
સાચાબોલી ગાય  

 

ઊંચો એક ડ ુંગય હતો. ગાભની સીભભાું ચયતી ગામો ક્યાયેક દ ુંગયની ખીણભાું ચારી જતી. તમાું ચાયો 
ચયતી અને જયણાુંન  ું ભીઠ ું ાણી ીતી. સાુંજ ડય ેગોલા ધણને ાછું લાી રાલતો. એક દદલસ 
એક ગામ ાછ યહી ગઇ. સયૂજ ડફૂી ગમો હતો. અંધાર ું ડલા ભાુંડય  હત  ું. ગામને થય , “ હ ું ણ 
કેલી! ભાર ું લાછયડ ું ફીચાર ું યાહ જોત  ું હળે!” ડોક રુંફાલીને ગામ તો ઊબી  ૂુંછડીએ દોડી. તમાું 
ડ ુંગયની ખીણભાુંથી છરુંગ ભાયીને એક લાઘ ગામની સાભે આલીને ઊબો. ગામ થુંબી ગઇ. લાઘ કહ,ે 

“ તને ખાઉં.” ગામ કહ,ે”બાઇ, ઘેય ભાર ું લાછયડ ું ભાયી લાટ જોત  ું હળે. તે ફીચાર ું ભખૂય ું થય ું હળે.” 

લાઘ કહ,ે”ભાર ું ફચ્ ું ણ ભખૂય ું થય ું છે. એને ભાટે હ ું ખાલાન ું ળોધ ું છું. ત ું ઠીક રાગભાું આલી છે. 
હલે તને છોડ ું કે ?” ગામ કહ,ે”બરે, ણ બાઇ, હ ું ઘેય જઇ ભાયા લાછયડાને ધલયાલી આવ ું. છી 
ભાયજે.” લાઘ કહ,ે” ખયી છે ત  ું ણ! ભને છેતયલો છે, કેભ? હાથભાું આલેરો શળકાય જલા દઉં તો હ ું 
લાઘ ળાનો ?” ગામ કહ,ે” બાઇ, તને તાર ું ફચ્ ું લહા ું છે તેભ ભને ણ ભાર ું લાછર ું લહા ું છે. એને 
ઘલયાલી આવ ું. એકલાય એન ું ભોઢ ું જોઇ આવ ું. લાછયડાને ભીને હભણાું ાછી આલીળ. 
લાઘ જયા ઢીરો થમો. 
તે કહ,ે "બરે, તો જઇ આલ. ણ ભોડ ું ન કયીળ, સભજી? " ગામ તો દોડતી હાુંપતી ઘેય હોંચી. 
લાછયડ ું દોડત  ુંક ને એને લગી ડય ું અને ધાલલા રાગય ુંહ. ેટ બયીને ધાલી યહય ું એટરે ગામ 
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એને દડર ય, કા ય ને રભણા ય ચાટલા રાગી. લાછયડ ું તો ભાન ું હતે જોઇને યાજી યાજી 
થઇ ગય ું. ડોક ઊંચી કયીને એણે ભાની સાભે જોય ું. જ એ છે તો ભાની આંખાુંભાુંથી આંસ ની ધાયા 
ચારી જતી હતી. લાછર ું કહ,ે " ભા ભા યડે છે કેભ? " 

ગામ કહ,ે " કહ ેકાુંઇ નદહિં, ફેટા. " લાછર ું કહ ે" ના ણ ભને કહ.ે " ગામ કહ,ે " ફેટા હ ું થોડીક ભોડી 
આલી ને તાયે એટરી લાય ભખૂમાાા યહવે  ું ડય ું. ભને થય ું, કોઇ લાય હ ું ન જ આવ ું તો તાયી ળી 
લરે થામ? " 

લાછર ું કહ,ે " ણ ત  ું ન શ ું કાભ આલે? ત ું તો આલે જ ને? ભાયા લગય તને ફીજે ગભે જ નદહ. " 

ગામ ાસે આલીને કહ,ે”બાઇ, હલે ભને ભાયી નાખ.” લાઘ તો ગગો થઇ ગમો,”ફહને, ત ું કેલી 
સાચાફોરી છે! ભયલા ભાટે તે કોઇ આભ ાછું આલત ું હળે? અને ત  ું તો ફચચા સાથે આલી છે! 
તભને ભાયીને હ ું ક્યાું જાઉં? તાયા જેલી સાચાફોરીને હયેાન કયી તે ભાતે ભને ત  ું ભાપ કયજે!” એભ 
કહી લાઘ તો છરુંગ ભાયતો ચાલ્મો ગમો. ગામ લાછયડા સાથે ઘેય આલી.  
 


