
ચોટડૂક 

કભપયુને ાદય કનક નાભની નદી. દૂયના ડુુંગયેથી એ યભતી-બભતી અહીં આલે ને કભપયુને 
છેક અડકીને ખખ લહતેી આગ લધે. 
કભપયુભાું ફકો નાભનો છોકયો યહ,ે સાલ બોોબટાક. બણલે-ગણલે ઓછો ણ ભનનો ચોખ્ખો. 
સદા સાચુું જ ફોરે. સાચાઈથી જ લતે. 
ફકાને બણલાની નનળા નદીની સાલ નજીક. યોજ એને ળાાએ જતાું નદી જોલા ભે. ફકાને 
નદીની જફયી પ્રીત. યોજ એને જુએ ને એના જભાું ગ ઝફોે. 
એક લેાની લાત. નનળાેથી છૂટીને આલતાું ફકો નદી જોલાભાું તલ્રીન હતો ને એના ગભાું કા ુંટો 
લાગ્મો. કાુંટાની એને બાયે ીડા થઈ. 

જ ાસે જઈ એણે ગ 
ઝફોળ્મો. થોડીક ટાઢક થઈ, ણ 
ીડા ન ગઈ. ફકાની આંખભાું 
આંસ ુઆલી ગમાું. 
તમાું અલાજ આવ્મો : “ફકા! ભને 
છોડાલ ને?” 

