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ઉ,સ : -ુવાન પ.કાર (પ/ચીસની આસપાસની ઉમર )
આય3 : (દસેક વરસનો છોકરો)
ઇિત: (દસેક વરસની છોકર7)
મોટો આય3 : (વીસેક વરસનો -ુવાન)
મોટ7 ઇિત : (વીસેક વરસની -ુવતી)
મૌલવી9 : (પચાસની આસપાસના)
જમના મા : (&ૌઢ :મરની ;ી)
િવરાજ, અલતાફ : (સાત આઠ વરસના ભાઇ-બહ@ન)
આકાશ : (વીસેક વરસનો -ુવાન….જમનામાનો (ુ.)
મી#ા : (પ/ચીસની આસપાસની -ુવતી)
િનરાલી : (મી#ાની બહ@નપણી..લગભગ તેની જ :મરની)
ચૈતાલી : (સોળ વરસની આસપાસની -ુવતી)
ઈરા, ઈશા, િશવાની : (સોળ, સDર વરસની છોકર7ઓ)
રહ7મ, ઇEાFહમ : (વીસથી પચીસની આસપાસના -ુવકો)
બે મHૂરો : (કોઇ પણ ઉમરના ચાલે)
(પડદો J ૂલે છે Kયાર@ વડના ! ૃ#ના L@સMગમાં એક &ૌઢ :મરનો (ુ)ષ ટNાર ઉભો છે . તેની આસપાસ ગોળાકાર ઓટલો ક@ ચોતરો છે .
સામે એક -ુવાન પ.કાર હાથમાં પેન અને ડાયર7 લઈને બેઠો છે . તે નીOું માPું ઘાલી કRુકં લખવામાં મશT ૂલ છે .)
ુ ાઓ Xુઝતા રહ@ છે . પરં V ુ Rું થાય ? નોકર7નો અથા3ત પાપી
: (Uવગત) આ તં.ીઓને પણ ઠ7ક ,ત,તના તઘલખી VW
પેટનો સવાલ છે . સકમZની 9ભ અને અકમZના ટાંFટયા – આવી કહ@વત કંઈ અમUતી થોડ7 પડ7 હશે ? ચાલ ભાઈ, ઉ,સ…..થઇ
, શ). હHુ તો નવી નવી નોકર7 છે . માંડ મળ7 છે . આ મંદ7ના જમાનામાં એ Tુમાવવી પોસાય તેમ નથી. મને તો હV ું કોઈ મોટા
માણસનો ક@ કોઇ Fફ[મી કલાકારનો ઈ ટર\- ૂ લેવા ુ ં મળશે પણ એને બદલે અહM તો…..ખેર ! ^વા નસીબ. બીHુ ં Rું થાય ?
ૃ ને નીરખે છે .
&_ોDર7ના કાગ`ળયા તો તૈયાર છે જ. છતાં લાવ, એકવાર ચેક કર7 લ:.’ (બે-ચાર #ણ O ૂપચાપ વડલાના ! #
કાગળ કાઢ7ને મનમાં જ એકવાર વાંચી લે છે . પછ7 હાથમાં ડાયર7 અને પેન રાખી ગંભીર aુખaુbા કર7 બોલે છે .)
: ‘તમે ઈ ટર\- ૂ માટ@ સંમિત આપી એ બદલ આપનો J ૂબ J ૂબ આભાર.’
: ‘એવી બધી ફોમા3લીટ7 અહM નહM કરો તો પણ ચાલશે. સીધા a ૂળ વાત ઉપર આવી જશો તો તમાdું કામ ઓછા
સમયમાં ( ૂdું થશે એમ મને લાગે છે .’
: ‘તમાર7 સીધી અને સરળ વાત મને ગમી.’
: ‘આeુ અ
ં વfં અમને ફાવે નહM અને આવડ@ પણ નહM.’
: ‘તમાdું નામ ?’
: ‘મને લાગે છે માdું નામ િવસામો છે .’
(ઉ,સ નીOું માPું ઘાલી ^ જવાબ મળે તે કોઈ િનUબત િસવાય O ૂપચાપ ડાયર7માં ટપકાવતો રહ@ છે .)
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: ‘લાગે છે મતલબ ? આપને આપના નામની ,ણ નથી ?’
: ‘વાત એમ છે ક@ અમારામાં નામ પાડવાની ખાસ &થા નથી. પરં V ુ અહM આવતા લોકો “હાશ ! િવસામો આ\યો” એમ
કહ@તા હોય છે .’
: ‘તમાર7 hાિત ?’
: ‘હHુ યે એકવીસમી સદ7માં પણ તમે લોકો આ &_માંથી બહાર નથી નીકળ7 શકયા ? જો ક@ કયાંથી નીકળો ? તમાર@
તો એના નામે જ સDાની Jુરશી Xુધી પહiચવા ુ ં ને ? ખેર ! જવા દો….કોઇની પંચાત કરવી એ અમાdું કામ ક@ અમાdું ગHુ નહM.’
: ‘આ મારા &_નો જવાબ નથી.’
: ‘ઠ7ક છે …..લખો..અમાર7 hાિત…….’
: ‘આભાર…..તમાર7 :મર ?’
: ‘પાW7 ખબર તો નથી. પરં V ુ સીનીયર સીટ7ઝનની :મર@ તો પહiચી જ ગયો jં.’
: ‘તમારા જ મ અને ઉછે ર િવશે બે ચાર વાત કરશો ?’
: ‘અમે તો ધરતીના છો)…..વગડાઉ 9વ…..Tુલાબની ^મ અમને માવજતની જ)ર ન પડ@. kીમંતના છોકરાઓને
ઉછે રવાના હોય, ગર7બના તો એમ જ મોટા થઇ ,ય. એમ અમે પણ ,તે જ ઉછર7 જઇએ. હા, નાનો હતો Kયાર@ કયાર@ ક કોઇ બેચાર લોટા પાણી જ)ર પીવડાવી જVુ.’ં
: ‘તમારો અlયાસ ? તમાdું િશ#ણ કયાંથી થ-ું ?’
: ‘mુ દરતમાંથી. ધરતી અને આકાશ એ અમાર7 -ુિનવસZટ7 અને િશ#ણ તો હHુ ચાnુ જ છે . 9વનભર ચાnુ જ રહ@શે.
રોજ કંઇક ન!ું શીખતા રહ7એ છ7એ.’
: ‘તમે કામ Rું કરો છો ? તમાર7 આવક ?’
: ‘અમાdું aુoય કામ અમાર7 પાસે આવનાર દર@ કને શાતા આપવા .ું પંખીઓ અમાર7 ડાળે ડાળે એમના ટOુકડા ફલેટ
બનાવે અને કલરવ કર7 રહ@. અને આવક ? અમાર7 આવકમાં અસંoય ટpક
ુ ા અને અનેકના હાશકારા. એ એક-એક હાશકારાની Fકqમત
કાઢો તો તમારા `બલ ગેટસ કરતાં પણ આવક વધી ,ય. તમે લોકો બધી વUVુની Fકqમતમાં જ સમજોને એટલે તમને સમ,ય એ
ભાષામાં કrુ.ં ’
: ‘ઓક@..ઓક@…તમે મેળવેલ કોઈ અગKયની િસst ?’
: ‘ટાઢ, તાપ, વરસાદ, વંટોળ ક@ વાવાઝોડાનો ભાર પોતાની લીલીછuમ છાતીએ ઝીલી, કોઇને ર#ણ આપ!ું તે િસst
ગણાય ક@ નહM તે ખબર નથી.’
: ‘સમાજમાં તમાdું Uથાન ?’
