
બગલાનને આવુ ંગભે ખરંુ? 

 
એક ભોટંુ ગાભ શત ુ,ં એની ઉત્તય તયપ ભશળેનુ ંઘય અને એની ળાા. લચ્ચે ભોટંુ 

ભેદાન શત ુ ંજેભા ંગાભના રગબગ ફધા છોકયાઓ ક્રિકેટ, ગગલ્રી-દંડા અને ફૂટફૉર જેલી 
યભતો યભતા, કોઈલાય ત્મા ંવબાઓ ણ થતી અને કોઈ ભોટા કામયિભો ણ થતા.  

ભશળેના ઘયની દીલારની ફશાયની ફાજુભા ંશાયફધં વકૃ્ષો શતા.ં એભા ંભોટા વલળા 
રીભડા ઉય કાગડીનો ભાો શતો. એભા ંએનુ ંફચ્ચુ ંણ શત ુ.ં એટરે ત્મા ંકાગડી યશતેી 
શતી. ઘણીલાય અન્મ કાગડાઓ ણ, ત્મા ંફીજંા ક્ષીઓની જેભ આલી કા...કા...કા... જેલો 
અલાજ કયતા. ક્રયણાભે ભશળેને એભ રાગતુ ંકે આ કાગડાઓ ભને બણલાભા ંખરેર 
શંચાડે છે એટરે ભશળેે જે કંઈ શાથભા ંઆવ્યુ ંતે રઈ ક્ષીઓ તયપ ઊંચે પંકતો, આભ 
લાયંલાય થલાથી કાગડી ભશળેના લતયનથી કંટાી ગઈ શતી.  

એક ક્રદલવ કાગડીને એલો વલચાય આવ્મો કે આ છોકયો ભને શયેાન કયી યહ્યો છે તો 
ભાયે કોને કશવે ુ ં? છી એને થયુ ંકે એ જે ળાાભા ંજામ છે, ત્મા ંએના વાશફેને જઈ જાણ 
કરંુ તો ? 

ફીજે ક્રદલવે દવેક લાગે ભશળે ળાાએ જલા નીકે છે એથી એ કમા લગયભા ંજામ 
છે એનુ ંધ્માન એ કાગડીએ યાખ્યુ ંઅને ળાા ળરૂ થલાનો ફેર લાગ્મો. પ્રાથયના યૂી થઈ, 
શાજયી ણ રેલાઈ ગઈ અને છી જ્માયે વાશફે લગયના વલદ્યાથીઓને ોતાનો ગજુયાતી 
વલમ ળીખલલા ઊબા થમા અને ળીખલલાનુ ંળરૂ કયુ ંકે તયત જ ેરી કાગડી ભશળે ફેઠો 
શતો એ લગયની ફાયી ાવે જઈ કા.... કા.... કા....કયલા રાગી. ફધાનુ ંધ્માન ત્મા ંગયુ.ં 
થોડીલાય છી એ કાગડીએ પયી ત્મા ંજ કા.... કા.... કા..... કયલાનુ ંળરૂ કયુ.ં કેટરાક  
વલદ્યાથીઓ તો કાગડીને ભાયલા ઊબા થમા, તો વાશફેે તેઓને એભ ન કયલા જણાવ્યુ.ં 



વાશફેે કહ્યુ ંકે કેભ લાયંલાય ખરેર શંચાડે છે? “જા બાગી જા, ” છતા ંકાગડીએ ફોરલાનુ ં
ચાલ ુજ યાખ્યુ.ં વાશફેે કંટાીને કાગડીને છૂયુ ંકે શુ ંછે તાયે? કેભ આજે આભ યેળાન કયે 
છે?  

