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�ણ સવાલ

કિવ ��ુદરમે બાળકોને ગ�મત સાથે �ાન આપવાના હ�� ુ થી બાળકા�યો લખેલા, �ને �ઘુા ��ુદરમ પાચં ભાગમાં સપંા�દત કર� 'સમ�
બાલકિવતા'શીષ�ક હ�ઠળ ઇસ ૧૯૩૯ �કાશીત કર� છે.'સમ� બાલકિવતા  :  ભાગ  -૫'  મા કિવતાને બાળ કા�યો,બાલ  –લાડ
કા�યો,કા�યક�ણકાઓ ,િમનારા અને પવ�તો એમ િવભા�જત કરવામાં આવી છે. એમા� ું એક કથાકા�ય તે '�ણ સવાલ' આ કથાકા�યમાં
એક રા�ને મનમાં સવાલ ઉઠ� છે ક�- '��ુતૂ� સા�ું �ું હશે કરવા દર�ક કામ?

ખરો હશે માણસ �ો આવે ખરો જ કામ ? અને
ક�ું સૌથી વ�ુ જ�ર ક��ંુ કામ ?'

રા� પોતાના સવાલ ના જવાબ મેળવવા માટ� પ�ંડતો,જોષી,બધાને બોલાવે છે.કોઇ સારા સલાહકાર રાખવાની,કોઇ
લ�કરરાખવાની,કોઇ �ાન �ા�ત કરવાની,કોઇ સસંારની અસારતાની વાત કર�છે.રા�ને કોઇની વાતથી સતંોષ થતો નથી  .એને
જગંલમાં રહ�તા અને સા�ુ �વન ��ુરતા એક સતં યાદ આવછેે.રા� સાદો પોષાક ધારણ કર� જગંલમાં �ય છે.રા� સતંને પોતાના
સવાલ �છેૂ છે.સતં રા�ના સવાલના જવાબ આપવાને બદલે પોતે � �ારા ખોદવા� ું કામ કરતા હતા તે ચા�ુ જ રાખે છે.કયારા
ખોદતા સતં �યાર� થાક� �ય છે �યાર� રા� સતંના હાથમાથંી કોદાળ� લઇ લે છે અને પોતે �ારા ખોદવા લાગેછે.સાજં પડતા �ધુી
રા� કામ કયા�પછ� થાક� �યછે છતાં કામ કરવા� ું છોડતો નથી..સા�ં રા� પોતાના સવાલ દોહરાવતો હોય છે �યાજં એક ઘાયલ
માણસ દોડતો દોડતો �યાં આવીને રા� પાસેજ ફસડાઈ પડ�છે.રા� અને સતં મળ�ને એની સારવાર કર�છે.ઘાયલ માણસ,સતં અને
થાક�લો રા� સતંની �પંડ�માજં �ઈૂ �ય છે.સવાર� રા� �ગેછે �યાર� ઘાયલ માણસ રા�ને જોઈ ર�ો હતો.રા� તેને કારણ �છેૂ છે
�યાર� પેલો માણસ રા�ને જણાવે છે ક� '�ું તો તમારો �ુ�મન�.ંતમે મારા ભાઈને માર� નાખંેલો તેથી તેનો બદલો લેવાની તક શોધતો
હતો.તેવામાં તમને જગંલમાં એકલા સારથી સાથે આવતા �ણી �પાઈને તમાર� રાહ જોતો હતો ,પણ સાજં �ધુી રાહ જોયા છતા તમે
પાછા ન ફયા� તેથી �ુ ં તમને શોધવા ઓથની બહાર નીક�યો અને �યાં તમાર� રાહ જોતા તમારા માણસે મને ઓળખી કાઢ�ો અને મને
બાણ માર� આવા હાલ કયા� પણ તમે તો મને મરતો બચા�યો.આથી હવે �ુ ં અને મારો પ�રવાર આખી �જ�દગી તમારા �લુામ થઈને
�વતા રહ��ુ.ં'રા� આ ર�તે સહજમાં �ુ�મનને િમ� થતો �ણી �શુ થઈ �ય છે,અને તેનીવાતનો સહષ� �વીકાર કર� લે છે.અને
સતંને ફર� પોતાના ��નો જવાબ આપવા કહ� છે.�યાર� સતં એને કહ� છે ક� 'તને તારા ��નો જવાબ તો મળ� ગયો છે'. રા� કહ� છે ક�
'�ું તો કંઈ સમ�યો નહ�',�યાર� સતં રા�ને િવગતે સમ�વતા કહ� છેક�"ત� મને કામ કરતો જોઈ મારા પર દયા આવવાથી માર� પાસેથી
કોદાળ� લઈ� ું પોતે ખોદવા લા�યો અને એમ કરતા સાજં પડ� ગઈ અને �યાજં આ ઘાયલ અહ� આ�યો અને � ું એની સારવાર કરવા
અહ� જ રોકાઈ ગયો .જો ત� મારા પર દયા ન ખાઘી હોત અને જતો ર�ો હોત તો આ માણસ પોતાના ભાઈનો બદલો લઈ તને માર�
નાખત..અને જો � ું એને ઘાયલ થયેલાને છોડ�ને જતો ર�ો હોત તો આ �ુ�મની �ાર�ય િમ�તામા ન પલટાત. માટ�

"કર� ઉપકાર ત� �જુથી લી�ું કામ,એજ કામ સૌથી મહ�વ�ું �ણુધામ,"

સેવા ત� કર� એહની એ ઉપયોગી કામ
માટ� મનમાં ધાર � ું ��ુતૂ� �માણ, વત�માન –હમણાં જ-એ કાળ ખરો �ણ,

કારણ સ�ા આપણી વત�માન પર મા� .વળ� આપણી પાસમા,ં� જન તેજ �પુા� .

તેજ સવ�થી કામનો ,માણસને ન�હ� ભાન, ભિવ�યનાં સબંઘં� ું એને તો ન�હ �ાન
"નમ� ,ભજ�,�જૂ�,દ�ખે જગમાં �ાણ �યા"ં

આમ,નાનકડા કથાકા�ય વડ� ��ુદરમે સમય, સેવા અને સ�જનતાની વાત સરળ અને � ુદંર ર�તે સમ�વી છે. નાના બાળકો જ નહ�
આપણે મોટ�રા પણ આ વાત આપણા �વનમાં અપનાવીએ એજ �ાથ�ના .
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સદંભ� :-

��ુદરમ �ત 'સમ� બાલકિવતા ભાગ -૫ ' ��ુડ નં ૧૦૭1. 
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