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

���� ���� – 	
�����  ������  

����
દ : ����ш ���
� 

 

 
!  ��"� 

મહતં 

નારાયણદાસ – મહતંના િશ�ય 

ગોવધ નદાસ – મહતંના િશ�ય 

ચૌપટ રા# – $ધેર નગર&નો રા# 

શાકવાળ&(કાછ&યણ) , કંદોઈ, ફર&યાદ&, ક+, ુવાણીયો, કાર&ગર, /નૂાવાળો, 1ભ2તી, કસાઈ, 

ભરવાડ, કોટવાળ, િસપાહ& 

#$% �&� 

(4થાન – શહ6રની બહારનો ર4તો, મહતં8 અને બ ેચેલાઓ વાતો કર& ર:ા છે.) 

મહતં – બેટા નારાયણદાસ, આ નગર તો <ૂરથી =બૂ >ુદંર દ6ખાય છે, જો કાઈંક 1ભAા મળે તો 

BCનેુ ભોગ લાગે, બીDુ Eુ.ં 

નારાયણદાસ – FGુુ8 મહારાજ, નગર તો =બૂ જ >ુદંર છે, પરંH ુ1ભAા પણ એવી જ >ુદંર મળે 

તો બIુ આનદં આવે. 

મહતં – બેટા ગોવધ નદાસ, Hુ ંપિJમ Kદશા તરફ # અને નારાયણદાસ Lવૂ  Kદશા તરફ જશે. 

(ગોવધ નદાસ #ય છે.) 

ગોવધ નદાસ – (શાકવાળ&ને) ભા8નો Eુ ંભાવ છે? 

શાકવાળ& – બાબા8, ટક6 સેર 

ગોવધ નદાસ – બધી ભા8 ટક6 સેર, વાહ વાહ, બIુ આનદં છે, બધી વ4Hઓુ ટક6 સેર. 

(કંદોઈ પાસે જઈને) 

ગોવધ નદાસ – ક6મ ભાઈ, િમઠાઈ Eુ ંભાવ છે? 

કંદોઈ – ટક6 સેર 
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ગોવધ નદાસ – વાહ, વાહ ! બIુ આનદં છે, બO ુટક6 સેર ક6મ બPચા ? આ નગર&Qુ ંનામ Eુ ંછે ? 

કંદોઈ – $ધેર નગર& 

ગોવધ નદાસ – અને રા#Qુ ંનામ Eુ ંછે ? 

કંદોઈ – ચૌપટ રા# 

ગોવધ નદાસ – $ધેર નગર&, ચૌપટ રા#, ટક6 સેર ભા8, ટક6 સેર ખા#. 

કંદોઈ – તો બાબા8, કાઈં લેRુ ંહોય તો લઈ લો ! 

ગોવધ નદાસ – બPચા, 1ભAા માગંીને સાત પૈસા લાTયો U,ં તો સાડાVણ સેર િમઠાઈ આપી દ6. 

(મહતં8 અને નારાયણદાસ એક તરફથી આવે છે અને બી8 તરફથી ગોવધ નદાસ આવે છે.) 

મહતં – બPચા ગોવધ નદાસ, Eુ ં1ભAા લાTયો ? પોટલી તો ભાર& જણાય છે. 

ગોવધ નદાસ – FGુુ8 મહારાજ ! સાત પૈસા 1ભAામા ંમWયા હતા,ં તેમાથંી સાડા Vણ સેર િમઠાઈ 

લઈ આTયો U.ં 

મહતં – બેટા, નારાયણદાસે મને કXુ ંહH ુ ંક6 આ નગરમા ંબધી વ4Hઓુ ટક6 સેર મળે છે Yયાર6 મZ 

તેની વાત પર િવ[ાસ કય\ નહોતો, આ ક]ુ ંનગર છે ^યા ંટક6 સેર ભા8 અને ટક6 સેર ખા# મળે 

છે, અને તેનો રા# કોણ છે ? 

