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(���તુ બાળનાટક ભાર િવનાના ભણતર માટ� વાલીઓ  ુ ં કર" શક� એ િવશે%ુ ં એક નાનક&ુ ં ઉદાહરણ 

���તુ કર� છે. બાળકોને તેમની પસદંગીના ./ેમા ં િવકસવા મળે તે 0બૂ અગ3ય%ુ ંછે એવો આ નાટકનો 

6રૂ છે. 7મનગરના ભવ�સ એ. ક�. દોશી િવ8ાલયમા ં કો9:;ટુર િશ<.કા એવા =ી દશ>નાબનેનો ���તુ 

બાળનાટક અ.રનાદને મોકલવા બદલ 0બૂ 0બૂ આભાર. તેમની કલમે આવી અનેક 6ુદંર ?ૃિતઓ હAુ 

પણ અવતર� તેવી  ભુકામનાઓ. Bજુરાતી રંગમચં અને અહD ભજવાતા નાટકો Bજુરાતી સાEહ3ય વારસાનો 

એક અFGૂય Eહ�સો છે. તેમના આ બાળનાટકથી અ.રનાદ પર Bજુરાતી રંગમચં િવશેની ?ૃિતઓ / 

નાટકોની સમી.ા વગેર� Fકૂવાની ઈKછાની બાળ શLઆત થઈ શક" છે.) 
* * * * 

(િપ�Mુ શાળાએથી Nટ"ને ઘર� આવે છે.) 

મ9મી – આવી ગયો બેટા ! 

િપ�Mુ – (થાક"ને લોથપોથ થયેલી હાલતમા)ં હા મ9મી ! 

િપ�Mુ – મ9મી, કાલથી મને એક કોથળો લાવી દ�Q… 

મ9મી – (આRય>થી) કોથળો !! ક�મ ? 

િપ�Mુ – આ જો ને, STુસના ભારથી માUંુ બેગ પણ ફાટ" ગ;ુ ંછે, હવે આટલી બધી ઢગલો STુસ તો 

કોથળામાજં સમાય ને ? 

મ9મી – (હસીને) 7, 7, જGદ" 7, કપડા ંબદલીને Zૂધ પી લ ેઅને ના�તો કર" લ.ે. 

િપ�Mુ – ક�મ મ9મી આQ � ુ ંબ[ુ ંજGદ" જGદ" કરવા%ુ ંકહ� છે? 

મ9મી – અર� વાહ ! \લૂી ગયો ? આજથી તાર� સગંીત Tલાસમા ંજવા%ુ ંછે. 

િપ�Mુ – (મ] બગાડ"ને) ઉ^ુ,ં મ9મી મને સગંીતમા ંરસ નથી, માર� નથી 7_ુ.ં 

મ9મી – સગંીત તો સાધના કહ�વાય બેટા, ચાલ જો, જGદ"થી તૈયાર થઈ 7 ! 

િપ�Mુ – પણ મ9મી …. 

(મ9મી િપ�Mુની કોઈ વાત સાભંળવા તૈયાર નથી.) 

મ9મી – 7 બેટા, નહDતો પહ�લા જ Eદવસે મો&ંુ થઈ જશે. 

(િપ�Mુ પગ પછાડતો Lમમા ં7ય છે. તે પછ" િપ�Mુની મ9મી તેને બળજબર"થી સગંીત શીખવા મોકલે છે 

Qમા ંતેને સહ�જ પણ રસ નથી. થોડ" વાર પછ") 

મ9મી – અર� વાહ, આવી ગયો બેટા ! 

િપ�Mુ – (મ] બગાડ"ને) મને જરા પણ મ7 ન આવી. 

મ9મી – (તેને સમ7વતા) અર�, એમ ન બોલાય બેટા, થોડા Eદવસોમા ંબ[ુયં આવડ" જશે. 

િપ�Mુ – પણ મ9મી માર� સગંીત Tલાસમા ંનહD, કરાટ� Tલાસમા ંજ_ુ ંછે. 

મ9મી – બસ હવે, એ બધી વાતો પછ", ચાલ હવે હોમવક> કરવા બસે જોઈએ. 
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િપ�Mુ – (કંટાળ"ને) મ9મી, અ3યાર� ^ુ ંથાક" ગયો b.ં 

મ9મી – પણ િપ�Mુ, હોમવક> તો કર_ુ ંજ પડશે ને !! વળ" ડ�ઈલી ડાયર"મા ંEરમાક>સ મળશે. ચાલ હવે લઈ 

લે તાUંુ હોમવક>, જલદ" 7. 

(મ9મી Qમતેમ કર"ને િપ�Mુ પાસે જબરજ�તીથી હોમવક> કરાવે છે.) 

(બી7 Eદવસે િપ�Mુ શાળાએથી થાક"ને ઘર� આવે છે.) 

મ9મી – આવી ગયો દ"કરા, ચાલ જGદ" c�શ થઈ 7. 

િપ�Mુ – (B�ુસે થઈને) ના મ9મી, માર� સગંીત Tલાસમા ંનથી જ_ુ,ં ^ુ ંનહD 7ઊ, માર� રમવા જ_ુ ંછે. 

મ9મી – તો પછ" eાયં નથી જવા%ુ,ં બેસી રહ� ઘરમા.ં 

(િપ�Mુ િનરાશ થઈ 7ય છે અને પોતાના Lમમા ંચાGયો 7ય છે. થોડ" વાર પછ", તેના પ:પા ઓફ"સથી 

આવીને આરામ કરતા ંછાfુ ંવાચંતા હોય છે 3યાર�, તે બહારના ઓરડામા ંઆવે છે.) 

િપ�Mુ – પ:પા, ^ુ ંEgક�ટ રમવા 7h, માર� Egક�ટ રમ_ુ ંછે. 

પ:પા – (B�ુસે થઈને) ના, જરાય નહD, eાયં નથી જવા%ુ,ં ચાલો હવે હોમવક> કરવા બસેો. 

િપ�Mુ – પણ પ:પા, માર� Egક�ટ રમવા જ_ુ ંછે. 

પ:પા – એક વાર કiુ ંને ક� eાયં નથી જવા%ુ,ં રમવા જ_ુ ંએ  ુ ંવળ" ? આખો Eદવસ બેટ બોલ ઉલાળ"ને 

ર9યા કરવા%ુ ંને સમય બગાડjા કરવાનો.. 

(/ીજો Eદવસ, મ9મી અને િપ�Mુ વKચ ેવાતચીત ચાલી રહ" છે.) 

મ9મી – (હાથમા ંપર".ા%ુ ંપEરણામ છે તે જોઈને) જો;ુ,ં ક�ટલા ઓછા માTસ> આkયા છે આ વખતે ? િવક"%ુ ં

Eરપોટ>કાડ> જો;ુ ંતે? fરૂા માTસ> જ આkયા હશે એને.. !! 

િપ�Mુ – પણ મ9મી મને તેનાથી ખાલી /ણ માTસ> જ ઓછા આkયા છે. 

મ9મી – ઓછા એટલે ઓછા, ક�ટલી વખત કiુ ંક� બેટ દડા ઉલાળવા%ુ ંબધં કર અને વાચંતો 7, પણ � ુ ં

eા ંસમQ જ છે. હવે પછ"ની ટ��ટમા ંિવક"થી વધાર� માક>સ આવવા જ જોઈએ, સમlયો ? 

િપ�Mુ – પણ મ9મી, આખો Eદવસ ભણી ભણીને થાક" જh b,ં હવે રમવા 7h ? 

મ9મી – વળ" પાb ંરમવા%ુ ંનામ લી[ુ ં? 7 જઈને વાચંવા બસે ને ગ<ણતના દાખલા ગણ. 

િપ�Mુ – (મ] બગાડ"ને પગ પછાડ� છે) આખો Eદવસ ભણભણ કયા> કરવા%ુ…ં (Lમમા ંજતો રહ� છે.) 

મ9મી – (િપ�Mુના Lમમા ં7ય છે lયા ંિપ�Mુ કાગળ પર પેનથી આડાઅવળા લીટા તાણ ેછે, મ9મી B�ુસે થઈ 

7ય છે.) આ  ુ ંકર� છે � ુ?ં તને કiુ ંને ક� વાચંવા બસે ક� મેmસની �ેnTટસ કર !! 

િપ�Mુ – (oદ કર� છે) મ9મી, માર� રમવા જ_ુ ંછે, �ુ ંસમજતી ક�મ નથી ? 

મ9મી – વાહ, �ુ ંતાર" મ9મીને સમ7વીશ ? ચાલ હવે વાચંવા બસે. 

(િપ�Mુએ ફરoયાત ભણવા બસે_ુ ંપડ� છે.) 

(ચોથો Eદવસ, િપ�Mુ 0શુ થતો મ9મી પાસે જઈને કાઈંક બતાવી રpો છે.) 

િપ�Mુ – મ9મી, મ9મી, આ જો મq  ુ ંબનાk;ુ ંછે ? 

(િપ�Mુએ સરસ મ7ની પર" અને તેના હાથમા ં7Zૂઈ છડ" હોય તે_ુ ં6 ુદંર <ચ/ દો;ુr છે.) 
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િપ�Mુ – મ9મી માર� પેઈn�ટsગના Tલાસ કરવા છે. 

મ9મી – આ <ચતરડા તો ઠ"ક છે પણ એમા ંપેઈn�ટsગ Tલાસની વાત eાથંી આવી ? તને સગંીત Tલાસમા ં

જવા%ુ ંકiુ ંતો મ] ચડાવે છે, જો આ બાAુવાળો ક�વા સરસ તબલા ંવગાડ� છે ? તને આવડ� છે કાઈં ? 

ડોબો… 

િપ�M ૂ– પણ મ9મી, તેનો શોખ અલગ છે. એને આ_ુ ંદોરતા નહD આવડ� ુ ંહોય, �ુ ંfછૂQ એને. મારો શોખ 

અલગ છે. ^ુ ંગમે એટલી મહ�નત કUંુ, મને તબલા વગાડતા ંનહD આવડ� કારણક� મને તેમા ંરસ નથી. 

મ9મી – ઓહો..હો, હવે � ુ ંપાછો મને સમ7વવા માડંjો !! એક�ય Tલાસમા ંનથી જવા%ુ ંતાર�, પછ" � ુ ં

ભણવામા ંuયાન આપતો નથી, હમણા ંનેT6ટૃ ટમ>ની એTઝામ આવી જશે. 

(િપ�Mુના પ:પા આવે છે.) 

મ9મી – લો સાભંળો, તમારા લાડકાને પેઈn�ટsગ Tલાસ કરવા છે, ભણવામા ંતો fરૂો પડતો નથી. 

પ:પા – (બસેતા ંકહ� છે) જો િપ�Mુ, એ�oનીયર બનવા માટ� fરૂ�fUંુુ uયાન ભણવામા ંજ આપ, આવા બધા ં

શોખ નહD રાખવાના. 

િપ�Mુ – (ચીડાઈને) પણ પ:પા, માર� એ�oનીયર નથી બન_ુ,ં Egક�ટર બન_ુ ંછે. 

પ:પા – એક વાર કiુ ંને બટેા, માર" ઈKછા છે ક� � ુ ંએ�oનીયર જ બને. 

િપ�Mુ – પણ પ:પા, Egક�ટ ……(િપ�Mુને અધવKચ ેઅટકાવીને) 

પ:પા – જો િપ�Mુ, પહ�લાયં તને કiુ ંહ� ુ,ં રમત સમયનો kયય છે. બધા ંકાઈં સ<ચન નથી બનતા, તાર� 

એ�oનીયરDગની લાઈન લવેાની છે એટલે અ3યારથી ભણવામા ંવધાર� uયાન આપ, ચાલ જઈને ભણવા 

બસેી 7. 

(િપ�Mુ ઘીમા પગલે િનરાશ ચહ�ર� પોતાના ઓરડામા ં7ય છે. 

Eદવસે ને Eદવસે પી�Mુ ઉદાસ રહ�વા લાગે છે. તેને Egક�ટ રમવા મળ�ુ ંનથી પોતાનો શોખ fરૂો કરવા 

પેn�ટગ કલાસ જઈ શકા� ુ ંનથી. 

બસ આખો Eદવસ �?ૂલ હોમવક> વાચવા%ુ ંલખવા%ુ…ં., આ બધાથી તે 0બૂ જ થાક" 7ય છે. એવામા ંએક 

Eદવસ યથાથ> ક� Q પી�Mુનો બે�ટ c��ડ છે તે તેના ઘર� રમવા આવે છે.) 

યથાથ> – હ�ય પી�Mુ હાઉ આર ;ુ?ં  ુ ંકર� છે? ચલ રમીએ… 

પી�Mુ – હ�ય યથાથ> આવ. 

પી�Mુ – ચાલ યથાથ> આપણ ેક�રમ રમીએ… 

(બwે ક�રમ રમે છે.) 

યથાથ> – (રમતા, રમતા.) ક�મ પી�Mુ � ુ ંહમણા ંઉદાસ દ�ખાય છે ? કોઈ તને <ખ7;ુ ંછે ? ? 

પી�Mુ – (િનરાશ થઈને) કોઈ નEહ બસ એમ જ. 

(યથાથ> xલેક ?ુકર"% ુ ંિનશાન લે છે. પછ" �yાઈકરથી શોટ માર� છે. ?ુકર" ફટ કરતી હોલમા ંપડ� છે.) 

યથાથ> – યસસ….. 

પી�Mુ – અર� વાહ. તે તો મ�ત શોટ માયz… 

(પછ" થોડ"વાર 6ધુી બwે ક�રમ જ રમે છે.) 
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યથાથ> – બસ યાર… ચલ હવે કાઈંક બીAુ ંરમીએ. (3યા ંયથાથ> પી�Mુ%ુ ંબેટ Aુએ છે.)  હ�ય નાવ લેટ’સ :લ ે

Egક�ટ. 

પી�Mુ – Egક�ટ??  ના ના.. Egક�ટ નEહ પ:પાએ Egક�ટ રમવાની ના પાડ" છે. 

યથાથ> – (નવાઈથી) પણ ક�મ? 

પી�Mુ – પ:પાએ ક"[ુ ંક� Egક�ટ નEહ રમવા%ુ.ં એ સમયની બરબાદ" છે. 

યથાથ> – પણ Egક�ટ રમવાની તો ક�વી મ7 આવે છે. મને તો મારા પ:પા કોઈ Eદવસ ના નથી પાડતા.ં માર� 

Q રમ_ુ ંહોય તે રમવા%ુ.ં 

પી�Mુ – ખર�ખર? તારા પ:પા તને કદ" કંઇ કરવાની ના પાડતા નથી? 

યથાથ> – ના… બસ એકવાત%ુ ં uયાન રાખવા%ુ ં ક� કોઈ%ુ ં%કુશાન નથા_ુ ંજોઈએ અને બ^ ુતોફાન નEહ 

કરવાના.ં 

પી�Mુ – (િનરાશ થઈને) તાર� તો ક�_ ુ ંસાUંુ. ^ુ ંતો તોફાન પણ નથી કરતો તો પણ Egક�ટ નEહ રમવા%ુ.ં 

પેn�ટsગ નEહ કરવા%ુ.ં આ નEહ ને પે|ુ ંનEહ… �ુ ંતો લક" છો યાર. 

યથાથ> – હા. મારા મ9મી પ:પા બ^ ુજ સારા છે. મને Q કર_ુ ંહોય તે કરવા દ� છે.માર� Q Tલાસ જૉઇન 

કરવા હોય તે Nટ. મને પેn�ટsગમા ંરસ નહોતો માટ� મે મ9મીને ના પાડ". તો મ9મીએ કiુ ંક� વાધંો નEહ બેટા 

ક ુ ંફર~જયાત નથી Q વ��મુા ંરસ ન હોય તે નEહ કરવા%ુ.ં Qનો Qવો શોખ હોય તેમજ કર_ુ ંજોઈએ. 

