
પરભકુાકા 

પરભકુાકા યાત્રાએ ચાલ્યા. ખભે નાાંખ્યો મોટો થેલો. થેલામાાં એક જોડ કપડાાં, ડડલ લછૂવાનો 
રૂમાલ, દોરી અને લોટો. ગામ વચ્ચેથી ચાલ્યા જાય છે. થોડાાંક ટીખળી છોકરાાંએ દાઢી વધેલા આ 
ઘરડાકાકાને જોઈ કાાંકરીચાળો કરવાની શરૂઆત કરી. કાકા મ ૂાંઝાયા. નાનાાં ભલૂકાાં અક્કલનાાં અધરૂાાં 
– માળાં શુાં કરવુાં અને શુાં ન કરવુાં ? કાકાએ ખડખડાટ હસવા માાંડ્ુાં. તેમનુાં અટ્ટહાસ્ય સાાંભળી છોકરાાં 
થોડુાંક તો ડરી ગયાાં, પણ સાથે તેઓ પણ હસવા લાગયાાં. કાકાએ ઈશારો કરી બધાાંને બોલાવયાાં. એક 
ઝાડ નીચે બધાાંને બેસાડી વચ્ચે એ બેઠાાં. છોકરાાંને તો મજા પડી. એક છોકરો મોંમાાં ચોકલેટ 
ચાવતાાં ચાવતાાં બોલ્યો, “કાકા આ થેલામાાં શુાં છે ?” “એમાાં તો મારી ઘરવખરી છે.” કાકાએ કહ્ુાં. ફરી 
પેલાએ પછૂય ુ– “ઘરવખરી એટલે?” એટલ ે“ઘર ચલાવવા માટે જે સાધનો જોઇએ તે” કાકાએ કહ્ુાં. 
ફરી ખણૂામાાં બેઠેલા એક છોકરાએ પછૂયુાં – “કાકા ઘર તો કેવી રીતે ચાલે. તે તો નનજીવ છે. સજીવો 
જ ચાલી શકે, મોટાાં થઈ શકે.” બેટા ઘર ચલાવવુાં એટલે આપણે ચાલીએ છીએ તેમ નહીં, પણ 
આપણે જીવવા માટે જે જે વસ્તઓુ જોઈએ એ ઘરવખરી અને ઘરવખરી ઘરમાાં હોય એટલે આપણે 
આપણી દૈનાંડદન બધી ડિયાઓ સહલેાઈથી કરી 
શકીએ.  

જુઓ, રાત્રે તમારે સવૂ ુાં પડે છે ને ? તેના માટે 
પથારી, ઓઢવા માટે ચાદર વગેરે, વાાંચવા 
માટે પસુ્તકો, પસુ્તકો ભરવા માટે થેલો, સવારે 
ઊઠો એટલે પાણી, દૂધ, દાંતમાંજન, દૂધ 
ગરમ કરવા ચલૂો, ચલૂો સળગાવવા 
દીવાસળી... વગેરે વગેરે. તમે નવચારો. એક 

ડદવસ સવારે ઊઠીને સાાંજે સઈૂ જાઓ છો તે 
દરમ્યાન ઘરમાાં તમે કઈ કઈ ડિયાઓ કરો છો 
? અને એ બધી ડિયાઓ માટે તમારે શુાં 
શુાં જોઈએ છે ? એ જ રીતે મોટેરાાંઓની 
જરૂડરયાતો અલગ હોય એટલે તેમને 
એમની જરૂડરયાત પરૂી કરવાની વસ્તઓુ 
અન ેવયવસ્થા જોઈએ. હવે તમને સમજાયુાં કે 
ઘરવખરી એટલે... તો આ થેલામાાં મારી 
ઘરવખરી છે.” “બતાવોને કાકા, બતાવોને કાકા”... બધાાં છોકરાાં એક સાથે બોલી ઊઠયાાં. કાકાએ 
વચ્ચોવચ થેલો ખાલી કયો. કપડાાં જોઈને કોઈને નવાઈ ન લાગી, પણ દોરી લોટો જોઈને નવાઈ 
લાગી. એક જણે પછૂયુાં પણ ખરુાં. “કાકા, આ દોરી લોટો કેમ લીધો છે ?” “પાણી માટે.” “પાણીનાાં તો 
પાઉચ મળે છે ને.” દીકરાઓ તમને તમારી તાંદુરસ્તી માટે જરાય ચચિંતા નથી. પેલો જોને હજુ 
ચોકલેટ ખાઈ રહ્યો છે. વધ ુચોકલેટ ખાવાથી દાાંતમાાં સડો થાય અને ધીમે ધીમે દાાંત પડવા લાગે 
અને પેલુાં પાઉચનુાં પાણી ! તમને ખબર છે કે તે પાણી તમારા પાઉચમાાં કયારે ભરાયુાં હશે ? એવુાં 
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પાણી પણ શરીરને ભનવષ્યે નકુસાન જ કરે ને ! આ લોટો છે. આપણુાં સાધન, સરસ અજવાળીને 
એમાાં કોઈના ઘરેથી પાણી માાંગી પીવામાાં વાાંધો શો ?” 

