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 (આદરણીય શ્રી મફતકાકાએ તેમના દદવગંત માતશુ્રી 
દદવાળીબહને મોહનલાલ મહતેાને અંજલલ આપવા યોજેલ 
કાયયક્રમમા ં પજૂ્ય મોરાદરબાપનુા સાન્નિધ્યમા ં શ્રી સરેુશ દલાલનુ ં
‘મા’ ન્નવશેનુ ંસ ુદંર વક્તવ્ય.) 

પ.ૂમોરાદરબાપ,ુ હરીન્દ્ર, ગણુવતંભાઇ, મફતભાઇ, ન્નવનભુાઇ મહતેા 
અને ન્નમત્રો. 

અહીં મચં ઉપર બધા જ પરુુષો ભેગા થયા છે. કોઇ પણ સ્ત્રી નથી. 
આમાનંા કોઇને અનભુવ નથી કે What it is to be a mother. માનો 



પે્રમ જાણવો, માણવો અને વખાણવો એ અલગ વાત છે. અને 
‘મા’ હોવુ ંએક અનન્દ્ય અનભુવ છે. મેં તો ન્નવનભુાઇને કહ્ુ ંહત ુ ંકે 
અમારી જોડે એક બહનેને રાખો. એમને થયુ ંકે હુ ંS.N.D.T. મા ંછ ં
એટલે પક્ષપાત કરંુ છ.ં એવુ ં નહોત ુ,ં પણ કોઇપણ બહને અહીં 
બોલે તો વધારે સારંુ. 

હવે મને મારા પ્રવચનની જે ભનૂ્નમકા છે એ સ્પષ્ટ કરવી છે. અંગત 
અને લબનાગંતના, તાદાત્મ્ય અને તાટસ્્ય, સ્વલક્ષી અને 
પરલક્ષીતાના સીમાડા ઉપર ઊભા રહીને ઝાઝે ભાગે સાદહત્મયમાથંી 
પ્રગટ થતી ‘મા’ની છબી ઉપસાવવાનો મારો પ્રયત્મન છે. આ જ 
મારો ટયનુ છે અને ટોન છે. ‘મા’ સ્વય ંગીત છે. એ આપણા જ 
કાન સાભંળે એમ ગુજંવાનુ ંહોય છે. જાહરેમા ંએનુ ંગીત પણ ના 
હોય અને એનુ ંકોરસ પણ ના હોય. જીવનની યનુ્નનવન્નસિટીમા ં‘મા’ 
ન્નવશેની દડગ્રીના ંસદટિદફકેટ ન ફડાય. ‘મા’ એ કોન્દ્વોકેશનનો ન્નવષય 
નથી. કન્દ્વીકશનનો ન્નવષય છે. મારા આ વ્યાખ્યાનમા ંએકસતૂ્રતા 
છે અને નથી. મારંુ આ વ્યાખ્યાન, વ્યાખ્યાન છે, આખ્યાન પણ છે, 

ગીત પણ છે, ગદ્ય પણ છે અને કશુકં નામ પાડીને કહી શકીએ 
એવુ ંકશુ ંનથી અને છતાયં આ બધુ ંજ છે. 



મારે સૌથી પહલેા જો ‘મા’ ન્નવશે કોઇ પણ કન્નવતાની પકં્ક્ત યાદ 
કરવાની હોય તો હુ ંરામનારાયણ પાઠકની પકં્ક્ત યાદ યાદ કરંુ. 
બહ ુઅદભતુ કાવ્ય છે. આપણી પ્રજાને નવુ ંએટલા માટે લાગશે કે, 

કોઇ વાચંત ુ ંનથી એટલે ન્નનરાતં છે. અદભતુ કાવ્ય છે. એમણે શુ ં
કયુું? પહલેા પકં્ક્ત સાભંળો. ભજનનો ળાળ છે. કન્નવ જાણે છે કે 
ભજનના ળાળમા ંકોઇ સોફીસ્ટીકેશન ન આવે એટલે ‘પ્રથમ’ નહીં 
‘પરથમ’, ‘પ્રણામ’ નહીં ‘પરણામ’. તો એ કહ ેછે: 

“પરથમ પરણામ મારા ંમાતાજીને કહજેો,” 

‘મારા’ શબ્દ કેમ મકૂ્યો છે? 

મારા પરથમ પરણામ તરીકે પણ ચાલે, અને પરથમ પરણામ 
‘મારા ં માતાજીને’ આપણે ‘મા’ કહીએ એમા ં કોઇ દહાડો સતંોષ 
નથી થતો. મારી માતા ‘My Mother.’ એટલે 

“પરથમ પરણામ મારા ંમાતાજીને કહજેો, 
માન્દ્યુ ંજેણે માટીને રતનજી.” 

હુ ં આ કાવ્યની કલ્પના એવી રીતે કરંુ છ ં કે એક માણસ આ 
જીવનમાથંી ન્નવદાય લે છે ત્મયારે એ ક્ષણે એને એક ન્નવચાર આવે છે 
કે મારે કોના ં કોના ં ઋણ સ્વીકારવાના?ં આપણે અમથા અહીંયા 



ઊભા છીએ તો પણ માઇકવાળાનો આભાર માનીએ છીએ. તો 
આપણે જે વખતે જતા હોઇએ ત્મયારે, પહલેુ ં કોણ યાદ આવે છે? 

જીવનની છેલ્લી ક્ષણ છે ત્મયારે પહલે ુ ંજેણે જીવનની પહલેી ક્ષણ 
આપી તે મા યાદ આવે છે. 

“પરથમ પરણામ મારા ંમાતાજીને કહજેો, 
માન્દ્યુ ંજેણે માટીને રતનજી. 
ભખૂ્યા રહી જમાડયા અમને 

જાગી ઊંઘાડયા એવા 
કીધા ંરે કાયાના જતનજી.” 

