
ફૂટેલો ઘડો 

 

  એક નાનકડી ટેકયી ય એક શ્રીભતં ભાણસ યહતેો હતો. એનો ફગંરો અતત સ દંય હતો. ફગીચો ણ 
ખફૂ સયસ હતો. ણ એક લાતની કઠણાઈ હતી. ટેકયી ય ાણીનો કોઈ સ્રોત જ નહોતો. ાણી છેક તેટીભા ં
આલેર કલૂાભાથંી રાલવ  ંડત   ંએ કાભ એનો એક નોકય કયતો. ખબે કાલડ દ્વાયા એ ફનેં તયપ એક એક ઘડો 
યાખતો. તેટીભાથંી ાણી બયીને કાલડ દ્વાયા એ ઉય હોંચાડતો. યોજ કંઈકેટરામેં પેયા કયે ત્માયે એન  ંકાભ 
પરૂ ં થત  .ં યોજ લહરેી સલાયથી એ કાભ ળરૂ કયતો ત્માયે છેક ફોય સ ધીભા ંએ ાણી બયી રેતો. એનો એક 
તયપનો ઘડો ફૂટેરો હતો. તેટીભાથંી ાણી બયીને એ ઉય સ ધી હોંચે ત્મા ંસ ધીભા ંએ ઘડાભા ંબયેલ  ંાણી 
અર્ ું થઈ જત .ં એના કાયણે એને થોડાક પેયા લધાયે કયલા ડતા. 

ફીજા એક નોકયે આ જોઈને એને એક દદલસ કહ્  ંકે , ‘બાઈ! ત  ંઆટરા ફધા લધાયાના પેયા કયીને 
હયેાન થામ છે, એના કયતા ંફૂટેરો ઘડો જ ફદરી નાખંને ! આવ  ંફૂટેલ  ંઠોફર ં શ  ંકાભન ?ં એના રીધે જ તાયે 
લધાયે ભહનેત કયલી ડ ેછે. ત  ંઆ સભજલા છતા ંશ  ંકાભ એને પેંકી નથી દેતો એ જ ભને તો સભજાત  ંનથી !’ 

કાલડલાો નોકય કંઈ ન ફોલ્મો. એણે ેરા નોકયને આ લખતના પેયા લખતે ોતાની જોડ ેઆલલાન  ં
કહ્ .ં ફનેં ઢા ઊતયતા હતા ત્માયે ેરા ફીજા નોકયે જોય  ંતો યસ્તાની એક તયપ ખફૂ જ સ દંય ફૂરો ઊગી 
નીકળમા ંહતા.ં એના કાયણે દૂયથી ણ યસ્તો ખફૂ જ યળમાભણો રાગતો હતો. કાલડલાા નોકયે કહ્ ,ં ‘બાઈ! 
ભને ખફય જ હતી કે ઘડો ફૂટેરો છે. ણ એભાથંી ઢોાતા ાણીનો ઉમોગ કયલા ભાટે યસ્તાની એક તયપ ભેં 
તેટીથી છેક ઉય સ ધી ફૂરછોડ લાલી દીધા હતા. ફૂટેરો ઘડો એની ભેે જ ાણી તલડાલલાન  ંકાભ કયી 
દેતો હતો. ટેકયી યના યસ્તા ય ખાસ ાણી તલડાલલા ભાટે આલલાની આસ આલે. એના કયતા ંફૂટેરા 
ઘડાની ખાભીનો ઉમોગ થઈ ળકે તેલો ઉામ કમો. ત  ંજ જો ! કેલા ંસયસ ફૂરો ઊગી નીકળમા ંછે ને ? આ 
ફૂરોથી હ  ંઆણા ભાળરકન  ંટેફર યોજ સલાયભા ંળણગાર ં છ.ં એભને ફૂરો ખફૂ જ ગભે છે. અને એનાથી 
એભનો આખો દદલસ ખફૂ સયસ જામ છે. ભાળરક ખ ળ યહ ેએનાથી લધાયે આણે શ  ંજોઈએ? એટલ  ંકહી એણે 
ોતાના ફૂટેરા ઘડા તયપ નજય નાખી. એ ઘડો ત્માયે ણ ફૂરોને ાણી ાઈ યહ્યો હતો. ફીજો નોકય આશ્ચમય 
સાથે આ જોઈ યહ્યો. 



આણે ફધા ફૂટેરા ઘડા જ છીએ. જો બગલાનને આણી જાતનો એની ઈચ્છા મ જફ ઉમોગ કયલા 
દઈએ તો એ એલો ભાસ્ટય છે કે આણા અસ્સ્તત્લભા ંયહરેી ખાભીઓની ભદદથી ણ સ દંય ફૂરો બયેરો ફગીચો 
ફનાલી જ દેળે ! 
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