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ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਭੇਦ-ਭਿਰਆ ਆਕਾਰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।
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ਿਜਸ ਤਰਾ ਂਉਹ ਆਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸੀ।
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ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਪਰ ਬਹਾਦਰ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈ। “ਸਾ  ਇਸ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
“ਆਪਾ ਂਇਸ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਾਗਂੇ।”
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ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। “ਧੱਕਾ ਲਾਓ!” “ਕੰਬਲ ਿਲਆਉ!”
“ਪਾਣੀ!” “ਧੱਕੋ!!!”
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ਪਰ ਜਦ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਬੱਚੇ  ਵੇਿਖਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਦਮੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। “ਗਧਾ?!”
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ਸਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। “ਅਸ  ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਾ ਂਮਾ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਾਗਂੇ ਅਤੇ ਆਪਾ ਂਇਸ ਤਰਾ ਂਹੀ ਕਰਾਗਂੇ,” ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ।
“ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਿਕਸਮਤ ਿਲਆਉਣਗੇ!” ਹੋਰਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ।
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ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਂਔਰਤ ਿਫ਼ਰ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸ
ਅਜੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰੇ।
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ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸਦੀ ਮਾ।ਂ
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ਹੁਣ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਤਾ ਂਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਗਧਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਿਗਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਿਫੱਟ ਨਹ
ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤ ਮਨੁੱਖਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਵਹਾਰ
ਨਹ  ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਥੱਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ
ਉਹ ਉਸ ਤ ਜਾਨਵਰਾ ਂਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ।

10



ਗਧਾ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹ  ਸੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਾ ਂਨਹ  ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਾ ਂਨਹ  ਸੀ ਬਣ
ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਨਾ ਂਗੁੱਸੇ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂ  ਲੱਤ
ਮਾਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
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ਗਧਾ ਸ਼ਰਮ-ਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਿਕਆ ਉਹ
ਭੱਿਜਆ ਿਗਆ।
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ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਧਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਿਗਆ।
“ਹੀ ਹੋ?” ਉਸ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ। “ਹੀ ਹੋ?”
ਅਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਗੂੰਜ ਆਈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ  ਘੁਟ ਕੇ ਉਹ
ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਦੁਖ ਭਰੀ ਨ ਦ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ।
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ਜਦ ਗਧਾ ਉਿਠਆ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉਸ  ਤਾੜ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ  ਉਮੀਦ ਦਾ
ਇਹਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
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ਗਧਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਿਗਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ  ਿਜਓਣ ਦੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਿਸਖਾਏ। ਗਧਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ  ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤ ਿਸੱਖਦੇ। ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸਦੇ।
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ਇਕ ਸਵੇਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਧੇ  ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ।
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ਉਹ ਬੱਦਲਾ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੌ ਗਏ। ਗਧੇ  ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ
ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ  ਬੁਲਾ ਰਹ  ਹੈ। ਜਦ ਉਸ  ਜਾਗ ਆਈ…
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…ਬੱਦਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
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ਗਧੇ  ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝ ਆਈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਗਧੇ  ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਗ ਮਣਾ ਦੀ ਿਮੱਲੀ। ਉਹ
ਇਕ-ਦੂਜੇ  ਲੰਮੇ ਸਮ ਲਈ ਤਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ  ਘੁੱਟਕੇ ਜੱਫੀ
ਪਾਈ।
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ਗਧਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕਡੇ ਰਿਹਣ ਦੇ
ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ
ਵੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
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