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�	
� 

• દાદ�મા 

• મ�મી 

• દ�વીબેન(કામવાળ� દ�વી, 35 થી 40 વરસ ની) 

• અમન(દ�કરો 11 થી 12 વરસ નો) 

�� 

 ઉ#ચ મ$યમ વગ' નો (ો)ગ*મ) 

————————————————————-  

 (પડદો -લેૂ છે. કામવાળ� પોતા ંકર� છે . દાદ�મા િન2ર3ણ કર� છે.) 

�	���	 

અર�,દ�વી,જરા ઘસી ને પો6 ુકર8..કાલે યે સર- ુન’6 ુક9 ુ:. 

(દ�વી કંઇ જવાબ આપતી નથી.) 

�	���	 

ક�મ,અલી…મ= મા ંમગ ભયા' છે? જવાબે ય નથી આપતી. 

����    (>ુ:ખી અવા8) 

Aુ ંજવાબ આBુ ં,બા ?આ સર- ુતો કCુ D.ં 

����   (Eદરથી આવે છે) 

બા,હમણા ંદ�વી Fુ ંમગજ ઠ�કાણે નથી. 

�	���	 

ક�મ Aુ ંથ9ુ ંદ�વી ને વળ�?મને યે બે 2દવસથી ઉદાસ તો લાગે છે. મન િવનાFુ ંબH ુકરતી હોય એI ુલાગે છે. 

���� 

આમ તો દ�વી ને કંઇ થ9 ુનથી.પણ આ એનો પેલો છોકરો મર� ગયો હતો ને ? 

�	���	 

એ વાત ને તો આ8 5 વરસ થઇ ગયા.આ8 એF ુAુ ંછે?હા,મા ને યાદ તો આવે જ.પણ ઇJર ની ઇ#છા આગળ કોઇ Fુ ંચાK9 ુછે? 

(િનસાસો નાખે છે) 

���� 

વાત બીL જ છે. 

�	���	 

Aુ ંછે? 

���� 

દ�વી, 6ુ ંજ કહ� ને. 
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���� 

ના,બેન,Mુ ંAુ ંકM?ુમારો તો Nલ 8વો છોકરો ગયો એની તોલે બીOુ ંકંઇ થોPુ આવે? 

�	���	 

પણ અલી,વાત Aુ ંછે એ કહ�શ કંઇ? 

���� 

બા,વાત Rણે એમ છે ક� બે 2દવસ પહ�લા આ દ�વી ને ઘેર એમનો 8 SાTણ ગોર હોય છે ને એ આUયો. 

�	���	 

હ…ં તો ?  

���� 

આવીને આ દ�વી ને કહ� “આ તમારો છોકરો 8 મર� ગયો છે ને એ Vબચારા ને ઉપર બMુ ં>ુ:ખ છે.” 

�	���	 

તે એ ગોર ઉપર જોવા ગયો હતો? 

(કટા3મા)ં 

���� 

બા,X*ૂ સાભંળો તો ખરા…..એમ કY ુએટલે દ�વી તો Vબચાર� ગભરાઇ ગઇ..”ક� મા’રાજ Aુ ંથ9 ુમારા છોરા ન?ે” 

���� 

અમ ગર�બ ના છોરા ને તો ન નીચે િનરાતં…ન ઉપર… 

�	���	 

પણ કYુ ંAુ ંએણે? 

���� 

એણે આ દ�વી ને કYુ ંક� તારા છોરા ને ઉપર >ૂધ પીવા નથી મળ6.ુ.એટલે જો આ તાર� ગાય 6 ુ ંSાTણ ને ..ગોર મહારાજ ને દાન 

કર� દ� તો ઉપર એને >ૂધ મળે. 

�	���	 

એ તો ક[ા કર�.ઉપર કોણ એનો કાકો આપવા જવાનો છે? 

���� 

એણે તો કY…ુપણ આ \રૂખ દ�વી એ હ=શે હ=શે આપી પણ દ�ધી…ક� મારો છોકરો ઉપર >ૂધ િવના નો ન રહ�…. 

�	���	 

(]ુ̂ સાથી)અર�,\રૂખ…… 

���� 

હL પહ�લા માર� Xરૂ� વાત તો સાભંળો….તે 2દવસે તો તે ગાય લઇ ને ગયો..ને થોડા 2દવસ પછ� પાછો આUયો. 

�	���	 

ગાય પાછ� આપવા? 

���� 

એ કંઇ થોડો એવો \રૂખ હોય?એ તો આUયો હતો દ�વી ના છોકરા ના સમાચાર આપવા.!!!!!! 

