
 

                               ਕਬੂਤਰ  ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਝ ੁੰ ਡ ਰਸ਼ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। 



 ਇੱਕ ਸ਼ਦਨ ਕਬੂਤਰ ਚੋਗ ੇਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘ ੁੰ ਮ 
ਰ ੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬ  ਤ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਸ਼ਖਲਰੇ  ੋਏ 
ਸ਼ਦਖਾਈ ਸ਼ਦੱਤੇ। 



 ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣੇ ਚ ਗਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਗਏ। 
ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਸ਼ਵਛਾਇਆ  ੋਇਆ ਸੀ। 

 



 ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਵਛਾਏ ਗਏ ਜਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਫ਼ਸ 
ਗਏ।ਜਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਫ਼ਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਬ  ਤ ਉਦਾਸ  ੋ 
ਗਏ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉ  ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੁੰ ਤ ਨੇੜ ੇ  ੈ । 
ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ਼ ੁੰ ਮਤ ਨਾ  ਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾ  
ਸ਼ਦੱਤੀ। 



ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਲਾ  ਸ਼ਦੱਤੀ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਉ  ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਲ ਕੇ 
ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜਾਲ ਨੂੁੰ  ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ  ਨ। ਉ  ਇੱਕ 
ਬ ੱ ਧੀਮਾਨ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਸ਼ਜਸ ਨੂੁੰ  ਏਕਤਾ ਦੀ ਿਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ 
ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤ ੇ
ਜਾਲ ਨੂੁੰ  ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ।  



ਸ਼ਵਚਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੁੰ   ਦੇਖ ਕੇ  ੱਥ ਮਲਦਾ  ੀ ਰਸ਼  
ਸ਼ਗਆ।  



 ਬ  ਤ ਦੇਰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ  ਇੱਕ ਅਸ਼ਜ ੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 
ਪ  ੁੰ ਚੇ ਸ਼ਜੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੱਤਰ ਚੂ ਾ 
ਰਸ਼ ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੱਤਰ ਨੂੁੰ  ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਦੱਤੀ 
ਅਤੇ ਉ  ਖ ੱ ਡ ਸ਼ਵੱਚੋਂ ਬਾ ਰ ਸ਼ਨਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੁੰ  
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਚੂਸ਼ ਆਂ ਨੂੁੰ  
ਬ ਲਾਇਆ।  



 ਸਾਰੇ ਚੂਸ਼ ਆਂ ਨੇ ਜਾਲ ਨੂੁੰ  ਕੱਟਣਾ ਿ ਰੂ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤਾ 



 ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਚੂਸ਼ ਆਂ 
ਦਾ ਬ  ਤ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। 



ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ :- ਏਕਤਾ ਸ਼ਵਚ ਬਲ  ।ੈ  

             ਜਾਂ  

 ਸਾਨੂੁੰ  ਮ ਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ ੁੰ ਮਤ ਨ ੀਂ  ਾਰਨੀ ਚਾ ੀਦੀ। 

  
ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਤਾ  
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