
ਜਿ ੰਦਾ ਦਿ ਲ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਜੋ ਜਿ ੰਦਾ ਦਿ ਲ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸਨ7 ਸੁੰਦਰ ਲਿ ਬਾਸ ਪ ਹਿ ਨਿ ਆ ਹਇੋਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸੁਨ ਹਿ ਰੀ ਪੇਟ ਬਹਤੁ ਜਿ ਆਦਾ 

ਚਮਕ ਰਿ ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤ ਵਿ ਚੱ ਉ Aਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦC ਉਸਨ7 ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੇ ਖਿ ਆ ਜੋ ਕਿ  ਬਿ ਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਉਸਨ7 ਟਾਊਨ 

ਬਜਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉਥC ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਰਤਨ ਖਰੀ ਦਿ ਆ। “ ਪਿ ਆਰ ੇਕਾਕਰਚੋੋ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮI 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿ ਦੰੀ ਹਾਂ।"

ਮੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕ ੇਕਾਕਰਚੋ ਫਰਸ਼ ਤC ਚਾਹ ਦ ੇਮੇਜ਼ ਵਲੱ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਘਾਹ ਦ ੇ ਟਿ ੱ ਡਿ ਆਂ ਨ7 ਤਿ ਨੰ— ਤਿ ਨੰ 

ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦ ੇਪੀਤ।ੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨ7 ਜੱਗਾ ਵਿ ਚੱ ਦੁਧੱ ਪੀਤਾ ਅਤ ੇ ਕਿ ਹਾ, “ਛੋਟੀ ਜਿ ੰਦਾ ਦਿ ਲ ਮੱਖੀ ਇਹ ਤਰੇਾ ਮਹਾਨ ਦਿ ਨ ਹ।ੈ" 

ਖਟਮਲਾ ਨ7 ਮੱਖੀ ਨੰੂ ਜੁੱਤ ੇਉਪਹਾਰ ਵਜੋ ਦਿ ਤੱ ੇ ਜਿ ਸ ਤਹੋਫ਼ ੇਨੰੂ ਵਖੇ ਕ ੇਉਹ ਬਹਤੁ ਹਰੈਾਨ ਹਈੋ ਕਿ ਉ R ਕਿ  ਅ ਜਿ ਹ ੇਸੋਨ7 ਦ ੇਫੀ ਤਿ ਆਂ 

ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਦਕੁਾਨਾਂ ਤ ੇਕਦ ੇਕਦ ੇਹੀ ਵਿ ਕਦ ੇਹਨ। ਦਾਦੀ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਮੱਖੀ ਨ7 ਸ਼ਾਤ ਹ ੋਕ ੇਜੋ ਕੁਝੱ ਉਸ ਕਲੋ ਸੀ ਉਸ ਜਿ ੰਦਾ ਦਿ ਲ ਮੱਖੀ ਨੰੂ 

ਦ ੇ ਦਿ ਤੱਾ। “ਇਹ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦ ੇਛਤੱ ੇਤC" ਉਸਨ7 ਕਿ ਹਾ “ ਪਿ ਆਰ ੇਕੀਟ,ੋ ਪਿ ਆਰੀ ਤਿ ਤਲੀ ਤੁਸT ਕਿ ਨੰ7 ਸੁੰਦਰ ਹ ੋ ਕUਿ ਪਾ 

ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਬUੈਡ ਅਤ ੇਘੀ ਤ ੇਸ਼ ਹਿ ਦ ਵੀ ਲਗਾਉ ਇਹ ਬਹਤੁ ਸਵਾਦੀ ਹਵੋਗੇਾ।"

ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੜੌਦੀ ਆਈ । ਉਸ ਨ7 ਆਪਣ ੇਬੁਣ ੇਜਾਲੇ ਵਿ ਚੱ ਸਾਡੀ ਮੱਖੀ ਨੰੂ ਫੜ ਲਿ ਆ ਤ ੇਅੱਖ ਦੀ ਇੱਕ 

ਝਪਕ ਵਿ ਚੱ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ “ਆਹ ਮੇਰ ੇ ਪਿ ਆਰ ੇਮI ਖਤਰ ੇ ਵਿ ਚੱ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੱਕੜੀ ਨੰੂ ਰਕੋ ੋਜਾ ਇਸ 

