અન્ન ધણણા
ખટ્ટથ ભથઠી ટેસ્ટી ટે સ્ટી
દ ણયદ . ગણભભણું દયે ક જ્ઞણતતનણ રોકો યશે. જદદણ જદદણ
એક નણન ુંદ ગણભ. નણભ એન ુંદ સજા
દ યણન ચરણલે. સજા
દ ણયદ વું ધણા યીતે સ્લતનબાય ગણભ. ગણભ રોકોનથ
ધુંધણ દ્વણયણ ગજ
જરૂરયમણતો અન્મોન્મનણ પ્રમત્નોથથ  ધયી થતથ. ફથજાું ગણભો ય તેને આધણય યણખલો ડતો
દ ખયીદણતથ નરશ. લસ્તન
દ ણ ફદરે લસ્ત દ આથ, વેલણનણ ફદરે
નરશ. ૈવણ આથને લસ્તઓ
વેલણ આથ કે લસ્ત દ અગય વેલણનણ ફદરણભણું અનક્રદ ભે વેલણ અથલણ લસ્ત દ આથ ગણભ રોકો
જીલન જીલતણ શતણ. તભત્રો, ઘણણ વભમ શેરણું આવ ુંદ શત.ુંદ આ યીતે થતણ તલતનભમને લસ્ત દ
તલતનભમ પ્રથણ તયીકે ઓખલણભણું આલતથ.
ધ ો ખણવ તભત્રો. એકન ુંદ નણભ ળુંકય
ગણભભણું ઘણણ રોકોનો ખેતથનો મલવણમ. એભણું ફે ખેડત
અને ફથજાન ુંદ કણનજી. યોજ વલણયે શ-ફદ રઈને ફુંને ખેતયે જામ. વખત રયશ્રભ કયે
અને અનણજ ઉગણડે. ળુંકયને એક દીકયો અને કણનજીને ણ એક દીકયો. ળુંકયનણ દીકયણન ુંદ
નણભ યભેળ અને કણનજીનણ દીકયણન ુંદ નણભ અબમ. ફુંને જણ ગણભનથ ળણણએ બણલણ જામ.
વણથે યભે, વણથે બણે અને વણથે પયે .
એક રદલવ ળુંકય અને કણનજી ળુંકયનણ ખેતયનણ ઘેઘ ધય લડ નથચે ફેઠણ ફેઠણ લણતો
કયતણ શતણ. ળુંકયે કણનજીને કહ્,ું દ “કણનજી, ભણયો દીકયો બણલણભણું તો ઠીક ઠીક છે , ખણવ કું ઈ
ઉકણે એભ નથથ રણગત.ુંદ એનથ ભને ખ ધફ ચચિંતણ થણમ છે . જો ને, રદલવે રદલવે કેલો વભમ
આલથ યહ્યો છે ? અને અધ ધયણભણું  ધરું દ ભણયણ ખેતયનથ ઊજ ણ રદલવે રદલવે ઘટી યશી છે .
દ હદું કેલથ યીતે ખયીદલણનો? શુંદ
શલે ભણયી ણવે જ અનણજ ન શોમ તો ઘયભણું જરૂયી લસ્તઓ
કરું દ તે વભજાત ુંદ નથથ. બગલણનનથ આટઆટરથ બક્તત કરું દ , દીલો-ધ ધ કરું દ ણ તવક્સ્થતતભણું
કોઈ પેય ડતો નથથ. કોને  ધછું આનો ઉણમ?”
કણનજી કણન ભણુંડીને ળુંકયનથ લણત વણુંબતો શતો. તે ણ ભનોભન દદ:ખથ થતો શતો. તેનણ
ખેતયભણું તો ભફરખ ણક થતો શતો. એ તલચણયતો શતો કે આ ળુંકયનણ ખેતયભણું કેભ ઊજ
ઓછી થતથ જામ છે ? એવ ુંદ તે કય ુંદ કણયણ છે ? લયવણદ તો ફુંને ખેતયભણું એકવયખો જ ડે
છે . છી આવ ુંદ થવ ુંદ તો ન જ જોઈએ. ળુંકય ભશેનત ણ વણયી કયે છે . તો છી ણક ઓછો
થલણન ુંદ કણયણ શ?ુંદ આભ એક ફણજદ ળુંકયનથ લણત વણુંબતો ભનભણું તલચણયે ચઢી ગમો.
યણત્રે જ્મણયે કણનજી ોતણનણ ઘય આંગણે ખણટરો ઢણી સ ધતો શતો ત્મણયે તેને એક સ્લપ્ન
આય ુંદ સ્લપ્નભણું અન્ન ધણણા ભણતણજી પ્રગટ થમણું. કણનજી તો આબો જ ફનથ ગમો. વણક્ષણત
ભણતણજીને જોઈને એ તો ધન્મ ધન્મ થઈ ગમો. અન્ન ધણણા ફોરતણું શતણું,

