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ਇਹ ਕਕਾਰਜ(ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਕਾ) ਆਮ ਕਸਿਰਜਨਕਾਤਮਕ ਗਗੁਣ ਆਰਰੋਪਣ-ਗਗੈਰ ਵਪਕਾਰਕ-ਗਗੈਰ ਕਵਉਤਪਪੱਨ ੩.੦ ਬਬੇ ਤਬਦਦੀਲ 
ਆਕਗਆ ਪਪੱਤਰ ਹਬੇਠ ਮਗੁਹਇਆ ਕਰਕਾਇਆ ਗਇਆ ਹਗੈ॥

ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਜਕਾਦ ਹਹ:
ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਬੇ ਨਨਜੰ  ਸਿਸਾਂਝਕਾ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਸਿਦਦੀਆਆਂ ਨਕਲਸਾਂ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਨਨਜੰ  
ਵਜੰ ਡਨ ਜਸਾਂ ਪਰਚਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ॥

ਕਸਿਰਫ ਹਬੇਠ ਕਲਖਦੀਆਆਂ ਸ਼ਰਤਸਾਂ ਦਬੇ ਮਗੁਤਕਾਬਕ:

b ਗਗੁਣ ਆਰਰੋਪਣ
ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਦਕਾ ਗਗੁਣ ਆਰਰੋਪਣ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ(ਮਗਰ ਇਸਿ ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ ਨਹਸੀਂ ਕਕ ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਪਬੇ ਕਕ 
ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਲਬੇਖਕ ਜਸਾਂ ਅਕਪੱਥ ਕਥਕਾ ਪਬਲਦੀਕਬੇਸ਼ਸ਼੍ਨਸਿ ਦਦੀ ਆਕਗਆ ਪਪਕਾਪਤ ਹਗੈ ਜਸਾਂ ਲਬੇਖਕ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਨਕਾਲ 
ਸਿਹਮਕਤ ਹਗੈ) ॥

n ਗਗੈਰ ਵਪਕਾਰਕ
ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਬੇ  ਦਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਤਗੁਸਿਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਵਪਕਾਰਕ ਕਜੰ ਮ ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਜਸਾਂ ਪਗੈਸਿਕਾ 
ਕਮਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਸਿਨਨਜੰ  ਛਕਾਪ ਕਬੇ ਵਬੇਚ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਦਬੇ ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਤਹ 
ਮਗੁਨਕਾਫਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਮਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ॥ 

d ਗਗੈਰ ਕਵਉਤਪਪੱਨ
ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਬੇ 'ਚ ਫਬੇਰ ਬਦਲ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਦਬੇ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਹਹਬੇ'ਤਬੇ 
ਅਧਕਾਰਤ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਕਕਾਰਜ ਨਹਸੀਂ ਬਨਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ॥

ਇਸਿ ਸਿਮਝ ਨਕਾਲ ਕਕ:
ਛਛੋਟ ਉੱਪਰ ਕਲਖਦੀਆਆਂ ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਸ਼ਰਤਸਾਂ'ਤਹ ਛਰੋਟ ਕਮਲ ਸਿਕਦਦੀ ਹਗੈ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਬੇਖਕ(ਕਕਾਪਦੀਰਕਾਈਟ ਹਰੋਲਡਰ) ਤਹ 

ਆਕਗਗ੍ਗਿਆ ਪਪਕਾਪਤ ਕਰ ਲਵਹ
ਲਛੋਕਕੱ ਕ  ਕਕਾਰਜ  
ਖਖੇਤਰ

ਜਬੇਕਰ ਇਹ ਕਕਾਰਜ ਜਸਾਂ ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਦਬੇ ਕਗੁਝ ਤਤਸ ਲਰੋਕਪੱ ਕ ਕਕਾਰਜ ਖਬੇਤਰ'ਚ ਹਣ ਇਸਿ ਆਕਗਆ ਪਤਸਰ ਨਕਾਲ ਓਓ੍ਹਧਦੀ 
ਹਗੈਕਸਿਅਤ'ਚ ਕਰੋਈ ਤਬਦਦੀਲਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਵਬੇਗਦੀ

ਬਕਾਕਕ  ਹਕੱ ਕ ਹਬੇਠ ਕਲਖਬੇ ਹਪੱ ਕ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ ਇਸਿ ਆਕਗਗ੍ਗਿਆ ਪਤਸਰ ਕਰਕਬੇ ਅਸਿਰ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  :
 ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਵਕਾਜਬ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨ ਦਕਾ ਹਪੱ ਕ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਲਕਾਗਨ ਕਕਾਪਦੀਰਕਾਈਟ ਦਦੀਆਆਂ ਕਮਜਰੋਰਦੀਆਆਂ ਜਸਾਂ ਛਰੋਟ
 ਲਬੇਖਕ ਦਬੇ ਨਨੈ ਤਕ ਹਪੱ ਕ
 ਬਕਾਕਦੀ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਕ ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ'ਚ ਜਸਾਂ ਕਜਵਵ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਦੀਤਕਾ ਗਇਆ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਕਕ ਮਸ਼ਸ਼੍ਹੂਰਦੀ ਕਰਨਕਾ 
ਅਤਬੇ ਕਨਜਦੀ ਹਪੱ ਕ

ਹਹਦਕਾਇਤ ਵਜੰਡਨ ਜਸਾਂ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ(ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਨਨਜੰ  ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਬਣਕਾਉਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ) । ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਦਦੀਆਆਂ ਸ਼ਰਤਸਾਂ 
ਇਸਿ ਆਕਗਗ੍ਗਿਆ ਪਤਸਰ ਹਬੇਠ ਦਨਕਜਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਕਾਫ ਕਰਨਦੀਆਆਂ ਚਕਾਕਹਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ॥

ਕੲਿਹ  ਤਰਜਮਕਾ  ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ  ਸਿਹਨਕਲਅਤ  ਵਕਾਸਿਤਬੇ  ਮਗੁਹਇਆ  ਕਰਕਾਇਆ  ਗਇਆ ਹਗੈ ਕਕਸਿਬੇ  ਭਦੀ  ਸ਼ਪੱ ਕ ਜਸਾਂ ਸ਼ਗੁਭਕਾ ਦਦੀ ਹਕਾਲਤ'ਚ English 
Version ਹਦੀ  ਲਕਾਗਨ  ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ.
cbnd ੨੦੧੩ - ੨੦੧੭ ਤਨਵਦੀਰ ਕਸਿਜੰ ਘ । ਅਕਪੱਥ ਕਥਕਾ ਪਬਲਦੀਕਬੇਸ਼ਸ਼੍ਨਸਿ । ਓਂਟਗੈਕਰਓ । ਕਗੈਨਡਕਾ ॥ ਕਗੁਝ ਹਪੱਕ ਰਕਾਖਵਵ ॥
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ਦਛੋ ਸ਼ਬਦ (ਦਦੂਸਰਕ ਹਜਲਲ)
ਵਕਾਕਹਗਗੁਰਨ ਜਦੀ ਕਕਾ ਖਕਾਲਸਿਕਾ ਵਕਾਕਹਗਗੁਰਨ ਜਦੀ ਕਦੀ ਫਕਤਹ ॥ ਮਸਾਂ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਨਨਜੰ  ਅਜ ਇਕ ਵਪੱਢਕਾ ਖਤਰਕਾ ਹਗੈ । ਖਤਮ ਹਰੋ ਜਕਾਣ ਦਕਾ 
ਖਤਰਕਾ ॥ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਦਰੋਵਸਾਂ ਪਜੰ ਜਕਾਬਸਾਂ'ਚ ਯਤਦੀਮ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਗੈ ॥ ਲਕਹਜੰਦਬੇ ਪਜੰ ਜਕਾਬ'ਚ ਉੜਦਨ ਨਨਜੰ  ਤਵਪੱਜਰੋ ਕਦਤਸਦੀ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਚੜਓ੍ਹਦਬੇ 
ਪਜੰ ਜਕਾਬ'ਚ ਕਹਜੰ ਦਦੀ ਨਨਜੰ  ॥ ਅਪੱਜ ਪਜੰ ਡਤ ਰਕਾਓ ਧਕਾਰਬੇਨਸ਼੍ਨਵਰ ਵਰਗਬੇ ਸਿਪੱ ਜਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ'ਚ ਮਜਬਨਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਕ ਕਕਵਵ ਅਸਿਸੀਂ ਆਪਣਦੀ 
ਮਸਾਂ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਦਦੀ ਬਬੇਅਦਬਦੀ ਕਰਦਬੇ ਪਏ ਹਸਾਂ ॥ ਚੜਓ੍ਹਦਬੇ ਪਜੰ ਜਕਾਬ'ਚ ਕਹਜੰ ਦਦੀ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ'ਤਬੇ ਹਕਾਵਦੀ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਗੈ ॥ ਕਜਵਵ ਕਕ 
"ਜਕਾਣਕਕਾਰਦੀ ਲਗੈਣ ਲਈ ਸਿਜੰ ਪਰਕ ਕਰਰੋ" ਅਕਾਮ ਹਦੀ ਸਿਗੁਣਨ ਨਨਜੰ  ਕਮਲਦਕਾ ਹਗੈ । ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਦਪੱ ਸਿਰੋ ? ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜ਼ਗੁਬਕਾਨ ਬਗੁਰਦੀ
ਨਹਸੀਂ ਪਰ ਜਦਹ ਇਕ ਜ਼ਗੁਬਕਾਨ ਨਨਜੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਦਨਸਿਰਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਥਪੱ ਪ ਕਦਤਸਦੀ ਜਕਾਵਬੇ'ਤਬੇ ਕੲਿਹ ਗਲਤ ਹਗੈ ॥ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਇਕ ਵਜਓ੍ਹਕਾ 
ਸ਼ਕਾਇਦ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਦੀ ਸਿਰਕਕਾਰ ਦਦੀ ਪਕਾਲਸਿਦੀ ਹਰੋ ਸਿਕਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਸਿਰੋ ਜਬੇ ਅਪੱ ਜ ਅਸਿਸੀਂ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਜਕਾਕਬਅਤ ਨਨਜੰ  ਬਚਕਾਉਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ 
ਹਸਾਂ’ਤਬੇ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਆਪਣਦੀ ਨਵਸੀਂ ਪਨਦੀਰਦੀ ਨਨਜੰ  ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਅਤਬੇ ਗਗੁਰਮਗੁਖਦੀ ਜਰਨਰ ਕਸਿਖਕਾਉਨਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥

ਸਿਰੋ ਇਹ ਮਬੇਰਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਹਗੈ ਕਕ ਕਦਲਚਸਿਪ ਕਹਸਾਂਣਦੀਆਆਂ ਕਜੜਓ੍ਹਸੀਂਆਆਂ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਪਤਕਾ ਨਨੇ  । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ'ਚ ਤਰਜਮਕਾ
ਕਰਕਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਕਸਿਖਕਾਈ ਅਤਬੇ ਪੜਓ੍ਹਕਾਈ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਇਸਿ ਸਿਰੋਚ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਮਮੈਂ ਰਗੁਡਯਪਕਾਡ ਕਕਪਕਲਜੰ ਗ ਦਦੀ "ਦ ਜਜੰਗਲ ਬਗੁਪੱ ਕ" ਦਕਾ 
ਤਰਜਮਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥

ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਕਬਲਕਗੁਲ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਜਸਾਂ ਗਗੁਰਮਗੁਖਦੀ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਓਨਸ਼੍ਹੂ  ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਦਦੀ  ਦਗੁਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਕਜਲਹ ਨਕਾਲ ਕਸਿਪੱ ਖਨ ਦਕਾ ਕਕਾਰਜ
ਅਰਜੰਭ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਨਕਾਲ ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਦਕਾ ਜਰੋੜਦੀਦਕਾਰ ਕਕਾਇਦਕਾ ਭਦੀ ਪੜਓ੍ਹਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ
ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਕਕਤਕਾਬ ਪੜਓ੍ਹਨ'ਚ ਅਸਿਕਾਨਦੀ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਨਕਾਲ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਕਦਲਚਸਿਪਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹਬੇਗਦੀ ॥

ਊੱਮਦੀਦ ਕਰਦਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ ਆਪ ਸਿਪੱ ਭ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਕਕਤਕਾਬ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ/ਗਗੁਰਮਗੁਖਦੀ ਕਸਿਪੱ ਖਣ'ਚ ਸਿਹਕਾਈ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ ॥

ਗਗੁਰ ਫਕਤਹ
ਤਨਵਦੀਰ ਕਸਿਜੰਘ

ਸਿਬੇਵਕਾਦਕਾਰ । ਓਪਨ ਗਗੁਰਦਗੁਆਰਕਾ ਫਸਾਂਉਂਡਬੇਸ਼ਨ
ਟਰੋਰਜੰ ਟਰੋ । ਓਂਟਗੈਕਰਉ
ਕਗੈਨਡਕਾ

੧ ਨਵਜੰਬਰ ੨੦੧੭
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ਕਕਿਤਯਾਬ ੲਕੇ ਜਲਗਲ
The Jungle Book

ਹਗੁਣ ਰਣ ਜਰੋ ਹਗੈ ਬਕਾਜ ਘਰ ਕਲਆਇਆ ਹਗੈ ਰਕਾਤ
Now Rann the Kite brings home the night
        

ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਮਜੰ ਗਨ ਚਮਕਗਦਹੜ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਅਜਕਾਦ -
That Mang the Bat sets free—

    
ਕੲਿਪੱਜੜ ਤਬਬੇਲਬੇ  ਅਤਬੇ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਚ ਹਗੈ ਬਜੰ ਦ
The herds are shut in byre and hut

ਸਿਵਬੇਰ ਤਕ ਅਸਿਸੀਂ ਹਸਾਂ ਖਗੁਲਓ੍ਹਬੇ  ਤਬੇ ਅਜਕਾਦ
For loosed till dawn are we.

ਸਿਮਸਾਂ ਹਗੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਕਾ ਗਰਨਰ ਅਤਬੇ ਕਵਖਕਾਉਣ ਦਕਾ ਦਜੰ ਮ ।
This is the hour of pride and power,
        

ਨਨੋਂ ਹ ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਬਬੇਸਿਬਰਦੀ ਅਤਬੇ ਇਹ ਪਜੰਜ ॥
Talon and tush and claw.

    
ਓਹ ਸਿਗੁਨਨੋ  ਇਹ ਪਗੁਕਕਾਰ !  - ਹਰੋਵਬੇ ਵਕਧਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
Oh, hear the call!—Good hunting all
        

ਮਨਓ੍ਹਨੋ  ਕਨਨਜੰ ਨ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ !
That keep the Jungle Law!

ਇਹ ਰਕਾਤ ਗਦੀਤ । ਕਵਚ ਜਜੰਗਲ 
Night-Song in the Jungle
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ਮਰੁਗਲਦ ਦਕੇ ਭਯਾਈ ਬਲਧ
Mowgli's Brothers

ਉਨਦੀ ਦਦੀ ਪਹਕਾੜਦੀ'ਚ ਇਕ ਗਰਮਦੀ ਭਰਦੀ ਸ਼ਕਾਮ ਨਨਜੰ  ਸਿਤਸ ਵਜਬੇ ਦਕਾ ਸਿਮਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਅਪਨਦੀ ਨਸੀਂਦ'ਚਹ
ਜਕਾਕਗਆ  । ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਖਗੁਰਕਕਆ  । ਉਬਕਾਸਿਦੀ ਲਈ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਪਸਿਕਾਰਬੇ  । ਕਕ
ਨਸੀਂਦ ਦਨਰ  ਹਰੋਵਬੇ   ॥  ਮਕਾਤਕਾ  ਬਕਘਆੜ ਅਪਨਕਾ  ਵਪੱ ਢਕਾ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ  ਨਪੱ ਕ  ਸਿਗੁਟਕਬੇ  ਅਪਨਨੇ  ਚਗੁਲਬਗੁਲਕਾਉਂਦਵ  ਹਰੋਏ  ਚਕਾਰ

ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਲਜੰ ਮਸੀਂ ਪਈ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਮਨਆਂਹ ਤਬੇ ਚਮਕਦਕਾ ਪਇਆ ਸਿਦੀ  । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਇਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਰਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥
ਆਹ ਫਬੇਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਆ ਕਗਆ  । ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ॥  ਓਹ ਛਲਸਾਂਗਸਾਂ ਮਕਾਰ  ਪਹਕਾੜਦੀ ਉਤਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਹਦੀ
ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਕ ਪਰਛਸਾਂਈ ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਕਕਟਟ੍ਟਿਆ ਅਤਬੇ ਅਵਕਾਜ ਆਈ "ਵਢਭਕਾਗਦੀ ਹਰੋਵਰੋ ਓਹ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰ  ॥ ਅਤਬੇ
ਵਢਭਕਾਗ ਤਬੇ ਮਜਬਨਤ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਜੰ ਦ ਨਵਕਾਬਦੀ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਦਬੇ ਹਗੁਦਵ ਹਣ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਸਿ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ ਦਬੇ ਭਗੁਕਖਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਨਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਲਣ"  ॥

ਕਸਿ
t was seven o'clock of a very warm evening in the Seeonee hills when Father
Wolf woke up from his day's rest, scratched himself, yawned, and spread out his
paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. Mother

Wolf lay with her big gray nose dropped across her four tumbling, squealing cubs,
and the moon shone into the mouth of the cave where they all lived. "Augrh!" said
Father Wolf. "It is time to hunt again." He was going to spring down hill when a
little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined: "Good luck go
with you, O Chief of the Wolves. And good luck and strong white teeth go with
noble children that they may never forget the hungry in this world."

I

ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ  । ਓਹ ਇਕ ਕਗਦਹੜ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਸ਼ਸਕਰਆਆਂ ਚਪੱ ਟਨ ਵਕਾਲਕਾ। ਅਤਬੇ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ
ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਸ਼ਰਕਾਰਤਸਾਂ ਕਰਦਕਾ ਕਫਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਹਕਾਕਣਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਕਫਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਲਦੀੜਬੇ ਅਤਬੇ ਚਮੜਬੇ ਦਬੇ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਕਨੜਬੇ
ਦਬੇ ਢਬੇਰਸਾਂ'ਚਹ ਚਗੁਕ ਕਬੇ ਖਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਭਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਓਂਕਕ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨਜੰ  ਪਕਾਗਲ ਹਰੋਣ ਦਕਾ ਅਜੰ ਦਬੇਸ਼ਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ
ਓਹ ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਕਕਸਿਬੇ ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਭਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਜਜੰਗਲ 'ਚ ਦਦੌੜਨ ਲਗ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਰੋ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ
ਕਵਚ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਥਹ ਤਕ ਕਕ ਚਦੀਤਕਾ ਭਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਬੇ ਲਗੁਕ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਜਦਹ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ
ਪਕਾਗਲ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਕਕਓਂਕਕ ਪਕਾਗਲਪਨ ਸਿਭ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਭਗੈੜਦੀ ਚਦੀਜ ਹਗੈ ਜਰੋ ਇਕ ਜਜੰਗਲਦੀ ਜਦੀਅ'ਤਬੇ ਹਕਾਵਦੀ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ ਅਸਿਸੀਂ

2



ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਕਾਣਦੀ ਤਹ ਲਪੱ ਗਣ ਵਕਾਲਕਾ ਡਰ ਆਖਦਬੇ ਹਸਾਂ ਪਰ ਓਹ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਦਵਕਾਨਦੀ - ਪਕਾਗਲਪਨ - ਕਕਹਦਵ ਨਨੇ  ਅਤਬੇ ਦਦੌੜ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ   ॥

It was the jackal—Tabaqui, the Dish-licker—and the wolves of India despise Tabaqui
because he runs about making mischief,  and telling tales,  and eating rags and
pieces of leather from the village rubbish-heaps. But they are afraid of him too,
because Tabaqui, more than anyone else in the jungle, is apt to go mad, and then
he forgets that he was ever afraid of anyone, and runs through the forest biting
everything in his way. Even the tiger runs and hides when little Tabaqui goes
mad, for madness is the most disgraceful thing that can overtake a wild creature.
We call it hydrophobia, but they call it dewanee—the madness—and run.

"ਅਜੰਦਰ ਆ'ਤਬੇ ਵਬੇਖ" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਔਖਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ "ਮਗਰ ਇਪੱਥਬੇ ਕਰੋਈ ਭਰੋਜਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ"  ॥
"Enter, then, and look," said Father Wolf stiffly, "but there is no food here."

"ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ" ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  । "ਪਰ ਮਬੇਰਬੇ ਵਰਗਬੇ ਕਮਦੀਨਨੇ  ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਤਸਾਂ ਇਕ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਪੱ ਡਦੀ ਭਦੀ ਇਕ ਵਪੱਢਕਾ ਭਰੋਜ ਹਗੈ"
॥ ਅਸਿਸੀਂ ਕਰੋਣ ਲਰੋਗ ਹਸਾਂ  । ਕਗਦਹੜ ਲਰੋਗ  । ਅਪਨਦੀ ਮਨ ਮਰਜਦੀ ਕਰਨ ਵਕਾਲਬੇ   ॥ ਓਹ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਕਪਛਲਬੇ  ਪਕਾਸਿਬੇ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ
ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਕਹਰਣ ਦਦੀ ਹਪੱ ਡਦੀ ਲਭ ਪਈ ਕਜਸਿਦਬੇ ਉੱਪਰ ਕਗੁਝ ਮਕਾਸਿ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਓਹ ਬਗੈਠ ਕਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਚਬਕਾ ਕਬੇ
ਅਨਜੰ ਦ ਮਕਾਨਣ ਲਗ ਕਪਆ  ॥

"For a wolf, no," said Tabaqui, "but for so mean a person as myself a dry bone is a
good feast. Who are we, the Gidur-log [the jackal people], to pick and choose?" He
scuttled to the back of the cave, where he found the bone of a buck with some meat
on it, and sat cracking the end merrily.

"ਇਸਿ ਅਪੱਛਬੇ ਭਰੋਜਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਹਗੁਤ ਸ਼ਗੁਕਕਪਆ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਕਕਨਸ਼੍ਨਬੇ ਸਿਰੋਹਣਬੇ ਹਣ ਨਵਕਾਬਦੀ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ! ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ! ਅਤਬੇ ਕਕਨਸ਼੍ਨਬੇ ਜਵਕਾਨ ਭਦੀ ਹਣ  । ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਯਕਾਦ ਹਗੈ ਕਕ ਰਕਾਕਜਆਆਂ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਸ਼ਗੁਰਨ'ਤਹ ਹਦੀ
ਮਰਹ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ "  ॥

"All thanks for this good meal," he said, licking his lips.  "How beautiful are the
noble  children!  How large are their  eyes!  And so young too!  Indeed,  indeed,  I
might have remembered that the children of kings are men from the beginning."

ਹਗੁਣ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਅਤਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀ ਮਜੰ ਦਭਕਾਗਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ। ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਦਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਮਨਜੰ ਹ'ਤਬੇ ਤਰਦੀਫ ਕਰਨਕਾ
॥ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਬੜਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਹਰੋਈ ਇਹ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਕਕ ਮਕਾਤਕਾ ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬੜਬੇ ਖਫਕਾ ਲਗ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ  ॥

Now, Tabaqui knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to
compliment children to their faces. It pleased him to see Mother and Father Wolf
look uncomfortable.
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ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਚਗੁਪ ਚਪਦੀਤਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਕਰਹਕਾ  । ਅਪਨਦੀ ਸ਼ਰਕਾਰਤ'ਤਬੇ ਖਗੁਸ਼ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਰੋਇਆ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਔਖਦੀ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ :

Tabaqui sat still,  rejoicing in the mischief that he had made, and then he said
spitefully:

ਵਪੱ ਢਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਬਦਲ ਲਈ ਹਗੈ  ॥ ਅਗਲਕਾ ਚਜੰ ਦਪਮਕਾ ਕਖਡਨ ਤਸਾਂਈਆਂ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਪਹਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਕਰਬੇਗਕਾ  । ਇਹ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਗੈ  ॥

"Shere Khan, the Big One, has shifted his hunting grounds. He will hunt among
these hills for the next moon, so he has told me."

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਓਹ ਚਦੀਤਕਾ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਕਰਆ ਨਨੇ ੜਬੇ ਵਦੀਹ ਮਦੀਲ ਦਨਰ ਰਕਹਆਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥

Shere Khan was the tiger who lived near the Waingunga River, twenty miles away.

"ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ" ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋਇਆ - "ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ
ਕਕ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਕਰਹਕਾਇਸ਼ ਕਬਨਕਾ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨਜੰ  ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਦੀਤਬੇ ਬਦਲ ਲਵਬੇ  ॥ ਓਹ ਦਸਿ ਮਦੀਲ ਦਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਸਿਕਾਰਬੇ ਦਲਸਾਂ ਦਬੇ ਹਰ
ਜਕਾਨਵਰ ਨਨਜੰ  ਡਰਕਾ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ  । ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਨਜੰ  - ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਰੋ ਬਜੰ ਕਦਆਆਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਕਾਰਨਕਾ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਜਕਲ  ॥"

"He has no right!" Father Wolf began angrily—"By the Law of the Jungle he has no
right to change his quarters without due warning. He will frighten every head of
game within ten miles, and I—I have to kill for two, these days."

"ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਮਸਾਂ ਐਵਵ ਹਦੀ ਨਹਸੀਂ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਆਖਦਦੀ ਸਿਦੀ" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਚਗੁਪਚਪਦੀਤਬੇ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ  ॥ "ਓਹ ਜਨਮ ਤਹ ਹਦੀ ਇਕ ਪਗੈਰ'ਤਹ
ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਸਿਰਫ ਡਜੰਗਰ ਹਦੀ ਮਕਾਰਬੇ ਹਣ  ॥ ਹਗੁਣ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਕਪਜੰ ਡਸਾਂ ਵਕਾਲਬੇ  ਇਸਿ ਤਹ ਨਰਕਾਜ ਨਨੇ   । ਅਤਬੇ ਇਹ
ਇਪੱਥਬੇ ਆਇਆ ਹਗੈ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਪਜੰ ਡਸਾਂ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਨਰਕਾਜ ਕਰਨ  ॥ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਛਕਾਨ ਮਕਾਰਨਗਬੇ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਲਪੱ ਭਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  । ਜਦਹ ਓਹ
ਬਹਗੁਤ ਦਨਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ  । ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਭਪੱਜਨਕਾ ਪਵਬੇਗਕਾ ਜਦਹ ਘਓ੍ਹਕਾ ਨਨਜੰ  ਅਗ ਲਗਕਾ ਕਦਤਸਦੀ ਜਕਾਵਬੇਗਦੀ  ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਅਸਿਸੀਂ ਸ਼ਬੇਰ
ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਬਹਗੁਤ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰ ਹਸਾਂ !"

"His mother did not call him Lungri [the Lame One] for nothing," said Mother Wolf
quietly. "He has been lame in one foot from his birth. That is why he has only
killed cattle. Now the villagers of the Waingunga are angry with him, and he has
come here to make our villagers angry. They will scour the jungle for him when
he is far away, and we and our children must run when the grass is set alight.
Indeed, we are very grateful to Shere Khan!"

"ਕਕ ਮਮੈਂ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰਦੀ ਬਕਾਰਬੇ ਦਸਿ ਕਦਆਆਂ ?" ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ॥
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"Shall I tell him of your gratitude?" said Tabaqui.

"ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾ !" ਭੜਕ ਕਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਮਕਾਕਲਕ ਨਕਾਲ ਕਮਲਕਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ  । ਤਨਜੰ  ਇਕ
ਰਕਾਤ ਜਰੋਗਗ੍ਗਿਕਾ ਬਹਗੁਤ ਨਗੁਕਸਿਕਾਨ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆਆਂ ਹਮੈਂ  ॥"

"Out!" snapped Father Wolf. "Out and hunt with thy master. Thou hast done harm
enough for one night."

"ਮਮੈਂ ਜਕਾਉਦਸਾਂ ਹਸਾਂ  ।" ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਥਪੱਲਬੇ  ਸਿਜੰ ਘਨਦੀ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਣ ਹਦੀ ਸਿਕਦਬੇ ਹਰੋ  ॥ ਮਮੈਂ
ਸ਼ਕਾਇਦ ਸਿਗੁਨਨੇ ਹਸਾਂ ਸਿਸਾਂਭ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ  ॥"

"I go," said Tabaqui quietly. "Ye can hear Shere Khan below in the thickets. I might
have saved myself the message."

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਸਿਗੁਕਣਆ  । ਅਤਬੇ ਥਪੱਲਬੇ  ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਜਬੇੜਓ੍ਹਦੀ ਇਕ ਚਰੋਈ ਤਕ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਸਿਦੀ  । ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਭਰਦੀ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਦਹਕਾੜ
ਸਿਗੁਣਦੀ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਲਪੱ ਕਭਆ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਪਰਵਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਸਿਦਕਾ ਭਕਾਵਵ ਪਨਰਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ
ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ  ॥

Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to a little river he
heard the dry, angry, snarly, singsong whine of a tiger who has caught nothing and
does not care if all the jungle knows it.

"ਬਬੇਵਕਨਫ !" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ ਅਪਨਨੇ  ਕਪੱ ਮ ਦਦੀ ਸ਼ਗੁਰਗੁਆਤ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਖਪੱ ਪ ਪਕਾ ਕਬੇ ਕਰਨਦੀ ! ਓਹ ਕਦੀ ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ
ਕਹਰਣ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਸਿਜੰ ਕਢਆਆਂ ਵਰਗਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਕਾਢਬੇ ਨਨੇ   ॥

"The fool!" said Father Wolf. "To begin a night's work with that noise! Does he think
that our buck are like his fat Waingunga bullocks?"

ਹ ਸ਼ਸ਼  ॥ ਨਸਾਂ ਸਿਜੰ ਢਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਓਹ ਅਜ ਰਕਾਤ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ।" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ॥ "ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥"

"H'sh. It is neither bullock nor buck he hunts to-night," said Mother Wolf. "It is Man."

ਸਿਹਕਨਕਾ ਹਗੁਣ ਗਗੁਨਗਗੁਨਕਾਉਣ'ਚ ਬਦਲ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਰ ਪਕਾਕਸਿਓਂ ਆਓਂਦਕਾ ਜਕਾਪਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਐਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ
ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ 'ਚ ਸਿਗੁਤਸਬੇ ਹਰੋਏ ਲਕਪੱੜਹਕਾਕਰਆਆਂ ਅਤਬੇ ਖਕਾਨਕਾਬਦਰੋਸ਼ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਦਬੇ ਮਨਜੰ ਹ ਕਵਚ ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਗਗੁਮਰਕਾਹ ਕਰ ਦਵਦਦੀ ਸਿਦੀ  ॥

The whine had changed to a sort of humming purr that seemed to come from
every quarter of the compass.  It  was the noise that bewilders woodcutters and
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gypsies sleeping in the open, and makes them run sometimes into the very mouth
of the tiger.

"ਆਦਮਦੀ" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਜੰ ਦ ਕਵਖਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਆਹ ! ਕਕ ਛਪੱ ਪੜਸਾਂ'ਚ ਕਦੀੜਬੇ'ਤਬੇ ਡਪੱ ਡਨ ਕਕਾਫਦੀ
ਨਹਸੀਂ ਹਗੈਗਬੇ ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਹਦੀ ਖਕਾਣਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਭਦੀ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਇਲਕਾਕਬੇ'ਚ !"

"Man!" said Father Wolf, showing all his white teeth. "Faugh! Are there not enough
beetles and frogs in the tanks that he must eat Man, and on our ground too!"

ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ  । ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਕਬਨਕਾ ਕਰੋਈ ਹਗੁਕਮ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ  । ਹਰ ਇਕ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਨਨਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਖਕਾਣ 'ਤਬੇ ਰਰੋਕ
ਲਗਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਬਸ਼ਰਤਬੇ ਕਕ ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਕਵਵ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ਕਸਿਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਅਪਨਨੇ  ਦਲ
ਜਸਾਂ ਕਬਦੀਲਬੇ  ਦਬੇ ਇਲਕਾਕਬੇ ਤਹ ਬਕਾਹਰ ਕਰਨਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ॥  ਇਸਿਦਦੀ ਅਸਿਲਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਮਕਾਰਨ ਦਕਾ ਮਤਲਬ  । ਅਜ ਨਹਸੀਂ
ਤਬੇ ਕਪੱ ਲ  । ਗਰੋਰਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਬਜੰ ਦਨਕਸਾਂ ਲਗੈਕਬੇ ਹਕਾਥਦੀ'ਤਬੇ ਸਿਵਕਾਰ ਹਰੋਕਬੇ ਅਤਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਦਬੇਸਿਦੀ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਘਗੈਘੈੰਟਬੇ  । ਹਵਕਾਈਆਆਂ ਅਤਬੇ
ਮਸ਼ਕਾਲਸਾਂ ਲਗੈਕਬੇ ਆਓਣਕਾ  ॥ ਕਫਰ ਹਰ ਕਰੋਈ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਦਗੁਖ ਭਰੋਗਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਆਪਸਿ'ਚ ਤਰਕ ਕਰਦਬੇ ਹਣ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਸਿਕਾਰਬੇ
ਜਦੀਆਆਂ ਤਹ ਕਮਜਰੋਰ ਅਤਬੇ ਬਬੇਬਸਿ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਹਪੱ ਥ ਪਕਾਉਣਕਾ ਜਕਾਨਵਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਰੋਭਕਾ ਨਹਸੀਂ ਦਵਦਕਾ  ॥ ਓਹ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  ਅਤਬੇ
ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਭਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਖਕਾਣ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਖਗੁਰਕ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਦਜੰ ਦ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ   ॥

The Law of the Jungle,  which never orders anything without a reason, forbids
every beast to eat Man except when he is killing to show his children how to kill,
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and then he must hunt outside the hunting grounds of his pack or tribe. The real
reason for this is that man-killing means, sooner or later, the arrival of white men
on elephants, with guns, and hundreds of brown men with gongs and rockets and
torches. Then everybody in the jungle suffers. The reason the beasts give among
themselves is that Man is the weakest and most defenseless of all living things, and
it is unsportsmanlike to touch him. They say too—and it is true—that man-eaters
become mangy, and lose their teeth.

ਮਕਮਓਨਕਾ ਹਦੌਲਦੀ ਹਦੌਲਦੀ ਤਬੇਜ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਇਕ ਚੜਓ੍ਹਕਾਈ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਦਹਕਾੜ'ਚ ਖਤਮ ਹਰੋਇਆ  ॥

The purr grew louder, and ended in the full-throated "Aaarh!" of the tiger's charge.

ਫਬੇਰ ਭਭੌਂਕਦਦੀ ਹਰੋਈ ਇਕ ਬਬੇਚਦੀਤਈ ਦਹਕਾੜ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਤਹ ਆਈ  ॥ "ਓਹ ਚਨਕ ਕਗਆ  ।" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਓਹ ਕਦੀ
ਹਗੈ ?"

Then there was a howl—an untigerish howl—from Shere Khan. "He has missed,"
said Mother Wolf. "What is it?"

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਗੁਝ ਕਦਮ ਨਓ੍ਹਪੱ ਕਸਿਆ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਵਓ੍ਹਗੈਕਸ਼ਆਨਕਾ ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ ਬੜਬੜਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਇਕ ਝਕਾੜਦੀ'ਚ ਢਓ੍ਹਗੈ
ਕਪਆ  ॥

Father Wolf ran out a few paces and heard Shere Khan muttering and mumbling
savagely as he tumbled about in the scrub.

"ਮਨਰਖ ਨਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਰੋਸ਼ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਕ ਲਕੜਹਕਾਰਬੇ ਦਦੀ ਲਕਾਈ ਹਪੱਥ ਸਿਬੇਕਨ ਜਰੋਗਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿ 'ਚ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰ ਸਿਕਾੜ ਲਏ ਹਨ
।" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਘਗੁਰਪਘਗੁਰਪ ਕਰਦਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਹਗੈ  ॥"

"The fool has had no more sense than to jump at a woodcutter's campfire, and has
burned his feet," said Father Wolf with a grunt. "Tabaqui is with him."

"ਕਗੁਝ ਉਪਪੱਰ ਪਹਕਾੜਦੀ ਤਬੇ ਆ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ।" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਇਕ ਕਨਸ਼੍ਨ ਫੜਕਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਜਕਾਓ  ॥"

"Something is coming uphill," said Mother Wolf, twitching one ear. "Get ready."

ਸਿਜੰਘਨਦੀ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਥਰੋੜਓ੍ਹਦੀ ਕਜਹਦੀ ਸਿਰਸਿਰਕਾਹਟ ਹਰੋਈ ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਵਕਾੜਬੇ ਦਬੇ ਭਕਾਰ ਢਹ ਕਪਆ ਅਤਬੇ ਛਲਸਾਂਗ ਮਕਾਰਨ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਕਗਆ  ॥ ਫਬੇਰ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਵਬੇਖ ਰਹਬੇ ਕਸਿਗਬੇ ਤਸਾਂ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਇਸਿ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਭ ਤਹ ਵਧਦੀਆ ਚਦੀਜ
। ਬਸਿਜੰਤ'ਚ ਬਕਘਆੜ  ॥ ਓਹ ਕਬਨਕਾ ਵਬੇਖਬੇ ਹਦੀ ਛਕਾਲਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਲਗ ਕਪਆ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਰਰੋਕਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ  ॥ ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਇਹ ਨਤਦੀਜਕਾ ਹਰੋਇਆ ਕਕ ਓਹ ਹਵਕਾ'ਚ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਚਕਾਰ ਜਸਾਂ ਪਜੰ ਜ ਫਗੁਟ ਉੱਛਲ ਕਪਆ  । ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਹਦੀ ਆਨ ਕਡਗਗ੍ਗਿਕਾ
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ਕਜਪੱ ਥਹ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦੀ ਸਿਦੀ  ॥

The  bushes  rustled  a  little  in  the  thicket,  and  Father  Wolf  dropped  with  his
haunches under him, ready for his  leap.  Then,  if  you had been watching,  you
would have seen the most wonderful thing in the world—the wolf checked in mid-
spring. He made his bound before he saw what it was he was jumping at, and then
he tried to stop himself. The result was that he shot up straight into the air for four
or five feet, landing almost where he left ground.

"ਆਦਮਦੀ" ਓਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਪਆ  ॥ "ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ  ॥ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ !"

"Man!" he snapped. "A man's cub. Look!"

ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਇਕਦਮ ਸਿਕਾਹਮਨਨੇ   । ਇਕ ਨਦੀਵਸੀਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਨਨਜੰ  ਫੜਬੇ ਹਰੋਏ  । ਇਕ ਦਬੇਸਿਦੀ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਖੜਕਾ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਗੁਝ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਟਗੁਰ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ
ਕਜਵਵ ਕਨਲਕਾ ਅਤਬੇ ਸਿਲਰੋਨਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ ਜ਼ਰਪਕਾ ਕਦਸੀਂ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਆਇਆ ਹਰੋਵਬੇ  ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ
ਦਬੇ ਮਨਜੰ ਹ ਦਦੀ ਤਰਫ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਅਤਬੇ ਹਪੱ ਸਿ ਕਪਆ  ॥

Directly in front of him, holding on by a low branch, stood a naked brown baby
who could just walk—as soft and as dimpled a little atom as ever came to a wolf's
cave at night. He looked up into Father Wolf's face, and laughed.

"ਕਕ ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ?" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਮਮੈਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਕ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ  ॥ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਲਗੈਕਬੇ
ਆਓ  ॥"

"Is that a man's cub?" said Mother Wolf. "I have never seen one. Bring it here."

ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਅਪਨਨੇ  ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਇਪੱ ਧਰ ਉੱਧਰ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਜਕਾਣ'ਚ ਕਗਪੱ ਕਝਆ ਹਰੋਵਬੇ ਤਸਾਂ ਜਰਨਰਤ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਇਕ ਆਆਂਡਕਾ ਕਬਨਕਾ ਤਰੋੜਬੇ
ਅਪਨਨੇ  ਮਨਜੰ ਹ'ਚ ਕਲਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਬਬੇਸ਼ਪੱ ਕ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਜਬਕਾੜਬੇ'ਚ ਫੜ ਕਲਆ ਪਰ ਇਕ ਭਦੀ ਦਜੰ ਦ ਨਨੇ
ਬਚਚ੍ਚਬੇ'ਤਬੇ ਝਰਦੀਟ ਨਹਸੀਂ ਪਕਾਈ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਹਬੇਠਸਾਂ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਕਾਇਆ  ॥

A Wolf  accustomed  to  moving  his  own  cubs  can,  if  necessary,  mouth  an  egg
without breaking it, and though Father Wolf's jaws closed right on the child's back
not a tooth even scratched the skin as he laid it down among the cubs.

"ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ! ਕਕਵਵ ਨਜੰ ਗਕਾ  । ਅਤਬੇ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਬਹਕਾਦਰ !" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਕਵਛਦੀ ਹਰੋਈ ਗਰਮ
ਖਪੱਲ ਦਬੇ ਨਨੇ ੜਬੇ ਹਰੋਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਧਪੱ ਕ ਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਰਕਾਹ ਬਨਕਾਉਣ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ  ॥ "ਆਹਕਾ ਇਹ ਅਪਨਕਾ ਭਰੋਜਨ ਬਕਾਕਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ
ਕਮਲ ਕਬੇ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਹਗੁਣ ਦਪੱ ਸਿਰੋ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਬਕਘਆੜ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਕਹ ਸਿਕਬੇ ਕਕ
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ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ'ਚ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਭਦੀ ਹਗੈ ?"

"How little!  How naked, and—how bold!"  said Mother Wolf softly.  The baby was
pushing his way between the cubs to get close to the warm hide.  "Ahai!  He is
taking his meal with the others. And so this is a man's cub. Now, was there ever a
wolf that could boast of a man's cub among her children?"

"ਮਮੈਂ ਕਕਾਫਦੀ ਵਕਾਰ ਕਪਹਲਸਾਂ ਭਦੀ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਸਿਗੁਨਦੀ ਹਗੈ। ਪਰ ਅਪਨਨੇ  ਦਲ ਜਸਾਂ ਅਪਨਨੇ  ਵਕਸ'ਚ ਨਹਸੀਂ।" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ
ਕਕਹਕਾ॥ "ਇਹ ਪਨਰਕਾ ਕਬਨਕਾ ਵਕਾਲਸਾਂ ਦਬੇ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਸਿਰਫ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰ ਦਦੀ ਛਰੋਹ ਨਕਾਲ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਸਾਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਮਗਰ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  ।
ਓਹ ਉਪਪੱਰ ਵਬੇਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਡਰ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਲਗ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥"

"I have heard now and again of such a thing, but never in our Pack or in my time,"
said Father Wolf. "He is altogether without hair, and I could kill him with a touch of
my foot. But see, he looks up and is not afraid."

ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਮਨਜੰ ਹ'ਚਹ ਆਓਣ ਤਹ ਰਗੁਕ ਗਈ ਸਿਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਚਕਰੋਰ ਕਸਿਰ ਅਤਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਚ
ਫਸਿਕਾ ਲਏ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਬਕਾਕਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਚਨਜੰ  ਚਨਜੰ  ਕਰਦਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ : "ਮਬੇਰਬੇ ਮਕਾਕਲਕ ਮਬੇਰਬੇ ਮਕਾਕਲਕ ਓਹ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਅਜੰ ਦਰ ਕਗਆ ਹਗੈ !"

The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Shere Khan's great
square head and shoulders were thrust into the entrance. Tabaqui, behind him,
was squeaking: "My lord, my lord, it went in here!"

"ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨ ਬੜਕਾ ਮਕਾਨ ਬਕਕਸ਼ਆ ਹਗੈ  ।" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । ਪਰ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਭਰਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ
ਸਿਦੀ  ॥ "ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ?"

"Shere Khan does us great honor," said Father Wolf, but his eyes were very angry.
"What does Shere Khan need?"

"ਮਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ  ॥ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਇਸਿ ਰਸਿਸਬੇ ਕਗਆ ਹਗੈ  ।" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥  "ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਸਾਂ ਬਕਾਪ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਗਏ ਨਨੇ   ॥
ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਬੇਦਬੇ  ॥"

"My quarry. A man's cub went this way," said Shere Khan. "Its parents have run off.
Give it to me."

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਇਕ ਲਪੱ ਕੜਹਕਾਰਬੇ ਦਦੀ ਬਕਾਪੱਲਦੀ ਧਨਣਦੀ'ਚ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦੀ ਸਿਦੀ  । ਕਜਵਵ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰ
ਬਲਣ ਦਦੀ ਦਰਹ ਕਰਕਬੇ ਬੜਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾਇਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਪਰ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਗਗੁਫਕਾ ਦਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਇਕ ਚਦੀਤਬੇ ਦਬੇ
ਅਜੰ ਦਰ ਆਓਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਾਫਦੀ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਸਿਦੀ  । ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ ਅਤਬੇ ਅਗਲਬੇ  ਪਜੰਜਬੇ ਘਟਟ੍ਟਿ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ ਕੜਵਪੱਲਬੇ  ਹਰੋਏ
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ਸਿਦੀ  । ਕਜਵਵ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਹਰੋਣਗਬੇ ਜਬੇ ਓਹ ਇਕ ਪਦੀਪਬੇ'ਚ ਕਪਆ ਲੜਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਬੇ  ॥

Shere Khan had jumped at a woodcutter's campfire, as Father Wolf had said, and
was furious from the pain of his burned feet. But Father Wolf knew that the mouth
of the cave was too narrow for a tiger to come in by. Even where he was, Shere
Khan's shoulders and forepaws were cramped for want of room, as a man's would
be if he tried to fight in a barrel.

"ਬਕਘਆੜ ਇਕ ਅਜਕਾਦ ਕਦੌਮ ਹਣ  ॥" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਸਿਰਦਕਾਰ ਦਕਾ ਹਗੁਕਮ ਮਨਸ਼੍ਨਦਬੇ ਨਨੇਂ   । ਨਸਾਂ ਕਕ
ਕਕਸਿਬੇ ਧਕਾਰਦੀਦਕਾਰ ਡਜੰ ਗਰ ਮਕਾਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਦਕਾ  ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਹਗੈ ਮਕਾਰਦੀਏ ਜਸਾਂ ਰਖਦੀਏ  । ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਉਤਸਬੇ ਹਗੈ  ॥"

"The Wolves are a free people," said Father Wolf. "They take orders from the Head
of the Pack, and not from any striped cattle-killer. The man's cub is ours—to kill if
we choose."

"ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਕਰਰੋ ਜਸਾਂ ਨਸਾਂ ਕਰਰੋ ! ਇਹ ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਦੀ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ ? ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਮਮੈਂ ਸਿਜੰ ਢਕਾ ਮਕਾਕਰਆ ਹਗੈ ਉਸਿਦਦੀ ਕਸਿਮ
। ਮਗੈ ਕਦੀ ਤਬੇਰਦੀ ਕਗੁਤਸਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਅਪਨਕਾ ਜਕਾਇਜ਼ ਬਕਕਾਇਆ ਵਸਿਨਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਪੱ ਕ ਪਕਾਈ ਖੜਸਾਂ ਰਹਹਸਾਂ ? ਇਹ ਮਮੈਂ ਹਸਾਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ  । ਜਰੋ ਇਹ
ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ !"

"Ye choose and ye do not choose! What talk is this of choosing? By the bull that I
killed, am I to stand nosing into your dog's den for my fair dues? It is I, Shere
Khan, who speak!"

ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਦਹਕਾੜ ਨਨੇ  ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਗੜਹੜਕਾਹਟ੍ਟਿ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ  ॥ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਝਟਕ ਕਬੇ ਬਪੱਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਦੀਤਬੇ ਅਤਬੇ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ
ਟਪਨਸਿਦੀ ਮਕਾਰਦੀ  । ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ  । ਕਜਵਵ ਹਨਨੇ ਰਬੇ'ਚ ਦਰੋ ਹਰਬੇ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਘਨਰਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਟਕਾਕਰਕਾ ਕਰ
ਰਹਬੇ ਹਰੋਣ॥

The tiger's roar filled the cave with thunder. Mother Wolf shook herself clear of the
cubs and sprang forward, her eyes, like two green moons in the darkness, facing
the blazing eyes of Shere Khan.

"ਅਤਬੇ ਇਹ ਮਮੈਂ ਹਸਾਂ  । ਰਕਾਕਸ਼ਸਿ  । ਜਰੋ ਜਵਕਾਬ ਦਬੇ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ ਲਜੰ ਗਕੜਆ  । ਮਬੇਰਕਾ ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ
ਮਬੇਰਕਾ ! ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਕਰਆ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਇਹ ਜਦੀਉਂਦਕਾ ਰਹਬੇਗਕਾ ਦਲ ਨਕਾਲ ਦਦੌੜਨ ਲਈ ਅਤਬੇ ਦਲ ਨਕਾਲ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਖਬੇਬੋੱਡਨ ਲਈ
॥ ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ।  ਇਪੱ ਧਰ ਵਬੇਖ।  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ  ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨਕਾ'ਤਬੇ ਡਪੱ ਡਨ ਖਕਾਣ'ਤਬੇ ਮਪੱ ਛਦੀ ਮਕਾਰਣ ਵਕਾਕਲਆ  । ਇਹ
ਤਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਬੇਗਕਾ !  ਹਗੁਣ ਇਹ ਸਿਮਪੱਝ ਲਗੈਹ ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਮਮੈਂ ਸਿਸਾਂਭਰ ਮਕਾਕਰਆ ਹਗੈ  (ਮਮੈਂ ਭਗੁਖਮਰਦੀ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਇਆ ਡਜੰਗਰ ਨਹਸੀਂ
ਖਕਾਓਂਦਕਾ) ਉਸਿਦਦੀ ਕਸਿਮ  । ਹਗੁਣ ਚਲਕਾ ਜਕਾ ਵਕਾਕਪਸਿ ਅਪਨਦੀ ਮਸਾਂ ਦਬੇ ਕਰੋਲ  । ਜਲਬੇ  ਹਰੋਏ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਜਕਾਨਵਰ  । ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ
ਹਦੀ ਤਨਜੰ  ਇਸਿ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ'ਚ  ਆਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ! ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾ !"
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"And it is I, Raksha [The Demon], who answers. The man's cub is mine, Lungri—
mine to me! He shall not be killed. He shall live to run with the Pack and to hunt
with the Pack; and in the end, look you, hunter of little naked cubs—frog-eater—fish-
killer—he shall hunt thee! Now get hence, or by the Sambhur that I killed (I eat no
starved cattle), back thou goest to thy mother, burned beast of the jungle, lamer
than ever thou camest into the world! Go!"

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਰੋਕਬੇ ਵਬੇਖ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਭਗੁਪੱ ਲ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਦਨ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ  ਪਜੰ ਜ
ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਇਕ ਮਗੁਨਕਾਸਿਬ ਲੜਕਾਈ'ਚ ਕਜਤਸ ਕਲਆ ਸਿਦੀ  । ਜਦਹ ਓਹ ਦਲ ਨਕਾਲ ਰਕਹਜੰ ਦਦੀ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਤਰਦੀਫ ਵਪੱ ਜਹ
ਰਕਾਕਸ਼ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਟਕਾਕਪਕਾ ਕਰ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ  । ਪਰ ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ
ਸਿਕਾਹਮਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਕਆ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਜਸਿ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਸਿਦੀ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ  ਓਹ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਪਨਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ
ਲਕਾਭਵਜੰਤ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਮਰਣ ਤਕ ਮਗੁਕਕਾਬਲਕਾ ਕਰਨਗਦੀ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਮਨਜੰ ਹ 'ਚਹ ਬਕਾਹਰ
ਕਨਬੋੱਕਲ ਆਇਆ  । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਹ ਮਹਫਨਜ਼ ਸਿਦੀ ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ :

Father Wolf looked on amazed. He had almost forgotten the days when he won
Mother Wolf in fair fight from five other wolves, when she ran in the Pack and was
not called The Demon for compliment's sake. Shere Khan might have faced Father
Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf, for he knew that where he
was she had all the advantage of the ground, and would fight to the death. So he
backed out of the cave mouth growling, and when he was clear he shouted:
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"ਹਰ ਕਗੁਤਸਕਾ ਅਪਨਦੀ ਗਲਦੀ'ਚ ਭਭੌਂਕ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ! ਅਸਿਸੀਂ ਵਬੇਖਸਾਂਗਬੇ ਕਕ ਦਲ ਨਨਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਪਕਾਲਨ ਬਕਾਰਬੇ ਕਦੀ ਕਕਹਣਕਾ ਹਗੈ  ॥
ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ  । ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਬੇਰਬੇ ਦਜੰ ਦਕਾ ਹਬੇਠ ਹਦੀ ਆਓਣਕਾ ਹਗੈ  । ਓਹ ਝਕਾਟਟ੍ਟਿਬੇ ਵਕਾਲਬੇ  ਪਨਪੱ ਛੜ ਚਰੋਰਹ !"

"Each dog barks  in  his  own yard!  We will  see  what  the  Pack  will  say  to  this
fostering of man-cubs. The cub is mine, and to my teeth he will come in the end,
O bush-tailed thieves!"

ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਸਿਕਾਹ ਭਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ'ਚ ਆਕਬੇ ਢਕਹ ਪਈ  । ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਬੜਕਾ
ਸਿਜੰਜਦੀਦਕਾ ਹਰੋ ਕਬੇ ਕਕਹਕਾ : 

Mother Wolf threw herself down panting among the cubs, and Father Wolf said to
her gravely:

"ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਦਲ ਨਨਜੰ  ਜਰਨਰ ਕਵਖਕਾਉਣਕਾ ਪਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਕਕ ਮਕਾਤਕਾ ਤਨਜੰ  ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਇਸਿ ਨਨਜੰ
ਰਖਨਕਾ ਚਕਾਹਹਵਗਦੀ ?"

"Shere Khan speaks this much truth. The cub must be shown to the Pack. Wilt thou
still keep him, Mother?"

"ਰਖਨਕਾ ਚਕਾਹਹਸਾਂਗਦੀ!" ਇਕ ਆਹ ਲਗੈਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ  ॥ "ਇਹ ਇਕ ਰਕਾਤ ਨਜੰ ਗਕਾ ਆਇਆ ਸਿਦੀ  । ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਤਬੇ ਬਹਗੁਤ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ  ॥ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਇਹ
ਕਬਲਕਗੁਲ ਡਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ! ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਹਗੁਣਬੇ ਹਦੀ ਮਬੇਰਬੇ ਇਕ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਨਨਜੰ  ਧਪੱ ਕ ਕਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਲਜੰ ਗੜਬੇ
ਜਪੱਲਕਾਦ ਨਨੇ  ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਦਬੇਨਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਆਪ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਨਨਜੰ  ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨੇ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਸਿਕਾਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ 'ਚ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਬਦਲਕਾ ਲਗੈਣਕਾ ਸਿਦੀ ! ਰਖਨਕਾ ਚਕਾਹਹਸਾਂਗਦੀ ? ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਰਖਸਾਂਗਦੀ  ॥ ਕਹਪੱਲ ਡਗੁਪੱ ਲ ਨਸਾਂ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਨ  ॥
ਓਹ ਤਨਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ - ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਡਪੱ ਡਨ ਕਕਹ ਕਬੇ ਬਗੁਲਕਾਵਸਾਂਗਦੀ - ਇਕ ਸਿਮਸਾਂ ਆਵਬੇਗਕਾ ਜਦਹ ਤਨਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਵਗਕਾ
ਕਜਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਤਬੇਰਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥"

"Keep him!" she gasped. "He came naked, by night, alone and very hungry; yet he
was not afraid! Look, he has pushed one of my babes to one side already. And that
lame butcher would have killed him and would have run off to the Waingunga
while  the  villagers  here  hunted  through  all  our  lairs  in  revenge!  Keep  him?
Assuredly I will keep him. Lie still, little frog. O thou Mowgli—for Mowgli the Frog
I will call  thee—the time will come when thou wilt hunt Shere Khan as he has
hunted thee."

"ਪਰ ਅਪਨਕਾ ਦਲ ਇਸਿ ਬਕਾਰਬੇ'ਚ ਕਦੀ ਕਕਹਗਕਾ ?" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥

"But what will our Pack say?" said Father Wolf.
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ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਬੜਕਾ ਸਿਕਾਫ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਦ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਵਆਹਕਾ ਜਕਾਵਬੇ ਤਬੇ ਓਹ ਦਲ ਤਹ ਅਪੱ ਡ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਪਰ
ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋ ਜਕਾਣ ਕਕ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰਦੀ ਆਪ ਖਲਓ੍ਹਰੋ  ਸਿਕਣ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਦਲ ਦਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਪਬੇਸ਼ ਕਰਨਕਾ
ਪਗੈਘੈੰਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਰੋ ਕਕ ਹਰ ਮਹਦੀਨਨੇ  ਪਨਰਨਮਕਾਸਿਦੀ ਨਨਜੰ  ਬਗੈਠਕ ਲਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ  । ਤਕਾਕਕ ਦਨਜਬੇ ਬਕਘਆੜ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਦੀ ਪਛਕਾਨ ਕਰ ਸਿਕਨ  ॥
ਮਗੁਆਇਣਕਾ ਹਰੋਣ ਤਹ ਬਕਾਅਦ ਓਹ ਕਕਧਰਬੇ ਭਦੀ ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਅਜਕਾਦ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ   । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਤਕ ਓਹ ਅਪਨਕਾ ਪਕਹਲਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਸਾਂ ਕਰ
ਲਗੈਣ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਬਹਕਾਨਕਾ ਮਕਨਸ਼੍ਨਆ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਓਂਦਕਾ ਜਬੇਕਰ ਇਕ ਦਲ ਦਕਾ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ'ਚ ਇਕ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਬੇ  ॥ ਇਸਿ ਦਦੀ
ਸਿਜ਼ਕਾ ਮਦੌਤ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ ਜਬੇਕਰ ਕਕਾਕਤਲ ਲਭ ਕਲਆ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ ਜਬੇਕਰ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਇਕ ਪਲ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਭਦੀ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਨਜੰ  ਇਹ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਦੀ ਹਮੈਂ
ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਹ ਹਦੀ ਸਿਹਦੀ  ॥

The Law of the Jungle lays down very clearly that any wolf may, when he marries,
withdraw from the Pack he belongs to. But as soon as his cubs are old enough to
stand on their feet he must bring them to the Pack Council, which is generally
held once a month at full moon, in order that the other wolves may identify them.
After that inspection the cubs are free to run where they please, and until they
have killed their first buck no excuse is accepted if a grown wolf of the Pack kills
one of them. The punishment is death where the murderer can be found; and if
you think for a minute you will see that this must be so.

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਵਕਸ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜ਼ਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਥਰੋੜਕਾ'ਕ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਣ ਜਰੋਗਬੇ ਹਰੋ ਗਏ  ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਜਸਿ ਰਕਾਤ
ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਦੀ ਬਗੈਠਕ ਹਰੋਣਦੀ ਸਿਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਨਜੰ 'ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਅਤਬੇ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਉਸਿ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਕਗਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ ਬਓ੍ਹਗੈਦਦੀ
ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਕ ਇਕ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਈ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਢਕਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਬਕਘਆੜ ਲਗੁਪੱ ਕ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥
ਕਲਓ੍ਹਕਾ  । ਮਹਕਾਨ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਛੜਕਾ ਬਕਘਆੜ  । ਜਰੋ ਕਕ ਪਨਰਬੇ ਦਲ  ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਬੜਦੀ ਤਕਾਕਤ ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਕਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  ।
ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਹਰੋ ਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਕਪਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਭਗੁਜੰ ਜਬੇ ਹਰ ਰਜੰ ਗ ਅਤਬੇ ਹਰ ਅਕਕਾਰ ਦਬੇ ਕਰੋਈ ਚਕਾਲਦੀ 'ਕ ਬਕਘਆੜ ਬਗੈਠਨੇ  ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ  ।
ਜਰੋ ਕਕ ਕਬਪੱ ਜਨ ਦਬੇ ਰਜੰ ਗ ਦਬੇ ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਜਰੋ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਹਦੀ ਇਕ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਤਹ ਲਗੈਕਬੇ ਕਕਾਲਬੇ  ਜਵਕਾਨ ਕਤਨ ਸਿਕਾਲਕਾ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ
ਦਕਾ ਕਖਆਲ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਭਦੀ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਹਦੀ ਇਕ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ   ॥ ਕਪਛਲਬੇ  ਇਕ ਸਿਕਾਲ 'ਤਹ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਛੜਕਾ ਬਕਘਆੜ
ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਕਾ ਸਿਰਦਕਾਰ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਜਵਕਾਨਦੀ'ਚ ਦਰੋ ਵਕਾਰਦੀ ਬਕਘਆੜ ਕਗੁਕੜਪੱ ਕਦੀ'ਚ ਫਸਿ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰ ਇਸਿ ਨਨਜੰ
ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਮਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਮਝ ਕਬੇ ਛਪੱ ਡ ਗਏ ਸਿਦੀ  । ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਰਸਿਮਰੋ ਕਰਵਕਾਜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਅਪੱਛਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਕਾਕਕਫ ਸਿਦੀ
॥ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਬੜਦੀ ਘਟਟ੍ਟਿ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ  ॥ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਇਕ ਦਨਸਿਰਬੇ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਘਬੇਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਕਡਗਦਬੇ ਰਹਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਬੇ ਮਸਾਂ
ਕਪਉ ਬਗੈਠਨੇ  ਸਿਦੀ  । ਕਦਦੀ'ਕ'ਤਸਾਂਈ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਬਕਘਆੜ ਉੱਠ ਕਬੇ ਚਗੁਪਚਕਾਪ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਇਕ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਬੇ ਕਰੋਲ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਚਜੰ ਗਦੀ
ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਬਨਕਾ ਕਰੋਈ ਅਵਕਾਜ ਕਦੀਤਬੇ ਆ ਕਬੇ ਅਪਨਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਤਬੇ ਬਗੈਠ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਇਕ ਮਸਾਂ
ਅਪਨਨੇ  ਬਪੱਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਦਨਰ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਧਕ ਦਵਦਦੀ ਸਿਦੀ ਇਹ ਤਸਿਪੱਲਦੀ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਕਕਧਰਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਕਵਖਕਾਉਣਕਾ
ਕਰਹ ਨਸਾਂ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਹ ਬਰੋਲਦਕਾ: "ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਕਨਨਜੰ ਨ ਪਤਕਾ ਹਗੈ - ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਕਨਨਜੰ ਨ ਪਤਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  । ਓਹ
ਬਕਘਆੜਰੋ !" ਅਤਬੇ ਬਬੇਚਗੈਨ ਮਕਾਤਸਾਂਵਸਾਂ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਬਰੋਲਣ ਲਗ ਪਗੈਘੈੰਕਦਆਆਂ :"ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ !"

Father Wolf waited till his cubs could run a little, and then on the night of the Pack
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Meeting took them and Mowgli and Mother Wolf to the Council  Rock—a hilltop
covered with stones and boulders where a hundred wolves could hide. Akela, the
great gray Lone Wolf, who led all the Pack by strength and cunning, lay out at full
length on his rock, and below him sat forty or more wolves of every size and color,
from badger-colored veterans who could handle a buck alone to young black three-
year-olds who thought they could. The Lone Wolf had led them for a year now. He
had fallen twice into a wolf trap in his youth, and once he had been beaten and left
for dead;  so he knew the manners and customs of  men.  There was very little
talking at the Rock. The cubs tumbled over each other in the center of the circle
where their mothers and fathers sat, and now and again a senior wolf would go
quietly up to a cub, look at him carefully, and return to his place on noiseless feet.
Sometimes a mother would push her cub far out into the moonlight to be sure that
he had not been overlooked. Akela from his rock would cry: "Ye know the Law—ye
know the Law. Look well, O Wolves!" And the anxious mothers would take up the
call: "Look—look well, O Wolves!"

ਆਕਖਰਕਕਾਰ - ਜਦਹ ਸਿਮਸਾਂ ਆਇਆ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬੇ ਰਰੋਘੈੰਗਟਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋ ਗਏ - ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  "ਮਗੁਗਲਦੀ ਡਪੱ ਡਨ"
ਨਨਜੰ  ਕਵਚਕਕਾਰ ਧਪੱ ਕਕਆ  । ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਅਵਕਾਜ ਪਈ  । ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ ਅਤਬੇ ਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਦਕਾ ਕਪਆ ਸਿਦੀ ਜਬੇੜਓ੍ਹਬੇ
ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਚਮਕਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ  ॥

At  last—and  Mother  Wolf's  neck  bristles  lifted  as  the  time  came—Father  Wolf
pushed  "Mowgli  the  Frog,"  as  they  called  him,  into  the  center,  where  he  sat
laughing and playing with some pebbles that glistened in the moonlight.

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ'ਤਹ ਉਚਚ੍ਚਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ  । ਪਰ ਇਹ ਹਦੀ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ :"ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ !" ਇਕ ਦਬਦੀ ਹਰੋਈ
ਅਵਕਾਜ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਹ ਆਈ - ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਰਹਦਦੀ ਹਰੋਈ ਅਵਕਾਜ :"ਇਹ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ  ॥ ਅਜਕਾਦ
ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨੇ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਕਾ ਕਦੀ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ?" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਕਦਸੀਂ ਅਪਨਨੇ  ਕਨਸ਼੍ਨ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਫੜਕਕਾਏ  ॥ ਕਸਿਰਫ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ
ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ : "ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ ! ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਦਬੇ ਹਗੁਕਮ ਬਕਾਰਬੇ ਕਦੀ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ਕਸਿਰਫ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ
ਦਬੇ ਹਗੁਕਮ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ ? ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ !"

