
Page 1 of 4 

 

 

             
      

 
 

           

  

 

 :  

 

_______________            _____   ___________ 

 



Page 2 of 4 

 



Page 3 of 4 

 

 ‘ ’ 

‘ ’ 

એક નગરમ ાં એક ેઠ ોત ન  ત્રણ પતુ્રો શ થે રષતેો ષતો. ેઠજીએ ોત ન  ળે રને ોત ની જાતમષનેતથી ઘણો 
આગલ ળઘ યો ષતો. તેન  ત્રણે છોકર ઓ ષજુ ન ન  જ ષત , છત ાં તે અત્ય રથી જ એ નક્કી કરી ેળ  મ ાંગત  ષત  
કે તેમ નો ધાંધો આગલ જત  કોણ શાંભ લળ ને યોગ્ય છે. ણ તેમને શમજાત ુનષોત ુકે તેઓ ોત ન  ળ રશદ રન  
મખુ્ય વ્યક્તતન  રૂે કય  પતુ્રને શાંદ કરે.  

 

બહુ શમજ્ય  વળચ ય ા છી તેણે ોત ન  ત્રણે છોકર ઓને બો વ્ય . ેઠજીએ ત્રણે પતુ્રોને એક એક મઠુ્ઠી ચોખ  
આપ્ય  અને કહ્ય ુકે એક ળવા છી મને  છ  આજો. 
 

મોટો પતુ્ર વત  પ્રત્યે અ ર શ્રધ્ધ  ર ખતો ષતો તેથી તેણે એ ચોખ ને એક ોટીમ ાં બ ાંધીને પજૂામ ાં મકૂી દીધ . 
બીજો પતુ્ર થોડો મનમોજી ષતો તેણે બધ  ચોખ  ક્ષીઓને ખ ળ  ઘરી દીધ . ત્રીજો પતુ્ર થોડો ગાંભીર પ્રક રનો ષતો. 
તેણે વળચ ર્ુા કે વત જીએ આ ચોખ  કશકુ શમજી વળચ રીને જ આપ્ય  ષે. ઘણ ુવળચ ય ા છી તેણે તે ચોખ ન  દ ણ  
ખેતરમ ાં જઈને ળ ળી દીધ .  
 

એક ળવા છી ેઠજીએ ત્રણે પતુ્રોને બો વ્ય  અને ોતે આે  ચોખ  મ ાંગ્ય . મોટ  પતુ્રએ ચોખ ને બ ાંધીને 

શ ચળી ર ખ્ય  ષત . તેણે વત ની આગલ ોટી મકુી દીધી. બીજા પતુ્રએ નળ  ચોખ   ળીને વત જીની આગલ 

મકુી દીધ  ણ અનભુળી વત  શમજી ગય  કે આ નળ  ચોખ  છે.  



Page 4 of 4 

 

જ્ય રે ત્રીજા પતુ્ર  શે ચોખ ની મ ાંગણી કરી તો તે ઉઠીને બષ ર ચ લ્યો ગયો અને થોડીળ ર છી નોકરની શ થે એક 

બોરી ચોખ  ઈને આવ્યો. બોરી ચોખ થી આખી ભરેી ષતી. વત જીએ કહ્ય ુકે મેં તો તને મ ત્ર એક જ મઠુ્ઠી ચોખ  
આપ્ય  ષત  તો છી એક બોરો ભરીને ચોખ  ક્ય થી આવ્ય  ?  

 

પતુ્રએ કહ્ય ુ- ષ , વત જી તમે તો મને એક જ મઠુ્ઠી ચોખ  આપ્ય  ષત , ણ મે ઘણ ુશમજી વળચ રીને તે ચોખ ને ળ ળી 
દીધ  અને તેન ુરરણ મ તમ રી શ મે છે.  

 

આ શ ાંભલીને ેઠજી ખબૂ ખુ થય . તેમણે ોત ન  ત્રીજા પતુ્રને બધી જળ બદ રી શોી દીધી. 


