ ਭਲੇੋ 
ਭਾਲੇ ਤ ੇਸੰਤ ਹਣੋ ।
ਹਣੁ ਖੋਤ ੇਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ ਕ ਹਿ ਣ 
ਲੱ ਗਿ ਆ , “ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹ ੈ ਕਿ  ਇੱਕ ਵਾਰ ਮ[ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦ ੇਖੇਤ ਕਲੋੋ ਲੰਘ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਥੇ ਉ Nਗ ੇਨਰਮ ਘਾਹ 
ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਮ[ ਲਲਚਾ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸ ਵਿ ਚC ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਾਹ ਮ[ ਖਾਣ ਤC ਨਾਂ ਰ ਹਿ  ਸ ਕਿ ਆ । ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ 
ਕਈੋ ਹਕੱ ਨਹG ਸੀ , ਮ[ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂ।
ਜਾਨਵਰਾ ਂ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਜਿ ਆਦਾ ਰਲੌਾ ਰਪੱਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤ ੇਇਸ ਸ਼ੋਰ ਨP ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਸਾਡ ੇ



ਕਈੋ ਹਕੱ ਨਹG ਸੀ , ਮ[ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂ।
ਜਾਨਵਰਾ ਂ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਜਿ ਆਦਾ ਰਲੌਾ ਰਪੱਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤ ੇਇਸ ਸ਼ੋਰ ਨP ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਸਾਡ ੇ
ਸਾ ਰਿ ਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹ ੈ। ਕਿ ਸੇ ਹਰੋ ਦ ੇਘਾਹ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨੰਾ ਭਿ ਆਨਕ ਗੁਨਾਹ ਹ ੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਣੇ ਲਈ ਇਹ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰ ੇਉਸ ਤ ੇਟੁਟੱ ਪਏ । ਬ ਘਿ ਆੜ ਉਨ>ਾ ਂ ਵਿ ਚੱ ਸਾ ਰਿ ਆਂ ਤC ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤ ੇਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ 
ਮੁਕਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਇਂਉ W ਪੂਜਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਤC ਬਿ ਨਾ ਹੀ ਦਵੇ ਤਿ ਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦ ੇ ਦਿ ੱਤੀ ਗਈ ।

ਆਜੜੀ ਅਤ ੇਸ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਗਿ ਣ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਦੀਆਂ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀਆਂ ਭਡੇਾ ਂਗੁੰਮ ਹਨ ।
ਉਹ ਬਹਤੁ ਖਿ ਝਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਉਸਨP ਉ Nਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਸੇਖੀ ਮਾਰਦ ੇਹਏੋ ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਜਰਰੂ ਚੋਰ ਨੰੂ 
ਫੜ ਕ ੇਹੀ ਰਹਗੇਾ ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਬਣਦਾ ਦਡੰ ਦਵੇਗੇਾ । ਆਜੜੀ ਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ  ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਉਸਦੀਆਂ ਭਡੇਾਂ 
ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆ ਂਚਟਾਨਾਂ ਵਲੱ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਦਖੇਣ ਲਈ ਗਿ ਆ ਜਿ ਥੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ
ਵਛੇੱ ਬ ਘਿ ਆੜ ਦਆੁਰਾ ਖਾਧੇ ਮਿ ਲਦ ੇਸਨ । ਪਰ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਉਸਨP ਜੁਪੀਟਰ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਕਿ  ਜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਵਿ ਚੱ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ੇਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟ ੇਤਾਜੇ ਵਛੇੱ ਦੀ ਬਲੀ ਦਵੇਗੇਾ ।
ਆਜੜੀ ਬਹਤੁ ਦਰੇ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨੰੂ ਲੱਭਦਾ ਰਿ ਹਾ ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਵੀ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਪਰ ਜਦC 
ਪਹਾੜ ਦ ੇਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਡੱੀ ਗੁਫਾ ਵਿ ਚC ਲੰਘ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਬਹਤੁ ਵਡੱਾ ਸ਼ੇਰ ਭਡੇ ਚੁੱਕਕ ੇ
ਲਿ ਜਾਦਾ ਦਿ ਸਿ ਆ । ਉਹ ਬਹਤੁ ਡਰ ਗਿ ਆ ਤ ੇਆਜੜੀ ਗੋ ਡਿ ਆ ਪਰਨP ਬੈਠ ਕ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ , “ 
ਅਫ਼ਸੋਸ , ਹ ੇਜੁਪੀਟਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹG ਜਾਣਦਾ ਕਿ  ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ। ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮ[ ਆਪ ਨੰੂ 
ਮੋਟ ੇਤਾਜੇ ਵਛੇੱ ਦੀ ਬਲੀ ਦਣੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਹਣੁ ਮ[ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਜੇ ਆਪ ਇਸ ਚੋਰ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇ
ਕਲੋੋ ਦਰੂ ਭਜੇ ਦਵੇ ੋਤਾਂ ਮ[ ਪੂਰਾ ਵਡੱਾ ਢਠੱਾ ਬਲੀ ਲਈ ਭUਟ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਕੁਤੱਾ ਤ ੇ
ਉਸਦਾ ਪLਛਾਵਾ
ਇੱਕ ਕੁਤੱ ੇਨੰੂ ਝਟਕਈ ਨP ਇਨਾਮ ਵਜC ਇੱਕ ਹਡੱੀ ਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤੀ । ਇਹ ਕੁਤੱਾ ਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਇਹੀ ਹਡੱੀ ਲੈ ਕ ੇਕਾਹਲੀ 
ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ ਜਦC ਉਹ ਇਕ ਭੀੜ ੇਪੁਲ ਉਪਰ ੋਲੰਘ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਂਤ ਪਾਣੀ 
ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪYਛਾਵਾ ਦਿ ਸਿ ਆ ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਕੁਤੱ ੇਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਅਸਲੀ ਕੁਤੱਾ ਹ ੈਤ ੇ
ਉਸਦ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵਡੱੀ ਹਡੱੀ ਹ ੈ।
ਉਹ ਖੜ ਕ ੇਸੋਚ ਲ[ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ  ਇਹ ਅਸਲੀ ਕੁਤੱਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀ । ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਵਾਲੀ ਹਡੱੀ ਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤੀ ਤ ੇਦ ਰਿ ਆ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿ ੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ  ਦੂਸਰ ੇਕੁਤੱ ੇਤ ੋਹਡੱੀ ਖੋਹ ਸਕ ੇ। 



ਉਹ ਖੜ ਕ ੇਸੋਚ ਲ[ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ  ਇਹ ਅਸਲੀ ਕੁਤੱਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀ । ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਵਾਲੀ ਹਡੱੀ ਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤੀ ਤ ੇਦ ਰਿ ਆ ਵਿ ਚੱ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿ ੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ  ਦੂਸਰ ੇਕੁਤੱ ੇਤ ੋਹਡੱੀ ਖੋਹ ਸਕ ੇ। 
ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਜਾ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਪੱਤਾ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਥੇ ਕਈੋ ਹਰੋ ਕੁਤੱਾ ਨਹG ਸੀ । ਉਸਨP ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਰੈ ਕ ੇ
ਕਢੰ ੇਤ ੇਪਹੁਚੰ ਕ ੇਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ । ਹਣੁ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਨP 
ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹਡੱੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿ ਚੱ ਆ ਕ ੇਗੁਆ ਲਈ ਹ ੈ। ਹਣੁ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਰਖਤਾ ਤ ੇਪਛਤਾ 
ਰਿ ਹਾ ਸੀ ।

ਕਛੱ ੂ
ਅਤ ੇਖ਼ਰਗੋਸ
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਇੱਕ ਖ਼ਰਗੋਸ ਇੱਕ ਕਛੂੱ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਹਲੌੀ ਚਾਲ ਕਰਕ ੇਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਸਨP ਵਿ ਅੰਗ ਭਰ ੇ
ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਛੂੱ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ ਇੰਨਾਂ ਹਲੋੀ ਤੁਰਨ ਕਰਕ ੇ ਜਿ ਥੇ ਤੂ ੰਪਹੁਚੰਨਾ ਹਵੋ ੇਕੀ ਤੂ ੰਉਥ ੇਪਹੁਚੰਦਾ ਵੀ ਹ ੈ।”
ਕਛੂੱ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਹਾਂ , ਜਿ ੰਨ>ਾ ਂਤੂ ੰਸੋਚਦਾ ਹ ੈਮ[ ਉਸਤC ਕਿ ਤ ੇਪ ਹਿ ਲਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜਲ ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ  ਇਸ 
ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਿ ੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮ[ ਤਰੇ ੇਨਾਲ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।”
ਖ਼ਰਗੋਸ ਨੰੂ ਕਛੂੱ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤ ੇਬਹਤੁ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਪਰ ਮਨ ਪYਚਾਵ ੇਲਈ ਉਹ ਕਛੂੱ ਨਾਲ 
ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ ਹਿ ਮਤ ਹ ੋ ਗਿ ਆ । ਇਸ ਲਈ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਇਸ ਦੌੜ ਲਈ ਜੱਜ ਬਨਣ ਦੀ ਸ ਹਿ ਮਤੀ ਦ ੇ
ਦਿ ੱਤੀ । ਉਸਨP ਦੋੜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਿ ਸ ਚਿ ਤ ਕਰਕ ੇ ਨਿ ਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿ ੱਤ ੇਤ ੇਉਨ>ਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਵਾ ਦਿ ੱਤੀ । 
ਖ਼ਰਗੋਸ ਇੰਨੀ ਤਜ਼ੇ ਦੌ ੜਿ ਆ ਕਿ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਖC ਉਹਲੇ ਹ ੋ ਗਿ ਆ । ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨP ਕਛੂੱ ਨੰੂ ਇਹ ਮ ਹਿ ਸੂਸ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ  ਉਸ ਨੰੂ ਖਰਗੋਸ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਨੰੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹ ੈ, ਖ਼ਰਗੋਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤ ੇਨGਦ ਦੀ 
ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਕੁ ਗਿ ਆ । ਉਸਨੰੂ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਜਦC ਤਕੱ ਕਛੂੱ ਉਥ ੇਪਹੁਚੇੰਗਾ ਉਹ ਫਿ ਰ ਭਜੱ ਕ ੇਉਸ ਤC 
ਅੱਗੇ ਨਿ ਕਲ ਜਾਵਗੇਾ । ਪਰ ਕਛੂੱ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਤੁਰੀ ਗਿ ਆ । ਕੁਝ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਕਲੋੋ 
ਲੰਘ ਗਿ ਆ ਜਿ ੱਥੇ ਖਰਗੋਸ ਸੁੱਤਾ ਪਿ ਆ ਸੀ ।ਪਰ ਖ਼ਰਗੋਸ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿ ਹਾ । ਜਦC ਉਸ ਦੀ ਜਾਗ 
ਖੁੱਲੀ ਤਾ ਂਕਛੂੱ ਮੰਜ਼ਲ ਦ ੇਬਹਤੁ ਨPੜ ੇਪਹੁਚੰ ਗਿ ਆ । ਹਣੁ ਖਰਗੋਸ ਜਿ ੰਨੀ ਤਜ਼ੇ ਭਜੱ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭੱ ਜਿ ਆ ਪਰ ਜਦC 
ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਤ ੇਪਹੁੰ ਚਿ ਆ ਤਾਂ ਕਛੂੱ ਉਥੇ ਪ ਹਿ ਲਾ ਹੀ ਪਹੁਚੰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ।

