બગતડી
વંાદક: ફપલર ક્રાકક
લાતાક : નટલય ટે રની શ્રેષ્ઠ ફાલાતાક ઓ
ુ ા ભશોલ્રાભાં એક વયવ કત
ભનન
ૂ યી શતી. તેને કાભાં વપેદ ટીરડી શોલાથી ફધા તેને
ુ ા ભશોલ્રાના ભન,ુ કન,ુ મન્ન
ુ ો, ચંા
„બગતડી‟ કશેતા. ફધાને બગતડી ફહુ લશારી. ખાવ તો ભનન
જેલાં ભ ૂરકાંઓને.
બગતડીનેમ ફાકો ફહુ લશારાં. „બગતડી...!‟ એલી બ ૂભ ડે એટરે ગભે તમાંથી આલીને શાજય થઇ
જામ. શાથ-ગ ચાટલા ભંડી ડે. પછ
ં ૂ ડી ટટાલે અને ઉંલા ઉંલા અલાજ કયી ગે ર કયે .
ભશોલ્રાનાં ફધાં જ છોકયાં, કં ઇ ને કં ઇ ખાલાન ંુ રાલી એને ખલયાલે. ભન ુ યોટરા ય ઘી ચોડીને
ુ ો બાત રાલે. બગતડીને ફહુ ભજા ડે. ફીજાં કત
રાલે. મન્ન
ૂ યાં તેને કનડે નફશ, તેન ંુ ફધા જ ધ્માન
યાખે.
ભશોલ્રાના છોકયાં બેગાં ભી યભે, એટરે બગતડી ણ શાજય થઈ જામ. ફધાં ટોે લી ફેવી જામ
એટરે બગતડી ણ કોઈની ફાજુભાં ફેવી જામ. ફધાં નાચે એટરે તે ણ ચાયે ગે નાચે. ફધાં
લચચમાયી ાડે એટરે તે ણ ઉંલા ઉંલા કયીને આનંદ પ્રદર્ળિત કયે . ફધાં દોડે એટરે બગતડી ણ
દોડતી આગ નીકી જામ. આભ બગતડીને વહુની બાઈફંધી.
ર્ળમાો આવ્મો, કડકડતી ઠં ડી ડલા રાગી. બગતડી શલે ર્લમાલા જેલી થઈ ગઈ. બગતડી
ુ તેને ભાટે સદ
ગલ ૂફડમાંને જન્ભ આે તે શેરાં કન-ુ ભનએ
ંુ ય જગા ળોધી કાઢી શતી. એને ટાઢ ન
લામ અને ફીજાં કત
ૂ યાં શેયાન ન કયે તેલી વગલડલાી તે જગા શતી. ફધાં જ ફાકો, કુ યકુ ફયમાં
કેટરાં આલળે, તેનો અડવટ્ટો રગાલતા, ળયતો ભાયતાં, કુ યકુ ફયમાં સદ
ંુ ય શળે અને ોતે ણ એકાદ
ાળે. એલી કલ્નાભાં ફદલવો ર્લતાલલા રાગમાં. યભતાં યભતાં અતમાયથી ગલ ૂફડમાંની લશેંચણી
કયલા રાગમા!
એક યાત્રે બગતડીએ નક્કી કયે રી જગાએ સદ
ંુ ય નાનાં, ોચાં રૂ જેલાં ાંચ કુ યકુ ફયમાંને જન્ભ
આપ્મો. ફધાં ફાકો, એ જ ની યાશ જોતાં શતાં. યોજ વલાયે ઊઠીને બગતડીના યશેઠાણે જઈ
જોઈ આલે, બગતડીએ ગલ ૂફડમાં મ ૂક્ાં કે કેભ?
આજે ણ ભન ુ દાતણ ચાલતો ચાલતો જ તમાં શોંચી ગમો. ગલ ૂફડમાં આલેરાં જોઈ તે આનંદ
ુ ો તો બગતડીને ખલયાલલા યોટરો ણ રેતો આવ્મો,
ામ્મો. એટરાભાં કન ુ ણ આલી શોંચ્મો. મન્ન
ણ બગતડીએ ન ખાધો. વહુ ફાકો લગય આભંત્રણે આલી ચડ્ાં. ફધાં ગલ ૂફડમાં ગણલાં ભંડી
ુ અટકાવ્માં.
ડ્ાં, ણ ભનએ
ભન ુ ફોલ્મો, “ગલ ૂફડમાં ગણી તો ઓછાં થામ! ના ગણીએ ” ફધાંને એ લાત માદ આલી. છી કોઈ
ગલ ૂફડમાં ગણત ંુ નફશ. કોઈ પ ૂછે તો કશે કે ઘણાં ગલ ૂફડમાં છે .

