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����к : 

માનનીય �ે;કગણ, નમ<કાર ! 

�થમ તો આ? આપની સમ; મહાભારત #@ુના િવ?તા પાડંવોને આ9િુનક #ગુની અદાલતમા ંઆરોપી તર�કA દશા�વવા બદલ 

;માયાચના ! આપ રખે માનતા કA આમ કર�ને એ મહા3ભુાવો પર Cયગં કરવાનો Dુરાશય છે. આપની લાગણી લગીરA ન Dુભાય, 

આપની રસFિૃHને ;િત ન પહIચે અને છતાયં આપને J@ુ મનોરંજન મળે એ Jભુાશય પોષવા સિંન&ઠ �યાસ કયL છે અને એ 

ખેવના સાકાર થાય એ સદભાવના સેવી છે. (થોભે છે.) 

પાડંવો પર કરવામા ંઆવેલા આ;ેપોના િનવારણમા ંજ આ એકાકં�ની સાથ�કતા સમાયેલી છે. (ધીમે ધીમે સગંીત સહ પડદો Mલેૂ છે.) 

ઉOઘોષક : (થોQયા બાદ) હવે આપની સમ; �<Rતુ �યાયાલય પર દ%&ટ કરો. ધીર, ગભંીર SખુSTુામા ં�યાયાધીશ �ી કમ�ઠ�સાદ 

આવી રUા છે. તો હવે િનહાળો એકાકં� : ‘�યાય તો હV બાક� જ છે !’ 

�યાયSિૂતW આસન Xહણ કરA છે. ઉપY<થત કમ�ચાર�ગણ અને અ�ય એમ3ુ ંઅ0ભવાદન કરA છે. 

કલાક� ઑફ ધ કોટ�  : ([ક�ને) િમ લોડ� ! આપણા નગરના જનાિધકાર \રુ;ા મડંળે પાડંવો સામે ર(ૂ કરAલ તહોમતનાSુ ંકોટ� સમ; 

\નુાવણી માટA Sકૂવા કોટ�ની ર] મા^ુ ં_.ં આ મડંળ3ુ ંમાનFુ ંછે કA ભલે તેઓ િવજયી થયા હોય, પણ �યાય તો હV બાક� જ છે. 

(ફાઈલમાથંી તહોમતનાSુ ં�યાયાધીશને આપે છે.) 

�યાયાધીશ : (તહોમતનામા પર નજર કરતા)ં આરોપી નબંર એક પાડંવ �ી #િુધ%&ઠર કોટ� સમ; હાજર કરો. 

બે0લફ : (aમૂ પાડ�ને) આરોપી નબંર એક પાડંવ #િુધ%&ઠર હાજર હો…ઓ……ઓ ! 

(#િુધ%&ઠર ધીમે ધીમે પરંR ુમbમ ડગલે, ગૌરવભર� ચાલે �વેશ કરA છે. �યાયાધીશને �ણામ કર� નcપણે બો;મા ંઊભા રહA છે.) 

�યાયાધીશ : િમ. #િુધ%&ઠર ! આપના તરફથી કોઈ વક�લ હાજર છે ? 

#િુધ%&ઠર : (નcતાeવૂ�ક) V ના મહોદય ! fુ ંકA મારા લgબુ9ંઓુને એની કોઈ આવhયકતા જણાતી નથી. સiયને �માણની શી 

આવhયકતા ! 

�યાયાધીશ : (સામા પ;ના વક�લને) િમ. જોશી ! તમે આગળની કાય�વાહ� શj કરો. 

િમ. જોશી : ([ક�ને િવનયeવૂ�ક) યસ િમ લોડ� ! (#િુધ%&ઠરને) િમ. #િુધ%&ઠર ! અમારા નગરના જનાિધકાર \રુ;ા મડંળે આપ અને 

�યાય તો હV બાક� જ છે ! 
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આપના ભાઈઓ સામે કોટ� સમ; તહોમતનાSુ ંર(ૂ ક#ુk છે. આપના પર ગભંીર આરોપો Sકૂવામા ંઆCયા છે. 

#િુધ%&ઠર : (�યાયાધીશને નcતાeવૂ�ક) �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! અમારા પર શા આરોપો છે એ fુ ં]ણી શlંુ ? 

�યાયાધીશ : આરોપીને એમના પર કરવામા ંઆવેલા આરોપોની ]ણ કરવામા ંઆવે ! 

િમ. જોશી : િમ. #િુધ%&ઠર, આપ આપના ^mુુ �ી Tોણાચાય�ની હiયામા ંપરો; ર�તે સકંળાયેલા છો. તમે એમની હiયા માટA જવાબદાર 

છો ! 

#િુધ%&ઠર : ધારાશાnી મહોદય ! આ આરોપ સiયથી શત જોજન Dૂર છે. 

િમ. જોશી : (�યાયાધીશને) િમ લોડ� ! આરોપીને કAટલાક �oો eછૂવાની ર] મા^ુ ં_.ં 

�યાયાધીશ : અદાલત તમને એ pગે ર] આપે છે. 

િમ. જોશી : થqક #,ૂ િમ લોડ� ! (#િુધ%&ઠરને) હા, તો િમ. #િુધ%&ઠર ! આપ ધમ�રા] તર�કA ઓળખાતા હતા એ વાત સાચી છે ? 

#િુધ%&ઠર : ધારાશાnી મહોદયની વાતમા ંરહAલા સiયનો <વીકાર કmંુ _.ં 

િમ. જોશી : વેલ ! આપે ધમ�રા]3ુ ંઉપનામ શા માટA ધારણ ક#ુk એ અદાલતને જણાવી શકશો ? 

#િુધ%&ઠર : <પ&ટપણે તો fુ ંJુ ંકહ� શlંુ ? પણ માmંુ નcપણે માનFુ ંછે કA �] rારા મને અિપWત થયેલો એ �ેમોપહાર છે. આ 

ઉપનામ મq <વય ંધારણ નથી ક#ુk. 

િમ. જોશી : (મમા�ળા Y<મત સાથે) આપની �]એ આપને આ ઉપનામ શા માટA આs#ુ ંએ આપ જણાવી શકશો ? 