(એટલામા ંયથાથ>ના મ9મી પ:પા તેને લવેા આવે છે. પી�Mુના મ9મી – પ:પા તેને વેલકમ કર� છે…) 

પી�Mુના મ9મી – આવો આવો ઘણો વખતે આkયા ંબસેો. 

પી�Mુના પ:પા – ક�મ છો?  ુ ંચાલે છે? મ7મા ંને?? 

યથાથ>ના પ:પા – બસ બ�ુ ંબરાબર ચાલે છે. તમે ક�મ છો? 

પી�Mુના પ:પા – બસ મ7મા…ં 

(તે દર9યાન પી�Mુના મ9મી પાણી લાવે છે. પછ" બઘા વાતોએ વળગે છે.) 

પી�Mુના પ:પા –  ુ ંકહ� છે યથાથ>નો �ોગસે? 

યથાથ>ના પ:પા – Aુઓ ^ુ ં તો મા%ુ ં b ં ક� બાળકોને તેમની ર"તે આગળ વધવા દ�વા જોઈએ. ખોટ" 

બળજબર"થી તેમનો િવકાસ અટક" 7ય છે. યથાથ> પર અમે કોઈ જ બળજબર" કરતા ંનથી. તેને વાચ_ુ ં

હોય 3યાર� વાચંનેે પછ" c�શ થાવ રમવા 7ય. અમે તેને કદ" વાચંવા માટ� ફોસ> કરતા નથી. તેના �તો સાથે 

હળેમળે. ગે9સ રમે શેર"મા ંદોડાદોડ" કર�. આ બધાથી તેને ગજબની ��ત� મળે છે. 

યથાથ> ની મ9મી – એટ|ુ ંજ નEહ તે પોતાની મરoથી જ બીo �_િૃતઓમા ંભાગ લે છે Qમ ક� કરાટ�, ડા�સ 

વગેર�… 
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પી�Mુના મ9મી પ:પા એકબી7%ુ ંમો તાકવા લાગે છે કારણ ક� તેમ%ુ ંવત>ન પી�Mુ સાથે સાવ જ િવરોધી 

હ� ુ.ં બwે 0બૂ .ોભ અ%ભુવે છે…… 

યથાથ>ની મ9મી – બાળકોને ઊડવા માટ� 0Gુ|ુ ંઆકાશ આપ_ુ ંએ મા-બાપની જવાબદાર" છે. તેમના પર 

આપણી ઈKછાઓને થોપવી એ તેમની િવકાસ રોકવા બરાબર છે. 

યથાથ>ના પ:પા – માટ� જ અમે યથાથ>ને અમે fરૂ" Nટ આપીએ છ"એ.હા પણ તેની ખોટ" oદ નથી 

ચલાવતા. 

યથાથ>ની મ9મી – હમણા ંજ એણે કiુ ંક� એને પેn�ટsગમા ંનEહ પણ ડા�સમા ંરસ છે તો એને ડા�સ Tલાસ 

જોઈને કરાવી આ:યા. 

યથાથ>ના પ:પા – ભિવ�યમા ંપણ એણ ે ુ ંકર_ુ ંeા EફGડમા ંઆગળ વધ_ુ ંએ પણ એ જ ન~� કરશે. 

(પી�Mુના મ9મી- પ:પાને પોતાની \લૂ સમ7ય છે. બwે યથાથ>ના મ9મી-પ:પાની વાતો ગળે ઊતર� છે. 

તેઓ સમ7ય 7ય છે ક� બwે eા ંખોટા ંપડjા ંછે.) 

યથાથ>ની મ9મી – આ બધાની સાથે એ પોતા%ુ ં�ટEડમા ંપણ બરાબર uયાન આપે છે એટલે કોઈ <ચ�તાની 

વાત નથી. 

યથાથ>ના પ:પા – આQ કદાચ આપણી વાત માનીને એ કોઈ કામ કરવા તૈયાર થશે અને કરશે પણ ખરા ં

પરં�,ુ તે કામમા ંએ% ુમન નEહ હોય.એ કામ ખાલી કરવા ંખાતર જ કરશે. એને Q કામમા ંએની 0શુી ન 

હોય એ કામ%ુ ંપણ  ુ?ં 

યથાથ> ની મ9મી – માટ� સાUંુ તો એ જ કહ�વાયને ક� એ કોઈ એ_ુ ંકામ કર� Qમા ંતેને રસ હોય. 

(આ બધી વાતો સાભંળ"ને પી�Mંુના મ9મી-પ:પા%ુ ંહદય પEરવત>ન થય છે.) 

પી�Mુના મ9મી પ:પા – ઓહ તમે એકદમ સાચા છો. તમે તો માર" �ખો ખોલી નાખી. 

યથાથ>ના મ9મી પ:પા – ક�મ ક�મ?? 

પી�Mુના પ:પા – 7�યે અ7�યે અમે પી�Mુને ઘણો અ�યાય કર" રpા ંહતા.ં હવે બ�ુ ંપી�Mુની ઈKછા Fજુબ 

જ થશે. 

પી�Mુના મ9મી – (બwે બાળકોને બોલાવે છે.) પી�Mુ, યથાથ>…. 

પી�Mુના પ:પા – હવેથી તાર� Q Tલાસ જોઈન કરવા હોય તે Nટ, ઓક�? 

પી�Mુ – (ચહ�રો ખીલી ઉઠ� છે.) સાચ ેજ પ:પા?????? 

પી�Mુના મ9મી – હા બેટા અને તાર� કરાટ� શીખ_ુ ંહ� ુને તો કાલથી જ કરાટ� કલાસ શL ઓક�? 
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પી�Mુ – (પી�Mુ 0બૂ જ 0શુ થઈ 7ય છે.) ખર�ખર મ9મી?? 

પી�Mુના પ:પા – અને હા પી�Mુ ભિવ�યમા ંપણ તાર" કારEકદ�નો િનણ>ય પણ તારો જ રહ�શે. હો ક�. 

(પી�Mુને તો 7ણ ેઊડવા%ુ ં0Gુ|ુ ંઆકાશ મળ" ગ;ુ ંહોય તેમ 0શુીથી નાચી ઉઠ� છે.) 

યેયેયેયે…. 

(પી�Mુને 0શુ થયેલો જોઈ તેના મ9મી પ:પા પણ 0શુ થઈ 7ય છે.) 

પી�Mુના પ:પા – થqTસ Mુ યથાથ>ના મ9મી – પ:પા. તમાર� લીધે આQ અમારા િવચારો બગલાઈ ગયા. 

યથાથ>ના મ9મી – પ:પા – 3યાર� તો અમાUંુ તમારા ઘર� આવ_ુ ંયથાથ> સા<બત થ;ુ ંખUંુ ને?? 

બધા હસી પડ� છે. 

પી�Mુ – (યથાથ>નો હાથ પકડ� છે.) યાર યથાથ> � ુ ંતો ખર�ખર લક" છો મારા માટ�. 

( બwે ભેટ" પડ� છે.) 
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������ (��	��
к) : ��ш �������� 

(શેર� નાટક) 

(આ નાટક ભજવતા પહ�લા લેખકને �ણ કરવી એ તે ુ ંસૌજ�ય છે) 

&થળ: �હ�ર બાગ 

પા,ો: એક પાગલ, ગાધંી/ના ,ણ વાદંરા, બે 1ય23ત અને ના ુ ંબાળક. 

(એક પાગલ 5ેડ ખાતા-ંખાતા ંઅને ગીત ગાતા 7કુા બાગમા ં9વેશે છે.) 

પાગલ : હ:ઠો પે સ<ચાઈ રહ�તી હ>, જહા ં ?દલમે સફાઈ રહ�તી હ>, હમ ઉસ દ�શક� વાસી હ>, હમ ઉસ દ�શક� 

વાસી હ>, Bજસ દ�શમે ગગંા બહ�તી હ>. 

(પાના ંરમતી બ ે1ય23ત પાગલને જોઈ હસે છે. પાનની િપચકાર� માર� કહ� છે, સાDલો, પાગલ લાગે છે. ફર� 

પાના ંરમવા લાગ,ે અને ફર� પેલો પાગલ ગાય છે.) 

પાગલ : મહ�મા ં જો હમારા હોતા હ>, વો �નસે Eયારા હોતા હ>… (પાના ં રમતી 1ય23તને ઉFેશીને કહ�) 

સીસ… લ,ે 5ેડ ખાGુ ંછે. પાનામંાથંી Hાર�ય પાI ઉJુ ંન?હ થાય. લ,ે 5ેડ ખા ! 

1ય23ત-૧ : સાલો, પાગલ છે ક� ! રાજકMરૂનો આિશક ! 

1ય23ત-૨ : અર�, છોડ યાર, Pુ ંતાર� પા ુ ંઉતર ! આ તો �હ�ર બાગ છે, એમા ંરાજકારણી પણ આવે અને 

રાજકMરૂનો આિશક પણ આવે. બોલ Qુ ંઉતયR…? 

1ય23ત-૧ : ફલાવરનો એSો ! 

પાગલ : હાહહાહાહાહાહા, ફલાવરનો એSો ? આ બાગમા ંતને Hાય એકાદ Tલાવર દ�ખાય છે ? અર� ઝાડવા 

જ નથી દ�ખાતા તો Tલાવર Hાથંી દ�ખાવાના? માટ� કાળ�નો એSો બોલ, કાળ�નો ! લે 5ેડ ખા ! 

1ય23ત-૧ : એઈઈ પાગલ, બકબક કરGુ ંહોય તો Vટ અહWથી. 

પાગલ : (હસે છે) વાહ…! વાહ Xુિનયા બનાને વાલે વાહ…! (ગાય છે) 

Xુિનયા બનાને વાલે, Hા તેર� મનમY સમાઈ, 

કાહ� કો Xુિનયા બનાઈ Pનેુ કાહ� કો Xુિનયા બનાઈ. 
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વાહ, ગજબની Xુિનયા બનાવી છે 9J ુતY ? સZયને લોકો બકબક માને છે. ફાટ�લા ંસાઈલ�સરનો અવાજ, 

નેતાના નઠારા ભાષણો અને મોટર-ખટારાના ભ: ભ: સહન કર� છે, અને સાચી વાતને બકવાસ માને છે ! લે 

5ેડ ખા, \]ુ^ આવશે. 

1ય23ત-૧ : ચાલ યાર, આ પાગલ આપણને રમવા ન?હ દ�. કોઈ શાતં જ_યાએ જઈને બેસીએ. 

પાગલ : (તાલી પાડતા)ં અર� ઓ પાગલ, શાતં જ_યા આ જ છે, એટલે તો `ુ ંઅહ� આ1યો. અને તમે તો 

શાિંતથી ભાગવાની વાત કરો છો. �વ… તમને શાિંત મળે તો સરનાaુ ંમોકલજો. (ગાય છે) હમ ઉસ દ�શક� 

વાસી હ>, Bજસ દ�શમે ગગંા બહતી હ>. 

(ગાતા ગાતા આગળ �ય છે, અને એક ઝાડ નીચ ેઉભો રહ� છે Zયા ંએને વાદંરાઓનો અવાજ સભંળાય છે, 

પણ એ દ�ખાતા નથી.) 

વાદંરા : માણસ, એ માણસ ! 

પાગલ : કોણ ? કોણે મને માણસ કહ�ને બોલા1યો ? Hાથંી બોલો છો ? 

વાદંરા : ચાલ નાટક ન કર, ઉપર જો, છેક ઉપર ન?હ, ઝાડ ઉપર જો. P ુ ંb ુ ંcા^ કર� છે એ Mવૂdજો બોલે 

છે. 

પાગલ : ઓહ… સમ�ય એGુ ંકંઈક બોલો ! કોણ Mવૂdજો ? 

વાદંરા : અમે માણસ હતા. તમાર� &વ<છદંતાનો સવdનાશ થશે પછ�, ફર� આવતીકાલે માણસ થવાના છે, 

આ Mfૃવી ઉપર શાસન કરવાના છે. 

પાગલ : શટઅપ ! `ુ ંકોણ g ંતે �ણો છો ? 

વાદંરા : હા, Pુ ંઅમાર� 7ધુર�લી આGિૃh છે. અને અમે તારા Mવૂdજ, વાદંરા ! અમાર� હ/ M ૂછંડ� છે, અને 

તાર� કાળiમે ઘસાઈ ગઈ છે. 

પાગલ : હા, હા, હા, હા ! એટલે ક� તમે વાદંરાઓ છો ? 

વાદંરા : એમા ંP ુ ંહસે છે Qુ,ં aખૂd ? 

પાગલ : એટલા માટ� ક� વાદંરા તે વળ� બોલતા હશે ? 

વાદંરા : ક�મ ના ંબોલીએ ? અમે ગાધંી/ના ,ણ વાદંરા છ�એ ? મહાZમા ગાધંી ુ ંનામ તો સાભંklુ ંછે ને ? 
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પાગલ : ઓહ, પણ તમે Hા છો ? `ુ ંમહાZમા ગાધંી નથી તો Qુ ંથlુ ં? માર� ન/ક આવો દો&ત ! મને 

આનદં થશે. 

(,ણયે વાદંરા ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતર�, પાગલની ફરતે ફર� ગાય છે ) 

રામ તેર� ગગંા મૈલી હો ગઈ, પાપીઓક� પાપ ધોતે ધોતે.. 

પાગલ : ઓહ…&ટોપ ઈટ..!! તમે ગાધંી/ના ,ણ વાદંરા નથી, તમે આજના ‘ઈ?ડયટ’ બોnના ંબ\ચૂકો 

છો…!!! 

વાદંરા : ના, અમે બ\ચૂકો નથી… િવવેચકો છ�એ.અને ગાધંીના ંજ વાનરો છે. 

પાગલ : તમે ઢ:ગીઓ છો. તમને ખબર છે, ગાધંી/ના ,ણ વાનરો પૈક� એક pખ બધં રાખતો, એક કાન 

બધં રાખતો અને એક……….. 

વાદંર-૨ : મો બધં રાખતો તે વાદંર `ુ ંg ં! 

પાગલ : પણ P ુ ંતો બોલે છે ? 

વાદંર-૨ : બોDયો ન?હ, તેથી તો બqુ ંબેહાલ થઇ ગlુ ં! ગાધંી lગુમા ંજગંલો હતા, આb દંગલો છે ! 

વાદંર-૧ : તને ખબર છે પાગલ, માર� pખો બધં હતી, છતા ંપયાdવરણની 9ોપટs અકબધં રહ�તી. અને 

આb pખ ખોલીને જોI g ંતો tબનખેતીના જગંલો… 

વાદંર-૩ : હ�, પાગલ, મારા તો બનેં કાન બધં હતા. કોયલનો ટ`કુો.. અને ક\તુરો ુ ંv ૂv ૂv ૂસાભંળવા ુ ં

મારા નસીબમા ં ન હP ુ.ં મે મા, કોયલોની કાળાશ અને ક\તૂરો ુ ં ભોળપણ જોlુ ં હP ુ,ં અને આb કાન 

ખોલીને સાભંwં g,ં તો મને સભંળાય છે, મા, માણસો ુ ં`ુ ં`ુ ં`ુ ં`ુ ં! 

પાગલ : વાહ…વાનરરાજ વાહ ! તમે 5ેડ વગર પણ ક�ટલા \]ુ^શાળ� છો ? `ુ ંઆજ વાત કહ�વા ગયો, અને 

લોકોએ મને પાગલમા ંઠ�ર1યો. અમે તો માણસ બનીને cી રામના અ યુાયી ન?હ બની શHા પણ તમે તો 

પવન M,ુ હ મુાનના ભ3ત નીકkયા એટલે તમે ગાતા હતા ક�, ‘રામ તેર� ગગંા મૈલી હો ગઈ, 

બરાબરને..??? 

