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[�જુરાતી સા�હ�યના િવિવધ �કારો પૈક# ‘બાળનાટકો’ 'ે)ે *બૂ ઓછા સ.ંહો �કાિશત થયેલા છે. 

તા1તરમા ં 3ણીતા સા�હ�યકાર નીલમબેન દોશી5ુ ં ‘જ�મ�દવસની ઉજવણી’નામ5ુ ં 78ુતક 9ુદંર 

બાળનાટકો લઈને આ<=ુ ં છે. આ નાટ>સ.ંહની ખાસ િવિશ@ટતા એ છે કA તેમાનંા દરAક નાટક 

સફળતા7વૂCક ભજવાઈ ગયેલ છે અને 9ુદંર �િતસાદ મેળવી FકૂAલ છે. આ1 માણીએ તેમાથંી એક 

બાળનાટક. ર#ડ�જુરાતીને આ 78ુતક ભેટ મોકલવા માટA Hીમતી નીલમબેનનો (ઓ�ર8સા) *બૂ *બૂ 

આભાર. આપ તેમનો આ સરનામે nilamhdoshi@yahoo.com અથવા આ નબંર પર +91 

9556146535 સપંકC કર# શકો છો. 78ુતક �ાJKતની િવગત લેખના Lતે આપવામા ંઆવી છે.] 

��� : 

દાદ#મા 

પKપા 

અનતં : (તેમનો દ#કરો લગભગ દસ વરસનો) 

�હનલ : (અનતંની નાની બહAન આઠ વરસની) 

��� : 

મPયમ વગC5ુ ંહોય તેQુ ંસમા�ય ઘર. 

(બનેં બાળકો =િુનફોમCમા ંતૈયાર થઈને Lદરથી આવે છે. દાદ#મા માળા ફAરવતા ંબેઠા ંછે.) 

અનતં : �ડુ મોિનSગ દાદ#મા 

દાદ#મા : 1 HીTૃ@ણ કA’વાય બેટા…. 

�હનલ : દાદ#મા, અમને તો સમ3Vુ ંજ નથી કA અમારA તમાWંુ માનQુ ંકA 8Tૂલમા ંટ#ચર5ુ ં? 

દાદ#મા : એટલે ? 

અનતં : એટલે એમ જ કA તમે કXા કરો કA �જુરાતીમા ંબોલો…. આપણી માVભૃાષામા ંવાત કરો…. 

�હનલ : ને 8Tૂલમા ંZલૂથી પણ �જુરાતીમા ંબોલાઈ જવાય તો ટ#ચર �8ુસે થાય છે. 

અનતં : એટલે અમારA તો બનેં વ[ચે સે�ડવીચ જ થવા5ુ.ં 

�હનલ : અરA, \ારAક \ારAક તો કંઈ સમ3ય પણ નહ]. તમે કહો છો, ‘લે બેટા, આ ફલાવર5ુ ંશાક…’ 

અને 8Tૂલમા ંટ#ચર કહAશે પાચં ^લાવરના ંનામ આપો. 

અનતં : અને પKપા કહAશે હાય ! માઈ સન… અને 8Tૂલમા ંકહA…. ‘Where is rising Sun ?’ 
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�હનલ : આ બધા શ`દોના ગોટાળા… ને અમાર# a ૂઝંવણનો તો પાર નહ]…. 

દાદ#મા : મને તો કઈ ખબર નથી પડતી. 

અનતં : અરA દાદ#મા, જવા દો…… એ બધી વાતો તમને નહ] સમ3ય. 

દાદ#મા : કAમ અમને નહ] સમ3ય ? ને એQુ ંહોય તો તમે સમ3વો. 

�હનલ : સમ3Qુ ં? ઓ.કA. cુઓ એક નાનકdંુ ગીત કeુ ંf.ં સાભંળો (બનેં ગાય છે.) 

 

‘મીના શીખતી L.ેg ને લીના શીખે �જુરાતી 

મીના કહA ડAડ#….. ને લીનાને ગમે પKપા……. 

