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ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਨਗੀਡੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ
ਿਗਨਗਾਇਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਿਦਨ ਜਦ ਿਗਨਗਾਇਲ ਬਾਹਰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਗੀਡੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਿਗਨਗਾਇਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਦ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ। ਉਹ ਖੋਜ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਟਾਹਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪੰਛੀ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। “ਚ -ਚ -
ਚ ,” ਛੋਟਾ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ ਤ ਦੂਜੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।
“ਚ -ਚ -ਚ ,” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਿਗਨਗਾਇਲ
ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ।
ਨਗੀਡੀ ਟਾਹਣੀਆ ਂਿਵਚ ਛਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਇਕ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਸੈਟਲ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਗਨਗਾਇਲ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ, ਿਜਵ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੋਵੇ, “ਇੱਥੇ ਹੈ! ਆਓ! ਤੁਸ  ਇਹਨਾ ਂਲੰਬਾ ਸਮਾ ਂਿਕ  ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਿਗਨਗਾਇਲ  ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆ ਂਨਹ  ਸੀ ਿਦਸਦੀਆ,ਂ ਪਰ
ਉਸ  ਨਗੀਡੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
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ਿਗਨਗਾਇਲ ਨੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਰਛਾ ਰੱਿਖਆ, ਕੁਝ
ਸੁੱਕੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਜਦ
ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੁੱਕੀ ਸੋਟੀ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਰੱਖੀ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਅਕਸਰ ਮਚਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਸੋਟੀ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਂਨਾਲ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ।
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ਜਲਦੀ ਉਸ  ਰੁੱਝੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਮਧੂ- ਮੱਖੀਆ ਂਦੀ ਚੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਦਰਖ਼ਤ - ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਛੱਤੇ- ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ। ਜਦ ਿਗਨਗਾਇਲ ਛੱਤੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਮਚਦਾ ਹੋਇਆ
ਪਾਸਾ ਖੋਖਲੇ ਦਰਖ਼ਤ ਿਵੱਚ ਧੱਿਕਆ। ਮਧੂ- ਮੱਖੀਆ ਂਬਾਹਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਆਈਆ,ਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵਚ ਸਨ। ਉਹ ਡ ਗਈਆ ਂਿਕ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂ  ਧੂੰਆਂ
ਪਸੰਦ ਨਹ  ਸੀ - ਪਰ ਉਹ ਿਗਨਗਾਇਲ  ਕਈ ਦਰਦ ਭਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ
ਗਈਆ।ਂ
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ਜਦ ਮਧੂ- ਮੱਖੀਆ ਂਿਨਕਲ ਗਈਆ,ਂ ਿਗਨਗਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਤੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਭਰਕੇ ਿਮੱਠਾ ਸ਼ਿਹਦ, ਿਚੱਟੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਟਪਕਦਾ
ਹੋਇਆ ਕੱਿਡਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਦ  ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਕ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਗਾ।
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ਨਗੀਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਿਗਨਗਾਇਲ  ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਗੀਡੀ, ਟਾਹਣੀ ਤ ਟਾਹਣੀ
ਥੱਲੇ ਡਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ  ਿਗਨਗਾਇਲ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ
ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਨਗੀਡੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਇਨਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਪਰ, ਿਗਨਗਾਇਲ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਜਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੱਲ
ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਛੀ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਗੀਡੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵਚ
ਬੋਿਲਆ। ਿਗਨਗਾਇਲ ਰੁੱਕ ਿਗਆ, ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਤਾਿੜਆ ਅਤੇ ਚੀ
ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। “ਤੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ? ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾ ਂਮ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗ ਮੈ  ਿਮਲੇ। ਮ ਇਹ ਿਮੱਠਾ ਸ਼ਿਹਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕ  ਸ਼ੇਅਰ
ਕਰਾ?ਂ” ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਨਗੀਡੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ! ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ
ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ  ਸੀ! ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ।
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ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਗਨਗਾਇਲ  ਿਫਰ ਨਗੀਡੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਉਸ 
ਸੁਆਦੀ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਪੰਛੀ
ਦਾ ਿਪਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਗਨਗਾਇਲ  ਲੈ
ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਨਗੀਡੀ ਇੱਕ ਕੰਿਡਆ ਂਵਾਲੇ ਦਰਖ਼ਤ ਿਵਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਰੁੱਕ ਿਗਆ। ਿਗਨਗਾਇਲ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਛੱਤਾ ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੋਟੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਂਿਵਚ ਧੂੰ  ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਫੜਕੇ
ਦਰਖ਼ਤ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਨਗੀਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਿਗਨਗਾਇਲ ਚੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਉਸ  ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ
ਦੀ ਆਮ ਗੂੰਜ ਨਹ  ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ। “ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਤਾ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ
ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਹਣੀ ਚਿੜਆ। ਪਰ
ਛੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ! ਚੀਤਾ ਆਪਣੀ ਨ ਦ ਖ਼ਰਾਬ
ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾ ਂਭੀੜੀਆ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਮੂੰਹ
ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਤੱਖੇ ਦੰਦ ਿਦਖਾਏ।
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ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਚੀਤਾ ਿਗਨਗਾਇਲ  ਛੂਹੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਰੁੱਖ ਤ ਥੱਲੇ
ਆਇਆ। ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਡਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਗੱਟਾ ਮੁਚ ਿਗਆ। ਿਜਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ
ਸਿਕਆ, ਉਹ ਤੁਿਰਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਸੀ ਿਕ ਚੀਤਾ ਉਹਦਾ ਿਪਛਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸਤ ਸੀ। ਨਗੀਡੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਿਗਨਗਾਇਲ ਨੇ
ਸਬਕ ਿਸੱਿਖਆ।
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ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਿਗਨਗਾਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਗੀਡੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਪੰਛੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
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