વાદંરા : હા. પાગલ ! 9Xૂષણથી મા, ગગંા જ ન?હ, ગગંો,ીની ગોદ પણ મેલી થઇ ગઈ છે. 

પાગલ : વાનરરાજ, ગગંા તો પિવ, છે. એની ગોદમા ંમમતાના 9વાહને બદલે મડદા અને ક�િમકલનો 

9વાહ વહ� છે, એ ` ુ�xુ ંg.ં િનમdળ અને િનઝdર પાણીના વહ�તા ઝરણાની વાત હવે પર�વાતાd બની ગઈ 

છે, એ પણ `ુ ં`ુ ં�xુ ંg.ં પણ એ તો કહો, મહાZમા ગાધંી ગયા પછ� તમે Hા ંઅલોપ થઇ ગયા હતા ? 
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વાદંરા : P ુ ં5ેડ ખાઈને બ?ેર&ટર bવી દલીલ ન કર. અમે તો અહW જ છ�એ. આ એ જ જગંલ છે yયા ં

અમારા Mવૂdજો જ�zયા, પણ ‘નોન એ{ીકDચર’ના રાnસે અમાર� આ જ�મJમૂીને 7કૂ� વર�યાળ� બનાવી 

દ�ધી. અમે તો છે Zયાને Zયા ંજ જગંલમા ંછ�એ પણ Pુ ંતારા ભાઈભા|ુંથી વહ}ચાતો વહ}ચાતો જગંલ 7ધુી 

આવી ગયો. 

પાગલ : અને…..તમે મહાZમા ગાધંી/ના ંિવ~ા7 ુવાદંર હોવા છતા ંતમે આ બq ુજોયા કlુ�. એટલ ેતમે તો 

માણસ કરતા ંપણ વધાર� જવાબદાર છો. 

વાદંર-૧; માર� તો pખ બધં હતી, માણસ…! મને તો ખબર જ નથી ક� આ િનકંદન કોણ કર� ગlુ ં? 

પાગલ : P ુ ંતો છટકવાની વાત કર� છે…. તારા કાન અને તા�ંુ મો Hા ંબધં હP ુ ં? પnીઓનો ?કલ?કલાટ, 

9ાણીઓનો ખીલખીલાટ અને હવાની લહ�રખી બધં થઇ ગઈ તો તેની તને અ Jુિૂત તો થઇ હશેને એ વેળા 

? Pુ ંબોલી તો શHો હોત ને ? 

વાદંર-૨ : ખોટ� દલીલ ન કર પાગલ ! એ બોDયો હોત તો પણ Qુ ંફરક પડવાનો હતો ? મારા કાન બધં 

હતા, અને ,ી� ુ ંમો બધં હP ુ.ં એ સાભંળ� શHો હોત તો બોલી ના શHો હોત ! 

પાગલ : વાનરરાજ ! તમે ઉપકાર અને અપકાર િવષે કંઈ �ણો છો ? 

વાદંરા : પાગલ, તને ખબર છે ક� અમે વાદંરા છ�એ, છતા ંઆવા અઘરા સવાલ ક�મ Mછેૂ છે ? Pુ ંજ કહ�, આ 

બનેં કઈ બલા છે ? 

પાગલ : Jતૂકાળ અને વતdમાનકાળ !! 

વાદંરા : એટલે ? 

પાગલ : ‘\રુા મત મત 7નુો, \રુા મત બોલો, \રુા મત દ�ખો’ આ તમાર� જ a�ુા હતી ને ? b ઉપકાર� 

a�ુા હતી, એટલે એ તમારો Jતૂકાળ હતો અને ગાધંી/ના િવ~ા7 ુવાદંરા થઈને pખ આડા કાન રાખી 

a ૂગંા ર�ા એ તમાર� અપકાર� a�ુા અને વતdમાન કાળ છે. 

વાદંર-૨ : ઢ:ગી ! તારા પાપના દોષ P ુ ંઅમારા પર નાખં ેછે ? પયાdવરણની �ળવણીમા ંતા�ંુ અtભયાન 

ક�ટ�ુ ં? મા, સભા=સરઘસ અને પો&ટર bટ�ુ ંજ ? તા�ંુ તો મગજ 7ુ̂ ા ં�Dુ� ુહP ુ,ં છતા ંિનકંદન નીકળ� 

ગlુ ં? 

વાદંર-૧ : આ િસમે�ટ કો�i�ટના ંજગંલ કોને ઉભા ંકયાd ? (બધા ં: માણસ�તે) 

વાદંર-૨ : Gnૃો કાપીને વૈતાળ કોણે ઉભા ંકયાd ? (બધા ં: માણસ�તે) 
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વાદંર-૩ : ધરતીમા ંિછ�ો પાડ� પાણી કોણે ખY<યા ? (બધા ં: માણસ�તે) 

બધા ંવાદંરા : જગંલ તોડ� શહ�ર કોણ ેઉભા ંકયાd ? (માણસ�તે – માણસ�તે) 

વાદંર-૧ : તા�ંુ ગૌરવ તY જ �મુા1lુ ંછે…… 

વાદર-૨ : નદંનવન ધરતી ુ ંિનકંદન તY જ કાઢ� ુ ંછે, P ુaખૂd છે, પાગલ છે ! 

વાદંર-૩ : �ગારવાl ુકાઢ� કાઢ�ને અમારો 9ાણવાl ુતY જ �ટં1યો છે ! 

વાદંર-૧ : P ુ ં&વાથ� છે. મનીમે?ક�ગ મશીન છે. 

વાદંર-૨ : P ુ ં રોગી છે… Pુ ં ઢ:ગી છે… Pુ ંભોગી છે…. Pુ…ં ��ટ છે… Pુ…ં. Xુરાચાર� છે… Pુ…ં Pુ…ં.. 

Pુ…ં.. Pુ…ં… 

પાગલ : ઓહ….. &ટોપ ઈટ….! &ટોપ……ઈટ !! &ટોપ….. ઈટ !!! (પાગલ ચSર ખાઈને ઢળ� પડ� છે, 

અને બેહોશ થઇ �ય છે. થોડ�વાર બqુ ંજ શાતં. બધા ંવાદંરા એક સાથે ભેગા મળ�, હાથ ઉપર કર� 9ાથdના 

કરતા ંબોલે છે) 

હ�…9J ુ! અમે એ નથી �ણતા ક�, અમાર� Qુ ંકરવા ુ ંછે? પણ અમે એટ�ુ ંજ�ર �ણીએ છ�એ ક� અમને 

અમા�ંુ જગંલ પાg ંજોઈએ છે. અમાર� વનરાઈ પાછ� આપ. Qુ̂  હવા પાછ� આપ, વનરાજનો અવાજ અને 

9ાણીઓનો તરખાટ પાછો આપ, પnીઓનો કલરવ અને ઝરણાઓનો અવાજ પાછો આપ, અને આમની bમ 

ઢળ� પડ�લી જનતાને મહાZમા ગાધંીનો અવાજ પાછો આપ.) 

પાગલ : (કળ વળતા ંધીર� ધીર� બેઠો થાય છે) દો&તો, મને લાગ ેછે ક� `ુ ંહવે ખર�ખર પાગલ થઇ જઈશ. 

બધા ંવાદંરા : એટલે Qુ ંP ુ ંપાગલ નથી ? 

પાગલ : ના દો&ત ! `ુ ંતો પયાdવરણનો અ�યાપક g.ં પયાdવરણની આ Xુદdશા જોઇને `ુ ંપાગલ થઇ ગયો 

હતો. પણ `ુ ંપાગલ નથી, દો&ત. `ુ ંતો તમાર� bમ પયાdવરણ 9ેમી g.ં પણ પયાdવરણ બચાવોના ંઘાટંા 

પાડ� પાડ�ને મY માર� આવી દશા કર� aકૂ� છે. અને લોકોએ મને પાગલ ઠ�રવી દ�ધો. છતા ં`ુ ંબોલતો ર�ો, 

પણ માર� વાત સાભંળે કોણ ? 

બધા ંવાદંરા : ગભરા ન?હ દો&ત ! તાર� વાત હવે અમે સાભંળQુ.ં હવે P ુ ંએકલો નથી. આપણ ેભગેા મળ�ને 

આ ધરતી નવપDલિવત કર�Qુ.ં અને માણસને સાચો રાહ બતાવીQુ ં! બોલો અમાર� Qુ ંકરવા ુ ંછે ? 
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પાગલ : (બધા ંવાદંરાઓને ભેટ� છે અને કહ� છે ) તમાર� ફર� પેલી ગાધંી/વાળ� a�ુામા ંઆવવા ુ ં છે, 

(વાદંર ૧ને) હવે તાર�તાર� pખ બધં નથી રાખવાની, પણ �Dુલી રાખવાની છે, અને Gnૃો ુ ં છેદન ન?હ 

થાય તે જોવા ુ ંછે. 

વાદંર-૨ : અને માર� ? 

પાગલ : તાર� તારા કાન �Dુલા રાખી ઝરણાઓ – પnીઓ – 9ાણીઓ અને હવાના મદંમદં અવાજો 

સાભંળવાના, એને 9ેમ કર�ને તાર� આ�ુબા�ુમા ંવસાવવાના. 

વાદંર-૩ : અને.. માર� Qુ ં કરવા ુ ં તે મને સમ�ઈ ગlુ.ં માર� સમય સમયે બોલતા રહ� જગતને �ગPુ ં

રાખવા ુ ંછે. 

પાગલ : હા દો&ત ! P ુ ંજ તો આ પયાdવરણનો સાચો સ,ંી છે. ચાલો ચેર�ટ� બીગ�સ એટ હોમ. આપણ ે

આપણા જ ઘરથી શ�આત કર�એ. ધરતીને નદંનવન બનાવી, ગામડ� – ગામડા ગો�ુળ�યા બનાવીએ. 

વાદંર-૧ : આ ભારતને એની સોનેર� સવાર પાછ� આપીએ. 

વાદંર-૨ : આ ભારતને રtળયામણી સાજં પાછ� આપીએ. 

વાદંર-૩ : આ ભારતના 9Zયેક 9ાણી અને માણસ &વ<છ હવામા ં નWદર માણી શક� એવી રાત પાછ� 

આપીએ. બોલો મેરા ભારત મહાન. 

બધા ંવાદંરા : (ગાય છે) જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક� ચીડ�યા કરતી હ> બસેરા….. વો ભારત દ�શ હ> મેરા, વો 

ભારત દ�શ હ> મેરા. 

(હાથમા ંિ,રંગો ઝડંો લઈને એક બાળક ?કસાનના પ?રવેષમા ં9વેશે છે અને ગાય છે) 

જય ભારતી….. જય ભારતી 

જય ભારતી….. જય ભારતી 

ના ુ ંબાળક : ભારત માતા ક� (બધા ંએક સાથે) જય ! 

- રમેશ ચાપંાનેર� 

‘પયાdવરણ અને તેની �ળવણી’ ના િવષયને ક���મા ંરાખીને લખાયેલ આ બાળનાટક સરળ પરંP ુસબળ 

છે, &પ�ટ સદં�શ અને છતાયં નાટકના ક���વત� િવચારને �યાનમા ં રાખીને લખાયેલ સવંાદો – િવચારો 

સાથેની આ �ૃિત આજના સમય માટ� એક આદશd બાળનાટક છે. અnરનાદને આ �ૃિત પાઠવવા અને 9&Pતુ 

કરવાની તક આપવા બદલ cી રમેશભાઈ ચાપંાનેર�નો �બૂ �બૂ આભાર તથા Qભુકામનાઓ. 
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���� ����	 
અર� થોભો,  

જરા સાભંળો,  

આ �ુ ંકરો છો ?  

અર� માર  વાત ક�મ કોઈ સાભંળ#ુ ંનથી ?  

હવે 'ુ ં�ુ ંક(ંુ ?  

કોને ક'ુ ંમાર  પીડા ?  

આ લોકો ગાડંા થયા છે, કોઈ  સમજતા જ નથી. પોતાના ં-વાથ. માટ� મને પીડ  ર0ા છે .  

મારા જળ ને ગ1ું કર  ર0ા છે.  

મને માતા કહ� છે અને મારા જલ મા ંગટરો ની ગદંક  ઠાલવે છે.  

મારા જળ મા ંફ�5ટર ઓ6ુ ંઝેર  રસાયણ છોડ  મને 81ુિષત કર  ર0ા છે.  

કહ� છે માત અને માર� છે લાત.  

મારા જળના આધાર� રહ�લા મારા જળના <વો તરફડ  ને મર  =ય છે.  

મારો સ1ુપયોગ કરવાના બદલે મને નાથવાના 8ય?ન કર� છે.  

પણ એ સમજતા નથી ક� આમ કર ને એ લોકો પોતાના ં જ પગ ઉપર Aુહાડ  માર  ર0ા છે. 

યાBાCઓ આવીને મને વદંન તો કર� છે પણ કચરો પણ મારામા ંનાખે છે. 

�ુ ંકોઈ બાળક પોતાની મા ંસાથે આEુ ંકર� ? અને કર� તો મા ંસહન કર� ?  

પાણી અને વાણીનો 1ુ(ુપયોગ ના કરો એમ બધા કહ� છે. પણ અમલ કર� છે ?  

આ 1ુFટતાના કારણે મારા જળ Gકુાવા માડંHા છે. મા(ંુ જળ મલીન બની ગIુ ંછે  પીવા લાયક  તો 

રJુ ંજ નથી.  

મા(ંુ જળ K અLતૃ સમાન ગણા#ુ ંએ આK પ� ુઓ ને કામ 6ુ ંનથી . 

મને પણ N-ુસો આવે છે અને એટલે જ 'ુ ંમા(ંુ (ુO -વPપ બતાવી ચેતEુ ંQ ં. 

મારા તટ પર ઉભેલા આ ERૃો પણ ડર� છે આ માનવી થી ,થર થર કંપે છે ક� =ણે હમણા જ કોઈ 

આવી ને મને કાપી નાખશે .  

એપોકાર  ને કહ� છે  'ુ ં તમારો િમB Q ં , મને કાપો નહ  પણ બધા =ણે નદ , ધરતી, ERૃો ના 

1ુTમન બની ગયા છે . 
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કોઈ સમજ#ુ ંજ નથી ને 'ુ ંUમુો પાડ  ને  પોકા(ંુ Q ંમને બચાવો,કોઈ માર  મદદ કરો .તમે મને 

બચાવો 'ુ ંતમને બચાવીશ .  

હવે માર  સહન શV5ત  Wરુ  થઇ ગઈ છે  .  

પછ  ક�તા નહ  ક� અમને ખબર નોતી .  

જો નહ  સમજો , નહ  Gધુરો તો પYરણામ માટ� તૈયાર ર�જો . 

અમે તમાર  [જ\દગી 6ુ ંઅિવભા]ય ^ગ છ એ.  

અમાર  કાળ< લવેી તમાર  ફરજ છે . નવી પેઢ  ને `શુહાલ <વન અને 8Aૃિત ની Gુદંરતા  મળે 

એEુ ંજો ઇaછતા હોય તો આજ થી જ અમાનવીય Aૃ?યો છોડ  દો .  

વb ુERૃો વાવો અને પાણી  નો સcંહ કરો.  

8Aૃિત એ6ુ ં(ુO -વPપ બતાવે એ પહ�લાજ તમે એ6ુ ંજતન કરો . 