#િુધ%&ઠર : માર� નc મા�યતા Sજુબ ધમ� અને �યાયમા ંમq દાખવેલી િન&ઠાને કારણે �]એ કદાચ આ ઉપનામ આs#ુ ંહશે. મારા 

કત�Cયપાલનને �]એ <વીlૃત ગt#ુ ંહશે ! 

િમ. જોશી : (કટા;મય Y<મત સાથે) અને એમના, આઈ મીન આપની �]ના આપના �iયનેા આ અહોભાવથી આપનો અહમ પણ 

પોષાતો હશ,ે ખmંુ ને ! 

#િુધ%&ઠર : (�િત �o કરતા)ં ધારાશાnી મહોદય ! કત�Cયપાલન અને અહમ એક સાથે સભંવી શકA ખરા ં? 

િમ. જોશી : વેલ, આપ ધમ� અને કત�Cયપાલનના આટલા આXહ� હતા…. 

#િુધ%&ઠર : (વuચેથી અટકાવતા)ં હતો નvહ, _ ંજ. આપની સમ; અ*ે એ જ #િુધ%&ઠર િવwમાન છે ?ણે િનજ Vવનકાય�ન ેસદાય 

િનિવWકાર અને lૃતસકંxપ રહ� પિવ* યyકાય� ગt#ુ ંછે. 

િમ. જોશી : (�યાયાધીશને) િમ. લોડ� ! આરોપી હVય પોતાન ેધમ�ર;ક ગણાવે છે પરંR ુlુmુ;ે*ના #@ુમા ંઅziથામા મરાયો એવી 

વાત ફAલાવાઈ iયારA સાચી વાત ]ણવા ંછતા ં‘નરો વા lંુજરો વા’ ?Fુ ંગેરમાગ{ દોરનાmંુ |ામક િવધાન કરતી વેળા એમનો ધમ� }ા ં

ગયો હતો ? એમના આ િવધાને જ ^mુુ Tોણને િવમાસણમા ંSકૂ� દ�ધા. આ િવધાનની યથાથ�તા ચકાસવા ~યાન<થ અવ<થામા ં�બૂેલા 

Tોણાચાય�ની �પુદe*ુ 9&ૃટ9�ુને હiયા કર� હતી. ધમ�ના ર;ક અને પાલક હોવાનો દાવો કરનાર આFુ ં(ુઠા�ુ ંચલાવી શકA ખરા ! િમ. 

લોડ� ! આરોપી #િુધ%&ઠરA Tોણાચાય�ની હiયા માટAના ષડય*ંમા ંસv�ય સહયોગ આsયા3ુ ં<પ&ટ જણાય છે. (#િુધ%&ઠર િવમાિસત થઈ 

મૌન રહA છે. ચહAરા પર અવનવા ભાવો �ગટA છે.) 

�યાયાધીશ : િમ. #િુધ%&ઠર ! આપને આપના બચાવમા ંકાઈં કહAF ુ ંછે ? 

#િુધ%&ઠર : �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! fુ ંમાનવ _ં. મારા પર સવ�શY�તમાન �ીlૃ&ણ ભગવાન3ુ ંઆિધપiય હR ુ.ં એમની આyા3સુાર 

જ મq આ કાય� ક#ુk હR ુ.ં 

િમ. જોશી : (આવેશમા)ં િમ લોડ� ! આરોપી આમ �ીlૃ&ણના સમંોહનમા ંઆવી ધમ� અને નીિતને નેવે SકૂA એ માની શકાય નહ�. 

આરોપી પોતાનો પાગંળો બચાવ કરA છે. 

#િુધ%&ઠર : (લાગણીસભર <વરA) �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! ધારાશાnી�ી ભૌિતક જગતના Vવ છે. ભગવાન �ીlૃ&ણ pગે3ુ ંએમ3ુ ં

અyાન ;�ય છે પરંR ુએમના rારા ભગવાનની મહાનતા3ુ ંઅવSxૂયન થાય એ મારા માટA અસU છે ! 

�યાયાધીશ : (વક�લને) િમ. જોશી ! આરોપીની લાગણી ન Dુભાય એ ર�તે કામ આગળ ચલાવો. 

િમ. જોશી : આઈ એમ સોર� યોર ઓનર ! પણ મારો કહAવાનો હAR ુએ જ છે કA �ીlૃ&ણની વાતમા ંઆવી જઈને આરોપી પોતાના ^mુુ 
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સાથે આવો �પચં કરA તે યો�ય તો નથી જ. 

�યાયાધીશ : િમ. #િુધ%&ઠર ! Tોણe*ુ અziથામા મરાયો ન હતો એ તમે ]ણતા હતા ? 

#િુધ%&ઠર : V હા, મહોદય ! 

�યાયાધીશ : છતા ંપણ ‘નરો વા lંુજરો વા’ ?Fુ ં|ામક િવધાન કરવા પાછળ તમારો શો આશય હતો ? 

#િુધ%&ઠર : મહોદય ! ભગવાન �ીlૃ&ણની આyા3ુ ંપાલન એ જ મારA મન સૌથી મોટો ધમ� હતો, છે અને રહAશે. તદઅ3સુાર જ fુ ં

વiયL _.ં 

�યાયાધીશ : (નIધ લખીને વાચંે છે) �ી જોશીની દલીલો અને <વબચાવમા ંઆરોપીએ ર(ૂ કરAલી બાબતોને ~યાનમા ંલેતા ંઅદાલત 

એવા િનણ�ય પર આવે છે કA આરોપી પોતાની િનદLષતા eરુવાર કરવામા ંિન&ફળ નીવડ�ા છે. કોટ� િમ. જોશીની દલીલો XાU રાખે 

છે. આરોપી પોતે ધમ�રાજ ગણાતા હોવા છતા ં^mુુ Tોણ સમ; |ામક િવધાન કર�ને એમની હiયામા ંપરો; ર�તે સહભાગી થતા 

હોવા3ુ ં<પ&ટ જણાય છે. આથી કોટ� એમને ^નુેગાર ઠAરવે છે. છતા ંતેઓની સ]ની ]હAરાત અ�ય આરોપીઓની \નુાવણી બાદ 

કરવામા ંઆવશે. હવે આરોપી નબંર-બે પાડંવ અ(ુ �નને હાજર કરવામા ંઆવે. 