ਸ਼ ਹਿ ਦ 
ਦੀਆ ਂਮੱਖੀਆਂ, ਭ ਰਿ ਡੰਾ ਂਤ ੇਭੂਡੰ
ਇਕ ਖੋਖਲੇ ਦਰਖਤ ਤ ੇਸ਼ ਹਿ ਦ ਦਾ ਛਤੱਾ ਲੱਗਾ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਭ ਰਿ ਡੰਾ ਂਨP ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ਸੀ ਕਿ  ਇਹ ਸ਼ ਹਿ ਦ 
ਦਾ ਛਤੱਾ ਉਨ>ਾਂ ਦਾ ਹ ੈ। ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ  ਇਹ ਛਤੱਾ ਉਨ>ਾਂ ਦਾ ਹ ੈ। ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ 
ਲੱਗੀਆ ਂਸਾਡਾ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਹ ੈ। ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚੱ ਬ ਹਿ ਸ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹ ੋਗਈ ਕਿ  ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ  ਦਨੋਾਂ ਧਿ ਰਾਂ ਵਿ ਚੱ 
ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹਵੋਗੇੀ । ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਈੋ ਕਿ  ਦਨੋ` ਧਿ ਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜੱਜ 



ਲੱਗੀਆ ਂਸਾਡਾ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਹ ੈ। ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚੱ ਬ ਹਿ ਸ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹ ੋਗਈ ਕਿ  ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ  ਦਨੋਾਂ ਧਿ ਰਾਂ ਵਿ ਚੱ 
ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹਵੋਗੇੀ । ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਈੋ ਕਿ  ਦਨੋ` ਧਿ ਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜੱਜ 
ਕਲੋ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹ ੋਗਈਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਦਨੋ ̀ ਧਿ ਰਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕ ੇਇੱਕ ਵਡੱ ੇਭੂਡੰ ਕਲੋ 
ਗਈਆਂ ਜਿ ਸ ਬਾਰ ੇਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿ ਚੱ ਇਹ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ  ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਪYਾਣੀ ਹ।ੈ ਜਦC ਉਸਨP ਦਨੋਾਂ ਧਿ ਰਾਂ 
ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨP ਦੱ ਸਿ ਆ ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਨP ਖੋਖਲੇ ਦਰਖਤ ਦ ੇਨPੜ ੇਕੁਝ ਅ ਜਿ ਹ ੇਪYਾਣੀ 
ਉ Nਡਦ ੇਦਖੇੇ ਸਨ ਜਿ ਨ>ਾ ਂਦ ੇਸਰੀਰ ਤ ੇਪੀਲੇ ਤ ੇਕਾਲੇ ਰਗੰ ਦੀਆਂ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਸਨ 
ਤ ੇਉਹ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਭਿ ਣ ਭਿ ਣ ਦੀ ਅਵਾਜ ਕਢੱਦ ੇਸਨ । ਭ ਰਿ ਡੰਾਂ ਦ ੇਵਕੀਲ ਨP ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਹਲੁੀਆ ਭ ਰਿ ਡੰਾ 
ਨਾਲ ਮਿ ਲਦਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਭ ਰਿ ਡੰਾਂ ਦਾ ਹ ੈ। 
ਪਰ ਇਸ ਸਬੂਤ ਤC ਜੱਜ ਕਈੋ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸ ਕਿ ਆ ਇਸਲਈ ਉਸਨP ਫੈਸਲਾ ਤਿ ਨੰ ਹਫਤ ੇਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿ ੱਤਾ ਤਾਂ 
ਕਿ  ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤ ੇਹਰੋ ਸੋਚ ਸਕ ੇ। ਜਦC ਮਸਲਾ ਦਜੂੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕਲੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਨੋ` ਪਾਸੇ ਆਪਣ ੇ
ਆਪਣ ੇਹਕੱ ਵਿ ਚੱ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਗਵਾਹ ਲੈ ਕ ੇਆਏ ।
ਇੱਕ ਸਿ ਆਣਾ ਭੂਡੰ ਕਰੋਟ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਦਜੂ ੇਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਗਵਾਹ ਵਜC ਆਈ ਸੀ ਉਸਨੰੂ 
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ੇਸੀ । ਉਹ ਭੂਡੰ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ , “ ਸYੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤਿ ਨੰ ਹਫ ਤਿ ਆਂ ਤ ੋਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ
। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਖਾਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹG ਰਹਗੇਾ । ਮ[ ਸਲਾਹ ਦਿ ਦੰਾ ਹਾਂ 
ਕਿ  ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤ ੇਭ ਰਿ ਡੰਾ ਦਹੋਾ ਨੰੂ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦਾ ਛਤੱਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾਵ ੇ। ਸਾਨੰੂ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵਗੇਾ ਕਿ  ਇਹ ਛਤੱਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹ ੈ।”
ਭ ਰਿ ਡੰਾਂ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿ ਰਧੋ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆ ਂ। ਸਿ ਆਣ ੇਭੂਡੰ ਨੰੂ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਕਿ  
ਭ ਰਿ ਡੰਾਂ ਇਹ ਵਿ ਰਧੋ ਕਿ ਉ W ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ , ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਉਹ ਛਤੱਾ ਨਹG ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤ ੇਉਸਨੰੂ 
ਸ਼ ਹਿ ਦ ਨਾਲ ਨਹG ਭਰ ਸਕਦੀਆ ਂ।
ਜੱਜ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹ ੈ ਕਿ  ਇਹ ਛਤੱਾ ਕਿ ਸਨP ਬਣਾਇਆ ਹ ੈਤ ੇਕਣੌ ਇਸ ਨੰੂ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਸ਼ ਹਿ ਦ , ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀਆ ਂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹ ੈ।”

ਚਿ ੜੀ ਤ ੇਉਸ ਦ ੇਚਚੇੂ
ਇੱਕ ਚਿ ੜੀ ਨP ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਣਕ ਵਿ ਚੱ ਆਪਣਾ ਆmਣਾ ਪਾਇਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਜਿ ਉ W ਜਿ ਉ W ਕਣਕ ਦ ੇਤਣ ੇਉ Nਚੇ 
ਤ ੇਵਡੱ ੇਹ ੋਰਹ ੇਸੀ ਚਿ ੜੀ ਦ ੇਚਚੇੂ ਵੀ ਵਧ –ਫੁਲੱ ਰਹ ੇਸੀ ਤ ੇਤਕੜ ੇਹ ੋਰਹ ੇਸੀ । ਫਿ ਰ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਜਦC ਹਵਾ ਵਿ ਚੱ 
ਪੱਕ ੇਦਾ ਣਿ ਆ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਝੂਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨ ਤ ੇਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਕਣਕ ਦਖੇਣ ਲਈ ਆਏ । 
ਕਿ ਸਾਨ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਇਹ ਕਣਕ ਹਣੁ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿ ਆਰ ਹ ੈ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤ ੇਦੋਸਤਾਂ 
ਮਿ ੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿ ਚੱ ਮੱਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।
ਜਦC ਚੂ ਚਿ ਆਂ ਨP ਇਹ ਸੁ ਣਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਆਪਣਾ ਆmਣਾ ਨਾ ਛੱ ਡਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ੇ
ਜਾਣਗੇ । ਜਦC  ਮਾਂ ਚਿ ੜੀ ਉਨ>ਾਂ ਲਈ ਭਜੋਨ ਲੈ ਕ ੇਆਈ ਤਾਂ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਜੋ ਸੁ ਣਿ ਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਦੱ ਸਿ ਆ ।
ਮਾਂ ਨP ਕਿ ਹਾ ਬੱ ਚਿ ਓ ਡਰ ੋਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਇਹ ਕਿ ਹਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਉਹ ਕਣਕ ਕਟੱਣ ਵਿ ਚੱ ਮੱਦਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇ



