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પ્રાસ્તવિક 

નીલમબેન દોશીન ું નામ ગ જરાતી િાચકો માટે જરાય અજાણ્ ું નથી. સુંદેશ, જનસત્તા 
જેિા િતતમાનપત્રો, સ્ત્રી જેિા સામવયકમાું વનયવમતપણે તમેની કટાર પ્રગટ થાય છે. 
જેની અનેક આવવૃત્તઓ થઈ ચકૂી છે તથા અંગ્રેજીમાું જેન ું ભાષાુંતર પણ થ્ ું છે તિેા 
સ ુંદર પ સ્તક ‘દીકરી મારી દોસ્ત..’ના તેઓ લેખિકા છે. એ વસિાય પણ નિખલકાસુંગ્રહ, 
બાળનાટકસુંગ્રહ તથા નિલકથા તમેણે આપ્યા છે. હ ુંફાળી અને લાગણી તરબોળ કલમ 
તથા સુંબુંધોના અિનિા પાસાઓને અખભવ્યક્ત કરિાની તમેની આગિી પદ્ધવતને લીધ ે

િાચકોની પ્રસુંશા અને સ્નેહ તમેને ભારોભાર મળ્યા છે. 
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અક્ષરનાદને બાળનાટકોન ું આ પ રસ્કૃત સ ુંદર પ સ્તક વન:શ લ્ક 

ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ કરિાની પરિાનગી આપિા બદલ 

શ્રી નીલમબેન દોશીનો ખબૂ ખબૂ આભાર. 
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લોહીનો રંગ... 
પાત્રો: 
તન શ્રી  ઉંમર દસ િરસની.  
ખ શ્બ   તન શ્રીની બહને..ઉંમર બાર િરસની. (ઘરમાું બધા તન  કહ ેછે.) 
દાદીમા  પાુંસઠ િરસની આસપાસના  
મીરાબહને તન શ્રી, ખ શ્બ ની મમ્મી..  
મુંથનભાઇ તન શ્રી અને ખ શ્બ ના પપ્પા. 
મોંઘી   ઉંમર બારની આસપાસની...ખ શ્બ ની બહનેપણી 
સ્થળ:  ઉચ્ચ મધ્યમ િગતન ું ઘર. (પડદો ખલૂે છે ત્યારે દાદીમા મુંદદર સામે 
પજૂા કરતાું દેિાય છે. ઘુંટડી િગાડે છે. દીિો પ્રગટી રહ્યો છે. અગરબત્તી જલી રહી છે. )  
તન શ્રી (દોડતી આિે છે. ) હેં દાદીમા, પજૂા પરૂી થઇ કે ?  

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 6 

 

http://aksharnaad.com 

દાદીમા:  તને તો બસ..દાદીમાની પજૂા પરૂી થિાની જ ઉતાિળ હોય છે. 
પ્રસાદની ભગત છે ત  ું તો લ,ે પહલેાું મારા ઠાકોરજીને પગે લાગ પછી પ્રસાદ મળે 
સમજી?  
તન :  (ભગિાનને નમન કરે છે. ) દાદીમા,  લાિો પ્રસાદ. 
ખ શ્બ :  (અંદરથી આિે છે.) અને તન , આજે તો પ્રસાદ પણ તારો ફેિરીટ છે. 
તન :  એટલે કે મલાઇનો મેસ  બ બન્યો છે..આજે ભગિાન માટે. િાહ..! મજા 
આિી ગઇ. દાદી, જલ્દી....પ્લીઝ.. 
ખ શ્બ :  દાદીમા, આ તમારા ઠાકોરજી આમ તો અમને બહ ું ગમે હોં. બહ ું સારા. 
આપણને ભાિતો હોય એ જ પ્રસાદ પાછો ઠાકોરજીને ભાિે. એટલે આપણને જલસા પડી 
જાય. 
તન :  એ તો દાદીમાને જે ભાિત  ું હોય...અને જે િાિાન ું  મન થ્ ું  હોય ને 
તે જ ભગિાનને પણ િાિાન ું મન થાય હોં. સાચ ુંને દાદીમા ? ( હસે છે. ) 
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દાદીમા:  ( કૃવત્રમ ગ સ્સાથી ) મારી મશ્કરી કરે છે ? 
તન :  ના, રે, પણ હેં દાદીમા,  સાિ સાચ ું કહો..મારી િાત સાચી છે ને ? 
કાલે તમારા લાલાને મગજના લાડ  િાિાન ું મન થશે. બરાબરને ? દાદી, લાલાને પણ  
તમારી જેમ શીરો કયારેય ન ભાિે. િર ુંને ? ( બુંને બહનેો િડિડાટ હસે છે. )  
દાદીમા:  એ ય, ખચબાિલી થતી જાિ બુંને.  
ખ શ્બ :  હેં દાદીમા, તમારા લાલાને કયારેય બટેટાિડા, પીઝા,  મેગી, બગતર , 
પાઉંભાજી... એવ ું બધ ું િાિાન ું મન ન થાય કયારેય ? 
દાદીમા:  એય છોડીઓ.. હિે બસ હોં. બહ  થ્ ું.. હ ું બોલતી નથી એટલે બે ય 
જણીઓ માથે ચડી છે.  
તન :  હેં દાદીમા, અમે તમારા માથા ઉપર કયાું ચડયા છીએ ?  
મમ્મી:  (અંદરથી આિે છે.) શ ું હરેાન કરો છો બુંને દાદીમાને ? ..જાિ  
સ્કૂલનો સમય થઇ ગયો છે. મોડ ું થશે. 
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બુંને:  બાય..દાદીમા..બાય મમ્મી...  
દાદીમા:  એ બાય ને હાય િાળી....જે શ્રીકૃષ્ણ કહ ેજે શ્રીકૃષ્ણ... ( મમ્મીને ) 
મીરા, આ બુંને છોકરીઓ હમણાું બહ ું બગડી ગઇ છે હોં. 
મમ્મી:  બા, એ તો તમારી માયા છે બુંનનેે એટલે તમારી સાથે મજાક કયાત કરે 
છે.  
દાદીમા:  એ તો સાચ ું..પણ ગમે તમે તો  યે છોકરી્ ુંની જાત છે. છોકરો હોત 
તો જ દી િાત હતી. હ ેભગિાન..હ ેમારા િાલા, એક છોકરો આલ્યો હોત તો ? 
પપ્પા:  (બહારથી આિે છે. દાદીમાના છેલ્લા િાકયો સાુંભળે છે.) શ ું બા, તમે 
યે પાછી તમારી એ જ જૂની રેકોડત ચાલ  કરી ? અમે  તમને કેટલીિાર પ્રેમથી  
સમજાવ્્ ું.. કે આ જમાનામાું છોકરો અને છોકરી બુંને સરિા જ છે. 
દાદીમા:  સરખ ું શને  ું િળી ? છોકરો ઇ છોકરો.  
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મુંથનભાઇ: બા, બાજ િાળા ચુંપાબહનેનો છોકરો જ ઓ છો ને ? છે જરાયે શાુંવત? 
રોજ કેિો  હરેાન કરે છે મા બાપ ન?ે અને હિે ઓ વધૃ્ધાશ્રમમાું મકૂિા જિાની િાત કરે 
છે. તને તો બધી િબર છે જ ન?ે (દાદીમા કુંઇ બોલતા નથી) 
મમ્મી:   જિા દો.. બાને ગળે એ િાત ઉતારિી સહલેી નથી. સદીઓના 
સુંસ્કાર એમ કુંઇ થોડા છૂટી જિાના છે? એને માટે હજ  સમય લાગશે. 
પપ્પા:  સાિ સાચી િાત છે. ક્ાુંવત આિતાું તો પેઢીઓ નીકળી જાય. 
વિચારધારા બદલાતા સમય તો લાગે જ ન?ે 
દાદીમા:  મીરા, લાિ, મારો દૂધનો લોટો... મારે મુંદદરે જિાન ું મોડ ું થાય છે. 
મહાદેિને દૂધ ચડાિી આવ ું. 
મમ્મી:  (જરા અચકાય છે) બા, િાત એમ છે કે.... 
દાદીમા:  િાત શ ું છે? શ ું થ્ ું? ઠીક... િાત   પછી.. પહલેાું હ ું મ ુંદદરે જતી આવ ું. 
લાિ દૂધ.. 
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મમ્મી:  બા, આજે આપણી કામિાળીનો નાનો દીકરો તનેી સાથે આવ્યો 
હતો.અને ભખૂ્યો થયો હતો.. અને તનેે ઠીક નહોત  ું. તે રડતો હતો..... 
દાદીમા:  તે એન ું શ ું છે? અત્યારે એની શી લપ માુંડી છે? 
પપ્પા:  એિડો નાનો છોકરો બીજ ું કુંઇ તો િાઇ શકે નહીં..એટલે પછી એ જ દ ું 
રાિેલ દૂધ આજે એ નાના, ભખૂ્યા છોકરાને પીિડાિી દીધ ું. 
દાદીમા:  હેં? (ગ સ્સામાું) અરે, મારા મહાદેિજીન ું દૂધ એ છોકરાને પીિડાિી 
દીધ ું? જરાયે શરમ ન આિી? પાપ લાગશે પાપ... 
પપ્પા:  કુંઇ િોટ ું કામ થોડ ું ક્ ું છે તે શરમ આિ?ે અને પાપ  શને  ું? ઘરમાું  
બીજ ું દૂધ હત  ું નહીં. આજે િલાસ થઇ ગ્ ું હત  ું.. તે એને પીિડાિી દીધ ું. બા તારા 
મહાદેિજીને તો તારા જેિા બીજા  કેટલાયે ભક્તો પીિડાિે છે.. આજે એક નાના 
છોકરાને પીિડાવ્્ ું  તો એમાું િોટ ું શ ું ક્ ું? 
દાદીમા:  શ ું િોટ ું ક્ ું એટલ?ે બધ ું િોટ ું જ થ્ ું છે. 
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મમ્મી:  બા. જનસિેા એ જ સાચી પ્રભ સેિા છે ને ? આજે જીિતા લાલા ને 
પીિડાવ્્ ું.. એમ માની લો. 
પપ્પા:  બા, સાિ સાચ ું કહ ું તો મારી દ્રષ્ષ્ટએ તો આજે તાર ું દૂધ સાચા અથતમાું  
ઇશ્વરને પહોંચ્્ ું. 
દાદીમા:  મને તમારી એ બધી સ ધરેલી િાત  માું કુંઇ સમજણ ન પડે. હ ું તો 
બસ... એટલ ું જાણ ું કે આજે મારા ભગિાનન ું દૂધ પલેા છોકરાને પીિડાિીને તેં સાર ું 
નથી ક્ ું. 
પપ્પા:  બા, જમાના પ્રમાણે...સમય પ્રમાણે  બદલાઇએ તો એમાું િોટ ું શ ું છે ? 
મારા દાદીમા એટલે કે તારા સાસ  કરતા હતા એ બધ ું ત  ું કરે છે ?  કરી શકે છે ? અને 
ત  ું જ અમને કહતેી નહોતી કે આ તારા દાદીમા કુંઇ સમજે નહીં. અને એના જૂનિાણી 
રીતદરિાજો ચાલ  રાિે. ભલૂી ગઇ? (હસે છે) અને આજે અમે અમારા છોકરાઓને કહીએ 
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છીએ કે દાદીમા જૂનિાણી વિચારના છે. બની શકે કાલે અમારા છોકરાઓ તેના પછીની 
પેઢીને અમારા વિશે એ જ િાત કહ.ે 
મમ્મી:  સમય જતાું સ ુંજોગો બદલાય છે, મલૂ્યો બદલાય છે. કાલે જે સાચ ું 
હત  ું..એ આજે પણ સાચ ું જ છે એમ કેમ કહી શકાય? દેશ કાળની પદરસ્સ્થવત મ જબ..તે 
સમયની જરૂદરયાત મ જબ સ્થાપલે નીવત વનયમો સમયની માગ પ્રમાણે બદલાતા જ રહ ે
અને બદલાિા જ જોઇએ ન?ે 
દાદીમા:  હા, હા, ત  ું યે બાકી રહી ગઇ હતી..તે બોલી લે. ભાષણ કરી લે. પછી 
કાલે આ છોકરી્ ું યે બોલશે. 
પપ્પા:  બા, એના જમાના પ્રમાણે છોકરીઓ પણ બોલશે. એને કોઇ રોકી 
શકિાના નથી. પદરિતતન તો સમયની સાથે આિત  ું  જ રહ્ ું છે.. અને આિત ું જ રહશેે. 
આપણને ગમે કે નહીં.. સ્િીકારીએ  કે નહીં.. સમય મ જબ જાતને બદલીએ કે નહીં..એ  
બધ ું વ્યસ્ક્તગત છે. િેર..! જિા દે. બા, હકીકતે હ ું તો આજે ભખૂ્યા છોકરાએ દૂધ પીધ ું... 
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ને તનેી મા જે રીતે ખ શ થઇ..તે જોઇને મને તો એક વિચાર એિો આવ્યો કે કાલથી 
બાને કહીશ કે આજથી ત  ું મ ુંદદરે દૂધ લઇને જજે. તમેાુંથી તારી શ્રધ્ધા માટે બે ટીપાું 
દૂધનો પ્રતીક તરીકે અખભષેક કરજે. અને બાકી બચેલ ું દૂધ ઘેર લાિીને પ્રસાદ તરીકે 
તારી જાતે જ આ ગરીબ બાઇને તેના નાના છોકરા માટે આપી દેજે. આમે ય તે તો 
આપણ ું બધ ું કામ  કેવ  ું સરસ રીતે કરે છે. તનેા આશીિાતદ મળશે... પણ તારે ગળે િાત 
ઉતરે તો જ... તારે અમારે લીધે કુંઇ કરવ ું પડે.. એ મને ન ગમે. 
દાદીમા:  પણ બધા એવ ું  કરિા માુંડે તો તો કોઇ ભગિાનને દૂધ જ ન ચડાિે. 
મમ્મી:  તો એનાથી ર ડ ું બીજ ું શ ું? એમાું શ ું િાુંધો આિ?ે ભગિાનને ઘરે થોડી 
દૂધની તાણ છે? કે આપણે દૂધ આપીએ તો જ ભગિાન ને મળે? આપણે એને 
આપિાિાળા કોણ? અને ગરીબને પીિડાિો એ ભગિાનને પહોંચે જ. બા, તમે જ તો 
કહો છે.. કે મારો લાલો તો ભાિનાનો ભખૂ્યો છે. આ બાળકો ઇશ્વરના જ સુંતાન 
કહિેાયન?ે 
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દાદીમા:  (િાત થોડી ગળે ઉતરતી હોય તે રીત)ે હા, લાગે છે.. તારી િાત તો 
સાચી છે. મારા િાલાને થોડી કોઇ િાતની િોટ છે? 
પપ્પા:  (ઉત્સાહથી) બા, એ જ તો તને સમજાિિાનો પ્રયત્ન હ ું કર ું છું. ઇશ્વર 
તો સિતશસ્ક્તમાન છે. એને જે જરૂર હશે તે મેળિી જ શકે છે.. હા, ગરીબ બાળકોને 
આપણે આપીએ તો જ પહોંચે. 
મમ્મી:  અને આપણા દ્વારા ભગિાન જ એમને અપાિતો હશે ને? કતાત હતાત 
તો એ છે. નરવસિંહ મહતેાન ું ભજન તો બા, તમે રોજ ગાિ છો ને ? “હ ું કર ું, હ ું કર ું એ જ 
અજ્ઞાનતા.... શકટનો ભાર જયમ શ્વાન તાણે...” ઇશ્વરની ઇચ્છા વિના તણિલ ું યે ન 
હલે...એ બધી િાત તો તમે જ કરો છો. શ ું એ બધ ું ફકત બોલિા માટે જ? 
દાદીમા:  (મ ૂુંઝાઇને) મને તો કુંઇ િબર નથી પડતી. આમ તો તમારી િાત  
સાચી લાગે છે. પણ.... 
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પપ્પા:  પણ િરસોની જે આદત હોય તે છૂટતા.. નિા વિચારને અપનાિતા 
િાર તો લાગે જ ન?ે બા, એમાું તારો જરાયે િાુંક નથી. તને જે યોગ્ય લાગે એ જ કરજે. 
અમે તો િાલી અમને જે લાગે છે એ િાત કરી. બાકી માન ું દદલ દ ભાિીને અમારે કુંઇ 
સ ધારા કરિાની  જરૂર નથી. 
દાદીમા:  હ ું મારી રીતે બે દદિસ વિચાર કરીશ. મારો િાલો જ મને સાચો રસ્તો 
બતાિશે. પણ મને લાગે જ છે કે તમારી િાત તો સાચી છે. વિચારિા જેિી છે. 
મમ્મી:  બસ.. બા, અમારે માટે તો એટલ ું યે બસ છે. 
(ત્યાું તન  અને ખ શ્બ  દોડતા આિે છે.) 
તન :  (મોટેથી દાદીમાના કાનમાું બમૂ પાડે છે.)  દાદીમા..... 
દાદીમા:  (એકદમ ચમકીને) અરે.. આિી ગયા તમ?ે કેમ આજે િહલેા? 
ખ શ્બ :  ભલૂી ગયા? આજે શવનિાર.. અડધો દદિસ...! 
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દાદીમા:  હા, હ ું તો સાિ ભલૂી ગઇ. અને મારે તો આજે મુંદદરે જિાન ું પણ રહી 
જ ગ્ ું. િાતોમાું જ િિત િીતી ગયો. 
મમ્મી:  ચાલો, હ ું યે હિે રસોડામાું જાઉં. 
પપ્પા:  હા, મારે પણ ઘણ ું કામ બાકી છે. (મમ્મી, પપ્પા બુંને અંદર જાય છે.) 
(તન  અને ખ શ્બ ની સાથે એક છોકરી આિી છે તેની પર અચાનક દાદીમાન ું ધ્યાન જાય 
છે. દાદીમા તનેે નીરિી રહ ેછે.) 
દાદીમા:  અરે, તન , ખ શ્બ ..આ તમારી સાથે કોણ છે? 
ખ શ્બ :  અમારી બહનેપણી છે દાદીમા. 
દાદીમા:  (ધ્યાનથી છોકરીને નીરિે છે.) પહલેાું તો આને જોઇ નથી કયારેય. શ ું 
નામ આન ું?  
તન :  મોંઘી. 
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ખ શ્બ :  જરાયે સસ્તી નહીં... એિી મોંઘી... (હસે છે.) અને દાદીમા, તમને 
િબર છે.  મોંઘી આ િિતે  અમારા કલાસમાું પહલેો નુંબર આિી હોં. 
દાદીમા:  (એની કોઇ િાત પર ધ્યાન નથી આપતા.) મોંઘી તમે કઇ જાતના ? 
મોંઘી:  (થોડ ું ડરતાું) અમે... અમે મઘેિાર. 
દાદીમા:  હેં? મઘેિાર? મારા ઘરમાું? (છોકરીઓને આઘે લઇ જાય છે અને 
ધીમેથી કહ ેછે.) એય છોદડ્ ું , કુંઇ ભાન છે કે નહીં ? આની સાથે રમાય ? આને ઘરમાું 
ન ઘલાય. આપણે અભડાઇએ. જા, હિે કુંઇક બહાન ું કાઢી ને આને ના પાડી દો. 
તન ું:  કેમ દાદીમા ? 
દાદીમા:  અરે, એ નીચા િરણના કે’િાય. એને ન અડાય..પછી સમજાિીશ. 
ખ શ્બ :  પણ દાદીમા, અમારા ટીચર તો કહ ેછે..... 
દાદીમા:  (ગ સ્સાથી) એક િાર કહ્ ું ને...ટીચરને બીજો ધુંધો શ ું છે ? એને તો 
િાલી બોલવ ું છે. બાકી પોતાને ઘેર આિનેે તો..પોતે યે ભગાડી મકેૂ. 
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તન :  પણ દાદીમા..એ અમારી બહનેપણી છે. 
દાદીમા:  તમે નહીં માનો.. લાિ, હ ું જ કહી દઉં.... મોંઘી, જો અત્યારે અમારે 
બહાર જિાન ું છે. ત  ું પછી કોક ‘દદ આિજે હોં. 
મોંઘી:  (દ :િી અિાજે) હ ું સમજી ગઇ દાદીમા, અમારે માટે કુંઇ આ નવ ું નથી. 
આ તો અમારે રોજનો અન ભિ છે. અમે તો  આ બધાથી ટેિાઇ ગયા છીએ. એટલે હિે 
તો િરાબ લગાડિાન ું યે છોડી દીધ ું છે. આ તો તન એ બહ ું કહ્ ું એટલે જ હ ું આિી. બાકી 
અમે તો જનમના અભાખગયા.. એમ મારી બા  મને રોજ કહ ેછે.   તન ,  ખ શ્બ , હ ું જાઉં 
છું. (દ :િી થઇ ચાલી જાય છે. તન શ્રી, ખ શ્બ  બુંને રડે છે.) 
બુંને સાથ:ે  (રડતાું રડતાું) દાદીમા, અમારી બહનેપણીને ભગાડી દીધી. 
દાદીમા:  (ગ સ્સેથી અને મોટેથી) તો શ ું કર ું? ગમે તનેે ઘરમાું ઘાલતી ફરો છો.! 
નાત જાતન ું કુંઇ ભાન છે કે નહીં? ઘરમાું ઠાકોરજીની પજૂા છે અને ગમે તેને ઘલાય? 
(અિાજ સાુંભળી, અંદરથી મમ્મી, પપ્પા આિે છે.) 
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પપ્પા:  અરે, શ ું થ્ ું? (બુંને દીકરીઓ પપ્પાને િળગીને રડે છે.) અરે, પણ 
થ્ ું શ ું? બા, શ ું થ્ ું આ બુંનેન?ે 
દાદીમા:  (હજ  ગ સ્સામાું છે.) એમને જ પછૂ ને. ગમે તનેે ઘરમાું ઉપાડી લાિે 
છે. ન નાત .. ન ભાત. 
પપ્પા:  મને તો કુંઇ સમજ નથી પડતી. આિરે થ્ ું શ ું? તન , શ ું થ્ ું? ચાલો, 
રડયા વિના િાત કરો. 
તન :  (હીબકા ભરતાું) પપ્પા, દાદીમાએ અમારી બહનેપણીને  ભગાડી 
મકૂી.... કાઢી મકૂી. 
પપ્પા:  દાદીમા, શ ું કામ ભગાડ?ે એ તો તમારી બહનેપણીઓને કેિા રોજ 
હસાિે છે! 
ખ શ્બ :  હા, પણ આજે તો ભગાડી જ દીધી. 
પપ્પા:  બા, શ ું થ્ ું? મને તો કુંઇ સમજ નથી પડતી. 
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દાદીમા:  એમાું સમજ શ ું પાડિાની હતી ? એને ભગાડી જ દે ને.!  એ છોકરી 
કોણ હતી એની િબર છે? 
પપ્પા:  કોણ હતી? 
દાદીમા:  હતી પેલી મઘેિારની છોડી. કાઢી ન મકૂ  તો કર ું શ ું? આ છોકરીઓને 
તો કુંઇ િબર નથી પડતી. 
ખ શ્બ :  પપ્પા. પલેી મોંઘી હતી. તમે તો એને ઓળિો છો ને ? દાદીમા માુંદા 
હતા... અને હોસ્પીટલમાું હતા.. ત્યારે.. (આગળ બોલિા જાય છે ત્યાું પપ્પા ઇશારો કરે 
છે. એટલે ચપૂ થઇ જાય છે. પણ દાદીમા, ઇશારો જોઇ જાય છે.) 
દાદીમા:  કેમ શ ું ઇશારો કયો દીકરીન?ે મને બધી િબર પડે છે હોં. અન ેમારી 
માુંદા પડિાની શ ું િાત હતી? હોસ્પીટલમાું હતી ત્યારની શ ું િાત કરો છો? નક્કી ત્યારે 
એને ઘરમાું ઘાલી હશે.. તો જ ત  ું એને ઓળિતો હોય ન?ે  
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પપ્પા:  અરે, કુંઇ નથી બા.. તમે તમારે આરામ કરો.. ચાલો, તન , ખ શ્બ , 
અંદર જાિ... 
દાદીમા:  ના, ના, કુંઇક િાત જરૂર છે. શ ું છૂપાિો છો મારાથી ? 
પપ્પા:  અરે, કુંઇ િાત નથી. બા, આ તો એ મોંઘીના વપતા અમારી ઓદફસમાું 
પટાિાળા છે. એટલે હ ું એને ઓળખ ું છું..એટલ ું જ. માણસ બહ ું સારો અને સુંસ્કારી છે. 
દાદીમા:  ના, ના, મને લાગે છે િાત કુંઇક  જ દી જ છે. હ ું હોસ્પીટલમાું હતી 
ત્યારે. શ ું થ્ ું હત  ું? છોકરીઓ શ ું કહતેી હતી? 
પપ્પા:  અરે, કુંઇ નહીં. મકૂને લપ બધી. છોકરીઓ તો તને િબર છે.. જે 
મનમાું આિે તે બોલ્યા કરે છે. 
દાદીમા:  તારા કરતાું મેં િધ  દદિાળી જોઇ છે હોં. આ િાળ કુંઇ એમ જ ધોળા 
નથી થયા. ત  ું મારાથી કોઇક િાત  છૂપાિે છે એટલ ું તો મને સમજાઇ ગ્ ું. બાકીન ું હ ું 
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શોધી કાઢીશ. તને એમ કે બા ને કુંઇ િબર નહીં પડ?ે તો ત  ું તારી માને હજ  ઓળિતો 
નથી.  
પપ્પા:  (ધીમથેી) ઓળખ ું છું.. એટલે જ તો કહતેો નથી. 
દાદીમા:  સાચી િાત જાણયા વસિાય હ ું આજે જમિાની નથી. 
પપ્પા:  શ ું બા, તમે યે નાના છોકરાની જેમ જીદ લઇને બસેી જાિ છો ?  
દાદીમા:  જે કહ ેતે..બાકી સો િાતની એક િાત. તારે મને િાત કરિી તો પડશે 
જ. અને એ પણ સાચી જ િાત. (અંદરથી મમ્મી, તન , ખ શ્બ  બધા આિે છે.)  
પપ્પા:  ઠીક છે..જેિી તારી ઇચ્છા. પણ ઘણી િાર જાણિા કરતાું  ન 
જાણિામાું જ સાર હોય છે. અજ્ઞાન ઘણીિાર આશીિાતદ સમાન નીિડે છે. પણ હિે તેં 
જીદ કરી જ છે તો હ ું છૂપાિીશ નહીં. છ મદહના પહલેાું  તારી તખબયત સારી નહોતી. 
પેટમાું ગાુંઠ હતી અને તાર ું ઓપરેશન કરવ ું પડ્ ું હત  ું.. એ તો તને િબર છે. 
દાદીમા:  હા, પણ આજે એન ું શ ું છે? મારા ભગિાને મને બચાિી લીધી.  
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પપ્પા:  હા, કતાત હતાત ભગિાન જ છે.. એટલે એ રીતે ત  ું એને જશ આપે એનો 
અમને િાુંધો નથી. પણ  હકીકતે ત્યારે તને તાત્કાલીક લોહી ચડાિવ ું પડે તમે હત  ું. અને 
અમાર ું કોઇન ું લોહી તારા લોહી સાથે મેચ નહોત  ું થત  ું. ત્યારે મારી ઓદફસના એ 
પટાિાળાએ... એટલે કે મોંઘીના વપતાએ જ તને એન ું લોહી તને આપીને તારી જજિંદગી 
બચાિી હતી.  
દાદીમા:  (આઘાતથી..) શ ું? એક મઘેિારન ું લોહી મને આપ્્ ું? 
પપ્પા:  હા બા, ઇશ્વરે તાર ું ને એન ું લોહી કુંઇ અલગ નથી બનાવ્યા. અને તણેે 
જો એ દદિસે તને લોહી ન આપ્્ ું હોત તો આજે ત  ું..... (ગળગળા થઇ જાય છે.) 
મમ્મી:  બા, ભેદભાિ તો આપણે.. માનિીએ ઉભા કયાત છે. ઇશ્વરે તો બધાના 
લોહીનો રુંગ એક જ બનાવ્યો છે. નહીંતર એન ું લોહી અને તમાર ું લોહી જ દા ન હોય? 
એણે તો તમારી જજિંદગી બચાિી છે. 
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દાદીમા:  (ધીમથેી) મને લાગે છે કયાુંક હ ું જ ભલૂ કર ું છું. અને ભલૂની િબર 
પડે તો યે ન સ ધારે કે ન સ્િીકારે એ માણસ થોડો કહિેાય? (મોટેથી) બેટા, મને લાગે 
છે તારા િાત સાચી છે. મને સમજાય છે. ઇશ્વરે કોઇને ઉંચા કે નીચા નથી બનાવ્યા.  
પપ્પા:  બા, શાબાશ. ! આજે તને સત્ય સમજા્ ું.. અમે ખ શ થયા.  
દાદીમા:  પણ અત્યાર સ ધી મને કહ્ ું કેમ નહીં? 
મમ્મી:  કહ ેકયાુંથી? ત્યારે તમે જીદ લઇ ને બસેી જાિ તો? અમને એમ કે 
તમને દ :િ ન થાય માટે કહ્ ું  નહોત  ું. નકામો તમારો જીિ દ ભાય એવ ું કુંઇ અમારે 
નહોત  ું કરવ ું.  
દાદીમા:  તન , ખ શ્બ , તારી બહનેપણીને.. મોંઘીને રોજ આપણે ઘરે બોલાિી 
લાિજે હૉં. હ ું એને તમે ઘણી િાર  મને કહો છો ને તમે હ ું પણ તનેે ‘સોરી‘ કહીશ.  
તન :  અરે, િાહ..દાદીમા. 
ખ શ્બ :  દાદીમા, યે સોરી કહતેાું શીિી ગયા. ( બધા હસે છે.)  