મીના 9 ૂઘેં રોઝ ને લીનાનો �લુાબગોટો…… 

મીના ફhકA થij ુને લીના માને આભાર… 

મીના પાસે છે મની ને લીનાને ગમે પૈસા……’ 

[અચાનક અનતં ઘ�ડયાળ સામે cુએ છે અને કહA છે : ] 

અનતં : અરA એય…. આઠ વાગી ગયા. 8Tૂલનો સમય થઈ ગયો ભાગ જલદ#. (બનેં જલદ# 3ય છે) 

દાદ#મા, બાય… બાક#5ુ ંઆવીને, મોdંુ થઈ ગ=ુ.ં 

દાદ#મા : અરA બેટા, સભંાળ#ને 3જો. 

[
�� ���� �] 

��� : એ જ ઘર. (અનતં અને �હનલ 8Tૂલેથી આવે છે. kટૂ-મો3ં ઉતાર#ને એક બાcુ ફhકA છે. બનેં 

થોડા ં�8ુસામા ંને થોડા ંઉદાસ છે.) 

�હનલ : બધા ં�વાસમા ં3ય…. બસ આપણે જ નહ]. 

અનતં : આવા મોટા �વાસમા ંજવાની કAવી મ3 આવે ? પણ મને નથી લાગVુ ંકA આપણને પKપા હા 

પાડA. 

�હનલ : ના, ના, જોને પહAલા ંઆપણે ગયા ંજ હતા ંને ? \ા ંના પાડ# હતી ? મlમીએ સરસ ના8તો પણ 

બનાવી જ આKયો હતો ને ? 

અનતં : એ તો સવારથી સાજં જ જવા5ુ ંહV ુ ંને ? આમા ંતો કAlપના )ણ હ3ર mિપયા ભરવાના છે ને 

પKપા છે કંcૂસ. હમણા ંના પાડ# દAશે (રડમસ અવા1) જો1 ને આપણે જવાશે જ નહ] ને ! 

�હનલ : તો nુ ંકરnુ ં? 

અનતં : (�8ુસાથી) nુ ંકરnુ ંnુ ં? આ વખતે તો eુ ંમાનવાનો જ નથી… gદ કરnુ,ં Zખૂ હડતાલ કરnુ ં

પણ �વાસે જવાના પૈસા તો લેnુ ંજ. આવા સમર કAlપમા ંછેક Tુop ુમનાલી જવા5ુ ંઆપણને મન ન 

થાય ? 
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�હનલ : માર#યે બધી બહAનપણીઓ જવાની છે. 

અનતં : આ વખતે આપણે માનQુ ંજ નથી હો. 

[મlમી આવે છે.] 

મlમી : ઓહ ! બેટા, આવી ગયા ં? 

બનેં : (�8ુસાથી) હા, આવી તો જઈએ જ ને ? 

મlમી : કAમ આ1 આમ બોલો છો ? Zખૂ લાગી છે ? તમારા માટA ગરમ ના8તો તૈયાર જ છે હો ! 

અનતં : અમારA ના8તો નથી કરવો. 

મlમી : પણ થ=ુ ંnુ ં? 

�હનલ : મlમી, આ1 અમાર# એક વાત માનીશ ? 

મlમી : ચોqસ માનીશ. માર# લાડક# દ#કર#ની વાત ન મા5ુ ંએમ બને ? 

અનતં : અને eુ ં? 

મlમી : અને V ુ ંમારો લાડકો દ#કરો. બોલો, nુ ંવાત છે ? 

અનતં : મlમી, વાત એમ છે ને કA અમાર# 8Tલૂમાથંી આ વૅકAશનમા ંસમર કAlપ જવાનો છે. 

મlમી : (મોsંુ પડ# 3ય છે. ધીમેથી) સમર કAlપ ? 

અનતં : હા. Tુp ુમનાલી…. ને એમા ંઅમારા બધાય િમ)ો જવાના છે. 

�હનલ : મlમી….. Kલીઝ…. અમારAય જQુ ંછે. 

મlમી : કAટલા પૈસા ભરવાના છે ? 

અનતં : ફtત )ણ હ3ર mિપયા. 

મlમી : )ણ હ3ર ! 

અનતં : મlમી, �યા ંછેક લઈ 3ય તો એટલા તો હોય જ ને ? મારા બધા િમ)ો તો કહA છે કA બeુ 

સ8તામા ંઆટલા બધા �દવસો લઈ 3ય છે. આ તો 8uુડ�ટ ક�સેશન છે ને એટલે…..! 

