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સાસ ુઅને વહુ હતાં� �ાવણની અંધાર� ચાેથ આવી� સાસ ુનદ�અે નાહવા નીકળ�� જતાં
જતાં કહેતી ગઈ : �વહુ ! આજે ઘઉંલાે ખાંડીને રાંધી રાખ�ે��

અેમના ઘરમાં અેક ગાય હતી� ગાયના ઘઉંવણા� વાછરડાનંુ નામ �ઘઉંલા�ે હતું�

વહુઅે વાછરડાને ખાંડણીઆમાં ખાંડી� હાંડલામાં ઘાલીને ચલૂે ચડા�ાે� વહુ ભાેળ� હતી�
સાસઅુે ક�ું કાંઈને સમ� કાંઈ� સાસઅુે તાે ઘઉંલાે�ખીચડાે રાંધવા ક�ું� �ાર ેવહુઅે
વાછરડાે રાં�યાે !

સાસઅુે નદ�અેથી આવીને પૂછ�ું : �વહુ ! ઘઉલાે ચડા�ાે ને��

વહુ બાેલી : �ચડા�ાે તાે ખરાે� પણ શુ ંઉધમાત કયા� છે ! શુ ંઉધમાત કયા� છે : ઘણાે
�ેરાવર ! તા�યાે તણાય નિહ ! કા�યાે કપાય નિહ ! શુ ંભાંભરડ ે! માંડમાંડ ખાં�ાે છે !’

સાસનુા પેટમાં ફાળ પડી� તે બાેલી ઊઠ� : �વહુ તે શુ ંકયુ� ? �ા �ઘઉંલા�ની વાત કર ેછે ?’

વહુ બાેલી : �આપણી ગાયનાે ઘઉંલાે ! અેમાં અકળાવ છાે શુ ં? તમે જ ક�ું હતું ને !’
સાસ ુતાે સાંભળતાં જ આભી બની ગઈ� તે બાેલી : �અરરે ેવહુ� આ શુ ંકયુ� ! સાસનુી
આખંમાંથી દડ દડ આસં ુવહેવા લા�યાં�

સાસ ુતાે સાંભળતાં જ આભી બની ગઈ� તે બાેલી : �અરરે ેવહુ� આ શુ ંકયુ� ! સાસનુી
આખંમાંથી દડ દડ આસં ુવહેવા લા�યાં�
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આજ◌ે બાેળચાેથ હતી� બધાં વાછરડાની પૂ� કરવા આવવાનાં હતાં� અેમને માેઢંુ શી ર�તે
બતાવવું ?

સાસઅુે ઘઉંલાને હાંડલામાં ઘા�ાે� હાંડલું ટાપેલામાં મૂક� વહુને માથ ેચઢા�ું અને ચાલી
નીક�ાં� તેઆે છાનાંમાનાં ગામની બહાર ગયાં અને હાંડલું ઉકરડમાં દાટ� દ�ધંુ�

ઘર ેઆવી કમાડ ભી�ું� આગળાે વા�ાે� સાસ ુવહુ ગપુચપુ ઘરમાં ને ઘરમાં બેસી ર�ાં�
ગાય સીમમાં ચરવા ગયેલી� �ાં તનેે �ણ થઈ� ગાય તાે ભાંભરતી ભાંભરતી અેક ચાેટે
ગામ ભણી દાેડી !

દાેડતાં દાેડતાં ગાયે ઉકરડામાં શીગંડંુ માયુ�� શીગંડંુ મારતાં જ હાંડલું ફૂટ�ું અને હડપ કરતાે
વાછરડાે કૂદ�ને ઊભાે થયાે !

ગાય વાછરડાને ચાટવા લાગી� વાછરડાે ગાયને ધાવવા માં�ાે
અેકરંગી ગાય ને વાછરડાે બીજે �ાંય ન હતાં� અેટલે પજૂનટાણે બધી ગાેરણીઆે અેક
પછ� અેક ઘઉંલાને પજૂવા આવી� પણ જુઅે તાે ઘર બંધ ! અંદરથી આગળાે ભીડલેાે !

અેકે બૂમ અલી ! ઘરમાં શુ ંકરાે છાે ? કમાડ ઉઘાડાે પાડી� ને ! અમે પજૂન કરવા આ�ાં
છ�અે��

ન તાે કમાડ ઉઘ�ું કે� ન તાે ઉ�ર મ�ાે� અેટલામાં ગાય વાછરડાને લઈને દાેડતી આવી
અને આગંણામાં ઊભી રહી�

ગળામાં હાંડલાનાે કાંઠલાે ને વાછરડાે તાે બચબચ ધાવવા વ�ાે�

બી� ગાેરણી બાેલી : �અલી ! વાછરડાે ધાવી �ય છે ! કમાડ ઉઘાડાે ને !’
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�ી� ગાેરણી બાેલી : આજે પજૂનના દહાડ ેવાછરડાના ગળામાં હાર હાેય કે કાંઠલાે ?’

ઘરમાં સાસ�ુવહુ િવચાર કરવા લા�યાં કે� બધાં આપણને કેવા મ�ેણા દે છે ! વહુઅે
કમાડની તરડમાંથી �ેયું� તાે સાચ ેજ ઘઉંલાે ગાયને ધાવતાે હતાે !

વહુઅે ક�ું : �જુઆે જુઆે ! ઘઉંલાે �વતાે છે�� સાસઅુે ઘઉંલાને �વતાે �ેઈ ફટ દઈને
કમાડ ઉઘા�ું� સાસ�ુવહુ બહાર આ�ાં� બધાનેં બનેલી વાત કહી�

ગાેરણીઆેને ક�ું : �બહેન ! તમારા �તના �તાપે મારાે ઘઉંલાે સ�વન થયાે��

ગાેરણીઆેઅે ગાય અને વાછરડાની પૂ� કર� હાર પહેરા�ાે અને ગાયના કાનમાં ક�ું :
ગાય માતા ! સત તમા�ં� �ત અમા�ં��

તે િદવસ ેઅેમણે િનમ લીધંુ : �વરસાે વરસ બાેળચાેથનંુ �ત કરવું� તે દહાડ ેખાંડવું નિહ�
દળવું નિહ��

બાેળચાેથનંુ �ત જેવું ગાેરણીઆેને ફ�ું� અેવંુ અમને ફળ�ે !
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