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

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

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

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

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

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

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

(િપ�Mુ શાળાએથી Nટ"ને ઘર� આવે છે.) 

મ9મી – આવી ગયો બેટા ! 

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

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

મ9મી – (આRય>થી) કોથળો !! ક�મ ? 

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

કોથળામાજં સમાય ને ? 

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

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

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

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

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

િપ�Mુ – પણ મ9મી …. 

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

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

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

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

મ9મી – અર� વાહ, આવી ગયો બેટા ! 

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

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

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

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

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

લે તાUંુ હોમવક>, જલદ" 7. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ર9યા કરવા%ુ ંને સમય બગાડjા કરવાનો.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(િપ�Mુએ ફરoયાત ભણવા બસે_ુ ંપડ� છે.) 

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

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

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

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

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

ડોબો… 

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

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

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

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

(િપ�Mુના પ:પા આવે છે.) 

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

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

શોખ નહD રાખવાના. 

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

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

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

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

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

બસેી 7. 

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

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

પેn�ટગ કલાસ જઈ શકા� ુ ંનથી. 

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

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

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

પી�Mુ – હ�ય યથાથ> આવ. 

પી�Mુ – ચાલ યથાથ> આપણ ેક�રમ રમીએ… 

(બwે ક�રમ રમે છે.) 

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

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

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

યથાથ> – યસસ….. 

પી�Mુ – અર� વાહ. તે તો મ�ત શોટ માયz… 

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

Egક�ટ. 

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

યથાથ> – (નવાઈથી) પણ ક�મ? 

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

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

Q રમ_ુ ંહોય તે રમવા%ુ.ં 

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

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

કરવાના.ં 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

પી�Mુના પ:પા – બસ મ7મા…ં 

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

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

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

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

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

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

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

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

હ� ુ.ં બwે 0બૂ .ોભ અ%ભુવે છે…… 

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

આપણી ઈKછાઓને થોપવી એ તેમની િવકાસ રોકવા બરાબર છે. 

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

ચલાવતા. 

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

જોઈને કરાવી આ:યા. 

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

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

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

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

વાત નથી. 

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

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

હોય એ કામ%ુ ંપણ  ુ?ં 

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

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

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

યથાથ>ના મ9મી પ:પા – ક�મ ક�મ?? 

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

જ થશે. 

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

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

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

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

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

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

યેયેયેયે…. 

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

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

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

બધા હસી પડ� છે. 

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

( બwે ભેટ" પડ� છે.) 

 


