કોઈના ચડાલે ચઢવ ું નહિ
યબો ોટ વલચાયભાું ડમો. આ ખ્માવત ખિસકોરી ને

„ખચિંકી‟ ચકરીન ું કાુંઈક

કયવ ું ડળે. ફે જણીઓ ઝગડમા જ કયે છે . અલાજ અલાજ કયીને આિીમ સોસામટી ગજલી
મ ૂકે છે . એભના કકાટનો અંત જ નથી આલતો. યોજ સલાય ડી નથી ને સ્લાતીફેનના
ચબતયાભાું રોકો દાણા નાુંિી જામ. ભસ્ત ભજાની જાય ને ફાજયી ને ઝીણા ઘઉં ને એવ ું
બાતબાતન ું િાલાન ું સાભે જ ડય ું િોમ ને રડલાન ું કોને સઝે ? ણ આ ફે જણીઓને તો
જાણે „ફાે ભામાા લેય ‟ છે . જમાું ખચિંકી ચકરી ફેસે અને દાણા િાલાન ું ળરૂ કયે તમાુંજ જઈને
ેરી ખ્માવત ખિસકોરી ફેસે ને ેરીના ભોં આગથી દાણા ઝુંટલી રે. છી તો ખચિંકી ઝે
? તયત જ ચીં ચીં ચીં ચીં કયીને કગયો ળરૂ. ફીજી ફાજ ેરી ખિસકોરી

‟મ તે, િાલાન ું

ભ ૂરી ને રડલાન ું ળરૂ કયી દે . ફધાું ક્ષીઓ ફીચાયાું દાણા તો ચણે ણ ેરી ફેના
કાગાયોભાું િાલાની કે ીલાની કાુંઈ ભજા જ ન આલે.
આજે તો જમાયે ખ્માવત ખિસકોરી ને ખચિંકી ચકરી ફોયનો આયાભ કયતી િતી તમાયે
યબા ોટે ફધાું ક્ષીઓને બેગાું કમાા . અબમબાઈની અગાળીભાું „ળેડ‟ નીચે ફેસીને એક
મોજના ફનાલી. ેરી ફેને િફય જ ન ડે એલી યીતે ફધ ું નક્કી કયીને ફધાું છૂટાું ડ્ાું.
ફીજા હદલસે સલાયે સતમભ સોસામટીનાું રોકો જમાયે સ્લાવતફેનનાું ચબ ૂતયાભાું દાણા નાુંિી
ગમા ને જેલી ેરી ખચિંકી ચકરી દાણા િાલા આલી ને ફીજી ફાજથી ેરી ખ્માવત
ખિસકોરીમ આલી કે તયત જ
ધીભેથી ફોલ્મો, ખચિંકી ચાર તને

„ફકો બરબર ‟ ખચિંકી ચકરી ાસે ફેસી ગમો, ને કાનભાું
„ખ્માવત ખિસકોરી ‟ની એક લાત કિેલી છે . સાુંબતાું જ

ખચિંકી ચકરી તો ાસેના રીભડાની ડા ય જઈને ફેઠી, „ફકો બરબર‟ એની ાસે ફેસીને
કિેલા રગ્મો. „ખ્માવત ખિસકોરી તો તાયી ફહ લાતો કયતી િતી. તને ફહ જ જફયી કિેતી
િતી. તાયી સાથે આભ કયીળ અને તેભ કયીળ, એવ ું ફધ ું કિેતી િતી. ‟ ને એભ જ લાતો કમે
યાિી. ફીજી ફાજ ખ્માવત ખિસકોરીને „કાનજી કબ ૂતયે ‟ પોસરાલીને ફાજભાું રઈ જઈ ‟ખચકી
ચકરી‟ની લાતો કયી. લાતો તો બઈ ચાલ્મા જ કયી, ચાલ્મા જ કયી ને આ ફાજ ચબ ૂતયાના
ફધાું જ દાણા િરાસ. આજે તો ેરા ફુંને ને ભ ૂખ્માું યિેલાનો લાયો આવ્મો.
ફીજો હદલસ થમો ને જમાું ચબ ૂતયાભાું દાણા નુંિામા કે તયત જ ખચિંકી ાસે
આલી ગમો અને ખ્માવત ખિસકોરી ાસે

„િાદીક િોરો‟

„કાળુ કાગડો ‟ ફેમને ઉડાડીને દૂ ય રઈ ગમો ને

છી ફુંન્નેને ખ ૂફ લાતોભાું યોકી રીધાું. ફીજા હદલસે મ ફુંન્નેને ભ ૂખ્મા યિેવ ું ડય.ું આભ ને
આભ ફીજા ફે-ત્રણ હદલસ ચાલ્ય.ું િાલાન ું ન ભલાથી ખચિંકી ચકરી ને ખ્માવત ખિસકોરી
ફુંન્ને ઢીરી ઢસ થઈ ગઈ. રડલાન ું તો દૂ ય િલે તો ફુંન્નેભાું ફોરલાના‟મ િોળકોળ ન યહ્ાું.