મlમી : પણ બેટા…. 

�હનલ : Kલીઝ…. મlમી…. 

અનતં : ને મlમી, પKપાને પણ તારA જ સમ3વવાના છે. હમેંશા ંઅમને ના જ પાડA છે એ ન ચાલે હv ! 

મlમી : (એક બાcુ જઈને) પKપાને nુ ંસમ3Qુ ં? ને તમને પણ nુ ંસમ3Qુ ં? મા-બાપની લાચાર#ની 

વાત અ�યારA તમને કAમ સમ3વીએ ? 

અનતં : મlમી, Kલીઝ…. ના, ન કહAતી હો. 

મlમી : સાWંુ. પKપા હમણા ંઆવવા જ જોઈએ. ચાલો, �યા ં9ધુીમા ંતમે ના8તો કર# લો. 

અનતં : નહ] અમને Zખૂ નથી…. (�હનલ સામે જોઈ ઈશારો કરA છે) 
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�હનલ : મને પણ Zખૂ નથી લાગી. (મlમી સમg 3ય છે. પણ nુ ંબોલQુ ંતે ખબર ન પડવાથી ઉદાસ 

થઈને બેસી 3ય છે.) 

[�યા ંપKપા આવે છે. આવીને *રુશી પર બેસે છે. છોકરાઓં સામે જોઈ w8મત કરA છે. પણ આ1 તેઓ 

હસવાના ંaડૂમા ંનથી.] 

પKપા : અનતં લે તારા ંબૅટ અને બૉલ. (આપે છે) તi મગંા<યા ંહતા ંને ? અને �હનલ, આ તાર# 

કAડબર#. *શુ ? (છોકરાઓં લેતા ંનથી, Fપૂચાપ બેસી રહA છે.) 

પKપા : કAમ, આ1 nુ ંથ=ુ ંછે મારા દ#કરાઓને ? 

અનતં : મlમી, Vુ ંજ કહA ને….. 

પKપા : અરA, મlમીને કહAQુ ંપડA એQુ ંવળ# nુ ંછે ? 

અનતં : �હનલ, Vુ ંજ કહA ને…. આમે પણ Vુ ંપKપાની ચમચી છો. 

પKપા : અરA એટpુ ંબyુ ંસ8પે�સ nુ ંછે ? 

�હનલ : પKપા, સ8પે�સ કંઈ નહ]…. આ તો અમાર# 8Tૂલમાથંી આ વૅકAશનમા ંસમર કAlપ જવાનો છે. 

અનતં : Tુp-ુમનાલી…. 

પKપા : કAટલા પૈસા ભરવાના છે ? 

�હનલ : mિપયા )ણ હ3ર એકના. 

અનતં : પKપા Kલીઝ…. અમે જઈએ ને ? બે �દવસમા ંનામ લખાવી દAવાના ંછે. 

પKપા : એટલે Tુલ છ હ3ર mિપયા. 

મlમી : હા. છ હ3ર. (પKપાની સામે જોઈ રહA છે.) 

પKપા : તમને ખબર છે ને કA તમારા પKપાની આવક એટલી નથી કA તમને આટલા બધા પૈસા આપી 

શકA ! 

મlમી : હા, બેટા, બાક# પોતાના ંછોકરા ં�વાસમા ં3ય એ કોને ન ગમે ? 

પKપા : મને પણ તમને મોકલવાની ઘણી હvશ છે. પણ હવે તમે એટલા ંનાના ંનથી કA તમે સમg ન 

શકો, ને મને ચોzખી વાત કરવાની ટAવ છે. એટલે આડ#-અવળ# વાત કરવાને બદલે eુ ં8પ@ટ જ કહ#શ. 

મને આશા છે કA તમે માર# મજkરૂ# સમg શકશો. માર# પાસે એટલા પૈસા નથી. 

અનતં : (રડમસ અવા1) પKપા, Kલીઝ….. કંઈક કરો ને ! 

પKપા : nુ ંકWંુ બેટા ? પૈસા હોત તો eુ ંના થોડો પાડત ? 

�હનલ : ના, પKપા, તમે ધારો તો બyુ ંકર# શકો. બહાના ંન કાઢો હો. 

પKપા : બહાના ંનથી… હક#કત કeુ ંf.ં 

અનતં : તમે તો આખો �દવસ બહારગામ 3વ જ છો ને ? 

