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રેખક: મળલતં ભશતેા(૧૯૩૮) 

વાતભા ધોયણના વલદ્યાથીઓ એકઠા થમા છે. એભને એક ટીભ ઊબી કયલી છે. 
ળેની ટીભ? 
તયલૈમાઓની સ્તો! 
ફે ભદશના છી દદલાીની યજાઓ ડળે. એ લખતે ફધી કેટરીમ જાતની યભતોની 
શયીપાઈઓ થળે. હુતતુતુનુી, ખોખોની, રાફંા-ઊંચા કદૂકાની, દડાપેંકની, રગંડીની, 
ગગલ્રીડંદાની અને તાલભા ંતયલાની શયીપાઈ ણ ખયી. 
અને શયીપાઈ છી ઈનાભો ણ ખયા ંસ્તો. છાાભા ંઆવ્ુ ંછે કે ળશયેના નગયવત ોતે 
આ શયીપાઈના વલજેતાઓને ઈનાભો આલાના છે અને એભામેં તયલૈમાની જીતનાયી ટીભને 
તો ોતાના તયપથી ખાવ ઈનાભો આલાના છે. 
જુદીજુદી ઉંભયના તયલૈમાઓ ભાટે જુદાજુદા વલબાગ ાડયા છે. 
વલનમભદંદયના નોદટવ ફોડડ ઉય જાશયેાત ચોડાઈ ગઈ છે. જુદા જુદા લગોના વલદ્યાથીઓ 
ોતોતાની વાત વાત જણની ટીભ નક્કી કયે. આલતા અઠલાદડમાથી તયલાની તારીભ 
રેલાનુ ંળરૂ થળે. એટરે વાતભા ધોયણના વલદ્યાથીઓ એકઠા થમા છે. 
લગડનો નામક ગગયીળ છે. એક છી એક વલદ્યાથીને એ પછૂતો જામ છે: “યભેળ, તુ ંટીભભા ં
જોડાઈળ?” 
યભેળ કશ:ે “જરૂય, ભને થોડંુ તયતા ંઆલડે છે. ઝડથી તયતા ંળીખી રઈળ.” 
ચારો ત્માયે એક તયલૈમો નક્કી થમો. 
નીરકાતં ણ તૈમાય થમો. 
ભોશન ગાભડાભાથંી જ આલે છે. એને વયવ તયતા ંઆલડે છે.  
આભ ત્રણ થમા. 
યશ્મભને ના ાડી. એ તો ળશયેભા ંજ ભોટો થમો છે. એને તયતા ંનથી આલડતુ.ં 
વત્રરોકને તો લી તયલાભા ંયવ જ નથી. એને આલી શયીપાઈઓ ગભતી નથી. શળે બાઈ, તુ ં
તાયે ચોડીઓ લાચં્મા કય. ફીજાને ળયીય કવલા દે. ળયીય ભજબતૂ તો ભન ભજબતૂ. 
છી ધીભતં અને અરુણ ણ તૈમાય થમા. 
ગગયીળ તો ટીભભા ંશતો જ. 
શલે એક વભ્મ જોઈએ, 
”શલે કોણ તૈમાય થામ છે?” ગગયીળે પછૂ્ુ.ં  