બે0લફ : આરોપી નબંર બે પાડંવ અ(ુ �ન હાજર હો…ઓ….ઓ ! 

(ગાડં�વધાર� અ(ુ �ન ગૌરવભેર �વેશ કરA છે. �યાયાધીશ, #િુધ%&ઠર અને અ�યને �મશ: વદંન કર� #િુધ%&ઠરની બા(ુમા ંઊભા રહA છે.) 

િમ. જોશી : (�યાયાધીશને) િમ. લોડ� ! અદાલતને માર� નc િવનતંી છે કA આરોપી પાસેથી એ3ુ ંહિથયાર લઈ લેવામા ંઆવે ! �ાચીન 

દAખાR ુ ંઆ હિથયાર આ9િુનક પરમા� ુશnો ?ટ�ુ ંજ ભયકંર છે. 

�યાયાધીશ : િમ. અ(ુ �ન ! અિધlૃત કમ�ચાર�ઓ િસવાય કોઈને પણ અદાલતમા ંહિથયાર સાથે આવવાની મનાઈ છે. 

અ(ુ �ન : (િવનયeવૂ�ક) મહોદય ! આપના કમ�ચાર�ઓએ મને આ િનયમથી yાત કયL જ છે. પરંR ુમાmંુ ગાડં�વ fુ ંશયનખડં િસવાય 

}ાયં મારાથી અલગ કરતો નથી. 

�યાયાધીશ : િમ. અ(ુ �ન ! તમે અદાલતના િનયમનો ભગં ન કર� શકો. 

અ(ુ �ન : મહોદય ! ગાડં�વ તો માmંુ અ0ભ� pગ છે. સા;ાત યમરાજ પણ એને આ અ(ુ �નથી અલગ કરવાને અસમથ� છે. ગાડં�વ 

મારા સામ�ય�3ુ ંનvહ, માર� કત�Cય પરાયણતા3ુ ં�તીક છે. એ આપના #ગુના િવનાશકાર� શnો ?Fુ ંનથી કA �યા ંiયા ંઅનાવhયક 

િવનાશ આદરR ુ ંરહA ! માmંુ ગાડં�વ તો ધમ� અને �યાય3ુ ંર;ક છે. એનો લેશમા* પણ અ30ુચત ઉપયોગ નvહ કરવા3ુ ં�યાયાલયને 

માmંુ અફર વચન છે ! 

�યાયાધીશ : (;0ણક િવચાર�, નIધ ટપકાવતા)ં �ી અ(ુ �ન 6તૂકાળમા ંનરની માનદ પદવીથી િવ6િૂષત થયા છે. એમણે વચનભગં 

ક#ુk હોય એવો એક પણ દાખલો અગાઉ રAકડ� થયો નથી એ જોતા ંએમણે આપેલા વચનમા ંઅિવzાસ ધરવા3ુ ંકોઈ કારણ અદાલતને 

હાલના સજંોગોમા ંલાગRુ ંનથી. આથી અદાલત એમને પોતા3ુ ંહિથયાર પાસે રાખવાની �ટ આપે છે. 

અ(ુ �ન : �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! fુ ંઆપનો આભાર� _.ં િનદLષ અને િન:શn સામે મારા ગાડં�વે સદા મૌન સેC#ુ ંછે. 

િમ. જોશી : િમ. લોડ� ! આરોપી આ સૌથી મો�ંુ (ુઠા�ુ ંચલાવી રUા છે. મહાભારતના #@ુમા ંમહારથી કણ� �યારA િન:શn બની 

રણ6િૂમમા ંM ૂપંી ગયેલા રથચ�ને બહાર કાઢવા મથામણ કર� રUા હતા iયારA આરોપીએ એમના પર બાણવષા� કર� એમની હiયા 

કર� હતી. પોતે આચરAલા Dુ&lૃiયને શૌય�મા ંખપાવવાની તેઓ lુચે&ટા કર� રUા છે. 

�યાયાધીશ : િમ. અ(ુ �ન ! કણ�ના હાથમા ંએ વેળા હિથયાર ન હR ુ ંએ સાચી વાત છે ? 

(અ(ુ �ન ;0ણક અવઢવમા ંપડA છે.) 

િમ. જોશી : યસ િમ. લોડ� ! પૌરા0ણક Xથં મહાભારતમા ંઆ વાત રAકડ� થયેલી છે. અદાલતને માર� નc િવનતંી છે કA આરોપીને 

સખતમા ંસખત સ] કરવામા ંઆવે કારણ કA કણ�ની હiયા કરતી વેળા એમણે ધમ�#@ુના િનયમો નેવે S}ૂા હતા. 

�યાયાધીશ : િમ. અ(ુ �ન ! તમારA <વ બચાવમા ંકાઈં કહAF ુ ંછે ? 

અ(ુ �ન : �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! શૌય� અને �રતાનો ભેદ ન સમV શકનાર ધારાશાnી મહોદયને મારA એટ�ુ ંજ eછૂવા3ુ ંકA ધમ�ના 

ર;ણ માટA અિન&ટ તiવો સામ ે#@ુ આચરવામા ંપાપ ખmંુ ? (આવેશમા)ં જો એને પાપ ગણાR ુ ંહોય તો એ પાપ મq આચ#ુk છે. કણ�નો 
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વધ ભગવાન �ીlૃ&ણની આyા અને ઈuછાને આધીન રહ�ને જ મq કયL હતો. 

િમ. જોશી : (મોટAથી) િમ. લોડ� ! આરોપી એ ]ણી જોઈને જ કણ�ની હiયા કર� હતી. એ પણ આરોપી નબંર એકની ?મ �ીlૃ&ણના 

નામે તર� જવા માગે છે. 

