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��ુતક: 

હા�યકૌ�કુહા�યકૌ�કુહા�યકૌ�કુહા�યકૌ�કુ    અનેઅનેઅનેઅને    �યગંકૌ�કુ�યગંકૌ�કુ�યગંકૌ�કુ�યગંકૌ�કુ 
- લેખકલેખકલેખકલેખક: : : : રવી��નાથરવી��નાથરવી��નાથરવી��નાથ    ઠા�ુરઠા�ુરઠા�ુરઠા�ુર, અ વુાદકઅ વુાદકઅ વુાદકઅ વુાદક: : : : રમણલાલરમણલાલરમણલાલરમણલાલ    સોનીસોનીસોનીસોની 

 

છેછેછેછે અનેઅનેઅનેઅને નથીનથીનથીનથી    
 

[કિવવર �ંુજિવહાર) બા+ ુઅને વશવંદ બા+ ુ-વેશ કર. છે.] 

�ંુજિવહાર): ક.મ આવ0ુ ંથ1ુ?ં 

વશવંદ: 2, હવે તો અ3ના સાસંા પડવા લા6યા છે. એટલે મોશાય, નોકર)ની - 
 

�ંુજ (એકદમ ગભરાઈને): નોકર)? નોકર) વળ) શાની? આ< આવી િમ�ટ મ=રુ શરદઋ�મુા ંનોકર)ની વાત કોઈ કર. ખ?ંુ?  

વશવંદ: 2, @ણી જોઈને કોઈ ન કર., પણ પેટની બળતરાએ - 

�ંુજ: પેટની બળતરા? છ)! છ)! ક.વી �Aુછ વાત! ફર) એ0ુ ંન બોલીશ. 

વશવંદ: <વી આCા! હવે નDહ બોEુ,ં પરં� ુઆખો વખત એ જ યાદ આ�યા કર. છે. 
 

�ંુજ: F ુકહો છો, વશવંદ બા+!ુ આખો વખત એ જ યાદ આ�યા કર. છે? આવી શાતં �તGધ Iુદંર સJંયા સમયે પણ એ યાદ આવે છે? 

વશ.ં: 2, યાદ આવે જ છે - અKયાર. ઊMNંુ વધાર. યાદ આવે છે. વહ.લો સવારનો બે કોOળયા ભાત મPમા ંનાખી નોકર)ની ઉમેદવાર) કરવા 

નીકRયો S.ં તે પછ)થી કFુ ંપેટમા ંપડTુ ંનથી.  

�ંુજ: તે ન પડTુ ંતો Fુ ંથઈ ગ1ુ?ં ન ખા=ુ ંતો Fુ ંથઈ ગ1ુ?ં 
 

[વશવંદ બા+ ુUગૂા Uગૂા માWુ ંખજંવાળે છે.] 
 

�ંુજ: શરદઋ�નુી આ મનોહર ચાદંની જોઈને Fુ ંએ0ુ ંનથી થ�ુ ંક. માણસ પણ પFનુી પેઠ. કંઈ ન ખાય તોપણ 2વતો રહ. છે? બસ, @ણે આ 

ચાદંની, Xલની સૌરભ, અને વસતંનો વા1 ુખાઈને 2વન મ<થી ચાM1ુ ં@ય છે.  
 

વશવંદ (બીતો બીતો ધીમેથી): 2, 2વન મ<થી ચાM1ુ ં@ય છે.એ વાત સાચી, પરં� ુ2વન ટક� ુ ંનથી - બીYુ ંપણ કંઈક ખાવાની જZર 

પડ. છે. 

�ંુજ. (તપી જઈને): તો એ ખાઓ, @ઓ! Uઠૂા ભર)ને ભાતદાળ અને શાક જ આરો6યા કરો, @ઓ! અહ\ તમારા <વાઓને માટ. બારણા ંબધં 

છે! 
 

વશવંદ: આપે ક]ુ ંએ બ=ુ ં^ા ંમળશે, મોશાય? _ુ ંહમણા ંજ દોટ U�ંુૂ S.ં (�ંુજબા+નેુ `બૂ a�ુસે ત હયેલા જોઈ) �ંુજબા+,ુ આપ  ખ?ંુ કહો છો 

- આપના આ બાગની હવા ખાઈને જ પેટ ભરાઈ @ય છે, પછ) બીYુ ંકંઈ ખાવ આની ઈAછા જ થતી નથી. 

�ંુજ.:તમાર. મોઢ. આ શGદો સાભંળ) _ુ ંરા2 થયો. હવે તમે માણસને શોભ ેએવી વાણી ઓચયાc! આવો, બહાર આવો, આવો સરસ બાગ છે, 

પછ) ઘરમા ંભરાઈ રહ.વા ુ ંFુ ંકારણ? 
 

