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ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਛੁੱਟੀਆ ਂਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਉਿਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ
ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ  ਵੀ ਿਮਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਇੱਕ ਮੱਛੀਆ ਂਫੜਨ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ।
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ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਿਕਉਿਕ ਦਾਦੀ  ਦੋਬਾਰਾ ਿਮਲਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਪੰਡ
ਵੱਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਂ  ਨ ਦ ਨਹ  ਸੀ ਆ ਦੀ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੁੱਟੀਆ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
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ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ
ਗਏ। ਉਹ ਪਹਾੜਾ,ਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆ ਂਫੈਕਟਰੀਆ ਂਦੇ ਲਾਗੇ
ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕਾਰਾ ਂਿਗਣੀਆ ਂਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ।
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ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸ ਗਏ।
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ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ  ਜਗਾਇਆ ਜਦ ਉਹ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਗਏ। ਉਹਨਾ ਂ  ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ, ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਮੈਟ ਤੇ
ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਿਮਲੀ। ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ ਦਾ ਲੂੳ ਿਵੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ
“ਕੰਨਯਾਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧੀ”। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ।
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ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਗਾ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੱਚੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ ਉਸ  ਸ਼ਿਹਰ ਤ
ਿਲਆਦਂੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। “ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖੋਲੋ,” ਉਡੋਨਗੋ
ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਨਹ , ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰਾ!” ਅਪੀੳ ਨੇ ਿਕਹਾ।
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ਤੋਹਫ਼ੇ ਖੋਲਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੋਤੀ  ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
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ਿਫਰ ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਤਤਲੀਆ ਂਅਤੇ
ਪੰਛੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।
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ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਂਤੇ ਚੜੇ ਅਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਛੜਿਕਆ।
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ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਘਰ  ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਖਾਣਾਂ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਹਨਾ ਂ  ਨ ਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ!
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ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਏ।
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ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਿਲਆਉਦੇ। ਉਹ ਮੁਰਗੀਆ ਂਦੇ ਅੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਚੁੱਕਦੇ।
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ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ ਨੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੋਤੀ  ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਨਰਮ
ਉਗਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਿਸਖਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਭੁੰਨੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ
ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਦਖਾਇਆ।
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ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ, ਉਡੋਨਗੋ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆ ਂਗਾਈਆ ਂ  ਘਾਹ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈ
ਕੇ ਿਗਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਈਆ।ਂ ਿਕਸਾਨ ਉਡੋਨਗੋ
ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਵਾ ਂ  ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਖਾਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਗਾਵਾ ਂਮੁੜ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ।
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ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਨ, ਬੱਚੇ ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਕੋਲ
ਸਬਜ਼ੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਟਾਲ ਸੀ। ਅਪੀੳ ਗਾਹਕਾ ਂ  ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ
ਕੀਮਤ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਡੋਨਗੋ ਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ  ਪੈਕ
ਕਰਦਾ ਸੀ।
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ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਿਗਣਨ ਿਵੱਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
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ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂ  ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਹਰ
 ਜਾਣਾ ਂਪੈਣਾ ਂਸੀ। ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ ਨੇ ਉਡੋਨਗੋ  ਕੈਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀੳ
 ਸਵੈਟਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ।
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ਜਦ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾ ਂ  ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹ  ਸੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ । ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਨਯਾਰ-ਕੰਨਯਾਦਾ  ਸ਼ਿਹਰ ਚਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹਾ।ਂ ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਗਂੀ।”
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ਦੋਨ ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ ਨੇ ਉਸ  ਘੁਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਲਿਵਦਾ
ਿਕਹਾ।
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ਜਦ ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਗਏ ਉਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂ  ਿਪੰਡ
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਕੁਝ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੋਰਾ ਂ  ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਪੰਡ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ
ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ ਉਡੋਨਗੋ ਅਤੇ ਅਪੀੳ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ!
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