અ(ુ �ન : (ભાવવાહ� <વરA) ધારાશાnી મહોદય ! �ીlૃ&ણ તો સા;ાત ઈzરjપ છે. એમના નામે તરવામા ં;ોભ હોઈ શકA ખરો ! અરA, 

રામનો <પશ� પામીને અહxયા િશલામાથંી eનુજ�વન પા�યા ંન હતા ં? Jુ ંરામ નામે સાગરમા ંનાખેલા પ�થરો ન’હોતા તયા� ? 

�યાયાધીશ : (સહા36ુિૂતeવૂ�ક) િમ. અ(ુ �ન ! �યાય અને ભY�ત બનંે અલગ છે. �ીlૃ&ણ તરફની આપની ભY�ત અને એમની સાથનેી 

આપની મ*ૈીથી અદાલત સાર� ર�તે વાકAફ છે….. પણ તમે એમને વuચે લાવી તમારો બચાવ ન કર� શકો. તમારA બી(ુ ંકાઈં કહAF ુ ંછે 
? 

અ(ુ �ન : V ના મહોદય ! 

�યાયાધીશ : (નIધના SOુા વાચંી) આરોપી નબંર બે પાડંવ અ(ુ �ન પોતાની િનદLષતા eરુવાર કરવામા ંિન&ફળ નીવડ�ા છે. તેમની 

ઊલટતપાસથી અદાલત એવા િનણ�ય પર આવે છે કA કણ�ની હiયા માટA તેઓ જ જવાબદાર છે. અદાલત એમને ક\રૂવાર ઠAરવે છે. 

હવે આરોપી નબંર *ણ-પાડંવ ભીમ હાજર થાય. 

બે0લફ : આરોપી નબંર-*ણ પાડંવ ભીમ હાજર હો…ઓ….ઓ ! 

(ભીમના ન આવવાથી ફર�) પાડંવ ભીમ હાજર હો….ઓ…. ! 

એક પોલીસ : (અદાલતમા ંહાફંળો ફાફંળો �વેશ કર�) નામદાર સાહAબ ! (િવનયeવૂ�ક નમન કર�) પાડંવ ભીમ હમણા ંનહ� આવી શકA 

! 

�યાયાધીશ : અદાલતના fકુમ3ુ ંપાલન અિનવાય� છે. એનો અનાદર એ અદાલતનો િતર<કાર ગણાય. આ બાબતની આરોપીને ]ણ 

ન હોય તો ]ણ કરવામા ંઆવે ! 

પોલીસ : નામદાર સાહAબ ! પાડંવ ભીમ અiયારA ભોજન લઈ રUા છે. અ�eણૂા� ભોજનાલયે કોટ�ના ખાસ ફરમાનથી અદાલતના 

પાછળના ભાગમા ંકામચલાઉ રસો�ુ ંઊ6ુ ંક#ુk છે એના તમામ કમ�ચાર�ઓ દોડાદોડ� કર�ને પરસેવે નહાઈ રUા છે. 0બચારા હાફં� ગયા 

છે. પાડંવ ભીમ લગભગ સોએક માણસની રસોઈ આરોગી ગયા છે. એમણે આપને કહAવા#ુ ંછે કA ભોજન માગ�ની હV અડધી મજલ 

બાક� છે. એ eણૂ� કયા� બાદ જ તેઓ �યાયાલયમા ંઉપY<થત થવા pગે િવચારશે. 

િમ. જોશી : (Cયગંમા)ં િમ લોડ� ! મને લાગે છે કA બે-*ણ કલાકમા ંજ સમX દAશમા ંઅનાજ, ઘી, તેલ, શાકભાVના ભાવમા ંમોટો 

ઉછાળો આવશે. (ઉપY<થત લોકોમા ંહસાહસ) 

�યાયાધીશ : (હથોડ� પછાડ�) ઓડ�ર, ઓડ�ર ! આ ચલાવી લેવાશે નહ� ! પાડંવ ભીમ સમ]વટથી ન આવે તો એમને બળeવૂ�ક 

લાવવા3ુ ંફરમાન કરવામા ંઆવે છે. 

#િુધ%&ઠર : (સહAજ ભયભીત બની) મહોદય ! ભીમ સામે બળ�યોગ િમ�યા છે. એમ કરતા ંVવહાિન થવાનો સભંવ છે. 

�યાયાધીશ : પણ આરોપી અદાલતનો fુકમ ન માને એ કAમ ચાલે ! 

#િુધ%&ઠર : (નcતાeવૂ�ક) મહોદય ! આપના કમ�ચાર�ને ભીમ પાસે મોકલીને કહAવડાવો કA તમારા �યે&ઠ |ાતા ધમ�રાજ #િુધ%&ઠર 

તમને યાદ કરA છે. 

�યાયાધીશ : (નIધ ટપકાવતા)ં ઠ�ક છે ! ]નહાિનનો સભંવ જોતા ંઆરોપીને એમના મોટાભાઈ #િુધ%&ઠરના નામે બોલાવવા કોટ� 

સમંત થાય છે. આરોપીને એ ર�તે બોલાવો. 

બે0લફ : (મોટAથી) આરોપી નબંર *ણ પાડંવ ભીમ તમને તમારા મોટાભાઈ કોટ�મા ંહાજર રહAવાનો fુકમ કરA છે. હાજર હો…ઓ……ઓ 

! 
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(ભીમ3ુ ંગદા સાથે છટાભર� ચાલે આગમન. ચારA બા(ુ દ%&ટ કર� �યાયાધીશ, #િુધ%&ઠર, �;ેકોને �મશ: વદંન કરA છે અને #િુધ%&ઠર-

અ(ુ �નની સામેના બો;મા ંઊભો રહA છે.) 

�યાયાધીશ : પાડંવ ભીમને એમના પર Sકુાયેલા આરોપની ]ણ કરવામા ંઆવે ! 

ભીમ : �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! મને મારા પર Sકુાયેલા આરોપની ]ણ કરવામા ંઆવે એ પહAલા ંfુ ંજ �યાયાલય પર આરોપ 

Sકૂવા મા^ુ ં_.ં 

�યાયાધીશ : (સહAજ ચIક�ને) િમ. ભીમ ! અદાલત પર આપ શો આરોપ Sકૂવા માગો છો ? 

