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(શેર� નાટક) 

(આ નાટક ભજવતા પહ�લા લેખકને �ણ કરવી એ તે ુ ંસૌજ�ય છે) 

&થળ: �હ�ર બાગ 

પા,ો: એક પાગલ, ગાધંી/ના ,ણ વાદંરા, બે 1ય23ત અને ના ુ ંબાળક. 

(એક પાગલ 5ેડ ખાતા-ંખાતા ંઅને ગીત ગાતા 7કુા બાગમા ં9વેશે છે.) 

પાગલ : હ:ઠો પે સ<ચાઈ રહ�તી હ>, જહા ં ?દલમે સફાઈ રહ�તી હ>, હમ ઉસ દ�શક� વાસી હ>, હમ ઉસ દ�શક� 

વાસી હ>, Bજસ દ�શમે ગગંા બહ�તી હ>. 

(પાના ંરમતી બ ે1ય23ત પાગલને જોઈ હસે છે. પાનની િપચકાર� માર� કહ� છે, સાDલો, પાગલ લાગે છે. ફર� 

પાના ંરમવા લાગ,ે અને ફર� પેલો પાગલ ગાય છે.) 

પાગલ : મહ�મા ં જો હમારા હોતા હ>, વો �નસે Eયારા હોતા હ>… (પાના ં રમતી 1ય23તને ઉFેશીને કહ�) 

સીસ… લ,ે 5ેડ ખાGુ ંછે. પાનામંાથંી Hાર�ય પાI ઉJુ ંન?હ થાય. લ,ે 5ેડ ખા ! 

1ય23ત-૧ : સાલો, પાગલ છે ક� ! રાજકMરૂનો આિશક ! 

1ય23ત-૨ : અર�, છોડ યાર, Pુ ંતાર� પા ુ ંઉતર ! આ તો �હ�ર બાગ છે, એમા ંરાજકારણી પણ આવે અને 

રાજકMરૂનો આિશક પણ આવે. બોલ Qુ ંઉતયR…? 

1ય23ત-૧ : ફલાવરનો એSો ! 

પાગલ : હાહહાહાહાહાહા, ફલાવરનો એSો ? આ બાગમા ંતને Hાય એકાદ Tલાવર દ�ખાય છે ? અર� ઝાડવા 

જ નથી દ�ખાતા તો Tલાવર Hાથંી દ�ખાવાના? માટ� કાળ�નો એSો બોલ, કાળ�નો ! લે 5ેડ ખા ! 

1ય23ત-૧ : એઈઈ પાગલ, બકબક કરGુ ંહોય તો Vટ અહWથી. 

પાગલ : (હસે છે) વાહ…! વાહ Xુિનયા બનાને વાલે વાહ…! (ગાય છે) 

Xુિનયા બનાને વાલે, Hા તેર� મનમY સમાઈ, 

કાહ� કો Xુિનયા બનાઈ Pનેુ કાહ� કો Xુિનયા બનાઈ. 
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વાહ, ગજબની Xુિનયા બનાવી છે 9J ુતY ? સZયને લોકો બકબક માને છે. ફાટ�લા ંસાઈલ�સરનો અવાજ, 

નેતાના નઠારા ભાષણો અને મોટર-ખટારાના ભ: ભ: સહન કર� છે, અને સાચી વાતને બકવાસ માને છે ! લે 

5ેડ ખા, \]ુ^ આવશે. 

1ય23ત-૧ : ચાલ યાર, આ પાગલ આપણને રમવા ન?હ દ�. કોઈ શાતં જ_યાએ જઈને બેસીએ. 

પાગલ : (તાલી પાડતા)ં અર� ઓ પાગલ, શાતં જ_યા આ જ છે, એટલે તો `ુ ંઅહ� આ1યો. અને તમે તો 

શાિંતથી ભાગવાની વાત કરો છો. �વ… તમને શાિંત મળે તો સરનાaુ ંમોકલજો. (ગાય છે) હમ ઉસ દ�શક� 

વાસી હ>, Bજસ દ�શમે ગગંા બહતી હ>. 

(ગાતા ગાતા આગળ �ય છે, અને એક ઝાડ નીચ ેઉભો રહ� છે Zયા ંએને વાદંરાઓનો અવાજ સભંળાય છે, 

પણ એ દ�ખાતા નથી.) 