 

બધાાં છોકરાાં એકીટશે પરભકુાકા તરફ તાકી રહલેાાં અને પરભકુાકા કહ ેતેમાાં માથુાં હલાવી સાંમનત 
આપે જતાાં હતાાં. એવામાાં એક છોકરાની નજર થેલામાાંથી બહાર કાઢેલી વસ્તઓુમાાં પડેલી બે–ત્રણ 
સળેકડીઓ ઉપર ગઇ. કાકા વાત પરૂી કરે તયાાં તે બોલી ઉઠયો, “અને... કાકા બે–ત્રણ નાની નાની 
સોટીઓ શાના માટે ?” કાકાએ કહ્ુાં, “દીકરા, આ સોટીઓ નથી, દાતણ છે. બાવળનાાં દાતણ. તમે તો 
સવારે બ્રશ ઉપર ટયબૂમાાંથી સફેદ, લીલી, લાલ, વગેરે વગેરે પેસ્ટ કાઢીને દાાંત ઘસો છો ખરુાં ને ? 

પણ ભાઈ, હુાં તો દરરોજ આ દાતણ જ કરુાં છાં. તમે તો જાણો છો કે બાવળ, લીમડો, વડ જેવાાં 
વકૃ્ષોની આવી ઝીણી ડાળીઓથી દાાંત સાફ કરવાથી શુાં ફાયદો થાય ? 

 

તમે આવુાં દાતણ જેવુાં દાાંત વચ્ચે દબાવો એટલે તરત જ તમારાાં પેઢાાંમાાંથી રસ છૂટે અને એની 
સાથે જ દાાંતનાાં પોલાણોમાાં ભરાઈ રહલેા અનાજના કે ખાવાની કોઈ ચીજના રહલેા કણ બહાર 
આવી જાય. એટલે મોંની દુગંધ દૂર થઈ જાય. પછી જેમ જેમ તમે ચાવતા જાઓ તેમ તેમ મોં તો 
ચોંખ્ખુાં થયા કરે જ, પણ સાથે સાથે દાાંતને પણ કસરત મળે. દાાંત મજબતૂ બને. જુઓ...” એમ 
કહીને કાકાએ ચખસ્સામાાંથી અખરોટ કાઢયુાં ને બે દાઢ વચ્ચે મકૂયુાં. ‘ફટાક’ અવાજ આવયો અને 
અખરોટના ચાર-પાાંચ ટુકડા. કાકાએ વાતનુાં અનસુાંધાન કયુ.ં “જોયુાં ? આ ઉંમરે પણ મારા દાાંત કેવુાં 
કામ આપે છે ?” એમ કહીને બીજુ ાં અખરોટ બાજુમાાં બેઠેલા ૧૪-૧૫ વર્ષના મનુનયાને આપયુાં. તે 
સૌથી મોટો છોકરો હતો. “લે મનુનયા, આ અખરોટ તારુાં, પણ તારે મારી જેમ જ તોડવાનુાં.” મનુનયાએ 
હાથ લાંબાવી અખરોટ લઈ મોંમા મકૂી દબાવવાની કોનશશ કરી પણ દાઢ દુખવા આવી ગઈ, 

અખરોટ ન તટૂયુાં. બાકીનાાં છોકરાાંઓ જોઈ રહલેાાં. “કેમ, નથી તટૂત ુાં?” કાકાએ કહ્ુાં. મોટામાાં મોટા 
છોકરાથી અખરોટ ભાગી ન શકાયુાં, તેથી નાનાાં છોકરાાંઓ તો આશ્ચયષ પામી ગયા. 
 

“જોયુાં ને ? મનુનયો તોડી નથી શકતો. કાંઈ વાાંધો નડહ, તુાં તારી પાસે રાખ, મનુનયા. હવે સમજાય છે 
કે કુદરતે આપેલ વકૃ્ષો આપણને કેવી રીતે મદદગાર બને છે? તમે બ્રશ દાાંત પર અને પેઢાાં પર 

ઘસો છો તેથી તો કદાચ તમારા દાાંત વચ્ચે જગયા થઈ જશે અને પેઢાાં નીચે ઊતરતાાં જશે, આખર 
જતાાં દાાંત મળૂ બાજુથી ધીમે ધીમે ખલુ્લા થયા કરશે. જ્યારે આપણુાં દાતણ-અહા ! અને એમાાંય 
લીમડાનુાં હોય તો પછૂવુાં જ શુાં? તેનો કડવો રસ દાાંતનાાં પોલાણોમાાં ઘર કરી રહલેા બૅક્ટેડરયાનો 
નાશ કરી દે છે અને વડનુાં દાતણ તો દૂધવાળાં હોય છે. તેને ચાવવાથી પાયોડરયા જેવા રોગોમાાંથી 
મકુ્ક્ત મેળવી શકાય છે.” 

 

કાકાએ સામાન ભયો, ઊભા થયા અને કહ્ુાં, “આજે આટલુાં જ. ફરીને પાછો આવીશ તયારે ફરી 
મળીશુાં.” નમસ્તે કાકા, નમસ્તે કાકા - બધાાં છોકરાાં એકી સાથે બોલી ઊઠયાાં. 
 

“અનાંત” શકુ્લ  

 


