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ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ 

 
એક હતો બ્રાહ્મણ. તે બહુ જ ગરીબ. એક ળાર તેની ળહુએ કહ્ુું : “હળે તો તમે કાુંઈક 
કામધુંધો કરો તો સારુું, છોકરાું હળે તો કોઈ કોઈ ળાર ભખેૂ મરે છે.” 
 

બ્રાહ્મણ કહ ે: “ણ કરુું શુું? મને કુંઈ ણ આળડતુું નથી. તુું કા ુંઈક બતાળ તો ઠીક.” 
 

બ્રાહ્મણી ભણેી ને ડાહી હતી. તેણે કહ્ુું : “લ્યો આ એક શ્ોક હુ ું તમને મોઢે કરાવુું છું, તે 
જઈને કોઈ રાજા ાસે સુંભલાળજો એટે તે તમને થોડાઘણા ૈસા જરૂર આે. શ્ોક 
ભૂી જો નહહ.” 
 

બ્રાહ્મણીએ તો બ્રાહ્મણને શ્ોક મોઢે કરાવ્યો. અને તે બોતો બોતો બ્રાહ્મણ રદે 
ચાલ્યો. 
 

રસ્તામાું એક નદી આળી. બ્રાહ્મણ નહાળાધોળા અને ભાત ુું ખાળા ખોટી થયો. નહાળાધોળામાું 
રોકાયો, તયાું ળહુએ ીખળેો શ્ોક ભૂી ગયો. બ્રાહ્મણ શ્ોક સુંભારતો બેઠો, ણ કશુુંય 
સાુંભરે નહહ. એટામાું તેણે એક જલકકૂડીને નદીકાુંઠે ખોદતી જોઈ. શ્ોક સુંભારતા 
સુંભારતા એણે જલકકૂડીને ખોદતી જોઈ એટે તેના મનમાું એક નવુું ચરણ સ્ૂયુું, તે 
બોળા ાગ્યો. : 
 

“ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ,” 
 

બ્રાહ્મણ ઉર પ્રમાણે „ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ‟ એમ બોળા ાગ્યો એટે તેના અળાજથી 
કકૂડી ાુંબી ડોક કરી ચારેકોર જોળા ાગી એટે ળલી બ્રાહ્મણના મનમાું બીજુ ું ચરણ સ્ૂયુું, 
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ને તે બોલ્યો : 
”ાુંબી ડોકે જોળત હૈ.” 

 

બ્રાહ્મણ બીજીળાર  બોલ્યો એટે કકૂડી બીકથી છાનીમાની ાઈને બેસી ગઈ. આ જોઈ 
બ્રાહ્મણના મનમાું ત્રીજુ ું ચરણ આવ્યુું. તે બોલ્યો : 
 

“કકૂડમકૂડ બેઠત હૈ.” 

 

બ્રાહ્મણ આમ બોલ્યો એટે કકૂડી તો દોટ મકૂીને ાણીમાું જતી રહી. આ જોઈ બ્રાહ્મણના 
મનમાું ચોથુું ચરણ આવ્યુું. તે બોલ્યો : 
”ધડબડ ધડબડ દોડત હૈ.” 
 

બ્રાહ્મણ તો એક શ્ોક ભૂી ગયો ણ તેને બીજો શ્ોક હાથ ાગી ગયો. તે તો જાણે આ 
જ શ્ોક ોતાને ીખવ્યો હતો એમ માનીને આમ બોતો બોતો આગલ ચાલ્યો : 
 

“ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ,” 
“ ાુંબી ડોકે જોળત હૈ.” 

“કકૂડમકૂડ બેઠત હૈ.” 

“ ધડબડ ધડબડ દોડત હૈ.” 
 

ચાતાું ચાતાું એક હરે આવ્યુું. એ હરેના રાજાની કચેરીમાું તે ગયો અને સભા ળચ્ચે 
જઈ ને બોલ્યો: 
 
“ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ,” 
“ ાુંબી ડોકે જોળત હ.ે” 

“ કકૂડમકૂડ બેઠત હ.ે” 

“ ધડબડ ધડબડ દોડત હ.ે” 
 

રાજાએ તો આ વળચચત્ર અને નળો શ્ોક ઉતારી ીધો. રાજા કે કચેરીમાુંથી બીજુ કોઈ શ્ોક 
નો અથથ કરી કયુું નહહ. 
 છી રાજાએ બ્રાહ્મણને કહ્ુું : „મહારાજ બેચાર હદળસ છી ાછા કચેરીમાું આળજો. 
હમણાું રાજનાું સીધાુંાણી ખાઓ અને સખેુથી રહો. તમને તમારા શ્ોકનો જળાબ છી 
આીશુું.” 
 રાજાએ બ્રાહ્મણનો શ્ોક ોતાના સળૂાના ઓરડામાું ખાવ્યો. રાજા શ્ોકનો અથથ 
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વળચારળા રોજ રાતના બાર ળાગે ઊઠે ને વનરાુંતે એકાુંતે શ્ોકનુું ચરણ બોતો જાય અને 
એના અથથનો વળચાર કરતા જાય. 
 એક રાવત્રએ ચાર ચોર રાજાના મહેમાું ચોરી કરળા નીકળ્યા. તેઓ રાજાના મહે 
ાસે જઈને ખોદળા ાગ્યા. બરાબર રાતના બાર ળાગ્યા હતા અને રાજા આ ળખતે  
શ્ોકના હેા ચરણનો વળચાર કરતો હતો. ેા ચોરો ખોદતા હતા તેમને કાને રાજાનો 
બો આવ્યો : 
 