: ‘લોકો અમને Uનેહથી દાદા કહ@ છે . વાર-તહ@વાર@ અમાર7 ( ૂ, કર@ છે એ વાત સમાજમાં અમાdું Uથાન X ૂચવવા પયા3vત
નથી ?’
: ‘તમને કયાર@ ય ડર લાગે ખરો ?’
: ‘ડર ? અમે તો વરસો વરસ ખરનારા અને ફર7 ફર7ને ખીલનારા. અમને ડર શાનો ?’
: ‘તમાર@ કોઈ એક જ સંદ@શ આપવાનો હોય તો લોકોને કયો સંદ@શ આપવા ુ ં પસંદ કરો ?’
: ‘અહM એકવાર કોઈ સંત ^વી ઋિષ સમાન \યxyતએ “ગાંધીકથા” સંભળાવી હતી. મz પણ હiશે હiશે {યાનથી સાંભળ7
હતી.’
: (સતત નીOું ઘાલી ડાયર7માં જવાબ ટપકાવતો ર|ો છે …..પોતાની g ૂનમાં જ મUત છે . એ જ g ૂનમાં બોલી ઉઠ@ છે ….) ‘હા,
હા…એ અમારા નારાયણભાઈ દ@ સાઇ. બીHુ ં કોણ ?’
: ‘હા.. હા…એ જ. માર@ જો કોઈ સંદ@શ આપવાનો હોય તો pુ ં પણ એમણે ગાંધીકથામાં કહ@n ું એ એક જ વાકય કpુ ં : “માdું
9વન એ જ મારો સ દ@ શ..”
: ‘તમાર@ કોઇ િમ.ો ખરા ?’
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: ‘િમ.ો…..? ગ}યા ગણાય નહM ને વી}યા વીણાય નહM એટલા હતાં…. પણ કમનસીબે હવે એ બધા……’ (થોડા ઢ7લા
પડ7 ,ય છે .)
: ‘Rું થ-ું બધાને ? કયાં ગયા ?’
: ‘,ય કયાં ? ભરઉનાળે ખીલતો Tુલમહોર, કડવો પણ Tુણકાર7 લીમડો, વાયરા સંગે ~મતો લીn ૂડો
આસોપાલવ…..પીળો ધuમરક ગરમાળો….ક@ ટક@ટલા નામ ગણા!ું ? બધા હોમાઇ ગયા માનવ,તના લોભના ખvપરમાં…અને છતાં
લોભ અને Uવાથ3 ુ ં એ ખvપર તો સદા ુ ં અgુ)…
ં .વણભરાયેn.ું લાવ…..લાવ….નો એનો પોકાર ન ,ણે કયાર@ અટકશે ? બસ.. હવે
pુ ં એકલો અ•ૂલો…! મારા વારાની &િત#ામાં….’ (અવાજમાં €ુ :ખ, હતાશા.)
: (એમ જ નીOું ઘાલીને ટપકાવતો રહ@ છે … બે{યાનપણે…) ‘ઓક@…..ઘ•ું સરસ….હવે આજનો ‚િતમ &_…અને તમે અને pુ ં
બંને ƒટા…’
: ‘બોલો, હHુ Rું ( ૂછ!ું છે ?’
: ‘મને લાગે છે અહM તમને તો અનેકને મળવાનો, સાંભળવાનો મોકો મળતો હશે. તમાર@ એમના િવશે કRું કહ@વા ુ ં છે ? કોઇ
યાદગાર &સંગ, કોઇ યાદગાર \યxyત..કોઇ એવી ઘટના…^ના િવશે તમને કહ@! ું ગમે. ^ણે તમાર7 ઉપર કોઈ અિમટ છાપ છોડ7
હોય. એવી કોઇ વાત કરશો ?’
: (જવાબ નથી આપતા. મૌન રહ7ને એક િનસાસો નાખે છે .)
: ‘ક@મ મૌન થઈ ગયા ? મારા &_નો જવાબ ક@મ ન આvયો ? Rું કોઇ એવી વાત યાદ નથી ?’
: (તંbામાંથી ,„યા હોય તેમ) ‘&_..? ઓહ…..Rું &_ હતો તમારો ?’
: ‘અહM તમને તો અનેકને મળવાનો, સાંભળવાનો મોકો મળતો હશે..તમાર@ એના િવશે કRું કહ@વા ુ ં છે ?’ (&_ ર7પીટ કર7ને
ડાયર7 બંધ કરવાની તૈયાર7 કર@ છે .)
: (થોડ7 િનરાશાથી) ‘Rું કpુ ં ભાઈ ? આ …જqદગીમાં એટnું બgું જો-ુ,ં ,}-ું અને સાંભ†-ું છે ક@ એ બgું જો િવગતવાર
કહ@વા બેX ું તો એક જનમારો ઓછો પડ@.’
: ‘છતાં બે ચાર વાત કહ@શો તો તમારો આભાર. બે ચાર યાદગાર &સંગો ક@ એ!ું કRુ…
ં .’
: ‘અ યાય કરનાર જ નહM પરં V ુ aગ
ં ૂ ે મોઢ@ અ યાય સહન કરનાર ક@ અ યાય થતો જોઇ રહ@નાર પણ Tુનેગાર ગણાય.
એ યાયે pુ ં પણ Tુનેગાર જ ગણા:. જટા-ુની માફક અ યાયનો &િતકાર કર7 શકવા ુ ં સામ‡ય3 અમને નથી મ†-ુ.ં પરં V ુ આ^
હˆયાની વાત કહ7 થોeુ ં હળ!ું થ!ું ગમશે. તમારા ‰ારા માર7 વાત સમાજ Xુધી પહiચે અને બની શક@ કોઈના ભીતરને ઝકઝોર@ . કોઈ
એકાદને UપશZને એના ‚તરના કમાડ ઉઘાડ@. બસ, એ એક મા. ઝંખનાથી, આશાની ઉજળ7 લક7ર લઈ pુ ં થોડ7 વાત જ)ર કર7શ.’
: ‘થzકસ..શ) કરશો ?’
: ‘આ^ નહM…….એ માટ@ તમાર@ આવતી કાલે ફર7 આવ!ું પડશે.’
: ‘આવતી કાલે ક@મ ? આ^ કોઈ તકલીફ છે ? બીઝી છો ?’
: ‘ સવાલ વાંધાનો ક@ તકલીફનો નથી. પરં V ુ હˆયાના :ડાણમાં એટલો અને એવો ખ,નો…એટલી બધી વાતો સંŠહાયેલી
છે ક@ એમાંથી કઇ કહ@વી ને કઇ ન કહ@વી એ િવચારવા માટ@ ક@ યાદ કરવા માટ@ પણ માર@ સમય જોઇશે.’
: ‘ઓક@..તો કાલે મળ7એ….કાલે Uયોર ને ?’
: ‘હા…કાલે માdું હˆ- ુ જ)ર ઠાલવીશ. ફર7 વાર એવો મોકો મળે -ન મળે ..કોને ખબર છે ?’
(ઉ,સ ડાયર7 અને પેન બંધ કર@ છે . સાથે લાવેલ Eીફક@સમાં a ૂક@ છે . પછ7 એકાદ િમિનટ તેની સામે {યાનથી Hુ એ છે .)
: ‘એક વાત…આપને દાદા કહ7 બોલાવી શmુ ં ?’
: ‘દાદા..? જ)ર એ તો માdું ગૌરવ, માર7 &િત‹ઠા છે . આમ પણ બાળકો ક@ મોટ@રાઓ સૌ મને &ેમથી દાદા કહ7ને જ
બોલાવે છે .’
ુ ો જ છે પણ લાગે છે મને
: ‘થzક-ુ દાદા…’ (જતા જતા…&ે#કો સામે જોઇને) ‘આમ તો અમારા તં.ીનો આ એક તરં ગી VW
મ, આવી….સમથMગ -ુ…. કાલે કદાચ ઘણી રસ&દ વાતો ,ણવા મળશે અને તો માર7 નોકર7 પાW7. &ોબેશન ( ૂdું અને કાયમી
