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‘દોડો, દોડો, ગ ર ક ભાું આગ રાગી છે. ’ યીડડમા અને ડકડકમાયા ચાયેમ ફાજ થી 
વુંબાલા રાગ્મા. કોઈકે ઢોરીને જાણ કયતાું, આગ ઓરલલા ભદદે આલલાનો બ  ુંગગમો 
ઢોર ણ લાગલા ભાુંડયો. 
શાથે ચડ્ ું એ લાવણ ાણીથી બયી ગ ર ક  ફાજ  શાુંપાુંપાપાું ફની વૌ દોડલા રાગ્માું. 
ચાયે ફાજ થી ાણીનો છુંટકાલ થલા રાગ્મો. ણ આજે અગ્ગ્નદેલે જાણે ર દ્રરૂ ધાયણ કર્ ું 
શોમ એભ, આગ કાબ  ભાું આલતી જ નશોતી. 
કોઈકન ું ધ્માન ગ ર ક ના ક લા તયપ ખેંચાર્ ું. ગ ર ક ના ફગીચાને ાણી ાલા, ક લા ય 
યશેંટ મ  કેરો શતો. ણ યશેંટ વાથે જોડાતો ફદ તમાું ન શતો. 
ભશભેાનને મ  કલા ભાટે દભગણમા વાથે એને જોડલાભાું આમો શતો. 
આગ ઓરલલાભાું વનશણાત ભનાતા ચાય-ાુંચ ભાણવોને ખફય ડી કે કમાુંમથી ણ 
ફદ રઈ આલલાભાું આલે અને યશેંટ વાથે જોતયલાભાું આલે તો ાણી વલ ર પ્રભાણભાું 
ટાુંકીભાું બયલા રાગે અને ાણીનો  યલઠો ઝડથી આગ ઓરલનાયાઓને ભલા રાગે 
તો, આગ તયત કાબ  ભાું આમા વલના ન યશ.ે 
ફે-ત્રણ વલદ્યાથીઓ ફદ રેલા દોડમા. ાુંચ-વાત વલદ્યાથીઓ ગ્ષથતપ્રજ્ઞની ભાપક ઊબા 
યહ્યા. ણ એ વૌભાું એક કૃળકામ વલદ્યાથી શતો. 
એ તો આગ-ાછનો કુંઈ ણ વલચાય કમાથ વલના, યશેંટ વાથે ફદની ભાપક જોતયાઈ 
ગમો. 
એ દ ફાાતા ળયીયભાું  અતમાયે ગજફની ળગ્તત આલી ગઈ. 
વભગ્ર ળગ્તતને એકઠી કયી, ફદની ભાપક વલદ્યાથી ગો ગો પયલા રાગ્મો. 
ટાુંકીભાું ાણી ઠરલલા રાગ્ર્ ું. ડોરો ને ડોરો એભાુંથી બયી બયી આગ ઓરાલનાયાઓ 
આગ ઓરલલા રાગ્મા. 
ુંદય વભવનટભાું તો આગ વું  ણથ કાબ  ભાું આલી ગઈ. 
આગ ગફરક ર ઓરલાઈ ગઈ એટરે ગ ર  ણ આ જગ્માએથી આઘા ખવતાું ફોલમાું : 
’આગ ઓરલલા ભાટે આટલ ું ફધ ું ાણી કમાુંથી રામા ? યશેંટ તો આજ વલાયથી ફુંધ છે.’ 
એક વલદ્યાથીએ ગશૃવત ાવે આલી લાત કયી :  
‘ગ ર જી, યશેંટ તો અતમાયે ણ ધભધોકાય ચારી યહ્યો છે. આવિ લેાએ ભાનલળગ્તત 
અશ્વળગ્તત જેલી જ તાકાત ફતાલી ળકે છે, એ દ્રવમ નજયે વનશાવ ું શોમ તો ભાયી વાથે 
અતમાયે જ ચારો.’ 



 

 

ગશૃવત તેભજ  તમાું શાજય શતા એ ફધામ ેરા વલદ્યાથી વાથે, ગ ર ક નો ક લો જમાું આમો 
શતો એ ડદળાભાું ચાલમા. 
દ યથી જ એ દ્રવમ વનશાી વૌ દુંગ થઈ ગમા. એ કૃળકામ ડકળોય   યી તાકાત રગાલીને 
ફદની ભાપક શજી ણ ગો ગો પયી યહ્યો શતો અને ટાુંકીભાું ાણીનો ધોધ ઠરલાઈ 
યહ્યો શતો. 
એ દ્રવમ જોતાું જ ગશૃવત દોડતા એની ાવે શોંચી ગમા. 
યશેંટને જોતયેથી એ વલદ્યાથીને છોડી નાખી બેટી ડમા. 
શૈમાવયવો ચાુંતાું ફોલમા : 
‘બાઈ, તેં તો આજે ગ ર ક ને અગ્ગ્નભાું ખાક થત  ું ફચાલી રીધ ું. વલદ્યા તો અશીં શજાયો 
વલદ્યાથીઓ રઈ ગમા છે. અતમાયે ણ વેંકડો વલદ્યાથીઓ વલદ્યા ગ્રશણ કયી યહ્યા છે. ણ 
આવિ લેાએ શ ું કયવ ું તે તને તયત જ સ  ઝી ગર્ ું. તેં વલદ્યા વાથથક કયી. તાયા બણતયને 
તેં ઉજાળર્ ું.’ 
યશેંટ વાથે ફદની ભાપક જોતયાનાયા એ કૃળકામ વલદ્યાથી શતા ગબક્ષ  અખુંડાનુંદ. 

    
       

  


