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રિવવાર ૨ ઑક્ટોબર, ૨૦૨૨

Hello Kids,
You are here on your corner ± õËá õÀõ± ë Â ñH
ëëõVÕõ
you have your poem, your story, or a gam ì å ± á í ÖÜëßë ÜëËõÈ õ. If
e for print. ± × ä ë ÖÜõ
Àë_´ ± õä í ìç KÔí Üõâ ä í è ëõÝ É õSha
re Àßä ë É õä í è ëõÝ ÖëõÖßÖ with photograph
and bio data ± è Ù ÜëõÀá í ± ëÕëõ. ± ë Â ñHëëõ
Ú íá À<á ÖÜëßëõÈ õ. Ú í½ Kids Þ õinter
esting

á ëÃ õ± õä ð_è ëõÝ ÖõÞ õ± è Ù É BÝë Üâ å
õ. ÖÜëv _ÜõËß

e-mail ± õÍÿõç Õß ç õ_Í (send) Àßëõ.
email- kidscorner@gujaratmitra.in
Þ íÇõÞ ë

ચાઈનીઝ ભેળ

ક ચકી હતી ને એક
હતો ચકો. ચકી લાવે
ચોખાનો દાણો, ચકો
લાવે મગનો દાણો
એની બનાવે ખીચડી. એય ને બેય
િનરાંતે ખાય, પાણી પીવે ને આનંદથી
રહે. ઝાડની ડાળ પર બેસી બેય પોતાના
સુખદુ:ખની વાતો કરે ને આનંદથી રહે.
એક િદવસની વાત છ�. ચકાએ ચકીને
કહ્યું ચકી ચકી તારી કી�ા, મારે તારી
સાથે નથી બોલવુ.ં ચકી કહે ક�મ ભઇ
મેં શું કયુ?� મારી ક�ઈ ભૂલ થઈ ગઈ? તું
ક�મ આવું બોલે છ�?
ચકો કહે બોલું જ ને વળી તું દરરોજ
મને ખીચડી જ ખવડાવ્યા કરે છ�. બીજું
ક�ઈ બનાવી જ નથી દેતી.
ચકીએ કહ્યું ક� તારે ખાવું છ� શુ?ં એ
તો કહે. એમાં આમ રીસાય શું જાય છ�?
ચકાએ કહ્યું મારે તો ચાઈનીઝ ભેળ
ખાવી છ�.
ચકીએ કહ્યું જરાય નહીં. એ તે ક�ઈ
ખાવાની વસ્તુ છ�? તારે બીજું જે ખાવું
હોય તે બોલ પણ એ ચાઈનાની ભેળ
તો નહીં જ બનાવી આપુ.ં ચકીએ તો
ઘસીને ના પાડી દીધી પણ ચકો એકનો
બે ન થયો. તેણે તો ખીચડી ખાવાનીય
બંધ કરી દીધી. અંતે ચકીને નમતું મૂકવું
જ પ�ુ.ં તેણે ચકાને ક્હ્યું ચાલ માની
જા ને હવે મને બધી વસ્તુઓ લાવી દે
એટલે ચાઈનીઝ ભેળ બનાવી આપુ.ં

એ

ચકી ચકાને પૂછ�
ક� તારે શું ખાવું ?
ચાઈનીઝ ભેળ,
દાબેલી, ઢોસા,
પાણીપૂરી શું બનાવી
આપું? ચકો કહે સોરી
ચકી હવેથી ક�ઈ નામ
નહીં લઉ આપણે તો
આપણી ખીચડી જ
ભલી.....