વાદંરા : માણસ, એ માણસ ! 

પાગલ : કોણ ? કોણે મને માણસ કહ�ને બોલા1યો ? Hાથંી બોલો છો ? 

વાદંરા : ચાલ નાટક ન કર, ઉપર જો, છેક ઉપર ન?હ, ઝાડ ઉપર જો. P ુ ંb ુ ંcા^ કર� છે એ Mવૂdજો બોલે 

છે. 

પાગલ : ઓહ… સમ�ય એGુ ંકંઈક બોલો ! કોણ Mવૂdજો ? 

વાદંરા : અમે માણસ હતા. તમાર� &વ<છદંતાનો સવdનાશ થશે પછ�, ફર� આવતીકાલે માણસ થવાના છે, 

આ Mfૃવી ઉપર શાસન કરવાના છે. 

પાગલ : શટઅપ ! `ુ ંકોણ g ંતે �ણો છો ? 

વાદંરા : હા, Pુ ંઅમાર� 7ધુર�લી આGિૃh છે. અને અમે તારા Mવૂdજ, વાદંરા ! અમાર� હ/ M ૂછંડ� છે, અને 

તાર� કાળiમે ઘસાઈ ગઈ છે. 

પાગલ : હા, હા, હા, હા ! એટલે ક� તમે વાદંરાઓ છો ? 

વાદંરા : એમા ંP ુ ંહસે છે Qુ,ં aખૂd ? 

પાગલ : એટલા માટ� ક� વાદંરા તે વળ� બોલતા હશે ? 

વાદંરા : ક�મ ના ંબોલીએ ? અમે ગાધંી/ના ,ણ વાદંરા છ�એ ? મહાZમા ગાધંી ુ ંનામ તો સાભંklુ ંછે ને ? 
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પાગલ : ઓહ, પણ તમે Hા છો ? `ુ ંમહાZમા ગાધંી નથી તો Qુ ંથlુ ં? માર� ન/ક આવો દો&ત ! મને 

આનદં થશે. 

(,ણયે વાદંરા ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતર�, પાગલની ફરતે ફર� ગાય છે ) 

રામ તેર� ગગંા મૈલી હો ગઈ, પાપીઓક� પાપ ધોતે ધોતે.. 

પાગલ : ઓહ…&ટોપ ઈટ..!! તમે ગાધંી/ના ,ણ વાદંરા નથી, તમે આજના ‘ઈ?ડયટ’ બોnના ંબ\ચૂકો 

છો…!!! 

વાદંરા : ના, અમે બ\ચૂકો નથી… િવવેચકો છ�એ.અને ગાધંીના ંજ વાનરો છે. 

પાગલ : તમે ઢ:ગીઓ છો. તમને ખબર છે, ગાધંી/ના ,ણ વાનરો પૈક� એક pખ બધં રાખતો, એક કાન 

બધં રાખતો અને એક……….. 

વાદંર-૨ : મો બધં રાખતો તે વાદંર `ુ ંg ં! 

પાગલ : પણ P ુ ંતો બોલે છે ? 

વાદંર-૨ : બોDયો ન?હ, તેથી તો બqુ ંબેહાલ થઇ ગlુ ં! ગાધંી lગુમા ંજગંલો હતા, આb દંગલો છે ! 

વાદંર-૧ : તને ખબર છે પાગલ, માર� pખો બધં હતી, છતા ંપયાdવરણની 9ોપટs અકબધં રહ�તી. અને 

આb pખ ખોલીને જોI g ંતો tબનખેતીના જગંલો… 

વાદંર-૩ : હ�, પાગલ, મારા તો બનેં કાન બધં હતા. કોયલનો ટ`કુો.. અને ક\તુરો ુ ંv ૂv ૂv ૂસાભંળવા ુ ં

મારા નસીબમા ં ન હP ુ.ં મે મા, કોયલોની કાળાશ અને ક\તૂરો ુ ં ભોળપણ જોlુ ં હP ુ,ં અને આb કાન 

ખોલીને સાભંwં g,ં તો મને સભંળાય છે, મા, માણસો ુ ં`ુ ં`ુ ં`ુ ં`ુ ં! 

