ਘੁੱ ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੁੱ ਖੀ
ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਿੈ ਹਕ ਇਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੁੱ ਖੀ ਨੂੰ ਬਿਤ ਹਿਆਸ ਲੁੱਗੀ। ਉਿ ਉੱਡਦੀ
ਿੋਈ ਇਕ ਨਦੀ ਦੇ ਹਕਨਾਰੇ ਿਿੂੰ ਚੀ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਲੁੱਗੀ। ਨਦੀ ਦਾ ਿਾਣੀ ਬਿਤ ਤੇਜੀ
ਨਾਲ ਵੁੱ ਗ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਮੁੱ ਖੀ ਤੇਜ ਿਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਵੁੱ ਗ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ
ਦਾ ਬਿਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਰ ਅਸਫਲ ਰਿੀ।
ਨਦੀ ਦੇ ਹਕਨਾਰੇ ਇਕ ਰੁੱ ਖ ਉੱਤੇ ਇਕ ਘੁੱ ਗੀ ਬੈਠੀ ਿੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਾਣੀ ਹਵਚ ਬਹਿੂੰ ਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਮੁੱ ਖੀ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱ ਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱ ਖ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਿੁੱ ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱ ਖੀ
ਦੇ ਹਬਲਕਲ ਕੋਲ ਹਲਜਾ ਕੇ ਸੁੱ ਟ ਹਦੁੱ ਤਾ। ਮੁੱ ਖੀ ਿੁੱ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੁੱ ਖੀ ਨੇ ਿੁੱ ਤੇ
ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਿਣੇ ਖੂੰ ਭ ਸਕਾਏ ਅਤੇ ਘੁੱ ਗੀ ਦਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਉੱਡ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਝ ਹਦਨ ਹਿੁੱ ਛੋਂ ਨਦੀ ਹਕਨਾਰੇ ਦੇ ਜੂੰ ਗਲ ਹਵਚ ਇਕ ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਹਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ
ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਰੁੱ ਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਇਕ ਘੁੱ ਗੀ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਣੀ ਬੂੰ ਦਕ ਨਾਲ ਉਸ
ਵੁੱ ਲ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬੂੰ ਹਨਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਿੀ ਮੁੱ ਖੀ ਵੀ ਆ ਹਨਕਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਹਖਆ ਹਕ
ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਉਿੀ ਘੁੱ ਗੀ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬੂੰ ਨ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਜਸ ਘੁੱ ਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ।
ਉਿ ਉੱਡੀ ਅਤੇ ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਿੁੱ ਥ ਉੱਤੇ ਡੂੰ ਗ ਮਾਹਰਆ। ਹਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁੱ ਥ ਕੂੰ ਬ ਹਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਖੂੰ ਝ ਹਗਆ। ਆਵਾਜ ਸਣ ਕੇ ਘੁੱ ਗੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਮੁੱ ਖੀ ਨੇ ਘੁੱ ਗੀ ਨੂੰ
ਆਹਖਆ ਹਕ ਤੂੰ ਇਕ ਹਦਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ
ਹਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਹਦਨ ਤੋਂ ਘੁੱ ਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖੀ ਿੁੱ ਕੀਆਂ ਸਿੇਲੀਆਂ ਬਣ
ਗਈਆਂ।

ਹਸੁੱ ਹਖਆ-ਕਰ ਭਲਾ ਿੋ ਭਲਾ।
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