જળ ને મલીન કરવા6ુ ંછોડો .dબચારા L ૂગંા <વો ના િનસાસા શાને લોછો ?  

એમને પણ આ ધરતી પર <વવા નો હક છે  .પાદંડા અને પાણી Kનો ખોરાક છે એ ક�મ બગાડો 

છો?  

હfુ સમય છે સમ< =વ . નહ  તો આવતી પેઢ   આ 1ુશAૃ?ય માટ� તમને  Nનેુગાર માનશે અને 

તમાર  પાસે એનો જવાબ નહ  હોય .  

કદાચ એEુ ંપણ બને ક� 81ુિષત પયા.વરણ ને કારણે દર�ક ઘર મા ંરોગીFટ અથવા ખોડવાCં બાળક 

જ�મે .  

મા(ંુ કામ હ#ુ ંતમને સમ=વા6ુ ં .હવે તમાર� િવચારવા6ુ.ં 

8Aૃિત મા ં6ુ ં-વPપ  છે . મા ંના 8ેમ નો આનદં લેવાય ,મા ંને બરબાદ ના કરાય . 

હ� !રામ AૃFણ તમાર  ગગંા જLનુા મેલી થઈ ગઈ ,આ માનવી ની AુUiુj ને લીધે . 

હવે તમે જ એને સદUiુj આપજો  
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સેવ એ��કુ�શન 

 

મ�મી :- સાભંળો છો ? 

પ&પા :- બોલ (ુ ંછે ? 

મ�મી :- આપણો સો* ુ+ણ વષ-નો થયો છે ? 

પ&પા :- હા તો એ0 ુ(ુ ં? 

મ�મી :- એ0 ુ(ુ ં? તે હવે એને ભણવા *કુવો પડશેને  

પ&પા :- હા , એતો મે િવચા�ુ- જ ન5હ.  

મ�મી :- છાપામા 6વેશ માટ�ની 8હ�રાતો આવે છે તે 9ુ ંતો મોટ: િનશાળમા ં;<ે=મા ંજ *કુવાની > ં 

પ&પા:- એમ , પણ તને ખબર છે ? એ માટ� તો લાબંી લાઇનમા ંઉભા ર�હB ુપડ� , અને પેDુ ં( ુકહ�વાય ?   

ડો......ડો.....ડોનેશન એટલે ક� થેલી ભર:ને Eુિપયા આપવા પડ� તે. 
 

મ�મી :- ભલે , આપવા પડ� , 9ુ ંતો માEુ મગંળG+ૂ વેચી દઇશ. 

િપતા :- ભલે J ુ ંમને વેચી દ�K. પણ એતો હLુ શEુઆત છે . પછ: MNલૂની ફ:, ર:PાભાQુ,ં ટRશુન ફ: અને  

રોજ રોજ નવા “ડ�” ના ફતવા ..... Sયાર� (ુ ંવેચશે .?. રોજ Ð રોજના ખચા- Uાથંી કર:(ુ.ં અને ઘર ખચ- 

તો અલગ . 
 

 

સો*:ુ- પ&પા પ&પા, 9ુ ંતો વાનમા ંજ MNલેૂ જવાનો ....જવાનો...ને જવાનો. રમવાનો ને મMતી પણ કરવાનો.  
 

િપતા:- જો�;ુ બNુ ? તારો સો* ુતો વાનમા ંજઇ મMતી કરવાનો ને રમવાનો . 

મ�મી :તે એતો કરવાનો જ ને ? 

િપતા:- જો બNંુ, માર: વાત સાભંળ. એને રમB ુછે ને ? મMતી કરવી છે ને? તો પછ: ફળ:યામા ંજ રમવા દ�ને.  

એ પાચં વષ-નો થશે. એટલે સરકાર: શાળાના િશPક આવશે, ને એને શાળામા ંદાખલ કરશે . 

મ�મી:- મX તો સાભંY�ુ ંછે ક� િનશાળમા ંકંઇ ઉજવણી પણ કર� છે?  

પ&પા :- હાMતો , 6વેશઉSસવ ઉજવશે. અને એ પણ પાછો ધામ[મુથી . 

મ�મી:- એમ, તો આપણે પણ જઇ( ુને? 

પ&પા:- ચો\સ જઇ(.ુ જો હવે તો સરકાર: શાળામા ંદફતર, પે]�સલ, પેન, પાટ:, ચોપડા અને નોટ તો આપેજ છે  

બ[ ુજ આપશે. અને સાથે િશ^યBિૃ`ના Eુિપયા પણ આપશે . તો આપણે તો એક Eુિપયાનો ખચ- નહ: . 

મ�મી :- હા, પેલા બાLુવાળા શારદા કાક: ક�હતા હતા ક� હવે તો ધોરણ Ð ૧ થી ૫ મા ં6cા િશPણ આd�ુ ંછે. 

પ&પા:- 6cા િશPણ એ વળ: (ુ ંછે? 

મ�મી:- એટલે એમા ંચોપડા નઇ, દફતર નઇ ઘરકામ નઇ. બાળક 8તે જ શાળામા ંરસEુચી 6માણે ભણે . 

પ&પા:- તો િનશાળમા ંમાMતર (ુ ંકરશે ? 

મ�મી :- શારદા કાક: ક�હતા હતા ક� િશPક એમનો િમ+ બનશે . 

મ�મી :- મને બીLુ પણ યાદ આd� ુક� હવે તો ફeળયામા ંલોકો ક�હતા હતા ક� સરકાર: શાળામા ંછોકરાને લાવવા0ુ ં 
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Ð લઇ જવા0ુ ંભાQુ ંપણ સરકાર આપશે, તો આપણે તો eચfતાજ નહ: . 

પ&પા :- કોઇ ક�હJ ુહJ ુક� હવે તો બાળકની શાર:5રક અને માનિસક તgુંરMતીમા ંસહાયEુપ બને એBુ ં(hુધ અને  

  ગરમ અPયપા+0ુ ંભોજન પણ અપાય છે. 

મ�મી :- હાશ, ક�B ુ ંસરસ ! રોજના નાMતા0ુ ંટ��શન જ નહ: . 

પ&પા :- બસ, હવે ન\: થઇ ગ� ુને ? 

મ�મી :- હ ં; 9ુ ંમારા સો*નેુ સરકાર: િનશાળમા ંજ ભણાવીશ . 

પ&પા:- જો નર��jભાઇ મોદ: , અkgુલકલામ , લાલબહાgુર શાlી પણ સરકાર: શાળામા ંજ ભmયા હતાને . 

મ�મી:- હાMતો વળ: . 

સો* ુ:- “માડ: મને મેલવા હાલ .....માર� િનશાળે જBુ ંજ છે. 

મ�મી:- આવો આવો બેન . આK કંઇ આ તરફ ? 

િશPક :- હા, Lુઓને તમારો આ સો* ુછેnલા એક અoવા5ડયાથી શાળાએ આવતો જ નથી (ુ ંથ� ુછે?  

  eબમાર છે?.  

મ�મી :- ના, બીમાર તો નથી . પણ ........  

િશPક :- પણ (ુ ં? 

મ�મી :- બેન , તમને તો ખબર છે . એના િપતા= નથી રpા . દ�વ થઇ ગયા છે. 
 

િશPક:- હા, એતો ખબર છે., પણ એ વાત ને તો ખાMસો સમય થઈ ગયો. હમણા ક�મ શાળાએ નથી મોકલતા  

મ�મી:- તો હવે આ મrઘવાર:મા ંઘર ક�મ ચલાવBુ.ં એને ચાની gુકાને વળગાડsો છે . 

િશPક :- (ુ ંકt ુ? ચાની gુકાને ? Lુઓ બેન સો* ુતો હLુ ઘણો નાનો છે. બ9ુજ નાનો છે. એતો બાળમLુર:  

  કરાવી ક�હવાય. આપણા કાયદાની j^ટ: એ uનુો ગણાય છે. અને સ8ની જોગવાય કર: છે. 
 

મ�મી:- બેન , માEંુ પણ મન માનJ ુ ંનથી ,પણ બીજો કોઇ રMતો જ નથી. 

િશPક:- Lુઓ બેન , તમારો સો*ુ ંભણવામા ંહrિશયાર છે. એ0 ુિશPણ ન છોડાવો એને ફર: થી શાળાએ આવવા  

દો. આખી vજfદગી મLુર: કરશે તો ક�ટDુ ંકમાશે. એન કરતા ભણીગણી ને કઇક બનશે તો તમાર: ગર:બી  

gુર થશે .  

મ�મી:- બેન, તમાર: વાત સાચી છે. 

િશPક:- તો આવતી કાલથી સો*ુનેં શાળાએ મોકલો. બે ચાર વષ-મા ંદસ પાસ થઇ જશે પછ: આઇ .ટ:. આઇ  ક�  

5ડ&લોમા ંકોષ- કર: સાર: નોકર: Ð ધધંો કર: સારા પૈસા કમાશે અને તમારા સારા 5દવસો આવશે. 
 

મ�મી:- બેન, તમે તો માર: xખ ઉઘાડ: નાખંી. 9ુ ંએને કાલથી જ શાળાએ મોકલીશ. 
 

િશPક:- બેન, હવે તો સરકારyી તરફથી હવે તો િવધવા સહાય પણ મળે છે. તો એ માટ�ના જEુર: પ+કો પણ 9ુ ં 

ભર: દઇશ. તમે સો*નુા ંિપતાનો મરણનો દાખલો લઇ આવજો. 

મ�મી:- એમ ! બેન ! તો  તો બ9ુ સાEુ હવે તો 9ુ ંમારા સો*ુ ંને ચો\સ ભણાવીશ.  
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નાણાનંો અથ�: ના�ુ ંએ કોઇ ચો�સ વ ! ુનથી.  થળ કાળ અને સજંોગો 'માણે ના�ુ ંબદલા! ુ ંર+ુ ં છે. નાણા ં

તર-ક. /ાર.ક ઘ1 અને ડાગંર, /ાર.ક ઘ4ટા અને /ાર.ક બકરા ંકયાર.ક તમા7ંુ અને િસગાર.ટ તો /ાર.ક 

સો9ુ ંઅને ચાદં-નો ઉપયોગ થાય છે.  

ડ-.એચ.રોબટ�સના ં શ=દમા ં કહ-એ તો, “ વ !ઓુની >ક?મતની @કુવણી કરવામા ં તેમજ અ�ય દ.વાની પટાવટ 

કરવામા ંA Bયાપકપણે  વીકારવામા ંઆવે છે તે ના�ુ ંછે. “  

A.એલ.હ.નસનના ંમતે, “ A વ ! ુિવિનમયના ંમાDયમ તર-ક. કાય� કર. અને સવ�  વી7ૃત હોય તે ના�ુ ંછે.”   
 
 

શીલાબેન: પFG ુબેટા નીચે આવ આપણે હોમવક� કરવા9ુ ંછે.  

પFG:ુ  હા, મHમી આIુ ંJ.ં  

શીલબેન: તાર-  7ુલબેગ પણ લેતો આવA . 

 ( પFG ુ 7ુલબેગ લઅવે છે. ) 

શીલાબેન: આ Kુ ં ? તાર- બેગ ફાટ- ગઇ. ચેન પણ !ટુ- ગઇ થોડા >દવસ પહ.લાજ તો લાBયા છ-એ. બેટા 

સાચવીને વાપરવી પડ. ને. આ Kુ ં? તારા ંG ુતકો – નોટNકુ પણ ફાટ-ને ચીથર. હાલ થઇ ગયા છે. આ 

બધી વ !ઓુ આપણે આPુ ં વષ� સાચવવી પડ. અને વાિષRક STુયાકંનમા ં જUર- બને છે. સાચવીને 

વાપરવાથી વV ુસમય ટક. છે. આપણા ંપૈસાની પણ બચત થાય.  

પFG:ુ પણ મHમી અવતારના પFપા તો એને થોડા ઠોડા સમયે નવી નવી ચીજો અપાવે છે ? તમે તો સાચવીને જ 

વાપરવા9ુ ંકહો છો. ફાટ- Yય તો મને પણ નIુ ંમળે ને !  

શીલાબેન: અવતારના પFપા તો સાર- કમાણી કર. છે. Pબૂ મોટા \બઝનેસ છે. Aથી કર-ને સાર- સાર- વ !ઓુ 

અપાવે છે. આપણે ર^ા નાના માણસો, આપણો પગાર ઓછો છે. Aથી આપણે ઓછામાથંી ઓJ ં

બચાવીને રાખીએ તો વખત આBયે જUર પડ..આજથી જ આપણે થો`ુ ંથો`ું બચાવીKુ ંતો જ તને અને 

દ-દ-ને સાU ંભણાવી શક-Kુ,ં તેમજ દ-દ-ના લaન સાર- ર-તે કર- શક-એ. જો >દકરા પેલી કહ.વત છે ને 

“ ટ-પે ટ-પે સરોવર ભરાય ” . આપણે કોઇની દ.ખાદ.ખી કર- પૈસા ક. વ !નુો બગાડ કરવો નહ-. આપણે 

કોઇની દ.ખા દ.ખી કરવી ન>હ.  

પFG:ુ મHમી દ.ખાદ.ખી એટલે Kુ ં?  

શીલાબેન: કોઇ ધનવાન માણસ ફોર Bહ-લ ગાડ- ખર-દ., ઘરમા ંAટલી Bયbcત હોય તેટલા dુ Bહ-લર ખર-દ., ખાવા 

પીવાની વ !ઓુ પણ વધાર. પડતી લે અને પછ- બગાડ કર., ફe>ક દ.. તો આપણે આવા ધનવાન 

માણસોની બરાબર- ન કરવી. આપણી જUર-યાત Sજુબનીજ વ ! ુખર-દવી. ખોટા નાણાનો Bયય ન 

કરવો.  

પFG:ુ પણ, નાણાનો Bયય એટલે Kુ ં?  

શીલાબેન: ખોટા ર તે નાણા ંવાપરવા એટલે નાણાનંો Bયય.  

પFG:ુ નાણાનો Bયય કઇ કઇ ર-તે અટકાવી શકાય ?  

શીલાબેન: વધાર. કપડાની ખર-દ- ન કરવી, ક.ટલીક વાર વહ.નો બYર ક. મોલમા ંફરવા Yય, જો પસદં પડ- 

Yય એટલે તેને ખર-દ- લે. આમ જUર-યાત ન હોય તો પણ કપડાની ખર-દ- કર- નાણાનંો Bયય કર. 

છે. 
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 ઘર9ુ ંબAટ- રસોડાના ંબAટમા ંઅઠવાડ-યામા ંAટલો જUર પડ. તેટલોજ સામાન લાવવો. 

- બથ� ડ. પાટf ક. બીg નાની-મોટ- પાટfઓ ઘરમાજં રાખવી.  

- ક.ટલાક લોકો  વા hય તiુંર તી માટ. gમમા ંYય છે. તો ઘરમાજં gમ શાળા બનાવવી. Aથી 

આવવા જવાનો ખચ� બચે.  

- આપણી Aટલી બચત છે તેની ૩૦% બચત કરો.  

- રોA રોજના ં>દવસ, અઠવાડ-યાનો, મ>હનાનો >હસાબ રાખવો. 

અહm નાના nલૂકાની SAVE MOBEY ની વાત Gરૂ- થાય છે.  

હવે આપણે મોટ.રા ંક.વી ર-ત પૈસા બચાવી શક-એ તેની ચચા� કરKુ.ં  

� A વ !નુી જUર ના હોય તેવી વ !ઓુ વેચી દો. દા.ત. ખે`ુતને વધાર. અનાજ પાoુ ં હોય તો 

પોતાની જUર-યાત Gરુ! ુ ંરાખે અને બાક-9ુ ંવેચી દ-ધેpુ ંસાU.  

