ત્રણ યીંછની લાતાા
- ડોરયયામ ભાાંકડ
એક જ ાંગર હત.ાં એભાાં ત્રણ યીંછ યહેતાાં હતાાં. એક ભોટાં ,એક લચલ ાં અને એક નાનકાં ક
.એભણે એક ઘય જોય.ાં એભને થય,ાં આણે ણ ઘય ફનાલીએ. રાકડાાં કાપમાાં,ભાટી રીધી,ાણા
રીધા. એક ઘય ફનાવય.ાં રાકડાન ાં ઘય ફનાવય.ાં એભાાં ફે ઓયડાાં કમાાં . એક યસોડાં કય.ાં એક ઓયડાભાાં
ત્રણ ખાટરા મ ૂક્યા.એક ભોટો,ફીજો લચરો અને ત્રીજો નાનકોક.ફીજા ઓયડાભાાં ત્રણ ટે ફર
મ ૂક્યાાં.એક ભોટાં ,ફીજ ાં લચલ ાં અને ત્રીજ ાં નાનકાં ક. ટેફર ાસે ત્રણ ખયળી મ ૂકી.એક ભોટી,ફીજી
લચરી,ત્રીજી નાનકીક,ટે ફર ઉય લાટકા મ ૂક્યાાં.એક ભોટો ,ફીજો લચરો અને ત્રીજો નાનો.લાટકાભાાં
ત્રણ ત્રણ ચભચા મ ૂક્યાાં.એક ભોટો ,ફીજો લચરો અને ત્રીજો નાનો. યીંછ કહે યસોઇ કયીએ,યસોડાભાાં
યસોઇ કયી.યાફ ફનાલી.ગો નાખીને યાફ ફનાલી.ગી ગી યાફ ફનાલી.યાફને લાટકાભાાં નાાંખી
લાટકા ટેફર ઉય મ ૂક્યા.છી કહે,યાફ ગયભ છે ,ફહ ગયભ છે .ચારો,જયા પયી આલીએ,છી ખાશ.ાં
ત્રણ યીંછ પયલા ગમા.ટ ટ ટ કયતાાં પયલા રાગ્મા. ફાજભાાં એક ઘય હત.ાં એભાાં એક નાની
છોકયી યહેતી હતી.એ પયલા નીકી.એણે યીંછન ાં ઘય જોય.ાં એ કહે,ચારો ને ,યીંછબાઇ સાથે યભલા
જઇએ.ઘય આગ જઇ કહે,ફાયણાં ઉઘાડો, ફાયણાં ઉઘાડો.ણ કોણ ઉઘાડે? અંદય તો કોઇ ન
હત.ાં છોકયીએ ફાયણાને ધક્કો ભામો.ફાયણાં ઉઘડી ગય.ાં છોકયી અંદય ગઇ.

હેરાાં ઓયડાભાાં ખાટરા હતા.ખાટરા ભાથે ગાદરાાં હતાાં.ગાદરાાં ભાથે ઓછાડ હતાાં.ઓળીકાાં ણ
હતાાં.ઓઢલાની ચાદય હતી.છોકયી કહે ચારો,ખાટરા ઉય ચડીએ.બાઇ,આ તો ફહ ભોટો
ખાટરો.આના ય કેભ ચડામ?આ મે ભોટો આના ઉય ન ચડામ.આ નાનકોક છે .આ ભાયો ખાટરો.
ચારો,ફીજા ઓયડાભાાં જોઇએ.જોઇએ તો ખયા. છોકયી ફીજા ઓયડાભાાં ગઇ.એભાાં ત્રણ ટેફર,ત્રણ
ખયળી.બઇ,આ તો ફહ ભોટી ખયળી.આના ઉય ન ચડામ.આ મે ભોટી. ના નાનકીક છે .ચારો ખયળી
ઉય ફેસીએ. છોકયી ફેઠી.આ શાં છે ? આ તો યાફ રાગે છે . રાલો ખાઇએ. છોકયીએ ચભચો
રીધો.ચભચાભાાં યાફ રીધી.ખાધી.ગી-ગી,સયસ રાલો ખાઇએ. આ તો બાલે,છોકયી ફધી યાફ
ખાઇ ગઇ.હાળ, હલે જયા આયાભ કયીએ.
હેરાાં ઓયડાભાાં ગઇ.નાનકોક ખાટરો હતો ને?એભાાં સ ૂઇ ગઇ.ઓઢીને સ ૂઇ ગઇ. તમાાં તો યીંછ ાછા
આવમા.પયીને ાછા આવમાાં.ટ ટ ટ કયતાાં ાછાાં આવમાાં. ચારો ચારો,ભ ૂખ રાગી છે .યાફ
ખાઇએ. ખયળીભાાં ફેઠાાં.ભોટાં કહે,આ ટેફર કોણે હરાવય?ાં લચલ ાં કહે ભાયા ટે ફરને કોણ અડ્ ાં છે ?નાન ાં
કહે,ભાયી યાફ કોણ ખાઇ ગય?ાં એણે તો બ ૂભ ાડી.ફોરો યાફ કોણ ખાઇ ગય?ાં છોકયી જાગી ગઇ.જએ
તો યીંછ. યીંછ બ ૂભ ાડે છે .છોકયી ફોરી,બાગો,બાગો,ફાયીભાાંથી કદ
ૂ ીને બાગી. યીંછ જોઇ ગય.ાં ાછ
દોડ્.ાં ફાયણાં ઉઘાડો,ફાયણાં ઉઘાડો,તભાયી છોકયી ભાયી યાફ ખાઇ ગઇ છે .એને ભાયલી છે .ફા
કહે,અયે યીંછબાઇ,ફહેનને ભયામ? એ તો તભાયી સાથે યભલા આલી હતી.તભે ન હતા.ભ ૂખી હતી,તે
યાફ ખાધી.તભાયી સાથે યભલા ન આલે? યીંછ કહે,એભ! ભાયી સાથે યભલા આલી હતી? બરે આલે.તો
તો ભને ગભે.અભે સાથે યભીએ,અભે સાથે જભીએ,કેલી ભજા ! બરે તો આલજો. છોકયી કહે,આલજો
યીંછબાઇ! હાં યભલા આલીળ. આલજો,આલજો.


