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ત વીરો જય પટલ અને વીડીયો મનોજ મહતા, કાશ મજ દારુ  અને સતીશ પરીખ 

 

૩૦, જા આરીુ , ૨૦૧૦ના િવજય તુ ુ  ( સવારના ં૧૨.૩૦ કલાક) ટનુ  ના ંઆયસમાજ ના ંભ ય હોલમા ં
જરાતીુ  સા હ ય સ રતાની ૧૦૧મી બઠકમાે  ંપ યૂ  મહા મા ગાધી નાં  િનવાણ દને  ભાવ પવકૂ  તમને ે ધાજલીં  

અપણ કરી. આજની બઠકે  તમનાે  સ યના આ હને માન આપી, તમનાે  ગમતા લોકથી શ ુ થઇ 

“અસ યો માહથીં   ુપરમ સ યે ુ ંલઈજા 

ડા ધારથી  ુપરમ તે  ુ ંલઈ જા” 

પ.ૂ બાપ ુમાટ નાના, મોટા, અબાલ , ધૃ  સવને અગણત લાગણી તથા આદર છે તે ં ુદશન થ ુ.ં શૈલા 
શાુ , ધી ભાઇુ  શાહ, નીરાબને  શાહ, િવણા કડકીઆ, િવજયભાઈ શાહ, દિવકાબને  વુ, શાતભાઇં  શાુ ,  

કાશભાઇ મજ દારુ  અને ીનભાઇુ ુ  દરડીયાએ દરું  ર આતુ  કરી. દરક્ની વાતો ગાધી નાં  ંસદ ણોુ  ને જાણી 
તનોે  જદગીમા ંઅમલ કરવાની હતી.અશોકભાઈ પટલે સભા ુ ં દરું  સચાલનં  ક .ુ તમનીે  વાણી તથા સચાલનનીં  
શળતાુ  દાદ માગી લે તવીે  હતી. હવે સભાનો દોર િવજયભાઇ તથા િવશાલ મોણપરાએ હાથમા ંલીધો. 
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પ ૂગાધી નીં  ‘મારા સ યના યોગો’ પર આધા રત ‘શ દા રી’ ની શ આત દવીકા વુ ારા રચાયલે 
દરું  ગીતથી થઈ. સગીતાબનં ે  ઘા રયા ારા ગવાયેલ અને સગીતબ ધં  ગીતે શ દ પધાના ંઆયોજનના ંહ  ુઅને 

રમવાનો કાર દરું  રીતે સમજા યો. 

http://gujaratisahityasarita.org/files/2010/02/Gujarati-Shabd-Spardha.png
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અ લભાઇુ  કોઠારીએ આપલે “સ યના ં યોગો” માથીં  ૫૦૦ શ દો શોધવા માટ િવણા કડ કયાએ બી ુ  ં
ઉઠા ુ ંઅને બે દવસમા ંતે કાય િવજયભાઇને પહ ચાડ ુ.ં હવે  તનાે  અથ શોધી િવશાલને આપવા માટ ટાઇપીંગ 
જાણતા દિવકાબને  વુ, શૈલાબને  શાુ . િવણાબને  કડકીયા અને િવજયભાઇએ ‘ભગવદ ગો મડળં ’ તથા બીજા 
શ દકોષોનો ઉપયોગ કરી શ દ પધા ુ ં ળૂ ભા  ુિવશાલ પાસે પહ ચાડ ુ.ં િવશાલે જ રી સવ િનયમોને સાકળીં  
િવિશ ટ કો ટરુ  ો ામ બના યો નો યોગ ૧૦૦મી બઠકમાે  ંથયો અને તે સમયે મળલાે  ચનોુ  અને 
તકનીકી તકલીફો રુ  કરીને શ દ પધા નો સો વરે તૈયાર કય . 

સ યમ િશવમ અને દરમું  એમ ૩ કડીઓુ  રચાઇ અને િવણાબને  પાસ ેઆવલાે  થમ ૯  નામોને ટજ 
પર આવવા શાતં શાએુ  આમ ણં  આ ુ ં
સ યમ કુ ડીના ંની ખલ મહતા, શૈલા શાુ  અને મનોજ મહતા 

 
િશવમ કડીનાુ  ંદિવકા વુ, રસશે દલાલ અને રીટા કોઠારી 

 
 

દરમું  કડીનાુ  ં િવણા કડકીયા, હમાબને  પટલ અને ર ધ દસાઇ 
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િવજયભાઇએ શ દ પધાના ંિનયમો સમજા યા અને તે જબુ  દરક િત પધ  એ દોર એકમા ંદસ શ દોના ં
અથ આપવાના ંહતા અને  સાચો પડ તનેે એક ણુ મળે અને ખોટા અથના ં ણુ ના મળે તમે સમજા ુ.ં 
મનભાઇુ  અજમરીે  ઓ િનણાયક બનવાના ંહતા તઓે ન આવતા તે કામ કાિતભાઇં  શાહને સ પા ુ.ં 

