લીય ફાક અબ્દુર અકફય
-ોટરાર ભંડરી
દક્ષિણ બાયતની આ લાત છે . કેય નાભના યાજ્મભાં તતરુરુક્ષિ નાભનુ ં ગાભ આલેલ ું છે . આ
ગાભના ાદયભાં થઈને બયથપ ૂજા નાભની નદી લશે છે . નદી ઊંડી છે . તેનો પ્રલાશ લેગીરો છે .
આભ છતાં આ નદીભાં અનેક ભાણવો સ્નાન કયલા આલે છે .
આ ગાભભાં અબ્દુર અકફય નાભનો િૌદ લયવનો લીય ફાક યશે. એને તયલાનો બાયે ળોખ.
એ દયયોજ નદીભાં કરાકો સુધી નશામ. નશાતાં નશાતાં તયતાં ળીખે. થોડાં જ લયવોભાં એ વાયો
તયલૈમો ફની ગમો. એનુ ં ળયીય ભાછરી જેવુ ં િ અને કૌલતલાળં ફની ગયુ.ં એ ઝડથી તયી
ળકતો શતો. લી તે ઊંડી ડૂફકી ભાયી ળકતો શતો. એ જેલો તયલૈમો શતો તેલો જ ફશાદુય અને
યભાથી શતો.
૩ એતપ્રર ૧૯૭૫ નો એ દદલવ શતો. અબ્દુર અકફય નદીભાં ભોજથી નશાતો શતો. ફીજાં ઘણાં
ભાણવો નદીભાં નશાતાં શતાં. એભાં ફે સ્ત્રીઓ ણ શતી.
આ સ્ત્રીઓએ ોતાનાં ફે ફાકોને નદીના કાંઠે ફેવાડ્ાં શતાં. ફંને નદીની લાતોભાં ભળગ ૂર
શતી. ફાકો પ્રતત એભનું ધ્માન ન શતુ.ં
એલાભાં ેરાં ફે ફાકો ફેવી ફેવીને કંટાળમાં. તેઓ શલે યભલા રાગમાં. યભતાં યભતાં નદીભાં
ડી ગમાં. દકનાયાના રોકોએ ‘ફિાલો ફિાલો’ની બ ૂભો ાડી.
ેરી ફે સ્ત્રીઓને ધ્રાવકો ડ્ો. એભણે શાંપાં પાંપાં થતાં જોયુ તો નદીભાં ડૂફતાં ફાકો
ોતાનાં જ શતાં. દકનાયા યના ભાણવો ૈકી કોઈ એક ણ એભની લશાયે ધાત ુ ં ન શત.ુ ં
ફંને સ્ત્રીઓ ઝડથી ોતાનાં ડૂફતાં છોકયાંઓ ાવે શોંિી ગઇ. ફંને ફાકો ોતોતાની
ભાને ફાઝી ડ્ાં. યં ત ુ આ શું ? ેરી સ્ત્રીઓ ફાકો વાથે ડૂફતી શતી. એભને તયતાં આલડત ુ ં ન
શતુ.ં ફંને શલે ‘ફિાલો ફિાલો’ની બ ૂભો ાડલા રાગી.

આ ફધો ખેર જોતો અબ્દુર અકફય ાવે જ નશાતો શતો. અબ્દુરને તલિાય આવ્મો, ‘ડૂફતો
ભાણવ તણખલું કડે એ ન્મામે જો આ ફે સ્ત્રીઓ ોતાને કડળે તો ાંિેમને નદીના તક્ષમે જતાં
લાય નદશ રાગે.’ યં ત ુ આ તલિાય સ્લાથીરો અને કામયનો ગણી કાઢી નાખ્મો.

અબ્દુર અકફય ઝડથી ડૂફતાં િાયે મની ાવે શોંિી ગમો. એ િાયે ને છૂટા ાડી એક છી
એકને દકનાયે મ ૂકી આવ્મો. આ ફિાલકાભ એણે કલ્નાભાં ણ ન આલે એટરી ત્લયાથી કયુ.ું િાય
જીલોનો ફિાલ થલાથી દકનાયે ઊબેરા રોકોએ અબ્દુર અકફય ય ધન્મલાદની લાા કયી.
અબ્દુર અકફયના આ યાક્રભનુ ં લણાન દે ળના ફધા જ અગ્ર દૈ તનકોભાં વાયા સ્થાનોથી પ્રગટ
થયુ.ં
યાષ્ટ્રતતએ ૨૬ ભી જાન્યુઆયી , ૧૯૭૬ના યોજ અબ્દુર અકફયને દદલ્રી ફોરાલી ફાર-લીય
પુયસ્કાયથી નલાજ્મો. એનુ ં આવુ ં વન્ભાન થલાથી એનુ ં ઘય-કુટુંફ અને ગાભ દે ળના નકળાભાં ઉવી
આવ્માં.