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 25 

 

http://aksharnaad.com 

દાદીમા:  સોરી એકલ ું  જ નહીં થેન્ક્   પણ... બેટા.... તમે તો મારી આંિ 
ઉઘાડી દીધી. 
તન , ખ શ્બ : (ખ શખ શાલ અિાજે ) હીપ હીપ હ રે... થ્રી ચીય્રસ ફોર માય ગ્રાન્ડમા.. 
પ્લીઝ...( પ્રેક્ષકો સામે જોઇને..) આપ સૌ પણ અમારા દાદીમાને ચીયસત નહીં કરો? 
દાદીમા ધ..ગ્રેટ...હીપ ..હીપ....હ રે......! 
(પડદો પડે છે.) 
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જન્મદિવસની ઉજવણી... 
પાત્રો: 
મમ્મી ( સ્સ્મતાબેન..પલાશની મમ્મી ) 
પપ્પા ( અવનલભાઇ..પલાશના પપ્પા ) 
પ ત્ર (શ ભમ ..લગભગ 12 િરસનો) 
પલાશ ( વમત્ર બધા વમત્રો લગભગ એ જ ઉંમરના) 
પલક ( પલાશની બહને 14 િરસની ઉમર) 
વમત્રો ( 5 થી 7 વમત્રો..ગમે તેટલી સુંખ્યા ...અન કળૂતા મ જબ રાિી શકાય. ) 
બાળકો (ગરીબ, સ્ટેશન પર રિડતા હોય તિેા .... 8 થી 10 િરસના) 
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સ્થળ: શ્રીમુંત િગતનો હોય તિેો ડ્રોઇંગરૂમ...િચ્ચે ટેબલ પર કેક છે. જન્મદદિસ જેવ ું 
ડેકોરેશન કરેલ છે. એક પછી એક વમત્રો હાથમાું ભેટ લઇને આિે છે. ધમાખલ્ ું 
સુંગીત િાગે છે. 
 
પહલેો વમત્ર: અરે, શ ભમ, કેટલી િાર ? હિે તો બધા આિી ગયા લાગે છે. કોની 
રાહ જ એ છે ? કેક નથી કાપિાની ? 
શ ભમ:  પ્લીઝ... પલાશ આિતો જ હશે. 
બીજો વમત્ર:  કોણ ? પેલો િેદદયો ? એની રાહ જોિાની હોય ? 
શ ભમ:   હા, વમત્ર છે તો રાહ તો જોિી જ જોઇએ ને ? 
વમત્ર:   ઓહો ! શ ભમ, ત  ું યે િરો છે ! એના જેિાની શ ું રાહ જોિાની ? એને 
આિી બધી પાટીઓમાું શ ું ગતાગમ પડે ? ( ત્યાું પલાશ આિ ેછે. હાથમાું ભેટ આપિા 
માટેન ું પ  સ્તક છે.) 
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વમત્ર:   લો, આિી ગયા...(ધીમથેી) િેદદયાક માર ! 
શ ભમ:   અરે, પલાશ, આિ ..આિ..તારી જ રાહ જોતા હતા. 
પલાશ:   (પ સ્તક આપે છે અને ભેટે છે.) જન્મદદિસ મ બારક. 
શ ભમ:   થેંક્ , પલાશ. 
વમત્રો:   અરે, હિે કોઇની રાહ જોિાની બાકી છે કે ? 
શ ભમ:   ના, ના, ચાલો, આપણે કેક કાપીએ. પલાશ, ચાલ.(પલાશને મળત  ું 
િધારે માન વમત્રોને ગમત  ું નથી. બધા એક્બીજા સામે જોઇને કટાક્ષમાું હસે છે...ચાળા 
પાડે છે અને અંદરઅંદર ગ સપ સ કરે છે. આિી પાટી આ િદેદયાએ કયાુંથી જોઇ હોય ? 
શ ભમ:   અરે, અત્યાર સ ધી ઉતાિળ કરતા હતા ...ને હિે શ ું છે ? 
(બધા સાથે ઉભે છે. શ ભમ કેક કાપે છે. મીણબત્તી ઓલિે છે, બધા તાળી પાડે છે. 
”happay birthday to you” ન ું ગીત ગિાય છે. શ ભમ બધાને િારાફરતી કેક િિડાિે 
છે... ધમાલ મસ્તી કરે છે. મોટેથી ટેપ િાગે છે.. બધા ગમેતમે નાચે છે. ટેબલ ઉપર 
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નાસ્તા ની ડીશો.... વિ.... બધ ું જ છે. બધા નાસ્તો કરે છે. નોકર થમ્સ અપની બોટલ 
લાિે છે. બધા પીિે છે. ત્યાું શ ભમન ું ધ્યાન જાય છે. પલાશ નાસ્તો કરે છે પણ થમ્સ 
અપની ના પાડે છે.) 
શ ભમ:  કેમ પલાશ, થમ્સ અપ ન લીધી ? 
પલાશ:  ના, હ ું નાસ્તો લઉં છું ને ! 
શ ભમ:  અરે, પણ....... 
વમત્ર:  (કટાક્ષથી) આ થમ્સ અપ છે. કુંઇ દાર  નથી ! 
પલાશ:  હા, મને િબર છે...પણ મારે નથી પીિી. 
વમત્ર:  એટીકેટ કે મેનસતન  ું કુંઇ ભાન હોય તો પીિે ને ? 
વમત્ર 2:  િેદદયો અમથો કહ્યો છે ? 
વમત્ર3:  ઘર માું તો કોઇ દદ’નહીં મળે...અરે , મરૂિ, અહીં મફત મળે છે તો પી 
લે ને ! 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 30 

 

http://aksharnaad.com 

શ ભમ:  શ ું તમે બધા એની પાછળ પડયા છો ? એને નહીં ભાિતી હોય તો ન 
પીિે. એમાું શ ું? 
પલાશ:  દોસ્ત, ભાિિા-ન ભાિિાની િાત નથી.. તારા જેિા વમત્રની દોસ્તી 
માટે.. થમ્સ અપ તો શ ું ... ન ભાિતી કોઇ પણ િસ્ત   િાઇ કે પી શક ું. 
શ ભમ:  તો પછી ? 
પલાશ:  િાત એમ છે કે....... 
વમત્ર:  એ.......થ્ ું પાછું લેક્ચર ચાલ ....( બગાસા િાય છે ..) આ શ ભમ પણ 
જોને લપ મકૂતો નથી. 
શ ભમ:  (વમત્રોન ું સાુંભળતો ન હોય તમે..) હા, તો પલાશ, શ ું િાત છે ? 
પલાશ:  (જરા અચકાતા) િાસ કુંઇ નહી...આ તો મેં એક િરસ સ ધી કોલ્ડ્રીંક ન 
પીિા એિો વનયમ લીધો છે 
શ ભમ:  વનયમ ? કેમ ? 
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પલાશ:  હા. મારા ગયા જન્મદદિસે મેં એ વનયમ લીધો હતો. સુંકલ્પ કયો હતો. 
શ ભમ:  જન્મદદિસે સુંકલ્પ ? એ િળી શ ું ? 
પલાશ:  (અચકાતા અચકાતા ધીમેથી) શ ભમ, એ બધી િાત પછી કયારેક 
કરીશ તને. અત્યારે આપણે તારા જન્મદદિસની ખ શી માણીએ.(િાત બદલતા) અરે, 
હા,શ ભમ, તારા મમ્મી,પપ્પા કયાું ? 
શ ભમ:  (થોડો ઉદાસ થઇ ન)ે મમ્મી...પપ્પા..?.ઓહ ! મમ્મી કુંઇક પાટીમાું 
ગઇ છે ને પપ્પા હમશેની જેમ મીટીંગમાું બીઝી છે. 
પલાશ:  પણ આજે તો તારો જન્મદદિસ છે ને ? 
શ ભમ:  (ઉદાસ થઇને ધીમેથી ) તથેી તમેને શ ું ફરક પડે છે ? 
વમત્રો:  અને આિી સરસ પાટીની તયૈારી તો કરી દીધી.. બધી સગિડ કરી 
દીધી... પછી શ ું ? 
શ ભમ:  હા, પછી શ ું ? ( ઉદાસ બનીને ) 
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(પલાશ તનેી ઉદાસી સમજે છે. તનેો હાથ પકડી તેને મૌન આશ્વાસન આપે છે.) 
વમત્રો:  અરે, પલાશ, તારો જન્મદદિસ કયારે છે ? ત  ું તો કયારેય અમને 
કોઇને બોલાિતો જ નથી. 
પલાશ:  પણ... અમે આમ પાટી કરતા જ નથી..તો કેમ બોલાવ  ું ? 
શ ભમ:  હા, પલાશ, આવ ું ન ચાલે હોં ! તારે અમને બોલાિિા તો જોઇએ. 
તમે જેમ કરતા હો તેમ. ત  ું કહ ેપણ નહીં એ ન ચાલે. 
વમત્ર:  અરે, બધાને બોલાિિા ન પોષાય ખબચારાને. 
વમત્ર:2:  એટલા પૈસા કયાુંથી કાઢે ? એના પપ્પા થોડા બીઝનસેમને છે ? એ 
તો સ્ટેશન માસ્ટર છે .. સ્ટેશન માસ્ટર.! 
વમત્ર:3:   અરે, બધાને ન બોલાિે તો યે શ ભમ તો એનો િાસ વમત્ર ! એને પણ 
કયાું બોલાિે છે ? 
શ ભમ:  પલાશ, શ ું ત  ું તારો જન્મદદિસ ઉજિતો જ નથી ? 
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પલાશ:  સાિ, એવ ું તો નહીં પણ આ રીતે તો નહીં જ. 
શ ભમ:  જન્મદદિસ િળી બીજી કઇ રીતે ઉજિાય ? 
વમત્રો:  હા, હા, અમે તો બીજી કોઇ રીતે ઉજિાતો જોયો નથી કે સાુંભળ્યો 
નથી. વમત્રોને બોલાિિા. કેક કાપિી, રમવ ું. િાવ  ું-પીવ ું, મોજ મસ્તી કરિી ...એના 
વસિાય બીજ ું શ ું હોય ? 
શ ભમ:  પલાશ, ત  ું કેમ કુંઇ બોલતો નથી ? 
પલાશ:  શ ું બોલ  ? બોલીને હાુંસીપાત્ર જ થિાન ું છે એ મને િબર છે. અમારા 
ઘરના દરતદરિાજો... વિચારો જ દા છે...(ઉદાસીથી) આમયે હ ું રહ્યો િદેદયો ! 
શ ભમ:  ના, ના, પલાશ, િોટ ું ન લગાડ. એ તો બધા મસ્તી કરે ...ત  ું તો મારો 
િાસ વમત્ર છે. 
પલાશ:  હા, તારા પરૂતી આ િાત સાચી છે. 
વમત્રો:  એટલે અમે બધા શ ું વમત્રો નથી ? 
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શ ભમ:  પલાશન ું કહવે  ું એમ નથી...પણ તમે બધા આિો દદિસ એની ઉડાડતા 
હો તો એને ક્યારેક િોટ ું ન લાગે ? 
વમત્રો:  એ તો અમે િાલી મસ્તી કરીએ છીએ. બાકી પલાશ, સો િાતની એક 
િાત... આિતા રવિિારે તારો જન્મદદિસ છે . એની અમને િબર છે. અને આ િિતે 
તારે અમને બધાને બોલાિિા જ પડશે. કોઇ બહાના નહીં ચાલે. 
શ ભમ:  ને હ ું તો િગર બોલાવ્યે પણ આિીશ જ. 
વમત્રો:  અને જયાું શ ભમ હોય ત્યાું અમે તો આિિાના જ. હા, ભેટમાું પ  સ્તક 
જ લઇને આિશ ું બસ? (હસે છે) 
પલાશ:  તમે લોકો ભલે હસો , પણ પ સ્તક જેિી ઉત્તમ ભેટ બીજી કોઇ નથી 
જ... એટલ ું તો હ ું જરૂર કહીશ જ. 
વમત્રો:  સાર ું સાર ું...હિે નો લેક્ચર હોં. ત  ું તારે િાુંચ્યા કર પ સ્તકો. 
શ ભમ:  આિતા રવિિારે આિીએને ? 
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વમત્રો:  અરે, સામથેી વનમુંત્રણ માગીએ છીએ. 
પલાશ:  ઓકે.. સાુંજે જરૂર આિજો. 
વમત્રો:  થેંક્ . અંતે ત  ું માન્યો િરો. 
પલાશ:  પણ તમને મજા નહીં આિે. પછી કહતેા નહીં. 
શ ભમ:  એિી બધી ખચિંતા ન કર. તારો બથતડે હોય તો મજા આિે જ. 
(ધીમે ધીમે બધા જાય છે. ઓકે .. બાય.. સી ્ ... થેંકસ મજા આિી..... વિગેરે ચાલ  છે.) 
 