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નોકર7નો િસWો લાગી જશે.’ (દાદા સામે જોઇને મોટ@થી) ‘દાદા….આવજો…આવતી કાલે આ જ સમયે અહM મળ7Rું હi…તમે તમાર7
વાતો જ)ર યાદ કર7 રાખજો…..’
: ‘હા..હા..જ)ર…આવજો…’ (ઉ,સ ,ય છે .)
(વડલાદાદા થોડા અશાંત બને છે . અજપ
ં બને છે . હલબલીને બે ચાર પણ3 ખેરવી નાખે છે . લાઇટ ડ7મ થાય છે . રાતનો ‚ધકાર
ફ@લાય છે . આકાશમાં ƒટા છવાયા તારલાઓ દ@ ખાય છે . લાઇટMગ ઇફ@કટની મદદથી તારાઓ, ચંb ^ શકય બને તે દશા3 વી શકાય.
દાદા ધીમે ધીમે એકલા એકલા બોલે છે . અવાજમાં \યથા ઉભરાય છે , સંવેદના છલક@ છે .)
‘ક@ ટલાયે તડકા છાંયા જોઇ નાoયા અને હHુ ન ,ણે ક@ ટલા જોવાના બાક7 છે . ટાઢ, તાપ, વરસાદ, વાવાઝોડા, વંટોળ બgું સામી
છાતીએ ટNાર ઊભા રહ7ને ઝી[-ું છે . અનેકને આશરો આvયો છે . નાનકડ7 ક7ડ7થી માંડ7ને દર@ ક પRુ, પંખી માણસો….બધાનો
િવસામો બ યો jં. ‚તરના પટારામાં એ બધો સમય અકબંધ સચવાઇ ર|ો છે . યાદોના અઢળક વાદળો ભીતર ઊમટ7 આ\યા છે .
આ^ કોઇ મારો ઈ ટર\- ૂ લેવા આ\-ું છે . પહ@લીવાર કોઈ મારા હˆયાની વાV ું ,ણવા આ\-ું છે . સાવ નવતર વાત…ચાલ 9વ, એ
ુ વ પણ લઈ લેવા દ@ . પણ Rું કહ7શ કાલે pુ ં ? કોની કોની વાતો કર7શ ? અનંતકાળથી માર7 ઉપર પકડદાવ રમી રહ@લી,
અ ભ
આનંદના અવતાર ^વી આ `ખસકોલીઓની ચંચળતાની વાત કdું ? એ કયાર@ ય થાકતી ક@ ધરાતી નથી. Rું છે એના હˆયામાં ? કોને
પકડવાની આ મથામણ છે ? કાળને ? એ તો હમેશનો વણપકડાયેલ……કોઇથી કયાર@ ય પકડાયો છે ખરો ? એ `ખસકોલીઓને ,ણ
હશે ખર7 ક@ કાળને પકડવો એટલે ખાલી શીશીમાં ગરમાળા ^વા પીળા ધમરક Fકરણોને ભરવાની રમત ક@ પછ7 માર7 મખમલી
Kવચાને ફોલી ખાતી હારબંધ ક7ડ7ઓના સંપની વાત કdું ? માળો બનાવીને જપી
ં ગયેલ પંખીડાઓ તો મારા લાડકા સંતાનો એમની
ુ વોની વાત કdું ? સર7 ગયેલ કાળની અગ`ણત #ણો
વાત કdું ? સાવ X ૂWા ભ• થઇને પછ7 યે લીલાછuમ કોળવાના મારા અ ભ
ું આટાપાટા રમાયા છે . સભાઓ
‚તરમાં સંઘરાઈ રહ7 છે . અહM માર7 છાતી સામે અનેક કાવાદાવા ખેલાયા છે . રાજકારણની રમVના
ભરાઇ છે . મારા ચોતરા પર બેસીને aુખી ક@ સરપંચે લોકોના યાય ક@ અ યાય તો†યા છે . સાચા ક@ ખોટા અનેક સાgુ-સંતોએ અહMથી
પોતાની કથાઓ ર@ લાવી છે . રાતભર ભજનોની મહ@Fફલ ,મી છે તો Oટં ૂ ણીટાણે સભાઓ ગા9 છે . િનUવાથ3ભાવે સેવાની g ૂણી ધખાવી
બેસેલ સાચા માનવીઓને જોયા છે . હરખના ŽXુ પણ અહM વ|ા છે અને €ુ :ખની અગ`ણત \યથાઓ-કથાઓનો સા#ી પણ બ યો
jં. કઈ વાત કરવી અને કઇ ન કરવી ?’ (થોડ7વાર મૌન પથરાય છે . Hુ દા Hુ દા ભાવ દશા3વવા માટ@ Hુ દા Hુ દા રં ગના &કાશની
આવન,વન બતાવવી. લાઇટMગ ઇફ@કટનો ઉપયોગ કરવો. ફર7 ‚ધકાર છવાય છે ને શ•દો સંભળાય છે .) ‘ક@ પછ7 કાલે પેલા ઇિત
અને આય3ની વાત માંeું ? એમના શૈશવની મીઠ7 #ણોનો pુ ં સા#ી… આ #ણે પણ માર7 ભીતર એ લીલાછuમ ભણકારા મોHુ દ છે .
Hુ ઓ, સંભળાય છે ? નાનકડ7 ઇિતનો અવાજ….’
(લાઇટ ચાnુ થાય છે . Uટ@જ પર દસેક વરસની છોકર7 અને એવડો જ છોકરો વાત કરતા દ@ ખાય છે .)
: ‘આય3, આ ડાળ7એ તારો હMચકો અને અહM pુ મારો હMચકો બાંધીશ.’
: ‘ના, ઇિત, આપણા બંનન
ે ો હMચકો એક જ હશે.’
: ‘અર@ , પણ એક હMચકો હોય તો બંને સાથે ક@મ હMચકાય ? પોતાના વારાની રાહ જોવી પડ@.’
: ‘ભલે જોવી પડ@..pુ ં જોઇશ..પણ આપણો હMચકો તો એક જ ડાળે ..’
‘સFહયારો..હMચકો..સFહયાdું ઘર…સFહયાdું 9વન….’
(ફર7 Uટ@જ પર ‚ધકાર…ઇિત અને આય3 ,ય છે . દાદાનો અવાજ સંભળાય છે .) ‘અને ઇિતએ વરસો Xુધી રાહ જોઇ રહ7 હતી. આય3
અને ઇિતનો હMચકો આભને Žબતો. વાદળો સાથે વાતો કરતો. બંને બાળકોના ખડખડાટ હાUયના પડઘા Fદગંતમાં ર@ લાઇ રહ@તા.
ુ ૂ ચાલતી. pુ ં માર7
અને મારા ‚તરમાં પીઠ7વણ• ઉ,સ ઉગતો. મોટા થયા પછ7 અહM ઓટલા પર કલાકો બેસીને તેમની TુફVT
મયા3દા સમજતો હi. O ૂપચાપ ડાળ7ઓ ~કાવી, Žખો બંધ કર7 દ@તો. પણ થોડા શ•દો તો કાને અથડાતા જ…’ (ફર7 Uટ@જ પર
&કાશ પથરાય છે . મોટા થયેલ ઇિત અને આય3 Uટ@જ પર દ@ ખાય છે .)
: ‘આય3, V ું ભણવા માટ@ આટલો €ૂ ર ક@મ ,ય છે ?’
ું
: ‘Rું કdું ઇિત ? મજ‘ ૂર jં… મuમી,પvપા ું સપ ુ છે . મને અમેFરકા મોકલવા …Kયાં
ભણાવવા .ુ ં . pુ ં તેમનો એક મા.
(ુ.….તેમ ુ ં સપ ુ ં ક@મ તોડ7 શmુ ં ?’

