શ્રી અરવવિંદનો ભંડક્રિયામાં વસવાટ
ત્રણેમ બાઈઓ રંડનભાં દાદીભાની વાથે યશેતા શતા. શલે એભના પતાજી દે ળભાંથી
પનમપભત ૈવા ભોકરી ળકતા ન શતા. ઘણીલાય તો ભહશનાઓ લીતી જામ તો ણ ૈવા આલતા
નશીં. યં ત ુ દાદીભા શતાં એટરે ખાલા-ીલાનો કંઈ લાંધો આલતો ન શતો. આભ ત્રણ લયવ તો
વાયી યીતે નીકી ગમાં. ણ એક હદલવ એલો લાંધો ડી ગમો કે ફધુ ં જ ઊંધુચત્ું થઈ ગયુ.ં
એભા ફનયું એવુ ં કે દાદીભા ાવે ત્રણેમ બાઈઓએ દયયોજ પ્રાથથના કયલી ડતી. પ્રાથથના છી
ં ભાંથી એક ાનુ ં ભોટે થી લાંચીને દાદીભાને વંબાલવુ ં ડત.ુ ં આ લાંચલાનુ ં કાભ તો
ધભથગ્રથ
ભોટેબાગે બફનમભ ૂણ જ કયતા.
ણ તે હદલવે લચરા બાઈ
ભનભોશને લાંચયુ.ં ભનભોશનનો
પભજાજ ઠેકાણે ન શતો.
ં ભાં આલેલ ું લાકમ તો
ધભથગ્રથ
તેણે ભોટે થી લાંચયુ ં કે “બુઢ્ઢા
ભોઝીઝના કશેલા પ્રભાણે રોકો
ચાલ્મા નશીં.” ણ છી ભગજ
ઠેકાણે ન શોલાથી તે ફોરી
ઊઠમો કે “એ એ જ રાગનો
શતો. વારું થયું કે રોકોએ એનુ ં
કશેવ ું ભાનયુ ં નશીં.” આ વાંબીને
દાદીભા કાઝા થઈ ગમાં.
ં નુ ં આવુ ં
એભનો ગુસ્વો બભ ૂકી ઊઠમો. ફોલ્માં; “અયે યે, તભે આલા શશતા નાસ્સ્તક છો ! ધભથગ્રથ
અભાન કયો છો ? જાલ, શલે ભાયે તભાયી વાથે યશેવ ુ ં નથી. હુ ં આ ચારી.” અને તેઓ તો
વાચેવાચ ોતાનો ફધો વાભાન રઈને ફીજે યશેલા જતાં યહ્ાં. દાદીભા જતાં શેરાં તો ત્રણેમ
બાઈઓને થયું કે શાળ. એભના ટકટકાટભાંથી છૂટમા ! ફંનેએ ભનભોશનનો આબાય ણ ભાનમો કે
વારું કયુ.ું ણ છી ધીભે ધીભે ખફય ડલા ભાંડી કે શલે ઘયનુ ં બાડું કોણ બયળે ? પી બયલાના મ
ૈવા નથી. તો ખાલા-ીલાના ૈવા કમાંથી કાઢશુ ં ? આભ અનેક મુશ્કેરીઓ તેભને ઘેયી લી. બાડું
બયલાના ૈવા ન શોલાથી ઘયતો ખારી કયી દે વ ુ ં ડયુ.ં ભોટાબાઈ બફનમભ ૂણે બરફયર કરફની

ઓપીવભાં અઠલાહડમાના ાંચ ાઉનડની નોકયી ળોધી રીધી. આ કરફની ઓહપવના ાછરા
બંડહકમા જેલા ઓયડાભાં યશેલા ભળયુ.ં આ તો ઓહપવનુ ં ગોડાઉન જ શતુ.ં શલા ઉજાવનુ ં નાભ નશીં.
રંડનની કાપતર ઠંડીની વાભે ગયભાલો આે તેલી „પામય પ્રેવ‟ ની ણ કોઈ વ્મલસ્થા નશોતી
કેભકે, આ ઓયડો વાભાન બયલા ભાટે નો શતો, ભાણવોને યશેલા ભાટે નો નશીં. એટરે ટ્રે નોની વતત
અલય-જલય અને ઘોંઘાટ ચાલુ જ યશેતાં. લચરા બાઈ ભનભોશનને અશીં યશેલાનુ ં બફરકુર પાવ્યુ ં
નશીં. એટરે એભણે તો ોતાના પભત્રની ભદદથી એક ફોહડિંગભાં યશેલાનુ ં ગોઠલી દીધુ.ં ણ
ભોટાબાઈ અને શ્રી અયપલનદને તો આ પવલામ ફીજે કમાંમ જલાની કોઈ જ વગલડ નશોતી. આલા
બંડહકમાભાં વતત થતા ઘોંઘાટની લચચે યશીને શ્રી અયપલનદે ોતાનો સ્કૂરનો અભ્માવ કમો. એટલું
જ નશીં ણ લગભ
થ ાં પ્રથભ નંફયના ઈનાભો ભેવ્માં. સ્કૂરના શ્રેષ્ઠ પલદ્યાથીની સ્કોરયળીો ભેલી.