દ્રશ્ય: 2 
( મધ્યમિગત નો ડ્રોઇંગરૂમ...પલાશ, તેના મમ્મી, પપ્પા, બહને બધા સાથે મળી થોડ ું 
ડેકોરેશન કરતા દેિાય છે. ખબૂ ઉત્સાહમાું છે બધા.) 
મમ્મી: પલક, અંદર બધ ું કામ પરૂૂ થઇ ગ્ ું છે ને ? 
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પલક:  મમ્મી, ત  ું ખચિંતા ન કર. મને િબર છે.. આજે ભાઇના વમત્રો પણ 
આિિાના છે. અરે, કેક પણ રેડી છે. 
પપ્પા:  હા, જો કે તમેના જેિી મજા આપણે નહીં કરાિી શકીએ.પણ.... 
મમ્મી:  પણ આપણે જે કુંઇ કરીએ છીએ તેન  ું મને ગૌરિ છે. 
પલાશ:  મને ય.... 
પલક:  મને પણ.... 
પપ્પા:  ને મને તમારા જેિા બાળકોન ું ગૌરિ છે. ચાલો, તમે લોકો તયૈારી 
કરો ત્યાું હ ું આવ ું છું.બરાબર ન?ે (પપ્પા જાય છે. ત્યાું બધા વમત્રો આિે છે. ભેટ તરીકે 
બધાના હાથ માું પ  સ્તક છે.) 
શ ભમ:  હપેી બથત ડે ...પલાશ, ( બ ક આપે છે.) 
પલાશ:  ઓહ ! થેંક્ .. 
વમત્રો:  (ભેટ આપે છે) પલાશ, આ તારી બેસ્ટ ગીફટ બરાબર ને ? 
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પલાશ:  ઓહ ! સ્યોર ...થેંકસ. 
વમત્રો:  અરે કેક કયાું ? 
પલક:  HERE IT IS ( કેક લાિે છે.) 
પલાશ:  આ કેક મારી બહનેે જાતે બનાિી છે. 
શ ભમ:  ઓહ ! સો નાઇસ ! 
વમત્રો:  તો ચાલો, કેક નથી કાપિાની ? 
પલાશ:  એક વમવનટ .... 
શ ભમ:  કોની રાહ જોિાની છે ? 
પલાશ:  મારા પપ્પાની. અને............. 
શ ભમ:  અને ? 
પલાશ:  હમણાું સમજાઇ જશે બધ ું...પ્લીઝ....પપ્પા આિતા જ હશે. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 38 

 

http://aksharnaad.com 

(પપ્પા આિે છે. સાથે 7-8 મેલાઘલેા છોકરાઓ છે. 5 થી 10 િરસની ઉમરના. રેલ્િે 
સ્ટેશન પર ભીિ માગતા કે મજૂરી કરતા છોકરાઓ... વમત્રો, શ ભમ બધા ડઘાઇને જોઇ 
રહ ેછે. છોકરાઓ... કોઇ ડરતા, કોઇ આસપાસ બધ ું જોતા જોતા આિે છે.) 
મમ્મી:  (ઉમળકાથી) આિો આિો બાળકો, આજે આ તમારા વમત્ર પલાશ નો 
જન્મદદિસ છે. આપણે બધા સાથે કેક િાઇશ ું ન?ે 
શ ભમ:  આ બધ ું શ ું છે ? 
પલાશ:  િાત એમ છે કે અમારા બધાના જન્મદદિસે અમે િરસોથી સ્ટેશન પર 
ના આ નાના છોકરાઓને અહીં ઘરે બોલાિીએ છીએ.... તેમન ેજમાડીએ છીએ... ને 
નાનકડી ભેટ પણ આપીએ છીએ. 
શ ભમ:  િાહ ! સરસ ! 
વમત્રો:  પણ કેમ ? 
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પલક:  આ ગરીબ બાળકો પાસે આપણી જેમ ઘર નથી. જન્મદદિસ શ ું એ 
િબર નથી, તથેી આ બહાને અમે એમને અહીં બોલાિી, જમાડીએ છીએ. અને એમાું 
અમને જ સાચો આનુંદ મળે છે. 
મમ્મી:  હા, અમે આડા-અિળા િચાત ન કરતા આ રીતે જન્મદદિસ ઉજિીએ 
છીએ. 
પપ્પા:  કમ સે કમ એક દદિસ એમને થોડો આનુંદ આપિાનો અમારી રીતે 
પ્રયત્ન કરીએ છીએ જેનાથી કમનશીબે ઇશ્વરે તમેને િુંખચત રાખ્યા છે. 
મમ્મી:  (બધાને) બેટા, તમે બધા તો નશીબદાર છો. ઇશ્વરે તમને ઘણ ું આપ્્ ું 
છે. પણ.... આ બાળકો.. (ગળગળા અિાજે) આ બાળકો ય આપણા દેશના જ નાગદરકો 
છે. અમે િધ ું તો કુંઇ નથી કરી શકતા.... જે કુંઇ થોડ ું કરી શકીએ કે થોડી ખ શી આપી 
શકીએ તમે છીએ તે તો આપીએ. 
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પપ્પા:  અને એમાું એમને જે ખ શી મળે છે તનેા કરતા િધારે ખ શી, િધારે 
આનુંદ અમને મળે છે. 
પલક:  લેિામાું ફકત આનુંદ હશે પણ આપિામાું તો આનુંદ અને સુંતોષ બુંને 
મળે છે. અને એ તો અન ભિે જ સમજાય. 
(શ ભમ અને વમત્રો બધા સાુંભળી રહ ેછે. િાત મગજમાું ઉતરતી હોય તમે માથ ું હલાિે 
છે.) 
મમ્મી:  ચાલો. ઝાઝી િાતે ગાડા ભરાય. પલાશ બેટા, ચાલ, કેક કાપ. 
(પલાસ કેક કાપે છે. બધાની સાથે સ્ટેશન પરના બાળકો પણ તાળી પાડે છે. તમેના 
ચહરેા પર ખ શી ચમકે છે. હપેી બથત ડેન  ું ગીત ગિાય છે. પલાશ. તનેી બહને. મમ્મી. 
બધા ને બસેાડી પ્રમેથી નાસ્તો કરાિે છે. સ્ટેશન પરનો એક છોકરો ગીત ગાય છે. બધા 
સાુંભળીને ખ શ થાય છે.) 
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શ ભમ:  અરે,િાહ ! મજા આિી ગઇ . આિી મજા તો કોઇની પાટીમાું નથી 
આિી. 
વમત્રો:  સાચી િાત છે. સાચી મજા કોને કહિેાય એ આજે િબર પડી. (તઓે 
પણ આગ્રહ કરીને બધા છોકરાઓને િિડાિે છે, ને બધા સાથ ેરમે છે, આનુંદ કરે છે. 
પલાશ બધાને ચોકલટે - ખબસ્કીટના પેકેટ આપે છે..પછી તઓે જાય છે.) 
વમત્રો:  પલાશ.સોરી.... આજ સ ધી અમે તને િદેદયો ને એવ ું બધ ું કહતેા હતા. 
પણ આજે અમને યે તારા જેિા વમત્ર ન ું ગૌરિ છે. 
શ ભમ:  અને હિેથી અમે પણ અમારો જન્મદદિસ આિી જ કુંઇક જ દી રીતે 
ઉજ્િીશ ું. 
વમત્રો:  ને સાચો આનુંદ માણીશ ું. 
પલાશ:  દીદી. આજે તારે એક ગીત ગાવ ું પડશે હોં. શ ભમ., તમને બધા ને 
િબર છે ? મારી બહને ખબૂ સરસ ગાય છે. 
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બધા:  તો તો આજે સુંભળાિવ ું જ જોઇએને ? 
(પલક ગીત ગાય છે.) 
“બચ્ચે મનકે સચ્ચ,ે સારે જગકી આંિ કે તારે, યે િો નન્હ ેફૂલ હૈ. જો ભગિાન કો 
લગતે પ્યારેં...” 
( ગીતની છેલ્લી લાઇન બધા સાથે ગાય છે.અને પડદો પડે છે. ) 
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સોન ુઅને મોન.ુ. 
પાત્રો:  
વનકેતભાઇ: સોન , પીન ના પપ્પા  
રાવધકાબહને: સોન ,પીન ની મમ્મી..  
સોન : રાવધકાબહનેનો પ ત્ર લગભગ દસ િરસનો  
પીન : સોન ની બહને લગભગ આઠ િરસની.  
મોન : સોન નો વમત્ર તેની જ ઉમરનો.  
સ્થળ: સોન ન  ું ઘર. મધ્યમ િગતન ું હોય તેવ  ું રાચરચીલ ું છે. પણ તનેી ગોઠિણીમાું એક 
સ ઘડતા દેિાય છે. 
 
( પડદો ખલૂે છે ત્યારે સોન  અને પીન , ભાઇ બહને સ્કૂલથેી આિે છે. થોડાું થાકેલાું અન ે
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ગ સ્સામાું હોય તેવ  ું લાગે છે. આિી ને દફતર પછાડીને મકેૂ છે ત્યાું અંદરથી તનેી મમ્મી 
આિે છે.) 
મમ્મી:  આિી ગયા મારા દીકરાઓ ? 
સોન :  તે સમય થાય એટલે આિી જ જઇએ ને ? એમાું શ ું નવ ું છે ? 
મમ્મી:  કેમ શ ું થ્ ું , બેટા ? આજે આમ કેમ બોલે છે ? 
સોન :  બસ..એમ જ. મમ્મી: અરે, આજે તો તમારો વપ્રય નાસ્તો તયૈાર રાખ્યો 
છે. ચાલો, 
સોન :  ( એમ જ રોષથી ) મારે કુંઇ નથી િાવ  ું. ભિૂ નથી.. 
મમ્મી:  સ્કૂલમાું કુંઇ થ્ ું છે ? કોઇ સાથે ઝગડો થયો ? કોઇ િીજા્ ું ?મારો 
દીકરો તો કેિો હોંવશયાર છે. એને િળી કોણ િીજાય ? 
સોન :  હોંવશયાર તો ઠીક..બધાને નોટ જોતી હોય કે કુંઇ શીિવ ું હોય ત્યારે 
સોન  સોન  કરે અને.. (અટકી જાય છે.) 
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મમ્મી:  અને..? અને શ ું બેટા ? 
સોન :  (થોડો શાુંત થાય છે. ) કુંઇ નહીં.. જિા દે ને મમ્મી... 
મમ્મી:  બેટા, મનમાું જે હોય તે મમ્મી ને તો કહિેાન ું ને ?શ ું થ્ ું ? 
સોન :  થાય તો શ ું ? પણ પલેા મોન ને કુંઇ આિડે નહીં તો પણ બધા તેની 
ચમચાગીરી કરિામાુંથી જ ઉંચા ન આિે. જોયો ન હોય તો મોટો પસૈાિાળો. ! 
પીન :  હા, મમ્મી, એ ગાડીમાું સ્કલૂે આિે ને એટલે એિો તો રોફ મારે બધા 
પર. અને બધાને ચોકલેટ ને બધ ું િિડાિતો ફરે એટલે બધા તેની આગળ પાછળ ફયાત 
કરે. (રોષથી ) અને પછી શીિવ ું હોય ત્યારે બધા મારા ભાઇ પાસે આિે. 
મમ્મી:  િાહ ! ભાઇની ચમચી બોલી. 
મમ્મી:  જિા દે ને બેટા, એને બોલિા દેિાન ું જે બોલવ ું હોય તે..આપણે ધ્યાન 
જ નહીં આપિાન ું. મારો સોન  તો ટ્ શન વિના પણ પહલેો નુંબર આિે જ છે ને ? 
પીન :  મમ્મી, હ ું યે પહલેો નુંબર લાવ ું છું હોં.! 
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મમ્મી:  હા, ભાઇ હા, મારી ટેણકી ભલૂાઇ જાય એ કેમ ચાલે ? 
પીન :  અમને ન આિડે તો ત  ું કે પપ્પા કેવ  ું સરસ શીિડાિો છો ! એટલે 
અમને તો આિડે જ ન?ે મમ્મી, સ્કૂલમાું બધા ટીચર..મારા અને ભાઇના કેટલા કરે છે 
િબર છે? 
મમ્મી:  એમ ! િાહ ! હિે હ ું યે તમારી જેમ કહ ુંને કે દીકરા કોના ? તમે મને 
કહો છો ને કે મમ્મી કોની ? એની જેમ જ. બરાબરને ? (હસે છે. ત્યાું પીન  દોડીને 
મમ્મીને ભટેી પડે છે) 
પીન :  દીકરા..પપ્પાના...( હસે છે.) 
મમ્મી:  િાહ ! ભેટે છે મમ્મી ને અને દીકરી પપ્પાની.! 
સોન :  (હસી ન)ે દીકરી નહીં ચમચી પપ્પાની. 
પીન :  એ તો પપ્પા અત્યારે હાજર નથી ને એટલે એને બદલે તને િહાલ 
કરી લીધ ું. (િડિડા હસી પડે છે.) 
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સોન :  હા, અને પપ્પા આિે એટલે પાટલી બદલાઇ જાય.મમ્મી, આ 
પાટલીબદલ  છે હોં. ! પપ્પાની ચમચી છે. 
પીન :  અને ત  ું મમ્મીનો ચમચો.! 
સોન :  ત  ું ચમચી. (બુંને એક બીજાની મસ્તી કરે છે. એક બીજાને પકડિા 
દોડાદોડી કરે છે. મમ્મી આનુંદથી ભાઇ બહનેની મસ્તી જોઇ રહ ેછે. ) 
મમ્મી:  બસ..બસ..લો , આ તમારો ગરમાગરમ નાસ્તો.... 
પપ્પા:  (અચાનક પાછળથી આિે છે.) અને આ તમારી સ્ટોરીબ ક. (પીન  
દોડીને પપ્પાને િળગે છે.) 
પીન :  ઓહ..! પપ્પા આિી ગયા ? 
પપ્પા:  આિી યે ગયો અને તમારી સ્ટોરીબ ક લાિતાું ભલૂ્યો પણ નથી હોં ! 
જ ઓ, આ એક પ સ્તક િરીદીને લાવ્યો. અને આ બીજી એ ચોપડીઓ લાઇબ્રેરીમાુંથી 
લાવ્યો. 
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પીન :  (એકદમ ખ શ થઇ ને) થેન્ક્ , પપ્પા...અને આજે રાત્રે કેટલી િાતાત ? 
પપ્પા:  તમે કહો તટેલી. ઓકે ? અને આ રવિિારે આિો દદિસ પીકનીક માું 
જિાનો પ્રોગ્રામ બની ગયો છે હોં. 
પીન :  પપ્પા, આ રવિિારે ત્યાું આપણે રમીશ ું ને ત્યારે મમ્મીને હરાિી 
દેિાની છે હોં. 
સોન :  મમ્મી સાથે હ ું હોઉં પછી મમ્મી હારે કયાુંથી ? આ િિતે હારશે 
પપ્પા.. 
પીન :  પપ્પા કયારેય ન હારે. 
સોન :  મમ્મી પણ ન હારે. 
પીન :  પપ્પા ન હારે...( ફરી ભાઇ બહનેની મસ્તી, ધમાચકડી ચાલ  થાય છે. 
મમ્મી, પપ્પા આનુંદથી જોઇ રહ ેછે. ) 
મમ્મી:  કેિા ડાહ્યા છે આપણા છોકરાઓ. ! 
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પપ્પા:  હોય જ ને ? ત  ું આિો દદિસ તેમની સાથે જ હોય છે. ત  ું આટલી 
ભણલે ગણેલ...અને સામથેી નોકરી મળતી હોિા છતાું બાળકો માટે તેં એ બધ ું જત  ું ક્ ું. 
એ મહનેત ફળે તો િરી જ ને ? એ ભોગ રુંગ લાિે જ ને ? 
મમ્મી:  ભોગ િળી શાનો ? પોતાના સુંતાન માટે દરેક મા કરતી જ હોય છે 
ન?ે એમનો વિકાસ, એમનો આનુંદ જોઇને મને જે ખ શી મળે છે એની તોલે બીજ ું કુંઇ ન 
આિે. થોડા પૈસા ઓછા મળે એટલ ું જ ને ? પણ જે ગ માિીએ છીએ તનેા કરતાું જે 
મેળિીએ છીએ તેન  ું પલ્લ  ભારે છે. અને આપણી જરૂદરયાત જેટલ ું તો તમે કમાિ જ છો. 
પછી શ ું ? ગાડીને બદલે સ્કૂટર પર જઇએ છીએ એટલ ું જ ને ? પણ બાળકો સાથે આિો 
દદિસ રહી તો શકાય છે. એ શ ું ઓછું છે ? 
પપ્પા:  છતાું યે આ જમાનામાું પસૈા કે કેરીયરનો મોહ જતો કરિો એ કુંઇ 
જેિી તિેી બાબત નથી. કેટલા મા બાપ એ કરી શકે છે ? ( ત્યાું સોન , પીન  દોડીને 
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મમ્મી, પપ્પાનો હાથ પકડી તમેને પણ પોતાની સાથે ફેરિે છે. ચારેયની મસ્તીથી ઘર 
ગ ૂુંજી રહ ેછે.) 
દ્રશ્ય: 2 