પKપા : એ થોડો ફરવા 3| f ં? એ તો ઑ�ફસના કામે જQુ ંપડA છે. અને એનો ખચ~ તો કંપની આપે. 
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�હનલ : ના. પKપા… એ અમે કંઈ ન 3ણીએ. આ વખતે તો તમારA જવા દAવા ંજ પડશે. 

પKપા : (�8ુસે થાય છે) એક વાર સાચી વાત કહ#ને સમ3<યા.ં પછ# gદ કરવાની જmર નથી. એક 

વાર ના કહ# કA આપણને પોષાય તેમ નથી એટલે વાત 7રૂ#…. 

અનતં : પણ પKપા…. 

પKપા : (એકદમ �8ુસાથી) બસ…. બeુ થ=ુ.ં હવે દલીલો નહ]. હવે એ વાત 7રૂ#. 

મlમી : ચાલો પહAલા ંબધા ંજમી લઈએ. ચાલ બેટા, 

અનતં-�હનલ : અમારA નથી જમQુ.ં 

પKપા : એ વળ# nુ ં? 

અનતં : એટલે એમ કA અમારA નથી જમQુ.ં 

�હનલ : અમને Zખૂ નથી લાગી. 

મlમી : બેટા, એવી gદ ન કરાય. અનાજ તો દAવતા છે. એ5ુ ંઅપમાન ન કરાય. (બનેં કંઈ બોલતા ં

નથી. Fપૂચાપ અદબ વાળ#ને બેસી રહA છે. મlમી-પKપા સામે cુએ છે.) 

પKપા : (�8ુસાથી) એને ન જમQુ ંહોય તો કંઈ નહ]…. મનાવવાની જmર નથી. આમ જ �જ�# થઈ ગયા ં

છે. Zખૂ લાગશે �યારA 3તે જમશે. ચાલ, eુ ંતો થાક# ગયો f,ં આવતા ંવiત….. 

મlમી : (રડમસ અવા1) પણ….. 

પKપા : પણ ને બણ કંઈ નહ]…. હવે એ લોકો નાના ંનથી. તેમણે હવે સમજતા ંશીખQુ ંજ પડશે. સાચી 

વાત 1 છે એ કહ# દ#ધી. (�8ુસાથી) હવે nુ ંમારA ચોર# કરવી કA ઉધાર માગવા ? (મlમીને હાથ ખiચી 

Lદર લઈ 3ય છે.) 

અનતં : (�8ુસાથી) જો=ુ ંને ? મને ખબર જ હતી કA ના જ પાડશે. બહાના ંતૈયાર જ હોય છે. 

�હનલ : પણ હવે ? હવે nુ ંકરnુ ં? 

અનતં : હવે Zખૂહડતાલ… ગાધંીચ]Pયા માગ�…. સ�યા.હ…. અનશન…. આપણે ભ�યા ંછ#એ ને ? 

�હનલ : (રોતલ અવા1) પણ ભાઈ, મને તો Zખૂ લાગી છે… 

અનતં : બહા�ુર થા બહા�ુર…. એક �દવસ Zખૂી નથી રહ# શકતી ? 

�હનલ : પણ એક �દવસમા ંપૈસા નહ] આપે તો ? 

અનતં : જmર આપશે. આપણે Zzૂયા ંરહ#એ એ કોઈને નહ] ગમે. એની તો આપણને યે ખબર છે. આ 

વખતે તો પKપાને પૈસા આપવા જ પડશે…. 

[બનેં Fપૂચાપ બેસી રહA છે.] 

[
�� : 3] 

[દાદ#મા, મlમી, પKપા )ણે ઉદાસ ચહAરA બેઠા ંછે. બનેં છોકરાઓં બારણામાથંી ડો�ક=ુ ંકરA છે.] 
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અનતં : �હનલ, મને લાગે છે )ણે ભેગા ંમળ#ને આપણી જ વાત કરA છે. વાધંો નહ]…. દાદ#મા હમેંશની 

1મ આપણો પ' લઈને પKપાને સમ3વશે જ. ચાલ. એક કામ કર#એ. આપણે છાનામંાના ંઅહ] 

સતંાઈને તેમની વાતો સાભંળ#એ. આપણને પણ ખબર તો પડA કA આપણી શી વાતો કરA છે. 