ਜਾਣਗੇ । ਜਦC  ਮਾਂ ਚਿ ੜੀ ਉਨ>ਾਂ ਲਈ ਭਜੋਨ ਲੈ ਕ ੇਆਈ ਤਾਂ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਜੋ ਸੁ ਣਿ ਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਦੱ ਸਿ ਆ ।
ਮਾਂ ਨP ਕਿ ਹਾ ਬੱ ਚਿ ਓ ਡਰ ੋਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਇਹ ਕਿ ਹਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਉਹ ਕਣਕ ਕਟੱਣ ਵਿ ਚੱ ਮੱਦਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇ
ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਮਿ ੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹਣੁ ੇਜਲਦੀ ਹੀ ਕਣਕ ਨਹG ਕਟੱੀ ਜਾਵਗੇੀ ।
ਕੁਝ ਦਿ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦC ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ  ਕੁਝ ਦਾਣ ੇ ਸਿ ੱ ਟਿ ਆਂ ਵਿ ਚC ਨਿ ਕਲ ਕ ੇ
ਚੂ ਚਿ ਆਂ ਉਪਰ ਡਿ ਗੱੇ ।
ਜਦC ਕਿ ਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ ਕਿ  ਜੇ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਹਣੁ ੇਕਣਕ ਨਾ ਕਟੱੀ ਤਾਂ 
ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹ ੋਜਾਵਗੇੀ । ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹG ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਕਲੱ ਤC ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ 
ਕਟਾਈ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਣੇੀ ਹ ੈ।
ਜਦC ਚੂ ਚਿ ਆਂ ਨP ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ਸਾਨ ਦੀ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ਸਾਨੰੂ ਹਣੁ ੇਇਥC 

ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। ਜਦC ਆਦਮੀ ਹਰੋ ਤ ੇ ਨਿ ਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕਮੰ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰ ਲਵ ੇਤਾਂ ਪੱਕ ੇਤਰੌ ਤ ੇਹਣੁ ਉਹ ਕਈੋ ਦਰੇੀ ਨਹG ਕਰਗੇਾ । ਉਸ ਦਪੁ ਹਿ ਰ ਨੰੂ ਹੀ ਚੂ ਚਿ ਆਂ ਨP ਆਪਣ ੇਖੰਭ 

ਫੜਫੜਾਏ ਤ ੇਉ Nਡਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਕਰਦ ੇਰਹ ੇ। ਅਗਲੇ ਦਿ ਨ ਸਵਰੇ ੇਹੀ ਜਦC ਕਿ ਸਾਨ ਤ ੇਉਸਦ ੇਲੜਕ ੇਨP ਕਣਕ 

ਕਟੱੀ ਤਾਂ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਆmਣਾ ਮਿ ਲਿ ਆ ।

     

ਬਿ ੱਲੀ ਅਤ ੇਬੁੱਢਾ ਚਹੂਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿ ੱਲੀ ਬਹਤੁ ਚਕੁਨੰੀ ਸੀ । ਚਹੂ ੇਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਵਿ ਚC ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ 

ਬਾਹਰ ਕਢੱ ਕ ੇਦਖੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦ ੇਸਨ । ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਜਿ ਉ W ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲੇ ਬਿ ੱਲੀ ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਖਾ 

ਜਾਵਗੇੀ । ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਕਿ  ਬਿ ੱਲੀ ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰਕੇ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰ ਹਿ ਦੰੀ ਸੀ । ਅੰਤ ਵਿ ਚੱ ਚਹੂ ੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿ ਚੱ ਵੜ ਗਏ । ਬਿ ੱਲੀ ਨP ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਚੂ ਹਿ ਆਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਕਈੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਨਾ 

ਪਵਗੇਾ । ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਸੈਲਫ਼ ਤ ੇਚੜ> ਕ ੇ ਕਿ ਸੇ ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕ ੇ ਸਿ ਰ ਧਰਤੀ ਵਲੱ 

ਨੰੂ ਕਰਕ ੇਲਮਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ  ਚਹੂ ੇਸਮਝਣ ਕਿ  ਉਹ ਮਰੀ ਹਈੋ ਹ ੈ।
ਜਦC ਚੂ ਹਿ ਆਂ ਨP ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿ ਚੱ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਨ>ਾਂ ਨP ਸਮ ਝਿ ਆ ਕਿ  ਉਸ ਨੰੂ ਗਲਤ ਕਮੰ ਕਰਕ ੇਇਹ 

ਸਜਾ ਦਿ ੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ। ਡਰਕ ੇਪ ਹਿ ਲਾ ਂਉਨ>ਾ ਂਨP ਆਪਣ ੇ ਸਿ ਰ ਬਾਹਰ ਕਢੱ ੇਤ ੇ ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਸੁੰ ਘਿ ਆ । ਜਦ ੋਕੁਝ 

ਵੀ ਨਾ ਹਿ ਲਿ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰ ੇਇੱਕਠP ਹ ੋਕ ੇਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਦ ੇਮਰਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਉਸੇ ਸਮU ਬਿ ੱਲੀ ਨP 

ਫੜੀ ਹਈੋ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਕ ੇਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ । ਇਸ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਂ ਕਿ  ਚਹੂ ੇਹਰੈਾਨੀ ਵਿ ਚC ਨਿ ਕਲਦ ੇਉਸਨP ਤਿ ਨੰ ਚਾਰ 

ਚਹੂ ੇਮਾਰ ਦਿ ੱਤ ੇ।
ਹਣੁ ੇਚਹੂ ੇਹਰੋ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਰ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ । ਪਰ ਬਿ ੱਲੀ ਜਿ ਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁਖੱੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤC ਵਧੱ 

ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਆਟ ੇਦ ੇਡਰੱਮ ਵਿ ਚੱ ਲਿ ਟ ਗਈ ਤ ੇਆਪਣ ੇਚਾਰ ੇਪਾਸੇ ਆਟਾ ਲਾ ਲਿ ਆ ਤ ੇਇੱਕ 

ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਰਖੱ ਕ ੇਉ Nਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਈ ਉਸਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ  ਜਰਰੂ ਚਹੂ ੇਬਾਹਰ ਨਿ ਕਲਨਗੇ । ਉਸਨੰੂ ਲਗਦਾ 

ਸੀ ਕਿ  ਕਈੋ ਛੋਟੀ ਚਹੂੀ ਉਸਦ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਂ ਵਿ ਚੱ ਆ ਜਾਵਗੇੀ । ਇਸ ਸਮU ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਚਹੂਾ ਜਿ ਸਨੰੂ ਬਿ ੱਲੀਆਂ ਤ ੇ

ਪਿ ੰਜ ਰਿ ਆਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਤਜੱਰਬਾ ਸੀ । ਉਹ ਕਿ ਸੇ ਸਮU ਅ ਜਿ ਹ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿ ਚੱ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । 



ਸੀ ਕਿ  ਕਈੋ ਛੋਟੀ ਚਹੂੀ ਉਸਦ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਂ ਵਿ ਚੱ ਆ ਜਾਵਗੇੀ । ਇਸ ਸਮU ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਚਹੂਾ ਜਿ ਸਨੰੂ ਬਿ ੱਲੀਆਂ ਤ ੇ

ਪਿ ੰਜ ਰਿ ਆਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਤਜੱਰਬਾ ਸੀ । ਉਹ ਕਿ ਸੇ ਸਮU ਅ ਜਿ ਹ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿ ਚੱ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । 

ਕਧੰ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਸੁਰ ਖਿ ਅੱਤ ਥਾਂ ਤ ੇਬੈਠਾ ਦਖੇ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ।
ਉਹ ਚੀ ਕਿ ਆਂ , “ ਧਿ ਆਨ ਰਖੋੱ । ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਣ ੇਦਾ ਵਡੱਾ ਢਰੇ ਪਿ ਆ ਹ ੈਪਰ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਬਿ ੱਲੀ ਲਗਦੀ ਹ ੈ। 

ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹਵੋ ੇ, ਇਸ ਤC ਸੁਰ ਖਿ ਅੱਤ ਦਰੂੀ ਤ ੇਰ ਹਿ ਣ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਸਿ ਆਣਪ ਹ ੈ।”

ਕਾਂ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਲੰੂਬੜੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਫਿ ਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੰੂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉ Nਚੀ ਟਾਹਣੀ 

ਤ ੇਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕਾ ਂ ਦਿ ਸਿ ਆ । ਇਹ ਕਾਂ ਕਈੋ ਪ ਹਿ ਲਾ ਕਾਂ ਨਹG ਸੀਜੋ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਪ ਹਿ ਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਖਿ ਆ ਹਵੋ ੇ। 

ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ  ਲੰੂਬੜੀ ਖੜ> ਕ ੇਉਸ ਵਲੱ ਧਿ ਆਲ ਨਾਲ ਦਖੇਣ ਲੱਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ  ਇਸ 

ਕਾਂ ਦ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਪਨੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੱੜਾ ਸੀ “ ਮਕਾਰ ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ , ਮੈਨੰੂ ਭਜੋਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿ ਚੱ ਹਰੋ 

ਕਿ ਤੱ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ । ਇਹ ਪਨੀਰ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਹੀ ਮੇਰ ੇਨਾਸਤ ੇਲਈ ਵਧੀਆ ਤ ੇਕਾਫੀ ਹਵੋਗੇਾ ।”

ਜਿ ਸ ਦਰਖਤ ਤ ੇਕਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੰੂਬੜੀ ਉਸ ਦ ੇਥੱਲੇ ਖੜ> ਕ ੇgਸੰਸਾ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਖੇਣ ਲੱਗੀ ਤ ੇ ਫਿ ਰ 

ਉ Nਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਨਮਸਤ ੇ, ਹ ੇਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ !”  ਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰਦਨ ਮੋੜ ਕ ੇਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰੂਬੜੀ ਵਲੱ ਦਖੇਣ ਲੱਗਾ । ਪਰ ਉਸ ਨP ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਵਿ ਚੱ ਫੜ ੇਪਨੀਰ ਦ ੇਟਕੁੜ ੇਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ 