ભીમ : મહોદય ! �યાયાલયે મારા �ધુાR�ૃsત મહાયyમા ંિવ;પે સજ� મને શાર�vરક અને માનિસક ર�તે યાતના આપી છે. 

�યાયાધીશ : િમ. ભીમ ! તમાmંુ િવધાન સરળ શ�દોમા ંઅદાલત સમ; ર(ૂ કરો. જvટલ ભાષાનો �યોગ અદાલતની કાય�વાહ�મા ં

અવરોધ3ુ ંકારણ બની શકA છે. કોટ� તમને <પ&ટતા કરવા કહA છે. 

ભીમ : �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! આપણા દAશની �]એ ��લ અને યાવની ભાષના શ�દોને પોતાની �ાદAિશક ભાષામા ંવણી લીધા 

છે. vક�Dુ દAશની અY<મતામા ં�ાણસચંાર કરનાર દAવ-ભાષા સ<ંlૃતથી એ િવSખુ થતી ]ય છે એ ખરA જ Dુભા��યeણૂ� છે ! 

�યાયાધીશ : (સહAજ અકળાઈને) ઓડ�ર ઓડ�ર ! િમ. ભીમ ! Sળૂ SOુા માટA જjર� હોય એ જ બોલવા3ુ ંકોટ� તમને ફરમાન કરA છે ! 

ભીમ : ;મા કરો, મહોદય ! પરંR ુઆ ઓડ�ર અને કોટ� આપના કમ�ચાર�ના જણાCયા3સુાર ��લ શ�દો છે અને ફરમાન યાવની 

શ�દ છે. Jુ ંએમના <થાને સ<ંlૃત પાvરભાિષક શ�દ�યોગ ન થઈ શકA ? કAવળ �યાયાલયની ]ણ ખાતર જણાFુ ં_ ંકA સ<ંlૃતમા ંમા* 

સાગર માટA જ સો કરતા ંવ9 ુશ�દો છે તો એ ભાષામાથંી…… 

#િુધ%&ઠર : (ભીમને અટકાવતા)ં ભીમ ! R ુ ં�યાયાલયના અSxૂય સમયનો Cયય કરA છે. (�યાયાધીશને) મહોદય ! આપની આyા હોય 

તો ભીમના કથનને <પ&ટ કરવા મા^ુ ં_.ં 

�યાયાધીશ : અદાલત તમને ર] આપે છે. 

#િુધ%&ઠર : ભીમ એમ કહAવા માગે છે કA �યારA એ ભોજન કર� રUો હતો iયારA આપના કમ�ચાર�ઓએ એને �યાયાલયમા ં�<Rતુ 

થવાનો DુરાXહ સેCયો તથેી એને ભોજન કરવામા ંિવ;ેપ પડ�ો છે. 

�યાયાધીશ : (ભીમને) િમ. ભીમ ! તમારા મોટાભાઈએ કરAલી <પ&ટતા તમને મા�ય છે ? 

ભીમ : V હા, મહોદય ! fુ ંભોજન કરતો હો� iયારA કોઈ િવ;ેપ નાખવા3ુ ંસાહસ કરA એ મારા માટA અસU છે. આપે મારા વડ�લ 

|ાતાના નામે મને બોલાCયો એટલે િવવશપણે મારA આપની સમ; ઉપY<થત થFુ ંપડ�ુ.ં 

�યાયાધીશ : િમ. ભીમ ! કોટ�ના કામમા ંભોજનને કારણે િવલબં થાય એ જરા વ9 ુપડR ુ ંછે અને હા, તમાmંુ આ હિથયાર અદાલતને 

\પુરત કરવાનો તમને fકુમ કરવામા ંઆવે છે. 

ભીમ : મહોદય ! આમ તો માર� આ ગદા માmંુ આ6ષૂણ છે. ભોજન સમયે જ મારાથી એ Dૂર રહA છે. પરંR ુઆપ�ીનો આદAશ 

િશરોધાય� ગણી �યાયાલયને અપ�ણ કmંુ _.ં 

�યાયાધીશ : આરોપી પાસેથી એમ3ુ ંહિથયાર લઈ લેવામા ંઆવે ! (ભીમ ગદા લબંાવે છે. *ણ પોલીસો એને �ચકવા �યiન કરA છે. 

એમ કરતા ંતેઓ પડ� ]ય છે. કણસતા કણસતા ઊભા થાય છે. અદાલતમા ંહસાહસ અને ઘIઘાટ થાય છે.) 

ભીમ : (મદં હા<ય સાથે) મહોદય ! માર� ગદા તો rાપર #ગુ3ુ ંઅમોઘ શn છે. એને �ચકવા આપના અનેક કમ�ચાર� ઓછા પડશે. 

એને �ચકવા આપના #ગુ3ુ ં<વય-ંચા0લત િવરાટકાય ય*ં મગંાવFુ ંપડશ.ે માગ�મા ંઆવતા ંમq એFુ ંએક ય*ં જો#ુ ંહR ુ.ં એની સાથે 

સલં�ન કમ�ચાર�ઓને eછૂતા ંએ3ુ ંનામ �Aઈન છે એFુ ંમને િવvદત થ#ુ ંછે ! 

(�ે;કોમા ંહસાહસ) 

�યાયાધીશ : ઓડ�ર ઓડ�ર ! િમ. ભીમ ! તમે જjર કરતા ંવ9 ુબોલીને અદાલતનો સમય બરબાદ કરો છો ! 

#િુધ%&ઠર : (નcતાથી) મહોદય ! fુ ંઆપને મારા તરફથી વચન આeુ ં_ ંકA આ શn rારા ભીમ �યાયાલયમા ંકોઈ પણ �કારની 

અનિધlૃત ચે&ટા નvહ કરA ! 