�	���	 
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(કટા3 મા)ંતે ઉપર જઇ ને જોઇ આUયો હશે. 

���� 

એ તો એને ખબર….પણ આવી ન ેદ�વી ને કહ�..”હવે તારા છોરા ને ઉપર >ૂધ ની િનરાતં થઇ ગઇ છે.પણ…….. 

���� (વ#ચેથી બોલે છે.) 

અને એFુ ંપણ સાભંળ� ને ..બા. મને તો એવી ફાળ પડ� ક�,  હL મારા છોરા ને ઉપર >ુ:ખ છે ? 

�	���	 

હ ંપછ�? 

���� 

પછ� એ ગોર મહારાજ દ�વી ને કહ� “અaયાર� તો ઉપર બMુ ટાઢ છે.તારો દ�કરો તો Vબચારો c8ૂ છે.નથી એની પાસ ેઓઢવાF ુ ંક� નથી 

પાથરવાFુ…ં..”. 

���� 

Vબચારો મારો ગર�બડો બાળ!!! 

�	���	 

હ ંઅને પછ�? 

���� 

પછ�…પછ� Aુ ંમહારા8 માdયા બે-ચાર ગોદડા ને સરસ મRFુ ંગાદBુ…ં.!!! 

�	���	 

અને દ�વી એ આપી દ�H?ુ 

����  (કટા3 મા)ં 

તે ન આપ?ેએના Vબચારા નાનકડા બાળ ને ઠંડ� ન લાગે? 

(હસે છે) 

����  ( પોતાની ઉતાર� છે તે સમL Rય છે.) 

બેન,તમે ભલે આIુ ંબH ુન માનો.તમારા ભણેલા લોકો Fુ ંઆ જ >ુ:ખ……અમાર� મeકર� જ કરો….. 

���� 

દ�વી,આ મeકર� નથી..પણ…. 

����  (વ#ચેથી) 

બેન,શા^તર મા ંલખેBુ ંખોfુ થોPુ હોય? 

�	���	 

તે અલી,6 ુ ંશા^તર વાચંવા ગઇ હતી? 

���� 

મને થોPુ વાચંતા આવડ� છે?પણ અમારા ગોર મહારાજ ને તો બH ુયે આવડ� હ=. 

���� 

ને હવે એનો Lવતો છોકરો ભલે ને અહg ઠડં� થી c8ૂ ક� >ૂધ Fુ ંટ�X ુયે ન પામે, પણ મર�લા ને તો મળે છે ને?(કટા3થી) 

�	���	 

અલી દ�વી,એ તારો મહારાજ ઉપર જઇ ને પાછો આUયો ક� Aુ?ં 

���� 
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બા,તમે યે માર� મeકર� કા ંકરો? 

�	���	 

મeકર� નથી કરતી…Mુ ંતો XDૂ ંD ંક� પછ� એ ઉપર જઇ ને ગોદડા દઇ આUયો ન?ે તારા છોકરા ને હવે તો ઠંડ� નથી પડતી ન?ે 

���� 

હા,હા…મહારાજ ને આhયા એટલે પહ=ચી જ ગયા હોય ન?ે અને એ તો પાછો છે માતાL નો iવૂો. Hણેૂ ને એટલે એને તો માતાL 

હાજરાહOૂર….સHં ુયે સાચેસાj ુકઇ દ�. એ બોલે એમા ંમીનમેખ ન હોય. સધંાય બીવે એનાથી ને માતાL ના કોપ થી. 

���� 

બા,બોલો,હવે આ દ�વી ને Aુ ંકહ�I?ુ 

���� 

એ તો તમે બધા ભણેલા ન માનો..બાક� અમારા 8વા અભણ ને તો એનો જ સહારો…. 

���� 

6ુ ંનહ� તો યે તારા દ�કરા ને તો હવે ભણાવ. એ તો થોડો kધુર�. 

���� 

તે ભણવાના પૈસા mાથંી કાઢવા? 

���� 

બહાના ન કાઢ.અર�,સરકાર� િનશાળ મા ંભણવાના તો પસૈા યે નહg લાગે. 

���� 

ભણી ને એ યે તમાર� 8મ આવી kધુર�લી ક� બગડ�લી વા6 ુકરવા માડં�. ના,ના,અમને એ ન પોષાય. 

�	���	 

એટલે 6 ુ ંAુ ંએમ માને છે ક� આ તારા મહારાજ ને ગાય આપી..એટલે તારા છોરા ને ઉપર >ૂધ મળ� ગ9ુ?ં 

���� 

ને ગાદB ુગોદPુ આhયા એટલે એની ટાઢ ઉડ� ગઇ….બરાબર? 