ચકો તો ઊ�ો ફટાફટ શાકમાક�ટમાં.
જઇને ગાજર, કોબીજ,
ડ��ગળી,
કોથમીરના
તાંતણા બધું જ લાવ્યો
પછી પાછો ઊડીને ગયો ને
નુડલ્સ, સોસ, મસાલો લઈ
આવ્યો. પછી ચકીએ તો
સરસ મજાની ચાઈનીઝ ભેળ બનાવી
ચકાને તો એટલી ઉતાવળ થતી હતી ક�
તે થોડી-થોડી વારે ચકીને પૂછતો ક� ચકી
બની ગઈ ચાઈનીઝ ભેળ? વળી ખુશીથી
નાચવા લાગતો ને ગાવા લાગતો....
આજે તો મોજ પડવાની,
ચટપટી...આહહાહા,ચટાક�દાર...
આહહાહા,
ચાઈનીઝ ભેળ ખાવાની

અંતે ચકીએ ચાઈનીઝ ભેળ બનાવી
જ નાખી. ચકીએ માટલામાં જોયું તો
થોડ��ક જ પાણી હતું એટલે ચકી પાણી
ભરવા ગઈ. જતા જતા ચકાને કહેતી
ગઈ, હું હમણાં જ પાણી ભરીને આવું
છ�� ત્યાં સુધી રાહ જો. પછી આપણે સાથે
બેસીને ચાઈનીઝ ભેળ ખાશુ.ં
ચકો કહે ભલે પણ ઝટ પાછી
આવજે. મને બહુ ભૂખ લાગી છ�. ચકી
તો એ હમણાં જ પાછી આવું છ�� કરતી
ગઈ. ચકાથી રહેવાયું નહીં એણે તો
ચકીની રાહ જોયા વગર જ ચાઈનીઝ
ભેળ ખાવા માંડી. લગભગ બધી જ
ચાઈનીઝ ભેળ તે એકલો ખાઈ ગયો.
ચકી માટ� તો સાવ થોડીક રાખી ને પછી
TV જોવા બેસી ગયો.
ચકી પાણી ભરીને
આવી, જોયું તો સાવ
થોડીક ચાઈનીઝ ભેળ
હતી, તેણે ચકાને પૂ�ું
તો ચકો કહે મને શું
ખબર? હું તો TV જોતો હતો, કોઈક
આવીને ખાઈ ગયું હશે. વાંધો નહીં હવે
થોડીક છ� તો તું જ ખાઈ લે મને પછી
ક્યારેક બનાવી દેજ.ે ચકી તો બધું સમજી
ગઈ ક� ન�ી આ ચકાનું કામ છ� પણ
તે ક�ઈ બોલી નહીં ને થોડીક ચાઈનીઝ
ભેળ હતી તે ખાધી તેને બહુ મજા આવી
નહીં. તેને તો ખીચડી જ ભાવતી હતી
. ચકી તો જમીને િનરાંતે સૂઈ ગઈ.
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તો
મોજથી TV જોતો
હતો. થોડી વાર
થઈ ને તેને પેટમાં
