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ધીરજ અને ખતં 

         

કોઈ એક ગાભભાાં એક ખેડુત યશતેો શતો. એને ોતાના ખેતયભાાં કલૂો ખોદાલલો શતો; એટરે 
ાણીકાને ફોરાલી કઈ જગાએ ખોદલાથી ાણી નીકળે એ છૂયુાં. ાણીકાએ એને 
ખેતયભાાં અમકુ જગા ફતાલી કહ્ુાં : “આ જગાએ તભે ખોદળો તો ાણી નીકળે.” 
 ેરાએ થોડુાંક ખોદ્ુાં, ણ ાણીનુાં નાભનનળાન દેખાયુાં નશીં, એટરે એણે ાણીકાને 
પયી ફોરાલી ભાંગાવ્મો. 
 ાણીકો કશ ે: “ફતાલેરી જગાએ ખોદ્ુાં છે તમાાં જ ખોદે જાઓ. એ જગાએથી જરૂય 
ાણી નીકળે.” 
 “ણ થોડુાં ખોદલાથી જરદી ાણી નીકે એલી કોઈ ફીજી જગા ફતાલો તો વારુાં. ” 
ખેડુતે કહ્ુાં. 
 ાણીકો ફીજી જગા ફતાલીને ોતાને ઘેય ગમો. ેરા ખેડુતે એ જગાએ લી 
થોડુાંક ખોદી જોયુાં, ણ ાણી નીકળયુાં નશીં. એટરે ાણીકાને એણે પયી ફોરાલી ભાંગાવ્મો. 
ખોદેરી જગા ઊંડી નથી એભ જાણી ાણીકો ફોલ્મો : “તભે જયા ઊડે ખોદે જાઓ. આ 
જગાએ શજી લધાયે ખોદળો તો ાણી નીકળે.” 
 “ણ ભાયે તો ાણી જરદી નીકે એલી જગા જોઈએ છે. એલી જગા ફતાલો જેથી 
ભાયે લધાયે ઊંડા ખોદવુાં ન ડે, ને કલૂો જરદી તૈમાય થઈ જામ.” 
 ાણીકાએ લી ખેતયભાાં તાવ કયી અને એક નલી જગા ફતાલતાાં કહ્ુાં : “જુઓ, 
શલે આ જગાએ ધીયજ યાખીને ખોદ્યા કયો. ભને પયી ફોરાલલા ન આલતા. ાણી ભેલવુાં 
શળે તો ખોદવુાં તો ડળે જ. ાણી નીકતાાં સધુી ખોદ્યા કયળો તો ાણી જરૂય નીકળે. ને 
ેરી ફે જગાએ ખોદ્ુાં, એનાાં કયતાાં અશીં લશલે ુાં નીકળે.” 
 એભ કશીને ાણીકો ોતાને ઘેય ગમો. ેરા ભાણવે થોડુાંક ખોદ્ુાં, તમાાં બીની ભાટી 
જણાઈ આલી. ણ એને રાગયુાં કે એને લધાયે ઊંડે ખોદવુાં ડયુાં છે. એટરે પયી ાછો એ 
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ેરા ાણીકાને ફોરાલી રાવ્મો. ખોદેરી જગા જોઈ ાણીકો ફોલ્મો : “શલે હુ ાં તભને 
નલી જગા ફતાલલાનો નથી. ખોદો છો તમાાં જ લધાયે ખોદો, શલે ાણી શાથલેંતભાાં જ છે.” 

 “આથી ણ ઓછાં ખોદવુાં ડે ને ાણી નીકે એલી કોઈ જગમા આખા ખેતયભાાં નશીં 
શોમ ?” ખેડતેૂ અધીયાઈથી છૂયુાં. 
 “શોમ તો ણ ભાયે તભને એ ફતાલલી નથી. ભાયી વરાશ ભાનીને તભે આ 
ફતાલેરી જગાએ જ ખોદ્યા કયો તો વારુાં. ચારો, હુાં ણ અશીં જ ઊબો છાં, ને ાણી નીકળે 
તમાયે જ અશીંથી ઘેય જઈળ, છી છે કાંઈ ?” 
 ાણીકાની લાત ભાનીને ેરા  ખેડતેૂ એ જ જગમાએ ખોદ્યાાં કય ૂ.ૂ છેલટે થોડી જ 
લધાયે ભશનેત કયી તમાાં ાણીની વયલાણીઓ ફૂટી નીકી. 
 એ જોઈને ખોડતૂ યાજી થમો અને ફોલ્મો : “છેલટે કલૂો ફનાલલા ભાટેની વાચી 
જગા ભી ખયી. ” ાણીકો કશ ે: “નશીં, કલૂો ખોદલાની જગાએ તો ભેં તભને અગાઉ 
ફતાલી શતી, તે ણ ફયાફય જ શતી. થોડુાં ખોદીને તભે તમાાંથી કાંટાી ગમા. લી ફીજી 
જગા જોઈ, તમાાં ણ થોડુાંક ખોદ્ુાં ને તભાયી ધીયજ ન યશી. છેલટે આ ત્રીજી જગાએ ભાંડમા 
યશીને તભે ખોદ્યા કયુું તમાયે ાણી નીકળયુાં. ણ આગની ફે લખતના ખોદકાભની તભાયી 
ભશનેત તો નકાભી જ ગઈને ? આભ લાયાંલાય જગા ફદરી એના કયતાાં ધીયજ યાખીને તભે 
એક ધ્માનથી એક જ જગાએ ખોદ્યાાં કયુું શોત તો તભને ાણી જરૂય લશલે ુાં ભત. રીધેરા 
કાભનો છેડો ન આલે તમાાં સધુી એને લગી યશવે ુાં એ એક ભોટો ગણુ છે. વાાંબો તો એનુાં 
એક દષટાાંત કહુાં.” 

