
કાગનુ ંભશત્લ  

 
 

મભત ુઅને જીભી આજે ળાાભાથંી ઉતાલે ગરે ઘેય આવ્મા. ઘેય આલતાનંી વાથે 
ફનેંએ ઝટટ શાથગ, ભં વાબથુી ધમા અને સ્લચ્છ ટુલાર લડે વાપ કમાા. તયંુત નાસ્ત 
કયીને આજે દયયજની જેભ અડધ કરાક યભલા અને ભજ કયલાને ફદરે દપતય ખરીને 
રખલા ફેવી ગમા. જીભીને તાનુ ંગશૃકામા લધ ુશલાથી તે રખલાભા ંભળગરૂ શતી; યંત ુ
મભત ુનટબકુભા ંથડંુ રખત અને અક્ષય વાયા ન આલતા ંકાગ પાડી ડચૂ લાી પંકી 
દેત, પયીલાય થડંુ રખત ને કાગ પાડી ડચૂ લાી પંકી દેત. આભ ને આભ દવથી દંય 
કાગના ડચૂાન ઢગર થઈ ગમ.  
 વધં્માન વભમ શત. દાદા ભદંદયે દળાન કયી યત ઘેય આવ્મા, ફાયણાભા ંપ્રલેળતા ં
દાદાના ગભા ંકાગન ડચૂ આલી ડમ. દાદાએ નજય કયી ત મભતએુ કાગ પાડી 
પાડીને ડચૂાન ઢગર કયેર જમ. આ જઈ દાદાને નલાઈ રાગી. 
 દાદાએ લશારથી મભતનુા ભાથે શાથ પેયલાતા ંકહ્યુ ં:....  

 ફેટા : તુ ંકેભ કાગ પાડી પાડીને પંકે છે, ભને કંઈ વભજાયુ ંનદશ ? 
 મભત ુ: (ઊંચે જયુ)ં કહ્યુ ં: શુ ંકરંુ દાદા, આલતી ૨૬ જાન્યઆુયીના દદલવે અભાયી 
ળાાભા ંસરેુખન સ્ધાા મજલાની છે ભાટે સુદંય અક્ષયના રખાણન ભશાલય કરંુ છંુ, ણ 
વાયા અક્ષય ન આલે ત્મા ંસધુી આ કાગ ભને ગભત નથી ભાટે હું પાડી દઉં છંુ. 
 દાદા : ણ ફેટા, અક્ષય વાયા કાઢલા ભાટે તાની જાતે પ્રમત્ન કયલ ડે, એભા ં
લી કાગન શુ ંલાકં ? વાયા અક્ષય કેલી યીતે કાઢલા એ હું તને છી ળીખલાડીળ યંત ુ
આ શરેા ંભાયે તભને કાગ મલળેની લાત કયલી છે. 
 જીભી : શ ંદાદા ! કાગની તે કેલી લાત ! કાગની ત કંઈ લાત શમ ? 
 મભત ુ: દાદા, જરદી કશ કાગ મલળે  શુ ંલાત છે ? 