દુખવાનું શરૂ થયુ.ં તેને થયું
હમણાં મટી જશે પણ દુખાવો
તો વધતો જ ગયો. ચકાથી
હવે રહેવાતું નહોતું તેણે ચકી
ને ઉઠાડી ચકી ચકી ઊઠ. મને બહુ
પેટમાં દુખે છ�. ક�ઈક કર ને. ચકી
બહુ હોંિશયાર હતી. તે સમજી
ગઈ. તેણે ચકાને કહ્યું ચકા એ તો
તું ક�ઈ જમ્યો નથી એટલે ભૂખનું
દુખતું હશે. ચાલ તને ચાઈનીઝ
ભેળ બનાવી આપુ.ં ચકો હાથ
જોડીને કહેવા લાગ્યો ચકી ચાઈનીઝ
ભેળનું નામ ન લે. નકકી આ એનો
જ દુખાવો લાગે છ�. ચકી કહે પણ તે
તો ચાઈનીઝ ભેળ ખાધી જ નહોતી
તો દુખાવો આવ્યો ક્યાંથી ?
ચકાએ કહ્યુ,ં સોરી ચકી!!!!
હું ખોટ�� બોલ્યો હતો. મને વધુ
ચાઈનીઝ ભેળ ખાવી હતી એટલે.
મને માફ કરી દે ને પ્લીઝ!!!
ચકીએ ક્હ્યું મને ખબર જ હતી ક�
ચાઈનીઝ ભેળ તે જ ખાધી છ�. મેં
તને ક�ટલી ના પાડી હતી ક� એવું ક�ઈ
ખવાય જ નહીં પણ તું તો મારું ક્યાં
સાંભળ� છ�? ચકાએ કહ્યું ચકી હું તારી
બધી જ વાત માનીશ પણ પહેલાં મારા
પેટનું ક�ઈક કર. ચકો રડવા જેવો થઇ
ગયો. તેને અિતશય પેટમાં દુખતું
હતુ.ં ચકીએ તો કડવી મેથીના દાણા
ખવડાવ્યા, લીંબુ ચુસાવ્યું પણ ચકાને
તો પેટમાં મટવાને બદલે દુખાવો
વધતો જ ગયો. હવે તો ચકાથી સહન
થતું ન હતુ.ં અંતે ચકીએ ડૉકટર
બોલાવવા પડયા. ડૉકટરે તો કડવી
કડવી દવા આપી એક ઇન્જેક્શન માયુ�
ત્યારે ચકાને પેટમાં દુખાવો ઓછો થયો.
ત્યાર પછી ચકી ચકાને પૂછ� ક� તારે શું
ખાવું છ�? ચાઈનીઝ ભેળ, દાબેલી,
ઢોસા, પાણીપૂરી શું બનાવી આપુ?ં
ચકો કહે સોરી ચકી હવેથી
ક�ઈ નામ નહીં લ�. આપણે તો
આપણી ખીચડી જ ભલી.....
માણસો ભલે ગમે તે
ખાય ને પછી દવાખાને
જાય પણ આપણે તો
ખીચડી ખાવાની
ને લીલાલહેર
કરવાની......