િનણાયક ી કાિતભાઇં  શાહ િવજયભાઇ, શાતં શાુ  અને િવશાલ મોણપરા ટજ સજાવતા 

 
 

 
િવશાલ કો ટરુ  ારા શ દ આપતો હતો  િવજયભાઇ પધકોને આપતા હતાઅને ોતાઓ તનેે પાછળ 

પડદા ઉપર જોતા હતા. ૫ સકડે ં  બાદ તનાે  અથ  પણ પડદા પર આવતા હતા. મના અથ  ખોટા પડતા હતા 
યાર કો ટરુ  કાચ ટતોુ  હોય તવોે  અવાજ પદાે  કર ુ ંહ ુ.ં થમ દોર ૧૫ મીનીટમા ંપરોૂ  થયો. ઘણા શ દોના ં
અથ  માે  ંતરત આવતા હતા યાર કવચત ખોટા અથ ઘટનો એ ોતાઓને ાન સાથે ગ મત પરીુ  પાડી. 

બીજા દોર શ ુ કરતા પહલા કાતીભાઇએં  ણે કડીમાથીુ ં  ઓછા ણુ ધરાવતા િત પધકોને જવા ુ ંહ .ુ 
તે ણ િત પધકોના ંનામ િનણાયક ી કાિતભાઇં  એ આ યા અને  તમને ે રમતમાથીં  રુ  કયા. હવનાે  દોરમા 
દરક પધકોને ૫ શ દો મળવાના ંહતા અને પછાયલુ ે  શ દોના ંબે અથ આપવાના ંહતા.િવજયભઇએ પધકોને 
ખાતરી આપી હતી ક થમ દોરના  એકય શ દ ફરીથી નહીં પછાયુ . 
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સાત મીનીટ ચાલલે આ દોરમા ંએક શ દના ંબીજા અથમા ંતકલીફ પડતી હતી અને સમય પણ અગ યનો 
હતો. કાતીભાઇએં  ફરીથી ણયે  કડીમાથીુ ં  ઓછા ણુ આવલાે  નામો જાહર કયા ઓ પધામાથીં  રુ  થયા. ીજા 
દોરમા ં ણ િત પધક હતા અને તઓે  થમ, ીિતય અને િતયૃ  થાન માટ પધા કરતા હતા. જો બે જણ ના ં
સરખા ણુ આવે તો તે સમયે અપાયલાે  શ દ ઉપર બે લીટી ુ ંકા ય ક ક્તકુ  ર ુ કરવાની કડક શરત 
પધકોમા ં ાસકો પાડી ગઇ અને ોતાઓને ઉ જનાે  અપાવી ગઈ. દિવકાબને  વુ ણે શ દોના ંજવાબ આપી 
થમ િવ તા બ યા યાર શૈલા શાુ  અને ર ધબને  દસાઇ વ ચે નબરં  બે અને ણ થાન માટ કા ય સ ન 
યા થઇ મા ંશૈલાબને ીિતય અને ર ધબને  િતયૃ  આ યા. 
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આ રમત બૂ રસ દ બની રહી. સમયની મયાદાને લ મા રાખી બૂ દરું  તે ં ુઆયોજન હ ુ ં.રમત 

રમનારને તથા જોનારને સરખો આનદં ા ત થયો.  શ દા રી રમત જરાતીુ  ભાષાને રસ દ બનાવવામા ં
સફળ  િનવડી. 

આ પધા કોઈ પણ મરનાને યાનમા રાખી રમી શકાય તવીે  સરળ છે. નાના અમ રકામાે  જ મલાે  
બાળકો પણ માણી શક તમજે  ૬૦ વષની ઉપરના આપણા વડીલો પણ તનીે  લહજત માણે  તવીે  દરું  રીતે 
િવશાલે તનેે કમ ટરુ  પર બનાવી છે. જરાુ તી શ દ પધાનો યોગ જરાતીુ  સા હ ય સ રતાના ંમા યમથી 
કાયોુ  અને સૌએ તનેે મા યો તે બદલ િવશાલભાઇ, િવજયભાઇને તથા શ દ પધાના ં પધકોને સૌએ  
બીરદા યા. છ લે ે આભારદશન માટ ર ુ થયલે પાવર પો ટમા ં જરાતીુ  સા હ ય સ રતા ુ ં ચલીત ુ  દશા .ુ 
 
એક ય ક્ત ુ ંઆ કામ નથી..સ હુ ુ ં ઓુ  આ ભુ પ રણામ.. 
 