આમા ં‘ભખૂ્યા રહી જમાડયા’ મારી દૃષ્ષ્ટએ સૌથી મહત્મવનો શબ્દ તે 
‘જતન’ છે. હુ ંઅહીંયા ઊભો છ.ં તમે અહીંયા બેઠા છો. આપણામા ં
કોઇ ખોડખાપંણ નથી. તો માએ કેટલુ ં જતન કયુું હશે? આપણે 
પડી ન જઇએ, કોઇ સાહસ ન કરી બેસીએ, દાઝી ન જઇએ…. 

એનો અથય એવો નથી કે જેનામા ં ખોડખાપંણ છે એની માતાએ 
દરકાર નથી કરી. પણ “ભખૂ્યા રહીને જમાડયા અમને જાગીને 
ઊંઘાડયા એવા કાયાના કીધા ંજતનજી.” 

આ કાવ્ય જેના મોંળામા ંમકુાય છે તે હુ ંહોઇ શકંુ, તમે હોઇ શકો. હુ ં
એક ન્નવન્નશષ્ટ પદરક્સ્થન્નત કલ્પુ ં છ ં કે કોઇક એક માણસ લગભગ 



એની છેલ્લી ઘડી છે. આ માણસ નગણુો નથી. મોટા ભાગના 
માણસો તો પહલેી ઘડીથી છેલ્લી ઘડી સધુી નગણુા જ હોય છે, 

પણ આ કન્નવને એમ થાય છે કે હુ ંઅહીંથી જાઉં છ ંત્મયારે હુ ંકોનો 
કોનો ઋણી છ ં ! તમે શાનં્નતથી ન્નવચાર કરો કે આપણે કેટલા 
બધાના ઋણી છીએ ! જન્દ્મથી માડંીને મરણ સધુી આપણે આટલુ ં
જીવ્યા, આટલુ ં જોયુ,ં આટલુ ં માણ્ય,ુ આટલુ ં અનભુવ્યુ,ં આટલુ ં
લડયા, આટલુ ં ઝગડયા એ માટે કોના ઋણી છીએ? પણ મરણ 
વખતે સૌથી પહલે ુ ંઋણ જેણે જન્દ્મ આપ્યો છે તે જનેતાનુ.ં 

પ્રસનૂ્નતની વેદનાને એક બાજુ હડસેલીને જ્યારે માતા હસી પડે છે 
તે ઇશ્વરનો સૌથી મોટો ચમત્મકાર છે. ચમત્મકારની પ્રત્મયેક પળ 
જન્દ્માષ્ટમી છે. મા એટલ ે લચત્મકાર અને ચમત્મકાર. 
દેહમાથંી જે દેહ આપે, જીવમાથંી જીવ આપે, દીવામાથંી દીવો 
પ્રગટાવે, અપેક્ષા ન્નવના પારાવાર સ્નેહ આપે, જેના પે્રમના ં
લેખાજંોખા ંથઇ ન શકે તે મા. ‘મા’નો અથય જોડણીકોશમા ંજોવાનો 
નથી હોતો. એ જીવનકોશમા ંજોવાનો હોય છે. જીવનકોશમા ંપણ 
જોવા જઇએ તો એનો એક જ અથય નથી હોતો. હૃદયથી પ્રત્મયેકની 
મા એક જ હોય છે. સ્વભાવથી પ્રત્મયેકના ન્નપતા જુદા હોય છે. માનો 
એક જ અથય હોય છે – અને તે માનો ચહરેો. ભગવાનને પ્રાથના 
કરતા નાના બાળકને પછૂીએ કે ભગવાનનો ચહરેો કેવો છે, તો એ 



વણયન કરશે તે એની માતા જેવો જ હશે. માની આંખમા ંઆંસનુુ ં
તળાવ હોઠ ક્સ્મતના ં કમળ અને આસપાસ સવુાસ અને સગંીત 
હોય છે. મા એટલે સલામતી. ગભયમાથંી બાળક પ્રગટે છે એટલે 
તરત એને વીંટાળીએ લઇએ છીએ, કારણ કે જાણે એમા ં એને 
ગભાયશયની હ ૂફં મળે છે. 

બાળક મોટંુ થાય પછી ગાભુ ંલઇને ફરત ુ ંહોય છે. ગાભુ ંએની સાથે 
ને સાથે હરતીફરતી મા છે. સ્થળૂ રીતે જનમનાળ કપાય છે પણ 
સકૂ્ષ્મ રીતે કપાતી નથી. એ સમય જતા ંસ્મરણનાળ થાય છે. 

આપણા અક્સ્તત્મવની આસપાસ મા હમેંશા એક આબોહવારૂપે, 
કલાઇમૅટરૂપે, જીવનભરના વાતાવરણરૂપે હવાની જેમ હોય છે. 
રડવુ ંહોય તો ન્નપતાનો ખભો મળે પણ માતાનો તો ખોળો જ મળે. 

સામાન્દ્ય રીતે બાળક જેટલો ભરોસો માતામા ં મકેૂ છે, એટલો 
ન્નપતામા ંમકૂત ુ ંનથી. ન્નપતાને કોઇ વાત પહોંચાડવાની હોય તો એ 
મોટે ભાગે માતા દ્વારા જ પહોંચાડાય છે. ન્નપતાની હાક અને ધાક 
હોય છે. માતાનો ભય હોતો નથી. ભય ન્નવનાનો સબંધં એ જ 
સાચો સબંધં હોય છે. સૌથી પહલે ુ,ં શબ્દો ન્નવના અપાયેલુ ં
અભયવચન એ માતાનુ ંહોય છે. 