સ્થળ: એ જ ઘર. સોન , પીન  શાુંવતથી િાુંચે છે. તનેી મમ્મી પણ સાથે બઠેી છે. 
સોન :  તારી કવિતા પાકી થઇ ગઇ ? તો લાિ, હ ું મોઢે લઇ લઉં. 
યસ, મમ્મી, લ.ે..( પોતાની ચોપડી મમ્મીને આપે છે. અને પોતે કવિતા બોલે છે.) 
ત્યાું સોન નો વમત્ર મોન  આિે છે. તનેે જોઇને સોન  ઉભો થાય છે. 
સોન :  અરે, મોન , ત  ું મારે ઘેર ? 
મોન :  હા, એકલો એકલો કુંટાળી ગયો હતો.. તથેી તારે ઘેર આિિાન ું મન 
થ્ ું. તને કુંઇ િાુંધો તો નથી ને ? 
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સોન :  મને શ ું િાુંધો હોય ? આિ...આિ... પણ એકલો કેમ હતો ? તારા 
મમ્મી, પપ્પા આજે બહાર ગયા છે ? 
મોન :  આજે ? (કટાક્ષથી) તેઓ રોજ બહાર જ હોય છે. 
મમ્મી:  (મમ્મીના હાથમાું સોન ની ચોપડી છે.) આિ, મોન  બેટા, કેમ છો ? 
મોન :  નમસ્તે આન્ટી. આ શ ું તમારા હાથમાું ચોપડી? (હસી ન)ે શ ું તમે 
ફરીથી ભણિાન ું શરૂ ક્ ું છે? 
મમ્મી:  ના, બેટા, ભણિા નહીં..પણ ભણાિિા જરૂર બેઠી છું. આ સોન ની 
કવિતા મોઢે લતેી હતી. કાલે તમારી પરીક્ષા છે ને ? 
મોન :  હા, પરીક્ષા તો છે. 
મમ્મી:  તારે િુંચાઇ ગ્ ું બધ ું ? આિડી ગ્ ું ? 
મોન :  હ ું થોડો સોન  જેટલો હોંવશયાર છું ? 
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મમ્મી:  એિી સરિામણી શ ું કામ કરે છે બટેા,? ઇશ્વરે બધાને જ દી જ દી શસ્ક્ત 
આપલેી હોય છે. 
મોન :  (થોડા ગ સ્સા અને આિેશમાું ) આન્ટી, હ ું તો આમે ય સાિ નકામો 
અને ઠોઠ છું. મને કુંઇ આિડત  ું નથી. હ ું તો બહ ું િરાબ છોકરો છું.! 
મમ્મી:  અરે, અરે, કોણે કહ્ ું કે ત  ું િરાબ છોકરો છે ? નકામો છે ? મન ેતો ત  ું 
બહ ું સારો છોકરો લાગે છે. 
મોન :  કોણે એટલે ? સારો છોકરો... એવ ું તો તમે કહો છો..બાકી મને તો 
મારા મમ્મી પપ્પા અને બધા જ િરાબ કહ ેછે..નકામો કહ ેછે. (રડિા જેિો થઇ જાય 
છે.) 
મમ્મી:  (સમજાિટથી) ના, બેટા, તારી ભલૂ થતી લાગે છે. મમ્મી, પપ્પાને 
કુંઇ પોતાનો દીકરો નકામો ન જ લાગ ે
મોન :  િબર નહીં..પણ મારા મમ્મી, પપ્પાને તો હ ું નકામો જ લાગ ું છું. 
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મમ્મી:  ના, બેટા, એવ ું નહીં બોલિાન ું.. આિ, ચાલ, ત  ું યે અહીં સોન  સાથે 
બેસ. હ ું તમારા બધા માટે સરસ મજાનો નાસ્તો લઇ આવ ું. (અંદર જાય છે.) 
મોન :  સોરી, દોસ્ત, તને માર ું કુંઇ િરાબ લાગ્્ ું છે ? કાલે તેં મારી સાથે 
સરિી િાત પણ ન કરી. 
સોન :  (જરા અચકાઇને ) ના, ના, એવ ું િાસ કુંઇ નથી. 
મોન :  તને એવ ું લાગે છે ને કે હ ું ગાડીમાું આવ ું છું એટલે બધા પર રોફ માર ું 
છું.? 
સોન :  ના, ના, જિા દે...એવ ું તો ચાલ્યા કરે. હ ું કુંઇ એવ ું બધ ું યાદ નથી 
રાિતો. 
મોન :  પણ સોન , સાિ સાચી િાત કહ ું આજે ? િરેિર તો હ ું રોફ નથી 
મારતો... પણ હ ું તો તારી ઇષ્યાત કર ું છું. 
સોન :  (આશ્ચયતથી) ઇષ્યાત? મારી? મારી પાસે િળી ઇષ્યાત કરિા જેવ ું છે શ ું? 
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મોન :  ઘણ ું બધ ું...જે મારી પાસે નથી. 
સોન :  મશ્કરી ન કર. મારી પાસે તારી જેમ ગાડી કે ડ્રાઇિર થોડા છે ? 
મોન :  પણ તને પ્રમેથી સ્કૂટર પર સ્કૂલે મકૂિા આિે એિી પપ્પા તો છે ને ! 
સોન :  એટલ?ે મને કુંઇ સમજા્ ું નહીં. પપ્પા તો તારે પણ છે જ ન?ે 
મોન :  હા, પપ્પા તો મારે પણ છે. પણ તેં કયારેય મારા પપ્પાને કે મમ્મીને 
સ્કૂલે જોયા છે? 
સોન :  ના, જોયા તો નથી. 
મોન :  બસ... અમારે તો આિો દદિસ ડ્રાઇિર અને નોકરને આધારે જ 
રહિેાન ું. મમ્મી, પપ્પા પાસે કયારેય અમારે માટે સમય જ ન હોય. હ ું સ્કૂલે મકૂિા 
આિિાન ું તમેને કયારેય કહી પણ ન શક ું. ( રડિા જેિો થઇ જાય છે. ત્યાું મમ્મી આિે 
છે. તનેા હાથમાું નાસ્તાની પ્લટે છે.) 
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મમ્મી:  અરે, બેટા, ચાલો..જ ઓ..તમારે માટે આજે ભેળ અને દહીંિડા બનાવ્યા 
છે. 
મોન :  હેં આન્ટી, તમે જાતે બનાવ્યા ? 
મમ્મી:  હા, બેટા, ચાિ..તને યે ભાિશે. (મોન ના હાથમાું પ્લેટ આપે છે. ) 
મોન :  થેન્ક્  આંટી, (ખ શ થઇને િાય છે.) 
મમ્મી:  એમાું થેન્ક્  શ ું બેટા, મારે તો જેિો સોન  એિો ત  ું.... 
મોન :  આન્ટી, હ ું રોજ લેશન કરિા અહીં આવ ું ? સોન , હ ું તારા જેટલો 
હોંવશયાર તો નથી.. પણ હ ું િરાબ છોકરો નથી. આન્ટી હ ું િરાબ છોકરો નથી.(રડે છે.) 
મમ્મી:  અરે, અરે, બેટા, રડિાન ું નહીં. ચાલ, પાણી પી લે. (પાણી આપે છે.) 
શાુંત થા બેટા, ત  ું તો બહ ું ડાહ્યો છોકરો છે. 
મોન :  (પાણી પીિે છે.) આન્ટી, મને યે ઘણીિાર એવ ું મન થાય ને કે મારી 
મમ્મી મારી પાસે બસેે..મને ભણાિે..િાતાત કરે..મારી સાથે સિૂ,ે િાતો કરે કે રમે..કે મારા 
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પપ્પા મારી સાથે િાતો કરે... પણ મારા મમ્મી, પપ્પા તો હ ું કુંઇ પણ પછૂું તો હમશેાું 
ગ સ્સો જ કરે અને કહ,ે ‘ એ બધ ું ટીચરને પછૂિાન ું. આટલા ટ્ શન તો રાિી દીધા છે.. 
પછી અમાર ું માથ  નહીં િાિાન ું... બસ... મારી મમ્મીને તો હામેશા તનેી કુંઇક કલબમાું 
જ જિાન ું હોય.. અને સમય જ ન હોય.બસ.. િીજાતા જ હોય. 
સોન :  મોન , સોરી, હ ું તો તને કેટલો અખભમાની સમજતો હતો. ! 
મોન :  ના, સોન , હ ું તો હમશેા તારી ઇષ્યાત કરતો હતો. એટલે ગ સ્સામાું 
કયારેક ગમે તેવ  ું િતતન કરી નાિતો હતો. ત  ું હમશેાું તારા મમ્મી, પપ્પાની િાતો..િિાણ 
કરતો હોય છે. હ ું કોની િાતો કર ું? કોના િિાણ કર ું ? (કટાક્ષથી) ડ્રાઇિરના? 
નોકરોના? 
મમ્મી:  બેટા, ત  ું હજ  નાનો છે..એવ ું બધ ું નહીં વિચારિાન ું., બેટા, 
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મોન :  ભલે નાનો હોઉં..પણ મને બધી સમજણ પડે છે હોં આન્ટી. મારી 
મમ્મી ને હ ું ગમતો જ નથી. તમે કેિા સોન  સાથે રમો છો...િાતાત કરો છો...બહાર ફરિા 
જાિ છો. મને પણ બહ ું મન થાય છે. પણ..... (રડે છે.) 
મમ્મી:  રડ નહીં, ચાલ બેટા, આજથી ત  ું યે આન્ટીનો દીકરો બસ? ચાલ તારે 
રોજ અહીં આિી જિાન ું. સોન  સાથે ભણિાન ું, રમિાન ું. ત  ું તો બહ ું સરસ છોકરો છે ન?ે 
મોન :  (ખ શ થઇ ને ) સાચ્ચે જ આન્ટી ? 
મમ્મી:  હાસ્તો...હ ું કયારેય િોટ ું નથી બોલતી. કેમ સોન  ? 
સોન :  હા, મોન , ત  ું રોજ મારે ઘેર આિજે. હ ું તને પણ બધ ું શીિડાિી દઇશ. 
પછી આપણે બુંને રોજ સાથે રમીશ ું. 
પીન :  (ગ સ્સા અને લાડથી) એ ય, આપણે બુંને કેમ? હ ું નહીં? 
મોન :  ત  ું તો આજથી મારી નાનકડી બહને.... 
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પીન :  િાહ, આપણે તો જલસા, હિે બે ભાઇ. રક્ષાબુંધનને દદિસે બે ગીફટ 
મળશે. 
સોન :  બહ ું ડાહી હોં.! સ્િાથન ન થા. 
મમ્મી:  પીન  તો મસ્તી કરે છે. 
પીન :  ના રે, સાચ્ચે જ લઇશ હ ું તો. ( હસે છે. ) 
મોન :  અને હ ું સાચ્ચે જ આપીશ મારી નાનકડી બહનેને. મારે તો આમે ય 
કોઇ બહને છે જ કયાું ? 
સોન :  હ ું તો માનતો હતો કે મોન ને કેિા જલસા છે.! ગાડી છે, ડ્રાઇિર છે, 
બુંગલો છે, પણ આજે મને થાય છે કે એ બધ ું ન હોય તો ચાલ.ે મારી પાસે તો આિા 
સરસ મમ્મી છે, પપ્પા છે ને િહાલી બહને છે 
(સોન ની મમ્મી ખચઠ્ઠીઓ બનાિે છે અને તમેાું કુંઇ લિે છે. એ જોઇને મોન ને નિાઇ લાગ ે
છે. તથેી પછેૂ છે.) 
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મોન :  આન્ટી, આ તમે શ ું લિો છો ? 
મમ્મી:  જ ઓ, આ ત્રણ ખચઠ્ઠી બનાિી છે. જેને જે ઉપાડિી હોય તે ઉપાડે. 
દરેકમાું એક વિષય લખ્યો છે. સાિ સહલેો. તમને બધાને આિડે તિેો. જેનામાું જે લખ્્ ું 
હોય તે વિષય પર જેટલ ું...જેવ ું આિડે તટેલ ું મોટેથી બોલિાન ું. જે સરસ બોલશે તનેે 
ઇનામ પણ મળશે. 
મોન :  અરે, િાહ ! આ તો મજા આિી ગઇ. 
સોન :  અરે, મારી મમ્મી તો આવ ું કેટલ ું યે રોજ નવ ું નવ ું અમને રમાડે છે. 
મોન :  આન્ટી કોના? (હસે છે.) 
સોન :  મમ્મી કોના ? 
પીન :  સીમ્પલ..! મારા.! 
સોન :  જા, ચમચી.. પાટલીબદલ ...તારા તો પપ્પા. ! 
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(બુંને ફરી એકિાર ધમાલ, મસ્તી કરે છે. ત્રણે દોડાદોડી કરે છે. મમ્મી આનુંદથી જોઇ 
રહ ેછે. અને પડદો પડે છે. ) 
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સમજણ 

પાત્રો: દાદીમા, મમ્મી, પપ્પા, અનુંત  ( તેમનો દીકરો લગભગ  દસ િરસનો) 
દહનલ  (અનુંતની નાની બહને આઠ િરસની) 

સ્થળ: મધ્યમ િગત ન ું હોય તેવ  ું સામાન્ય ઘર. 
( બુંને બાળકો ્ નીફોમતમાું તૈયાર થઇને અંદરથી આિે છે. દાદીમા માળા ફેરિતા બેઠા 
છે.) 
અનુંત:  ગ ડ મોવનિંગ દાદીમા, 

દાદીમા:  જે શ્રીક્રુષ્ણ કે’િાય બટેા.. 

દહનલ:  દાદીમા, અમને તો સમજાત  જ નથી કે અમારે તમાર ું માનવ ું કે 
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સ્કૂલમાું ટીચરન ું ? 
દાદીમા:  એટલે ? 
અનુંત:  એટલે એમ જ કે તમે કહ્યા કરો કે ગ જરાતીમાું બોલો...આપણી 

માતભૃાષામાું િાત કરો.. 
દહનલ:  ન ેસ્કલૂમાું ભલૂથી પણ ગ જરાતીમાું બોલાઇ જિાય ને તો ટીચર ગ સ્સ ે
થાય છે. 
અનુંત:  એટલે અમારે તો બુંને િચ્ચે સેંડ્િીચ જ થિાન ું 
દહનલ:  અરે ક્યારેક તો ક્યારેક તો કઇ સમજાય પણ નહીં. તમે કહો છો “લે 

બેટા આ ફલાિરન ું શાક......અને સ્કૂલમાું ટીચર કહશેે પાુંચ ફલાિરના નામ આપો. 
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અનુંત:  અને પપ્પા કહશેે હાય ! માઇ સન...અને સ્કૂલમાું કહ.ે.. “Where is 
rising Sun?” 

દહનલ:  આ  બધા શબ્દોના ગોટાળા...ને અમારી મ ૂુંઝિણનો તો પાર નહી....... 
દાદીમા:  મને તો કઇ િબર નથી પડતી. 
અનુંત:  અરે દાદીમા, જિા દો..એ બધી િાતો તમને નહી સમજાય. 
દાદીમા:  કેમ અમને નહી સમજાય ? ને એવ ું હોય તો તમે સમજાિો... 
દહનલ:  સમજાવ ું? ઓકે. જ ઓ એક નાનકડ ું ગીત કહ ું છું. સાુંભળો..( બુંને ગાય 
છે ) 
                    “મીના શીિતી અંગ્રેજી ને લીના શીિે ગ જરાતી. 
                     મીના કહ ેડેડી..ને લીના ને ગમે પપ્પા...  
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                     મીના સ ૂુંઘે રૌઝ ને લીનાનો ગ લાબ ગોટો.. 
                     મીના ફેંકે થેંક્ય  ને લીના માને આભાર. 
                     મીના પાસે છે મની ને લીનાને ગમે પસૈા...” 
                     (અચાનક અનુંત ઘદડયાળ સામે જ એ છે અને કહ ેછે) 
અનુંત:  અરે એય.. આઠ િાગી ગયા. સ્કૂલનો સમય થઇ ગયો ભાગ જલ્દી. 
 (બુંને જલ્દી જાય છે) દાદીમા, બાય.. બાકીન ું આિીને  મોડ ું થઇ ગ્ ું 
દાદીમા:  અરે બેટા, સુંભાળીને જાજો. 
દ્રશ્ય બીજ ું. 
સ્થળ:  એ જ ઘર. (અનુંત અને દહનલ સ્કલૂેથી આિે છે. બટૂ મોજા ઉતારીન ે
એકબાજ  ફેંકે છે.  બુંને થોડા ગ સ્સામાું ને થોડા ઉદાસ છે.) 
દહનલ:  બધા પ્રિાસ માું જાય... બસ આપણે જ નહીં 
અનુંત:  આિા મોટા પ્રિાસમાું જિાની કેિી મજા આિે ? પણ મને નથી 
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લાગત  ું કે આપણને પપ્પા હા પાડે. 
દહનલ:  ના ના, જોને પહલેાું આપણે ગયા જ હતા ને ? ક્યાું ના પાડી હતી ? 
મમ્મીએ સરસ નાસ્તો પણ બનાિી જ આપ્યો હતો ને? 
અનુંત:  એ તો સિારથી સાુંજ જ જિાન ું હત  ું ન?ે આમાું તો કેમ્પના ત્રણ હજાર 
રૂવપયા ભરિાના છે. અને પપ્પા છે કુંજૂસ. હમણા ના જ પાડી દેશે (રડમસ અિાજે) જો 
જે ને આપણે જિાશે જ નહીં ને ! 
દહનલ:  તો શ ું કરશ ું ? 
અનુંત:  (ગ સ્સાથી) શ ું કરશ ું શ ું ? આ િિતે તો હ ું માનિાનો જ નથી ને.. જીદ 
કરશ ું, ભિૂ હડતાલ કરશ ું પણ પ્રિાસે જિાના પસૈા તો લશે ું જ. આિા સમર કેમ્પમાું છેક 
ક લ્લ  મનાલી જિાન ું આપણને મન ન થાય? 
દહનલ:  મારી યે બધી બનેપણીઓ જિાની છે 
અનુંત:  આ િિતે આપણે માનવ ું જ નથી ને ! (મમ્મી આિે છે) 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 66 

 

http://aksharnaad.com 

મમ્મી:  ઓહ ! બેટા, આિી ગયા? 
બુંને:  (ગ સ્સાથી) હા, આિી તો જઇએ જ ને ? 
મમ્મી:કેમ આજે આમ બોલો છો ? ભિૂ લાગી છે ? તમારા માટે ગરમ નાસ્તો તૈયાર જ 
છે હોં ! 
અનત:  અમારે નાસ્તો નથી કરિો. 
મમ્મી:  પણ થ્ ું શ ું ? 
દહનલ:  મમ્મી, આજે અમારી એક િાત માનીશ ? 
મમ્મી:  ચોક્કસ માનીશ. મારી લાડકી દીકરીની િાત ન માન ું એમ બને ? 
અનુંત:  અને હ ું ? 
મમ્મી:  અને ત  ું મારો લાડકો દીકરો. બોલો શ ું િાત છે ? 
અનુંત:  મમ્મી, િાત એમ છે ને કે અમારી સ્કલૂમાુંથી આ િેકેશનમાું સમરકેમ્પ 
જિાનો છે. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 67 