પાગલ : વાહ…વાનરરાજ વાહ ! તમે 5ેડ વગર પણ ક�ટલા \]ુ^શાળ� છો ? `ુ ંઆજ વાત કહ�વા ગયો, અને 

લોકોએ મને પાગલમા ંઠ�ર1યો. અમે તો માણસ બનીને cી રામના અ યુાયી ન?હ બની શHા પણ તમે તો 

પવન M,ુ હ મુાનના ભ3ત નીકkયા એટલે તમે ગાતા હતા ક�, ‘રામ તેર� ગગંા મૈલી હો ગઈ, 

બરાબરને..??? 

વાદંરા : હા. પાગલ ! 9Xૂષણથી મા, ગગંા જ ન?હ, ગગંો,ીની ગોદ પણ મેલી થઇ ગઈ છે. 

પાગલ : વાનરરાજ, ગગંા તો પિવ, છે. એની ગોદમા ંમમતાના 9વાહને બદલે મડદા અને ક�િમકલનો 

9વાહ વહ� છે, એ ` ુ�xુ ંg.ં િનમdળ અને િનઝdર પાણીના વહ�તા ઝરણાની વાત હવે પર�વાતાd બની ગઈ 

છે, એ પણ `ુ ં`ુ ં�xુ ંg.ં પણ એ તો કહો, મહાZમા ગાધંી ગયા પછ� તમે Hા ંઅલોપ થઇ ગયા હતા ? 
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વાદંરા : P ુ ં5ેડ ખાઈને બ?ેર&ટર bવી દલીલ ન કર. અમે તો અહW જ છ�એ. આ એ જ જગંલ છે yયા ં

અમારા Mવૂdજો જ�zયા, પણ ‘નોન એ{ીકDચર’ના રાnસે અમાર� આ જ�મJમૂીને 7કૂ� વર�યાળ� બનાવી 

દ�ધી. અમે તો છે Zયાને Zયા ંજ જગંલમા ંછ�એ પણ Pુ ંતારા ભાઈભા|ુંથી વહ}ચાતો વહ}ચાતો જગંલ 7ધુી 

આવી ગયો. 

પાગલ : અને…..તમે મહાZમા ગાધંી/ના ંિવ~ા7 ુવાદંર હોવા છતા ંતમે આ બq ુજોયા કlુ�. એટલ ેતમે તો 

માણસ કરતા ંપણ વધાર� જવાબદાર છો. 

વાદંર-૧; માર� તો pખ બધં હતી, માણસ…! મને તો ખબર જ નથી ક� આ િનકંદન કોણ કર� ગlુ ં? 

પાગલ : P ુ ંતો છટકવાની વાત કર� છે…. તારા કાન અને તા�ંુ મો Hા ંબધં હP ુ ં? પnીઓનો ?કલ?કલાટ, 

9ાણીઓનો ખીલખીલાટ અને હવાની લહ�રખી બધં થઇ ગઈ તો તેની તને અ Jુિૂત તો થઇ હશેને એ વેળા 

? Pુ ંબોલી તો શHો હોત ને ? 

વાદંર-૨ : ખોટ� દલીલ ન કર પાગલ ! એ બોDયો હોત તો પણ Qુ ંફરક પડવાનો હતો ? મારા કાન બધં 

હતા, અને ,ી� ુ ંમો બધં હP ુ.ં એ સાભંળ� શHો હોત તો બોલી ના શHો હોત ! 

પાગલ : વાનરરાજ ! તમે ઉપકાર અને અપકાર િવષે કંઈ �ણો છો ? 

વાદંરા : પાગલ, તને ખબર છે ક� અમે વાદંરા છ�એ, છતા ંઆવા અઘરા સવાલ ક�મ Mછેૂ છે ? Pુ ંજ કહ�, આ 

બનેં કઈ બલા છે ? 

પાગલ : Jતૂકાળ અને વતdમાનકાળ !! 

વાદંરા : એટલે ? 