ભ ર ત એ લ . ચૌ હા ણ ( ઓ - કા હા )

Page 4

: ‘ અને તાdું સપ ુ ં ?’
ું
: ‘માdું સપ ુ ં તો V..માર7
ઇિત…’
: ‘સાOું કહ@ છે ?’
: ‘સાવ સાOુ…..િવ’ાસ
ં
ન આવતો હોય તો તાર7 પેલી `ચબાવલી બહ@નપણી મેઘાના સમ..બસ ? (હસે છે .)
: ‘ આય3, માર ખાઇશ હi….’
: (હસતા હસતા) ‘ગાલ ઉપર માર^ ^થી બીજો ગાલ ધર7 શકાય.’
: (‘ ૂમ પાડ7ને mૃિ.મ TુUસાથી ) ‘તને તો બધી વાતમાં મ“કર7 જ X ૂઝે છે . આય3, V ું કયાર@ ય સીર7યસ નહM થાય ?’
: (ગંભીરતાથી) ‘ઓક@ ……હવે pું સીર7યસ jં..સાવ સીર7યસ…Jુશ ?’ (આય3 `ખUસામાંથી એક ડ•બી કાઢ@ છે . તેમાંથી વMટ7 લે
છે . ઇિતનો હાથ પોતાના હાથમાં લઇ તેની Žગળ7માં વMટ7 પહ@રાવે છે .) ‘ઇિત, માર7 &તી#ા કર7શ ને ?’
: ‘એ કોઇ &_ છે ? આય3, મને ડર લાગે છે . Kયાં જઇને મને ” ૂલી તો નહM ,ય ને ?’ (આય3ને વળગી ઇિત • ૂસક@ • ૂસક@ રડ7
પડ7. આય3 પોતાના હોઠથી ઇિતના ŽXુ ઝીલે છે .) (એકદમ ભા!ુકતાથી…) ‘આય3, આપણે અહM જ લ„ન કર7Rુ.ં આ વડલા નીચે જ
આપણો માંડવો નખાશે હi.’
: (એ જ ભા!ુકતાથી) ‘ઇિત, ” ૂલી ,: ? અને તને ? “ન ” ૂતો, ન ભિવ‹યિત..”…ઇિત, આપણે અહM જ ફ@રા ફર7Rુ.ં અx„નની
સા#ીએ તો ખરા જ પણ આપણે તો આ વડલાદાદાની સા#ી પહ@લાં જોઇએ…..અહM જ તો આપ•ું શૈશવ વીK-ુ.ં આપણો &ેમ
પાંગય•…બરાબર ને ?’
: ‘હા…(થોડ7 શરમાઇને) અને પછ7 દર વરસે વડસાિવ.ી ુ ં –ત કરવા pુ ં અહM આવીશ. ….’ (ફર7 ‚ધકાર છવાય છે . આય3,
ઇિત ,ય છે . દાદાના શ•દો પડઘાય છે .) ‘રાતાચોળ…Tુલમહોર7 શમણાં…અઢળક શમણાં બંનેની Žખોમાં ‚,યા હતાં. JુશJુશાલ
બનીને એ ધ ય પળની &તી#ા ઇિતની ^મ મz પણ કર7 હતી. પણ…..એ પળ કદ7 આવી જ નહM…..આવી જ નહM (\યથાથી) હા,
બે વરસ પછ7 ઇિત અહM આવી હતી. પણ એકલી..સાવ એકલી…..’
: (Uટ@જ પર &કાશ પથરાય છે . ઇિત ભીની Žખે દાદાની સામે જોતી ઊભી છે . પછ7 દાદાને નમન કર@ છે .) ‘દાદા, તમે અમારા
Uનેહના એકમા. સા#ી છો….માર7 સાથે આ!ું ક@મ થ-ું ? દાદા, ક@મ થ-ું ? આય3એ Kયાં લ„ન કર7 લીધા..દાદા…સાંભ†-ું તમે ?
દાદા, મારા આય3એ લ„ન કર7 લીધા..(રડ@ છે પછ7 હાથમાંથી વMટ7 કાઢ7 Kયાં a ૂક@ છે .) દાદા, તમાર7 સા#ીએ આય3એ આ વMટ7 મને
પહ@રાવી હતી આ^ એ અહM જ a ૂક7ને ,: jં.
(• ૂસક@ • ૂસક@ રડ@ છે . વડલાદાદાને નમન કર7 દોડ7 ,ય છે . ફર7 Uટ@જ પર ‚ધકાર છવાય છે અને દાદાનો અવાજ પડઘાય છે .)
: ‘આ ઇિત અને આય3ની વાત કdું ? ક@ પછ7…. હમણાં થોડાં Fદવસ પહ@લાં જ માર7 પાસે આવીને રડ7 ગયેલ જમના
માની વાત કdું ?’
: (Uટ@જ પર &કાશ…. પચાસની આસપાસની એક ;ી અને -ુવકનો &વેશ.) ‘બેટા, આમ મને એકલીને a ૂક7ને Vું સાત
સાગર પાર ચા[યો ,ઇશ ? અહM માdું કોણ ? બેટા, તાર7 પાછળ મz માર7 …જqદગી કાઢ7 છે . હવે મને જયાર@ તારા સહારાની જ)ર છે
Kયાર@ V ું આમ મને તાર7 એકલવાયી માને a ૂક7ને આટલો €ૂ ર ચા[યો જઇશ ? તને અહM આટલી સાર7 નોકર7 મળ7 ગઇ હોવા
છતાં….? (ક)ણ અવા^)
к ш : (મWમ અને dુ # અવા^) ‘મા, મારા ભિવ‹યનો સવાલ છે . મહ@રબાની કર7ને મને ઇમોશનલી •લેકમેઇલ કરવાનો &યKન
ન કર7શ.’
: (€ુ :ખી અવા^) ‘•લેકમેઇલ ? આને •લેકમેઇલ કહ@વાય ? એક માની ઝંખનાને •લેકમેઇલ કહ@વાય એની મને ખબર
નહોતી. પાંખો આવે ને બ/ચાં ઉડ7 ,ય એ સાOું પણ બેટા, જયાં એકલવાયી માની નજર પણ ન પહiચે એવા આસમાનમાં જ!ું
