એક માતા ું અ ભમાન
~

ુ ુ માઈ ચ લાસાનંદ

એવો કયો દવસ છે
યાર માતાના

ુ ગાન ન કર શકાય?
ણ

પોતાની સમયાતીત યા$ા પર આ &'ાંડમાં િવચરણ કરતા
ચિતના આકાશમાં તર રહલા
દરક અજ-મા િશ.ુના આ/માએ
કોણ 0ણે કવી ર તે આ અ1્ 3ુત 4 ૃ6વી 7હ
િવશે 0ણી લી8ું છે .

4 ૃ6વી.
એ આ/મા કટલો આ; ુર હશે
એક આ<યની શોધમાં
યાં તે >ુર ?તતાથી જ-મ લઈ શક.
આ 7હ પર એક Aેમાળ Cદય,
ભલે આ આ/માની અપે?ા કર રFું હોય ક નહG,
ભલે તેની અ ભલાષા કર રFું હોય ક નહG,
પોતાની સIામાં તેJ ું Kવાગત કર છે .

િનણLયની એક ?ણ
સખત પ ર<મ,
અિતશય વેદના,
અને હષNOલાસJું
Pવન બની 0ય છે .
તે એક RૃતRૃ/ય ભાSય બની 0ય છે .

ભાSય.
એક માતાના
હષLની પરાકાTઠા
ક તેના અસV કTટની અJુ3 ૂિતને
કોઈપણ, Xારય 4 ૂણLર તે નથી 0ણી શક;,ું
ભલે તેની લાગણીઓની િસસકાર ઓ સાંભળ શકાતી હોય
ક તે તેના મનના ગહન-કાળા અરZયમાં

ુ 4ુસ કરતી હોય.
સ

પણ એક વાત તો િનિ[ત છે :
એક માતાના Cદયનો
મા$ એક જ મનોરથ,
એક જ Aયાસ હોય છે —
પોતાના સંતાન માટ
એ કર]ું ^ આ &'ાંડમાં સવL<ેTઠ છે .

એક માતા ^ને તેનો લાડકવાયો સ_પવામાં આ`યો છે ,
તે તેના સંતાન માટ બની શક એટલી
સવL<ેTઠ બનવાનો સંઘષL કરતી રહ છે .
ભલે કંઈ પણ થાય
તે અિતશય ગવL સાથે
રાત દવસ
પોતાના સંતાનના Kવbનોને સાકાર કરવામાં કાયLરત રહ છે .

ચોવીસે કલાક.
યાર તેJ ું સંતાન 1ુઃખી હોય છે /યાર માતા રડ છે .
યાર તેJ ું સંતાન dુશ હોય છે /યાર માતા હસે છે .

મા ંુ સંતાન .ું કરવા ઇfછે છે ?
આ એક માતાનો પહલો િવચાર હોય છે .
તેના આવેગો અને કામનાઓ
હંમેશાં સીધા તેના Cદયમાંથી ઉ1્ ભવે છે —
તેના ઉ/RૃTટ, િવશાળ Cદયમાંથી.

પહલો િવચાર.
બની શક Xારક માતાની 0ણ િવના
તેJ ું સંતાન તેને બેહદ Aેમ કર.
બની શક Xારક અ0ણતામાં સંતાનના
શhદ ક Rૃ/ય
એ દશાLવે ક સંતાન માતાનો િતરKકાર કર રFું છે .

તેમછતાં એક માતા પવLતની ^મ 1ૃઢ છે .
એક માતા નદ ની ^મ jડ છે .
એક માતાJું Cદય આ &'ાંડ
અને તેમાંથી ઉ1્ ભવતા બધાં 7હો અને આકાશગંગાઓની ^મ િવશાળ છે .
પોતાના કતL`ય A/યે એક માતાની વચનબkતા
તેના સંતાનના મનોભાવ ક કાયNની
ભરતીઓટ સાથે બદલાતી રહતી નથી.
તેJ ું સંતાન તેને એક ઉfચ આસન પર બેસાડ
અથવા તો તેના અ1ૃlય થઈ જવાની કામના કર —
એક માતાJું કાયL અિવરત
ચાલ; ું જ રહ છે .

એક માતા અ`યmત િનરાશાઓને પાર કર ને આગળ વધતી રહશે.
તે અલૌ કક શomત સાથે,
મયાLદા અને શમoKથિત સાથે,
અગ ણત િતરKકાર4 ૂણL ટ કા- ટbપણીઓને સહન કરશે,
આકoKમક તોફાનોને સહ લેશે.
શા માટ?
કવી ર તે?
કારણક તે Aેમથી બની છે .

