
મહનેત, મતૃ્ય ુઅને મ ાંદગી.... 

 
દક્ષિણ અભેયીકાના અદદલાસીઓની આ એક દંતકથા છે ; 

       સષુ્ટિનુ ંસર્જન કયી બગલાને ભાણસજાતનુ ંસર્જન કર્ુું અને તેને સષુ્ટિ ય લસલાિ આપ્મ. તે 
લખતના ભાણસને આજની જેભ જીલલા ભાિે ભહનેત કયલી ડતી નહતી અને તેથી તેને યહલેા 
ભાિે ઘય ફાધંલાની તથા હયેલા-ઓઢલા ભાિેનુ ંકડુ ંફનાલલા કાસ ઉગાડલાની કે કાતંલા-
લણલાની ભહનેત કયલી ડતી નહતી. એિલુ ંજ નહીં, તેને ખાલાીલા ભાિે અનાજની જરૂય ડતી 
નહતી ! એિરે અનાજ ઉગાડલા ભાિે ભહનેત કયલાન ણ સલાર નહત. ફીજુ,ં તેને મતૃ્ર્નુ ડય 
નહત. કાયણ, દયેક ભાણસ યૂા ંસ લયસ જીલત અને સ લયસ યૂા ંથતા ંભયી જત. ત્રીજુ ં, 
ભાણસને કઈ ણ જાતની ભાદંગીન ડય નહત. કાયણ, ભાદંગી શુ ંછે તે કઈ જાણતુ ંસધુધા ં
નહત ુ.ં બગલાનને એભ હત ુ ંકે ભહનેત, મતૃ્ર્ ુને ભાદંગી એ ત્રણેથી મકુ્ત એલ ભાણસ સષૃ્ટિ ય 
સખુી જીલન જીલી ળકળે. 

       ણ તેની મજના અને ધાયણા ખિી ડી. થડાક લખત છી જ્માયે બગલાન સષૃ્ટિ ય 
લસાલેરી ભાણસજાત કેલાક સખુભા ંદદલસ વલતાલે છે તે જલા આવ્મા ત્માયે તેભણે જર્ુ ંકે 
ભાણસ બેગા ભીને સંથી સખુી જીલન જીલલાને ફદરે અંદય અંદય ઝઘડા કયતા થઈ ગમા છે, 

સ્લાથી ફની ગમા છે. દયણાભે ‘આ તે કંઈ જજિંદગી છે’ એભ કહી જજિંદગી તયપ કંિા ફતાલે છે 
અને જજિંદગીને ળારૂ ભાને છે. 



       ‘આનુ ંકાયણ તેભને જે સગલડલાળં જીલન આપ્ર્ુ ંછે તે છે- તેને રીધે જ તેઓ સ્લાથી થઈ 
ગમા છે અને અંદય અંદય ઝઘડા કયતા થઈ ગમા છે,’ બગલાને વલચાર્ુું. અને આ દયસ્સ્થવત 
ફદરલા ભાિે તેભણે એલી ગઠલણ કયી કે ભહનેત કમાા લગય જીલવુ ંઅળક્ય થઈ જામ. તેની 
ગઠલણ પ્રભાણે હલે ભાણસને ખાલાીલા ભાિે અનાજની જરૂય ડલા રાગી િાઢતાથી વનબામ 
ફની પયનાય ભાણસને હલે િાઢતા અસય કયલા રાગમા.ં હલે ભાણસને ખાલાીલા ભાિે પ બેંગા 
કયલાની તથા અનાજ ઉગાડલાની જરૂય ડી. િાઢતાથી ફચલા ભાિે તેને ઘય ફાધંલાની તથા 
કડાનંી જરૂય ડી. આભ ભહનેત કમાા વસલામ જીલવુ ંઅળકમ ફની ગર્ુ.ં 

       બગલાનને એભ હત ુ ંકે, ‘ભહનેત ભાણસને બેગા ંયાખળે. ખાલા ભાિે પ બેગા ંકયલાનુ ંકાભ, 

લાલણી તથા રણણીનુ ંકાભ, ઘય ફાધંલા ભાિે રાકડા ંકાલાનુ,ં ઘડલાનુ ંતથા ખસેડલાનુ ંકાભ 
ભાણસ એકરે હાથે થડા જ કયી ળકલાન છે ? તેથી તેઓ યસ્ય ભદદ કયલાનુ ંળીખળે ને એ 
યીતે બેગા થઈ હીભીને આનદંથી યહળેે.’ 