િવશાલ મોણપરાએ તમનોે  ો ામ જનહીતાથ  અ ે િનઃ કુ  ોુ  છે. અહીં ક્લીક કરવાથી આપન આે  
ો ામ મળી શકશે. જરાતીુ  ઉપરાતં િવશાલે અ ય ૮ ભારતીય ભાષા માટ શ દ પધાનો ો ામ તૈયાર કરલ 

છે. જરાતીુ  શ દ પધાનો થમ યોગ નાના લકાઓુ  માટ બી.એ.પી.એસ. વાિમનારાયણ મદીરં  - ટનુ  ના ં
સતોએં  કરલો  િવચારને વટ ૃ  બનાવવા જરાતીુ  સા હ ય સ રતા કટીબ ધ બની અને તે આ  ટજ ઉપર 
ર ુ કરી એક નવી યોગા મક અને સરળ જરાતીુ  સા હ ય સચારં , સાર અને સવધનનાં  ં યાસોમા ંઆગવાનીે  
લીધી. િવશાલભાઇ અને િવજયભાઇના ંકૌશ ય હઠળ સૌ સ યોનો શત શત અભાર અને આનદં ુ ંિવિશ ટ રીતે  
યક્ત કરીશ. 

આ કાય મને નજરોનજર માણવા માટ નીચનીે  વીડીયો લક પર ક્લક કરો. 
ભાગ ૧ (http://www.youtube.com/watch?v=wJKaKlho2Ac) 

ભાગ ૨ (http://www.youtube.com/watch?v=iupWQkDLr3I) 

ભાગ ૩ (http://www.youtube.com/watch?v=LJKRsmRXNKM) 

ભાગ ૪ (http://www.youtube.com/watch?v=aUdXLX9o0jM) 

ભાગ ૫ (http://www.youtube.com/watch?v=VlFVjBJMMfw) 
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અહવાલઃ િવણા કડકીયા. 

http://gujaratisahityasarita.org/files/2010/02/SahityaSaritaSpellingBee.zip
http://gujaratisahityasarita.org/files/2010/02/SahityaSaritaSpellingBee.zip
http://www.youtube.com/watch?v=wJKaKlho2Ac
http://www.youtube.com/watch?v=iupWQkDLr3I
http://www.youtube.com/watch?v=LJKRsmRXNKM
http://www.youtube.com/watch?v=aUdXLX9o0jM
http://www.youtube.com/watch?v=VlFVjBJMMfw
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લૂ – ગવાહી: િવણા કડકીયા 
લૂ તો ાથી પણ થાય 

ાની લૂ ‘માનવ’ ાડં હલાવે 
લોનીૂ  પરપરાં  માનવથી સરજાય 

હરદમ નવી કલીુ  વરતાય 

લોૂ  હમશાં ે  ઉ કાપાત મચાવે 
વન નાવ ડામાડોળ કરાવે 

કદીક લૂ આિશવાદ વરસાવે 
પ ર થિત ુ ંનવિનમાણ કરાવે 

લોનીૂ  યાદ ુ ંવળે ? 

લોૂ  લૂ મો  મળે. 
મા  ‘માતાિપતા’ને લોૂ  નહી 
અ ત વની તઓે છે ગવાહી! 

િવણા કડકીયા 
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આદતો…. ઈબાદતોની: ‘મ જુ’ તોનવીુ  
 

આદતો ઇબાદતોની આજ બદલાઈ રહી છે. 
જાત આખી જાતમાથીં  આજ વટલાઈ રહી છે. 

 

એ ગયા એવી અદાથી, ુ ંથ ુ ંપા  ંઅચાનક, 

એમના પાછા વ યાની વાત ચરચાઈ રહી છે. 
 

સફરમા ંસગાથનીં  સાકળં  નડ એ ુ ંન હ બને- 
હા,સનમની પકીદીનીૂ  જાળ િવખરાઈ રહી છે. 

 

નાક વ ચે છે છતા ંકવો મઝાનો સપં છે, અ હ- 
ખ એ એક તો બી  ય છલકાઈ રહી છે. 

 

યાર સાથે યારના આ યારની રગરલયાઓં ં , 

એમની ખ મા ંચ મદીદે  ઝડપાઈ રહી છે. 
 

ાસમા ંિવ ાસ હોવો છે જ રી જવનમા,ંપણ- 
ધળા અિવ ાસની ઉણપ વરતાઈ રહી છે. 

 

ચાલ ુ ંપડશ,ે હવે બે હાથથી એવી શીખામણ, 

પગ નથી  અપગનાં  એને જ કહવાઈ રહી છે. 
 

કા’નની રાશમાૂ  ંરાધા ભળી છે ર બડીું , ને- 
આજ એ ઘન યામ થઈને સઘળે પજાઈુ  રહી છે. 

 

રાત િનકળી છે ભખારણ મ અજવા ં કમાવા, 
ચાદં ં ુછે પા  કરમા ંને ભ ા માગીં  રહી છે. 