����  (સમL નથી શકતી) 

હા…હવે મારા બjડુા ને િનરાતં…Vબચારો!!!! 

���� 

બા.મને તો એ જ ખબર નથી પડતી ક� આને સમRવવી ક�મ?Vબચાર� ને બધા B ૂટં� .ને ઠગી Rય છે. 

�	���	 

ને હo દ�વી,આ તારો છોકરો 8 Lવ ેછે એFુ ંAુ?ં 

���� 

એFુ ંAુ?ં Lવ6 ુમાણસ તો ગમે aયાથી માગી ને યે ખાઇ લ…ે.મર�લાને ઉપર આપવા મહારાજ િસવાય બીOુ કોણ જઇ શક�?આપpુ ં

થોPુ ઇ ગOુ છે? 

���� 

ને તારો ઇ મહારાજ વાર�ઘડ� એ ઉપર નીચે Rયા કર� ન ેઆUયા કર�!!!! 

�	���	 (હસે છે) 

બચારા એ પાસ કઢાવી લીધો હશ…ે…ઉપર આવવા-જવાનો ! 

���� 

ના,ર�,,બા.એટલી તો અમને યે ખબર છે ક� ઉપર Rય એ પાછો ન આવી શક�. 

�	���	 

તો પછ� તારા છોકરા ને બHુ ંમq9 ુકઇ ર�તે? 
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���� (સમRવતી હોય એમ) 

એ તો મહારાજ ને અહg આપો ..ન ેઇ વાપર� ..એટલે 

આપોઆપ ભગવાન ને ઘેર એને સHં ુયે પોગી Rય.ઇ બધા તો ભગવાન ના ભગત ર[ા ન?ેએ કંઇ આપણી 8મ સામા�ય મનખે 

થોPુ છે? 

���� 

અર� એ તો સામા�ય થી યે Rય તેવા છે.આપણે સામા�ય માણસ તો સારા.. કોઇ ને છેતર�એ તો નહg. 

���� 

બેન,એIુ ંબોલીએ ને તો પાપ મા ંપડાય.ને માતાL કોપે ને તો તો ધનોતપનોત નીકળ� Rય. 

�	���	 

એટલે એનો અથ' એ જ ને ક� 8 તેને દઇએ એ બHુ ંઆપણા સગાવહાલા ને ઉપર પહ=ચી Rય. 

���� (હસે છે) 

બHુ ંrનલાઇન હવે તો…… 

����  (એને સાભંqયા િવના) 

હા,બા,શા^તર મા ંજ એI ુલs9 ુછે.ને ભામણ ને આપવા 8Iુ ંબીOુ કોઇ Xનુ નથી. 

���� 

હા,પણ એ ભામણ લાયક હોવા જોઇએ.જ�મથી જ નહ� કમ'થી પણ સાચા અથ' મા ંSાTણ હોવા જોઇએ. પણ હવે તને આ બH ુ

સમRવIુ ંક�મ?” ભtસ આગળ ભાગવત” નો અથ' Aુ?ં 

�	���	 

હા,આને તો એની ભાષામા.ં.એ સમ8 તેમ સમRવી એ તો જ ગળે ઉતર�… 

���� 

હા,પણ..એ જ નથી સમR6 ુક� આને ક�મ ગળે ઉતારIુ?ંVબચાર� છેતરાયા કર� છે. 

�	���	 

ન Rણે આવા તો ક�ટલાય ેછેતરાતા હશે ખાસ કર�ને ગામડામા.ં 

���� 

હા,ને આપણા દ�શ મા ંગામડાઓ નો પાર કયા ંછે?એટલે અભણ લોકો નો લાભ આવા Hતૂારા ઓ લેતા જ રહ� છે.મને તો Aુ ંકરIુ ંએ 

જ સમR6 ુનથી.અર� આ એક દ�વી Vબચાર� આમા થી uટ� તો યે સાCંુ. 

(aયા ંતેમનો દ�કરો અમન દોડતો આવે છે 11 થી 12 વરસ નો છે.હાથ મા ંછાX ુ છે.) 