ુ ઘેય જઈ તેની ફાને લાત કયી. ભનન
ુ ી ફાએ બગતડી ભાટે ળીયો ફનાવ્મો. ચંાની ફાએ ણ
ભનએ
ફનાવ્મો. કન ુ ક્ાંકથી ફૂટે લ ં ુ ભાટલ ં ુ રઈ આવ્મો તેભાં નાંખી વહુ બગતડીને ળીયો ખલયાલલા રાગમાં.
થોડા ફદલવ બગતડીને યોજ ળીયો ભલા રાગમો. આથી તે ફીજુ ં કશંુ ખાતી નફશ. છોકયાં બગતડી
ાવે ફેવે તો ણ ના કયડે. ફા તો ધભકાલે કે ર્લમામેરી કત
ૂ યી કયડે. ન જઈએ, છતાં તેઓ જતાં.
થોડા ફદલવોભાં કુ યકુ ફયમાંએ આંખો ખોરી. છી ફખોરની ફશાય ણ આલલા રાગમાં. એભાંનાં ફેને,
ભા જેલી કાભાં વપેદ ટીરડી શતી. ફે એકદભ કાાં શતાં, એક ચટાટાળં .
વહુ ફાકો તડકે ખોાભાં રઈ ફેવી જામ. તેભની વાથે ગેર કયે . યોજ નલાં નલાં નાભ ડે. ભાફા રેવન કયલાન ંુ કશે, ણ ફાકોને ભન ન થામ. ગલ ૂફડમાં યભાડલાભાં તો તેભન ંુ યભલાનમ
ંુ
ઓછં થઈ ગય!ંુ
એક ફદલવ બગતડી ક્ાંક ફશાય જઈને આલી. ફધાંએ જોય ંુ તો એના ગાભાંથી રોશી
ટકત ંુ શત.ંુ ફધાં ટોે લી ઊબા યશી ગમા. તે દદક થી ઉંલા.. ઉંલા કયતી શતી. ફહુ લાગય ંુ શત.ંુ ઘા
ઊંડો રાગતો શતો. આ જોઈ ફધા ફાકો દુ:ખી થઈ ગમાં.
ભન:ુ “લફચાયીને કોણે ભાયી શળે?”
ચંા: “આવ ંુ તે ભયામ? જોને કેલો ઘા ડ્ો છે ?”