ਖਤਰ ੇਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੇ ੋਜ ੋਇਸ ਅਜਨਬੀ ਕਰਕ ੇਹ।ੈ ਤੁਸT ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹ ੈਹਣੁ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਮੇਰ ੇ

ਪਿ ਆਰ ੇਦਸੋਤ ੋਮI ਡਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ  ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾ ਂਨ7ੜ ੇਆ ਗਿ ਆ ਹ।ੈ" ਛੋਟੀ ਗਰੀਬ ਬੀਟਲ ਨ7 ਜਦC ਇਹ ਵੇ ਖਿ ਆ ਉਹ ਡਰ 

ਨਾਲ ਸ ਹਿ ਮ ਕ ੇਚੱਕਰ ਖਾ ਕ ੇ ਡਿ ਗੱ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰ ੇਤUੜੇਾਂ ਵਿ ਚੱ ਦਰੀਆ ਦ ੇਹਠੇਾ ਂਲੁਕ ਗਏ। ਕਾਕਰਚੋ ਵੀ ਤਖ ਤਿ ਆਂ ਨੀਚੇ ਘੁਸ 

ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆ ਂਇੱਧਰ ਉਧਰ ਖਿ ੰਡ ਖੁੰਡ ਗਈਆ, ਟਿ ਡੱ ੇਵੀ ਮੰ ਜਿ ਆਂ ਅਤ ੇਗੱ ਦਿ ਆ ਹਠੇਾਂ ਲੁਕ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਜੂੇ 

ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹT ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ। ਸਾਰ ੇ ਪਿ ੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਕਈੋ ਵੀ ਕੀਟ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਵੀ ਨਹT ਹਿ ਲਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ। ਤੂ ੰਚਾਹ ੇਹਕੌ ੇਭਰ 

ਜਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਜਿ ੰਦਾ ਦਿ ਲ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਪ ਹਿ ਨ7 ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ! ਘਾਹ ਦਾ ਟਿ ਡੱਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿ ਚੱ ਦੀ ਹੁਦੰਾ ਹਇੋਆ ਪੁਲ ਵਲੱ 

ਭਜੱਣ ਲੱਗਾ ਜਿ ਵ[ ਆਦਮੀ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਬੁੜਕ ਕ ੇਭਜਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕਿ  ਉਪਰ ਚੜ\ ਗਿ ਆ। 

ਕਿ ਨੰੀ ਭਿ ਆਨਕ ਮੱਕੜੀ ਹ ੈ ਜਿ ਸ ਨ7 ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦ ੇਹਥੱ ਪੈਰ ਬੰਨ ਦਿ ਤੱ ੇਹਨ। ਹਣੁ ਉਹ ਉਸ ਦ ੇਕਲੋ ਬੈਠ ਗਈ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦ ੇਡਰਪੋਕ ਦਿ ਲ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਭਿ ਆਨਕ ਡਰ ਸਥਾਨ ਕਰ ਗਿ ਆ ਹ ੈਜੋ ਡਰ ਨਾਲ ਬੇਹਸ਼ੋ ਹ ੋਰਹੀ ਹ।ੈ ਉਸਦਾ 

ਜੀਵਨ ਰਪੂੀ ਖੂਨ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਚਸੂ ਰਿ ਹਾ ਹ।ੈ ਉਸਨੰੂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਕਿ  ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਦਆੁਰਾ ਪਕੜੀ ਗਈ 

ਹ।ੈ ਕਿ ਸੇ ਨ7 ਵੀ ਉਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਲੱ ਧਿ ਆਨ ਨਹT ਦਿ ਤੱਾ ਨਾ ਹੀ ਮੱਕੜੀ ਨ7 ਕੁਝ ਕਿ ਹਾ ਕਿ ਉ R ਕਿ  ਉਹ ਤਾ ਂਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਪਿ ਆ 

ਸੀ ਕਿ  ਮI ਇਸ ਨੰੂ ਪਕੜ ਲਿ ਆ ਹ।ੈ ਅਚਾਨਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿ ਚੋੱ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕ ੇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ। ਉਸਨ7 ਤਕੜ ੇਬਹਾਦਰ 

ਹਥੱਾਂ ਵਿ ਚੱ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਰਸ਼ੋਨੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿ ਆਰ ਹ।ੈ ਉਸਨ7 ਕਿ ਹਾ, “ਜਾਲਮ ਜੰਗਲੀ, ਕਾਤਲ ਕਿ ਥੱੇ ਹ।ੈ ਮI ਉਸਤC 

ਬਿ ਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹT ਡਰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਤ ੇਉਹ ਸਿ ੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕਟੱ ਦਿ ਦੰਾ ਹ।ੈ 

ਉਹ ਉਸ ਦਾਨਵ ਦਾ ਗਲਾ ਕਟੱ ਦਿ ਦੰਾ ਹ ੈ ਜਿ ਸ ਨਾਲ ਮੱਕੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਫਰੇ ਉਹ ਉਸ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਨੰੂ ਖਿ ੜਕੀ ਵਲੱ ਹਥੱ ਫੜਕ ੇ

ਲਿ ਜਾਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਮੱਖੀ ਅਸਮਾਨ ਨੰੂ ਵਖੇਦੀ ਹ।ੈ ਅਤ ੇਉਸਨ7 ਮੱਖੀ ਨੰੂ ਕਿ ਹਾ, “ਮੈ ਮੱਛਰ ਹਾ ਂ ਜਿ ਸਨ7 ਤਨੰੂੈ ਮੱਕੜੀ ਦ ੇਬੰਧਨ ਤC ਮੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਸੈਤਾਨ ਮੱਕੜੀ ਨੰੂ ਮI ਮਾਰ ਦਿ ਤੱਾ ਹ ੈਤੂ ੰਮੇਰ ੇਜੀਵਨ ਵਿ ਚੱ ਸਭ ਤC ਪਿ ਆਰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿ ਲਰਬੁਾ ਤੂ ੰਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 

ਬਣ ਜਾ।" 

ਇਹ ਸਬ਼ਦ ਸੁਣ ਕ ੇਬੈਡ ਅਤ ੇਗੱ ਦਿ ਆ ਥੱ ਲਿ ਉ R, ਸੁੰਡੀਆ ਂਬੀਟਲ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਰ[ਗਦ ੇਆ ਗਏ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ੀ 

ਵਿ ਚੱ ਉ Aਚੀ ਉ Aਚੀ ਚਿ ਲਾ ਰਹ ੇਸਨ। “ਮੱਛਰ ਨ7 ਕਿ ਨੰਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀਤਾ ਹ ੈ ! ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹ ੇ ! ਉਹ ਜਿ ੱਤ ਗਿ ਆ 

ਹ ੈ!" ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟਵੀਜਣ ੇਉ Aਡ ਉ Aਡ ਕ ੇਉਨ\ਾਂ ਕਲੋ ਆ ਗਏ ਹਰ ਕਈੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸ਼ੋਨੀ ਵਿ ਖੇਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ। ਤਜੇ ਰਸ਼ੋਨੀ ਅਤ ੇ



ਵਿ ਚੱ ਉ Aਚੀ ਉ Aਚੀ ਚਿ ਲਾ ਰਹ ੇਸਨ। “ਮੱਛਰ ਨ7 ਕਿ ਨੰਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀਤਾ ਹ ੈ ! ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹ ੇ ! ਉਹ ਜਿ ੱਤ ਗਿ ਆ 

ਹ ੈ!" ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟਵੀਜਣ ੇਉ Aਡ ਉ Aਡ ਕ ੇਉਨ\ਾਂ ਕਲੋ ਆ ਗਏ ਹਰ ਕਈੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸ਼ੋਨੀ ਵਿ ਖੇਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ। ਤਜੇ ਰਸ਼ੋਨੀ ਅਤ ੇ

ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਾਲ ਉਹ ਉ Aਡਦ ੇਕ ਹਿ  ਰਹ ੇਸਨ, ਹਣੁ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹ ੋਗਈ ਹ।ੈ ਰਸਤ ੇਤC ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸIਟੀਪੀਡ ਵੀ ਆਈ ਅਤ ੇ

ਕ ਹਿ  ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ  ਸਾਰ ੇਸੰਗੀਤਕਾਰਾ ਂਨੰੂ ਦਸੱ ਦਿ ਉ ਕਿ  ਉਨ\ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਨਾਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿ ਚੱ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿ ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਛੇਤੀ ਹੀ 

ਸਾਰ ੇਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣ ੇਯੰਤਰ ਲੈ ਕ ੇਆਏ ਢਲੋਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨ7 ਸਾਰ ੇਕੀਟਾ ਨੰੂ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿ ਤਾ ਬੂਮ, ਬੂਮ, ਬੂਮ ਨੱਚੋ ਸਾਰ ੇਨੱਚੋ 

ਜਿ ਸ ਨਾਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾੜਾ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਸੀ। 

ਫਰੇ ਉ Aਚੀ ਅੱਡੀ ਦ ੇਬੂਟ ਪਾ ਕ ੇਟਕੱ ਟਕੱ ਕਰਦੀ ਮੇਬੱਗ ਉ Aਥ ੇਪਹੁਚੰ ਗਈ। ਲੇਡੀ ਬੱਗ, ਕਰਬੱ, ਵਡੱ ੇ ਸਿ ੰਗਾ ਂਵਾਲੇ ਬੀਟਲ 

ਵੀ ਪਹੁਚੰ ਗਏ ਜੋ ਕਿ  ਮਟਕ ਰਹ ੇਸਨ। ਉਹ ਕਿ ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ\ਾਂ ਸੁਡਲੋ ਸਨ, ਗੰਦ ੇਮੰਦ ੇਸਨ ਪਰ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨ7 ਨੱਚ ਨੱਚ ਕ ੇ

ਆਪਣੀਆ ਂਟਪੋੀਆ ਹਵਾ ਵਿ ਚੱ ਉਛਾਲੀਆਂ, ਫਰੇ ਉਨ\ਾਂ ਨ7 ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿ ਆ ਅਤ ੇ ਤਿ ਤਲੀਆ ਦਾ ਹਥੱ ਫੜਕ ੇਟਾ ਰਾ ਰਾ 

ਟਾ ਰਾ ਰਾ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਕ ੇਉਨ\ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਨਵਰਾ ਦਾ ਝੁਡੰ ਖੁਸ਼ ਹ ੋ ਕਿ  ਗੀਤ ਗਾ, ਟਪੱ, ਨੱਚ ਰਿ ਹਾ ਸੀ।  ਛੋਟ ੇਲੋਕ 

ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹ ੇਸਨ, ਮੱਖੀ ਨ7 ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਇਕ ਨ`ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਮੱਛਰ ਉਹ ਜੀਵ ਹ ੈ ਜਿ ਸ ਨਾਲ ਮI ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ। 

ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਝੁਡੰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਨੱਚਣ ਵਿ ਚੱ ਵਿ ਅਸਤ ਸਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤ ੇਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕ ੇਧਮਕਾ ਪੱਟ ਕ ੇ ਮਿ ੱਟੀ ਉਡਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। 

ਉਹ ਅਤ ੇਚਾਚੀ ਕੀੜੀ ਉ Aਚੀ ਉ Aਚੀ ਟਪੂਸੀਆ ਂਮਾਰ ਕ ੇ ਨੱਚ ਰਹ ੇਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੀਟ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ। 

ਸਿ ਉ Rਕ ਨੰੂ ਉਹ ਕ ਹਿ  ਰਿ ਹਾ ਸੀ, "ਤੁਸT ਕਿ ਨੰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹ।ੋ ਮI ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰੂC ਦਖੇ ਰਿ ਹਾ ਹਾ,ਂ ਕੁਕੱਾਰਚੱਾ ਚਾ ਚਾ ਚਾ ਕੁਕੱਾ ਰਚੱਾ 

ਚਾ" ਉ Aਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦ ੇਟਕੱ ਟਕੱ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ ਜਿ ਸ ਦੀ ਤਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤ ੇ ਪਿ ਛਲਾ ਹਿ ਸੱਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਛੋਟ ੇਕੀਟਾਂ ਦਾ ਝੁਡੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਹਲੁਾਰ ੇਲੈ ਰਿ ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿ ਨ ਚੜ\ਨ ਤਕੱ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿ ੰਦਾ ਦਿ ਲ ਮੱਖੀ ਜਿ ਸ ਨ7 

ਕਿ  ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪ ਹਿ ਨ7 ਹਏੋ ਨ7, ਇਹ ਦਿ ਨ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਨ ਦਿ ਨ ਹ।ੈ