Aેમ.

Aેમ બ8ું જ સહન કર લે છે
અને એક માતા AેમJું Pવંત Aતીક છે .
વષLમાં એકવાર માતાને "મા; ૃ દવસની .ુભf
ે છા" આપવાથી
એક માતા ^ બ8ું કર છે
તેની મહIાને વાKતવમાં માપી નથી શકાતી,
પણ જોવા જઈએ તો કંઈ પણ
તેના /યાગની અસીમ િવશાળતાની
અથવા તેના Aેમાળ અને િનઃKવાથL Cદયની ભ`યતાની
Xારય બરોબર નથી કર શક;.ું
તથાિપ, તેને >ુખદ મા; ૃ દવસની .ુભf
ે છા આપવાનો
એક નાનકડો Aયાસ પણ
તેના ચહરા પર એક િનમLળ oKમત લઈ આવશે.
તેના માટ,
એ .ુભેfછા બધાં કrમતી ર/નો કરતાં,
sાનાtનની બધી ઉપલuhધઓ કરતાં,
અને આ સંસારના બધાં યશ ક સ-માન કરતાં પણ વ8ુ v ૂOયવાન છે .
એક નાનકડ ભેટ
તેમના તરફથી ^મને તે Aેમ કર છે , ^મનો તે આદર કર છે ,
તેમના તરફથી ^ તેની મીઠાશ અને ભલાઈથી ધ-ય થયા છે ,
તેમના તરફથી ^મને તેણે બ8ું જ આbwું છે —

તે એક નાનકડ ભેટ
એક માતાના હાથોમાં આવીને
અનેકગણી વધીને સહ

ૂય ની શ ત સમાન બની જશે.

અને તે એક માતા છે એટલે,
તે ઘણી (વાભાિવકતાથી એ શ ત
ધરતી માતાને આપશે.
તે સમથ, બનાવી દ. શે
આ / ૃ1વીના એ અનેક લોકને,
2 તેના સંતાનને પોતાના આ3લ4ગનમાં લઈ લે છે
અને એ અનેક લોકને પણ 2 તેનાં સંતાનોના 6તરમાં
આકાર લે છે અને િવલીન થઈ 7ય છે .
એક માતા છે
પ8રચારક,
પ8રપાલક,
8દલાસો આપનાર ,
સાં:વના આપનાર .

એક માતા છે
એક િશ;ક,
એક <િશ;ક,
એક સંર;ક,
એક માગ,દશ,ક.

એક માતા એ છે ,
2ના કાન સાંભળવા માટ. હંમેશાં તૈયાર અને ?હણશીલ છે ,
2ના હાથ (થર અને િવ@ાસપાA છે .
તે એક હ રા સમાન ચમકતી િશલા છે .
'માતા'ની પદવી
માA તેમના માટ. સીિમત નથી હોતી 2 જBમ આપે છે .
આ સંસારના ચાર. C ૂણામાં,
અને સમ(ત Dવયોિનઓમાં,
એવા અનેક ઉદાર <ાણી છે
2મGું (વIપ,
2મની સહજJ ૃિK છે ,
એ બધી L ૂિમકાઓને અપનાવી લેવાની 2 એક માતાની છે .
આ

ું અને Mદય(પશN ઘટના
દર

વારં વાર ઉBમી3લત થાય છે
અને આ ધરતીમાતાને સહાય કર. છે .
તેથી માતાઓને સમિપOત આ 8દવસે,
તેમના Pુણગાન કરો 2 એક અBય <ાણીને Dવન આપે છે અને
તેG ું પાલનપોષણ કર. છે .
તેમને સBમાિનત કરો 2 પોતાGું શર ર તેમના માટ. અપ,ણ કર. છે
2નામાં કોઈ અBય <ાણીની સંભાળ રાખવાની લલક હોય છે .
તેમનો આદરસ:કાર કરો 2 આગળ વધીને
કોઈ અBય <ાણીના િવકાસ અને
પોતાને સમિપOત કર. છે .

ુ માટ.
ખ

હ. માતા ભગવતી, અમને સદS વ તારા Mદયમાં રાખ2.

Mater beneficium nostrum es.
હ. માતઃ! :વયો તે શUદ. શUદ. વયં પVયેમ ભગવતઃ <કાશW ્ ।

એક માતા છે
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એક માતા છે
અ<િતમ !
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