 ેરો ખેડતૂ ાણીકાની લાત વાાંબીને યાજી થમો શતો. એ ફોલ્મો : “તભાયી લાત 
ખયેખય ડશાણની જ શળે ભાટે કશો.” 

 ાણીકો કશ ે: “એક લેા નાયદમનુન પયતા પયતા થૃ્લી ય આલી ચડમા. તમાાં 
એભણે ફે જણને ત કયતા જોમા. એક જણ આભરીના વકૃ્ષ નીચે ફેવીને ત કયતો શતો. 
ફીજો એ વકૃ્ષની ડા યથી ઊંધે ભાથે રટકીને ત કયી યહ્યો શતો. ફાંને જણે શાથ જોડીને 
નાયદમનુનને છૂયુાં : “ભશાયાજ, આ બગલાન ાવે લૈકુાંઠભાાં તો જલાના જ ને !” 
 નાયદ કશ ે: “શા, કશો. બગાલાનને કાંઈ છૂવુાં છે ? કોઈ વાંદેળો ભોકરલો છે ?” 

 એ તો ગમા બગલાન ાવે ને ેરા ફાંને તસ્લીઓની લાત એભને કશી વાંબાલી. 
બગલાન કશ ે: “ેરો જે આભરીના વકૃ્ષ શઠે ફેવીને ત કયે છે, તેને હુ ાં એના આલતા 
જન્ભભાાં દળૂન આીળ.” 
 નાયદ કશ ે: “ને ેરો આભરીની ડા યથી ઊંધે ભાથે રટકીને તભાયાાં દળૂન ભાટે 
ત કયી યહ્યો છે તેને ?” 

 બગલાન કશ ે: “એ આભરીના ઝાડ ય જેટરા ાાંદડાાં છે એટરા એના જન્ભ થળે, 
અને તભાભ જન્ભભાાં એ આવુાં ત કયળે છી જ એને હુ ાં દળૂન આીળ. નાયદ, જાઓ 
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આટલુાં એ ફાંને જણને કશી આલો, ને છી એ શુાં કશ ેછે એ આલીને ભને કશજેો.” 
 બગલાનના જલાફથી નાયદમનુનને આશ્ચમૂ થયુાં. આભરીના વકૃ્ષની ડા ઉયથી 
ઊંધે ભાથે રટકનાયનુાં ત લધાયે ભોટુાં શત ુાં એ લાત સ્ષટ શતી, છતાાં બગલાન એના ય   
ભોડા પ્રવન્ન થલાના શતા ! આભાાં કાંઈક યશસ્મ શોવુાં જોઈએ એભ નલચાય કયતા નાયદમનુન 
ાછા થૃ્લી ઉય આલી શોંચ્મા, ને ેરા ફાંને જણને એભણે બગલાને કશરેી લાત કશી 
વાંબાલી. 
 એ વાાંબીને ેરો ઊંધે ભાથે રટકીને ત કયનાયો તો યાજી થઈ ગમો ને ફોલ્મો : 
“લાશ ! ભાયાાં કેલાાં ધન્મબાગમ કે બગલાનનાાં દળૂન અનેક જન્ભ છી ણ હુાં કયી ળકીળ ! 
બગલાન ભને  દળૂન આળે એલો નલશ્વાવ ભને શતો જ. શલે ભને ત કયલાભાાં લધાયે 
આનાંદ આલળે. એક તો શુાં ણ આલી અનેક આભરીઓનાાં ાન ભીને થામ એટરા જન્ભ 
સધુી ત કયલા હુ ાં તૈમાય છાં.” 
 જ્માયે ેરો ફીજો તસ્લી નાયદમનુનએ કશરેા વભાચાય વાાંબીને નનયાળ થઈ 
ગમો, ને ફોલ્મો : “શુાં ભાયે શજી ણ એક લધાયે જન્ભ સધુી થોબલાનુાં છે ? બગલાનને શુાં 
આટલુાં ત ણ ઓછાં ડે છે ? શામ, નવીફ !” 