��� 

મ�મી,,,,દાદ�મા,,,(હાફં� છે) 

�	���	 

અર�,બેટા,ધીમે ધીમે…Aુ ંછે આટB ુબHુ?ં 

��� (હાથ મા ંરહ�લ છાX ુબતાવે છે) 

Oુઓ..Oુઓ..આમા આપણા જ ગામ F ુકંઇક આU9ુ ંછે.મ�મી.તે 2દવસે 6 ુ ંટ�.વી.જોતી વખતે સમRવતી હતી ને ક� iતૂ-vેત, દોરા-

ધાગા,iવૂા ને એIુ ંબHુ ંકંઇ સાj ુન હોય.જો,આ છાપા મા ંપણ આU9ુ ંછે ને એક મહારાજ ને પોલીસે પકડયો છે ને તે ક�વી ર�તે 

લોકો ને ઠગતો હતો . iવૂો બની Hણૂતો હતો ને બધાને હ�રાન કર� ને પસૈા ને બHુ ંપડાવતો હતો બHુ ંઆમા ંઆU9ુ ંછે.અમારા 

ટ�ચર પણ આ8 આ જ બધી વાતો કરતા હતા. 

���� 
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હા.કયાર�ક જ*ર એ લોકો પકડાય છે.પણ એ તો દ2રયા મા ંતરતા બરફ ના પવ'ત 8Iુ.ંએકાદ ભાગ જ બહાર આવે ને પકડાય.બાક� 

ની નવ ભાગ Fુ ંAુ?ં 

(િનસાસો નાખે છે.) 

�	���	 

wયા ંkધુી સાjુ ંભણતર ન આવ…ેગામડાના લોકો ની xખ ન -લૂે aયા ંkધુી સમાજ મા ંઆવા ધિતyગ.ને Eધz$ધા ચાલતા જ 

રહ�વાના. 

��� 

મ�મી,જો આમા ંફોટો પણ આUયો છે. 

(બતાવે છે.દ�વી બધી વાતો સાભંળે છે અચાનક તેFુ ં$યાન છાપા ના ફોટા પર પડ� છે.) 

���� 

અર�..આ તો અમારા જ ગોર મહારાજ !!!Mુ ંક�તી’તી ઇ જ!!!! 

���� 

Aુ?ંતાર� ગાય ને બHુ ંલઇ ગયો હતો એ? 

���� 

હા,હા…ઇ જ..હાય…હાય…! તો ઇ બH ુખોfુ હ6 ુ?ંઇ અમને છેતરતો હતો? 

���� 

ખોfુ જ તો હ6 ુ.ંઅમે એ જ તો તન ેકયારના સમRવતા હતા.ને તે 2દવસે તt ય અમાર� સાથે ટ�.વી. મા ંપણ આI ુબHુ ંનહો6 ુ

જો9?ુક�વા બધા પકડાયા હતા તે? 

�	���	 

અલી.સમRય છે કંઇ? 

����  (રડવા 8વા અવા8) 

હા,બા,માર� xખ આ8 ઉઘડ�.તમાર� બધી વા6 ુસાચી..હવ ે થાય છે ક� તમાર� વાત પલેા માની હોત તો? માર� ગાય ન…ે 

���� 

જવા દ� હવે 8 થ9 ુતે.યાદ કર� ને >ુ:ખી ન થા.આટલે થી જ 6 ુ ંuટ� ગઇ .એમ માન.ને હવે 6 ુ ંસમL છો ને તો તાર� આOુબાOુ ના 

ને પણ સમRવ8. 

�	���	 

ને તારા છોકરા ને હવે ભણાવ8.આ Mુ ંભણી નથી એનો મને યે આ8 અફસોસ થાય છે.પણ અમારા છોકરાઓ ભ{યા છે એટલે 

અમને વાધંો નથી આવતો.હવે 6 ુ ંયે તારા મગંા ને ભણવા \કૂ8 હ=! 

���� 

હા,બા,હવે એવી iલૂ થોડ� કCુ? અર� અમારા વાસ મા ંયે બધાને કહ�શ. 

���� 

સરસ….આમ wયોત થી wયોત જલતી રહ� તો જ દ�શ Fુ ંભાિવ ઉ|જવળ બન.ે 

�	���	 

સમાજ મા ંઆવા ક�ટલા યે Hતૂારાઓ..પાખડં�ઓ પડયા હશ.ે 

���� 

ને આપpુ ંઅ}ાન તેને પોષ6 ુ ંહશે.સાCંુ છે આ નવી પેઢ� આવા બધા મા ંબMુ માનતી નથી ને ફસાતી નથી. 