ਫੜ ਕ ੇਰੱ ਖਿ ਆ ਤ ੇਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾ ਦਾ ਉ Nਤਰ ਦਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋ ਲਿ ਆ ।
“ ਕਿ ਨੰਾ ਸੁਹਣਾ ਪੰਛੀ ਹ ੈ।” ਲੰੂਬੜੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ । “ ਇਸ ਦ ੇਖੰਭ ਕਿ ਵU ਚਮਕ ਰਹ ੇਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਕਿ ਡੱਾ ਸੁਹਣਾ ਹ ੈਤ ੇਖੰਭ ਕਿ ਨੰP ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ । ਜਦC ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝੱ ਇਨ>ਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹ ੈਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ 

ਜਰਰੂ ਪਿ ਆਰੀ ਤ ੇ ਮਿ ੱਠੀ ਹਵੋਗੇੀ । ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਵੇ ੇਤਾਂ ਮ[ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ  ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ 

ਰਾਜਾ ਹ ੈ। ਮ[ ਸਾਰ ੇਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਘੁੰਮ ਕ ੇਇਸ ਦੀ ਪYਸੰਸਾ ਕਰਾਂਗੀ ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕ ੇਕਾਂ ਲੰੂਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਸ਼ੱਕ ਭੁਲੱ ਗਿ ਆ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਨਾਸ਼ਤ ੇਬਾਰ ੇਵੀ ਭੁਲੱ 

ਗਿ ਆ । ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਇੱਛਕ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉ Nਚੀ ਤC ਉ Nਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ 

ਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨP ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋ ਲ>ਿ ਆ ਤ ੇਪਨੀਰ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਸਿ ੱਧਾ ਲੰੂਬੜੀ ਦ ੇਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਡਿ ਗੱ ਪਿ ਆ 
।
ਚਲਾਕ ਲੰੂਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹਈੋ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ “ ਧੰਨਵਾਦ । ਭਾਵ ੇਤਰੇੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹਤੁ , ਖਰਵੀ ਹ ੈਪਰ ਫਿ ਰ ਵੀ 

ਠੀਕ ਹ ੈ। ਪਰ ਤਰੇੀ ਅਕਲ ਕਿ ਥੱੇ ਹ ੈ।”

ਖੋਤਾ ਤ ੇਉਸਦਾ ਪLਛਾਵਾ



ਖੋਤਾ ਤ ੇਉਸਦਾ ਪLਛਾਵਾ
ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨP ਦਰੂ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਕਿ ਰਾਏ ਤ ੇ ਲਿ ਆ । ਖੋਤ ੇਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਦ ੇਨਾਲ 

ਤੁਰ ਪਿ ਆ । ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤ ੇਖੋਤ ੇਨੰੂ ਤਰੋਨ ਲਈ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਰਿ ਹਾ । 

ਸੜਕ ਇੱਕ ਅ ਜਿ ਹ ੇਮੈਦਾਨ ਵਿ ਚੱC ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਜਿ ਥੇ ਕਈੋ ਦਰਖਤ ਨਹG ਸੀ ਤ ੇਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਿ ੱਧੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ 

ਜਿ ਸ ਕਰਕ ੇਬਹਤੁ ਗਰਮੀ ਸੀ । ਜਦC ਬਹਤੁ ਜਿ ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹ ੋਗਈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਨP ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ । ਕਿ ਤ ੇਵੀ ਕਈੋ ਛਾਂ ਨਹG ਸੀ ਤ ੇਯਾਤਰੀ ਖੋਤ ੇਦੀ ਛਾਂ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿ ਆ । ਹਣੁ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਬਹਤੁ 

ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਯਾਤਰੀ ਤC ਵੀ ਵਧੱ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਖੋਤ ੇਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਖੋਤ ੇਦੀ ਛਾਂ ਵਿ ਚੱ 

ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਸਨP ਖੋਤਾ ਕਿ ਰਾਏ ਤ ੇ ਲਿ ਆ ਹ ੈ

ਉਸਦੀ ਛਾਂ ਨਹG ।
ਦਨੋe ਜਲਦੀ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਤ ੇਹ ੋਗਏ । ਜਦC ਉਹ ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਲੜ ਰਹ ੇਸੀ ਖੋਤਾ ਉਥC ਭਜੱ ਗਿ ਆ ।

ਮਿ ਲ 
ਮਾਲਕ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤ ੇਖੋਤਾ
ਬਹਤੁ ਸਮਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਕਿ  ਇਕ ਮਿ ਲ ਮਾਲਕ ਤ ੇਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਖੋਤਾ ਵਚੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਜਾ 

ਰਹ ੇਸੀ । ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਬਹਤੁ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਰਹ ੇਸੀ ਤਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਰਸਤ ੇ ਵਿ ਚੱ ਥੱਕ ੇਨਾ ਤ ੇਉਹ ਉਸਦ ੇਚੰਗੇ 

ਪੈਸੇ ਵਟੱ ਸਕਣ । ਜਦC ਉਹ ਹਾਈਵ ੇਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਉਨ>ਾਂ ਤ ੇਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਹਸੱ ਰਹ ੇਸੀ ।
ਉਨ>ਾ ਂ ਵਿ ਚC ਇੱਕ ਬੋ ਲਿ ਆ “ ਕਿ ਡੱ ੇਮੂਰਖ ਨP , ਖੋਤ ੇਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹ ੇਨP ਜਦC ਕਿ  ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਨP । ਤਿ ਨੰਾਂ ਵਿ ਚC ਸਭ ਤC ਵਧੱ ਮੂਰਖ ਉਹ ਨਹG ਹਵੋਗੇਾ ਜਿ ਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਸੋਚਦ ੇਹਵੋਗੋੇ । ਮਿ ਲ ਮਾਲਕ ਨਹG 

ਸੀ ਚਾਹੁਦੰਾ ਕਿ  ਕਈੋ ਉਨ>ਾਂ ਤ ੇਹਸੱੇ । ਇਸਲਈ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਲੜਕ ੇਨੰੂ ਕਿ ਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਖੋਤ ੇਤ ੇਬੈਠ ਜਾਵ ੇ।
ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੜਕ ਤ ੇਥੋੜੀ ਦਰੂ ਹੀ ਤੁਰ ੇਸਨ ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਕਲੋੋ ਤਿ ਨੰ ਵਪਾਰੀ ਲੰਘੇ । ਉਹ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ , 

“ ਦਖੋੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹ ੈਲੋਕ ਬੁੱਢ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹG ਕਰਦ ੇ। ਜਵਾਨ ਲੜਕ ੇਤੂ ੰਤੁ ਰਿ ਆ ਚੱਲ ਤ ੇਬੁੱਢ ੇ

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਖੋਤ ੇਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇ।”
ਬੇਸ਼ਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਥੱ ਕਿ ਆ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਲੜਕ ੇਨੰੂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਾ ਤ ੇਆਪ ਖੋਤ ੇਤ ੇ

ਬੈਠ ਗਿ ਆ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਕਿ  ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ।
ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤ ੇਉਹ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਕਲੋੋ ਲੰਘੇ ਜੋ ਸ਼ਬਜੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਕੋਰੀਆਂ ਤ ੇਹਰੋ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਵਚੇਣ ਲਈ 

ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚੱC ਇੱਕ ਬੋਲੀ , “ ਬੁੱਢ ੇਮੂਰਖ ਵਲੱ ਦਖੋੇ । ਆਪ ਖੋਤ ੇਤ ੇਚੜ> ਕ ੇਜਾ ਰਿ ਹਾ 

ਹ ੈਤ ੇ ਵਿ ਚਾਰਾ ਲੜਕਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਹ ੈ।”

ਮਿ ਲ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਉਨ>ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਤੁ ਚਭੁੀ ਤ ੇਉਸਨP ਆਪਣ ੇਲੜਕ ੇਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਪਿ ੱਛੇ ਖੋਤ ੇਤ ੇਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ 
।
ਉਹ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦਰੂ ਹੀ ਗਏ ਕੁਝ ਸੜਕ ਤ ੇਜਾਂਦ ੇਲੋਕ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ , “ ਕਿ ਡੱਾ ਜੁਲਮ ਹ ੈ। ਦਨੋ` 



ਉਹ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦਰੂ ਹੀ ਗਏ ਕੁਝ ਸੜਕ ਤ ੇਜਾਂਦ ੇਲੋਕ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ , “ ਕਿ ਡੱਾ ਜੁਲਮ ਹ ੈ। ਦਨੋ` 

ਵਿ ਚਾਰ ੇਖੋਤ ੇਤ ੇਬੈਠP  ਹਨ । ਖੋਤ ੇਨP ਕਿ ਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹ ੈ। ਇਹ ਦਨੋe ਹਟੱ ੇਕਟੱ ੇਹਨ । ਲਗਦ ੈਖੋਤ ੇਨੰੂ ਇੰਨ>ਾਂ ਚੁੱਕ 

ਕ ੇਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲC ਇਹ ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਜਿ ਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹਨ । ਲਗਦ ੈਇੰਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਮੰਡੀ ਵਿ ਚੱ ਖੋਤ ੇਦੀ ਖੱਲ 

ਹੀ ਵਚੇਣੀ ਪਵਗੇੀ ।”

ਮਿ ਲ ਮਾਲਕ ਤ ੇਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕ ੇਖੋਤU ਤC ਉ Nਤਰ ਗਏ । ਉਨ>ਾਂ ਨP ਇਕ ਸੋਟੀ ਤ ੇਖੋਤ ੇਨੰੂ ਬੰਨ ਲਿ ਆ ਤ ੇ

ਸੋਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਤC ਬੁੱਢ ੇ ਪਿ ੳ ਨP ਆਪਣ ੇਮੋ ਢਿ ਆਂ ਤ ੇਚੁੱਕ ਲਈ ਤ ੇਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਤC ਲੜਕ ੇਨP । ਇਂਉ W ਉਹ ਖੋਤ ੇਨੰੂ 