�યાયાધીશ : (નIધ ટપકાવતા)ં િમ. ભીમ હમંેશા પોતાના મોટાભાઈની આyા3ુ ંપાલન કરતા આCયા છે એવા પૌરા0ણક eરુાવાઓને 
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�માણ6તૂ ગણી તેમ જ �Aઈન ?વા ય*ંને કોટ�મા ંલાવFુ ંઅશ} હોવાથી કોટ� િમ. ભીમને એમ3ુ ંહિથયાર પાસે રાખવાની �ટ આપે 

છે. હવે આગળની કાય�વાહ� ચા� ુકરવામા ંઆવે. 

િમ. જોશી : થq�ુ ંિમ લોડ� ! આરોપીને કAટલાક �oો eછૂવાની ર] મા^ુ ં_.ં 

�યાયાધીશ : કોટ� તમને એ માટA ર] આપે છે. 

િમ. જોશી : (ભીમ પાસે જઈન)ે િમ. ભીમ ! તમે DુયLધનને શર�રના કયા ભાગ પર ગદા માર� હતી એ અદાલતને જણાવશો ? 

ભીમ : (�યાયાધીશને) મહોદય ! fુ ંધારાશાnી મહોદયને મહાભારત3ુ ંeનુવા�ચન કરવાનો અ3રુોધ કmંુ _.ં 

�યાયાધીશ : િમ. ભીમ ! તમન ેeછૂવામા ંઆવે એ �oનો SOુાસર જવાબ આપો. 

ભીમ : (ઠાવકાઈથી) �યાયાધીશ મહોદય ! સમX ભારતવષ�ના સામા�ય Xા�યજનને પણ આ �oનો ઉHર સહજ છે તો ધારાશાnી 

મહોદય એનાથી અyાત કAમ છે ? 

#િુધ%&ઠર : (ભીમને ટપારતા હોય એમ) ભીમ ! �oોના સીધા ઉHર આપવાની માર� તને આyા છે. 

ભીમ : (નcતાથી) ?વી વડ�લબ9ંનુી આyા ! 

િમ. જોશી : હા તો િમ. ભીમ તમે DુયLધનને ગદા }ા ંમાર� હતી. 

ભીમ : (સાથળ થપથપાવી) મq એની સાથળ પર ગદા માર� હતી. 

િમ. જોશી : (�ખ ઝીણી કર�) અને એ જ કારણે એ3ુ ંSiૃ# ુથ#ુ ંએ વાત સાચી છે ? 

ભીમ : (સહAજ ગવ�થી) તOન સાચી વાત છે. માર� ગદાનો એક જ �હાર મદો�મત ગજરાજ માટA પણ મો;ના rાર…. 

#િુધ%&ઠર : (રોષeવૂ�ક ભીમને અટકાવતા)ં ભી…ઈ….મ ! 

(ભીમ ;મા�ાથ� STુામા ંનતમ<તક થઈ ]ય છે.) 

િમ. જોશી : (ભીમને) તમે ધમ�#@ુ કર� રUા હતા એનો �યાલ તમને હતો ખરો ? 

ભીમ : (સગવ�) અવhય ધારાશાnી મહોદય ! 

િમ. જોશી : ધમ�#@ુમા ંસાથળ પર ગદા �હાર ન થાય એ િનયમ તમે ]ણતા હતા ? 

ભીમ : આ? એ િનયમ યાદ કરાવવા3ુ ં�યોજન fુ ં]ણી શlંુ ? 

િમ. જોશી : એ િનયમ ]ણતા હોવા છતા ંતમે DુયLધનની સાથળ પર ગદા કAમ માર� ? (�યાયાધીશને) િમ લોડ� ! આરોપીએ ]ણી 

જોઈને જ આ અપlૃiય ક#ુk છે. 

ભીમ : (થોથવાતા)ં પ…પ…પણ..મ…મq <વેuછાએ ગદા માર� ન હતી ! 

િમ. જોશી : (ભારeવૂ�ક) તમે હમણા ંજ ક�ુ ંકA તમે DુયLધનને સાથળ પર ગદા માર� હતી ! 

ભીમ : (સહAજ ;ોભથી) હા, પરંR ુભગવાન �ીlૃ&ણે મને એમ કરવાનો ^sુત સકંAત કયL હતો. 

િમ. જોશી : (ગરVન)ે િમ લોડ� આરોપી નબંર *ણ પણ આગળના બનંે આરોપીની ?મ �ીlૃ&ણને વuચે લાવી છટક� જવાની ચાલ 

રમે છે. 

ભીમ : (આવેશમા ંઆવી) ધારાશાnી મહોદય ! કોઈ પણ પાડંવ એવો કાયર નથી કA એણે અ�ય3ુ ંઅવલબંન લેF ુ ંપડA ! <વય ં

ભગવાન �ીlૃ&ણે જરાસઘંને મારવા માmંુ અવલબંન લી9ુ ંહR ુ.ં (�ોધથી કાપંે છે.) 

િમ. જોશી : (ગભરાઈને) િમ લોડ� ! આરોપી Mબૂ જ ઉhકAરાઈ ગયો છે. મને eરૂ� દહAશત છે કA મારા પર એ Mનૂી fુમલો કર� બેસશે. 

કોટ� તરફથી મારા ર;ણની Cયવ<થા થાય એવી fુ ંઆપને િવનતંી કmંુ _.ં (ભયથી �?ુ છે.) 

ભીમ : (કટા;મા)ં શાતંમ પાપમ ! ધારાશાnી મહોદય આપ ન0ચ�ત રહો ! ભીમ મરAલાને કદ� મારતો નથી. (હસે છે.) 

(કોટ�મા ંહસાહસ) 

#િુધ%&ઠર : ભીમ ! કોઈને આતvંકત કર� આનદં મેળવવાની તાર� આ �FિૃH અિનuછનીય છે. 

ભીમ : (ખોટ� ઠાવકાઈથી) વડ�લબ9ં ુ! એમા ંમારો લેશમા* દોષ નથી. e�ૃવી3ુ ંવાતાવરણ જ એFુ ંથઈ ગ#ુ ંછે ! અહ� િનદLષ અને 

િનબ�ળની સદંતર ઉપે;ા થઈ રહ� છે. ગણત*ંના નામને એમના માનવીય અિધકારો પર તરાપ મરાઈ રહ� છે. આFુ ંક�િુષત 
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વાતાવરણ મને �ભાિવત કરA એ <વાભાિવક છે. 

