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ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਿਤੰਨ ਕੁੜੀਆ ਂਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈਆ।ਂ

• • •

A long time ago, three girls went out to collect
wood.
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ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਤਰਨ ਗਈਆ।ਂ ਉਹ
ਖੇਡੀਆ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਤੈਰੀਆ।ਂ

• • •

It was a hot day so they went down to the river to
swim. They played and splashed and swam in the
water.
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ਅਚਾਨਕ, ਉਹਨਾ ਂ  ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਿਪੰਡ
ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆ।ਂ

• • •

Suddenly, they realised that it was late. They hurried
back to the village.
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ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਭੁਲ ਆਈ ਸੀ। “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆੳ!”
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆ ਂ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• • •

When they were nearly home, Nozibele put her
hand to her neck. She had forgotten her necklace!
“Please come back with me!” she begged her
friends. But her friends said it was too late.
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ਇਸ ਲਈ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਵਾਪਸ ਨਦੀ  ਇਕੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਹਾਰ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੱਲ  ਆ ਦੀ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ
ਗਈ।

• • •

So Nozibele went back to the river alone. She found
her necklace and hurried home. But she got lost in
the dark.
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ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਝਪੜੀ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਚਾਨਣ ਆ ਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

• • •

In the distance she saw light coming from a hut.
She hurried towards it and knocked at the door.
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ਉਸ  ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?” “ਮ ਗੁੰਮ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈ  ਸੌਣ ਲਈ ਜਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,”
ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਅੰਦਰ ਆ, ਨਹ  ਤਾ ਂਮ ਤੁਹਾ  ਵੱਢ ਦੇਵਾਗਂਾ!” ਕੁੱਤੇ ਨੇ
ਿਕਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ।

• • •

To her surprise, a dog opened the door and said,
“What do you want?” “I’m lost and I need a place to
sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said
the dog. So Nozibele went in.
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ਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਂਬਣਾ!” “ਪਰ ਮ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ
ਵੀ ਖਾਣਾ ਂਨਹ  ਬਣਾਇਆ,” ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। “ਖਾਣਾ ਂਬਣਾ, ਨਹ  ਤਾ ਂਮ
ਤੁਹਾ  ਵੱਢ ਦੇਵਾਗਂਾ!” ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ।

• • •

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never
cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or
I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some
food for the dog.
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ਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਬਣਾ!” ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮ
ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਿਬਸਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ  ਬਣਾਇਆ।” “ਿਬਸਤਰਾ ਬਣਾ, ਨਹ  ਤਾ ਂਮ
ਤੁਹਾ  ਵੱਢ ਦੇਵਾਗਂਾ!” ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਿਬਸਤਰਾ
ਬਣਾਇਆ।

• • •

Then the dog said, “Make the bed for me!” Nozibele
answered, “I’ve never made a bed for a dog.” “Make
the bed, or I’ll bite you!” the dog said. So Nozibele
made the bed.
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ਹਰ ਿਦਨ ਉਸ  ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਂਪਕਾਉਣਾ ਂਪਦਾ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਪਦਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ  ਧੋਣਾ ਪਦਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“”ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ
ਪਿਹਲਾ,ਂ ਘਰ  ਸੰਭਰਣਾ, ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ  ਧੋ ਦੇਣਾ।

• • •

Every day she had to cook and sweep and wash for
the dog. Then one day the dog said, “Nozibele,
today I have to visit some friends. Sweep the house,
cook the food and wash my things before I come
back.”
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ਜਦ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਿਗਆ, ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਲ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਵਾਲ ਮੰਜੇ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਲ ਦੇ
ਿਵੱਚ। ਿਫਰ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿਕਆ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ  ਭੱਜੀ ਗਈ।

• • •

As soon as the dog had gone, Nozibele took three
hairs from her head. She put one hair under the
bed, one behind the door, and one in the kraal.
Then she ran home as fast as she could.
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ਜਦ ਕੁੱਤਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ  ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। “ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ, ਤੂੰ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। “ਮ ਇੱਥੇ ਹਾ,ਂ ਮੰਜੇ ਹੇਠ,” ਪਿਹਲਾ ਵਾਲ
ਬੋਿਲਆ। “ਮ ਇੱਥੇ ਹਾ,ਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ” ਦੂਜਾ ਵਾਲ ਬੋਿਲਆ। “ਮ ਇੱਥੇ ਹਾ,ਂ
ਕਰਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ” ਤੀਜਾ ਵਾਲ ਬੋਿਲਆ।

• • •

When the dog came back, he looked for Nozibele.
“Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here,
under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind
the door,” said the second hair. “I’m here, in the
kraal,” said the third hair.
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ਿਫਰ ਕੁੱਤੇ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਉਸ  ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਨਿਸਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡੀਆ ਂਸੋਟੀਆਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਰ
ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ।

• • •

Then the dog knew that Nozibele had tricked him.
So he ran and ran all the way to the village. But
Nozibele’s brothers were waiting there with big
sticks. The dog turned and ran away and has never
been seen since.
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