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ਇੱਕ ਸਮ ਕੁਕੜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡ ਨਹ
ਸਕਦਾ ਸੀ।

2

ਜਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਪਰਛਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਦੀ, ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ
ਚੂਿਚਆ ਂ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ। “ਇਸ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ
ਦੂਰ ਜਾਵੋ” ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ: “ਅਸ  ਮੂਰਖ ਨਹੀ ਹਾ।ਂ ਅਸ
ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਗਂੇ।”
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ਇਕ ਿਦਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਜ਼  ਭੋਜਨ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਆਈ। “ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ!” ਬਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ।

3

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਕੁਕੜੀ  ਰੇਤ 
ਖੁਰਚ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਸੂਈ ਥੇ ਨਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼
ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੂਚੇ  ਫ਼ਿੜਆ।
ਉਹ ਉਸ  ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਦੀ,
ਉਸ  ਕੁਕੜੀ ਸੂਈ ਲਈ ਰੇਤ  ਖੁਰਚਦੀ ਹੋਈ ਿਮਲਦੀ।
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ਰਾਤ  ਚੰਗੀ ਨ ਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਕੜੀ  ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਵਚਾਰ
ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਦੋਸਤਾ ਂਦੇ ਿਡੱਗੇ ਖੰਭ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। “ਆਪਾ ਂਇਹਨਾ ਂਖੰਭਾ ਂ  ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਂ ਪਰ
ਿਸ  ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

4

“ਬਸ ਮੈ  ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਦਓ,” ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
“ਿਫਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਦੂਰ

ਡਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” “ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਨ,”
ਬਾਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਜੇਕਰ ਤੈ  ਸੂਈ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾ ਂਤੈ  ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
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ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਸੂਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਿਸਊਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਖੰਭਾ ਂਦਾ
ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਪਰ ਚੀ ਡੀ। ਕੁਕੜੀ ਨੇ
ਸੂਈ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪਰ ਿਸਲਾਈ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ
ਅਲਮਾਰੀ ਤੇ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।

5

ਉਸ ਸ਼ਾਮ  ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਖੰਭ ਬੰਨਣ ਲਈ
ਸੂਈ ਮੰਗੀ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਢੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਕੜੀ ਨੇ
ਅਲਮਾਰੀ ਉਤੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ। ਪਰ ਸੂਈ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹ ਸੀ।
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ਪਰ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼  ਦੂਰ ਡਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੰਭ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਕੜੀ ਤ ਸੂਈ ਉਧਾਰ ਲਈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਪੰਛੀ ਡਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਸਨ।
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ਜਦ ਆਖਰੀ ਪੰਛੀ ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਕੁਕੜੀ ਉਥੇ ਨਹੀ
ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਸੂਈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ
ਪਏ। ਜਦ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਸੂਈ ਛੱਡ
ਿਦੱਤੀ।
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