�યાયાધીશ : (રોષeવૂ�ક) િમ. ભીમ અસગંત િવધાનો બધં કરો ! 

#િુધ%&ઠર : (નcતાeવૂ�ક) મહોદય ! fુ ંઆપને એક િવનતંી કરવા મા^ુ ં_ં. 

�યાયાધીશ : કોટ� તમને ર] આપે છે. 

#િુધ%&ઠર : અમે *ણેય આપને કહ� �}ૂા છ�એ કA અમે ? કાઈં ક#ુk એ ભગવાન �ીlૃ&ણની આyા3ુ ંકAવળ પાલન મા* હR ુ.ં તેઓ જ 

આ3ુ ંિનરાકરણ કરવાને સમથ� છે. 

�યાયાધીશ : િમ. #િુધ%&ઠર ! આરોપો �ીlૃ&ણ પર નvહ, પરંR ુતમારા *ણ પર છે અને એ સા0બત થઈ �}ૂા છે. 

#િુધ%&ઠર : (નcતાથી) આપની વાત સાચી છે, મહોદય ! છતા ંજો ભગવાન �ીlૃ&ણને �યાયાલયમા ંઉપY<થત કરવામા ંઆવે તો 

�યાય કાય� માટA આવhયક એવી ઘણી અથ�eણૂ� માvહતી પર �કાશ પડશે. 

�યાયાધીશ : (નIઘ ટપકાવતા)ં *ણે આરોપીઓ પરના આરોપો સા0બત થઈ �}ૂા છે છતાયં એમને અ�યાય ન થાય એ માટA કોટ� 

એમને બચાવની વ9 ુએક તક આપે છે. વળ� કોટ� �ીlૃ&ણના સવ�Cયાપીપણાના સiયથી વાકAફ છે તેથી એમના પર સમ�સ બ]Cયા 

િવના મા* બે જ િમિનટમા ંએમને કોટ�મા ંહાજર થવા3ુ ંફરમાન કરA છે. જો તેઓ હાજર રહAવામા ંિન&ફળ જશે તો આરોપીઓ પર 

pિતમ કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશે. (એકદમ શાિંત છવાઈ ]ય છે. કAવળ ઘvડયાળનો ટકટક અવાજ સભંળાય છે.) પાડંવો ચારA બા(ુ 

આશાભર� મીટ માડંA છે.) 

�યાયાધીશ : ભગવાન �ીlૃ&ણ ! એક િમિનટ eરૂ� થઈ. હવે મા* એક જ િમિનટ બાક� છે. (eનુ: શાિંત છવાઈ ]ય છે.) અચાનક 

ભયકંર કડાકો થાય છે. સૌ ભયભીત થઈ ]ય છે. રંગમચં પર pઘકાર �સરA છે. પછ� ધીમ ેધીમે �કાશ રAખાઓ < ટ થાય છે. 

ગહનતામાથંી આવતો હોય એવો ઘોર-ગભંીર અવાજ સભંળાય છે. 

�ીlૃ&ણ : (અદhય jપે) fુ ંઉપY<થત _,ં �યાયાિધ&ઠાતા મહોદય ! 

�યાયાધીશ : (ચારA બા(ુ નજર કરતા)ં ભગવાન �ીlૃ&ણ ! અદાલત આપનો અવાજ સાભંળ� શકA છે પરંR ુઆપની શાર�vરક હાજર�ની 

નIઘ નથી લઈ શકતી ! 

�ીlૃ&ણ : મહોદય ! fુ ંસદAહA ઉપY<થત નથી થઈ શકતો કારણ કA મq અવતાર� દAહ ધારણ નથી કયL. વળ� મારા સવ�Cયાપીપણાનો 

આપે <વીકાર કયL જ છે. 

�યાયાધીશ : પાડંવોના બચાવ pગે આપને કાઈં કહAF ુ ંછે ? 

�ીlૃ&ણ : હા મહોદય ! પાડંવોએ ? કાઈં ક#ુk એ માર� �ેરણા3ુ ંજ પvરણામ હR ુ ંઅને એમણે ? કાઈં ક#ુk એમા ંધમ� કA �યાયની 

મયા�દા લેશમા* લોપાઈ નથી ! 

�યાયાધીશ : આપ3ુ ંકથન eરુાવા સાથે <પ&ટ કર� શકશો ? 

�ીlૃ&ણ : અવhય ! 

�યાયાધીશ : િમ. #િુધ%&ઠર પરના આરોપ pગે આપને Jુ ંકહAF ુ ંછે ? 

�ીlૃ&ણ : ધમ�રાજ �ી #િુધ%&ઠરને આપે ^mુુ Tોણના પરો; હiયારા ગtયા પરંR ુ�ી Tોણે અ(ુ �નની અ3પુY<થિતમા ંકોઠા #@ુ3ુ ં

આયોજન કરA�ુ.ં એ #@ુમા ંઅ(ુ �નe*ુ અ0ભમ�#3ુ ુ ંSiૃ# ુથ#ુ.ં આમ તેઓ અ0ભમ�#નુી હiયામા ંપરો; ર�તે સહભાગી બ�યા. વળ� 

હY<તનાeરુ ?વા મહાન સાcા�યના રાજlુમારોના ^mુુ તર�કAના �િત%&ઠત <થાને 0બરા�યા હોવા છતા ંકAવળ અહમ અને �િતશોધ 

પોષવા પોતાના બળ3ુ ં�દશ�ન કર� એક વેળાના એમના પરમ િમ* �પુદ રા]ને એમણે અપમાિનત કયા�. એમના માટA આ 

અશોભનીય હR ુ.ં િપતાના અપમાનના �િતશોધjપે �પુદe*ુ 9&ૃટ9�ુને એમની હiયા કર� ! 

�યાયાદ�શ : િમ. અ(ુ �નના બચાવ pગે આપ Jુ ંકહAવા માગો છો ? 