“ખડબડ ખડબડ ખોદત હૈ,” 

 ચોરોએ મનમાું વળચાર કયો કે રાજા જાગે છે અને ખોદળાનો ખડબડાટ સાુંભલે છે. 
તેથી ચોરોમાુંથી એક જણ રાજાની બારીએ ચડયો અને રાજા જાગે છે કે નહહ તે બાબતમાું 
ખાતરી કરળા ાુંબી ડોક કરી ઓરડામાું જોળા ાગ્યો. તયાું તો રાજા બીજુ ું ચરણ બોલ્યો : 
 

“ ાુંબી ડોકે જોળત હૈ.” 

 આ સાુંભલી જે ચોર બારીમાુંથી જોતો હતો તેને ખાતરી થઈ કે રાજા જાગે છે ; 
એટલુું જ નહહ ણ તેને બારીમાુંથી ડોક ુંબાળીને જોતાું ણ જોયો છે. 
 તે એકદમ નીચે ઊતરી ગયો અને બીજાઓને છાનામાના બેસી જળાની વનાની 
કરી. બધાય છાનામાના ઓડળાઈને બેસી ગયા. તયા તો ળલી રાજા ત્રીજુ ું ચરણ બોલ્યો : 
“કકૂડમકૂડ બેઠત હૈ.” 

 ચોરોના મનમાું થયુું કે હળે ભાગો ! રાજા આ બધુું જાણે છે અને જુએ ણ છે. હળે 
જરૂર કડાઈ જશુું અને માયાથ જશુું. તેઓ બીકના માયાથ એકદમ દોડયા. તયાું તો રાજાએ 
ચોથા ચરણનો ઉચ્ચર કયો : 
 

“ ધડબડ ધડબડ દોડત હૈ.” 
 

 હળે ચોરો તો હતા રાજાના દરળાનો. તેઓ જ રાજાના ચોકીદારો હતા. તેમની દાનત 
બગડેી તેથી ચોરી કરળાનો તેમને વળચાર થયેો. 
 ચોરો ઘેર તો ભાગી ગયા ણ બીજે હદળસે કચેરી ભરાઈ તયારે રાજાની સામીએ 
ન ગયા. તેમના મનને ચોક્કસ ાગ્યુું હત ુું કે નક્કી રાજાજી બધુું જાણી ગયા અને ોતાને 
ઓલખી ીધા છે. 
 દરળાનોને સામે ન આળેા જોઈને રાજાએ છૂયુું : “આજે દરળાનો સામે કેમ 
નથી આવ્યા ? ઘરે કોઈ સાજુ ુંમાદુું તો નથી થયુું ના ?” 
 રાજાએ બીજા વસાઈઓને દરળાનોને તેડળા મોકલ્યા. કચેરીમાું દરળાનો આવ્યા 
અને સામ કરી ઊભા રહયા. 



 4 

 રાજાએ છૂ્ુું : “બોો, તમે આજે કચેરીમાું કેમ નહોતા આવ્યા ?” 
 ેા દરળાનો ધ્રજુળા ાગ્યા. તેમના મનને તો ખાતરી જ હતી કે રાજા બધી ળાત 
જાણી ગયે છે. ખોટુું બોશુું તો ળધારે માયાથ જશુું એમ ધારી તેમણે રાતે બનેી બધી 
ળાત કહી દીધી. 
 રાજા તો આ બધુું સાુંભલી વળસ્મય ામ્યો. તેને થયુું કે આ તો ેા બ્રાહ્મણના  
શ્ોકનો પ્રતા, શ્ોક તો ભારે ચમતકારી ! બ્રાહ્મણ ર રાજા ઘણો ખુ ખુ થઈ ગયો. 
તેણે બ્રાહ્મણને બોાવ્યો અને તેને સારુું ઈનામ આી વળદાય કયોં. 
 બ્રાહમણને સારો એળો સરાળ મળ્યો એટે શ્ોકનો અથથ કહળેડાળળાની ુંચાતમાું 
ડયા વળના સીધો તે ઘરભેગો થઈ ગયો ને ખાધુું ીધુું ને મોજ કરી. 
 

ેખક : ગીજુભાઈ બધેકા 


