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

3

ਿਫਰ ਕੁੱਤੇ  ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਨੇ ਉਸ  ਧੋਖਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਨਿਸਆ ਿਗਆ। ਪਰ
ਨੌਜ਼ੀਿਬੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡੀਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਹ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ ਿਦੱਤਾ।
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ਅਚਾਨਕ, ਉਹਨਾ ਂ  ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ
ਛੇਤੀ ਿਪੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆ।ਂ

4

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।
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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।
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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।
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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।
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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।
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ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਝਪੜੀ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਚਾਨਣ ਆਦਾ ਦੇਿਖਆ।
ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

7

ਿ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।
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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।
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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।
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