ਚੁੱਕ ਕ ੇਮੰਡੀ ਵਲੱ ਜਾ ਰਹ ੇਸੀ ਕਿ  ਉ Nਥੇ ਰਲੌਾ ਰਪੱਾ ਪੈ ਗਿ ਆ । ਲੋਕ ਇਹ ਅਦਭੁਤੱ ਨਜਾਰਾ ਦਖੇਣ ਲਈ ਉਨ>ਾਂ 

ਦਆੁਲੇ ਇੱਕਠP ਹ ੋਗਏ ।
ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਉਨ>ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੁੱ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾ ਪਸੰਦ ਸੀ । ਪਰ ਜਦC ਉਸ ਨP ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਹਸਦ ੇਸੁ ਣਿ ਆ ਤਾਂ 

ਉਹ ਡਰ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸਨP ਪਿ ੳ ਪੁੱਤਾਂ ਦ ੇਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਦਿ ੱਤੀਆਂ ਤ ੇ ਰਿ ਗੰਣ ਲੱਗਾ । ਜਦC ਉਹ ਇੱਕ 

ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ ਤਾਂ ਜਿ ਨ>ਾਂ ਰੱਸੀਆ ਂਨਾਲ ਖੋਤਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਬੰ ਨਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਉਹ ਟੁਟੱ ਗਈਆਂ ਤ ੇ

ਖੋਤਾ ਦ ਰਿ ਆ ਵਿ ਚੱ ਡਿ ਗੱ ਪਿ ਆ । ਵਿ ਚਾਰਾ ਮਿ ਲ ਮਾਲਕ ਉਦਾਸ ਹ ੋਕ ੇਅੰਤ ਖਾਲੀ ਘਰ ਮੁੜ ਗਿ ਆ । ਹਰ 

ਇੱਕ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸ ਕਿ ਆ ਤ ੇਆਪਣਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿ ਆ 
।

ਘੁੱਗੀ 
ਅਤ ੇਮਧੂ ਮੱਖੀ
ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਨP ਇੱਕ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੰੂ ਨਦੀ ਵਿ ਚੱ ਡਿ ਗੱਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ । ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਕਿ ਨਾਰ ੇਤਕੱ ਪਹੁਚੰਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ 

ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹG ਸੀ ਹ ੋਰਹੀ । ਘੁੱਗੀ ਨP ਉਸ ਤ ੇਤਰਸ ਖਾ ਕ ੇਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੜੋ ਕ ੇਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ 

ਉਸਦ ੇਨPੜ ੇਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤਾ । ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਉਸ ਪੱਤ ੇਨਾਲ ਚਿ ੰਬੜ ਗਈ ਜਿ ਵ ੇਡੁਬੱ ਰਹ ੇਜ਼ਹਾਜ ਦਾ ਮਲਾਹ ਉਸ ਦ ੇਟੁਟੱ ੇ

ਹਏੋ ਲੱਕੜੀ ਦ ੇਖੰਭ ਨਾਲ ਚਿ ੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਉਸ ਪੱਤ ੇਨੰੂ ਫੜ ਕ ੇਠੀਕ ਠਾਕ ਕਢੰ ੇਤ ੇਪੁੱਜ ਗਈ ।
ਥੋੜੀ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨP ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਘੁੱਗੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿ ਆਰੀ ਕਰਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ । 

ਪਰ ਜਿ ਉ W ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨP ਪੱਥਰ ਚਲਾਇਆ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨP ਉਸਦ ੇਹਥੱ ਤ ੇਡਗੰ ਮਾ ਰਿ ਆ । ਉਸ ਦ ੇਹਥੱ ਵਿ ਚੱ 

ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਨਿ ਸ਼ਾਨਾ ਚਕੂ ਗਿ ਆ ਤ ੇਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕ ੇਘੁੱਗੀ ਉ Nਡ ਕ ੇਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਦਰੂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤ ੇ

ਬਚ ਗਈ ।

ਅੱਧੇ ਬੱਕਰ ੇਤ ੇਅੱਧੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖ
ਬਹਤੁ ਸਮਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਅੱਧ ੇਬਕਰ ੇਤ ੇਅੱਧੇ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਨੰੂ 



ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਅਤ ੇਮਨੱੁਖ
ਬਹਤੁ ਸਮਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਅੱਧ ੇਬਕਰ ੇਤ ੇਅੱਧੇ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਨੰੂ 

ਮਿ ਲਿ ਆ । ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਨੋ ̀ਚੰਗੇ ਮਿ ੱਤਰ ਬਣ ਗਏ । ਅਤ ੇਉਹ ਦਨੋ` ਆਦਮੀ ਅਤ ੇਦਵੇਤਾ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਝCਪੜੀ 

ਵਿ ਚੱ ਰ ਹਿ ਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦC ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹ ੇਸੀ ਤਾਂ ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਨP ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਉ Wਗਲਾਂ ਤ ੇਫਕੂਾਂ ਮਾਰਦ ੇਦੇ ਖਿ ਆ ।
ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਨP ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਿ ਆ , “ ਤੂ ੰਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਕਿ ਉ W ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਹ?ੈ ਆਦਮੀ ਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਮ[ ਇਸ 

ਤਰ>ਾ ਂਆਪਣ ੇਹਥੱ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਹਾਂ ”।
ਜਦC ਉਹ ਘਰ ਪਹੁਚੇੰ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨP ਦ ੋਕਟਰੋ ੇਦਲੀਏ ਦ ੇ ਤਿ ਆਰ ਕਰ ੇ। ਉਸਨP ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਟਰੋ ੇਮੇਜ਼ ਤ ੇਰਖੱ 

ਦਿ ੱਤ ੇ। ਦਨੋ` ਸਾਥੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ । ਪਰ ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਹਰੈਾਨੀ 

ਹਈੋ ਜਦC ਮਨੱੁਖ ਦਲੀਏ ਦ ੇਕਟੋ ਰਿ ਆਂ ਉਪਰ ਫਕੂਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿ ਆ । ਉਸ ਨP ਪੁੱ ਛਿ ਆ ਕਿ  ਤੂ ੰਇਉ W ਕਿ ਉ W ਕਰ 

ਰਿ ਹਾ ਹ?ੈ ਆਦਮੀ ਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਆਪਣਾ ਦਲੀਆ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ”।
ਵਣ ਦਵੇਤਾ ਉਛਲ ਕ ੇਖੜ>ਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤ ੇਦਰਵਾਜੇ ਵਲੱ ਚ ਲਿ ਆ ਗਿ ਆ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ , “ 

ਅਲ ਵਿ ਦਾ , ਮ[ ਬਹਤੁ ਦਖੇ ਲਿ ਆ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਕ ੋਸਾਹ ਨਾਲ ਗਰਮ ਅਤ ੇਠੰਡੀ ਹਵਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹ ੈ। 

ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹG ਹ ੋਸਕਦੀ ।”

ਬ ਘਿ ਆੜ , 
ਬੱਚਾ ਅਤ ੇਬੱਕਰੀ
ਮਾਂ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿ ਨ>ਾਂ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਛੋਟ ੇਬੱਚੇ ਤ ੇਉਸਨੰੂ 

ਆਪ ਨੰੂ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਾਂਦੀ ਹਈੋ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ “ ਮੇਰ ੇਪੁੱਤਰ , ਪਿ ਛC ਘਰ ਦਾ ਖਿ ਆਲ ਰਖੱੀ । 

ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈ ਜਿ ੰਨੀ ਦਰੇ ਉਹ ਤਨੰੂੈ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹG ਦਿ ਦੰਾ , ‘ ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਉਸਦੀ 

ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਹ ੋਜਾਵ ੇ।“ ਇਹ ਕ ਹਿ  ਕ ੇਮਾਂ ਨP ਕੁਡੰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿ ੱਤੀ ।
ਹਰੈਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਕਿ  ਇੱਕ ਬ ਘਿ ਆੜ ਉ Nਥੇ ਫਿ ਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀਤ ੇਬਕਰੀ ਨP ਜੋ ਕੁਝ ਕਿ ਹਾ ਉਸ ਨP ਸੁਣ ਲਿ ਆ । ਸੋ 

ਜਿ ਉ W ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਅੱਖੋ ੳਹਲੇ ਹਈੋ ਉਸਨP ਉਸਦ ੇਘਰ ਅੱਗੇ ਦਸਤਕ ਦਿ ੱਤੀ ਤ ੇਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱ ਗਿ ਆ । 

ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਬਹਤੁ ਹਲੌੀ ਜਿ ਹ ੇ ਕਿ ਹਾ , “ ਬ ਘਿ ਆੜ ਤ ੇਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਹ ੋਜਾਵ ੇ।”

ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨP ਜਦC ਦਰਵਾਜ ੇ ਵਿ ਚਲੀ ਝੀਤ ਵਿ ਚC ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਸਨੰੂ ਵਡੱ ੇ

ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪYਛਾਵਾ ਦਿ ਸਿ ਆ । ਉਸ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਹG ਹ ੈ। 

ਉਸਨP ਅੰਦਰ ੋਹੀ ਕਿ ਹਾ “ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਚਿ ੱਟਾ ਪੰਜਾ ਦਿ ਖਾ ਨਹG ਤਾਂ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਅੰਦਰ ਨਹG ਆਉਣ ਦਵੇਾਂਗਾ ।”
ਚਿ ੱਟਾ ਪੰਜਾ ਕਿ ਸ ੇ ਕਿ ਸੇ ਬ ਘਿ ਆੜ ਦ ੇਹੁਦੰਾ ਹ ੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ ਘਿ ਆੜ ਜਿ ਵU ਭੁਖੱਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸੇ 

ਤਰ>ਾ ਂਭੁਖੱਾ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿ ਆ ।



ਅਬਾਬੀਲ ਅਤ ੇਕਾਂ
ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਅਬਾਬੀਲ ਤ ੇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣ ੇਖੰਭਾ ਂਬਾਰ ੇਬ ਹਿ ਸ ਛਿ ੜ ਗਈ । ਅਬਾਬੀਲ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰ ੇਸੁਹਣ ੇਤ ੇ

ਚਮਕਦਾਰ ਖੰਭਾ ਵਲੱ ਦਖੇ । ਤਰੇ ੇਕਾਲੇ ਤ ੇਸਖਤ ਖੰਭ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇ ਕਮੰ ਦ ੇਨਹG । ਤੂ ੰਸੁਹਣੀ ਤਰ>ਾਂ ਤਿ ਆਰ ਕਿ ਉ W 

ਨਹੀ ਹੁਦੰਾ ? 