જલાફભા ંસકેુત ુ ંઊબો થમો: “ભાયી ટીભભા ંયશલેાની ઈચ્છા છે. જોકે ભને તયતા ંનથી 
આલડતુ.ં તભે ળીખલળો ને?‟ 
ગગયીળ કશલેા જતો શતો: ‟શા શા. જરૂય....‟ 
ણ એને લચ્ચેથી જ અટકાલીને ધીભતં ફોરી ઊઠયો : „લાશ યે લાશ! તને ટીભભા ંરેલાનુ ં
જ કોણ છે, રગંજૂી!‟ 
આભ કશીને ધીભતં રગંડાતો રગંડાતો, નાટકી અદાથી થોડા ંડગરા ંચાલ્મો અને લગડના 
ઘણાખયા છોકયા શવી ડયા. 
એકફે જણે તો „રગંજૂી‟ નાભની બભૂો ણ ભાયી. 
લાત એભ શતી કે સકેુતનુો ડાફો ગ જયા ખેંચાતો શતો. એટરે એ તો ધીભતંની ભમકયી 
વાબંીને ખફૂ જ ઝખંલાણો ડી ગમો. 
આજીજી કયતો એ ધીયે ધીયે ફોલ્મો : „હું જરૂય વારંુ તયતા ંળીખી જઈળ. ભને રેળો ને, 
ગગયીળબાઈ?‟ 
શલે ધીભતં જોય જોયથી શવી ડયો : „શલે જા, જા. તૈમયૂ રગં ! અભાયે અત્માયથી જ 
શયીપાઈ શાયી ફેવવુ ંનથી, લ્મો આવમા ળશનેળાશ ! તયલા જવુ ંછે ! તારંુ ભોઢંુ તો જો !” 
શલે ગગયીળથી કેભ યશલેામ? એ કશ:ે „ધીભતં, લગડ લચ્ચે કોઈની આલી ભમકયી ન કયામ.‟ 
‟કેભ ન કયામ ? હું તો યોજ આ રગંડુળાની ભમકયી કરંુ છં. રગંજૂી, રગંજૂી! શજાય લાય 
રગંજૂી !‟ ધીભતં ફોલ્મો. 
ગફચાયો સકેુત ુતો શલે યોલા જેલો થઈ ગમો. ાટરી ઉય ફેવી ડતા ંએ કશ:ે યશલેા દો, 
ગગયીળબાઈ, કોઈ ફીજાને ટીભભા ંરઈ રો,‟ 
ગગયીળ કશ ે: „ના, એ ન ફને. ફીજા ફધા શરેા ંતેં નાભ આપ્ુ,ં ભાટે તને તો ટીભભા ં
રેલાનો જ છે.” 
ધીભતેં બભૂ ભાયી: „હું કહું છં એ રગંડાને નથી રેલાનો!‟ 
‟અને હું કહું છં રેલાનો છે.‟ 
‟અને હું કહું છં નથી રેલાનો. ફોર ત ુ ંશુ ંકયીળ? રડવુ ંછે? 
‟જો ધીભતં ! તુ ંફહુ જોયાલય છે એની અભને વૌને ખફય છે. ણ અશીં રડાઈનુ ંકશુ ંકાભ 
નથી. સકેુતનુો ગ ચારલાભા ંજયા અચકામ છે, ણ તયલાભા ંએને વશજેે તકરીપ નશીં 
ડ.ે‟ 
‟એ ગભે તેભ શોમ. હું કહું છં એને નથી રેલાનો.‟ 
‟આવુ ંત ુ ંફોરે એ ન ચારે. ગઈ કારે જ આણે ાઠ બણ્મા. એભા ંથોભવ એદડવન વલે 
નશોત ુ ંઆલતુ!ં આઠ લયવની ઉંભયે તો એ ફશયેા થઈ ગમા શતા. ણ એભણે ળોધો કેટરી 
કયી છે ! લીજીનો દીલો, ગ્રાભોપોન, દપલ્ભ અને કેટકેટલુમં ફીજુ ંતેભણે ળોધી કાઢેલુ.ં‟ 



ણ ધીભતં ભાને તો ને! 
એ શતો દાદો. એ તો કશ ેકે કહું એભજ થામ. લાત લાતભા ંમકુ્કો ઉગાભે. કાચાોચાને તો 
ભાયી ણ દે. 
ણ ગગયીળેમ એભ ભાને એલો નશોતો. આખયે એણે ટીભના ફીજા વભ્મોને પછુ્ુ:ં „ફોરો, 
તભે ચાયેમ જણ શુ ંકશો છો?‟ 
યભેળ કશ ે: „ભને લાધંો નથી.‟ 
નીરકાતં કશ ે: „સકેુત ુતયતા ંળીખી જામ તો છી ળો લાધંો ? ‟ ભોશન કશ ે: „આણે ફધા 
થઈને સકેુતનેુ તયતા ંળીખલીશુ.ં એનાભા ંઉત્વાશ છે એટરે થોડા જ લખતભા ંળીખી જળે.‟ 
એનાભા ંઉત્વાશ છે એટરે થોડા જ લખતભા ંળીખી જળે.‟  
અરૂણ કશ ેકે લાધંો નથી. 

