
બરુબરુ અને ખિસકોરી 
 

એક જગંરભા ંલડના ઝાડ ય એક ભોટી જાડી ડાીની ફિોરભા ંચમ ુખિસકોરી 
યહતેી હતી અને એ જ ડાી ઉય ફકોય બરુબરુનો સુદંય ભાો હતો. ચમ ુઅને ફકોય 
િાસ મભત્રો હતા.ં ચમનેુ ત્રણ ફચચા ંહતા ંએભાનુ ંએક ફચ્ુ ંતોપાની હત ુ.ં ખફૂ જ નાના ં
નાના ંફચચા ંઅને ચમ ુબરુ બરુ સાથે દયયોજ ડાી ય ફેસી લાતો કયતા.ં ણ ેલુ ં
તોપાની ફચ્ુ ંઝાડની ઉય નીચે દોડાદોડ કયલાભા ંજ ભસ્ત યહતે ુ.ં એક દદલસ સાજંે ચમ ુ
અને ફકોય ફેઠા ંફેઠા ંલાતો કયતા હતા ંત્માયે ચમએુ ફકોયને કહ્ુ,ં “ ભારંુ આ નાનકંુ ખફૂ 
જ તોપાની છે. કમાયેમ ભાયી લાત સાબંત ુ ંનથી. જ્માયે ફાકીના ંફે ખફૂ જ ડાહ્ા ંછે. ેરા 
તોપાનીને ભાયે કેભ કયીને સભજાલવુ ં? ” ફકોય બરુબરેુ કહ્ુ,ં હભણા ંત ુ ંએને અહીં ફોરાલી 
રાલ. ભાયે એક લાતાા કહલેી છે. ચમ ુદોડતી દોડતી ેરા તોપાની ફચચાને ફોરાલી રાલી. 
આભેમ લાતાા સાબંલી કોને ન ગભે ? 

ચમ,ુ ફકોય અને ેલુ ંતોપાની ફચ્ુ ંફેઠા ંહતા.ં બરુબરેુ લાતાા ળરૂ કયી. આ 
જગંરભા ંઘણે દૂય એક ભોટંુ તાલ હત ુ ંતેના દકનાયે ઘણા ફધા હાથીઓના દયલાયો યહતેા 
હતા. એભાનંા એક હાથીના દયલાયભા ંફે ફચચા ંહતા.ં એભાનુ ંએક ફચ્ુ ંખફૂ જ તોપાની 
હત ુ.ં તેની ભાતા કે મતાની લાત તે કમાયેમ ભાનત ુ ંન હત ુ.ં ેલુ ંતોપાની ફચ્ુ ંએકીટળે 
બરુબરુ સાભે જોઈ લાતાા સાબંી યહ્ુ ંહત ુ.ં બરુબરેુ લાતાા આગ ચરાલી. 

હાથીઓનુ ં આ ટોળં દયયોજ  તાલભા ં સાજંે  નહાલા જત ુ.ં તે સભમે નાના ં
ફચચાનેં ઊંડા ંાણીભા ંન જલા ભાટે કહલેાભા ંઆલતુ.ં એટરે ફધા ંનાના ંફચચા ંતાલના ં
છીછયા ાણીભા ંનહાતા.ં ણ ેરા તોપાની ફચચાના ભગજભા ંહંભેળ એક  સલાર ઊબો 
થતો „અભને કેભ ઊંડા ંાણીભા ંનહાલા નથી દેતા ં?‟ દયયોજના ક્રભ પ્રભાણે હાથીઓનુ ંટોળં 
નહાલા નીકી ડત ુ.ં ેરા તોપાની ફચચાને ઊંડા ંાણીભા ંનહાલા જલાની ઈચછા ોતાના 
ભનભા ંજ દફાલી દેલી ડતી. ભનભા ંને ભનભા ંતે ખફૂ ગસુ્સે થઈ જતુ,ં ણ કયે શુ ં? 