“ ਤਰੇ ੇਖੰਭ ਬਸੰਤ ਰੁਤੱ ਵਿ ਚੱ ਤਾ ਂਠੀਕ ਰ ਹਿ ਦੰ ੇਹਨ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਵੀ ਸਰਦੀਯਾਦ ਨਹG ਜਦC ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਇੱਥੇ 

ਦੇ ਖਿ ਆ ਹਵੋ ੇ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਮ[ ਇੰਨ>ਾਂ ਖੰਭਾ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਥ ੇਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹਾਂ ਤ ੇਮੌਜ ਮਸਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।” ਕਾਂ ਨP ਕਿ ਹਾ ।

ਜੁਪੀਟਰ ਤ ੇਬਾਂਦਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਦ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਨP ਆਪਣ ੇਬੱ ਚਿ ਆ ਲਈ “ ਬੇਬੀ ਸ਼ੋਅ” ਦਾ ਪYਬੰਧ ਕੀਤਾ । ਜੁਪੀਟਰ ਨP 

ਇਨਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ । ਬੇਸ਼ਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾ ਂਦਰੂC ਨP ੜਿ ਓ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੰੂ ਲੈ 

ਕ ੇਆਈਆਂ । ਪਰ ਉਥ ੇਮਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਸਭ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਪਹੁਚੰ ਗਈ । ਤੁਸG ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ 

ਸਕਦ ੇਹ ੋ ਕਿ  ਜਦC ਜਾਨਵਰਾ ਂਨP ਭਦੱਾ, ਚਪਟ ੇਨੱਕ ਵਾਲਾ ,, ਗੰਜਾ ਤ ੇਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰ ੇ

ਜਾਨਵਰਾ ਂ ਵਿ ਚੱ ਹਾਸਾ ਮੱਚ ਗਿ ਆ । ਮਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਤੁਸG ਹਸੱਣਾ ਹ ੈਤਾਂ ਹਸੱੋ । ਬੇਸਕ ਜੁਪੀਟਰ 

ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦਵੇ,ੇ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤC ਸੁੰਦਰ ਤ ੇ ਪਿ ਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹ ੈ।”

ਸ਼ੇਰ 
ਖੋਤਾ ਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ , ਖੋਤ ੇਤ ੇਲੰੂਬੜੀ ਨP ਰਲ ਕ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਕ ਰਿ ਆ ਤ ੇਉਨ>ਾਂ ਨP ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਲਏ । ਸ਼ੇਰ ਨP ਖੋਤ ੇ

ਨੰੂ ਇਸ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਨੰੂ ਵਡੰਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾ । ਇਹ ਕਮੰ ਉਸਨP ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਕੀਤਾ ਤ ੇ ਤਿ ਨੰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਿ ਸੱੇ 

ਬਣਾ ਦਿ ੱਤ ੇ। ਲੰੂਬੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਡੰ ਤC ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸਨP ਇਕ ੋਵਾਰ ਨਾਲ 

ਖੋਤ ੇਨੰੂ ਮਾਰ ਦਿ ੱਤਾ । ਬਾਕੀ ਮਰ ੇਹਏੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਉਸਨP ਖੋਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿ ੱਤਾ ।
ਫਿ ਰ ਲੰੂਬੜੀ ਵਲੱ ਮੁ ੜਿ ਆ ਤ ੇਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚੱ ਗੱ ਜਿ ਆ ਤ ੇਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ, “ ਹਣੁ ਤੂ ੰਵਡੰ ਕਰ ।”

ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਬਿ ਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿ ਚੱ ਸਮਾ ਂਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ੇਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਢਰੇ ਬਣਾ ਦਿ ੱਤਾ । ਉਸਨP 

ਆਪਣ ੇਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਢਰੇੀ ਲਾ ਲਈ ਤ ੇਉਸ ਵਿ ਚੱ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ੇ ਸਿ ੰਗ , ਖੁਰ ਤ ੇਇੱਕ 

ਬਲਦ ਦੀ ਪੂਛ ਦਾ ਸਿ ਰਾ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਸਨ , ਆਪਣ ੇਢਰੇ ਵਿ ਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ।



ਆਪਣ ੇਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਢਰੇੀ ਲਾ ਲਈ ਤ ੇਉਸ ਵਿ ਚੱ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ੇ ਸਿ ੰਗ , ਖੁਰ ਤ ੇਇੱਕ 

ਬਲਦ ਦੀ ਪੂਛ ਦਾ ਸਿ ਰਾ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਸਨ , ਆਪਣ ੇਢਰੇ ਵਿ ਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ।
ਹਣੁ ਇਸ ਵਡੰ ਨੰੂ ਦਖੇ ਕ ੇਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਸ ਨP ਖੁਸ਼ ਹ ੋਕ ੇਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ ਤਨੰੂੈ 

ਇੰਨੀ ਸੁਹਣੀ ਵਡੰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਨP ਸਿ ਖਾਈ ਹ ੈ?” ਲੰੂਬੜੀ ਨP ਉ Nਤਰ ਦਿ ੱਤਾ , “ ਮ[ ਇਹ ਸਬਕ ਖੋਤ ੇਤC ਲਿ ਆ ਹ”ੈ 

ਇੰਨ>ਾ ਂਕ ਹਿ ਦੰੀ ਹਈੋ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਥC ਚਲੀ ਗਈ ।

ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਿ ਸੱਾ
ਬਹਤੁ ਸਮਾਂ ਪ ਹਿ ਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ , ਲੰੂਬੜੀ , ਗਿ ੱਦੜ ਅਤ ੇਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਰਲਕੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । 

ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੋਸ ਹਿ ਮਤ ਹ ੋਗਏ ਕਿ  ਉਨ>ਾ ਂ ਵਿ ਚC ਜਿ ਸ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਮਿ ਲੇ ਉਹ ਚਾਰC ਵਡੰ ਕ ੇਖਾਣਗੇ । 

ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਬ ਘਿ ਆੜ ਨP ਬਾਰਾ ਸਿ ੰਗਾ ਮਾਰ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਸਨP ਉਸ ਨੰੂ ਵਡੰ ਕ ੇਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਬੁਲਾਇਆ ।
ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਿ ਨਾ ਂਬੁਲਾਏ ਹੀ ਆ ਗਿ ਆ ਤ ੇਮ ਹਿ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿ ਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਗਿ ਣਦ ੇਹਏੋ ਕਿ ਹਾ ‘ ਇੱਕ’ ਦਜੂਾ ਬ ਘਿ ਆੜ , ਤ ੇ ਫਿ ਰ ਗਿ ੱਦੜ ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ 

ਜਣ ੇਹ ੋਗਏ ।
ਫਿ ਰ ਉਸਨP ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਨੰੂ ਧਿ ਆਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿ ੱ ਸਿ ਆ ਵਿ ਚੱ ਵਡੰ ਲਿ ਆ । ਜਦC ਆਪਣਾ ਹਿ ਸੱਾ ਖਾ 

ਚੁ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮ[ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮ[ ਆਪਣਾ ਹਿ ਸੱਾ ਸਭ ਤC ਪ ਹਿ ਲਾ ਮੁਕਾ ਲਿ ਆ । 

ਦਜੂਾ ਹਿ ਸਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹ ੈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਮ[ ਸਭ ਤC ਤਕੜਾ ਹਾਂ ਤ ੇਤੀਜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਮ[ ਸਭ ਤC ਵਧੱ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ ।”
ਫਿ ਰ ਉਹ ਸਾ ਰਿ ਆਂ ਵਲੱ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦਖੇ ਕ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਵਿ ਚੱC ਕਿ ਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤ ੇਹਕੱ ਹ ੈਤਾਂ 

ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹਿ ਸੱਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹ ੈ”, ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਪੰਜ ੇਫੈਲਾਕ ੇਕਮੀਨਗੀ ਭਰ ੇਅੰਦਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਕਿ ਹਾ , “ ਇਹ ਗੱਲ 

ਕ ਹਿ ਣ ਦਾ ਇਹੀ ਉ Nਚਿ ਤ ਸਮਾਂ ਸੀ ।”

ਚਕਚਦੂਰ ਤ ੇਉਸਦੀ ਮਾਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਕਚਦੂਰ ਨP ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ ਤੂ ੰਇਹ ਕਿ ਉ W ਕਿ ਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਮ[ ਅੰਨੀ ਹਾਂ ? ਪਰ 

ਮੈਨੰੂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹ ੈ ਕਿ  ਮੈਨੰੂ ਦਿ ਸਦਾ ਹ ੈ।”

ਮਾਂ ਚਕਚਦੂਰ ਨP ਸੋ ਚਿ ਆ ਕਿ  ਮੈਨੰੂ ਉਸਦ ੇ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ਚC ਇਹ ਵਿ ਚਾਰ ਕਢੱਣਾ ਪਵਗੇਾ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਸ ਨੰੂ ਲਗਦਾ 