મા જાણે ઇશ્વરની જેમ અંતયાયમી છે. પોતાના સતંાનને શુ ંજોઇએ 
છે, એ કોઠાસઝૂથી જાણે છે. એક સવેંદનશીલ, બદુ્ધિશાળી અને 
માની અન્નતશય લાડકી છોકરીએ કહ્ુ ં કે હુ ંમારી મા સાથે લડુ ં– 

ઝઘડુ ં– વહાલ કરંુ, મનફાવે તેમ વત ુું પણ જો બીજી કોઇ વ્યક્ક્ત, 

મારી મા સાથે ગમે તે રીતે વતે કે ગમે તે બોલે તે સહજે પણ 
સહન ન કરી લઉં, પછી ભલે એ મારા ન્નપતા હોય, હુ ંબધુ ંજ જોઇ 
શકંુ છ.ં એક મારી માના ંઆંસ ુનથી જોઇ શકતી. 

મા દક્રયાપદ છે, નામ નથી. કોઇ પણ માણસનો જગતમા ંસૌથી 
પહલેો શારીદરક, માનન્નસક ને આધ્યાત્ત્મમક સબંધં માતાથી શરૂ થાય 
છે. મા માત્ર ગભય ધારણ નથી કરતી, પોષણ કરે છે, જન્દ્મ આપે છે, 

ઉછેરે છે અને સામાત્જક રચના એવી છે કે બાળકની પાછળ નામ 
ન્નપતાનુ ંલખાય છે. ન્નપતાનો પે્રમ સયૂય જેવો છે. માતાનો પે્રમ ચરં 
જેવોછે. 
‘Mother is a verb but a noun.’ નામ તો ન્નપતા ખાટી જાય. આમા ં
આપણા સમાજની ટે્રજડી છે. હરીન્દ્ર ે કે મારે એવી પ્રન્નતજ્ઞા લેવી 
જોઇએ કે જો ખરેખર Motherhood નો મદહમા હોય તો અમારા 
છોકરાના નામ પાછળ અમારી પત્મનીનુ ં નામ લખાશે. ન્નમતાલી 
સશુીલા દલાલ ગણાય. તો એ બધાનો અથય છે. બાકી અમથા – 

અમથા Motherhood ના ંગાણા ંગાઇએ એનો શો અથય છે. ન્નમતાલી 



સશુીલા દલાલ Not સરેુશ દલાલ. માતતૃ્મવના ં ગાણા ં કોણે ગાયા ં
ખબર છે? ચતરુ પરુુષોએ ગાયા ંછે, કારણકે, ‘They Want more and 

more’ સ્ત્રીઓના જે ભાગ પાડયા કે સ્ત્રી કેવી હોવી જોઇએ. 

કાયેષ ુમતં્રી ભોજ્યેસ ુમાતા, શયનેષ ુરંભા ! 

પરુુષ આટલો વહેંચાયો છે ખરો? એના ભાગ પાડયા છે? અમતૃા 
પ્રીતમે બહ ુસરસ વાત કરી છે. આ સ્ત્રી માટે ત્રણ ઓરડા છે. એક 
ઓરડો દકચન, બીજો ઓરડો શયનખડં અને ત્રીજો ઓરડો 
ડ્રોઇંગરૂમ જેમા ં તેને કઠપતૂળીની જેમ બેસવાનુ.ં એને પોતાને, 

અવકાશ ક્યા ંછે? આમા ંસ્ક્વેરફીટની, ઓરડાની વાત નથી. સ્ત્રીનો 
પોતાનો ઓરડો ક્યા ંછે? 

“હુ ંજન્દ્્યો ત્મયારે 

મેં રડીને ઇશ્વરનો આભાર માન્દ્યો હતો 
અને મારી માતાએ હસીને 
આંસ ુઅને ક્સ્મતનુ ં
સયંોજન કે પથૃક્કરણ 

પરમેશ્વર પણ કરી શકે છે ખરા? 

ન્નપતા અને પરમેશ્વરનુ ંકામ તો 
સત્મયના સાક્ષી થવાનુ.ં” 



ન્નપતા સત્મય નથી, સત્મયના સાક્ષી છે. માતા સત્મય છે અથવા એમ 
કહી શકીએ કે માતા જેવુ ં કોઇ સત્મય નથી. માતા ધરતી છે અને 
ન્નપતા આકાશ છે. જગતનુ ં સૌથી પહલે ુ ં ચ ુબંન માતાનુ ં હોય છે. 
ન્નવનોબા ભાવેએ કહ્ુ’ંત ુ ંકે જગતમા ંબધુ ંજ પસદં કરી શકાય છે, 

માતા પસદં કરી શકાતી નથી. માતા સ્વ-ધમય જેવી છે. માતા એ 
જ ન્નવધાતા છે એની જોડે એક જ પ્રાસ મળે છે, શાતા. આમ જરા 
ન્નવચાર કરો. Mother માથંી ‘M’ ખસેડી લો તો ‘Other’ રહશેે. 
‘Other’ એટલે શુ?ં મા તેમા બીજા બધા વગડાના વા. મા-માતા-
બા-કોઇ પણ નામનો ઉચ્ચાર કરો. મોઢંુ ખલૂી જાય છે. આ 
સાકેંન્નતક છે, કારણ કે મા સાથે જીવન ખલૂી જાય છે. બહૃદ્ 
ધમયપરુાણ પવૂયખડં: અધ્યાય-૨ મા ં માતાના ં એકવીસ નામો છે: 
માતા, ધદરત્રી, જનની, દયાયરયહૃદયા, ન્નશવા, ન્નત્રભવુનશે્રષ્ઠા, દેવી, 
ન્નનદોષા, સવયદુ:ખહરા, પરમ આરાધન્નનયા, દયા, શાનં્નત, ક્ષમા, ધનૃ્નત, 

સ્વાહા, સ્વધા, ગૌરી, પદ્મા, ન્નવજયા, જયા તથા દુ:ખ્હન્દ્ત્રી. ‘મા’ માટે 
જુદી જુદી ભાષાઓમા ંપહલેો અક્ષર ‘મ’ આવે છે. સસં્કૃત: માત,ૃ 

ગજુરાતી માતા, મા, માડી, માવડી, માતશુ્રી, માવલડી, મરાઠી: 
માઉલી, ચીની: મચુીન, મામા, અંગે્રજી: મધર, મ્મી, મૉમ, ફ્રેંચ: 
માતર, આપણી માતાની ન્નવભાવના દેવી સધુી પહોંચેલી છે. 
દુગાયમાતા, અંબામાતા, માતા સરસ્વતી, સતંોષી, કાળકામાતા, 



કાલીમાતા, ન્નસિમાતા, મહાલક્ષ્મીમાતા, પાવયતી, ભવાનીમાતા, 
અંબાભવાનીમાતા, માતા રિાદે, રાદંલમા, શીતળામા, ગૌરીમાતા, 
ગોરમા, ગૌમાતા. માતાના ં આ 21 નામો છે આપણી માતાની 
ન્નવભાવના. 