�હનલ : મને તો Zખૂ પણ બe ુલાગી છે હv. 

અનતં : અરA �ચ�તા ન કર. દાદ#મા છે એટલે આપણને �યાય મળશે જ. 

[બનેં બારણા પાછળ સતંાઈને ઊભા ંછે અને સાભંળે છે.] 

પKપા : બા, તમે આ1 કAમ જlયા ંનહ] ? 

દાદ#મા : બેટા, આ1 છોકરાઓંએ ખાyુ ંનથી…. મારા ગળે કો�ળયો કAમ ઊતરA ? 

પKપા : ખાQુ ંતો કોઈને યે \ા ંભા<=ુ ંછે ? પણ છોકરાઓંની ખોટ# gદ કAમ ચાલે ? 

મlમી : બધા ંજતા ંહોય એટલે છોકરાઓંને પણ મન તો થાય ને ? 

પKપા : હા, પણ મન થાય એ બyુ ં�જ�દગીમા ંથોdંુ મળ# શકA છે ? મન તો મનેયે ઘ�ુ ંથાય છે…. પણ 

થઈ શકA છે એકAય ઈ[છા 7રૂ# ? 

મlમી : છોકરાઓં નાના ંછે એટલે અ�યારA સમg ન શકA. 

પKપા : મનેયે છોકરાઓંને �વાસે મોકલવા5ુ ંમન nુ ંનહ] થVુ ંહોય ? ના પાડવી મને કAટલી આકર# 

લાગે છે તે તેમને શી ખબર પડA ? 

મlમી : હા, પણ આપણી લાચાર# તેમને કAમ સમ3વવી ? 

દાદ#મા : એક કામ કર#એ. 

પKપા : nુ ં? 

દાદ#મા : માર# �ખના ઑપરAશન માટA V ુ ંપૈસા ભેગા કરA છે ને ? 

પKપા : હા, તો એ5ુ ંnુ ંછે ? 

દાદ#મા : તો એ પૈસા છોકરાઓંને �વાસમા ંજવા આપી દA. 

પKપા : (ગળગળા અવા1) બા, પછ# ઑપરAશનના પૈસા \ાથંી કાઢવા ? હcુ તો એ પણ 7રૂા જમા 

નથી થયા. આવતા મ�હને તો ગમે તેમ કર#ને કરાવQુ ંજ પડશે, એમ ડોtટરA ક�ુ ંછે. 

દાદ#મા : ના, વાધંો નહ]. ઑપરAશન થોdુ ંમોdું કરાવnુ.ં છોકરાઓં આમ િનરાશ થાય એ મને ગમે નહ]. 

પKપા : ને બા, તમને આટલી તકલીફ છે એ5ુ ંnુ ં? 

દાદ#મા : મોટાઓં તો તકલીફ સહન કર# શકA. નાના ંછોકરાઓં5ુ ંમન Vટૂ# 3ય. 

પKપા : ના. બા, eુ ંએQુ ંન કર# શTંુ. 1મ છોકરાઓં મને વહાલા ંછે, એમ Vુયેં માર# મા છો. eુ ંજ કંઈક 

બીજો ર8તો શોધીશ. V ુ ં�ચ�તા ન કર. 

દાદ#મા : બીજો ર8તો એટલે nુ ં? ઉધાર જ માગવાનોને કોઈ પાસે ? 

પKપા : બીcુ ંnુ ંકWંુ ? 
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મlમી : આપણે \ારAય કોઈ પાસે હાથ નથી લબંા<યો. હમેંશા ં8વમાનથી g<યા ંછ#એ. ખાલી 

છોકરાઓંની gદ માટA થઈને…. 

પKપા : કંઈ વાધંો નહ]. એ પણ છોકરાઓં માટA કરnુ.ં 

મlમી : ના, ના, મને િવ�ાસ છે. આપણા ંબાળકો એવા ંઅસ8ંકાર# કA �જ�# નથી જ. તેમને સાચી વાત 

ફર#થી સમ3વnુ ંતો જmર સમજશે. મને તેમનામા ં7રૂો િવ�ાસ છે. 

પKપા : બyુ ંકહ# તો જો=ુ ંકA પૈસા નથી…. 

