
 

સાચા બોલો છોકરો 

 
રામ તેનાાં માતા-પતાનો ાડકો દીકરો ષતો. તેના માતા-પતાએ બાલણમાાં તેને શાચ ાં 

બોળાન ાં પક્ષણ આપ્ ાં ષત  ાં. તે ક્યારેય જૂઠ ાં બોતો ન ષતો રાંત   તેન ાં આ સ ખી જીળન ાાંબ  
ટકી ક્ ાં નહષ. અચાનક તેના પતાજીન ાં મતૃ્્  થ્ ાં. તેના મા ખબૂ જ દ :ખી થઈ ગઈ. ઘરમાાં ષળે 
ગરીબાઈ જોળા મલતી. ખાળાનાાં ણ શાાંશા ડી ગયાાં. કેટાક હદળશો સ ધી શલાંગ ભોજન ન 
મલળાને કારણે રામેની માતાએ ોતાના ભાઈના ત્યાાં રષળેા જળાન ાં નક્કી ક્ ું. તે રામને ઈને 
ોતાના ભાઈને ત્યાાં રષળેા ચાી ગઈ. 

રામના મામા બબક  અભણ અને મખૂખ ષતા. તે ખબૂ જ જ ઠ્ઠા અને ચાાક ણ ષતા. તે 
જાત જાતની ચાબાજીઓ અને છેતરપિંડીથી ોતાન ાં કામ ાર ાડતા ષતા. તેમણે રામને ણ 
જૂઠ અને છેતરપિંડીના રસ્તે ઈ જળાન ાં પળચા્ ું. 

રામ અને તેની માતા કોઈણ પ્રકારના આળા ખરાબ રસ્તે ચાળા તૈયાર ન ષતાાં. રામ 
જૂઠ ાં બોળા માટે ચોખ્ખી ના ાડે દેતો. તેના કારણે તેના મામા તેને અળારનળાર મારઝૂડ કરતા. 
રામ માના ખોલામાાં મોં શાંતાડી રડતો રષતેો. દ :ખી મા તેનાાં આંસ  લછૂતાાં લછૂતાાં રડી ડતી. 

તે હદળશોમાાં ેળા રાજાઓ પળદ્વાનો, ાંહડતો અને જ્ઞાનીઓ તેમજ પળદ્યાથીઓને ખબૂ 
માન આતા. જો કોઈ પળદ્વાન તેમના દરબાર જતો તો ક્યારેય ખાી ષાથે ાછો નષતો આળતો. 



એક ળખત રામના મામાએ છલકટળાલી એક યોજના બનાળી. તેમણે ોતે તો પળદ્વાનો 
જેળો ળે ધારણ કયો અને રામને કહ્ ાં, “ત ાં ણ ોતે પળદ્યાથી છે એમ કષજેે. તેનાથી ેળા 
ાશેથી આણને ખબૂજ શારી એળી દબક્ષણા મલે.”  

નાના રામે ડરતાાં ડરતાાં કહ્ ાં, “મામા મને ળાાંચતા ણ નથી આળડત ાં. જો ેળાએ મને 
કાંઈ છૂ્ ાં તો હ ાં તેનો ો જળાબ આી ?” 

મામાએ છણકો કરીને કહ્ ાં, “ચા, ચા, જો કોઈ છેૂ તો કષી દે જે કે હ ાં પળદ્યાથી છાં.” 

રામને ઘણ ાં જ દ :ખ થ્ ાં. તે તો જૂઠ ાં બોળા કરતાાં મરવ ાં ળધારે શાંદ કરતો ષતો. રાંત   
મામાની બીકથી તેણે મામા શાથે જવ ાં ડ્ ાં. 

મામા તો ાંહડતોની ાઈનમાાં ઊભા રષી ગયા. કમનશીબે તેમની ો ખૂી ગઈ અને 
બધા શમજી ગયા કે આ તો અભણ અને મખૂખ છે. તેમન ાં અમાન થ્ ાં છતાાં બ્રાહ્મણ ષોળાથી 
તેમને દબક્ષણા તો મલી ગઈ. 
 

બીજી બાજ  રામના મનમાાં શાંઘવખ ચાતો ષતો કે જ ઠ્ઠાં બોીને દબક્ષણા ેળી યોગ્ય નથી. 
તે જાણતો ષતો કે જો તે શાચ ાં બોી જે તો તેના મામા તેને ખબૂ જ મારે. રાંત   તે શત્ય માટે 
ગમે તેવ ાં દ :ખ ણ ળેઠળા તૈયાર ષતો. 

જ્યારે તેનો ળારો આવ્યો અને તેને દબક્ષણા અાતી ષતી ત્યારે એણે સ્ષ્ટ કષી દીધ ાં કે 
ોતે પળદ્યાથી નથી; અને ોતાને કાંઈક ણ ળાચતાાં-ખતાાં નથી આળડત ાં. તેથી તે દબક્ષણા નષીં 
ઈ કે. 

બાલક રામની શત્યળાહદતા ર આખો દરબાર ચહકત થઈ ગયો. ઘેર આળીને મામાએ 
ોતાના થયેા અમાનનો બદો ીધો. તેમણે રામ અને તેની માતાને ખબૂ જ માયાું અને ઘર 
બષાર કાઢી મકૂ્યાાં. 

રામની માએ ખબૂ જ દ :ખ ળેઠીને, મષનેત-મજૂરી કરીને ોતાના  ત્રને મોટો કયો. 
આગલ જતાાં આ જ બાલક મરાઠીમાાં પ્રકાાંડ ાંહડત રામાસ્ત્રીના નામથી પ્રખ્યાત થયો. 
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