ટપકા �ડો

કલર પુરો

િમત્રો અહ� આપેલ
િચત્રમાં તફાવત છ� તે
શોધો...

તફાવત શોધો

�ણવા જેવુ

1) પગરખા : મારી જેમ બી�ના
ઉપયોગમાં આવતા શીખો.
2) ફ�લ : તમારા સારા કામોની
સુગ
ં ધ બી�ને આપો.
3) સરોવર : બી�ને આપવાથી
ઈશ્વર� આપેલ ઓછુ થવાનું
નથી.
4) સૂયર્ : અિત કડક બનશો

તો કોઈ સામે નિહ
જુએ.
5) સોય : મારી જેમ બી� ને
ભેગા કરતા સીખો.
6) ચંદ્ર : હમેશા શાંત રહો.
7) સમુદ્ર : સારા ખરાબને
તમારી અંદર સમાવતા શીખો.
8) પરપોટા : અિભમાન કારસો

નિહ, મારી જેમ પળવારમાં
નાશ પામશો.
9) મધમાખી : મારી જેમ હમેશા
ઉદ્યમી રહો.
10) ઝાડ : શરણે આવેલાને
આશરો આપો.

આશ્ચયર્ સાથેનાં રમૂ� તથ્યો!
ળિમત્રો, િવશ્વભરનાં
ક�ટલાંક તથ્યો અને
સત્યો રમૂ� લાગતા
હોય છ�. આવો, એવી
ક�ટલીક �ણવા જેવી હક�કતોને
�ણીએ અને માણીએ...
* અમે�રકાના ન્યૂયોક�માં દોરી પર
કપડા સૂકવવા માટ� � તમે કલીપ વાપરવા માંગતા
હો તો તે માટ� સરકારી લાયસન્સ લેવું પડે છ�.
* વ�િનયામાં મિહલાઓને ગલગિલયાં કરવા એ
કાનૂની અપરાધ ગણાય છ�.
* કોકાકોલાનો ઉપયોગ ટોયલેટ સાફ કરવા
પણ કરાય છ� અને ઘણા અમે�રકનો તેમ કર� પણ
છ� કારણ ક� વોશ�ગ િલિક્વડ કરતાં સર�રાશ તે
સસ્તું પડે છ�.
* તાઇવાનની એક હોટલ ટોયલેટ સીટ જેવા
આકારના વાસણોમાં ભોજન પીરસે છ�.
* એક સંશોધન મુજબ પ�બ્લક લાઇબ્રેરીમાંથી
વધુમાં વધુ ચોરાઇ જતી કોઇ બુક હોય તો
તે છ� િગનીઝ બુક ઓફ વલ્ડર્ ર�કોડર્.
* �પાનમાં એક
ર�સ્ટોરન્ટમાં ટ્રેઇન
કર�લા વાંદરાઓ

બા

વેઇટર�પે સેવા આપે છ�.
* ઇ.સ. 2011 માં પા�કસ્તાને એક
વાંદરાને પકડીને જેલમાં એટલા
માટ� પૂરી દીધેલ ક� તે ભારતની
સરહદ તરફ આવતો હતો.
શોધ થઇ તેના 100
ઈશાની વષર્* િવમાનની
પહ�લાં પેરાશૂટની શોધ થઇ
હતી તેનું કારણ એ હતું ક� વરાળવાળા બલુન બહુ
પહ�લાં શોધાયા હતા.
* િવશ્વમાં માણસ જ માત્ર એક એવો �વ છ� જે
સીધી લાઇન દોરી શક� છ�.
* શાહ�ગનું મગજ એની આંખો કરતાંયે નાનું
હોય છ�.
* િક્રસ્ટોફર કોલંબસ ભારતની ભવ્યતા અને
આિથર્ક સંપન્નતાની વાતો સાંભળી આકષાર્ઇને
ભારતને શોધવા દ�રયામાગ� નીકળ્યો હતો અને
અમે�રકા શોધી કાઢયું હતું પણ તે તેના �ત્યુ સુધી
અ�ણ રહ્યો હતો એ ભારત નહોતું પણ અમે�રકા
હતું. ચીનમાં એટલા બધા લોકો ક�તરાને પાળ�
છ� ક� �હ�ર સ્થળો પર ખાસ ક�તરાઓ માટ�
ટોયલેટ બનાવાયા છ�.

બાળગીત

મારી છબી

સાચું ક�’ને મમ્મી લેસન કરતા
કરતા તને લાગતો થાક?

સાચું ક�’ને મમ્મી લેસન કરતા કરતા તને લાગતો થાક?
તો પછી લાંબું ફ�ટ લઈ મને શું કામ દ�ખાડે છ� ઠાઠ?
સ્ક�લની સાથે સાથે શું તાર�ય ટ્યુશન હતાં આઠ?
સાચું ક�’ને મમ્મી લેશન કરતા કરતા તને લાગતો થાક?
ગણી ગણીને થાક�� તોય નથી સમ�તું આ ગિણત,
મમ્મી ક�’ને તને આવડે આ કોયડા ઉક�લની સાચી રીત?
સાચું ક�’ને મમ્મી લેશન કરતા કરતા તને લાગતો થાક?
કાચી કાચી ઊંઘમાંથી મને ઉઠાડતી તું રોજ,
જે છ� એ બધું બરાબર માર� ક્યાં કરવી નવી ખોજ?
સાચું ક�’ને મમ્મી લેશન કરતા કરતા તને લાગતો થાક?
- િબર�ન પટ�લ

નામ : પલચીન િ�વેદી
માતા : િ�યંકા િ�વેદી

ક્રોસવડર્ પઝલ

નામ : સાંિનધ્ય ભગત
માતા : િ�ષ્ણા ભગત

િચત્ર �ઈ શબ્દો ભરો

રસ્તો શોધો