       તેની આ ધાયણામ ખિી ડી. થડા સભમ ફાદ રક ભહનેત કયી કેલાક આનદંથી યહ ેછે તે 
જલા નીકળ્મા ત જર્ુ ંકે દયસ્સ્થવત હરેા ંકયતા ંલધાયે ફગડી ગઈ છે. તેણે કયેરી ગઠલણ 
પ્રભાણે ભહનેત કયલા ભાિે એકફીજાના સહકાય લગય જીલવુ ંઅળક્ય હત ુ ંતે છતા ંફધા ભાણસ 
બેગા ભીને નહતા યહતેા. તેઓ નાની નાની િીઓભા ંલહેંચાઈ ગમા હતા અને દયેક િી 
ફીજી િીએ ભહનેતથી તૈમાય કયેર ભાર ચાલી ાડલા પ્રમત્ન કયતી હતી. એિલુ ંજ નહીં, ણ 
તેઓ એકફીજાના કભભા ંઆદખીઈ નાખલાનુ ંણ ળીખી ગમા હતા અને દયણાભે ઊબી થતી 
તકયાયભા ંદયેક િી સભમ અને ળસ્ક્ત લેડપી ભાયતી હતી. 

       દયસ્સ્થવત સધુાયલા બગલાને યસ્ત રીધ. અત્માય સધુી દયેક ભાણસ યૂા ંસ લયસ જીલત 
અને સ લયસ જે દદલસે યૂા ંથામ તે દદલસે જ તે ભયળે એલી તેને ખાતયી હતી. હલે બગલાને 
એલી ગઠલણ કયી કે કઈ ણ ભાણસ કઈ ણ કાે ભયી જઈ ળકે. આકાળલાણી ભાયપત તેની 
જાહયેાત ણ કયી દેલાભા ંઆલી. બગલાનને હત ુ,ં ‘ગભે તે ે ભાણસ ભયી જઈ ળકે છે એ જાણ્મા 
છી હલે તેઓ િણબગંયુ જજિંદગીન રાબ ભેલલા ભાિે કીભતી સભમ નહીં ફગાડે અને દયણાભે 
સખુી થળે.’ 

       ણ દયણાભ ધામાા કયતા ંઊરટંુ જ આવ્ર્ુ.ં સળક્ત અને ફક્ષમા ભાણસ ભાથાબાયે થઈ 
ગમા. તેભણે નફાઓને ભાયી નાખલાની ધભકી આી. તેભની ાસે તાના ંઅને તાના 
કુટંુફના ંકાભ કયાલલા ભાડંમા.ં નફાઓને ડયાલલા કેિરાક નફા ભાણસને ભાયી ણ નાખમા ં! 
ફક્ષમના ફે બાગને ન્મામે તેઓ તાના ંકાભ નફા ભાણસ ાસે કયાલી આયાભ કયી કયી એદી 



ફનતા ગમા, જ્માયે ફીજી તયપ એક એલ લગા ઊબ થમ જે કાભ કયી કયીને થાકથી ભયલા લાકેં 
જીલત યહ્ય. ફનેં લગા એકફીજાની વનિંદા કતાા થઈ ગમા. આભ, ભાનલજીલન હરેા ંહત ુ ંતેના 
કયતામં લધાયે દુ:ખી ફની ગર્ુ.ં 

       આ દુ:ખદ દયસ્સ્થવત સધુાયી ભાણસ-જાતને સખુી કયલા બગલાને છેલલુ ંળસ્ત્ર અજભાવ્ર્ુ ંતેભણે 
દયેક જાતના યગ અને ભાદંગીના ંદ્વાય દુવનમા ભાિે ખરી નાખમા.ં ‘ભાદંગી કે યગ ત ગભે તેલા 
ફક્ષમાને કે સળક્તને ણ તાના ખપ્યભા ંરઈ રે. એિરે હલે ફક્ષમાના ફે બાગ ભાનનાય 
ફક્ષમાના ફે બાગ ભાનનાય ફક્ષમા ભાણસ ણ નફાને ભદદ કયળે કાયણ હલે દયેકને 
ભાદંગીન કે યગ રાગ ુડલાન બમ યહળેે તેથી દયેક જણ ભાદંગીને સભમે એકફીજાને ભદદ 
કયળે, કાયણ ભાદંગી ત ગભે તેને આલે. ભાદંગીભા ંફીજાની જરૂય ફધાને ડે અને તે ફીજાને 
ભદદ ન કયી હમ ત છી તેલાને કણ ભદદ કયે ?’ આવુ ંવલચાયી, ભાદંગીથી રક એક થઈ 
સંીને યહળેે એભ વલચાયી બગલાન ચાલમા ગમા. 