 

અય મ જુ,એ જાય છે,અભસાર કરવા ક િછના ં 
મા નીનીુ  ચાલથી આ વાત પરખાઈ રહી છે. 
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હ  ુહરખાય: દીપ ભ  
 

માતાનો મે યા ંમળીજાય, યા ંિપતા બુ હરખાય 

સતાનનોં  નહે પામતા,ંમાબાપને જ મ સફળ  દખાય 

……….માતાનો મે યા ંમળી. 
િન ય સવાર િનમળ મેે, બાળકને હાલ હતથી થાય 

ધીમપગલે ે ચાલતાદહન ેિનરખી,મા ગળીપકડીજાય 

પાપા પગલી ટતા ંનાની, વનને પગલે એ દખાય 

િનમળ વન સતાનનાં  જોતા,ંમાબાપ  ુહ  ુહરખાય 

……..માતાનો મે યા ંમળી. 
વનના સોપાનજોતા,ંબાળકને મનમા ં ઝવણુ  થાય 

િપતા મથીે  ટાઢક મળતા,ંસોપાન સરળ સૌ થઇ જાય 

મનથી મહનત કરતા ંસાચી,ને ધાનો લઇ સથવાર 

સફળતાના સોપાન જોતા,ંમાબાપ તરથી છે હરખાય 

………માતાનો મે યા ંમળી. 
મળીજાય વનનીસાચીકડી,  સરળ માબાપને દખાય 

આનદં અનતં આવતાહયે, ખમા ંહષના  ુઉભરાય 

માનો મે ને આશીશ િપતાની,મળી જાય સતાનનં ે હતે 
મળીજાય યા ં પાૃ  નીુ ,સતાનં  જીંદગી ઉ વળ દખે 

………માતાનો મે યા ંમળી. 
 

દીપ ભ  
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ફાવીુ ં  ગ ુ ંકોઇ: દિવકાબને વુ 
પાપણં  વચાળે પરાતીૂ  મથીે , િનદરને કાલે, 

નસાડી ગ ુ ંકોઇ, 

માનીુ  મનડાને  ઝીણા-શા વરથી, ધીરથી કાલે, 

ફાવીુ ં  ગ ુ ંકોઇ. 
િવચારના  આગળાને માયા’તા તાળા,સાકળં  દયાનીુ , 

ખોલાવી ગ ુ ંકોઇ. 
ટશરો ટ ને ટ શરમના શરડાે , લુાલ ગાલે, 

છટાવીં  ગ ુ ંકોઇ. 
દોરડી િવના  ુઆ ખચાણ મી ુ ં, કા ંજાણઅજાણે ે; 

બધાવીં  ગ ુ ંકોઇ. 
દરથી એક સખી આવીને બહાર કહ,ભીતરની વાત 

હવે કહી દ ને ભઇ ! 
કહવાય ન હ ને રહવાય ન હ, એક ચરાે  લણે, 

લાવી ગ ુ ંકોઇ. 
ઉજાગર વઠીને ે નીરખે મન-દપણ, િત બબ િનજ ુ ં

બતાવી ગ ુ ંકોઇ. 
 

દિવકાબને  વુ 
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સજન: િવજય શાહ 

 
જા ને ચાુ  સજન love you 

જા ને લાગણીઓથી તરબતર સજન love you 

એક ખે રડાવે Love you 

ાણથી અિધક વહાલોથી ભરલ સજન love you 

બી  ખે હસાવે Love you 

મારા ચ નો ચ ચોર માળે  સજન love you 

જાને ાુ  સજન love you 

ઉ મ સવદનોં ે  ને સમજથી ઠરલ સજન love you 

જા ને ક ુ ંપણ ના જા Love you 

તારા મનોે  કવો જા ુ  ઓ મારા સજન love you 

 
િવજય શાહ 

 
 

“What is happiness”: Girish Desai 
 
Happiness = Command/Demand 
If we have more command over things and people it makes us more happy 
And also 
If we have lesser demands of things from people it makes us more happy 
 
Girish Desai 
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સમિતં  લ ન - સર  ૂપરીખ 