કાકાસાહબેે નદીને લોકમાતા કહી છે પણ મહાભારતકારે નદીઓ 
ને ન્નવશ્વસ્ય માતર: કહી છે.. ન્નવશ્વની માતા કહી છે. આ સસંાર છે 
એ પહાડ જેવો કઠોર અને અન્નવચળ છે,એમા ંજો કોઇ વહતે ુ ંતત્મત્મવ 
હોય તો નદી જેવો માતાનો પે્રમ.ક્યાયં પણ કશુકં પન્નવત્ર અને 
સસં્કારી કે પજૂનીય દેખાય ત્મયારે આપણે તેની સાથે ‘માતા’ 
શબ્દને જોડયો છે. એમા ં કેટલુ ં બધ6ુ ઔલચત્મય છે: પ્રકૃન્નતમૈયા, 
ધરતીમાતા, ભારતમાતા, માતભૃાષા, માતભૃનૂ્નમ, માભોમ, માદરે 
વતન, 

માતદૃદન, મધસય-ડે. અમેદરકનો તો એક દદવસ પણ ઊજવે છે, તેનો 
આપણે શુ ંકામ ન્નવરોધ કરીએ. એક દદવસ તો ઊજવવા દો. એટલુ ં
તો યાદ કરે, એ લોકો નહીં તો સાવ નકામા થઇ જશે. આમેય તે 
કામના રહ્યા નથી. તો આપણે કંઇ બધા દદવસ ઉપવાસ ન કરીએ, 

પણ એક દદવસ અલગયારસ કરવી સારી એટલે એમા ં કશ ંખોટંુ 
નથી. 



કન્નવ વ્લેસીમીર હોલનનુ ં ‘માતા’ ન્નવશે કાવ્ય છે જેનો અનવુાદ 
હન્નષિદા પદંડતે કયો છે: 

માતા 
તમે કદી તમારી માને 

તમારા માટે 

પથારી પાથરતી જોઇ છે ખરી? 

કેવી રીતે ચાદરને ખેંચે છે, 

સીધી કરે છે, 

સુવંાળી સુવંાળી બનાવીને ખોસે છે 

કે જેથી તમને 

એની એકાદ કરચલી પણ ખ ૂચેં નહીં. 
એના શ્વાસ, 

હાથ અને હથેળીની ગન્નત 

બધુ ંવહાલુ ંવહાલુ ંલાગે છે 

જાણે હજીયે હાથ પરસીપોલીસમાનંી 
ન્નવગતની આગ ઠારતા ન હોય 

એમ અબ ઘડીએ જ 

દૂર ચીની દદરયાકાઠંાના કે 



અજાણ્યા સાગરના અનાગત તોફાનને 

શાતં પાડી પપંાળતા ન હોય ! 

માનવેતર સષૃ્ષ્ટ, જેમા ંપશઓુ-પખંીઓ જીવ ને જતંઓુ પણ આવી 
જાય. એમા ં પણ માતભૃાવ તો હોય જ છે. આ બહ ુ સહજ અને 
સ્વાભાન્નવક છે. વતયનમા ંપણ જોઇ શકો. લબલાડી બચ્ચાને પોતાના 
મોળામા ં એવી રીતે ઊંચકે છે કે બચ્ચુ ં પડી ન જાય, તેમ જ 
બચ્ચાને દાતંથી ઇજા પણ ન થાય. 

મનષુ્ય પાસે વાણી છે, ભાષા છે એટલે માતાના પે્રમની ઉષ્મા અને 
સષુમાને પ્રગટ કરી શકે છે, એ એનુ ંસદ્ ભાગ્ય છે. મારી માતાને 
અમે ભાભી કહતેા.ં અનેક પ્રસગંોમાથંી બે પ્રસગં મારી આંખ સમક્ષ 
સતત તરવયાય કરે છે. હુ ંસાતેક વષયનો હોઇશ. ન્નવશ્વયિુનો સમય 
હતો. મુબંઇ ખાલી થત ુ ંહત ુ ં . શહરેની સડક પર માણસો કરતા ં‘ 

To be let’ ના ં પાદટયા ં વધારે દેખાતા ં હતા.ં અમારંુ બધુ ં જ 
મુબંઇમા.ં તે વખતે અમારા ઘરધણીએ મારા ંમાબાપને સમજાવ્યા ં
ને કહ્ુ ં કે અમે ખભંાત જઇએ છીએ અને મુબંઇમા ં ગમે ત્મયારે 
બૉ્બમારો થશે, કોણ રહશેે,કોણ નહીં રહ,ે એની કાઇં ખબર નથી. 
તો તમે નાના દીકરા લલલતને તમારી પાસે અહીં મુબંઇ રાખો 
અને અરન્નવિંદ ને સરેુશને અમારી જોડે ખભંાત મોકલો. એમણે 



આનાકાની કરતા ં સમંન્નત આપી. કદાચ સાજંની ટે્રન હશે. મારા 
ન્નપતા, જેમને અમે ‘ભાઇ’ કહતેા, એ ઑદફસે ગયા હતા અને મારી 
માતા અમને નીચે સધુી મકૂવા આવ્યા.ં એ એવી રીતે અમારી 
સામે જોતા ંહતા,ં જાણે અમને એ છેલ્લી વાર આંખ ભરીભરીને ન 
જોતા ંહોય ! એમનો એ ચહરેો આજે પણ મારી આંખ સામે એવો 
ને એવો ઊપસી આવે છે. ખભંાતના ન્નવશાળ ઘરમા ં એ ઉદાસ 
ચહરેાને મેં અનેક વાર યાદ કયો છે અને એ વખતે ઘરઝુરાપો-
માઝુરાપો અનભુવ્યો છે. 