       થડા સભમ ફાદ બગલાન, ભાનલજાતને એક અને સખુી કયલા ભાિે ભાદંગીના ળસ્ત્રે કેવુ ંકાભ 
કર્ુું છે તે જલા આવ્મા.  ત્માયે તેભણે જર્ુ ંકે રકને એક કયળે એભ ધાયીને અજભાલેરા ભાદંગીના 
ળસ્ત્રે કેવુ ંકાભ કર્ુું છે તે જલા આવ્મા. ત્માયે તેભણે જર્ુ ંકે રકને એક કયળે એભ ધાયીને 
અજભાલેરા ભાદંગીના ળસ્ત્રે જ રકને હરેા ંકદી નહતા તેિરા દુ:ખી કયી મકૂમા હતા. ફીજા 
ાસે કાભ કયાલી ળકે તેલા ફક્ષમા ભાણસએ નફા ભાણસને ભાદંગી સભમે તાની ચાકયી 
કયલાની ણ પયજ ાડી હતી અને જ્માયે નફા ભાણસ ભાદંા ડતા ત્માયે તેભને ભદદ કયલાની 
તેભણે યલા સધુધા ંકયી નહીં. નફાઓ ફક્ષમાનીએ સાયલાય કયી એલા થાકીને કંિાી જલા 
રાગમા કે તાની તક્ષફમતની કાજી રઈ ળક્યા નહીં. તાના આનદં પ્રભદભા ંદખર કે ખરેર 
ન થામ તેિરા ભાિે એલા નફા અને ભાદંાઓ ભાિે ફક્ષમાઓએ તેભના ંઘયથી દૂય, જ્મા ંબાગમે 
જ કઈ તેભને આશ્વાસનના ફે ળબ્દ કહલેા જામ, ત્મા ંજુદા ભકાન ફનાવ્મા.ં ત્મા ંનફા દયદીઓ 
સડમા કે ભમા કયે તેની કઈને યલા ન હતેી. ત્મા ંગાયદાય ભાણસ કઈ ણજાતની બાલના 
લગય અને કદાચ ધણૃા યાખીને તેભની ચાકયી કયતા. લધભુા ંકેિરાક યગને ચેી યગ ઠયાલી 
તેલા યગ થનાયને જ નહીં, ણ તેની સેલાચાકયી કયનાયને ણ તેઓએ તાનાથી દૂયના સ્થે 
યાખમા. 

       આભ ભહનેત, મતૃ્ર્ ુઅને ભાદંગી – એભ ત્રણે ળસ્ત્ર બગલાને ભાણસને સખુી અને સંીરા 
ફનાલલા ભાિે લામાા ણ તેનાથી ભાણસ સખુીને ફદરે દુ:ખી જ થતા ગમા ‘હુ ંઆભને સંીરા 
તથા એક જલા, સખુી કયલા, આિાઅિલુ ંકરંુ છ ંછતામં જ તેઓ તેભનુ ંદહત ળેભા ંછે તે સભજી 



ળકતા નથી ત છી તેઓ જીલે છે તેવુ ંજ જીલન તેભને જીલલા દ દુ:ખી થલા દ’ આભ વલચાયી 
ભાણસને સખુી થલાનુ ંતેભની જાત ય છડી દઈ બગલાન ચાલમા ગમા. 

       આભ, ભાણસને તેની જાત ય છડી દીધા છી, ભાણસે સખુી થવુ ંજઈએ અને જ ફધા 
સંીને એક થઈ યહ ેત તેઓ સખુી થઈ ળકે એ સભજતા ંભાણસને ઘણી લાય રાગી. છેલરા ંકેિરાકં 
લયસથી જ તેભનાભાનંા થડા સાચી લાત સભજમા છે : 

       જેણે જીલવુ ંહમ તેણે ભહનેત કયલી જ જઈએ. ભહનેતથી ડયવુ ંન જઈએ અને ભહનેત એ 
સભાજના એક બાગ ભાિેની લેઠ ન થઈ જલી જઈએ. ભહનેત ફધાને એક કયનાયી લસ્ત ુછે. 

       મતૃ્ર્નુી તરલાય દયેકને ભાથે રિકે છે. તેથી દયેક ભાણસે તેને બાગે આલતા ંજજિંદગીના ંલયસ, 
ભદહના, દદલસે કે કરાક અને વભવનિેવભવનિન ઉમગ ભાણસજાતની એકતા ભાિે, ભાનલપે્રભ ભાિે 
કયલ જઈએ. 

       ભાદંગી ભાણસને એકફીજાથી જુદા ાડનાય નહીં ણ એકફીજાને બેગા કયનાયી  

       એક ભાણસને ફીજા ભાણસની સેલા કયલાની તક આનાયી અને એ યીતે તેભને જડનાયી 
લસ્ત ુભનાલી જઈએ. 

  

ક્ષરમ િૉલસ્િૉમ (તટૃણા) 

 