�ીlૃ&ણ : કણ� મારો પરમ ભ�ત હતો. મહાદાનેzર� હતો પરંR ુDુયLધનના સસંગ�મા ંએણે નીર;ીર દ%&ટ ^મુાવી હતી. Dુમ�તી 

DુયLધનના �iયેક Dુ&કમ�મા ંએ સિંમ0લત હતો. Tૌપદ�ના ચીર ખqચાયા iયારA એ મૌન રUો. વળ� િન:શn અને રથિવહોણા lુમાર 

અ0ભમ�# ુપર બી] મહારથીઓ સાથે એણે પણ સહ આ�મણ કયkમ હR ુ.ં મહોદય ! હવે આપ જ કહો. આને ધમ� કહ� શકાય ખરો ? 
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અ(ુ �ને ? ક#ુk એ ઈ&ટ જ હRુ.ં 

ભીમ : (કરગરતા)ં �6 ુ! હવે મારા બચાવમા ંતો કાઈં કહો ! 

�યાયાધીશ : ઓડ�ર, ઓડ�ર ! ભીમના બચાવમા ંઆપ Jુ ંકહો છો ? 

�ીlૃ&ણ : ભીમે ? ક#ુk એ માર� �ેરણા3ુ ંજ પvરણામ હR ુ.ં ભર� રાજસભામા ંDુયLધને Dુ:શાસનને Tૌપદ�ના ચીર ખqચવાની Dુરાyા કર�. 

પોતાના લg|ુાતાઓની પiની હોવા છતા ંએને પોતાની જઘંા પર બેસવા આહવાન ક#ુk. આય�નાર�3ુ ંઆFુ ંઘોર અપમાન કરનાર Jુ ં

દંડને પા* ન હતો ? 

�યાયાધીશ : (વક�લને) િમ. જોશી �ીlૃ&ણના <ટAટમે�ટ pગે આપને કાઈં કહAF ુ ંછે ? 

િમ.જોશી : નો યોર ઓનર ! ભગવાન �ીlૃ&ણની <પ&ટતામા ંરહAલા ભારોભાર સiયનો <વીકાર કmંુ _ં. પણ અદાલત ર] આપે તો 

જનસાધારણના vહતમા ંએમને કAટલાક �oો eછૂવા છે ! 

�યાયાધીશ : આ Jભુ કાય� માટA અદાલત તમને સહષ� ર] આપે છે. 

િમ.જોશી : (�ીlૃ&ણના અવાજની vદશામા ંજોઈ) �6 ુ! વક�લ તર�કA મારાથી કોઈ અિવવેક થયો હોય તો માફ કરશો. હવે એક 

સામા�ય માનવી તર�કA આપને �o કmંુ _ ંકA આપનો eનુ¡�મ }ારA થશે ? (નેપ�યમા ંયદા યદા હ�….3ુ ંગાન.) 

�ીlૃ&ણ : (hલોક eરૂો થયા બાદ) મq ગીતામા ંક�ુ ંજ છે કA �યારA �યારA ધમ�નો ;ય થાય છે, પાપીઓના પાપોની મયા�દા લોપાઈ 

]ય છે iયારA fુ ંઅવતાર ધારણ કmંુ _.ં પરંR ુજગત મને ઓળખવામા ંિવલબં કરA છે. fુ ંઈ\ ુબનીને આCયો તો તમે મને કાટંાળો 

તાજ પહAરાવી વધ<તભં પર લટકાવી દ�ધો ! ગાધંી બનીને આCયો તો ગોળ�ઓથી વ�ધી ના�યો ! Jુ ંએ vદCયાiમાઓમા ંમારો pશ ન 

હતો ? 

િમ. જોશી : �6 ુ! હવે છેxલો સવાલ. e�ૃવી પર Cયાપેલા આ િવષમય વાતાવરણનો pત કયારA આવશે ? 

�ીlૃ&ણ : કોઈ પણ �કાર3ુ ંવાતાવરણ માનવસ¢¡ત જ હોય છે. પણ એક વાત <પ&ટ છે. Dુ&કમ�3ુ ંફળ ગમે તેવા માધંાતાને પણ 

ભોગવFુ ંજ પડA છે. પછ� એ *ેતા#ગુનો રાવણ હોય, rાપરના કંસ કA DુયLધન હોય કA પછ� સા�ંતકાળનો કોઈ સHાધાર� નેતા ! 

દ�ન-દ0લતોની અને અભાવX<તોની અવહAલના એ માર� જ અવહAલના છે. fુ ંજ એમને એમના અિધકારોની eનુ�ા��sત માટA �ેvરત 

કmંુ _,ં કvટબ@ કmંુ _.ં એમની Sતૃ ચેતનાઓને eનુ]�^તૃ કmંુ _.ં પvરણામે સ]�ય છે નવી �ાિંત ! રચાય છે નવો ઈિતહાસ ! બસ, 

આજ ર�તે fુ ંeનુ¡�મ પાSુ ં_ ં! 

િમ. જોશી : (�યાયાધીશને) થqક # ુિમ લોડ� ! ભગવાન �ીlૃ&ણને મારA હવે કાઈં eછૂFુ ંનથી. માર� તમામ શકંાઓ3ુ ંસમાધાન થઈ 

ગ#ુ ંછે. 

�યાયાધીશ : (નIધ ટપકાવતા)ં અદાલત ભગવાન �ીlૃ&ણની તક�સગંત દલીલોને XાU રાખે છે અને *ણેય આરોપીઓને િનદLષ 

]હAર કરA છે. તેમ જ માનeવૂ�ક જવા દAવાનો fકુમ કરA છે. ભગવાન �ીlૃ&ણને પણ સ�માનeવૂ�ક જવા નc અ3રુોધ કરA છે. 

અદાલતની આજની કાય�વાહ� eણૂ� થાય છે. 

(�યાયાધીશ <વ<થાને ઊભા થાય છે. પાડંવો lૃતyભાવે એમને �ણામ કરA છે. સવ{ મચં પરથી નેપ�ય તરફ ગિત કરA છે. િસતારના 

<વરો સાથે ધીમે ધીમે પડદો પડA છે.) 

[સમાsત] 

 