એક દદલસ એણે ભનભા ંનક્કી કયુું કે આજે કોઇ ણ બોગે હું ઊંડા ાણીભા ં
નહાલાનો આનદં ભેલીને જ જંીળ. આવુ ંભનભા ંનક્કી કયી સાજંે ફધા ંનહાલા જામ તે 
હરેા ંકોઇને ણ કહ્ા લગય તે નીકી ડયુ.ં સીધુ ંહોંચયુ ંતાલે ! આજે એની ખળુીનો 
ાય ન હતો. તાલભા ંધીભે ધીભે તે ઊંડા ંાણી તયપ જત ુ ંહત ુ ંતેલાભા ંજ તાલભા ંએક 
ભખૂ્મો ભગય મળકાયની ળોધભા ંત્મા ંઆલી ચઢમો. તેણે હાથીના નાના ફચચાને જોયુ.ં ચોય 
ગે ધીભે ધીભે સયકતો ભગય હાથીના ફચચા સધુી આલી ગમો. હાથીના ફચચાને તો 
નહાલાની ભજા ડી હતી તેથી તે તો ોતાની ભસ્તીભા ંભસ્ત હત ુ.ં આજુફાજુ શુ ંફને છે 
તેનુ ંતેને કંઈ ણ બાન યહ્ુ ંનદહ.ેરો ભગય ફયાફય રાગ જોઈને તેના ગે લગી 



ડમો. ોતાના ંભજબતૂ જડફા ંેરા ફચચાના ગ ય બયાલીને તેને ઊંડા ંાણી તયપ 
િેંચલા રાગ્મો. ેલુ ંતોપાની ફચ્ુ ંયસેલે યેફઝેફ થઈ ગયુ.ં ફચલા ભાટે તેણે ોતાની 
સંણૂા તાકાત લાયી દીધી. આભ ભગય અને હાથીના ફચચા લચચે િેંચતાણ ચારતી હતી. 
તાલનુ ંાણી રોહીથી રાર થત ુ ંહત ુ ંએલાભા ંએક લમોવદૃ્ધ હાથી તાલ ાસેથી નીકળ્મો 
અને એણે આ િેંચતાણ જોઈ. તે દોડમો સીધો તાલ તયપ જોયથી તાલભા ંકદૂ્યો. 
ભગયબાઈના છકકા છુટી ગમા. ેરા હાથીએ ભગયની  ૂછંડી ોતાની સ ૂઢંભા ંકસીને કડી 
રીધી અને જોયથી હલાભા ંઅધ્ધય કમો, ભગયના જડફા ંઢીરા થઈ ગમા ંઅને હાથીએ 
ોતાની યેૂયૂી તાકાતથી ભગયને ઊંચે હલાભા ંપંગોળ્મો. ભગય જભીન ય ટકાતા ંતેના 
યાભ યભી ગમા. વદૃ્ધ હાથી ોતાના યસ્તે ચારતો થમો. 

 

ેલુ ંલદડરોનુ ંકહ્ુ ંન ભાનનાય તોપાની ફચ્ુ ંહલે ક્યા ભોઢે ઘયે જામ એ મલચાયભા ં
ઘય તયપ આગ લધતુ ંહત ુ.ં ગભે તેભ કયીને ઘયે હોચયુ ંતો ફધા નહાલા ગમા ંહતા.ં 
હાળ, ઘયભા ંકોઈ નથી. હલે લાધંો નથી એભ મલચાયી ફાજુના િાફોખચમાભા ંયહરેા ાણીથી 
તેણે ઘલામેરો ગ ફયાફય ધોઈ નાખં્મો. લેદના સિત થતી હતી ણ કહ ેકોને ? અંધારંુ 
થતાનંી સાથે ફધા હાથીઓ ોતાના ઘયે આવ્મા. ેરા હાથીના તોપાની ફચચાના ભા-ફા 
ણ ફીજંા ફચચા ંસાથે ઘયે આવ્મા.ં યસ્તાભા ંભાફાને ેરા તોપાની ફચચાની ખચિંતા થમા 
કયતી હતી. આજે તે તેભની સાથે ન હત ુ.ં ઘયે આવ્મા છી ેરા ફચચાને સતેૂલુ ંજોયુ.ં ભા 