વશ.ં: ચાલો! (ધીર.થી મનમા)ં ટાઢ પડ. છે - ઓઢવાયે કFુ ંછે નDહ! 

�ંુજ.: વાહ, શરદઋ�નુી મીઠાશ ક.વી મ@ની છે! 

વશ.ં: છે તો મ@ની, પણ જરા ટાઢ વાય છે! 



�ંુજ.(Dડલ પર બરાબર શાલ વ\ટાળ)ને):ટાઢ તો જરાયે નથી. 

વશ.ં: ના, ટાઢ જરાયે નથી. 

[થરથર e<ુ છે.] 
 

�ંુજ.(આકાશભણી જોઈને): વાહ વાહ વાહ! જોઈને fખ ઠર. છે! gતે વાદળાના ંNુકડા, આસમાની આકાશના સરોવરમા ંરાજહસંની પેઠ. તયાc 

કર. છે, અને એની વચમા ંચ�ંમા @ણે - 

વશ.ં(જોરથી ખાસંી ખાઈને): `.ૂ..`.ૂ..` ૂ! 

�ંુજ.: વચમા ંચ�ંમા @ણે - 

વશ.ં: `.ૂ..`.ૂ..`.ૂ. ` ૂ! 

�ંુજ.(ધhો માર)): સાભંળો છો, વશવંદ બા+?ુ વચમા ંચ�ંમા @ણે - 

વશ.ં: `.ૂ..`.ૂ..`.ૂ. `.ૂ..i`.ૂ..i` ૂ! 
 

�ંુજ.(Oખ@ઈ જઈને): તમે Oબલ�ુલ જગંલી છો! આવી ર)તે ખાસંી ખાવી હોય તો પછ) ઘરના `ણૂામા ંકામળો ઓઢ)ને પડ) રહો ને, @ઓ! 

આવો બાગ - 

વશ.ં(બીતો, બીતો, તનતોડ મહ.નત કર) ખાસંી દાબતો): 2, હવે મને કંઈ નથી. (મનમા)ં ^ા ંછે કામળો ક. ^ા ંછે ધાબળો? 
 

�ંુજ.: આ શોભા જોઈને મને એક ગાન �jર. છે - સાભંળો, _ુ ંગાk S ં- 

I.ુ..ઉ...ઉ�દર ઉપવન 

િવકિસત ત?ુ - ઉ - ઉગણ 

મનોહર બ_ ુ- 

વશવંદ (જોરથી ખાસંી ખાઈને): હPAછો... 

�ંુજ.: મનોહર બ_ ુ- 

વશ.ં: હPAછો...હPAછો... 

�ંુજ.: સાભંળો છો ક. નDહ? મનોહર બ_ ુ- 

વશ.ં: હPAછો...હPAછો... 

�ંુજ.: નીકળો અહ\થી - 
 

વશ.ં: હમણા ંજ નીકlં S ં- એક પળ પણ આ બાગમા ંઊભા રહ.વાની હવે માર) ઈAછા નથી - જ_ુ ંનDહ નીકlં તો મારો 2વ નીકળશે. હPAછો! 

શરદઋ�નુી મ=રુતા મારા ંનાક અને fખોમાથંી નીકળ) રહ) છે. 2વ IJુધા ંનીકળવાની તૈયાર)મા ંછે, હPAછો ! હPAછો... `.ુ..i`!ુ પરં� ુ

�ંુજબા+,ુ પેલી નોકર)... હPAછો !... 

[�ંુજબા+ ુશાલ લપેટ)ને U ૂગંા U ૂગંા આકાશના ચ�ંમા ભણી જોઈ રહ. છે.] 
 

[નોકર -વેશ કર. છે.] 

નોકર: ભાnુ ંઆવી ગ1ુ ંછે. 

�ંુજ.: ક.મ આટEુ ંમોoુ ંથ1ુ?ં ખાવા ુ ંલાવતા ંબે કલાક લાગતા હશે, કા?ં 
 

[એકદમ જતા રહ. છે.] 

( “હા�યકૌ�કુહા�યકૌ�કુહા�યકૌ�કુહા�યકૌ�કુ    અનેઅનેઅનેઅને    �યગંકૌ�કુ�યગંકૌ�કુ�યગંકૌ�કુ�યગંકૌ�કુ”માથંીમાથંીમાથંીમાથંી ��ૃઠ��ૃઠ��ૃઠ��ૃઠ વાચંનવાચંનવાચંનવાચંન)     

-કાશન-કાશન-કાશન-કાશન: aજુરાતીaજુરાતીaજુરાતીaજુરાતી સાDહKયસાDહKયસાDહKયસાDહKય પDરષદપDરષદપDરષદપDરષદ http://gujaratisahityaparishad.com/ 