મારી માતાની અંન્નતમ ઘડી હતી. મારા ં માસી કહ,ે કે ત ુ ં એમને 
કાનમા ં કંઇક છેલ્લી ઘડીએ કહ.ે મેં માત્ર એટલુ ંજ કહ્ુ ં કે’ભાભી, 
તમે જેમ રોજ સાજંે મદંદરે જતા ંહતા ંએમ જ અહીંથી જાઓ.’ જે 
માતાએ જીવનમા ંઆપણને આવકાર આપ્યો હોય, એને ‘જાઓ’ 

કહતેા6 કેમ જીવ ચાલે? અને છતાયં, માનો જીવ- શાનં્નતથી જતો 
હોય તો આમ કયાય ન્નવના પણ છૂટકો નહોતો. એણે સાભંળયુ ંકે નહીં 
એની આપણને કંઇ ખબર નથી. કદાચ નહીં જ સાભંળયુ ંહોય. પણ 
આ વાક્ય બોલતા ંબહ ુમશુ્કેલી પડેલી. 

બરકત ન્નવરાણીની પકં્ક્ત મને યાદ આવે છે કે, ‘જેણે મારા ં
હાલરડા ં ગાયા ંએના ં મરન્નશયા ંઆજે અમારે ગાવાના?ં’મારે માટે 



માનો એક બહૃદ અથય છે. મારી એક વ્યાખ્યા છે કે, ‘જે જતન કરે 
તે મા.’ 

ઉમાશકંર ચનુીલાલ મદડયાને મધર મદડયા કહતેા. અને જતન 
એટલે શુ?ં બહ ુસ્થળૂ દાખલો આપુ ંછ ં કે આપણને છીંક આવે એ 
પહલેા ંએ રૂમાલ આપી દે એ જતન. માને એટલે તો અંતયાયમી 
કહી છે. આપણને શુ ંજોઇએ? એ એને પહલેા ખબર પડે.’એટલે જ 
જતન કરે તે મા.’ અને આમ મને મારી માતામા ં તો માતાનો 
અનભુવ થયો હતો, પણ ઘણી વાર મારા મોટાભાઇ અરન્નવિંદ અને 
આશામા ં અને માધરુીબહને શાહમા ં મને એટલો બધો અનભુવ 
થયો હતો કે’ ‘It is my secret. It is my happiness. I just want to 

share with myself.’ અને એટલે કહીશ નહીં. માનો પે્રમ એટલો 
અંગત છે કે એની જાહરેમા ંવાત કરવી મશુ્કેલ છે. 

ન્નસદ્ધિ અને પ્રન્નસદ્ધિ પામેલા ં તેમ જ બદનામી પામેલા ં સોએક 
સ્ત્રીપરુુષની માતા ન્નવશેનુ ં એક પસુ્તક હાથમા ં આવ્યુ.ં એમા ં
રાજકારણના માણસો, સૈન્નનકો, લેખકો, વૈજ્ઞાન્નનકો, સગંીતકારો, 
ગનેુગારો, સતંો ઇત્મયાદદની માતા ન્નવશે સલચત્ર રૂપરેખા છે. 

હલેન કેલર માતા ન્નવશે કહ ે છે, ‘માના ન્નવષયમા ંહુ ંશુ,ં કેવી રીતે 
લખુ ં કે બોલુ?ં તે મારી એટલી ન્નનકટ છે છે એટલે તો એના ન્નવશે 



કંઇ પણ બોલવુ ં ન્નવક્ટ છે અને મને એમા ંઅસસં્કાદરતા લાગે છે.’ 
જ્યોર્જ વૉન્નશિંગ્ટનની માતા યિુ દરન્નમયાન એવુ ં કહ ે છે કે મારો 
જ્યોર્જ ઘરે પાછો આવે અને બાગબગીચા સભંાળે તોય ઘણુ.ં 
સ્ટેલીનની માતાની ઝખંના હતી કે એ પાદરી થાય તો સારંુ. 
દહટલર જેવો દહટલર, પોતાના ખાનગી ખડંમા ં માત્ર બે જ છબી 
રાખતો. એક પોતાના મરી ગયેલા શૉફરની અને એક છબી 
પોતાની માતાની. જ્યારે દહટલરની માતા મતૃ્મયપુા્યા ં ત્મયારે 
ફનૅ્નમલી ડૉક્ટરે કહ્ુ ં કે મેં કોઇ જુવાન માણસને આટલુ ં ધોધમાર 
રડતો જોયો નથી. 

અબ્રાહમ લલિંકને એવો એકરાર કયો છે કે જે કંઇ છ ંકે જે કંઇ થવા 
માગુ ંછ ંએનો બધો જ જશ દેવદૂત જેવી મારી માને ફાળે જાય છે. 
મને યાદ છે મારી માતાની પ્રાથયનાઓ અને એ પ્રાથયનાઓ સતત 
મારી સાથે જ રહ ેછે, મારી ત્જિંદગી સાથે જડાયેલી છે. 

ન્નવક્ટર હ્ગુો કહ ે છે, માતાના હાથ એટલી બધી નજાકતથી 
હયાયભયાય હોય ચે કે બાળક એમા ંગાળ ન્નનરા માણી શકે છે. હેંરી 
લબયર કહ ે છે, ઇશ્વરને પહલેી વાર માતાનો ન્નવચાર આવ્યો હશે 
ત્મયારે ખદુ ખદુાના ચહરેા પર એક સતંોષનુ ંક્સ્મત ફરક્ુ ંહશે અને 
તરત જ એણે માનુ ં સર્જન કયુું હશે. મા ન્નવશે ઇશ્વરની કલ્પના 



આવી હશે. લચક્કાર સમિૃ, હ્રદયના ઊંડાણથી ભરી ભરી, અત્મયતં 
દદવ્ય, આત્મમશક્ક્ત અને સૌંદયયથી સભર સભર. 