કાગડીએ જલાફ આપ્મો કે વાશફે, આના લગયભા ંશરેી ાટરી ઉય ફેઠો એ 
ભશળે, ભને વતત શયેાન કયે છે. લાત એભ છે કે ભાયો ભાો એના ઘય ાવેના ઝાડ ઉય 
છે, એભા ંભારંુ ફચ્ચુ ંણ છે. ક્યાયેક અન્મ ક્ષીઓ ભાયા ભાા ઉય હુભરો કયે છે ત્માયે 
ભાયે તેઓને અલાજ કયી બગાડલા ડે છે. લી ક્યાયેક ઓખીતા ંભલા આલે છે ત્માયે 
અલાજ કયી સ્લાગત કરંુ છંુ અને એ લખતે એઓ ણ અલાજ કયી પ્રવતબાલ આે છે એભા ં
ભશળેનુ ંજામ છે શુ?ં એ ભને જે-તે પંકી ભાયલા અને બગાડલા પ્રમત્ન કમાં કયે છે. ફાજુના 
ભેદાનભા ંછોકયાઓ વતત આખો ક્રદલવ અલાજ કમાય જ કયે છે તો એઓને ભશળે કેભ કાઈં 
કશતેો નથી ? એટરે હું અશં આલીને આને ફધા લચ્ચે જાણ કરંુ છંુ કે એને કશો કે ભને 
યેળાન ન કયે. જેથી ભારંુ ફાક વરાભત યશ.ે આને તપરીપ ડી એ ફદર ભાપી ભાગુ ં
છંુ.  

વાશફેે તયત જ ભશળેને ઊબો કયીને છૂયુ ંકે “શુ ંઆ ફાફત વાચી છે? ” ભશળેે 
જલાફ આપ્મો કે વાશફે, એઓ ગભે તે કયતા ંશોમ ણ એભના જલાફથી ભાયા અભ્માવભા ં
વતત ખરેર શંચે છે. એટરે હું એને ઉડાડી મકૂલા પ્રમત્ન કરંુ છંુ. 

જો ભશળે, વલય શ-ુક્ષીઓ અને પ્રકૃવત આણી ભાપક એક જ કુદયતનુ ંવર્જન છે. 
એ યીતે આણે અંદયોઅંદય કોઈને ણ કોઈ પ્રકાયે ખરેર ન જ શંચાડામ. પ્રકૃવત એટરે 
લનસ્વત જે ચારી કે ફોરી ળકતી જ નથી. શ-ુક્ષીઓ ણ, આણી ભાપક જે-તે ફોરી 
કે વલચાયી ળકતા ંનથી તેભજ અન્મ ફાફતોભા ંણ આણી ભાપક શ-ુક્ષી, લનસ્વત કે 
પ્રકૃવત વલકાવળીર નથી, તો ણ તે ફધા ંઆણને કેટલુ ંફધુ ંઆે છે એ ત ુ ંજાણે છે? 
શરેા ંતો એ આણને વશનળીરતા, વભત્રતા, યોકાય અને સ્લાશ્રમ જેલા ઉભદા ગણુો 
વલળે ોતાના ંજીલન દ્વાયા ળીખલે છે. આણે એભને ભાયીએ, ઘા કયીએ, કાીએ કે 
વતયસ્કાયીએ તો ણ એ આણને કશુ ંજ કયતા ંનથી અને ઉયથી છામંો, રાકડંુ, પ, ફૂર, 
સગુધં લગેયે જીલનના અંત સધુી આે છે. શઓુ ણ દૂધ આે છે. બાય ખંચે છે, બાય 
ઊંચકે છે. ક્ષીઓ ણ એભના ંસુદંયતા, ટહુકો, નતૃ્મ અને કરયલથી આણને આનદં આે 
છે, છતા ંણ એ આણી ાવેથી કશુ ંજ જાતે ભાગતા ંનથી. તેઓ કેટરા ંસ્લભાની છે. શુ ં
આણે ફદરાભા ંએભને ક્શુ ંઆીએ છીએ ખયા ં? કેટરા ંસ્લાથી છીએ આણે ? 

શ ુઆણે આલા યોકાયી જીલોને ગભે તે યીતે નકુવાન શંચાડીશુ ં? તેભને 
ભાયીશુ ં? આવુ ંઆણને ળોબે છે ? વારંુ રાગે છે ? આવુ ંબગલાનને ગભતુ ંશળે ખરંુ ?  



ભશળે તયત જ લગયભા ંઊબો થામ છે અને આખા લગય વભક્ષ કાગડીને કશ ેછે કે શલે 
આવુ ંક્યાયેમ નશં થામ. આ વૌ ડોળી તયીકે પાલે ત્મા ંસધુી યશી ળકે છો. જે થયુ ંતે 
અજાણતા ંજ ભાયાથી થયુ ંછે, એ ફદર હૃદમલૂયક ભાપી ભાગુ ંછંુ. 

કાગડી ણ ત્માય ફાદ લગય વભક્ષ વાશફેનો અને ભશળેનો આબાય ભાની ોતાના 
ભાા તયપ ઊડી ગઈ. 
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