SAVE NATURE
મા:- મને હોર લી મંજરએ કહ દુ ર !ુ ં તો ફાગણ આ%યો ને !ુ ં તો ફાગણ આ%યોને !ુ ં તો
હોર ર !
દકર :- મા ! તમે (ું ગાઓ છો? અને કોણે (ું કહ દુ?
મા:- જો ને બેટા ! આ ./ૃિતએ વસંત ઋ5 ુ પછ કવા સાજ શણગાર કયા8 છે .
દકર :- મા ! સાજ શણગારની વાત પછ કરજો. મને પહલા ./ૃિત િવશે થોડ મા;હતગાર
કરશો?
મા:- હા બેટા ! આપણે માનવ<ત પણ /ુદરત (./ૃિત) નામના અ= ૂ?ય @ ૃAની પયા8વરણ
ં
નામની B ડાળએ બેઠા છએ ./ૃિતના =ુEય તFવો સ=ુG, જગલો
,નદઓ,ધરતી,JKાંડ વગેર છે .
દકર:- મમા ! /ુદરત અને તેના તFવો એકલી માનવ<ત માટ જ છે ?માતા :- ના માર
%હાલી ! આ L ૃMટ પર વસતા તમામ સNવો તેના સરખા જ હPદાર બને
છે .પણ Q ૃRવી પર સૌથી છે ?લે આવેલા માનવે ક B અય કરતા SુTધીશાળ ગણાયો
તેણે સમજદાર દાખવવાના બદલે તેના ખોળે બેસી ભરQ ૂર લાભ લેવાના બદલે તેનો
માUલક બની બેઠો અને પંખી , પ(ુ ,- .ાણીઓ માટ Nવ@ુ =ુVકલ કર નાEWું છે .
અનેક વયNવોના અXYતFવ પર સવાલZું િનશાન લગાવી દુ.
દકર:- મા ! અXYતFવ પર સવાલ એ વળ (ુ?ં
મા :-./ૃિત એટલે /ુદરતનો Yવભાવ , પયા8વરણનો િમ<જ . પોતના Yવાભાિવક [મને
ખોરવીનાંખતાં અને અ= ૂ?ય તFવો હાની પહ\ચાડતા માનવ પર આB /ુદરત ]ુઠ છે
પ;રણામે^ુદા ^ુદા ]ુપે તેનો પરચો જોવા મળ ર_ો છે .
દકર:- ./ૃિત પણ ]ુઠતી હોય?
મા:- હા ! હા ! /ુદરત જો મી<જ `ુમાવે તો કવાં પરણામો આવે તે જણા@ું . આખાને આખા
ગામોને ગામ ગળ જતી FLુનામીઓ , શહરોને ક માનવવYતીને વેરાન બનાવી =ુક
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તેવા ભયંકર વાવાઝોડા , આખે આખા શહર ક દ શને ;દવસો Lુધી દાટ દ તેટલી
બરફવષા8. ગાcો ગાળ નાખે તેટલી ઠંડ, હાડકાં પીગળાવી દ તેવી ભયંકર ગરમી ,
િવનાશક Qુર . આવી અનેક રતે /ુદરત િવફર બેસે છે અને વારં વાર ચેતવણીઓ
આપતી રહ છે .
દકર:- મા ! ./ૃિત ગરN Ð વરસી ક ધણધણીને કહ રહ લાગે છે ક હ માનવ<ત ! 5 ું ગમે
તેટલા ખેલ ખેલી લે પણ માર તાકાત સામે 5 ું વામણો છે !
મા:- હા દકરા ! L ૃMટના રચિયતા એ /ુદરતના દર ક મહFવના eોતો ને માનવક?યાણ Zું જ
કામ સ\પેf ું છે . નદ , ઝરણા ને ખળખળ વહતા રહને માનવ<તZું ક?યાણ કરવાZું
કામ પવ8તને અ;ડખમ ઉભા ર હવાZું કામ અને નદ ક ધોધ ]ુપે જળ.વાહ ને વહાવી .
તેના થક માનવી ને ભરQુર લાભ આપવાZું Ð પયા8વરણને બેલે સ કરવાZું એટલે ક
ઋ5 ુચ[ના િનયંcણમાં સં5 ુUલત ફાળો ન\ધાવવાZું કામ.
ં
દકર :- /ુદરતે જગલો
પણ અમYતાં ન બના%યા હોય?
મા:- /ુદરતે સમh .ાણી- પંખી L ૃMટZું તેને આiયYથાન બના%Wું છે . સાથે હવા અને અXjન
પણ માનવ<ત તથા સNવ L ૃMટને Nવંત રાખે છે .
દકર:- મા ! આપણે /ુદરતને કવી રતે બચાવી શકએ ?
મા:- સદઓથી , વષk થી /ુદરતે આપણને અઢળક આmWું છે અને ન`ુણા ક નnફટ બનવાના
બદલે કઇ પાpં ના વાળ શકએ પણ B કંઇ બqWું છે તેને <ળવી લેવાનો આદર તો
%યPત કર જ શકએ !
દકર:- જો /ુદરતના દર ક તFવો તેમની આ મફત છતાં મહા=ુલી સેવા આપવાZું બંધ કર દ
તો ! અથવા ચાr લેવાZું શ]ુ કર દ તો !
મા:- માણસ એsલે િનિtત છે કમ ક /ુદરત તે@ ું કરવાની નથી પણ uતાં માનવ
અFયાચારોના ભોગ બનેલી /ુદરત vુપ નથી બેસી ર હવાની. તે વારં વાર Ôર ડ િસjનલોÕ
આપીને તેનો `ુYસો %યPત કરતી રહ છે .
દકર:- એ તો ચેતવે છે ક હ^ુ જો એને બચાવી લેવાના .yFનો નહ કરાય તો તે પણ કોઇ
ને બચાવવાના =ુzમાં નહ{ રહ.......!!!
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