 

એના શાથ 
ક્યાયના વલ 
શતા. ભોશને એ 
જો્ુ.ં ભોશનભામં 
તાકાત કાઈં 
ઓછી ન શતી. 
એ કશ ે: „ધીભતં, 
અશીં તારંુ જોય 
ચારલાનુ ંનથી 
એ માદ યાખજે. 
ળાવંતથી લાત 
કય. નશીં તો 

ટીભભાથંી નીકી જા.‟  
ધીભતેં ગભુાનથી કહ્ુ ં: „ભાયા વલના તભાયી ટીભ શાયી જલાની.‟ 
‟શાય-જીત ભાટે અભે શયીપાઈભા ંઊતયતા નથી.‟ 
‟તો  હું તો અત્માયથી જ નીકી જાઉં છં.‟ 
ગગયીળે શા ાડી. 
ધીભતં એ જ લખતે ફફડતો ફફડતો ફશાય જતો યહ્યો. 
એ છી તારીભ ળરૂ થઈ. વાચે જ સકેુતનેુ તયતા ંઆલડી ગ્ુ.ં એનુ ંળયીય કાઈં બાયે 
નશોત ુ ંઅને શાથ રાફંા શતા. એટરે  એ તો તયલા રાગ્મો. 



ણ ધીભતં તો ફધાને કશતેો પયે કે ટીભના દશાડા લલાના નથી. શાયી જ જળે. રગંડાને 
તે ટીભભા ંયખાતા શળે ! 
એભ કયતા ંદદલાીની  યજાઓ આલી. શયીપાઈઓ ળરૂ થઈ. 
અગ્માયથી દંય લયવની ઉંભયના તયલૈમાઓની જુદી જુદી ટીભોની શયીપાઈ વોભલાયે શતી. 
ધીભતં વલાયથી તાલે શોંચી ગમો. એ તયલાનો ોળાક શયેી રાવમો શતો. 
એક છી એક ટીભ તયલા રાગી. વાભે કાઠેં વૌના તયલાભા ંરાગેરો વભમ નોંધાતો શતો. 
દયેક તયલૈમાનો વભમ ણ નોંધાતો શતો.  
વાતે તયલૈમા વાથે ધીભતેં ણ ાણીભા ંઝંરાવ્ુ.ં એને વાગફત કયવુ ંશત ુ ંકે તભે વાતે 
જણા કયતા વૌથી શરેો હું તયી જઈ ળકંુ છં.  
એ તો જોય જોયથી શાથ વાયીને જયા લાયભા ંવાતે જણની આગ નીકી ગમો. 
ેરા વાતેની ટીભભા ંવૌથી આગ સકેુત ુશતો. એનો ખોડલાો ગ તયલાભા ંકળી મમુકેરી 
કયતો ન શતો. એનુ ંશરકંુ ફૂર ળયીય ઝડથી તયલાભા ંએને ભદદ કયત ુ ંશત ુ.ં 
આભ ને આભ અડધા તાલે શોંચ્મા. 
એટરાભા ંસકેુતએુ જો્ુ ંકે આગ તયતો જતો વલદ્યાથી અચાનક અટકી ગમો છે. શાથ-ગ 
છાડે છે. એનુ ંભોં આખુ ંાણીભા ંછે. આગ લધી ળકતો નથી કદાચ ડફૂલાની જ તૈમાયી 
છે. 
એ શતો ધીભતં. બાયે ળયીય અને લધાયે ડતી ઝડથી તયલાને કાયણે એ વાલ થાકી ગમો 
શતો. 
સકેુત ુતયલાભા ંભળગરૂ શતો. ળરૂઆતભા ંએભની વાથે ધીભતં ણ તયલા ડયો શતો એની 
એને ખફય જ નશોતી એણે ભાન્ુ ંકે કોઈ ટીભનો જ વાથીદાય છે. 
ઘડીબય ભનભા ંશુ ંકયવુ ંઅને શુ ંનશીં એના જ વલચાય આવમા કમાડ. 
ણ વલચાય કયલાનો વભમ નશોતો. જરદીથી કાઈંક કયવુ ંજોઈએ.  
આ વલદ્યાથીને ફચાલલા જતા ંઈનાભ જલાનો ડય શતો.  
ણ ઈનાભની અશીં દકિંભત નથી; દકિંભત ભાનલીના પ્રાણની છે. 
સકેુતએુ એનો એક શાથ ોતાના ડાફા શાથભા ંરઈ રીધો. જભણા શાથે ાણી કાલાનુ ં
ચાલુ ંયાખ્ુ.ં શલે એનુ ંભગજ ઝડથી કાભ કયલા રાગ્્ુ.ં એને થ્ુ ંકે કદાચ હું ફહુ ાછ 
ડી ગમો શોઈળ. ભાયી ટીભ ભાયે રીધે જ શાયળે. શલે ેરા ધીભતંને શુ ંભોં દેખાડીશુ ં? એ 
તો કશળેે કે હું જાણતો જ શતો. રગંડુળાઓ જે ટીભભા ંશોમ તે કાઈં જીલતી શળે !  
રગંડુળા ળબ્દ ભનભા ંઆવમો ને સકેુતનેુ દાજ ચડી. એણે ગાડંાની ભાપક એક શાથ અને ફે 
ગનો ઉમોગ કયીને ાણી કાલા ભાડં્ ુ.ં  
આજુફાજુનુ ંકશુ ંબાન એને યહ્ુ ંનશીં. ક્યાયે એ દકનાયે શોંચ્મો એનીમ ખફય ના ડી. 



