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

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

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

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

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

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

[��	:1] 

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

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

આવ ર5 વરસાદ 

ઢ5બ7રયો વરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી 

ને કાર5લા' ુ ંશાક 

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


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

��� : ‘ના ચAુ. c ુ ંનહા.’ 


�� : ‘ચલોને પ`પા, બdુ મઝા પડશે.’ 

��� : ‘ના, મને શરદ& થઈ Hય.’ 


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

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


��/��� : 

આવ ર5 વરસાદ 

ઢ5બ7રયો વરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી 

ને કાર5લા'ં ુ ંશાક 


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

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

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

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

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

છે. ઓટલા પરથી nમૂ પાડ5 છે.) 

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


�� : ‘ના….દાદા…. હm માર5 નહા+ુ ંછે.’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘એલા, માર& મqકર& કર5 છે ?’ 


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

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

ચાલ jદર. ઈ�tુ રોટલી કરવા બેઠ& છે.’ 


��ક : ‘dુ ં+Gૃ o.ં’ 

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

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

‘બેટા ઈ�દ& ! ઈ�દ& બેટા !’ 

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

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

������ : ‘uુ ંકહ5 છે ?’ 

���� : ‘ક5’છે dુ ં+Gૃ o.ં’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(ચપંક ખસતો નથી.) 

������ : ‘દાદા, આ તો ખસતા જ નથી.’ 

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

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

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

���� : ‘હા…હા…. છગનને બોલાવ.’ 

������ : ‘અર5 છગનભાઈ…..’ 

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

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

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

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

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

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

સભંળાય છે.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

નાખતા ંજ….) 

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

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

������ : ‘પણ ડૉyટર…..’ 

(ડૉyટર બૅગ લઈ ચાલવા માડં5 છે.) 

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

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

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

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

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

[��	 : 2] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

પાસે આવે છે.) 

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

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

! તારો આ વલોપાત મારાથી mરવાતો નથી. ઊઠ.’ 

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

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

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

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

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

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

[��	 : 3] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ : ‘હw દાદાm ?’ 

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

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

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

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

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

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

������ : (સા�ય*) ‘uુ ંહc ુ ંદાદાm ?’ 

���� : ‘સોનામહોરો.’ 

������ : ‘સોનામહોરો ?’ 

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

ક5+ુ ંિવ{ચD સપ'ુ ં! સોનામહોરો !’ 

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

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

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

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


�� : ‘હા ચાલો.’ 

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

સામસામા ંઊભા ંરહ5 છે.) 


�� : ‘ચલો, ર5ડ& ?’ 

બનેં બહ5નપણીઓ : ‘ર5ડ&.’ 


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

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

આવે છે. ‘ચAુ….! jદર આવ તો.’) 


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

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

�� ��!"-1 : ‘આ તારા પ`પા છે ?’ 


�� : ‘હા… ક5મ વળ& ?’ 

�� ��!"-2: ‘અર5 આ તો ઝાડ છે.’ 

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


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

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

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

‘મારા પ`પા ક5+ુ ંસરસ ગાય છે !’ 

�� ��!"-1 : ‘ગાય છે ?’ 


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

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

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


�� : ‘મને સભંળાય છે ને.’ 

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

�� ��!"-2 : ‘હા… ચલ ચલ.’ 

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

ધીમે ઓસરતો Hય છે. jધકાર.) 

[��	 : 4] 

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

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

દાદાm. દાદાm હસી પડ5 છે.) 


�� : ‘દાદાm…. dુ ંતો બી ગઈ.’ 

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

���� : ‘ચAુ બેટા ! જરા આમ આવ તો.’ 

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

‘જો આ uુ ંછે ?’ 


�� : ‘ફોટો છે દાદા. લાવો, લાવો મને જોવા દો. દાદાm આ તમે છો. આ મkમી છે. આ વચમા ંdુ ંઅને આ પ`પા છે. (ઈS�દરા ઊભી થઈને હષ*થી નmક આવે છે.) 
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������ : ‘લાવ તો ચAુ મન ેજોવા દ5 તો ફોટો. (ચAુના હાથમાથંી ફોટો લે છે.) અર5 વાહ ! દાદાm ક5ટલો સરસ પડ�ો છે ! અર5 ચAુ, તારો તો એકદમ સરસ ફોટો આ0યો 

છે.’ 


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

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

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


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

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

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

‘જો આ uુ ંછે ?’ 


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

����: ‘દો HJસૂ.’ 


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

���� : ‘રિવવાર5 બેટા.’ 

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

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


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

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


�� : ‘બdુ જ હx દાદાm ?’ 

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


�� : ‘બdુ જ મH આવશે દાદાm.’ 

���� : ‘પણ શરદ& થઈ જશે તો-?’ 


�� : ‘ન7હ થાય દાદાm.’ 

���� : ‘સાsંુ Hવ, થેલી લઈ Hવ jદર.’ 

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

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

���� : ‘સવાર5 કોઈ આ01ુ’ંcુ ંબેટા ?’ 

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

ન7હ ?’ 

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

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

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

���� : ‘પેલી ગોર& છોકર&ની સાથે.’ 

������ : ‘હા… એમણે પણ ખા�સા……’ 

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

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

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

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

������ : ‘દાદાm !’ 

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

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

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

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

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

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

(ઈS�દરા હાથ જોડ&ને નમ�કાર કર5 છે.) 

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

���� : ‘હા….હા…. ક5મ નહ;.’ 

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

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

()* ��+&�,� : ‘તાર&ખ કહ5શો ?’ 

������ : ‘તાર&ખ…….’ 

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

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

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

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

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

િમન પાચં હHર ડૉલરનો ચેક આપી દ} oં.’ 

���� : ‘પાચં હHર…..’ 

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

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

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

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

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

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

પણ…..’ 

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

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

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

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

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

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

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

���� : ‘એક િમિનટ…જરા….’ 

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

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

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

()* ��+&�,� : ‘હા, કહોને.’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[��	 : 5] 

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

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

���� : ‘હા બેટા.’ 

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

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

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

���� : ‘લો આ0યા, એU�જિનયર.’ 

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

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

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

������ : ‘કાપી નાખો.’ 

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

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

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

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

છે.) 

(પડદો પડ5 છે.) 

 