મlમી : ના, એમ નહ]. આપણે એમને �ેમથી પાસે બેસાડ#ને… િવગતવાર \ા ંસમ3<યા ંછે ? એમ જ 

એક વા\મા ંકહ# દઈએ એટલે એમને તો એમ જ થાય ને કA આપણે બહાના ંકાઢ#એ છ#એ. 

પKપા : ના, ના, એ બધા ંકરતા ંeુ ંજ કંઈક ર8તો કાઢ# લઈશ. હવે પહAલા ંV ુ ંબનંેને સમ3વીને જમાડ. 

બીg બધી વાત પછ#. 

મlમી : હા, આપણે કોઈ પણ \ા ંશાિંતથી જમી શ\ા ંછ#એ ? બાળકો Zzૂયા ંહોયને મા-બાપને ગળે 

કો�ળયો કAમ ઊતરA ? ચાલો Lદર. (બધા ંLદર 3ય છે.) 

[અનતં અને �હનલ આવે છે. બનેંની �ખમા ં�9 ુછે.] 

અનતં : �હ5,ુ આપણે આવા ંઅસ8ંકાર# છ#એ ? 

�હનલ : ને દાદ#મા તો આપણને કAટલા ંવહાલા ંછે ! તેના ઑપરAશનના પૈસાથી આપણે nુ ં�વાસમા ં

જઈને મ3 કર#એ ? 

અનતં : ના, ના, મને લાગે છે આપણી જ Zલૂ હતી. મlમી-પKપા બહાના ંનથી કાઢતા.ં �ુિનયામા ંબધા 

થોડા પૈસાદાર હોય છે ? 

�હનલ : 1ને �વાસમા ંજQુ ંહોય એ ભલે 3ય. આપણને એનાથી ફરક નથી પડતો. 

અનતં : આપણા ંમlમી, પKપા, દાદ#મા બધા ં*શુ રહA તો જ આપણે *શુ રહ# શક#એ ને ? 

[�યા ંમlમી-પKપા આવે છે.] 

મlમી : ચાલો બેટા, હવે જમી લો. 

પKપા : ને �ચ�તા ન કરો…. તમારા �વાસમા ંજવાની <યવ8થા થઈ જશે. ઓ.કA. ? હવે *શુ ? 

[બનેં બાળકો કંઈ બોલતા ંનથી.] 

મlમી : હવે nુ ંછે ? પKપામા ંિવ�ાસ નથી ? કAમ બોલતા ંનથી ? 

અનતં : પKપા, nુ ંબોલીએ ? 

�હનલ : અમે કંઈ એવા ં�જ�# છોકરા ંનથી. 

મlમી : એટલે ? 

અનતં : એટલે એમ જ કA અમને અમાર# Zલૂ સમ3ઈ ગઈ છે. 

�હનલ : અમારA �વાસમા ંજQુ ંજ નથી. 
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અનતં : ને અમે \ારAય કોઈ પણ ખોટ# વ8Vનુી gદ પણ નહ] કર#એ….. 

પKપા : પણ…. 

અનતં : પણ…. કાઈં નહ]. અમે તમાર# બધી વાત સાભંળ# છે. Kલીઝ પKપા. અમને માફ કરો. (બનેં 

સાથે) અમને માફ કરો. 

મlમી : (ગવCથી) eુ ંકહAતી જ હતી ને કA મારા ંછોકરાઓં અસ8ંકાર# નથી જ. (બનેંને વહાલ કરA છે.) 

પKપા : મારા ંનહ]…. આપણા ંકહA. બેટા, ‘We are proud of you’. 

�હનલ-અનતં : (સાથે) પKપા. અમે પણ…. 

[દાદ#મા Lદરથી આવે છે.] 

દાદ#મા : ને બેટા. મને તો તમારા બધા5ુ ંગૌરવ છે. (છોકરાઓં દાદ#માને ભટે# પડA છે…..) 

[પડદો પડA છે.] 

[Tુલ પાન : 110. �ક�મત m. 75. �ાJKત8થાન : ��ૂર .થંર�ન કાયાCલય, રતનપોળનાકા સામે, ગાધંી 

માગC, અમદાવાદ-1 ફોન : +91 79 22144663. ઈ-મેઈલ : goorjar@yahoo.com ] 

 


