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SAVE   NATURE 

 

મા:- મને �હોર�લી મજંર�એ કહ� દ�� ુર� !ુ ંતો ફાગણ આ%યો ને !ુ ંતો ફાગણ આ%યોને !ુ ંતો 

 �હોર� ર� !  

દ�કર� :- મા ! તમે (ુ ંગાઓ છો? અને કોણે (ુ ંકહ� દ��?ુ 

મા:- જો ને બેટા ! આ ./ૃિતએ વસતં ઋ5 ુપછ� ક�વા સાજ શણગાર કયા8 છે . 

દ�કર� :- મા ! સાજ શણગારની વાત પછ� કરજો. મને પહ�લા ./ૃિત િવશે થોડ� મા;હતગાર 

 કરશો? 

મા:- હા બેટા ! આપણે માનવ<ત પણ /ુદરત (./ૃિત) નામના અ=?ૂય @Aૃની પયા8વરણ 

 નામની B ડાળ�એ બેઠા છ�એ ./ૃિતના =Eુય તFવો સ=Gુ, જગંલો  

,નદ�ઓ,ધરતી,JKાડં વગેર� છે. 

 

દ�કર�:- મ�મા ! /ુદરત અને તેના તFવો  એકલી માનવ<ત માટ� જ છે?માતા :- ના માર� 

%હાલી ! આ LMૃટ� પર વસતા  તમામ સNવો તેના સરખા જ હPદાર બને  

 છે.પણ QRૃવી પર સૌથી છે?લે આવેલા માનવે ક� B અ�ય કરતા STુધીશાળ� ગણાયો  

 તેણે સમજદાર� દાખવવાના બદલે તેના ખોળે બેસી ભરQરૂ લાભ લેવાના બદલે તેનો 

 માUલક બની બેઠો અને પખંી , પ( ુ,- .ાણીઓ માટ� Nવ@ ુ=Vુક�લ કર� નાEWુ ંછે. 

 અનેક વ�યNવોના અXYતFવ પર સવાલZુ ંિનશાન લગાવી દ��.ુ 

દ�કર�:- મા ! અXYતFવ પર સવાલ એ વળ� (ુ?ં 

મા :-./ૃિત એટલે /ુદરતનો Yવભાવ , પયા8વરણનો િમ<જ . પોતના Yવાભાિવક [મન ે 

ખોરવીનાખંતા ંઅને અ=?ૂય તFવો હાની પહ\ચાડતા માનવ પર આB /ુદરત ]ુઠ� છે 

 પ;રણામે^ુદા ^ુદા ]ુપે તેનો પરચો જોવા મળ� ર_ો છે. 

દ�કર�:- ./ૃિત પણ ]ુઠતી હોય? 

મા:- હા ! હા ! /ુદરત જો મી<જ `મુાવે તો ક�વા ંપર�ણામો આવ ેતે જણા@ુ ં. આખાને આખા 

 ગામોને ગામ ગળ� જતી FLનુામીઓ , શહ�રોને ક� માનવવYતીને વેરાન બનાવી =કુ� 
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તેવા ભયકંર વાવાઝોડા , આખે આખા શહ�ર ક� દ�શને ;દવસો Lધુી દાટ� દ� તેટલી 

બરફવષા8. ગાcો ગાળ� નાખે તેટલી ઠંડ�, હાડકા ંપીગળાવી દ� તેવી ભયકંર ગરમી , 

 િવનાશક Qરુ . આવી અનેક ર�તે /ુદરત િવફર� બેસે છે અને વારંવાર ચેતવણીઓ 

 આપતી રહ� છે. 

દ�કર�:- મા ! ./ૃિત ગરN Ð વરસી ક� ધણધણીને કહ� રહ� લાગે છે ક� હ� માનવ<ત ! 5 ુ ંગમ ે

 તેટલા ખેલ ખેલી લે પણ માર� તાકાત સામે 5 ુ ંવામણો છે! 

મા:- હા દ�કરા ! LMૃટ�ના રચિયતા એ /ુદરતના દર�ક મહFવના eોતો ને માનવક?યાણ Zુ ંજ 

 કામ સ\પેfુ ંછે. નદ� , ઝરણા ને ખળખળ વહ�તા રહ�ને માનવ<તZુ ંક?યાણ કરવાZુ ં

 કામ પવ8તને અ;ડખમ ઉભા ર�હવાZુ ંકામ અને નદ� ક� ધોધ ]ુપ ેજળ.વાહ ને વહાવી . 

 તેના થક� માનવી ન ેભરQરુ લાભ આપવાZુ ંÐ પયા8વરણને બલે�ેસ કરવાZુ ંએટ�લે ક� 

 ઋ5ચુ[ના િનયcંણમા ંસ5ંUુલત ફાળો ન\ધાવવાZુ ંકામ.  

દ�કર� :- /ુદરતે જગંલો પણ અમYતા ંન બના%યા હોય? 

મા:- /ુદરતે સમh .ાણી- પખંી LMૃટ�Zુ ંતનેે આiયYથાન બના%Wુ ંછે. સાથે હવા અને અXjન 

 પણ માનવ<ત તથા સNવ LMૃટ�ને Nવતં રાખે છે. 

દ�કર�:- મા ! આપણે /ુદરતને ક�વી ર�તે બચાવી શક�એ ? 

મા:- સદ�ઓથી , વષk થી /ુદરતે આપણન ેઅઢળક આmWુ ંછે અને ન`ણુા ક� નnફટ બનવાના 

 બદલે કઇ પાp ંના વાળ� શક�એ પણ B કંઇ બqWુ ંછે તેને <ળવી લેવાનો આદર તો 

 %યPત કર� જ શક�એ !  

દ�કર�:- જો /ુદરતના દર�ક તFવો તેમની આ મફત છતા ંમહા=લુી સેવા આપવાZુ ંબધં કર� દ� 

 તો ! અથવા ચાr લેવાZુ ંશ]ુ કર� દ� તો !  

મા:- માણસ એsલે િનિtત છે ક�મ ક� /ુદરત તે@ુ ંકરવાની નથી પણ uતા ંમાનવ 

 અFયાચારોના ભોગ બનેલી /ુદરત vપુ નથી બેસી ર�હવાની. તે વારંવાર Ôર�ડ િસjનલોÕ 

 આપીને તેનો `Yુસો %યPત કરતી રહ� છે. 

દ�કર�:- એ તો  ચેતવે છે ક� હ^ુ જો એને બચાવી લેવાના .yFનો નહ� કરાય તો તે પણ કોઇ 

ને બચાવવાના =zુમા ંનહ{ રહ�.......!!!   