� 7ુdંુબનો વા તિવક બAટ Fલાન તૈયાર કરવો. તે તમારા 7ુdંુબના ંસામા�ય  ખચ� 'માણે તૈયાર 

કરો. તેને વળગી રહો અને તેનો લાભ છેTલે લો.  

� ર-ટાયડ�મે�ટ એકાઉ�ટ ખોલાવી તેમા ંબચત કરો. 

� ATM થી િવqોલ કરો. Aથી કર-ને જUર-યાત Sજુબના ંજ નાણાનંી લેવડ દ.વડ કર- શક-એ.  

� લોન ન લેવી કારણક. લોનની @કુવણીમા ંrચો Bયાજદર અને દંડ9ુ ંપર-ણામ આવે છે.  

� Bયbcતગત Sસુાફર- ટાળ- બસ, s.ન, ર-tાનો સSહુમા ંઉપયોગ કરવો.  

� ક.ટલીક વાર ઘડપણ uધુર- જશે એIુ ંિવચાર- ઘણી બધી પોલીસી લઇએ છ-એ. Aમા ં\બન જUર- 

પૈસા9ુ ંરોકાણ થાય છે. Aથી કર-ને એક જ પોલીસી લેવી જોઇએ.  

� એવા v.ડ-ટ કાડ�ને iૂર કરો, Aનો તમે ઉપયોગ કરતા નથી ક. /ાર.ક જ  કરો છો. યાદ રાખો ક. 

તમાર. તામારા v.ડ-ટ કાડ�ની વાિષRક ફ- @કૂવવાની જ છે. અને જો તમે ઉપયોગ કરતા નથી તો 

નાશ કરો.  

� તમે wયાર. sાવે\લ?ગ કરતા હો તો પોઇ�ટ A થી પોઇ�ટા  B uધુી જવા સSહુમા ં જIુ.ંતેનાથી 

ગેસનો, પેsોલનો, >ડઝલનો ખચ� બચી શક..  

પFG:ુ મHમી, ખર.ખર બxુ મY પડ- ! હવેથી xુ ંપણ પૈસા બચાવીશ.  

શીલાબેન: હા, xુ ંતને એક ગTલો લાવી આપીશ. રોજ ગTલામા ંથોડાથોડા પૈસા બચાવીને નાખંવા. ગTલો ભરાઇ 

જશે yયાર. આપણે તેમાના પૈસા અસહાય લોકોને મદદ માટ. આપીKુ.ં બોલ, ક.વો છે િવચાર ? 

પFG:ુ મ..................... ત !!!!!!!!! 



 
ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 1 

SAVE   NATURE 

 

મા:- મને �હોર�લી મજંર�એ કહ� દ�� ુર� !ુ ંતો ફાગણ આ%યો ને !ુ ંતો ફાગણ આ%યોને !ુ ંતો 

 �હોર� ર� !  

દ�કર� :- મા ! તમે (ુ ંગાઓ છો? અને કોણે (ુ ંકહ� દ��?ુ 

મા:- જો ને બેટા ! આ ./ૃિતએ વસતં ઋ5 ુપછ� ક�વા સાજ શણગાર કયા8 છે . 

દ�કર� :- મા ! સાજ શણગારની વાત પછ� કરજો. મને પહ�લા ./ૃિત િવશે થોડ� મા;હતગાર 

 કરશો? 

મા:- હા બેટા ! આપણે માનવ<ત પણ /ુદરત (./ૃિત) નામના અ=?ૂય @Aૃની પયા8વરણ 

 નામની B ડાળ�એ બેઠા છ�એ ./ૃિતના =Eુય તFવો સ=Gુ, જગંલો  

,નદ�ઓ,ધરતી,JKાડં વગેર� છે. 

 

દ�કર�:- મ�મા ! /ુદરત અને તેના તFવો  એકલી માનવ<ત માટ� જ છે?માતા :- ના માર� 

%હાલી ! આ LMૃટ� પર વસતા  તમામ સNવો તેના સરખા જ હPદાર બને  

 છે.પણ QRૃવી પર સૌથી છે?લે આવેલા માનવે ક� B અ�ય કરતા STુધીશાળ� ગણાયો  

 તેણે સમજદાર� દાખવવાના બદલે તેના ખોળે બેસી ભરQરૂ લાભ લેવાના બદલે તેનો 

 માUલક બની બેઠો અને પખંી , પ( ુ,- .ાણીઓ માટ� Nવ@ ુ=Vુક�લ કર� નાEWુ ંછે. 

 અનેક વ�યNવોના અXYતFવ પર સવાલZુ ંિનશાન લગાવી દ��.ુ 

દ�કર�:- મા ! અXYતFવ પર સવાલ એ વળ� (ુ?ં 

મા :-./ૃિત એટલે /ુદરતનો Yવભાવ , પયા8વરણનો િમ<જ . પોતના Yવાભાિવક [મન ે 

ખોરવીનાખંતા ંઅને અ=?ૂય તFવો હાની પહ\ચાડતા માનવ પર આB /ુદરત ]ુઠ� છે 

 પ;રણામે^ુદા ^ુદા ]ુપે તેનો પરચો જોવા મળ� ર_ો છે. 

દ�કર�:- ./ૃિત પણ ]ુઠતી હોય? 

મા:- હા ! હા ! /ુદરત જો મી<જ `મુાવે તો ક�વા ંપર�ણામો આવ ેતે જણા@ુ ં. આખાને આખા 

 ગામોને ગામ ગળ� જતી FLનુામીઓ , શહ�રોને ક� માનવવYતીને વેરાન બનાવી =કુ� 
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તેવા ભયકંર વાવાઝોડા , આખે આખા શહ�ર ક� દ�શને ;દવસો Lધુી દાટ� દ� તેટલી 

બરફવષા8. ગાcો ગાળ� નાખે તેટલી ઠંડ�, હાડકા ંપીગળાવી દ� તેવી ભયકંર ગરમી , 

 િવનાશક Qરુ . આવી અનેક ર�તે /ુદરત િવફર� બેસે છે અને વારંવાર ચેતવણીઓ 

 આપતી રહ� છે. 

દ�કર�:- મા ! ./ૃિત ગરN Ð વરસી ક� ધણધણીને કહ� રહ� લાગે છે ક� હ� માનવ<ત ! 5 ુ ંગમ ે

 તેટલા ખેલ ખેલી લે પણ માર� તાકાત સામે 5 ુ ંવામણો છે! 

મા:- હા દ�કરા ! LMૃટ�ના રચિયતા એ /ુદરતના દર�ક મહFવના eોતો ને માનવક?યાણ Zુ ંજ 

 કામ સ\પેfુ ંછે. નદ� , ઝરણા ને ખળખળ વહ�તા રહ�ને માનવ<તZુ ંક?યાણ કરવાZુ ં

 કામ પવ8તને અ;ડખમ ઉભા ર�હવાZુ ંકામ અને નદ� ક� ધોધ ]ુપ ેજળ.વાહ ને વહાવી . 

 તેના થક� માનવી ન ેભરQરુ લાભ આપવાZુ ંÐ પયા8વરણને બલે�ેસ કરવાZુ ંએટ�લે ક� 

 ઋ5ચુ[ના િનયcંણમા ંસ5ંUુલત ફાળો ન\ધાવવાZુ ંકામ.  

દ�કર� :- /ુદરતે જગંલો પણ અમYતા ંન બના%યા હોય? 

મા:- /ુદરતે સમh .ાણી- પખંી LMૃટ�Zુ ંતનેે આiયYથાન બના%Wુ ંછે. સાથે હવા અને અXjન 

 પણ માનવ<ત તથા સNવ LMૃટ�ને Nવતં રાખે છે. 

દ�કર�:- મા ! આપણે /ુદરતને ક�વી ર�તે બચાવી શક�એ ? 

મા:- સદ�ઓથી , વષk થી /ુદરતે આપણન ેઅઢળક આmWુ ંછે અને ન`ણુા ક� નnફટ બનવાના 

 બદલે કઇ પાp ંના વાળ� શક�એ પણ B કંઇ બqWુ ંછે તેને <ળવી લેવાનો આદર તો 

 %યPત કર� જ શક�એ !  

દ�કર�:- જો /ુદરતના દર�ક તFવો તેમની આ મફત છતા ંમહા=લુી સેવા આપવાZુ ંબધં કર� દ� 

 તો ! અથવા ચાr લેવાZુ ંશ]ુ કર� દ� તો !  

મા:- માણસ એsલે િનિtત છે ક�મ ક� /ુદરત તે@ુ ંકરવાની નથી પણ uતા ંમાનવ 

 અFયાચારોના ભોગ બનેલી /ુદરત vપુ નથી બેસી ર�હવાની. તે વારંવાર Ôર�ડ િસjનલોÕ 

 આપીને તેનો `Yુસો %યPત કરતી રહ� છે. 

દ�કર�:- એ તો  ચેતવે છે ક� હ^ુ જો એને બચાવી લેવાના .yFનો નહ� કરાય તો તે પણ કોઇ 

ને બચાવવાના =zુમા ંનહ{ રહ�.......!!!   



 

 
ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 1 

 

 

[ ધોરણ-10ના �જુરાતી પાઠ���ુતકમાથંી સાભાર લેવામા ંઆવેલી આ એકાકં&મા ંમ'(ુયની �વાથ*+િૃ.'ુ ંઆલેખન કરવામા ંઆ01ુ ંછે. આજના 1ગુના ં�નેહના સબંધંો ક5વા 

ઉપરચો7ટયા, તકવાદ& છે એ'ુ ંઅહ; આલેખન થ1ુ ંછે. માણસ �વાથ* માટ5 ઉપકારન ે<લૂી જઈ, પોતાના આધાર�તભંને <લૂી જઈ એને િન? ૂ*ળ કર& નાખે છે. AુBંુબ'ુ ં

પાલનપોષણ કરનાર �Dુ એક 7દવસ અચાનક ઘરના Fગણામા ંજ +Gૃ થઈ Hય છે. +Gૃ બનેલો �Dુ મોટ& આવક'ુ ંસાધન બન ેછે. ઘરની I�થિત Jધુર& Hય છે. �Dુના 

AુBંુબીઓ એનો શL એટલો તમામ ઉપયોગ કર5 છે. પણ પછ& એક 7દવસ એવો આવ ેછે ક5 તે Jખુસગવડની લાલસામા ંનડતરNપ લાગે છે, Oયાર5 +Gૃન ેકાપી નાખવાની 

આPા પOની જ આપે છે. આમ, લાગણીના આવા ંકોરા ંપ7રમાણોની સામે દ&કર&ના િનભQળ �નેહને લેખક5 એકાકં&મા ંJુદંર ર&તે વણ*0યો છે.] 

���� : 
ચપંક; ચAુ; દાદા; ઈS�દરા; છગનભાઈ; ડૉકટર દવે; બહ5નપણી-1; બહ5નપણી-2; પDકાર િમસ દાNવાલા; એU�જિનયર અને મVૂર. 

[��	:1] 

રંગ<િૂમ પર એક નાના ઘર'ુ ંWવેશXાર, Xારાની પાસે ઓટલો. ઓટલાની બહાર YZુ[ુ ંકંપાઉ�ડ. વરસાદ અને પવનનો અવાજ સભંળાય છે. ઓટલા પર એક આઠ5ક વષ*ની 

7કશોર& આવે છે. છાપરા પરથી પડતી વરસાદની ધારાને હથેલીમા ંઝીલે છે. Aૂદકો માર&ને Fગણામા ંઆવે છે, વરસાદમા ંYબૂ ઉZલાસથી નહાય છે અને ગાય છે : 

આવ ર5 વરસાદ 

ઢ5બ7રયો વરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી 

ને કાર5લા' ુ ંશાક 

ઓટલા પર 7કશોર&ના પ`પા આવીને ઊભા રહ5 છે. એ I�મત�વૂ*ક નહાતી �Dુીને જોઈ રહ5 છે. 7કશોર&'ુ ંaયાન જતા ંએ ઓટલા પાસે આવે છે. 


�� : ‘પ`પા ! ક5વો સરસ વરસાદ પડ5 છે. ચાલો નહાવા. મઝા આવશે.’ 

��� : ‘ના ચAુ. c ુ ંનહા.’ 


�� : ‘ચલોને પ`પા, બdુ મઝા પડશે.’ 

��� : ‘ના, મને શરદ& થઈ Hય.’ 


�� : ‘નહ; થાય પ`પા, ચલો.’ (ચAુ પ`પાનો હાથ પકડ&ને ખeચે છે.) 

��� : ‘ના….ના… ચAુ રહ5વા દ5. જો પડ& જઈશ બેટા. લપસી પડ&શ. હ…ંહ…ં’ (ચAુ પ`પાને નીચ ેવરસાદમા ંખeચી Hય છે. બનં ેનહાય છે.) 


��/��� : 

આવ ર5 વરસાદ 

ઢ5બ7રયો વરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી 

ને કાર5લા'ં ુ ંશાક 


�� : ‘પ`પા…પ`પા ! આ તરફ આવો. આ બાVુ મોટો ધgડૂો પડ5 છે.’ (બh ેધgડૂા નીચે ઊભા રહ&ને નહાય છે. પવનના Jસુવાટા અને વરસાદનો અવાજ સભંળાયા કર5 છે. 

ચAુ ગાતી ગાતી કંપાઉ�ડમા ંફયા* કર5 છે. પ`પા Fગણાના મaયમા ંઆવીને નહાય છે. અચાનક એ જમીન પરથી પગન ેખeચીન ેiચકવાનો WયOન કર5 છે. વારાફરતી ડાબો 

અને જમણો પગ ખeચીને iચકવાનો WયOન કર5 છે. વરસાદનો અને પવનનો અવાજ ઓસરતો Hય છે. મZહારનો આલાપ સભંળાય છે. ચAુના પ`પાના પગ જમીન પર I�થર 

થઈ ગયા છે, અને બhે હાથ ધીમે ધીમ ેiચકાતા Hય છે, બhે હાથ iચકાઈને I�થર થઈ Hય છે. jદરથી ચAુના ંમkમીનો અવાજ સભંળાય છે. આલાપ બધં થઈ Hય છે.) 

‘ચAુ બેટા… ચાલ હવે. તાર5 િનશાળ'ુ ંમોlુ ંથશ.ે ચAુ….! ચAુ બેટા……! અર5 દાદાm ! Vુઓને આ ચAુ Lા ંગઈ ! એને બોલાવોને jદર.’ (દાદાm લાકડ&ના ટ5ક5 બહાર આવે 

છે. ઓટલા પરથી nમૂ પાડ5 છે.) 

���� : ‘ચAુ બેટા… ચાલો jદર. (ચAુ સાભંળે છે પણ ખભા હલાવીન ેjદર આવવાની ના પાડ5 છે.) ચAુ ! ચલો. િનશાળે જવા'ુ ંછે.’ 


�� : ‘ના….દાદા…. હm માર5 નહા+ુ ંછે.’ 

���� : (પગિથયા ંઊતર&ને) ચલો બેટા. પછ& મોlુ ંથશે. વરસાદ પણ હવે બધં થવા આ0યો છે.’ 

+Gૃ (એકાકં&) 
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�� : ‘ના દાદા, હm થોડો થોડો પડ5 છે. dુ ંનહ; આ+ુ.ં’ 

���� : (નીચે ઊતર&ને) ચAુડ&…. ચલેશ ક5 નઈ jદર. કdુ ંo ંમાનતી નથી ? પછ& માદં& પડ&શ તો ?’ 

(ચAુન ેપકડવા દાદા ઝડપથી ચાલે છે. એકવાર ભીની જમીન પર દાદાનો પગ સરક5 છે.) 