 
Painting by Dilip Parikh 

પસદં પરમાણ એમ માએ ક ુ ં
ને વળી કી ુ ંક મે પછી આવશે 
જઈ વલીે  િવટાઈ ગઈ નૃ ે 

વચનો આ યા ને બ યા વન સગાથીં  

છાવર છે વષા ને વાતા વટોળથીં  

પાગરં  ર પળૂં  થમ મથીે  

કોમળુ  કમળપ  પોયણીના નહનીે  

સૌને અપ એ છાયાં  નહનીુ ે  

ગહરી ગભીરં  મલય બલડીે  

પાનખર ગઈ, ગઈ કટલી વસતં પણ 

િવનીત વલે ૃ  એકમકને ે સમપણ 

પણ  પ પૂ   આનબાન અપણ 

બમાથીે ં  એક બને િવ ાસે હાલ વધ ે

ઉ રો ર તરપટ ર ય ૠ ુ મુ  બને 
સમિતનોં  લ નદીપ ણય લય સાર 

 
સર  ૂપરીખ 
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ખુ- ખુ : હમાબને પટલ 
         ખુ અને ખુ  આ  બ ે વ  ુદરક્ના  વનમા ંસમાયે  ુહોય છે .દરક મ યનાુ  વનમા ં ખુ અને 
ખુ  બં  ેઆવે છે .આપણી સામે  પ ર થતી આવે અને તે પ ર થતી આપણા મનને ગમે નહી ,આપણા દલને 
ગમે નહી એ લા સમય પરુ  ુતે પ ર થતી આપણને અ ળુ ુ  ન આવે , દગી ઉદાસ થઈ જાય , વન નીરસ 
લાગે આ પ ર થતીને ખુ     કહ છે .ખરખરતો વનમા ં ખુ  આ  ુજ નથી , ખુ  આ  ુછે માણસના મનમા ં
અને દલમા ં.હવે આજ પ ર થતીને વનમા ંતનોે  સામનો કરીને શા તથી િવચારીને તનેે જરા પણ મનમા ં
લીધા વીના આરામથી રહીયે તો મન ઉપર તમજે  દલ ઉપર જરાય બોજો રહતો નથી ,હળવાશ આવી જાય તો 
પછી એ ખુ  છે જ નહી . 
           હવે બી  રીતે જોઈએ તો આપણા વનમા ં  પ ર થતી આવે અને આ સમયે આપ  ુમન, આપ  ુ
દલ એક્દમ શુ હોય , દગી આનદમયં  લાગે, આ બા નાુ ુ  વાતાવરણમા ંપણ શીનોુ  અ ભવુ  થાય યાર આ 
પ ર થતીને ખુ  કહવાય છે . એ લે ખુ અન ે ખુ  એતો મનનો મ છે. દરક ય ક્તના ઉપર આધાર છે ક ગમે 
તવીે  પ ર થતીમા ંતે કવી રીતે રહ છે ,એ લે આપણે પોતેજ આપણા મન અને આપણા દલમા ં,આપણા 
વનમા ં ખુ ખુ  ઉભા કરીયે છીયે . અગર આપણને ખુ ખનોુ  હષ શોક થાય તો ખુ ખુ  તો આપણા કમ  ુ
ળ છે .એ લે ખુ ખનોુ  હષ શોક કરવાનો ન હોય. 

નરિસહમહતાએ ગા  ુછે- , 
“ ખુ ખુ  મનમા ંન આણીયે ઘટ સાથે ર ઘડીયા 
ટા યા તે કોઈના નવ ટળે ર નાથનાુ  જડીયા “. 

હમાબને  પટલ 

 
 

“ભાિવ ુ ંચ .”: ગીરીશ દસાઇ 
 

તૂ સમો ન ુ ુ કોઇ, 

વતમાન સમ ન કોઇ િમ  

આ બઉનાે  સહકાર થી જ 

સજાય છે ભાિવ ુ ંચ . 
 
ગીરીશ દસાઇ 
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એક વળાે  હતી- “રિસક” મઘાણીે  
 

નોખ નોખા પિથક, પથં નોખા હતા,ં એક વળાે  હતી 
મે પવકૂ  છતા ંકવા ભગાે  હતા,ં એક વળાે  હતી 

પાનખર પણ હતી, કટકોં  પણ હતા,ં ને કળી પણ હતી 
મે પ પોુ  છતા ંખ યા કરતા હતા,ં એક વળાે  હતી 
એક વોજ ચહરો બધાનો હતો, ાણ યારો હતો 
સૌના દરવા  દપણ મઢલા હતા,ં એક વળાે  હતી 
સાથ ર યા હતા,ં સાથ ભ યા હતા,ં સાથ યા હતા ં

પૂમા ંછાયડોં  સાથ ઝ યાં  હતા,ં એક વળાે  હતી 
એક બીજાના ઃખથીુ  ઃખીુ  થઈ જતા,ં એ ુ ંઔષધ થતા ં
જદગીના જખમ કવા સહલા હતા,ં એક વળાે  હતી 

છાયડોં  પણ હતો, પૂ બળતી હતી, રાત ઢળતી હતી 
નોખી મઝલં  છતા ંસાથ ચા યા હતા,ં એક વળાે  હતી 
આજ એનાથી દલ ઝગમગાવો બધ,ે ઘર સજાવો બધે 
ેમ યોિત ‘રિસક’ લઈ  ચા યા હતા,ં એક વળાે  હતી 

 

“રિસક” મઘાણીે  
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બચીબને અને બા ભાઇુ  અમ રકામાે -ં૬: કરીટ મારુ  ભક્તા 
 
