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ਇਕ ਿਦਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਥੇ ਿਹੱਪੋ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਹਰੇ
ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ।

3

ਿਹੱਪੋ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ
ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਹੇ ਿਹੱਪੋ! ਤੈ ਿਦਸਦਾ ਨਹ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹ?”
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ਖਰਗੋਸ਼ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਿਹੱਪੋ ਦੇ ਵਾਲ ਸੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ
ਿਦਨ ਤੱਕ, ਅੱਗ ਦੇ ਡਰ ਤ, ਿਹੱਪੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤ ਦੂਰ
ਨਹ ਜਾਂਦੀ।
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ਿਹੱਪੋ ਚੀਕੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ। ਿਹੱਪੋ ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ “ਮੇਰੇ
ਵਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ! ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ!
ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਲ!”
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ਿਹੱਪੋ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, “ਮੈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਮ
ਤੁਹਾ ਵੇਿਖਆ ਨਹ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਿਦਓ!” ਪਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਹੱਪੋ ਤੇ
ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਿਲਆ, “ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ! ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਦੇਖ ! ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ!”
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ਖਰਗੋਸ਼ ਅੱਗ ਲੱਭਣ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ, ਿਹੱਪੋ ਸਾੜ ਿਦਓ ਜਦ ਉਹ ਘਾਹ
ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰ
ਰੱਿਖਆ!” ਅੱਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ ,
ਖਰਗੋਸ਼, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਮ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਵ ਤੂੰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ।”
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ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਿਹੱਪੋ ਨਦੀ ਤ ਦੂਰ ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ
ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਿਨਕਲੀ। ਅੱਗ ਿਹੱਪੋ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਸਾੜਣ
ਲੱਗੀ।
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