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ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵਸੁੀ  ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, “ਵਸੁੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ  ਇਹ ਅੰਡਾ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
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ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ, ਵਸੁੀ  ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਫ਼ਲ ਤੋੜਦੇ ਿਮਲੇ। ਇੱਕ
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਸੁੀ ਤ ਅੰਡਾ ਖੋਇਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਿਟਆ। ਅੰਡਾ ਟੁੱਟ ਿਗਆ।
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“ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?” ਵਸੁੀ ਰੋਇਆ। “ਉਹ ਅੰਡਾ ਕੇਕ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਕ ਮੇਰੀ
ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਜੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੇਕ ਨਾ
ਹੋਇਆ?”
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ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੇ ਵਸੁੀ  ਛੇੜਨ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੰਿਨਆ। “ਅਸ  ਕੇਕ ਨਾਲ ਮਦਦ
ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਸੋਟੀ ਹੈ,” ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਵਸੁੀ
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।
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ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ  ਦੋ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਦੇ ਿਮਲੇ। “ਕੀ ਅਸ  ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੋਟੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ” ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। ਪਰ ਸੋਟੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਨਹ  ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ।
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“ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?” ਵਸੁੀ ਰੋਇਆ। “ਉਹ ਸੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ।
ਫ਼ਲ ਤੋੜਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਮੈ  ਸੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੇਕ ਲਈ ਅੰਡਾ
ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਡਾ, ਕੋਈ
ਕੇਕ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹ  ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹੇਗੀ?”
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ਿਬਲਡਰਾ ਂਨੇ ਸੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੰਿਨਆ। “ਅਸ  ਕੇਕ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਹੈ,” ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾ ਂਵਸੁੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।
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ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ, ਵਸੁੀ  ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗਾ ਂਿਮਲੇ। “ਕੀ ਸੁਆਦੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਹੈ,
ਕੀ ਮ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ” ਗਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ। ਪਰ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਇਨੰੀ
ਸਵਾਦ ਸੀ ਿਕ ਗਾ ਂਸਾਰੀ ਖਾ ਗਈ!
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“ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?” ਵਸੁੀ ਰੋਇਆ। “ਉਹ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਸੀ। ਿਬਲਡਰਾ ਂਨੇ ਮੈ  ਘਾਹ-ਫੂਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਫ਼ਲ ਤੋੜਨ
ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸੋਟੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਲ ਤੋੜਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਮੈ  ਸੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
ਿਕਉਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੇਕ ਲਈ ਅੰਡਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ
ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਡਾ, ਕੋਈ ਕੇਕ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹ  ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ
ਕਹੇਗੀ?”
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ਗਾ ਂਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੰਿਨਆ। ਿਕਸਾਨ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਿਕ ਗਾ ਂਉਸ
ਦੀ ਭੈਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਸੁੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਵਸੁੀ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।
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ਪਰ ਗਾ ਂਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣਂੇ ਸਮ ਵਾਪਸ ਿਕਸਾਨ ਕੋਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਸੁੀ ਆਪਣੀ
ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ
ਨਾਲ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਮਿਹਮਾਨ ਖਾਣਾ ਂਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
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“ਮ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ” ਵਸੁੀ ਰੋਇਆ। “ਗਾ ਂਜੋ ਭੱਜ ਗਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ, ਿਬਲਡਰਾ ਂਦੀ
ਿਦੱਤੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਿਬਲਡਰਾ ਂਨੇ ਮੈ  ਘਾਹ-ਫੂਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਫ਼ਲ ਤੋੜਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸੋਟੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਲ ਤੋੜਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ
ਮੈ  ਸੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੇਕ ਲਈ ਅੰਡਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਕ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਡਾ, ਕੋਈ ਕੇਕ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਨਹ  ਹੈ।”
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ਵਸੁੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੋਿਚਆ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵਸੁੀ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ, ਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹ  ਕਰਦੀ। ਮ ਕੇਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ
ਨਹ  ਕਰਦੀ! ਆਪਾ ਂਸਭ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾ,ਂ ਮ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ
ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾ ਂਇਸ ਿਦਨ  ਮਨਾਈਏ!” ਅਤੇ ਵਸੁੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ।
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