“કણનજી, તણયણ

દ છું
ઘયભણું તલત્રતણ છે . લડીરોનથ આભન્મણ છે . અન્નનો ફગણડ નથથ, એટરે હદું તણયણ ય ખળ
ન કયી દઉં છું ” “ણ ભણ, ભણયો ખણવ તભત્ર ળુંકય ફહદ દદ:ખથ
અને તણયણ ખેતયને ણકથથ વમદ્ધ

છે . તેનણ ખેતયભણું અનણજનથ ઊજ ઓછી થણમ છે . તે ણ યણત રદલવ ભશેનત કયે છે તો
છી તેનથ રયક્સ્થતત રદલવે રદલવે કેભ કથતથ જામ છે ? દમણ કયો અને તેનણ ય આનથ
કનણ લયવણલો.” ળુંકયે તલનુંતથ કયી.
અન્ન ધણણા ફોલમણું, “જો કણનજી, ળુંકય ોતે બરો છે , રયશ્રભથ છે . બક્તતબણલલણો છે ,
યું ત દ તેનથ આ ક્સ્થતત ભણટે તે ોતે જ જલણફદણય છે . ” કણનજીએ આશ્ચમા વણથે  ધછ્,ું દ “ભણ,
એલથ તો કઈ ભ ધર એનણથથ થણમ છે કે આ તેનણ ય ભશેયફણનથ નથથ કયી ળકતણું?”
અન્ન ધણણા ફોલમણું, “કણનજી, જ્મણું ભણયો લણવ શોમ તે ભણણવ કોઈ રદલવ દદ:ખથ નથથ શોતો,
યું ત દ જે ઘયભણું ભણરું દ અભણન થત ુંદ શોમ તે ઘયભણું યશેવ ુંદ ભને ગભત ુંદ નથથ.”
કણનજીએ આશ્ચમાથથ  ધછ્,ુંદ “શુંદ કહ્ું દ ભણ આન ુંદ અભણન? અને તે ળુંકયનણ ઘયભણું ” હદું ભણનથ
નથથ ળકતો. તેનણ જેલો બરો ભણણવ અને તેનણ ઘયભણું આન ુંદ અભણન!

” “શણ, કણનજી,

ભણરું દ અભણન. ત ુંદ ભણનતો નથથ ને? તો આલતથ કણરે તે રોકો જભલણ ફેવે એટરે ત ુંદ શણજય
યશેજે. તને ોતણને જ ખફય ડી જળે. ” આ ફોરથને અન્ન ધણા ભણતણજી અદ્રવમ થઈ ગમણું.
કણનજી તો તલસ્ભમ ણભથ
ગમો. વલણયે ઊઠયો અને
યોજનથ જેભ ળુંકય વણથે ખેતયે
ઊડયો.
ફોયે ફે તભત્રો ણછણ આલતણ
શતણ ત્મણયે કણનજીએ કહ્ું દ કે,
“ળુંકય આજે તો તણયણ ભશેભણન
ફનવ ુંદ છે . તણયે ત્મણું આજે
દ ખળ
દ થઈ
જભથળ. ળુંકય ખળ
ગમો. ફોયે ફધણ વણથે
જભલણ ફેઠણ. કણનજીનો દીકયો
અબમ ણ જભલણ ફેઠેરો.
થણીઓ થયવણઈ ગઈ. ફધણ
જમ્મણ. કણનજી ોતણનણ યણતનણ
સ્લપ્નને મણદ કયી યહ્યો શતો
અને ળોધથ યહ્યો શતો કે
દ યભેળ
અન્ન ધણણાન ુંદ અભણન ક્ણું થણમ છે ? અચણનક એણે ળુંકય, તેનથ ત્નથ, તેનણ ત્ર
લગેયેનથ થણીભણું જોય ુંદ તો દયે કનથ થણીભણું કું ઈક ને કું ઈક છણુંડેલ ું દ શત.ુંદ આ ન ખણધેલ ું દ અને

