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એક હતો રોભબમો. અસરી, ાકો ને ખયે ખયનો રોભબમો. આ રોભબમા બાઈને રીલ ું કોરું ખાલાન ું ભન થય ું. કહે:
‘રાલ, ફજાયભાું જાઉં ને બાલ તો  ૂછું?’
‘અલ્મા નાભમેયલાા! આ નાભમેયન ું શ ું રઈળ?’
‘કાકા! ફે રૂપમા.’
‘ફે રૂપમા? એ આણ ું કાભ નહહ. રૂપમાન ું નાભમેય ક્ાુંમ ભે કે?’
‘કાકા! જયા આગ જાઓ તો ભોટી ફજાયભાું ભળે.’
‘ચારને ભોટી ફજાય સધી જાઉં! એક રૂપમો ફચતો હોમ તો ગ છૂટો થળે ને સસ્ ું નાભમેય ણ ભળે.’
‘અલ્મા બાઈ ! નાભમેયન ું શ ું રે છે ?’
‘કાકા ! એક રૂપમો. જૂઓ આ ડ્ાું નાભમેય. જોઈએ એટરાું રઈ જાઓ!’
‘અયે ! હ ું આટરે સધી ચારીને આવ્મો ને ્ ું એક રૂપમો ભાુંગે છે ? ચાસ ૈસે આ, ચાસ ૈસે.’
‘તો કાકા ! જયા લધ આગ જાઓ; ગાભ ફહાયની લખાયભાુંથી તભને ચાસ ૈસે ભળે.’
‘ચાસ ૈસા ક્ાું યે ઢા ડ્ા છે ? એટલ ું ચારી નાખશ.ું રાલને, લખાય સધી જાઉં!’
‘અલ્મા લખાયલાા! આ નાભમેય કેભ આપમાું? આ તો સાયાું રાગે છે !’
‘કાકા! એભાું શ ું બાલ કયલાનો હોમ? રઈ જાલ ચાસ ૈસે નાભમેય.’
‘અયે યાભ! આટલ ું ચાલ્મો એ ાણીભાું ગય?ું એભ કય, ાલરીભાું આીળ? આ રે યોકડા ૈસા.’
‘કાકા! ાલરી ણ શ ું કાભ ખયચલી ? એક કાભ કયો. જૂઓ અહીંથી ફે કરાક આગ ચારીને જળો તો દહયમા
હકનાયો આલળે. તમાું નાભમેયીના હાયફુંધ ઝાડ છે . ઝાડ ઉય ચડી તભતભાયે નાભમેય તોડી રેજોને. એક ૈસો ણ
ખયચલો નહહ અને જોઈએ એટરા નાભમેય ભળે!’
રોભબમા બાઈ તો રરચાઈ ગમા. કહે : ‘હલે આટરા બેગ ું આટલ.ું ચારને ઝાડ ઉયથી જ નાભમેય ઉતાયી રઉં!
ાલરી ફચતી હોમ તો એક ટુંક દૂ ધ આલળે. ાલરી ક્ાું ભપત આલે છે ?’
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રોભબમા બાઈ તો ઉડ્ા દહયમા હકનાયે અને નાભમેયી ઉય ચડ્ા. ભનભાું એભ કે ‘આટરાું ફધાું ભોટાું ભોટાું
નાભમેય અફઘડી ઉતાયી ને પાુંટ ફાુંધીને રઈ જાઉં ! એક ૈસો મે દે લાનો નહહ ને સાલ તાજાું નાભમેય! આ લાત તો
ફહ સાયી કહેલામ.’
રોભબમા બાઈ ઝાડની છે ક ઉય હોંચ્મા. રાુંફો હાથ કયીને નાભમેય રેલા ગમા ણ નાભમેય તોડલાની આલડત
કે અનબલ નહહ એટરે નાભમેયન ું ઝુંડ કડીને જ રટકી ડ્ાું. ન નાભમેય ્ ૂટે ને ન ોતે નીચે ઉતયી ળકે. એલી
તો હારત ખયાફ થઈ ગઈ કે લાત ન  ૂછો. બ ૂભાબ ૂભ કયી ભાણસો બેગા કમાાં ણ કોઈ એભને નીચે ઉતાયલા તૈમાય
નહહ. છે લટે એક ભજૂય તૈમાય થમો ણ કહે કે ળેઠ! તભને નીચે ઉતાયલાના દળ રૂપમા થળે. ખ ૂફ યકઝક છી ણ
એ ન ભાન્મો એટરે રોભબમા બાઈ થાકી-હાયીને દળ રૂપમા આી નીચે ઉતમાા ણ નીચે ઉતયતાું ઉતયતાું એક
નાભમેય તો ોતાની સાથે રઈ જ આવ્મા.
આભ રોભબમા બાઈને ફે રૂપમાન ું એક નાભમેય છે લટે દળ રૂપમાભાું ડ્!ું
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