 દાદા : ફેટા, તભે જાણ છ કાગનુ ંશુ ંભશત્લ છે ? 
 મભત-ુજીભી : (શવતા ંશવતા)ં “રખલાનુ”ં 
 દાદા : નશં, ફેટાઓ નશં. 
 ત વાબં... આણા યજજંદા જીલનભા ંભટા ામે કાગન ઉમગ કયીએ છીએ. 
જકે ખફૂ ઓછા રક જાણતા શમ છે કે કાગ કેલી યીતે ફને છે. બાયતભા ંઈ.વ. 
૧૦૦૦ના વભમે નેાભાથંી કાગ ફનાલલાનુ ંળરૂ થયુ ંશલાનુ ંભનામ છે. આણા દેળભા ં
કાગ ફનાલલા ભાટે કાચા ભારભા ંલૉવ, વફાઈ,ઘાવ,શમે્, ેીયવ (ાણીભા ંઊગતી 
લનસ્મત), ળણના ટુકડા, ળેયડીના કચૂા, યદ્દી કાગ, ઉયાતં વદડમભ વલ્પેટ, ચનુ, 
ગધંક, ચીનીભાટી, કેલ્લ્ળમભ વલ્પેટ, કેલ્લ્ળમભ કાફોનેટ જેલા ંયવામણ અને દટટામનમભ 
ડામક્વાઈડ અને કાગને વપેદ ફનાલલા ભાટે જવતના ઑકવાઈડન ઉમગ થામ છે. 
તે ઉયાતં પટકડી, ભીણના ઈભલ્ક અને યઝીન આલ્કરીન ઉમગ કાગની આય ભાટે 
અને રખતી લેાએ ળાશી ન પ્રવયે તેભજ કાગ ભજબતૂ યશ ેતે ભાટે સ્ટાચા ણ લયામ 
છે ત્માયે કાગ તૈમાય થામ... 
 જીભી : યંત ુદાદા, આ કાગ ફને છે કેલી યીતે ? 
 દાદા : એ જલા ભાટે આ લે ળાાભાથંી પ્રલાવનુ ંઆમજન થામ તેભા ંકાગ 
ફનાલલાની પેક્ટયીની મરુાકાત રેલા ભાટે હું તભાયા આચામા વાશફેને મલનતંી કયલાન છંુ. 
 મભત-ુજીભી : „ખફૂ વયવ‟ દાદા તભારંુ સચૂન મગ્મ છે ! 
 દાદા : ણ ફેટાઓ, તભે પેક્ટયી જલા જળ ત્માયે જજ... યંત ુભાયે તભને 
લાસ્તમલક લાત કયલાની ત ફાકી છે. 
 મભત-ુજીભી : કઈ ાછી લાત ! કાગની ? 
 દાદા : શા, ભાયા ંલશારા ંફટુકડાઓં, શા.  

કાગ વાથે જડામેરી ચંકાલનાયી લાસ્તમલકતા એ છે કે... જેભ કે એક વકૃ્ષભાથંી કાગની 
૩૦૦૦ ળીટ તૈમાય થામ છે. તેલી જ યીતે કાગ ઉદ્યગ ભાટે પ્રમતભાવ ૨૦,૦૦૦ વકૃ્ષ, 
જ્માયે પ્રમતલે અંદાજે ૧,૨૦,૦૦૦ વકૃ્ષ કાલાભા ંઆલે છે; યંત ુતેની વાભે એટરાજં 
વકૃ્ષનુ ંઉત્ાદન બાગ્મે જ થામ છે. જ દયેક વ્મક્ક્ત તે વભજી મલચાયીને કાગન મગ્મ 
ઉમગ કયે ત છેલટે ત તેનાથી માાલયણની જાલણી થામ છે. ત્માયે શલે આણે જ 
નક્કી કયલાનુ ંછે કે આણે આણા માાલયણને ફચાલલા કેટરા ભદદરૂ થઈ ળકીએ. 

મભત-ુજીભી: દાદા, શલે વભજાયુ ં„કાગ‟ કેટર અમલૂ્મ છે. 
મભત:ુ (શવતા ંશવતા)ં દાદા, ભાટે જ આ લે તગંના બાલ લધાયે શતા.  
જીભી: દાદા હું આલતી કારે પ્રાથાના વબાભા ંકાગ મલળેની લાત કયીળ અને 

માાલયણને ફચાલલા ભાટે „૫ (ાચં)‟ વકૃ્ષ ઉછેયલાન વકંલ્ કરંુ છંુ.... 
મભત ુ: દાદા હું ણ શલે ગણણતના પે્રક્ક્ટવ ભાટેના દાખરા શમ કે પે્રક્ક્ટવ ભાટેનુ ં

ગશૃકામા શમ હું સ્રેટભા ંજ કયીળ.... 
જરૂય યૂત કાગન ઉમગ કયીળ અને મભત્રને વભજાલીળ. 



મભત,ુ જીભી અને દાદા 
 

“આ ત બાઈ ગ્રફર લૉમભંગ વભજ ને મલચાય.” 

“જે કયે કાગન કયકવયલૂાકન ઉમગ.... 
તેનુ ંનાભ સલુણા અક્ષયે રેલાળે કુદયતના ખે” 

 

-જગદીળબાઈ ભગનબાઈ ટેર 


