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નાટક   :   મીરા ંક� મેડોના 
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺                                                 

   

��� : 

સા� ુ; આશર� ૫૦-૫૫ વષ' ની (ી 

����	� ;  વ) ુ


��� ; િન+લમા ની ,દકર.    

���� ��� ���� ; સો/નુી 0લાસમેટ                                                                                         

                                                             (���� � ��� ��) 

                        (����	� � ��� ��	��!� � �� к���� #$� ��%�� ��%�� �&�� 
#�� ��	�� '(� ��.) 

�*��% ��+( ��� ��	 , ��%% ��(� 
�%���	, 

   -.� �/��& %��� ��	 , 
�к� 
0	�% �1 #�(��. 

(
��� %��� 2		��!� ��3� ��% ��%� ��%� '(� ��.) 

      	��1 4�5� к� 
��� 
� 6�� , 3��к��� 
76� 41(�к�� 
�...(2) 


�9 ; િન+લમા, જોને આ સો/ુ ંસવાર સવારમા ં34નેુ યાદ કરવાને બદલે ક�વા ગીત ગાય છે. 


�� ; બસ દાદ.મા , બધં કરો તમા:ંુ લે0ચર. માર� નથી સાભંળ=ુ.ં મ>મી મને ?કેફાAટ આપ, માર� ACલૂ ે

જવા/ુ ંમોEુ ંથાય છે. 

����	� ; હા , બેટા નાAતો તૈયાર છે. 

                                                                    (
�� ;<��� �6 ��) 


�9 ; િન+લમા આG તાર� Hાયં બહાર જવા/ુ ંછે? 

����	� ; ક�મ )ુ ંબહાર Jવ તેમા તમને કંઇ તકલીફ? 

                                      (����	� ��%��� к�	 �%�(� �&�� $(��� %76��� к�1 ��) 


�9 ; િન+લમા Hા ંJય છે? જોને, સો/ ુહL આવી નથી. એ અNયાર� ધો-૧૨મા ંછે અને એની ACલૂ તો  

૨;૦૦ વાQયે Rટ. Jય છે.અને આજકાલ તો એ કંઇક વધાર� જ મોડ. આવે છે. 

    ����	�; બસ મ>મી , હવે સો/ ુમોટ. થઇ ગઇ છે.એને એની ર.તે Lવવાનો Sરૂો હક છે. 

  
�9 ; તાર. વાત સાચી છે, પણ સો/ ુહL નાદાન છે. એને હL સારાÐનરસા /ુ ંભાન નથી. એ/ુ ંU ુ

Vયાન રાખ. એ Hા ંJય છે? Xુ ંકર� છે? આ તો U ુજ આખો ,દવસ ,કટ.પાટYમા ં, શોપZગમા ંઅને 

ફરવામા ં,દવસ Sરૂો કર� છે. અર� તાર� તો સો/ ુમા ંસ[યતા અને સAંકારો/ુ ંિસ\ચન કરવા/ુ ંહોય. ક�વા 

      વ(ો પહ�રવા? Xુ ંબોલ=ુ?ં Xુ ંન બોલ=ુ?ં ક�વી ર.તે રહ�=ુ?ં એને મીરા,ં રાધા અને આપણી સAંCૃિતની  
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      સમજ આપવાની હોય. Lવનમા ંઆવતા કપરા સમયમા ંપણ સયમંી અને અડગ ક�વી ર.તે રહ�=ુ ંતે  

      શીખવવા/ુ ંહોય. પણ આ તો  તને જ ખબર નથી પછ. એને Xુ ંકહ�વાની? 

����	�; તમે Xુ ંક^?ુ મને જ કંઇ સમજ નથી? 


�9	�; હા , સાGં U ુ ંઘર� આવે Nયાર� સો/નુી સાચી ખોટ. દર�ક માગણી Sરૂ. કર� છે. અર�, ત̀ Hાર�ય િવચાર         

         કયa છે તે તાર. સવલતો અને સગવડોનો  શો ઉપયોગ કર� છે? ખબર છે ? 

        એ રાcે મોબાઇલ  અને ક>deટુર પર X ુકર� છે?. ના જરાય ન,હ.  

        એણે મને તેના મોબાઇલ અને ક>deટુરને અડવાની ના પાડ..  એનાથી મને જરાય વાધંો નથી.            

       પણ એ મારા થી X ુfપાવે છે? તેની સામે િવરોધ છે. એના િમcો કોણ છે? એ Hા ંJય છે ? એને   

       ક�વી આgતો છે? એ Jણવાનો તે Hાર�ય 3યNન કયa છે. 

       અર� આપણી સવાર તો 34 ુના Aમરણથી અને વડ.લોના આિશવા'દથી  થવી જોઇએ. Nયાર�તો એના         

       hમની લાઇi્ જ cણ ને ચાર વાQયે બધં થાય છે. છ વાQયે ઉઠ. ACુલ ેJય છે. ગમે Nયાર� આવી જમે  

       છે. ને �ઇૂ Jય છે .એ Aવતcંતા અને Aવછદં. પણા નો ભેદ પારખી શકતી નથી . આપણેજ તેને  

       સમJવ= ુજોઇએ. અર� વડ.લો કહ� છે ક� “ લગામ વગર/ુ ંJનવર પણ બેફામ બની Jય છે.” માટ�  

       Lવનમા ંિનયમો/ુ ંહો=ુ ંજhર. છે. 