ગોવધ નદાસ – $ધેર નગર&, ચૌપટ રા#, ટક6 સેર ભા8, ટક6 સેર ખા# ! 

મહતં – તો બેટા, આ નગરમા ંરહ6Rુ ંઉ1ચત નથી, ^યા ંટક6 સેર ભા8 અને ટક6 સેર ખા# વેચાય છે, 

Iુ ંતો આ નગરમા ંએક Aણ પણ નહ` રIુ.ં 

ગોવધ નદાસ – FGુુ8, Iુ ંતો આ નગર છોડ&ને aાયં નહ` #b, બીc આખો Kદવસ 1ભAા માગંો 

તો પણ પેટ નથી ભરાH ુ,ં Iુ ંતો અહ` જ રહ&શ. 

મહતં – જો બેટા, માર& વાત માન, નહ` તો પછ&થી પ4તાઈશ. Iુ ંતો #b U,ં પણ aાર6ય સકંટ 

આવી પડ6 તો મને યાદ કરc. 

(આમ કહ&ને મહતં જતા રહ6 છે.) 

'()� � �&� 
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(રા#, મVંી અને નૌકરો પોતપોતાના 4થાને બેઠા છે, પડદા પાછળથી ‘<ુહાઈ <ુહાઈ’ એવો અવાજ 

થાય છે.) 

રા# – કોણ dમૂો પાડ6 છે, તેને બોલાવો. 

(બે નોકર એક ફર&યાદ&ને લાવે છે.) 

ફર&યાદ& – <ુહાઈ મહારાજ <ુહાઈ 

રા# – બોલો, Eુ ંથ]ુ ં? 

ફર&યાદ& – મહારાજ, ક+, ૂવા1ણયાની <ુકાન પડ& ગઈ, માર& બકર& તેની નીચે દબાઈને મર& ગઈ, 

�યાય કરો - 

મહારાજ – ક+, ૂવા1ણયાને પકડ& લાવો 

(નોકરો દોડ&ને #ય છે અને વા1ણયાને પકડ&ને લાવે છે.) 

રા# – ક6મ ર6 વા1ણયા ! આની બકર& દબાઈને મર& ગઈ ? 

ક+, ૂવા1ણયો – મહારાજ, મારો કોઈ દોષ નથી, કાર&ગર6 એવી Kદવાલ બનાવી ક6 પડ& ગઈ. 

મહારાજ – સાf, ક+,નેૂ છોડ& દો, કાર&ગરને પકડ& લાવો. 

(ક+, ૂ#ય છે અને નોકરો કાર&ગરને પકડ& લાવે છે.) 

રા# – ક6મ ર6 કાર&ગર, આની બકર& કઈ ર&તે મર& ગઈ ? 

કાર&ગર – મહારાજ /નૂાવાળાએ /નૂો એવો ખરાબ બનાTયો ક6 Kદવાલ પડ& ગઈ. 

રા# – સાf, એ /નૂાવાળાને લઈ આવો. 

(કાર&ગર નીકળ& #ય છે અને /નૂાવાળાને પકડ&ને લવાય છે) 

રા# – ક6મ /નૂાવાળા, આની બકર& કઈ ર&તે મર& ગઈ ? 

/નૂાવાળો – મહારાજ, 1ભ2તીએ /નૂામા ંપાણી વધાર6 નાખી દ&Oુ ંએટલે /નૂો નબળો થઈ ગયો. 

રા# – તો 1ભ2તીને પકડો 

(1ભ2તીને લાવવામા ંઆવે છે.) 
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રા# – ક6મ ર6 1ભ2તી, એટ, ુપાણી ક6મ નાખી દ&Oુ ંક6 Kદવાલ પડ& ગઈ અને બકર& તેની નીચે 

દબાઈને મર& ગઈ ? 

1ભ2તી – મહારાજ, Fલુામનો કોઈ વાકં નથી, કસાઈએ મશક એટલી મોટ& બનાવી દ&ધી ક6 એમા ં

પાણી વધાર6 આવી ગ]ુ.ં 

રા# – સાGુ, 1ભ2તીને કાઢો, કસાઈને લાવો 

(નોકર 1ભ2તીને કાઢ6 છે અને કસાઈને લાવે છે) 

રા# – ક6મ કસાઈ, તZ એવી મશક ક6મ બનાવી? 