Akela never raised his head from his paws, but went on with the monotonous cry:
"Look well!" A muffled roar came up from behind the rocks—the voice of Shere
Khan crying: "The cub is mine. Give him to me. What have the Free People to do
with a man's cub?" Akela never even twitched his ears. All he said was: "Look well,
O Wolves! What have the Free People to do with the orders of any save the Free
People? Look well!"

ਇਕ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਕਘਆੜ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਅਤਬੇ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਚਦੌਥਕਾ ਸਿਕਾਲ ਚਕੜਓ੍ਹਆ ਸਿਦੀ  । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ
ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਵਕਾਲ ਦਬੇ ਮਕਾਕਰਆ : "ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਕਾਲ ਕਦੀ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਹਗੈ  ?"  ਹਗੁਣ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ
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ਕਕਹਆਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਬੇਕਰ ਕਰੋਈ ਝਗੜਕਾ ਝਬੇੜਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ਕਕ ਦਲ ਨਨਜੰ  ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਕਬਨਲ ਕਰਨ ਦਕਾ ਅਖਕਤਆਰ ਹਗੈ ਕਕ ਨਹਸੀਂ  । ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ
ਦਲ ਦਬੇ ਘਟਟ੍ਟਿਹ ਘਟ ਦਰੋ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਜੰ ਜਨਰ ਹਰੋਣਕਾ ਲਕਾਜ਼ਮਦੀ ਹਗੈ ਜਰੋ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਬੇ ਮਸਾਂ ਬਕਾਪ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ  ॥

There was a chorus of deep growls, and a young wolf in his fourth year flung back
Shere Khan's question to Akela: "What have the Free People to do with a man's
cub?" Now, the Law of the Jungle lays down that if there is any dispute as to the
right of a cub to be accepted by the Pack, he must be spoken for by at least two
members of the Pack who are not his father and mother.

"ਇਸਿ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਲਈ ਕਦੌਣ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇਗਕਾ ?" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚਹ ਕਦੌਣ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇਗਕਾ ?" ਕਰੋਈ ਜਵਕਾਬ ਨਹਸੀਂ ਆਇਆ ਅਤਬੇ
ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਉਸਿ ਲੜਕਾਈ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਗਈ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਆਖਰਦੀ ਲੜਕਾਈ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ। ਜਬੇਕਰ
ਇਸਿ ਦਦੀ ਨਦੌ ਬਤ ਆ ਜਕਾਵਬੇ  ॥

"Who speaks for this cub?" said Akela. "Among the Free People who speaks?" There
was no answer and Mother Wolf got ready for what she knew would be her last
fight, if things came to fighting.

ਫਬੇਰ ਜਬੇ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਜਕਾਨਵਰ ਜਰੋ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ'ਚ ਆ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਹਗੈ ਭਕਾਪੱਲਨ  । ਸਿਭੌਂਦਨ ਭਨਰਕਾ ਕਰਛ ਜਰੋ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨਜੰ
ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਸਿਖਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ : ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਭਕਾਪੱਲਨ ਜਰੋ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਕਰਬੇ ਆ ਅਤਬੇ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਜੜਓ੍ਹਸਾਂ
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ਪਜੰਚਕਾਕੲਿਤਦੀ ਥੜਬੇ’ਤਬੇ ਬਗੈਠਕ ॥
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ਸ਼ਕਹਦ ਅਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਹਦੀ ਖਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ - ਅਪਨਨੇ  ਪਗੁਪੱ ਠਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋਇਆ'ਤਬੇ ਗੜਗੜਕਾਇਆ  ॥

Then the only other creature who is allowed at the Pack Council—Baloo, the sleepy
brown bear who teaches the wolf cubs the Law of the Jungle: old Baloo, who can
come and go where he pleases because he eats only nuts and roots and honey—rose
upon his hind quarters and grunted.

"ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ  -  ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ  ?"  ਓਹ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥  "ਮਗੈ ਬਰੋਲਸਾਂਗਕਾ ਇਸਿ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ   ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ
ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ'ਚ ਕਰੋਈ ਬਗੁਰਕਾਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਬਰੋਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ਪਰ ਮਮੈਂ ਸਿਚਚ੍ਚ ਬਰੋਲਦਕਾ ਹਸਾਂ  ॥ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਲ ਨਕਾਲ
ਹਦੀ ਰਕਹਣ ਕਦਓ  ॥ ਮਮੈਂ ਖਗੁਦ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਸਿਖਸਾਂਵਸਾਂਗਕਾ  ॥"

"The man's cub—the man's cub?" he said. "I speak for the man's cub. There is no
harm in a man's cub. I have no gift of words, but I speak the truth. Let him run
with the Pack, and be entered with the others. I myself will teach him."

"ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਇਕ ਹਰੋਰ ਬਜੰ ਦਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਉਸਿਸਕਾਦ ਹਗੈ
॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਤਹ ਇਲਕਾਵਕਾ ਹਰੋਰ ਕਦੌਣ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇਗਕਾ? "

"We need yet another," said Akela. "Baloo has spoken, and he is our teacher for the
young cubs. Who speaks besides Baloo?"

ਇਕ ਕਕਾਲਦੀ ਪਰਛਸਾਂਈ ਘਬੇਰਬੇ'ਚ ਆਨ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਸਿਦੀ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਕਾਲਕਾ ਤਵਦਗੁਆ  । ਹਰ ਤਰਫਹ ਕਕਾਲਕਾ ਕਸਿਆਹ  । ਮਗਰ ਕਕਸਿਬੇ
ਕਕਸਿਬੇ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਨਜਰ ਆਓਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਪਕਾਣਦੀ'ਚ ਕਭਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਰਬੇਸ਼ਮ ਹਰੋਵਬੇ  ॥ ਹਰ ਕਰੋਈ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਜਕਾਣਦਕਾ
ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਉਸਿਦਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਕਟਟ੍ਟਿਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ  ।
ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਮਪੱਝ ਵਰਗਕਾ ਬਹਕਾਦਰ ਅਤਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਤਰਥਪੱਲ ਮਚਕਾਉਣ ਵਕਾਲਕਾ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਇਕ ਜਖਮਦੀ ਹਕਾਥਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਅਵਕਾਜ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ
ਕਰੋਮਲ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਇਕ ਦਪਖਸ'ਤਹ ਕਡਗਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸ਼ਕਹਦ  । ਅਤਬੇ ਚਮੜਦੀ ਖਜੰ ਭਸਾਂ ਨਕਾਲਹ ਭਦੀ ਕਰੋਮਲ  ॥

A black shadow dropped down into the circle. It was Bagheera the Black Panther,
inky black all over, but with the panther markings showing up in certain lights like
the pattern of watered silk. Everybody knew Bagheera, and nobody cared to cross
his path; for he was as cunning as Tabaqui, as bold as the wild buffalo, and as
reckless  as  the  wounded  elephant.  But  he  had  a  voice  as  soft  as  wild  honey
dripping from a tree, and a skin softer than down.

"ਓਹ ਕਕਲਓ੍ਹਆ  । ਅਤਬੇ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋ ਬੋੱਕਰੋ  ।" ਓਹ ਮਕਮਆਇਆ  । "ਮਬੇਰਕਾ ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਬਣਦਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ'ਚ
ਆਆਂਵਸਾਂ  । ਮਗਰ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਕਰੋਈ ਸ਼ਜੰ ਕਕਾ ਸ਼ਗੁਭਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ਅਤਬੇ ਜਬੇਕਰ ਇਹ ਇਕ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਮਰਨ ਮਕਾਰਨ
ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਨਸਾਂ ਹਰੋਵਬੇ  । 'ਤਬੇ ਉਸਿ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਇਕ ਮਗੁਪੱ ਲ'ਤਬੇ ਖਰਦੀਦਦੀ ਜਕਾ ਸਿਕਦਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਇਹ ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਕਕ
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ਇਹ ਮਗੁਪੱ ਲ ਕਦੌਣ ਅਦਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਕਕ ਮਮੈਂ ਠਦੀਕ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ?"

"O Akela, and ye the Free People," he purred, "I have no right in your assembly, but
the Law of the Jungle says that if there is a doubt which is not a killing matter in
regard to a new cub, the life of that cub may be bought at a price. And the Law
does not say who may or may not pay that price. Am I right?"

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ  !  ਬਹਗੁਤ ਵਕਧਆ !"  ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  । ਜਰੋ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਹਦੀ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ   ॥  "ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਣਰੋ  ॥
ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਇਕ ਕਦੀਮਤ ਦਬੇ ਕਬੇ ਖਰਦੀਕਦਆ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਹਦੀ ਕਨਨਜੰ ਨ ਹਗੈ  ॥"

"Good! Good!" said the young wolves, who are always hungry. "Listen to Bagheera.
The cub can be bought for a price. It is the Law."

"ਇਹ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕ ਮਬੇਰਕਾ ਇਪੱ ਥਬੇ ਬਰੋਲਣ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਹਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  । ਮਗੈ ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਇਜਕਾਜ਼ਤ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ  ॥"

"Knowing that I have no right to speak here, I ask your leave."

"ਤਸਾਂ ਬਰੋਲ ਫਬੇਰ  ॥" ਵਦੀਹ'ਕ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਚਦੀਕਦੀਆਆਂ  ॥

"Speak then," cried twenty voices.

"ਇਕ ਨਜੰ ਗਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਬੜਬੇ ਸ਼ਰਮ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਬਣ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ
ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਪੱ ਲਹ  ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ ਹਗੁਣ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਗਪੱਲ ਨਕਾਲ ਮਗੈ ਇਕ ਸਿਜੰਢਕਾ  । ਓਹ ਭਦੀ ਇਕ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਤਕਾਜਕਾ  । ਹਗੁਣਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਮਕਾਕਰਆ ਹਰੋਇਆ  ।
ਇਪੱ ਥਹ ਅਪੱ ਧਬੇ ਮਦੀਲ'ਤਹ ਭਦੀ ਘਟਟ੍ਟਿ ਦਨਰਦੀ'ਤਬੇ  । ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਕਨਨਜੰ ਨ ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ ਕਬਨਲ ਲਵਹ  ॥ ਕਕ ਇਹ
ਮਗੁਸ਼ਕਕਲ ਹਗੈ ?"

"To kill a naked cub is shame. Besides, he may make better sport for you when he
is grown. Baloo has spoken in his behalf. Now to Baloo's word I will add one bull,
and a fat one, newly killed, not half a mile from here, if ye will accept the man's
cub according to the Law. Is it difficult?"

ਓੱਥਬੇ ਕਈ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਦਕਾ ਚਦੀਕ ਕਚਹਕਾੜਕਾ ਪਗੈਣ ਲਗ ਕਪਆ ਅਤਬੇ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਆਈਆਆਂ "ਕਬੇੜਓ੍ਹਦੀ ਗਪੱਲ ? ਓਹ ਸਿਰਦਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਬਕਾਕਰਸ਼ਸਾਂ'ਚ
ਮਰ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਓਹ ਸਿਨਰਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਜਲ ਭਗੁਜੰ ਨ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਇਕ ਨਜੰ ਗਕਾ ਡਪੱ ਡਨ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਕਦੀ ਬਗੁਰਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ? ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਲ ਨਕਾਲ
ਹਦੀ ਰਕਹਣ ਕਦਓ  ॥ ਸਿਜੰ ਢਕਾ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਬਘਦੀਰਬੇ ? ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਬਨਲ ਕਰ ਕਲਆ ਜਕਾਵਬੇ  ॥" ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਦਦੀ ਭਕਾਰਦੀ ਭਦੌਘੈੰਕਣ ਕਜਹਦੀ ਅਵਕਾਜ
ਆਈ : "ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ !

There was a clamor of scores of voices, saying: "What matter? He will die in the
winter rains. He will scorch in the sun. What harm can a naked frog do us? Let
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him run with the Pack. Where is the bull, Bagheera? Let him be accepted." And
then came Akela's deep bay, crying: "Look well—look well, O Wolves!"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ'ਚ ਕਦਲਚਸਿਪਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਪੱ ਕਲਆ ਕਕ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ ਬਕਘਆੜ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਵਬੇਖ
ਕਬੇ ਗਏ ਸਿਦੀ  ॥ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਓਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਜੰ ਢਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਹ ਥਪੱ ਲਬੇ  ਉਤਰਬੇ  । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ ਕਲਓ੍ਹਕਾ  । ਬਘਦੀਰਕਾ  । ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਬਕਘਆੜ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਰਹਬੇ  ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਬੜਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾਇਆ
ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ਕਕ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਭੌਂਕਪਆ ਕਗਆ  ॥

Mowgli was still deeply interested in the pebbles, and he did not notice when the
wolves came and looked at him one by one. At last they all went down the hill for
the dead bull, and only Akela, Bagheera, Baloo, and Mowgli's own wolves were left.
Shere Khan roared still in the night, for he was very angry that Mowgli had not
been handed over to him.

"ਉਏ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਹਕਾੜ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਸਿਵਕਾਰਕਬੇ ਕਕਹਕਾ  । "ਕਕਓਂਕਕ ਇਕ ਕਦਨ ਆਵਬੇਗਕਾ ਜਦਹ ਇਹ ਨਜੰ ਗਕਾ
ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਹਦੀ ਧਗੁਨ'ਚ ਦਹਕਾੜਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਜਬਨਰ ਕਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਬਕਾਰਬੇ ਕਗੁਝ ਪਤਕਾ ਹਦੀ
ਨਹਸੀਂ  ॥"

"Ay, roar well," said Bagheera, under his whiskers, "for the time will come when
this naked thing will make thee roar to another tune, or I know nothing of man."

"ਇਹ ਬੜਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਹਰੋਇਆ  ।" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਆਦਮਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਬੜਬੇ ਕਸਿਆਣਬੇ ਨਨੇ   ॥ ਸਿਮਸਾਂ ਆਓਣ'ਤਬੇ
ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਬੜਦੀ ਮਦਦ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  ॥"

"It was well done," said Akela. "Men and their cubs are very wise. He may be a help
in time."

"ਠਦੀਕ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ਓਹ ਲਰੋੜ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਮਦਦ  ॥ ਕਕਓਂਕਕ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰਨ ਬਕਾਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਉੱਮਦੀਦ ਕਰ
ਸਿਕਦਕਾ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥

"Truly, a help in time of need; for none can hope to lead the Pack forever," said
Bagheera.

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਆ  ॥ ਓਹ ਉਸਿ ਵਕਸ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਰੋਚ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਰਬੇਕ ਦਲ ਦਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ 'ਚ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ
ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ ਕਦਨ ਪਰ ਕਦਨ ਘਟਟ੍ਟਿਦਦੀ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ  । ਤਬੇ ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਬਕਘਆੜ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਨਨੇ  ਅਤਬੇ ਇਕ ਨਵਸਾਂ
ਸਿਰਦਕਾਰ ਆ ਜਕਾਉਂਦਸਾਂ ਹਗੈ - ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਆਓਣ ਤਬੇ ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  ॥
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Akela said nothing.  He was thinking of the time that comes to every leader of
every pack when his strength goes from him and he gets feebler and feebler, till at
last he is killed by the wolves and a new leader comes up—to be killed in his turn.

"ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਲਗੈ  ਜਕਾਉ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਤਬੇ ਕਜਵਵ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਠਦੀਕ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਗੈ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਸਿਪੱ ਕਖਆ
ਕਦਓ  ॥"

"Take him away," he said to Father Wolf, "and train him as befits one of the Free
People."

ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ'ਚ ਸ਼ਕਾਕਮਲ ਹਰੋਇਆ ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਬੇ ਕਮਠੜਬੇ ਬਰੋਬੋੱਲਸਾਂ
ਦਬੇ ਸਿਦਕਬੇ  ॥

And that is how Mowgli was entered into the Seeonee Wolf Pack for the price of a
bull and on Baloo's good word.

ਹਗੁਣ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਪਨਰਬੇ ਦਪੱ ਸਿ ਜਸਾਂ ਕਗਆਰਓ੍ਹਸਾਂ ਸਿਕਾਲ ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਸਿਜੰ ਤਰੋਖ ਕਰ ਲਗੈਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਹ ਕਖਆਲ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ
ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਕਨਓ੍ਹ ਦੀ ਮਜਬੇ'ਚ ਗਗੁਜਰਦੀ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਅਗਰ ਇਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਕਲਕਖਆ ਜਕਾਵਬੇ ਤਸਾਂ
ਕਈ ਕਕਤਕਾਬਸਾਂ ਭਰ ਜਕਾਣਗਦੀਆਆਂ  ॥ ਓਹ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਇਆ  । ਬਬੇਸ਼ਕ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਗਏ ਜਦਹ
ਕਕ ਇਹ ਹਜਬੇ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਹਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਕਾ ਕਪੱ ਮ ਕਸਿਖਕਾਇਆ  । ਅਤਬੇ ਜਜੰਗਲ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਜਸਾਂ ਦਕਾ
ਮਤਲਬ ਸਿਮਝਕਾਇਆ। ਘਕਾਹ'ਚ ਹਵਕਾ ਦਦੀ ਹਰਬੇਕ ਝਹਕ  । ਹਰ ਗਰਮ ਰਕਾਤ'ਚ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ ਦਕਾ ਇਹਸਿਕਾਸਿ  ।  ਓਓ੍ਹਧਬੇ  ਕਸਿਰ ਉਤਸਬੇ
ਬਰੋਲਦਬੇ ਹਰੋਏ ਉੱਲਨ ਦਕਾ ਹਰਬੇਕ ਸਿਗੁਰ  । ਚਜੰ ਮਕਗਦਪੱ ੜ ਦਬੇ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ ਦਦੀ ਹਰਬੇਕ ਝਰਦੀਟ ਜਦਹ ਓਹ ਦਪਖਸ ਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਬਸਿਬੇਰਬੇ 'ਚ ਹਰੋਵਬੇ  । ਅਤਬੇ
ਹਰ ਮਪੱ ਛਦੀ ਦਦੀਆਆਂ ਛਪੱ ਪੜ'ਚ ਮਕਾਰਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਛਕਾਲਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਛਟਟ੍ਟਿਸਾਂ ਦਕਾ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਕ ਇਕ ਅਪਨਨੇ
ਦਫਤਰ'ਚ ਬਗੈਠਨੇ  ਹਰੋਏ ਇਕ ਵਪਕਾਰਦੀ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਕਪੱ ਮ ਨਕਾਲ  ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਕਸਿਖ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ਓਹ ਬਕਾਹਰ ਧਗੁਪੱ ਪਬੇ ਬਗੈਠਦਕਾ
ਅਤਬੇ ਸਿਭੌਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਖਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਸਿਭੌਂ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਗਜੰਦਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਸਾਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਗਰਮਦੀ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ  ।
ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਦੀਆਆਂ ਛਪੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਨਓ੍ਹ ਕਾ ਲਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਸ਼ਕਹਦ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਸਿਦੀ (ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ
ਸ਼ਕਹਦ ਅਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਖਕਾਣ'ਚ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ ਮਜਕਾ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਚਚ੍ਚਕਾ ਮਕਾਸਿ ਖਕਾਣ'ਚ) ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਉੱਪਰ ਚੜਓ੍ਹ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ।
ਅਤਬੇ ਇਹ ਕਕਵਵ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ 

Now you must be content to skip ten or eleven whole years, and only guess at all
the wonderful life that Mowgli led among the wolves, because if it were written
out it would fill ever so many books. He grew up with the cubs, though they, of
course, were grown wolves almost before he was a child. And Father Wolf taught
him his business, and the meaning of things in the jungle, till every rustle in the
grass, every breath of the warm night air, every note of the owls above his head,
every scratch of a bat's claws as it roosted for a while in a tree, and every splash of

19



every little fish jumping in a pool meant just as much to him as the work of his
office means to a business man. When he was not learning he sat out in the sun
and slept, and ate and went to sleep again. When he felt dirty or hot he swam in
the forest pools; and when he wanted honey (Baloo told him that honey and nuts
were just as pleasant to eat as raw meat) he climbed up for it, and that Bagheera
showed him how to do. 

ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਕ ਟਕਾਹਣਦੀ'ਤਬੇ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਂਦਕਾ "ਮਬੇਰਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਆ ਜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ।" ਅਤਬੇ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਰੋਲਬੇ
ਕਜਹਬੇ ਫੜਦਕਾ ਸਿਦੀ ਮਗਰ ਬਕਾਦ'ਚਹ ਓਹ ਬਹਕਾਦਰਦੀ ਨਕਾਲ ਇਜੰਝ ਇਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ'ਤਹ ਦਨਜਦੀ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਟਪੱ ਪਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਇਕ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਸਾਂਦਰ
॥ ਓਹ ਉਸਿ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਜਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਠਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓੱਥਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਚਪੱ ਕਲਆ ਕਕ ਜਬੇ ਓਹ
ਕਕਸਿਬੇ ਬਕਘਆੜ ਵਪੱ ਲ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਘਨਰਦੀ ਵਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਸਾਂ ਓਹ ਬਕਘਆੜ ਨਦੀਵਸੀਂ ਪਕਾਉਣ ਨਨਜੰ  ਮਜਬਨਰ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਇਜੰਜ
ਮਜਕਾਕ ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਘਨਰਦੀਆਆਂ ਵਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਵਬੇਲਓ੍ਹਬੇ  ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਦਬੇ  ਪਗੈਰਸਾਂ 'ਚਹ ਲਜੰ ਮਬੇ ਕਜੰ ਡਬੇ ਕਪੱ ਢਦਕਾ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ  ।
ਕਕਓਂਕਕ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ'ਚ ਪਈਆਆਂ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਅਤਬੇ ਕਜੰ ਕਡਆਆਂ'ਤਹ ਬਹਗੁਤ ਦਗੁਖ ਭਰੋਗਣਕਾ ਪਗੈਘੈੰਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ
ਉਤਸਰ ਕਬੇ ਥਪੱਲਬੇ  ਖਬੇਤਦੀਹਰ ਜਮਦੀਨਸਾਂ'ਤਬੇ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਬੜਕਾ ਕਜਕਗਆਸਿਨ ਹਰੋਕਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ 'ਚ
ਵਬੇਖਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਇਨਸਿਕਾਨਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਇਤਬਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਚਕਰੋਰ ਡਪੱਬਕਾ
ਕਵਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ ਇਕ ਦਰਵਕਾਜਕਾ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਡਗ ਪਗੈਘੈੰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਬੇਕਰ ਕਰੋਈ ਦਰਵਕਾਜਬੇ 'ਤਬੇ ਫਸਿਕਾਈ ਹਰੋਈ ਲਪੱ ਕੜ ਨਨਜੰ  ਛਬੇੜਬੇ  । ਅਤਬੇ
ਡਪੱ ਬਬੇ ਨਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਮਪੱ ਕਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਲਗੁਕਰੋਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਇਕ ਬਕਾਰਦੀ ਡਪੱ ਬਬੇ'ਚ ਫਪੱ ਸਿਦਕਾ ਫਪੱ ਸਿਦਕਾ ਬਕਚਆ  । ਅਤਬੇ
ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਦੀ ਓਹ ਇਕ ਕਗੁਕੜਪੱ ਕਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸਿਭ 'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਚਜੰਗਕਾ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਗਰਮ'ਤਬੇ ਹਨਨੇ ਰਬੇ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਅਜੰ ਦਰ
ਜਕਾ ਕਬੇ ਸਿਗੁਸਿਸਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਦਨ'ਚ ਸਿਦੌਣਕਾ ਚਜੰ ਗਕਾ ਲਗਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਣਕਾ ਕਕ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਕਵਵ ਕਦੀਤਸਕਾ  ॥ ਜਦਹ ਬਘਦੀਰਬੇ
ਨਨਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਖ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਭਦੀ ਜਕਾਨਵਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਆਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਓਹ ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਭਦੀ ਇਜੰ ਜ
ਹਦੀ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਸਿਵਕਾਏ ਇਕ ਗਪੱਲ ਦਬੇ  ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ'ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਹਰੋਸ਼ ਸਿਜੰ ਭਕਾਕਲਆ  । ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ
ਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਡਜੰਗਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਹਪੱ ਥ ਨਹਸੀਂ ਪਕਾਉਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਕਕਓਂਕਕ ਦਲ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾ ਕਬੇ ਖਰਦੀਕਦਆ ਸਿਦੀ
॥ "ਸਿਕਾਰਕਾ ਜਜੰਗਲ ਤਬੇਰਕਾ ਹਗੈ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  । "ਅਤਬੇ ਤਨਜੰ  ਹਜਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਜਰੋਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਇਆ ਕਕ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਹਰ ਚਦੀਜ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ
ਸਿਕਵ  ॥ ਪਰ ਉਸਿ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਖਰਦੀਕਦਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ  । ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਜਸਾਂ ਵਪੱ ਢਕਾ ਡਜੰ ਗਰ ਨਸਾਂ
ਤਬੇ ਮਕਾਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਨ ਹਦੀ ਖਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਹਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਹਗੈ॥" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਵਫਕਾਦਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਇਸਿ ਨਨਜੰ
ਕਨਭਕਾਇਆ  ॥

Bagheera would lie out on a branch and call, "Come along, Little Brother," and at
first  Mowgli  would  cling  like  the  sloth,  but  afterward  he  would  fling  himself
through the branches almost as boldly as the gray ape. He took his place at the
Council Rock, too, when the Pack met, and there he discovered that if he stared
hard at any wolf, the wolf would be forced to drop his eyes, and so he used to stare
for fun. At other times he would pick the long thorns out of the pads of his friends,
for wolves suffer terribly from thorns and burs in their coats. He would go down
the  hillside  into  the  cultivated  lands  by  night,  and  look  very  curiously  at  the
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villagers in their huts, but he had a mistrust of men because Bagheera showed him
a square box with a drop gate so cunningly hidden in the jungle that he nearly
walked into it, and told him that it was a trap. He loved better than anything else
to go with Bagheera into the dark warm heart of the forest, to sleep all through the
drowsy day, and at night see how Bagheera did his killing. Bagheera killed right
and left as he felt hungry, and so did Mowgli—with one exception. As soon as he
was old enough to understand things, Bagheera told him that he must never touch
cattle because he had been bought into the Pack at the price of a bull's life. "All the
jungle is thine," said Bagheera, "and thou canst kill everything that thou art strong
enough to kill; but for the sake of the bull that bought thee thou must never kill or
eat any cattle young or old. That is the Law of the Jungle." Mowgli obeyed faithfully.
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ਬਘਦੀਰਕਾ ਕੲਿਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ'ਤਬੇ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈਕਬੇ ਅਵਕਾਜ ਮਕਾਰਦਕਾ 'ਅਕਾ ਜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ'”
"Bagheera would lie out on a branch and call, 'Come

along, Little Brother.'"



ਅਤਬੇ ਓਹ ਵਪੱ ਢਕਾ'ਤਬੇ ਭਲਵਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਗਇਆ ਕਜਵਵ ਕਕ ਇਕ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਨਜੰ  ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਣਕਾ ਹਦੀ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਨਹਸੀਂ ਪਤਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿਦਕਾ
ਕਕ ਓਹ ਕਗੁਝ ਸਿਬਕ ਕਸਿਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਖਕਾਣ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਗੁਪੱ ਝਦਕਾ  ॥

And he grew and grew strong as a boy must grow who does not know that he is
learning any lessons, and who has nothing in the world to think of except things to
eat.

ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਵਰਗਬੇ ਜਦੀਅ 'ਤਬੇ ਭਰਰੋਸਿਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ  । ਅਤਬੇ
ਕਕਸਿਬੇ ਕਦਨ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਜਰਨਰ ਮਕਾਰਨਕਾ ਪਏਗਕਾ  ॥ ਪਰ ਇਕ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਕਾ ਹਰ ਵਕਸ ਯਕਾਦ
ਰਕਹਆਂਦਕਾ  । ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਹ ਭਗੁਪੱ ਲ ਕਗਆ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਇਕ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਸਿਦੀ  -  ਮਗਰ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਓਹ ਜਰਨਰ ਬਕਘਆੜ
ਅਖਵਕਾਉਂਦਕਾ ਕਜਹ ਓਹ ਕਕਸਿਬੇ ਇਨਸਿਕਾਨਦੀ ਜਬਕਾਨ'ਚ ਬਰੋਲ ਸਿਕਦਕਾ  ॥

Mother Wolf told him once or twice that Shere Khan was not a creature to be
trusted,  and that  some day he must kill  Shere Khan.  But though a young wolf
would have remembered that advice every hour, Mowgli forgot it because he was
only a boy—though he would have called himself a wolf if he had been able to speak
in any human tongue.

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਕਜਉਂ ਕਜਉਂ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ'ਤਬੇ ਕਮਜਰੋਰ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਗਆ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਚਦੀਤਕਾ ਦਲ ਦਬੇ
ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਬੜਕਾ ਦਰੋਸਿਸਕਾਨਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਗਆ  । ਜਰੋ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦ ਖਗੁਹਜੰ ਦ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ  । ਜਰੋ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ
ਗਵਕਾਰਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਜਬੇ ਓਹ ਅਪਨਕਾ ਪਨਰਕਾ ਰਰੋਭ ਪਕਾ ਕਬੇ ਰਪੱ ਖ ਸਿਕਦਕਾ  ॥ ਫਬੇਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਉਕਸਿਕਾਓਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਕ
ਕਕਨਓ੍ਹਨੇ  ਚਜੰ ਗਬੇ ਜਵਕਾਨ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਇਕ ਮਰਨ ਜਰੋਗਬੇ ਬਕਘਆੜ ਅਤਬੇ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ 'ਤਹ ਸਿਜੰ ਤਰੋਖ ਕਰ ਲਗੈ ਘੈੰਦਬੇ ਸਿਦੀ
॥ "ਓਹ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਦਬੇ ਨਨੇ   ।" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਜੰਦਕਾ  । "ਕਕ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਦੀ ਬਗੈਠਕ'ਚ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਕਵਚਚ੍ਚਕਕਾਰ ਵਬੇਖਣ
ਦਦੀ ਕਹਪੱ ਮਤ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ  ॥" ਅਤਬੇ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਨ ਲਗ ਪਮੈਂਦਬੇ  ॥

Shere Khan was always crossing his path in the jungle, for as Akela grew older and
feebler the lame tiger had come to be great friends with the younger wolves of the
Pack, who followed him for scraps, a thing Akela would never have allowed if he
had dared to push his authority to the proper bounds.  Then Shere Khan would
flatter them and wonder that such fine young hunters were content to be led by a
dying wolf and a man's cub. "They tell me," Shere Khan would say, "that at Council
ye dare not look him between the eyes." And the young wolves would growl and
bristle.

ਬਘਦੀਰਕਾ ਜਓ੍ਹਬੇਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਨ ਹਰ ਤਰਫ ਰਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ  । ਇਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਕਗੁਝ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ
ਬਹਗੁਤ ਸਿਕਾਰਬੇ ਸ਼ਬਦਸਾਂ'ਚ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਕਕਸਿਬੇ ਕਦਨ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਪੱ ਸਿ ਪਮੈਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ : "ਮਬੇਰਬੇ
ਕਰੋਲ ਦਲ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਹਰੋ  । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ  । ਮਗਰ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਆਲਸਿਦੀ ਹਗੈ  । ਇਕ ਦਰੋ ਹਪੱ ਥ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਕਾਰ ਹਦੀ
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ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਡਰਨ ਦਦੀ ਕਦੀ ਲਰੋੜ ਹਗੈ ?"

Bagheera, who had eyes and ears everywhere, knew something of this, and once or
twice he told Mowgli in so many words that Shere Khan would kill him some day.
Mowgli  would laugh and answer:  "I  have the Pack  and I  have thee;  and Baloo,
though he is so lazy, might strike a blow or two for my sake. Why should I be
afraid?"

ਇਕ ਕਦਨ ਬੜਦੀ ਗਰਮਦੀ ਸਿਦੀ ਕਕ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਫਗੁਰਨਕਾ ਫਗੁਕਰਆ - ਜਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਧਰਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਸ਼ਕਾਇਦ ਇਪੱ ਕਦੀ ਸਿਬੇਹਬੇ ਨਨੇ  ਉਸਿ
ਨਨਜੰ  ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਜਦਹ ਓਹ ਡਨਜੰ ਘਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਕਾਲਦੀ ਚਮੜਦੀ
ਨਕਾਲ ਢਰੋਹ ਲਕਾਕਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਸਿਦੀ  । "ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  । ਮਗੈ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀ ਵਕਾਰ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਗੈ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਤਬੇਰਕਾ ਦਗੁਸ਼ਮਨ ਹਗੈ ?"

It was one very warm day that a new notion came to Bagheera—born of something
that he had heard. Perhaps Ikki the Porcupine had told him; but he said to Mowgli
when they were deep in the jungle, as the boy lay with his head on Bagheera's
beautiful black skin, "Little Brother, how often have I told thee that Shere Khan is
thy enemy?"

"ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਵਕਾਰ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਉਸਿ ਤਕਾੜ ਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਨਨੇ   ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ   । ਕਗੁਦਰਤਦੀ  । ਕਗਨਤਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ "ਓਓ੍ਹਧਕਾ
ਕਦੀ ? ਮਗੈਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਨਸੀਂਦ ਆਈ ਹਗੈ  । ਬਘਦੀਰਬੇ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਹਗੈ ਬਸਿ ਇਕ ਲਜੰ ਬਦੀ ਪਨਪੱ ਛੜ ਅਤਬੇ ਬੜਬਰੋਲਕਾ - ਕਜਵਵ ਮਕਾਓ
ਮਰੋਰ  ॥"

"As many times as there are nuts on that palm," said Mowgli, who, naturally, could
not count. "What of it? I am sleepy, Bagheera, and Shere Khan is all long tail and
loud talk—like Mao, the Peacock."

"ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਦੌਣ ਦਕਾ ਸਿਮਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਪਤਕਾ ਹਗੈ  । ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ  । ਦਲ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਮਹਸਾਂ ਮਨਰਖ ਕਹਰਣ
ਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨੇ  ਭਦੀ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਗੈ  ॥"

"But this is no time for sleeping. Baloo knows it; I know it; the Pack know it; and
even the foolish, foolish deer know. Tabaqui has told thee too."

"ਹਰੋ ! ਹਰੋ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆਇਆ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਬਦਸਮਦੀਜਦੀ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਕਕ
ਮਮੈਂ ਨਜੰ ਗਕਾ  । ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਸਾਂ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਮਗੁਜੰ ਗਫਲਦੀ ਨਹਸੀਂ ਖਰੋਦ ਸਿਕਦਕਾ  ॥ ਪਰ ਮਮੈਂ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨਜੰ  ਪਨਛ 'ਤਹ ਫਪੱ ੜਕਬੇ ਦਰੋ ਵਕਾਰਦੀ
ਘਗੁਮਕਾਕਬੇ ਤਕਾੜ'ਤਬੇ ਦਬੇ ਮਕਾਕਰਆ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਕਗੁਝ ਤਮਦੀਜ ਕਸਿਪੱ ਖ ਸਿਕਬੇ  ॥"

"Ho! ho!" said Mowgli. "Tabaqui came to me not long ago with some rude talk that I
was a naked man's cub and not fit to dig pig-nuts. But I caught Tabaqui by the tail
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and swung him twice against a palm-tree to teach him better manners."

"ਇਹ ਇਕ ਬਬੇਵਕਨਫਦੀ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਵਵ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਇਕ ਪਵਕਾੜਬੇ ਪਕਾਉਣ ਵਕਾਲਕਾ ਹਗੈ  । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਗੁਝ ਗਪੱਲ ਕਹਦੀ ਹਰੋਣਦੀ ਜਰੋ
ਤਗੈਨਨਜੰ  ਲਗਗ੍ਗਿ ਗਈ ਹਰੋਣਦੀ  ॥ ਓਹ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਖਰੋਲ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਜਜੰ ਗਲ 'ਚ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਜਗੁਰਪਤ ਨਸਾਂ ਕਰਬੇ  ॥ ਮਗਰ ਯਕਾਦ
ਰਪੱਖ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਹਗੁਤ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਜਲਹਦੀ ਹਦੀ ਇਕ ਕਦਨ ਆਵਬੇਗਕਾ ਕਕ ਅਪਨਕਾ ਸਿਜੰ ਢਕਾ ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਰ ਸਿਕਬੇਗਕਾ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਰਦਕਾਰ
ਨਹਸੀਂ ਰਹਬੇਗਕਾ  ॥ ਬੜਬੇ ਬਕਘਆੜ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਤਗੈਨਨਜੰ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ 'ਚ ਕਲਆਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ  ।
ਓਹ ਭਦੀ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਨਨੇ   । ਅਤਬੇ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਉਸਿਬੇ ਗਪੱਲ 'ਤਬੇ ਭਰਰੋਸਿਕਾ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਜਰੋ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਪਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪੜਕਾਹਦੀ ਹਗੈ  ।
ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਦਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਵਕਸ'ਚ ਤਨਜੰ  ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਜਸਾਂਵਵਗਕਾ  ॥"

"That was foolishness, for though Tabaqui is a mischief-maker, he would have told 
thee of something that concerned thee closely. Open those eyes, Little Brother. 
Shere Khan dare not kill thee in the jungle. But remember, Akela is very old, and 
soon the day comes when he cannot kill his buck, and then he will be leader no 
more. Many of the wolves that looked thee over when thou wast brought to the 
Council first are old too, and the young wolves believe, as Shere Khan has taught 
them, that a man-cub has no place with the Pack. In a little time thou wilt be a 
man."

"ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਮਰਦ ਹਗੈ ਜਰੋ ਅਪਨਨੇ  ਭਰਸਾਂਵਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਕਾਥ ਨਸਾਂ ਦਬੇਵਬੇ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਪਗੈਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਮੈਂ 
ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਮਕਨਸ਼੍ਨਆ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਭਦੀ ਬਕਘਆੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਪਜੰ ਕਜਆ'ਚਹ ਮਗੈ ਕਜੰ ਡਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋਣ  ॥ ਯਕਦੀਨਨ ਓਹ 
ਮਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾ ਨਨੇ  !"

"And what is a man that he should not run with his brothers?" said Mowgli. "I was 
born in the jungle. I have obeyed the Law of the Jungle, and there is no wolf of 
ours from whose paws I have not pulled a thorn. Surely they are my brothers!"

ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਅਜੰਗੜਕਾਈ ਲਈ'ਤਬੇ ਪਨਰਕਾ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਹਰੋ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਅਪੱ ਧਦੀਆਆਂ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਲਇਆਆਂ  ॥ "ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ।" ਓਹ 
ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । "ਮਬੇਰਬੇ ਜਬਕਾੜਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਹਸਿਨਸਿ ਕਰ  ॥"

Bagheera stretched himself at full length and half shut his eyes. "Little Brother," 
said he, "feel under my jaw."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਮਜਬਨਤ ਭਨਰਕਾ ਹਪੱ ਥ  । ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਰਬੇਸ਼ਮਦੀ ਠਨੋ ਬੋੱਡਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਰਕਖਆ  । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਘਗੁਮਕਾਵਦਕਾਰ ਮਕਾਸਿਪਬੇਸ਼ਦੀਆਆਂ ਚਮਕਦੀਲਬੇ  
ਵਕਾਲਸਾਂ'ਚ ਲਗੁਕਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਕ ਗਜੰਜਕਾ ਧਪੱ ਬਕਾ ਮਹਸਿਨਸਿ ਕਦੀਤਸਕਾ  ॥

Mowgli put up his strong brown hand, and just under Bagheera's silky chin, where
the giant rolling muscles were all hid by the glossy hair, he came upon a little bald 
spot.
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"ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ  । ਬਘਦੀਰਕਾ । ਇਸਿ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਦਕਾ ਮਕਾਕਲਕ ਹਸਾਂ - ਇਕ ਪਟਬੇ ਦਕਾ ਕਨਸ਼ਕਾਨ  । 
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  । ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਹਦੀ ਮਬੇਰਦੀ ਮਸਾਂ ਮਰਦੀ ਸਿਦੀ - ਉਦਬੇਪਗੁਰ ਦਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ 
ਮਕਹਲ ਦਬੇ ਕਪਜੰ ਜਕਰਆਆਂ'ਚ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਚਗੁਕਕਾਇਆ ਸਿਦੀ  । ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ'ਚ ਜਦਹ ਤਨਜੰ  ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ 
ਨਜੰ ਗਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਹਸਾਂ। ਮਗੈ ਭਦੀ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਵ ਕਦਦੀ ਜਜੰਗਲ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਜਜੰਗਲਬੇਆਆਂ ਕਪਪੱ ਛਬੇ 
ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਕ ਲਰੋਹਬੇ ਦਬੇ ਬਕਾਟਬੇ'ਚ ਖਵਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਮਮੈਂ ਇਕ ਰਕਾਤ ਮਕਹਸਿਨਸਿ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਬਘਦੀਰਕਾ ਹਸਾਂ - ਕਕਾਲਕਾ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ - ਅਤਬੇ 
ਕਕਸਿਬੇ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਕਖਡਕਾਉਨਕਾ ਨਹਸੀਂ। ਅਤਬੇ ਮਗੈ ਝਪੱਲਕਾ ਕਜਹਕਾ ਤਕਾਲਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਪਜੰ ਜਬੇ ਦਦੀ ਇਕ ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਨਕਾਲ ਤਰੋੜ ਕਸਿਕਟਟ੍ਟਿਆ ਅਤਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ 
ਆਇਆ  ॥ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਤਰਦੀਕਬੇ ਕਸਿਪੱ ਖਬੇ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ  । ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਕਜਆਦਕਾ ਖਗੁਜੰ ਖਕਾਰ ਬਣ ਕਗਆ  ॥ ਕਕਓਂ 
ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ?"

"There is no one in the jungle that knows that I, Bagheera, carry that mark—the 
mark of the collar; and yet, Little Brother, I was born among men, and it was 
among men that my mother died—in the cages of the king's palace at Oodeypore. It
was because of this that I paid the price for thee at the Council when thou wast a 
little naked cub. Yes, I too was born among men. I had never seen the jungle. They 
fed me behind bars from an iron pan till one night I felt that I was Bagheera—the 
Panther—and no man's plaything, and I broke the silly lock with one blow of my 
paw and came away. And because I had learned the ways of men, I became more 
terrible in the jungle than Shere Khan. Is it not so?"

"ਹਸਾਂ ਜਦੀ  ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ "ਪਨਰਕਾ ਜਜੰ ਗਲ ਬਘਦੀਰਬੇ ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਹਗੈ - ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਕਸਿਵਕਾਏ  ॥"

"Yes," said Mowgli, "all the jungle fear Bagheera—all except Mowgli."

"ਓਹ  । ਤਨਜੰ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਮੈਂ  ।" ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨੇ  ਬੜਦੀ ਨਰਮਦੀ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਤਬੇ ਕਜਵਵ ਮਮੈਂ ਅਪਨਨੇ  ਜਜੰਗਲ
ਵਕਾਕਪਸਿ ਚਲਕਾ ਕਗਆ  । ਤਗੈਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਵਕਾਕਪਸਿ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਕਰੋਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  - ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਕਰੋਲ ਜਰੋ ਤਬੇਰਬੇ
ਭਰਕਾ ਨਨੇਂ  - ਜਬੇਕਰ ਤਨਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ'ਚ ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਨਸਾਂ ਜਕਾਵਵ  ॥"

"Oh, thou art a man's cub," said the Black Panther very tenderly. "And even as I
returned to my jungle, so thou must go back to men at last—to the men who are
thy brothers—if thou art not killed in the Council."

"ਮਗਰ ਕਕਓਂ - ਕਕਓਂ ਕਰੋਈ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਚਕਾਹਬੇਗਕਾ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥

"But why—but why should any wish to kill me?" said Mowgli.

"ਮਬੇਰਬੇ ਵਪੱ ਲ ਵਬੇਖ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਵਬੇਖਣ ਲਗ ਕਪਆ  ॥ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨੇ  ਕਗੁਝ
ਅਪੱ ਧਬੇ'ਕ ਕਮਜੰ ਟ'ਚ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਪਰਬੇ ਫਬੇਰ ਕਲਆ  ॥
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"Look at me," said Bagheera. And Mowgli looked at him steadily between the eyes.
The big panther turned his head away in half a minute.

"ਇਸਿ ਲਈ  ।" ਅਪਨਕਾ ਪਜੰਜਕਾ ਪਕਤਸਆਆਂ'ਤਬੇ ਚਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ॥ "ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਮਮੈਂ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ  ।
ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ  । ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਕਪਆਰ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥ ਬਕਾਕਦੀ ਤਬੇਰਬੇ 'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇਂ
ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਕਾਲ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਕਮਲਕਾ ਸਿਕਦਬੇ  ॥ ਕਕਓਂਕਕ ਤਨਜੰ  ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਹਮੈਂ  । ਕਕਓਂਕਕ ਤਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਚਹ ਕਜੰ ਡਬੇ
ਕਪੱ ਢਬੇ ਨਨੇ  - ਕਕਓਂਕਕ ਤਨਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਹਮੈਂ  ॥"

"That is why," he said, shifting his paw on the leaves. "Not even I can look thee
between the eyes, and I was born among men, and I love thee, Little Brother. The
others they hate thee because their eyes cannot meet thine; because thou art wise;
because thou hast pulled out thorns from their feet—because thou art a man."

"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਗਪੱਲਸਾਂ ਦਕਾ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ  ।"  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਮਨਜੰ ਹ ਵਟਟ੍ਟਿਕਦਆਆਂ ਕਕਹਕਾ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਸਿਜੰਘਣਬੇ ਭਰਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਹਬੇਠ
ਕਤਓੜਦੀਆਆਂ ਚੜਓ੍ਹਕਾਉਣ ਲਗਗ੍ਗਿ ਕਪਆ  ॥

"I  did not  know these things,"  said Mowgli  sullenly,  and he frowned under his
heavy black eyebrows.

"ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਦੀ ਹਗੈ ? ਪਕਹਲਸਾਂ ਵਕਾਰ ਕਰਰੋ ਕਫਰ ਬਰੋਬੋੱਲਰੋ   ॥ ਤਬੇਰਦੀ ਲਕਾਪਰਵਕਾਹਦੀ ਨਕਾਲ ਓਹ ਜਕਾਣਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਕ ਤਨਜੰ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਹਮੈਂ
॥ ਮਗਰ ਕਸਿਆਣਕਾ ਬਣ  ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਕਦਲ'ਚ ਇਹ ਹਗੈ ਕਕ ਜਦਹ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਤਹ ਅਗਲਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਛਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ - ਅਤਬੇ ਹਰ ਵਕਾਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਵਬੇਲਓ੍ਹਬੇ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ
ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰ ਨਕਾਲਹ  ਕਜਆਦਕਾ ਕਮਹਨਤ ਕਰਨਦੀ ਪਮੈਂਦਦੀ ਹਗੈ - ਦਲ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਖਲਕਾਫ ਅਤਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਕਖਲਕਾਫ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਓਹ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ
ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਬਗੁਲਕਾਉਣਗਬੇ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ - ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ - ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ  ॥" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ   । ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਤਨਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ਥਪੱਲਬੇ
ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਚ ਚਲਕਾ ਜਕਾ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਨਕਾਲ ਓਹ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਲਗੈ  ਆਵਸੀਂ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਉਗਕਾਓਂਦਬੇ ਨਨੇ   ।
ਕਕਓਂਕਕ ਜਦਹ ਸਿਮਸਾਂ ਆਏ ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਤਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਮਬੇਰਬੇ ਜਸਾਂ ਭਕਾਪੱਲਨ ਜਸਾਂ ਦਲ 'ਚ ਜਰੋ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਪਆਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ   । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਰੋ ਭਦੀ ਤਕਾਕਤਵਰ
ਦਰੋਸਿਸ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਲਗੈਕਬੇ ਆ  ॥"

"What is the Law of the Jungle? Strike first and then give tongue. By thy very
carelessness they know that thou art a man. But be wise. It is in my heart that
when Akela misses his next kill—and at each hunt it costs him more to pin the buck
—the Pack will turn against him and against thee. They will hold a jungle Council
at the Rock,  and then—and then—I have it!" said Bagheera, leaping up.  "Go thou
down quickly to the men's huts in the valley, and take some of the Red Flower
which they grow there, so that when the time comes thou mayest have even a
stronger friend than I or Baloo or those of the Pack that love thee. Get the Red
Flower."
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ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਕਾ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿ  । ਕਸਿਰਫ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਕਾਨਵਰ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਨਜੰ  ਠਦੀਕ ਨਕਾਓਂ ਨਕਾਲ ਨਹਸੀਂ ਬਗੁਲਕਾਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ
॥ ਹਰ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਦਹਸ਼ਤ'ਚ ਰਕਹਆਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਣ ਦਬੇ ਸਿਦੌ ਤਰਦੀਕਬੇ ਇਜਕਾਦ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ  ॥

By Red Flower Bagheera meant fire, only no creature in the jungle will call fire by
its proper name. Every beast lives in deadly fear of it, and invents a hundred ways
of describing it.

"ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ  ?"  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਜਰੋ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਜਸਾਂ ਤਕਕਾਲਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਸ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ ਬਕਾਹਰ ਉਗਦਕਾ ਹਗੈ। ਮਗੈ ਕਗੁਝ ਲਗੈ
ਆਵਸਾਂਗਕਾ  ॥"

"The Red Flower?" said Mowgli. "That grows outside their huts in the twilight. I
will get some."

"ਇਹ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ ਨਸਾਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ  ।" ਬੜਬੇ ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਯਕਾਦ ਰਖਸੀਂ ਕਕ ਓਹ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਤਦੌੜਦੀ'ਚ
ਉਗਗ੍ਗਿਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਛਬੇਤਸਦੀ ਇਕ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਲਆਈਆਂ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਕਰੋਲ ਰਪੱ ਖਸੀਂ ਮਕਾੜਬੇ ਵਕਸ ਕਪੱ ਮ ਆਏਗਕਾ  ॥"

"There speaks the man's cub," said Bagheera proudly. "Remember that it grows in
little pots. Get one swiftly, and keep it by thee for time of need."

"ਅਪੱਛਕਾ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਮਮੈਂ ਚਲਦਕਾ ਹਸਾਂ  ॥ ਮਗਰ ਕਕ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਪਪੱ ਕਕਾ ਯਕਦੀਨ ਹਗੈ  । ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ" - ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਬਸਾਂਹ
ਵਪੱ ਢਦੀ ਗਰਦਨ ਤਬੇ ਫਬੇਰਦੀ ਤਬੇ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਡਨਜੰ ਗਦੀ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ - "ਕਦੀ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਪਨਰਕਾ ਯਕਦੀਨ ਹਗੈ ਕਕ ਇਹ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਕਰਨਦੀ ਹਗੈ ?"

"Good!" said Mowgli. "I go. But art thou sure, O my Bagheera"—he slipped his arm
around the splendid neck and looked deep into the big eyes—"art thou sure that all
this is Shere Khan's doing?"

"ਉਸਿ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਕਾਲਬੇ  ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਜਕਾਦਦੀ ਬਕਸ਼ਦੀ  । ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਨਰਕਾ ਯਕਦੀਨ ਹਗੈ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥"

"By the Broken Lock that freed me, I am sure, Little Brother."

"ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ  । ਉਸਿ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ  । ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ  । ਮਗੈ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਪਨਰਦੀ ਕਦੀਮਤ ਅਦਕਾ ਕਰਸਾਂਗਕਾ  । ਸ਼ਕਾਇਦ
ਥਰੋੜਦੀ ਕਜਹਦੀ ਕਜਆਦਕਾ ਹਦੀ  ।" ਕਕਹ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ  ॥

"Then, by the Bull that bought me, I will pay Shere Khan full tale for this, and it
may be a little over," said Mowgli, and he bounded away.

"ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  । ਇਹ ਪਨਰਕਾ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ   ॥ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਲਪੱ ਮਬੇ ਪਮੈਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਓਹ  । ਸ਼ਬੇਰ
ਖਸਾਂ  । ਤਬੇਰਦੀ ਦਸਿ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਡਪੱ ਡਨ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਵਰਗਦੀ ਕਰਤਨਤ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਕਕਾਲਦੀ ਕਰਤਨਤ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ !"
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"That is a man. That is all a man," said Bagheera to himself, lying down again. "Oh,
Shere Khan, never was a blacker hunting than that frog-hunt of thine ten years
ago!"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਤਬੇਜ ਦਦੌੜਦਬੇ ਹਰੋਏ ਦਨਰ ਬਹਗੁਤ ਦਨਰ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਨਬੋੱਕਲ ਗਇਆ  । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਬਪੱ ਲ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ
ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਆਇਆ ਜਦਹ ਸ਼ਕਾਮ ਦਦੀ ਧਗੁਜੰ ਧ ਪਗੈ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਲਜੰ ਮਕਾ ਸਿਕਾਹ ਕਲਆ। ਅਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ  ॥
ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ  । ਪਰ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ   । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਗਗੁਫਕਾ 'ਚ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ'ਤਹ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਡਪੱ ਡਨ ਨਨਜੰ  ਕਗੁਝ
ਤਕਲਦੀਫ ਹਗੈ  ॥

“Mowgli was far and far through the forest, running hard, and his heart was hot in
him. He came to the cave as the evening mist rose, and drew breath, and looked
down the valley. The cubs were out, but Mother Wolf, at the back of the cave, knew
by his breathing that something was troubling her frog.

"ਕਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ  । ਪਗੁਤਸਰ ?" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥

"What is it, Son?" she said.

"ਕਗੁਝ ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਖਗੁਸਿਰ ਫਗੁਸਿਰ ਕਰ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੁੜ ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ  ॥ "ਅਜ ਰਕਾਤ ਮਗੈ ਵਕਾਹਬੇ ਹਰੋਏ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ  ।" ਅਤਬੇ ਓਹ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚਹ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਹਬੇਠਸਾਂ ਚਲਕਾ ਕਗਆ  । ਉਸਿ ਚਰੋਈ ਵਲ ਜਰੋ ਹਬੇਠਸਾਂ ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਵਗਦਦੀ ਸਿਦੀ
॥ ਓੱਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਪਤਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ  । ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਲ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਦਦੀ ਜਰੋਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਅਵਕਾਜ ਆਈ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਸਾਂਭਰ ਦਬੇ
ਅਕੜਜੰ ਗਨ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣਦੀ  । ਅਤਬੇ ਚਦੀਤਲ ਦਕਾ ਫੜਫੜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਨਪੱ ਕ ਸਿਗੁਕਣਆ ਜਦਹ ਕਹਰਣ ਘਕਾਟਦੀ ਵਲ ਮਗੁਕੜਆ  ॥ ਫਬੇਰ
ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਦੀ ਬੜਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਭਹਕਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ : "ਕਕਲਓ੍ਹਆ ! ਕਕਲਓ੍ਹਆ ! ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਤਕਾਕਤ ਕਵਖਕਾਉਣ
ਕਦਓ  ॥ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਕਦਉ ਸਿਰਦਕਾਰ ਨਨਜੰ  ! ਮਕਾਰ ਛਕਾਲ  । ਕਕਲਓ੍ਹਆ!"

"Some bat's chatter of Shere Khan," he called back. "I hunt among the plowed fields
tonight,"  and  he  plunged  downward  through  the  bushes,  to  the  stream at  the
bottom of the valley. There he checked, for he heard the yell of the Pack hunting,
heard the bellow of a hunted Sambhur, and the snort as the buck turned at bay.
Then there were wicked, bitter howls from the young wolves: "Akela! Akela! Let the
Lone Wolf show his strength. Room for the leader of the Pack! Spring, Akela!"

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ'ਤਹ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦਬੇ ਵਕਸ ਪਕੜ ਛਗੁਟ ਗਈ ਹਰੋਣਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਜੰ ਦਸਾਂ ਦਬੇ ਚਟਖਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣਦੀ
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਭਹਕਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਜਦਹ ਸਿਸਾਂਭਰ ਨਨੇ  ਅਗਲਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਹਬੇਠਸਾਂ ਦਬੇ ਮਕਾਕਰਆ  ॥ 

The Lone Wolf must have sprung and missed his hold, for Mowgli heard the snap
of his teeth and then a yelp as the Sambhur knocked him over with his forefoot.
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ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਚਦੀਜ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ  । ਬਸਿ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ ਕਗਆ  । ਅਤਬੇ ਚਦੀਕਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਮਜੰ ਦ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਗਈਆਆਂ ਕਜਵਵ
ਓਹ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ ਦਰੋਕੜਓ੍ਹਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਬੇਘੈੰਡਨ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥

He did not  wait for anything more,  but dashed on;  and the yells  grew fainter
behind him as he ran into the croplands where the villagers lived.

"ਬਘਦੀਰਕਾ ਸਿਚਚ੍ਚ ਬਰੋਲਦਕਾ ਸਿਦੀ" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ  । ਜਦਹ ਓਹ ਇਕ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ ਦਦੀ ਕਖੜਕਦੀ ਹਬੇਠ ਪਪੱ ਕਠਆਆਂ'ਚ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ
ਲਈ ਬਗੈਬੋੱਕਠਆ  ॥ "ਕਪੱਲ ਦਕਾ ਕਦਨ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਇਕ ਕਦਨ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ  ॥"

"Bagheera spoke truth," he panted, as he nestled down in some cattle fodder by the
window of a hut. "To-morrow is one day both for Akela and for me."

ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਕਖੜਕਦੀ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਲਕਾਇਆ'ਤਬੇ ਚਗੁਲਓ੍ਹਬੇ 'ਚ ਬਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਣ ਲਗ ਕਪਆ  ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ
ਕਕਸਿਕਾਨ ਦਦੀ ਘਰ ਵਕਾਲਦੀ ਨਨੇ  ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਉੱਠ ਕਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਕਕਾਲਬੇ  ਡਲਬੇ  ਪਕਾਏ  ॥ ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਸਿਵਬੇਰ ਹਰੋਈ ਅਤਬੇ ਧਗੁਜੰ ਧ ਜਦਹ ਕਚਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਤਬੇ ਠਜੰ ਡਦੀ
ਸਿਦੀ  । ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਕਕਸਿਕਾਨ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਨਨੇ   ਇਕ ਬਵਤ ਦਦੀ ਟਰੋਕਰਦੀ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਅਜੰ ਦਰਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਨਕਾਲ ਕਲਪਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ  । ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਗਰਮ ਲਕਾਲ ਕਚਚ੍ਚਬੇ ਕਰੋਕਲਆਆਂ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਕਜੰ ਬਲ ਹਬੇਠਸਾਂ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ  । ਤਬਬੇਲਬੇ 'ਚ ਗਸਾਂਈਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਜੰ ਭਕਾਲਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਲਕਾ
ਕਗਆ  ॥

Then he pressed his face close to the window and watched the fire on the hearth.
He saw the husbandman's wife get up and feed it in the night with black lumps.
And when the morning came and the mists were all white and cold, he saw the
man's child pick up a wicker pot plastered inside with earth, fill it with lumps of
red-hot charcoal, put it under his blanket, and go out to tend the cows in the byre.

"ਬਪੱਸਿ ਕਸਿਰਫ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਅਗਰ ਇਕ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  । ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਡਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ
॥" ਸਿਰੋ ਓਹ ਲਜੰ ਮਬੇ ਕਦਮ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਨਗੁਪੱ ਕਰ ਤਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਨਜੰ  ਕਮਕਲਆ  । ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਹਥਸਾਂ'ਚਹ ਭਸਾਂਡਕਾ ਲਗੈ  ਕਲਆ  । ਅਤਬੇ ਧਗੁਜੰ ਧ'ਚ ਲਰੋਪ ਹਰੋ
ਕਗਆ ਜਦਕਕ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਚਕਾਜੰਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਕਰਹ ਗਇਆ  ॥

"Is that all?" said Mowgli. "If a cub can do it, there is nothing to fear." So he strode
round the corner and met the boy, took the pot from his hand, and disappeared
into the mist while the boy howled with fear.

"ਓਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਮਬੇਰਬੇ ਵਰਗਬੇ ਨਨੇ   ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਭਸਾਂਡਬੇ'ਚ ਫਨਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਜਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਜਨਕਾਨਦੀ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਸਿਦੀ  । ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਇਹ
ਚਦੀਜ ਮਰ ਜਕਾਵਬੇਗਦੀ ਕਜਹ ਮਗੈ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਗੁਝ ਖਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਦਤਸਕਾ  ॥" ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਰੋਈ ਛਪੱਲ ਉਸਿ
ਲਕਾਲ ਚਦੀਜ ਤਬੇ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਦਤਸਦੀ  ॥ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਚੜਕਦਆਆਂ ਅਪੱ ਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਮਕਲਆ ਓਸਿ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਤਬੇ ਇਜੰ ਝ ਚਮਕ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ
ਕਜਵਵ ਚਜੰ ਦਰਮਣਦੀ  ॥

29



"They are very like me," said Mowgli,  blowing into the pot as he had seen the
woman do. "This thing will die if I do not give it things to eat"; and he dropped
twigs and dried bark on the red stuff. Halfway up the hill he met Bagheera with
the morning dew shining like moonstones on his coat.

"ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਤਹ ਚਨਕ ਹਰੋ ਗਈ ਹਗੈ  ।" ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਲ ਰਕਾਤ ਹਦੀ ਮਕਾਰ ਦਬੇਣਕਾ ਸਿਦੀ  । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਨਜੰ  ਤਬੇਰਦੀ ਭਦੀ ਲਰੋੜ
ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਤਬੇਰਦੀ ਭਕਾਲ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਬੇ ਕਰ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ  ॥"

"Akela has missed," said the Panther. "They would have killed him last night, but
they needed thee also. They were looking for thee on the hill."

"ਮਮੈਂ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ ਸਿਦੀ  । ਮਮੈਂ ਕਤਆਰ ਹਸਾਂ  ॥ ਵਬੇਖ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਜੰਗਦੀਠਦੀ ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ  ॥

"I was among the plowed lands. I am ready. See!" Mowgli held up the fire-pot.

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਹਗੁਣ  । ਮਮੈਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਗੈ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਇਸਿ ਚਦੀਜ'ਚ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ   । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਲਕਾਲ
ਫਗੁਪੱ ਲ ਕਖੜ ਕਪਆ ਹਗੈ  ॥ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਦੀ ਡਪੱ ਰ ਨਹਸੀਂ ਲਗਦਕਾ ?"

"Good! Now, I have seen men thrust a dry branch into that stuff, and presently the
Red Flower blossomed at the end of it. Art thou not afraid?"

"ਨਹਸੀਂ  । ਮਗੈਨਨਜੰ  ਡਪੱ ਰ ਕਕਓਂ ਲਗਗ੍ਗਿਨਗਕਾ ? ਮਗੈਨਨਜੰ  ਹਗੁਣ ਚਬੇਤਸਕਾ ਆਇਆ - ਕਜਹ ਇਹ ਸਿਗੁਪਨਕਾ ਨਸਾਂ ਹਰੋਵਬੇ - ਕਕਵਵ  । ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਹਜਬੇ ਬਕਘਆੜ
ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ  । ਮਮੈਂ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਨਨੇ ੜਬੇ ਲਜੰ ਮਕਾ ਕਪਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਮਮੈਂਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਕਨਬੋੱਘਕਾ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ ਸਿਦੀ  ॥"

"No. Why should I fear? I remember now—if it is not a dream—how, before I was a
Wolf, I lay beside the Red Flower, and it was warm and pleasant."

ਉਸਿ ਪਗੁਰਬੇ ਕਦਨ ਮਗੁਗਲਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਬਗੈਹ ਕਬੇ ਅਪਨਦੀ ਅਜੰਗਦੀਠਦੀ'ਚ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਪਕਾਉਂਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਹ ਕਕਵਵ
ਲਗਦਦੀਆਆਂ ਹਣ  ॥ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਇਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਲਪੱ ਭਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਚਜੰ ਗਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਮ ਨਨਜੰ  ਜਦਹ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਆਇਆ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਲਰੋੜ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਬੇ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਹਗੈ  । ਓਹ ਹਪੱਸਿਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਜਦਹ ਤਕ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਕਗਆ  ॥ ਫਬੇਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਜਬੇ
ਭਦੀ ਹਪੱਸਿਦਬੇ ਹਰੋਏ  । ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਵਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ  ॥

All that day Mowgli sat in the cave tending his fire pot and dipping dry branches
into it to see how they looked. He found a branch that satisfied him, and in the
evening when Tabaqui came to the cave and told him rudely enough that he was
wanted at the Council Rock, he laughed till Tabaqui ran away. Then Mowgli went to
the Council, still laughing.
ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਪਪੱ ਥਰ ਦਬੇ ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਪਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਦਪੱ ਸਿਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਹਗੁਣ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਦਦੀ ਉਡਦੀਕ ਕਰ
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ਰਹਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਅਪਨਨੇ  ਟਗੁਕਕੜਆਆਂ'ਤਬੇ ਪਕਾਲਬੇ  ਹਰੋਏ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸ਼ਬੇਖਦੀ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਕਫਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  ॥
ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਰੋਲ ਲਜੰ ਮਕਾ ਕਪਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਅਜੰਗਦੀਠਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਗਰੋਕਡਆਆਂ 'ਚ ਰਪੱ ਖਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ  ॥ ਜਦਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪੱ ਠਨੇ
ਹਰੋ ਗਏ। ਤਸਾਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਬਰੋਲਣਕਾ ਸ਼ਗੁਰਨ ਕਦੀਤਸਕਾ - ਇਹ ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ਜਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਜਦੌਬਨ'ਚ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ  ॥

Akela the Lone Wolf lay by the side of his rock as a sign that the leadership of the
Pack was open, and Shere Khan with his following of scrap-fed wolves walked to
and fro openly being flattered. Bagheera lay close to Mowgli, and the fire pot was
between Mowgli's knees. When they were all gathered together, Shere Khan began
to speak—a thing he would never have dared to do when Akela was in his prime.

"ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਇਆ  ॥ "ਮਮੈਂ ਦਪੱ ਸਿ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਓਹ ਕਗੁਤਸਬੇ ਦਕਾ ਪਗੁਤਸਰ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਡਰ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ
॥"

"He has  no right,"  whispered Bagheera.  "Say so.  He is  a  dog's  son.  He will  be
frightened."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ  ॥ "ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਰੋ  ।" ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ  । "ਕਦੀ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ?
ਇਕ ਚਦੀਤਬੇ ਦਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਕਦੀ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਹਗੈ ?"

Mowgli sprang to his feet. "Free People," he cried, "does Shere Khan lead the Pack?
What has a tiger to do with our leadership?"

"ਇਹ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਕਕ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਦਦੀ ਉਡਦੀਕ'ਚ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬਰੋਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਆਪੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹਗੈ - " ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ
ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋਇਆ  ॥

"Seeing that the leadership is yet open, and being asked to speak—" Shere Khan
began.

"ਕਕਨਓ੍ਹਨੇ  ਆਪੱ ਕਖਆ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਕਦੀ ਅਸਿਦੀ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਗਦਹੜ ਹਸਾਂ  । ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਸਿ ਡਜੰਗਰ ਮਕਾਰ ਕਸਿਕਾਈ ਦਦੀ ਚਕਾਪਲਨਸਿਦੀ ਕਰਦੀਏ
? ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਦਕਾ ਫਗੈਸਿਲਕਾ ਦਲ ਹਦੀ ਕਰਬੇਗਕਾ  ॥"

"By whom?" said Mowgli. "Are we all jackals, to fawn on this cattle butcher? The
leadership of the Pack is with the Pack alone."

"ਚਗੁਪੱ ਪ ਕਰ  । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ !" ਦਦੀਆਆਂ ਜਰੋਰਦਕਾਰ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਆਈਆਆਂ  । "ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਬਰੋਲਣ ਦਬੇ  । ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਮਕਨਸ਼੍ਨਆ ਹਗੈ
॥" ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਦਲ ਦਬੇ ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਦਹਕਾੜਬੇ : "ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਬਕਘਆੜ ਨਨਜੰ  ਬਰੋਲਣ ਕਦਓ  ॥" ਜਦਹ ਦਲ ਦਕਾ ਸਿਰਦਕਾਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ
ਤਹ ਚਨਕ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਮਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਮਕਝਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਓਹ ਕਜਊਂਦਕਾ ਰਹਬੇ  । ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਕਕ ਬਹਗੁਤਦੀ ਦਬੇਰ
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ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥

There were yells of "Silence, thou man's cub!" "Let him speak. He has kept our Law";
and at last the seniors of the Pack thundered: "Let the Dead Wolf speak." When a
leader of the Pack has missed his kill, he is called the Dead Wolf as long as he lives,
which is not long.

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਥਕਕਾਨ ਭਕਰਆ ਕਸਿਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ : - 

Akela raised his old head wearily:—

"ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਰੋ  । ਅਤਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਭਦੀ  । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਗਦਹੜਰੋ  । ਬਕਾਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਕਰਓ੍ਹਆਆਂ'ਤਹ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਦਲ ਦਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ
ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਵਕਸ ਦਰੋਰਕਾਨ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਕਰੋਈ ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚ ਫਕਸਿਆ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਥ ਪਗੈਰ ਟਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ  ॥ ਹਗੁਣ ਮਮੈਂ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਤਹ ਚਨਕ ਕਗਆਆਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਰੋ ਕਕ ਇਹ ਜਕਾਲ ਕਕਜੰ ਵਵ ਕਵਛਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਦੀ ਹਰੋ ਕਕ
ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਕ ਅਜੰ ਜਕਾਣ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਤਕਾਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਕਮਜਰੋਰਦੀ ਉਜਕਾਗਗ੍ਗਿਰ ਹਰੋ ਸਿਕਬੇ  ॥ ਇਹ ਬੜਦੀ
ਚਲਕਾਕਦੀ ਨਕਾਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਹ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਹਪੱ ਕ ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਵਬੇ  । ਹਗੁਣਬੇ  ॥
ਇਸਿ ਲਈ  । ਮਮੈਂ ਆਖਦਸਾਂ ਹਸਾਂ  । ਕਕ ਕਰੋਣ ਆਵਬੇਗਕਾ ਇਸਿ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਕਪੱ ਮ ਤਮਕਾਮ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ? ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ
ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ  । ਇਹ ਮਬੇਰਕਾ ਹਪੱ ਕ ਹਗੈ  । ਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ ਆਓ  ॥"

"Free People, and ye too, jackals of Shere Khan, for twelve seasons I have led ye to
and from the kill, and in all that time not one has been trapped or maimed. Now I
have missed my kill. Ye know how that plot was made. Ye know how ye brought me
up to an untried buck to make my weakness known. It was cleverly done. Your
right is to kill me here on the Council Rock, now. Therefore, I ask, who comes to
make an end of the Lone Wolf? For it is my right, by the Law of the Jungle, that ye
come one by one."

ਓਥਬੇ ਇਕ ਲਜੰ ਮਦੀ ਖਮਰੋਸ਼ਦੀ ਛਕਾ ਗਈ  । ਕਕਓਂਕਕ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਜਗੁਰਪਤ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਦੀ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਕਾਲ
ਮਰਨ ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਲੜਕਾਈ ਕਰਬੇ  ॥ ਫਬੇਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਹਕਾਕੜਆ : "ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਇਸਿ ਦਜੰ ਦਬਰੋੜਬੇ ਮਨਰਖ ਨਕਾਲ ਕਦੀ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਹਗੈ ? ਇਓ੍ਹਧਦੀ
ਕਕਸਿਮਤ'ਚ ਮਦੌਤ ਹਦੀ ਕਲਖਦੀ ਹਰੋਈ ਹਗੈ ! ਇਹ ਜਰੋ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਬੜਦੀ ਲਜੰ ਮਦੀ ਉਮਰ ਜਦੀ ਲਈ ਹਗੈ  ॥ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਰੋ  ।
ਇਹ ਬੜਬੇ ਪਕਹਲਸਾਂ ਤਹ ਹਦੀ ਮਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ  ॥ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਆਦਮਦੀ - ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਮਨਰਖਤਕਾ ਤਹ ਥਕ
ਚਗੁਪੱ ਕਕਆਆਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਦਸਿ ਵਕਰਓ੍ਹਆਆਂ'ਤਹ ਜਜੰ ਗਲ ਨਨਜੰ  ਦਗੁਖਦੀ ਕਰਕਬੇ ਰਪੱ ਕਖਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ  ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ  ।
ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਮਗੈ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਕਾ  ॥ ਅਤਬੇ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਇਕ ਭਦੀ ਹਪੱ ਡਦੀ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ॥ ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  । ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ
ਬਚਚ੍ਚਕਾ  । ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਦੀ ਹਰ ਹਪੱਡਦੀ ਇਸਿ ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਦੀ ਹਗੈ !"

There was a long hush, for no single wolf cared to fight Akela to the death. Then
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Shere  Khan  roared:  "Bah!  What  have  we  to  do  with  this  toothless  fool?  He  is
doomed to die! It is the man-cub who has lived too long. Free People, he was my
meat from the first. Give him to me. I am weary of this man-wolf folly. He has
troubled the jungle  for ten seasons.  Give me the man-cub,  or  I  will  hunt here
always,  and not  give you one bone.  He is a man, a man's child,  and from the
marrow of my bones I hate him!"

ਫਬੇਰ ਅਪੱ ਧਬੇ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਦਲ ਚਦੀਕਕਆ : "ਇਕ ਆਦਮਦੀ ! ਇਕ ਆਦਮਦੀ ! ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ'ਚ ਕਦੀ ਕਪੱ ਮ ਹਗੈ ? ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਅਪਨਦੀ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣ ਕਦਓ  ॥"

Then more than half the Pack yelled: "A man! A man! What has a man to do with
us? Let him go to his own place."

"ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਕਖਲਕਾਫ ਕਰ ਲਇਏ ?" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਕਖਜ ਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਨਹਸੀਂ  । ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ  ॥
ਇਹ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ'ਚਹ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਅਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਨਹਦੀ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ  ॥"

"And turn all the people of the villages against us?" clamored Shere Khan. "No, give
him to me. He is a man, and none of us can look him between the eyes."

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਫਬੇਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਅਤਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । "ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਭਰੋਜਨ ਖਕਾਧਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਨਕਾਲ ਸਿਗੁਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਨਜੰ  ਖਦਬੇੜ ਕਬੇ ਕਲਆਇਆ ਹਗੈ  ॥ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਤਰੋਕੜਆ ਹਗੈ  ॥"

Akela lifted his head again and said, "He has eaten our food. He has slept with us.
He has driven game for us. He has broken no word of the Law of the Jungle."

"ਅਤਬੇ  । ਮਮੈਂ ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾਈ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਦਲ'ਚ ਕਬਨਕਲਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਬਹਗੁਤਦੀ ਨਹਸੀਂ
ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ  । ਪਰ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਕਗੁਝ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਹ ਸ਼ਕਾਇਦ ਲੜਨਗਕਾ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਬੜਦੀ ਹਲਦੀਮਦੀ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥

"Also, I paid for him with a bull when he was accepted. The worth of a bull is little,
but Bagheera's honor is something that he will perhaps fight for," said Bagheera in
his gentlest voice.

"ਇਕ ਸਿਜੰਢਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਦਪੱ ਸਿ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ  !"ਦਲ ਧਮਕਦੀ ਭਰਬੇ ਲਕਹਜਬੇ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥  "ਦਪੱਸਿ ਸਿਕਾਲ
ਪਗੁਰਕਾਨਦੀਆਆਂ ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਕਦੀ ਭਕਾਹ ?" 

"A bull paid ten years ago!" the Pack snarled. "What do we care for bones ten years
old?"
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"ਜਸਾਂ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਸਿਭੌਂਹ ਦਕਾ ?" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਜੰ ਦ ਬਗੁਪੱ ਲਸਾਂ ਹਬੇਠ ਨਜਰ ਆ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ "ਅਤਬੇ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕ
ਆਖਦਬੇ ਨਨੇ  !"

"Or for a pledge?" said Bagheera, his white teeth bared under his lip. "Well are ye
called the Free People!"

"ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹ ਸਿਕਦਕਾ  ॥" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਅੜਨਪੱ ਕਕਆ  ॥ "ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ!"

"No man's cub can run with the people of the jungle," howled Shere Khan. "Give
him to me!"

"ਭਸਾਂਵਬੇ ਇਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਲਹਨ ਨਹਸੀਂ ਦਰੋੜਓ੍ਹਦਕਾ  । ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਭਰਕਾ ਹਗੈ  ।" ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ "ਅਤਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਇਪੱ ਥਬੇ
ਹਦੀ ਮਕਾਰ ਕਦਓਂਗਬੇ ! ਸਿਚਚ੍ਚਕਾਈ ਤਸਾਂ ਇਹ ਹਗੈ  । ਕਕ ਮਮੈਂ ਬਹਗੁਤ ਕਚਰ ਜਦੀ ਕਲਆ ਹਗੈ  ॥ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ'ਚ ਕਗੁਝ ਲਰੋਗ ਡਜੰ ਗਰ ਖਕਾਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਨਨੇ   ।
ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਬਕਾਰਬੇ ਮਵ ਇਹ ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਗੈ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਪਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪੜਓ੍ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕ ਕਪਜੰ ਡ 'ਚ ਜਕਾਕਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਮਗੁਹਕਰਓਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ
ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਝਪਟ ਕਲਆਓਂਦਬੇ ਹਹ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕ ਕਕਾਇਰ ਹਹ  । ਅਤਬੇ ਮਗੈ ਕਕਾਇਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਹ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ  ॥
ਇਹ ਯਕਦੀਨਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਮਰ ਜਕਾਉਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਕਦੀਮਤ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ
ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਜਕਾਨ ਵਟਟ੍ਟਿਬੇ ਅਪਨਦੀ ਜਕਾਨ ਦਬੇ ਦਵਸਾਂ  ॥ ਪਰ ਦਲ ਦਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ - ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਗਪੱਲ ਕਕ ਕਬਨਕਾ ਇਕ
ਸਿਰਦਕਾਰ ਦਬੇ ਤਗੁਸਿਦੀ ਭਗੁਪੱ ਲ ਗਏ ਹਹ - ਮਮੈਂ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣ
ਕਦਓ  ।  'ਤਬੇ ਜਦਹ ਮਬੇਰਬੇ ਮਰਨ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਆਵਬੇਗਕਾ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਸਿਕਾਹਮਨਨੇ  ਕਗੁਪੱ ਸਿਕਨਆਂਗਕਾ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ  ॥ ਮਮੈਂ ਕਬਨਕਾ ਲੜਕਾਈ ਕਦੀਤਬੇ ਹਦੀ ਮਰ
ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ  ॥ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਦਲ ਦਦੀਆਆਂ ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਕਤਜੰ ਨ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀਆਆਂ ਬਚ ਜਕਾਣਗਦੀਆਆਂ  ॥ ਕਜਆਦਕਾ ਮਗੈ ਕਗੁਝ ਕਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਦਕਾ  ॥
ਮਗਰ ਜਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਚਕਾਹਰੋ  । ਤਸਾਂ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਭਰਕਾ ਨਨਜੰ  ਜਰੋ ਬਬੇਕਸਿਨਰ ਹਰੋਵਬੇ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਸ਼ਰਮ 'ਤਹ ਬਚਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ - ਇਕ ਭਰਕਾ
ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾ ਕਬੇ ਦਲ 'ਚ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ ਸ਼ਕਾਕਮਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ
ਸਿਦੀ  ॥ "

"He is our brother in all but blood," Akela went on, "and ye would kill him here! In
truth, I have lived too long. Some of ye are eaters of cattle, and of others I have
heard that, under Shere Khan's teaching, ye go by dark night and snatch children
from the  villager's  doorstep.  Therefore  I  know ye  to  be  cowards,  and  it  is  to
cowards I speak. It is certain that I must die, and my life is of no worth, or I would
offer that in the man-cub's place. But for the sake of the Honor of the Pack,—a little
matter that by being without a leader ye have forgotten,—I promise that if ye let
the man-cub go to his own place, I will not, when my time comes to die, bare one
tooth against ye. I will die without fighting. That will at least save the Pack three
lives. More I cannot do; but if ye will, I can save ye the shame that comes of killing
a brother against whom there is no fault—a brother spoken for and bought into the
Pack according to the Law of the Jungle."
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"ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ - ਇਕ ਆਦਮਦੀ - ਇਕ ਆਦਮਦੀ !" ਦਲ ਧਮਕਦੀ ਭਰਬੇ ਲਕਹਜਬੇ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ ਅਤਬੇ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਬਕਘਆੜ
ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਆਲਬੇ ਦਵਕਾਲਬੇ  ਕਪੱ ਠਨੇ  ਹਰੋਣ ਲਗ ਪਏ  । ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਪਨਛ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਨਕਾਲ ਕਹਲਨਕਾ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋ ਗਈ ਸਿਦੀ  ॥

"He is a man—a man—a man!" snarled the Pack. And most of the wolves began to
gather round Shere Khan, whose tail was beginning to switch.

"ਹਗੁਣ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਤਬੇਰਬੇ ਹਪੱ ਥ'ਚ ਹਗੈ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਲੜਕਾਈ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ  ॥"

"Now the business is in thy hands," said Bagheera to Mowgli. "We can do no more
except fight."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ'ਤਬੇ ਅਜੰ ਗਦੀਠਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ  ਹਪੱ ਥ'ਚ ਸਿਦੀ  ॥ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਜੰ ਗੜਕਾਈ ਲਈ  । ਅਤਬੇ ਉਬਕਾਸਿਦੀ ਭਕਰਆ ਮਨਜੰ ਹ
ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਵਲ ਕਦੀਤਸਕਾ  ॥ ਪਰ ਓਹ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਅਤਬੇ ਗਮ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ  । ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਵਸਾਂਗ  । ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨੇ
ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਕਕ ਓਹ ਕਕਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ "ਸਿਗੁਣਰੋ ਤਗੁਸਿਸੀਂ !" ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ  ॥ "ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ
ਕਗੁਕਤਸਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਭਭੌਂਕਣ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਵਕਾਰਦੀ ਅਪੱਜ ਰਕਾਤ ਚਤਕਾਕਰਆ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਹਸਾਂ(ਅਤਬੇ
ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਗੈ ਮਰਦਬੇ ਦਮ ਤਸਾਂਈ ਬਕਘਆੜ ਬਣ ਕਬੇ ਹਦੀ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਨਕਾਲ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ) ਮਮੈਂ ਮਕਹਸਿਨਸਿ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਸ਼ਬਦ
ਸਿਚਚ੍ਚਬੇ ਨਨੇ   ॥ ਸਿਰੋ ਹਗੁਣ ਤਹ ਮਗੈ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਅਪਨਕਾ ਭਰਕਾ ਨਹਸੀਂ  । ਬਲਕਕ ਕਗੁਤਸਕਾ ਸਿਮਝਦਕਾ ਹਸਾਂ  । ਕਜਵਵ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਸਿਮਝਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ
ਹਗੈ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ  । ਜਸਾਂ ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ  । ਇਹ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ ਦਕਾ ਕਪੱ ਮ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਕਪੱ ਮ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ  । ਇਹ
ਗਪੱਲ ਹਗੁਣਬੇ ਸਿਕਾਫ ਹਰੋ ਜਕਾਉਗਦੀ  । ਮਮੈਂ  । ਇਕ ਆਦਮਦੀ  । ਇਪੱ ਥਬੇ ਓਹ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਲਗੈਕਬੇ ਆਇਆਆਂ ਹਸਾਂ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ 'ਤਹ ਤਗੁਸਿਸੀਂ  । ਕਗੁਤਸਬੇ  । ਡਰਦਬੇ ਹਹ
॥"

Mowgli stood upright—the fire pot in his hands. Then he stretched out his arms,
and yawned in the face of the Council; but he was furious with rage and sorrow,
for, wolflike, the wolves had never told him how they hated him. "Listen you!" he
cried. "There is no need for this dog's jabber. Ye have told me so often tonight that I
am a man (and indeed I would have been a wolf with you to my life's end) that I
feel your words are true. So I do not call ye my brothers any more, but sag [dogs],
as a man should. What ye will do, and what ye will not do, is not yours to say. That
matter is with me; and that we may see the matter more plainly, I, the man, have
brought here a little of the Red Flower which ye, dogs, fear."

ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਹਵਕਾ'ਚ ਘਗੁਮਕਾਕਬੇ ਅਜੰਗਦੀਠਦੀ ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਦੀ  । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਲਕਾਲ ਕਰੋਕਲਆਆਂ ਨਨੇ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਭਨਸਿਦੀ'ਚ ਭਕਾਜੰਬੜ ਮਚਕਾ ਕਦਤਸਕਾ  । ਅਤਬੇ ਪਨਰਦੀ
ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਭਕਾਜੰਬੜ'ਤਹ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਕਪਛਸਾਂ ਹਰੋ ਗਈ  ॥

He flung the fire pot on the ground, and some of the red coals lit a tuft of dried
moss that  flared up,  as all  the Council  drew back in terror before the leaping
flames.
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ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿ'ਚ ਪਕਾਈ ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਹਸੀਂ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਹ ਚੜਚੜ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ  । ਅਤਬੇ
ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਕਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਤਬੇ ਝਗੁਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਕਘਆੜਸਾਂ 'ਚ ਘਗੁਮਕਾਇਆ  ॥

Mowgli thrust his dead branch into the fire till  the twigs lit  and crackled,  and
whirled it above his head among the cowering wolves.

"ਤਨਜੰ  ਉਸਿਤਕਾਦ ਹਮੈਂ  ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨਜੰ  ਮਦੌਤ'ਤਹ ਬਚਕਾ  ॥ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਹਦੀ ਤਬੇਰਕਾ ਦਰੋਸਿਸ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥"

"Thou art the master," said Bagheera in an undertone. "Save Akela from the death.
He was ever thy friend."

ਕਲਓ੍ਹਕਾ। ਬਗੁਪੱ ਢੜਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਰਕਹਮ ਦਦੀ ਭਦੀਖ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਮਜੰ ਗਦੀ  । ਇਕ ਰਕਹਮ ਦਦੀ ਆਸਿ ਭਰਦੀ
ਕਨਗਕਾਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਤਬੇ ਮਕਾਰਦੀ ਜਦਹ ਕਕ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਜਮਸਾਂ ਨਜੰ ਗਸਾਂ ਖੜਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਲਪੱ ਮਬੇ ਵਕਾਲ ਮਰੋਕਢਆਆਂ 'ਤਬੇ ਕਡਗਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ
ਬਪੱਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਪਰਛਕਾਈਆਂਆਆਂ ਨਚਚ੍ਚਦਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਟਪੱ ਪਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਜਕਾਪਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ  ॥

Akela,  the grim old wolf  who had never asked for mercy in his life,  gave one
piteous look at Mowgli as the boy stood all naked, his long black hair tossing over
his shoulders in the light of the blazing branch that made the shadows jump and
quiver.

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ !" ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਘਨਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਮਮੈਂ ਵਬੇਖ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ ਤਗੁਸਿਦੀ ਲਰੋਕ ਕਗੁਤਸਬੇ ਹਰੋ  ॥ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਮਮੈਂ
ਅਪਨਨੇ  ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ  -  ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ ਲਰੋਗ ਹਣ  ॥ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਰਕਾਹ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ਬਜੰ ਦ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਗੈ  । ਮਗੈਨਨਜੰ
ਤਗੁਹਕਾਡਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਤਬੇ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਸਿਕਾਥ ਨਨਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ 'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਰਕਹਮ ਕਦਲ ਹਰੋਵਸਾਂਗਕਾ  ॥
ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਵਵ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਲਹਨ ਨਹਸੀਂ ਦਦੌੜਦਕਾ ਪਰ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਕਬਰਕਾਦਰ ਹਸਾਂ  । ਮਮੈਂ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਰਦਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ
ਮਗੈ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਆਦਮਦੀ ਬਣਸਾਂਗਸਾਂ ਮਗੈ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਰਲ ਕਬੇ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਨਕਾਲ ਕਵਸ਼ਵਕਾਸਿ ਘਕਾਤ ਨਹਸੀਂ ਕਰਸਾਂਗਕਾ ਕਜਵਵ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕਸਾਂ
ਨਨੇ  ਮਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਨਜੰ  ਲਤਸ ਮਕਾਰਦੀ  । ਅਤਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾਰਦੀਆਆਂ ਉੱਪਰ ਨਨਜੰ  ਉੱਡਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਪਈਆਆਂ  ॥ "ਦਲ'ਚ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਕਸਿਬੇ
ਦਬੇ ਭਦੀ ਨਕਾਲ ਕਰੋਈ ਲੜਕਾਈ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਜਕਾਣ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਇਕ ਉਧਕਾਰ ਚਗੁਕਕਾਉਣਕਾ ਹਗੈ  ॥" ਓਹ ਉਸਿ ਪਕਾਸਿਬੇ ਚਲ ਕਪਆ
ਕਜਪੱਥਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਕਬੇ ਬਬੇਵਕਨਫਸਾਂ ਵਸਾਂਗ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਝਪਕ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਦਕਾੜਦੀ ਦਬੇ ਵਕਾਲਸਾਂ'ਤਹ ਫੜ
ਕਲਆ  ॥ ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਚਲ ਕਪਆ ਜਬੇਕਰ ਕਰੋਈ ਹਕਾਦਸਿਕਾ ਨਸਾਂ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ "ਉੱਠ  । ਕਗੁਤਸਬੇ  !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਚਦੀਕਕਆ  ॥
"ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਦਹ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ  । ਨਹਸੀਂ ਤਸਾਂ ਮਗੈ ਤਬੇਰਦੀ ਖਪੱਲ ਨਨਜੰ  ਅਗਗ੍ਗਿ ਲਕਾ ਦਬੇਵਸਾਂਗਸਾਂ !"

"Good!" said Mowgli, staring round slowly. "I see that ye are dogs. I go from you to
my own people—if they be my own people. The jungle is shut to me, and I must
forget your talk and your companionship. But I will be more merciful than ye are.
Because I was all  but your brother in blood, I  promise that when I am a man
among men I will not betray ye to men as ye have betrayed me." He kicked the fire
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with his foot, and the sparks flew up. "There shall be no war between any of us in
the Pack. But here is a debt to pay before I go." He strode forward to where Shere
Khan sat blinking stupidly at the flames, and caught him by the tuft on his chin.
Bagheera followed in case of accidents. "Up, dog!" Mowgli cried. "Up, when a man
speaks, or I will set that coat ablaze!"

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਪੱ ਨ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਇਕਦਮ ਕਸਿਪੱ ਧਬੇ ਪਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਲਈਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ
ਬਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਹਗੁਤ ਨਜਦਦੀਕ ਸਿਦੀ  ॥

Shere Khan's ears lay flat back on his head, and he shut his eyes, for the blazing
branch was very near.

"ਇਸਿ ਡਜੰਗਰ ਮਕਾਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ 'ਚ ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਬੇਗਕਾ ਕਕਓਂਕਕ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਕਰਆ ਸਿਦੀ
ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਸਾਂ ਕਦੀ  । ਫਬੇਰ ਜਦਹ ਅਸਿਸੀਂ ਜਵਕਾਨ ਆਦਮਦੀ ਹਰੋ ਜਕਾਇਏ  । ਤਸਾਂ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਕਕ ਕਗੁਕਤਸਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਣਕਾ
ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਲਜੰ ਗਕੜਆ  । ਜਬੇ ਇਕ ਭਦੀ ਤਬੇਰਦੀ ਮਗੁਪੱ ਛ ਦਕਾ ਵਕਾਲ ਕਹਪੱ ਕਲਆ  । 'ਤਬੇ ਇਹ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਬੇ ਸਿਜੰ ਘ'ਚ ਤਗੁਨਸ਼੍ਨ ਕਦਆਆਂਗਸਾਂ !"
ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ ਤਬੇ ਬਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਅਤਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਚਨਜੰ  ਚਨਜੰ  ਕਰਨ ਲਗ ਕਪਆ  ॥

"This cattle-killer said he would kill me in the Council because he had not killed me
when I was a cub. Thus and thus, then, do we beat dogs when we are men. Stir a
whisker, Lungri, and I ram the Red Flower down thy gullet!" He beat Shere Khan
over the head with the branch, and the tiger whimpered and whined in an agony
of fear.

"ਚਪੱਲ ! ਜਲਬੇ ਹਰੋਏ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਕਬਪੱਲਬੇ  - ਹਗੁਣ ਤਨ ਦਫਕਾ ਹਰੋ ! ਪਰ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸੀਂ ਜਦਹ ਮਗੈ ਅਗਲਦੀ ਵਕਾਰ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਬੇ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਆਵਸਾਂਗਕਾ  ।
ਕਜਵਵ ਕਕ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਆਓਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਮਬੇਰਬੇ ਕਸਿਰ ਉਤਸਬੇ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  ॥ ਬਕਾਕਦੀਆਆਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  । ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਜਕਾਦ
ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਚਕਾਹਹਬੇ ਅਪਨਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਜਦੀਵਬੇ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਜਕਾਣ'ਤਹ ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਰਰੋਗਬੇ  । ਕਕਓਂਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਰਜਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਮਮੈਂ
ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ  । ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਜਦੀਭਸਾਂ ਲਮਕਕਾ ਕਬੇ ਇਪੱ ਥਬੇ ਬਗੈਠਨੇ  ਰਹਹਗਬੇ  । ਕਜਵਵ ਕਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕ ਕਗੁਝ ਚਦੀਜ ਹਹ  । ਬਲਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਕਗੁਤਸਬੇ
ਹਹ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਮੈਂ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾਉਂਦਕਾ ਹਸਾਂ - ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਓ !" ਅਗਗ੍ਗਿ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਇਕ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਬਗੁਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਲ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ
ਨਨੇ  ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ  ਖਪੱ ਬਬੇ  ਸਿਪੱ ਜਬੇ  ਇਕ ਘਬੇਰਬੇ'ਚ ਘਗੁਮਕਾਉਣਦੀ ਸ਼ਗੁਰਨ  ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ   ।  ਅਤਬੇ  ਬਕਘਆੜ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ  ਹਰੋਏ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਪਏ ਕਕਓਂਕਕ
ਚਜੰਗਕਾੜਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਬਲਣ ਲਗ ਪਈ ਸਿਦੀ  ॥ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਓਥਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ  । ਬਘਦੀਰਕਾ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਇਦ ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਸਿ'ਕ
ਬਕਘਆੜ ਰਕਹ ਗਏ  ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਤਰਫਦਕਾਰਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਕਸਿਬੇ ਚਦੀਜ ਨਨੇ  ਅਜੰ ਦਰਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਤਕਲਦੀਫ ਦਬੇਣਦੀ
ਸ਼ਗੁਰਨ ਕਦੀਤਸਦੀ  । ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਦੀ ਤਕਲਦੀਫ ਜਰੋ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਅਪੱਜ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ  । ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਕਾਹ'ਚ ਸਿਕਾਹ
ਆਇਆ ਅਤਬੇ ਓਹ ਰਰੋਇਆ ਅਤਬੇ ਅਥਰਨ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਨਜੰ ਹ ਤਬੇ ਵਪੱ ਗਣ ਲਗ ਪਏ  ॥

"Pah! Singed jungle cat—go now! But remember when next I come to the Council
Rock, as a man should come, it will be with Shere Khan's hide on my head. For the
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rest, Akela goes free to live as he pleases. Ye will not kill him, because that is not
my will. Nor do I think that ye will sit here any longer, lolling out your tongues as
though ye were somebodies, instead of dogs whom I drive out—thus! Go!" The fire
was burning furiously at the end of the branch, and Mowgli struck right and left
round the circle, and the wolves ran howling with the sparks burning their fur. At
last  there  were  only  Akela,  Bagheera,  and  perhaps  ten  wolves  that  had  taken
Mowgli's part. Then something began to hurt Mowgli inside him, as he had never
been hurt in his life before, and he caught his breath and sobbed, and the tears ran
down his face.

"ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ? ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਮਮੈਂ ਜਜੰ ਗਲ ਛਪੱਡਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਕਾਹਗੁਆਂਦਕਾ  । ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਕਕ ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ  ॥
ਕਦੀ ਮਮੈਂ ਮਰ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ  । ਬਘਦੀਰਬੇ ?"

"What is it? What is it?" he said. "I do not wish to leave the jungle, and I do not
know what this is. Am I dying, Bagheera?"

"ਨਹਸੀਂ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥ ਇਹ ਤਸਾਂ ਕਸਿਰਫ ਅਥਰਨ ਨਨੇ  ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਆਓਂਦਬੇ ਨਨੇ   ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਹਗੁਣ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿ
ਕਗਆ ਹਗੈ ਕਕ ਤਨ ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਕਗਆਆਂ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਤਨ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਆ॥ ਯਕਦੀਨਦੀ ਜਜੰਗਲ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੁਣ ਤਰੋ ਬਜੰ ਦ ਹਰੋ
ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਗੈ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਨਜੰ  ਵਪੱ ਗਣ ਦਬੇ । ਮਗੁਗਲਦੀ ॥ ਇਹ ਕਸਿਰਫ ਅਥਰਨ ਨਨੇ  ॥" ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਗੈਠ ਕਗਆ 'ਤਬੇ  ਇਜੰ ਝ ਰਰੋਇਆ ਕਜਵਵ ਕਬੇ
ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਜਕਾਉਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਰਰੋਇਆ ॥

"No, Little Brother. That is only tears such as men use," said Bagheera. "Now I know
thou art  a man,  and a man's  cub no longer.  The jungle  is shut  indeed to thee
henceforward. Let them fall, Mowgli. They are only tears." So Mowgli sat and cried
as though his heart would break; and he had never cried in all his life before.

"ਹਗੁਣ ।" ਓਹ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ "ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਕਰੋਲ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥ ਪਰ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਮੈਂ ਅਪਨਦੀ ਮਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਲਕਵਦਕਾ ਕਕਹ ਲਵਸਾਂ ॥" ਅਤਬੇ ਓਹ
ਉਸਿ ਗਗੁਫਕਾ ਵਪੱ ਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਰਕਹਆਂਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ'ਤਬੇ ਕਸਿਰ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ
ਰਰੋਇਆ ਜਦਕਕ ਚਕਾਰ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਕਵਜਰੋਗ ਦਕਾ ਭਭੌਂਕਣਸਾਂ ਭਭੌਂਕਬੇ ॥

"Now," he said, "I will go to men. But first I must say farewell to my mother." And
he went to the cave where she lived with Father Wolf, and he cried on her coat,
while the four cubs howled miserably.

"ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਕਾ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"Ye will not forget me?" said Mowgli.
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"ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾ ਸਿਕਦਬੇ" ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦਹ ਤਨ ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਜਕਾਏ ਆਂਗਕਾ । ਫਬੇਰ ਅਸਿਸੀਂ
ਗਪੱਲਸਾਂ ਕਰਸਾਂਗਬੇ । ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ ਆ ਕਬੇ ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਸਾਂਗਬੇ ॥"

"Never while we can follow a trail," said the cubs. "Come to the foot of the hill when
thou art a man, and we will talk to thee; and we will come into the croplands to
play with thee by night."

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਆਈਆਂ !" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ "ਓਹ । ਕਸਿਆਣਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਨ । ਛਬੇਤਸਦੀ ਵਕਾਕਪਸਿ ਆਈਆਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋ ਜਕਾਵਸਾਂਗਬੇ ।
ਮਮੈਂ ਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀ ਮਸਾਂ ॥"

"Come soon!" said Father Wolf. "Oh, wise little frog, come again soon; for we be old,
thy mother and I."

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਆਈਆਂ !" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । "ਮਬੇਰਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਜਹਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ॥ ਕਕਓਂਕਕ । ਸਿਗੁਣ । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ । ਤਗੈਨਨਜੰ  ਮਮੈਂ ਅਪਨਨੇ
ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਵਪੱ ਧ ਕਪਆਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥"

"Come soon," said Mother Wolf, "little naked son of mine. For, listen, child of man, I
loved thee more than ever I loved my cubs."

"ਮਮੈਂ ਜਰਨਰ ਆਵਸਾਂਗਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਆਵਸਾਂਗਕਾ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਨਨਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ ਦਬੇ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਕਵਛਕਾਉਣ
ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਆਵਸਾਂਗਕਾ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਕਾ ! ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਨਜੰ  ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਕਹਣਕਾ ਕਕ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਲਣ !"

"I will surely come," said Mowgli. "And when I come it will be to lay out Shere
Khan's hide upon the Council Rock. Do not forget me! Tell them in the jungle never
to forget me!"

ਸਿਵਬੇਰ ਹਰੋਣ ਵਕਾਲਦੀ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਉਤਸਕਰਆ । ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਰਹਸਿਮਈ ਚਦੀਜਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਮਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਕਕਹਆਂਦਬੇ
ਨਨੇ  ॥

The dawn was beginning to break when Mowgli went down the hillside alone, to
meet those mysterious things that are called men.
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ਹਸਉਨਕ ਦਲ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ - ਗਕਤ
Hunting-Song of the Seeonee Pack

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਸਿਸਾਂਭਰ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ
As the dawn was breaking the Sambhur belled

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
Once, twice and again!

ਇਕ ਕਹਰਣ ਨਨੇ  ਮਕਾਰਦੀ ਛਲਸਾਂਗ । ਇਕ ਕਹਰਣ ਨਨੇ  ਮਕਾਰਦੀ ਛਲਸਾਂਗ
And a doe leaped up, and a doe leaped up

ਜਜੰਗਲ'ਚ ਉਸਿ ਛਪੜਦੀ'ਤਹ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਕਮਪਗ ਬਗੁਝਕਾਓਂਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਪਆਸਿ
From the pond in the wood where the wild deer sup.

ਇਹ ਮਮੈਂ ॥ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਦੀ ਨਜਰ ਰਖ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ । ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ
This I, scouting alone, beheld,

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
Once, twice and again!

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਸਿਸਾਂਭਰ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ
As the dawn was breaking the Sambhur belled

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
Once, twice and again!

ਅਤਬੇ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਟਗੁਕਰਆ । ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਟਗੁਕਰਆ
And a wolf stole back, and a wolf stole back

ਤਸਾਂ ਕਕ ਲਗੈ ਜਕਾ ਸਿਕਬੇ ਦਲ ਤਸਾਂਈ ਸਿਗੁਨਨੇ ਹਕਾ
To carry the word to the waiting pack,

ਅਸਿਸੀਂ ਭਕਾਪੱਕਲਆ ਅਤਬੇ ਲਪੱ ਕਭਆ ਅਤਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਹਗੈ ਕਹਨਕਹਨਕਾਇਆ
 And we sought and we found and we bayed on his track
 ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !

Once, twice and again!

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਕਾ ਦਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ
As the dawn was breaking the Wolf Pack yelled

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
Once, twice and again!

ਜਜੰਗਲ'ਚ ਪਗੈਰ ਜਰੋ ਛਪੱ ਡਣ ਨਸਾਂ ਕਨਸ਼ਕਾਨ !
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Feet in the jungle that leave no mark!

ਅਪੱਖਸਾਂ ਜਰੋ ਨਨੇ ਹਰਬੇ'ਚ ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ - ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ
Eyes that can see in the dark—the dark!

ਜਬਕਾਨ - ਬਰੋਲਰੋ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ! ਸਿਗੁਣਰੋ ! ਵਬੇ ਸਿਗੁਣਰੋ !
Tongue—give tongue to it!  Hark!  O hark!

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
 Once, twice and again!
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ਕਕਾ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ
Kaa's Hunting

ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਹਣ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਧਪੱ ਬਬੇ : ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਕਾ'ਤਬੇ ਹਗੈ 
His spots are the joy of the Leopard: his horns are the

ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਨਕਾਜ਼ ।
Buffalo's pride.

ਰਹਰੋ ਸਿਕਾਫ ਸਿਗੁਥਰਬੇ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਦੀ ਤਕਾਕਤ ਦਪੱ ਸਿਦਦੀ ਹਗੈ
Be clean, for the strength of the hunter is known by the

ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਦਦੀ ਚਮਕ  ॥
gloss of his hide.

ਜਬੇ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਇਹ ਪਤਕਾ ਕਕ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਦਬੇ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਪਟਕਕਾ । ਜਸਾਂ ਸਿਜੰਘਨਨੇ  ਭਰਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਵਕਾਲਕਾ
If ye find that the Bullock can toss you, or the heavy-browed

ਸਿਸਾਂਭਰ ਹਗੈ ਸਿਕਦਕਾ ਪਕਾੜ ।
Sambhur can gore;

ਨਹਸੀਂ ਅਪਨਕਾ ਕਪੱ ਮ ਛਪੱ ਡਰੋ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਦਬੇਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਗੁਨਨੇ ਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਇਹ 
Ye need not stop work to inform us: 

ਦਪੱਸਿ ਰਗੁਤਸਸਾਂ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਹਗੈ ਪਤਕਾ ॥
we knew it ten seasons before.

ਅਨਜਕਾਣਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਰਪੱ ਖਰੋ ਨਸਾਂ ਦਬਕਾਕਬੇ । ਮਪੱ ਨਓ੍ਹਨੋ  ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਨਜੰ  ਤਗੁਸਿਦੀ ਭਗੈਣ
Oppress not the cubs of the stranger, but hail them as Sister

'ਤਬੇ ਭਰਕਾ ।
and Brother,
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ਭਕਾਵਵ ਓਹ ਹਣ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ । ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਕਰਛ ਹਗੈ
For though they are little and fubsy, it may be the Bear is

ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਦੀ ਮਸਾਂ ॥
their mother.

"ਮਬੇਰਬੇ ਵਰਗਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਰੋਈ !" ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਕਰ 
"There is none like to me!" says the Cub in the pride of his

ਅਪਨਕਾ ਪਕਹਲਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ।
earliest kill;

ਪਰ ਜਜੰਗਲ ਹਗੈ ਵਪੱ ਢਕਾ ਅਤਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ॥ ਕਦਓ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ 
But the jungle is large and the Cub he is small.  Let him

ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ'ਤਬੇ ਰਹਰੋ ਤਗੁਸਿਦੀ ਸ਼ਸਾਂਤ ॥
think and be still.

ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਬੇ ਕਸਿਧਸਾਂਤ
Maxims of Baloo
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ਕਕਾ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
Kaa's Hunting

 ਭਦੀ ਇਪੱ ਥਬੇ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ'ਚਹ ਕਪੱ ਢਣ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਚਦੀਤਬੇ ਤਹ
ਬਦਲਕਾ ਲਗੈਣ'ਤਹ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਹਲਸਾਂ ਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਦਨਸਾਂ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ਜਦਹ ਭਕਾਪੱਲਨ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਸਿਖਕਾ
ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਵਪੱ ਢਕਾ । ਸਿਜੰ ਜਦੀਦਕਾ । ਬਗੁਪੱ ਢੜਕਾ ਭਨਰਕਾ ਕਰਛ ਬਹਗੁਤ ਖਗੁਸ਼ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਰੋਲ ਇਕ ਤਬੇਜ ਤਰਪਕਾਰ ਕਸਿਖ ਸਿਦੀ

ਕਕਓਂਕਕ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਕਸਿਰਫ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ'ਕਗੁ ਹਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਸਿਖਦਬੇ ਸਿਨ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਬੇ ਦਲ ਜਸਾਂ ਕਬਦੀਲਬੇ 'ਤਬੇ ਲਕਾਗਨ
ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਉਸਿਬੇ ਵਬੇਲਬੇ  ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਨਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਕਕਬਤਸ ਦਗੁਹਰਕਾਉਣਕਾ ਆ ਜਕਾਵਬੇ - "ਪਗੈਰ ਜਰੋ ਕਰਨ ਨਸਾਂ
ਅਵਕਾਜ  । ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਜਰੋ ਹਨਨੇ ਰਬੇ'ਚ ਭਦੀ ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ  । ਕਨਸ਼੍ਨ ਜਰੋ ਸਿਗੁਣ ਸਿਕਣ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਹਵਸਾਂਵਸਾਂ  । ਅਤਬੇ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਤਪੱ ਖਬੇ ਦਜੰ ਦ । ਇਹ ਸਿਭ
ਕਨਸ਼ਕਾਨਦੀਆਆਂ ਹਣ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਭਰਸਾਂਵਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਸਿਰਫ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਕਗਦਹੜ ਅਤਬੇ ਲਪੱ ਕੜਬਪੱਘਬੇ ਨਨਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਹ ਅਸਿਸੀਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਹਸਾਂ
॥" ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  । ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ । ਇਸਿ ਤਹ ਬਹਗੁਤ ਕਗੁਝ ਕਜਆਦਕਾ ਕਸਿਖਣਕਾ ਕਪਆ ॥ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ
ਕਕਾਲਕਾ ਤਵਦਗੁਆ ਜਜੰਗਲ ਸਿਗੈਰ ਸਿਪਕਾਟਕਾ ਕਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਆ ਕਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਪਆਰਕਾ ਕਕਵਵ ਕਸਿਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । 'ਤਬੇ ਅਪਨਕਾ
ਕਸਿਰ ਦਪਖਸ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ ਮਆਂਕਮਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਉਸਿ ਕਦਨ ਦਕਾ ਪਕਾਠ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਚੜਓ੍ਹਨਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ
ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਓਹ ਤਰਨਕਾ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਤਰਨਕਾ ਇਜੰਝ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਦਦੌੜਓ੍ਹਨਕਾ ॥ ਸਿਰੋ ਭਕਾਪੱਲਨ । ਕਨਨਜੰ ਨ
ਦਬੇ ਉਸਿਤਕਾਦ ਨਨੇ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਲਪੱ ਕੜ'ਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਸਿਖਕਾਏ : ਕਕਵਵ ਵਬੇਕਖਏ ਕਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਸਿੜਦੀ ਗਲਦੀ ਹਰੋਈ ਹਗੈ ਕਕ ਵਧਦੀਆ ਹਗੈ । ਜਜੰਗਲਦੀ
ਮਪੱ ਖਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਕਪਆਰ ਨਕਾਲ ਕਕਵਵ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀਦਕਾ ਹਗੈ ਜਦਹ ਓਹ ਪਜੰਜਕਾਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਉਤਸਬੇ ਮਖਦੀਲ ਨਨੇ ੜਬੇ ਆਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਮਜੰ ਗਨ ਚਮਕਗਦਹੜ ਨਨਜੰ  ਕਦੀ
ਕਕਹਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ  ਹਗੈ ਜਦਹ ਓਹ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਗੁਪਕਹਰ ਨਨਜੰ  ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਛਬੇੜ ਕਦਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਵਵ ਖਬਰਦਕਾਰ
ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ਜਦਹ ਓਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਤਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ'ਚ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਬੇ ॥ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਕਕਸਿਬੇ ਦਦੀ ਛਬੇੜ ਛਕਾੜ
ਨਨਜੰ  ਬਰਦਕਾਸ਼ਸ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ।' ਤਬੇ ਓਹ ਘਗੁਸਿਪਗੈਕਠ' ਤਬੇ ਹਮਲਕਾ ਕਰਨ ਨਨਜੰ  ਕਤਆਰ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਅਤਬੇ । ਫਬੇਰ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਅਨਜਕਾਣਸਾਂ
ਦਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਣ ਬਕਾਰਬੇ ਭਦੀ ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਰੋਲਣਕਾ ਜਰਨਰਦੀ ਹਗੈ । ਜਦ
ਤਕ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਰੋਈ ਜਵਕਾਬ ਨਹਸੀਂ ਕਮਲਬੇ  । ਜਦਹ ਭਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਓਪਰਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ'ਤਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ॥ ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਮਤਲਬ ਹਗੈ । ਕਕ
"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਛਪੱ ਡ ਕਦਓ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਸਾਂ" ਅਤਬੇ ਜਵਕਾਬ ਹਗੈ ਕਕ "ਫਬੇਰ ਭਗੁਖ ਕਮਟਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਕਰ । ਅਪਨਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥"

ਜਰੋ

ll that is told here happened some time before Mowgli was turned out of the
Seeonee Wolf Pack, or revenged himself on Shere Khan the tiger. It was in
the  days  when Baloo  was  teaching him the  Law of  the  Jungle.  The  big,

serious,  old  brown bear was delighted to have so quick a pupil,  for the young
wolves will only learn as much of the Law of the Jungle as applies to their own
pack and tribe, and run away as soon as they can repeat the Hunting Verse—"Feet
that make no noise; eyes that can see in the dark; ears that can hear the winds in
their lairs, and sharp white teeth, all these things are the marks of our brothers
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except Tabaqui the Jackal and the Hyaena whom we hate." But Mowgli, as a man-
cub,  had to  learn a  great  deal  more  than this.  Sometimes  Bagheera  the  Black
Panther would come lounging through the jungle to see how his pet was getting on,
and would purr with his head against a tree while Mowgli recited the day's lesson
to Baloo. The boy could climb almost as well as he could swim, and swim almost as
well as he could run. So Baloo, the Teacher of the Law, taught him the Wood and
Water Laws: how to tell a rotten branch from a sound one; how to speak politely to
the wild bees when he came upon a hive of them fifty feet above ground; what to
say to Mang the Bat when he disturbed him in the branches at midday; and how
to warn the water-snakes in the pools before he splashed down among them. None
of  the  Jungle  People  like  being disturbed,  and all  are  very ready to  fly at  an
intruder. Then, too, Mowgli was taught the Strangers' Hunting Call, which must be
repeated aloud till it is answered, whenever one of the Jungle-People hunts outside
his own grounds. It means, translated, "Give me leave to hunt here because I am
hungry." And the answer is, "Hunt then for food, but not for pleasure."

ਇਹ ਸਿਭ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਕਵਖਕਾਇਗਕਾ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਕਗੁਝ ਮਨਜੰ ਹ ਜਬਕਾਨਦੀ ਕਸਿਖਣਕਾ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਇਕ ਹਦੀ ਚਦੀਜ ਨਨਜੰ  ਸਿਦੌ ਵਕਾਰਦੀ
ਬਰੋਲ ਕਬੇ ਥਪੱ ਕ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥ ਪਰ । ਕਜਵਵ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਕਦਨ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕੜਦੀਆਆਂ ਪਕਾਕਬੇ ਰਪੱ ਕਖਆ ਸਿਦੀ ਤਬੇ
ਓਹ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਆ ਕਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਕ । "ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਹਦੀ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਨਰਕਾ
ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਸਿਖਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

All this will show you how much Mowgli had to learn by heart, and he grew very
tired  of  saying  the  same  thing  over  a  hundred  times.  But,  as  Baloo  said  to
Bagheera, one day when Mowgli had been cuffed and run off in a temper, "A man's
cub is a man's cub, and he must learn all the Law of the Jungle."

"ਮਗਰ ਜਰਕਾ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਰੋ ਕਕ ਓਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਗੈ  ।" ਕਕਾਲਬੇ  ਤਵਦਗੁਏ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਕਜਹ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਵਪੱ ਸਿ ਚਲਦਕਾ ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਵਗਕਾੜ
ਦਬੇਨਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ ਕਸਿਰ ਕਕਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਬਰਦਕਾਸ਼ਸ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ?"

"But think how small he is," said the Black Panther, who would have spoiled Mowgli
if he had had his own way. "How can his little head carry all thy long talk?"

"ਕਕ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਐਸਿਦੀ ਕਨਬੋੱਕਦੀ'ਤਰੋ ਕਨਬੋੱਕਦੀ ਚਦੀਜ ਮਕਾਰਨ ਜਰੋਗ ਹਗੈ ? ਨਹਸੀਂ ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਮਮੈਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ ਚਦੀਜਸਾਂ ਕਸਿਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ।
ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਲਈ ਮਮੈਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਗੁਟਕਾਪਕਾ ਚਕਾੜਓ੍ਹਦਕਾ ਹਸਾਂ । ਬਹਗੁਤ ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ । ਜਦਹ ਇਹ ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"Is there anything in the jungle too little to be killed? No. That is why I teach him
these things, and that is why I hit him, very softly, when he forgets."

"ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ! ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਦੀ ਪਤਕਾ ਨਰਮਦੀ ਦਕਾ ਲਰੋਹਬੇ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਵਕਾਲਬੇ  ਬਗੁਪੱ ਢਕੜਆ ?" ਬਘਦੀਰਕਾ ਅੜਨਪੱ ਕਕਆ ॥ "ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਅਪੱਜ ਤਬੇਰਦੀ ਨਰਮਦੀ
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ਸਿਦਕਕਾ ਬਗੁਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ - ਨਰਮਦੀ ॥ ਹਸਾਂ ॥"
"Softly! What dost thou know of softness, old Iron-feet?" Bagheera grunted. "His face
is all bruised today by thy—softness. Ugh."

"ਚਜੰਗਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਸਿਰ ਤਹ ਲਗੈਕਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਨਕਾਲ ਭਰ ਕਦਆਆਂ ਜਰੋ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਆਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਬਜਕਾਏ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਕਕ ਇਸਿ ਨਨਜੰ
ਅਪਨਦੀ ਅਕਗਆਨਤਕਾ ਕਰਕਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਦਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਵਬੇਖਨਕਾ ਪਏ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਬੜਦੀ ਸਿਮਝਦਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ  ॥ "ਮਮੈਂ
ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਹਗੁਜੰ ਣ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਬੇ ਸ਼ਬਦ ਕਸਿਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਰਪੱ ਕਖਆ ਕਰਨਗਬੇ । ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਅਤਬੇ ਸਿਪੱ ਪ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਤਹ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ
ਸਿਕਾਰਬੇ ਜਦੀਆਆਂ ਜਜੰ ਤਗੁਆਆਂ'ਤਹ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਚਕਾਰ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  । ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਦਲ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ॥ ਇਹ ਹਗੁਣ ਅਪਨਦੀ ਸਿਗੁਰਪੱ ਕਖਆ ਦਕਾ
ਦਕਾਵਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ । ਬਸ਼ਰਤਬੇ ਕਕ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਸਿਭ ਦਬੇ ਸਿਕਾਹਮਨਨੇ  ਜਜੰ ਗਲ 'ਚ ਯਕਾਦ ਰਕਹਣ ॥ ਕਦੀ ਇਹ ਗਪੱਲ ਥਰੋੜਓ੍ਹਦੀ
ਕਜਹਦੀ ਕਪਟਕਾਈ ਦਬੇ ਕਕਾਕਬਲ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ?"

"Better he should be bruised from head to foot by me who love him than that he
should come to harm through ignorance," Baloo answered very earnestly. "I am
now teaching him the Master Words of the Jungle that shall protect him with the
birds and the Snake People, and all that hunt on four feet, except his own pack. He
can now claim protection, if he will only remember the words, from all in the
jungle. Is not that worth a little beating?"

"ਚਜੰਗਕਾ ਹਗੈ । ਵਬੇਖਸੀਂ ਕਕਤਬੇ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਹਦੀ ਨਸਾਂ ਛਪੱ ਡਸੀਂ ॥ ਇਹ ਕਰੋਈ ਦਪਖਸ ਦਕਾ ਤਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ ਤਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ
ਖਨਜੰ ਡਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਤਬੇਜ ਕਰਵ ॥ ਪਰ ਓਹ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਕਬੇੜਓ੍ਹਬੇ ਨਨੇ  ? ਮਮੈਂ ਮਦਦ ਮਜੰਗਣ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਮਦਦ ਕਰਨਕਾ ਪਸਿਜੰਦ ਕਰਸਾਂਗਸਾਂ" ਬਘਦੀਰਬੇ
ਨਨੇ  ਇਕ ਪਜੰਜਕਾ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਰਕਬੇ ਅਜੰ ਗੜਕਾਈ ਲਈ ਅਤਬੇ ਗਨੜਓ੍ਹਬੇ ਨਦੀਲਬੇ  ਰਜੰ ਗ ਦਬੇ  ।  ਛਗੈਨਦੀ ਵਸਾਂਗ ਪਕਾੜਨ ਨਨੋ ਹਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਨਹਕਾਕਰਆ "ਮਮੈਂ ਹਜਬੇ ਭਦੀ
ਜਕਾਣਨਸਾਂ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ ॥"

"Well, look to it then that thou dost not kill the man-cub. He is no tree trunk to
sharpen thy blunt claws upon. But what are those Master Words? I am more likely
to give help than to ask it"—Bagheera stretched out one paw and admired the steel-
blue, ripping-chisel talons at the end of it—"still I should like to know."

"ਮਮੈਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਬਗੁਲਕਾਉਂਦਕਾ ਹਸਾਂ ਅਤਬੇ ਓਹ ਦਪੱ ਸਿਬੇਗਕਾ - ਕਜਹ ਓਹ ਦਪੱ ਸਿਨਕਾ ਚਕਾਹਬੇਗਕਾ ॥ ਆ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ !"

"I will call Mowgli and he shall say them—if he will. Come, Little Brother!"

"ਮਬੇਰਕਾ ਕਸਿਰ ਸ਼ਕਹਦ ਦਦੀ ਮਪੱ ਖਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਪਖਸ ਵਸਾਂਗ ਕਭਨਕਭਨਸਾਂ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਕਖਜਦੀ ਹਰੋਈ ਅਵਕਾਜ ਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ
ਉੱਪਰ ਕਕਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਕ ਦਪਖਸ ਦਬੇ ਤਨਨੇ 'ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਸਿਰਕਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਬੜਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । "ਮਮੈਂ ਬਘਦੀਰਬੇ ਕਰਕਬੇ ਅਇਆ
ਹਸਾਂ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ । ਬਗੁਪੱ ਡੜਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਨ ਭਕਾਪੱਲਨ !"

"My head is ringing like a bee tree," said a sullen little voice over their heads, and
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Mowgli slid down a tree trunk very angry and indignant, adding as he reached the
ground: "I come for Bagheera and not for thee, fat old Baloo!"

"ਇਹ ਮਬੇਰਬੇ ਲਈ ਕਰੋਈ ਨਵਸੀਂ ਗਪੱਲ ਨਹਦੀ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਪਰ ਅਜੰ ਦਰਹ ਓਹ ਬੜਕਾ ਦਗੁਖਦੀ ਸਿਦੀ'ਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬੜਦੀ ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਵਪੱ ਜਦੀ ਸਿਦੀ ॥
"ਚਲ ਫਬੇਰ । ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗੁਣਕਾ । ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਅਪੱ ਜ ਕਸਿਖਕਾਏ ਨਨੇ  ॥"

"That is all one to me," said Baloo, though he was hurt and grieved. "Tell Bagheera,
then, the Master Words of the Jungle that I have taught thee this day."

"ਕਬੇੜਓ੍ਹਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ?" ਫੜਦੀ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਜਜੰਗਲ ਦਦੀਆਆਂ ਬਹਗੁਤ ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਜਬਕਾਨਕਾ ਨਨੇ  ॥ ਅਤਬੇ
ਮਗੈਨਨਜੰ  ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ॥"

"Master Words for which people?" said Mowgli, delighted to show off. "The jungle
has many tongues. I know them all."

"ਤਗੈਨਨਜੰ  ਥਰੋੜਕਾ'ਕਗੁ ਆਓਂਦਕਾ । ਹਗੈ ਬਹਗੁਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ॥ ਵਬੇਖ । ਓਹ ਬਘਦੀਰਬੇ । ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਉਸਿਤਕਾਦ ਦਬੇ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ॥
ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਕ ਕਨਬੋੱਕਕਾ ਕਜਹਕਾ ਬਕਘਆੜ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਖਕਾਉਣ ਖਕਾਕਤਰ ਧਨਵਕਾਦ ਕਕਹਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ਨਹਸੀਂ ਮਗੁਕੜਆ ॥ ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ
ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਲ ਵਪੱ ਢਬੇ ਕਵਦਵਕਾਨਕਾ ॥"

"A little  thou knowest,  but  not  much.  See,  O Bagheera,  they never thank their
teacher.  Not one small  wolfling has ever come back to thank old Baloo for his
teachings. Say the word for the Hunting-People, then—great scholar."

"ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਨ ਹਗੈ। ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਦੀ ਜਬਕਾਨ'ਚ ਓਹ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਲਕਦਆਆਂ ਹਰੋਏ
ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਲਰੋਗ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥

"We be of one blood,  ye and I,"  said Mowgli,  giving the words the Bear accent
which all the Hunting People use.

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ॥ ਹਗੁਣ ਪਕਰਆਂਕਦਆਆਂ ਦਬੇ ॥"

"Good. Now for the birds."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਮਗੁੜ ਬਰੋਘੈੰਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਵਕਾਕ ਦਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਇਪੱਲਓ੍ਹ ਦਦੀ ਸਿਦੀਟਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ॥

Mowgli repeated, with the Kite's whistle at the end of the sentence.

"ਹਗੁਣ ਸਿਪੱ ਪ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ॥
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"Now for the Snake-People," said Bagheera.

ਜਵਕਾਬ ਸਿਦੀ ਇਕ ਫਗੁਫਕਕਾਰ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਬਆਨ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰ ਕਪਛਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਬੇ । 'ਤਬੇ ਅਪਨਨੇ
ਆਪ ਨਨਜੰ  ਸ਼ਕਾਬਕਾਸ਼ਦੀ ਦਬੇਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਤਕਾੜਦੀ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਕਗਆ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਹ ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਜਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਠ ਕਗਆ ।
'ਤਬੇ ਕਚਕਨਦੀ ਖਪੱਲ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਢਰੋਲ ਵਜਕਾਉਣ ਲਗ ਕਪਆ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਭਗੈੜਬੇ 'ਤਹ ਭਗੈੜਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਬਨਕਾ ਕਬੇ ਕਚੜਕਾਉਣ
ਲਗ ਕਪਆ ॥

The answer  was a  perfectly  indescribable  hiss,  and Mowgli  kicked up his  feet
behind,  clapped  his  hands  together  to  applaud  himself,  and  jumped  on  to
Bagheera's back, where he sat sideways, drumming with his heels on the glossy
skin and making the worst faces he could think of at Baloo.

"ਓਥਬੇ - ਓਥਬੇ ! ਇਹ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਝਰਦੀਟ ਦਬੇ ਕਕਾਕਬਲ ਸਿਦੀ ।" ਭਨਰਬੇ ਕਰਪੱ ਛ ਨਨੇ  ਕਪਆਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਕਕਸਿਦੀ ਕਦਨ ਤਨਜੰ
ਮਗੈਨਨਜੰ  ਯਕਾਦ ਕਰਵਗਕਾ ॥" ਫਬੇਰ ਓਹ ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਕਗਆ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਜੰ ਝ ਹਕਾਥਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਮਜੰ ਨਤਸਾਂ ਕਦੀਤਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ
ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਪਤਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਕਕਵਵ ਹਕਾਥਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਤਲਕਾਈ ਕਜੰ ਡਬੇ ਲਗੈਕਬੇ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਤਕਾਕਕ
ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਸਿਪੱ ਪ'ਤਹ ਪਪਕਾਪਤ ਕਰ ਸਿਕਬੇ ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਓਹ ਬਰੋਲਨਨੇ  ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਆਓਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਕਕਵਵ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਹਕਾਦਕਸਿਆਆਂ'ਤਹ ਸਿਗੁਰਕਖਇਤ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਸਿਪੱ ਪ । ਪਕਰਜੰ ਦਬੇ । ਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਨਗੁਕਸਿਕਾਨ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾਉਣਗਬੇ
॥

"There—there! That was worth a little bruise," said the brown bear tenderly. "Some
day thou wilt remember me." Then he turned aside to tell Bagheera how he had
begged the Master Words from Hathi the Wild Elephant, who knows all about these
things, and how Hathi had taken Mowgli down to a pool to get the Snake Word
from a water-snake, because Baloo could not pronounce it, and how Mowgli was
now reasonably safe against all accidents in the jungle, because neither snake, bird,
nor beast would hurt him.

"ਫਬੇਰ ਕਕਸਿਬੇ ਤਹ ਭਦੀ ਡਰਨ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ । ਅਪਨਦੀ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਜਪੱ ਤ ਭਰਬੇ ਕਢਪੱ ਡ'ਤਬੇ ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਹਪੱਥ ਫਬੇਰਦਬੇ
ਹਰੋਏ ਸਿਮਕਾਪਤ ਕਦੀਤਸਦੀ ॥

"No one then is to be feared," Baloo wound up, patting his big furry stomach with
pride.

"ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਅਪਨਨੇ  ਕਬਦੀਲਬੇ 'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਪਕਹਲਸਾਂ ਅਪਨਨੇ  ਮਨਜੰ ਹ'ਚ ਫਬੇਰ ਜਰੋਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  । "ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ
ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਖਗੈਰ ਕਰ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ ! ਇਹ ਕਦੀ ਤਨਜੰ  ਉਗੁਪਪੱ ਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਚਚ੍ਚਦੀ ਜਕਾਨ ਕਡਹਸਾਂ ਹਮੈਂ?"
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"Except his own tribe," said Bagheera, under his breath; and then aloud to Mowgli,
"Have a care for my ribs, Little Brother! What is all this dancing up and down?"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਦਦੀ ਜਪੱ ਤ ਨਨਜੰ  ਕਖਚਚ੍ਚ ਕਬੇ ਅਤਬੇ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਲਤਸਸਾਂ ਮਕਾਰ ਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਣਵਕਾਉਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਜਦਹ ਦਰੋਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਕਣਆ ਓਹ ਕਜਨਸ਼੍ਨਦੀ ਉਚਚ੍ਚਦੀ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਰੋਲ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਮਗੈਨਨਜੰ
ਅਪਨਕਾ ਕਬਦੀਲਕਾ ਬਣਕਾਉਨਕਾ ਪਏਗਕਾ । 'ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਅਗਵਕਾਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਪਨਰਬੇ ਕਦਨ ਕਰਨਦੀ ਪਏਗਦੀ ॥"

Mowgli had been trying to make himself heard by pulling at Bagheera's shoulder
fur and kicking hard. When the two listened to him he was shouting at the top of
his  voice,  "And so I  shall  have a tribe of  my own, and lead them through the
branches all day long."