����	�;  બસ હવે બૌ થe ુ,તમે મને ને માર. ,દકર.ને Jનવર સાથે સરખાવો છો? Xુ ંlયાર� ને Nયાર�     

        સAંકાર, સ[યતાની વાતો કરવા લાગો છો. અર� કાઇં થાય એટલે રાધા Ð :ુmમણીની ક�સેટ ચાn ુકર.     

       .દો છો. અર� મે તમને Hાર�ય મેડોના ક� oGલીના જોલી િવશે Jણવા કહeુ ંછે? તમે સમજવા ક�મ  

       તૈયાર નથી ક� અNયાર� જનર�શન બદલાઇ ગe ુછે. માર� માર. છોકર.ને બાવી નથી બનાવવી. બસ  

       lયાર� ને Nયાર� એક જ ડાયલોગ , “પહ�લા માચીસ પેટાવતા શીખવાડાય અને પછ. રસોઇ.” આG  

       તમારા સAંકાર થી Lવન નથી ચાલUુ.ં સમય 3માણે િનયમો બદલવા પડ� ન,હ તો પાછળ રહ.  

       જવાય. 


�9	�; િનયમો બદલવા  પડ� પણ િનયમો તો હોયજ. છોકરો મ>મી કહ� ક� બા કહ� પણ વાNસpય ની      

        =qૃrટ માટ� બાપ પાસે તો ન,હ જ Jય.   

����	�: બસ પાf શh ન કરો તમા:ુ ...  (ફોન પર) હલો, હા યાર આ= ુf , તમે પાટY શh કરો. ના ઘર   

        મા ંરામાયણ ચાલતી હતી. તેને મહાભારત મા ંફ�રવી ને આ= ુf. હા...હા......  

                  (અચાનક સો/ ુની કલાસમેટ સો/ ુને બેભાન અવAથા મા ંઘરમા ંલઇ ને 3વેશે છે.) 

����	� ��� 
�9	�: X ુથe ુમાર. સો/ ુને ?  
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����: ખબર નહ. sટ. પણ સો/ ુસયાLગાડ'ન ના બા0ંડા પર બેભાન અવAથામા ંપડ. હતી. 

����	�; હt Xુ ંવાત કર� છે? એ તો સવાર� ACલૂે જવા જ નીકળ. હતી.  

����; પણ sટ. સો/ુ ંતો સવાર થી ACલૂે આવી જ નહોતી.  

 ����; sટ. સો/ુ ંસવાર� તેના બોયutડ સાથે બાઇક પર હતી. પછ. તે ACલૂ ેઆવી નથી.  

����	�; સો/.ુ..સો/.ુ. ઉઠ ને બેટા તને Xુ ંથeુ ંછે? લાગે છે તેને ડોકટર પાસે લઇ જવી પડશે. 

                                 (����	� ��� 
���� >��
	�5 ���� !-�� %��� ��>5� ��
� �- �6 ��.) 

����	�;  vુઓ ને ડો.સાહ�બ માર. ,દકર. બોલતી નથી તેને X ુથeુ ંછે?  

                                                   (��>5� %��
� ��.) 

��>5�; લાગે છે તમાર. ,દકર.એ પોઇઝન લીxુ ંછે. અને તે Sરૂા શર.ર મા ંફ�લાય yzૂુ ંછે.  

                                                   ( ��>5� ?@5	A5 3�B к�1 �� .)     

��>5�; સો/ ુની ત+બયત નાvુક છે. 

                                                 ( 
�9	� �(�х��� '(� �� ) 


�9	�; િન+લમા સો/ ુને X ુથeુ ંછે? ક�મ છે હવે તેને? ડો0ટર� Xુ ંકહeુ?ં 

����	�; મ>મી હvુ તેની ત+બયત નાvુક છે. મ>મી તમાર. વાત Hાર�ય મ̀ માની નહ. અને આG માર. {લ  

         Gવી ,દકર.ને પેલા છોકરાએ 3ેમના નામે છેતર. તેના ચા,રcને લાછંન લગાડ|ુ.ં હા એ માર. જ  

         4લૂ .મ̀ જ એને મેડોનાના પોપ ની જQયાએ મીરા ંના ભજન સભંળા}યા હોત તો એને સાચા 3ેમની    

         પરખ હોત. અર� રાધારસની વાત કર. હોત તો Aનેહ ની સમજ હોત ,hmમણીના Nયાગની વાત કર.    

        હોત સયંમને સમL હોત અને સીતાની વાત કર. હોત તો એ લmમણર�ખા/ુ ંમહNવ સમL હોત.                      

        મ̀ જ માર. સોનીને મોતના ~ખુમા ંધક�લી છે. મ̀ જ ભૌિત0તાના કpચર/ુ ંઝરે તેને આdeુ ંતે જ  

         પીને તે મરણ પથાર. પર Lવન અને ~Nૃeુ ંવ�ચે ઝોલા ખાઇ રહ. છે. 

                                            (����	� 
�9�� х�D�	�� 	�E� F �к� �� ��� �&� ��.) 


�9	�; બસ બેટા હવે JQયા Nયાર થી સવાર. હવે તો 34નેુ 3ાથ'ના કરો ક� આપણી સો/ ુશાર.,રક અને               

         માનિસક ર.તે સાL થઇ ને ઘર� પાછ. આવે. 

                    (���� ��1 ��...)   