કસાઈ – મહરાજ, ભરવાડ6 એવી મોટ& બકર& મને વેચી ક6 મશક મોટ& બની ગઈ. 

રા# – સાGુ, કસાઈને જવા દો, ભરવાડને લાવો. 

(કસાઈ #ય છે, ભરવાડને લાવવામા ંઆવે એ.) 

રા# – ક6મ ર6 ભરવાડ, એવી મોટ& બકર& ક6મ વેચી? 

ભરવાડ – મહારાજ, Yયાથંી કોટવાળની સવાર& નીકળ&, ભીડને લીધે મZ નાની મોટ& બકર&Qુ ંhયાન 

ન રાi]ુ.ં મારો કાઈં વાકં નથી. 

રા# – આને કાઢો, કોટવાળને પકડ& લાવો. 

(કોટવાળને પકડ&ને લવાય છે.) 

રા# – ક6મ કોટવાળ ? તZ Oમૂધામથી સવાર& ક6મ કાઢ& ક6 ભરવાડ6 ગભરાઈને મોટ& બકર& વેચી 

માર&? 

કોટવાળ – મહારાજ, મારો કાઈં વાકં નથી. 

રા# – કાઈં નKહj – લઈ #ઓ અને કોટવાળને હમણા ંજ ફાસંીએ ચડાવી દો. 

(બધા કોટવાળને પકડ&ને લઈ #ય છે.) 

!()� � �&� 

(ગોવધ નદાસ બેસીને િમઠાઈ ખાઈ ર:ો છે.) 
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ગોવધ નદાસ – FGુુ8એ અમને નાહક જ અહ` રહ6વાની મનાઈ કર&, મા�]ુ ંક6 દ6શ ખરાબ છે, પણ 

આપણે Eુ ં? આપણે તો ખાઈ પીને મ4ત પડkા રહ&એ છ&એ. 

િસપાહ& – ચાલ હવે, ઉભો થા, િમઠાઈ ખાઈને =બૂ #ડો થયો છે, આc મ# મળશે, 

ગોવધ નદાસ – (ગભરાઈને) અર6, આ આફત aાથંી આવી ? અર6 ભાઈ, મZ તાf Eુ ંબગાડlુ ંછે ક6 

મને પકડ6 છે? 

િસપાહ& – વાત એમ છે ક6 કાલે કોટવાળને ફાસંીનો Iુકમ થયેલો, ^યાર6 તેને ફાસંી આપવા લઈ 

ગયા તો ફાસંીનો ફંદો મોટો નીકળો, કારણક6 કોટવાળ સાહ6બ <ૂબળા પાતળા છે. અમે મહારાજને 

આ વાત કહ& તો Iુકમ થયો ક6 કોઈ #ડ&યાને પકડ&ને ફાસંીએ લટકાવી દ6વો કારણક6 બકર& 

મરવાના અપરાધમા ંકોઈકને સ# થવી જfર& છે, નહ`તો �યાન નહ` થાય. 

ગોવધ નદાસ – <ુહાઈ પરમે[રની, અર6, Iુ ંનાહકનો જ માય\ #b U.ં અર6, અહ` તો $ધેર જ 

$ધેર છે. FGુુ8 તમે aા ંઓ? મારા Bાણ બચાવો. 

(ગોવધ નદાસ dમૂો પાડ6 છે, િસપાહ& તેને પકડ&ને લઈ #ય છે.) 

ગોવધ નદાસ – હાય, બાપર6, mજુ િનદ\ષને ફાસંી આપે છે. 

િસપાહ& – હવે /પૂ રહ6 ને ! c Iુકમ થયો છે તે થોડો ટળવાનો છે? 