‘ચAુડ&, માર ખાવો છે ?’ (મોટા અવાp) ‘ચાલ jદર.’ 

(ચAુ દોડતી દોડતી પગિથયા ચડ&ને ઓટલા પર ઊભી રહ5 છે. કપડા ંઅને વાળ નીચોવે છે. પછ& jદર Hય છે. દાદાm'ુ ંaયાન �Dુ પર Hય છે.) 

���� : ‘ચપંક ! ચાલ jદર. તારો શરદ&નો કોઠો છે ને આમ વરસાદમા ંLા ંનહાવા ઊભો છે ? માદંા પડતા ંવાર નહ; લાગે. 

(દાદા Hય છે. પગિથયા ંપાસ ેઅટક5 છે. પાછા વળ&ને Vુએ છે. ચપંક Oયા ંને Oયા ંI�થર ઊભો છે.) 

‘ચપંક ! સાભંળતો નથી ? ચાલ jદર અને શર&ર [છૂ& નાખ.’ 

(ચપંક I�થર ઊભો છે. દાદા પાછા વળ&ને ચપંક પાસે આવે છે. એની સામે એકાદ Gણ િવ�મયથી તાક& રહ5 છે.) 

‘એલા, માર& મqકર& કર5 છે ?’ 


��ક : ‘dુ ં+Gૃ o.ં’ (દાદાm ખડખડ હસી પડ5 છે.) 

���� : ‘એવો ને એવો રrો. ચાલ હવે શર&ર કોsંુ કર અને જમવા બેસી H. તાર5 દશ ન ેપચીસની બસ પકડવાની છે. મોlુ ંથઈ જશે તો cુ ંજ પાછો nમૂાnમૂ કર& ?કૂ&શ. 

ચાલ jદર. ઈ�tુ રોટલી કરવા બેઠ& છે.’ 


��ક : ‘dુ ં+Gૃ o.ં’ 

(દાદા ચપંકનો હાથ પકડ5 છે. પછ& એની Fખો સાથે Fખો મેળવવાનો WયOન કર5 છે. Fખ મળતી નથી. તેથી ચપંકના ગાલને હથેળ&થી ઠબઠબાવે છે.) 

‘ચપંક ! ચપંક ! બેટા ચપંક !’ (? ૂઝંાઈને પગિથયા પાસે Hય છે.) 

‘બેટા ઈ�દ& ! ઈ�દ& બેટા !’ 

������ : (ઘરમાથંી અવાજ સભંળાય છે.) ‘એ આવી દાદાm. (ઈS�દરા હાથ [છૂતી [છૂતી આવે છે.) uુ ંછે દાદાm ?’ 

���� : ‘અર5 જો ને બેટા આ ચપંક uુ ંકહ5 છે ?’ 

������ : ‘uુ ંકહ5 છે ?’ 

���� : ‘ક5’છે dુ ં+Gૃ o.ં’ 

������ : (નીચે ઊતરતા ંઊતરતા ંહસી પડ5 છે.) ‘દ&કરા કોના દાદાm ? એમનો તો કાયમનો મqકરો �વભાવ છે. (ચપંકની પાસે જઈને હસતા ંહસતા)ં આp પાછ& શેની 

મHક શN કર& છે ? (ચપંકની સામે Fખમા ંFખ મેળવવાનો WયOન કર5 છે) ચાલો ચાલો ઘરમા,ં ક5ટલા બધા ભ;Hયા છો ! ચાલો શર&ર કોsંુ કર&ને ગરમ ગરમ રસોઈ જમી 

લો. dુ ંBુવાલ આ�ુ ંo.ં (ચાલવા માડં5 છે. જરાક પાo ંજોતા ંઅટક& Hય છે.) અર5 તમ ેતો ઊભા જ છો ! (હાથ પકડ5 છે.) ચાલોને હવે jદર ભૈસાબ. માર5 તાવડ& તપે છે, તમે 

જમી Zયો એટલે દાદાmને નરમ નરમ રોટલી ઉતાર& આ�ુ.ં’ 

���� : ‘એલા ચપંક, હવે બd ુથઈ મHક. ચાલ jદર.’ (ચપંક છ;ક ખાય છે.) 

������ : ‘દાદાm ! આમને તો શરદ& થઈ ગઈ છે.’ 

���� : ‘dુ ંLારનોય એને કrા કsંુ o ંક5 ચાલ jદર અને શર&ર કોsંુ કર& દ5. તારો શરદ&નો કોઠો છે. પણ માનતો જ નથી. લે હવે, આ શરદ& થઈ ને !’ 

������ : (ચપંકને પકડ&ને) ‘ચાલો jદર. શરદ& થઈ ગઈ છે ને તમને માદંા પડતા ંવાર નહ; લાગે.’ 

(ચપંક ખસતો નથી.) 

������ : ‘દાદા, આ તો ખસતા જ નથી.’ 

���� : (ચપંકને બીm તરફથી પકડ5 છે) ‘લે dુ ંમદદ કsંુ. ચાલ ચપંક.’ 

������ : ‘લો હwડો jદર (ચપંકની સા?ુ ંVુએ છે.) દાદા ! આ તો કંઈ સાભંળતા જ નથી અને ચાલતા પણ નથી. શરદ& થઈ ગઈ ને પાછા…. લો dુ ંપાડોશમાથંી 

છગનભાઈને nમૂ પાડ&ને બોલા+ુ.ં iચક&ન ેએમને jદર લઈ જઈએ.’ 

���� : ‘હા…હા…. છગનને બોલાવ.’ 

������ : ‘અર5 છગનભાઈ…..’ 

������ : (jદરથી અવાજ સભંળાય છે.) ‘એ હા… ઈS�દરાબહ5ન ! uુ ંકામ છે ?’ 

������ : ‘આ Vુઓ ન ેતમારા ભાઈન ેuુ ંથઈ ગ1ુ ંછે ? જરા આવોને એક િમિનટ.’ 

������ : (અવાજ સભંળાય છે.) ‘આ આ0યો.’ (છગનભાઈ Wવેશે છે.) ‘uુ ંથ1ુ ંછે ચપંકભાઈને ? ચપંકભાઈ ક5મ ઊભા છો આમ ?’ 
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���� : ‘છગન જોને બેટા ! આ ચપંક ચાલતો ય નથી ને બોલતો ય નથી.’ 

������ : ‘ચપંકભાઈ, ચાલો jદર. ક5ટલા બધા ભ;Hઈ ગયા છો ?’ 

���� : ‘છગન, એને iચક&ને લઈ જવો પડશે.’ 

(છગન અને દાદા ચપંકને iચકવાનો WયOન કર5 છે. પણ ચપંક'ુ ંશર&ર ચસકcુ ંનથી. છગન નીચ ેબસેીને ચપંકને પગથી iચકવાનો Wયાસ કર5 છે. છગનના iહકારા 

સભંળાય છે.) 

‘iહ ! iહ ! દાદા, આ તો પગ ચxટ& ગયા લાગે છે જમીનમા.ં જરાય ચહકતા નથી.’ 

������ : ‘છગનભાઈ, તમે એમ કરો ને દવે ડૉyટરને બોલાવી લાવોને બાVુમાથંી. એમને શરદ& થઈ ગઈ છે. કંઈ દવાનો ડોઝ આપશે એટલે સાsંુ થઈ જશે.’ 

������ : ‘બોલાવી લા+ુ.ં’ (છગનભાઈ Hય છે.) 

������ : ‘દાદાm ! આમને આ+ુ ંuુ ંથઈ ગ1ુ ંછે ?’ 

����� : ‘કuુ ંનથી બેટા. હમણા ંડૉyટર આવીને ઈ�pકશન આપી દ5શે એટલે સાsંુ થઈ જશે.’ 

������ : ‘દાદાm ! jદરથી મને Yબૂ બીક લાગે છે.’ 

���� : ‘એમા ંબીવા p+ુ ંકંઈ નથી, બેટા. તારો �વભાવ જરા પોચો છે એટલે, જો આ આ0યા ડૉyટર.’ 

(ડૉyટર દવે અને છગનભાઈ Wવેશે છે. છગનભાઈ ડૉyટરની બૅગ નીચે ?કૂવાનો અ{ભનય કર5 છે.) 

����� : ‘uુ ંછે દાદાm ? ચપંકભાઈને uુ ંથ1ુ ંછે ?’ 

���� : ‘આ Vુઓ ન ેસાહ5બ તમે જ. અમને તો કંઈ ખબર નથી પડતી. શરદ& થઈ ગઈ હોય એ+ુ ંલાગ ેછે.’ 

������ : ‘એમનો શરદ&નો કોઠો છે ને પાછા વરસાદમા ંYબૂ પલ|યા.’ 

����� : (આ દરkયાન ડૉyટર ચપંક નાડ& Vુએ છે. પછ& �ટ5થો�કોપથી છાતી જોવાનો અ{ભનય કર5 છે.) શરદ& થઈ ગઈ છે અન ેજરાક તાવ પણ છે. એક ઈ�pકશન આપી 

દ} o.ં હમણા ંસાsંુ થઈ જશે.’ (બૅગ ખોલીને jદરથી ઈ�pકશન કાઢ&ને દવા ભરવાનો અ{ભનય કર5 છે. પછ& ચપંકના ડાબા હાથે ઈ�pકશન આપવાનો અ{ભનય કર5 છે. સોય 

નાખતા ંજ….) 

‘અર5 ! આ તો સોય વળ& ગઈ. હાથ કઠણ લાકડા pવો લાગ ેછે. કાઈં સમHcુ ંનથી. (ચપંકના હાથને દબાવીને Vુએ છે.) કંઈક િવ{ચD લાગે છે. દાદાm, તમે કોઈ મોટા 

ડૉyટરને ક�સZટ કરો. આમા ંમાsંુ કામ ન7હ.’ 

������ : ‘પણ ડૉyટર…..’ 

(ડૉyટર બૅગ લઈ ચાલવા માડં5 છે.) 

‘દાદાm ! દાદાm ! (રડમસ અવાp) હવે uુ ંથશે ?’ 

(Oવરાથી ચપંકની પાસે આવે છે. એના ખભા પકડ5 છે અને ભાગંી પડ5 છે. એ ચીસ નાખીન ેનીચે ચપંકના પગમા ંબેસી પડ5 છે.) 

‘દાદાm ! દાદાm ! dુ ં[ ૂટંાઈ ગઈ. માsંુ સવ*�વ હણાઈ ગ1ુ.ં આ uુ ંથઈ ગ1ુ ંદાદાm !’ (lૂસકા ંભર5 છે.) 

���� : ‘ધીરજ રાખ બેટા. છાની ર5. (ઈS�દરાના ંlૂસકા ંસભંળાય છે.) રડ&શ નહ;. c ુ ંછાની ર5. ચપંકને કાલ સાsંુ થઈ જશે.’ (ઈS�દરા'ુ ંરડcુ ંમા~ુ ંદાદાm તરફ iચકાય છે. 

દાદાmનો હાથ ઈS�દરાના મ�તક પર છે. 7�ઝ : પાચં સેક�ડ jધકાર.) 

[��	 : 2] 

(સમય : મaયરાિD પછ&નો. ચાદંનીના Wકાશમા ં+Gૃ ઊ<ુ ંછે. પવનના Jસુવાટામા ંએ આમતેમ વ;ઝાય ધીમે ધીમ ેપવન શાતં થતો Hય છે. +Gૃ I�થર છે. લાકડ& સાથે દાદા 

Wવેશે છે. +Gૃ બની ગયેલા �Dુની પાસ ેઆવીને ઊભા રહ5 છે. લાગણીના વગેમા ં�Dુને બાથ ભર5 છે. હાથમાથંી લાકડ& પડ& Hય છે. દાદા lૂસકા ંભર5 છે. અવાજ સભંળાતો 

નથી. માD દાદા'ુ ંશર&ર હલે છે. થોડ& Gણો બાદ �Dુને ભર5લી બાથ છોડ5 છે. નીચે પડ5લી લાકડ& ઉપાડ5 છે. �Dુની સા?ુ ંતાક& રહ5 છે અને 0યથાથી િશિથલ પગે ઘર તરફ 

Hય છે. દાદાmના ગયા પછ& ઈS�દરા આવે છે. એ આવીને +Gૃ બની ગયેલા પિતને શાલ ઓઢાડવાનો અ{ભનય કર5 છે. પછ& પિતના ખભ ેહાથ ?કૂ&ને પિતના સા?ુ ંજોઈ રહ5 

છે, એના હાથ સરક5 છે. એ પિતના પગમા ંઢગલો થઈને પડ& Hય છે. iચે જોઈન ેબોલે છે.) 

������ : ‘તમને આ uુ ંથઈ ગ1ુ ંછે ? ક5મ કંઈ બોલતા નથી ? ક5મ આમ 7રસાઈ ગયા છો ? તમે કંઈક તો બોલો. આપણા ંક5વા ંક5વા ંસપના ંહતા ં! ચAુડ&ને ભણાવી 

ગણાવીને મોટ& કર&uુ.ં એને સાર5 ઘેર પરણાવીuુ.ં થોડા પૈસા ભેગા થશે એટલે આ ઘરને થોlુ ંમોBંુ કર&uુ.ં તમે તો મને નxધાર& છોડ&ને આમ સાવ Jનૂ?નૂ સાg ુpવા બની 

ગયા. સા�ુ ંકdુ ંo ંહx ! મારાથી આમ ન7હ mવાય. તમે કંઈક તો બોલો. તમે જો ન7હ બોલો તો dુ ંઊઠવાની નથી. અહ; તમારા પગમા ંજ બેસી રહ&શ.’ 

(ઈS�દરાના ંlૂસકાનંો અવાજ સભંળાય છે. દાદા ઘરમાથંી બહાર નીકળ& ઓટલા પર આવે છે. ઈS�દરાનો રડવાનો અવાજ સભંળાય છે. દાદા પગિથયા ંઊતર5 છે અને ઈS�દરાની 

પાસે આવે છે.) 

���� : ‘બેટા ચાલ ઘરમા,ં આમ રડવાથી uુ ંવળવા'ુ ંછે ?’ 

������ : (રડતા ંરડતા)ં ના દાદાm, dુ ંઅહ;થી ઊઠવાની નથી.’ 
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���� : ‘અર5 બેટા ! c ુ ંજ આમ હામ ખોઈ બેસીશ તો બીH'ુ ંuુ ંથશ ે? આખા દા’ડા'ુ ંતe કાઈં ખાgુ ંનથી અને રડ�ા જ ક1ુ� છે. ચAુડ& પણ <ખૂી જ Jઈૂ ગઈ છે. ઊઠ દ&કરા 

! તારો આ વલોપાત મારાથી mરવાતો નથી. ઊઠ.’ 

(ચAુનો અવાજ ઘરમાથંી સભંળાય છે. ભય ને Nદનથી િમિ�ત : ‘મkમી….. ! ઓ મkમી…. ! cુ ંLા ંગઈ મને છોડ&ને ? મને બીક લાગ ેછે. મkમી….ઓ….મkમી….!’) 

���� : ‘ઊઠ બેટા, જો ચAુડ& Hગી ગઈ છે ને રડ5 છે.’ 

������ : ‘ના દાદા…..’ (ચAુનો રડવાનો અવાજ સભંળાય છે.) 

���� : ‘બેટા ઈ�દ&…. ચાલ ઊઠ…. ચAુડ& ક5ટલી ગભરાઈ છે… ઊઠ.’ 

(ઈS�દરા ના….ના… કરતી ઊઠ5 છે. ચAુના રડતા અવાજ તરફ એ ખeચાય છે. તો બીm Gણે એ ચપંક તરફ Vુએ છે. ચAુનો અવાજ આ0યા જ કર5 છે. ઈS�દરા એ અવાજ તરફ 

ખeચાય છે. પાછળ દાદા ધીમ ેધીમે ડગ ભરતા ઘર તરફ Hય છે. એમની લાકડ&નો અવાજ સભંળાય છે. Wકાશ ઓછો થતો Hય છે. jધકાર.) 