 

http://aksharnaad.com 

મમ્મી:  (મોઢ  પડી જાય છે.ધીમેથી) સમર કેમ્પ? 
અનુંત:  હા. ક લ   મનાલી... ને એમાું અમારા બધા ય વમત્રો જિાના છે 
દહનલ:  મમ્મી... પ્લીઝ... અમારે યે જવ ું છે 
મમ્મી:  કેટલા પૈસા ભરિાના છે ? 
અનુંત:  ફકત ત્રણ હજાર રૂવપયા. 
મમ્મી:  ત્રણ હજાર? 
અનુંત:  મમ્મી, ત્યાું છેક લઇ જાય તો એટલા તો હોય જ ને ? મારા બધા 
વમત્રો તો કહ ેછે કે સસ્તામાું આટલા બધા દદિસો લઇ જાય છે. આ તો સ્ટ ડુંટ કન્સશેન છે 

ને ? એટલે ... 
મમ્મી:  પણ બેટા.. 
દહનલ:  પ્લીઝ...મમ્મી... 
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અનુંત:  ને મમ્મી, પપ્પાને પણ તારે જ સમજાિિાના છે. હમશેા અમને ના જ 
પાડે છે એ ન ચાલે હોં ! 
મમ્મી:  (એકબાજ  જઇન)ે પપ્પાને શ ું સમજાવ ું ? ને તમને શ ું સમજાવ ું ? મા-

બાપની લાચારીની િાત અત્યારે તમને નહીં સમજાય. 
અનુંત:  મમ્મી, પ્લીઝ....ના ન કહતેા હોં. 
મમ્મી:  સાર ું. પપ્પા હમણા આિિા જ જોઇએ. ચાલો, ત્યાું સ  ધીમાું તમે નાસ્તો 
કરી લો. 
અનુંત:  નહીં અમને ભિૂ નથી...( દહનલ સામે જોઇ ઇશારો કરે છે) 

દહનલ:  મને પણ ભિૂ નથી લાગી.( મમ્મી સમજી જાય છે. પણ શ ું બોલવ ું ત ે

િબર ન પડિાથી ઉદાસ થઇ ને બસેી જાય છે. ત્યાું પપ્પા આિે છે. આિીને ખ રશી પર 
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બેસે છે. છોકરાઓ સામે જોઇ સ્સ્મત કરે છે. પણ આજે તઓે હસિાના મડૂમાું નથી.) 
પપ્પા:  અનુંત, લે આ તારા બેટ અને બોલ.( આપે છે ) તેં મુંગાવ્યા હતા ન ે
? અને દહનલ, આ તારી કેડબરી. ખ શ? (છોકરાઓ લતેા નથી, ચપૂચાપ બસેી રહ ેછે) 

પપ્પા:  કેમ આજે શ ું થ્  છે મારા દીકરાઓને ? 
અનુંત:  મમ્મી, ત  ું જ કહ ેને... 
પપ્પા:  અરે, મમ્મીને કહવે  ું પડે એવ ું િળી શ ું છે ? 
અનુંત:  દહનલ, ત  ું જ કહ ેને..આમયે ત  ું પપ્પાની ચમચી છો. 
પપ્પા:  અરે એટલ ું બધ ું સસ્પેંસ શ ું છે ? 

દહનલ:  પપ્પા. સસ્પેંસ કઇ નહીં..આ તો અમારી સ્કૂલમાુંથી આ િકેેશનમાું 

સમર કેમ્પ જિાનો છે. 
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અનુંત:  ક લ -મનાલી... 
પપ્પા:  કેટલા પૈસા ભરિાના છે ? 
દહનલ:  રૂવપયા ત્રણ  હજાર એકના. 

અનુંત:  પપ્પા.પ્લીઝ...અમે જઇએ ને ? બે દદિસમાું નામ લિાિી દેિાના છે. 
પપ્પા:  એટલે ક લ છ હજાર રૂવપયા. 
મમ્મી:  હા. છ હજાર. ( પપ્પા સામે જોઇ રહ ેછે) 
પપ્પા:  તમને િબર છે ને કે તમારા પપ્પાની આિક એટલી નથી કે તમન ે
આટલા બધા પસૈા આપી શકે? 

મમ્મી:  હા, બેટા, બાકી પોતાના છોકરા પ્રિાસમાું જાય એ કોને ને ગમ ે? 

પપ્પા:  હા, મન ેયે તમન ેમોકલિાની હોંશ ઘણી છે. પણ હિે તમ ેએટલા 
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નાના નથી કે તમે સમજી ન શકો, ને મને આમયે ચોખ્િી િાત કરિાની ટેિ છે. એટલ ે
આડી-અિળી િાત કરિાને બદલે હ ું સ્પષ્ટ જ કહીશ. મને આશા છે કે તમે મારી 
મજબરૂી સમજી શકશો. 

અનુંત:  (રડમસ અિાજે) પપ્પા,પ્લીઝ....કુંઇક કરો ને ? 
પપ્પા:  શ ું કર ું બટેા ? પસૈા હોત તો હ ું ના થોડો પાડત ? 
દહનલ:  ના, પપ્પા, તમે ધારો તો બધ  કરી શકો. બહાના ન કાઢો હોં. 
પપ્પા:  બહાના નથી...હકીકત કહ ું છું. 
અનુંત:  તમે તો આિો દદિસ બહારગામ જાિ જ છો ને ? 

પપ્પા:  એ થોડો ફરિા જાઉં છું ? એ તો ઓદફસના કામે જવ ું પડે છે. અન ે

એનો િચો તો કુંપની આપે. 
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દહનલ:  ના.પપ્પા..એ અમે કુંઇ ન જાણીએ. આ િિતે તો તમારે જિા દેિા જ 
પડશે. 
પપ્પા:  (ગ સ્સે થાય છે) એકિાર સાચી િાત કહીને સમજાવ્યા....પછી જીદ 

કરિાની જરૂર નથી. એકિાર ના કહી કે આપણને પોષાય તમે નથી એટલે િાત પરૂી.. 
અનુંત:  પણ પપ્પા..... 
પપ્પા:  (એકદમ ગ સ્સાથી)  બસ... બહ  થ્ . હિે દલીલો નહી. ચાલો િાત 
પરૂી. 
મમ્મી:  ચાલો પહલેા બધા જમી લઇએ. ચાલ બેટા, 

અનુંત અને દહનલ (સાથ)ે અમારે નથી જમવ ું. 

પપ્પા:  એ િળી શ ું ? 
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અનુંત:  એટલે એમ કે અમારે નથી જમવ ું. 
દહનલ:  અમને ભિૂ નથી લાગી. 
મમ્મી:  બેટા, એિી જીદ ન કરાય. અનાજ તો દેિતા છે. એન ું અપમાન ન 

કરાય. 
(બુંને કુંઇ બોલતા નથી.ચપૂચાપ અદબ િાળીને બેસી  રહ ેછે. મમ્મી પપ્પા સામે જ એ 
છે) 
પપ્પા:  (ગ સ્સાથી) એને ન જમવ ું હોય તો કઇ નહીં.. મનાિિાની જરૂર નથી. 
આમ જ જીદ્દી થઇ ગયા છે. ભિૂ લાગશે ત્યારે જાતે જમશે. ચાલ, હ ું તો થાકી ગયો છું, 

આિતા િેંત...... 

મમ્મી:  (રડમસ અિાજે) પણ,,,,,,.. 
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પપ્પા:  પણ ને બણ કુંઇ નહી..હિે એ લોકો નાના નથી. તમેણે હિે સમજતા 
શીિવ ું જ પડશે. સાચી િાત જે છે એ કહી દીધી. (ગ સ્સાથી) હિે શ ું મારે ચોરી કરિી કે 
ઉધાર માગિા? ( મમ્મીને હાથ િેંચી અંદર લઇ જાય છે) 

અનુંત:  (ગ સ્સાથી) જો્  ને ? મને િબર જ હતી કે ના જ પાડશે. બહાના 
તૈયાર જ હોય છે. 
દહનલ:  પણ હિે ? હિે શ ું કરશ ું ? 
અનુંત:  હિે ભિૂ હડતાલ.. ગાુંધીચીંધ્યા માગે... સત્યાગ્રહ.. અનશન.. આપણ ે
ભણયા છીએ ને ? 

દહનલ:   (રોતલ અિાજે) પણ ભાઇ, મને તો ભિૂ લાગી છે..... 

અનુંત:  બહાદ ર થા બહાદ ર..એક દદિસ ભિૂી નથી રહી શકતી ? 
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દહનલ:  પણ એક દદિસમાું પસૈા નહી આપે તો ? 
અનુંત:  જરૂર આપશે. આપણે ભખૂ્યા રહીએ એ કોઇ ને ગમે છે ? એની તો 
આપણને યે િબર છે. આ િિતે તો પપ્પાને પૈસા આપિા જ પડશે.... ( બુંને ચપૂચાપ 

બેસી રહ ેછે ) 
 

દ્રશ્ય:3 
(દાદીમા, મમ્મી,  પપ્પા ત્રણે ઉદાસ ચહરેે બેઠા છે. બુંને છોકરાઓ બારણામાુંથી ડોદક્  

કરે છે.) 
અનુંત:  દહનલ. મને લાગે છે ત્રણે ભેગા મળીને આપણી જ િાત કરે છે. મન ે

લાગે છે... દાદીમા હમશેની જેમ આપણો પક્ષ લઇને પપ્પાન ેસમજાિશે જ. ચાલ એક 
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કામ કરીએ. આપણે છાનામામા અહીં સુંતાઇન ેતમેની િાતો સાુંભળીએ. આપણને પણ 
િબર તો પડે કે આપણી શ ું િાતો કરે છે. 
દહનલ:  મને તો ભિૂ પણ બહ  લાગી છે હોં. 

અનુંત:  અરે ખચિંતા ન કર. દાદીમા છે એટલે આપણને ન્યાય મળશે જ. 
             (બુંને બારણા પાછળ સુંતાઇને ઉભે છે અને સાુંભળે છે.) 
પપ્પા:  બા. તમે આજે કેમ જમ્યા નહીં ? 
દાદીમા:  બેટા, આજે છોકરાઓએ િાધ ું નથી..મારા ગળે કોખળયો કેમ ઉતરે ? 
પપ્પા:  િાવ ું તો કોઇને યે ક્યાું ભાવ્્ ું છે ? પણ છોકરાઓની િોટી જીદ કેમ 

ચાલે ? 

મમ્મી:  બધા જતા હોય એટલે છોકરાઓને પણ મન તો થાય ને? 
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પપ્પા:  હા, પણ મન થાય એ બધ ું જજિંદગીમાું થોડ  મળી શકે છે ? મન તો 
મને યે ઘણ ું થાય છે ..પણ થઇ શકે છે એકેય ઇચ્છા પરૂી ? 
મમ્મી:  છોકરાઓ નાના છે એટલે અત્યારે સમજી ન શકે. 

પપ્પા:  મને યે છોકરાઓને પ્રિાસે મોકલિાન ું મન શ ું નહીં થત   હોય ? ના 
પાડિી મને કેટલી આકરી લાગે છે તે તેમને શ ું િબર પડે ? 
મમ્મી:  હા, પણ આપણી લાચારી તમેને કેમ સમજાિિી ? 
દાદીમા:  એક કામ કરીએ. 
પપ્પા:  શ ું ? 

દાદીમા:  મારી આંિના ઓપરેશન માટે ત  ું પસૈા ભગેા કરે છે ને ? 

પપ્પા:  હા, તો એન ું શ ું છે ? 
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દાદીમા:  તો એ પસૈા છોકરાઓને પ્રિાસમાું જિા આપી દે. 
પપ્પા:  (ગળગળા અિાજે) બા, પછી ઓપરેશનના પસૈા ક્યાથી કાઢિા ? હજ  
તો એ યે પરૂા જમા નથી થયા.આિતા મદહને તો ગમે તેમ કરીને કરાિવ ું જ પડશે, 

એમ ડોક્ટરે કહ્ ું છે. 

દાદીમા:  ના, િાુંધો નહી. ઓપરેશન થોડ  મોડ  કરાિશ ું. છોકરાઓ આમ વનરાશ 
થાય એ મને ગમે નહીં. 
પપ્પા:  ને બા, તમને આટલી તકલીફ છે એન ું શ ું ? 

દાદીમા:  મોટાઓ તો તકલીફ સહન કરી શકે. નાના છોકરાઓન ું મન તટૂી જાય. 
પપ્પા:  ના બા, હ ું એવ ું ન કરી શક ું. જેમ છોકરાઓ મને િહાલા છે, એમ ત  ું ય ે

મારી મા છો. હ ું જ કુંઇક બીજો રસ્તો શોધીશ.ત  ું  ખચિંતા ન કર. 
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દાદીમા:  બીજો રસ્તો એટલે શ ું ? ઉધાર જ માગિાનો ને કોઇ પાસે ? 
પપ્પા:  બીજ  શ ું કર ું ? 
મમ્મી:  આપણે કયારેય કોઇ પાસે હાથ નથી લુંબાવ્યો. હમશેા સ્િમાનથી 

જીવ્યા છીએ. િાલી છોકરાઓની જીદ માટે થઇને.......... 

પપ્પા:  કઇ િાુંધો નહી. એ પણ છોકરાઓ માટે કરશ ું. 
મમ્મી:  ના, ના, મને વિશ્વાસ છે. આપણા બાળકો એિા અસુંસ્કારી કે જીદી 
નથી જ. તમેને સાચી િાત સમજાિશ ું તો જરૂર સમજશે. મને તેમનામાું પરૂો વિશ્વાસ છે. 

પપ્પા:  બધ ું  કહી તો જો્  કે પસૈા નથી... 
મમ્મી:  ના, એમ નહીં. આપણે એમને પ્રેમથી પાસે બસેાડીને ..વિગતિાર ક્યાું 

સમજાવ્યા છે ? એમ જ એક િાકયમાું કહી દઇએ એટલે એમને તો એમ જ થાય ન ે
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આપણે બહાના કાઢીએ છીએ. 
પપ્પા:  ના, ના, એ બધા કરતા હ ું જ કુંઇક રસ્તો કાઢી લઇશ. હિે પહલેા ત  ું 
બુંનનેે સમજાિીને જમાડ. બીજી બધી િાત પછી. 

મમ્મી:  હા, આપણે કોઇ ક્યાું જમી શકયા છીએ ? બાળકો ભખૂ્યા હોય ને મા-
બાપને ગળે કોખળયો કેમ ઉતરે ? ચાલો અંદર. ( બધા અંદર જાય છે.) 
(અનુંત અને દહનલ આિે છે. બુંનનેી આંિમાું આંસ  છે.) 
અનુંત:  દહન , આપણે આિા અસુંસ્કારી છીએ ? 
દહનલ:  ને દાદીમા તો આપણને કેટલા િહાલા છે ! ઓપરેશનના પસૈાથી 

આપણે શ ું પ્રિાસમાું જઇને મજા કરીએ ? 

અનુંત:  ના, ના, મને લાગ ે છે આપણી જ ભલૂ હતી. મમ્મી- પપ્પા બહાના 
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નથી કાઢતા. દ વનયામાું બધા થોડા પસૈાદાર હોય છે ? 
દહનલ:  જેને પ્રિાસમાું જવ ું હોય એ ભલે જાય. આપણને એનાથી ફરક નથી 
પડતો. 

અનુંત:  આપણા મમ્મી. પપ્પા, દાદીમા બધા ખ શ રહ ેતો જ આપણે ખ શ રહી 
શકીએ ને ?  

(ત્યાું મમ્મી- પપ્પા આિે છે) 
મમ્મી:  ચાલો બેટા, હિે જમી લો. 
પપ્પા:  ને ખચિંતા ન કરો..તમારા પ્રિાસમાું જિાની વ્યિસ્થા થઇ જશે, ઓ.કે? 
હિે ખ શ? (બુંને બાળકો કુંઇ બોલતા નથી.) 
મમ્મી:  હિે શ ું છે? પપ્પામાું વિશ્વાસ નથી ? કેમ બોલતા નથી ? 
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અનુંત:  પપ્પા, શ ું બોલીએ ? 
દહનલ:  અમે કુંઇ એિા જીદી છોકરા નથી. 
મમ્મી:  એટલે ? 
અનુંત:  એટલે એમ જ કે અમને અમારી ભલૂ સમજાઇ ગઇ છે. 
દહનલ:  અમારે પ્રિાસમાું જવ  જ નથી. 
અનુંત:  ને અમે કયારેય કોઇ પણ િોટી િસ્ત  ની જીદ પણ નહી કરીએ.. 
પપ્પા:  પણ.... 
અનુંત:  પણ  ..કાુંઇ નહી. અમે તમારી બધી િાત સાુંભળી છે. પ્લીઝ પપ્પા. 
અમને માફ કરો. (બુંને સાથે) અમને માફ કરો. 
મમ્મી:  (ગિત થી)  હ ું કહતેી જ હતી ને કે મારા છોકરાઓ અસુંસ્કારી નથી જ. 
(બુંનનેે િહાલ કરે છે) 
પપ્પા:  મારા નહીં.. આપણા કહ.ે  બેટા,  ” we are proud of you ” 
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દહનલ, અનુંત: (સાથ)ે પપ્પા. અમે પણ... 
(દાદીમા અંદરથી આિે છે) 
દાદીમા:  ને બેટા. મને તો તમારા બધાન ું ગૌરિ છે. ( છોકરાઓ દાદીમાને ભેટી 
પડે છે...) 
(પડદો પડે છે)   
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િીપથી િીપ જલે. 
પાત્રો: દાદીમા 

મમ્મી  
દેિીબને (કામિાળી દેિી 35 થી 40 િરસની) 
અમન (દીકરો 11 થી 12 િરસનો) 