એને રાગ્્ુ ંકે હું છીછયા ંાણીભા ંડયો છં. ઘડીબય એભ ણ થ્ુ ંકે કદાચ તગમે જઈને 
ફેઠો છં એના ડાફા શાથભાથંી ેરા વાથીદાયનો શાથ કોઈ છોડી ગ્ુ ંએનીમ પયૂી ખફય 
એને ન ડી. એ ફેબાન થઈ ગમો શતો.  
જ્માયે બાનભા ંઆવમો ત્માયે સકેુત ુએક થાયીભા ંસતૂો શતો. ફાજુભા ંજ ફાપજુી, ફા, 
ગગયીળ, યભેળ, વનરકાઠં લગેયે ટીભના ંવાથીદાયો ઊબા શતા.ં 
ફા કશ:ે „શલે કેભ છે, બાઈ, તને ?‟ 
„ ભને કશુ ંનથી થ્ુ ંફા.‟ 
ગગયીળે કહ્ુ ં: „સકેુત,ુ આચામે અને નગયવતએ તને ખાવ ળાફાળીના વદેંળા ભોકલ્મા છે. 
તે વધભતંને ફચાવમો એટલુ ંજ નશીં, ટીભને ણ જીત અાલી છે.‟ 
સકેુત ુકશુ ંવભજ્મો નશીં. ધીભતંને ફચાવમો ? કોણ ?  
ગગયીળે તેને ફધી લાત કયી અને વાથે વાથે કહ્ુ ંકે આણી ઉંભયના વલદ્યાથીઓભા ંવૌથી 
ઓછા લખતભા ંત ુ ંતાલ તયી ગમો. અને વલચાય તો કય, ધીભતંને ખેંચતો ખચંતો એટલુ ં
ઝડથી ત ુ ંતમો ! કેટલ ુવયવ ! 
સકેુતનુી આંખભા ંઆનદંના ંઆંસ ુઆવમા. એ આંસઓુ લચ્ચેથી એણે જો્ુ ંકે ધીભતં ણ 
વાભે ઊબો છે. રાગ્્ુ ંકે ધીભતંની આંખભામં આંસ ુછે. સ્તાલાના ંઆંસ ુ!  
ફેવતા લયવને દદલવે ઈનાભો લશેંચલાનુ ંભેાલડો ગોઠલામો. 
એભા ંસકેુતનેુ ફીજંા ઈનાભો વાથે નગયવતએ ખેરદદરી ભાટેનુ ંખાવ ઈનાભ આપ્ુ.ં 
એ દદલવે તો વૌના ંભોં ઉય સકેુત ુસકેુત ુજ થઈ ડ્ુ.ં 
એ છીની ૨૬ભી જાન્આુયીએ લધાયે આનદંની એક લાત ફની. જાનને જોખભે જીલ 
ફચાલલા ફદર સકેુતનેુ દેળના યાષ્ટ્રવતએ ઈનાભ આપ્ુ.ં        
                               

  