[��	 : 3] 

(થોડા 7દવસો પછ&ની એક સવાર. ‘Hગને Hદવા Aૃ(ણ ગોવા{ળયા cજુ િવના ધનેમા ંકોણ Hશે.’ એ પIંyત ગવાતી સભંળાય છે. પખંીઓનો અવાજ અને આછો Wકાશ. ધીમે 

ધીમે �ણૂ* Wકાશ. દફતર સાથે ચAુની બ ેબહ5નપણીઓ Wવેશે છે.) 

�� ��!"-1 : ‘ચAુડ&ને જલદ& nમૂ પાડ. એ હm તયૈાર જ નહ; થઈ હોય. આp ક5ટ[ુ ંબgુ ંમોlુ ંથઈ ગ1ુ ંછે !’ 

�� ��!"-2: ‘ચAુ….! એ….ચAુ ! (ચAુ આવે છે. િપતાન ે�નેહથી �પશQ છે. બહ5નપણીઓ પાસે Hય છે.) લે ચAુડ&, ક�કૂો.’ 

(Dણ ેક�કૂો ખાતી ખાતી, વાતો કરતી કરતી Hય છે. દાદાmનો અવાજ સભંળાય છે. મ7હkન�તોD ગાતા ંગાતા ંએ બહારથી Wવેશે છે. નદ& પરથી �થાન કર&ને આ0યા છે. 

આનદં�વૂ*ક મ7હkન�તોD ગાય છે. +Gૃ પાસે આવી હાથમાનંી લાકડ& +Gૃની ડાળ& પર ભરાવે છે. મ7હkન�તોD'ુ ંરટણ ચા[ ુછે. ભી'ુ ંપ{ંચ1ુ ંનીચોવવાનો અ{ભનય કર5 છે. 

પછ& +Gૃની ડાળ& પર એને Jકુવવાનો અ{ભનય કર5 છે. લાકડ& લઈન ેછગનભાઈના ઘર તરફ Hય છે : ‘અર5 છગન ! આજ'ુ ંછા�ુ ંજરા આપને ભાઈ.’ 

‘હા દાદાm લો.’ એવો સવંાદ jદરથી સભંળાય છે. ઈS�દરા ઘરમાથંી બહાર આવે છે. +Gૃના ?ળૂમા ંહાથમાનંા લોટાથી પાણી ર5ડવાનો અ{ભનય કર5 છે. ચહ5રા પર Wસhતા છે. 

પાણી ર5ડ&ને +Gૃની શાખાઓ તરફ જોઈ રહ5 છે. ?tુૃતાથી �પશ* કર5 છે. દાદા હાથમા ંછા�ુ ંલઈને Wવેશ ેછે.) 

������ : ‘દાદાm ! Vુઓ ! Vુઓ ! ક5વી નાની નાની Aૂંપળો �ટ& છે !’ 

���� : (નmક આવીને Vુએ છે.) ‘હા, બેટા ! ઘણી બધી Aૂંપળો �ટ& છે.’ 

������ : ‘બપોર5 તો અહ; સરસ છાયંો હોય છે.’ 

������ : ‘પણ દાદા કાલ ેબપોર5 એક કાગડો આવીને બેઠો અન ેકા-કા કરવા મડં�ો. પછ& ડાળ& પર એણે તો બે-Dણ વખત ચાચં ઘસી. dુ તો થથર& ગઈ. મe એને nમૂ 

પાડ&ને, તાળ&ઓ પાડ&ને ઉડાડ�ો. પણ ?ઓૂ ઊડ5 જ ન7હ. ફર& એણે ચાચં ઘસી. મારાથી રહ5વા1ુ ંન7હ. કાકંરો લઈને ઉડાડ�ો. થોડ& વાર થઈ ન ેફર& પાછો આવીને બેઠો. કા-કા 

કરતો Hય ને ડાળ& ઉપર ચાચં ઘસતો Hય…. પછ& તો તમાર& લાકડ& લઈન ેજ dુ ંતો ઊભી રહ&.’ 

���� : ‘અર5 બેટા ! આp પરો7ઢયે મને એક િવ{ચD સપ'ુ ંઆ01ુ.ં સપનામા ંચપંક આ0યો.’ 

������ : ‘હw દાદાm ?’ 

���� : ‘પણ ક5વડો ચપંક ખબર છે ? સાવ નાનો-ટ�મુ� ુચાલતો અને નાગો�ગૂો.’ 

������ : (આછ& લ�H સાથે I�મત કર5 છે.) ‘આજ પરો7ઢયે આ01ુ’ંcુ ંદાદાm ?’ 

���� : ‘હા બેટા, dુ ંતો છે ને અહ; Fગણામા ંબેઠો બેઠો છા�ુ ંવાચંતો’તો – Oયા ંમાર& સામ ેઆવીને ઊભો રrો. ‘બા�mુ, બા�mુ !’ સાભંળ&ને મe છા�ુ ંખસેડ�ુ.ં એના હાથની 

?�ુીઓ વાળેલી હતી. ?�ુી iચી કર& ક5’ ક5 બા�mુ ખોલો તો. મe એની ?�ુી ખોલવાનો WયOન કય� પણ Yલેૂ જ ન7હ. dુ ંતો WયOન કયા* જ કsંુ પણ Yલૂ ેજ ન7હ. (ઈS�દરા હસ ે

છે.) પછ& એ [�ુચો હસી પડ�ો. બોZયો : ‘બા�mુ ! �ંક મારો એટલે Yલૂી જશે.’ મe એની જમણી ?�ુીને �ંક માર& અને હથેળ& ખોલી ક5 તરત Yલૂી ગઈ. (ઈS�દરાની Fખો 

ચમક5 છે.) એ હથેળ&મા ંuુ ંહc ુ ંખબર છે ?’ 

������ : (સા�ય*) ‘uુ ંહc ુ ંદાદાm ?’ 

���� : ‘સોનામહોરો.’ 

������ : ‘સોનામહોરો ?’ 

���� : ‘હા… અસલ સોનામહોરો, ચમક ચમક થcુ ંસો'ુ.ં એના હાથમાથંી મe સોનામહોરો લઈ લીધી. પછ& બીH હાથની ?�ુી ખોલવા જતો’તો Oયા ંમાર& Fખ Yલૂી ગઈ. 

ક5+ુ ંિવ{ચD સપ'ુ ં! સોનામહોરો !’ 

������ : ‘dુ ંજ} દાદા, આજ તો ગળ& રોટલી બનાવવાની છે, ચAુ કહ&ને ગઈ છે.’ 

���� : ‘હા, માર& ચAુને �રૂણપોળ& બdુ ભાવ ેછે.’ 

(ઈS�દરા jદર Hય છે, દાદા પાછળ પાછળ Hય છે. યાદ આવતા ંપાછા વળ&ને +Gૃ પર Jકૂવ[ેુ ંપ{ંચ1ુ ંઉતાર&ને ખભે નાખે છે. હથેળ& પર નજર નાખ ેછે. એક Gણ અટક& 
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Hય છે. �વ`ન જોતા હોય તેમ હથેળ&મા ંસોનામહોરો Vુએ છે. એમાથંી બે સેક�ડ પછ& Hગીને જરાક હસીને ઘરમા ંHય છે. ચAુ અન ેએની બહ5નપણીઓ આવ ેછે.) 

�� ��!"-1 : ‘એ ચAુ ! ચાલોને આપણે દોરડા ંAૂદ&એ.’ 


�� : ‘હા ચાલો.’ 

(ચAુ જઈન ેઓટલા ઉપર દફતર ?કૂ5 છે. એ દરિમયાન બhે બહ5નપણીઓ +Gૃની ડાળ&ઓ પર પોતાના ંદફતર લટકાવી દ5 છે. ચAુ દફતર ઓટલા પર ?કૂ&ને આવે છે. Dણ ે

સામસામા ંઊભા ંરહ5 છે.) 


�� : ‘ચલો, ર5ડ& ?’ 

બનેં બહ5નપણીઓ : ‘ર5ડ&.’ 


�� : ‘�ટાટ* .’ 
(Dણ ેજણ એક…બે… Dણ એમ ગણતા ંદોરડા ંAૂદ5 છે. દશ Jધુી ગ�યા પછ& ઝડપથી Aૂદ5 છે.) 

�� ��!"-1 : (અટક&ને) ‘એય તમે લોકોએ તો એકદમ ફા�ટ શN કર& દ&gુ.ં ઊભા રો, ઊભા રો.’ (ચAુ અન ેબહ5નપણીઓ ઊભા ંરહ& Hય છે. ઘરમાથંી ઈS�દરાનો અવાજ 

આવે છે. ‘ચAુ….! jદર આવ તો.’) 


�� : ‘એ આવી મkમી. (બહ5નપણીઓને) એ મારા ંમkમી બોલાવે છે. dુ ંજ} o.ં’ (બh ેબહ5નપણીઓ +Gૃ પર લટકાવેલા ંદફતર ઉતાર5 છે એ તરફ ચAુ'ુ ંaયાન જતા…ં.) 

‘એ…ય તમે તો મારા પ`પા પર દફતર લટકાવી દ&ધા ંછે.’ 

�� ��!"-1 : ‘આ તારા પ`પા છે ?’ 


�� : ‘હા… ક5મ વળ& ?’ 

�� ��!"-2: ‘અર5 આ તો ઝાડ છે.’ 

�� ��!"-1 : ‘હા, આ તો ઝાડ છે. આ તારા પ`પા છે કંઈ ?’ 


�� : ‘હા, આ મારા પ`પા છે. ન7હ પ`પા ?’ 

(ચAુ +Gૃન ેઅઢ5લીને બે હાથથી વળગીને ઊભી રહ5 છે. ચAુના કાન +Gૃને અડતા ંદરબાર&નો આલાપ સભંળાય છે. ચAુના ચહ5રા પર I�મત છે. એની Fખો {બડાય છે અને એ 

સાભંળે છે. એનો કાન +Gૃથી અલગ થતા ંઆલાપ બધં થઈ Hય છે.) 

‘મારા પ`પા ક5+ુ ંસરસ ગાય છે !’ 

�� ��!"-1 : ‘ગાય છે ?’ 


�� : ‘ક5+ુ ંસરસ ! તમે ના સાભં|1ુ ં? (બનં ેમા~ ુહલાવીન ેના પાડ5 છે.) તમાર5 સાભંળ+ુ ંછે ? (બનં ેમા~ુ ંહલાવીન ેહા પાડ5 છે.) લો સાભંળો. (બનેં બહ5નપણીઓ +Gૃને 

અઢ5લીને કાન માડં&ને સાભંળવાનો અ{ભનય કર5 છે. કંઈ સભંળાc ુ ંનથી. બનં ેકાન ખસેડ&ને…) 

�� ��!"$ : ‘અમને તો કાઈં સભંળાc ુ ંનથી….’ 


�� : ‘મને સભંળાય છે ને.’ 

�� ��!"-1 : ‘ચલ, ચલ આપણે મોlુ ંથશે.’ (ચAુ +Gૃન ેઅઢ5લીને ઊભી રહ5 છે.) 

�� ��!"-2 : ‘હા… ચલ ચલ.’ 

(બનં ેHય છે. દરબાર&નો આલાપ સભંળાય છે. ચAુની Fખો બધં થતી Hય છે. ચહ5રા પર I�મત છે. અવાજના તાનમા ં+Gૃ અને ચAુ ધી?ુ ંધી?ુ ં�લી રrા ંછે. Wકાશ ધીમ ે

ધીમે ઓસરતો Hય છે. jધકાર.) 

[��	 : 4] 

(સવારનો સમય છે. ચAુ +Gૃની નીચે અઢ5લીને બેઠ& બઠે& કિવતા ગોખ ેછે. ઈS�દરા માળા � ૂથેં છે. બહારથી દાદા Wવેશ ેછે. ધોિત1ુ,ં ઝ�ભો, બડં& અને માથે કાળ& ટોપી. 

હાથમા ંથેલી છે. ચAુનો અવાજ સાભંળ&ને એ Yશુ થાય છે. �પૂક&દ&થી એ ચAુની નmક જઈ, પાછળથી લાકડ& લાબંી કર&ને ચAુના કાનને અડકાડ5 છે. ચAુ ચમક&ને Vુએ છે તો 

દાદાm. દાદાm હસી પડ5 છે.) 


�� : ‘દાદાm…. dુ ંતો બી ગઈ.’ 

(દાદા હસે છે. ઝાડની નીચે પડ5લી Yરુશી પર બેસ ેછે. ટોપી ઉતાર&ને ખોળામા ં?કૂ5 છે.) 

���� : ‘ચAુ બેટા ! જરા આમ આવ તો.’ 

(ચAુ દાદા પાસ ેHય છે. દાદા બડં&ના jદરના ગજવામાથંી કuુકં કાઢ&ને…..) 

‘જો આ uુ ંછે ?’ 


�� : ‘ફોટો છે દાદા. લાવો, લાવો મને જોવા દો. દાદાm આ તમે છો. આ મkમી છે. આ વચમા ંdુ ંઅને આ પ`પા છે. (ઈS�દરા ઊભી થઈને હષ*થી નmક આવે છે.) 



 

 
ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 6 

������ : ‘લાવ તો ચAુ મન ેજોવા દ5 તો ફોટો. (ચAુના હાથમાથંી ફોટો લે છે.) અર5 વાહ ! દાદાm ક5ટલો સરસ પડ�ો છે ! અર5 ચAુ, તારો તો એકદમ સરસ ફોટો આ0યો 

છે.’ 


�� : ‘તે આવે જ ને. પેલા ફોટો પાડનાર આ0યા’તા એમની પાસે ક5વો ફાઈન ક�મેરો હતો !’ 

������ : ‘દાદાm, પેલા ચેક'ુ ંuુ ંથ1ુ ં?’ 

���� : ‘બૅ�કમા ંભર& દ&ધો હમણા.ં ચAુ બેટા આ થેલી લઈ H jદર. તાર5 માટ5 હલવો લા0યો o.ં તને બdુ ભાવે છે ને ?’ 


�� : ‘બdુ જ ભાવે છે દાદાm. લાવો, લાવો.’ (ઝડપથી થેલીને લઈન ેHય છે.) 

���� : ‘અર5 ચAુ ઊભી ર5’ ઊભી ર5’ આ ખર& વ�c ુતો રહ& જ ગઈ. 

(બડં&ના ગજવામાથંી કuુ ંકાઢ&ન ેબતાવવાનો અ{ભનય) 

‘જો આ uુ ંછે ?’ 


�� : ‘દાદાm ! આ તો 7ટ7કટો છે. કઈ 7ફZમની છે ?’ 

����: ‘દો HJસૂ.’ 


�� : ‘ઓહ દાદાm ! બdુ મH પડશે. Lાર5 જવા'ુ ંછે ?’ 

���� : ‘રિવવાર5 બેટા.’ 

������ : ‘દાદા, તમે બે જણ જવાના છો ?’ 

���� : ‘હોય બેટા ? Dણ 7ટ7કટ લા0યો o.ં તાર5 પણ આવવા'ુ ંછે.’ 


�� : ‘પણ દાદાm, આ વખતે તમાર5 મને આઈસ�&મ ખવરાવવો પડશે.’ 

���� : ‘હા હા બેટા ! આઈ��&મ ખવડાવીશ.’ 


�� : ‘બdુ જ હx દાદાm ?’ 