ઇન્દ્ગ્રીડ બગયમૅનને એના જન્દ્મદદવસે કોઇએ ફૂલ આપ્યા,ં તો પહલે ુ ં
કામ એણે એ ફૂલ પોતાની માતાની કબર પાસે મકૂવાનુ ં કયુું. 
ખલલલ ત્જબ્રાન ની માતાનો એમના જીવન પર એટલો બધો 
પ્રભાવ હતો કે હતો કે ક્યારેક એમ જ લાગે કે આ કન્નવ માતાના 
શાણપણનો અળળક વારસો ભોગવી રહ્યા છે. માતા સ્વરૂપવાન 
અને નમ્ર. તેઓ બહ ુજ સરસ ગાતા.ંત્જબ્રામ કહતે કે મારી માતા 
અખટૂ કન્નવતા જીવ્યા ં છે. ભલે એમણે એકે પકં્ક્ત લખી ન હોય. 
માતાના હ્રદયના આ મ ૂગંા ગીતને દીકરાએ જ જાણે વાચા આપી. 
એક રીતે જોઇએ તો ત્જબ્રનની પ્રગટ કન્નવતા એ ત્જબ્રાનના ંમાતા 
કન્નમલાની કન્નવતા. જાણે કે ત્જબ્રાન પોતેજ એની માતાનુ ંમહાકાવ્ય 
છે. પોતાની માતાને ન્નનન્નમત્ત એમણે જગતની તમામ માતાઓને 
અંજલલ આપી છે. 

પ ૃ્ વીએ એ વકૃ્ષો અને ફૂલોની માતા છે, એ જન્દ્મ આપે છે અને 
જતન કરે છે. વકૃ્ષો અને ફૂલો એ ફળ અને બીજની માતા છે. 
માતતૃ્મત્મવ એ પ્રકૃન્નતની ન્નનયન્નત છે, સૌંદયય અને પે્રમથી સભર એનો 
આત્મમા સનાતન છે. ત્જબ્રાનના હ્રદયમા ં ‘માત્રાવાસ્ય ંઇદમ ્સવયમ ્



’ ની ભાવના જાણે કે સમરુ થઇને ઘઘૂવતી હતી. ખલલલ ત્જબ્રાન 
કહ ે છે કે આખા ન્નવશ્વમા ંજો એક વકૃ્ષ હોય તો જગતમા ંતમામ 
રાષ્ટ્રો એની યાત્રાએ નીકળે અને એને ચરણે પડી એની પજૂા કરે. 
વકૃ્ષને એ વહાલ કરતા, પોતાની માતાને કરતા હોય એમ. માતા 
સાથે, કહો કે એમને મૈત્રીનો સબંધં હતો. એમણે ત્જબ્રાન ન્નવશે એક 
વાર કહ્ુ ંહત ુ,ં ‘ મારો દીકરો માનસશાસ્ત્રની સરહદો ઓળંગી ગયો 
છે- અન્નતક્રમી ગયો છે. એ માનસશાસ્ત્રથી પર છે.’ માતાના આ ઉદ્ 
ગાર જ્ઞાનના નહીં, કોઠાસઝૂના હતા. માતા દીકરાની બાબતમા ં
તટસ્થ નહોતા ં એવુ ં રખે કોઇ માને. પ્રારંભમા ં અરેલબક ભાષામા ં
લખાયેલી ‘ The Prophet’ જ્યારે ત્જબ્રાને માતાને વાચંી સભંળાવી 
ત્મયારે માએ કહ્ુ,ં’હમણા ંરહવેા દે, પદરપક્વ થવા દે.’ 

માતાપતુ્ર વચ્ચેનો એક યાદગાર પ્રસગં. એક વાર માએ દીકરાને 
કહ્ુ,ં’ જો ત ુ ં સનં્દ્યાસી થયો હોત અને મઠમા ં હોત તો તારે અને 
લોકોને બનેંને માટે સારંુ હત ુ.ં’ દીકરાએ જવાબ આપ્યો,’હા, એ 
સાચુ ં છે, પણ હુ ંઆ ન્નવશ્વમા ંઆવ્યો એ પહલેા ંજ મેં તને માતા 
તરીકે સ્વીકારી હતી.’ માએ જવાબ આપ્યો,’ત ુ ંઆવ્યો ન હોત તો 
ત ુ ં દેવદૂત હોત.’ ખલલલે ખમુારી સાથે કહ્ુ ં ‘ હજી આજે પણ હુ ં
દેવદૂત છ ં !’ માએ કહ્ુ ં ‘પણ તને પાખંો ક્યા ં છે?’ ખલલલે માના 
હાથ ફેલાવીને પોતાને ખભે જાણે કે લગાડયા ને કહ્ુ,ં ‘ જો મારી 



પાખંો આ રહી.’ માએ માત્ર ન્નનસાસો નાખી કહ્ુ,ં ‘ એ પાખંો તટેૂલી 
છે.’ મા સાથેનો આ સવંાદ એમના ભીતરમા ંએટલી હદે ઘર કરી 
ગયો કે પછી એમણે એ કથાકૃન્નત રચી, એનુ ંનામ ‘ The Broken 

wings’ આપ્યુ.ં 

માતા એ શાશ્વતીનુ ંબીજુ ંનામ છે. 