ਸੀ ਕਿ  ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਤੁ ਘਮੰਡੀ ਹ ੈ। ਇਸਲਈ ਉਸਨP ਇੱਕ ਤਜ਼ੇ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿ ਸੇ 

ਬਰਤਨ ਵਿ ਚੱ ਪਾ ਕ ੇਉਸ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ ਤੂ ੰਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਹ ੈ। ਛੋਟੀ ਚਕਚਦੂਰ ਨP ਇਸ ਵਲੱ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਦੇ ਖਿ ਆ ਤ ੇ

ਕਿ ਹਾ , “ ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਹ ੈ।”

ਮਾਂ ਚਕਚਦੂਰ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ , ਠੀਕ ਹ ੈ, ਅੰਨਾ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੇੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹ ੋ



ਕਿ ਹਾ , “ ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਹ ੈ।”

ਮਾਂ ਚਕਚਦੂਰ ਨP ਕਿ ਹਾ , “ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ , ਠੀਕ ਹ ੈ, ਅੰਨਾ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੇੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹ ੋ

ਗਈ ਹ ੈ।”

ਉ Kਤਰੀ 
ਹਵਾ ਤ ੇਸੂਰਜ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਰੀ ਹਵਾ ਤ ੇਸੂਰਜ ਵਿ ਚੱ ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਝਗੜਾ ਹ ੋ ਗਿ ਆ ਕਿ  ਉਨ>ਾਂ ਦਨੋਾਂ ਵਿ ਚC ਕਣੋ ਤਕੜਾ ਹ ੈ। 

ਜਦC ਉਨ>ਾਂ ਵਿ ਚੱ ਝਗੜਾ ਬਹਤੁ ਵਧੱ ਗਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮU ਸੜਕ ਤ ੇਇਕ ਯਾਤਰੀ ਕਟੋ ਪਾਈ ਤੁ ਰਿ ਆ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ 

। ਸੂਰਜ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱ ਗਿ ਆ , “ ਇਂਉ W ਕਰਦ ੇਹਾ ਂ ਜਿ ਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣ ੇਦਹੋਾਂ ਚC ਉਸ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਟੋ 

ਉਤਰਵਾ ਦਵੇਗੇਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹਵੋਗੇਾ ।” ਹਵਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚੱ ਬੋਲੀ, “ ਠੀਕ ਹ”ੈ, ਉ Nਤਰੀ ਹਵਾ ਇੱਕਦਮ ਬਹਤੁ 

ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਲੱ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ।
ਹਵਾ ਦ ੇਪ ਹਿ ਲੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦ ੇਕਟੋ ਦ ੇਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿ ਸੱੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤ ੇਆਦਮੀ ਦ ੇਸਰੀਰ ਤ ੇਜੋਰ ਦੀ 

ਵਜੱਣ ਲੱਗ ੇ। ਪਰ ਉਸਨP ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ>ਾਂ ਬੰਨ ਲਿ ਆ ਤ ੇ ਜਿ ੰਨੀ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲਣ 

ਲੱਗੀ ਉਨ>ਾ ਂਹੀ ਘੁੱਟ ਕ ੇਉਹ ਆਪਣ ੇਕਟੋ ਨੰੂ ਫੜ>ਨ ਲੱਗਾ । ਉ Nਤਰੀ ਹਵਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿ ਚੱ ਇੰਨP ਸ਼ੋਰ ਤ ੇਜੋਰ ਨਾਲ 

ਵਗੀ ਕਿ  ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਟੋ ਵੀ ਫਟ ਗਿ ਆ । ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿ ਚੱ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹਈੋ ਕਿ  ਆਦਮੀ ਕਟੋ 

ਉਤਾਰ ਦਵੇ ੇ।
ਫਿ ਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕਣ ਲੱ ਗਿ ਆ । ਪ ਹਿ ਲਾ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਚਮ ਕਿ ਆ । ਜਦC ਇਕ ਦਮ ਬਹਤੁ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤ ੋਬਾਅਦ 

ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਤਾ ਂਆਦਮੀ ਨP ਆਪਣ ੇਕਟੋ ਦ ੇਬਟਨ ਖੌਲ ਲਏ । ਸੂਰਜ ਹਰੋ ਤਜ਼ੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗਾ ਤ ੇਗਰਮੀ ਹਲੌੀ 

ਹਲੌੀ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਫਿ ਰ ਆਦਮੀ ਨP ਆਪਣੀ ਟਪੋੀ ਲਾ ਲਈ ਤ ੇਮੱਥੇ ਤ ੇਆਏ ਪਸੀਨP ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕ ਰਿ ਆ । ਅੰਤ 

ਵਿ ਚੱ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆਈ ਉਸ ਨP ਕਟੋ ਉਤਾਰ ਲਿ ਆ ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਗਰਮੀ ਤC ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਦਰਖਤ ਕਿ ਨਾਰ ੇਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿ ਚੱ ਬੈਠ ਗਿ ਆ ।

ਖ਼ਰਗੋਸ ਤ ੇਉਸਦ ੇਕਨੰ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਦC ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦ ੇ ਸਿ ੰਗ ਉਸਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰ>ਾਂ ਚਭੁ ਰਹ ੇਸੀ । ਉਸਨੰੂ ਸਾਰ ੇ ਸਿ ੰਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਜਾਨਵਰ ਤ ੇਗੁੱਸਾ ਚ ੜਿ ਆ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਸਮU ਬਹਤੁ ਤਗੰ ਕਰਦ ੇਸਨ , ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਸਿ ੰਗ ਉਸਤ ੇਬੁਰੀ ਤਰ>ਾਂ 

ਖਰਚੋਾਂ ਪਾਉ Wਦ ੇਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨP ਸਾਰ ੇ ਸਿ ੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਹਕੁਮ ਕ ਰਿ ਆ ਚੌਵੀ ਘੰ ਟਿ ਆਂ ਵਿ ਚੱ 

ਉਸਦਾ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ।
ਇਸ ਹਕੁਮ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾ ਂ ਵਿ ਚੱ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿ ਆ । ਸਾਰ ੇ ਸਿ ੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਇਲਾਕ ੇ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਇਥC ਤਕੱ ਕਿ  ਖ਼ਰਗੋਸ ਜਿ ਵU ਕਿ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹ ੈ ਕਿ  ਉਸਦ ੇਕਈੋ ਸਿ ੰਗ ਨਹG ਹੁਦੰ ੇ,  ਉਸਨP ਵੀ 



ਇਸ ਹਕੁਮ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾ ਂ ਵਿ ਚੱ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿ ਆ । ਸਾਰ ੇ ਸਿ ੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਇਲਾਕ ੇ ਵਿ ਚC ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਇਥC ਤਕੱ ਕਿ  ਖ਼ਰਗੋਸ ਜਿ ਵU ਕਿ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹ ੈ ਕਿ  ਉਸਦ ੇਕਈੋ ਸਿ ੰਗ ਨਹG ਹੁਦੰ ੇ,  ਉਸਨP ਵੀ 

ਰਾਤ ਇੰਨP ਡਰ ਤ ੇਬੇਚੈਨੀ ਵਿ ਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਕਿ  ਉਸਨੰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦ ੇਸੁਪਨP ਆਈ ਗਏ ।
ਜਦC ਸਵਰੇ ੇਹੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ>ਨ ਸਮU ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਵਿ ਚC ਨਿ ਕ ਲਿ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣ ੇਲੰਬੇ ਤ ੇ ਸਿ ਰਿ ਆਂ ਤC 

ਤਿ ਖੱ ੇਕਨੰਾਂ ਦਾ ਪYਛਾਵਾਂ ਦਿ ਸਿ ਆ ਂਤ ੇਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕਬੰ ਗਿ ਆ ।
ਉਸਨP ਆਪਣ ੇਗਵਾਂਢੀ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ , “ ਅਲ ਵਿ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮ[ ਜਾ ਰਿ ਹਾਂ ਹਾਂ । ਉਹ ਜਰਰੂ ਹੀ ਮੇਰ ੇਕਨੰਾ ਨੰੂ ਵੀ ਸਿ ੰਗ 

ਹੀ ਕਹਗੇਾ ।  ਮ[ ਜੋ ਵੀ ਕਿ ਹਾ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਹG ਮੰਨPਗਾ ।”

ਬ ਘਿ ਆੜ ਅਤ ੇਭਡੇਾਂ
ਬ ਘਿ ਆੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁਡੰ ਭਡੇਾਂ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਦਆੁਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿ ਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਕੁਤੱ ੇਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਨPੜ ੇਨਹG ਸੀ ਆਉਣ 

ਦਿ ਦੰ ੇਤ ੇਭਡੇਾ ਂਪੂਰੀਆਂ ਸੁਰ ਖਿ ਅਤ ਘਾਹ ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਹ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੇ , “ ਸਾਡ ੇ ਵਿ ਚੱ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 

ਕਿ ਉ W ਹ ੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਤੱ ੇਨਾ ਹਣੋ ਤਾਂ ਅਸG ਜਿ ਆਦਾ ਚੰਗੀ ਜਿ ੰਦਗੀ ਬਿ ਤਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ । ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਭਜੇ ਦਿ ੳ 

ਫਿ ਰ ਤੁਸG ਦੇ ਖਿ ਓ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੰੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿ ਭਦੀ ਹ ੈ।”

ਭਡੇਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਈਆਂ । ਉਨ>ਾ ਂਨP ਕੁੱ ਤਿ ਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਤC ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿ ਆ । ਉਸੇ 

ਸ਼ਾਮ ਬ ਘਿ ਆੜਾਂ ਨP ਉਨ>ਾ ਂ ਵਿ ਚC ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਕ ੇਚੰਗੀ ਦਾਅਵਤ ਕੀਤੀ ।