જ)ર7 છે ? અને બેટા, (ુ.ની ^મ દર@ ક માને યે એક ભિવ‹ય તો હોય છે હi. એક એ!ું ભિવ‹ય ^ની &િત#ામાં િશRુના ,^રા
જતન કર7ને ^ણે પોતાના રાત Fદવસ એક કયા3 છે તે માના ભિવ‹યને દ7કરાઓ ” ૂલી ન જતા. બેટા, તમાર7 પાસે તો આJ ું ભિવ‹ય
છે પણ તમાર7 મા પાસે તો હવે ર|ાં છે ભિવ‹યના ગ}યાગાંઠયા વરસો જ… કોઇ માને દ7કરાનો િવ’ાસ કરતાં પહ@લાં દસ વાર
િવચાર કરવો પડ@ એવી xUથિતમાં કોઇને ન a ૂકતા બેટા….ન a ૂકતા…
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(Uટ@જ પર ફર7 ‚ધકાર. જમનામા એક Fદશામાં ,ય છે . દ7કરો બી9 Fદશામાં ,ય છે .)
: (વડલાદાદાનો અવાજ આવે છે .) ‘આ^ પણ 9વનથી હાર@ લા, થાક@લા જમનામાની Žખોમાં શબર7ની &તી#ા જોઇ
શકાય છે અને કRું ન કર7 શકવાની માર7 મજ‘ ૂર7 પર \યિથત —દયે ઉભો રહ7 pુ ં O ૂપચાપ ŽXુ સારતો રpુ ં jં. કાલે આ વાત પેલા
-ુવાન છોકરાને કdું ? અને હવે માર7 ‚દર ઉમટ@ છે ……દ7કર7ને જ મ ન આપી શકનાર મી#ાના અનરાધાર ŽXુઓ….એ b“ય
મને આ #ણે પણ હચમચાવી રrું છે .’ (Uટ@જ પર લાઇટ થાય છે .)
(બે -ુવતીઓ આવે છે . એક રડ@ છે . બી9 તેને સાંKવના આપે છે .)
: ‘મી#ા, રડ નહM. ^ થવા ુ ં હV ું તે થઈ O ૂક-ુ.ં હવે અફસોસ કર7ને યે શો ફાયદો ?’
: (રડતા અવા^) િનરાલી, ફાયદો કશો નથી. pુ ં ,•ું jં. મારો આત3નાદ કોઇ સાંભળવા ુ ં નથી પણ Rું કdું ? માર7 ન જ મેલ
દ7કર7ની ચીખ હHુ પણ મારા કાનમાં, મારા અxUતKવના &Kયેક અ•ુમાંથી મને પોકાર7 રહ7 છે , મને ( ૂછ7 રહ7 છે …..માર7 પાસે
જવાબ માગી રહ7 છે . જ મ ન પામી શક@લ માર7 દ7કર7નો ŽXુભીનો અદ7ઠ ચહ@રો મને જપવા
ં
નથી દ@ તો. ‘મા, Rું વાંક હતો મારો ?
મા, મને કાં અવતરવા ન દ7ધી ?’ િનરાલી, Rું જવાબ આ(ું pું માર7 ન જ મેલ એ (ુ.ીને ? pું એક મા…થઈને માર7 (ુ.ીને ન
બચાવી શક7. િનરાલી, ન બચાવી શક7… આ એકવીસમી સદ7માં માર7 પાસે મારા સંતાનને જ મ આપવાનો હW પણ નથી…
(એકાદ #ણ રોકાઇને) છે જવાબ તમારા કોઇ પાસે ? બચાવી શકશો માર7 અને બી,ની આવી અનેક ન જ મી શકતી દ7કર7ઓને
?’ (મી#ા મોટ@થી રડ@ છે . િનરાલી તેને વાંસે હાથ ફ@રવે છે આ’ાસન આપે છે . અને ધીમે ધીમે ‚દર લઇ ,ય છે . ફર7 ‚ધાર છવાય
છે . દાદાનો ઘેરો અવાજ Uટ@જ પર T9
ં ૂ રહ@ છે .) ‘જવાબ માર7 પાસે તો નહોતો મંગાયો…પરં V ુ માં„યો હોત તો પણ pુ ં Rું જવાબ
આપી શકત ? આખર@ Rું થવા બે˜ું છે માનવ,તને ? આ ક@વો n ૂણો લા„યો છે માનવતાને ? કયાં Xુધી માર@ આ બધી \યથા અને
કથાના a ૂક સા#ી બની રહ@વા ુ ં ?’ (Uટ@જ પર ફર7 ઝાંખો &કાશ થાય છે . .ણ છોકર7ઓ સાથે આવે છે . કંઇક હસી મ,ક ચાલે છે .
Kયાં ચોથી છોકર7….ચૈતાલીનો &વેશ થાય છે . તે ઉદાસ, મૌન દ@ ખાય છે . એને જોઇને બી9 બધી છોકર7ઓ એકબી9ને ઇશારાથી
કંઇક X ૂચવે છે . પછ7 બધી છોકર7ઓ ચૈતાલી પાસે ,ય છે .)
: ‘ચૈતાલી, તાર7 સાથે ^ બ -ું તે બgું સાંભળ7ને અમને J ૂબ €ુ :ખ થ-ુ.ં (એકાદ #ણ થોભીને ) હ™ ચૈતાલી, એ લોકો ક@ ટલા હતા
? બે ક@ .ણ ?’
ш : ‘છાપામાં તો .ણ \યxyતઓ હતી એ!ું લખેલ છે . બાપ ર@ ..! .ણ-.ણ જણાં એક છોકર7 પર આમ V ૂટ7 પડ@……ક@! ું ખરાબ
કહ@વાય નહM ? તને ક@! ું ફ7લ થV ું હશે ? એ બgું થોeુ ં કયાર@ ય ” ૂલી શકાવા ુ ં છે ?’
ш