નશવીલનાે  ંએરપોટ ઉપર િવદાય કરવા આવલાે  િવણભાઇ અને શારદાબને  ખરા અથમા ંગળગળા થઇને હાથ 
મીલાવતા બો યા ” આિત યમા ંઅમારી કોઇ લ કુ ુ  થઇ હોય તો માફ કરશો” કહીને િવદાય લીધી. બા ભાઇુ  તો 
િવણભાઇના ંશ દોથી ભાવ ભીના થઇ ગયા પણ બચીબને  બબડ ા..”શારદાએ તો મને રસોડામા ંપગ જ ના 
કવાુ  દીધો..જાણે ક મારા જવાથી રસો ુ  ંઘસાઇ ના જવા ુ ંહોય!” બા ભાઇએુ  એમની ભાવ સમાધીમાથીં   ુટન 
મારી બચીબનને ે ધમકાવી કાઢ ા ” હોય હવે! કોઇને ના ગમ  ુહોય..ને ત વળી ા ંગામની છોડીને..અર ગામની 
છોડીને છોડ મારી સગી બનને ે પણ તારા રસોડામા ંતપે  ુપકડવા દી  ુછે?” અને બચીબને  પુ થઇ ગયા. 
બા ભાઇુ  બધી બગોે  ભગીે  કરીને એરપોટમા ંચકીંગે  કરાવા દર ગયા યાર બચીબને ની નજર એક ગોરી અને 
તનીે  સાથે આવલોે  તનોે  બોય ડ જાહરમા ં માુ  મીુ  કરતા જોઇ ને બગડ ા…” આઓનુ ે એમના માબાપે ક ુ ં
શીખ જંુ નથી.” અને આ વત કંુ િવશે બા ભાઇનુ ે કઇં  કહવા જતા હતા યા ંતમને ે છીંક આવી.  અને નશવીલમાે  ં
થયલીે  શરદી એમને દરક વા ની શ આતમાુ  ંએક અને વા  પુ ુ થાય યાર બી  છીંક એમ થોડોક સમય માટ  
ચાલી તથીે  તમનીે  વતમાનની વાત તકાળુ  બની ગઇ. વૈ કાકાએ બાળપણથી શીખવે ં ુક એલોપથી દવામા ં
આડઅસરો ઘણી તથીે  તઓે એલોપથી તો જાણે કરતા જ નહીં પણ બીજાના ંઘર શરદી થઇ તથીે  િનદ ષ િવક્સનો 
સહારો લીધલોે ..અને િવક્સ ની નાની ડ બી પોતાની સાથે ઉપર લાઉઝના ંઉપરના ંખી સામા ં કીુ  રાખલીે . 
સી ોરીટીમાથીં  બા ભાઇુ  અને તમનીે  બગોે  સહી સલામત નીકળઈ ગઇ. બચીબનનીે  પસ અને નાની હડ બગે  
પણ નીકળી ગઇ. બચીબને વા પસાર થવા ગયા અને મટલે  ડીટક્ટર જોરથી વા .ુ વામન મક્સીકને  
બચીબનને ે તપાસી શક નહીં તથીે  તેણે એક કાળી જાડી સી ોરીટી ઓફીસર તરફ જવા તમને ે ચુ .ુ બચીબને  
કાળી ઓફીસર પાસે જઇને ઉભા ર ા યાર ળતાનીુ  ટીએ જાણે બનં ે પધા કરતા હોય તે  ુબચીબનને ે 
લા .ુ. કાળી ઓફીસર મટલે  ડીતક્ટરે  પગથી ઉપર લવાે  માડં .ુ.ચપલં  થી શ ુ કરી કમર ધીતોુ  કોઇ તકલીફ ન 
થઇ.પણ છાતી પાસે આવતાજ મટલે  ડીટક્ટર જોરથી રણ ુ.ં. 
કાળી ઓફીસર તનાે  ઘોઘરા અવા મા ંજોરથી પછુ .ુ.” વો સ ધીસ,” 

કાળીના અવાજને દાબવા મોટા અવા  બચીબને  ઉવાચ “ધીમથીે  પક” 

હવે ઝાવાનોું  વારો કાળીનો હતો તે ફરીથી એટલાજ મોટા અવા  ગજ  ” વોટ?”  

યા ંબચીબને ને ાન થ ુ ંક તમણે ે માે  ંબાફ  ુએટલે શ દ ધારતાુ  ફરી બો યા” લોલી બોલ” 

આ બાુ ુ વાળા સી ોરીટી વાળા હવે બચીબનને ે યાનથી જોવામાડ ાં ..પલીે  કાળી ઓફીસર મટલડીટક્ટરે  છાતી 
પરની િવક્સની ડ બી પર ધરી ફરીથી પછૂ  ુ“વોટ ઇઝ ધીસ” હવે બચી બને  ને હાશ થઇ, ગભરાવા ુ ંકારણ નથી 
અને બો યા..” ઓ િધસ? થીસ ઇસ આ બૉમ..માય શરદી..મડીસીને  બૉમ !” 
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મોટથી બોલાયલે બોમ શ દની અસર જોડ ઉભલીે  કાળીને જબરજ ત થઇ. એની નાસી ટવાની બળ ઇ છાને 
તનાે  ળકાયુ  શરીર બી લુ  સાથ ન આ યો.તથીે  યોગના ંકોઇ આસનની પવ િમકાૂ ુ  વ પુ ે તે ડાકાર થઇને 
જમીન ઉપર ઇુ ગઇ. પલોે  વામન મક્સીકને  ઓફીસરમા ંમકટ વશે થયો હોય તમે દીનુ ે બ ટે  પર અને યાથીં  
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મોનીટર ઉપર ોુ . મોનીટર વજન ન ઝીલાતા જમીનશરણ વકા  ુતથીે  તે ઓફી  ઢાુ  ગોરા ઉપર વામન 
મક્સીકને ે ઉતરાણ ક .ુ.  વજન ન ઝીલાતા ગોરાએ ચીસાચીસ કરી કીુ .કઇકં  અ ગુ  ુબની ર  ુહોવાના ં દશા 
સાથે યા ંઉભલીે  જાએ દો ધામ મચાવી કીુ .પસ જરોમાે ે  ં૯૧૧ ુ ંક કંુ બની ર ુ ંછે તમે માનીને તે જ યાથી 
રુ  ભાગી ર ા હતા. શી તમય વાતાવરણમા ંઅચાનક હરીકન આ  ુહોય તમે એરપ ટ ટાફ, સી ોરીટી 
ઓફીસર, બધા સલામત જ યા શોધવા માડ ાં . 
પી ટી ઉષા અને કાલ ઇનીુ  ઝડપે ભાગતા સૌ સાફરોએુ  ણ મા મા ંએપ ટ ખાલી કરી ના .ુ બચીબને , 

