
પિન્ટુ અને પિન્ટુ 

 
એક જૂન ું અને સ ુંદય ભકાન હત  ું. 
આ ભકાનની આગ નાનકડ ું ચોખ્ ું આંગણ ું. આ આંગણાભાું ફે-ત્રણ નાનાું-ભોટાું ઝાડ. 

ઝાડની સાથે હીંચકો લનથી આભથી તેભ ઝૂરે ! અને લન ન હોમ ત્માયે પન્ટ બાઈ આ 
હીંચકાને ઝૂરાલે ! હા, આ ભકાનભાું પન્ટ બાઈ યહ.ે પન્ટ બાઈને એક નાની ફહને. તેન ું નાભ 
પભન્ટ . 

પન્ટ  અને પભન્ટ  યોજ હીંચકા ય ઝૂરે. ગીતો ગામ. હીંચકા ય ફેસીને નાસ્તો કયે.... 
ચોડી લાુંચે ... અને રેળન કયે! એક દદલસ આ હીંચકા ય એક ચકીફેન ઊડીને આવમાું. 
ચકીફેનની સાથે ચકાબાઈ તો હોમ જ ! 

ચકીફેન તો એમને હીંચકા ય ફેસીને ઝૂલમાું. ચકાબાઈને થય ું કે રાલને હ ું ણ થોડા 
હીંચકા ખાઉં ! ચકીફેન અને ચકાબાઈએ સાથે હીંચકા ખાધા. ભજા ડી ગઈ ! 

થોડીલાયભાું પન્ટ  અને પભન્ટ  આવમાું. જોય ું તો હીંચકા ય ફેસીને ચકીફેન અને 
ચકાબાઈ ઝૂરે ! પન્ટ  અને પભન્ટ  તો આ જોઈને યાજી થમા. પન્ટ એ પભન્ટ ને કહ્ ું, “જો, પભન્ટ ... 
કેલી સયસ રાગે છે.... ચકીફેન અને ચકાબાઈની જોડી !” 

થોડીલાય છી ચકીફેને પન્ટ -પભન્ટ ને જોમા. ચકીફેન પય...ય...ય કયતાું ઝાડ ય 
ઊડીને ફેસી ગમાું.... અને ચકાબાઈ ણ પય...ય...ય.... કયતાું સાથે ઊડયા ! પન્ટ એ હીંચકા 
ાસે આલીને કહ્ ું, „અયે ! ચકીફેન કેભ ઊડી ગમાું ?.... હીંચકા ખાલા હોમ તેટરા ખાલ... 
અભાયાથી ડયળો નહીં. 

પભન્ટ  કહ,ે „હા.... હા... ચકાબાઈ અભાયી સાથે તભે ણ ઝૂરોને ....‟ 



ચકીફેન અને ચકાબાઈ તો પન્ટ -પભન્ટ નાું દોસ્ત ફની ગમાું. યોજ આલીને સાથે હીંચકે 
ઝૂરે... લાતો કયે અને આનુંદ કયે ! 

એક લખત ્ફૂ લન ફુંકામો... ગાજલીજ થઈ... અને જોયદાય લયસાદ ડયો. ફધે 
ાણી જ ાણી! ફધ ું જફુંફાકાય ! ફે દદલસ છી સયૂજદાદા દેખામા. સોનાલયણો તડકો 
ફટયો! કાદલ-કીચડનાું ાણી સકૂામાું ! જાણે ફધ ું હત  ું તેવ ું થઈ ગય ું! 

પન્ટ -પભન્ટ એ જોય ું તો ચકીફેન અને ચકાબાઈ ક્ાુંમ દેખામા નહીં ! ચચિંતા થલા ભાુંડી. 
ક્ાું ગમાું હળે ફને્ન? શ ું થય ું હળે એભને? પન્ટ -પભન્ટ  ઉદાસ યહલેા રાગ્મા. હલે તો હીંચકા 
ખાલાન ું ણ ન ગભે! નાસ્તો કયલો ણ ન ગભે ! 

ફીજાું ફે દદલસ છી ચકીફેન હીંચકા ય આલી ફેસી ગમાું. પન્ટ -પભન્ટ  તો યાજી થઈ 
ગમા..... તે ઊછતા... કદૂતા... ગાલા રાગ્માું... 
 

ચકીફેન... આલો... આલો... 
ચકીફેન... આલો... આલો... 
ણ, ચકીફેન તો ઉદાસ હતાું. પન્ટ -પભન્ટ ને જોઈ યડલા ભાુંડમા. યડતાું-યડતાું કહ,ે 

„પન્ટ બાઈ ચકો તો લયસાદભાું રલાથી ભાુંદો ડયો છે... કુંઈ ખામ નહીં ને કુંઈ ીલે ણ 
નહીં! એ તો ડયા છે ગાભને ાદયે... લડરાની નીચે...‟ 

પન્ટ -પભન્ટ  તો ચકીફેનની લાત સાુંબીને દોડયા... ગાભને ાદયે.... લડરાની નીચે... 
ત્માું જઈને જોય ું તો ચકાબાઈ તો ભાુંદા થઈને ડયા છે.... ભાુંડ-ભાુંડ આંખો ખોરે... 

ફોરલાના તો હોળ જ ક્ાુંથી હોમ! પન્ટ -પભન્ટ  ચકાબાઈને ઉાડી ઘયે રાવમા. ફે દદલસ સ ધી 
તેની સાયલાય કયી.... ચકાબાઈ તો આયાભ કયીને ાછા તાજા-ભાજા થઈ ગમા...! 

ચકાબાઈ તો હલે દાણા ખામા.... ાણી ીએ.... અને પય...ય...ય કયીને ઊડી ળકે! હરેાું 
હતા તેલા જ ચકાબાઈ! ચકીફેન તો ્ ળ-્ ળ થઈ ગમાું. આનુંદભાું આલીને ગીતો ગામ! 
ચકીફેને પન્ટ -પભન્ટ નો આબાય ભાન્મો.  

પન્ટ -પભન્ટ  કહ,ે „અયે, ચકીફેન! એભાું આબાય ળેનો?... તો...તો... આણે દોસ્ત ળાના? 
એકફીજાને ભદદ કયીએ... એન ું નાભ જ દોસ્તી...‟ 

ચકીફેન અને ચકાબાઈ તો યોજ પન્ટ -પભન્ટ ને ઘયે આલે... સાથે હીંચકા ખામ... અને 
ભજા કયે... સાથે ગીત ણ ગાતા જામ... 

ચારો આણે યભીએ સાથે,  
હીંચકે ફેસી ઝૂરીએ સાથે, 
અરક-ભરકની લાતો કયીએ, 
સુંીને સૌ યહીએ સાથે. 
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