: ‘ચૈતાલી, તz ચીસો તો પાડ7 જ હશે નહM ? ક@મ સહન થ-ું તારાથી એ બgું ? બાપ ર@ ..! મારાથી તો એ ક[પના પણ સહન

નથી થતી.’
: ‘બળાKકાર શ•દ જ એવો છે . મને તો થાય છે એ .ણેને ફાંસીની સ, થવી જોઇએ. હ™ ચૈતાલી, તને અને તારા ઘરનાને પણ
ક@ ટnું €ુ :ખ થ-ું હશે નહM ? બાક7 ચૈતાલી, V ું Fહqમતવાળ7 તો કહ@વાય હi. નહ7તર આવી ફFરયાદ કોઇ જલદ7થી પોલીસમાં કયાં કર@
છે ? (ચૈતાલી અકળાઇને કાને a ૂક7 \યŠતાથી આમ તેમ ફરતી રહ@ છે .)
ш : ‘કયાંથી કર@ ? છોકર7ની ક@વી બદનામી થાય ? પછ7 એની સાથે લ„ન કરવા કયો છોકરો તૈયાર થવાનો ? એ બળાKકાર7ઓને
તો ^ સ, થાય તે પણ આ ચૈતાલીની `બચાર7ની …જqદગી તો િવના વાંક@ બગડ7 જ ને ?’
ુ ૂિત ુ ં નાટક. નથી જોઇતી માર@
: (અવાજમાં ŽXુભીનો આšોશ છે ….મોટ@થી) ‘બસ, બpુ થ-ુ.ં બંધ કરો તમાdું આ સહા ”
ુ ૂિતને નામે વારં વાર મારા ઘાવ
તમાર7 બનાવટ7 હમદદ›. મારા €ૂ ઝતા જખમને ખોતરવા ુ ં બંધ કરો. vલીઝ, બંધ કરો. સહા ”
mુ ર@દતા રહ@વાની સમાજની )„ણ માનિસકતાથી pુ ં થાક7 ગઇ jં. શર7ર પરનો બળાKકાર તો pુ ં સહન કર7 ગઇ પણ :દરની માફક œંક7
œંક7ને, ફોલી ખાનાર સમાજનો, તમારા સૌનો.. કહ@વાતા િમ.ોનો રોજરોજનો આ માનિસક બળાKકાર મારાથી નથી સહન થતો….નથી
સહન થતો. pુ ં ^ ” ૂલવા મPું jં એ ખર@ ખર pુ ં ” ૂલી ,: તે! ું કોઇ ઇ/છVું નથી. ,ત,તની દયા!િૃ ત દાખવીને મારા જખમને
€ૂ ઝતા રાખવાની આ ગંદ7 હરકત હવે બંધ કરો. નથી જોઇતી માર@ તમારા કોઇની દયા. મારા કહ@વાતા Uવજનો જ મારા…..
(ચૈતાલી રડતી રડતી ભાગવા ,ય છે . બધી છોકર7ઓ તેની પાછળ ફયા3 કર@ છે . ,ત ,તના &_ો સંભળાયા કર@ છે . સાથે સાથે
ચૈતાલીનો આત3નાદ પડઘાતો રહ@ છે . ચૈતાલી ‚દર દોડ7 ,ય છે . &કાશની રંગછાયાનો ઉપયોગ કરવો.)
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, ш

: ‘આ!ું થ-ું તો યે પાવર તો સમાતો નથી. આ તો શરમાવાને બદલે ગા^ છે .’