આપણે ત્મયા ં અનેક ન્નવશેષણોથી માતાને નવાજી છે. ગણુગાન-
કીતયન ગાયા ં છે. માતદેૃવો ભવથી માડંીને ‘પ્રભનુા એ પે્રમ તણી 
પતૂળી રે લોલ, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ.’ ઇત્મયાદદ. 
અહીં આપેલા ં ન્નવશેષણો માતાના ગણુનુ ં વણયન કરે છે. માતા: 
પે્રરણામનૂ્નતિ, વાત્મસ્યલમનૂ્નતિ, જયોન્નતમયયી જનની, પે્રમમનૂ્નતિ, કરુણામનૂ્નતિ, 
ત્મયાગમનૂ્નતિ, સમન્નપિતા, દયાળુ, મયાળુ, પે્રમાળ, સહનશીલતાની મનૂ્નતિ, 
અિપણૂાય, વહાલસોયી, મમતામયી, આદરણીય, પજૂનીય, સ્નેહમયી, 
મમતાળુ, ભલીભોળી, સ્નેહાળ, સૌજન્દ્યમનૂ્નતિ, સવેંદનામનૂ્નતિ, 
પે્રમસ્વરૂપ, તીથોત્તમ, પણુ્યશ્લોક, વાત્મસ્લ્યન્નસિંધ ુઇત્મયાદદ. 

ધેર કેન બી ધ અધર સાઇડ ઑફ ધે મધર. દુન્નનયામા ં એવાય 
ઘણા માણસો છે કે જેમને સગી મા હોવા છતાયં માતાનો પે્રમ 
મળયો નથી. અહીં કોઇ ન્નનિંદાનો સવાલ નથી, પણ ન્નવચારવાની 
વાત છે. આપણે સમજવુ ંજોઇએ કે એ મા છે, છતા ંપણ એ માણસ 



છે, તો માણસમાત્રમા ંરહલેા સ્વાથય, છળકપટ, પ્રપચં- આ બધુ ંપણ 
કેટલીક માતાઓમા ં હોય છે એના ં માઠા ં પદરણામ સતંાનોને 
ભોગવવા ંપડે છે. 

મા એ મા તો છે જ પણ એક ક્ષણ એવો ન્નવચાર કરવાનુ ંમન પણ 
થાય છે કે આજથી પચાસ-પચંોતેર વષય પહલેાનંી મા અને 
આજની મ્મીમા ંકોઇ ફેર હોય ખરો? શહરેના ભર વગયની સ્ત્રીઓ 
ન્નશક્ષણ પામેલી છે, એટલે કદાચ બાળકની કેળવણીમા ં વધ ુ રસ 
લેતી હોય. પહલેાનંી માતાઓ સયંકુ્ત કુટંુબમા ંરહીને સમગ્ર સમય 
કુટંુબને જ આપતી હતી અને એ વખતે સયંકુ્ત કુટંુબમા ંબાળકો 
ઝાઝા ં હોવાથી બાળકો જાણે કે આપમેળે જ ઊછરતા ં હોય એવુ ં
લગે. કુટંુબનુ ં સૌથી મોટંુ બાળક હોય એ જ જાણે કે બાકીનાનેં 
ઉછેરે. આજે કુટંુબ ન્નવભક્ત થયા ંછે. મોટા ંભાગના ંકુટંુબોમા ંએક કે 
બેથી વધારે બાળકો નથી હોતા.ં પ્રરંભમા ં બધી જ એકાગ્રતા 
બાળક પ્રત્મયે હોય છે. જોકે બાળકની તમામ જવાબદારી સામાન્દ્ય 
રીતે કેવળ માતા પર નથી હોતી. બાઇ અને આયાઓ વચ્ચે પણ 
વહેંચાય છે. પ્લે-ગ્રપૂ ! એ એક પ્રકારની આયા જ છે. શ્રીમતંની 
સ્ત્રીઓ મોટે ભાગે પોતાનો સમય મડંળોમા,ં સામાત્જક પ્રવનૃ્નત્તઓમા,ં 
કલ્બમા ંઅને પત્તા ંરમવામા ંવીતાવે છે. બાળકને જે કાઇં ભૌન્નતક 
સખુ જોઇત ુ ંહોય તે પરંુૂ પાડે છે. ઘણી વાર માબાપ હરવાફરવામા ં



એટલા ંરચ્યાપંચ્યા ંહોય છે કે હઠે ભરાયેલા બાળકને શાતં કરવા 
માટે મોંઘાદાટ રમકડા ં આપે અને તાત્મકાલલક પ્રશ્ન ઉકેલી નાખે. 
આવા ંએક માબાપને મેં કહ્ુ ંહત ુ ંકે છોકરાને તમારી તરસ છે, એને 
પાણી જોઇએ છે અને તમે સોડા આપો છો. અ છોકરો ભન્નવષ્યમા ં
તમારા માથા પર છાણ ંથાપશે. ત્મયારે મને એવો જ જવાબ મળયો 
કે આય બાય પીસ. હુ ં કેવી રીતે સમજાવુ ંકે શાનં્નત એ તો મનની 
વસ્ત ુછે, એ બજારમાથંી ખરીદી ન શકાય. જે સ્ત્રીઓ નોકરી કરે છે 
અથવા પોતાની કારદકદી બનાવવામા ં રચીપચી હોય છે, એમના ં
સતંાનોને પણ સમયનો તો અભાવ જ રહ ેછે. જોકે આમા ં કેટલો 
સમય આપો છો એ મહત્મત્મવનુ ંનથી પણ કેવી રીતે આપો છો એ 
મહત્મત્મવનુ ં છે. તમે સપંણૂયપણે એ સમયમા ં એકાગ્ર રહો છો કે 
દડવાઇડ જ રહો છો ? 

