સેવ એુકશન
મમી :- સાંભળો છો ?
પ&પા :- બોલ (ું છે ?
મમી :- આપણો સો*ુ +ણ વષ-નો થયો છે ?
પ&પા :- હા તો એ0ુ (ું ?
મમી :- એ0ુ (ું ? તે હવે એને ભણવા *ુકવો પડશેને
પ&પા :- હા , એતો મે િવચાુ- જ ન5હ.
મમી :- છાપામા 6વેશ માટ ની 8હરાતો આવે છે તે 9ુ ં તો મોટ: િનશાળમાં ;<ે=માં જ *ુકવાની >ં
પ&પા:- એમ , પણ તને ખબર છે ? એ માટ તો લાંબી લાઇનમાં ઉભા ર હBુ પડ , અને પેD ું (ુ કહવાય ?
ડો......ડો.....ડોનેશન એટલે ક થેલી ભર:ને Eુિપયા આપવા પડ તે.
મમી :- ભલે , આપવા પડ , 9ુ ં તો માEુ મંગળG ૂ+ વેચી દઇશ.
િપતા :- ભલે Jું મને વેચી દ K. પણ એતો હLુ શEુઆત છે . પછ: MNૂલની ફ:, ર:PાભાQુ,ં ટRુશન ફ: અને
રોજ રોજ નવા “ડ” ના ફતવા ..... Sયાર (ું વેચશે .?. રોજ Ð રોજના ખચા- Uાંથી કર:(ુ.ં અને ઘર ખચતો અલગ .

સો*ુ:- પ&પા પ&પા, 9ુ ં તો વાનમાં જ MNૂલે જવાનો ....જવાનો...ને જવાનો. રમવાનો ને મMતી પણ કરવાનો.
િપતા:- જોુ; બNુ ? તારો સો*ુ તો વાનમાં જઇ મMતી કરવાનો ને રમવાનો .
મમી :તે એતો કરવાનો જ ને ?
િપતા:- જો બNું, માર: વાત સાંભળ. એને રમBુ છે ને ? મMતી કરવી છે ને? તો પછ: ફળ:યામાં જ રમવા દ ને.
એ પાંચ વષ-નો થશે. એટલે સરકાર: શાળાના િશPક આવશે, ને એને શાળામાં દાખલ કરશે .
મમી:- મX તો સાંભYું છે ક િનશાળમાં કંઇ ઉજવણી પણ કર છે ?
પ&પા :- હાMતો , 6વેશઉSસવ ઉજવશે. અને એ પણ પાછો ધામ[ુમથી .
મમી:- એમ, તો આપણે પણ જઇ(ુ ને?
પ&પા:- ચો\સ જઇ(ુ. જો હવે તો સરકાર: શાળામાં દફતર, પે]સલ, પેન, પાટ:, ચોપડા અને નોટ તો આપેજ છે
બ[ુ જ આપશે. અને સાથે િશ^યB ૃિ`ના Eુિપયા પણ આપશે . તો આપણે તો એક Eુિપયાનો ખચ- નહ: .
મમી :- હા, પેલા બાLુવાળા શારદા કાક: કહતા હતા ક હવે તો ધોરણ Ð ૧ થી ૫ માં 6cા િશPણ આdું છે .
પ&પા:- 6cા િશPણ એ વળ: (ું છે ?
મમી:- એટલે એમાં ચોપડા નઇ, દફતર નઇ ઘરકામ નઇ. બાળક 8તે જ શાળામાં રસEુચી 6માણે ભણે .
પ&પા:- તો િનશાળમાં માMતર (ું કરશે ?
મમી :- શારદા કાક: કહતા હતા ક િશPક એમનો િમ+ બનશે .
મમી :- મને બીLુ પણ યાદ આdુ ક હવે તો ફeળયામાં લોકો કહતા હતા ક સરકાર: શાળામાં છોકરાને લાવવા0ું
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Ð લઇ જવા0ું ભાQું પણ સરકાર આપશે, તો આપણે તો eચfતાજ નહ: .