ш : ‘ખર7 છે ચૈતાલી. પણ…..બાપ ર@ ! માર7 સાથે આ!ું થ-ું હોય ને તો pુ ં તો શરમની માર7 એક શ•દ બોલી ન શmુ ં ક@ કોલે^
આવવાની Fહqમત જ ન કર7 શmુ ં. કોઇને Rું મi બતાવી શકાય ? આ તો ચોર કોટવાળને દં ડ@ છે . લાજવાને બદલે ગા^ છે . આપણે તો
`બચાર7ની દયા ખાવા ગયા.’
: ‘દયા ખાવાનો જમાનો જ નથી. મરશે….આપણે Rું ? ચાલો, ક@ ટ7નમાં જઇને કંઇક નાUતો કર7એ. a ૂડ ખરાબ થઇ ગયો.
(બધા ,ય છે . Uટ@જ પર ‚ધકાર છવાય છે .)
: ‘ચૈતાલીનો &_, તેની \યથા સમજવાવાfં કોઇ નથી ? પીFડતને વgુ mુ ર@દવાની સમાજની આ )„ણ મનો!િૃ તથી ક@મ
ુ ૂિતને નામે થતા આ બધા &_ો
બચ!ું ? સમાજ પોતાની નૈિતક જવાબદાર7 કયાર@ સમજશે ? કોઇ સમજV ું ક@મ નહM હોય ક@ સહા ”
એક છોકર7ને વારં વાર એ પીડાદાયી &Fšયામાંથી પસાર કરતા રહ@ છે . બધાને પોતાની ƒપી …જhાસા સંતોષવી છે mુ …Kસત આનંદ
મેળવવાની. આ પરપીડન મનો! ૃિતથી બચવાનો કોઇ ઉપાય નથી ? ચૈતાલીની આ વાત તો કાલે પેલા પ.કારને જ)ર કર7શ.
સમાજ Xુધી માર7 વાત પહiચાડવાનો આ મોકો મ†યો છે તો એ કામ pુ ં અવ“ય કર7શ. કદાચ કોઇને અસર થાય તો ?
આ બધાનો કોઇ આરો ક@ ઓવારો નહM હોય ? સમાજમાં આ!ું જ બgું છે ? ના….ના….સાવ એ!ું તો ક@મ કહ7 શકાય ? Hુ ઓ,
સામેથી આ િવરાજ અને એનો ભાઇ દફતર ~લાવતા આવે છે તે દ@ખાય છે ? (Uટ@જ પર ઝગમગ &કાશ પથરાય છે .)
(સાત-આઠ વરસની છોકર7 અને તેની સાથે એવડો જ એક છોકરો દફતર ~લાવતા, એકમેકનો હાથ પકડ7ને હસતાં હસતાં આવે છે .
વાતાવરણ ,ણે એકદમ &સ• થઇ ઉઠ@ છે . (Uટ@જ આJું &કાશથી ઝળહળ.))
: ‘ભાઇલા, કાલે ર#ાબંધન છે ને ? મuમીએ મને કrું ક@ કાલે અલતાફ તને કંઇક આપશે અને તાર@ એને રાખડ7 બાંધવાની. pુ ં
આ^ સાં^ તારા માટ@ રાખડ7 લેવા જવાની. ભાઇલા, V ું મને કાલે Rું આપીશ ?’
" : ‘એ કંઇ અKયારથી કહ7 ન દ@ વાય. એ તો સર&ાઇઝ ગીફટ છે . મuમી-પvપાએ મને સમ,\-ું છે ક@ ભાઇએ હમેશા બહ@ન ુ ં

!

{યાન રાખવા ુ ં હોય. એની ર#ા કરવાની હોય. pુ ં હમેશા તાdું -માર7 બહ@ન ુ ં {યાન રાખીશ હi.
: ‘મારો ભાઇલો તો મને બpુ વહાલો છે .’ (બંને એકબી,નો હાથ પકડ7 ગીત ગાતા ગાતા ,ય છે . વડલાદાદા ટNાર થાય છે .
Žખોમાં એક ચમક ઉભર@ છે .)

: તમને ખબર છે આ િવરાજ કોણ છે ? (Uટ@જ પર ઝાંખો &કાશ પથરાય છે . ચાર-પાંચ

જણા….Fહq€ુ-aુUલીમ……એકબી,ને મારો કાપોના અવાજ સંભળાય છે . બે Fહq€ુ ઢળ7 પડ@ છે .)
#$

: ‘હાશ ! હવે ટાઢક વળ7. આ^ મારા ભાઇ અફઝલના J ૂનનો બદલો લીધો. ધરતી પરથી બે કાફર ઓછા થયા. ઇEાહ7મ, આ

બધા એ જ લાગના છે .’
%& #$

: ‘હા, માર7 ‚દર પણ વેરનો žવાળાaુખી ભ” ૂક@ છે . અર@ , અહM એક બાળક7 પણ હતી. તે કયાં ગઇ ? એ બચવી ન

જોઇએ. કાલે બી, Fહq€ુઓને તે જ મ આપશે. એના કરતાં….(આમ તેમ શોધે છે . પાંચ-છ વરસની એક બાળક7 ડરથી, • ૂજતી એક
J ૂણામાં સંતાણી છે . આ વાત સાંભળતા તે J ૂણામાં વધાર@ ‚દર ભરાય છે . Žખો બંધ કર7 ભગવાનને &ાથ3ના કર@ છે . • ૂજતી રહ@
છે . રહ7મ અને ઇEાFહમ ઘવાયેલ િસqહની માફક તેને શોધતા રહ@ છે . બે ચાર Žટા Uટ@જ પર માર@ છે . ‚ધકારમાં કRું દ@ ખાVું નથી.)
#$

: ‘ઇEાFહમ, મને લાગે છે તે પાછળની તરફ ભાગી ગઇ છે . ચાલ, એ તરફ શોધીએ. કદાચ એ બાHુ કયાંક ભરાણી હશે.’

%& #$

: ‘હા,ચાલ. એવડ7 અમથી છોકર7 હHુ બpુ ં €ૂર નહM ગઇ હોય.’ (આમતેમ જોતા જોતા બંને ,ય છે . બાળક7 એમ જ

સંતાયેલી રહ@ છે . • ૂસકા ભરતી રહ@ છે . Kયાં કોઇ મૌલવી9 આવે છે .)
'

( : ‘હ@…..અ[લાહ, આ તારા બંદાઓ આ^ માગ3 ” ૂ[યા છે . એને રUતો બતાવ. હ@ મૌલ, એને સાચો રUતો બતાવ.’ (બંદગી

કર@ છે . Kયાં રડવાનો અવાજ કાને પડતા ચiક@ છે .) ‘યા….Jુદા….આ કોનો અવાજ સંભળાય છે ? કોણ રડ@ છે અહM ? (આમતેમ શોધે
છે . બાળક7 પર {યાન ,ય છે .) ‘Kયાં કોણ છે બેટા ? બહાર આવ, ડરવાની જ)ર નથી. (છોકર7 રડતી રડતી ધીમેથી ઉભી થાય છે .)
‘બેટા, Rું થ-ું ? બ/ચી રડ નહM. V ું કોણ છે ?’
) к $ : (મૌલવી9ને વળગીને રડ@ છે . V ૂટક V ૂટક શ•દોમાં બોલે છે .) ‘મારા મuમી-પvપાને એ લોકોએ માર7 નાoયા. દાદા, pુ ં બચી
ગઇ. હવે pુ ં કયાં ,: ? મuમી…….મuમી..(મોટ@થી રડ7 પડ@ છે .)
'

: ‘રડ નહM બેટા….રડ નહM…..pુ ં jં ને ? આજથી V ું માર7 દ7કર7. તારા ઘરમાં બીHુ ં કોઇ હVું ?’
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) к $ : ‘ના. ખાલી મuમી-પvપા જ હતા. હવે માdું કોઇ નથી. દાદા, કોઇ નથી.’ (રડ@ છે .)
'

: ‘બેટા, તz મને દાદા ક|ો ને ? આજથી pુ ં તારો દાદા અને V ું માર7 દ7કર7. ચાલ બેટા, માર7 સાથે. તને કંઈ નહM થવા દ:.