પાગલ : ‘\રુા મત મત 7નુો, \રુા મત બોલો, \રુા મત દ�ખો’ આ તમાર� જ a�ુા હતી ને ? b ઉપકાર� 

a�ુા હતી, એટલે એ તમારો Jતૂકાળ હતો અને ગાધંી/ના િવ~ા7 ુવાદંરા થઈને pખ આડા કાન રાખી 

a ૂગંા ર�ા એ તમાર� અપકાર� a�ુા અને વતdમાન કાળ છે. 

વાદંર-૨ : ઢ:ગી ! તારા પાપના દોષ P ુ ંઅમારા પર નાખં ેછે ? પયાdવરણની �ળવણીમા ંતા�ંુ અtભયાન 

ક�ટ�ુ ં? મા, સભા=સરઘસ અને પો&ટર bટ�ુ ંજ ? તા�ંુ તો મગજ 7ુ̂ ા ં�Dુ� ુહP ુ,ં છતા ંિનકંદન નીકળ� 

ગlુ ં? 

વાદંર-૧ : આ િસમે�ટ કો�i�ટના ંજગંલ કોને ઉભા ંકયાd ? (બધા ં: માણસ�તે) 

વાદંર-૨ : Gnૃો કાપીને વૈતાળ કોણે ઉભા ંકયાd ? (બધા ં: માણસ�તે) 
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વાદંર-૩ : ધરતીમા ંિછ�ો પાડ� પાણી કોણે ખY<યા ? (બધા ં: માણસ�તે) 

બધા ંવાદંરા : જગંલ તોડ� શહ�ર કોણ ેઉભા ંકયાd ? (માણસ�તે – માણસ�તે) 

વાદંર-૧ : તા�ંુ ગૌરવ તY જ �મુા1lુ ંછે…… 

વાદર-૨ : નદંનવન ધરતી ુ ંિનકંદન તY જ કાઢ� ુ ંછે, P ુaખૂd છે, પાગલ છે ! 

વાદંર-૩ : �ગારવાl ુકાઢ� કાઢ�ને અમારો 9ાણવાl ુતY જ �ટં1યો છે ! 

વાદંર-૧ : P ુ ં&વાથ� છે. મનીમે?ક�ગ મશીન છે. 

વાદંર-૨ : P ુ ં રોગી છે… Pુ ં ઢ:ગી છે… Pુ ંભોગી છે…. Pુ…ં ��ટ છે… Pુ…ં. Xુરાચાર� છે… Pુ…ં Pુ…ં.. 

Pુ…ં.. Pુ…ં… 

પાગલ : ઓહ….. &ટોપ ઈટ….! &ટોપ……ઈટ !! &ટોપ….. ઈટ !!! (પાગલ ચSર ખાઈને ઢળ� પડ� છે, 

અને બેહોશ થઇ �ય છે. થોડ�વાર બqુ ંજ શાતં. બધા ંવાદંરા એક સાથે ભેગા મળ�, હાથ ઉપર કર� 9ાથdના 

કરતા ંબોલે છે) 

હ�…9J ુ! અમે એ નથી �ણતા ક�, અમાર� Qુ ંકરવા ુ ંછે? પણ અમે એટ�ુ ંજ�ર �ણીએ છ�એ ક� અમને 

અમા�ંુ જગંલ પાg ંજોઈએ છે. અમાર� વનરાઈ પાછ� આપ. Qુ̂  હવા પાછ� આપ, વનરાજનો અવાજ અને 

9ાણીઓનો તરખાટ પાછો આપ, પnીઓનો કલરવ અને ઝરણાઓનો અવાજ પાછો આપ, અને આમની bમ 

ઢળ� પડ�લી જનતાને મહાZમા ગાધંીનો અવાજ પાછો આપ.) 

પાગલ : (કળ વળતા ંધીર� ધીર� બેઠો થાય છે) દો&તો, મને લાગ ેછે ક� `ુ ંહવે ખર�ખર પાગલ થઇ જઈશ. 

બધા ંવાદંરા : એટલે Qુ ંP ુ ંપાગલ નથી ? 