ખચિંકી ચકરીએ ભાાભાુંથી ભાુંડ ભાુંડ ડોકી ફિાય કાઢી અને જાય ું ફધાું ક્ષીઓ
ેરા ચબ ૂતયા ય ભજાથી દાણા ચણતાું િતાું. થોડી ઊંચી થઈને એણે ખ્માવત ખિસકોરી
ક્ાું છે એ જોલાનો પ્રમતન કમો ણ એ તો તમાું િતી જ નિીં. એ તો પયયય કયતી ઊડી
ફાજના ઝાડ ય જમાું ખ્માવત ખિસકોરીનો ઝાડની ફિોરભાું ભાો િતો. એણે જોય ું
ખિસકોરીફેન તો ખફચાયાું ભાુંદાું િોમ એલાું ઢીરાું ઢસ..... થઈને ડમાું યહ્ાું

‟તાું. ખચિંકી

ચકરી બદ્ધિળાી તો િતી જ. િલે એને થોડોક થોડોક ખ્માર આલલા રાગ્મો કે ોતાની
સાથે શું થઈ યહ્ું છે .
એ તો ધીયે થી ઊડીને ખિસકોરીફેનના ભાા ાસે ગઈ. તમાું તો ખ્માવત ખિસકોરી ફોરી
ઊઠી, „ત ું કેભ આલી છે કજીમાી, તાયે રીધે તો ભાયે ચાયાુંચ હદલસથી પાકા થમા છે . િલે
તો દોડાત ું‟મ નથી‟. ખચિંકીને નલાઈ રાગી. ભાયી જેભ ખ્માવત ખિસકોરીને ‟મ િાલાન ું નથી
ભળય ું ? ને ેરા ફધાું તો રીરારિેય કયે છે ને િામ છે , ીએ છે ને ભસ્તી કયે છે . એ તો
ફધ‟ું મ સભજી ગઈ.

ખચિંકી ચકરી િલે સાચી લાત જાણી ગઈ િતી. તે તો ખ્માવત ખિસકોરી ાસે છે ક
નજીક જઈને ફોરી, “સોયી, ખિસકોરીફેન ભને ભાપ કયી દો. ભાયા રીધે તભાયે ભ ૂખ્માું યિેવ ું
ડય.ું ણ ભાયી ‟મ િારત તભાયાું જેલી જ છે .

” એણે ળાુંવતથી ફધી લાત ખ્માવત

ખિસકોરીને કયી િામ રા ! એભ છે ! આ ફધા આણા જ દોસ્તોએ ભીને આણી આલી
િારત કયી છે ? િલે એભની િેય નથી. ણ દૂ યથી ફધા ક્ષીઓ એભની સાભે જ જોઈ
યહ્ાું િતાું. ફુંનેને ળાુંવતથી લાતો કયતાું જોઈને ફધાું ખળ િતાું.
„યબાોટ‟ની આગે લાનીભાું ફધાું ક્ષીઓ ઊડીને ખિસકોરીફેનલાા ઝાડની ડાીએ
ડાીએ ગોઠલાઈ ગમાું ને જોય જોયથી ગાલા રાગ્માું,

„થ્રી ખચમસા પોય ખ્માવત ખિસકોરી ‟

િી િી હયયે ... „થ્રી ખચમસા પોય ખ્માવત ખિસકોરી ‟ િી િી હયયે ...ને ફધાું િડિડાટ

િસી ડમાું ને કિે, આજે અભે ફધાએ તભાયા ભાટે ખ ૂફ લધાયે દાણા યાખ્મા છે . જાઓ
િેરા સુંીને િાઈ રો છી ધયાઈને લાતો કયીશ.ું ખ્માવત ખિસકોરી ને ખચિંકી ચકરી ફુંનેને
સાચી લાત સભજાઈ ગઈ કે આણા દોસ્તોએ જ આણને આસભાું ઝગડતા ફુંધ કયલા
આવ ું કમં િત ું ને ખ્માવત ખિસકોરી ગાલા રાગી.................
ઝગડા ઝગડી ના કયલી, સુંીને તો યિેવ ું બાઈ,
કોઈના ચઢાલે ચડવ ું નહિ, એભાું જ છે બરાઈ બાઈ

અનુંત શક્ર
’િટ્ટી ભીઠી ટે સ્ટી ટેસ્ટી’