સીધી જ તેની ાસે હોંચી સ ૂઢંથી લહાર કયલા રાગી એણે છૂયુ,ં “ફેટા, તુ ંકમા ંહત ુ ં? ” 
“ભા, હું તો જગંરભા ંપયલા ગયુ ંહત ુ,ં ” ફચચાએ જલાફ આપ્મો. એલાભા ંભાની નજય તેના 
ગ તયપ ગઈ. “અયેયે! આ તને શુ ંથયુ ં? ગભાથંી તો રોહી નીકે છે. ” “ભા, કંઈ નદહ, 
એ તો એભ જ કાટંા અને ઝાિંયાભંા ંભાયો ગ ડી ગમો હતો એટરે કાટંા લાગ્મા છે. ” 
ફચ્ુ ંજૂઠં્ઠ ફોલયુ.ં મતાએ તેની ાસે જઈ ઘા ફયાફય જોમો અને ાભી ગમા કે આ 
ભગયના દાતંના ઘા રાગે છે. તેભણે ેરા તોપાની ફચચાને છૂયુ,ં “સા્ુ ંફોર, તુ ં
તાલભા ંઊંડા ંાણીભા ંનહાલા ગયુ ંહત ુ ંને ? ” હલે ેરા તોપાની ફચચાને છટકલાનો કોઈ 
લાયો ન હતો. તેણે કબરૂી દીધુ.ં ભા અને મતાની આંિભા ંઆંસ ુઆલી ગમા.ં 

ભાએ કહ્ુ,ં “ફેટા લદડરો આણા બરા ભાટે જે કાઈં કહતેા હોમ છે તેભા ંમલશ્વાસ 
યાિલો જોઈએ. તેભણે ઘણી દુમનમા જોઈ હોમ છે. તેભણે ખફૂ  અનબુલો કમાા હોમ છે. તભે 
નાના ંછો એટરે લદડરોએ ના ાડેલુ ંકાભ કયલાનુ ંશુ ંદયણાભ આલે તે તભને િફય ડતી 
નથી. તભે ખફૂ નજીકનુ ંજ જોઈ ળકો છો,  જ્માયે લદડરો ોતાના અનબુલોને આધાયે ઘણુ ં
દૂયનુ ંજોઈ ળકે છે. તેથી હલે છી કમાયેમ તેભની અલગણના કયળો નદહ, નદહ તો આજે 
તો તભાયો જીલ ફચી ગમો અને જીલતા યહ્ા છો; યંત ુકમાયેક જીલ ગભુાલલો ણ ડે.” 

ભાની લાત સાબંી ેરા તોપાની ફચચાની આંિભા ંઆંસ ુઆલી ગમા.ં તે દદલસથી 
તેણે નક્કી કયુું કે હલે ફધાનંી સાથે હીભીને યહવે ુ ંઅને લદડરો આણા બરા ભાટે જે 
સાયી લાત કયે તેનો સ્લીકાય કયી તે પ્રભાણે ોતાનુ ંલતાન કયવુ.ં 

ચમ ુખિસકોરી ોતાના તોપાની ફચચા સાભે જોઈ યહી હતી. ફકોય બરુબરેુ લાતાા 
યૂી કયી. ચમએુ તેના ંફચચા ંને કહ્ુ ં “સાબંળ્યુ ંને ! લદડરો જે કંઈ કહતેા હોમ છે તેની 
ાછ ફાકોનુ ંબલુ ંકયલાનો જ મલચાય હોમ છે. તને ભેં કેટરીલાય કહ્ુ ંકે હજુ ત ુ ંનાનુ ંછે, 
આભ દોડાદોડ કયીળ  નદહ; આ ઝાડ નીચે ઊતયી દૂય દૂય જત ુ ંનદહ. ણ ત ુ ંકમા ંભાને છે ? 
તાયી ણ કોઈક દદલસ આલી દળા થળે તો ભને કેટલુ ંફધુ ંદુ:િ થળે ? તુ ંદયયોજ આ 
ફકોય કાકા ાસે આલીને ફેસજે. તે તને નલી નલી લાતો કહળેે. તને ખફૂ જ ભજા આલળે. 
ણ લાતો િારી સાબંલાની નથી, જીલનભા ંતેનો સાયાળં ઉતાયલાનો છે, સભજ્યુ ં? ” 
ભાની લાત સાબંી હકાયભા ંડોકંુ હરાલી ેલુ ંનાનુ ંતોપાની ફચ્ુ ંકદૂીને ફીજી ડાીએ જતુ ં
યહ્ુ.ં ફકોય બરુબરુ તેના ભાાભા ંગયુ ંઅને ખિસકોરી તેની ફિોરભા.ં            

 

રેિક: અનતં શકુ્ર        
 

 

  