સ્થળ: (ઉચ્ચ મધ્યમ િગતનો ડ્રોઇંગરૂમ) 
(પડદો ખલૂે છે.. કામિાળી પોતા કરે છે.. દાદીમા વનરીક્ષણ કરે છે.) 
દાદીમા:  અરે, દેિી, જરા ઘસીને પોત   કરજે.. કાલે ય સરખ  ન’ત   ક્ ું. (દેિી 
કુંઇ જિાબ આપતી નથી.) 
દાદીમા:  કેમ અલી... મોંમાું મગ ભયાત છે? જિાબયે નથી આપતી. 
દેિી:  (દ :િી અિાજે) શ ું જિાબ આલ ું બા? આ સરખ  તો કર  છું. 
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મમ્મી:  (અંદરથી આિે છે) બા, હમણાું દેિીન ું મગજ ઠેકાણે નથી. 
દાદીમા:  કેમ શ ું થ્ ું દેિીને િળી? મને યે બે દદિસથી ઉદાસ તો લાગ ેછે. 
મન વિનાન ું બધ ું કરતી હોય એવ  લાગે છે. 
મમ્મી:  આમ તો દેિીને કુંઇ થ્  નથી. પણ આ એનો પલેો છોકરો મરી ગયો 
હતો ને? 
દાદીમા:  એ િાતને તો આજે પાુંચ િરસ થઇ ગયા. આજે એન  શ ું છે ? હા, 
માને યાદ તો આિે જ. પણ ઇશ્વરની ઇચ્છા આગળ કોઇન ું ચાલ્્  છે? (વનસાસો નાિે છે) 
મમ્મી:  િાત બીજી જ છે. 
દાદીમા:  શ ું છે ? 
મમ્મી:  દેિી, ત  ું જ કહ ેને. 
દેિી:  ના, બને, હ ું શ ું કહ  ? મારો તો ફૂલ જેિો છોકરો ગયો એની તોલે બીજ ું 
કુંઇ થોડ  આિે? 
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દાદીમા:  પણ અલી, િાત શ ું છે એ કહીશ કુંઇ ? 
મમ્મી:  બા, િાત જાણે એમ છે કે બે દદિસ પહલેા આ દેિીને ઘેર એમનો જે 
બ્રાહ્મણ ગોર હોય છે ને  એ આવ્યો. 
દાદીમા:  હું... તો... 
મમ્મી:  આિીને આ દેિીને કહ ે“આ તમારો છોકરો જે મરી ગયો છે ને એ 
ખબચારાન ેઉપર બહ ું દ :િ છે. ” 
દાદીમા:  તે એ ગોર ઉપર જોિા ગયો હતો? (કટાક્ષમાું) 
મમ્મી:  બા, પરૂૂ સાુંભળો તો િરા.....એમ કહ્  એટલે દેિી તો ખબચારી ગભરાઇ 
ગઇ.. કે’ મા’રાજ શ ું થ્ ું મારા છોરાને?” 
દેિી:  અમ ગરીબના છોરાને તો ન નીચે વનરાુંત...ન ઉપર... 
દાદીમા:  પણ કહ્ ું શ ું એણે ? 
મમ્મી:  એણે આ દેિીને કહ્ ું કે તારા છોરાને ઉપર દૂધ પીિા નથી મળત  .. 
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એટલે જો આ તારી ગાય ત  ું બ્રાહ્મણ ને ..ગોર મહારાજને દાન કરી દે તો ઉપર એને દૂધ 
મળે. 
દાદીમા:  એ તો કહ્યા કરે. ઉપર કોણ એનો કાકો આપિા જિાનો છે ? 
મમ્મી:  એણે તો કહ્ ું... પણ આ મરૂિ દેિીએ હોંશે હોંશે આપી પણ દીધી... કે 
મારો છોકરો ઉપર દૂધ વિનાનો ન રહ.ે... 
દાદીમા:  (ગ સ્સાથી) અરે, મરૂિ...... 
મમ્મી:  હજી પહલેા મારી પરૂી િાત તો સાુંભળો.... તે દદિસે તો તે ગાય 
લઇને ગયો.. ને થોડા દદિસ પછી પાછો આવ્યો. 
દાદીમા:  ગાય પાછી આપિા ? 
મમ્મી:  એ કુંઇ થોડો એિો મરૂિ હોય? એ તો આવ્યો હતો દેિીના છોકરા ના 
સમાચાર આપિા.!  
દાદીમા:  (કટાક્ષમાું) તે ઉપર જઇને જોઇ આવ્યો હશે. 
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મમ્મી:  એ તો એને િબર....પણ આિીને દેિીને કહ.ે.” હિે તારા છોરાને ઉપર 
દૂધની વનરાુંત થઇ ગઇ છે. પણ........ 
દેિી:  (િચ્ચથેી બોલે છે.) અને એન ું પણ સાુંભળીન.ે. બા.મને તો એિી ફાળ 
પડી કે હજી મારા છોરાને ઉપર દ :િ છે? 
દાદીમા:  હું પછી? 
મમ્મી:  પછી એ ગોર મહારાજ દેિીને કહ ે “અત્યારે તો ઉપર બહ  ટાઢ છે. 
તારો દીકરો તો ખબચારો ધ્રજૂે છે. નથી એની પાસે ઓઢિાન ું કે નથી પાથરિાન ું.....” 
દેિી:  ખબચારો મારો ગરીબડો બાળ ! 
દાદીમા:  હું અને પછી ? 
મમ્મી:  પછી...પછી શ ું મહારાજે માગ્યા બ-ેચાર ગોદડા ને સરસ મજાન ું 
ગાદલ ું....!  
દાદીમા:  અને દેિીએ આપી દીધ  ? 
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મમ્મી:  (કટાક્ષમાું) તે ન આપે? ઉપર એના ખબચારા નાનકડા બાળન ેઠુંડી ન 
લાગે? (હસે છે) 
દેિી:  (પોતાની ઉતારે છે તે સમજી જાય છે.) બને, તમે ભલે આવ ું બધ  ન 
માનો. તમારા  ભણેલા લોકોન ું આ જ દ :િ......અમારી મશ્કરી જ કરો..... 
મમ્મી:  દેિી, આ મશ્કરી નથી..પણ.... 
દેિી:  (િચ્ચથેી) બને, શાસ્તરમાું લિેલ ું િોટ  થોડ ું હોય? 
દાદીમા:  તે અલી, ત  ું શાસ્તર િાુંચિા ગઇ હતી? 
દેિી:  મને થોડ  િાુંચતા આિડે છે? પણ અમારા ગોર મહારાજને તો બધ  ય ે
આિડે હોં. 
મમ્મી:  ને હિે એનો જીિતો છોકરો ભલનેે અહીં ઠુંડી થી ધ્રજૂે કે દૂધન ું ટીપ   ય ે
ન પામે, પણ મરેલાને તો મળે છે ને !  (કટાક્ષથી) 
દાદીમા:  અલી દેિી, એ તારો મહારાજ ઉપર જઇને પાછો આવ્યો કે શ ું ? 
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દેિી:  બા, તમે યે મારી મશ્કરી કાું કરો ? 
દાદીમા:  મશ્કરી નથી કરતી...હ ું તો પછૂું છું કે પછી એ ઉપર જઇને ગોદડા દઇ 
આવ્યો ને? તારા છોકરાને હિે તો ઠુંડી નથી પડતી ને ? 
દેિી:  હા, હા...મહારાજ ન ેઆપ્યા એટલે પહોંચી જ ગયા હોય ને ? અને એ 
તો પાછો છે માતાજીનો ભિૂો. ધણૂે ને એટલે એને તો માતાજી હાજરાહજૂર....સ ુંધ   ય ે
સાચસેાચ  કઇ દે. એ બોલે એમાું મીનમિે ન હોય. સુંધાય બીિે એનાથી ને માતાજી ના 
કોપથી. 
મમ્મી:  બા, બોલો, હિે આ દેિીને શ ું કહવે  ું  ? 
દેિી:  એ તો તમે બધા ભણલેા ન માનો..બાકી અમારા જેિા અભણન ેતો 
એનો જ આશરો. 
મમ્મી:  ત  ું નહીં તો યે તારા દીકરાને તો હિે ભણાિ. એ તો થોડો સ ધરે.. 
દેિી:  તે ભણિાના પસૈા ક્યાુંથી કાઢિા ? 
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મમ્મી:  બહાના ન કાઢ. અરે, સરકારી વનશાળમાું ભણિાના તો પસૈા યે નહીં 
લાગે. 
દેિી:  ભણીને એ ય ેતમારી જેમ આિી સ ધરેલી કે બગડલેી િાત  ું  કરિા 
માુંડે..ના, ના, અમને એ ન પોષાય. 
દાદીમા:  એટલે ત  ું શ ું એમ માને છે કે આ તારા મહારાજને ગાય આપી..એટલે 
તારા છોરાને ઉપર દૂધ મળી ગ્ ું ? 
મમ્મી:  ને ગાદલ  ગોદડ  આપ્યા એટલે એની ટાઢ ઉડી ગઇ....બરાબર ? 
દેિી:  (સમજી નથી શકતી) હા...હિે મારા બચ ડાને વનરાુંત...ખબચારો !  
મમ્મી:  બા. મને તો એ જ િબર નથી પડતી કે આને સમજાિિી કેમ ? 
ખબચારીને બધા લ ૂુંટીને ઠગી જાય છે....... 
દાદીમા:  ને હેં દેિી, આ તારો છોકરો જે જીિે છે એન ું શ ું ? 
દેિી:  એન ું શ ું ?  જીિત   માણસ તો ગમે ત્યાથી માગીને યે િાઇ લે.... 
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મરેલાને ઉપર આપિા મહારાજ વસિાય બીજ  કોણ જઇ શકે? આપણ ું થોડ  ઇ ગજ  છે? 
મમ્મી:  ને તારો ઇ મહારાજ િારેઘડી એ ઉપર નીચે જાયા કરે ને આવ્યા કરે !  
દાદીમા:  (હસે છે) બચારાએ પાસ કઢાિી લીધો હશે......ઉપર આિિા-
જિાનો..... 
દેિી:  ના, રે, બા. એટલી તો અમને યે િબર છે કે ઉપર જાય એ પાછો ન 
આિી શકે. 
દાદીમા:  તો પછી તારા છોકરાને બધ ું મળ્્ ું કઇ રીત ે ? 
(સમજાિતી હોય એમ) એ તો મહારાજને અહીં આપો ..ને ઇ િાપરે ..એટલે  આપોઆપ 
ભગિાનન ેઘરે એને સુંધ   યે પોગી જાય. ઇ બધા તો ભગિાનના ભગત રહ્યા ને ? એ 
કુંઇ આપણી જેમ સામાન્ય મનેિ થોડ  છે? 
મમ્મી:  અરે એ તો સામાન્યથી યે જાય તિેા છે. આપણે સામાન્ય માણસ તો 
સારા.. કોઇને છેતરીએ તો નહીં. 
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દેિી:  બેન, એવ ું બોલીએ ન ેતો પાપમાું પડાય. ન ેમાતાજી કોપે ને તો તો 
ધનોતપનોત નીકળી જાય. 
દાદીમા:  એટલે એનો અથત એ જ ને કે જે તેને દઇએ એ બધ ું આપણા 
સગાિહાલાને ઉપર પહોંચી જાય. 
મમ્મી:  (હસે છે) બધ ું ઓનલાઇન હિે તો...... 
દેિી:  (એને સાુંભળ્યા વિના) હા બા શાસ્તરમાુંજ એવ  લખ્્  છે. અન ે
ભામણને આપિા જેવ ું બીજ  કોઇ પ ન નથી. 
મમ્મી:  હા, પણ એ ભામણ લાયક હોિા જોઇએ. જન્મથી જ નહી કમતથી પણ 
સાચા અથતમાું બ્રાહ્મણ હોિા જોઇએ પણ હિે તને આ બધ  સમજાિવ ું કેમ? ”ભેંસ આગળ 
ભાગિત” નો અથત શ ું? 
દાદીમા:  હા, આને તો એની ભાષામાું.. એ સમજે તેમ સમજાિીએ તો જ ગળે 
ઉતરે... 
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મમ્મી:  હા, પણ..એ જ નથી સમજાત  કે આને કેમ ગળે ઉતારવ ું ? ખબચારી 
છેતરાયા કરે છે. 
દાદીમા:  ન જાણે આિા તો કેટલાયે છેતરાતા હશે િાસ કરીને ગામડામાું. 
મમ્મી:  હા, અને આપણા દેશમાું ગામડાઓનો પાર કયાું છે ? એટલ ેઅભણ 
લોકોનો લાભ આિા ધતૂારાઓ લેતા જ રહ ેછે. મને તો શ ું કરવ ું એ જ સમજાત  નથી. 
અરે આ એક દેિી ખબચારી આમાુંથી છૂટે તો યે સાર ું. 
(ત્યાું તેમનો દીકરો અમન દોડતો આિ ે છે, 11 થી 12 િરસનો છે. હાથમાું છાપ ું                   
છે.) 
અમન:  મમ્મી,... દાદીમા... (હાુંફે છે) 
દાદીમા:  અરે, બેટા, ધીમે ધીમે...શ ું છે આટલ  બધ ું ? 
અમન:  (હાથમાું રહલે છાપ  બતાિે છે) જ ઓ.. જ ઓ.. આમાું આપણાું જ 
ગામન  કુંઇક આવ્્ ું છે. મમ્મી તે દદિસે ત  ું ટી.િી. જોતી િિતે સમજાિતી હતી ને કે 
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ભતૂ-પ્રતે, દોરા-ધાગા, ભિૂા ને એવ ું બધ ું કુંઇ સાચ  ન હોય. જો, આ છાપામાું પણ આવ્્ ું 
છે ને એક મહારાજને પોલીસે પકડયો છે ને તે કેિી રીતે લોકોને ઠગતો હતો,                 
ભિૂો બની ધણૂતો હતો ને બધાને હરેાન કરીને પસૈા ને બધ ું પડાિતો હતો બધ ું આમાું 
આવ્્ ું છે. અમારા ટીચર પણ આજે આ જ બધી િાતો કરતા હતા. 
મમ્મી:  હા. કયારેક જરૂર એ લોકો પકડાય છે. પણ એ તો દદરયામાું તરતા 
બરફના પિતત જેવ ું. એકાદ ભાગ જ બહાર આિે ને પકડાય. બાકીના  નિ ભાગન ું શ ું ? 
                 (વનસાસો નાિે છે.) 
દાદીમા:  જયાું સ  ધી સાચ ું ભણતર ન આિે...ગામડાના લોકોની આંિ ન ખલૂ ે
ત્યાું સ  ધી સમાજમાું આિા ધવતિંગ ને અંધશ્રધ્ધા ચાલતા જ રહિેાના. 
અમન:  મમ્મી, જો આમાું ફોટો પણ આવ્યો છે. ( બતાિે છે. દેિી બધી િાતો 
સાુંભળે છે અચાનક તેન  ું ધ્યાન છાપાના ફોટા પર પડે છે.) 
દેિી:  અરે.. આ તો અમારા જ ગોર મહારાજ ! હ ું કેતી’તી ઇ જ !  
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મમ્મી:  શ ું? તારી ગાય ને બધ ું લઇ ગયો હતો એ? 
દેિી:  હા, હા...ઇ જ..હાય...હાય...! તો ઇ બધ  િોટ  હત  ું ? ઇ અમને છેતરતો 
હતો ? 
મમ્મી:  િોટ  જ તો હત  ું. અમે એ જ તો તને કયારના સમજાિતા હતા. અ ને 
તે દદિસે તેં ય અમારી સાથે ટી.િી.માું પણ આવ  બધ ું નહોત   જો્ ું ? કેિા બધા પકડાયા 
હતા તે? 
દાદીમા:  અલી. સમજાય છે કુંઇ ? 
દેિી:  (રડિા જેિા અિાજે) હા, બા, મારી આંિ આજે ઉઘડી. તમારી બધી 
િાત   સાચી.. હિે થાય છે કે તમારી િાત પલેા માની હોત તો ? મારી ગાય ને...... 
મમ્મી:  જિા દે હિે જે થ્  તે.યાદ કરી ને દ :િી ન થા. આટલ ેથી જ ત  ું છૂટી 
ગઇ. એમ માન. અને હિે ત  ું સમજી છો ને તો તારી આજ બાજ નાને પણ સમજાિજે. 
દાદીમા:  ને તારા છોકરાને હિે ભણાિજે. આ હ ું ભણી નથી એનો મને યે આજે 
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અફસોસ થાય છે. પણ અમારા છોકરાઓ ભણયા છે એટલે અમને િાુંધો નથી આિતો. 
હિે ત  ું યે તારા મુંગાને ભણિા મકૂજે હોં ! 
દેિી:  હા, બા, હિે એિી ભલૂ થોડી કર ું ? અરે અમારા િાસમાું ય ેબધાન ે
કહીશ. 
મમ્મી:  સરસ.... આમ જયોતથી જયોત જલતી રહ ે તો જ દેશન ું ભાવિ 
ઉજ્જિળ બને. 
દાદીમા:  સમાજમાું આિા કેટલા યે ધતૂારાઓ..પાિુંડીઓ પડયા હશે . 
મમ્મી:  ને આપણ ું અજ્ઞાન તનેે પોષત  ું હશે. સાર ું છે આ નિી પેઢી આિા બધા 
માું બહ  માનતી નથી ને ફસાતી નથી. 
દેિી:  આજે મને યે ભણતરની દકમત સમજાણી. અમારે તો એક કાગળ 
િુંચાિિા કે લિાિિા યે કોઇના ઓવશયાળા થવ ું પડે .ને લિનાર શ ું લિે કે શ ું િાુંચે, 
સાચ ું િોટ ું એ અમને શ ું િબર પડે? 
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મમ્મી:  તો આજે ઘેર જઇને પહલે  ું કામ તારા દીકરાન ું વનશાળમાું નામ 
લિાિિા જિાન ું કરજે. સમજી ? 
દેિી:  હા, બા. હિ ેએમાું તમારે કુંઇ કેવ   જ ન પડે. મારી બનેના છોરા ને ય ે
લેતી જાઇશ અમે ભલે ન ભણયા પણ હિે અમારે છોકરાઓને તો જરૂર ભણાિશ ું જ. જેથી 
તેઓ તો અમારી જેમ ન છેતરાય. 
મમ્મી:  શાબાશ ! લે આ છાપ  યે લેતી જા. બધાને બતાિજે. (દેિી છાપ  લે છે 
ને જાય છે.) 
મમ્મી:  આજે દેિીરૂપી એક દીપ જલ્યો છે . આમ જ દીપથી દીપ જલતા  રહ ે
ને પ્રકાશ ફેલાતો રહ.ે 
અમન:  મમ્મી... આજે સ્કૂલમાું અમારા ટીચરે અમને બધાન ે પણ એક કામ 
કરિાન ું કહ્ ું છે. 
દાદીમા:  શ ું કામ ? 
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અમન:  (હસે છે) બા, એ કામ તમારે માટે જ છે હોં !  
દાદીમા:  અલ્યા, મારે માટે િળી શ ું છે ? 
અમન:  અમારા ટીચરે કહ્ ું છે કે જેના ઘરમાું કે આજ બાજ માું કોઇ ને િાુંચતા-
લિતા ન આિડત  ું હોય.. તે બધાને અમારે રોજ અડધો કલાક શીિડાિિાન ું છે. તો બા, 
(હસે છે) થઇ જાિ તયૈાર. આજથી તમે મારા વિધ્યાથન ને હ ું તમારો વશક્ષક. 
દાદીમા:  એય, મને તો આિડે છે. 
અમન:  (હસતા હસતા) િાલી સહી કરતા....એ ન ચાલ ે
મમ્મી:  હા, બા, અમનની િાત સાચી છે. તમે તે થોડ  િાુંચતા લિતા શીિી 
જાિ તો તમારી જાતે  છાપા કે પ  સ્તકો જે િાુંચવ ું હોય તે િાુંચી શકો ને ? 
દાદીમા:  પણ...પણ....આ ઉમરે ? 
મમ્મી:  ઉમરને અને શીિિાને કોઇ સુંબુંધ નથી. 
અમન:  હમણાું દેિીબને આગળ તો મોટી મોટી િાતો કરતા હતા ! (હસે છે) 
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દાદીમા:  પણ મને આિડશે હિે ? પાકા ઘડે કાુંઠા ચડશે િરા ? 
અમન:  અરે બા, મારા જેિા વશક્ષક હોય ને ન આિડે એવ ું બને િરા ? 
દાદીમા:  ઠીક ચાલ. ભઇલા, આજથી ત  ું મારો ગ રૂ. 
અમન:  (ખ શ થઇન ે તાળી પાડ ે છે) િાહ! મજા આિી ગઇ. અન ે બા, ફી 
આપિી પડશે હોં. 
દાદીમા:  હા ભઇ, ત   જે કહ ેએ. તને થોડી ના પડાશે? બોલ શ ું જોઇએ છે તને? 
અમન:  આજે તમારા હાથની ગરમગરમ પરૂણપોળી ને ભજીયા. 
દાદીમા:  જરૂર. 
અમન:  આજે અમારા ટીચરે અમને એક ગીત શીિડાવ્્ ું છે, 
મમ્મી:  ક્ ું ? 
અમન:  (ગાય છે....) 
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“નાના હો કે હો ભલે મોટા, 
ભણીશ ું ને ભણાિીશ ું જરૂર.. 
વશક્ષણ નો અહાલેક જગાિીશ ું, 
જ્ઞાનની જયોત જલાિીશ ું. 
અંધશ્રધ્ધાને ભગાિીશ ું.. 
દીપ થી દીપ જલાિીશ ું 
આજે છીએ નાના બાળ.. 

