
સમજણ સાથનેી સાચી મહનેત 

ખેડૂત ખબૂ જ મહનેત ુહોય છે. રણછોડ નામનો ખેડૂત બીજા ખેડૂતો કરતાાં વધ ુમહનેત ુહતો; 
પરાંત ુદુ:ખની વાત એ હતી કે મહનેતનો પરૂતો બદલો એને મળતો ન હતો. એનુાં કારણ, એનાાં 
ખેતરોને નહરેનુાં પાણી મળતુાં ન હત ુાં. વરસાદ ઘણો ઓછો પડતો હતો અને જયારે પડતો ત્યારે બે 
મતલબનો પડતો. એટલે ખેતી માટેનુાં બીજ રોપણ સમયસર ના થઈ શકત ુાં અને કદાચ બીજ 
રોપણ કરે તો તે વચમાાં જ સકૂાઈ જત ુાં. 
 

નહરે એના ખેતરથી ઘણી દૂર હતી. એનો અથથ એ નથી કે એણે નહરેનાાં પાણી મેળવવા પ્રયત્ન જ 

નહોતો કયો. ઘણો બધો પ્રત્યન કયો હતો. નહરેનાાં પાણી એના ખેતર સધુી લેવા માટે એણે એક 
ઊંડી પહોળી નીક પણ ખોદી હતી; પરાંત ુ
એનુાં ખેતર બીજા ખેડૂતોના ખેતર કરતાાં 
વધ ુઊંચાઈ પર હત ુાં. એટલે પાણી એના 
ખેતરમાાં સસિંચાઈ ના કરી શક્ુાં. તેથી એની 
મહનેત નકામી ગઈ. એક વદૃ્ધ અનભુવી 
ખેડૂતે રણછોડભાઈને સલાહ આપી કે 
એમણે એમના ખેતરમાાં એક કૂવો ખોદવો 
જોઈએ. જેથી ‘કોસ’ લગાવીને એના 
ખેતરમાાં એ પાણીથી બરાબર સસિંચાઈ કરી 
શકે. ધરતીના ઊંડાણમાાંથી નીકળેલુાં પાણી 
ખબૂ મીઠુાં અને લાભકારી હોય છે. ત્યાાંથી 
જતા-આવતા પ્રવાસીઓ પણ આ મીઠુાં 
પાણી પીને આશીવાથદ આપશે અને ખેતી 
પણ સારી થશે. 
 

રણછોડભાઈને આ વદૃ્ધ અનભુવી ખેડૂતનુાં 
સચૂન ખબૂ ગમ્ુાં. એમણે નક્કી કરીને 
કૂવો ખોદવાનુાં શરૂ ક્ુું. માટી ખબૂ જ 

સખત હતી; પરાંત ુએમનો સનણથય એનાથી પણ વધ ુમક્કમ હતો. એટલે એ ખબૂ જ મહનેત કરતા 
રહ્યા. પછી તો તે પોતાના કદ જેટલુાં ખોદી ચકૂ્યા પણ એમને પાણી ન મળ્ુાં. જો ત્યાાં પાણી હોત 
તો કાંઈક પાણી તો જરૂર મળત. પણ એ ન બન્ુાં. 
 

એમને મનમાાં થ્ુાં કે કૂવા માટે એમણે ખોટી જગ્યા પસાંદ કરી છે. પછી ખબૂ સવચારીને એમણે બીજી 
જગ્યાએ ખોદકામ ક્ુું. આ વખતે પણ એમણે પહલેાાંની જેમજ સનરાશ થવુાં પડ્ુાં. પછી એમને ત્રીજી 
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જગ્યાએ ખોદકામ શરૂ કરવુાં પડ્ુાં. આમ વારાંવાર ખોદકામ કરવાથી એમના આખા ખેતરમાાં ખાડા 
પડી ગયા. 
 

પછી તો એમણે નક્કી કરી લીધુાં કે તે કદી કૂવો ખોદવાનો પ્રયત્ન નહહ કરે. તે એક ઝાડની નીચે 
બેસીને પોતાનો પરસેવો લછૂી રહ્યા હતા. એમના આખા શરીરે માટી ચોંટી હતી. એ જ સમયે ત્યાાંથી 
એક મસુાફર નીકળયો. એ મસુાફરે જો્ુાં કે ખેતરમાાં ઠેર ઠેર ખાડા પડયા છે. તે આ ખાડાઓ સવશે 
સવચારી રહ્યો હતો, ત્યાાં એની નજર ઝાડ નીચે બેઠેલા રણછોડભાઈ પર પડી. રણછોડભાઈની ખરાબ 
દશા જોઈ તે એમની પાસે ગયો. મસુાફરે પછૂ્ુાં- ‘‘ભાઈ, શુાં આ ખેતર તમારુાં છે ?’’ ‘‘હા, મારુાં જ 
છે.’’ રણછોડભાઈએ કહ્ુાં. પછી એમણે પેલા મસુાફરને પાસે બેસાડીને આરામ કરવા કહ્ુાં. 
 

પેલો મસુાફર એમની બાજુમાાં બેઠો, પછી કહવેા લાગ્યો – ‘‘તમારા ખેતરમાાં આટલા ખાડા કેમ 
પડયા છે ?’’ 

 

રણછોડભાઈએ એમને માાંડીને બધી વાત કહી. 
 

મસુાફર ખબૂ જ બદુ્ધદ્ધશાળી હતો. એણે કહ્ુાં – ‘‘તમે મહનેત તો ખબૂ જ કરો છો. પરાંત ુફક્ત મહનેત ુ
હોવાથી જ કામ નથી થત ુાં. તમારી સમજણ ઉપરાાંત સાચી હદશામાાં કરેલી મહનેત જ સારુાં પહરણામ 
લાવે છે, નહહ તો મહનેત પણ નકામી જાય છે. જો તમે એક જ જગ્યાએ ખોદકામ ક્ુું હોત તો 
પાણી જરૂર મળત. હવે એમ કરો, ખેતરના પવૂથ ખણૂાવાળા ખાડામાાં વધ ુખોદકામ કરો, જયાાં સધુી 
પાણી ના મળે, ત્યાાં સધુી ખોદવાનુાં ચાલ ુરાખજો. તમને ખબૂ જ જલદી સફળતા મળશે. પવૂથ 
ભાગનો ખણૂો ખેતરનો ઊંચાણવાળો ભાગ છે. એ ભાગમાાં બનેલા કૂવાથી આખા ખેતરમાાં સસિંચાઈ 
થઈ શકશે. રસ્તો પણ ત્યાાંથી જ નીકળે છે. એટલે લોકોને પણ કૂવાનુાં પાણી સહલેાઈથી મળી 
શકશે.’’ 
 

આટલુાં કહીને પેલો મસુાફર ચાલ્યો ગયો. રણછોડભાઈએ એ પ્રમાણે ક્ુું, જે પેલા મસુાફરે કહ્ુાં હત ુાં. 
સાચે જ થોડુાં ખોદકામ કરતાાં મીઠુાં પાણી નીકળ્ુાં. થોડા સમય પછી રણછોડભાઈના ખેતરમાાં પણ 
સરસ ખેતી લહરેાવા લાગી.  

- યશવાંત કડીકર  

 