 નાયદમનુનએ ફાંનેની લાત વાાંબી રીધી, અને જઈને બગલાનને કશી વાંબાલી. એ 
વાાંબીને જયા શવીને બગાલન ફોલ્મા : “મનુન, શલે તભને આ ફાંને જણની યીક્ષા થઈ 
શળે. ત તો ફાંને જણ કયે છે; ણ ભાયા દળૂન ાભલાની ખયી રામકાત તો ેરો ઊંધે 
ભાથે રટકીને ત કયનાયો જ ધયાલે છે. કેલી ધીયજથી ને કેલા ખાંતથી એણે ભાયાભાાં ભન 
યોલી દીધુાં છે ? ોતે આવુાં કઠોય ત કયે છે, છતાાં જરૂય ડે તો અનેક જન્ભ સધુી એવુાં 
ત ચાલ ુયાખલા એ તૈમાય છે. એના ધીયજ અને ખાંતથી હુ ાં યાજી છાં. તભે શભણાાં જ નલભાન 
રઈને જાઓ, ને એને વદેશ ેઅશીં રઈ આલો. એલાને શલે લધાયે થોબલાનુાં ન શોમ.” 

 “અને ેરો ફીજો કાંઈ છેૂ તો એને શુાં કહુ ાં ?” 

 “એને કશજેો કે ભાયી યીક્ષાભાાં તે શજી કાચો છે. એણે શજી નલળે ત કયવુાં ડળે. 
એક તો એને ોતાના કાભભાાં નલશ્વાવ નથી. ભલાનુાં છે, તેને ભાટે ખાંતથી પ્રમતન કયલાની 
એની તૈમાયી નથી. લાટ જોલી ડે તો તે ભાટે જોઈતી ધીયજ નથી. એનુાં ભન ઢીલુાં શળે તમાાં 
સધુી એનુાં કાભ કેભ કયી નવદ્ધ થળે ?” 
 

 અને છી નાયદમનુન નલભાન રઈને ેરા ઉગ્ર ત કયનાયા બકતને બગલાન ાવે 
તેડી રાવ્મા.’ 
 ાણીકો કશ ે: “એ યીતે કોઈ ણ લસ્ત ુભેલલા  ભાટે ધીયજ અને ખાંતથી, શ્રદ્ધા 
અને તની જરૂય ડે છે. એક જગા ઓખી, વાંદ કયીને, તમાાં જ ખાંતથી ને ધીયજથી 
ખોદ્યા કયો તો ાણી નીકે. જયા લધાયે લાટ જોલી ડે એથી શ્રદ્ધા ગભુાલી ફેવો તો તેથી 
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કાભ વયે નશીં. ફાંધ ઓયડાભાાં ેવવુાં શોમ તો કોઈ લાય ફાયણુાં વશજે ઠોકલાથી ઊઘડી જામ 
છે, તો ઘણી લેા તેને લાયાંલાય ઠોકવુાં ડે છે. ફાયણાને લાયાંલાય ઠોકવુાં ડે તમાયે ણ જો 
ધીયજ નશીં ગભુાલતાાં ભાંડમા યશળેો તો ફાયણુાં જરૂય ઊઘડળે. 
 ખોદકાભ કયતાાં જુદી જુદી જગાઓ ફદલાથી તભાયે એકાંદયે કેટલુાં ખોદવુાં ડયુાં એનો 
નલચાય તભે કમો છે ? એના કયતા એક જ જગાએ જો તભે ખોદ્ુાં શોત તો તભારુાં કાભ ઓછી 
ભશનેતે અને લશલે ુાં તી જાત. છતાાં અનબુલભાાંથી ળીખલારામક ફોધ ભેલળો તો તભે 
કયેરી પોગટ ભશનેતનો કાંઈ અથૂ વમો ગણાળે.” 
 એટલુાં કશી છી ાણીકો ોતાને ઘયે ગમો. 
 ેરો ખેડતૂ ણ ાણીકાએ ળીખલેરી ઉમોગની લાત કદી ભલૂ્મો નશીં. એથી એ 
દયેક લાતે સખુી થમો. 

લેખક: સ્લ ળાંભપુ્રવાદ કૃાળાંકય બટ્ટ 