ફકાએ જોયુું તો એક સોનેયી-
રૂેયી ભાછરી નદીકાુંઠે ફાલની 
ડા ય રટકતી હતી. કોઈએ 

નદીભાુંથી ઉાડીને એને 
ફાલની ડા ય દોયીથી ફાુંધી 

દીધી હતી. 
ફકાએ ભાછરીને હલે યહીને છૂટી કયી. છૂટતાુંની સાથે ભાછરી એક રૂાી યી ફની ગઈ. 
એક જયાક્ષસે એને ભાયી ખાલા ભાછરી ફનાલી હતી ને હરેાું નદીભાું અને છી ઝાડ ેરટકાલી 
હતી. કદી જૂઠુું ફોરી ન હોમ એલી વ્મક્તત જ એનો અલાજ સાુંબી ળકે, એને જોઈ ળકે ને એને 
છોડાલી ળકે. 
સાચાફોરા ફકાએ એને છોડાલી તેથી તેણે ફકાના ગનો કાુંટો કાઢી દીધો. ાછો ઉય ધીભેથી 
હાથ પેયવ્મો. એથી ફકાની ીડા ગામફ થઈ ગઈ. 
યી ફકા ઉય ખળુ થઈ હતી. એણે એને એક નલદ્યા નળખલાડી. એ નલદ્યા ચભતકાયી હતી અને સાચુું 
ફોરતા હોમ એલા ચોખ્ખા ભનલાા જ એ ળીખી ળકે એભ હત ુું. એ નલદ્યા એલી હતી કે ફકો જેને 
„ચોટડકૂ‟ કહ ેએના હાથગ ચોંટી જામ. એ ધાયે એ વ્મક્તત કે લસ્તનેુ ચોંટાડી દઈ ળકે, છી જ્માયે 
„છૂટડકૂ‟ ફોરે તમાયે જ એ લછૂટી ળકે. યી તો નલદ્યા નળખલાડીને અદ્રશ્મ થઈ ગઈ. 
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ફકાએ તો તયત જ નલદ્યા અજભાલલી ળરૂ કયી. નદીને કાુંઠે એક ફગલુું એક નાના ભાછરાને 
કડલા જત ુું હત ુું. ફકાએ એ જોયુું ને એને ભાછરીની દમા આલી. ફગરા તયપ તાકી એ ફોલ્મો, 
„ચોટડકૂ‟ કે તયત ફગલુું અધ્ધય ગે ને અધ્ધય ચાુંચે એભ જ યહી ગયુું, ને ભાછલુું ફચીને નાસી 
ગયુું. છી ફકો „છૂટડકૂ‟ ફોલ્મો કે ફગલુું મૂ ક્સ્થનતભાું આવ્યુું ને ઊડી ગયુું. ફકો આગ લધ્મો. 
નદીની યેતભાું ઊંચેથી એક કાગડો દેડકાને કડલા આલતો જણામો. ફકાને દેડકાને ફચાલલાનુું 
ભન થયુું. દેડકા તયપ આલતા કાગડાને જોઈ એ ફોલ્મો, „ચોટડકૂ‟ ને કાગડો એની અડધી ઊડ સાથે 
જ અધ્ધય હલાભાું રટકી યહ્યો. દેડકો કદૂતો કદૂતો નદીના ાણીભાું ચાલ્મો ગમો. તે ફચી ગમો. 
ફકો છી કાગડા તયપ તાકીને ફોલ્મો ‟છૂટડકૂ‟ ને કાગડાનો ભાુંડ છુટકાયો થમો. 
ફકાને ગમ્ભત ડી. એ ઘયે આલલા નીકળ્મો. પળમાભાું બોો જા લીંટીને બભયડો પેયલલા જતો 
હતો તમાું ફકો ફોલ્મો „ચોટડકૂ‟ ને બોાનો હલાભાું પુંગોામેરો હાથ ક્સ્થય થઈ ગમો. બોો યડલા 
જેલો થમો ને ફકાએ „છૂટડકૂ‟ ફોરી એને પયી બભયડો પેયલતો કયી દીધો. 
ફકો આગ લધ્મો. એ નલદ્યા અજભાલતો જ યહ્યો. ભોનતમો કતૂયો એની ાેરી ળફરાડીને કડલા 
ધસતો હતો ને ફકાએ એને ક્સ્થય કયી દીધો. કાળીબાબીને ભાથે બયેરા ફેડા સાથે જ અધલચ 
યસ્તાભાું ક્સ્થય કયી દીધાું. છી ફેઉને „છૂટડકૂ‟ કહીને ભાુંડ છૂટાું કમાા. 
ફધાુંને ફકાની આ નલદ્યા જોલાની ગમ્ભત ડલા રાગી. કોઈ એને છોડે જ નહીં. સૌ એની ાછ 
ાછ પયે. 
કભપયુ ાસે ભોટુું જ ુંગર. એભાું ભાણસખાઉં લાઘ આવ્મો. ગાભરોકોએ ફકાને નલનુંતી કયી. ફકો 
જ ુંગરભાું હોંચી ગમો. ફે જુલાન ખેડતૂો ફુંદૂક સાથે ઘોડે ચડી એની ભદદભાું ગમા. ફકો આગ 
લધ્મો. ઝાડીભાું એણે લીજી જેલી તગતગતી ફે આંખો જોઈ. એ ફયાફય ખાતયી કયલા જામ તમાું 
તો લાઘ કદૂ્યો. ણ ફકો ફોલ્મો „ચોટડકૂ‟ ને લાઘ જભીનથી અધ્ધય યહી ગમો. ફકાએ ખેડતૂોને 
ફુંદૂક ન લાયલા દીધી. રોકો લાઘને અધ્ધય તોામેરા જોલા ઊભટયા. નાનાું છોકયાું તો ફાને 
ખબે ચડી લાઘની ીઠ ય ને પ ૂુંછડી ય હાથ પેયલે. નજીકભાું આલેરા સયકસના ભાળરકને એની 
જાણ થઈ. એણે તમાું આલી ફકા સાથે લાઘ ખયીદલાનો સોદો કમો. ફકાએ ાુંચ હજાય રૂનમા નક્કી 
કમાા. સયકસનો ભાળરક ાુંજરુું રઈ હાજય થમો. ાુંજયાુંનો દયલાજો ઉઘાડી નાુંખી એના ભાણસો દૂય 
ઊબા યહ્યા. ફકો ફોલ્મો „છૂટડકૂ‟ ને લાઘ સીધો જ ાુંજયાભાું આલી ગમો. દૂય ઊબેરા ભાણસોએ 
ાુંજયાનો દયલાજો ફુંધ કયી દીધો. સયકસના ભાળરકે ફોલ્મા પ્રભાણે ાુંચ હજાય રૂનમા ગણી 
દીધા. 
ફકાએ કભપયુભાું ાુંચ હજાય રૂનમા ખચીને એક ાકો કલૂો કયાલી આપ્મો એને રોકોનુું ાણીનુું 
દુ:ખ દૂય કયુા. 

           લાભશકંર ઠાકર 