"ਇਹ ਕਦੀ ਨਵਸੀਂ ਨਦਕਾਨਦੀ ਹਗੈ । ਸਿਗੁਪਨਨੇ  ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਨ?" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"What is this new folly, little dreamer of dreams?" said Bagheera.

"ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਤਬੇ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਭਕਾਪੱਲਨ'ਤਬੇ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਰੋ । " ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਇਹ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਹ
!"

"Yes,  and throw branches  and dirt  at  old  Baloo,"  Mowgli  went  on.  "They have
promised me this. Ah!"

"ਠਕਾ !" ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਕਪਪੱਠ'ਤਹ ਠਸਾਂਹ ਮਕਾਕਰਆ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਅਪੱ ਗਲਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ'ਚ ਪਇਆ
ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਰਛ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਸਿਦੀ ॥

"Whoof!" Baloo's big paw scooped Mowgli off Bagheera's back, and as the boy lay
between the big fore-paws he could see the Bear was angry.

"ਮਗੁਗਲਦੀ" ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । "ਤਨਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਗਲ - ਬਕਾਤ ਕਰ ਕਰਹਸਾਂ ਹਮੈਂ ॥"

"Mowgli,"  said  Baloo,  "thou  hast  been  talking  with  the  Bandar-log—the  Monkey
People."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਵਲ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਕਕਤਬੇ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ ਭਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਤਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ
ਬੜਦੀਆਆਂ ਪਥਰਕਾਈਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ॥

Mowgli looked at Bagheera to see if the Panther was angry too, and Bagheera's eyes
were as hard as jade stones.
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"ਤਨਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਦੀ - ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਸਾਂਦਰ - ਓਹ ਲਰੋਕਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਕਨਨਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ - ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਖਕਾਣ ਵਕਾਲਬੇ  ॥ ਇਹ ਬੜਬੇ
ਸ਼ਰਮ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ॥"

"Thou hast been with the Monkey People—the gray apes—the people without a law—
the eaters of everything. That is great shame."

"ਜਦਹ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਮਬੇਰਬੇ ਕਸਿਰ ਭਕਨਸ਼੍ਨਆ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ(ਹਕਾਲਬੇ  ਭਦੀ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਸਿਦੀ)  । "ਮਗੈ ਦਨਰ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ।
'ਤਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨੇ  ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਕਬੇ ਮਬੇਰਬੇ'ਤਬੇ ਤਰਸਿ ਖਕਾਧਕਾ  ॥ ਹਰੋਰ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨਜੰ  ਮਬੇਰਦੀ ਕਰੋਈ ਪਰਵਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥"  ਓਨਓ੍ਹਨੇ
ਅਪਨਕਾ ਜਰਕਾ'ਕ ਨਪੱ ਕ ਸਿਗੁੜਕਕਾਇਆ ॥

"When Baloo hurt my head," said Mowgli (he was still on his back), "I went away,
and the gray apes came down from the trees and had pity on me. No one else
cared." He snuffled a little.

"ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਹਮਦਰਹਦੀ !" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਨਪੱ ਕ ਫੜਫੜਕਾਇਆ "ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਚਰੋਈ ਦਦੀ ਚਗੁਪੱ ਪਦੀ ! ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਸਿਨਰਜ ਦਦੀ ਠਜੰ ਡ ! ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ।
ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ?"

"The pity of  the Monkey People!"  Baloo snorted.  "The stillness  of  the mountain
stream! The cool of the summer sun! And then, man-cub?"

"ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਮਬੇਵਬੇ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਗਦੀਆਆਂ ਚਦੀਜਸਾਂ ਖਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਦਤਸਦੀਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਓਹ - ਓਹ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਹਥਸੀਂ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ
ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਲਗੈ  ਗਏ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਭਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਹਦੀ ਖਨਨ ਹਗੈ ਪਰ ਮਬੇਰਦੀ ਕਸਿਰਫ ਪਨਛ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।
ਅਤਬੇ ਇਕ ਕਦਨ ਮਮੈਂਨਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਰਦਕਾਰ ਹਰੋਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"And then, and then, they gave me nuts and pleasant things to eat, and they—they
carried me in their arms up to the top of the trees and said I was their blood
brother except that I had no tail, and should be their leader some day."

"ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਸਿਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਝਨਠ ਬਰੋਲਦਬੇ ਹਣ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਹਦੀ ਝਨਠ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

"They have no leader," said Bagheera. "They lie. They have always lied."

"ਓਹ ਬੜਬੇ ਰਕਹਮਕਦਲ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਆਓਣ ਦਕਾ ਸਿਦਹਕਾ ਕਦਤਸਕਾ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚ ਕਕਓਂ ਨਹਸੀਂ ਲਗੈਕਬੇ ਗਏ ? ਓਹ
ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਜਵਵ ਮਮੈਂ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਸਿਖਸ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ॥ ਓਹ ਸਿਕਾਰਬੇ
ਕਦਨ ਖਬੇਡਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਖੜਬੇ ਹਰੋਣ ਦਬੇ ! ਭਗੈੜਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ । ਮਗੈਨਨਜੰ  ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕ ! ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਫਬੇਰ ਖਬੇਡਸਾਂਗਕਾ ॥"

"They were very kind and bade me come again. Why have I never been taken
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among the Monkey People? They stand on their feet as I do. They do not hit me
with their hard paws. They play all day. Let me get up! Bad Baloo, let me up! I will
play with them again."

"ਸਿਗੁਣ । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਅਵਕਾਜ ਇਜੰਝ ਗਰਜਦੀ ਕਜਵਵ ਇਕ ਗਰਮ ਰਕਾਤ ਦਦੀ ਕਬਜਲਦੀ ਦਦੀ
ਗਰਜ ॥ "ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਪਨਰਕਾ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਹਰ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਹਗੈ - ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ
ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਕਨਨਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਜਜੰਗਲ ਦਦੀ ਕਬਰਕਾਦਰਦੀ 'ਚਹ ਛਬੇਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਅਪਨਦੀ ਕਰੋਈ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ।  ਮਗਰ ਓਹ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਕਬੇ ਜਰੋ ਭਦੀ ਓਹ ਸਿਗੁਣਦਬੇ ਨਨੇ  ਓਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ।
ਬਗੁਰਦੀ ਨਜਰ ਨਕਾਲ ਝਕਾਤਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਉੱਪਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਇਜੰਤਜਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਤਦੌਰ ਤਰਦੀਕਬੇ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਤਦੌਰ
ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ॥ ਓਹ ਕਬਨਸਾਂ ਸਿਰਦਕਾਰਸਾਂ ਦਬੇ ਹਣ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਯਕਾਦਗਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਫੜਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਤਬੇ ਚਟਰ
ਪਟਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਜ ਜਤਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਜਵਵ ਕਕ ਓਹ ਬੜਬੇ ਮਹਕਾਨ ਲਰੋਕ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬੜਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਰੋਣ । ਪਰ
ਇਕ ਕਡਗਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਮਬੇਵਕਾ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਦਮਕਾਗ ਹਕਾਪੱਸਿਬੇ ਵਪੱ ਲ ਲਗਕਾ ਦਵਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਭਗੁਲ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਜਜੰ ਗਲ
ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਦਕਾ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਕਰੋਈ ਸਿਰਰੋਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਨਹਸੀਂ ਪਸੀਂਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਪਕਾਣਦੀ ਪਸੀਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ
ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ ਨਹਸੀਂ
ਮਰਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਮਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਕਦੀ ਅਪੱਜ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਤਨਜੰ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਗਪੱਲ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਗੈ ?"

"Listen, man-cub," said the Bear, and his voice rumbled like thunder on a hot night.
"I have taught thee all the Law of the Jungle for all the peoples of the jungle—except
the Monkey-Folk who live in the trees. They have no law. They are outcasts. They
have no speech of their own, but use the stolen words which they overhear when
they listen, and peep, and wait up above in the branches. Their way is not our way.
They are without leaders. They have no remembrance. They boast and chatter and
pretend that they are a great people about to do great affairs in the jungle, but the
falling of a nut turns their minds to laughter and all is forgotten. We of the jungle
have no dealings with them. We do not drink where the monkeys drink; we do not
go where the monkeys go; we do not hunt where they hunt; we do not die where
they die. Hast thou ever heard me speak of the Bandar-log till today?"

"ਨਹਸੀਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਜਜੰਗਲ ਹਗੁਣ ਸ਼ਸਾਂਤ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਸਿਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਲ ਹਕਟਆ ਸਿਦੀ ॥

"No," said Mowgli in a whisper, for the forest was very still now Baloo had finished.

"ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਜਬਕਾਨ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਕਦਮਕਾਗਹ ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਦਗੁਸ਼ਟ੍ਟਿ । ਗਜੰ ਦਬੇ । ਬਬੇਸ਼ਰਮ ਨਨੇ  ।
ਅਤਬੇ ਓਹ ਚਕਾਹਹਕਾਨ ਨਨੇ  । ਜਬੇਕਰ ਕਦਬੇ ਓਹ ਕਕਸਿਬੇ ਇਕ ਚਦੀਜ ਦਬੇ ਚਕਾਹਹਕਾਨ ਹਰੋਣ । ਕਕ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਦਬੇਣ ॥
ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਨਹਸੀਂ ਦਵਦਬੇ ਓਦਹ ਭਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਸਿਰਸਾਂ'ਚ ਮਬੇਵਬੇ ਅਤਬੇ ਗਜੰ ਦ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਨਨੇ  ॥"

"The Jungle-People put them out of their mouths and out of their minds. They are
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very many, evil, dirty, shameless, and they desire, if they have any fixed desire, to
be noticed by the Jungle People. But we do not notice them even when they throw
nuts and filth on our heads."

ਹਜਬੇ ਓਹ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਹਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚਹ ਮਬੇਕਵਆਆਂ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਵਕਾਛੜ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋ ਗਈ । ਅਤਬੇ ਓਹ
ਕਮਜਰੋਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਖਜੰਗਪੱ ਨ ਚਦੀਕਣ ਅਤਬੇ ਟਪਨਸਿਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਣ ਦਦੀਆਆਂ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਸਿਗੁਣ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

He had hardly spoken when a shower of nuts and twigs spattered down through
the branches; and they could hear coughings and howlings and angry jumpings
high up in the air among the thin branches.

"ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕ ਵਰਜਤ ਹਣ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । "ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਵਰਜਤ ਹਣ ॥ ਯਕਾਦ ਰਖਸੀਂ ॥"

"The Monkey-People are forbidden,"  said Baloo,  "forbidden to the Jungle-People.
Remember."

"ਵਰਜਤ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਪਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਖਲਕਾਫ ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥"

"Forbidden," said Bagheera, "but I still think Baloo should have warned thee against
them."

"ਮਮੈਂ - ਮਮੈਂ? ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਕਜੰ ਵਵ ਪਤਕਾ ਲਗਦਕਾ ਕਕ ਇਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪਗੈਣ ਜਰੋਕਗਗ੍ਗਿਆਆਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਨਗਕਾ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ! ਹਸਾਂ !"

"I—I? How was I to guess he would play with such dirt. The Monkey People! Faugh!"

ਇਕ ਤਕਾਜਦੀ ਵਕਾਪੱਛੜ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ ਉਤਸਬੇ ਪਈ ਅਤਬੇ ਓਹ ਦਰੋਵਵ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਗਏ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਨਕਾਲ ਕਰ ਕਲਆ ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਜਰੋ
ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਉੱਪਰ ਦਪਖਸਸਾਂ 'ਚ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਕਦਬੇ ਉੱਪਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਵਬੇਖਦਬੇ ।
ਇਸਿ ਲਈ ਐਸਿਕਾ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਮਦੌਕਕਾ ਨਹਸੀਂ ਆਇਆ ਜਦਹ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਇਕ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਪਰ ਜਦਹ
ਕਦਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਕਬਮਕਾਰ ਬਕਘਆੜ ਕਦਬੇ ਇਕ ਜਖਮਦੀ ਚਦੀਤਕਾ ਜਸਾਂ ਕਰਪੱ ਛ ਕਮਕਲਆ । ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸਿਤਕਾਇਆ । ਅਤਬੇ
ਉਸਿ'ਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਅਤਬੇ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ  ਖਗੁਸ਼ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਅਤਬੇ ਉੱਮਦੀਦ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਰੋਈ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਲਰੋਕਸੀਂ
ਜਰੋਰ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਬਬੇਤਗੁਕਬੇ ਗਕਾਣਬੇ ਗਕਾਉਣ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਨਓਤਕਾ ਦਵਦਬੇ ਕਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਕਬੇ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਲੜਨ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਆਪਸਿ'ਚ ਹਦੀ ਕਬਨਕਾ ਕਕਸਿਦੀ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਲੜਨ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਓਥਬੇ ਛਪੱ ਡ
ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਵਬੇਖ ਸਿਕਣ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਹਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਮਲਣ ਵਕਾਲਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ'ਤਬੇ  ਕਰਵਕਾਇਤਸਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਸਿਭ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਕਮਕਲਆ ਨਹਸੀਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਯਕਾਦਹਕਾਸ਼ਸ ਨਨੇ  ਕਦਬੇ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਕਾਥ ਨਹਸੀਂ ਕਦਤਸਕਾ । ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਖਕਾਕਮਆਜਕਾ ਐਵਵ ਹਦੀ ਇਹ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਕਦੀਤਸਕਾ "ਜਰੋ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ ਹਗੁਣ ਸਿਰੋਚਦਬੇ ਨਨੇ
ਜਜੰ ਗਲ ਵਕਾਲਬੇ  ਓਹ ਬਕਾਦ'ਚਹ ਸਿਰੋਚਣਗਬੇ ।" ਅਤਬੇ ਇਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਕਦਲਕਾਸਿਕਾ  ਦਵਦਕਾ ॥ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ
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ਸਿਕਦਕਾ । ਮਗਰ ਦਨਜਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਦਵਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਖਗੁਸ਼ ਹਰੋਏ ਜਦਹ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਣ ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਚਕਲਆ ਕਕ ਭਕਾਪੱਲਨ ਕਕਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਰਕਾਜ ਸਿਦੀ ॥

A fresh shower came down on their heads and the two trotted away, taking Mowgli
with  them.  What  Baloo  had  said  about  the  monkeys  was  perfectly  true.  They
belonged to the tree-tops, and as beasts very seldom look up, there was no occasion
for the monkeys and the Jungle-People to cross each other's path. But whenever
they found a sick wolf, or a wounded tiger, or bear, the monkeys would torment
him, and would throw sticks and nuts at any beast for fun and in the hope of being
noticed. Then they would howl and shriek senseless songs, and invite the Jungle-
People to climb up their trees and fight them, or would start furious battles over
nothing among themselves, and leave the dead monkeys where the Jungle-People
could  see  them.  They  were  always  just  going  to  have  a  leader,  and  laws  and
customs of their own, but they never did, because their memories would not hold
over from day to day, and so they compromised things by making up a saying,
"What the Bandar-log think now the jungle will think later," and that comforted
them a great deal. None of the beasts could reach them, but on the other hand none
of the beasts would notice them, and that was why they were so pleased when
Mowgli came to play with them, and they heard how angry Baloo was.

ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਕਰਨ ਦਕਾ ਮਤਲਬ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ - ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਗਪੱਲ ਦਕਾ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ
॥ ਪਰ ਇਕ ਬਸਾਂਦਰ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਫਗੁਰਨਕਾ ਫਗੁਕਰਆ । ਜਰੋ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਬਕਾਕਦੀ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਕਕ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਬਦੀਲਬੇ 'ਚ ਰਖਨਕਾ ਬੜਕਾ ਫਕਾਇਦਬੇਮਜੰ ਦ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਤਬੇਜ ਹਵਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਰੋ ਬਚਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਬਗੁਜੰ ਣ
ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ । ਸਿਰੋ । ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਕੜ ਲਮੈਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਓਹ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ ਕਸਿਖਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਜਬਨਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਗੁਗਲਦੀ
ਇਕ ਲਕੜਹਕਾਰਬੇ ਦਕਾ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਹਰੋਣ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ । ਕਕਾਫਦੀ ਸਿਕਾਰਬੇ ਹਗੁਨਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਵਰਕਾਸਿਤ'ਚ ਕਮਲਬੇ  ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ
ਹਰੋਈਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ ਬਨਕਾਇਆ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਬਨਕਾ ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਬੇ ਕਕ ਇਹ ਓਹ ਇਹ ਕਕਜੰਝ
ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ । ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਵਬੇਖਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਖਬੇਡ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਅਦਭਗੁਤ ਸਿਦੀ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰ । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਓਹ ਸਿਚਚ੍ਚਸੀਂ
ਇਕ ਸਿਰਦਕਾਰ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  ਤਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸਿਭ ਤਹ ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਜਕਾਨਵਰ ਬਣਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  - ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਕਬੇ ਹਰ ਕਰੋਈ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਵਪੱ ਲ ਤਵਪੱ ਜਰੋ ਦਬੇਵਬੇ'ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਹ ਈਰਖਕਾ ਕਰਬੇ ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਘਦੀਰਬੇ ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਕਾ ਚਗੁਪਚਕਾਪ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਦਬੇ ਰਹਬੇ ਜਦਹ ਤਕ
ਕਬੇ ਦਗੁਪਕਹਰ ਦਕਾ ਸਿਦੌਣ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਇਆ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਤਬੇ ਬਹਗੁਤ  ਸ਼ਰਕਮਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਅਤਬੇ ਕਰਛ
ਕਵਚਕਕਾਰ ਸਿਭੌਂ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਮ ਖਕਾਦਦੀ ਕਕ ਹਗੁਣ ਤਹ ਬਕਾਦ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਰੋਈ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ 

They never meant to do any more—the Bandar-log never mean anything at all; but
one of them invented what seemed to him a brilliant idea, and he told all  the
others that Mowgli would be a useful person to keep in the tribe, because he could
weave sticks together for protection from the wind; so, if they caught him, they
could make him teach them. Of course Mowgli, as a woodcutter's child, inherited
all  sorts  of  instincts,  and  used  to  make  little  huts  of  fallen  branches  without
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thinking  how  he  came  to  do  it.  The  Monkey-People,  watching  in  the  trees,
considered his play most wonderful. This time, they said, they were really going
to have a leader and become the wisest people in the jungle—so wise that everyone
else would notice and envy them. Therefore they followed Baloo and Bagheera and
Mowgli through the jungle very quietly till it was time for the midday nap, and
Mowgli, who was very much ashamed of himself, slept between the Panther and
the Bear, resolving to have no more to do with the Monkey People.

ਅਗਲਦੀ ਗਪੱਲ ਜਰੋ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਯਕਾਦ ਆਈ ਓਹ ਇਹ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਕਹਸਿਨਸਿ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਕ ਕਰੋਈ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ 'ਤਬੇ ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਹਪੱ ਥ
ਫਬੇਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ - ਸਿਖਸ । ਮਜਬਨਤ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਹਪੱ ਥ - ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਨਜੰ ਹ'ਤਬੇ ਕਫਰਦੀਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚਹ
ਹਬੇਠਸਾਂ ਵਬੇਖਦਕਾ ਪਇਆ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਗਰਜ ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ ਨਨਜੰ  ਨਸੀਂਦ 'ਚਹ ਉਠਕਾ ਕਦਤਸਕਾ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਤਨਨੇ  ਨਨਜੰ
ਅਪਨਨੇ  ਹਰ ਦਜੰਦ ਨਕਾਲ ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਫੜਓ੍ਹ ਕਲਆ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਕਜਤਸ ਦਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ'ਚ ਜਰੋਰ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ
ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਉੱਪਰਲਦੀ ਟਓ੍ਹਸਾਂਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਚੜਓ੍ਹ ਗਏ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਜਕਾਨ ਦਦੀ ਬਘਦੀਰਕਾ ਜਗੁਰਪਤ ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਚਦੀਕਣ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ  : "ਓਨਓ੍ਹਨੇ
ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਵਬੇਖ ਕਲਆ ਹਗੈ ! ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਵਬੇਖ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਲਰੋਗ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਹਗੁਨਰ'ਤਬੇ ਸਿਕਾਢਦੀ ਮਪੱ ਕਕਾਰਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਕਾਢਦੀ ਤਰਦੀਫ
ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥" ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਉਡਕਾਰਦੀ ਮਕਾਰਨਦੀ ਸ਼ਗੁਰਨ ਕਦੀਤਸਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਉਡਕਾਰਦੀ ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਦੀ ਧਰਤਦੀ'ਤਬੇ ਇਕ
ਚਦੀਜ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਕਰੋਈ ਕਬਆਨ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਆਮ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਚਭੌਂਕ ਨਨੇ  । ਉੱਪਰ ਥਪੱ ਲਬੇ  ਪਜੰਜਕਾਹ ਤਹ ਸਿਤਸਰ ਜਸਾਂ ਸਿਦੌ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ
ਜਮਦੀਨ'ਤਹ ਉਚਚ੍ਚਬੇ ਅਤਬੇ ਜਰਨਰਤ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਇਹ ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਬੇ ਸਿਫਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਦਰੋ ਤਗੜਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ
ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਹ ਫੜਓ੍ਹ ਕਲਆ ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਲਗੈ  ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਛਕਾਲਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਵਦੀਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਇਕ ਵਕਾਰ'ਚ ॥ ਕਜਹ ਕਕਧਰਬੇ ਓਹ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ
ਤਸਾਂ ਓਹ ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਦਗੁਗਨਨੇ  ਤਬੇਜ ਚਲਬੇ  ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਪਰ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਦਬੇ ਵਜਨ ਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਹਦੌਲਬੇ  ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਕਬਮਕਾਰ 'ਤਬੇ ਕਸਿਰ ਚਕਰਕਾਉਂਦਕਾ
ਹਰੋਇਆ ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਇਸਿ ਤਬੇਜ ਦਦੌੜ'ਤਹ ਖਗੁਸ਼ ਹਰੋਏ ਕਬਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਰਖ ਸਿਕਕਆ । ਭਕਾਵਵ ਹਬੇਠਸਾਂ ਧਰਤਦੀ ਦਕਾ ਨਜਕਾਰਕਾ ਓਨਸ਼੍ਹੂ
ਡਰਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਛਕਾਲ ਦਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਜਰੋਰ ਦਬੇ ਝਟਕਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਮਨਜੰ ਹ'ਚ ਕਲਆਓਨ ਡਹਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਰਕਾਖਕਾ ਕਦਬੇ ਦਪਖਸ ਦਬੇ
ਉੱਪਰ ਲਗੈ  ਚੜਦਕਾ ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਸਿਭ'ਤਹ ਉਚਚ੍ਚਦੀ ਪਤਲਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਵਜਨ ਹਬੇਠ ਮਗੁੜ ਤਗੁੜ ਕਬੇ ਕੜਕ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ।
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਖਜੰਗ ਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਹਵਕਾ'ਚ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ'ਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦਬੇ ਅਤਬੇ ਅਗਲਬੇ ਦਪਖਸ ਦਦੀਆਆਂ ਹਬੇਠਲਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਫੜਓ੍ਹ ਲਮੈਂਦਬੇ
॥ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਓਹ ਸ਼ਸਾਂਤ ਹਕਰਆ ਭਕਰਆ ਜਜੰਗਲ ਕਈ ਮਦੀਲਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਦਨਰ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਜਵਵ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਜਹਕਾਜ 'ਤਬੇ ਲਜੰ ਮਦੀ
ਬਪੱ ਲਦੀ'ਤਬੇ ਚੜਕਬੇ ਕਈ ਮਦੀਲਸਾਂ ਦਨਰ ਤਕ ਸਿਮਗੁਜੰ ਦਰ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਪਤਸਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਨਜੰ ਹ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਡ ਮਕਾਰਦਬੇ । ਅਤਬੇ
ਓਹ'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਰੋ ਰਕਾਖਬੇ ਫਬੇਰ ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ ਉਤਰ ਆਓਂਦਬੇ ॥ ਸਿਰੋ । ਨਪੱ ਠਦਕਾ ਕਫਰਦਕਾ ਤਰੋੜ ਭਨਸ਼੍ਨ ਕਰਦਕਾ ਖਹ ਖਹ ਕਰਦਕਾ'ਤਬੇ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਕਾ
ਹਰੋਇਆ । ਪਨਰਕਾ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਬਦੀਲਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਕਗੈਦਦੀ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਦਪਖਸਦੀ ਰਸਿਸਬੇ ਛਕਾਣਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

The next thing he remembered was feeling hands on his legs and arms—hard,
strong, little hands—and then a swash of branches in his face, and then he was
staring down through the swaying boughs as Baloo woke the jungle with his deep
cries and Bagheera bounded up the trunk with every tooth bared. The Bandar-log
howled with triumph and scuffled away to the upper branches where Bagheera
dared not follow, shouting:  "He has noticed us!  Bagheera has noticed us.  All the
Jungle-People admire us for our skill  and our cunning."  Then they began their
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flight; and the flight of the Monkey-People through tree-land is one of the things
nobody can describe. They have their regular roads and crossroads, up hills and
down hills, all laid out from fifty to seventy or a hundred feet above ground, and
by these they can travel even at night if necessary. Two of the strongest monkeys
caught  Mowgli  under the  arms and swung off with him through the  treetops,
twenty feet at a bound. Had they been alone they could have gone twice as fast, but
the boy's weight held them back. Sick and giddy as Mowgli was he could not help
enjoying the wild rush, though the glimpses of earth far down below frightened
him, and the terrible check and jerk at the end of the swing over nothing but
empty air brought his heart between his teeth. His escort would rush him up a
tree till he felt the thinnest topmost branches crackle and bend under them, and
then with a cough and a whoop would fling themselves into the air outward and
downward, and bring up, hanging by their hands or their feet to the lower limbs
of the next tree. Sometimes he could see for miles and miles across the still green
jungle, as a man on the top of a mast can see for miles across the sea, and then the
branches and leaves would lash him across the face, and he and his two guards
would be almost down to earth again. So, bounding and crashing and whooping
and yelling, the whole tribe of Bandar-log swept along the tree-roads with Mowgli
their prisoner.

ਕਗੁਝ ਵਕਸ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਡਰ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਕਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਫਬੇਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਆ ਕਗਆ ਪਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ
ਹਪੱਥ ਪਗੈਰ ਮਕਾਰਨ ਨਕਾਲਹ  ਚਜੰ ਗਕਾ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਓਹ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ ਲਗ ਕਪਆ ॥ ਸਿਭ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਭਕਾਪੱਲਨ ਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਤਸਾਂਈ ਸਿਗੁਨਨੇ ਹਕਾ
ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾਉਣਕਾ ਜਰਨਰਦੀ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ । ਕਜਸਿ ਰਫਸਕਾਰ ਨਕਾਲ ਬਸਾਂਦਰ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਰੋਸਿਸ ਬਹਗੁਤ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਛਗੁਟ
ਜਕਾਣਗਬੇ ॥ ਥਪੱਲਬੇ  ਵਬੇਖਨਕਾ ਕਫਜਨਲ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਉੱਪਰਦੀ ਕਹਪੱ ਸਿਕਾ ਹਦੀ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਦਨਰ ਨਦੀਲਬੇ
ਅਸਿਮਕਾਨ ਵਲ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਰਣ ਜਰੋ ਹਗੈ ਬਕਾਜ ਓਹ ਕਤਕੜਮਬਕਾਜਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ ਜਜੰ ਗਲ 'ਤਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ
ਚਦੀਜਸਾਂ ਦਬੇ ਮਰਨ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਰਣ ਨਨੇ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰ ਕਗੁਝ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਲਏ ਚਪੱਲਬੇ  ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਸਿਦੌ 'ਕਗੁ ਗਜ
ਉੱਡ ਕਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਗਇਆ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਭਕਾਰ ਖਕਾਣ ਜਰੋਗਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਰੋਕਬੇ
ਸਿਦੀਟਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਦਪਖਸਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਕਖਕਚਚ੍ਚਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਗੁਕਣਆ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਬਕਾਜਸਾਂ ਦਦੀ
ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਕਕ "ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਦਰੋਵਸਾਂ ਦਕਾ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਨ ਹਗੈ ਤਬੇਰਕਾ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਕਾ ॥" ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਲਕਹਰਸਾਂ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਦਬੇ ਨਨੇ ੜਓ੍ਹਬੇ
ਆਨ ਪਇਆਆਂ  । ਪਰ ਰਣ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਐਣ ਮਦੌਕਬੇ'ਤਬੇ ਅਗਲਬੇ  ਦਪਖਸ'ਤਬੇ ਸਿਜੰ ਭਕਾਕਲਆ'ਤਬੇ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਭਨਰਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਫਬੇਰ ਉੱਪਰ
ਆਓਂਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ॥ "ਮਬੇਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਲਗਕਾ ਦਬੇ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਚਦੀਬੋੱਕਕਆ ॥ "ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਲ ਦਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ
ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਦਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਸੀਂ ॥"

For a time he was afraid of being dropped. Then he grew angry but knew better
than to struggle, and then he began to think. The first thing was to send back word
to Baloo  and Bagheera,  for,  at  the pace the monkeys  were going,  he knew his
friends would be left far behind. It was useless to look down, for he could only see
the topsides of the branches, so he stared upward and saw, far away in the blue,
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Rann the Kite balancing and wheeling as he kept watch over the jungle waiting for
things to die. Rann saw that the monkeys were carrying something, and dropped a
few hundred yards to find out whether their load was good to eat. He whistled
with surprise when he saw Mowgli being dragged up to a treetop and heard him
give the Kite call for—"We be of one blood, thou and I." The waves of the branches
closed over the boy, but Rann balanced away to the next tree in time to see the
little brown face come up again. "Mark my trail!" Mowgli shouted. "Tell Baloo of the
Seeonee Pack and Bagheera of the Council Rock."

"ਕਕਓ੍ਹਧਬੇ ਵਪੱ ਲਹ  ਦਪੱ ਸਿਸਾਂ । ਭਰਕਾ ?" ਰਣ ਨਨੇ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਪਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ਜਰਨਰ ਸਿਦੀ ॥

"In whose name, Brother?" Rann had never seen Mowgli before, though of course
he had heard of him.

"ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ਡਪੱ ਡਨ ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਆਖਦਬੇ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ! ਮਬੇਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਲਗਕਾ ਦਬੇ !"

"Mowgli, the Frog. Man-cub they call me! Mark my trail!"

ਆਖਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚਦੀਕ ਮਕਾਰਕਬੇ ਬਰੋਲਬੇ  ਗਏ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਹਵਕਾ'ਚ ਉਛਕਾਪੱਕਲਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਰਣ ਨਨੇ  ਹਕਾਮਦੀ ਭਰਦੀ ਅਤਬੇ ਉਚਚ੍ਚਦੀ
ਉਡਕਾਰਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ ਇਕ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਕਣ ਬਰਕਾਬਰ ਨਜਰ ਆਓਣ ਲਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਹਦੀ ਕਟਕਕਆ ਕਰਹਕਾ
। ਅਪਨਦੀ ਦਨਰਬਦੀਨਦੀ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਕਾਲ ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਬੇ ਕਹਲਰੋਰਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਰਕਾਖਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ ॥

The last words were shrieked as he was being swung through the air, but Rann
nodded and rose up till he looked no bigger than a speck of dust, and there he
hung, watching with his telescope eyes the swaying of the treetops as Mowgli's
escort whirled along.

"ਓਹ ਬਹਗੁਤਕਾ ਦਨਰ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ।" ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਦਬਕਾਓਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਓਹ ਕਪੱ ਮ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਨਨੇ  ਫਗੈਸਿਲਕਾ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਨਵਵ ਕਪੱ ਮਸਾਂ'ਚ ਟਜੰਗ ਅੜਕਾਉਨਦੀ ਹਦੀ ਕਪੱ ਮ ਹਗੈ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰ।  ਜਬੇ ਮਬੇਰਦੀ ਕਰੋਈ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ
ਠਦੀਕ ਹਗੈ ਤਬੇ । ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਨਨਜੰ  ਆਪਬੇ ਗਲਬੇ  ਪਕਾਇਆ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਪੱਲਨ ਕਰੋਈ ਅਨਕਾੜਦੀ ਨਹਸੀਂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ । ਕਜਵਵ ਕਕ ਮਗੈਨਨਜੰ
ਪਤਕਾ ਹਗੈ । ਬਕਰਦੀਆਆਂ'ਤਹ ਕਗੁਝ ਵਪੱ ਧ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"They never go far," he said with a chuckle. "They never do what they set out to do.
Always pecking at new things are the Bandar-log. This time, if I have any eye-
sight, they have pecked down trouble for themselves, for Baloo is no fledgling and
Bagheera can, as I know, kill more than goats."

ਸਿਰੋ ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਪੱ ਪ ਕਬੇ । ਅਪਨਨੇ  ਖਜੰ ਭਸਾਂ'ਤਬੇ ਡਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਇਜੰਤਜਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥
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So he rocked on his wings, his feet gathered up under him, and waited.

ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਨਨਜੰ  । ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਪਕਾਗਲ ਹਰੋ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਜੰਝ ਚੜਓ੍ਹ ਕਗਆ ਕਜਵਵ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਚਕੜਓ੍ਹਆ ।
ਪਰ ਪਤਲਦੀਆਆਂ ਕਮਜਰੋਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਭਕਾਰ ਹਬੇਠ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਗਇਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਫਸਿਲ ਪਇਆ । 'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਦਪਖਸ ਦਦੀ ਛਲ
ਨਕਾਲ ਭਰ ਗਏ ॥

Meantime,  Baloo  and  Bagheera  were  furious  with  rage  and  grief.  Bagheera
climbed as he had never climbed before, but the thin branches broke beneath his
weight, and he slipped down, his claws full of bark.

"ਤਨਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਕਓਂ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ?" ਓਹ ਕਬਚਕਾਰਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ'ਤਬੇ ਗਰਕਜਆ । ਜਰੋ ਕਕ ਬਬੇਢਜੰ ਗਦੀ ਦਗੁੜਕਦੀ ਚਕਾਲ
ਚਲ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਇਸਿ ਆਸਿ ਕਵਚ ਕਕ ਓਹ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਜਕਾ ਘਬੇਰਨਗਕਾ ॥ "ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਘਸਿਗੁਪੱ ਨ ਮਕਾਰਕਬੇ ਅਧ ਮਕਰਆ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਦੀ ਲਰੋੜ ਸਿਦੀ
ਜਬੇ ਤਨਜੰ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਖਬਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ?"

"Why didst thou not warn the man-cub?" he roared to poor Baloo, who had set off at
a clumsy trot in the hope of overtaking the monkeys. "What was the use of half
slaying him with blows if thou didst not warn him?"

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰਰੋ ! ਛਬੇਤਸਦੀ ! ਅਸਿਸੀਂ - ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਫੜਓ੍ਹ ਲਇਏ !" ਭਕਾਪੱਲਨ ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹਕਾ ਹਰੋ ਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"Haste! O haste! We—we may catch them yet!" Baloo panted.

"ਇਸਿ ਰਫਸਕਾਰ ਨਕਾਲ ! ਇਕ ਜਖਮਦੀ ਗਉ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਥਪੱ ਕਬੇਗਦੀ ॥ ਕਨਨਜੰ ਨ ਦਬੇ ਉਸਿਤਕਾਦ - ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਵਕਾਕਲਆ - ਇਕ ਮਦੀਲ
ਉਪਪੱਰ ਥਪੱਲਬੇ  ਦਬੇ ਗਬੇੜਬੇ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਫਕਾੜ ਕਬੇ ਰਪੱ ਖ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥ ਬਗੈਹ ਜਕਾ'ਤਬੇ ਸਿਰੋਚ ! ਇਕ ਮਨਸਿਨਬਕਾ ਬਨਕਾ ॥ ਇਹ ਸਿਮਸਾਂ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਨ ਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ
॥ ਜਬੇਕਰ ਅਸਿਸੀਂ ਬਹਗੁਤਕਾ ਨਨੇ ੜਬੇ ਚਲਬੇ ਗਏ'ਤਬੇ ਓਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥"

"At that speed! It would not tire a wounded cow. Teacher of the Law—cub-beater—a
mile of that rolling to and fro would burst thee open. Sit still and think! Make a
plan. This is no time for chasing. They may drop him if we follow too close."

"ਓਹ ਹਰੋ ! ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਹਕਾਲਬੇ  ਤਸਾਂਈ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਭਦੀ ਕਦਤਸਕਾ ਹਰੋਣਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਥਪੱ ਕ ਗਏ ਹਰੋਣਬੇ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਣ
ਇਤਬਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ? ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਚਪੱ ਮਕਗਦਹੜ ਮਬੇਰਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ! ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਕਾਲਦੀਆਆਂ ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਖਕਾਣ ਨਨਜੰ  ਦਬੇ ! ਮਗੈਨਨਜੰ  ਜਜੰਗਲਦੀ ਸ਼ਕਹਦ
ਦਦੀ ਮਪੱ ਖਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਮਖਦੀਲ'ਚ ਰਰੋਲ ਤਕਾਕਕ ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਡਜੰਗ ਨਕਾਲ ਮਰ ਸਿਕਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਲਪੱ ਕੜਬਪੱਘਬੇ ਨਕਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਦਬੇ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ
ਸਿਭ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਮਜੰ ਦਭਕਾਗਦੀ ਕਰਛ ਹਸਾਂ ! ਓਹ ਹਰੋ ! ਮਗੁਗਲਦੀ । ਮਗੁਗਲਦੀ ! ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਕਾ ਕਸਿਰ ਭਨਜੰ ਣ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ
ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਕਓਂ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ? ਹਗੁਣ ਸ਼ਕਾਇਦ ਅਜ ਦਕਾ ਸਿਬਕ ਮਮੈਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਦਲਰੋ  ਕਦਮਕਾਗ'ਚਹ ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਰੋਣਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਚਰੋਣਵਵ
ਸ਼ਬਦਸਾਂ ਦਬੇ ਕਬਨਕਾ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਪੱਲਓ੍ਹਕਾ ਹਰੋਣਕਾ ॥"
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"Arrula! Whoo! They may have dropped him already, being tired of carrying him.
Who can trust the Bandar-log? Put dead bats on my head! Give me black bones to
eat! Roll me into the hives of the wild bees that I may be stung to death, and bury
me with the Hyaena, for I am most miserable of bears! Arulala! Wahooa! O Mowgli,
Mowgli! Why did I not warn thee against the Monkey-Folk instead of breaking thy
head? Now perhaps I may have knocked the day's lesson out of his mind, and he
will be alone in the jungle without the Master Words."

ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਪਜੰਜਬੇ ਕਪੱ ਨਸਾਂ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਬੇ ਅਤਬੇ ਕਲਟਕਬੇ ਕਸਿਸਿਕਣ ਲਗ ਕਪਆ ॥

Baloo clasped his paws over his ears and rolled to and fro moaning.

"ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਸਿਕਾਰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਹਲਬੇ  ਠਦੀਕ ਠਦੀਕ ਦਪੱ ਸਿਬੇ ਸਿਦੀ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਬੜਦੀ ਬਬੇਸਿਬਰਦੀ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਭਕਾਪੱਲਨ !
ਨਸਾਂ ਤਨਜੰ  ਕਕਸਿਬੇ ਦਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਤਬੇਰਦੀ ਕਰੋਈ ਯਕਾਪੱਦਕਾਸ਼ਸ ਹਗੈ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਕਦੀ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਬੇਗਕਾ ਜਬੇ ਮਮੈਂ । ਕਕਾਲਕਾ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ। ਇਪੱ ਕਦੀ ਸਿਬੇਹਬੇ ਵਸਾਂਗ
ਕਗੁਜੰ ਡਲ ਮਕਾਰ ਲਵਸਾਂ । 'ਤਬੇ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਸਾਂ ?"

"At  least  he  gave  me all  the  Words  correctly  a  little  time  ago,"  said  Bagheera
impatiently. "Baloo, thou hast neither memory nor respect. What would the jungle
think if I, the Black Panther, curled myself up like Ikki the Porcupine, and howled?"

"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਦੀ ਪਰਵਕਾਹ ਕਕ ਸਿਕਾਰਕਾ ਜਜੰਗਲ ਕਦੀ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਨਗਕਾ ? ਓਹ ਸ਼ਕਾਇਦ ਹਗੁਣ ਤਕ ਮਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਹਰੋਣਕਾ ॥"

"What do I care what the jungle thinks? He may be dead by now."

"ਜਸਾਂ ਤਬੇ ਓਹ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਖਬੇਡ ਖਬੇਡ ਕਵਚ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਦਬੇਣ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਆਲਸਿ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਮਕਾਰ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਣ । ਮਗੈਨਨਜੰ  ਆਦਮਦੀ
ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ'ਤਹ ਕਰੋਈ ਡਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਚਜੰਗਕਾ ਕਸਿਪੱ ਕਖਆ ਹਰੋਇਆ ਅਤਬੇ ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਸਿਭ ਤਹ ਵਪੱ ਢਦੀ ਗਪੱਲ ਇਹ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ
ਕਰੋਲ ਓਹ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਜਹੜਦੀਆਆਂ ਸਿਕਾਰਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਡਰਕਾ ਦਵਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ॥ ਮਗਰ(ਅਤਬੇ ਇਹ ਇਕ ਵਪੱ ਢਦੀ ਬਦਦੀ ਹਗੈ) ਓਹ ਬਸਾਂਦਰ
ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਅਸਿਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਓਹ । ਕਕਓਂਕਕ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  । ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਡਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ॥" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ
ਅਪਨਕਾ ਅਗਲਕਾ ਪਜੰਜਕਾ ਬੜਦੀ ਸਿਰੋਚ ਕਵਚ ਪਗੈ ਕਬੇ ਚਕਟਟ੍ਟਿਆ ॥

"Unless and until they drop him from the branches in sport, or kill him out of
idleness, I have no fear for the man-cub. He is wise and well taught, and above all
he has the eyes that make the Jungle-People afraid. But (and it is a great evil) he is
in the power of the Bandar-log, and they, because they live in trees, have no fear of
any of our people." Bagheera licked one forepaw thoughtfully.

"ਮਨਰਖ ਹਸਾਂ ਮਮੈਂ ! ਓਹ । ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ । ਭਨਰਕਾ । ਜੜਓ੍ਹਸਾਂ ਖਰੋਦਨ ਵਕਾਲਕਾ ਮਨਰਖ ਹਸਾਂ ਮਮੈਂ ।" ਇਕ ਝਟਕਬੇ'ਚ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਹਰੋਕਬੇ । ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । "ਇਹ
ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ ਜਰੋ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਹਕਾਥਦੀ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ : 'ਹਰ ਕਰੋਈ ਕਕਸਿਬੇ ਇਕ ਚਦੀਜ'ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਹਗੈ' ਅਤਬੇ ਓਹ । ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ । 'ਕਕਾ' ਪਪੱਥਰਸਾਂ ਦਬੇ
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ਸਿਪੱ ਪ'ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਅਸਿਕਾਨਦੀ ਨਕਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜਓ੍ਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਓਹ ਲਰੋ ਬੋੱਕਦੀ ॥ ਓਹ ਜਵਕਾਨ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਚਰੋਰਦੀ
ਕਰ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਨਸਾਂਉ ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਉਨ ਭਰ ਨਕਾਲ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਦਗੁਸ਼ਟ੍ਟਿ ਪਨਛ ਠਜੰ ਡਦੀ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਚਲਰੋ ਕਕਾ ਕਰੋਲ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥"

"Fool that I am! Oh, fat, brown, root-digging fool that I am," said Baloo, uncoiling
himself with a jerk, "it is true what Hathi the Wild Elephant says: `To each his
own fear'; and they, the Bandar-log, fear Kaa the Rock Snake. He can climb as well
as they can. He steals the young monkeys in the night. The whisper of his name
makes their wicked tails cold. Let us go to Kaa."

"ਓਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਦੀ ਕਰਬੇਗਕਾ ? ਓਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਬਦੀਲਬੇ  ਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਪਗੈਰਸਾਂ ਦਬੇ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ - ਅਤਬੇ ਸਿਭ ਤਹ ਮਨਹਨਸਿ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਵਕਾਲਕਾ
।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"What will he do for us? He is not of our tribe, being footless—and with most evil
eyes," said Bagheera.

"ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਬਹਗੁਤ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਹਗੈ ॥ ਸਿਭ ਤਹ ਵਪੱ ਧ । ਕਕ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਹਦੀ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਬੜਦੀ ਉਮਦੀਦ
ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਈ ਬਕਰਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਰ ॥"

"He is  very old and very cunning.  Above all,  he is  always hungry,"  said Baloo
hopefully. "Promise him many goats."

"ਓਹ ਇਕ ਵਕਾਰ ਖਕਾਣ'ਤਹ ਬਕਾਦ ਪਨਰਕਾ ਇਕ ਮਹਦੀਨਕਾ ਸਿਰੋਘੈੰਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਸ਼ਕਾਇਦ ਸਿਭੌਂ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ । ਭਕਾਵਵ ਓਹ ਜਕਾਕਗਗ੍ਗਿਆ ਹਰੋਵਬੇ ਫਬੇਰ ਕਦੀ
ਕਕ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਆਪ ਹਦੀ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਬਕਰਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਬੇ ?" ਬਘਦੀਰਕਾ । ਜਰੋ ਕਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਕਜਆਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਜਕਾਣਦਕਾ । ਕਗੁਦਰਤਦੀ ਸ਼ਪੱ ਕਦੀ
ਸਿਦੀ ॥

"He sleeps for a full month after he has once eaten. He may be asleep now, and
even were he awake what if he would rather kill his own goats?" Bagheera, who did
not know much about Kaa, was naturally suspicious.

"ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ । ਤਨਜੰ  ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਕਪੱ ਠਨੇ  । ਪਗੁਰਕਾਣਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ । ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸਿਮਝਕਾਉਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਬੇ ਹਸਾਂ ॥" ਇਪੱਥਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਭਨਰਕਾ ਮਰੋਢਕਾ
ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਰਜੰਗ ਉਡ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਸਿਦੀ । ਤਵਦਗੁਏ ਨਕਾਲ ਰਗ੍ਗਿਕੜਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਚਪੱ ਲ ਪਏ ਕਕਾ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਬੇ ਅਜਗਰ ਦਦੀ ਤਲਕਾਸ਼'ਚ ॥ 

"Then in that case, thou and I together, old hunter, might make him see reason."
Here Baloo rubbed his faded brown shoulder against the Panther, and they went
off to look for Kaa the Rock Python.

ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਓਹ ਇਕ ਤਤਸਬੇ ਤਨਨੇਂ 'ਤਬੇ ਲਜੰ ਮਕਾ ਕਪਆ ਦਗੁਪਕਹਰ ਦਦੀ ਧਗੁਪੱ ਪ ਸਿਬੇਕਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਕਮਕਲਆ । ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਸਿਰੋਹਣਦੀ ਨਵਸੀਂ ਖਪੱਲ ਨਨਜੰ
ਕਨਹਕਾਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਪਛਲਬੇ  ਦਪੱ ਸਿ ਕਦਨਸਾਂ'ਤਹ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਚਮੜਦੀ ਲਕਾਹਗੁਣ'ਤਹ ਬਕਾਦ ਅਰਕਾਮ ਫਰਮਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ।
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ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਸ਼ਕਾਨਦਕਾਰ ਸਿਦੀ-  ਅਪਨਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ  ਫਦੀਨਨੇ  ਨਪੱ ਕ ਵਰਗਕਾ ਕਸਿਰ ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ ਤਬੇਜਦੀ ਨਕਾਲ ਮਕਾਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਅਪਨਕਾ ਤਦੀਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿਕਾ ਸ਼ਰਦੀਰ ਮਰਰੋੜ ਕਬੇ ਗਜੰ ਢਸਾਂ ਪਕਾ ਅਤਬੇ ਟਬੇਢਕਾ ਵਸੀਂਗਕਾ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਓਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਰਕਾਤ ਦਬੇ ਭਰੋਜਨ ਦਕਾ
ਕਖਆਲ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥

They found him stretched out on a warm ledge in the afternoon sun, admiring his
beautiful new coat, for he had been in retirement for the last ten days changing
his skin, and now he was very splendid—darting his big blunt-nosed head along
the ground, and twisting the thirty feet of his body into fantastic knots and curves,
and licking his lips as he thought of his dinner to come.

"ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਖਕਾਧਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਅਪਨਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਜਕਾਕਹਰ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਜਦਹ ਹਦੀ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਰੋਹਣਦੀ ਕਚਤਕਬਰਦੀ ਭਨਰਦੀ'ਤਬੇ ਪਦੀਲਦੀ
ਚਮੜਦੀ ਵਬੇਖਦੀ ॥ "ਖਬਰਦਕਾਰ ਰਹਸੀਂ । ਬਘਦੀਕਰਆ ! ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਦਸਿਨਕਾ ਥਰੋੜਕਾ ਘਟਟ੍ਟਿ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ । ਜਦਹ ਭਦੀ ਇਹ ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹਗੁਦਸਾਂ
ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਫਗੁਰਤਦੀ ਨਕਾਲ ਵਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"He  has  not  eaten,"  said  Baloo,  with  a  grunt  of  relief,  as  soon  as  he  saw the
beautifully mottled brown and yellow jacket. "Be careful, Bagheera! He is always a
little blind after he has changed his skin, and very quick to strike."

ਕਕਾ ਇਕ ਜਹਰਦੀਲਕਾ ਸਿਪੱ ਪ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ - ਸਿਚਚ੍ਚਕਾਈ ਇਹ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਜਹਰਦੀਲਬੇ  ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਬਗੁਜਕਦਲ
ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਸਿਦੀ - ਮਗਰ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ ਘਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਕਵਚ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਇਕ ਵਕਾਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਕਕਸਿਬੇ ਨਨਜੰ  ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਕਹਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ
ਹਰੋਰ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ !" ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੁਪੱ ਠਸਾਂ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਦਬੇ ਹਰੋਏ ਚਦੀਕਕਆ ॥ ਅਪਨਨੇ  ਕਕਸਿਮ ਦਬੇ
ਬਕਾਕਦੀ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਵਸਾਂਗ ਕਕਾ ਭਦੀ ਬਰੋਲਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਪਕਹਲਸਾਂ ਸਿਦਹ ਲਈ ਲਗਕਾਈ ਅਵਕਾਜ ਨਨਜੰ  ਨਹਸੀਂ ਸਿਗੁਕਣਆ ॥ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਸਿਰ ਨਦੀਵਸਾਂ ਕਰਕਬੇ
ਕਗੁਜੰ ਡਲਦੀ ਮਕਾਰ ਲਈ । ਅਤਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਹਕਾਦਸਿਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥

Kaa  was  not  a  poison  snake—in  fact  he  rather  despised  the  poison  snakes  as
cowards—but his strength lay in his hug, and when he had once lapped his huge
coils round anybody there was no more to be said. "Good hunting!" cried Baloo,
sitting up on his haunches. Like all snakes of his breed Kaa was rather deaf, and
did not hear the call at first. Then he curled up ready for any accident, his head
lowered.

"ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਸਿਭ ਦਕਾ ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਉਏ । ਭਕਾਪੱਲਨ । ਤਨਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਕਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਮੈਂ ? ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਹਰੋਵਬੇ । ਬਘਦੀਰਬੇ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਇਕ ਨਨਜੰ  ਭਰੋਜਨ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਕਕਸਿਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਖਬਰ ਹਗੈ ? ਇਕ ਕਹਰਣਦੀ ਹਗੁਣਬੇ । ਜਸਾਂ
ਫਬੇਰ ਇਕ ਜਵਕਾਨ ਕਹਰਣ ਹਦੀ ਸਿਹਦੀ ? ਮਮੈਂ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਖਕਾਪੱਲਦੀ ਹਸਾਂ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਕ ਇਕ ਸਿਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਖਨਹ ॥"

"Good hunting for us all," he answered. "Oho, Baloo, what dost thou do here? Good
hunting, Bagheera. One of us at least needs food. Is there any news of game afoot?
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A doe now, or even a young buck? I am as empty as a dried well."

"ਅਸਿਸੀਂ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਬਬੇਪਰਵਕਾਹਦੀ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਕਕਾ
॥ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਗੈ ॥

"We are hunting," said Baloo carelessly. He knew that you must not hurry Kaa. He is
too big.

"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਨਕਾਲ ਆਓਣ ਦਦੀ ਇਜਕਾਜ਼ਤ ਦਬੇਓ ।" ਕਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਇਕ ਘਸਿਗੁਪੱ ਨ ਘਟਟ੍ਟਿ ਜਸਾਂ ਵਪੱ ਧ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਲਈ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ।
ਬਘਦੀਰਬੇ ਜਸਾਂ ਭਕਾਪੱਲਨ । ਪਰ ਮਮੈਂਨਨਜੰ  - ਮਮੈਂਨਨਜੰ  ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਹਦੀ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਈ ਕਦਨਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲਪੱ ਕੜ ਦਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਕਰਨਕਾ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਧਦੀ
ਰਕਾਤ ਤਸਾਂਈ ਚੜਓ੍ਹਨਕਾ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਕਨਬੋੱਕਬੇ ਕਜਹਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਦਬੇ ਕਮਲਨ ਦਦੀ ਉਮਦੀਦ'ਚ ॥ ਪਪੱ ਸ਼ਕਾ ! ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਹ ਨਹਸੀਂ ਰਹਦੀਆਆਂ
ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਜਵਕਾਨ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿੜਦੀਆਆਂ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ॥"

"Give me permission to come with you," said Kaa. "A blow more or less is nothing
to thee, Bagheera or Baloo, but I—I have to wait and wait for days in a wood-path
and climb half a night on the mere chance of a young ape. Psshaw! The branches
are not what they were when I was young. Rotten twigs and dry boughs are they
all."

"ਸ਼ਕਾਇਦ ਤਬੇਰਬੇ ਬਹਗੁਤਬੇ ਵਜਨ ਦਕਾ ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਨਕਾਲ ਕਗੁਝ ਤਕਾਲਗੁਪੱ ਕ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"Maybe thy great weight has something to do with the matter," said Baloo.

"ਓਹ ਮਬੇਰਦੀ ਲਜੰ ਬਕਾਈ ਠਦੀਕ ਠਕਾਕ ਹਗੈ - ਠਦੀਕ ਠਕਾਕ ਹਗੈ ।" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਥਰੋੜਓ੍ਹਬੇ ਗਗੁਰਨਰ ਨਕਾਲ ਬਰੋਕਲਆ ॥ ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਪੱ ਭ ਲਈ । ਇਸਿ ਨਵਸੀਂ
ਉਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਰੋਈ ਲਪੱ ਕੜ ਦਕਾ ਕਸਿਨਰ ਹਗੈ ॥ ਮਗੈ ਕਪਛਲਬੇ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਬੇ ਦਦੌਰਕਾਨ ਕਡਗਦਕਾ ਕਡਗਦਕਾ ਬਕਚਆ - ਮਬੇਰਬੇ ਕਫਸਿਲਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਨਨੇ
ਕਕਓਂਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਪਨਛ ਨਨੇ  ਦਪਖਸ ਨਨਜੰ  ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਫਕੜਆ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ।  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਉਠਕਾ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਭਗੈੜਬੇ
ਨਕਾਉਂਆਆਂ ਨਕਾਲ ਬਗੁਲਕਾਇਆ ॥"

"I am a fair length—a fair length," said Kaa with a little pride. "But for all that, it is
the fault of this new-grown timber. I came very near to falling on my last hunt—
very near indeed—and the noise of my slipping, for my tail was not tight wrapped
around the tree, waked the Bandar-log, and they called me most evil names."

"ਕਬਨਸਾਂ ਪਗੈਰਸਾਂ ਵਕਾਲਕਾ । ਪਦੀਲਕਾ ਗਡਰੋਇਆ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਕਹਕਾ । ਕਜਵਵ ਕਕ ਕਗੁਝ ਯਕਾਦ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥

"Footless,  yellow earth-worm,"  said  Bagheera  under  his  whiskers,  as  though he
were trying to remember something.
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"ਸਿ ਸਿ ਸਿ ! ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਇਹ ਕਕਹ ਕਬੇ ਬਗੁਲਕਾਇਆ ਹਗੈ ?" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"Sssss! Have they ever called me that?" said Kaa.

"ਕਗੁਝ ਇਜੰ ਝ ਹਦੀ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਕਕਹਆ ਸਿਦੀ ਕਪਛਲਦੀ ਪਨਰਨਮਕਾਸਿਦੀ ਨਨਜੰ  । ਮਗਰ ਅਸਿਸੀਂ ਗਦੌਰ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ॥ ਓਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਕਕਹਣਗਬੇ - ਭਸਾਂਵਬੇ
ਤਬੇਰਬੇ ਪਨਰਬੇ ਦਜੰ ਦ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਜਕਾਣ । ਅਤਬੇ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਇਕ ਬਚਚ੍ਚਬੇ'ਤਹ ਵਪੱ ਧ ਨਕਾਲ ਵਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਪਗੈਣਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ(ਓਹ ਬਬੇਸ਼ਕ ਬਬੇਸ਼ਰਮ ਲਰੋਗ ਹਣ ।
ਇਹ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ) - ਕਕਓਂਕਕ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਬਕਰਬੇ ਦਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਸਾਂ' ਤਹ ਡਰ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ । ਬਘਦੀਰਕਾ ਬੜਦੀ ਕਮਠਕਾਸਿ ਨਕਾਲ ਬਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

"Something of that kind it was that they shouted to us last moon, but we never
noticed them. They will say anything—even that thou hast lost all thy teeth, and
wilt not face anything bigger than a kid, because (they are indeed shameless, these
Bandar-log)—because  thou  art  afraid  of  the  he-goat's  horns,"  Bagheera  went  on
sweetly.

ਹਗੁਣ ਇਕ ਸਿਪੱ ਪ । ਖਕਾਸਿ ਕਰ ਕਬੇ ਕਕਾ ਵਰਗਕਾ ਚਤਰ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਅਜਗਰ । ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਹਦੀ ਜਕਾਕਹਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾਇਆ ਹਰੋਇਆ
ਹਗੈ । ਪਰ ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਕਾ ਦਬੇ ਗਲਬੇ  ਦਬੇ ਦਹਵਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਵਢਦੀਆਆਂ ਕਨਗਲਣ ਵਕਾਲਦੀਆਆਂ ਮਕਾਸਿ ਪਬੇਸ਼ਦੀਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਫੜਕਦਬੇ'ਤਬੇ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਰੋਏ
ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

Now a snake, especially a wary old python like Kaa, very seldom shows that he is
angry, but Baloo and Bagheera could see the big swallowing muscles on either side
of Kaa's throat ripple and bulge.

"ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਬਦਲ ਲਈ ਹਗੈ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਜਦਹ ਮਗੈ ਸਿਨਰਜ ਹਬੇਠ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਕਲਆ ਮਮੈਂ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਦਪਖਸਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਕਣਆ ॥"

"The Bandar-log have shifted their grounds," he said quietly. "When I came up into
the sun today I heard them whooping among the tree-tops."

"ਅਸਿਸੀਂ - ਅਸਿਸੀਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਹਗੁਣ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਪਰ ਲਫਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਅਟਕ ਗਏ । ਕਕਓਂਕਕ
ਇਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਯਕਾਦ'ਚ ਪਕਹਲਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚਹ ਕਰੋਈ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਗਪੱਲ ਬਕਾਰਬੇ ਕਦਲਚਸ੍ਪਦੀ ਕਵਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ
॥

"It—it is the Bandar-log that we follow now," said Baloo, but the words stuck in his
throat, for that was the first time in his memory that one of the Jungle-People had
owned to being interested in the doings of the monkeys.

"ਕਬਨਕਾ ਕਕਸਿਬੇ ਸ਼ਕ ਦਦੀ ਗਗੁਜੰ ਜਕਾਇਸ਼ ਦਬੇ ਇਹ ਕਰੋਈ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਨਕਾ ਦਰੋ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ -
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ਸਿਰਦਕਾਰਸਾਂ ਦਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਜਜੰਗਲ'ਚ । ਮਮੈਂ ਪਨਰਬੇ ਦਕਾਵਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ - ਕਕ ਮਮੈਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਠਦੀਕ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ।"
ਕਕਾ ਨਨੇ  ਬੜਬੇ ਇਪੱਜ਼ਤ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਕਜਵਵ ਓਹ ਕਜਕਗਆਸਿਕਾ ਨਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਕਲਆ ॥

"Beyond doubt then it is no small thing that takes two such hunters—leaders in
their  own  jungle  I  am  certain—on  the  trail  of  the  Bandar-log,"  Kaa  replied
courteously, as he swelled with curiosity.

"ਬਬੇਸ਼ਕ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋਇਆ । "ਮਮੈਂ ਇਕ ਬਗੁਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਅਤਬੇ ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਦਕਾ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ
ਬੜਕਾ ਮਨਰਖ ਉਸਿਤਕਾਦ ਹਰੋਣ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਪੱ ਥਬੇ -"

"Indeed," Baloo began, "I  am no more than the old and sometimes very foolish
Teacher of the Law to the Seeonee wolf-cubs, and Bagheera here—"

"ਬਘਦੀਰਕਾ ਹਗੈ ।" ਕਕਾਲਬੇ  ਤਵਦਗੁਏ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਜਬਕਾੜਕਾ ਝਟਟ੍ਟਿ ਬਜੰ ਦ ਹਰੋ ਕਗਆ ਕਕਓਂਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਹਲਦੀਮਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀ ਸਿਦੀ ॥
"ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਇਹ ਹਗੈ । ਕਕਾ ॥ ਓਹ ਮਬੇਵਬੇ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਅਤਬੇ ਤਕਾੜਸਾਂ ਦਬੇ ਪਤਸਬੇ ਚਰੋਰਸਾਂ ਨਨੇ  ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਸ਼ਕਾਇਦ ਕਜਸਿ
ਬਕਾਰਬੇ ਤਨਜੰ  ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਦੀ ਹਰੋਣਕਾ । ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

"Is Bagheera," said the Black Panther, and his jaws shut with a snap, for he did not
believe in being humble. "The trouble is this, Kaa. Those nut-stealers and pickers of
palm leaves have stolen away our man-cub of whom thou hast perhaps heard."

"ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਕਦੀ ਕਰੋਲਹ  ਕਗੁਝ ਖਬਰ ਸਿਗੁਣਦੀ ਸਿਦੀ(ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਜੰ ਡਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਢਦੀਠ ਬਨਕਾ ਕਦਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ ) ਕਕ ਕਕਸਿਬੇ ਆਦਮਦੀ - ਕਜਹਦੀ - ਚਦੀਜ ਨਨਜੰ  ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ
ਦਲ'ਚ ਸ਼ਕਾਕਮਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ ਹਗੈ । ਪਰ ਮਮੈਂ ਯਕਦੀਨ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ॥ ਇਪੱ ਕਦੀ ਸਿਗੁਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਈਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਇਆ
ਹਗੈ ॥"

"I heard some news from Ikki (his quills make him presumptuous) of a man-thing
that was entered into a wolf pack, but I did not believe. Ikki is full of stories half
heard and very badly told."

"ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ।"  ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥
"ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ'ਚਹ ਸਿਭ ਤਹ ਵਧਦੀਆ'ਤਬੇ ਸਿਭ ਤਹ ਬਹਕਾਦਰ - ਮਬੇਰਕਾ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਖ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਕਾ ਨਸਾਂਉ ਸਿਕਾਰਬੇ ਜਜੰਗਲਸਾਂ'ਚ
ਮਸ਼ਹਨਰ ਕਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ । ਮਮੈਂ - ਅਸਿਸੀਂ - ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਆਰ ਕਰਦਬੇ ਹਸਾਂ । ਕਕਾ ॥"

"But it is true. He is such a man-cub as never was," said Baloo. "The best and wisest
and boldest of man-cubs—my own pupil, who shall make the name of Baloo famous
through all the jungles; and besides, I—we—love him, Kaa."
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"ਸ਼ਤਚ੍ਚ ! ਸ਼ਤਚ੍ਚ !" ਕਕਾ ਨਨੇ  । ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਗੈਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਹਬੇ ਕਕ ਕਪਆਰ ਕਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਕਕਾਫਦੀ ਕਕਪੱ ਸਿਬੇ ਹਣ ਮਗੈ
ਕਕਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ - ॥"

"Ts! Ts!" said Kaa, weaving his head to and fro. "I also have known what love is.
There are tales I could tell that—"

"ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਸਿਕਾਫ ਸਿਗੁਥਰਦੀ ਰਕਾਤ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਹਗੈ ਜਦਹ ਅਸਿਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਰਪੱਜਬੇ ਹਰੋਇਏ । 'ਤਬੇ ਤਰਦੀਫ ਠਦੀਕ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਕਰ ਸਿਕਕਏ ।"
ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਜਲਹਦੀ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੁਣ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਥਸਾਂ'ਚ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ
ਸਿਕਾਰਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚਹ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਕਕਾ ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨੇਂ  ॥"

"That need a clear night when we are all well fed to praise properly," said Bagheera
quickly. "Our man-cub is in the hands of the Bandar-log now, and we know that of
all the Jungle-People they fear Kaa alone."

"ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਮਬੇਰਬੇ ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਰੋਲ ਚਜੰ ਗਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਬੜਬੜਬੇ । ਮਨਰਖ । ਅਕਭਮਕਾਨਦੀ - ਅਕਭਮਕਾਨਦੀ ।
ਮਨਰਖ । ਅਤਬੇ ਬੜਬੜਬੇ ਨਨੇ  । ਬਸਾਂਦਰ ॥ ਮਗਰ ਇਕ ਆਦਮਦੀ - ਕਜਹਦੀ - ਚਦੀਜ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਥਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਕਕਸਿਮਤ ਵਕਾਲਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋ
ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਓਹ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਕਪੱ ਠਨੇ  ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਅਪੱ ਕ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ਅਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਦਬੇ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਓਹ ਅਪੱ ਧਬੇ ਕਦਨ ਤਸਾਂਈ ਇਕ
ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਕਫਰਦਬੇ ਨਨੇ  । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਕਗੁਝ ਜਰਨਰਦੀ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨਗਬੇ ਅਤਬੇ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਰੋ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਰ ਕਦਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਉਸਿ ਆਦਮਦੀ - ਕਜਹਦੀ
- ਚਦੀਜ'ਤਹ ਸਿੜਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ॥ ਓਹ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਕਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ 'ਪਦੀਲਦੀ ਮਪੱ ਛਦੀ' ਹਮੈਂ ਕਕ ਨਹਸੀਂ ?"

"They fear me alone. They have good reason," said Kaa. "Chattering, foolish, vain—
vain, foolish, and chattering, are the monkeys. But a man-thing in their hands is in
no good luck. They grow tired of the nuts they pick, and throw them down. They
carry a branch half a day, meaning to do great things with it, and then they snap
it in two. That man-thing is not to be envied. They called me also—`yellow fish'
was it not?"

"ਗਡ - ਗਡ - ਗਡਰੋਇਆ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਕਨ ਕਕਹਕਾ । "ਅਤਬੇ ਹਰੋਰ ਬਹਗੁਤ ਕਗੁਝ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਸ਼ਰਮ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਦਕਾ ॥"

"Worm—worm—earth-worm,"  said  Bagheera,  "as  well  as  other  things  which  I
cannot now say for shame."

"ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਦਪੱ ਸਿਨਕਾ ਜਰਨਰਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਕਕਵਵ ਅਪਨਨੇ  ਮਕਾਕਲਕ ਦਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਬਰੋਲਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਹ - ਸਿਪੱ ਪ ! ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਭਗੁਪੱ ਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਯਕਾਦਹਕਾਸ਼ਸ ਦਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਹਗੁਣ । ਓਹ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਲਗੈਕਬੇ ਕਕਪੱ ਧਰ ਚਲਬੇ ਗਏ ਨਨੇ  ?"

"We must remind them to speak well of their master. Aaa-ssp! We must help their
wandering memories. Now, whither went they with the cub?"
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"ਕਸਿਰਫ ਜਜੰਗਲ ਨਨਜੰ  ਹਦੀ ਇਹ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਕਖਆਲ ਨਕਾਲ । ਸਿਨਰਜ ਡਗੁਪੱ ਬਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਪਕਾਸਿਬੇ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਸਿਦੀ
ਕਕ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਰੋਣਕਾ । ਕਕਾ ॥"

"The jungle alone knows. Toward the sunset, I believe," said Baloo. "We had thought
that thou wouldst know, Kaa."

"ਮਮੈਂਨਨਜੰ  ? ਕਕਵਵ ? ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਾਬਨ ਕਰ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਸਾਂ ਜਦਹ ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ ਰਕਾਹ ਪਗੈ ਜਕਾਣ । ਪਰ ਮਮੈਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ
। ਜਸਾਂ ਡਪੱ ਡਨਆਆਂ ਦਕਾ - ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਪਕਾਣਦੀ ਪਦੀਣ ਵਕਾਲਦੀ ਛਪੜਦੀ'ਤਬੇ ਹਰਦੀ ਗਜੰਦਗਦੀ ਦਕਾ ॥"

"I? How? I take them when they come in my way, but I do not hunt the Bandar-log,
or frogs—or green scum on a water-hole, for that matter."

"ਉਤਸਬੇ ! ਉਤਸਬੇ । ਉਤਸਬੇ । ਉਤਸਬੇ ! ਕਹਪੱ ਲਰੋ  ! ਇਪੱਲਰੋ ! ਇਪੱਲਰੋ ਉੱਪਰ ਵਬੇਖ । ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ ਦਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ !"

"Up, Up! Up, Up! Hillo! Illo! Illo, look up, Baloo of the Seeonee Wolf Pack!"

ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਉਤਸਬੇ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਅਵਕਾਜ ਕਕਪੱ ਥਹ ਆਈ । ਅਤਬੇ ਓਥਬੇ ਰਣ ਬਕਾਜ ਸਿਦੀ । ਸਿਨਰਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉੱਪਰ ਨਨਜੰ  ਮਗੁੜਬੇ ਹਰੋਏ
ਖਜੰ ਭਸਾਂ'ਤਬੇ ਚਮਕ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਰਣ ਦਕਾ ਸਿਦੌਣ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਹਰੋ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਕਾਰਕਾ ਜਜੰਗਲ ਛਕਾਨ ਮਕਾਕਰਆ 'ਤਬੇ ਸਿਜੰਘਣਬੇ ਜਜੰ ਗਲ
ਕਰਕਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਕਆ ॥

Baloo looked up to see where the voice came from, and there was Rann the Kite,
sweeping down with the sun shining on the upturned flanges of his wings. It was
near Rann's bedtime, but he had ranged all over the jungle looking for the Bear
and had missed him in the thick foliage.

"ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"What is it?" said Baloo.

"ਮਮੈਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿ ਕਦਆਆਂ ॥ ਮਗੈ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਨਦਦੀ ਪਕਾਰ ਬਸਾਂਦਰ ਸ਼ਕਹਰ -ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਵਪੱਲ ਲਗੈ  ਗਏ ਨਨੇ  ॥ ਓਹ ਓਥਬੇ ਇਕ ਰਕਾਤ । ਜਸਾਂ ਦਪੱ ਸਿ ਰਕਾਤਸਾਂ ਜਸਾਂ ਇਕ ਘਜੰਟਕਾ ਕਰਹ
ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਮਮੈਂ ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਰਕਾਤ ਦਬੇ ਵਬੇਲਬੇ  ਜਰਕਾ ਕਨਗਕਾਹ ਰਪੱ ਖਣ ॥ ਇਹ ਮਬੇਰਕਾ ਸਿਗੁਨਨੇ ਹਕਾ ਹਗੈ॥  ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਹਰੋਵਬੇ।  ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਭ ਨਨਜੰ  !"

"I have seen Mowgli among the Bandar-log. He bade me tell you. I watched. The
Bandar-log have taken him beyond the river to the monkey city—to the Cold Lairs.
They may stay there for a night, or ten nights, or an hour. I have told the bats to
watch through the dark time. That is my message. Good hunting, all you below!"
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"ਬਹਗੁਤ ਸਿਕਾਰਕਾ ਭਰੋਜਨ ਅਤਬੇ ਡਨਜੰ ਘਦੀ ਨਦੀਜੰਦ ਆਵਬੇ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਰਣ ।"  ਬਘਦੀਰਕਾ ਚਦੀਕਕਆ ॥ "ਅਗਲਬੇ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਸ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਯਕਾਦ
ਰਖਸਾਂਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਦੀ ਕਸਿਰਫ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਚਕਾ ਕਬੇ ਰਖਸਾਂਗਕਾ । ਓਹ ਬਕਾਜਸਾਂ'ਚਹ ਬਕਾਜ !"

"Full gorge and a deep sleep to you, Rann," cried Bagheera. "I will remember thee
in my next kill, and put aside the head for thee alone, O best of kites!"

"ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਨਜੰ  ਚਰੋਣਵਬੇ ਸ਼ਬਦ ਯਕਾਦ ਰਹਬੇ ॥ ਮਮੈਂ ਭਦੀ ਕਗੁਝ ਘਟਟ੍ਟਿ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ।" ਅਤਬੇ ਰਣ ਨਨੇ
ਉੱਪਰ ਗਰੋਲ ਚਪੱਕਰ ਕਪੱ ਕਢਆ'ਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਲਓ੍ਹਣਬੇ ਵਪੱ ਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ ॥
"It is nothing. It is nothing. The boy held the Master Word. I could have done no
less," and Rann circled up again to his roost.

"ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਜਬਕਾਨ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਣਦੀ ਨਹਸੀਂ ਭਗੁਪੱ ਲਦੀ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਬੜਬੇ ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਨੇ  ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਬੇ
ਸ਼ਬਦ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਬੇ ਓਦਹ ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਘਸਿਦੀਕਟਟ੍ਟਿਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ !"

"He has not forgotten to use his tongue," said Baloo with a chuckle of pride. "To
think of one so young remembering the Master Word for the birds too while he
was being pulled across trees!"

"ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਇਹ ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਭਕਰਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਪਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਬੜਕਾ ਫਪੱ ਖਰ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ
ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"It was most firmly driven into him," said Bagheera. "But I am proud of him, and
now we must go to the Cold Lairs."

ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਸਿਭ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ । ਪਰ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਕਦਬੇ ਓੱਧਰ ਗਏ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ
ਓਹ ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ਦਰਅਸਿਲ ਓਹ ਪਗੁਰਕਾਨਕਾ ਉਜਕੜਆ ਹਰੋਇਆ ਸ਼ਕਹਰ ਸਿਦੀ । ਗਗੁਮ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ 'ਚ ਦਕਬਆ
ਹਰੋਇਆ । ਅਤਬੇ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਘਟਟ੍ਟਿ ਹਦੀ ਓਹ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਦਬੇ ਆਦਮਦੀ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਜਜੰਗਲਦੀ ਸਿਨਰ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰ
ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ਪਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਕਬਦੀਲਬੇ  ਕਦਦੀ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਬਸਾਂਦਰ ਓਥਬੇ ਰਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਕ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਕਹਕਾ ਜਕਾ
ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਕਕਧਰਬੇ ਹਰੋਰ ਰਕਹਣ ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਖਗੁਦਹਕਾਰ ਜਕਾਨਵਰ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਨਜਰ 'ਚ ਨਹਦੀ ਆਵਬੇਗਕਾ ਕਸਿਰਫ ਸਿਰੋਬੋੱਕਬੇ ਦਬੇ ਸਿਮਬੇ ਨਨਜੰ
ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ । ਜਦਹ ਅਪੱ ਧ ਪਚਦਹਦੀਆਆਂ ਛਪੜਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਤਲਕਾਉਆਆਂ'ਚ ਮਕਾੜਕਾ'ਕ ਪਕਾਣਦੀ ਬਕਚਚ੍ਚਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥

They all knew where that place was, but few of the Jungle People ever went there,
because what they called the Cold Lairs was an old deserted city, lost and buried in
the jungle, and beasts seldom use a place that men have once used. The wild boar
will, but the hunting tribes do not. Besides, the monkeys lived there as much as
they could be said to live anywhere, and no self-respecting animal would come
within eyeshot of it except in times of drought, when the half-ruined tanks and
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reservoirs held a little water.

"ਇਹ ਪਨਰਦੀ ਰਫਸਕਾਰ ਨਕਾਲ - ਅਪੱਧਦੀ ਰਕਾਤ ਦਕਾ ਸਿਫਰ ਹਗੈ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਬੜਕਾ ਸਿਜੰਜਦੀਦਕਾ ਲਗ ਕਰਆ ਸਿਦੀ ॥ "ਮਮੈਂ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਛਬੇਤਸਦੀ ਤਹ ਛਬੇਤਸਦੀ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ।" ਬੜਕਾ ਉਤਕਾਵਲਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"It is half a night's journey—at full speed," said Bagheera, and Baloo looked very
serious. "I will go as fast as I can," he said anxiously.

"ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਤਬੇਰਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰਨ ਦਦੀ ਜਗੁਰਪਤ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਦੀ ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਚਲ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਛਬੇਤਸਦੀ ਪਗੈਰ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਣਬੇ ਚਕਾਕਹਦਬੇ ਨਨੇ  -
ਕਕਾ'ਤਬੇ ਮਗੈਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ॥"

"We dare not wait for thee. Follow, Baloo. We must go on the quick-foot—Kaa and I."

"ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੈਰ ਹਰੋਣ ਜਸਾਂ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ । ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਚਕਾਰਹ ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਦਮ ਕਮਲਕਾ ਕਬੇ ਚਲ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ।" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਥਰੋੜਦੀ ਦਬੇਰ ਬਕਾਦ ਕਕਹਕਾ ॥
ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਇਕ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਦੀਤਸਦੀ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰਨ ਦਦੀ । ਪਰ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਸਿਕਾਹ ਫਗੁਲ ਕਗਆ 'ਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬਗੈਠਨਕਾ ਪਗੈ ਕਗਆ । 'ਤਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਦਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਛਪੱ ਡ
ਕਬੇ ਟਗੁਰ ਪਏ ਕਕ ਓਹ ਬਕਾਦ'ਚ ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਛਬੇਤਸਦੀ ਛਬੇਤਸਦੀ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ ਚਕਾਲ'ਚ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਵਧਣ ਲਗ ਕਪਆ ॥ ਕਕਾ ਨਨੇ  ਕਗੁਝ
ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਕਾ । ਪਰ । ਇਜੰ ਝ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲਗ ਕਪਆ ਕਜਵਵ ਸ਼ਕਾਇਦ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਰਦਕਾ । ਵਪੱ ਢਕਾ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਪੱ ਪ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਹਰ
ਕਦਮ ਬਰਕਾਬਰ ਕਰਹਕਾ ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਇਕ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਚਰੋਈ'ਤਬੇ ਪਪਜੰ ਚਬੇ । ਬਘਦੀਰਕਾ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਵਪੱ ਧ ਕਗਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਛਕਾਲਕਾ ਮਕਾਰਦੀਆਆਂ ਜਦਹ
ਕਕ ਕਕਾ ਤਗੈਕਰਆ । ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਸਿਰ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬੇ ਦਰੋ ਪਗੈਰ ਪਕਾਣਦੀ 'ਤਹ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਰੜਬੇ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਕਕਾ ਨਨੇ  ਦਨਰਦੀ ਬਰਕਾਬਰ
ਕਰ ਲਈ ॥

"Feet or no feet, I can keep abreast of all thy four," said Kaa shortly. Baloo made one
effort to hurry, but had to sit down panting, and so they left him to come on later,
while Bagheera hurried forward, at  the quick panther-canter.  Kaa said nothing,
but, strive as Bagheera might, the huge Rock-python held level with him. When
they came to a hill stream, Bagheera gained, because he bounded across while Kaa
swam, his head and two feet of his neck clearing the water, but on level ground
Kaa made up the distance.

"ਉਸਿ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਕਾਲਬੇ  ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਜਕਾਦ ਕਰਵਕਾਇਆ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਜਦਹ ਕਤਪਕਕਾਲਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ ।
"ਤਨਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਦੌਲਦੀ ਚਪੱ ਲਣ ਵਕਾਲਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ !"

"By the Broken Lock that freed me," said Bagheera, when twilight had fallen, "thou
art no slow goer!"

"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਖ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ।" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਨਕਾਲਬੇ  । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਚਤਕਬਰਕਾ ਡਪੱ ਡਨ ਕਕਹਕਾ ॥"
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"I am hungry," said Kaa. "Besides, they called me speckled frog."

"ਕਦੀੜਕਾ - ਗਡਰੋਇਆ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਹ ਪਗੈਰ ਤਸਾਂਈ ਪਦੀਲਕਾ ॥"
"Worm—earth-worm, and yellow to boot."

"ਹਰ ਕਰੋਈ  ॥ ਚਲਰੋ  ਅਸਿਸੀਂ ਚਪੱ ਕਲਏ ।"  ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਪਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਕਾ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਜਮਦੀਨ'ਚ ਗਪੱਡ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ  । ਤਬੇ
ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਡਰੋਲ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਭ ਤਹ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਲਪੱ ਭਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਡਕਟਆ ਰਓ੍ਹਵਬੇ ॥

"All one. Let us go on," and Kaa seemed to pour himself along the ground, finding
the shortest road with his steady eyes, and keeping to it.

ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ'ਚ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਗ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਨਹਸੀਂ ਸਿਰੋਚ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਨਜੰ  ਗਰਕ ਹਰੋਏ ਸ਼ਕਹਰ'ਚ
ਕਲਆਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਕਾਲ ਬਹਗੁਤ ਖਗੁਸ਼ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨਦੀ ਸ਼ਕਹਰ ਇਸਿ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ
ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਭਕਾਵਵ ਇਹ ਕਸਿਰਫ ਖਜੰਡਓ੍ਹਰ ਸਿਦੀ ਇਹ ਬੜਕਾ ਕਨਰਕਾਲਕਾ 'ਤਬੇ ਸ਼ਕਾਨਦਕਾਰ ਜਕਾਪਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਕਕਸਿਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਨਨੇ  ਇਹ ਬਹਗੁਤ
ਪਕਹਲਸਾਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਦਬੇ ਉਤਸਬੇ  ਬਨਵਕਾਇਆ ਸਿਦੀ ॥ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਬੇ ਰਸਿਸਬੇ  ਤਲਕਾਸ਼ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ  ਬਰਬਕਾਦ ਹਰੋਏ
ਦਰਵਕਾਕਜਆਆਂ ਵਲ ਜਕਾਓਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਲਪੱ ਕੜ ਦਦੀਆਆਂ ਆਖਰਦੀ ਫਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਘਸਿਬੇ'ਤਬੇ ਜਜੰਗਕਾਲ ਦਬੇ ਖਕਾਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਬਕਜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਲਟਕਦੀਆਆਂ
ਸਿਦੀ ॥ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਚ'ਤਬੇ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਦਪਖਸ ਉਗਗ੍ਗਿ ਆਏ ਸਿਦੀ । ਕਕਲਬੇ  ਦਦੀਆਆਂ ਬਗੁਰਜਦਕਾਰ ਕਜੰ ਧਕਾ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਢਹ'ਤਬੇ ਗਪੱਲ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਵਬੇਲਸਾਂ ਬਗੁਰਜਸਾਂ ਦਦੀ ਕਖੜਕਦੀਆਆਂ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਝਨਲਦਬੇ ਗਗੁਪੱ ਛਬੇ ਬਣਕਬੇ ਕਨਕਲਣ ਡਓ੍ਹਇਆਆਂ ਸਿਦੀ ॥

In the Cold Lairs the Monkey-People were not thinking of Mowgli's friends at all.
They had brought the boy to the Lost City,  and were very much pleased with
themselves for the time. Mowgli had never seen an Indian city before, and though
this was almost a heap of ruins it seemed very wonderful and splendid. Some king
had built it long ago on a little hill. You could still trace the stone causeways that
led up to the ruined gates where the last splinters of wood hung to the worn,
rusted hinges. Trees had grown into and out of the walls; the battlements were
tumbled down and decayed, and wild creepers hung out of the windows of the
towers on the walls in bushy hanging clumps.

ਇਕ ਮਹਕਾਨ ਕਬਨਕਾ ਛਤਸ ਦਕਾ ਮਹਲ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਬੇ ਸਿਰਤਕਾਜ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਵਹਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਸਿਜੰ ਗਮਰਮਰ ਅਤਬੇ ਫਗੁਵਓ੍ਹਕਾਰਬੇ ਫਟਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਲਕਾਲ'ਤਬੇ ਹਰਬੇ ਰਜੰਗਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਪੱ ਣਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਪਪੱਥਰ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ ਹਕਾਥਦੀ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ਘਕਾਹ 'ਤਬੇ ਬਨਕਟਆਆਂ ਨਕਾਲ ਉਪਪੱਰ ਉੱਠਨੇ
ਅਤਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥ ਮਹਲ'ਤਹ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਬਨਕਾ ਛਤਸ ਦਬੇ ਮਕਕਾਨਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਹਦੀ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਪਦਬੇ
ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਖਕਾਲਦੀ ਮਖਦੀਲ ਕਕਾਲਕ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਵਬੇ । ਬਬੇਸ਼ਕਲਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਮਨਰਤ ਹਰੋਇਆ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਦੌਕ ਕਵਚ
ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਗਲਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਨਗੁਕਰਸਾਂ'ਚ ਖਪੱਡਬੇ'ਤਬੇ ਟਰੋਏ ਪਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਦਬੇ ਸਿਕਾਜੰਝਬੇ ਖਨਹ ਹਰੋਇਆ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਜੰ ਦਰਸਾਂ
ਦਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਹਰੋਏ ਗਗੁਜੰ ਬਦ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚਹ ਜਜੰਗਲਦੀ ਅਜੰਞਦੀਰ ਫਗੁਪੱ ਟਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਇਸਿ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਕਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਝ
ਢਰੋਘੈੰਗ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਹ
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ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਪਤਕਾ ਇਮਕਾਰਤਸਾਂ ਕਕਸਿ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਨਕਾਈਆਆਂ ਗਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਜੰ ਝ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨ ॥ ਓਹ ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ ਦਰਬਕਾਰ 'ਚ
ਗਰੋਲ ਘਬੇਰਕਾ ਬਨਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਹ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਚਚਚ੍ਚੜਦੀਆਆਂ ਕਪੱ ਢਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਖਗੁਰਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਝ ਕਵਖਕਾਵਕਾ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕ
ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਹਰੋਣ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਬਨਕਾ ਛਤਸ ਦਬੇ ਘਰਸਾਂ'ਚ ਅਜੰ ਦਰ ਬਕਾਹਰ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀਆਆਂ ਇਟਟ੍ਟਿਸਾਂ'ਤਬੇ ਪਲਸਿਸਰ ਦਬੇ
ਟਗੁਕੜਬੇ ਇਕ ਕਰੋਨਨੇ 'ਚ ਜਮਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਰਹਦਬੇ ਅਤਬੇ ਭਦੀੜ'ਚ ਘਸਿਦੀਟਦਬੇ ਹਰੋਏ ਲੜਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਥਰੋੜਦੀ ਦਬੇਰ ਬਕਾਦ
ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ ਬਕਾਗ ਦਬੇ ਚਬਨਤਕਰਆਆਂ'ਚ ਉੱਪਰ ਖਬੇਬੋੱਡਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਅਤਬੇ ਗਗੁਲਕਾਬ'ਤਬੇ ਸਿਜੰ ਤਕਰਆਆਂ ਦਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਹਲਕਾਉਣ ਲਗਗ੍ਗਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ'ਤਬੇ
ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਹ ਫਗੁਪੱ ਲ'ਤਬੇ ਫਪੱ ਲ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਵਬੇਖਦਬੇ ॥ ਓਹ ਮਹਲ ਦਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਗੁਰਜੰਗਕਾ ਅਤਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਨਓ੍ਹਨੇ ਰਬੇ ਕਮਕਰਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਚਜੰ ਗਦੀ
ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਭਕਾਲਦਬੇ । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਸਿਭ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਯਕਾਦ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਦੀ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਦਰੋ
ਜਸਾਂ ਬਹਗੁਕਤਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ ਬਣਕਾਕਬੇ ਐ ਆਂਵਬੇ ਹਦੀ ਘਗੁਪੱ ਮਦਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਅਤਬੇ ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਕਕ ਓਹ ਇਜੰਝ ਕਰ ਰਹਬੇ ਨਨੇ  ਕਜਵਵ ਆਦਮਦੀ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਓਹ
ਛਪੜਦੀਆਆਂ'ਚਹ ਪਕਾਣਦੀ ਪਦੀਜੰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਨਨਜੰ  ਮਟਮਗੈਲਕਾ ਕਰ ਕਦਜੰ ਦਬੇ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਇਸਿ ਉਤਸਬੇ ਲੜਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਦਲ
ਬਣਕਾਕਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਚਦੀਕਦਬੇ : "ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਵਰਗਕਾ ਅਕਲਮਜੰਦ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਟ'ਤਬੇ ਤਕਾਕਤਵਰ'ਤਬੇ ਕਗੁਲਵਜੰਤ ਦਨਜਕਾ
ਕਰੋਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥" ਅਤਬੇ ਓਹ ਫਬੇਰ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ ਸ਼ਕਹਰ'ਤਹ ਥਕ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਵਕਾਕਪਸਿ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਬੇ
ਚੜਓ੍ਹ ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਇਸਿ ਉੱਮਦੀਦ ਨਕਾਲ ਕਕ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥

A great roofless palace crowned the hill, and the marble of the courtyards and the
fountains was split, and stained with red and green, and the very cobblestones in
the courtyard where the king's elephants used to live had been thrust up and apart
by grasses and young trees. From the palace you could see the rows and rows of
roofless houses that made up the city looking like empty honeycombs filled with
blackness; the shapeless block of stone that had been an idol in the square where
four roads met; the pits and dimples at street corners where the public wells once
stood, and the shattered domes of temples with wild figs sprouting on their sides.
The monkeys called the place their city, and pretended to despise the Jungle-People
because they lived in the forest. And yet they never knew what the buildings were
made for nor how to use them. They would sit in circles on the hall of the king's
council chamber, and scratch for fleas and pretend to be men; or they would run
in and out of the roofless houses and collect pieces of plaster and old bricks in a
corner, and forget where they had hidden them, and fight and cry in scuffling
crowds, and then break off to play up and down the terraces of the king's garden,
where they would shake the rose trees and the oranges in sport to see the fruit and
flowers fall. They explored all the passages and dark tunnels in the palace and the
hundreds of little dark rooms, but they never remembered what they had seen and
what they had not; and so drifted about in ones and twos or crowds telling each
other that they were doing as men did. They drank at the tanks and made the
water  all  muddy,  and  then  they  fought  over  it,  and  then  they  would  all  rush
together in mobs and shout: "There is no one in the jungle so wise and good and
clever and strong and gentle as the Bandar-log." Then all would begin again till
they grew tired of the city and went back to the tree-tops, hoping the Jungle-People
would notice them.
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ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਹਬੇਠ ਕਵਕਦਆ ਪਪਕਾਪਤ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ । ਇਹਰੋ ਕਜਹਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਨਸਾਂ ਤਬੇ ਚਜੰ ਗਦੀ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ
ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਸਿਮਝ ਆਓਂਦਦੀ ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਦਬੇਰ ਦਗੁਪਕਹਰਬੇ ਘਸਿਦੀਟ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਗਏ । ਅਤਬੇ ਸਿਦੌਣ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ
। ਕਜਵਵ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਲਜੰ ਮਬੇ ਸਿਫਰ ਮਗਰਹ ਕਰਦਕਾ । ਓਹ ਹਪੱਥ ਜਰੋੜ ਕਬੇ ਨਚਚ੍ਚਬੇ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਬਬੇਵਕਨਫਦੀ ਭਰਬੇ ਗਕਾਣਬੇ ਗਕਾਏ ॥ ਇਕ
ਬਸਾਂਦਰ ਨਨੇ  ਤਕਰਦੀਰ ਕਦੀਤਸਦੀ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਸਿਕਾਥਦੀਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਅਗਵਕਾ ਕਰ ਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਕਾ ਲਈ ਨਵਸਾਂ
ਇਤਹਕਾਸਿ ਰਕਚਆ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਵਖਕਾਉਗਕਾ ਕਕ ਡਜੰ ਡਦੀਆ ਅਤਬੇ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਆਂਵਬੇ ਬਗੁਣ ਕਬੇ ਬਕਾਕਰਸ਼ ਅਤਬੇ ਠਜੰ ਡ 'ਤਹ
ਬਕਚਚ੍ਚਆ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਗੁਝ ਵਬੇਲਸਾਂ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਬਕਾਹਰ ਕਰਕਬੇ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਲਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨੇ
ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਦੀਤਸਦੀ । ਮਗਰ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਕਮਜੰ ਟਸਾਂ'ਚ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਕਦਲਚਸ੍ਪਦੀ ਖਤਮ ਹਰੋ ਗਈ'ਤਬੇ ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ
ਦਦੀਆਆਂ ਪਨਛਸਾਂ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਲਗ ਪਏ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਉੱਪਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਛਕਾਲਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ । ਖਜੰਗਣ ਲਗ ਪਏ ॥

Mowgli,  who  had  been  trained  under  the  Law  of  the  Jungle,  did  not  like  or
understand this kind of life. The monkeys dragged him into the Cold Lairs late in
the afternoon, and instead of going to sleep, as Mowgli would have done after a
long journey, they joined hands and danced about and sang their foolish songs.
One of the monkeys made a speech and told his companions that Mowgli's capture
marked a new thing in the history of the Bandar-log, for Mowgli was going to show
them how to weave sticks and canes together as a protection against rain and cold.
Mowgli picked up some creepers and began to work them in and out,  and the
monkeys tried to imitate; but in a very few minutes they lost interest and began to
pull their friends' tails or jump up and down on all fours, coughing.

"ਮਮੈਂ ਖਕਾਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਇਸਿ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਇਕ ਅਨਜਕਾਨ ਹਸਾਂ ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਖਕਾਣਕਾ ਲਗੈ  ਕਕ ਆਓ ।
ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ'ਤਬੇ ਜਕਾਣ ਦਦੀ ਇਜਕਾਜ਼ਤ ਕਦਓ ॥"

"I wish to eat," said Mowgli. "I am a stranger in this part of the jungle. Bring me
food, or give me leave to hunt here."

ਵਦੀਹ ਜਸਾਂ ਤਦੀਹ ਬਸਾਂਦਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਬੇਵਬੇ'ਤਬੇ ਪਪਦੀਤਬੇ ਲਗੈਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਲਬੇ  ਗਏ ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਸਿੜਕ'ਤਬੇ ਲੜਣ ਲਗ ਪਏ । ਅਤਬੇ ਜਰੋ ਮਕਾੜਕਾ
ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਫਲ ਦਕਾ ਬਕਚਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਲਗੈਕਬੇ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਇਕ ਵਪੱ ਢਦੀ ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ
ਚਕੜਓ੍ਹਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ'ਤਬੇ ਨਕਾਲਬੇ  ਓਹ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਭਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਗੁਨਸਿਕਾਨ ਸ਼ਕਹਰ'ਚ ਕਰਹ ਕਰਹ ਕਬੇ ਅਣਜਕਾਨਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ
ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਂਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਘਗੁਪੱ ਮ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨੇ  ਭਦੀ ਕਰੋਈ ਜਵਕਾਬ ਨਹਸੀਂ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ
ਕਕ ਓਹ ਬਬੇਸ਼ਕ ਬੜਦੀ ਮਕਾੜਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਕਗਆ ਹਗੈ ॥ "ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਜਰੋ ਭਦੀ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਠਦੀਕ ਹਗੈ
।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਕਨਨਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਕਰੋਈ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਦਹ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ
ਸਿਰਦਕਾਰ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ - ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਸਿਰਫ ਬਬੇਵਕਨਫਦੀ ਭਰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰਨ ਜਰੋਗਬੇ ਹਪੱ ਥ ॥ 'ਤਬੇ ਜਬੇ ਫਬੇਰ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਫਕਾਕਬੇ
ਕਟਟ੍ਟਿਸਾਂ ਜਸਾਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਮਰ ਜਕਾਵਸਾਂ । ਇਹ ਸਿਭ ਮਬੇਰਕਾ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਨਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥ ਮਗਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਜਜੰਗਲ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼
ਕਰਣਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਜਰਨਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਗੁਟਕਾਪਕਾ ਚਕਾੜਨਗਕਾ । ਮਗਰ ਸ਼ਕਾਇਦ ਓਹ ਹਦੀ ਬਓ੍ਹਬੇਤਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ
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ਗਗੁਲਕਾਬ ਦਬੇ ਪਕਤਸਆਆਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਨ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ ॥"

Twenty or thirty monkeys bounded away to bring him nuts and wild pawpaws.
But they fell to fighting on the road, and it was too much trouble to go back with
what was left of the fruit. Mowgli was sore and angry as well as hungry, and he
roamed through the empty city giving the Strangers' Hunting Call from time to
time, but no one answered him, and Mowgli felt that he had reached a very bad
place indeed. "All that Baloo has said about the Bandar-log is true," he thought to
himself. "They have no Law, no Hunting Call, and no leaders—nothing but foolish
words and little picking thievish hands. So if I am starved or killed here, it will be
all my own fault. But I must try to return to my own jungle. Baloo will surely beat
me, but that is better than chasing silly rose leaves with the Bandar-log."

ਹਜਬੇ ਓਹ ਸ਼ਕਹਰ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਕਰੋਲ ਪਗੁਪੱ ਕਜਆ ਹਦੀ ਸਿਦੀ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨੇ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਛਸਾਂ ਕਖਚਚ੍ਚ ਕਲਆ । ਇਹ ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਨਹਸੀਂ ਪਤਕਾ ਕਕ ਓਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਖਗੁਸ਼ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਚਨਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣ ਲਗ ਪਏ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ
ਅਪਨਨੇ  ਦਜੰ ਦ ਭਦੀਚ ਲਏ ਪਰ ਕਕਹਕਾ ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ । ਮਗਰ ਚਦੀਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਚਬਨਤਰਬੇ ਉਤਸਬੇ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਲਕਾਲ
ਪਪੱਥਰ ਦਬੇ ਬਕਾਕਰਸ਼ ਦਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਨਕਾਲ ਅਪੱ ਧ ਭਰਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ ਉਤਸਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਚਬਨਤਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਚ੍ਚਕਕਾਰ ਇਕ ਖਜੰਡਓ੍ਹਰ ਹਰੋਇਆ ਗਰਮਦੀਆਆਂ 'ਚ
ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਸਿਜੰ ਗਮਰਮਰ ਦਕਾ ਘਰ ਸਿਦੀ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਸਿਦੌ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਰ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਰਕਾਣਦੀਆਆਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਣਵਕਾਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ
॥ ਗਗੁਜੰ ਬਦ ਦਦੀ ਅਪੱ ਧਦੀ ਛਤਸ ਬਗੈਹ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਹਲ'ਤਹ ਆਓਣ ਵਕਾਲਕਾ ਸਿਗੁਰਜੰ ਗਦੀ ਰਸਿਸਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਰਕਾਣਦੀਆਆਂ
ਅਜੰ ਦਰ ਦਕਾਖਲ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਸਿਜੰ ਗਮਰਮਰ ਦਦੀਆਆਂ ਜਕਾਲਦੀਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਬਣਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ  -  ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਬੇ ਸਿਰੋਹਣਕਾ
ਕਚਟਟ੍ਟਿਕਾ ਦਗੁਪੱ ਧ ਵਰਗਕਾ ਜਕਾਲਦੀ ਦਕਾ ਕਪੱ ਮ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਰਜੰਗ ਕਬਰਜੰਗਬੇ ਕਦੀਮਤਦੀ ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਹਦੀਰਬੇ ਜੜਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਜਦਹ  ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ  ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ  ਕਪਕਛਓਂ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲਦਕਾ ਸਿਦੀ  ਅਤਬੇ  ਇਸਿ ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ  ਕਪੱ ਮ'ਤਬੇ  ਪਮੈਂਦਕਾ  ਸਿਦੀ  ।  'ਤਬੇ  ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ  ਪਮੈਂਦਦੀਆਆਂ  ਹਰੋਈਆਆਂ
ਪਰਛਸਾਂਈਆਆਂ ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਪਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਾਲਬੇ  ਸ਼ਨਦੀਲ ਉਤਸਬੇ ਕੜਓ੍ਹਕਾਈ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਥਪੱ ਕਕਆ । ਨਦੀਜੰਦ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ । ਅਤਬੇ
ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਹਪੱ ਸਿਣ'ਤਹ ਰਰੋਕ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਕਆ ਜਦਹ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਗ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋ ਗਏ । ਵਦੀਹ ਇਕ ਵਕਾਰ'ਚ । ਇਹ
ਦਪੱਸਿਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਹ ਕਕਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਹਕਾਨ ਅਤਬੇ ਕਸਿਆਣਬੇ ਅਤਬੇ ਤਕਾਕਤਵਰ ਅਤਬੇ ਪਤਵਜੰ ਤ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਮਨਰਖ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ
ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਮਹਕਾਨ ਹਸਾਂ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਅਜਕਾਦ ਹਸਾਂ ॥ ਅਸਿਦੀ ਬਕਚਤਸਰ ਹਸਾਂ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਪਨਰਬੇ ਜਜੰ ਗਲ 'ਚ ਸਿਭ ਤਹ
ਬਕਚਤਸਰ ਲਰੋਗ  ਹਸਾਂ ! ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਭ ਇਹ ਕਕਹ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ । ਸਿਰੋ ਇਹ ਜਰਨਰ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਰੋਣਕਾ ।" ਸਿਕਾਰਬੇ ਚਦੀਕਬੇ ॥ "ਹਗੁਣ ਤਨਜੰ  ਕਕਓਂਕਕ ਨਵਸਾਂ ਸਿਗੁਣਨ
ਵਕਾਲਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਡਦੀ ਗਪੱਲ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਜੰਗਲ -  ਦਬੇ  -  ਲਰੋਕਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਲਗੈਕਬੇ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਭਕਵਖ'ਚ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ'ਤਬੇ ਗਦੌਰ ਕਰ
ਸਿਕਣ । ਅਸਿਸੀਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਉਤਸਮਸਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਸਿਸਾਂਗਬੇ ॥" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਗੁਝ ਇਤਰਕਾਜ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਕਈ ਸਿਰੋ ਬਸਾਂਦਰ
ਚਬਨਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਤਕਰਦੀਰ ਕਰਨ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਤਰਦੀਫ ਕਰਦਬੇ ਸਿਗੁਣਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਪੱ ਠਨੇ  ਹਰੋ ਗਏ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਕਰੋਈ
ਤਕਰਦੀਰ ਕਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਰਗੁਪੱ ਕ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਤਸਾਂ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪੱ ਠਨੇ  ਚਦੀਕਣ ਲਗ ਪਮੈਂਦਬੇ :"ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ । ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਭ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਹਸਾਂ"
॥  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਹਕਾਮਦੀ ਭਰਦੀ ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਝਪਕਕਾਈਆਆਂ । ਅਤਬੇ "ਹਸਾਂ" ਕਕਹਕਾ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਸਿਵਕਾਲ ਪਗੁਪੱ ਕਛਆ । ਅਤਬੇ ਸ਼ਰੋਰ
ਸ਼ਰਕਾਬਬੇ ਨਕਾਲ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਸਿਰ ਚਕਰਕਾ ਕਗਆ ॥ "ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਕਗਦਹੜ ਨਨੇ  ਵਪੱ ਕਢਆ ਹਰੋਣਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਸਿਭ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ
। "ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਪਕਾਗਲਪਨ ਹਗੈ ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਕਦਵਕਾਨਗਦੀ ਹਗੈ । ਪਕਾਗਲਪਨ ॥ ਕਕ ਇਹ ਕਦਬੇ ਸਿਭੌਂਦਬੇ ਨਹਸੀਂ ਨਨੇ  ? ਹਗੁਣ ਇਕ

71



ਬਦਹਲ ਆ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਜੰ ਦਪਆਂਮਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਢਪੱ ਕ ਲਵਬੇਗਕਾ ॥ ਜਬੇਕਰ ਕਕਧਰਬੇ ਇਹ ਵਪੱ ਢਕਾ ਬਦਹਲ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਮਮੈਂ ਨਓ੍ਹਨੇ ਰਬੇ'ਚ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਕਾ ॥ ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਸਾਂ ॥"

No sooner had he walked to the city wall than the monkeys pulled him back, telling
him that he did not know how happy he was,  and pinching him to make him
grateful. He set his teeth and said nothing, but went with the shouting monkeys to
a  terrace  above  the red sandstone  reservoirs  that  were  half-full  of  rain  water.
There was a ruined summer-house of white marble in the center of the terrace,
built for queens dead a hundred years ago. The domed roof had half fallen in and
blocked up the underground passage from the palace by which the queens used to
enter. But the walls were made of screens of marble tracery—beautiful milk-white
fretwork, set with agates and cornelians and jasper and lapis lazuli,  and as the
moon came up behind the hill it shone through the open work, casting shadows on
the  ground  like  black  velvet  embroidery.  Sore,  sleepy,  and  hungry  as  he  was,
Mowgli could not help laughing when the Bandar-log began, twenty at a time, to
tell him how great and wise and strong and gentle they were, and how foolish he
was to wish to leave them. "We are great. We are free. We are wonderful. We are the
most wonderful people in all the jungle! We all say so, and so it must be true," they
shouted.  "Now as you are a new listener and can carry our words back to the
Jungle-People so that they may notice us in future, we will tell you all about our
most excellent selves." Mowgli made no objection, and the monkeys gathered by
hundreds and hundreds on the terrace to listen to their own speakers singing the
praises of the Bandar-log, and whenever a speaker stopped for want of breath they
would all shout together: "This is true; we all say so." Mowgli nodded and blinked,
and said "Yes" when they asked him a question, and his head spun with the noise.
"Tabaqui the Jackal must have bitten all these people," he said to himself, "and now
they have madness. Certainly this is dewanee, the madness. Do they never go to
sleep? Now there is a cloud coming to cover that moon. If it were only a big enough
cloud I might try to run away in the darkness. But I am tired."

ਓਹਦੀ ਬਦਹਲ ਦਰੋ ਚਜੰ ਗਬੇ ਦਰੋਸਿਸ ਸ਼ਕਹਰ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਹਬੇਠ ਇਕ ਗਰਕ ਹਰੋਏ ਟਰੋਏ'ਚ ਵਬੇਖ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਬਘਦੀਰਕਾ ਅਤਬੇ ਕਕਾ । ਇਹ
ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕ ਕਕਨਸ਼੍ਨਬੇ ਖਤਰਨਕਾਕ ਅਤਬੇ ਕਜਆਦਕਾ ਤਦਕਾਦ'ਚ ਸਿਦੀ । ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਰੋਖਮ ਨਹਸੀਂ ਲਗੈਣਸਾਂ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ
ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਨਹਸੀਂ ਲੜਦਬੇ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਇਕ ਜਕਾਨਵਰ ਦਬੇ ਮਗੁਕਕਾਬਲਬੇ  ਸਿਦੌ ਬਸਾਂਦਰ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ । ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ 'ਚ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਲਰੋਗ
ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਪਰਵਕਾਹ ਕਰਦਬੇ ਹਣ ॥

That same cloud was being watched by two good friends in the ruined ditch below
the city wall,  for Bagheera and Kaa,  knowing well how dangerous the Monkey-
People were in large numbers, did not wish to run any risks. The monkeys never
fight unless they are a hundred to one, and few in the jungle care for those odds.
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"ਮਮੈਂ ਪਪੱ ਛਮ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਵਪੱਲ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ।" ਕਕਾ ਫਗੁਪੱ ਸਿਫਗੁਸਿਕਾਇਆ । "ਅਤਬੇ ਢਲਕਾਨ ਦਕਾ ਸਿਹਕਾਰਕਾ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਛਬੇਤਸਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥
ਓਹ ਕਈ ਸਿਦੌ ਨਹਸੀਂ ਮਬੇਰਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਚਪੱ ੜਓ੍ਹਣਗਬੇ । ਮਗਰ -"

"I will go to the west wall," Kaa whispered, "and come down swiftly with the slope
of the ground in my favor. They will not throw themselves upon my back in their
hundreds, but—"

"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਭਕਾਪੱਲਨ ਜਬੇ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਮਗਰ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਜਰੋ ਬਨ ਪਵਬੇ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਜਦਹ ਬਦਹਲ
ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਢਪੱ ਕ ਲਵਬੇਗਕਾ ਮਮੈਂ ਚਬਨਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥ ਓਹ ਓਥਬੇ ਬਕਹ ਕਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ'ਤਬੇ ਕਰੋਈ ਗਰੋਸ਼ਠਦੀ ਕਰਨ ਢਹਬੇ ਨਨੇ  ॥"

"I know it," said Bagheera. "Would that Baloo were here, but we must do what we
can. When that cloud covers the moon I shall go to the terrace. They hold some sort
of council there over the boy."

"ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ ।" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਕਠਨੋ ਰ ਹਰੋਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਕਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਪਪੱਛਮ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਵਪੱ ਲ ਚਕਲਆ ਕਗਆ ॥ ਇਹ
ਸਿਭ ਤਹ ਘਟਟ੍ਟਿ ਖਜੰ ਡਓ੍ਹਰ ਹਰੋਈ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਸਿਪੱ ਪ ਨਨਜੰ  ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਰਸਿਸਕਾ ਲਪੱ ਭਣ ਨਨਜੰ  ਕਕਾਫਦੀ ਸਿਮਸਾਂ ਲਗ ਕਗਆ ॥ ਬਦਹਲ ਨਨੇ
ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਢਪੱ ਕ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਜਦਹ ਇਹ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਕਕ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ  ਹਗੁਣ ਕਦੀ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਦਦੀ ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ
ਚਬਨਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਪਗੈਰ ਰਪੱ ਖਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣਦੀ ॥ ਕਕਾਲਕਾ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ ਢਲਕਾਨ ਉਤਸਬੇ ਕਬਨਕਾ ਕਰੋਈ ਅਵਕਾਜ ਕਦੀਤਸਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਆਇਆ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ
ਵਕਾਰ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ - ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਜਆਦਕਾ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਨ'ਚ ਸਿਮਸਾਂ ਬਰਬਕਾਦ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰਨਕਾ - ਸਿਪੱਜਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ
ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਇਰਦ ਕਗਰਦ ਪਜੰਜਓ੍ਹਕਾ ਜਸਾਂ ਸਿਪੱ ਠ ਦਕਾ ਘਬੇਰਕਾ ਬਣਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਠਨੇ  ਸਿਦੀ ॥ ਓਥਬੇ ਡਪੱ ਰ ਅਤਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ ਪਗੈਣ
ਲਗ ਪਇਆਆਂ। ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਬਘਦੀਰਕਾ ਰਗੁਲਦਬੇ ਅਤਬੇ ਲਤਸਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਸ਼ਰਦੀਰਸਾਂ 'ਤਬੇ ਚਲਦਕਾ ਅੜਜੰਗਕਾ ਖਕਾ ਕਬੇ ਕਡਗ ਕਪਆ ਇਕ ਬਸਾਂਦਰ
ਚਦੀਕਕਆ :"ਇਪੱਥਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਹਦੀ ਹਗੈ ! ਮਕਾਰ ਕਦਓ ! ਮਕਾਰਰੋ ! "ਗਗੁਪੱ ਥਮ ਗਗੁਪੱ ਥਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ । ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਦਬੇ । ਖਰਰੋਚਦਬੇ । ਪਕਾੜਦਬੇ । 'ਤਬੇ ਕਖਚਚ੍ਚਦਬੇ
ਹਰੋਇਆਆਂ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਕਾ ਢਬੇਰ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ ੜਓ੍ਹਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਕਗਆ । ਜਦਹ ਕਕ ਪਜੰਜ ਕਛਹ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਫੜਕਬੇ ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਘਰ ਦਦੀ
ਕਦਵਕਾਰ ਉਤਸਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਘਸਿਦੀਕਟਟ੍ਟਿਆ ਅਤਬੇ ਗਗੁਜੰ ਬਦ'ਚ ਹਰੋਈ ਮਰੋਰਦੀ'ਚ ਧਪੱਕ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਕਸਿਖਕਾਇਏ ਹਰੋਏ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਨਜੰ  ਜਰਨਰ
ਬਹਗੁਤ ਖਰਰੋਚਸਾਂ ਲਗਦਦੀਆਆਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਪਜੰਦਪਸਾਂ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦਕਾ । ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਜੰਝ ਕਡਕਗਗ੍ਗਿਆ ਕਜਵਵ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਉਤਸਕਰਆ ॥

"Good hunting," said Kaa grimly, and glided away to the west wall. That happened
to be the least ruined of any, and the big snake was delayed awhile before he could
find a way up the stones. The cloud hid the moon, and as Mowgli wondered what
would come next he heard Bagheera's light feet on the terrace. The Black Panther
had raced up the slope almost without a sound and was striking—he knew better
than to waste time in biting—right and left among the monkeys, who were seated
round Mowgli in circles fifty and sixty deep. There was a howl of fright and rage,
and then as Bagheera tripped on the rolling kicking bodies beneath him, a monkey
shouted:  "There  is  only one here!  Kill  him!  Kill."  A scuffling mass of  monkeys,
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biting, scratching, tearing, and pulling, closed over Bagheera, while five or six laid
hold of Mowgli,  dragged him up the wall of the summerhouse and pushed him
through the hole of the broken dome. A man-trained boy would have been badly
bruised, for the fall was a good fifteen feet, but Mowgli fell as Baloo had taught him
to fall, and landed on his feet.

"ਇਪੱਥਬੇ ਹਦੀ ਰਕਹ"  ਬਸਾਂਦਰ ਚਦੀਕਬੇ  ।  "ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਨਸਾਂ ਕਸਿਕਟਟ੍ਟਿਏ  । ਅਤਬੇ ਮਗਰਹ ਫਬੇਰ ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ
ਖਬੇਡਸਾਂਗਬੇ - ਜਬੇਕਰ ਜਹਰਦੀਲਬੇ  - ਲਰੋਗ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਜਉਂਦਕਾ ਛਪੱ ਡ ਦਬੇਣ ॥"

"Stay there," shouted the monkeys, "till we have killed thy friends, and later we will
play with thee—if the Poison-People leave thee alive."

"ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਨ ਹਗੈ । ਤਗੁਹਕਾਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ'ਤਬੇ ਜਲਦਦੀ'ਚ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ
ਅਵਕਾਜ ਕਪੱਢਦੀ ॥ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਅਪਨਨੇ  ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਕਨੜਬੇ'ਚ ਸਿਰਸਿਰਕਾਹਟ ਅਤਬੇ ਫਗੁਫਕਕਾਰ ਸਿਗੁਣਦੀ ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਤਸਿਪੱਲਦੀ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਅਵਕਾਜ ਕਪੱ ਢਦੀ ॥

"We be of one blood, ye and I," said Mowgli, quickly giving the Snake's Call. He
could hear rustling and hissing in the rubbish all round him and gave the Call a
second time, to make sure.

"ਬਰਕਾਬਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ! ਫਪੱਨਓ੍ਹ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਦਬੇ !" ਅਪੱਧਬੇ'ਕ ਦਰਜਨ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਨਨੇ  ਹਦੌਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ(ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ'ਚ ਹਰ ਗਪੱ ਰਕ ਹਰੋਈ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਜਲਹਦੀ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਦੀ ਕਰਹਕਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਪਗੁਰਕਾਨਕਾ ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਘਰ ਨਕਾਗਸਾਂ ਨਕਾਲ ਜਦੀ
ਉੱਕਠਆ ਸਿਦੀ) ॥ "ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ ਡਗੁਲਬੇ  ਖੜਕਾ ਕਰਹ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਤਬੇਰਬੇ ਪਗੈਰ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਤਕਲਦੀਫ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ॥"

"Even ssso!  Down hoods all!"  said half  a  dozen low voices (every ruin in India
becomes sooner or later a dwelling place of snakes, and the old summerhouse was
alive with cobras). "Stand still, Little Brother, for thy feet may do us harm."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ  ਡਗੁਲਬੇ  ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਖੜ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ  ਹਰੋਏ ਕਪੱ ਮ'ਚਹ ਝਕਾਤਸਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਣਦਕਾ
ਕਰਹਕਾ ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਘਮਕਾਸਿਕਾਨ ਲੜਕਾਈ -  ਚਦੀਕਸਾਂ  । ਚਟਰਪਟਰ । ਅਤਬੇ ਗਗੁਪੱ ਥਮ ਗਗੁਪੱ ਥਬੇ ਨਨਜੰ  ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਜਦਹ
ਅਪਨਨੇ  ਦਗੁਸ਼ਮਨਕਾ ਦਬੇ ਢਬੇਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਪਛਸਾਂ ਹਟਕਦਆਆਂ ਅਤਬੇ ਨਦੀਵਵ ਹਗੁਜੰ ਕਦਆਆਂ ਅਤਬੇ ਮਗੁਪੱ ੜਕਦਆਆਂ ਤਗੁਪੱ ੜਕਦਆਆਂ ਜਰੋਰਸਾਂ ਦਦੀ ਖਜੰ ਕਘਆ ॥ ਜਦਹ 'ਤਹ
ਓਹ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ । ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰ ਬਘਦੀਰਕਾ ਅਪਨਦੀ ਜਕਾਨ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ ਲੜ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥

Mowgli stood as quietly as he could, peering through the open work and listening
to the furious din of the fight round the Black Panther—the yells and chatterings
and scufflings, and Bagheera's deep, hoarse cough as he backed and bucked and
twisted and plunged under the heaps of his enemies. For the first time since he
was born, Bagheera was fighting for his life.
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"ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ ੜਬੇ ਹਦੀ ਹਰੋਣਕਾ । ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਨਹਸੀਂ ਆ ਸਿਕਦਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ : "ਸਿਰਰੋਵਰ
ਵਲ ਆ ਜਕਾ । ਬਘਦੀਰਬੇ ॥ ਘਗੁਮਬੇਟੜਦੀਆਆਂ ਖਕਾ ਕਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ'ਤਬੇ ਆ ਜਕਾ ॥ ਘਗੁਮਬੇਟੜਦੀਆਆਂ ਖਕਾ ਅਤਬੇ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰ ! ਪਕਾਣਦੀ'ਚ ਆ ਜਕਾ !"

"Baloo must be at hand; Bagheera would not have come alone," Mowgli thought.
And then he called aloud: "To the tank, Bagheera. Roll to the water tanks. Roll and
plunge! Get to the water!"

ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਸਿਗੁਣ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਚਦੀਕ ਨਨੇ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਹਫਨਜ਼ ਹਗੈ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਉਸਿ'ਚ ਨਵਸੀਂ ਕਹਜੰ ਮਪੱ ਤ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ ॥
ਓਹ ਬੜਕਾ ਉਤਕਾਵਲਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਬਣਕਾਉਂਦਕਾ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਚ ਇਜੰਚ ਕਰਕਬੇ । ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਸਿਰਰੋਵਰਸਾਂ ਵਪੱਲ ਟਗੁਰਦੀ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ
ਕਵਚ ਕਵਚ ਚਗੁਪੱ ਪ ਹਰੋਕਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ 'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਗਰਕ ਹਰੋਈ ਕਦਵਕਾਰ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ  ਸਿਭ ਤਹ ਨਨੇ ੜਬੇ ਸਿਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ 'ਤਹ ਫੜਪੱ ਕਦਦੀ
ਹਰੋਈ ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਦੀ ਲੜਕਾਈ ਦਦੀ ਲਲਕਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ॥ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਵਪੱ ਲਹ  ਪਨਰਕਾ ਜਰੋਰ ਲਕਾ ਛਪੱ ਕਡਆ । ਪਰ ਓਹ ਇਸਿਸਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਹਸੀਂ
ਪਗੁਜ ਸਿਕਕਆ ॥ "ਬਘਦੀਰਬੇ ।" ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ "ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਸਾਂ ! ਮਮੈਂ ਚੜਓ੍ਹ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ ! ਮਮੈਂ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ! ਅਹਰੋਰਕਾ ! ਪਪੱਥਰ ਮਬੇਰਬੇ
ਪਗੈਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਫਸਿਲ ਰਹਬੇ ਨਨੇ  ! ਮਬੇਰਬੇ ਆਓਣ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰਰੋ । ਓਹ ਬਦਨਕਾਮ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਹ !" ਓਹ ਛਬੇਤਸਦੀ ਛਬੇਤਸਦੀ ਚਬਨਤਰਬੇ'ਤਬੇ
ਚੜਓ੍ਹ ਕਗਆ ਕਸਿਰਫ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ'ਚ ਗਗੁਜੰ ਮ ਹਰੋਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਪਗੁਪੱ ਕਠਆਆਂ'ਤਬੇ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਸਿਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ
ਅਗਲਬੇ  ਪਗੈਰ ਪਸਿਕਾਰ ਕਬੇ ਕਜਕਨਓ੍ਹ ਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਓਹ ਫੜਓ੍ਹ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਓਕਨਓ੍ਹ ਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਜਪੱ ਫਦੀ ਪਕਾਈ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਫਟਟ੍ਟਿ - ਫਟਟ੍ਟਿ - ਫਟਟ੍ਟਿ ਕਰਕਬੇ
ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਣਕਾ ਸ਼ਗੁਰਨ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਜਵਵ ਪਨਚਪੱ ਕਦੀ ਦਕਾ ਚਪੱ ਕਰ ਥਪਬੇੜਬੇ ਮਕਾਰ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਛਲਕਣ'ਤਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ
ਕਕ ਬਘਦੀਰਕਾ ਲੜਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਰਸਿਸਕਾ ਬਣਕਾਕਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ ਤਸਾਂਈ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਕਗਆ ਹਗੈ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ  ॥
ਤਵਦਗੁਆ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਸਿਰਫ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਸਿਰ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰ ਕਤਜੰ ਨ
ਪਦੌੜਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਡਗੁਜੰ ਕਘਆਈ'ਤਬੇ ਲਕਾਲ ਪਪੱ ਥਰ ਦਦੀਆਆਂ ਪਦੌੜਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਉੱਪਰ ਥਪੱ ਲਬੇ  ਨਚਚ੍ਚਦਬੇ ਹਰੋਏ ਖੜਬੇ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਹਰ ਤਰਫਹ
ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਪਗੈਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ । ਕਜਹ ਓਹ ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਆਓਂਦਕਾ ॥ ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਚਰੋਘੈੰਦਦੀ
ਹਰੋਈ ਠਨੋ ਬੋੱਡਦੀ ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਬੇਬਸਿਦੀ'ਚ ਅਪਨਦੀ ਰਕਖਆ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਈ "ਸਿਕਾਡਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ
ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਨ ਹਗੈ । ਤਗੁਹਕਾਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ'ਚ" ਕਕਓਂਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਵਸ਼ਵਕਾਸਿ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਕਾ ਨਨੇ  ਆਖਰਦੀ ਮਰੋਕਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਪਨਛ ਕਹਲਕਾਈ
ਸਿਦੀ ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਭਦੀ । ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਅਧ ਮਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਚਬਨਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਹਪੱ ਸਿਣ ਤਹ ਨਹਸੀਂ ਰਰੋਕ ਸਿਕਕਆ । ਜਦਹ
ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨਜੰ  ਮਦਦ ਮਜੰਗਦਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ॥

Bagheera heard, and the cry that told him Mowgli was safe gave him new courage.
He worked his way desperately, inch by inch, straight for the reservoirs, halting in
silence. Then from the ruined wall nearest the jungle rose up the rumbling war-
shout of  Baloo.  The old Bear had done his best,  but he could not  come before.
"Bagheera," he shouted, "I am here. I climb! I haste! Ahuwora! The stones slip under
my feet! Wait my coming, O most infamous Bandar-log!" He panted up the terrace
only to disappear to the head in a wave of monkeys, but he threw himself squarely
on his haunches, and, spreading out his forepaws, hugged as many as he could
hold, and then began to hit with a regular bat-bat-bat, like the flipping strokes of a
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paddle wheel. A crash and a splash told Mowgli that Bagheera had fought his way
to  the  tank where  the  monkeys  could  not  follow.  The  Panther  lay  gasping for
breath, his head just out of the water, while the monkeys stood three deep on the
red steps, dancing up and down with rage, ready to spring upon him from all sides
if he came out to help Baloo. It was then that Bagheera lifted up his dripping chin,
and in despair gave the Snake's Call for protection—"We be of one blood, ye and I"—
for  he  believed  that  Kaa  had  turned  tail  at  the  last  minute.  Even  Baloo,  half
smothered under the monkeys on the edge of the terrace, could not help chuckling
as he heard the Black Panther asking for help.

ਕਕਾ ਹਕਾਲਬੇ  ਹਦੀ ਪਪੱ ਛਮ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਤਬੇ ਪਗੁਕਜਆ ਸਿਦੀ। ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਪੱ ਲ ਖਕਾਪੱਧਕਾ ਤਬੇ ਇਕ ਪਰਛਤਸਦੀ ਦਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਟਰੋਏ'ਚ ਕਡਗ ਕਪਆ ॥ ਓਹ
ਅਪਨਦੀ ਫਕਾਏਦਬੇਮਜੰ ਦ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਛਡਣਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਕਗੁਜੰ ਡਲ ਮਕਾਰਬੇ 'ਤਬੇ ਖਰੋਲਓ੍ਹਬੇ  । ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ
ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਗੈਰ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਦਦੀ ਹਕਾਲਤ'ਚ ਨਨੇ  ਕਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥ ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਕਾਲ ਲੜਕਾਈ ਚਲਦਦੀ ਰਹਦੀ । ਬਸਾਂਦਰ
ਸਿਰਰੋਵਰ'ਚ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਚਦੀਕਦਬੇ ਰਹਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਜੰ ਗਨ ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਪਛਓ੍ਹਸਾਂ ਉਡਕਦਆ ਹਰੋਇਆ ਵਪੱ ਢਦੀ ਜਜੰ ਗ ਦਦੀ ਖਬਰ
ਪਨਰਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾਉਂਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਜਦਹ ਤਕ ਕਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਹਕਾਥਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਚਜੰ ਘਕਾਕੜਆ । ਅਤਬੇ । ਦਨਰ ਦਰਕਾਜ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਬੇ ਕਖਪੱ ਲਰਬੇ
ਹਰੋਏ ਦਲ ਦਪਖਸਦੀ - ਰਸਿਕਤਆਆਂ ਥਸਾਂਈ ਠਜੰ ਡਦੀਆ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਅਪਨਨੇ  ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹਸੀਂ ਆਏ । ਅਤਬੇ ਲੜਕਾਈ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਨਨੇ
ਕਈ ਮਦੀਲਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਕਦਨ ਦਬੇ ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਉਠਕਾ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਫਬੇਰ ਕਕਾ ਮਕਾਰਨ ਨਨਜੰ  ਬਬੇਸਿਬਰ । ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ। ਅਤਬੇ ਛਬੇਤਸਦੀ ਆਇਆ ॥ ਇਕ
ਅਜਗਰ ਦਦੀ ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਤਕਾਕਤ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ ਦਬੇ ਵਕਾਰ'ਚ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ ਵਜਨ ਨਕਾਲ ਹਕਾਕਸਿਲ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ  ॥
ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਕ ਨਨੇ ਜਬੇ ਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਭਨਸ਼੍ਨਦਬੇ ਹਰੋਏ ਲਪੱ ਠਨੇ  ਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ  ਇਕ ਹਥਰੋੜਬੇ ਦਕਾ ਕਖਆਲ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਵਜਨ
ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕ ਟਜੰਨ ਹਰੋਵਬੇ । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਠਜੰ ਡਬੇ ਅਤਬੇ ਸ਼ਸਾਂਤ ਕਦਮਕਾਗ ਵਕਾਲਕਾ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਮਗੁਪੱ ਠ 'ਚ ਬਗੈਠਕਾ ਚਲਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ । ਤਸਾਂ ਤਗੁਸਿਦੀ ਸਿਮਝ
ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ਕਕਾ ਕਕਵਵ ਲਗਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਲੜਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਇਕ ਚਕਾਰ ਜਸਾਂ ਪਜੰ ਜ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿਕਾ ਅਜਗਰ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਠਓ੍ਹ ਸਾਂ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਕਾ
ਹਗੈ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਠਦੀਕ ਛਕਾਤਸਦੀ'ਤਬੇ ਵਕਾਰ ਕਰਬੇ । ਅਤਬੇ ਕਕਾ ਤਦੀਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਸਿਦੀ । ਕਜਵਵ ਕਕ ਤਗੁਸਿਦੀ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਦੀ ਹਰੋ ॥ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਪਕਹਲਕਾ ਵਕਾਰ
ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਵਕਾਲਬੇ  ਭਦੀੜ ਦਬੇ ਇਕਦਮ ਕਵਦਰ'ਚ ਸਿਦੀ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰ ਨਨੇ  ਮਨਜੰ ਹ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਕਬੇ ਖਕਾਮਰੋਸ਼ ਕਰ ਕਦਤਸਬੇ । ਅਤਬੇ ਦਨਜਬੇ ਦਦੀ
ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਪਈ ॥ ਬਸਾਂਦਰ "ਕਕਾ ! ਇਹ ਕਕਾ ਹਗੈ ! ਭਪੱਜਰੋ ! ਭਪੱਜਰੋ !" ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਨਓ੍ਹ ਸਿਬੇ ॥

Kaa had only just worked his way over the west wall, landing with a wrench that
dislodged  a  coping  stone  into  the  ditch.  He  had  no  intention  of  losing  any
advantage of the ground, and coiled and uncoiled himself once or twice, to be sure
that every foot of his long body was in working order. All that while the fight with
Baloo went on, and the monkeys yelled in the tank round Bagheera, and Mang the
Bat, flying to and fro, carried the news of the great battle over the jungle, till even
Hathi the Wild Elephant trumpeted, and, far away, scattered bands of the Monkey-
Folk woke and came leaping along the tree-roads to help their comrades in the
Cold Lairs, and the noise of the fight roused all the day birds for miles round.
Then Kaa came straight, quickly, and anxious to kill.  The fighting strength of a
python is in the driving blow of his head backed by all the strength and weight of
his body. If you can imagine a lance, or a battering ram, or a hammer weighing

76



nearly half a ton driven by a cool, quiet mind living in the handle of it, you can
roughly imagine what Kaa was like when he fought. A python four or five feet long
can knock a man down if he hits him fairly in the chest, and Kaa was thirty feet
long, as you know. His first stroke was delivered into the heart of the crowd round
Baloo. It was sent home with shut mouth in silence, and there was no need of a
second. The monkeys scattered with cries of—"Kaa! It is Kaa! Run! Run!"

ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਈ ਪਗੁਸ਼ਤਸਾਂ ਅਪਨਨੇ  ਵਢਬੇਕਰਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣ ਕਬੇ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਵਤਦੀਰਕਾ ਕਰਨ ਨਨਜੰ
ਮਜਬਨਰ ਹਰੋ ਗਈਆਆਂ ਸਿਨ । ਰਕਾਤ ਦਕਾ ਚਰੋਰ । ਜਰੋ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਇਜੰਜ ਕਫਸਿਲ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਚਗੁਪੱ ਪ ਚਪਦੀਤਬੇ ਕਕਾਈ ਉਗਗ੍ਗਿਦਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ
ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਹਦੀ ਸਿਭ ਤਹ ਤਕਾਕਤਵਰ ਬਸਾਂਦਰ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਲਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਕਦਬੇ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਵਬੇ । ਓਹ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਮਰਦੀ
ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਜਸਾਂ ਸਿੜਬੇ ਹਰੋਏ ਤਨਨੇ  ਵਸਾਂਗ ਬਣਕਾ ਲਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਸਿਆਣਬੇ'ਤਹ ਕਸਿਆਣਕਾ ਭਦੀ ਧਰੋਖਕਾ ਖਕਾ ਜਕਾਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ
ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਫੜਓ੍ਹ ਨ ਲਵਬੇ ॥ ਕਕਾ ਓਹ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਸਿਦੀ ਕਜਸਿਤਹ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਬਸਾਂਦਰ ਡਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ
ਦਦੀਆਆਂ  ਹਦਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਅਪੱ ਖਸਾਂ 'ਚ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਪੱ ਫਦੀ'ਤਹ
ਕਜਊਂਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਬਕਚਚ੍ਚਆ ਸਿਦੀ ॥ ਅਤਬੇ ਓਹ ਡਪੱ ਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਥਥਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਅਤਬੇ ਘਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਛਤਸਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ
ਨਨੇ  ਚਗੈਨ ਦਕਾ ਸਿਕਾਹ ਕਲਆ ॥ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਤਸ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਕਾਲਹ  ਕਜਆਦਕਾ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਸਿਦੀ ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਲੜਕਾਈ 'ਚ ਬਹਗੁਤਕਾ ਕਸਿਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਫਬੇਰ ਕਕਾ ਨਨੇ
ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਅਪਨਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਖਰੋਬੋੱਕਲਆ ਅਤਬੇ ਇਕ ਫਗੁਫਕਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਦਨਰ ਦਰਕਾਜ ਬਸਾਂਦਰ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਸਿਦੀ ਓਥਬੇ
ਹਦੀ ਅਪਨਦੀ ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਸਾਂਵਸਾਂ ਦਦੀ ਕਹਫਕਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲਗੁਕਬੇ ਰਹਬੇ । ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਹਬੇਠ ਮਗੁੜ ਤਗੁੜ ਕਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਨਹਸੀਂ
ਗਈਆਆਂ ॥ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਅਤਬੇ ਖਕਾਲਦੀ ਘਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨੇ  ਰਰੋਣਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਖਮਰੋਸ਼ਦੀ'ਚ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਸ਼ਕਹਰ'ਤਬੇ ਛਕਾ ਗਈ ਸਿਦੀ
ਉਸਿ'ਚ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਸਿਰਰੋਵਰ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲਦਬੇ ਹਰੋਏ ਅਪਨਨੇ  ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਕਣਆ  ॥ ਫਬੇਰ ਰਦੌਲਕਾ ਰਪੱ ਪਕਾ
ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਪਗੈ ਕਗਆ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਹਰੋਰ ਉਚਚ੍ਚਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਗਏ ॥ ਓਹ ਪਪੱਥਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਮਨਰਤਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਗਰਦਨਸਾਂ'ਤਹ ਲਟਕਦਬੇ
ਹਰੋਏ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਅਤਬੇ ਚਕਾਰਦਵਕਾਰਦੀ ਦਬੇ ਆਸਿ ਪਕਾਸਿ ਕਫਸਿਲਣ ਲਗ ਪਏ । ਜਦਹ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਨਚਚ੍ਚਦਬੇ ਹਰੋਏ ।
ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਘਰ'ਚ ਅਪਨਦੀ ਅਪੱ ਖ ਜਕਾਲਦੀ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਦੀ ਅਤਬੇ ਉੱਲਨਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਅਪਨਨੇ  ਅਗਲਬੇ  ਦਜੰ ਦਸਾਂ'ਚਹ ਅਪਨਕਾ ਠਪੱ ਠਕਾ'ਤਬੇ ਨਫਰਤ ਜਕਾਹਰ
ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਚਦੀਕ ਮਕਾਰਦੀ ॥

Generations of monkeys had been scared into good behavior by the stories their
elders told  them of  Kaa,  the night  thief,  who could slip  along the branches as
quietly as moss grows, and steal away the strongest monkey that ever lived; of old
Kaa, who could make himself look so like a dead branch or a rotten stump that the
wisest were deceived, till the branch caught them. Kaa was everything that the
monkeys feared in the jungle, for none of them knew the limits of his power, none
of them could look him in the face, and none had ever come alive out of his hug.
And so they ran, stammering with terror, to the walls and the roofs of the houses,
and Baloo drew a deep breath of relief. His fur was much thicker than Bagheera's,
but he had suffered sorely in the fight. Then Kaa opened his mouth for the first
time and spoke one long hissing word, and the far-away monkeys, hurrying to the
defense  of  the  Cold  Lairs,  stayed  where  they  were,  cowering,  till  the  loaded
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branches bent and crackled under them. The monkeys on the walls and the empty
houses stopped their cries, and in the stillness that fell upon the city Mowgli heard
Bagheera shaking his wet sides as he came up from the tank. Then the clamor
broke out again. The monkeys leaped higher up the walls. They clung around the
necks of the big stone idols and shrieked as they skipped along the battlements,
while Mowgli,  dancing in the summerhouse, put his eye to the screenwork and
hooted owl-fashion between his front teeth, to show his derision and contempt.

"ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱ ਢਰੋ । ਮਬੇਰਬੇ'ਤਹ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਸਿਕਾਹਰੋ ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋ ਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ
ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਨਨਜੰ  ਲਇਏ ਤਬੇ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥ ਓਹ ਫਬੇਰ ਹਮਲਕਾ ਬਰੋਲ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ॥"

"Get the man-cub out of that trap; I can do no more," Bagheera gasped. "Let us take
the man-cub and go. They may attack again."

"ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੁਕਮ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਓਹ ਕਹਲਪੱ ਣਗਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥ ਤਗੁਸਿਦੀ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਰਗੁਕਰੋ !" ਕਕਾ ਫਗੁਫਕਕਾਕਰਆ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰ ਫਬੇਰ
ਸ਼ਕਹਰ ਖਕਾਮਰੋਸ਼ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥ "ਮਮੈਂ ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਆ ਸਿਕਕਆ । ਭਰਕਾ । ਪਰ ਮਬੇਰਕਾ ਕਖਆਲ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ
ਲਗਕਾਈ ਹਰੋਈ ਸਿਗੁਣ ਲਈ ਸਿਦੀ" - ਇਹ ਬਘਦੀਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਦੀ ॥

"They will not move till I order them. Stay you sssso!" Kaa hissed, and the city was
silent once more. "I could not come before, Brother, but I think I heard thee call"—
this was to Bagheera.

"ਮਮੈਂ - ਮਮੈਂ ਸ਼ਕਾਇਦ ਲੜਕਾਈ'ਚ ਰਰੋ ਕਪਆ ਹਰੋਣਕਾ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਭਕਾਪੱਲਨ । ਕਕ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ?"

"I—I may have cried out in the battle," Bagheera answered. "Baloo, art thou hurt?

"ਮਮੈਂਨਨਜੰ  ਪਨਰਕਾ ਯਕਦੀਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਖਚਚ੍ਚਕਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਕਾਲਗੁਆਆਂ'ਚ ਨਹਸੀਂ ਤਬਦਦੀਲ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ।" ਅਪਨਦੀਆਆਂ
ਲਤਸਸਾਂ ਵਕਾਰਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਕਸਿਰ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਭਕਾਪੱਲਨ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਆਹ ! ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਰਹ ਹਰੋ ਰਹਦੀ ਹਗੈ ॥ ਕਕਾ । ਤਬੇਰਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ' ਤਬੇ
ਬਹਗੁਤ ਵਪੱ ਢਕਾ ਇਹਸਿਕਾਨ ਹਗੈ । ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀਆਆਂ ਤਬੇਰਦੀ ਬਦਰੋਲਤ ਹਣ - ਮਬੇਰਦੀ ਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ॥"

"I am not sure that they did not pull me into a hundred little bearlings," said Baloo,
gravely shaking one leg after the other. "Wow! I am sore. Kaa, we owe thee, I think,
our lives—Bagheera and I."

"ਕਰੋਈ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ?"

"No matter. Where is the manling?"
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"ਇਪੱਥਬੇ । ਇਕ ਕਗੁਕੜਪੱ ਕਦੀ'ਚ ਫਕਸਿਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਮਮੈਂ ਬਕਾਹਰ ਨਹਸੀਂ ਕਨਬੋੱਕਲ ਸਿਕਦਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਰਹਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਗਗੁਜੰ ਬਦ
ਦਦੀ ਗਰੋਲਕਾਈ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਕਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਦੀ ॥

"Here, in a trap. I cannot climb out," cried Mowgli. The curve of the broken dome
was above his head.

"ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਲਗੈ  ਜਕਾਓ ॥ ਇਹ ਮਕਾਓ ਮਰੋਰ ਵਸਾਂਗ ਨਚਚ੍ਚਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਕਮਧ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇਗਕਾ ।" ਅਜੰਦਰਹ ਨਕਾਗਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥
"Take him away. He dances like Mao the Peacock. He will crush our young," said the
cobras inside.

"ਉਓ੍ਹਹਰੋ  !"  ਕਕਾ ਨਨੇ  ਮਗੁਪੱ ਸਿਕਰਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ।  "ਇਸਿ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਬੇ ਦਰੋਸਿਸ ਹਰ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਨੇ  ॥ ਕਪਛਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਹਰੋਕਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ।
ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ॥ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਲਗੁਕਰੋ ਲਵਰੋ । ਓਹ ਜਹਰਦੀਲਬੇ  ਲਰੋਕਰੋ ॥ ਮਮੈਂ ਕਦਵਕਾਰ ਤਰੋੜ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥"

"Hah!" said Kaa with a chuckle, "he has friends everywhere, this manling. Stand
back, manling. And hide you, O Poison People. I break down the wall."

ਕਕਾ ਨਨੇ  ਬੜਬੇ ਕਧਆਨ ਨਕਾਲ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਬਦਰਜੰਗਦੀ ਤਰਬੇੜ ਸਿਜੰ ਗਮਰਮਰ 'ਚ ਨਹਸੀਂ ਕਦਖਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਇਕ ਕਮਜਰੋਰ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਕਸਿਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਦਰੋ ਕਤਜੰ ਨ ਵਕਾਰਦੀ ਹਲਕਬੇ ਕਜਹਬੇ ਦਨਰਦੀ ਨਕਾਪਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਠਨੋ ਬੋੱਕਕਆ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਅਪਨਨੇ  ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ
ਕਛਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ ਨਨਜੰ  ਜਮਦੀਨ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ । ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕਗੁ ਦਰਜਨ ਪਨਰਦੀ ਤਕਾਕਤ ਨਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਪੱ ਕ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਘਸਿਗੁਜੰ ਨ ਮਕਾਰਬੇ
॥ ਜਕਾਲਦੀ ਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਇਆ ਕਪੱਮ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਗਆ ਅਤਬੇ  ਦਨਰ ਇਕ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਅਤਬੇ ਘਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਬੇ ਬਦਹਲ ਦਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਡਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਮਰੋਰਦੀ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦੀ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਅਪਨਦੀ ਇਕ ਇਕ ਬਸਾਂਹ ਦਰੋਵਸਾਂ ਦਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤਬੇ
ਪਕਾਕਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥

Kaa looked carefully till he found a discolored crack in the marble tracery showing
a weak spot, made two or three light taps with his head to get the distance, and
then lifting up six feet of his body clear of the ground, sent home half a dozen full-
power smashing blows, nose-first. The screen-work broke and fell away in a cloud
of dust and rubbish, and Mowgli leaped through the opening and flung himself
between Baloo and Bagheera—an arm around each big neck.

"ਕਦੀ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ?" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਜਪੱ ਫਦੀ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥

"Art thou hurt?" said Baloo, hugging him softly.

"ਮਬੇਰਕਾ ਪਨਰਕਾ ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਰਹ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਮਮੈਂ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਭਦੀ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਪਇਆਆਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ॥ ਮਗਰ । ਓਹ ।
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਬੜਕਾ ਬਗੁਰਕਾ ਵਤਦੀਰਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ । ਮਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾਵਰੋ ! ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਲਹਨ ਵਗਨ ਕਡਹਕਾ ਹਗੈ ॥"
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"I  am  sore,  hungry,  and  not  a  little  bruised.  But,  oh,  they  have  handled  ye
grievously, my Brothers! Ye bleed."

"ਬਕਾਕਦੀ ਭਦੀ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਅਤਬੇ ਚਬਨਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਅਤਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਦਬੇ
ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥

"Others also," said Bagheera, licking his lips and looking at the monkey-dead on the
terrace and round the tank.

"ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਜਬੇ ਤਨਜੰ  ਠਦੀਕ ਠਕਾਕ ਹਮੈਂ । ਓਹ ਮਬੇਰਦੀ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਨਆਆਂ ਦਦੀ ਸ਼ਕਾਨ !" ਰਨਜੰ  ਰਨਜੰ  ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ
ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"It  is  nothing,  it  is  nothing,  if  thou  art  safe,  oh,  my  pride  of  all  little  frogs!"
whimpered Baloo.

"ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਫਗੈਸਿਲਕਾ ਅਸਿਸੀਂ ਬਕਾਦ'ਚਹ ਕਰਸਾਂਗਬੇ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਕਜਹਦੀ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਕਕਹਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਬਲਕਗੁਲ ਪਸਿਜੰ ਦ ਨਹਸੀਂ ਆਈ
॥ "ਮਗਰ ਇਪੱਥਬੇ ਕਕਾ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਉਤਸਬੇ ਇਹ ਜਜੰਗ ਕਜਤਸਨ ਦਕਾ ਅਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀ ਜਕਾਨ ਬਚਕਾਉਣ ਦਕਾ ਇਹਸਿਕਾਨ ਹਗੈ ॥ ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਧਨਵਕਾਦ
ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਰਵਕਾਜਸਾਂ ਮਗੁਤਕਾਬਕ ਕਰ । ਮਗੁਗਲਦੀ ॥"

"Of that we shall judge later," said Bagheera, in a dry voice that Mowgli did not at
all like. "But here is Kaa to whom we owe the battle and thou owest thy life. Thank
him according to our customs, Mowgli."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਗੁਕੜਆ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਅਜਗਰ ਦਕਾ ਕਸਿਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਉਚਚ੍ਚਕਾ ਘਗੁਪੱ ਮ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥
Mowgli turned and saw the great Python's head swaying a foot above his own.

"'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਇਹ ਹਗੈ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ।" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਚਮੜਦੀ ਬੜਦੀ ਕਨਲਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਹ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲਹ
ਕਰੋਈ ਵਖਰਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਕਖਆਲ ਰਪੱ ਖਸੀਂ । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ । ਕਕ ਕਜਸਿ ਸਿਵਬੇਰ ਜਸਾਂ ਕਤਪਕਕਾਲਸਾਂ ਦਬੇ ਘਗੁਸਿਮਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਮਮੈਂ ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹਦੀ
ਹਰੋਵਬੇ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਭਗੁਲਬੇਖਬੇ ਨਕਾਲ ਬਸਾਂਦਰ ਨ ਸਿਮਝ ਲਵਸਾਂ ॥"

"So this is the manling," said Kaa. "Very soft is his skin, and he is not unlike the
Bandar-log. Have a care, manling, that I do not mistake thee for a monkey some
twilight when I have newly changed my coat."

"ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਨ ਦਦੌੜ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਕਜਊਂਦਕਾ ਅਪੱ ਜ ਰਕਾਤ ਤਬੇਰਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ
ਨਕਾਲ ਹਸਾਂ ॥ ਜਦਹ ਭਦੀ ਤਨਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਰੋਵਬੇਗਸਾਂ ਓਹ ਕਕਾ । ਮਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਤਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥"

"We be one blood, thou and I," Mowgli answered. "I take my life from thee tonight.
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My kill shall be thy kill if ever thou art hungry, O Kaa."

"ਬਹਗੁਤ ਧਨਵਕਾਦ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ"  ਕਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਭਕਾਵਵ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਕਟਮਕਦਦੀਆਆਂ ਪਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ॥ "ਅਤਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਬਓ੍ਹਕਾਦਰ ਕਕੜਓ੍ਹਕਾ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨਗਕਾ ? ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਕਰਕਬੇ ਪਗੁਪੱ ਛ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ ਜਦਹ ਇਹ ਪਰਦਬੇਸਿ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ'ਤਬੇ ਮਮੈਂ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥"

"All thanks, Little Brother," said Kaa, though his eyes twinkled. "And what may so
bold a hunter kill? I ask that I may follow when next he goes abroad."

"ਮਮੈਂ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਰਦਕਾ । - ਮਮੈਂ ਬਹਗੁਤ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਸਾਂ - । ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਬਕਰਦੀਆਆਂ ਨਠਕਾ ਕਬੇ ਕਲਓਂਦਕਾ ਹਸਾਂ ਤਕਾਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਸਿਸਮਕਾਲ
ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਕਾ ਸਿਕਬੇ ॥ ਜਦਹ ਤਨਜੰ  ਖਕਾਪੱਲਦੀ ਕਢਪੱ ਡ ਹਰੋਵਵ ਓਦਹ ਆਈਆਂ'ਤਬੇ ਵਬੇਖਸੀਂ ਕਕ ਮਮੈਂ ਸਿਚਚ੍ਚ ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਚਦੀਜਸਾਂ'ਚ ਕਗੁਝ ਹਗੁਨਰ
ਹਗੈਗਬੇ ਨਨੇ [ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਹਪੱ ਥ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਪਸਿਕਾਰਬੇ]  । ਅਤਬੇ ਕਦਬੇ ਤਨਜੰ  ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚ ਫਕਸਿਆਆਂ ਹਰੋਵਵ । ਮਗੈ ਉਧਕਾਰ ਜਰੋ ਤਬੇਰਕਾ । ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ
ਦਕਾ । ਮਬੇਰਬੇ ਉਤਸਬੇ ਹਗੈ।  ਚਗੁਕਕਾ ਸਿਕਸਾਂਗਕਾ ॥ ਸਿਭ ਦਕਾ  ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ । ਮਬੇਰਬੇ ਉਸਿਸਕਾਦਰੋ ॥"

"I  kill  nothing,—I am too little,—but I  drive goats toward such as can use them.
When thou art empty come to me and see if I speak the truth. I have some skill in
these [he held out his hands], and if ever thou art in a trap, I may pay the debt
which I owe to thee, to Bagheera, and to Baloo, here. Good hunting to ye all, my
masters."

"ਚਜੰਗਕਾ ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਗੜਗੜਕਾਇਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਧਨਵਕਾਦ ਬੜਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਅਜਗਰ ਨਨੇ  ਇਕ ਕਮਜੰ ਟ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਮਰੋਢਬੇ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਕਖਆ ॥ "ਇਕ ਵਪੱਢਬੇ ਕਦਲ ਵਕਾਲਕਾ'ਤਬੇ ਹਲਦੀਮਦੀ ਭਰਦੀ ਜਬਕਾਨ ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥
"ਓਹ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਜਜੰਗਲ'ਚ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਬੜਦੀ ਦਨਰ ਲਗੈ  ਜਕਾਣਗਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਆਦਮਦੀ ॥ ਮਗਰ ਹਗੁਣ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਨਕਾਲ ਜਕਾ ॥ ਜਕਾ ਅਤਬੇ
ਸਿਭੌਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ ਕਛਪ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ  ਜਰੋ  ਆਓਣ ਵਕਾਲਕਾ ਹਗੈ ਇਹ ਚਜੰਗਕਾ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਕਕ ਤਨਜੰ  ਨਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਵ ॥"

"Well  said,"  growled  Baloo,  for  Mowgli  had  returned  thanks  very  prettily.  The
Python dropped his head lightly for a minute on Mowgli's shoulder. "A brave heart
and a courteous tongue," said he. "They shall carry thee far through the jungle,
manling. But now go hence quickly with thy friends. Go and sleep, for the moon
sets, and what follows it is not well that thou shouldst see."

ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ ਪਓ੍ਹਕਾਕੜਆਆਂ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਕਛਪ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਕਜੰ ਬਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਕਾ ਦਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਕਠਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਬਗੁਰਜ
ਇਜੰਝ ਜਕਾਪਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਹਲਦਬੇ ਹਰੋਏ ਫਟਬੇ ਲਦੀੜਬੇ ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਰਰੋਵਰ'ਤਬੇ ਪਦੀਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਦਗੁਰਸਿਸ
ਕਦੀਤਸਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਕਕਾ ਕਫਸਿਲ ਕਬੇ ਚਬਨਤਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਆ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਠਕਾਹ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਜਬਕਾੜਕਾ ਦਬਕਾਇਆ ਕਜਸਿਦਦੀ ਅਵਕਾਜ
ਸਿਗੁਣਕਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਵਪੱ ਲ ਕਖਚ ਪਈਆਆਂ ॥

The  moon  was  sinking  behind  the  hills  and  the  lines  of  trembling  monkeys
huddled together on the walls and battlements looked like ragged shaky fringes of
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things. Baloo went down to the tank for a drink and Bagheera began to put his fur
in order, as Kaa glided out into the center of the terrace and brought his jaws
together with a ringing snap that drew all the monkeys' eyes upon him.

"ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ ਕਛਪ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਦੀ ਹਕਾਲਬੇ  ਭਦੀ ਵਬੇਖਣ ਜਰੋਗਗ੍ਗਿਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ ਹਗੈ ?"

"The moon sets," he said. "Is there yet light enough to see?"

ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਤਹ ਦਪਖਸਸਾਂ ਉਤਸਹ ਰਹਦਦੀ ਹਰੋਈ ਹਵਕਾ ਵਰਗਦੀ ਅਵਕਾਜ ਆਈ "ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਕਦਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਕਕਾ ॥"

From the walls came a moan like the wind in the tree-tops—"We see, O Kaa."

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ॥ ਨਕਾਚ ਹਗੁਣ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ - ਕਕਾ ਦਦੀ ਭਗੁਖ ਦਕਾ ਨਕਾਚ ॥ ਚਗੁਪ ਕਰਕਬੇ ਬਗੈਠਨੋ 'ਤਬੇ ਤਮਕਾਸ਼ਕਾ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ ॥"

"Good. Begins now the dance—the Dance of the Hunger of Kaa. Sit still and watch."

ਓਹ ਦਰੋ ਜਸਾਂ ਕਤਜੰ ਨ ਵਕਾਰਸੀਂ ਇਕ ਵਪੱ ਢਬੇ ਘਬੇਰਬੇ'ਚ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਸਿਪੱਜਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਘਗੁਪੱ ਕਮਆ ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਅਜੰਗਰਬੇਜਦੀ ਦਬੇ ਅਪੱ ਖਰ
ਅਪੱਠ ਵਰਗਬੇ ਗਰੋਲਬੇ  ਅਪਨਨੇ  ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਵਕਾਹਗੁਣ ਲਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਮਲ । ਕਤਕਰੋਣ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਚਕਰੋਰ ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਜਕਰੋਣ 'ਚ ਬਦਲ
ਜਕਾਉਂਦਬੇ  । ਅਤਬੇ ਕਟਪੱ ਕਲਆਆਂ'ਤਬੇ ਕਗੁਜੰ ਡਲਦੀ ਮਕਾਰਦਕਾ  । ਕਬਨਕਾ ਸਿਕਾਹ ਲਏ । ਕਬਨਕਾ ਜਲਹਬਕਾਜਦੀ । ਦਬੇ   ਕਬਨਕਾ ਰਗੁਕਬੇ  ।  ਅਪਨਕਾ ਗਕਾਣਕਾ
ਗਗੁਣਗਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥ ਨਓ੍ਹਨੇ ਰਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਚਲਕਾ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਧਨਜੰ ਦਦੀਆ ਬਦਲਦਦੀਆਆਂ ਕਗੁਜੰ ਡਲਦੀਆਆਂ ਓੱਝਲ ਹਰੋ ਗਈਆਆਂ । ਪਰ
ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

He turned twice or thrice in a big circle, weaving his head from right to left. Then
he began making loops and figures of eight with his body, and soft, oozy triangles
that melted into squares and five-sided figures, and coiled mounds, never resting,
never hurrying, and never stopping his low humming song. It grew darker and
darker, till at last the dragging, shifting coils disappeared, but they could hear the
rustle of the scales.

ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਜੰ ਜ ਚਗੁਪ ਚਕਾਪ ਖੜਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਕਜਵਵ ਪਪੱ ਥਰ ਹਰੋਣ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਗਲਬੇਆਆਂ'ਚ ਗੜਗੜਕਾਓਂਦਬੇ ਰਹਬੇ  । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ
ਗਰਦਨ ਦਬੇ ਰਹਗਟਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ'ਤਬੇ ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

Baloo and Bagheera stood still as stone, growling in their throats, their neck hair
bristling, and Mowgli watched and wondered.

"ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਹ ।" ਅਖਦੀਰ'ਚ ਕਕਾ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਆਈ । "ਕਦੀ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਹਪੱ ਥ ਜਸਾਂ ਪਗੈਰ ਮਬੇਰਬੇ ਹਗੁਕਮ ਦਬੇ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ? ਬਰੋਬੋੱਲਰੋ !"

"Bandar-log," said the voice of Kaa at last, "can ye stir foot or hand without my
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order? Speak!"

"ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੁਕਮ ਦਬੇ ਕਬਨਕਾ ਅਸਿਸੀਂ ਹਪੱ ਥ ਜਸਾਂ ਪਗੈਰ ਨਹਸੀਂ ਕਹਲਕਾ ਸਿਕਦਬੇ । ਓਹ ਕਕਾ !"

"Without thy order we cannot stir foot or hand, O Kaa!"

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ! ਸਿਕਾਰਬੇ ਇਕ ਕਦਮ ਮਬੇਰਬੇ ਨਨੇ ੜਓ੍ਹਬੇ ਆਓ ॥"

"Good! Come all one pace nearer to me."

ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਮਜਬਨਰਦੀ'ਚ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਹਰੋ ਗਇਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ'ਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਇਕ ਆਕਕੜਆ ਹਰੋਇਆ ਕਦਮ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਗਓ੍ਹਸਾਂ
ਭਕਰਆ ॥

The lines of the monkeys swayed forward helplessly, and Baloo and Bagheera took
one stiff step forward with them.

"ਨਨੇ ੜਓ੍ਹਬੇ !" ਕਕਾ ਨਨੇ  ਫਗੁਫਕਕਾਰ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਟਗੁਰਨ ਲਗ ਪਏ ॥

"Nearer!" hissed Kaa, and they all moved again.

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਹਪੱ ਥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨਜੰ  ਦਨਰ ਲਗੈ  ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਬੇ  । ਅਤਬੇ ਦਰੋ ਮਹਕਾਨ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਇਜੰਜ ਸ਼ਗੁਰਨ ਹਰੋਏ ਕਜਵਵ
ਕਕਸਿਬੇ ਸਿਗੁਪਨਨੇ 'ਤਹ ਉੱਠਨੇ  ਹਰੋਣ ॥

Mowgli laid his hands on Baloo and Bagheera to get them away, and the two great
beasts started as though they had been waked from a dream.

"ਅਪਨਕਾ ਹਪੱ ਥ ਮਬੇਰਬੇ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਇਆ ॥ "ਇਪੱਥਬੇ ਹਦੀ ਰਪੱ ਖਸੀਂ । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਮਮੈਂਨਨਜੰ  ਜਰਨਰ ਵਕਾਪਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ -
ਜਰਨਰ ਵਕਾਪਸਿ ਕਕਾ ਕਰੋਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਹ !"

"Keep thy hand on my shoulder," Bagheera whispered. "Keep it there, or I must go
back—must go back to Kaa. Aah!"

"ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਕਕਾ ਕਸਿਰਫ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਗਰੋਲਬੇ  ਵਕਾਹਗੁਣ ਕਢਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਚਲਰੋ  ਅਸਿਸੀਂ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥" ਅਤਬੇ ਕਤਜੰ ਨਓ੍ਹਨੋਂ  ਕਦਵਕਾਰ'ਚ ਖਕਾਲਦੀ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ'ਚਹ ਜਜੰਗਲ ਵਪੱਲ ਕਨਬੋੱਕਲ ਗਏ ॥

"It is only old Kaa making circles on the dust," said Mowgli. "Let us go." And the
three slipped off through a gap in the walls to the jungle.
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"ਉਫਓ੍ਹਰੋ !" ਸ਼ਸਾਂਤ ਦਪਖਸਸਾਂ ਹਬੇਠ ਜਦਹ ਓਹ ਖੜਕਾ ਹਰੋਇਆ ਓਦਹ ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਮਮੈਂ ਕਕਾ ਨਨਜੰ  ਦਰੋਸਿਸ ਬਨਸਾਂਵਸਾਂਗਕਾ ।"
ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਝਝਕਰੋਕੜਆ ॥

"Whoof!" said Baloo, when he stood under the still trees again. "Never more will I
make an ally of Kaa," and he shook himself all over.

"ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਨਕਾਲਹ  ਬਹਗੁਤਕਾ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ।" ਕਜੰਬਦਬੇ ਹਰੋਏ । ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਥਰੋੜਬੇ ਹਦੀ ਵਕਸ'ਚ । ਜਬੇਕਰ ਮਮੈਂ ਓੱਥਬੇ ਰਕਹ ਜਕਾਉਂਦਕਾ । ਮਗੈ
ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਜੰ ਘ'ਚ ਟਗੁਰ ਜਕਾਣਕਾ ਸਿਦੀ ॥"

"He knows more than we," said Bagheera, trembling. "In a little time, had I stayed,
I should have walked down his throat."

"ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ ਦਬੇ ਫਬੇਰ ਕਨਕਲਣ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਈ ਲਰੋ ਬੋੱਕਦੀ ਇਸਿ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਟਗੁਰਣਗਬੇ"  ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ॥  "ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ  -
ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥"

"Many will walk by that road before the moon rises again," said Baloo. "He will
have good hunting—after his own fashion."

"ਮਗਰ ਇਸਿ ਸਿਭ ਦਕਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਅਜਗਰ ਦਦੀ ਮਨਮਰੋਹਣ ਦਦੀ ਤਕਾਕਤ ਬਕਾਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਪਤਕਾ
॥ "ਮਮੈਂ ਇਕ ਵਪੱਢਬੇ ਸਿਪੱ ਪ'ਤਹ ਇਲਕਾਵਕਾ ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਬਬੇਵਕਨਫਦੀ ਭਰਬੇ ਗਰੋਲਬੇ  ਵਕਾਹਗੁਣ ਕਢਹਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਕਕ ਰਕਾਤ ਨਹਸੀਂ
ਪਈ ॥ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਨਪੱ ਕ ਇਕਦਪੱ ਮ ਸਿਗੁਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ॥ ਹਕਾ ! ਹਕਾ !"

"But what was the meaning of it all?" said Mowgli, who did not know anything of a
python's powers of fascination. "I saw no more than a big snake making foolish
circles till the dark came. And his nose was all sore. Ho! Ho!"

"ਮਗੁਗਲਦੀ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ । "ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਨਪੱ ਕ ਤਬੇਰਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਸਿਗੁਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਮਬੇਰਬੇ ਕਨਸ਼੍ਨ । ਪਕਾਪੱਸਿਬੇ'ਤਬੇ
ਪਜੰ ਜਬੇ  । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤਬੇ ਮਰੋਕਢਆਆਂ'ਤਬੇ ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋਏ ਨਨੇ  ਕਸਿਰਫ ਤਬੇਰਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਕਰਕਬੇ  ॥ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ
ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਜਬੇ ਨਕਾਲ ਕਈ ਕਦਨਸਾਂ ਤਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਣਗਬੇ ॥"

"Mowgli," said Bagheera angrily, "his nose was sore on thy account, as my ears and
sides and paws, and Baloo's neck and shoulders are bitten on thy account. Neither
Baloo nor Bagheera will be able to hunt with pleasure for many days."

"ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਨ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਰੋਲ ਮਗੁੜ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ॥"

"It is nothing," said Baloo; "we have the man-cub again."
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"ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ । ਮਗਰ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਵਪੱ ਢਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾਉਣਦੀ ਪਈ ਸਿਮਸਾਂ ਜ਼ਕਾਇਆ ਕਰਕਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਅਸਿਸੀਂ ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਕਬੇ ਗਗੁਜਕਾਰ
ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਜਖਮਦੀ ਹਰੋਕਬੇ ਅਤਬੇ ਵਕਾਲ -  ਮਬੇਰਦੀ ਕਪਠ ਕਰੋਈ ਅਪੱ ਧਦੀ'ਕ ਪਗੁਪੱ ਟਦੀ ਹਰੋਈ ਹਗੈ  -  ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਦਦੀ
ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾਉਣਦੀ ਪਈ ॥ ਕਕਓਂਕਕ । ਯਕਾਦ ਕਰ । ਮਗੁਗਲਦੀ । 'ਤਬੇ ਮਮੈਂ ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨਜੰ  । ਮਜਬਨਰ ਹਰੋਕਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਬਚਕਾਓ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਾ ਦਦੀ
ਮਦਦ ਲਗੈਣਦੀ ਪਈ । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਨ'ਤਬੇ ਮਗੈਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਦਰੋਵਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਨਚਚ੍ਚ ਕਬੇ ਝਪੱਲਕਾ ਬਣਨਕਾ ਪਇਆ ॥ ਇਹ ਸਿਭ । ਆਦਮਦੀ
ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ । ਤਬੇਰਬੇ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਪੱ ਨ ਕਰਕਬੇ ਹਰੋਇਆ ॥"

"True, but he has cost us heavily in time which might have been spent in good
hunting, in wounds, in hair—I am half plucked along my back—and last of all, in
honor. For, remember, Mowgli, I, who am the Black Panther, was forced to call upon
Kaa for protection, and Baloo and I were both made stupid as little birds by the
Hunger Dance. All this, man-cub, came of thy playing with the Bandar-log."

"ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ । ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਦਗੁਖਦੀ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਸ਼ਗੈਤਕਾਨਦੀ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਮਬੇਰਕਾ
ਕਢਪੱ ਡ ਦਗੁਖਦੀ ਹਗੈ ॥"

"True, it is true," said Mowgli sorrowfully. "I am an evil man-cub, and my stomach
is sad in me."

"ਹਸਾਂ ! ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਨਜੰ ਨ ਕਦੀ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਹਗੈ । ਭਕਾਪੱਲਨ ?"

"Mf! What says the Law of the Jungle, Baloo?"

ਭਕਾਪੱਲਨ ਮਗੁਗਲਦੀ'ਤਬੇ ਹਰੋਰ ਮਗੁਸਿਦੀਬਤਸਾਂ ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਕਲਆਓਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਮਗਰ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਛਬੇੜਛਕਾੜ ਨਹਸੀਂ ਕਰ
ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਸਿਰੋ ਓਹ ਬਗੁੜਬਗੁੜਕਾਇਆ । "ਦਗੁਖ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਸਿਜਕਾ ਨਨਜੰ  ਮਗੁਲਤਵਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ॥ ਮਗਰ ਯਕਾਦ ਰਖ । ਬਘਦੀਰਬੇ । ਕਕ ਇਹ
ਬਹਗੁਤ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਗੈ ॥"

Baloo did not wish to bring Mowgli into any more trouble, but he could not tamper
with the Law, so he mumbled: "Sorrow never stays punishment. But remember,
Bagheera, he is very little."

"ਮਮੈਂ ਯਕਾਦ ਰਖਸਾਂਗਕਾ ॥ ਪਰ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਸ਼ਗੈਤਕਾਨਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਹਗੁਣ ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਪਗੈਣਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਦੀ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਕਗੁਝ ਕਕਹਣਕਾ
ਹਗੈ ?"

"I will remember. But he has done mischief, and blows must be dealt now. Mowgli,
hast thou anything to say?"

"ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ॥ ਮਮੈਂ ਗਲਤਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ ॥ ਭਕਾਪੱਲਨ ਅਤਬੇ ਤਨਜੰ  ਦਹਵਬੇ ਜਖਮਦੀ ਹਹ ॥ ਇਹ ਜਕਾਇਜ਼ ਹਗੈ ॥"
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"Nothing. I did wrong. Baloo and thou are wounded. It is just."

ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਇਕ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਦੀ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਪਆਰ ਨਕਾਲ ਕਪਪੱਠ ਥਪਥਪਕਾਈ(ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਹਦੀ ਕਦਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨਜੰ
ਕਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ ਹਰੋਵਬੇ) ਮਗਰ ਸਿਤਸ ਸਿਕਾਲ ਦਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਇਹ ਕੜਦੀ ਸਿਜਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਹਰ ਕਰੋਈ ਬਚਨਕਾ ਚਕਾਹਹਬੇਗਕਾ ॥ ਜਦਹ ਇਹ ਸਿਭ ਹਰੋ
ਹਕਟਆ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਛਪੱ ਕ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਕਬਨਕਾ ਕਗੁਝ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਖਗੁਰਕਕਆ ॥

Bagheera gave him half a dozen love-taps from a panther's point of view (they
would hardly have waked one of his own cubs), but for a seven-year-old boy they
amounted to as severe a beating as you could wish to avoid. When it was all over
Mowgli sneezed, and picked himself up without a word.

"ਹਗੁਣ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । "ਛਕਾਲ ਮਕਾਰ ਕਬੇ ਮਬੇਰਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਬਗੈਹ ਜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਘਪੱ ਰ ਨਨਜੰ  ਜਕਾਵਸਾਂਗਬੇ ॥"

"Now," said Bagheera, "jump on my back, Little Brother, and we will go home."

ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਦਦੀ ਇਹ ਇਕ ਖਨਬਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਸਿਜਕਾ ਮਗਰਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਹਸਿਕਾਬ ਕਕਤਕਾਬ ਬਰਕਾਬਰ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਮਗਰਹ ਕਰੋਈ
ਨਗੁਕਸਕਾਚਦੀਨਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ॥

One of the beauties of Jungle Law is that punishment settles all scores. There is no
nagging afterward.

ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਕਪਠ ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਗਨੜਓ੍ਹਦੀ ਨਦੀਜੰਦ ਸਿਗੁਤਸਕਾ ਕਕ ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਗਗੁਫਕਾ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਘਰ
ਸਿਦੀ'ਤਬੇ ਲਕਾਕਹਆ'ਤਬੇ ਓਹ ਉੱਕਠਆ ਨਹਸੀਂ ॥

Mowgli laid his head down on Bagheera's back and slept so deeply that he never
waked when he was put down in the home-cave.
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ਬਬਾਂਦਰ - ਲਛੋਕਬਾਂ ਦਕਾ ਗਕਤ ਏ ਸੜਕ
Road-Song of the Bandar-Log

ਮਕਾਰ ਛਕਾਲਸਾਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਫਗੁਪੱ ਲਸਾਂ ਦਬੇ ਹਕਾਰਸਾਂ'ਤਬੇ
Here we go in a flung festoon,
ਅਪੱਧ'ਚ ਪਹਗੁਜੰ ਚਬੇ ਹਸਾਂ ਈਰਖਕਾਲਨ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ
Half-way up to the jealous moon!
ਕਦੀ ਤਗੁਸਿਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ਈਰਖਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਫਗੁਪੱ ਦਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਦਲਸਾਂ'ਤਬੇ ?
Don't you envy our pranceful bands?
ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ ਤਗੁਹਕਾਢਦੀ ਇਹ ਖਹਕਾਇਸ਼ ਕਕ ਤਗੁਹਕਾਢਬੇ ਥਰੋੜਓ੍ਹਬੇ ਹਰੋਰ ਹਪੱ ਥ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ?
Don't you wish you had extra hands?
ਕਦੀ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਲਗਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਜੰ ਗਕਾ ਜਬੇਕਰ ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਪਨਛਸਾਂ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਮਗੁੜਦੀ -
Wouldn't you like if your tails were—so—
 ਇਜੰਝ ਕਜਵਵ ਕਕਾਮਦਬੇਵ ਦਕਾ ਕਮਕਾਨ ?
Curved in the shape of a Cupid's bow?
 ਹਗੁਣ ਹਹ ਤਗੁਸਿਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ । ਪਰ ਨਹਸੀਂ ਗਪੱਲ ਕਰੋਈ
 Now you're angry, but—never mind,

ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਨਛ ਪਈ !
Brother, thy tail hangs down behind!

ਇਪੱਥਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਨੇ  ਹਸਾਂ ਪਜੰਗਤ ਲਗਕਾ
Here we sit in a branchy row,
ਸਿਰੋਣਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਰੋਚ ਕਬੇ ਜਰੋ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਹਗੈ ਪਤਕਾ
Thinking of beautiful things we know;
ਸਿਗੁਪਨਨੇ  ਲਗੈਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਪੱ ਮਸਾਂ ਦਬੇ ਜਰੋ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ਕਰਨਕਾ
Dreaming of deeds that we mean to do,
ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਕਮਜੰ ਟ'ਚ ਜਰੋ ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਨਪਟਕਾ
All complete, in a minute or two—
ਕਗੁਝ  ਚਜੰ ਗਕਾ ਅਤਬੇ ਕਸਿਆਣਕਾ ਅਤਬੇ ਵਧਦੀਆ
Something noble and wise and good,
ਕਰ ਸਿਕਕਏ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਇਹਦੀ ਇਪੱ ਛਕਾ
Done by merely wishing we could.

ਭਗੁਪੱ ਲ ਚਗੁਪੱ ਕਬੇ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ । ਪਰ ਨਹਸੀਂ ਗਪੱਲ ਕਰੋਈ
  We've forgotten, but—never mind,
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ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਨਛ ਪਈ !
 Brother, thy tail hangs down behind!

ਜਰੋ ਗਪੱਲਸਾਂ ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਸਿਗੁਣਦੀ
All the talk we ever have heard
ਚਜੰਮਕਗਦਹੜ ਜਸਾਂ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਜਸਾਂ ਪਕਰਜੰ ਦਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਕਦੀਤਸਦੀ -
Uttered by bat or beast or bird—
ਖਪੱਲ ਜਸਾਂ ਖਜੰ ਭ ਜਸਾਂ ਮਪੱ ਛਦੀ ਦਕਾ ਕਜੰ ਡਕਾ
Hide or fin or scale or feather—
ਬੜਬੜਕਾਓ ਛਬੇਤਸਦੀ ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਰਕਾ ਹਦੀ ਕਪੱ ਠਕਾ !
Jabber it quickly and all together!
ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਸ਼ਕਾਨਦਕਾਰ ! ਫਬੇਰ ਇਕ ਵਕਾਰ !
Excellent!  Wonderful!  Once again!
ਕਰ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਹਗੁਣ ਆਦਮਦੀ ਵਸਾਂਗ ਅਸਿਸੀਂ !
Now we are talking just like men!
        ਆਓ ਆਪਸਾਂ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਏ ਕਕ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ... ਨਹਸੀਂ ਗਪੱਲ ਕਰੋਈ ।
        Let's pretend we are ... never mind,
        ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਨਛ ਪਈ !
        Brother, thy tail hangs down behind!
        ਇਹ ਹਗੈ ਤਰਦੀਕਕਾ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ॥
        This is the way of the Monkey-kind.

ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਹਰੋ ਸ਼ਕਾਮਲ ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀਆਆਂ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ਕਕਾਬਨ ਚਦੀੜ ਦਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਗਪੱਲਕਾ
Then join our leaping lines that scumfish through the pines,
ਓਹ ਹਵਕਾਈਆਆਂ ਕਜਪੱ ਥਬੇ । ਹਗੈ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਤਬੇ ਉਂਚਕਾਈ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਝਨਲਦਬੇ ਨਨੇ  ਜਜੰਗਲਦੀ ਅਜੰਗਨਰ
That rocket by where, light and high, the wild grape swings.
ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਜੰ ਗਕਾ ਸ਼ਰੋਰ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਪਕਾਉਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਕਨੜਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ
By the rubbish in our wake, and the noble noise we make,
ਬਬੇਸ਼ਕ । ਬਬੇਸ਼ਕ । ਅਸਿਸੀਂ ਕਰਨ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਕਗੁਝ ਵਧਦੀਆ ਕਪੱਮ !
Be sure, be sure, we're going to do some splendid things!
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ਚਕਤਕਾ ! ਚਕਤਕਾ !
"Tiger! Tiger!"

ਕਦੀ ਹਰੋਇਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਕਾ । ਬਹਕਾਦਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ?
What of the hunting, hunter bold?

ਭਕਾ । ਉਡਦੀਕ ਸਿਦੀ ਲਜੰ ਮਦੀ'ਤਬੇ ਠਜੰ ਡਦੀ ॥
Brother, the watch was long and cold.

ਕਕ ਹਰੋਇਆ ਉਸਿ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ਤਨਜੰ  ਮਕਾਰਣ ਕਜਪੱ ਸਿ ਨਨਜੰ  ਗਇਆ ?
What of the quarry ye went to kill?

ਭਕਾ । ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸ਼ਸਾਂਤ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬਗੈਹ ਗਇਆ 
Brother, he crops in the jungle still.

ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਓਹ ਤਕਾਕਤ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਸਿਦੀ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਫਪੱ ਖਰ ?
Where is the power that made your pride?

ਭਕਾ । ਇਹ ਹਗੈ ਮਬੇਰਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਪੱ ਜਬੇ ਗਈ ਉਤਰ ॥
Brother, it ebbs from my flank and side.

ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਓਹ ਫਗੁਰਤਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਮਚਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਤਨਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ?
Where is the haste that ye hurry by?

ਭਕਾ । ਚਕਲਆਆਂ ਮਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਗਗੁਫਕਾ ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ॥
Brother, I go to my lair—to die.
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ਚਕਤਕਾ ! ਚਕਤਕਾ !
"Tiger! Tiger!"

ਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਪਕਹਲਦੀ ਕਹਕਾਣਦੀ'ਤਬੇ ਵਕਾਪਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਦਲ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਲੜਕਾਈ
ਮਗਰਹ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਦੀ ਗਗੁਫਕਾ ਛਪੱ ਡਦੀ ਸਿਦੀ । ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਜਰੋਤਸਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਜਮਦੀਨਸਾਂ ਵਲ ਚਕਲਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਬੇਘੈੰਡਨ
ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਮਗਰ ਓਹ ਓਥਬੇ ਨਹਸੀਂ ਰਗੁਕਕਆ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਬਹਗੁਤ ਨਨੇ ੜਓ੍ਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ

ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਇਕ ਦਗੁਸ਼ਮਨ ਤਸਾਂ ਪਜੰਚਕਾਇਤ'ਚ ਬਨਕਾ ਹਦੀ ਕਲਆ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਚਚ੍ਚਦੀ ਸਿੜਕ'ਤਬੇ ਹਦੀ ਰਕਹਆ
ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਓਹ ਕਗੁਝ ਵਦੀਹ'ਕ ਮਦੀਲ ਓਦਹ ਤਕ ਟਗੁਕਰਆ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਓਹ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਸਾਂ ਕਦਖਦੀ ਕਜਸਿ'ਤਹ ਓਹ ਅਨਜਕਾਣ ਸਿਦੀ ॥ ਘਕਾਟਦੀ ਇਕ ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ  ਮਦਕਾਨ'ਚ ਖਗੁਲਦਦੀ ਸਿਦੀ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਕਰਆ ਨਨੇ  ਵਪੱ ਢ ਕਬੇ ਬਨਕਾਇਆ
ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਥਬੇ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਪਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥ ਓੱਥਬੇ ਇਕ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਪਜੰ ਡ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਦਨਜਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਜੰਘਨਕਾ ਜਜੰਗਲ
ਡਜੰਗਰਸਾਂ ਦਬੇ ਚਰਕਾਗਕਾਹ ਨਨਜੰ  ਇਜੰ ਝ ਆਨ ਕਮਲਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨੇ  ਕਓ੍ਹਦੀ ਨਕਾਲ ਵਪੱ ਕਢਆ ਹਰੋਵਬੇ  ॥ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਸਿਭ ਤਰਫ । ਡਜੰਗਰ'ਤਬੇ
ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਚਰਨ ਕਢਓ੍ਹਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਚਰਕਾ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਕਬੇ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਭਪੱਜ ਗਏ । ਅਤਬੇ ਪਦੀਲਬੇ
ਅਵਕਾਰਕਾ ਕਗੁਤਸਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਬੇ ਹਰ ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  ਭਦੌਕਣ ਲਗ ਪਏ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਟਗੁਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਭਗੁਪੱ ਖ ਲਗ ਰਹਦੀ
ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਓਹ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਮਗੁਖ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਕਚਆ ਓੱਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਪੱ ਢਦੀ ਕਜੰ ਕਡਆਆਂ ਵਕਾਲਦੀ ਝਕਾੜਦੀ ਵਬੇਖਦੀ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਸ਼ਕਾਮ ਪਗੈਣ 'ਤਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ
ਦਬੇ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਧਪੱ ਕਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ ॥

ਹਗੁ

ow we must go back to the first tale. When Mowgli left the wolf's cave after
the fight with the Pack at the Council Rock, he went down to the plowed
lands where the villagers lived, but he would not stop there because it was

too near to the jungle, and he knew that he had made at least one bad enemy at the
Council. So he hurried on, keeping to the rough road that ran down the valley, and
followed it at a steady jog-trot for nearly twenty miles, till he came to a country
that he did not know. The valley opened out into a great plain dotted over with
rocks and cut up by ravines. At one end stood a little village, and at the other the
thick jungle came down in a sweep to the grazing-grounds, and stopped there as
though it had been cut off with a hoe. All over the plain, cattle and buffaloes were
grazing, and when the little boys in charge of the herds saw Mowgli they shouted
and ran away, and the yellow pariah dogs that hang about every Indian village
barked. Mowgli walked on, for he was feeling hungry, and when he came to the
village  gate  he  saw the  big  thorn-bush  that  was  drawn up  before  the  gate  at
twilight, pushed to one side.

N

"ਓਫਓ੍ਹਰੋ  !"  ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ ਕਕਓਂਕਕ ਇਹਰੋ ਕਜਹਦੀ ਰਗੁਕਕਾਵਟਸਾਂ ਇਕ'ਤਹ ਵਪੱ ਧ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਬੇਕਖਆਆਂ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਰਕਾਤ ਨਨਜੰ  ਖਕਾਣਬੇ ਦਦੀ ਤਲਕਾਸ਼'ਚ
ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਇਪੱ ਥਬੇ ਭਦੀ ਆਦਮਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥" ਓਹ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਨਨੇ ੜਬੇ ਬਗੈਹ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਇਕ
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ਆਦਮਦੀ ਆਇਆ ਓਹ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਮਨਜੰ ਹ ਖਰੋਕਲਆ । 'ਤਬੇ ਇਸ਼ਕਾਰਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਖਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਦਮਦੀ ਨਨੇ
ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਘਨਕਰਆ । ਅਤਬੇ ਵਕਾਪਸਿ ਗਲਦੀ'ਚ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ  ਨਨਜੰ  ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਸ਼ਰੋਰ ਪਕਾਉਣ ਲਗ ਕਗਆ । ਜਰੋ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ।
ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਬਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਪੜਬੇ ਪਕਾਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਥਬੇ'ਤਬੇ ਲਕਾਲ'ਤਬੇ ਪਦੀਲਕਾ ਕਟਪੱ ਕਕਾ ਲਕਾਇਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ॥ ਪਜੰ ਡਤ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ
ਮਗੁਖ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਤਸਾਂਈ ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਕਰੋਈ ਸਿਦੌ'ਕਗੁ ਬਜੰ ਦਕਾ ਭਦੀ ਆਇਆ । ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਘਨਰਦੀਆਆਂ ਵਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ
ਚਦੀਕਬੇ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ ਉਜੰਗਲਦੀਆਆਂ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ॥

"Umph!" he said, for he had come across more than one such barricade in his night
rambles after things to eat. "So men are afraid of the People of the Jungle here
also." He sat down by the gate, and when a man came out he stood up, opened his
mouth, and pointed down it to show that he wanted food. The man stared, and ran
back up the one street of the village shouting for the priest, who was a big, fat man
dressed in white, with a red and yellow mark on his forehead. The priest came to
the  gate,  and with  him at  least  a  hundred people,  who stared and talked  and
shouted and pointed at Mowgli.

"ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਨਨਜੰ  । ਕਰੋਈ ਤਮਦੀਜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਸਿਰਫ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਰਗਕਾ
ਰਪੱ ਵਇਆ ਹਗੈ ॥" ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਲਜੰ ਮਬੇ ਵਕਾਲ ਕਪਛਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ'ਤਬੇ ਭਦੀੜ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖ ਭਗੈੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਬਨਕਾ ਕਲਆ ॥

"They have no manners, these Men Folk," said Mowgli to himself. "Only the gray
ape would behave as they do." So he threw back his long hair and frowned at the
crowd.

"ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਡਰਨ ਵਕਾਲਦੀ ਕਕੜਓ੍ਹਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ  ?" ਪਜੰਡਤ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਲਤਸਸਾਂ ਦਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਰੋ  ॥ ਇਹ ਕਨਸ਼ਕਾਨ
ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਣ ਦਬੇ ਹਣ ॥ ਇਹ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਇਕ ਬਕਘਆੜਦੀ - ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਹਗੈ ਜਰੋ ਜਜੰਗਲਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਆਇਆ ਹਗੈ ॥"

"What is there to be afraid of?" said the priest. "Look at the marks on his arms and
legs. They are the bites of wolves. He is but a wolf-child run away from the jungle."

ਬਬੇਸ਼ਕ । ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਨ ਕਰਕਬੇ । ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨੇ  ਜਰਨਰਤ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਜਰੋਰ ਦਦੀਆਆਂ ਦਜੰ ਦਦੀਆ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣ ਦਬੇ
ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ'ਤਬੇ ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਹਰ ਪਕਾਪੱਸਿਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ'ਚ ਆਖਰਦੀ ਆਦਮਦੀ ਹਰੋਉਗਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ
ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣਕਾ ਕਹਬੇ । ਕਕਓਂਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਅਸਿਲਦੀ ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣਕਾ ਕਕਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਨਨੇ  ॥

Of course, in playing together, the cubs had often nipped Mowgli harder than they
intended, and there were white scars all over his arms and legs. But he would have
been the last person in the world to call these bites, for he knew what real biting
meant.

"ਓਏ ! ਓਏ !" ਦਰੋ ਕਤਜੰ ਨ ਤਸੀਂਵਸੀਂਆਆਂ ਨਨੇ  ਕਪੱ ਠਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਬਚਕਾਰਕਾ ਹਕਾਇ । ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨੇ  ਵਪੱ ਕਢਆ ! ਇਹ ਸਿਰੋਹਣਕਾ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਹਗੈ ॥
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ਇਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਲਕਾਲ ਅਗਗ੍ਗਿ ਵਰਗਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ॥ ਮਬੇਰਦੀ ਇਪੱ ਜ਼ਤ ਦਦੀ ਕਸਿਮ । ਮਸਿਨਆ ਇਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਰਗਕਾ ਨਹਸੀਂ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਸਿ ਤਬੇਰਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ
ਨਨਜੰ  ਚਦੀਤਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥"

"Arre! Arre!" said two or three women together. "To be bitten by wolves, poor child!
He is a handsome boy. He has eyes like red fire. By my honor, Messua, he is not
unlike thy boy that was taken by the tiger."

"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਣ ਦਬੇ  ।"  ਇਕ ਤਦੀਵਸੀਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਕਲਕਾਈਆਆਂ ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਤਸਾਂਬਬੇ ਦਬੇ ਭਕਾਰਦੀ ਕੜਬੇ ਪਕਾਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ  । ਓਨਓ੍ਹਨੇ
ਮਗੁਗਲਦੀ'ਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਹਪੱ ਥ ਦਕਾ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਛਪੱ ਜਕਾ ਬਣਕਾਕਬੇ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ॥ "ਬਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਓਹ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਪਤਲਕਾ ਹਗੈ । ਮਗਰ
ਵਬੇਖਣ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਮਬੇਰਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਵਰਗਕਾ ਹਦੀ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"Let me look," said a woman with heavy copper rings on her wrists and ankles,
and she peered at Mowgli under the palm of her hand. "Indeed he is not. He is
thinner, but he has the very look of my boy."

ਪਜੰਡਤ ਇਕ ਚਲਕਾਕ ਆਦਮਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਮਸਿਨਆ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਸਿਭ ਤਹ ਅਮਦੀਰ ਆਦਮਦੀ ਦਦੀ ਵਪਟਦੀ ਹਗੈ ॥ ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ
ਉੱਪਰ ਅਸਿਮਕਾਨ'ਚ ਇਕ ਕਮਜੰ ਟ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਸਿਜੰਜਦੀਦਗਦੀ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ : "ਜਰੋ ਜਜੰਗਲ ਨਨੇ  ਕਲਆ ਸਿਦੀ ਸਿਰੋ ਜਜੰ ਗਲ ਨਨੇ  ਮਰੋੜ
ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਘਰ ਲਗੈ  ਜਕਾ । ਮਬੇਰਦੀ ਭਗੈਣ । ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਨਨਜੰ  ਭਬੇਟਟ੍ਟਿਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਨਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਲਸੀਂ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ 'ਚ ਦਨਰ
ਤਸਾਂਈ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

The priest was a clever man, and he knew that Messua was wife to the richest
villager in the place. So he looked up at the sky for a minute and said solemnly:
"What the jungle has taken the jungle has restored. Take the boy into thy house, my
sister, and forget not to honor the priest who sees so far into the lives of men."

"ਉਸਿ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਮਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ  ।  "ਪਰ ਇਹ ਇਜੰਝ
ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਕਕ ਦਲ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਮਗੁਆਇਨਕਾ ਕਰਨ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ ਹਗੈ ! ਫਬੇਰ । ਜਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਹਸਾਂ । 'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ
ਜਰਨਰ ਬਣਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"By the Bull that bought me," said Mowgli to himself, "but all this talking is like
another looking-over by the Pack! Well, if I am a man, a man I must become."

ਭਦੀੜ ਛਟ ਗਈ ਜਦਹ ਜਨਕਾਨਦੀ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਤਬੇ ਚਪੱ ਲਣ ਨਨਜੰ  ਆਪੱ ਕਖਆ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਇਕ ਲਕਾਲ ਰਜੰ ਗ ਦਕਾ ਰਰੋਗਨ ਕਦੀਤਸਕਾ
ਪਲਜੰ ਗ ਕਡਪੱ ਕਠਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ।'ਤਬੇ ਇਕ ਵਪੱਢਕਾ ਸਿਕਾਰਕਾ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਕਾ ਭਕਾਜੰਡਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਅਨਕਾਜ ਰਪੱ ਕਖਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ
ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਕਲਆਓਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਅਜਦੀਬਰੋਗਰਦੀਬ ਉਭਰਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕ ਦਰਜਨ ਖਕਾਣਕਾ ਬਣਕਾਉਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਤਸਾਂਬਬੇ ਦਬੇ ਭਸਾਂਡਬੇ ਸਿਦੀ
। ਅਤਬੇ ਇਕ ਆਲਬੇ 'ਚ ਇਕ ਕਹਜੰ ਦਨ ਕਦਓਤਬੇ ਦਦੀ ਤਸਿਵਦੀਰ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਦਵਕਾਰ'ਤਬੇ ਇਕ ਅਸਿਲਦੀ ਸ਼ਦੀਸ਼ਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇ ਮਬੇਲਬੇ 'ਚ
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ਵਬੇਚਚ੍ਚਬੇ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ॥
The crowd parted as the woman beckoned Mowgli to her hut, where there was a
red lacquered bedstead, a great earthen grain chest with funny raised patterns on
it, half a dozen copper cooking pots, an image of a Hindu god in a little alcove, and
on the wall a real looking glass, such as they sell at the country fairs.

ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਵਪੱ ਢਕਾ ਗਲਕਾਸਿ ਦਗੁਪੱ ਧ ਦਕਾ'ਤਬੇ ਨਕਾਲ ਰਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਦਤਸਦੀ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਓਹਦਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਕਪਆਰ ਨਕਾਲ ਹਪੱਥ
ਫਬੇਕਰਆ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਕਕ ਸ਼ਕਾਇਦ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਅਸਿਲਦੀ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਹਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਜਜੰ ਗਲਹ
ਮਗੁੜ ਆਇਆ ਹਗੈ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਚਦੀਤਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ "ਨਪੱ ਥਨ ਓਹ ਨਪੱ ਥਨ!" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਹਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਜਵਵ
ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਦਦੀ ਭਦੀ ਇਹ ਨਸਾਂਓ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥ "ਤਗੈਨਨਜੰ  ਓਹ ਕਦਨ ਚਬੇਤਸਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਜਸਿ ਕਦਨ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਨਵਦੀਆਆਂ ਜਗੁਤਸਦੀਆਆਂ ਕਦਤਸਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ
?" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਪਗੈਰ ਨਨਜੰ  ਹਪੱ ਥ ਲਕਾਇਆ ਅਤਬੇ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਸਿਖਸ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕ ਕਸਿਜੰ ਙ ਹਰੋਵਬੇ ॥ "ਨਹਸੀਂ" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਦਗੁਖਦੀ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ "ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਪਗੈਰਸਾਂ
ਨਨੇ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਜਗੁਤਸਦੀਆਆਂ ਨਹਸੀਂ ਪਕਾਈਆਆਂ ਪਰ ਤਨਜੰ  ਮਬੇਰਬੇ ਨਪੱ ਥਨ ਵਰਗਕਾ ਹਮੈਂ ਅਤਬੇ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਮਮੈਂ ਪਗੁਤਸ ਬਨਸਾਂਵਸਾਂਗਦੀ ॥"

She gave him a long drink of milk and some bread, and then she laid her hand on
his head and looked into his eyes; for she thought perhaps that he might be her real
son come back from the jungle where the tiger had taken him. So she said, "Nathoo,
O Nathoo!" Mowgli did not show that he knew the name. "Dost thou not remember
the day when I gave thee thy new shoes?" She touched his foot, and it was almost
as hard as horn. "No," she said sorrowfully, "those feet have never worn shoes, but
thou art very like my Nathoo, and thou shalt be my son."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਗੁਝ ਠਦੀਕ ਮਕਹਸਿਨਸਿ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਕਦਬੇ ਛਤਸ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਆਇਆ ॥ ਮਗਰ ਜਦ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਛਪੱ ਪਰ
ਨਨਜੰ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਤਸਾਂ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਇਹ ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ ਕਕ ਓਹ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਬੜਦੀ ਅਸਿਕਾਨਦੀ ਨਕਾਲ ਤਰੋੜ ਕਬੇ ਜਦਹ ਚਕਾਹਬੇ ਓਦਹ ਹਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ।
ਅਤਬੇ ਕਖੜਕਦੀ'ਚ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਕਗੁਜੰ ਡਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ॥ "ਆਦਮਦੀ ਹਰੋਣ ਦਕਾ ਕਦੀ ਫਕਾਇਦਕਾ ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਖਦੀਰ'ਚ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ।
"ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਦੀ ਬਰੋਲਦੀ ਨਸਾਂ ਸਿਮਝ ਸਿਕਬੇ  ?  ਹਗੁਣ ਮਗੈ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਮਨਰਖ'ਤਬੇ ਝਪੱਲਕਾ ਹਸਾਂ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਕ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਨਕਾਲ
ਜਜੰਗਲ'ਚ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਜਰਨਰ ਬਰੋਲਣਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥"

Mowgli was uneasy, because he had never been under a roof before.  But as he
looked at the thatch, he saw that he could tear it out any time if he wanted to get
away, and that the window had no fastenings. "What is the good of a man," he said
to himself at last, "if he does not understand man's talk? Now I am as silly and
dumb as a man would be with us in the jungle. I must speak their talk."

ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਮਜਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਸਿਪੱ ਕਖਆ ਸਿਦੀ ਕਹਰਣਕਾ ਦਦੀ ਲਲਕਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਕਾਜੰਗ ਲਕਾਉਣਦੀ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਸਿਨਰ ਦਦੀ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਨਦੀ
। ਜਦਹ ਓਹ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਰੋ ਜਦਹ ਹਦੀ ਮਸਿਨਆ ਕਰੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਲਦਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਨਕਲ ਬਖਨਬਦੀ ਲਕਾਹ
ਲਮੈਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਨਓ੍ਹਨੇ ਰਕਾ ਹਰੋਣ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਚ ਪਈ ਕਈ ਚਦੀਜਸਾਂ ਦਬੇ ਨਕਾਉਂ ਕਸਿਪੱ ਖ ਲਏ ॥
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It was not for fun that he had learned while he was with the wolves to imitate the
challenge of bucks in the jungle and the grunt of the little wild pig. So, as soon as
Messua pronounced a word Mowgli would imitate it almost perfectly, and before
dark he had learned the names of many things in the hut.

ਸਿਦੌਣ ਵਬੇਲਓ੍ਹਬੇ  ਥਰੋੜਦੀ ਮਗੁਸ਼ਕਲ ਆਨ ਪਈ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਐਸਿਦੀ ਕਕਸਿਦੀ ਚਦੀਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਭੌਂਵਬੇਗਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਬੇ ਜਕਾਲ ਵਰਗਦੀ
ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਜਵਵ ਓਹ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਦਰਵਕਾਜਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਦੀਤਸਕਾ ਓਹ ਕਖੜਕਦੀ ਥਸਾਂਈ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਗਇਆ ॥ "ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਕਰਨ ਦਬੇ ।" ਮਸਿਨਆ ਦਬੇ ਘਰਵਕਾਲਬੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖ ਓਹ ਅਪੱਜ ਤਕ ਮਜੰਜਬੇ'ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਸਿਗੁਸੁ੍ਤਸਕਾ ॥ ਜਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਵਕਾਕਈ ਹਦੀ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ਦਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਭਬੇਬੋੱਕਜਆ ਗਇਆ ਹਗੈ'ਤਬੇ ਓਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇਗਕਾ ਨਹਸੀਂ ॥"

There was a difficulty at bedtime, because Mowgli would not sleep under anything
that looked so like a panther trap as that hut, and when they shut the door he went
through the window. "Give him his will," said Messua's husband. "Remember he
can never till now have slept on a bed. If he is indeed sent in the place of our son
he will not run away."

ਸਿਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਸਿਕਾਫ ਘਕਾਹ'ਤਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਇਕ ਖਬੇਤ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਦੀ । ਖਗੁਲ ਕਬੇ ਅਜੰ ਗੜਕਾਈ ਲਈ । ਮਗਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਬਜੰ ਦ ਕਰਨ'ਤਹ
ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਇਕ ਕਨਲਬੇ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਨਪੱ ਕ ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਠਨੋ ਬੋੱਡਦੀ ਹਬੇਠ ਠਨੋ ਬੋੱਕਕਆ ॥

So Mowgli stretched himself in some long, clean grass at the edge of the field, but
before he had closed his eyes a soft gray nose poked him under the chin.

"ਫਗੁਰਪ !" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ(ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਸਿਭ'ਤਹ ਵਪੱ ਢਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ) ॥ "ਇਹ ਇਕ ਸਿਸਿਸਕਾ ਕਜਹਕਾ ਤਬੇਰਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ
ਵਦੀਹ ਮਦੀਲ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਇਨਕਾਮ ਹਗੈ ॥ ਤਬੇਰਬੇ'ਤਹ ਲਪੱ ਕੜ ਬਲਣ ਦਬੇ ਧਨਜੰ ਵਬੇ ਅਤਬੇ ਡਜੰਗਰਸਾਂ ਦਦੀ ਬਰੋ ਆਓਂਦਦੀ ਹਗੈ । ਕਗੁਲ ਕਮਲਕਾਕਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਹਦੀ
ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਮੈਂ ॥ ਉੱਠ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਮਮੈਂ ਖਬਰ ਕਲਆਇਆ ਹਸਾਂ ॥"

"Phew!" said Gray Brother (he was the eldest of Mother Wolf's cubs). "This is a poor
reward for following thee twenty miles. Thou smellest of wood smoke and cattle—
altogether like a man already. Wake, Little Brother; I bring news."

"ਕਦੀ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਸਿਭ ਰਕਾਜਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਹਣ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਜਪੱ ਫਦੀ ਪਕਾਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥

"Are all well in the jungle?" said Mowgli, hugging him.

"ਸਿਕਾਰਬੇ ਠਦੀਕ ਨਨੇ  ਕਸਿਰਫ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਬਕਘਆੜਸਾਂ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਨਕਾਲ ਸਿਪੱੜ ਗਏ ਸਿਦੀ ॥ ਹਗੁਣ । ਸਿਗੁਣ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਬੜਦੀ ਦਨਰ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਕਗਆ ਹਗੈ ਜਦ ਤਕ ਕਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਤਸ ਫਬੇਰ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਬਗੁਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਖਮਦੀ ਹਰੋਇਆ
ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਸਿਮ ਖਕਾਧਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਜਦਹ ਓਹ ਵਕਾਪਸਿ ਆਵਬੇਗਕਾ'ਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ'ਚ ਪਕਾ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ॥"
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"All except the wolves that were burned with the Red Flower. Now, listen. Shere
Khan has gone away to hunt far off till his coat grows again, for he is badly singed.
When he returns he swears that he will lay thy bones in the Waingunga."

"ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਦਰੋ ਸ਼ਬਦ ਨਨੇ  ॥ ਮਮੈਂ ਭਦੀ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗਰ ਖਬਰ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਅਪੱ ਛਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ ॥
ਅਪੱਜ ਰਕਾਤ ਮਮੈਂ ਬੜਕਾ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਸਾਂ - ਨਵਦੀਆਆਂ ਚਦੀਜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਬੜਕਾ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਸਾਂ । ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ - ਪਰ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਮਬੇਰਬੇ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਖਬਰਸਾਂ ਕਲਆਇਆ ਕਰ ॥"

"There are two words to that. I also have made a little promise. But news is always
good. I am tired to-night,—very tired with new things, Gray Brother,—but bring
me the news always."

"ਤਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਭਗੁਪੱ ਲਬੇਗਸਾਂ ਕਕ ਤਨਜੰ  ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਹਮੈਂ? ਆਦਮਦੀ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲਣ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਣਗਬੇ ?" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨੇ  ਬੜਕਾ ਕਫਕਰਮਜੰਦ
ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥

"Thou wilt not forget that thou art a wolf? Men will not make thee forget?" said
Gray Brother anxiously.

"ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਮਮੈਂ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸਾਂਗਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਅਤਬੇ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਬਕਾਕਦੀ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਕਪਆਰ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਮਗਰ
ਮਮੈਂ ਇਹ ਭਦੀ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸਾਂਗਕਾ ਕਕ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਲ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱਢ ਕਦਤਸਕਾ ਕਗਆ ਹਗੈ ॥"

"Never. I will always remember that I love thee and all in our cave. But also I will
always remember that I have been cast out of the Pack."

"ਅਤਬੇ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਇਕ ਹਰੋਰ ਦਲ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱਢ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਆਦਮਦੀ ਤਸਾਂ ਆਦਮਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ
ਗਪੱਲਸਾਂ ਇਜੰ ਝ ਕਜਵਵ ਡਪੱ ਡਗੁਆਆਂ ਦਕਾ ਛਪੱ ਪੜਦੀ'ਚ ਟਰਪ ਟਰਪ ਕਰਨਕਾ ॥ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਆਵਸਾਂਗਕਾ । ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਕਾ ਇਜੰਤਜਕਾਰ ਬਸਾਂਸਿਸਾਂ'ਚ
ਕਰਸਾਂਗਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਚਰਕਾਗਕਾਹ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਨਨੇ  ॥"

"And that  thou  mayest  be  cast  out  of  another  pack.  Men are  only  men,  Little
Brother, and their talk is like the talk of frogs in a pond. When I come down here
again, I will wait for thee in the bamboos at the edge of the grazing-ground."

ਉਸਿ ਰਕਾਤ ਦਬੇ ਕਤਨ ਮਕਹਕਨਆਆਂ ਤਸਾਂਈ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਦਰਵਕਾਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਟਪੱ ਕਪਆ। ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਤਦੌਰ ਤਰਦੀਕਬੇ
ਕਸਿਪੱ ਖਣ'ਚ ਮਸਿਰਨਫ ਸਿਦੀ ॥ ਪਕਹਲਸਾਂ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ  ਆਲਬੇ  ਦਗੁਵਕਾਲਬੇ  ਇਕ ਕਪੜਕਾ ਵਲਓ੍ਹਬੇਟਣਕਾ ਕਪਆ । ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਬੜਦੀ ਕਖਜ
ਚੜਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਗੈਸਿਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਕਸਿਪੱ ਖਣਕਾ ਕਪਆ । ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਮਝ ਨਹਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਹਲ ਵਕਾਹਗੁਣ
ਬਕਾਰਬੇ । ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨਕਾ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਸਿਮਝ'ਤਹ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ ॥ ਫਬੇਰ ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਬੜਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਚੜਓ੍ਹਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥
ਖਗੁਸ਼ਕਕਸਿਮਤਦੀ ਨਕਾਲ । ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਕਨਨਜੰ ਨ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਕਕਾਬਨ ਕਰਨਕਾ ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਜਜੰਗਲ 'ਚ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਤਬੇ ਭਰੋਜਨ
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ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਆਸਿਰਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਪਨਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਕਕਾਬਨ'ਚ ਰਪੱ ਖ ਸਿਕਹ । ਮਗਰ ਜਦਹ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਮਜਕਾਕ ਉਡਕਾਉਂਦਬੇ ਕਕ ਓਹ
ਖਬੇਡਸਾਂ ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਖਬੇਡਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਪਤਜੰਗਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਉਡਕਾਉਂਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਓਹ ਕਰੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬਰੋਲਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਸਿਰਫ ਇਹ
ਕਗਆਨ ਕਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਕਰੋਈ ਚਜੰ ਗਦੀ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ । ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਦਰੋ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਰ ਕਬੇ
ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਣ'ਤਹ ਰਰੋਕਦਦੀ ਸਿਦੀ ॥

For three months after that night Mowgli hardly ever left the village gate, he was
so busy learning the ways and customs of men. First he had to wear a cloth round
him, which annoyed him horribly; and then he had to learn about money, which
he did not in the least understand, and about plowing, of which he did not see the
use. Then the little children in the village made him very angry. Luckily, the Law
of the Jungle had taught him to keep his temper, for in the jungle life and food
depend on keeping your temper; but when they made fun of him because he would
not play games or fly kites, or because he mispronounced some word, only the
knowledge that  it  was unsportsmanlike  to kill  little  naked cubs kept him from
picking them up and breaking them in two.

ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਤਕਾਕਤ ਬਕਾਰਬੇ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਵਓ੍ਹਕਸ਼ਆਆਂ ਦਬੇ ਮਗੁਕਕਾਬਲਬੇ
ਕਮਜਰੋਰ ਸਿਦੀ । ਮਗਰ ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਲਰੋ ਬੋੱਕਦੀ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਬਲਹ ਵਸਾਂਗ ਤਕਾਕਤਵਰ ਸਿਦੀ ॥

He did not know his own strength in the least. In the jungle he knew he was weak
compared with the beasts, but in the village people said that he was as strong as a
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"ੳਪੱਠ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਮਮੈਂ ਖਬਰ ਕਲਅਕਾਕੲਿਅਸਾਂ ਹਸਾਂ ॥"
"'Wake, little brother; I bring news.'"



bull.

ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਰਤਸਦੀ ਭਰ ਭਦੀ ਇਹ ਅਜੰਦਕਾਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਕ ਜਕਾਤ ਕਕਜੰ ਝ ਆਦਮਦੀ ਆਦਮਦੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰਦਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਜਦਹ
ਕਗੁਕਮਓ੍ਹਆਰ ਦਕਾ ਖਰੋਤਸਕਾ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਟਰੋਏ'ਚ ਕਫਸਿਲ ਗਇਆ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਪਨਛ ਫਪੱ ੜਕਬੇ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱ ਢ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ
ਭਸਾਂਕਡਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਟਕਕਾ ਕਬੇ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਦਬੇ ਬਜਕਾਰ ਦਬੇ ਸਿਫਰ ਲਈ ਮਦਦ ਕਦੀਤਸਦੀ ॥ ਇਹ ਭਦੀ । ਬੜਦੀ ਬਬੇਤਰਤਦੀਬਦੀ
ਵਕਾਲਦੀ ਗਪੱਲ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਗੁਕਮਓ੍ਹਆਰ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਜਕਾਤ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਖਰੋਤਸਕਾ 'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਭਦੀ  ਬਹਗੁਤਕਾ ਮਕਾੜਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਜਦਹ ਪਜੰ ਡਤ ਨਨੇ
ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਝੜਕਬੇ ਮਕਾਰਬੇ । ਤਸਾਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਧਮਕਦੀ ਕਦਤਸਦੀ ਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਭਦੀ ਓਹ ਖਰੋਤਸਬੇ 'ਤਬੇ ਕਬਠਕਾ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਨਨੇ  ਮਸਿਨਆ
ਦਬੇ ਘਰਵਕਾਲਬੇ  ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ'ਤਹ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਕਪੱ ਮ ਲਗਕਾਉਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਮਗੁਖਦੀ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ
ਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਅਗਲਬੇ ਕਦਨ ਮਪੱਝਸਾਂ ਚਕਾਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਜਕਾਣਕਾ ਪਉਗਕਾ ॥ ਇਸਿ ਦਦੀ ਸਿਭ 'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਹਰੋਈ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਰਕਾਤ
। ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਨਦੌ ਕਰ ਰਪੱ ਖ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਓਹ ਚਦੌਪਕਾਲ ਵਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਇਕ ਵਪੱ ਢਬੇ ਅਜੰ ਞਦੀਰ ਦਬੇ ਦਪਖਸ ਹਬੇਠਸਾਂ
ਬਨਨੇ  ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਹਰ ਸ਼ਕਾਮ ਲਗਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਇਹ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀ ਚਦੌਪਕਾਲ ਸਿਦੀ । ਇਪੱਥਬੇ ਮਗੁਪੱ ਖਦੀਆ ਅਤਬੇ ਚਦੌਕਦੀਦਕਾਰ ਅਤਬੇ ਨਕਾਈ । ਜਰੋ ਕਕ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪਜੰ ਡ
ਦਦੀ ਖਬਰ ਰਖਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਬਲਦਬੇਵ । ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ । ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਕਰੋਲ ਵਪੱ ਢਦੀ ਬਜੰ ਦਨਕ ਸਿਦੀ । ਕਮਲਦਬੇ ਸਿਦੀ ਹਗੁਪੱ ਕਕਾ ਪਦੀਜੰਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥
ਬਸਾਂਦਰ ਉੱਪਰਲਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਬਓ੍ਹਮੈਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਗਪੱਲਸਾਂ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਨਕਾਗ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਰੋਰਦੀ'ਚ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ
ਨਨਜੰ  ਹਰ ਰਕਾਤ ਦਗੁਪੱ ਧ ਚੜਓ੍ਹਕਾਇਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਪਕਵਤਸਰ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਦਪਖਸ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਵਕਾਲਬੇ  ਬਕਹ ਕਬੇ ਦਬੇਰ ਰਕਾਤ
ਤਸਾਂਈ ਹਗੁਪੱ ਕਕਾ ਗਗੁੜਗਗੁੜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਅਜਦੀਬਰੋਗਰਦੀਬ ਕਦਓਕਤਆਆਂ'ਤਬੇ ਆਦਮਦੀ ਅਤਬੇ ਭਨਤਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਬਲਦਬੇਵ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਕਜਆਦਕਾ ਅਜਦੀਬਰੋਗਰਦੀਬ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਵਓ੍ਹਕਸ਼ਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਜਦਹ ਤਕ ਕਬੇ ਘਬੇਰਬੇ ਦਬੇ
ਬਕਾਹਰ ਬਗੈਠਨੇ  ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਬਕਾਹਰ ਨਸਾਂ ਕਨਬੋੱਕਲ ਜਸਾਂਣ ॥ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਜਕਾਨਵਰਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ
ਜਜੰਗਲ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਕਬਲਕਗੁਲ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਹਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਕਹਰਣ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਸਿਨਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਖਬੇਤਸਦੀ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ਦਵਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਕਦਬੇ'ਕਗੁ ਤਸਾਂਈ ਚਦੀਤਕਾ ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਜਸਾਂ ਸ਼ਕਾਮ ਨਨਜੰ  । ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਕਜਆਆਂ ਦਬੇ ਨਨੇ ਕੜਓਂ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥

And Mowgli had not the faintest idea of the difference that caste makes between
man and man. When the potter's donkey slipped in the clay pit, Mowgli hauled it
out by the tail,  and helped to stack the pots for their journey to the market at
Khanhiwara. That was very shocking, too, for the potter is a low-caste man, and his
donkey is worse. When the priest scolded him, Mowgli threatened to put him on
the donkey too, and the priest told Messua's husband that Mowgli had better be set
to work as soon as possible; and the village head-man told Mowgli that he would
have to go out with the buffaloes next day, and herd them while they grazed. No
one was more pleased than Mowgli; and that night, because he had been appointed
a servant of the village, as it were, he went off to a circle that met every evening
on a masonry platform under a great fig-tree. It was the village club, and the head-
man and the watchman and the barber, who knew all the gossip of the village, and
old Buldeo,  the village hunter,  who had a Tower musket,  met and smoked. The
monkeys sat and talked in the upper branches, and there was a hole under the
platform where a cobra lived, and he had his little platter of milk every night
because he was sacred; and the old men sat around the tree and talked, and pulled
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at the big huqas (the water-pipes) till far into the night. They told wonderful tales
of gods and men and ghosts; and Buldeo told even more wonderful ones of the
ways of beasts in the jungle, till the eyes of the children sitting outside the circle
bulged out of their heads. Most of the tales were about animals, for the jungle was
always at their door. The deer and the wild pig grubbed up their crops, and now
and again the tiger carried off a man at twilight, within sight of the village gates.

ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਗੁਦਰਤਦੀ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਓਹ ਗਪੱਲਸਾਂ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਪਨਕਾ ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਲਗੁਕਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਅਪਨਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਕਛਪਕਾਉਣਕਾ
ਪਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਬਲਦਬੇਵ । ਅਪਨਦੀ ਬਜੰ ਦਨਕ ਅਪਨਨੇ  ਗਰੋਬੋੱਕਡਆਆਂ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ । ਇਕ ਕਹਕਾਣਦੀ'ਤਹ ਦਨਜਦੀ ਕਹਕਾਣਦੀ'ਤਬੇ ਉੱਛਲਦਕਾ ਰਕਹਆਂਦਕਾ
ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਕਹਪੱ ਲਣ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

Mowgli, who naturally knew something about what they were talking of, had to
cover his face not to show that he was laughing, while Buldeo, the Tower musket
across his knees, climbed on from one wonderful story to another, and Mowgli's
shoulders shook.

ਬਲਦਬੇਵ ਸਿਮਝਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਕਜੰ ਝ ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਚਦੀਤਕਾ ਮਸਿਨਆ ਦਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਨਜੰ  ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਇਕ ਭਨਤਦੀਆ ਚਦੀਤਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ
ਸ਼ਰਦੀਰ'ਚ ਇਕ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਸ਼ਕਾਹਨਕਕਾਰ ਦਦੀ ਆਤਮਕਾ ਵੜਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਕਗੁਝ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਰ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥ "ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ
ਕਕ ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ  ।"  ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ  ।  "ਕਕਓਂਕਕ ਪਨਰਨ ਦਕਾਸਿ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਲਜੰ ਗੜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਉਸਿ ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਦਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਜਰੋ ਉਸਿ ਨਨਜੰ
ਦਜੰ ਕਗਆਆਂ'ਚ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਬਹਦੀ ਖਕਾਤਬੇਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਕਾੜ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਮਮੈਂ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ । ਓਹ ਭਦੀ ।
ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ ਦਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਬਰਕਾਬਰ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ॥"

Buldeo was explaining how the tiger that had carried away Messua's son was a
ghost-tiger, and his body was inhabited by the ghost of a wicked, old money-lender,
who had died some years ago.  "And I know that this is true," he said,  "because
Purun Dass always limped from the blow that he got in a riot when his account
books were burned, and the tiger that I speak of he limps, too, for the tracks of his
pads are unequal."

"ਸਿਚ ਹਗੈ । ਸਿਚ ਹਗੈ । ਇਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਚ ਹਰੋਣਕਾ ।" ਕਸਿਰ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਦਕਾੜਦੀ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"True, true, that must be the truth," said the gray-beards, nodding together.

"ਕਦੀ ਇਹ ਸਿਭ ਕਹਕਾਣਦੀਆ ਕਸਿਰਫ ਗਗੁਮਰਕਾਹ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਨੇ  ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਚਦੀਤਕਾ ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ
ਜਜੰਮਸਾਂਦਰਨ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ  । ਕਜਵਵ ਕਕ ਸਿਭ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਗਪੱਲ ਕਰਨਦੀ ਕਕ ਸ਼ਕਾਹਨਕਕਾਰ ਦਦੀ ਆਤਮਕਾ ਇਕ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ'ਚ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ
ਕਗਦਹੜਸਾਂ ਵਰਗਦੀ ਬਓ੍ਹਕਾਦਰਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ਇਕ ਬਚਚ੍ਚਕਕਾਨਕਾ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ॥"

"Are all these tales such cobwebs and moon talk?" said Mowgli. "That tiger limps
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because he was born lame, as everyone knows. To talk of the soul of a money-
lender in a beast that never had the courage of a jackal is child's talk."

ਬਲਦਬੇਵ ਇਕ ਕਮਜੰ ਟ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਰਕਾਨ ਹਰੋਕਬੇ ਚਗੁਪੱ ਪ ਕਰ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਕਖਏ ਨਨੇ  ਘਨਰਦੀ ਵਟਟ੍ਟਿਦੀ ॥

Buldeo was speechless with surprise for a moment, and the head-man stared.

"ਓਹ ਹਰੋ ! ਇਹ ਕਕਤਬੇ ਕਵਗਕੜਆ ਹਰੋਇਆ ਜਜੰਗਲਦੀ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ?" ਬਲਦਬੇਵ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਜਹ ਤਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਸਿਆਣਕਾ ਹਗੈ । ਤਸਾਂ
ਫਬੇਰ ਬਬੇਹਸਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਜਬੇ ਤਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਆਵਵ । ਕਕਓਂਕਕ ਸਿਰਕਕਾਰ ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਕਾਣ ਤਬੇ ਸਿਦੌ ਰਗੁਪਇਏ ਦਕਾ ਇਨਕਾਮ
ਰਪੱ ਕਖਆ ਹਗੈ ॥ ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਭਦੀ ਚਜੰ ਗਕਾ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ । ਜਬੇ ਤਨਜੰ  ਓਦਹ ਨਸਾਂ ਬਰੋਬੋੱਲਵ  ਜਦਹ ਤਬੇਰਬੇ ਵਢਬੇਰਬੇ ਬਰੋਲਦਬੇ ਹਰੋਣ ॥"

"Oho! It is the jungle brat, is it?" said Buldeo. "If thou art so wise, better bring his
hide to Khanhiwara,  for the Government has set  a hundred rupees on his life.
Better still, talk not when thy elders speak."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਉੱਠ ਖੜਕਾ ਹਰੋਇਆ ॥  "ਸਿਕਾਰਦੀ ਰਕਾਤ ਮਮੈਂ ਸਿਗੁਣਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਇਪੱ ਥਬੇ ਪਇਆ ਰਕਹਆ ।"  ਅਪਨਦੀ ਕਪਠ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਓਹ
ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । "ਅਤਬੇ । ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਨਨਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ । ਬਲਦਬੇਵ ਨਨੇ  ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਭਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਚਚ੍ਚ ਨਹਸੀਂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ
ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਹਗੈ ॥ ਫਬੇਰ । ਮਮੈਂ ਕਕਜੰ ਝ । ਭਨਤਸਾਂ ਕਦਓਕਤਆਆਂ'ਤਬੇ ਕਜਜੰ ਨਸ਼੍ਨਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਜਕਦੀਨ ਕਰ ਲਵਸਾਂ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਹ
ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਬੇਖਬੇ ਨਨੇ  ?"

Mowgli rose to go. "All the evening I have lain here listening," he called back over
his shoulder, "and, except once or twice, Buldeo has not said one word of truth
concerning the jungle, which is at his very doors. How, then, shall I believe the
tales of ghosts and gods and goblins which he says he has seen?"

"ਇਹ ਵਕਸ ਹਗੈ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਨਰਕਾ ਕਦਨ ਮਪੱਝਸਾਂ ਚਕਾਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਭਬੇਬੋੱਜਨ ਦਕਾ ।" ਮਗੁਕਖਏ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਜਦ ਕਕ ਬਲਦਬੇਵ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਇਸਿ
ਗਗੁਸਿਸਕਾਖਦੀ'ਤਬੇ ਹਰੋਘੈੰਕਦਕਾ'ਤਬੇ ਫਗੁਜੰ ਕਕਾਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

"It is full time that boy went to herding," said the head-man, while Buldeo puffed
and snorted at Mowgli's impertinence.

ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਬੇ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਕਪਜੰ ਡਕਾ ਦਕਾ ਇਹ ਰਵਕਾਜ ਹਗੈ ਕਕ ਕਗੁਝ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਡਜੰਗਰ ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਬੜਬੇ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਚਰਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਨਬੋੱਕਲ
ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਰਕਾਤ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਵਕਾਕਪਸਿ ਕਲਆਓਂਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਓਹ ਡਜੰਗਰ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਕ ਗਰੋਰਬੇ ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਲਤਕਾੜ ਕਬੇ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ
ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਨਪੱ ਕ ਤਕਾਈਆਂ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਪਹਗੁਜੰ ਚਦਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਪਨਨੇ 'ਤਬੇ ਚਦੀਕਣ । ਰਰੋਭ ਪਕਾਉਣ । 'ਤਬੇ ਮਕਾਰਨ ਦਵਦਬੇ ਨਨੇ  ॥
ਜਦਹ ਤਕ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਨਕਾਲ ਰਕਹਣ ਓਹ ਮਕਹਫਨਜ਼ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  । ਕਕਓਂਕਕ ਚਦੀਤਕਾ ਭਦੀ ਇਕ ਡਜੰਗਰਸਾਂ ਦਬੇ ਇਜਪੱ ੜ 'ਤਬੇ ਧਕਾਵਕਾ ਨਹਸੀਂ
ਬਰੋਬੋੱਲਨਗਕਾ  ॥ ਮਗਰ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਫਗੁਪੱ ਲ ਚਗੁਗਣ ਜਸਾਂ ਕਕਰਲਬੇਆਆਂ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਭਟਕ ਜਕਾਣ ।  'ਤਬੇ ਦਨਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ॥
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ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀ ਗਲਦੀ'ਚਹ ਰਕਾਮਕਾ । ਜਰੋ ਕਕ ਇਪੱ ਜੜ ਦਕਾ ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਬਗੈਹ ਕਬੇ ਰਰੋਜ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ
ਨਦੀਲਬੇ  ਰਜੰਗ ਦਦੀਆਆਂ ਮਪੱ ਝਸਾਂ । ਲਪੱ ਮਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਕਾ'ਤਬੇ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਵਕਾਲਦੀਆਆਂ । ਅਪਨਨੇ  ਤਬਬੇਕਲਆਆਂ'ਤਹ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਟਗੁਰ
ਪਗੈਘੈੰਕਦਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਕਾਫ ਕਕਹ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਸਿਰਦਕਾਰ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਇਕ ਲਜੰ ਮਬੇ ਚਮਦੀਕਦੀਲਬੇ
ਬਸਾਂਸਿ ਦਬੇ ਡਜੰ ਡਬੇ ਨਕਾਲ ਮਕਾਰਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਕ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ । ਕਕਾਮਯਕਾ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਡਜੰ ਗਰਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਆਪ ਚਰਕਾਉਣ । ਜਦਹ ਕਕ ਓਹ
ਆਪ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਕਾਲ ਚਲਕਾ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਖਬਰਦਕਾਰ ਰਕਹਣ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਇਜਪੱ ੜ'ਤਹ ਦਨਰ ਨਸਾਂ ਭਟਕਣ ॥

The custom of most Indian villages is for a few boys to take the cattle and buffaloes
out to graze in the early morning, and bring them back at night. The very cattle
that  would  trample  a  white  man to  death  allow themselves  to  be  banged and
bullied and shouted at by children that hardly come up to their noses. So long as
the boys keep with the herds they are safe, for not even the tiger will charge a
mob  of  cattle.  But  if  they  straggle  to  pick  flowers  or  hunt  lizards,  they  are
sometimes carried off. Mowgli went through the village street in the dawn, sitting
on the back of Rama, the great herd bull. The slaty-blue buffaloes, with their long,
backward-sweeping horns and savage eyes, rose out their byres, one by one, and
followed him, and Mowgli made it very clear to the children with him that he was
the master. He beat the buffaloes with a long, polished bamboo, and told Kamya,
one of the boys,  to graze the cattle  by themselves,  while he went on with the
buffaloes, and to be very careful not to stray away from the herd.

ਇਕ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨਦੀ ਚਰਕਾਗਕਾਹ'ਚ ਪਪੱਥਰ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਘਕਾਹ ਦਬੇ ਪਨੜਬੇ ਅਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਵਗਨ ਨਕਾਲ ਬਣਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਖਪੱ ਡ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ
। ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਇਪੱਜੜ ਕਖਪੱਲਰ ਕਬੇ ਲਰੋਪ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਛਪੱ ਪੜਦੀਆਆਂ ਜਸਾਂ ਕਚਪੱ ਕੜ ਪਸਿਜੰ ਦ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਈਆਆਂ
ਪਈਆਆਂ ਗਰਮ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਘਜੰਟਬੇਆਆਂ ਤਸਾਂਈ ਲਰੋਟਦਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਗਰਮਦੀ ਸਿਬੇਕਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਭਜਕਾ
ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਜਜੰਗਲ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲਦਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਰਕਾਮਕਾ ਦਦੀ ਗਰਦਨ'ਤਹ ਉਤਸਰ ਕਬੇ  । ਬਸਾਂਸਿਸਾਂ ਦਬੇ
ਝਗੁਰਮਟ ਵਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਕਮਕਲਆ ॥ "ਆਹ ।" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । "ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਬੜਬੇ ਕਦਨ
ਇਜੰਤਜਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਡਜੰਗਰ - ਚਕਾਰਣ ਦਬੇ ਕਪੱ ਮ ਦਕਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਹਗੈ ?"

An Indian grazing ground is all rocks and scrub and tussocks and little ravines,
among which the herds scatter and disappear. The buffaloes generally keep to the
pools and muddy places, where they lie wallowing or basking in the warm mud
for hours. Mowgli drove them on to the edge of the plain where the Waingunga
came out of the jungle; then he dropped from Rama's neck, trotted off to a bamboo
clump, and found Gray Brother. "Ah," said Gray Brother, "I have waited here very
many days. What is the meaning of this cattle-herding work?"

"ਇਹ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਹਗੁਕਮ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਕਗੁਝ'ਕ ਕਚਰ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਰਵਕਾਕਹਆ ਹਸਾਂ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਕਦੀ ਖਬਰ ਹਗੈ ?"

"It is an order," said Mowgli. "I am a village herd for a while. What news of Shere
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Khan?"

"ਓਹ ਇਹ ਮਗੁਲਕ ਵਕਾਪਸਿ ਆ ਕਗਆ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਇਕ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਹਗੁਣ ਓਹ ਫਬੇਰ ਚਲਕਾ
ਕਗਆ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਘਟਟ੍ਟਿ ਵਪੱ ਧ ਹਦੀ ਲਪੱ ਭਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"He has come back to this country, and has waited here a long time for thee. Now
he has gone off again, for the game is scarce. But he means to kill thee."

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਜਦਹ ਤਕ ਓਹ ਗਇਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ਤਨ ਜਸਾਂ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਭਰਕਾਵਸਾਂ'ਚਰੋ ਇਕ ਉਸਿ ਪਪੱਥਰ'ਤਬੇ ਬਗੈਬੋੱਠਨੋ  ।
ਤਕਾਕਕ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਕਪਜੰ ਡ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਆਵਸਾਂ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਵਬੇਖ ਸਿਕਸਾਂ ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਵਕਾਪਸਿ ਆਵਬੇ ਮਬੇਰਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਢਕ ਦਬੇ ਦਪਖਸ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ
ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਕਵਚਚ੍ਚਹ ਕਵਚ ਹਗੈ । ਦਬੇ ਕਰੋਲ ਕਰਨਕਾ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਮਨਜੰ ਹ'ਚ ਪਗੈਣ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥"

"Very good," said Mowgli. "So long as he is away do thou or one of the four brothers
sit on that rock, so that I can see thee as I come out of the village. When he comes
back wait for me in the ravine by the dhak tree in the center of the plain. We need
not walk into Shere Khan's mouth."

ਫਬੇਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਇਕ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਚਗੁਨਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਛਕਾਵਵ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓੱਥਬੇ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ ਕਬੇ ਸਿਭੌਂ ਕਗਆ ਜਦਕਕ ਮਪੱਝਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਆਲਬੇ ਦਗੁਆਲਬੇ ਚਰਦਦੀਆਆਂ
ਰਹਦੀਆਆਂ ॥ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ'ਚ ਡਜੰਗਰ ਚਰਕਾਉਨਕਾ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ'ਚ ਇਕ ਸਿਭ ਤਹ ਆਲਸਿ ਭਕਰਆ ਕਪੱਮ ਹਗੈ ॥ ਡਜੰ ਗਰ ਘਗੁਪੱ ਮਦਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ'ਤਬੇ ਚਰਦਬੇ
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ਰਕਹਜੰਦਬੇ ਨਨੇ  । ਫਬੇਰ ਲਜੰ ਮਬੇ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਫਬੇਰ ਉਠ ਕਬੇ ਘਗੁਪੱ ਮਨ ਲਗ ਪਮੈਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਜਰਕਾ ਭਦੀ ਥਪੱ ਕਦਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਘਗੁਰਪ
ਘਗੁਰਪ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਸ਼ਕਾਇਦ ਹਦੀ ਕਦਬੇ ਕਗੁਝ ਕਕਹਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  । ਪਰ ਮਟਮਗੈਲਦੀ ਛਪੜਦੀਆਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦਬੇ ਬਕਾਦ ਇਕ ਵੜ
ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਕਲਟਣ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰਫ ਨਪੱ ਕ ਤਬੇ ਚਦੀਨਦੀ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਵਰਗਦੀਆਆਂ
ਨਦੀਲਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਹਦੀ ਛਪੜਦੀ ਉੱਪਰ ਨਜਰ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਲਪੱ ਠਨੇ  ਵਸਾਂਗ ਲਪੱ ਮਦੀਆਆਂ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ॥ ਸਿਨਰਜ ਪਪੱਥਰਸਾਂ
ਨਨਜੰ  ਗਰਮਦੀ'ਚ ਨਚਚ੍ਚਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਜਬਨਰ ਕਰ ਦਵਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਪੱਜੜ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਇਕ ਬਕਾਜ (ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਕ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਨਹਸੀਂ) ਨਨਜੰ
ਨਜਰਸਾਂ'ਤਹ ਓੱਝਲ ਕਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਦੀਟਦੀ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਣਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਮਰ ਗਏ । ਜਸਾਂ ਇਕ ਗਊ
ਮਰ ਜਕਾਵਬੇ । 'ਤਬੇ ਬਕਾਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਦੀਲਸਾਂ ਦਨਰ ਅਗਲਕਾ ਬਕਾਜ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਆਓਂਦਕਾ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਥਪੱਲਬੇ  ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ ।
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਅਗਲਕਾ ਬਕਾਜ । ਅਤਬੇ ਹਰੋਰ ਅਗਲਕਾ ਬਕਾਜ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਮਰਨ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਬਕਾਜਸਾਂ ਦਕਾ ਦਲ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਕਧਰਹ
ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਸਿਭੌਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ 'ਤਬੇ ਉਠ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ 'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਸਿਭੌਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਛਰੋਟਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਪੱ ਕਬੇ ਘਕਾਹ ਦਦੀਆਆਂ
ਟਰੋਕਰਦੀਆਆਂ ਬਗੁਣਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਕਟਪੱ ਡਬੇ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਦਰੋ ਕਦੀੜਬੇਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਫੜਕਬੇ ਆਪਸਿ'ਚ ਲੜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਲਕਾਲ
ਕਕਾਲਦੀ ਰਤਸਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਹਕਾਰ ਕਪਰਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਕਰਲਬੇ ਨਨਜੰ  ਧਗੁਪੱ ਪ ਸਿਬੇਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਵਬੇਖਦਬੇ ਨਨੇ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਕ ਸਿਪੱ ਪ ਨਨਜੰ  ਡਪੱ ਡਨ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ
ਨਨਜੰ  ਵਬੇਖਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਜਕਾਨਵਰ ਲਰੋਟਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਲਪੱ ਮਵ ਲਪੱ ਮਵ ਗਕਾਣਬੇ ਗਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ 'ਚ ਅਲਕਾਪ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਕਦਨ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ
ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਤਹ ਲਪੱ ਮਕਾ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਗੈ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਸ਼ਕਾਇਦ ਓਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਕਕਲਬੇ  ਬਨਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ 'ਚ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਆਦਮਦੀ ਘਰੋੜਬੇ ਅਤਬੇ
ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਕਬਠਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਥਸਾਂ'ਚ ਕਕਾਨਓ੍ਹਨੇ  ਫੜਕਾਕਬੇ ।  ਇਜੰ ਝ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਕਕ ਕਜਵਵ ਓਹ ਰਕਾਜਬੇ ਹਰੋਣ ।   ਅਤਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਦਬੇ
ਕਖਡਕਾਉਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਫਦੌਜ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਓਹ ਕਦਓਤਬੇ ਹਰੋਣ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਉਸਿਤਕਤ ਕਦੀਤਸਦੀ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਫਬੇਰ ਸ਼ਕਾਮ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ
ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । 'ਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਕਚਪੱ ਕੜ'ਚਹ ਇਕ ਤਹ ਬਕਾਦ ਇਕ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  । 'ਤਬੇ ਇਜੰ ਝ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਕਪੱ ਢਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ
ਕਜਵਵ ਕਕ ਗਰੋਲਦੀਆਆਂ ਚਲਕਦਆਆਂ ਹਰੋਣ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਤਕਾਰ ਬਨਕਾਕਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਪਕਾਰ ਵਕਾਪਸਿ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀਆਆਂ ਕਟਮਕਦਦੀਆਆਂ
ਹਰੋਈਆਆਂ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀਆਆਂ ਵਪੱਲ ਚਲਬੇ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  ॥

Then Mowgli picked out a shady place, and lay down and slept while the buffaloes
grazed round him. Herding in India is one of the laziest things in the world. The
cattle move and crunch, and lie down, and move on again, and they do not even
low. They only grunt, and the buffaloes very seldom say anything, but get down
into the muddy pools one after another, and work their way into the mud till only
their noses and staring china-blue eyes show above the surface, and then they lie
like logs. The sun makes the rocks dance in the heat, and the herd children hear
one kite (never any more) whistling almost out of sight overhead, and they know
that if they died, or a cow died, that kite would sweep down, and the next kite
miles away would see him drop and follow, and the next, and the next, and almost
before  they  were  dead  there  would  be  a  score  of  hungry  kites  come  out  of
nowhere. Then they sleep and wake and sleep again, and weave little baskets of
dried grass and put grasshoppers in them; or catch two praying mantises and
make them fight; or string a necklace of red and black jungle nuts; or watch a
lizard basking on a rock, or a snake hunting a frog near the wallows. Then they
sing long, long songs with odd native quavers at the end of them, and the day
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seems longer than most people's whole lives, and perhaps they make a mud castle
with mud figures of men and horses and buffaloes, and put reeds into the men's
hands, and pretend that they are kings and the figures are their armies, or that
they are gods to be worshiped. Then evening comes and the children call, and the
buffaloes lumber up out of the sticky mud with noises like gunshots going off one
after the other, and they all  string across the gray plain back to the twinkling
village lights.

ਹਰ ਰਰੋਜ ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਚਰਕਾਗਕਾਹ'ਤਬੇ ਜਕਾਉਂਦਕਾ । 'ਤਬੇ ਹਰ ਰਰੋਜ ਡਬੇਢ ਮਦੀਲ ਦਨਰ ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਉਸਿ ਪਕਾਰ ਸਿਲਬੇਟਦੀ
ਭਰਕਾ  ਨਨਜੰ  ਕਮਲਦਕਾ(ਤਕਾਕਕ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ  ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ  ਕਕ  ਸ਼ਬੇਰ  ਖਸਾਂ  ਵਕਾਪਸਿ ਨਹਦੀ  ਸਿਦੀ
ਆਇਆ)  । ਅਤਬੇ ਹਰ ਰਰੋਜ ਓਹ ਘਕਾਹ'ਚ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਆਸਿ
ਪਕਾਸਿ ਦਦੀਆਆਂ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਣਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਗਗੁਜਕਾਰਬੇ ਪਗੁਰਕਾਣਬੇ ਕਦਨਸਾਂ ਦਬੇ ਸਿਗੁਪਨਨੇ
ਲਮੈਂਦਕਾ ॥ ਜਬੇਕਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਲਜੰ ਗੜਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਨਕਾਲ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ
ਦਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । 'ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਲਜੰ ਮਦੀਆਆਂ ਸ਼ਸਾਂਤ
ਸਿਵਬੇਰਸਾਂ'ਚ । ਓਹ ਜਰਨਰ ਸਿਗੁਣਦਕਾ ॥

Day after day Mowgli would lead the buffaloes out to
their wallows, and day after day he would see Gray
Brother's  back  a  mile  and a  half  away across  the
plain (so  he knew that  Shere  Khan had not  come
back), and day after day he would lie on the grass
listening to the noises round him, and dreaming of
old days in the jungle. If Shere Khan had made a false step with his lame paw up in
the jungles by the Waingunga, Mowgli would have heard him in those long, still
mornings.

ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਇਕ ਕਦਨ ਆਇਆ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨਜੰ  ਇਸ਼ਕਾਰਕਾ ਕਰਨ ਵਕਾਲਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ'ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ  । ਅਤਬੇ ਓਹ
ਹਪੱ ਕਸਿਆ'ਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਖਪੱ ਡ ਵਪੱ ਲ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਢਪੱ ਕ ਦਕਾ ਦਪਖਸ ਸਿਦੀ । ਲਗੈ  ਕਗਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਸਿਗੁਕਨਓ੍ਹ ਰਦੀ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲਸਾਂ ਨਕਾਲ ਢਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ॥ ਓੱਥਬੇ
ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਬਗੈਠਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਰੋਘੈੰਗਟਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥

At last a day came when he did not see Gray Brother at the signal place, and he
laughed and headed the buffaloes for the ravine by the dhk tree, which was all
covered with golden-red flowers. There sat Gray Brother, every bristle on his back
lifted.

"ਓਹ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਚਕਮਕਾ ਦਬੇਕਬੇ ਇਕ ਮਹਦੀਨਨੇ 'ਤਹ ਲਗੁਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਪੱ ਲ ਰਕਾਤ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਕਾਲ ਪਓ੍ਹਕਾਕੜਆਆਂ ਪਕਾਰ ਕਦੀਤਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  । ਅਤਬੇ
ਜਰੋਰਸਾਂ ਸ਼ਰੋਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਤਬੇਰਦੀ ਭਕਾਲ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋਏ । ਬਕਘਆੜ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥
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"He has hidden for a month to throw thee off thy guard. He crossed the ranges last
night with Tabaqui, hot-foot on thy trail," said the Wolf, panting.

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਤਓਰਦੀਆਆਂ ਚੜਓ੍ਹਕਾਈਆਆਂ ॥ "ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਸਾਂ । ਪਰ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਬਹਗੁਤ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਹਗੈ ॥"

Mowgli frowned. "I am not afraid of Shere Khan, but Tabaqui is very cunning."

"ਡਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ।" ਮਕਾੜਬੇ ਕਜਹਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਮਕਲਆ
ਸਿਦੀ ॥ ਹਗੁਣ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਸਿਕਾਰਦੀ ਕਸਿਆਣਪ ਬਕਾਜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਸਾਂਝਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਮਰ ਤਰੋੜਨ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ
ਹਦੀ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਸਿ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਇਹ ਮਨਸਿਨਬਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਤਬੇਰਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਕਰਬੇਗਕਾ - ਕਸਿਰਫ ਤਬੇਰਕਾ
ਅਤਬੇ ਹਰੋਰ ਕਕਸਿਬੇ ਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਹ ਹਗੁਣ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਸਿਗੁਪੱ ਕਬੇ ਹਰੋਏ ਖਪੱ ਡ'ਚ । ਕਪਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥"

"Have no fear," said Gray Brother, licking his lips a little. "I met Tabaqui in the
dawn. Now he is telling all his wisdom to the kites, but he told me everything
before I broke his back. Shere Khan's plan is to wait for thee at the village gate this
evening—for thee and for no one else. He is lying up now, in the big dry ravine of
the Waingunga."

"ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪੱ ਜ ਕਗੁਝ ਖਕਾਧਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਨਹਸੀਂ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਓਹ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਕਢਪੱ ਡ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਇਸਿਦਬੇ
ਜਵਕਾਬ ਦਕਾ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਜਸਾਂ ਮਦੌਤ ॥

"Has he eaten today, or does he hunt empty?" said Mowgli, for the answer meant
life and death to him.

"ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਕਾਕਰਆ ਸਿਦੀ - ਇਕ ਸਿਨਰ - ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਪਦੀਤਸਕਾ ਭਦੀ ਹਗੈ ॥ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸੀਂ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਪਬੇਟ ਨਹਸੀਂ ਕਰਹ ਸਿਕਦਕਾ । ਭਕਾਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨੇ
ਬਦਲਕਾ ਹਦੀ ਨਸਾਂ ਕਕਓਂ ਲਗੈਣਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥"

"He killed at dawn,—a pig,—and he has drunk too. Remember, Shere Khan could
never fast, even for the sake of revenge."

"ਓਹ ! ਮਨਰਖ । ਬਬੇਵਕਨਫ ! ਇਹ ਕਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ! ਖਕਾਧਕਾ ਅਤਬੇ ਪਦੀਤਕਾ ਭਦੀ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ
ਮਮੈਂ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਸਾਂ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ ਸਿਭੌਂ ਨਸਾਂ ਜਕਾਵਬੇ ! ਹਗੁਣ । ਓਹ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਪਇਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ? ਜਬੇਕਰ ਅਸਿਸੀਂ ਕਰੋਈ ਦਪੱ ਸਿ'ਕ ਬਜੰ ਦਬੇ
ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਤਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਲਟਬੇ ਹਰੋਏ ਨਨਜੰ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਧਨ ਕਲਆਓਂਦਬੇ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਹਮਲਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ
ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਧਨਜੰ  ਨਸਾਂ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਕਦੀ ਅਸਿਸੀਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਛਪੱ ਡਬੇ ਹਰੋਏ ਕਨਸ਼ਕਾਨਸਾਂ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਜਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਹਸਾਂ
ਤਕਾਕਕ ਇਹ ਉਸਿ ਰਕਾਹ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਜੰ ਘ ਸਿਕਣ?"

"Oh! Fool, fool! What a cub's cub it is! Eaten and drunk too, and he thinks that I shall
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wait till he has slept! Now, where does he lie up? If there were but ten of us we
might pull him down as he lies. These buffaloes will not charge unless they wind
him, and I cannot speak their language. Can we get behind his track so that they
may smell it?"

"ਓਹ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ'ਚ ਕਕਾਫਦੀ ਦਨਰ ਤਸਾਂਈ ਤਕਰਆ ਤਕਾਕਕ ਛਪੱ ਡਬੇ ਹਰੋਏ ਕਨਸ਼ਕਾਨਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਲਗੁਕਰੋ ਸਿਕਬੇ ।" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"He swam far down the Waingunga to cut that off," said Gray Brother.

"ਮਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ । ਇਹ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨੇ  ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਰੋਣਕਾ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਇਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਦੀ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਹਰੋਣਕਾ ॥" ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਦੀ
ਉਜੰਗਲਦੀ ਮਨਜੰ ਹ'ਚ ਪਕਾਕਬੇ । ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਖਪੱੜਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ ਖਪੱ ਡ ॥ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਕਕ ਇਥਹ ਕਰੋਈ ਅਪੱ ਧਕਾ 'ਕ ਮਦੀਲ ਤਬੇ ਇਕ
ਮਦਕਾਨ'ਚ ਖਗੁਲਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਜੜ ਲਗੈਕਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਦਗੁਆਕਲਓਂ ਖਪੱਡ  ਦਬੇ  ਮਨਜੰ ਹ ਤਬੇ ਜਕਾਕਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ਮਗਰ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ
ਦਨਜਬੇ ਬਕਨਸ਼੍ਨਓਂ ਕਖਸਿਕ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਓਹ ਕਸਿਰਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਰਨਕਾ ਪਵਬੇਗਕਾ ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ । ਕਕ ਤਨਜੰ  ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਦਰੋ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ
ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਮੈਂ ?"

"Tabaqui told him that, I know. He would never have thought of it alone." Mowgli
stood with his finger in his mouth, thinking. "The big ravine of the Waingunga.
That opens out on the plain not half a mile from here. I can take the herd round
through the jungle to the head of the ravine and then sweep down—but he would
slink out at the foot. We must block that end. Gray Brother, canst thou cut the herd
in two for me?"

"ਮਗੈ ਨਹਸੀਂ । ਪਰ ਸ਼ਕਾਇਦ - ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਇਕ ਕਸਿਆਣਕਾ ਮਦਦਗਕਾਰ ਕਲਆਇਆਆਂ ਹਸਾਂ ॥" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਕਦਮ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਇਕ ਮਰੋਰਦੀ'ਚ
ਕਡਗ ਕਪਆ ॥ ਫਬੇਰ ਉਸਿ'ਚਹ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਕਸਿਰ ਕਨਬੋੱਕਕਲਆ ਕਜਸਿ ਨਨਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਗਰਮ ਹਵਕਾ
ਜਜੰਗਲ ਦਦੀ ਸਿਭ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਸਿਗੁਜੰ ਨਸਿਕਾਨ ਚਦੀਕ ਨਕਾਲ ਭਰ ਗਈ - ਦਗੁਪਕਹਰ'ਚ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਦਦੀ ਭਭੌਂਕ ਨਕਾਲ ॥

"Not I, perhaps—but I have brought a wise helper." Gray Brother trotted off and
dropped into a hole. Then there lifted up a huge gray head that Mowgli knew well,
and the hot air was filled with the most desolate cry of all the jungle—the hunting
howl of a wolf at midday.

"ਕਕਲਓ੍ਹਆ !  ਕਕਲਓ੍ਹਆ !"  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਤਕਾੜਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥  "ਮਗੈਨਨਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਇਹ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਤਨਜੰ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ
ਭਗੁਪੱ ਲਬੇਗਸਾਂ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਦਰੋ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਰ ਦਬੇ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ॥ ਗਕਾਈਆਆਂ'ਤਬੇ ਵਪੱ ਕਛਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਕਪੱ ਠਨੇ  ਰਪੱ ਖਸੀਂ ॥ ਅਤਬੇ
ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ'ਤਬੇ ਹਪੱਲ ਵਕਾਹਗੁਣ ਵਕਾਲਦੀਆਆਂ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਪੱ ਡ ਅਪੱ ਡ ਰਖਸੀਂ ॥"

"Akela!  Akela!"  said Mowgli,  clapping his hands.  "I  might have known that  thou
wouldst not forget me. We have a big work in hand. Cut the herd in two, Akela.
Keep  the  cows  and  calves  together,  and  the  bulls  and  the  plow  buffaloes  by
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themselves."

ਦਰੋ ਬਕਘਆੜ ਇਜੰਝ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ । ਕਜਵਵ ਤਦੀਵਦੀਆਆਂ ਲੜਦੀਵਕਾਰ ਨਚਚ੍ਚਦਦੀਆਆਂ ਨਨੇ  । ਇਜਪੱ ੜ ਦਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਬਕਾਹਰ ਕਰਦਬੇ ਨਪੱ ਕ ਨਕਾਲ ਫਰਪਕਾਟਬੇ ਮਕਾਰਦਬੇ
ਹਰੋਏ'ਤਬੇ ਕਸਿਰ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਕਬੇ ਇਪੱਜੜ ਨਨਜੰ  ਦਰੋ ਕਹਪੱ ਕਸਿਆਆਂ'ਚ ਵਜੰ ਡ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਇਕ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ । ਗਸਾਂਈਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਵਪੱ ਛਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਸਿਦੀ
। ਅਤਬੇ ਹਪੱਲਕਾ ਬਰੋਬੋੱਲਣ ਨਨਜੰ  ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ । ਜਬੇਕਰ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ  ਡਗੁਲਬੇ  ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ । ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਕਾਨ ਕਪੱ ਢਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ
ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ ॥ ਦਨਜਬੇ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ । ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ'ਤਬੇ ਜਵਕਾਨ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਦਬੇ ਖਗੁਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਢਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਭਕਾਵਵ ਓਹ ਬੜਬੇ ਰਰੋਬਦਕਾਰ ਲਗ
ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਜਆਦਕਾ ਖਤਰਨਕਾਕ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਵਪੱ ਕਛਆਆਂ ਦਦੀ ਰਪੱ ਕਖਆ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰਨਦੀ ॥ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਕਛਹ
ਆਦਮਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਸਿਫਕਾਈ ਨਕਾਲ ਇਪੱਜੜ ਦਰੋਫਕਾੜ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ॥

The two wolves ran, ladies'-chain fashion, in and out of the herd, which snorted
and threw up its head, and separated into two clumps. In one, the cow-buffaloes
stood with their calves in the center, and glared and pawed, ready, if a wolf would
only stay still, to charge down and trample the life out of him. In the other, the
bulls  and  the  young  bulls  snorted  and  stamped,  but  though  they  looked  more
imposing they were much less dangerous, for they had no calves to protect. No six
men could have divided the herd so neatly.

"ਕਕੜਓ੍ਹਬੇ ਹਗੁਕਮ !" ਹਪੱ ਫਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਫਬੇਰ ਕਪੱਠਨੇ  ਹਰੋਣ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਨਨੇ  ॥"

"What orders!" panted Akela. "They are trying to join again."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਰਕਾਮਕਾ ਦਦੀ ਕਪਠ ਤਬੇ ਚਓ੍ਹੜ ਕਗਆ ॥ "ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਖਪੱ ਬਬੇ ਭਜਕਾ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ । ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਜਕਾਨ ਮਗਰਹ । ਗਸਾਂਈਆਆਂ ਨਨਜੰ
ਕਪੱ ਠਨੇ  ਰਖਸੀਂ । ਅਤਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਮਦਕਾਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਨਪੱ ਸਿਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇਵਸੀਂ ॥"

Mowgli slipped on to Rama's back. "Drive the bulls away to the left, Akela. Gray
Brother, when we are gone, hold the cows together, and drive them into the foot of
the ravine."

"ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀ ਦਨਰ ?" ਹਪੱ ਫਦਬੇ'ਤਬੇ ਚਟਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"How far?" said Gray Brother, panting and snapping.

"ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਉਚਚ੍ਚਬੇ ਹਰੋਣ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਛਕਾਲ ਨਸਾਂ ਮਕਾਰ ਸਿਕਬੇ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਬੋੱਕਕਆ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਓਥਬੇ ਹਦੀ ਰਪੱ ਖਸੀਂ
ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਸਾਂ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਜਕਾਇਏ ॥" ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਜਦਕਕ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਭਭੌਂ ਭਭੌਂ ਕਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ
ਗਸਾਂਈਆਆਂ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਲ ਕਦਤਸਕਾ ਅਤਬੇ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ ਮਦਕਾਨਦੀ ਕਸਿਰਬੇ ਤਸਾਂਈਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ
ਕਰਹਕਾ ਜਦਹ ਕਕ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਨਰ ਖਪੱ ਬਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਨਪੱ ਠਕਾਏ ॥
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"Till the sides are higher than Shere Khan can jump," shouted Mowgli. "Keep them
there till we come down." The bulls swept off as Akela bayed, and Gray Brother
stopped in front of the cows. They charged down on him, and he ran just before
them to the foot of the ravine, as Akela drove the bulls far to the left.

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਇਕ ਹਰੋਰ ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਲਣ'ਤਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਜਕਾਣਗਬੇ ॥ ਖਬਰਦਕਾਰ । ਹਗੁਣ - ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਜਬੇ
ਥਰੋੜਕਾ ਕਜਆਦਕਾ ਚਟਕਕਆਆਂ'ਤਬੇ ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਨੇ  ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਲ ਦਬੇਨਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਹਓ੍ਹਕਾ ! ਇਹ ਕਕਾਲਬੇ  ਕਹਰਣ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾਓਣ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਔਖਕਾ ਕਪੱ ਮ ਹਗੈ
॥ ਕਦੀ ਤਨਜੰ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਜਕਾਨਵਰ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਫਗੁਰਤਦੀ ਨਕਾਲ ਕਹਲ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨੇ  ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਪਗੁਪੱ ਕਛਆ ॥

"Well  done!  Another  charge  and  they  are  fairly  started.  Careful,  now—careful,
Akela. A snap too much and the bulls will charge. Hujah! This is wilder work than
driving black-buck. Didst thou think these creatures could move so swiftly?" Mowgli
called.

"ਮਮੈਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ - ਅਪਨਨੇ  ਵਕਸ'ਚ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਭਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ।" ਉੜਦਦੀ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋਕਬੇ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਦੀ ਮਮੈਂ
ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਜਜੰਗਲ ਵਪੱਲ ਮਰੋੜ ਕਦਆਆਂ ?"

"I have—have hunted these too in my time," gasped Akela in the dust. "Shall I turn
them into the jungle?"

"ਓਏ ! ਮਗੁੜ ॥ ਛਬੇਤਸਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ਮਰੋੜ ਦਬੇ ! ਰਕਾਮਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਪਕਾਗਲ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਓਹ । ਜਬੇਕਰ ਮਮੈਂ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿ
ਸਿਕਸਾਂ ਕਕ ਅਪੱਜ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਤਹ ਕਦੀ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"Ay! Turn. Swiftly turn them! Rama is mad with rage. Oh, if I could only tell him
what I need of him to-day."

ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਇਸਿ ਵਕਾਰ ਸਿਪੱਜਬੇ ਮਰੋਕੜਆ ਗਇਆ ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਜੰਘਣਦੀਆਆਂ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ 'ਚ ਜਕਾ ਵਪੱ ਜਬੇ ॥ ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਡਜੰ ਗਰਸਾਂ ਨਕਾਲ
ਅਪੱ ਧਕਾ ਮਦੀਲ ਦਨਰ ਇਹ ਵਬੇਖਕਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਵਪੱਲ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਬੇਜ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ ਕਕ ਕਜਨਓ੍ਹ ਦੀਆਆਂ ਤਬੇਜ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਲਜਕਾ ਸਿਕਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ ।
ਅਤਬੇ ਰਰੋਘੈੰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਗਏ ਕਕ ਮਪੱਝਸਾਂ ਪਕਾਗਲ ਹਰੋ ਕਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਗਈਆਆਂ ਨਨੇ  ॥

The bulls were turned, to the right this time, and crashed into the standing thicket.
The other herd children, watching with the cattle half a mile away, hurried to the
village as fast as their legs could carry them, crying that the buffaloes had gone
mad and run away.

ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਕਾ ਮਨਸਿਨਬਕਾ ਬੜਕਾ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਕਜਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਬਪੱ ਸਿ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਉਤਸਲਬੇ  ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਵਪੱਢਕਾ ਘਬੇਰਕਾ ਬਣਕਾਉਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ
ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਲਜਕਾ ਕਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ'ਤਬੇ ਗਸਾਂਈਆਆਂ'ਚ ਘਬੇਰਨਕਾ
ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਖਕਾਧਕਾ ਪਦੀਤਕਾ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਲੜਨ ਦਦੀ ਹਕਾਲਤ 'ਚ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਣਕਾ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ
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ਪਕਾਕਸਿਆਆਂ'ਤਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥  ਹਗੁਣ ਓਹ ਅਵਕਾਜ ਨਕਾਲ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਸ਼ਸਾਂਤ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਇਕਦਮ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਛਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਗਆ
ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰਦੀ ਕਪਛਲਦੀ ਰਪੱ ਕਖਆ ਨਨਜੰ  ਤਬੇਜ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਬਲਕਬਲਕਾਇਆ ॥ ਓਹ ਇਕ ਲਜੰ ਮਕਾ । ਬੜਕਾ ਲਜੰ ਮਸਾਂ
ਘਬੇਰਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ ਬਹਗੁਤਬੇ ਨਨੇ ੜਓ੍ਹਬੇ ਜਕਾਕਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਖਬਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਭਦੌਘੈੰਦਰਬੇ ਹਰੋਏ
ਇਪੱ ਜੜ ਨਨਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਘਕਾਹ ਦਬੇ ਟਗੁਕੜਬੇ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਠਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਢਲਕਾਨ ਖਪੱ ਡ ਵਪੱਲ ਸਿਦੀ ॥ ਉਸਿ ਉਚਕਾਈ'ਤਹ ਤਗੁਸਿਦੀ
ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਤਹ ਲਗੈਕਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਦਕਾਨ ਤਸਾਂਈ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਮਗਰ ਜਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਓਹ ਇਹ ਸਿਦੀ ਕਕ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ।
ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਹ ਬੜਦੀ ਤਸਿਪੱਲਦੀ ਨਕਾਲ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਇਹ ਇਕਦਮ ਕਸਿਪੱ ਧਬੇ ਉੱਪਰ 'ਤਬੇ ਥਪੱਲਬੇ  ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਬੇ ਲਟਕਦਦੀਆਆਂ
ਵਬੇਲਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਫੜਕਬੇ ਇਕ ਚਦੀਤਕਾ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਸਿਕਦਕਾ ॥

But Mowgli's plan was simple enough. All he wanted to do was to make a big circle
uphill and get at the head of the ravine, and then take the bulls down it and catch
Shere Khan between the bulls and the cows; for he knew that after a meal and a
full drink Shere Khan would not be in any condition to fight or to clamber up the
sides of the ravine. He was soothing the buffaloes now by voice, and Akela had
dropped far to the rear, only whimpering once or twice to hurry the rear-guard. It
was a long, long circle, for they did not wish to get too near the ravine and give
Shere Khan warning. At last Mowgli rounded up the bewildered herd at the head of
the ravine on a grassy patch that sloped steeply down to the ravine itself. From
that height you could see across the tops of the trees down to the plain below; but
what Mowgli looked at was the sides of the ravine, and he saw with a great deal of
satisfaction  that  they  ran  nearly  straight  up  and  down,  while  the  vines  and
creepers that hung over them would give no foothold to a tiger who wanted to get
out.

"ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਸਿਕਾਹ ਲਗੈ  ਲਗੈਣ ਦਬੇ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ।" ਅਪਨਕਾ ਹਪੱ ਥ ਫਪੱ ੜਕਬੇ । ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਹਜਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਧਨਜੰ  ਨਹਸੀਂ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ
ਸਿਕਾਹ ਲਗੈ ਲਗੈਣ ਦਬੇ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਨਕਾ ਜਰਨਰਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਕਰੋਣ ਆ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਜਕਾਲ'ਚ ਫਸਿਕਾ ਹਦੀ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

"Let them breathe, Akela," he said, holding up his hand. "They have not winded
him yet. Let them breathe. I must tell Shere Khan who comes. We have him in the
trap."

ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਹਪੱ ਥ ਮਨਜੰ ਹ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਰਪੱ ਖਬੇ ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਕਕਆ - ਇਹ ਇਜੰਝ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕਸਿਦੀ ਸਿਗੁਰਜੰਗ'ਚ ਚਦੀਕਨਕਾ - ਅਤਬੇ ਚਦੀਕ
ਇਕ ਪਪੱਥਰ'ਤਹ ਦਨਜਬੇ ਪਪੱ ਥਰ ਤਸਾਂਈ ਗਨਜੰ ਜਦਦੀ ਰਹਦੀ ॥

He put his hands to his mouth and shouted down the ravine—it was almost like
shouting down a tunnel—and the echoes jumped from rock to rock.