કાલે કરીશ ું જરૂર મોટા કામ.. 
સપના સૌ સાકાર કરીશ ું .. 
ભારતને મહાન બનાિીશ ું.” 

 
(ગીત ગિાત  ું રહ ેછે ને પડદો પડે છે.) 
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્ ગધમત... 
પાત્રો:           કનયૈો. (લગભગ દસ િરસનો ) 
                 યશોદા 
                 ગોપ બાળકો 
                 ગોપીઓ. 
 
પડદો ખલૂતા પહલેા અંદરથી સતૂ્રધારનો ઘેરો, ગુંભીર અિાજ સુંભળાય છે. (પદરત્રાળાય 
સાધનૂામ િાળો શ્લોક સુંભળાય અને પછી શબ્દો..) 
 
સતૂ્રધાર: એકિીસમી સદીમાું કૃષ્ણ ભગિાન અિતાર લઇને આિે.. નાનકડો કનૈયો 
ગોક ળની ગલીઓમાું ઘમૂે, માિણ  િાિાની જીદ કરે તો, આજે તનેે કેિા અન ભિો 
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થાય... આજે જમ નાના નીર તનેે કેિા દેિાય ને તે શ ું અન ભિે ? ચાલો, આપણ ે
જાણીએ અને માણીએ પ્રસ્ત  ત નાટક.......... ‘્ ગધમત’ માું.. 
સ્થળ: યશોદાજીન ું ઘર.  માતા યશોદા દહીં િલોિે છે. ગોપીઓ આજ બાજ  કનયૈાન ે
ઘેરીને, ફરતાું ફરતાું ગાય છે. કનૈયો રડિાન ું નાટક કરે છે. 
કનયૈો: (રડતા રડતા લાડથી) મા, હજ  માિણ નથી થ્ ું? જા તારી સાથે નહીં બોલ ું. 
યશોદા: અરે મારા લાલ, આ નેતરા ફેરિી ફેરિી હ ું તો થાકી... પણ આ પાણીિાળા 
દૂધમાુંથી માિણ બને તો ને? 
કનયૈો: (રોષથી) હ ું કુંઇ ન જાણ  મયૈા.. મને તો માિણ જોઇએ એટલે જોઇએ. ત  ું નહીં 
આપે તો હ ું ગોપીઓને ઘરેથી લઇ આિીશ. 
યશોદા: અરે બેટા, આપણે ત્યાું જ માિણ નથી થત  ું ત્યાું ગોપીઓની તો આશા રાિિી 
જ નકામી. અને ત  ું શ ું એમ માને છે કે આજની ગોપીઓ તને એમ મફતમાું માિણ આપી 
દેશે ? 
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કનયૈો: મફતમાું તો ત્યારે યે ક્યાું આપતી? કેટલા નિરાું કરાિતી, બુંસી િગાડિી 
પડતી,.. નાચ કરિા પડતા... ત્યારે માિણ મળત  ું. આજે પણ બુંસી સુંભળાિી દઇશ. 
બીજ  શ ું ? 
યશોદા: (દ :િથી) હિે તારી બુંસીના બોલ તો કાવ્યોમાું રહ્યા. બેટા, કવિઓને ગીતો 
ગાિામાું કામ લાગે. બાકી અત્યારે એમાું કોઇ માિણ ન આપે. 
કનયૈો: હ ું એ કઇ ન સમજ ું. મને તો માિણ િાવ ું છે 
યશોદા: આ દૂધમાુંથી  તો માિણ નીકળી રહ્ ું. એમ કર ચાલ, આ અમલૂન ું માિણ તન ે
આપ . (અમલૂન ું પેકેટ િોલે છે) 
કનયૈો: આ િળી શ ું ? ના, આવ ું િાસી માિણ મને ન ભાિે. મારે તો ગાયના દૂધન ું 
તાજ ું માિણ જોઇએ. 
યશોદા: ગાયના દૂધન ું માિણ ? એ બધા સપના હિે ભલૂી જા બટેા. નહીતર દ :િી થઇ 
જઇશ.લ,ે બેટા, માિણ લે. (અમલૂન ું પેકેટ િોલી માિણ િિડાિિાનો પ્રયત્ન કરે છે.) 
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કનયૈો: (ગાય છે. “મયૈા મોરી, મૈ નહીં માિણ િાયો....” અને ભાગ ેછે. યશોદા તેની 
પાછળ દોડે છે.  એકશન ગીત મયૈા મોરી...) 
ગોપ: (આિે છે) કાન ડા, એય અલ્યા કાન ડા.... 
કનયૈો: (ખ શ થઇ જાય છે) ઓહ.. ગોપા, ત  ું ? આિ આિ. 
ગોપ: કાના, ત્યાું ચોકમાું બધી ગોપી્  અને ગોપો બધા રાસડા લે છે. તારે જોિા 
આિવ ું છે ? 
કનયૈો: અરે િાહ ! રાસલીલા રમે છે? ચાલ ભાઇ ચાલ, સદીઓ િીતી ગઇ આ બધ ું 
જોયા ને... 
ગોપ: હા, હા,. હિે નિી આંિે નિી નિી રાસલીલા જોિા મળશે. 
કનયૈો: નિી રાસલીલા ? એ િળી શ ું ? 
ગોપ: એ બધ ું યે સમજાઇ જાશ.ે હાલો જલ્દી જલ્દી 
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કનયૈો: ચાલો. (ગોપ ન ે કનૈયો બુંને જાય છે.. ચોકમાું છોકરીઓન ે છોકરાઓ દડસ્કો 
દાુંદડયા રમે છે. ગરબો... રાસ.. કશ ું અન કળૂતા મ જબ મકૂી શકાય. કનયૈો તો જોઇ જ રહ ે
છે)( અહીં ભિાઇ જેવ ું મકૂી શકાય. ) 
કનયૈો: (આશ્ચયતથી) આ... આ બધ ું શ ું? રાસડા આમ રમાય? 
ગોપ: કાના, આ તારા જમાનાના રાસ-ગરબા નથી. આ તો દડસ્કો દાુંદડયા છે.. દડસ્કો 
દાુંદડયા. 
કનયૈો: એ િળી શ ું ? 
ગોપ: બહ  પ્રશ્નો નહીં પછૂિાના.. જોયા કરિાન ું... મ ૂુંગા મ ૂુંગા.. 
કનયૈો: ને આ માથ  પાકી જાય એિા રાગડા કેમ તાણે છે? સરસ મજાના સરૂીલા 
સુંગીતના સ્િરો ક્યાું ગયા? 
ગોપ: હિે આ જ બધ  સુંગીત કહિેાય..અને હિે આવ ું જ ચાલે છે. 
કનયૈો: આ? આ સુંગીત કહિેાય ? (આશ્ચયત અને આઘાતથી) 
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ગોપ: હા, અત્યારે આની જ તો બોલબાલા છે. 
કનયૈો: ને આ બધા તો ઠેકડા મારે છે. આ રાસ આમ કેમ રમે છે ? 
ગોપ: કહ્  ને એકિાર. ચપૂચાપ જોયા કરિાન ું. 
કનયૈો: ને આ કપડા કેિા પહયેાત છે ? 
ગોપ: એકિીસમીમી સદીની આ ફેશન છે કનૈયા, આ ડીઝાઇનર કપડા કે’િાય. એ 
બધ  તને નહીં સમજાય. તારે રાસ રમવ ું છે ? બોલ તો પાસ લઇ આવ ું ? 
કનયૈો: પાસ ? એ િળી શ ું ? 
ગોપ: એટલે એમ કે અહીં કઇ મફતમાું રાસ ન રમાય... પૈસા આપિા પડે પસૈા.. 
કનયૈો: રાસ રમિાના પસૈા ? 
ગોપ: અરે.. રમિાના શ ું? જોિાના યે આપિા પડે. આ કખળ્ ગ છે કખળ્ ગ.. 
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કનયૈો: મારે આિા નિરા નથી જોિા.. ચાલ ભાગીએ અહીંથી.. આપણે તો જઇએ.. 
જમ નાજીને કાુંઠડે.. જયાું એકિાર મેં કાખળનાગને નાથ્યો’તો ચાલ, ત્યાું જઇને વનરાુંત ે
બેસીએ... ને જમ નાના નીરમાું ધબૂાકા મારીએ. 
ગોપ: હાલ ઇ અભરિોયે પરૂો કરી લે. (બુંને જાય છે.. દૂરથી આંગળી ચીંધી ઇશારાથી 
નદી બતાિે છે.) 
ગોપ: જો.. ત્યાું... દેિાય છે તારી જમ ના નદી... (અંદર તરફ વનશાની કરે છે.) 
કનયૈો: મન ે તો નથી દેિાતી... િળિળ કરતી અને બ ે કાુંઠે િહતેી જમ નાનો ઘેરો 
ઘઘૂિાટ મને તો નથી સુંભળાતો. ને આ... આ િાસ શનેી આિે છે? 
ગોપ: જમ નાજીના પાણીમાું રહલેી ગુંદકીની. 
કનયૈો: અરે જમ નાના નીર તો કેિા વનમતળ.. કેિા સ્િચ્છ.. એના નીતયાત પાણીમાું તો 
ચહરેો પણ દેિાય. 
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ગોપ: અરે િળી ત  ું ભલૂી ગયો? કાના, આ સતજ ગની જમ ના નથી.. આ કખળ્ ગની 
છે. અત્યારે તો જમ ના લો કે ગુંગા... બધાયના પાણી આિા જ મેલા. 
કનયૈો: નદીના પાણીને અને કખળ્ ગને િળી શ ું સ ુંબુંધ ?  
ગોપ: અરે કાના. હિે તો નદીઓમાું કારિાનાઓનો કચરો યે ઠલિાય, અડધા બળેલા 
મતૃદેહો યે કોહિાય અને મળમતૂ્ર કે ગુંદકી નો તો પાર જ નહીં. પાણી નો રજિાડી ઠાઠ 
આજે નજરાઇ ગયો છે. આજે તો એને પ્રદૂષણનો એરૂ આભડી ગયો છે. ક દરતને િહાલ 
કરિાને બદલે માનિ ક દરતને નાથિાના ચક્કરમાું આજે પડયો છે. આજે તો 
પયાતિરણને બચાિિાના અખભયાનો ચલાિિા પડે છે.  
“પહલેાુંતો એક ધારી િહતેી’તી ગુંગા 
અને નદીયોનો રજિાડી ઠાઠ, 
ઓણસાલ નદી્ ું નજરાઇ ગઇ 
ને પાણીમાું પડી મડાગાુંઠ...” 
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કનયૈો: (કાને હાથે મકૂી દે છે.) નથી સાુંભળવ ું.. મારે હિે કુંઇ જ નથી સાુંભળવ ું. ઓહ !  
મને તો ચક્કર આિે છે. મારાથી તો આટલે દૂરથી પણ આ િાસ સહન નથી થતી. મન ે
અહીંથી લઇ જા.. મારે જમ નાની નજીક નથી જવ ું. (િેદનાથી) મારી વપ્રય જમનાની આ 
સ્સ્થવત મારાથી સહન નથી થતી. નથી થતી. 
ગોપ: કયાું લઇ જાઉં ? 
કનયૈો: એમ કર મને મારા કદુંબ િનમાું લઇ જા. કદુંબની નીચે થોડીિાર શાુંવતથી 
બેસી મારી બુંસી િગાડીશ. એટલે મને થોડી વનરાુંત મળશે. (ખિસ્સામાુંથી બુંસરી કાઢે 
છે) 
ગોપ: કદુંબિન? અરે.. કદુંબિનનો તો કયારનોયે કપાઇન ેનાશ થઇ ગયો. હિ ેતો 
રહ્યા  છે માત્ર અિશષેો.. 
કનયૈો: કદુંબિનનો નાશ? કોણે કાપ્્ ું? (દ :િી થઇ જાય છે) 
ગોપ: કોણે એટલે? માણસ વસિાય કોણ હોય? 
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કનયૈો: અરે પણ જ ુંગલ કેમ કાપ્્ ું? ઝાડનો નાશ શા માટે ? 
ગોપ: લાકડા માટે... જરૂદરયાત માટે... (વનસાસો નાિીન)ે હિે તો જ ુંગલો છે વસમેંટ 
અને કોંક્ીટના.... 
કનયૈો: (રડિા જેિા અિાજે) મારા લીલાછમ જ ુંગલો... ઝાડ..! 
ગોપ: (થોડા મોટા અિાજે ઉશ્કેરાટથી) માણસજાતે પોતાના થોડા સ્િાથત માટે કયો 
આડધેડ વિનાશ... નદીઓ નજરાઇ ગઇ, જ ુંગલો નાશ પામ્યા. પાણીનો રજિાડી ઠાઠ ન ે
ઝાડિાઓનો લીલોછમ િભૈિ. બધ ું યે િોિાઇ ગ્ ... કાના, િોિાઇ ગ્ .. (રડી પડે છે) 
કનયૈો: ગોપા, આ બધ ું મને શા માટે બતાવ્્ ું ? શા માટે ? માણસજાત આટલી સ્િાથન 
બની ગઇ ? અરે પોતાન ું ભલ  શેમાું છે એટલીયે િબર નથી ? 
ગોપ: (દ :િથી) અરે, આજની માણસજાતને િબર તો બધી યે છે. પણ પોતાના થોડા 
સ્િાથત આગળ લાુંબ   વિચારિાન ું તે ભલૂી ગયો છે. ક દરતીસુંપવત્ત નો આડધેડ વિનાશ 
તેને ક્યાું લઇ જશે..એનો વિચાર કરિાની ફુરસદ ક્યાું છે કોઇને ?આજે માનિ પોતાની 
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આંધળી દોટમાું..પોતાના ક્ષખણક સ્િાથતમાું દોડય ેરાિે છે. કયાું..? એની કદાચ એને પણ 
િબર નથી. એની મુંખઝલ કઇ છે.. કયાું છે.. એનો વિચાર કરિાની એની પાસે ફુરસદ 
કયાું છે ? કનયૈા, કરી શકે તો કુંઇક કર... 
કનયૈો: આજે તો મને યે સમજાત  નથી કે હ ું શ ું કર ું ? 
ગોપ: (આંગળી ચીંધી બતાિે છે) અને આ જો્  ? આ છે માણસે કરેલી બસે  માર 
ગુંદકી...પ્લાસ્ટીકની થલેીઓ અને જાતજાતના ટીનના ડબલાઓ...તને તો એની સમજ 
સ ધ્ધાું ન પડે. 
કનયૈો: આનો ઉપાય ? કુંઇક ઉપાય તો હશે ને? 
ગોપ: (હસતા હસતા)ફરી એકિાર જનમ લઇ જો....... 
કનયૈો: ના, હિે અત્યારે.. જનમ લેિાની દહિંમત નથી. ગોપ, શ ું આનો કોઇ ઉપાય 
નથી? 
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ગોપ: જનજાગવૃત અને સ્િુંયવશસ્ત એ એક માત્ર ઉપાય. એકલા કાયદા કરિાથી કે 
એકલી સરકારથી કુંઇ ન થઇ શકે. આમ જનતા જાગે અને ક દરતને સમજે તો જ બધ  
થાય. 
કનયૈો: પણ જાગવૃત આિે કેમ ? 
ગોપ: સાચા ભણતરથી... સાચા વશક્ષણથી ને એ કામ પાયા થી થાય. બાળકો.. નિી 
પેઢી ભણે ને સમજે તો જ આ તારી નદીઓના પાણી ચોખ્િા બને, વકૃ્ષોનો નાશ અટકે 
ને િાતાિરણ ચોખ્ખ ું થાય. 
કનયૈો: ગોપ, હ ું એમાું શ ું મદદ કરી શક ું? 
ગોપ: કાના, એ તો હિે ત  ું જ વિચાર. “પદરત્રાણાય સાધનૂામ..” ન ું િચન તેં જ આપ્્  
છે ને? (અંદરથી એ શ્લોક આિો સુંભળાય છે)  
કનયૈો: (અચાનક ઉભો થઇ બુંસરીનો ઘા કરે છે ) 
ગોપ: (આઘાત અને આશ્ચયતથી) અરે કાના. આ શ ું? બુંસી કેમ ફેંકી દીધી? 
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કનયૈો: મને લાગે છે ્  ગે્  ગે.. સમયની માુંગ પ્રમાણે હ ું હિે બદલીશ ્ ગધમત... હિ ે
વિશ્વમાું એક જ ધમત રહશેે... માનિધમત..! હિનેો ્  ગધમત બની રહશેે.. માનિધમત. 
માનિની સિેા એ જ મારી સિેા. દીન, હીન, દ :િી, અપુંગ, લાચાર માનિોની સિેા..એ 
જ મારા સ ધી પહોંચિાનો એક માત્ર ઉપાય હશે. અને જયાું સ્િચ્છતા નથી .. ત્યાું પ્રભ તા 
નથી ને આરોગ્ય કે માનવસક શાુંવત હોઇ જ ન શકે. આજથી બુંસીની જગ્યા એ મારા 
હાથમાું રહશેે આ સાિરણી... સ્િચ્છતાન ું પ્રતીક. જે બની રહશેે એકિીસમી સદીની મારી 
બુંસી. (સાિરણી હાથ માું લઇ થોડ  િાળે છે.. સાફ કરે છે ને પછી હાથમાું બુંસીની મ દ્રામાું 
સાિરણી રાિી.. પગ ક્ોસ કરી કૃષ્ણ ભગિાનની જેમ ઉભી જાય છે. ગોપ નમન કરી 
રહ ેછે.) 

(પડદો પડે છે.) 
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ડોક્ટ્ર સેવકરામ સેવાવાળા. 

પાત્રો:ડોકટર (30 થી 35 િરસની ઉમર છે.) 

મગન:પટાિાળો (25 િરસની આસપાસની ઉમર) 

દરદી 

સ્થળ: ડોકટરન ું દિાિાન ું. 

(પડદો ખલૂે છે ત્યારે ડોકટર ખ રશીમાું બઠેા બેઠા બગાસા િાય છે. પછી ઝોલા િાય છે, 
માથ  નમી પડે છે. િળી સરિા થાય, િળી નમે. કરતાું કરતાું ખ રશી પરથી ઉથલી પડે 
છે. નીચે પોતે અને ઉપર ખ રશી છે. રાડ પાડે છે.) 

ડોકટર: ઓય મા...મગના, એલા મગના....ક્યાું મરી ગયો ? 
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મગન: ( દોડી ને આિે છે.) હજ  ક્યાું મયો છું ? હજી મેં કુંઇ તમારી દિા લીધી નથી ! 

ડોકટર: પણ આમ ઉભો ઉભો જોિે છે શ ું ? 

મગન: અરે જોતો નથી તમને શોધ  છું. હેં સાહબે, તમે કયાુંથી બોલો છો ? ઉપર 
તો નથી પહોંચી ગયાને ?તમે જ તમારી દિા નથી લીધીને ? મને કેમ દેિાતા યે નથી 
?( (આજ બાજ  જ એ છે) 

ડોકટર: એ ય.. અક્કલના ઓથમીર... આમ નીચે જો નીચે. 

મગન: (પોતાની નીચે જ એ છે) મારી નીચે ? સાબ, મારી નીચે તો કુંઇ નથી. પણ 
સાહબે, આ તમે બોલો છો કયાુંથી ? 

