
                          ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 
 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਿੋਹਣਾ ਬਾਗ਼ 
ਿੀ। ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਾਰਾ ਤਲਾਅ ਿੀ।  



ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਿ ਬਾਗ਼ ਸਵੱਚ ਟਸਹਲਦਾ ਿੀ। 
ਟਸਹਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ  ਸਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਿੀ  

       



 

 ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਵਾਂ ਦੱਖਣ ਸਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਿੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 
ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਹੜ ਿੀ। ਇਿ ੇਬੋਹੜ ਦੀ ਖੋੜ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂ  ਅਤੇ 
ਕਾਂਉਣੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰਸਹਿੰ ਦਾ ਿੀ।  



ਇਿੇ ਬੋਹੜ  ਦੀ ਖੋੜ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਿੱਪ ਵੀ ਰਸਹਿੰ ਦਾ ਿੀ। 

 



ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਉਣੀ ਅਿੰ ਡੇ ਸਦਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਿੱਪ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਪੀ 
ਜਾਂਦਾ। 



 ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਉਣੀ ਦੋਵੇਂ ਇਿ ਿੱਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਿਨ। ਪਰ 
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿੱਪ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਕਦੇ। 



 ਪਿੰ ਛੀਆਂ ਸਵੱਚ ਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਿਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਫੀ ਿੋਚ-ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਓਂਤ 
ਿੋਚੀ।  



ਇੱਕ ਸਦਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਲਾਅ ‘ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ 
ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰੱੁਖ ‘ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 
ਨੇ ਹੌਲ਼ੀ- ਹੌਲ਼ੀ ਿਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਗਲ਼ੇ ਸਵੱਚੋਂ ਿੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ 
ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪਸੜਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਦੱਤਾ।  



ਸਜਉਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਤਲਾਅ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਸਗਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਿੋਨੇ ਦਾ 
ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁਿੰ ਝ ਸਵੱਚ ਚੁੱ ਕ ਸਲਆ ਅਤੇ ਿਸਹਜੇ-ਿਸਹਜੇ 
ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੱਲ ਵਸਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਂ 
ਨ ਿੰ  ਹਾਰ ਚੁੱ ਕਸਦਆਂ ਵੇਖ ਸਲਆ ਿੀ। ਉਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 
ਨ ਿੰ  ਕਾਂ ਦਾ ਸਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੜਾਇਆ 



 ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਿੱਪ ਦੀ ਖੋੜ ਸਵੱਚ ਿੁੱ ਟ ਸਦੱਤਾ। 



 ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਂ ਦਾ ਸਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠਾਂ 
ਪਹੁਿੰ ਚ ਗਏ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਾਰ ਿੁੱ ਟਸਦਆਂ ਵੇਖ ਸਲਆ। 
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਖੋੜ ‘ਚੋ ਹਾਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਸਹਆ। 
ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਂਪ ਕੇ ਿੱਪ ਖੋੜ ਸਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ਼ ਆਇਆ ਰਾਜੇ 
ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਿੱਪ ਨ ਿੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ 
ਅਤੇ ਹਾਰ ਨ ਿੰ  ਖੋੜ ਸਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਲਆਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹਾਰ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 



  ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਉਣੀ ਬੋਹੜ ਤੇ ਬਠੇੈ ਿਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਿਨ। 
ਉਹ ਿੱਪ ਨ ਿੰ  ਮਸਰਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ।  



ਹੁਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਦਾ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱ ਸਕਆ ਿੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਂਸਡਆਂ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ ਿੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਵਾਿਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਪੱਛੋਂ ਕਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ਿੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਉਣੀ ਿੁਖੀ-ਿੁਖੀ ਰਸਹਣ ਲੱਗੇ। 
ਸਿੱਸਖਆ  :- ਮੁਿੀਬਤ ਿਮੇਂ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਕਿੰ ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ  

                        ਜਾਂ   

ਿਾਨ ਿੰ  ਮੁਿੀਬਤ ਿਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿਗੋਂ ਸਿਆਣਪ 
ਤੋਂ ਕਿੰ ਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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