ਕੁਕੱੜ 
ਅਤ ੇਲੰੂਬੜੀ
ਇਕ ਸੁਹਣੀ ਸਵਰੇ ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿ ੰਜਰ ੇ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਉ Wਕਿ  ਉਹ ਕਿ ਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦ ੇਖੁੱਡ ੇ

ਦ ੇਬਹਤੁ ਨPੜ ੇਚਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਬੇਸਕ ਉਹ ਬਹਤੁ ਭੁਖੱੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹG ਸੀ । ਇੱਕ ਕੁਕੱੜ 

ਜੋ ਸਵਰੇ ੇਜਲਦੀ ਜਾ ਗਿ ਆ ਸੀ । ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ  ਕੀ ਵਾਪ ਰਿ ਆ ਹ ੈ। ਉਸਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ  ਲੰੂਬੜੀ ਉਸ ਤਕੱ 

ਹਣੁ ਨਹG ਪਹੁਚੰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਦੁਸ਼ਮਣ ਦ ੇਹਰੋ ਨPੜ ੇਹ ੋਕ ੇਦਖੇਣ ਲੱਗਾ ।
ਲੰੂਬੜੀ  ਨੰੂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਈੋ ਮੌਕਾ ਨਹG ਸੀ ਲਗਦਾ ।
ਉਹ ਕੁਕੱੜ ਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਪਿ ਆਰ ੇਦੋਸਤ , ਮ[ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇ ਬਿ ਮਾਰ ਰਿ ਸ਼ਤਦੇਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ 

ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਅੜਕ ਕ ੇਮ[ ਇਸ ਰੱਸੀ ਵਿ ਚੱ ਫਸ ਗਈ । ਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਦੱਸ । ਮ[ ਕਿ ਸੇ 

ਨੰੂ ਦੁਖੱ ਦਣੇਾ ਨਹG ਚਾਹੁਦੰੀ । ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹ ੈ ਕਿ  ਮ[ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੱਸੀ ਨੰੂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚਿ ਥ ਕ ੇਤੜੋ ਦਵੇਾਂਗੀ ।”
ਪਰ ਕੁਕੱੜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬ ਣਿ ਆ । ਉਸਨP ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੰੂ ਜਗਾ ਦਿ ੱਤਾ ਤ ੇ ਕਿ ਸਾਨ 

ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕ ੇਉ Nਥੇ ਭਜੱਾ ਆਇਆ ਤ ੇਉਸਨP ਲੰੂਬੜੀ ਨੰੂ ਫੜ ਕ ੇਮਾਰ ਦਿ ੱਤਾ ।

ਸ਼ੇਰ ਦੀ 



ਸ਼ੇਰ ਦੀ 
ਖੱਲ ਵਿ ਚੱ ਖੋਤਾ
ਇੱਕ ਸ਼ਿ ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਜੰਗਲ ਵਿ ਚੱ ਛੱਡ ਗਿ ਆ । ਉਥੇ ਫਿ ਰ ਰਹ ੇਖੋਤ ੇਨੰੂ ਉਹ ਖੱਲ ਮਿ ਲ ਗਈ । 

ਉਸਨP ਉਹ ਖੱਲ ਆਪ ਪਾ ਲਈ ਤ ੇਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਇੋਆ । ਉਹ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ੳਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿ ਆ ਤ ੇਉਥC ਲੰਘਣ 

ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੱ ਅਚਾਨਕ ਭਜੱਣ ਲੱਗਾ । ਜਾਨਵਰਾਂ ਨP ਜਿ ਉ W ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਦੇ ਖਿ ਆ । ਉਹ ਭਜੱ ਗਏ । ਖੋਤਾ 

ਉਨ>ਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਲੋੋ ਭਜਦ ੇਦਖੇ ਕ ੇਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਹਇੋਆ ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸਮਝਣ 

ਲੱਗ ਪਿ ਆ । ਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ ਆ ਕ ੇਉ Nਚੀ ਉ Nਚੀ ਹGਗਣ ਲੱ ਗਿ ਆ । ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ>ਾਂ ਭਜੱ 

ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕ ੇਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰਕੁ ਗਈ । ਉਹ ਖੋਤ ੇਦ ੇਨPੜ ੇਹ ੋਕ ੇਹਸੱ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਕ ਹਿ ਣ 

ਲੱਗੀ , “ ਜੇ ਤੂ ੰਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਖੱਦਾ ਤਾਂ ਮ[ ਵੀ ਤਰੇ ੇਤC ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰ ਜਾਂਦੀ । ਪਰ ਤਰੇ ੇਤC 

ਰਿ ਹਾ ਨਹG ਗਿ ਆ । ਤਰੇੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਹGਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤC ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿ ਆ ਹ ੈ ਕਿ  ਤੂ ੰਸ਼ੇਰ ਨਹG ਬਲ ਕਿ  

ਖੋਤਾ ਹ ੈ।”

ਮਛੇਰਾ 
ਤ ੇਛੋਟੀ ਮੱਛੀ
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਛੇਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕ ੇਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਸਨੰੂ ਮਾੜੀ ਕਿ ਸਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 

ਜਿ ਹੀ ਮੱਛੀ ਤC ਬਿ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿ ਲਿ ਆ । ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਫੜਕ ੇਟਕੋਰੀ ਵਿ ਚੱ ਪਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ  ਉਹ ਮੱਛੀ 

ਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗੀ , “ ਮਿ ਸਟਰ ਮਛੇਰ ੇਮ[ ਬਹਤੁ ਛੋਟੀ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਤਨੰੂੈ ਮੇਰ ੇਫੜਨ ਦਾ ਕਈੋ ਫਾਇਦਾ ਨਹG 

ਹਵੋਗੇਾ , ਇਸ ਲਈ ਕYਿ ਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਹਣੁ ਛੱਡਦ ੇ। ਮ[ ਜਦC ਵਡੱੀ ਹ ੋਗਈ ਤਾਂ ਤਨੰੂੈ ਮੇਰ ੇਤ ੋ ਜਿ ਆਦਾ ਭਜੋਨ 

ਮਿ ਲੇਗਾ ।”
ਪਰ ਮਛੇਰ ੇਨP ਉਸਨੰੂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟਕੋਰੀ ਵਿ ਚੱ ਪਾ ਲਿ ਆ ਤ ੇਕ ਹਿ ਣ ਲੱਗਾ , “ ਮ[ ਤਨੰੂੈ ਪਾਣੀ ਵਿ ਚੱ ਸੁੱਟ ਦਿ ੱਤਾ 

ਤਾਂ ਕਿ ਡੱਾ ਮੂਰਖ ਹਵੋਾਂਗਾ । ਨਾ ਨਾਲੋ ਤਾਂ ਜਿ ੰਨਾ ਮਰਜੀ ਥੋੜਾ ਹਵੋ ੇਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹ ੈ।”

ਲੜਦ ੇ
ਹਏੋ ਮੁਰਗੇ ਅਤ ੇਇੱਲ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦ ੋਮੁਰਗੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕਠP ਰ ਹਿ ਦੰ ੇਸਨ । ਜਿ ਹੜ ੇਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਇਨ>ਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਸਨ ਕਿ  

ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਦਖੇਣਾ ਵੀ ਨਹG ਸੀ ਚਾਹੁਦੰ ੇ। ਇੱਕ ਦਿ ਨ ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਪੰ ਜਿ ਆਂ ਨਾਲ ਦਜੂ ੇਤ ੇਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤ ੇ

ਬਹਤੁ ਦਰੇ ਤਕੱ ਲੜਦ ੇਰਹ ੇ। ਉਹ ਉਨ>ੀ ਦਰੇ ਤਕੱ ਲੜਦ ੇਰਹ ੇਜਦC ਤਕੱ ਇੱਕ ਨP ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈ । ਹਾ ਰਿ ਆ 

ਹਇੋਆ ਮੁਰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੜੁ ਕ ੇਇੱਕ ਖੂੰਝ ੇ ਵਿ ਚੱ ਲੁਕ ਗਿ ਆ ।



ਬਹਤੁ ਦਰੇ ਤਕੱ ਲੜਦ ੇਰਹ ੇ। ਉਹ ਉਨ>ੀ ਦਰੇ ਤਕੱ ਲੜਦ ੇਰਹ ੇਜਦC ਤਕੱ ਇੱਕ ਨP ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈ । ਹਾ ਰਿ ਆ 

ਹਇੋਆ ਮੁਰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੜੁ ਕ ੇਇੱਕ ਖੂੰਝ ੇ ਵਿ ਚੱ ਲੁਕ ਗਿ ਆ ।
ਜਿ ੱ ਤਿ ਆ ਹਇੋਆ ਮੁਰਗਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦ ੇਖੁੱਡ ੇਤ ੇਚੜ ਕ ੇਖੁਸ਼ੀ ਵਿ ਚੱ ਆਪਣ ੇਖੰਭ ਫੜਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤ ੇਉ Nਚੀ 

ਅਵਾਜ਼ ਵਿ ਚੱ ਬਾਂਗਾਂ ਦਣੇ ਲੱਗਾ । ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਿ ੱਤ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਸੀ 

। ਇੱਕ ਇੱਲ ਜੋ ਉਸਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ , ਉਸਨP ਜਦC ਉਸਦੀ ਉ Nਚੀ ਤ ੇਘਮੰਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ 

ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤ ੇਉਤਰੀ ਤ ੇਪੰ ਜਿ ਆ ਵਿ ਚੱ ਚੁੱਕ ਕ ੇਆਪਣ ੇਆmਣ ੇ ਵਿ ਚੱ ਲੈ ਗਈ। ਜਦC ਉਸਦ ੇ ਵਿ ਰਧੋੀ ਨP ਇਹ 

ਦੇ ਖਿ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹਏੋ ਥਾਂ ਤ ੋਬਾਹਰ ਨਿ ਕ ਲਿ ਆ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿ ਆ ।


