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ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਲੋਕਾ ਂ  ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹ  ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂ  ਫਸਲ
ਬੀਜਣੀ ਨਹ  ਸੀ ਆ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨੇ ਨਹ  ਸੀ ਆ ਦੇ, ਅਤੇ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹ  ਸੀ ਆ ਦੇ। ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਯਾਮੀ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੁੱਧੀ  ਿਮੱਟੀ ਦੇ
ਘੜੇ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ
ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖੇਤੀ, ਕੱਪੜੇ
ਬੁਣਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਸੱਖੇ ਜੋ ਿਕ
ਲੋਕਾ ਂ  ਅੱਜ ਆ ਦੇ ਹਨ।
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ਇੱਕ ਿਦਨ, ਨਯਾਮੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਘੜਾ
ਅਨਾਨਸੀ  ਦੇਵੇਗਾ। ਜੱਦ ਵੀ ਅਨਾਨਸੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਿਵੱਚ
ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾ ਂਿਸੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪ ਸੀ!
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ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਪਰ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਿਚਆ, “ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ
ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਿਨਕਿਲਆ।” ਅਨਾਨਸੀ
ਇਨਾ ਂਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ  ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
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ਲਾਲਚੀ ਅਨਾਨਸੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮ ਘੜੇ  ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਫੇਰ ਮ ਇਸ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਰੱਖ
ਸਕਦਾ ਹਾ!ਂ” ਉਸਨੇ ਲੰਬਾ ਧਾਗਾ ਬੁਿਣਆ, ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਿਟਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਤੇ
ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਘੜਾ
ਉਸਦੇ ਗੋਿਡਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।
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ਇਸ ਸਮ ਅਨਾਨਸੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਦੇਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸ  ਘੜੇ  ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਬੰਨ
ਤਾ ਂਤੁਹਾ  ਸੌਖਾ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ?” ਅਨਾਨਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਘੜੇ  ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੌਖਾ ਸੀ।
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