છણુંડેલ ું દ ળુંકયનથ ત્નથ પચમણભણું ફશણય પેંકી આલથ. કણનજીને ભનભણું ઝફકણયો થમો કે

“આ

જે અન્ન ફશણય પેંકણય ુંદ ને ઘયભણું છું ડણય ુંદ તે તો અન્ન ધણણા ન ુંદ અભણન નરશ શોમ?”
કણનજી તો ઘયે ગમો. તેન ુંદ ભન ગોઠત ુંદ ન શત.ુંદ તલચણયોનણ ચક્રણલે ચઢેલ ું દ ભન ળણુંત
થત ુંદ ન શત.ુંદ શલે અન્ન ધણણા ભે તો જ ોતણનથ ળુંકણન ુંદ વભણધણન થણમ અને તો જ ળુંકયને
કું ઈક યસ્તો ફતણલથ ળકણમ. અધો રદલવ ખેતયભણું જલણન ુંદ ભણુંડી લણળય.ુંદ કણનજી ોતણનણ તભત્ર
ળુંકયનણ તલચણયે ચઢી ગમેરો. યણત્રે જ્મણયે તે સ ધતો શતો ત્મણયે પયી અન્ન ધણણા સ્લપ્નભણું પ્રગટ
થમણું. ફોલમણું, “કણનજી, શુંદ જોય ુંદ આજે ળુંકયનણ ઘયભણું? ” ળુંકયનથ ભનોમથણનો શલે અંત
આલલણનો શતો. કણનજી ફોલમો, “ભણ, ફહદ રણુંફો તલચણય તો નથથ કયી ળકતો ણ ભને રણગે
છે કે યણુંધેરણ અનણજનો તેઓ ફગણડ કયે છે એવ ુંદ ભેં જોય.ુંદ ”
અન્ન ધણણાએ કહ્,ું દ “વણચથ લણત, રોકો વભજતણ જ નથથ. અનણજનો ફગણડ એ ભણરું દ અભણન,
અને હદું જો તે ભણણવનણ ઘયભણુંથથ ચણરથ જાઉં તો તેનથ ક્સ્થતત ખયણફ થતથ જામ. ભને તો
દમણ આલે ણ શુંદ કરું દ . એક ઘયભણું આટરો અનણજનો ફગણડ થણમ, ધણય કે ળુંકયનણ ઘયભણું
ત્રણ જણ છે અને તેઓ એક એક યોટરથ છણુંડે અને પેંકી દે તો આ દે ળભણું એક અફજથથ લધ દ
રોકો છે . જેભણુંનણ કેટરણકને તો ફે ટું ક  ધરું દ જભલણ ણ ભત ુંદ નથથ. શલે ફધણ ઘયભણું આ
ક્સ્થતત થણમ તો કેટરણ ભોટણ જથ્થણભણું અનણજનો ફગણડ થણમ! અને ફથજી ફણજદ જેને જરૂય છે
તેને તો ખણલણ ણ ન ભે !”
કણનજી તો ઊંઘભણું આંખો પણડીને જોઈ જ યહ્યો. તે તલચણયતો શતો,

„ઘયે ઘયે આ વુંદેળો

શોંચે તો આ દે ળભણું કેટરો ફધો અનણજનો ફગણડ અટકણલથ ળકણમ? એક અફજ રોકો એક
એક યોટરથ પેંકી દે તણ શોમ તો એક અફજ યોટરથ થઈ! આ એક અફજ યોટરથ કેટરણું
કદ ટુંદ ફોને ોથ ળકે!”
તલચણયોભણું ચઢેરણ કણનજીને છોડીને અન્ન ધણણા અદ્રવમ થઈ ગમણું. કણનજી વપણો
ઊંઘભણુંથથ ફેઠો થઈ ગમો. તેણે તલચણય કયી રથધો કે ભણયણ ગણભભણું આલતથકણરથથ જ હદું
એવ ુંદ અચબમણન ળરૂ કરું દ કે દયે ક ઘયભણું થતો અનણજનો ફગણડ અટકણલથ ળકણમ. અને તો જ
ભણરું દ ગણભ લધ દ વમ નદ્ધ ફનથ ળકે. ફવ! આ તલચણય વણથે તેણે ફથજા રદલવે ળુંકયનણ ઘયથથ જ
ળરૂઆત કયી. તેને વભજામો કે અન્નનો ફગણડ એટરે આણથ વમ નદ્ધદ્ધનો ફગણડ. ળુંકયે
કણનબ ધટ કડી અને તે રદલવથથ ઘયભણું જેને જેટલ ું દ ખણવ ુંદ શોમ તેટલ ું દ જ થણીભણું રેલણન ુંદ
અને ચફરકદ ર છણુંડલણન ુંદ નરશ એન ુંદ વ્રત ફધણ ણવે રેલડણય.ુંદ કણનજીન ુંદ અચબમણન ગણભનણ
દયે ક ઘયભણું શોંચય.ુંદ વભગ્ર ગણભ કણનજીનણ તલચણયો વણથે વુંભત થય ુંદ અને તે રદલવો છી
દ ણયદ ગણભ વમ નદ્ધદ્ધનણું તળખયો વય કયત ુંદ એક નણનકડદું, રૂડદું, વમદ્ધ
ન ગણભ ફનથ ગય!ુંદ
સજા