પાગલ : ના દો&ત ! `ુ ંતો પયાdવરણનો અ�યાપક g.ં પયાdવરણની આ Xુદdશા જોઇને `ુ ંપાગલ થઇ ગયો 

હતો. પણ `ુ ંપાગલ નથી, દો&ત. `ુ ંતો તમાર� bમ પયાdવરણ 9ેમી g.ં પણ પયાdવરણ બચાવોના ંઘાટંા 

પાડ� પાડ�ને મY માર� આવી દશા કર� aકૂ� છે. અને લોકોએ મને પાગલ ઠ�રવી દ�ધો. છતા ં`ુ ંબોલતો ર�ો, 

પણ માર� વાત સાભંળે કોણ ? 

બધા ંવાદંરા : ગભરા ન?હ દો&ત ! તાર� વાત હવે અમે સાભંળQુ.ં હવે P ુ ંએકલો નથી. આપણ ેભગેા મળ�ને 

આ ધરતી નવપDલિવત કર�Qુ.ં અને માણસને સાચો રાહ બતાવીQુ ં! બોલો અમાર� Qુ ંકરવા ુ ંછે ? 
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પાગલ : (બધા ંવાદંરાઓને ભેટ� છે અને કહ� છે ) તમાર� ફર� પેલી ગાધંી/વાળ� a�ુામા ંઆવવા ુ ં છે, 

(વાદંર ૧ને) હવે તાર�તાર� pખ બધં નથી રાખવાની, પણ �Dુલી રાખવાની છે, અને Gnૃો ુ ં છેદન ન?હ 

થાય તે જોવા ુ ંછે. 

વાદંર-૨ : અને માર� ? 

પાગલ : તાર� તારા કાન �Dુલા રાખી ઝરણાઓ – પnીઓ – 9ાણીઓ અને હવાના મદંમદં અવાજો 

સાભંળવાના, એને 9ેમ કર�ને તાર� આ�ુબા�ુમા ંવસાવવાના. 

વાદંર-૩ : અને.. માર� Qુ ં કરવા ુ ં તે મને સમ�ઈ ગlુ.ં માર� સમય સમયે બોલતા રહ� જગતને �ગPુ ં

રાખવા ુ ંછે. 

પાગલ : હા દો&ત ! P ુ ંજ તો આ પયાdવરણનો સાચો સ,ંી છે. ચાલો ચેર�ટ� બીગ�સ એટ હોમ. આપણ ે

આપણા જ ઘરથી શ�આત કર�એ. ધરતીને નદંનવન બનાવી, ગામડ� – ગામડા ગો�ુળ�યા બનાવીએ. 

વાદંર-૧ : આ ભારતને એની સોનેર� સવાર પાછ� આપીએ. 

વાદંર-૨ : આ ભારતને રtળયામણી સાજં પાછ� આપીએ. 

વાદંર-૩ : આ ભારતના 9Zયેક 9ાણી અને માણસ &વ<છ હવામા ં નWદર માણી શક� એવી રાત પાછ� 

આપીએ. બોલો મેરા ભારત મહાન. 

બધા ંવાદંરા : (ગાય છે) જહા ંડાલ ડાલ પર સોનેક� ચીડ�યા કરતી હ> બસેરા….. વો ભારત દ�શ હ> મેરા, વો 

ભારત દ�શ હ> મેરા. 

(હાથમા ંિ,રંગો ઝડંો લઈને એક બાળક ?કસાનના પ?રવેષમા ં9વેશે છે અને ગાય છે) 

જય ભારતી….. જય ભારતી 

જય ભારતી….. જય ભારતી 

ના ુ ંબાળક : ભારત માતા ક� (બધા ંએક સાથે) જય ! 

- રમેશ ચાપંાનેર� 

‘પયાdવરણ અને તેની �ળવણી’ ના િવષયને ક���મા ંરાખીને લખાયેલ આ બાળનાટક સરળ પરંP ુસબળ 

છે, &પ�ટ સદં�શ અને છતાયં નાટકના ક���વત� િવચારને �યાનમા ં રાખીને લખાયેલ સવંાદો – િવચારો 

સાથેની આ �ૃિત આજના સમય માટ� એક આદશd બાળનાટક છે. અnરનાદને આ �ૃિત પાઠવવા અને 9&Pતુ 

કરવાની તક આપવા બદલ cી રમેશભાઈ ચાપંાનેર�નો �બૂ �બૂ આભાર તથા Qભુકામનાઓ. 

 