ડોકટર: અરે મરૂિ,  તારી નીચે નહીં..આ ખ રશી નીચે..ખ રશી નીચે જો... 
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મગન: (બાજ માું પડલેી ખ રશી નીચે જ એ છે.) હા, સાહબે, આ ખ રશી નીચે 
તમારી સ્લીપર પડી છે. પણ સ્લીપરમાું તમે કે તમારા પગ કુંઇ નથી. 

ડોકટર: અરે બ ધ્ધ  , એ ખ રશી નીચે નહીં.. મારી... મારી ખ રશી નીચે જો... 

મગન: પણ સાહબે, તમારી ખ રશી જ નથી દેિાતી. કયાુંથી જોઉં 

ડોકટર: અરે હ ું પડી ગયો છું નીચે..મારી ખ રશી યે પડી છે નીચે..મારી ઉપર 

મગન: સાહબે. ઉપર કે નીચે ? એટલે કે તમે ખ રશીની ઉપર છો કે ખ રશી તમારી 
ઉપર? 

(નીચે િળી જ એ છે) ઓહ ! સાહબે, આ તો તમે ખ રશી નીચે છો.. ને ખ રશી 
તમારી ઉપર. પણ હેં સાહબે,  આમ ખ રશી નીચે કાું બેસી ગયા ? કોનાથી સુંતાઇ ગયા 
? 
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ડોકટર: અરે, કોઇથી સુંતાઇ નથી ગયો મારા બાપ ! પડી ગયો છું પડી. હિે લપ કયાત 
વિના મને જલ્દી મદદ કર ઉભો થિામા. ( મગન નીચો નમી ડોકટરન ેિેંચે છે.) 

ડોકટર: (રાડો પાડે છે) એ ય મરૂિ, પહલેાું ખ રશી તો ઉપાડ મારી પરથી.. એમ 
મરૂિની જેમ સીધો િેંચે છે .! 

મગન: ઓહ ! એટલે પહલેા ખ રશીને ઉભી કર ું ને પછી તમને..બરાબર ને ? 

ડોકટર: મ.. ગ.. વન.. યા.. મરી ગયો.... જલ્દી કર ( રાડો નાિ ેછે ) 

મગન: (મગન અંતે ખ રશી ઉભી કરે છે ને ડોકટરનો હાથ િેંચી એને પણ ઉભા કરે છે. 

ડોકટર ઉંહકારા  કરતાું કરતાું ઉભા થાય છે.) 

મગન: સાહબે, આ ખ રશી િસ્ત   જ એિી છે ને કે ભલભલાને પાડી દે. 
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ડોકટર: એલા, આ કુંઇ નતેાની ખ રશી નથી. સમજયો  ? આ તો છે ડોકટર 
સેિકરામ સેિાિાળાની ખ રશી. 

મગન: ડોકટર િરા પણ દદી વિનાના ડોકટર...... 

ડોકટર: (ગ સ્સાથી) શ ું ? શ ું બોલ્યો ? 

સાહબે: એમાું ગ સ્સે શ ું થાિ છો ? જો કે દ વનયામાું આમે ય એવ  જ છે. સાચી  િાતથી 
બધા ગ સ્સે થાય જ.. એમાું તમારો જરા યે િાુંક નથી.. આ તો દ વનયાનો ક્મ છે. પણ હેં 
સાબ, એક િાત પછૂું ? આ આપણે એક િરસથી દિાિાન  નાિીને બેઠા છીએ પણ હજ  
સ ધી કોઇ ઘરાક એટલે કે કોઇ દદી આવ્્  નથી. આ તમે ને હ ું બે ય નિરા ધપૂ. મને 
તો ઠીક તમે પગાર આપો છો. પણ....આ .. 
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ડોકટર: ખચિંતા ન કર. દદી આિશ,ે જરૂર આિશે... એ સોનેરી દદિસ જરૂર આિશે.ને 
ત્યારે આ ડોકટર સિેકરામ સેિાિાળાની કદર થશે. દ વનયામાું એન ું નામ સ િણત 
અક્ષરે લિાશે. (ગાય છે)  ”િો સ બહા કભી તો આયગેી......” 

મગન: (એક તરફ જઇને) હિાઇ દકલ્લા બાુંધિા કુંઇ િોટા નથી. આપણને તો મફતમાું 
પગાર મળે છે ને ? 

ડોકટર: શ ું બકબક કરે છે એકલો એકલો ? જા, બહાર જઇને બેસ. માર ું મન કહ ેછે આજે 
જ મારા જીિનનો એ સોનરેી અિસર આિશે. અને હ ું દદી તપાસીશ અને ઓપરેશન 
કરી મારી જાતને ધન્ય બનાિીશ. 

મગન: હિે તો હ ું યે એ તમારા ધન્ય દદિસની રાહ જોઇ જોઇને થાકયો. 
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ડોકટર: આ ડોકટર થિામાું.... એમ. બી. બી. એસ. થિામાું.. પરૂા બાર િરસો 
લગાડી દીધા તો શ ું એકાદ –બે િરસ દદીની રાહ નહીં જોઇ શક ું ? આમે ય ધીરજના 
ફળ હમેશા મીઠા હોય છે. ગીતામાું પણ  કહ્ ું છે ને કે ”કમત કરતો જા.. ફળની આશા ન 
રાિ. ” 

મગન: હું... હિે િબર પડી સાહબેને કોઇ એની બહનેપણી ગીતાએ કહ્ ું લાગે છે રાહ 
જોિાન ું હેં સાહબે, સાચ ું કેજો હોં ! આ ગીતા કોણ છે ? 

ડોકટર: અરે ઘોઘા, ગીતા એટલે ગીતાજી.. ભગિાન કૃષ્ણએ અજ તનને આપલે 
મહાન સુંદેશ.! પણ.. હિે તારે બહાર જાવ  છે કે નહીં ? 

મગન: આ ગયો સમજો.. સાહબે, (જાય છે) 

ડોકટર: અને જલ્દી દદી લઇને પાછો આિ. એ પરમ ક્ષણની હ ું અહીં પ્રતીક્ષા કરીશ. 
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મગન: (દોડતો દોડતો આિે છે.) ડોકટર   સાહબે, સાહબે...... 

ડોકટર: પણ છે શ ું ? આમ હાુંફે છે કેમ ? 

મગન: અરે સાહબે, આજનો દદિસ તમારા જીિનના ઇવતહાસમાું સ  િણત અક્ષરે લિાશે.. 
સ  િણત અક્ષરે...  

ડોકટર: શ ું કોઇ દદી આિે છે ? 

મગન: કેિા સમજી ગયા ? અરે કોઇ નશીબનો બખળયો... ને અક્કલનો ઠખળયો... આિી 
રહ્યો છે. સાિધાન ! 

ડોકટર: અરે જા , જલ્દી લઇ આિ, કયાુંક ભાગી ન જાય. 

મગન: અરે, મારા હાથમાુંથી છટકવ ું કુંઇ સહલે   છે ? (જાય છે) 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 123 

 

http://aksharnaad.com 

ડોકટર: (ખ શખ શાલ થઇ ને આંટા મારે છે) 

”આજ મારે આંગણે ઉગ્યો સોનાનો સરૂજ..” 

(સ્ટેથેસ્કોપ ભરાિી અકક્ડ થઇ બસેે છે.. િળી રહિેાત   નથી એટલ ેઉભા  થાય છે. હાર 
જોયા કરે છે) “મ રગા વમલ ગયા હમેં, આજ મ રગા વમલ ગયા, મૌકા એક સ હાના વમલ 
ગયા, સ હાના વમલ ગયા....” (દદીને આિતો જોઇ એકદમ બીઝી હોિાનો દેિાિ કરી 
ફોનમાું િોટે િોટી િાતો કરે છે...દદી અંદર આિે છે તે સાુંભળે તેમ) નહીં નહીં...આજે 
વિખઝટે નહીં આિી શકાય. આજે દદીઓનો એટલો ધસારો રહ્યો છે કે ...i am so 
tired....શ ું શ ું કહ્ ું ? બીજા કોઇ ડોકટર નહીં ચાલ?ેમારે જ આિવ ું પડશ?ેok.lets 
see....(મગન હસે છે) 

દદી: ડોકટર સાહબે બહ ું બીઝી છો ? બહાર જિાન ું છે ? તો હ ું બીજે જાઉં ? (જિા 
જાય છે..ડોકટર તનેો હાથ પકડી અંદર િેંચે છે) 
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ડોક્ટર: અરે, ના રે ના તમારા જેિા દદી મારે આંગણે કયાુંથી ? તમારી પ્રતીક્ષામાુંતો હ ું 
તડપતો રહ્યો છું. 

દદી: શ ું? શ ું? કહ્ ું? 

ડોકટર: કુંઇ નહીં... આ તો એમ જ.... હા, તો બોલો... આપને શ ું તકલીફ છે ? 

દદી: મને છાતીમાું દ :િે છે. અહીં આ બાજ  (ડાબી તરફ બતાિે છે) 

ડોકટર: મોં િોલો જોઇએ. 

દદી: પણ મને છાતીમાું દ :િે છે. 

ડોકટર: ડોકટર હ ું છું કે તમે ? 

દદી: (મોં િોલે છે.) 
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ડોકટર: (તપાસિાન ું નાટક કરે છે) ઓકે... લાિો તમારી પલ્સ જોઇ લઉં... 
(કોણી આગળ જોરથી પકડે છે) 

દદી: ડોકટર સાહબે, આ શ ું કરો છો? 

ડોકટર: નાડી તપાસ  છું. અિાજ નહીં 

દદી: પણ આ રીતે ? અહીં ? 

ડોકટર: આ મારી આગિી સ્ટાઇલ છે. આ નિી ટેકનીકની  તમને િબર ન પડે. (આંિો 
બુંધ કરી હાથ પકડી  ને ઉભે છે.... પછી દ :િી થયા હોય તમે માથ ેહાથ દઇને બસેી 
જાય છે.) 

દદી: ડોકટર સાહબે, મને શ ું થ્  છે? 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 126 

 

http://aksharnaad.com 

ડોકટર: તમને કેન્સર છે. 

દદી: (ગભરાઇ ન)ે શ ું? મને મ..ને કેન્સર? 

ડોકટર: હા, પણ તમે ખચિંતા ન કરો. હ ું ઓપરેશન કરીને તમન ેજરૂર સાજા કરીશ..... 

દદી: પણ મને તો થોડ ું છાતીમાું દ :િત   હત  ું. ને તમે કુંઇ ટેસ્ટ તો કરાવ્યા નથી. તમને 
કેમ િબર પડી ? 

ડોકટર: અરે, એ જ તો અમારી ખબૂી છે ને ? અમે કોણ ? ડોકટર સિેકરામ 
સેિાિાળા. નાડી જોઇને વનદાન કરી નાિીએ. ચાલો, હ ું  અત્યારે જ ઓપરેશન કરી 
નાખ . 

દદી: અત્યારે ? આમ ? 
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ડોકટર: બસ..બસ..બધી ખચિંતા મારી ઉપર છોડી દો..(એક્બાજ  જઇન)ે આજે તો 
ઓપરેશનનો સ િણત અિસર મને આપો.. પહલેો  દદી... પહલે  ું ઓપરેશન ... િાહ ભઇ 
િાહ...! પછી જેિા તિેા રોગન ું ઓપરેશન શા માટે કરવ ું ? ”મારિો તો મીર” બરાબર ને 
? ( પ્રકે્ષકો સામે જોઇને પછેૂ છે) 

દદી: તમે કુંઇ કહ્  સાહબે ? 

ડોકટર: ના, ના, કુંઇ નહીં.. એય મગન,.... મગવનયા.... ક્યાું મરી ગયો ? 

મગન: (દોડતો  આિે છે) આ રહ્યો સાબ, તમારી દિા િાયા વિના મર ું ક્યાુંથી ? 

ડોકટર: હિે મ ૂુંગો રહ.ે.. આજે તો ત  ું યે લઇ લે મહાન ડોકટરના આસીસ્ટુંટ 
બનિાનો લહાિો.. તને યે પ્રમોશન. પટાિાળામાુંથી સીધો મારા જેિા પ્રખ્યાત ડોકટર 
સેિકરામ સિેાિાળાનો આસીસ્ટુંટ ચાલ, પહલેા આન ે ઇંજેકશન આપીને બભેાન કરીએ. 
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(બુંને બાુંયો ચડાિે છે. દદી  ઉઠિા જાય છે મગન અને ડોકટર તેને પકડીને સિૂાડી દે 
છે.) 

ડોકટર: એય મગવનયા, બરાબર પકડજે હોં... છટકે નહીં. (પ્રકે્ષકો સામે જોઇ ન)ે અને 
હિે શરૂ થાય છે ....ડોકટર સિેકરામ સિેાિાળાની જજિંદગીન ું પહલે  ું અને ભવ્ય 
ઓપરેશન ! જે મહાન પ્રસુંગના આપ સૌ ભાગ્યશાળી સાક્ષીઓ છો.. 

મગન: લો, સાહબે, આ તમારા બધા સાધનોની પેટી... આજે તો એનો પણ ઉધ્ધાર ભલે 
થઇ જાય.(પેટી આપે છે) 

ડોકટર: (માથ  િુંજિાળે છે) માળુ હારૂ કુંઇ યાદ નથી આિત ું.. શ ું કરવ ું ? આ કયાુંક મરી 
જાય તો ? રે’િાદે સિેકરામ આ ઓપરેશનન ું  રે’િા દે. બીજ ું કુંઇક વિચાર. (ત્યાું દદી 
પાછો ભાગિા જાય છે, મગન પકડી રાિે છે.) 
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મગન: સાહબે, જે આિડત  ું હોય એ જલ્દી કરી નાિો. નહીતર આ છટકશે હોં....... 

દદી: સાહબે, મારે ઓપરેશન નથી કરાિવ ું. 

ડોકટર: ઓકે. ઓકે. ચાલો હ ું િગર ઓપરેશને પણ તમને સાજા કરી દઇશ. તમન ેપણ 
યાદ રહવે  ું જોઇએ કે તમે કેિા મહાન ડોકટર પાસે આવ્યા હતા.  

દદી: લાગે છે કે એ તો રહી જ જાશે. 

ડોકટર: યા, ગ ડ રહવે  ું જ જોઇએ. જ ઓ મને તમારા દ :િાિાન ું સાચ  કારણ 
અન ેવનિારણ બુંને મળી ગયા. હિે હ ું છું ને તમારો દ િાિો છે. એય, મગન આમ ઉભો 
છે શ ું ?ચાલ, એન ું મોં િોલાિ  ( મગન દદીને પરાણે મોં િોલાિે છે. અને એમાું એક 
ચમચો ભરાિી દે છે જેથી દદી મોં બુંધ ન કરી શકે. ) 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 130 

 

http://aksharnaad.com 

ડોકટર: સાણસી જેવ ું હવથયાર લઇ .. જોર કરી દદીના બે દાુંત કાઢી નાિે છે. 
મગન દદીને પકડી ને ઉભો છે.) 

ડોકટર: હાશ ! આિરે કુંઇક તો ક્ ું........ (દદી રાડો નાિે છે) 

ડોકટર: શાુંત થાિ...શાુંત.... 

દદી: પણ...આ મારા દાુંત કેમ પાડયા ? 

ડોકટર: કેમ પાડયા ? એટલે મારે શ ું એની રીત બતાિિાની છે ? ચાલો તો 
બતાિી દઉં. મને િાુંધો નથી. મગન..... 

દદી: અરે, શ ું કામ પાડયા એમ પછૂ છું. 

ડોકટર: જ ઓ... પેટન ું ઓપરેશન કરવ ું સાર ું કે બે દાુંત પાડિા ? તમે જ કહો... 
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દદી: દાુંત પાડિા.... 

ડોકટર: તો પછી જે સાર ું છે એ જ ક્ ું મેં. તો પછી આટલી રાડો શ ું પાડે છે ? 

દદી: પણ......... 

ડોકટર: નો પણ... તેં જ કહ્ ું ને ? શ ું સાર ું છે એ ? તો ભલા માણસ મેં સાર ું ક્ ું એમાુંયે 
તકલીફ ? જા, હિે તારો છાતીનો દ :િાિો મટી જશે. 

દદી: અરે, એ તો હ ું ભલૂી યે ગયો... આ દાુંતની પીડામાું.....  

ડોકટર: (ખ શ થઇને) અરે, ભલૂી નથી ગયો... એ મટી ગયો છે મટી... સસ્તેથી પત્્ ું... 
આ નિી ટેકનીક છે. શ ું સમજયો ? બે દાુંત પડાિો અને છાતીનો દ :િાિો મટાડો..... 
(ત્યાું મગન દોડતો આિે છે.) 
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મગન: સાહબે.... આજે આ શ ું છે ? સરૂજ કઇ બાજ એ ઉગ્યો છે ? 

ડોકટર: કેમ ? શ ું છે ? 

મગન: અરે આજે બીજો દદી આિે છે. એક દદિસ માું બ-ેબે દદી !  રેકોડત કયો હોં તમે 
આજે. 

ડોકટર: અમે કોણ? ડોકટર સિેકરામ સિેાિાળા. િાહ ! ( મોકો જોઇ પહલેો દદી ભાગે 
છે. ત્યાું બીજા દદી  સાથે અથડાય છે. એટલે તને ે પછેૂ છે ) 

પહલેો દદી: તને શ ું થ્ ું છે ? 

બીજો દદી: થોડ ું છાતીમાું દ :િે છે. 

પહલેો દદી: તારા દાુંત સુંભાળજે..... 
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બીજો દદી: દાુંત ? કેમ ? 

પહલેો દદી: અંદર જઇશ એટલે સમજાઇ જશે. ત  ું આવ્યો, તો હ ું તો છૂટયો... (કહીને 
ભાગી જાય છે) 

(બીજો દદી સ્તબ્ધ થઇને ઉભો રહી જાય છે. ત્યાું મગન અને ડોકટર તેનો હાથ પકડી 
અંદર િેંચે છે ) 

(પડદો પડે છે.) 
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નીલમબેન દોશીનો બ્લોગ - http://paramujas.wordpress.com 
તેમની વનયવમત પ્રકાવશત થતી કોલમ… સુંદેશ (િાત એક નાની), સ્ત્રી 
(સુંબ ુંધસેત   અને જીિનની િાટી મીઠી..), જનસત્તા (ચપટી ઉજાસ) 
તેમના પ્રકાવશત પ સ્તકો…  

ગમતાનો ગ લાલ (બાળનાટય સુંગ્રહ.. ગ જરાત સાદહત્ય અકાદમી એિોડત પ્રાપ્ત)  
જન્મદદિસની ઉજિણી (બાળનાટય સુંગ્રહ, ગ ર્જર પ્રકાશન અમદાિાદ)  
અંવતમ પ્રકરણ (નિખલકા સુંગ્રહ. ગ ર્જર પ્રકાશન અમદાિાદ)  
દીકરી મારી દોસ્ત.. (ગ જરાતી અને અંગ્રેજી - ગ ર્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ) 
પાનેતર (લઘ કથા સુંગ્રહ, ડીિાઇન પ્રકાશન, અમદાિાદ)  
સાસ  િહ .કોમ (ગ ર્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ) 
દોસ્ત, મને માફ કરીશ ને ? (નિલકથા - ડીિાઇન પ્રકાશન, અમદાિાદ) 
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અક્ષરનાિ ઈ-પસુ્તક વવભાગ 

 

 

 

અક્ષરનાદઅક્ષરનાદ..કોમકોમ  

ઈઈ--પ સ્તક ડાઉનલોડ વિભાગપ સ્તક ડાઉનલોડ વિભાગ  

અનેક ઈઅનેક ઈ--પ સ્તકોપ સ્તકો, , એક ક્ક્લકે ડાઉનલોડએક ક્ક્લકે ડાઉનલોડ  

http://aksharnaad.com/
http://aksharnaad.com/downloads

