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બલદાનની કથા ‘જટો હકારો’ ોકવાર્ાા 
 

ોતાને  ‘શાડન ું ફાક’ તયીકે ઓખાલનાય આણા  ‘યાષ્ટ્રીમ ળામય’ ઝલેયચુંદ ભેઘાણી એ 
ગાુંધીય ગના પ્રમ ખ વર્જક યહ્યા છે. ભેઘાણી ાવેથી રોકવાહશત્મ, નલરકથા, નલલરકા, નનફુંધ, કનલતા પ્રાપ્ત થામ 
છે. આજે ભેઘાણીની  ‘વૌયાષ્ટ્રની યવધાય બાગ-1’ભાુંથી  ‘જટો શરકાયો’ રોકલાતાા નલળે થોડીક લાત કયલા ભાગ ું 
છું. 

ભેઘાણી વુંાહદત રોકલાતાાઓભાું વભાજનાું નલનલધ યુંગી ાત્રોની સષૃ્ષ્ટ્ટ જોલા ભે છે. કોઈને કોઈ 
ભેઘાણીની રોકલાતાાઓભાું ાત્રો જીલુંત-ધફકતાું ભેઘાણી વુંાહદત રોકલાતાાઓને ોતાની વર્જક પ્રનતબાનો યુંગ 
રગાડે છે તેને હયણાભે લાતાાઓ લધાયે યવદામક અને ઉત્તભ રાગે છે. ભેઘાણીની રોકલાતાાઓભાું ફલરદાન, 
ઉદાયતા, વભાણ, ળશીદી, ઉકાય, ક  ુણતા, દમાબાલ, ળૌમા, લીયતા જેલા તત્લો પ્રગટ થામ છે. 

‘જટો શરકાયો’ રોકલાતાા બાલનગય જજલ્રાભાું આલેરા આંફરા ગાભની છે. યજપતૂ અને યજપતૂાણી 
આંફરા ગાભના ાદયેથી વાય થતા શોમ છે. આંફરા ગાભન ું ભનોશય લણાન રોકલાતાાભાું જોલા ભે છે. 
સમૂાાસ્તનો વભમ, ઠાકયજીની આયતી લગેયે પ્રવુંગો સ ુંદય યીતે ભેઘાણીએ મકૂી આપ્મા છે. આંફરા ગાભના 
ગાભરોકો યજપતૂ અન તેની ત્નીને યાત આંફરા ગાભભાું જ યોકાલલાનો આગ્રશ કયે છે ણ યજપતૂ અલબભાન 
બમાા ળબ્દોથી ના ાડી દે છે. 

યજપતૂ અને યજપતૂાણી સનૂા લગડાભાું ચાલ્માું જતા શોમ છે. યજપતૂાણીને ઘુંઘયાનો અલાજ વુંબામ છે. 
ાછ જ એ છે તો તેના નમયનો જટો શરકાયો બારા ય ઘ ૂુંઘયો ફાુંધી ઝડથી ચારતો આલતો શોમ છે. 
યજપતૂાણીન ું નમય વણોવયા શોમ છે. જટો શરકાયો ટારીન ું કાભ કયતો શોમ છે. યજપતૂાણી જટા શરકાયા વાથ ે
લાત કયે છે. યજપતૂ યજપતૂાણીને યપ ુ   વાથે લાત કયી શોલાથી ધભકાલે છે. યજપતૂાણી કશ ે છે. “ભાયા 
નમયનો શરકાયો છે, ભાયો બાઈ છે.” “શલે બાળ્મો તાયો બાઈ ! છાનીભાની ચારી આલ ! ” 

(વૌયાષ્ટ્રની યવધાય બાગ-1, પ.ૃ 12) 

જટા શરકાયાને ણ યજપતૂ ધભકાલે છે. યજપતૂ અને યજપતૂાણી જેલાું નશયેભાુંથી વાય થામ જામ છે. 
તેલાભાું જ આંફરા ગાભના ફાય કોીઓ તેભને લ ૂુંટલાનો પ્રમાવ કયે છે. યજપતૂને દોયડાથી ફાુંધી નીચો ાડી દે 
છે. યજૂપતૂને યજપતૂાણીના ફધાું જ ઘયેણાું ઉતયાલે છે. જ લાન કોીઓ યજપતૂાણીની ય લાની જોઈને તેના ય 
નજય ફગાડે છે. શરેાું ળાષ્બ્દક છેડતી કયે છે. કોીઓ જેલા નજીક આલલા જામ છે કે તયત જ નાગણની જેભ ત ે
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જાણે ફુંપાડા ભાયતી બભૂો ાડે છે. જટો શરકાયો વાત કોીઓનાું પ્રાણ રે છે. જટો શરકાયો ફીજા ફીકના ભામાા 
બાગી જામ છે. 

જટા શરકાયાના ભાથાભાું રાકડીના ઘા ડયા શોલાથી તે મનૂછિત થઈ જભીન ય ઢી ડ ેછે. યજપતૂાણી 
યજપતૂને ફાુંધેલ ું દોયડ ું છોડે છે ને જટા શરકાયાની ભદદ કયલાન ું કશ ે છે. યજપતૂ ઊઠીને યજપતૂાણીને ત્માુંથી 
ચારલાન ું કશ ેછે ત્માયે યજપતૂાણી કશ ેછે. 

“શારળે ક્ાું ? ફામરા ! ળયભ નથી આલતી ? ાુંચડગરાું શાયે શારનાયો ઓલ્મો બ્રાહ્મણ ઘડીકની 
ઓખાણે ભાય નળમય ભાટે ભયેરો ડયો છે.” 

(વૌયાષ્ટ્રની યવધાય બાગ-1, પ.ૃ 14) 

યજપતૂાણી તેના ધણીને ત્માુંથી જલા કશ ે છે. યજપતૂ ચાલ્મો જામ છે ને કશ ે છે, “તાયા જેલી કૈંકભી 
યશળેે.” 

યજપતૂાણી રાકડાું એકઠાું કયી જટા શરકાયાન ું ભાથ ું ખોાભાું મકૂી લચતાને આગ ચોંીને વતી થામ છે. 
યજપતૂ જ્ઞાનત લીય, રડામક, શયૂલીય શોમ છે ણ આ રોકલાતાાભાું યજપતૂન ું ાત્ર કામય છે. જટો શરકાયો 
બ્રાહ્મણ શોલા છતાું એક ક્ષનત્રમની જેભ રડીને યજપતૂાણીની ઈજ્જત ફતાલે છે. રોકલાતાાભાું ગ્રામ્મ વુંસ્કૃનતનો 
અન બલ થામ છે. આ રોકલાતાાભાું નાયીના ચાહયત્ર્મની યક્ષા ભાટે ઘડી ફે ઘડી વાથ નનબાલનાય જટો શરકાયો 
ોતાન ું ફલરદાન આે છે. તો વાભે કે્ષ ણ ોતાનો નનાલણભા તેનો વાથ છોડી ોતાના ળીરન ું યક્ષણ કયનાય 
જટા શરકાયાની રાળ વાથે ોતે ફીને વતી થામ છે. 

 

******************************************************************** 
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