���� 

આ8 મને યે ભણતર ની 2કમત સમRણી.અમાર� તો એક કાગળ વચંાવવા ક� લખાવવા યે કોઇ ના ઓિશયાળા થIુ ંપડ� .ને લખનાર 

Aુ ંલખે ક� Aુ ંવાચેં … સાjુ ંખોfંુએ અમને Aુ ંખબર પડ�? 
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���� 

તો આ8 ઘેર જઇ ને પહ�Bુ ંકામ તારા દ�કરા Fુ ંિનશાળ મા ંનામ લખાવવા જવાFુ ંકર8.સમL? 

���� 

હા,બા.હવે એમા ંતમાર� કંઇ ક�I ુજ ન પડ�.માર� બેન ના છોરા ને યે લેતી Rઇશ. અમે ભલે ન ભ{યા પણ હવે અમાર� છોકરાઓ ને 

તો જ*ર ભણાવAુ ંજ.8થી તેઓ તો અમાર� 8મ ન છેતરાય. 

���� 

શાબાશ!!! લે આ છાX ુયે લેતી R.બધા ને બતાવ8.(દ�વી છાX ુલે છે ને Rય છે) 

���� 

આ8 દ�વી*પી એક દ�પ જKયો છે .આમ જ દ�પ થી દ�પ જલતા રહ� ને vકાશ ફ�લાતો રહ�. 

��� 

મ�મી…આ8 ^~લૂ મા ંઅમારા ટ�ચર� અમને બધા ને પણ એક કામ કરવાFુ ંકYુ ંછે. 

�	���	 

Aુ ંકામ? 

���  (હસે છે) 

બા, એ કામ તમાર� માટ� જ છે હ=!! 

�	���	 

એલા.માર� માટ� વળ� Aુ ંછે? 

��� 

અમારા ટ�ચર� કYુ ંછે ક� 8ના ઘર મા ંક� આOુબાOુ મા ંકોઇ ને વાચંતા-લખતા ન આવડ6 ુ ંહોય ..તે બધાને અમાર� રોજ અડધો 

કલાક શીખડાવવાFુ ંછે.તો બા !(હસે છે) થઇ Rવ તૈયાર.આજ થી તમે મારા િવ$યાથ� ને Mુ ંતમારો િશ3ક. 

�	���	 

એય,મને તો આવડ� છે. 

��� (હસતા હસતા) 

ખાલી સહ� કરતા….એ ન ચાલે 

���� 

હા,બા,અમન ની વાત સાચી છે.તમે તે થોPુ વાચંતા –લખતા શીખી Rવ તો તમાર� Rતે છાપા ક� X ુ̂ તકો 8 વાચંIુ ંહોય તે વાચંી 

શકો ન?ે 

�	���	 

પણ…પણ….આ ઉમર�? 

���� 

ઉમર ને અને શીખવાને કોઇ સબંધં નથી. 

��� 

હમણા દ�વીબેન આગળ તો મોટ� મોટ� વાતો કરતા હતા! 

(હસે છે) 

�	���	 

પણ મને આવડશે હવ?ેપાકા ઘડ� કાઠંા ચડશે ખરા? 

��� 

અર� બા,મારા 8વા િશ3ક હોય ને ન આવડ� એIુ ંબને ખરા?  

�	���	 
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ઠ�ક ચાલ.ભઇલા,આજ થી 6 ુ ંમારો ]*ુ. 

��� (-શુ થઇ ને તાળ� પાડ� છે) 

વાહ! મR આવી ગઇ.નબેા,ફ� આપવી પડશે હ=. 

�	���	 

હા,ભઇ 6 ુ8 કહ� એ.તને થોડ� ના પડાશે?બોલ.Aુ ંજોઇએ છે તન?ે 

��� 

આ8 તમારા હાથ ની ગરમગરમ Xરૂણપોળ� ને ભLયા. 

�	���	 

જ*ર. 

��� 

આ8 અમારા ટ�ચર� અમને એક ગીત શીખડાU9ુ ંછે, 

���� 

ક9ુ?ં 

���  (ગાય છે.) 

“નાના..હો ક� હો ભલે મોટા, 

ભણીAુ ંને ભણાવીAુ ંજ*ર. 

િશ3ણ નો અહાલેક જગાવીAુ,ં 

}ાન ની જયોત જલાવીAુ.ં 

Eધz$ધા ને ભગાવીAુ.ં 

દ�પ થી દ�પ જલાવીAુ ં

આ8 છ�એ નાના બાળ. 

કાલે કર�Aુ ંજ*ર મોટા કામ. 

સપના સૌ સાકાર કર�Aુ ં. 

ભારત ને મહાન બનાવીAુ.ં” 

(ગીત ગવા6 ુ ંરહ� છે ને પડદો પડ� છે.) 

 