બા ભાઇુ  અને પલીે  કાળી િસ ોરીટી ઓફીસર  િસવાય કોઇ યા ંન ર ુ ં યાર બચીબનને ે સમજા  ુનહ કુ આ 
ભા દોડ શાની છે. અને કોઇ તમનીે  ન ક કમ ન ફર .ુ. ”  ુઉ આપણે ુ?ં” કહી તઓે બા ભાઇુ  તરફ જોતા 
હતા. બા ભાઇુ  ” ુ ં ધુ  નહીં ક ું” કહતા થત  અ નુ  ની મ હિથયાર નીચે નાખીને ઉભા રહી ગયા હતા. 
બ બ ક્વોડની બટાલીયન આવી યાર બા ભાઇએુ  બૉમ ને બામ મા ંફર યો.. બચીબને ની ફરીથી િવક્સની ડ બી 
કાઢી જડતી લવાઇે  બચીબનને ે શકા પદં  નજર જોતા લકે  કમા ડોં  સાથે િવમાનમા ંદાખલ કરાયા. 
િવમાનની દર બા ભાઇએુ  બચીબને ને કડક ચનાુ  આપી ક હવથીે  તાર કોઇ પણ જાત ુ ંતોફાન  કરવા ુ ં
નથી. તા ું ખાવા પીવા ુ ંઅને બાથ મુ  જવા ુ ંબધં.ટનસી થી ટનુ  બે કલાક થશે યા ં ધીુ  બોલવા ુ ંપણ 
બધં. ટનુ  ગયા પછી અને આ લનમાે  ંથી ઉતયા પછી  કર ુ ંહોય તે કર . ૨૭ વષના ંલ ન વનમા ં
બા ભાઇનુ ે આટલા ગભીરં  ારય જોયા નહ તા. અને એમને એ સમજા  ુનહ  ુક એ ુ ંતો એમણે ુ ંકરી ના ુ ં
ક તઓે આટલા ગભીરં  થઇ ગયા? પુ ચાપ મ  લાવીને ચકળ વકળ ખો કરતા તઓે બસીે  ર ા. બચીબનનીે  
હાજરીમા ં મ ટા ફરતા હરણો પાજરામાં  ંપરાયલાુ ે  વાઘને જોઇને મ ભયભીત બની જાય તમે િવમાનમા ંએર 
હો ટસ સ હત સૌ ઉતા ઓુ  ભયભીત હતા. મશાનવત શાિતં  હતી જાણે કોઇકના ંબસણામાે  ંના આ યા હોય? 

બચીબનનાે  બોલાયલાે  બે અ રોએ ગજબની કમાલ કરી. બા ભાઇુ  અને બચીબને  સીવાયના બધા જાણે પલાે  
ધોરણ ૧૨માના ંઅઘરા િવષયની પ ર ા આપતા હોય તમે ગભરતાં  અને િશ તતાથી ટનુ  આ ુ ં યા ં ધીુ  
બસીે  ર ા. લકે  કમાડોં  સ હત સ નુે દહશત હતીક બચી બને  લાઇટ દર યાન તકલીફ કરશે તથીે  તમનીે  દરક 
હલન ચલન ને ભાર ગભીરતાથીં  લવાતીે  હતી. એરહો ટસ નોકરીના ંદબાણ હઠળ ચોકલટે  અને કોફી આપવા 
નીકળે પણ કોઇએ હા ક ના કહવાની હમત ન કરી અને કોફી પોટ ભરલોજ પાછો ગયો. 
ટનુ  ના એરપોટ પર ઉતરાન થતાની સાથજે બચીબને ે દોડ કીુ  અને બા ભાઇુ  કઇં  પછેુ તે પહલા બચીબનેે 
ીનો બાથ મુ  શોધી કાઢ ો. પાછા બહાર નીકળી મોદભાઇની ગાડી ધીુ  પહ ચતા પહ ચતા બચીબને ે કરલી 
ઘટનાઓનીુ  ચચા નહી કરવાની વાત મનમા ંરાખીને મોદભાઇને હ ડા ઓડીસીમા ંબસતાે  બચીબને ે 
મોદભાઇને પછુ ુ ં” હ મોદભાઇ આ તમારી મટાડોરને ે ચાઇ ડ સફટીે  લોક ખ ું ક?” મોદભાઇને ાડં  ુ