મારા ભાઇઓ આ^ ભાન ” ૂ[યા છે . વેરથી વેર શu-ું છે કદ7 ? એમની ” ૂલ ુ ં pુ ં &ાયિ’ત કર7શ. Fહq€ુ-aુUલીમના ભેદ ” ૂલીને આ
છોકર7ને અપનાવીશ. હ@ અ[લાહ….હ@ મા`લક….તારા બંદાઓને સાચો રાહ બતાવ. સૌને સદ‘ુst આપ. આ મારો-કાપોના નારા
એકબી, તરફ કયાં Xુધી ? આખર@ કયાં Xુધી ? આ ક@વી નફરત છે માનવીની માનવી તરફની ? હ@ Jુદા, માફ કર. માફ કર.’
(છોકર7નો હાથ પકડ7 ધીમે ધીમે ‚દર ,ય છે .)
( ફર7 ‚ધકાર પથરાય છે . )
: ‘મૌલવી9એ બાળક7ને અપનાવી લીધી. તેને ન!ું 9વતર, ન!ું mુ •ુંબ આv-ુ.ં રોજ સવાર@ તેના ભાઇ સાથે દફતર
~લાવતાં અહMથી પસાર થાય Kયાર@ ભાઇ-બહ@નના FકલFકલાટ હાUયમાં pુ ં તરબોળ બ ુ ં jં.
કોણ કહ@ છે Fહq€ુ-aુUલીમ €ુ “મન છે ? સૌને સંપીને રહ@! ું ગમે છે પણ મઝહબને નામે, જ•તને નામે, અ[લાહને નામે બાળકો અને
-ુવાનોને અવળે માગŸ દોર7 જતાં ધમ3T)ુ ઓ, UવાથZ રાજકારણીઓ અને ધમા3 ધ, ઝ ૂની, UવાથZ એવા aુ•ીભર માનવીઓ કોઈને
જપવા
ં
દ@ Kયાર@ ને ? મૌલવી9 ^વા અનેક સાOુકલા માનવીઓ આ^ પણ દ@ ખા દ@ તા રહ@ છે . કમનસીબે એ ુ ં &માણ ઓjં દ@ ખા-ું
છે . છતાં એ અહ@સાસ ભીતરની k{ધાના દ7પને ઓલવવા નથી દ@ તો. કયાંક કયાંક આવા કોFડયા જલતાં રહ@ છે . બની શક@ કાલે એક
કોFડયામાંથી અનેક દ7પ &ગટ7 ઉઠ@. મને લાગે છે . આવા aુ•ીભર માનવીઓને લીધે જ સ નહાર હHુ માનવ,તમાંથી સાવ k{ધા
Tુમાવી નથી બેઠો. કાલે આ વાત પણ પેલા છોકરાને જ)ર કર7શ. બસ, હવે તો મને પણ &િત#ા છે આવતી કાલના X ૂરજના
ઉગવાની. એક નવા &ભાતની….(આશાભયા3 અવા^) કાલે માdું હˆ- ું ઠાલવીશ. લોકો Xુધી મારો સાદ પહiચશે અને મને થોડો
સંતોષ મળ7 શકશે.’
(Kયાં બે મHૂરો આવે છે . હાથમાં મોટા mુ હાડા છે .)
#*

+, : ‘સાOું કpુ…
ં ..? મને આ વડલાદાદાને કાપવા ુ ં જર7યે મન નથી થVુ.ં મારા થાક@લા શર7ર@ આ વડલાદાદાની છાંયામાં

અનેકવાર િવસામો લીધો છે . આ^ એને ક@મ કાપવો ?’
-

+, : ‘વાત તો તાર7 સાચી છે . પણ Rું કર7એ ? ઓલા શેFઠયાની મોટ7 હોટલના vલાનમાં આ વડલો નડતર)પ છે . એથી

એને a ૂળસોતો ઉખેડ7 નાખવાનો છે .’
#*

+, : ‘હા, શેFઠયાઓને ^ નડ@ એને a ૂળસોતા જ ઉખેડ7 નાખે. એને કંઇ દયા-માયા થોડ7 નડવાની હતી ? એને કાંઇ

ઝાડવાનો છાંયો, એ િવસામાનો અરથ થોડો સમ,વાનો ?’ (િનસાસો નાખે છે )
-

+, : ‘તારા િનસાસા નાખવાથી કંઈ નહM વળે . આપણે તો `ચ•ીના ચાકર. ભગવાને આપણનેય પેટ તો આ[-ું જ છે ને ?

હમણાં aુકાદમ આવી ( ૂગશે…..લે આ mૂહાડો અને હલાવ હાથ…. જો^ એક@ a ૂ`ળ-ું બચ!ું ન જોઇએ.’
(ધડાધડ mૂહાડાના અવાજ સંભળાય છે . Uટ@જ પર ‚ધકાર છવાય છે અને વડલાદાદાના આખર7 શ•દો હવામાં પડઘાઇ રહ@ છે .)
: ‘કાશ ! એક Fદવસ….…જqદગીનો મા. એક Fદવસ મને વધાર@ મ†યો હોત તો માર7 વાત pું પેલા છોકરા Xુધી પહiચાડ7
શકયો હોત. કમનસીબે મારો ઈ ટર\- ૂ અg ૂરો રહ7 ગયો. અg ૂર7 રહ7 ગઈ મારા હˆયાની વાતો. હવે સાં^ એ છોકરો આવે Kયાર@ માર7
\યથા-કથા તમે સૌ એને જ)ર પહiચાડશો હi….માર7 આ આખર7 િવનંતી……આખર7….‚િતમ ઈ/છા છે …..( ૂ…ર7 ક..ર..શો ને ?
અલ…િવદા…..અ..લ..િવ…દા…..
(V ૂટક V ૂટક શ•દો બોલાતા રહ@ છે . mૂહાડાના ઘા પડઘાતા રહ@ છે અને પડદો પડ@ છે .)
ુ #ીને &સંગ ક@ પા.ની સંoયા વધાર7 ક@ ઘટાડ7
(નiધ : પાં.ીસથી ચાલીસ િમિનટના આ નાટકમાં સમયની જ)Fરયાતને અ લ
શકાય. બે ક@ .ણ જ \યxyત પણ Hુ દા Hુ દા દર@ ક પા. ભજવી શક@.)
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