ਬਹਗੁਤ ਕਚਰ ਬਕਾਦ ਓਥਬੇ ਹਦੌਲਬੇ  ਹਦੌਲਬੇ  ਹਗੁਣਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਸਿਭੌਂ ਕਬੇ ਉੱਠਨੇ  ਚਦੀਤਬੇ ਦਬੇ ਗਰਜਨ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਆਈ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਰਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ॥

108



After a long time there came back the drawling, sleepy snarl of a full-fed tiger just
wakened.

"ਕਕਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਬਗੁਲਕਾਇਆ ?" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਪਗੁਪੱ ਕਛਆ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਆਲਦੀਸ਼ਕਾਨ ਮਰੋਰ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਖਪੱਡ'ਚਰੋ ਖਜੰ ਭ ਫੜਫੜਕਾਉਂਦਕਾ
ਹਰੋਇਆ ਉੱਕਡਆ ॥

"Who calls?" said Shere Khan, and a splendid peacock fluttered up out of the ravine
screeching.

"ਮਮੈਂ । ਮਗੁਗਲਦੀ ॥ ਡਜੰਗਰ ਚਰੋਰ । ਇਹ ਸਿਮਸਾਂ ਹਗੈ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਆਓਣ ਦਕਾ ! ਹਬੇਠਸਾਂ - ਛਬੇਤਸਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਲਆ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ !
ਹਬੇਠਸਾਂ । ਰਕਾਮਕਾ । ਹਬੇਠਸਾਂ !"

"I, Mowgli. Cattle thief, it is time to come to the Council Rock! Down—hurry them
down, Akela! Down, Rama, down!"

ਇਜਪੱੜ ਇਕ ਘੜਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਢਲਕਾਨ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ ਤਬੇ ਰਗੁਕ ਕਗਆ । ਮਗਰ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ - ਚਦੀਕ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਇਕ
ਕਰਕਬੇ ਇਜੰ ਝ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ । ਕਜਵਵ ਭਕਾਫ ਨਕਾਲ ਚਲਣ ਵਕਾਲਕਾ ਜਹਕਾਜ ਰਬੇਤਕਾ'ਤਬੇ ਰਰੋੜਬੇ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਜਦਭੌਂ ਸ਼ਨਰਨ ਹਰੋਏ ।
ਕਫਰ ਰਰੋਕਣ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਮਦੌਕਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਤਲ'ਤਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚਨ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਰਕਾਮਕਾ ਨਨਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਧਨਜੰ  ਲਗ ਗਈ ਅਤਬੇ
ਓਹ ਬੜਓ੍ਹਕਕਆ ॥

The herd paused for an instant at the edge of the slope, but Akela gave tongue in
the full hunting-yell, and they pitched over one after the other, just as steamers
shoot rapids, the sand and stones spurting up round them. Once started, there was
no chance of stopping, and before they were fairly in the bed of the ravine Rama
winded Shere Khan and bellowed.

"ਹਕਾ ! ਹਕਾ ! " ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  । ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਨੇ  ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਹਗੁਣ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਚਕਲਆ !" ਅਤਬੇ ਕਕਾਲਬੇ  ਕਸਿਜੰ ਙ । 'ਤਬੇ ਝਗਗ੍ਗਿ ਵਕਾਲਬੇ  ਮਨਜੰ ਹ ।
'ਤਬੇ ਘਨਰਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਹੜਓ੍ਹ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਇਜੰਝ ਆਇਆ ਕਜਵਵ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਪੱ ਥਰ ਹਪੱ ੜਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਸ ਵਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  । ਕਮਜਰੋਰ ਮਪੱਝਸਾਂ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ
ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਗਈਆਆਂ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਵਬੇਲਸਾਂ ਤਰੋੜ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਸਿਕਾਹਮਨਨੇ  ਕਕੜਓ੍ਹਕਾ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਪਇਆ
ਹਗੈ - ਇਕ ਇਪੱਜੜ ਦਕਾ ਭਗੈੜਕਾ ਹਪੱਲਕਾ ਬਰੋਲਨਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਕਾਹਮਨਨੇ  ਕਰੋਈ ਚਦੀਤਕਾ ਕਟਕਣ ਦਦੀ ਉੱਮਦੀਦ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਦਬੇ ਖਗੁਰਸਾਂ ਦਦੀ ਗਰਜ ਸਿਗੁਣਦੀ । ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ । ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਹਬੇਠਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਨਓ੍ਹਪੱ ਕਸਿਆ । ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਕਕ
ਕਕਥਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਣ ਦਕਾ ਰਕਾਹ ਲਪੱ ਭ ਜਕਾਵਬੇ । ਪਰ ਖਪੱਡ ਦਦੀਆਆਂ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਇਕਦਮ ਕਸਿਪੱ ਧਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸਿਬਰ ਕਰਨਕਾ ਪਇਆ । ਰਕਾਤ
ਦਕਾ ਭਰੋਜਨ ਖਕਾਧਕਾ ਅਤਬੇ ਪਦੀਤਕਾ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ ਓਹ ਭਕਾਰਦੀ ਹਰੋਣ ਦਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ । ਲੜਕਾਈ ਦਬੇ ਕਸਿਵਕਾ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥
ਇਪੱ ਜੜ ਨਨੇ  ਸਿਰਰੋਵਰ ਦਕਾ ਪਕਾਣਦੀ ਛਲਕਕਾਇਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਹਗੁਣਬੇ ਛਪੱ ਡਕਬੇ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਬੜਓ੍ਹਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦੀਆਆਂ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਭਦੀੜਕਾ ਪਕਾੜ
ਵਪੱ ਜਣ ਨਹਸੀਂ ਲਗ ਕਪਆ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਜਵਕਾਬਦੀ ਬੜਓ੍ਹਕਸਾਂ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਮਦਕਾਨਦੀ ਪਕਾਕਸਿਓਂ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਦੀਆਆਂ। ਅਤਬੇ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ
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ਮਗੁੜ ਕਗਆ(ਚਦੀਤਬੇ ਨਨਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਜਬੇ ਮਕਾੜਬੇ ਤਹ ਮਕਾੜਕਾ ਹਰੋਇਆ ਇਹ ਚਜੰਗਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਵਕਾਹ ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਕਾਲ ਪਵਬੇ ਨਸਾਂ ਕਕ ਗਕਾਇਆਆਂ
ਦਕਾ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਛਆਆਂ ਨਕਾਲ)  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਰਕਾਮਕਾ ਦਕਾ ਪਗੈਰ ਕਥੜਕ ਗਇਆ । ਓਹ ਡਗਮਗਕਾਇਆ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਕਸਿਬੇ ਨਰਮ ਚਦੀਜ
ਉਤਸਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਪਗੈਰ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ। ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਪਨਰਬੇ ਜਰੋਰ ਨਕਾਲ ਓਹ ਇਪੱਜੜ ਦਬੇ ਦਨਜਬੇ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਜਕਾ ਵਪੱ ਜਕਾ । 'ਤਬੇ ਕਮਜਰੋਰ
ਮਪੱਝਸਾਂ ਇਸਿ ਝਟਕਬੇ ਨਕਾਲ ਹਵਕਾ'ਚ ਉੱਪਰ ਉਠ ਗਈਆਆਂ ॥ ਇਪੱ ਸਿ ਹਪੱਲਬੇ  ਨਕਾਲ ਇਜਪੱੜ ਦਬੇ ਦਰੋਵਵ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਲਹਨ ਲਗੁਹਕਾਣ ਕਰਦਬੇ ।
ਮਸਿਲਦਬੇ । 'ਤਬੇ ਫੜਓ੍ਹ ਫੜਓ੍ਹ ਕਰਦਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਗਏ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਅਤਬੇ ਰਕਾਮਕਾ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਉਤਸਰ
ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਨਕਾਲ ਉਸਿ ਨਨਜੰ  ਸਿਪੱ ਜਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ ਰਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

"Ha! Ha!" said Mowgli, on his back. "Now thou knowest!" and the torrent of black
horns, foaming muzzles, and staring eyes whirled down the ravine just as boulders
go down in floodtime; the weaker buffaloes being shouldered out to the sides of the
ravine where they tore through the creepers. They knew what the business was
before them—the terrible charge of the buffalo herd against which no tiger can
hope to stand. Shere Khan heard the thunder of their hoofs, picked himself up, and
lumbered down the ravine, looking from side to side for some way of escape, but
the walls of the ravine were straight and he had to hold on, heavy with his dinner
and his drink, willing to do anything rather than fight. The herd splashed through
the pool  he had just  left,  bellowing till  the narrow cut  rang.  Mowgli  heard an
answering bellow from the foot of the ravine, saw Shere Khan turn (the tiger knew
if the worst came to the worst it was better to meet the bulls than the cows with
their calves), and then Rama tripped, stumbled, and went on again over something
soft, and, with the bulls at his heels, crashed full into the other herd, while the
weaker buffaloes were lifted clean off their feet by the shock of the meeting. That
charge carried both herds out into the plain, goring and stamping and snorting.
Mowgli watched his time, and slipped off Rama's neck, laying about him right and
left with his stick.

"ਛਬੇਤਸਦੀ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ! ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਅਪੱ ਡ ਅਪੱਡ ਕਰਦਬੇ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਖਲਕਾਰ ਦਬੇ । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਇਹ ਆਪਸਿ'ਚ ਹਦੀ ਲੜਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਪਗੈਣਗਬੇ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ
ਦਨਰ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾ ਦਬੇ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਹਕਾਇ । ਰਕਾਮਕਾ ! ਹਕਾਇ ! ਹਕਾਇ ! ਹਕਾਇ ! ਮਬੇਰਬੇ ਬਪੱਚਚ੍ਚਬੇ ॥ ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਹਗੁਣ । ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ! ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਖਤਮ
ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਹਗੈ ॥"

"Quick, Akela! Break them up. Scatter them, or they will be fighting one another.
Drive them away, Akela. Hai, Rama! Hai, hai, hai! my children. Softly now, softly! It
is all over."

ਕਲਓ੍ਹਕਾ'ਤਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਪਛਸਾਂ ਮਪੱਝਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ ਨਪੱ ਪਦਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਰਹਬੇ । ਭਕਾਵਵ ਇਪੱ ਜੜ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਹਪੱਲਕਾ ਬਰੋਲਣ ਨਨਜੰ
ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਰਕਾਮਕਾ ਨਨਜੰ  ਮਰੋੜ ਹਦੀ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਦਬੇ ਸਿਭ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰਬੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ 'ਚ
ਕਲਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਸਿਨ ॥
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Akela and Gray Brother ran to and fro nipping the buffaloes' legs, and though the
herd wheeled once to charge up the ravine again, Mowgli managed to turn Rama,
and the others followed him to the wallows.

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਹਰੋਰ ਮਸਿਭਲਣ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਮਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਕਾਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਹਦੀ ਆ ਗਏ ਸਿਦੀ ॥

Shere Khan needed no more trampling. He was dead, and the kites were coming
for him already.

"ਭਰਕਾਵਰੋ । ਇਹ ਇਕ ਕਗੁਤਸਬੇ ਦਦੀ ਮਦੌਤ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਚਕਾਕਨ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਗਲਬੇ 'ਚ ਲਟਕਕਾ ਕਬੇ ਰਪੱ ਖਦਕਾ ਸਿਦੀ
ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਹਗੁਣ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਰਕਹਆਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਲਪੱ ਭਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਕਦਬੇ ਲੜਕਾਈ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰਨਦੀ ॥ ਓਓ੍ਹਧਦੀ
ਖਪੱਲ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਪਈ ਬੜਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਨਗਦੀ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਛਬੇਤਸਦੀ ਹਦੀ ਕਪੱ ਮ ਸ਼ਗੁਰਨ ਕਰ ਦਬੇਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"Brothers,  that was a dog's death,"  said Mowgli,  feeling for the knife he always
carried in a sheath round his neck now that he lived with men. "But he would
never have shown fight. His hide will look well on the Council Rock. We must get to
work swiftly."

ਇਕ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਕਸਿਖਲਕਾਈ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਹ ਸਿਗੁਪਨਨੇ 'ਚ ਭਦੀ ਇਕ ਦਪੱ ਸਿ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਲਕਾਹਗੁਣ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਹਰੋਣਕਾ । ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਸਿਭਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਕ ਜਕਾਨਵਰ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਕਕਵਵ ਚੜਓ੍ਹਕਾਈ
ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ'ਤਬੇ ਕਕਵਵ ਲਕਾਹਦੀ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਮਗਰ ਇਹ ਇਕ ਔਖਕਾ ਕਪੱ ਮ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਕ ਘਜੰਟਬੇ ਤਸਾਂਈ ਫਕਾਕੜਆ'ਤਬੇ ਕਕਕਲਓ੍ਹਆ
ਜਦਹ ਕਕ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਜਦੀਭਸਾਂ ਲਮਕਕਾਈਆਆਂ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਆਏ'ਤਬੇ ਹਪੱ ਥ ਕਦਤਸਕਾ ਕਜਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਹਗੁਕਮ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ
॥ ਹਕਾਲਬੇ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਹਪੱਥ ਕਪਆ । ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਉੱਪਰ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਬਲਦਬੇਵ ਅਪਨਦੀ  ਬਜੰ ਦਨਕ ਨਕਾਲ ਖੜਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨੇ
ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਮਪੱਝਕਾ ਦਦੀ ਭਗਦੜ ਬਕਾਰਬੇ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਲਦਬੇਵ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਉਤਕਾਵਲਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ
ਨਨਜੰ  ਸਿਰੋਧਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਪੱ ਜੜ ਦਦੀ ਦਬੇਖਭਕਾਲ ਠਦੀਕ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ ॥ ਬਕਘਆੜ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ 'ਤਹ ਦਨਰ ਹਰੋ ਗਏ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ
ਆਦਮਦੀ ਨਨਜੰ  ਆਓਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ॥

A boy trained among men would never have dreamed of skinning a ten-foot tiger
alone, but Mowgli knew better than anyone else how an animal's skin is fitted on,
and how it can be taken off. But it was hard work, and Mowgli slashed and tore and
grunted for an hour, while the wolves lolled out their tongues, or came forward
and tugged as he ordered them. Presently a hand fell on his shoulder, and looking
up he saw Buldeo with the Tower musket. The children had told the village about
the buffalo stampede, and Buldeo went out  angrily,  only too anxious to correct
Mowgli for not taking better care of the herd. The wolves dropped out of sight as
soon as they saw the man coming.

"ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਬਲਦਬੇਵ ਨਨੇ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਤਨਜੰ  ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਮੈਂ ਕਕ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਮੈਂ ! ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਇਨਸ਼੍ਹੂ
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ਮਕਾਕਰਆ ? ਇਹ ਭਦੀ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਚਦੀਤਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ ਤਬੇ ਸਿਦੌ ਰਗੁਪੱ ਪਇਏ ਦਕਾ ਇਨਕਾਮ ਹਗੈ ॥ ਚਜੰ ਗਕਾ । ਤਬੇਰਕਾ ਇਪੱ ਜੜ ਦਕਾ ਨਠਕਾਉਣਕਾ
ਅਸਿਸੀਂ ਅਨਦਬੇਖਕਾ ਕਰ ਦਵਸਾਂਗਬੇ । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਇਦ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਇਨਕਾਮ 'ਚਹ ਇਕ ਰਗੁਪਪੱਇਆ ਭਦੀ ਦਬੇ ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਖਪੱਲ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਲਗੈਕਬੇ
ਜਕਾਵਸਾਂਗਸਾਂ ॥" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਲਜੰ ਗਰੋਟ'ਚ ਚਮਕਦੀਲਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਜੰ ਗਕਾੜਦੀਆਆਂ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਲਰੋਹਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲਪੱ ਕਭਆ । ਅਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ
ਝਗੁਕਕਆ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਮਗੁਛਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਾਲ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ਸਿਕਬੇ ॥ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਦਬੇਸਿਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਾਲ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ਲਮੈਂਦਬੇ ਨਨੇ
ਤਕਾਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਚਦੀਤਬੇ ਦਕਾ ਭਨਤ ਨਸਾਂ ਸਿਤਕਾਵਬੇ ॥

"What is this folly?"  said Buldeo angrily.  "To think that thou canst skin a tiger!
Where did the buffaloes kill him? It is the Lame Tiger too, and there is a hundred
rupees on his head. Well, well, we will overlook thy letting the herd run off, and
perhaps I will give thee one of the rupees of the reward when I have taken the skin
to Khanhiwara." He fumbled in his waist cloth for flint and steel, and stooped down
to singe Shere Khan's whiskers. Most native hunters always singe a tiger's whiskers
to prevent his ghost from haunting them.

"ਹਆਂਮ !" ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਕ ਅਗਲਬੇ  ਪਜੰ ਜਬੇ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਕਪਛਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਲਕਾਹਦੀ ॥ "ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਤਨਜੰ
ਖਪੱ ਲ ਇਨਕਾਮ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਲਗੈਕਬੇ ਜਕਾਏ ਆਂਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਇਦ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਕ ਰਗੁਪਪੱਇਆ ਭਦੀ ਦਬੇਵਵਗਕਾ ? ਹਗੁਣ ਮਬੇਰਬੇ ਮਨ'ਚ ਇਕ ਕਖਆਲ
ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਹ ਖਪੱਲ ਅਪਨਨੇ  ਕਪੱ ਮ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਓਏ ! ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਆਦਮਦੀ । ਇਹ ਬਜੰ ਦਨਕ ਪਰਬੇ ਕਰ !"

"Hum!" said Mowgli, half to himself as he ripped back the skin of a forepaw. "So
thou wilt take the hide to Khanhiwara for the reward, and perhaps give me one
rupee? Now it is in my mind that I need the skin for my own use. Heh! Old man,
take away that fire!"

"ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਮਗੁਖ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਇਹ ਕਕਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ ? ਤਬੇਰਦੀ ਕਕਸਿਮਤ'ਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਦਦੀ ਮਨਰਖਤਕਾ ਨਨੇ  ਤਗੈਨਨਜੰ  ਇਹ
ਮਕਾਰਨ'ਚ ਮਦਦ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਚਦੀਤਬੇ ਨਨੇ  ਥਰੋੜਦੀ ਦਬੇਰ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਖਕਾਧਕਾ ਸਿਦੀ । ਨਹਸੀਂ'ਤਬੇ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਵਕਸ'ਚ ਵਦੀਹ ਮਦੀਲ ਦਨਰ ਚਲਕਾ
ਜਕਾਉਂਦਕਾ ॥ ਤਨ'ਤਬੇ ਠਦੀਕ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਲਕਾਹ ਸਿਕਦਕਾ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਸ਼ਗੈਤਕਾਨ ਮਜੰਗਕਤਆ । ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਚਚ੍ਚਕਾ । ਬਲਦਬੇਵ ।
ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ ਇਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਨਸਾਂ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ। ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਇਨਕਾਮ ਦਕਾ ਇਕ ਆਨਸ਼੍ਨਕਾ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ । ਮਗਰ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਬਹਗੁਤ
ਕਗੁਟਕਾਪਕਾ ਚਕਾੜਓ੍ਹਸਾਂਗਸਾਂ ॥ ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਸ਼ਰਦੀਰ ਨਨਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਦਬੇ !"

"What talk is this to the chief hunter of the village? Thy luck and the stupidity of
thy buffaloes have helped thee to this kill. The tiger has just fed, or he would have
gone twenty miles  by this  time.  Thou canst  not  even skin him properly,  little
beggar brat, and forsooth I, Buldeo, must be told not to singe his whiskers. Mowgli,
I will not give thee one anna of the reward, but only a very big beating. Leave the
carcass!"

"ਉਸਿ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਮਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ । ਜਰੋ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ ਵਪੱ ਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । "ਕਕ
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ਮਮੈਂ ਇਕ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਨਕਾਲ ਸਿਕਾਰਦੀ ਦਗੁਕਪਓ੍ਹਰ ਬੜਬੜਕਾਉਂਦਕਾ ਰਹਸਾਂ ? ਕਕਲਓ੍ਹਆ । ਇਪੱ ਥਬੇ ਆ । ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਗੁਖਦੀ ਕਰਨ ਕਢਹਕਾ ਹਗੈ
॥"

"By the Bull that bought me," said Mowgli, who was trying to get at the shoulder,
"must I stay babbling to an old ape all noon? Here, Akela, this man plagues me."

ਬਲਦਬੇਵ । ਜਰੋ ਹਕਾਲਬੇ  ਭਦੀ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ ਤਬੇ ਝਗੁਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਨਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਘਕਾਹ 'ਤਬੇ ਪਕਾਇਆ । 'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ
ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਕਘਆੜ ਚਕੜਓ੍ਹਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਜਦ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਕਜਵਵ ਕਕ ਓਹ ਪਨਰਬੇ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ'ਚ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥

Buldeo, who was still stooping over Shere Khan's head, found himself sprawling on
the grass, with a gray wolf standing over him, while Mowgli went on skinning as
though he were alone in all India.

"ਹਸਾਂ - ਆਆਂ ।" ਦਜੰਦ ਭਦੀਚਦਬੇ ਹਰੋਏ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਤਨਜੰ  ਕਬਲਕਗੁਲ ਠਦੀਕ ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ । ਬਲਦਬੇਵ ॥ ਤਨਜੰ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਨਕਾਮ ਦਕਾ ਇਕ
ਆਨਸ਼੍ਨਕਾ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਵਵਗਕਾ ॥ ਇਸਿ ਲਜੰ ਗੜਬੇ ਚਦੀਤਬੇ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਇਕ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਲੜਕਾਈ ਹਗੈ - ਇਕ ਬੜਦੀ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਲੜਕਾਈ । ਅਤਬੇ -
ਮਮੈਂ ਇਹ ਕਜਤਸ ਚਗੁਪੱ ਕਸਾਂ ਹਸਾਂ ॥"

"Ye-es," he said, between his teeth. "Thou art altogether right, Buldeo. Thou wilt
never give me one anna of the reward. There is an old war between this lame
tiger and myself—a very old war, and—I have won."

ਬਲਦਬੇਵ ਨਕਾਲ ਕਨਆਆਂ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ । ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਦਪੱ ਸਿ ਸਿਕਾਲ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਕਾਲ ਮਦੌਕਕਾ ਕਲਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਬਕਘਆੜ
ਨਨਜੰ  ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਮਕਲਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਮਗਰ ਓਹ ਬਕਘਆੜ ਜਰੋ ਇਸਿ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਦਕਾ ਹਗੁਕਮ ਮਜੰਨਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਕਨਜਦੀ ਲੜਕਾਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ਇਕ
ਆਦਮਖਰੋਰ ਚਦੀਤਬੇ ਨਕਾਲ । ਇਕ ਆਮ ਜਕਾਨਵਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥ ਇਹ ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਨ ਸਿਦੀ । ਬੜਬੇ ਮਕਾੜਬੇ ਕਕਸਿਮ ਦਕਾ ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਨ । ਬਲਦਬੇਵ
ਨਨੇ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਹਰਕਾਨ ਹਰੋਇਆ ਕਕ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਪਕਾਈ ਹਰੋਈ ਤਵਦੀਤਦੀ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਬਚਕਾ ਕਰਨਗਦੀ ਕਬੇ
ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਹ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ ਡਗੁਲਬੇ  ਕਲਕਟਆ ਕਰਹਕਾ । ਇਸਿ ਉੱਮਦੀਦ'ਚ ਕਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਕਮਜੰ ਟ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਕ ਚਦੀਤਬੇ'ਚ ਬਦਲ ਜਕਾਉਗਕਾ ॥

To do Buldeo justice, if he had been ten years younger he would have taken his
chance with Akela had he met the wolf in the woods, but a wolf who obeyed the
orders of this boy who had private wars with man-eating tigers was not a common
animal. It was sorcery, magic of the worst kind, thought Buldeo, and he wondered
whether the amulet  round his  neck would protect  him.  He lay as  still  as  still,
expecting every minute to see Mowgli turn into a tiger too.

"ਮਹਕਾਰਕਾਜ ! ਮਹਕਾਨ ਰਕਾਜਨ ।" ਅਖਦੀਰ'ਚ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਇਕ ਭਕਾਰਦੀ ਕਜਹਦੀ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਕਕਹਕਾ ॥

"Maharaj! Great King," he said at last in a husky whisper.
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"ਹਸਾਂ ।" ਕਬਨਕਾ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਘਗੁਮਕਾਏ । ਮਨਜੰ ਹ'ਚ ਹਦੌਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਹਰੋਏ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥

"Yes," said Mowgli, without turning his head, chuckling a little.

"ਮਮੈਂ ਇਕ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਆਦਮਦੀ ਹਸਾਂ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਪਤਕਾ ਕਕ ਤਨਜੰ  ਇਕ ਮਪੱਝਸਾਂ ਚਰਕਾਉਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ 'ਤਹ ਵਪੱ ਧ ਕਗੁਝ ਸਿਦੀ ॥ ਕਦੀ ਮਮੈਂ ਉੱਠ ਕਬੇ
ਚਲਕਾ ਜਕਾਵਸਾਂ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਤਬੇਰਕਾ ਨਦੌ ਕਰ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਫਕਾੜ ਕਬੇ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ?"

"I am an old man. I did not know that thou wast anything more than a herdsboy.
May I rise up and go away, or will thy servant tear me to pieces?"

"ਜਕਾ । 'ਤਬੇ ਅਮਨ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਕਸਿਰਫ । ਇਹ ਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਖਬੇਡ'ਚ ਪਜੰਗਕਾ ਨਸਾਂ ਪਸਾਂਵਸੀਂ ॥ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  । ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਜਕਾਣ ਦਬੇ ॥"

"Go, and peace go with thee. Only, another time do not meddle with my game. Let
him go, Akela."

ਬਲਦਬੇਵ ਕਪਜੰ ਡ ਵਲ ਕਜਨਓ੍ਹ ਦੀ ਤਬੇਜਦੀ ਨਕਾਲ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਟਗੁਰ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨੇ  ਮਰੋਢਬੇ ਉਕਤਸਓਂ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਮਗੁੜ ਕਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਕਕ
ਕਕਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਭਗੈੜਦੀ ਚਦੀਜ'ਚ ਨਸਾਂ ਤਬਦਦੀਲ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਕਪਜੰ ਡ ਪਹਗੁਜੰ ਕਚਆ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਜਕਾਦਨ ਟਨਣਕਾ ਅਤਬੇ ਕਕਾਲਬੇ  ਜਕਾਦਨ ਦਦੀ
ਕਹਕਾਣਦੀ ਸਿਗੁਨਕਾਈ ਜਰੋ ਸਿਗੁਣ ਕਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਬੜਕਾ ਡਕਰਆ ਕਜਹਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿਣ ਲਗਗ੍ਗਿ ਕਪਆ ॥

Buldeo  hobbled  away  to  the  village  as  fast  as  he  could,  looking  back  over  his
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shoulder in case Mowgli should change into something terrible. When he got to the
village he told a tale of magic and enchantment and sorcery that made the priest
look very grave.

"ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਕਪੱ ਮ ਚਕਾਲਨ ਰਪੱ ਕਖਆ । ਮਗਰ ਸ਼ਕਾਮ ਪਗੈ ਚਪੱ ਲਦੀ ਸਿਦੀ ਇਸਿਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਕ ਓਹ'ਤਬੇ ਬਕਘਆੜ ਸ਼ਰਦੀਰ'ਤਹ ਸਿਕਾਰਦੀ
ਵਧਦੀਆ ਚਮੜਦੀ ਹਟਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ॥"

Mowgli went on with his work, but it was nearly twilight before he and the wolves
had drawn the great gay skin clear of the body.

"ਹਗੁਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਨਜੰ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਕਛਪਕਾ ਕਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਘਰ ਲਗੈ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ! ਕਕਲਓ੍ਹਆ । ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਪੱ ਠਕਾ ਕਰਨ'ਚ ਮਬੇਰਦੀ ਮਦਦਹ ਕਰ ॥"

"Now we must hide this and take the buffaloes home! Help me to herd them, Akela."

ਇਪੱਜੜ ਧਗੁਜੰ ਦ ਭਰਦੀ ਸ਼ਕਾਮ'ਚ ਕਪੱ ਠਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਹ ਕਪਜੰ ਡ ਨਨੇ ੜਓ੍ਹਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਬਤਸਦੀਆਆਂ ਕਦਪੱ ਖਦੀਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਮਜੰ ਦਰ 'ਚ
ਸ਼ਜੰ ਖ ਅਤਬੇ ਟਲਪੱ ਲਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਜਦਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਦੀਆਆਂ ॥ ਕਗੁਝ ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕ ਕਪਜੰ ਡ ਉਸਿਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਕਰਦਕਾ ਕਪਆ ਜਕਾਪਦਕਾ
ਸਿਦੀ ॥ "ਇਹ ਇਸਿ ਲਈ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਕਰਆ ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਨੇ  ਆਪ ਨਨਜੰ  ਕਕਹਕਾ ॥ ਮਗਰ ਪਪੱਥਰਸਾਂ ਦਦੀ ਵਕਾਛੜ ਦਦੀ
ਅਵਕਾਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪੱ ਨਸਾਂ'ਚ ਪਈ । ਅਤਬੇ ਪਬੇਘੈੰਡਨ ਚਦੀਕਬੇ : ਜਕਾਦਨਗਰ ! ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ! ਜਜੰਗਲਦੀ ਸ਼ਗੈਤਕਾਨ ! ਦਨਰ ਚਕਲਆ ਜਕਾ ! ਛਬੇਤਸਦੀ
ਇਥਹ ਚਲਕਾ ਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਨਨੇ  ਤਗੈਨਨਜੰ  ਫਬੇਰ'ਤਹ ਬਕਘਆੜ ਬਣਕਾ ਦਬੇਨਕਾ ਹਗੈ ॥ ਗਰੋਲਦੀ ਮਕਾਰ ਬਲਦਬੇਵ । ਗਰੋਲਦੀ ਮਕਾਰ !"

The herd rounded up in the misty twilight, and when they got near the village
Mowgli saw lights, and heard the conches and bells in the temple blowing and
banging.  Half  the  village  seemed to  be  waiting  for  him by  the  gate.  "That  is
because  I  have  killed  Shere  Khan,"  he  said  to  himself.  But  a  shower  of  stones
whistled about his ears, and the villagers shouted:  "Sorcerer! Wolf's brat!  Jungle
demon! Go away! Get hence quickly or the priest will turn thee into a wolf again.
Shoot, Buldeo, shoot!"

ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਬਜੰ ਦਨਕ ਠਕਾਹ ਕਰਕਬੇ ਚਪੱ ਲਦੀ ਅਤਬੇ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਮਪੱ ਝ ਦਰਹ ਨਕਾਲ ਚਜੰਘਕਾੜਦੀ ॥

The old Tower musket went off with a bang, and a young buffalo bellowed in pain.

"ਹਰੋਰ ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਨ !" ਕਪਜੰ ਡ ਵਕਾਲਬੇ  ਚਦੀਬੋੱਕਬੇ ॥ "ਇਹ ਗਰੋਲਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਮਰੋੜ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਬਲਦਬੇਵ । ਓਹ ਤਬੇਰਦੀ ਮਪੱ ਝ ਸਿਦੀ ॥"

"More sorcery!" shouted the villagers. "He can turn bullets.  Buldeo, that was thy
buffalo."

"ਹਗੁਣ ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ । ਜਦ ਕਕ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਕਾ ਵਰਓ੍ਹਨਕਾ ਹਰੋਰ ਤਬੇਜ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥
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"Now what is this?" said Mowgli, bewildered, as the stones flew thicker.

"ਇਹ ਤਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾ । ਦਲ'ਤਹ ਕਰੋਈ ਵਪੱ ਖਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ।" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨੇ  ਬੜਬੇ ਸਿਜੰ ਜਦੀਦਕਾ ਹਰੋ ਕਬੇ ਬਮੈਂਹਹਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਬੇਰਬੇ ਕਦਮਕਾਗ'ਚ ਇਹ ਹਗੈ
ਕਕ । ਜਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਗਰੋਲਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਕਗੁਝ ਮਤਲਬ ਹਗੈ । 'ਤਬੇ ਓਹ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਬਕਾਹਰ ਕਪੱਢ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥"

"They are not unlike the Pack, these brothers of thine," said Akela, sitting down
composedly. "It is in my head that, if bullets mean anything, they would cast thee
out."

"ਬਕਘਆੜ ! ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਬਲਨਜੰ ਗੜਕਾ ! ਦਨਰ ਚਕਲਆ ਜਕਾ !" ਪਜੰਡਤ ਹਪੱਥ'ਚ ਪਕਵਤਸਰ ਤਗੁਲਸਿਦੀ ਦਦੀ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਫਪੱ ੜਕਬੇ ਚਦੀਕਕਆ ॥

"Wolf! Wolf's cub! Go away!" shouted the priest, waving a sprig of the sacred tulsi
plant.

"ਫਬੇਰ ? ਕਪਛਲਦੀ ਵਕਾਰ ਇਸਿ ਕਰਕਬੇ ਕਕ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਸਿਦੀ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਬਕਘਆੜ ਹਸਾਂ ॥ ਚਲ ਆਪਸਾਂ ਚਪੱ ਕਲਏ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ
॥"

"Again? Last time it was because I was a man. This time it is because I am a wolf.
Let us go, Akela."

ਇਕ ਜਨਕਾਨਦੀ - ਇਹ ਮਸਿਨਆ ਸਿਦੀ - ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਵਪੱਲ ਆਈ । ਅਤਬੇ ਰਰੋਈ : "ਓਹ। ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੁਤਸਰ । ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ! ਓਹ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨੇ
ਕਬੇ ਤਨਜੰ  ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਨਗਰ ਹਮੈਂ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਨਕਾਲ ਇਕ ਹਗੈਵਕਾਨ'ਚ ਤਬਦਦੀਲ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਮੈਂ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਯਕਦੀਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।
ਪਰ ਤਨਜੰ  ਦਨਰ ਚਲਬੇ  ਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਇਹ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਣਗਬੇ ॥ ਬਲਦਬੇਵ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਨਜੰ  ਜਕਾਦਨਗਰ ਹਮੈਂ । ਪਰ ਮਮੈਂ ਜਕਾਣਦਦੀ ਹਸਾਂ ਕਕ
ਤਨਜੰ  ਨਪੱ ਥਨ ਦਦੀ ਮਦੌਤ ਦਕਾ ਬਦਲਕਾ ਲਗੈ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

A woman—it was Messua—ran across to the herd, and cried: "Oh, my son, my son!
They say thou art a sorcerer who can turn himself into a beast at will. I do not
believe, but go away or they will kill thee. Buldeo says thou art a wizard, but I
know thou hast avenged Nathoo's death."

"ਵਕਾਕਪਸਿ ਆ । ਮਸਿਨਆ !" ਭਦੀੜ ਚਦੀਬੋੱਕਦੀ ॥ "ਵਕਾਕਪਸਿ ਆ । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਤਗੈਨਨਜੰ  ਪਪੱ ਥਰ ਮਕਾਰਸਾਂਗਬੇ ॥"

"Come back, Messua!" shouted the crowd. "Come back, or we will stone thee."

ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਭਗੈੜਕਾ ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਹਪੱ ਕਸਿਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਇਕ ਪਪੱਥਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਨਜੰ ਹ ਤਬੇ ਵਪੱ ਜਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਵਕਾਕਪਸਿ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾ । ਮਸਿਨਆ ॥ ਇਹ
ਇਕ ਬਬੇਵਕਨਫਦੀ ਭਰਦੀ ਕਹਕਾਣਦੀ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਇਹ ਵਪੱ ਢਬੇ ਦਪਖਸ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸ਼ਕਾਮ ਨਨਜੰ  ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨੇ  ॥ ਮਮੈਂ ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਤਬੇਰਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ਦਦੀ ਜਕਾਨ ਦਦੀ
ਕਦੀਮਤ ਅਦਕਾ ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ ਹਗੈ ॥ ਅਲਕਵਦਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਛਬੇਤਸਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਜੜ ਨਨਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਰਰੋਕੜਆਆਂ ਤਹ ਭਦੀ ਤਬੇਜ ਰਫਤਕਾਰ
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ਨਕਾਲ ਭਬੇਜਕਾਗਸਾਂ ॥ ਮਮੈਂ ਕਰੋਈ ਜਕਾਦਨਗਰ ਨਹਸੀਂ । ਮਸਿਨਆ ॥ ਅਲਕਵਦਕਾ !"

Mowgli laughed a little short ugly laugh, for a stone had hit him in the mouth. "Run
back, Messua. This is one of the foolish tales they tell under the big tree at dusk. I
have at least paid for thy son's life. Farewell; and run quickly, for I shall send the
herd in more swiftly than their brickbats. I am no wizard, Messua. Farewell!"

"ਹਗੁਣ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ।" ਓਹ ਰਰੋਇਆ ॥ "ਇਪੱਜੜ ਨਨਜੰ  ਲਗੈ  ਆ ॥"

"Now, once more, Akela," he cried. "Bring the herd in."

ਮਪੱਝਸਾਂ ਕਪਜੰ ਡ ਜਸਾਂਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬੜਦੀਆਆਂ ਬਬੇਤਕਾਬ ਸਿਦੀ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਦਬੇ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਕਕਹਣ ਭਰ ਦਦੀ ਭਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਦਰਵਕਾਜਬੇ
ਚਹ ਇਜੰ ਝ ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਕਜਵਵ ਵਰਰੋਲਕਾ । 'ਤਬੇ ਭਦੀੜ ਨਨਜੰ  ਕਤਤਰ ਕਬਤਰ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ॥

The buffaloes were anxious enough to get to the village. They hardly needed Akela's
yell, but charged through the gate like a whirlwind, scattering the crowd right and
left.

"ਕਗਨਤਦੀ ਕਰ ਕਲਓ!" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚਹ ਇਕ ਦਦੀ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਕਗਨਤਦੀ
ਕਰ ਕਲਓ । ਕਕਓਂਕਕ ਹਗੁਣ'ਤਹ ਮਗੈ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਚਕਾਰਕਨਆਆਂ ॥ ਤਗੁਹਕਾਨਨਜੰ  ਸਿਭ ਨਨਜੰ  ਅਲਕਵਦਕਾ । ਇਨਸਿਕਾਨ ਦਦੀ ਔਲਕਾਦ । ਅਤਬੇ ਮਸਿਨਆ ਦਕਾ
ਸ਼ਗੁਕਕਪਆ ਅਦਕਾ ਕਰਰੋ ਕਕ ਮਮੈਂ ਅਪਨਨੇ  ਬਕਘਆੜ ਕਲਆ ਕਬੇ ਤਗੁਹਕਾਪੱਡਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਤਗੁਹਕਾਪੱਡਦੀਆਆਂ ਹਦੀ ਗਲਦੀਆਆਂ'ਚ ਨਸਾਂ ਕਰਸਾਂ ॥"

"Keep count!" shouted Mowgli scornfully. "It may be that I have stolen one of them.
Keep count, for I will do your herding no more. Fare you well, children of men,
and thank Messua that I do not come in with my wolves and hunt you up and
down your street."

ਓਹ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਗੁਕੜਆ ਅਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ ਨਕਾਲ ਦਨਰ ਚਲਕਾ ਕਗਆ । ਕਜਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਉੱਪਰ ਤਕਾਰਬੇ ਵਬੇਖਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬੜਦੀ
ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਮਕਹਸਿਨਸਿ ਹਰੋਈ ॥ "ਹਗੁਣ'ਤਹ ਮਬੇਰਕਾ ਸਿਰੋਣਕਾ ਕਗੁਕੜਕਦੀਆਆਂ'ਚ ਬਜੰ ਦ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਚਪੱਲ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਚਗੁਪੱ ਕਕਏ'ਤਬੇ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥ ਨਹਸੀਂ ।
ਅਸਿਸੀਂ ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਨਗੁਕਸਿਕਾਨ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਸਿਨਆ ਨਨੇ  ਮਬੇਰਬੇ'ਤਬੇ ਬੜਦੀ ਕਕਰਪਕਾ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ ॥"

He turned on his heel and walked away with the Lone Wolf, and as he looked up at
the stars he felt happy. "No more sleeping in traps for me, Akela. Let us get Shere
Khan's skin and go away. No, we will not hurt the village, for Messua was kind to
me."

ਜਦਹ ਮਦਕਾਨ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਚਕੜਓ੍ਹਆ । ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਦਗੁਧ ਵਰਗਕਾ ਕਚਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਦਖਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਕਪਆ । ਡਰਬੇ ਹਰੋਏ ਪਬੇਘੈੰਡਨਆਆਂ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਕਸਿਰ 'ਤਬੇ
ਇਕ ਪਜੰਡ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ । ਦਰੋ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਤਬੇਜਦੀ ਨਕਾਲ ਟਗੁਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਉਸਿ ਚਕਾਲ'ਚ ਵਬੇਕਖਆ । ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਬਕਘਆੜ ਚਕਾਲ ਲਜੰ ਮਬੇ
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ਮਦੀਲ ਅਗਗ੍ਗਿ ਵਸਾਂਗ ਖਕਾ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਜੰ ਦਰ ਦਦੀਆਆਂ ਟਪੱਲਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਸ਼ਜੰ ਖ ਇਨਓ੍ਹਨੇ  ਜਰੋਰ ਦਬੇ ਵਜਕਾਏ ਕਕ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪੱ ਜ ਤਸਾਂਈ
ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਵਜਕਾਏ ॥ ਅਤਬੇ ਮਸਿਨਆ ਰਰੋਈ । ਅਤਬੇ ਬਲਦਬੇਵ ਨਨੇ  ਅਪਨਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਦੀ ਜਸਾਂਬਕਾਜਦੀ ਦਦੀ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਕਢਕਾਈ ਕਦੀਤਦੀ । ਜਦ
ਤਕ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਹਕਾਣਦੀ ਇਹ ਕਹਕਬੇ ਖਤਮ ਨਸਾਂ ਕਦੀਤਸਦੀ ਕਕ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨੇ  ਕਪਛਲਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

When the moon rose over the plain, making it look all milky, the horrified villagers
saw Mowgli, with two wolves at his heels and a bundle on his head, trotting across
at the steady wolf's trot that eats up the long miles like fire. Then they banged the
temple bells and blew the conches louder than ever. And Messua cried, and Buldeo
embroidered the story of his adventures in the jungle, till he ended by saying that
Akela stood up on his hind legs and talked like a man.

ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ ਕਛਪ ਹਦੀ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ'ਤਬੇ ਦਰੋ ਬਕਘਆੜ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਵਕਾਲਦੀ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਬੇ ਆਏ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ
ਦਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਤਬੇ ਰਗੁਪੱ ਕ ਗਏ ॥

The moon was just going down when Mowgli and the two wolves came to the hill
of the Council Rock, and they stopped at Mother Wolf's cave.

"ਮਸਾਂ । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ'ਚਹ ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਕਕਆ । "ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਨਕਾਲ
ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ ਰਪੱ ਖਨ ਕਰਕਬੇ ਆਇਆ ਹਸਾਂ ॥"

"They have cast me out from the Man-Pack, Mother," shouted Mowgli, "but I come
with the hide of Shere Khan to keep my word."
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"ਜਦਹ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਚਜੰ ਨ ਚਕੜਓ੍ਹਅਕਾ ਪਬੇਘੈੰਡਨਅਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਦਗੁੜਕਦੀ ਚਕਾਲ'ਚ ਟਗੁਰਕਦਅਸਾਂ
ਵਬੇਬੋੱਕਖਅਕਾ । ਅਤਬੇ ਦਰੋ ਬਕਘਅਕਾੜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਸਿਦੀ ॥”

"When the moon rose over the plain the villagers saw
Mowgli trotting across, with two wolves at his heels."



ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਆਕੜ ਕਬੇ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਬਕਾਹਰ ਆਈ'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗੜਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਚਮਕ ਉੱਕਠਆਆਂ
ਕਜਵਵ ਹਦੀ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਖਪੱ ਲ ਵਬੇਖਦੀ ॥

Mother Wolf walked stiffly from the cave with the cubs behind her, and her eyes
glowed as she saw the skin.

"ਮਮੈਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਉਸਿ ਕਦਨ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਕਦਨ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਇਸਿ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਫਸਿਕਾਏ ਸਿਦੀ । ਤਬੇਰਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਨਆ - ਮਗੈ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥ ਇਹ ਵਧਦੀਆ ਕਪੱਮ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥"

"I told him on that day, when he crammed his head and shoulders into this cave,
hunting for thy life, Little Frog—I told him that the hunter would be the hunted. It
is well done."

"ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਇਹ ਵਧਦੀਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ।" ਇਕ ਭਕਾਰਦੀ ਅਵਕਾਜ ਨਨੇ  ਸਿਜੰਘਣਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਤਬੇਰਬੇ ਕਬਨਕਾ ਕਲਓ੍ਹਬੇ
ਸਿਦੀ ।" ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਵਪੱਲ ਨਪੱ ਕਸਿਓ੍ਹਆ ਆਇਆ ॥ ਓਹ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਵਪੱ ਲ ਕਪੱਠਨੇ  ਟਗੁਰ ਪਏ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ
ਪਧਰਬੇ ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਖਪੱਲ ਕਖਲਕਾਰ ਕਦਤਸਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਗੈਕਠਆ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਬਸਾਂਸਿ ਦਬੇ ਚਕਾਰ ਕਚਪੱ ਪਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਪੱ ਸਿ ਕਦਤਸਦੀ । ਅਤਬੇ
ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉੱਪਰ ਚੜਓ੍ਹਕਬੇ ਬਗੈਹ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਪਗੁਰਕਾਨਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਬਗੁਲਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਪੱ ਢਦੀ । "ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ
ਵਬੇਖਰੋ । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ" ਕਬਲਕਗੁਲ ਉਜੰਝ ਹਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਓੱਥਬੇ ਪਹਲਦੀ ਵਕਾਰ ਕਲਆਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥

"Little Brother, it is well done," said a deep voice in the thicket. "We were lonely in
the jungle without thee," and Bagheera came running to Mowgli's bare feet. They
clambered up the Council Rock together, and Mowgli spread the skin out on the flat
stone where Akela used to sit, and pegged it down with four slivers of bamboo, and
Akela lay down upon it, and called the old call to the Council, "Look—look well, O
Wolves," exactly as he had called when Mowgli was first brought there.

ਜਦਹ'ਤਹ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨਜੰ  ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ'ਤਹ ਬਬੇਦਖਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ ਹਗੈ । ਦਲ ਕਕਸਿਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰ'ਤਹ ਕਬਨਕਾ ਹਦੀ । ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਦਲ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ'ਤਬੇ ਲੜਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਆਦਤ ਵਪੱ ਜਹ ਸਿਦਹ ਲਈ ਲਗਕਾਈ ਅਵਕਾਜ ਦਕਾ ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ
ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚ ਫਪੱ ਸਿਣ ਕਰਕਬੇ ਲਜੰ ਗੜਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਗਰੋਲਦੀ ਵਪੱ ਜਣ ਦਬੇ ਜਪੱ ਖਮਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਖਰਕਾਬ
ਭਰੋਜਨ ਖਕਾਣ ਕਰਕਬੇ ਖਗੁਰਕ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਈ ਲਕਾਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ 'ਤਬੇ ਆਏ । ਜਰੋ ਭਦੀ ਬਚ
ਖਗੁਚ ਗਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨੇ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਧਕਾਰਦੀਦਕਾਰ ਖਪੱਲ ਨਨਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ 'ਤਬੇ ਵਬੇਕਖਆ । ਅਤਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਖਕਾਲਦੀ ਪਗੈਰਸਾਂ ਦਬੇ
ਅਖਦੀਰ'ਚ ਲਟਕਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ ॥ ਉਸਿ ਵਕਸ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਇਕ ਗਦੀਤ ਬਨਕਾਇਆ । ਇਕ ਇਹਰੋ ਕਜਹਕਾ ਗਦੀਤ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਨਜੰ ਹ'ਚ ਅਪਨਨੇ
ਆਪ ਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਕਕਆ । ਛਣਕਦਦੀ ਖਪੱਲ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਦਮ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਤਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ
ਸਿਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਸਿਗੁਪੱ ਕ ਕਗਆ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਸਿਮਵ ਨਨਜੰ  ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਜਦਹ ਕਕ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਅਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਤਗੁਕਸਾਂ ਦਬੇ ਕਵਚ ਕਵਚ
ਭਰੋਘੈੰਕ ਦਵਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥
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Ever since Akela had been deposed, the Pack had been without a leader, hunting
and fighting at their own pleasure. But they answered the call from habit;  and
some of them were lame from the traps they had fallen into, and some limped
from shot wounds, and some were mangy from eating bad food, and many were
missing. But they came to the Council Rock, all that were left of them, and saw
Shere Khan's striped hide on the rock, and the huge claws dangling at the end of
the empty dangling feet. It was then that Mowgli made up a song that came up into
his throat all by itself, and he shouted it aloud, leaping up and down on the rattling
skin, and beating time with his heels till he had no more breath left, while Gray
Brother and Akela howled between the verses.

"ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਖਰੋ । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ ॥ ਕਕ ਮਮੈਂ ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ ਰਪੱ ਖਦੀ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਲਬੇ  "ਹਸਾਂ ।" ਅਤਬੇ ਇਕ
ਮਕਰਆ ਕਜਹਕਾ ਬਕਘਆੜ ਭਹਕਕਆ : 

"Look well, O Wolves. Have I kept my word?" said Mowgli. And the wolves bayed
"Yes," and one tattered wolf howled:

"ਸਿਕਾਪੱਢਦੀ ਫਬੇਰ'ਤਹ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰ । ਓਹ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਫਬੇਰ ਤਹ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰ । ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਇਸਿ
ਅਰਕਾਜਕਤਕਾ'ਤਹ ਤਜੰ ਗ ਆ ਚਗੁਪੱ ਕਬੇ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕ ਹਰੋਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਸਾਂ ॥"

"Lead  us  again,  O  Akela.  Lead  us  again,  O  Man-cub,  for  we  be  sick  of  this
lawlessness, and we would be the Free People once more."

"ਨਹਸੀਂ ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਕਮਆਇਆ । "ਇਹ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਜਦਹ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਰਪੱ ਜਬੇ ਹਰੋਵਹਗਬੇ । ਤਸਾਂ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ'ਤਬੇ ਪਕਾਗਲਪਨ ਦਕਾ ਦਦੌਰਕਾ ਫਬੇਰ
ਪਗੈਹ ਜਕਾਣਕਾ ਹਗੈ ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਐ ਆਂਵਬੇ ਹਦੀ ਨਹਸੀਂ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕ ਕਹਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋ ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਜਕਾਦਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲੜਕਾਈ ਲੜਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਹ ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਹਗੈ
॥ ਇਸਿ ਨਨਜੰ  ਖਕਾਓ । ਓਹ  ਬਕਘਆੜਰੋ ॥

"Nay," purred Bagheera, "that may not be. When ye are full-fed, the madness may
come upon you again. Not for nothing are ye called the Free People. Ye fought for
freedom, and it is yours. Eat it, O Wolves."

"ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ ਅਤਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ  ਦਬੇ ਦਲ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ  ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਹਗੁਣ ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਦੀ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਕਾ ॥"

"Man-Pack and Wolf-Pack have cast me out," said Mowgli. "Now I will hunt alone in
the jungle."

"ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਬੇ ।" ਚਕਾਰਹ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ॥
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"And we will hunt with thee," said the four cubs.

ਸਿਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਕਦਨ ਤਹ ਬਕਾਦ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਚਕਾਰਸਾਂ ਬਲਨਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ
ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ । ਕਈ ਸਿਕਾਲਸਾਂ ਬਕਾਦ । ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਹਰੋ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਕਵਆਹ ਕਰ ਕਲਆ ॥

So Mowgli went away and hunted with the four cubs in the jungle from that day
on. But he was not always alone, because, years afterward, he became a man and
married.

ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਕਾਣਦੀ ਵਪੱ ਢਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੈ ॥

But that is a story for grown-ups.
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"ਓਹ ਪਜੰਚਗੈਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਠਨੇ  ਚੜਓ੍ਹਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨੇ  ਪਧਰਬੇ ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਚਮੜਦੀ ਖਲਕਾਰ
ਕਦਤਸਦੀ ॥"

“They clambered up on the council rock together, and
Mowgli spread the skin out on the flat stone.”



ਮਮੁਗਲਕ ਦਕਾ ਗਕਤ
Mowgli's Song

    ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਗਕਾਇਆ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਹ 
    THAT HE SANG AT THE COUNCIL ROCK WHEN HE

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ'ਤਬੇ ਨਚ੍ਚਕਚਆ ਸਿਦੀ ॥
    DANCED ON SHERE KHAN'S HIDE

ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਕਾ ਗਦੀਤ - ਮਮੈਂ । ਮਗੁਗਲਦੀ । ਗਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਨਨਜੰ   ਸਿਗੁਣਨ ਕਦਓ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਕਪੱ ਮ ਮਮੈਂ ਕਦੀਤਬੇ ਨਨੇ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ॥
The Song of Mowgli—I, Mowgli, am singing.  Let the jungle listen to the things I 
have done.

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਮਕਾਰਨਗਕਾ - ਓਹ ਮਕਾਰਨਗਕਾ ! ਦਰਵਕਾਕਜਆਆਂ'ਤਬੇ ਸ਼ਕਾਮ ਨਨਜੰ  ਓਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰਨਗਕਾ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ਡਪੱ ਡਨ !
Shere Khan said he would kill—would kill!  At the gates in the twilight he would kill
Mowgli, the Frog!

ਓਨਓ੍ਹਨੇ  ਖਕਾਧਕਾ'ਤਬੇ ਪਦੀਤਸਕਾ ॥ ਰਪੱ ਜ ਕਬੇ ਪਦੀ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ । ਫਬੇਰ ਕਦਬੇ ਤਨਜੰ  ਪਦੀਏ ਆਂਗਸਾਂ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ? ਸਿਭੌਂ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਪਨਕਾ ਵਬੇਖ ਮਕਾਰਨ ਦਕਾ  ॥
He ate and he drank.  Drink deep, Shere Khan, for when wilt thou drink again?  
Sleep and dream of the kill.

ਮਮੈਂ ਚਰਗਕਾਹ'ਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ । ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆ ! ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਗੈ ਨਨੇ ੜਬੇ ਵਪੱ ਢਕਾ  ॥
I am alone on the grazing-grounds.  Gray Brother, come to me! Come to me, Lone 
Wolf, for there is big game afoot!

ਮਹਕਾਨ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਲਗੈਕਬੇ ਆ । ਨਦੀਲਦੀ ਚਜੰ ਮੜਦੀ ਵਕਾਲਬੇ  ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਹਮੈਂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਭਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ॥  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਪਛਸਾਂ 
ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾ ਕਜਵਵ ਹਗੁਕਮ ਮਮੈਂ ਦਬੇਵਸਾਂ ॥
Bring up the great bull buffaloes, the blue-skinned herd bulls with the angry eyes.  
Drive them to and fro as I order.

ਨਸੀਂਦ'ਚ ਅਰਕਾਮ ਨਕਾਲ ਕਪਆ ਹਮੈਂ । ਕਦੀ ਤਨਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ? ਉੱਠ । ਵਬੇ । ਉੱਠ ! ਇਪੱਥਬੇ ਮਮੈਂ ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਨੇ  ਮਬੇਰਬੇ ਮਗਰ ॥
Sleepest thou still, Shere Khan?  Wake, oh, wake!  Here come I, and the bulls are 
behind.

ਰਕਾਮਕਾ । ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਦਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਨਨੇ  । ਅਪਨਨੇ  ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਮਧ ਕਸਿਕਟਟ੍ਟਿਆ ॥ ਓਹ ਪਕਾਣਦੀਓਂ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ । ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਗਇਆ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ?
Rama, the King of the Buffaloes, stamped with his foot.  Waters of the Waingunga, 

122



whither went Shere Khan?

ਓਹ ਇਪੱ ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਟਰੋਏ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਮਕਾਓ ਮਰੋਰ । ਕਕ ਓਹ ਉੱਡਬੇ ॥ ਓਹ ਮਜੰਗਨ ਚਪੱ ਮਕਗਦਹੜ ਨਹਸੀਂ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ 
ਪਗੁਪੱ ਠਕਾ ਲਟਕਬੇ ॥ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਸਾਂਸਿਰੋ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਕਪੱ ਠਨੇ  ਕਤੜਕਦਬੇ ਪਏ ਹਹ । ਮਗੈਨਨਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਰੋ ਓਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ ਹਗੈ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ?
He is not Ikki to dig holes, nor Mao, the Peacock, that he should fly.  He is not Mang 
the Bat, to hang in the branches.  Little  bamboos that creak together, tell me 
where he ran?

ਓਹ ! ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਹਗੈ ॥ ਵਕਾਹ ! ਓਹ ਓਥਬੇ ਹਗੈ ॥ ਰਕਾਮਕਾ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਪਆ ਹਗੈ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ! ਉਠ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ! 
Ow!  He is there.  Ahoo!  He is there.  Under the feet of Rama lies the Lame One!  
Up, Shere Khan!

  
ਉਠ'ਤਬੇ ਮਕਾਰ ! ਮਕਾਸਿ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ । ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਤਰੋੜ ਦਬੇ !
Up and kill!  Here is meat; break the necks of the bulls!

ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ! ਓਹ ਸਿਭੌਂ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਉਠਕਾਉਣਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ ਹਗੈ ਬਹਗੁਤ ਕਜਆਦਕਾ ॥ ਬਕਾਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ 
ਵਬੇਖਨ ਆਏ ਨਨੇ  ॥ ਕਕਾਲਬੇ  ਕਕਾਪੱਢਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਉੱਪਰ ਜਕਾਣਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਆਏ ਨਨੇ  ॥ ਓਥਬੇ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ਕਪੱ ਠ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਦਬੇਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ਸਿਤਕਕਾਰ ॥
Hsh!  He is asleep.  We will not wake him, for his strength is very great.  The kites 
have come down to see it.  The black  ants have come up to know it.  There is a 
great assembly in his honor.

ਅਲਕਾਲਕਾ ! ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਢਕਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਰੋਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਪੜਕਾ ॥ ਬਕਾਜ ਵਬੇਖਣਗਬੇ ਕਕ ਮਮੈਂ ਹਸਾਂ ਨਜੰ ਗਕਾ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਕਮਲਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ 
ਆਓਂਦਦੀ ਹਗੈ ਸ਼ਰਮ ॥
Alala!  I have no cloth to wrap me.  The kites will see that I am naked.  I am 
ashamed to meet all these people.

ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਜਤਸ ਉਧਕਾਰ ਦਬੇਦਬੇ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਵਧਦੀਆ ਧਕਾਰਦੀਦਕਾਰ ਜਤਸ ਉਧਕਾਰ ਦਬੇਦਬੇ ਤਕਾਕਕ ਮਮੈਂ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਜਕਾ 
ਸਿਕਸਾਂ ॥
Lend me thy coat, Shere Khan.  Lend me thy gay striped coat that I may go to the 
Council Rock.

ਉਸਿ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਨਓ੍ਹਨੇ  ਮਬੇਰਦੀ ਕਦੀਮਤ ਸਿਦੀ ਅਦਕਾ ਕਦੀਤਸਦੀ । ਮਮੈਂ ਖਕਾਧਦੀ ਹਗੈ ਇਕ ਕਸਿਮ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ - ਕਸਿਮ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ  ॥ 
ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ ਰਪੱ ਖਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਤਬੇਰਦੀ ਖਪੱਲ ਦਦੀ ਹਗੈ ਕਮਦੀ ॥
By the Bull that bought me I made a promise—a little promise. Only thy coat is 
lacking before I keep my word.

ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ । ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ ਕਜਸਿ ਦਕਾ ਇਪੱ ਸਿਸਮਕਾਲ ਆਦਮਦੀ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ।  ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ ਨਕਾਲ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਬੇ । ਮਮੈਂ ਅਪਨਨੇ  ਤਰੋਹਫਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ 
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ਝਗੁਕਸਾਂਗਕਾ ॥
With the knife, with the knife that men use, with the knife of the hunter, I will 
stoop down for my gift.

ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਪਕਾਣਦੀਓਂ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਕਦਤਸਦੀ ਹਗੈ ਇਸਿ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਪਆਰ ਮਬੇਰਬੇ ਲਈ ਹਗੈ ॥ ਕਖਚਚ੍ਚ । 
ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ! ਕਖਚਚ੍ਚ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ! ਭਕਾਰਦੀ ਹਗੈ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ॥
Waters of the Waingunga, Shere Khan gives me his coat for the love that he bears 
me.  Pull, Gray Brother!  Pull, Akela!  Heavy is the hide of Shere Khan.

ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਦਲ ਮਬੇਰਬੇ ਤਹ ਖਫਕਾ ਹਗੈ । ਓਹ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇ  ਬਚਕਕਾਨਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਮਨਜੰ ਹ ਤਹ ਲਸ਼੍ਹੂ ਵਗਗ੍ਗਿ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ 
॥ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਣ ਕਦਓ ॥
 The Man Pack are angry.  They throw stones and talk child's talk. My mouth is 
bleeding.  Let me run away.

ਇਸਿ ਰਕਾਤ'ਚ । ਇਸਿ ਗਰਮ ਰਕਾਤ'ਚ । ਮਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਤਬੇਜ ਦਦੌੜਓ੍ਹਰੋ । ਮਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾਵਰੋ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀਆਆਂ ਬਤਸਦੀਆਆਂ ਛਪੱ ਡ ਜਸਾਂਵਸਾਂਗਬੇ  ਝਗੁਕਬੇ 
ਹਰੋਏ ਚਜੰ ਦਪਆਂਮਸਾਂ ਵਪੱ ਲ  ॥
Through the night, through the hot night, run swiftly with me, my brothers.  We 
will leave the lights of the village and go to the low moon.

ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਪਕਾਣਦੀਓਂ । ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ ਨਨੇ  ਮਗੈਨਨਜੰ  ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ਕਪੱ ਢ ॥ ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਗੁਝ ਮਕਾੜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਦੀਤਸਕਾ । ਮਗਰ ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ
ਤਹ ਖਦੌਫ ਸਿਦੀ ਖਸਾਂਦਬੇ ॥ ਕਕਓਂ ?
Waters of the Waingunga, the Man-Pack have cast me out.  I did them no harm, but 
they were afraid of me.  Why?

ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ । ਤਗੁਸਿਦੀ ਭਦੀ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਬਕਾਹਰ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ਕਪੱ ਢ ॥ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਰਕਾਹ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਜੰ ਦ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਮਬੇਰਬੇ 
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਜੰ ਦ ਨਨੇ  ॥ ਕਕਓਂ ?
Wolf Pack, ye have cast me out too.  The jungle is shut to me and the village gates 
are shut.  Why?

ਕਜਵਵ ਮਜੰ ਗਨ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ'ਚ ਉੱਡਦਕਾ ਹਗੈ । ਇਜੰ ਝ ਮਮੈਂ ਉਡਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਪਜੰ ਡ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ॥ ਕਕਓਂ ?
As Mang flies between the beasts and birds, so fly I between the village and the 
jungle.  Why?

ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਤਬੇ ਨਚਚ੍ਚਦਕਾ ਹਸਾਂ । ਪਰ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਬਪਤ ਭਕਾਰਦੀ ਹਗੈ ॥ ਮਬੇਰਕਾ ਮਨਜੰ ਹ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਵਪੱ ਕਢਆ ਅਤਬੇ ਜਖਮਦੀ 
ਹਗੈ । ਮਗਰ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਬੜਕਾ ਹਲਕਕਾ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਵਕਾਪਸਿ ਆ ਕਗਆ ਹਸਾਂ ॥  ਕਕਓਂ?
I dance on the hide of Shere Khan, but my heart is very heavy.  My mouth is cut 
and wounded with the stones from the village, but my heart is very light, because 
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I have come back to the jungle. Why?

ਇਹ ਦਰੋ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਬੇਰਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਜਜੰਗ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਪਈਆਆਂ ਨਨੇ  ਕਜਵਵ ਸਿਪੱ ਪ ਲੜਦਬੇ ਨਨੇ  ਬਸਿਜੰਤ'ਚ ॥ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚਹ ਪਕਾਣਦੀ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ ॥ 
ਪਰ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਮਮੈਂ ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ ਹਸਾਂ ਜਦਹ ਇਹ ਕਡਗਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਕਕਓਂ ?
 These two things fight together in me as the snakes fight in the spring.  The water
comes out of my eyes; yet I laugh while it falls.  Why?

ਮਮੈਂ ਦਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਸਾਂ । ਪਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਚ ਹਗੈ ॥  
I am two Mowglis, but the hide of Shere Khan is under my feet.

ਪਨਰਕਾ ਜਜੰ ਗਲ ਜਕਾਣਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ !
All the jungle knows that I have killed Shere Khan.  Look—look well, O Wolves!

ਆਹਕਾ ! ਜਬੇੜਓ੍ਹਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਗੈਨਨਜੰ  ਸਿਮਝ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਹਗੈ ਬੜਕਾ ਭਕਾਰਦੀ ॥
 Ahae!  My heart is heavy with the things that I do not understand.
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