���� : ‘અર5 તાર& સામે આઈસ�&મનો પહાડ જ ઊભો કર& દઈશ. તાર5 ખાવો હોય એટલો ખાpને.’ 


�� : ‘બdુ જ મH આવશે દાદાm.’ 

���� : ‘પણ શરદ& થઈ જશે તો-?’ 


�� : ‘ન7હ થાય દાદાm.’ 

���� : ‘સાsંુ Hવ, થેલી લઈ Hવ jદર.’ 

������ : ‘ચAુ, આ માળા ને �લ પણ jદર લેતી H.’ 

(ઈS�દરા �લની થાળ& ચAુને આપવાનો અ{ભનય કર5 છે. ચAુ બgુ ંલઈને jદર Hય છે.) 

���� : ‘સવાર5 કોઈ આ01ુ’ંcુ ંબેટા ?’ 

������ : ‘ના દાદા. આજ તો કોઈ નથી આ01ુ.ં િનરાતં છે. લોકો એટલા બધા જોવા માટ5 આવે છે ક5 થાક& જવાય છે. પણ દાદાm આપણને તો સારા એવા પૈસા મ|યા, 

ન7હ ?’ 

���� : ‘તે મળે જ ને ! આ કાઈં pવા તેવા સમાચાર છે ! િવ�મા ંઆ તો પે’લો બનાવ છે માણસ ઝાડ થઈ જવાનો. j�ેm છાપાવંાળાએ ખાલી ફોટા પાડ�ા અને એના 

W�ોના આપણે જવાબ આ`યા એમા ંફટ ચેક આપી દ&ધો.’ 

������ : ‘અને દાદાm, પેલા 7દZહ&થી આ0યા’તા બટકા ને Hડા……’ 

���� : ‘પેલી ગોર& છોકર&ની સાથે.’ 

������ : ‘હા… એમણે પણ ખા�સા……’ 

���� : ‘તે આપે જ ને. આ કાઈં pવો તેવો બનાવ છે ?’ 

������ : ‘દાદાm, dુ ંતો બહાર H} o ંને તે બધા જ મન ે�છૂ�છૂ કર5 છે.’ 

���� : ‘અર5 બેટા, આ તો ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન p કંઈ કર5 છે તે સારા માટ5 જ કર5 છે.’ 
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(એક 1વુતી Wવેશ ેછે.) 

%�&'" : ‘એyસ�ઝૂ મી ! િમ. પડં�ા અહ; રહ5 છે ?’ 

������ : ‘દાદાm !’ 

���� : ‘હા. આવો આવો. બેસો, dુ ંજ પડં�ા o.ં’ 

(આગcંકુ 1વુતી દાદાની પાસે પડ5લી Yરુશી પર બેસે છે. પસ*માથંી કાડ* કાઢ& આપે છે.) 

%�&'" : ‘આઈ એમ િમસ દાNવાલા. dુ ંવZડ* મગેેઝીનની 7રWેઝે�ટ57ટવ o.ં dુ ંમા'ુ ંo ંઆપને Oયા ંજ માણસમાથંી �& બની જવાનો અજબ બનાવ……’ 

���� : ‘હા…હા…. માર5 Oયા ંજ. આ Vુઓ મારો ચપંક. (િમસ દાNવાલા ચપંક તરફ Vુએ છે અને આ�ય*થી ચ7કત થઈ Hય છે.) 

()* ��+&�,� : ‘ઓહ… હાઉ વ�ડર�લ ! તમારા એ સન થાય ?’ 

���� : ‘હા બહ5ન, એ મારો દ&કરો છે અને આ મારા દ&કરાની વdુ છે.’ 

(ઈS�દરા હાથ જોડ&ને નમ�કાર કર5 છે.) 

()* ��+&�,� : ‘ઓહ ! નમ�તે, તમે મન ેઆ પ7રવત*નની �ટોર& કહ5શો ?’ 

���� : ‘હા….હા…. ક5મ નહ;.’ 

()* ��+&�,� : (નોટnકુ અને પેન કાઢવાનો તથા લખવાનો અ{ભનય કર5 છે.) ‘એક િમિનટ `લીઝ, હા હવે બોલો.’ 

������ : ‘Hણે એમ બ�1ુ ંક5 એક 7દવસ…..’ 

()* ��+&�,� : ‘તાર&ખ કહ5શો ?’ 

������ : ‘તાર&ખ…….’ 

���� : ‘12મી ઓગ�ટ, પણ િમસ દાNવાલા, તમાર5 આ બધી િવગતની શી જNર છે ?’ 

()* ��+&�,� : ‘વZડ* મેગેઝીન’મા ંઆ આખી �ટોર& ફોટો�ાફ સાથ ેઅમે રVૂ કર&uુ.ં મૉ�ટ પૉ`1લુર મેગેઝીન છે. એની આખા જગતમા ંથઈને પચાસ લાખ કૉપીઓ 

વેચાય છે. એ લોકોએ આ બાબતમા ં�પેqયલ લેખ તૈયાર કરવા'ુ ંમને ક�ુ ંછે.’ 

���� : ‘એમ વાત છે ? પણ બહ5ન, એ+ુ ંછે ન ેક5 આજ Jધુીમા ંp કોઈ �1ઝુપપેરવાળા આ0યા છે એમણે આ માટ5 કંઈ ને કંઈ…… (j�ઠૂા-ત�નીથી ‘પૈસા’નો સકં5ત કર5 છે.) 

()* ��+&�,� : ‘ઓહ ! dુ ંસમm ગઈ. 1 ૂનીડ નોટ વર&, િમ�ટર પડં�ા. Vુઓ આ �ટોર& માટ5 અને થોડા ફોટો�ા�સ માટ5 dુ ંતમને હમણા ંજ ફાઈવ થાઉઝ�ડનો, આઈ 

િમન પાચં હHર ડૉલરનો ચેક આપી દ} oં.’ 

���� : ‘પાચં હHર…..’ 

()* ��+&�,� : ‘યસ, ફાઈવ થાઉઝ�ડ ડૉલર, અમે7રકન ડૉલર, અને બીm વાત, થોડા 7દવસોમા ંજ અમારા ટ5{લિવઝનના Wોડ�સૂર આવવાના છે. એક 7ફZમ લેવાનો 

પણ અમારો `લૅન છે. એ વખતે તમને બીm મોટ& રકમ…..’ 

���� : ‘બરાબર છે, થe� ૂિમસ દાNવાલા. ચાલો dુ ંતમન ેઆખી વાત િવગતવાર કdુ.ં (ઊભા થાય છે.) Vુઓ, બારમી ઑગ�ટની સવારની આ વાત છે. એ 7દવસે ધોધમાર 

વરસાદ પડતો હતો. અમાર& ચAુડ&, આ ચપંકની દ&કર& વરસાદમા ંનહાતી હતી….’ 

������ : ‘ચAુ….! ચAુ બેટા….!’ (ચAુ આવે છે.) 

���� : ‘આ રહ& માર& ચAુડ&. ચAુ આમ આવ બેટ&. આ ચAુડ& ભાર5 તોફાની છે. એ વરસાદમા ંનહાતી’તી Oયા ંવળ& મારા ચપંકન ેપરાણે નહાવા ખeચી ગઈ. અને આ ચપંક 

પણ…..’ 

()* ��+&�,� : (ચપંક તરફ aયાન જતા)ં માફ કરજો. ઈફ 1 ુડૉ�ટ માઈ�ડ. આ ફાઈન વેધરમા ંથોડા ફોટો�ા�સ લઈ લ}. પછ& િનરાતેં તમે મને �ટોર& લખાવજો.’ 

���� : ‘હા….હા….. બરાબર છે. સરસ તડકો છે એટલે ફોટા બરાબર પડશે.’ 

(િમસ દાNવાલા નોટnકુ Yરુશી પર ?કૂ& ક�મરેા ઉઠાવવાનો, ખોલવાનો અને ફોટા પાડવાનો અ{ભનય કર5 છે. થોડા ફોટો�ા�સ લીધા પછ& એ ક�મેરા ?કૂવા Hય છે Oયા…ં..) 

������ : ‘બહ5ન ! મને કહ5તા ંજરા સકંોચ થાય છે. પણ તમ ેઅમારો એક �પૂ ફોટો ન પાડો ?’ 

()* ��+&�,� : ‘ઓહ ! યસ, યસ એ તો Yબૂ જ જNર& છે. સાsંુ થ1ુ ંતમે મને ક�ુ.ં ચાલો દાદાm, તમે આવી Hઓને.’ 

(બધા ંબરાબર ગોઠવાઈ Hય છે. એક બાVુ ઈS�દરા +Gૃની પાસે ઊભી રહ5 છે. બીm બાVુ દાદા ઊભા રહ5 છે. નીચે ચીAુ બેસી Hય છે.) 

������ : ‘બહ5ન ! dુ ંજરા સાડ& બદલી નાYુ ં?’ 
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()* ��+&�,� : ‘નહ;, નહ; કશી જNર નથી. ડાક*  કલરની છે. એટલ ેસરસ આવશે. જરા �માઈલ કરો. dુ ંર5ડ& કdુ ંએટલે I�થર થઈ જજો.’ 

���� : ‘એક િમિનટ…જરા….’ 

(દાદા Fખ પરના ંચqમા ંઉતાર& ઝ�ભાની ચાળથી કાચ સાફ કર5 છે. પછ& પહ5ર& લે છે અન ેચહ5રા પર I�મત લાવીને I�થર થઈ Hય છે.) 

()* ��+&�,� : ‘ચાલો ર5ડ&…. (બે સેકંડ પછ& ચાપં દબાવે છે.) એમ જ રહ5જો `લીઝ. ખસશો નહ;. (બીm સાઈડમાથંી બીજો �નૅપ લઈ લે છે.) ઓ.ક5. થe�.ૂ’ 

������ : ‘બહ5ન ! મારો એક આઈ7ડયા છે ફોટો પડાવવાનો, કdુ ં?’ 

()* ��+&�,� : ‘હા, કહોને.’ 

������ : ‘dુ ંરોજ એમને પાણી પા} o.ં એક ફોટો�ાફ આ ર&તે dુ ંપાણી ર5ડતી હો} એવો.’ 

()* ��+&�,� : ‘ઓહ ! ઈ�સ એ વ�ડર�લ આઈ7ડયા. ચાલો, આવો આવો.’ 

(ઈS�દરા ઘરમાથંી પાણીનો લોટો લાવવાનો અને +Gૃ પાસે આવીન,ે નમીને પાણી પાવાનો અ{ભનય કર5 છે.) જરાક બાVુમા…ં. આ સાઈડમા.ં (ઈS�દરા બાVુમા ંકહ5વા Wમાણે 

ગોઠવાય છે. માથાનો છેડો ખસી Hય છે. એટલ ેહાથમાનંો લોટો નીચે ?કૂવાનો અ{ભનય કર5 છે. પછ& માથાનો છેડો સરખો કર5 છે. મx પર I�મત છે. દS(ટ iચી. િમસ દાNવાલા 

ચાપં દબાવે છે.) થે�� ૂ! ચાલો હવે મન ે�ટોર& કહો અને બીVુ,ં મને તમારા �Dુના Vૂના ફોટો�ા�સ હોય તો તે પણ જોઈશે.’ 

���� : ‘હા હા છે. ચપંક5 મે7�કની પર&Gા પાસ કર5લી Oયાર5 પડાવેલો ફોટો છે.’ 

������ : ‘અને અમારા બનેંનો સાથ ેપડાવેલો ફોટો પણ છે.’ 

()* ��+&�,� : ‘ઓહ સરસ, ચાલો હવે મન ેકંપ{લટ �ટોર& કહો. (નોટnકૂ કાઢ&ન ેપને ખોલીને લખવાનો અ{ભનય.) 

���� : ‘હા સાભંળો. તે 7દવસે આ ચAુડ& વરસાદમા ંનહાતી હતી. પણ મારા ચપંકને પરાણે ખeચી ગઈ. ?ળેૂ મારા ચપંકનો શરદ&નો કોઠો અને ચAુડ&ની સાથે Yબૂ નાrો. 

હવે પછ& એ+ુ ંબ�1ુ ંબહ5ન ક5 ચપંક આ Fગણામા ંઅહ; ઊભો ઊભો નહાતો હતો Oયા ંઅચાનક એના પગ જમીનમા ંચxટ& ગયા, સ�જડ થઈ ગયા ને એ ઝાડ બની ગયો.’ 

(દાદા હસે છે અને હાથ iચા કર5 છે. હા�ય અટક& Hય છે અને હાથ I�થર થઈ Hય છે. એક સેક�ડ 7�ઝ થયા પછ& તરત jધકાર) 

[��	 : 5] 

(ઘરના ઓટલા પર, પગિથયા પર દાદા, ઈS�દરા અને ચAુ ઊભા ંછે.) 

������ : ‘અને દાદાm ! મોટા Nમમા ંટાઈZસ પેલી આપણ ેપસદં કર& હતી મોટ& 7ડઝાઈનની એ જ નાખવાની છે ને ?’ 

���� : ‘હા બેટા.’ 

������ : ‘અને રસોડામા ંમાર5 આમ ઊ<ુ ં�ટ5S�ડ�ગ 7કચન જોઈએ.’ 

���� : ‘હા….હા….. ઊ<ુ ંરસોlુ ંજ બનાવuુ ંઅને આપણી ચAુડ& માટ5 એક વાચંવાનો નાનો Nમ પણ બનશે. (એU�જિનયર મVૂર સાથે Wવશેે છે.) 

એU�જિનયર : ‘નમ�તે દાદાm ! નમ�તે બહ5ન !’ 

���� : ‘લો આ0યા, એU�જિનયર.’ 

-.�/(�	� : ‘લો બહ5ન આ Wમાણનેો આપણો `લાન છે. મVૂંર થઈ ગયો છે. (ઈS�દરાના હાથમા ં`લાન આપે છે. ઈS�દરા પગિથયા ંઊતર&ને નીચે આવે છે. ઈS�દરાના 

હાથમાથંી ચAુ `લાન લઈને Vુએ છે.) ‘દાદાm ! આપણે આજથી કામ શN કર& દઈએ છ&એ. (મVૂરન)ે Vુઓ અહ;થી આ Wમાણે વીશ �ટ લબંાઈ'ુ ંખોદકામ કરવા'ુ ંછે. Oયાથંી 

આ Wમાણે બાર �ટ'ુ ંઅને (ઈS�દરાને) બહ5ન ! આ ઝાડ વ�ચે આવે છે….’ 

������ : ‘કાપી નાખો.’ 

-.�/(�	� : (મVૂરને) એમ કરો. પહ5લા ંવ�ચેથી આ ઝાડ tૂર કરો.’ 

(મVૂર Aુહાડ&થી +Gૃ પર ઘા મારવા Hય છે Oયા ંચAુ દોડ&ને ‘પ`પા……’ એમ ચીસ પાડતી આવે છે. મVૂરને ધ�ો માર&ને એ +Gૃને વળગી પડ5 છે. ઈS�દરા એને સમHવી 

ફોસલાવીને પરાણે +Gૃ પરથી ખeચે છે. અને Oયાથંી tૂર લઈ Hય છે. ચAુ ઈS�દરાની છાતીમા ંમા~ુ ંદબાવી ‘ના….ના….’ કરતી lૂસકા ંભર5 છે.’ મVૂર +Gૃ પર Aુહાડ&ના ઘા શN 

કર5 છે. તોડ&નો આલાપ સભંળાય છે. Aુહાડ&ના ઘા સાથે +Gૃ અને આલાપ હચમચે છે. ચોથા ઘા પછ& ધીમે ધીમે jધકાર. jધકારમા ંપણ બીH બે ઘા અને આલાપ સભંળાય 

છે.) 

(પડદો પડ5 છે.) 

 


