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એક વખત નગરના મોટા �િત��ઠત વપેાર�ને ઘરે મોટ� રકમની ચોર� 

થઈ ગઈ. વપેાર�એ તે ચોર�ની ફ�રયાદ કા  પાસે કર� પરં# ુઘણી 

તપાસ કયા& પછ� પણ ચોર� કોણે કર� છે તે ખબર ન પડ� *યાર+ તે 

મામલો અકબરના દરબારમા ંઆ/યો.  

 

અકબર બાદશાહ+ ચોરને શોધી કાઢવાનો 4ુકમ બીરબલને કય5. બીરબલે 

તે વેપાર�ન ેબોલા/યો અન ે6છૂ8ુ:ં ‘તમને કોઈ પર શક છે? શક હોય તો 

કહ� દ+જો, ગભરાતા નહ?. તમને તમા@ંુ ચોરાયAે ુ ંધન મળ� જશ.ે’ 

 

વેપાર�એ જવાબ દ�ધો, ‘હDૂર, મારો એવો Eદાજ છે ક+ મારા નોકરોમાથંી 

કોઈ એક+ આ ચોર� કર� છે. કોઈ બહારના માણસFુ ંઆ કામ નથી. પરં# ુ

મારા ચાર-પાચં નોકરોમાથંી કોણે ચોર� કર� હશ ેતે 4ુ ંકહ� શકતો નથી.’ 

 

બીરબલે િસપાહ�ન ેમોકલી તે વેપાર�ના નોકરોન ેતેડા/યા. Hયાર+ ચાર+ય 

નોકરો આવી ગયા *યાર+ બીરબલે ચાર એક સરખી લાબંી લાકડ�ઓમાથંી 

એક એક લાકડ� નોકરોન ેઆપી અને કJુ:ં ‘Dુઓ, આ KLુઈ લાકડ� 

તમાર+ ચાર+યન ેતમાર� પાસ ેઆજ રાત 6રૂતી રાખવાની છે.’ 

 

આમ કહ� બીરબલે લાકડ�ઓ ઉપર મNં Oકંવાનો ઢPગ કય5. પછ� કJુ:ં 



 

 

‘કાલે સવાર+ આવીને તમાર+ ચાર+ય ેમને સૌ સૌની લાકડ� બતાવવાની છે. 

Rણે ચોર� કર� હતે તનેી લાકડ� કાલ સવાર+ એક વSત લાબંી થઈ જશ.ે 

અને Rણે ચોર� નહ? કર� હોય તેની લાકડ� એ જ માપની રહ+શે.’ આમ 

કહ� બીરબલે ચાર+ય નોકરોને અલગ અલગ ઓરડામા ંબધં કર� દ�ધા. 

 

હવે બTUુ ંએVુ ંક+ R ખર+ખર ચોર હતો તણે ેઓરડામા ંજઈ િવચાUુW ક+ મS 

ચોર� કર� છે તથેી માર� લાકડ� સવાર Xધુીમા ંએક વSત લાબંી જઈ જશ.ે 

તો 4ુ ંઆ લાકડ�માથંી એક વSત અ*યાર+ જ કાપી નાYુ ંતો સવાર+ માર� 

લાકડ� લાબંી થશે તો બધા નોકરોની Rવડ� જ થઈ જશે. આમ િવચાર� તે 

ચોર નોકર+ પોતાની લાકડ� એક વSત Rટલી કાપી નાખી. 

 

તે લાકડ� ખર+ખર KLુઈ નહોતી. સવાર+ Hયાર+ ચાર+ય નોકરો પોતાની 

લાકડ� લઈને હાજર થયા *યાર+ બીરબલે બધી લાકડ� સાથ ેરાખી ન ેમાપી 

અને તણેે તરત જ કહ� દ�Zુ ંક+ આ એક વSત નાની લાકડ�વાળા નોકર+ જ 

ચોર� કર� છે. નોકરની ચોર� પકડાઈ ગઈ હતી. તે હવ ેસK મળવાના 

ભયથી ગભરાઈ ગયો. તેણ ેચોર�ની બધી વાત ક[લૂ કર� લીધી. આમ 

બીરબલની ચ#રુાઈન ેકારણે સાચો ચોર પકડાઈ ગયો અને વપેાર�ને તેFુ ં

ધન પા\ ંમળ� ગUુ ંઅને ચોરન ેસK થઈ.  

 