ુ ો: “ઊબાં યશીશંુ તો કં ઈ નફશ લે , ચારો કં ઈક દલા કયીએ.”
મન્ન

ુ ા કાકા ડૉક્ટયન ંુ બણતા શતા. ભન ુ કાકાને યાણે શાથ ઝારીને તમાં ખેંચી
ભન ુ દોડતો ઘયે ગમો. ભનન
રાવ્મો. કાકાએ બગતડીના ગા યનો ઘા જોમો. બગતડી તેભના ગ ચાટલા રાગી. કાકાએ ઘા
ધોઈ, ાટો ફાંધ્મો, ફાકો થોડાં યાજી થમાં ખયાં.
શલે બગતડી ફહુ ફશાય જતી ન શતી. ફાકો ાવે આલી શેરાંના જેલી ગમ્ભત કયતી ન શતી.
પક્ત ઉંલા.. ઉંલા કયી દુ:ખ જ વ્મક્ત કયતી શતી. ફધાં ફાકો તેની ખ ૂફ જ વંબા રેતાં.
ણ ઘા બમંકય નીલડ્ો. તે ાક્ો. તેભાં જીલડાં ડ્ાં. તે ગંધાલા રાગમો. ભાખીઓ ફણફણલા
રાગી. બગતડી ફદલવે ફદલવે દૂ ફી ડલા રાગી. વહુ ફાકો ફહુ લચિંતા કયલા રાગમાં. શલે ભાફા તેભને બગતડી ાવે જલા દે તાં નશતાં. ભ ૂરેચ ૂકે જતાં, ને ખફય ડતી તો ધભકાલતાં, ણ
ફાકો કોને કશેલામ? તેઓ ભાને ખયાં? એ તો છાનાંભાનાં જઈ બગતડીની ખફય કાઢી આલતાં.
ગલ ૂફડમાં ભોટાં થઈ ગમાં શતાં. ફાકો છાળ ીલયાલીને તથા ઘીલાો યોટરો અને બાત એવ ંુ એવ ંુ
ખલયાલીને અરભસ્ત યાખતાં શતાં. બગતડી ન ધલયાલે તો ણ શલે ચારે એભ શત.ંુ ફાકો આલી
જાતે ફખોરભાંથી ગલ ૂફડમાં રઈ જતાં. બગતડી મગ
ં ૂ ી મગ
ં ૂ ી જોમા કયતી.
ફાકો બગતડી ભાટે ખાલાન ંુ રાલતાં, ણ બગતડીને દદક ઘણંુ ઊડ્ ં ુ શત.ંુ તે ખાઈ ળકતી ન શતી.
કેલ થોડી છાળ જ ી ળકતી શતી. ફાકો યોટરા ધયે તો ણ ચ ૂચા જોઈ યશેતી. આ જોઈ
ફાકો ગાંગાં થઈ જતાં.
એક વલાયે ફધાંએ જોય ંુ તો બગતડી રાંફી થઈને ડી શતી. તેનાભાં શારલા-ચારલાની
ળક્ક્ત ન શતી. ગલ ૂફડમાં તેની આવાવ ફેઠાં શતાં. ઉંલા ઉંલા કયી ધાલલા પ્રમતન કયતાં શતાં, ણ
ધાલણ આલત ંુ ન શત.ંુ ફાકો ગલ ૂફડમાંને યભાડતાં, આઘે રઈ જતાં, ણ તેઓ દોડી દોડીને ભાની
વોડભાં જ બયાઈ જતાં શતાં.
ભન:ુ “લફચાયી બગતડી શલે નફશ જીલે..!”
કન:ુ “શેરાં કેલી વયવ શતી, નફશ?”
ુ ો: “જાણે કશેતી ન શોમ કે ભનેમ યભાડો!”
મન્ન
ભન ુ ; “ને શલે બગતડી જેલી ફીજી કત
ૂ યી આણાં લાવભાં નફશ આલે.”
ચંા: “બગતડી તો બગતડી જ છે !”
ફધાં ફાકો ગગાં થઈ ગમાં.
ફોયે જભલા ફેઠાં, ણ કોઈને ખાલાન ંુ ન બાવ્ય.ંુ ભા-ફાે પ ૂછ્,ં ુ તમાયે દયે કે કહ્ં ુ કે બગતડી શલે
જીલે તેભ નથી ને એટરે. તમાયે ભા-ફા ણ ફાકોની એક પ્રાણી પ્રતમેની આલી રાગણી જોઈ
નલાઈ ામ્માં. કેલો ર્નદો પ્રેભ!
એ ફદલવે ળાાભાં યજા શતી, એટરે ફધાં જ ફાકો બગતડીની ચોભેય ફેવી યહ્ાં. ખ ૂફ દુગંધ
ભાયતી શતી તો ણ, ભા-ફા ધભકાલતા શતા તોમ જાણે કે ભયનાયને ભલાં તેનાં વગાલશારાં ન
આવ્માં શોમ તેભ! બગતડીની આંખો ફાકો ય ક્સ્થય શતી. જાણે કશેતી ન શોમ કે,
ફાકોને વાચલજો. શલે તો હું જાઉં છં.”

“ભાયાં આ

છે લટે ઢતા શોયે રગબગ ચાય લાગે બગતડી ભયી ગઈ. વહુ ફાકો યાભ યાભ કયતાં ઊઠ્ાં.
ગાભનો વપાઈ કાભદાય ભડદું તાણી ગમો તમાયે ફધાં જ ફાકો યડી ડ્ાં!
ફીજે ફદલવે ફધાં ફાકો બગતડીને માદ કયતાં કયતાં ગલ ૂફડમાંને યભાડલા રાગમાં. ગલ ૂફડમાં ણ
શજી ભાને માદ કયતાં શતાં.
ગલ ૂફડમાં ાંચ શતાં. ત્રણ કત
ૂ યાં ને ફે કત
ૂ યીઓ. જે ફે ટીરાલાાં શતાં, તેભાં એક કત
ૂ યો અને ફીજી
કત
ૂ યી શતી.
ુ ટીરાલાા ગલ ૂફડમાંભાંના એકન ંુ નાભ
ભનએ

“બગત” ફીજીન ંુ નાભ

“બગતડી” ાડ્.ં ુ ફધાં

ફાકોને આ લાત કશી. ફધાં ફાકો નાની બગતડીને લગી ડ્ાં. જાણે કે ેરી જ બગતડી ન
આલી શોમ!
વહુ એકી વાથે નાચતાં કદ
ૂ તાં ગાલા રાગમાં:
”બગતડી આલી, બગતડી આલી!
બગતનેમ એ રેતી આલી!”



