
 

ફશાદુય ફગંાી છોકયો 

 
  ઈ.વ. ૧૯૭૪ની વારના ઑગસ્ટ ભહશનાની ાચંભી તાયીખ. એ હદલવે શ્ચિભ 
ફગંાના કાલરકાપયુ નાભના ગાભભા ંએક માદગાય ઘટના ફની.  
  આ કાલરકાપયુ ગાભ આણી યભ શ્ચલત્ર નદી બાગીયથી એટરે કે ગગંાજીના તીયે 
આલેલુ ંછે અને લાય –તશલેાયે આખા ગાભના ંફાકો ને રોકો ગગંાજીભા ંસ્નાન કયલા જામ 
છે.  
  એ હદલવે યજાનો કોઈ હદલવ શતો, એટરે વયખે વયખા ંફાકો ગેરભા ંઆલી ગમા,ં 
ને કશલેા રાગ્મા,ં ‘ચારો, આજે તો ગગંાજીભા ંસ્નાન કયી આલીએ !’  
  છી તો અલગમાય ફાય લષની ઉંભયલાા ંએ વયખે વયખા ંફાકોની ટોી ચારી 
ગગંાજી તયપ. તેભા ંવજંીલ નાભનો અલગમાય લષનો છોકયો ણ વાભેર થમો શતો. અને 
સલુચત્રા નાભની એક છોકયી ણ વાભેર થઈ શતી.  
  જોતજોતાભંા ંઆ તોપાની ટોી ગમ્ભત કયતી કયતી નદીના ઘાટે શંચી ગઈ, ને 
કડા ંફદરી ગગંાજીના પ્રલાશભા ંફધા ંતયલા ણ કદૂી ડયા.ં વયખે વયખા ંભે એટરે 
તોપાન-ટીખ તો ચારે જ. એભ ગમ્ભત કયતા ંગાભના ંએ ફાકો ગગંાજીભા ંતયી યહ્યા ં
શતા.ં  
  આ ફાજુ ેરી છોકયી સલુચત્રા ફહુ ખીરી શતી. નદીના પ્રલાશભા ંતેને તયલાની ફહુ 
ભજા ડી ગઈ શતી. એટરે તયતી તયતી તે નદી ભધલશણે બણી જતી યશી. 
  યંત ુઅશં તો ાણીનો લેગ જફયો શતો. શંળભા ંને શંળભા ંનદીના ભધલશણેભા ં
ગઈ તો ખયી; યંત ુલફચાયી એ જફયા જપ્રલાશભા ંપવાઈ ગઈ. એભાથંી ફશાય નીકી 



જલા તેણે પ્રમત્નો કમાષ, યંત ુફશાય ન નીકી ળકી: એ જપ્રલાશભા ંયીતવય તે તણાલા 
રાગી.  
  એટરે વશામ ભાટે એ છોકયીએ ચીવો ાડલા ભાડી; ‘કોઈ ફચાલો ! કોઈ ફચાલો !’ 
  તેની વાથે આલેરા ગાભના છોકયા ણ આ દ્રશ્મ જોઈ શફેતાઈ ગમા. તેભને થયુ,ં  
‘આ છોકયી શુ ંકાભ ગઈ શળે ? ફાયે, ત્મા ંકેલો જબ્ફય જપ્રલાશ છે ! ભરેૂચકેૂ આણે એ 
ફાજુ તયતા ંતયતા ંજઈએ તો આણે તણાઈ જઈએ !’  
  એટરે સલુચત્રાની લશાયે ધાલાની  કોઈની હશંભત ચારતી નશોતી. ત્મા ંઅલગમાય 
લષના અડીખભ હકળોય વજંમને શુ ંન ુ ંશુ ંથઈ ગયુ.ં એ ફશાદુય છોકયાને થયુ,ં ‘આણા 
ગાભની છોકયી આભ અવશામણે તણાઈ જામ, ને હું જોમા કરંુ ? ભાયી પયજ છે કે એ 
છોકયીને ફચાલલા ભાટે તયતા ંતયતા ંતેની ાવે શંચી જવુ.ં બરે છી ગભે તે થામ !’  
  અને તેના ફધા વાથીદાયો ફેફાકા ફની ગમા શતા, ત્માયે વજંમે શાભ બીડી, ને 
તયતો તયતો સલૂચત્રા તણાતી શતી એ ભધલશણે ફાજુ હશંભતથી જલા રાગ્મો. વજંમ 
તણાતી સલુચત્રા ાવે શંચી ગમો; તેનુ ંકાડંું કડીને તેજ જધાયાભાથંી ફશાય કાઢીને 
હકનાયા સધુી સલુચત્રાને તે રઈ આવ્મો.  
  ગબયામેરી સલુચત્રાને તો કાઠેં ઊબેરા છોકયાઓએ ફશાય ખંચી કાઢી, ને એ છોકયી 
ભયણની ઘાતભાથંી ફચી ગઈ.  
   યંત ુઆ ફાજુ વજંીલ ય ભશાન આશ્ચિ આલી ડી. હકનાયે આલતા ંલચભા ં
નદીના લભભા ંપવાઈને તે મતૃ્ય ુામ્મો ! 
  લભભા ંભાત્ર તેનુ ંળફ જ ફશાય આવ્યુ.ં 
  ગાભની છોકયીના પ્રાણ ફચાલલા ભાટે વજંમને ોતાના પ્રાણ ન્મોછાલય કયલા 
ડયા.  
  આભ ગાભભા ંએક ફાજુ ેરી છોકયી સલુચત્રા ફચી ગઈ ને ફીજી ફાજુ ગાભભા ં
કાયભો ળોક પ્રવયી ગમો – છોકયીને ફચાલનાય છોકયો વજંીલ ફચી ન ળક્યો તેનો.  
  વાશશ્ચવક ફાકોને પયુસ્કૃત કયતી આણી યાષ્ટ્રીમ વસં્થા ‘બાયતીમ ફાકલ્માણ 
હયદે’ વજંીલના આ અનોખા વાશવની લાત જાણી; ને વજંીલને ભયણોિય, પયુસ્કાયથી 
નલાજ્મો. 
  ફશાદુય ફગંાી છોકયા વજંીલનુ ંપરંુૂ નાભ ‘વજંીલકુભાય બટ્ટાચામષ. ’ જે છોકયીને 
ફચાલલા ખાતય ોતાના પ્રાણ વજંીલકુભાય બટ્ટાચામે ખોમા તે છોકયીની સલુચત્રાની અટક 
છે ‘ઘો’. એ રોકોનુ ંકાલરકાપયુ ગાભ શ્ચિભ ફગંા યાજ્મના ફયદ્રાન જજલ્રાભા ંઆલેલુ ં
છે.  
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