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ત્રણેમ બાઈઓ રડંનભા ંદાદીભાની વાથે યશતેા શતા. શલે એભના વતાજી દેળભાથંી 
વનમવભત ૈવા ભોકરી ળકતા ન શતા. ઘણીલાય તો ભક્રશનાઓ લીતી જામ તો ણ ૈવા આલતા 
નશં. યંત ુદાદીભા શતા ંએટરે ખાલા-ીલાનો કંઈ લાધંો આલતો ન શતો. આભ ત્રણ લયવ તો 
વાયી યીતે નીકી ગમા.ં ણ એક ક્રદલવ એલો લાધંો ડી ગમો કે ફધુ ંજ ઊંધચુત્તુ ંથઈ ગયુ.ં 
એભા ફન્યુ ંએવુ ંકે દાદીભા ાવે ત્રણેમ બાઈઓએ દયયોજ પ્રાથથના કયલી ડતી. પ્રાથથના છી 
ધભથગ્રથંભાથંી એક ાનુ ંભોટેથી લાચંીને દાદીભાને વબંાલવુ ંડત ુ.ં આ લાચંલાનુ ંકાભ તો 
ભોટેબાગે બફનમભૂણ જ કયતા. ણ તે ક્રદલવે લચરા બાઈ ભનભોશને લાચં્યુ.ં ભનભોશનનો 
વભજાજ ઠેકાણે ન શતો. ધભથગ્રથંભા ંઆલેલુ ંલાકમ તો તેણે ભોટેથી લાચં્યુ ંકે “બઢુ્ઢા ભોઝીઝના કશલેા 
પ્રભાણે રોકો ચાલ્મા નશં. ” ણ છી ભગજ ઠેકાણે ન શોલાથી તે ફોરી ઊઠમો કે “એ એ જ 
રાગનો શતો. વારંુ થયુ ંકે રોકોએ એનુ ંકશવે ુ ં ભાન્યુ ંનશં. ” આ વાબંીને દાદીભા કાઝા થઈ 
ગમા.ં એભનો ગસુ્વો બભકૂી ઊઠમો. ફોલ્મા;ં “અયેયે, તભે આલા શશતા નાસ્સ્તક છો ! ધભથગ્રથંનુ ં
આવુ ંઅભાન કયો છો ? જાલ, શલે ભાયે તભાયી વાથે યશવે ુ ંનથી. હું આ ચારી. ” અને તેઓ તો 
વાચેવાચ ોતાનો ફધો વાભાન રઈને ફીજે યશલેા જતા ંયહ્યા.ં દાદીભા જતા ંશરેા ંતો ત્રણેમ 
બાઈઓને  થયુ ંકે શાળ. એભના ટકટકાટભાથંી છૂટમા ! ફનેંએ ભનભોશનનો આબાય ણ ભાન્મો કે 
વારંુ કયુ.ં ણ છી ધીભે ધીભે ખફય ડલા ભાડંી કે શલે ઘયનુ ંબાડંુ કોણ બયળે ? પી બયલાના મ 
ૈવા નથી. તો ખાલા-ીલાના ૈવા કમાથંી કાઢશુ ં? આભ અનેક મશુ્કેરીઓ તેભને ઘેયી લી. બાડંુ 
બયલાના ૈવા ન શોલાથી ઘયતો ખારી કયી દેવુ ંડયુ.ં ભોટાબાઈ બફનમભૂણે બરફયર કરફની 
ઓપીવભા ંઅઠલાક્રડમાના ાચં ાઉન્ડની નોકયી ળોધી રીધી. આ કરફની ઓક્રપવના ાછરા 
બડંક્રકમા જેલા ઓયડાભા ંયશલેા ભળ્યુ.ં આ તો ઓક્રપવનુ ંગોડાઉન જ શત ુ.ં શલા ઉજાવનુ ંનાભ નશં. 



રડંનની કાવતર ઠંડીની વાભે ગયભાલો આે તેલી „પામય પ્રેવ ‟ ની ણ કોઈ વ્મલસ્થા નશોતી 
કેભકે, આ ઓયડો વાભાન બયલા ભાટેનો શતો, ભાણવોને યશલેા ભાટેનો નશં. એટરે ટે્રનોની વતત 
અલય-જલય અને ઘંઘાટ ચાલ ુજ યશતેા.ં લચરા બાઈ ભનભોશનને અશં યશલેાનુ ંબફરકુર પાવ્યુ ં
નશં. એટરે એભણે તો ોતાના વભત્રની ભદદથી એક ફોક્રડંગભા ંયશલેાનુ ંગોઠલી દીધુ.ં ણ 
ભોટાબાઈ અને શ્રી અયવલન્દને તો આ વવલામ ફીજે કમામં જલાની કોઈ જ વગલડ નશોતી. આલા 
બડંક્રકમાભા ંવતત થતા ઘંઘાટની લચ્ચે યશીને શ્રી અયવલન્દે ોતાનો સ્કરૂનો અભ્માવ કમો. એટલુ ં
જ નશં ણ લગથભા ંપ્રથભ નફંયના ઈનાભો ભેવ્મા.ં સ્કરૂના શે્રષ્ઠ  વલદ્યાથીની સ્કોરયળીો 
ભેલી. 
 