પે્રમ આંધળો છે પણ માતપેૃ્રમ, માતાનો બાળક પ્રત્મયેનો, સતંાન 
પ્રત્મયેનો પે્રમ સન્નવશેષ આંધળો છે. ઉત્મસાહી અને હરખપદુડા ં
માબાપને સતંાનો ન્નવશે વાત કરતા ંસાભંળો, તરત ખ્યાલ આવશે 
કે કેવી કેવી અન્નતશયોક્ક્ત કરે છે. હજી છોકરંુ જન્દ્્યુ ંનથી ત્મયા ંતો 
પછૂવા લાગે છે કે કોના જેવુ ં છે? જ્યોતીન્દ્ર દવેએ આના 
અનસુધંાનમા ંએક વાત કહી હતી કે મને ભલે માસંના લોચા જેવુ ં
લાગત ુ ં હોય, છતા ંપણ હુ ં કહુ ં કે બહ ુ રૂપાળંુ છે, આંખ માની છે, 



નાક બાપનુ ંછે. બનેં રાજી રહ.ે છોકરાને માથે વાળ વધારે હશે તો 
કહશેે વાળ એટલા સારા છે કે આમાથંી ન્નવગ બનાવી શકાય અને 
ટાલ હશે તો કહશેે કે નસીબદાર છે. આ પે્રમ કેટલી હદે આંધળો 
છે કે ત્રણ જ દદવસન6ુ છોકરંુ હોય અને જરાક હલચલ કરે તો 
તરત કહ,ે કેટલી સરસ રીતે આળસ મરડે છે. છોકરંુ થોડુ ં મોટંુ 
થાય અને ભલેૂચકેૂ દીવાલ પર એકાદ લીટો કરે તો કહશેે કે કન ુ
દેસાઇ કે હસેુન થશે. સતંાનો એ આપણા અહ નો ન્નવસ્તાર છે. 
ઘણા માણસો પોતાનો વશં રહ ેએટલા માટે જ પતુ્રની ઝખંના કરે 
છે. આ કંઇ ન્નનરામય દૃષ્ષ્ટ નથી.. મને એવા ંમાબાપ પણ નથી 
ગમતા ં કે જે કહ ેઆ તો ઘડપણની લાકડી છે. સતંાનોનો પ્રાસ 
કંતાનો જોડે ન મળવો જોઇએ. એમનુ ંસ્વતતં્ર અક્સ્તત્મવ છે.સ્વતતં્ર 
વ્યક્ક્તત્મવ છે. આપણા ઘડપણના ંપગલછૂલણયા ંનથી. 

આપણે જોરશોરથી માતતૃ્મવનો મદહમા ગાઇએ છીએ, પણ માતા 
ન્નસવાય પણ સ્ત્રી એ સ્ત્રી છે એ વાતને સગવડપવૂયક ભલૂી જઇએ 
છીએ. સતંાનના લગ્નની મહત્મત્મવની ન્નવન્નધમા ં માતા બાજુમા ં બેઠી 
હોય એટલુ ંજ પણ એને ભાગે છેવટે પોતાના પન્નતની કોણીએ હાથ 
લગાડયા ન્નસવાય કાઇં કરવાનુ ંનથી હોત ુ.ં 



માણસના ભાગ્યમા ં જે હોય એ તો એણે વેઠવાનુ ં જ છે, પણ 
પાઠકસાહબે ન્નવધાતાને, ઇશ્વરને કહ ે છે કે, ‘ગુજંાશથી વધ ુ દુ:ખ 
કોઇને ન આપવુ,ં હજી જે બાળક માતાની વેલથી છૂટંુ નથી પડ્ુ,ં 
હજી જગત દેખતા ંશીખ્યુ ંનથી, હજી લાડથી રડ્ુ ંનથી, હસ્યુ ંનથી, 
હજી હઠ કરીને કશુ ં માગી પણ શક્ુ ં નથી, હજી એને માતાની 
પરેૂપરૂી પહચેાન પણ નથીથઇ ત્મયારે હ ેઇશ્વર ! એને નમાયુ ંઅને 
ઓન્નશયાળંુ કરીને જગતના જગંલમા ંમકૂવાની ભલૂ ન કરતો.’ 

મહાભારતના શાનં્નતપવયમા ંસરસ વાત કરવામા ંઆવી છે. માણસ 
ખરેખર વિૃ ક્યારે થાય છે? કહ્ુ ં કે માતાનો ન્નવયોગ થાય ત્મયારે 
માણસને પોતાની ઉંમર વધી ગયાનુ ં ભાન થાય છે. કોઇને ત્મયા ં
દીકરાના દીકરા રમતા હોય પણ જો એની મા જીવતી હોય તો 99 

વષે પણ એને પોતે નાનો બાળક હોય એમ લાગે છે અને મા 
પાસે એ રીતે લાડ પણ કરે છે. શાનં્નતપવૂયક જાણે કે માનો મદહમા 
ગાત ુ ંપવય હોય એમ વ્યાસજી કહ ેછે,’મા જેવો છાયંડો ક્યાયં હોય 
નહીં, માતા જેવી કોઇ ગન્નત નહીં, માતા સમુ ંબીજુ ંકોઇ છત્ર નહીં 
અને મા જેવુ ંન્નપ્રય કોઇ હોય જ નહીં.’ 

માતાન્નપતા માટે જગતની મોટામા ં મોટી કરુણ ઘટના 
કઇ?માતાન્નપતાની હયાતીમા ંસતંાનનુ ંમતૃ્મય,ુ તે વશંજ પવૂયજ બની 



જાય ત્મયારે ઇશ્વરને પણ ગનેુગાર ગણવાનુ ં મન થાય. 
ઉમાશકંર જોશી માતા ન્નવષે કહ ેછે કે,’માતાનુ ંઋણ અનેકન્નવધ હોય 
છે. માતાનુ ંઋણ કોણ ચકૂવી શક્ુ ંછે? ખરંુ જોતા ંએ ઋણ નથી. 
ઋણ ગણીને એનો રોન્નપય-પૈસામા ં દહસાબ માડંવામા ં અને 
જગતની માતાઓના ંઋણ ચકૂવવાનો સ્વય ંભગવાન હવાલો લે 
તો ભગવાનન ુપણ દેવાળંુ નીકળે.’ 

પ્રવક્તા -- 

સરેુશ દલાલ  
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