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એક હતો ચકો અન ેએક હતી ચક�. ચક� લાવી ચોખાનો દાણો અને ચકો 

લા�યો મગનો દાણો. ચકલીએ તો એની ખીચડ� રાધંી. �લૂે ખીચડ� �કૂ� 

ચક�બાઈ પાણી ભરવા ગઈ. ચકલાને એ કહ#તી ગઈ : 

 

‘જરા ખીચડ�'ુ ં)યાન રાખજો. દાઝી ન +ય.’ 

ચકલો કહ# : ‘ઠ�ક.’ 

 

ચક� ગઈ પછ� ચકલાને /ખૂ લાગી. ખીચડ� કાચીપાક� હતી તો ય 

ચકાભાઈ ખાઈ ગયા. ખાધા પછ� ચકલી ખી+શે એવો ડર લા1યો એટલે 

ચકાભાઈ 3ખે પાટા બાધંીન ે4ઈૂ ગયા. 

 

ચક�બાઈ પાણી ભર�ન ેઆ�યા અને 6ૂએ તો ચકાભાઈ 3ખે પાટા બાધંીને 

4તૂા હતા. ચક�એ 7છૂ8ુ ં: ‘ક#મ ઠ�ક નથી ?’ 

 

ચકો કહ# : ‘માર� તો 3ખો ;ુઃખે છે એટલે =ુ ં3ખે પાટા બાધંીન ે4તૂો >.ં’ 

 

ચક� પાણી'ુ ંબે?ુ ંઉતાર� રસોડામા ંગઈ. તપBેુ ંનીચે ઉતાCુD અન ેજોCુ ંતો 

તેમા ંખીચડ� ન મળે ! 

 



 

 

ચક� કહ# : ‘ચકારાણા, ચકારાણા ! આ ખીચડ� કોણ ખાઈ ગCુ ં?’ 

 

ચકો કહ# : ‘મન ેતો કંઈ ખબર નથી. રા+નો Hતૂરો આ�યો હતો તે ખાઈ 

ગયો હશે.’ 

 

ચકલી તો ગઈ રા+ની પાસે ફJરયાદ કરવા ગઈ. જઈને કહ# : 

 

‘રા+K, રા+K ! તમારો કાLળયો Hતૂરો માર� ખીચડ� ખાઈ ગયો.’ 

 

રા+ કહ# : ‘બોલાવો કાLળયા Hૂતરાન.ે ચકલીની ખીચડ� ક#મ ખાઈ ગયો ?’ 

 

Hતૂરો કહ# : મM ચકલીની ખીચડ� ખાધી નથી. ચકાએ ખાધી હશે ન ેખોNંુ 

બોલતો હશે.’ 

 

ચકો આ�યો ને કહ# : ‘મM ખીચડ� નથી ખાધી. Hતૂરાએ ખાધી હશે.’ 

 

રા+ કહ# : ‘એલા િસપાઈ Pા ંછે ? આ ચકલા'ુ ંઅને Hતૂરા'ુ ંબેઉ'ુ ંપેટ 

ચીરો, એટલે Qણે ખીચડ� ખાધી હશે એના પેટમાથંી નીકળશ.ે’ 

 

Hતૂરો કહ# : ‘ભલ,ે ચીરો માRંુ પટે; ખાધી હશે તો નીકળશ ેને ?’ 

 



 

 

 

પણ ચકલો બી ગયો. ખીચડ� તો એણે જ ખાધી હતી. એ તો Tજૂવા 

લા1યો અને બોUયો : ‘ભાઈસા'બ ! ખીચડ� મM ખાધી છે. =ુ ંખોNંુ બોUયો 

હતો. મારો Wનુો માફ કરો.’ 

 

રા+ તો Lખ+યો એટલે એણે ચકલાને Hવૂામા ંનખંા�યો. 

 

ચકલી તો Hવૂા ઉપર બેઠ� બેઠ� રોવા માડં�. Xયા ંગાયોનો ગોવાળ 

નીકYયો. ચક� કહ# : 
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ગાયોનો ગોવાળ કહ# : ‘બા7 ુ=ુ ંકાઈં નવરો નથી ક# તારા ચકલાન ેકાZું. 

માર# ઘ\ુ ંકામ છે. =ુ ંતો માર# આ ચાUયો..’ 

 

એમ કહ�ને ગાયોનો ગોવાળ તો ચાUયો ગયો. ચકલી Xયા ંરાહ જોઈને 

બઠે�. થોડ� વાર# Xયાથંી ભMશોનો ગોવાળ નીકYયો. ચક� કહ# : 
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ભMશોના ગોવાળે તો ચક�ને કોઈ દાદ આપી નJહ. પછ� Xયાથંી એક 

સાઢં�યાની ગોવાળણ નીકળ�. એને ચકલીની દયા આવી એટલે એણે 

ચકલાને Hવૂામાથંી બહાર કાઢ^ો. 

 

Hવૂામાથંી બહાર નીકYયા પછ� ચકલાને પોત ેખોNંુ બોUયાનો ઘણો 

પ_તાવો થયો. ચકા ચક� બ`એે સાથે મળ� સરસ મ+ની ખીર ને પોળ� 

બનાવી સાઢં�યાની ગોવાળણન ેપેટ ભર�ને ખવડા�Cુ ંઅન ેપોતે પણ ખાaુ,ં 

પીaુ ંને મ+ કર�.  

 

 

 

 