ગોવધ નદાસ – હાય, મZ FGુુ8ની આnા ન માની તેQુ ંજ આ પKરણામ છે. FGુુ8 ! aા ંછો તમે ? 

FGુુ8, બચાવો ! 

મહતં – અર6 બેટા ગોવધ નદાસ, તાર& આ દશા ક6મ થઈ ? 

ગોવધ નદાસ – (હાથ જોડ&ને) FGુુ8, Kદવાલની નીચે દબાઈને બકર& મર& ગઈ, તેના માટ6 મને 

ફાસંી આપી ર:ા છે, બચાવો. 

મહતં – કોઈ 1ચjતા નહ`, (મોoંુ ચડાવીને િસપાહ&ઓને) તમે મને મારા િશ�યને $િતમ ઉપદ6શ 

આપવા દો. 

(િસપાહ&ઓ તેને થોડ& વાર માટ6 છોડ& દ6 છે, FGુુ8 ચેલાને તેના કાનમા ંકંઈક સમ#વે છે.) 

ગોવધ નદાસ – તો તો FGુુ8, Iુ ંહમણા ંજ ફાસંીએ ચડ&શ. 

મહતં – નહ` બેટા, Iુ ંRqૃ U,ં વડ&લ Uં, મને ચડવા દ6. 
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(આ Bકાર6 બનેં ચડસાચડસી કર6 છે, િસપાહ&ઓ પર4પર આJય  Tયrત કર6 છે. રા#, મVંી અને 

કોટવાળ આવે છે.) 

રા# – આ Eુ ંગોલમાલ છે? 

િસપાહ& – મહારાજ ચેલો કહ6 છે ક6 Iુ ંફાસંીએ ચડ&શ અને FGુુ કહ6 છે ક6 Iુ ંફાસંીએ ચડ&શ. Eુ ંછે 

કાઈં સમજ પડતી નથી. 

રા# – (FGુુ8ને) બાબા, કહો તમે ક6મ ફાસંીએ ચડવા માગંો ઓ? 

મહતં – રા#, આ સમયની અYયતં Eભુ ઘડ&મા ંc મરશે તે સીધો 4વગ મા ંજશે. 

મVંી – તો તો Iુ ંફાસંીએ ચડ&શ. 

ગોવધ નદાસ – નહ`, મને Iુકમ છે. 

કોટવાળ – Iુ ંજ લટક&શ, મારા કારણે જ Kદવાલ પડ& હતી. 

રા# – /પૂ રહો બધા, રા#ના 8વતા બીDુ કોઈ 4વગ  જશે ? અમને ફાસંીએ ચડાવો, જ+દ& કરો, 

જ+દ& કરો. 

(રા#ને િસપાહ&ઓ ફાસંીએ લટકાવી દ6 છે, પડદો પડ6 છે.) 

- ભારતે�<ુ હKરJtં 

સuટ6vબર ૧૮૫૦મા ંબનારસમા ંજ�મેલા ભારતે�<ુ હKરJtં આOિુનક Kહ�દ& સાKહYયના જનક કહ6વાય 

છે. તેમના અનેક Biયાત નાટકોમા ંવૈKદક Kહjસા Kહjસા ન ભવિ{, ભારત <ુદ શા, સYયવાન હKરJtં 

તથા $ધેર નગર& miુય છે. આ િસવાય તેમણે પ| તથા િનબધં અને અQવુાદ AેVે પણ ન}ધનીય 

કામ ક]ુ~ છે. $ધેર નગર& એક ધારદાર Tયગં ધરાવHુ ંઅને રાજક&ય પJાદCમૂા ંરાચHુ ંઅનો=ુ ં

અને સબળ નાટક છે. ૧૮૮૧મા ંલખાયેલ આ નાટક Kહ�દ& નાટ� જગતQુ ંએક Bmખુ અને અYયતં 

Bચ1લત નાટક છે, અનેક ભાષાઓમા ંએના અQવુાદો પણ થયા છે. આc B4Hતુ છે /નેુ Iુએ બાલ 

એકાકં& માથંી તેનો અQવુાદ. 

 