પ&પા :- કોઇ કહJ ુ હJુ ક હવે તો બાળકની શાર:5રક અને માનિસક તંgુરMતીમાં સહાયEુપ બને એBું (ુhધ અને
ગરમ અPયપા+0ું ભોજન પણ અપાય છે .
મમી :- હાશ, કB ું સરસ ! રોજના નાMતા0ું ટ શન જ નહ: .
પ&પા :- બસ, હવે ન\: થઇ ગુ ને ?
મમી :- હં ; 9ુ ં મારા સો*ુને સરકાર: િનશાળમાં જ ભણાવીશ .
પ&પા:- જો નર jભાઇ મોદ: , અkgુલકલામ , લાલબહાgુર શાlી પણ સરકાર: શાળામાં જ ભmયા હતાને .
મમી:- હાMતો વળ: .
સો*ુ :- “માડ: મને મેલવા હાલ .....માર િનશાળે જBું જ છે .
મમી:- આવો આવો બેન . આK કંઇ આ તરફ ?
િશPક :- હા, Lુઓને તમારો આ સો*ુ છે nલા એક અoવા5ડયાથી શાળાએ આવતો જ નથી (ું થુ છે ?
eબમાર છે ?.
મમી :- ના, બીમાર તો નથી . પણ ........
િશPક :- પણ (ું ?
મમી :- બેન , તમને તો ખબર છે . એના િપતા= નથી રpા . દ વ થઇ ગયા છે .
િશPક:- હા, એતો ખબર છે ., પણ એ વાત ને તો ખાMસો સમય થઈ ગયો. હમણા કમ શાળાએ નથી મોકલતા
મમી:- તો હવે આ મrઘવાર:માં ઘર કમ ચલાવBુ.ં એને ચાની gુકાને વળગાડsો છે .
િશPક :- (ું કtુ ? ચાની gુકાને ? Lુઓ બેન સો*ુ તો હLુ ઘણો નાનો છે . બ9ુજ નાનો છે . એતો બાળમLુર:
કરાવી કહવાય. આપણા કાયદાની j^ટ: એ uુનો ગણાય છે . અને સ8ની જોગવાય કર: છે .
મમી:- બેન , માEું પણ મન માનJું નથી ,પણ બીજો કોઇ રMતો જ નથી.
િશPક:- Lુઓ બેન , તમારો સો*ું ભણવામાં હrિશયાર છે . એ0ુ િશPણ ન છોડાવો એને ફર: થી શાળાએ આવવા
દો. આખી vજfદગી મLુર: કરશે તો કટDું કમાશે. એન કરતા ભણીગણી ને કઇક બનશે તો તમાર: ગર:બી
gુર થશે .
મમી:- બેન, તમાર: વાત સાચી છે .
ં ે શાળાએ મોકલો. બે ચાર વષ-માં દસ પાસ થઇ જશે પછ: આઇ .ટ:. આઇ ક
િશPક:- તો આવતી કાલથી સો*ુન
5ડ&લોમાં કોષ- કર: સાર: નોકર: Ð ધંધો કર: સારા પૈસા કમાશે અને તમારા સારા 5દવસો આવશે.
મમી:- બેન, તમે તો માર: xખ ઉઘાડ: નાંખી. 9ુ ં એને કાલથી જ શાળાએ મોકલીશ.
િશPક:- બેન, હવે તો સરકારyી તરફથી હવે તો િવધવા સહાય પણ મળે છે . તો એ માટ ના જEુર: પ+કો પણ 9ુ ં
ભર: દઇશ. તમે સો*ુનાં િપતાનો મરણનો દાખલો લઇ આવજો.
મમી:- એમ ! બેન ! તો તો બ9ુ સાEુ હવે તો 9ુ ં મારા સો*ું ને ચો\સ ભણાવીશ.
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