હ ડાને લાગે  ુમટાડોરે ં ુબી દુ  ના ગ  ુછતા હસતા હસતા કહ ” ના. કમ એમ પછુ ?ુ” 

બા ભાઇએુ  કમને ટનસીનોે  છબરડો ક ો યાર મોદભાઇ બો યા.” ડીફક્ટીવ પીસ” હશે. 
ગાડીમા ંગોઠવાઇ ગયા યાર પમોદભાઇ હળવકથીે  બો યા ” મટાડોે ર અને હ ડા ઓડીસીની સરખામણી જ ના 
થાય. આ ચાલે યાર જોજો. અવાજ ધાુ  નહીં થાય.” 
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મ મનાુ ુ  પગલા ંપાડતી વ -ુ િવણા કડકીયા 
 

 
 
ણે દકરાઓમા સ થીુ  નાનો અને સ થીુ  વહાલો રુ  યાર ચાઇનીઝને પરણીન ેમાને પગે લાગવા આ યો 
યાર અિનતા બૂ ઃખીુ  થઈ. 
તનેે થ ુ ંિસગાપોરમા જ મલોે , ભારતીય સ િતથીં ૃ  રગાયલાં ે  મારા રુ  આ ુ ંપગ ુ ંભ  ુકવી રીતે? મોટા બનંે 
દકરાઓ ભારતીય છોકરીઓને પરણી તમનીે  ઘર હ થીૃ  મથીે  સભાળતાં  હતા. પાચં વષ પહલા ંપિતને 
મા યાુ . કહવાય છે ક ‘ભીંત અને કરો બે સાથે પડતા નથી’. કો ઈ પહ ં ુજાય અને બી ુ  ંપાછળ તનીે  યાદમા 

 ુસાર. અિનતાએ રનુ ે યા ંજવા આવવા ુ ંઓ  ંકરી ના ુ.ં પોતાના દલની વાત પણ કરવાની બધં કરી 
દીધી. મનમા ને મનમા ઝાતીું  વનના દવસો પરાૂ  કરતી હતી. ણ દકરા અને બે દકરીઓ છતાયં એકલતા. 
મોટા બનંે દકરાઓ સગોપાતં  મા પાસે જતા. દકરીઓ પોતાના ઘર સસારમાં  બલીૂ ે  હતી. 
 ચાઈનીઝ ચીંકાઈને સારા દવસો ર ા. અિનતાને આનદં થયો. ગમે તમે તોયે રુ  બાપ બનવાનો હતો તથીે  
મને ક કમને વાવડનાુ  સમય સાચવીને વ નુે ઘર જઈ પહ ચી. ચીંકાઈની મા પણ આવી હતી, બનએં ે  સારી 
સરભરા કરી અને ગોદમા રમી રહલ બાળકના કલબલાટથી આ ુ ંઘર ુ ં  ઉઠ ુ.ં સમય સાચવીને અિનતા ઘર 
ભગીે  થઈ ગઈ. પૌ  દરું  હતો પણ કમ અિનતાને ચાઈનીઝ યે અભાવ હતો તે સમજા  ુન હ ુ.ં દવસો 
િવતતા ગયા. 
ચીંકાઈને ફરીથી સારા દવસો ર ા. રુ  પણ માને ન ણા ુ.ં ચીંકાઈના મનમા કાઈકં  દાુ  િવચારો આકાર લઈ 

ાૂ  હતા. અચાનક સાત મ હના પરાૂ  થવા આ યા યાર ઓચતી અિનતાના ઘરના ગણે આવી ઉભી. અિનતા 
દીકરો વ  ુઅને પૌ ને જોઈને અચરજમા ંપડી ગઈ. ચીંકાઈ લ ન પછીના પાચં વષમા થો ુ  ં જરાતીુ  શીખી હતી. 

ે  તનેે આવડ ુ ંહ .ુ આવીને અિનતાને પગે લાગીને કહ ‘મારી બી  ડીલીવરી હી કરવી છે. લા ટ ટાઈમ 
તમે મસાજ , મને ગમ ુ ંહ ુ’ં. 
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રુ  મદદ કરીને બ ુ ંમા ને સમજાવતો હતો. અિનતા અવાચક બનીને બ ુ ંસાભળતીં  હતી. ચીંકાઈ ડીલીવરીની 
બધી તૈયારી કરી ને આવી હતી. અમરનો મ તૈયાર કય . આવનાર બબીનોે  બધો સામાન લઈને આવી હતી. 
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ઘરમા ની જ રયાતની બધી ચીજ વ  ુ રનીુ  સાથે જઈને લઈ આવી. આવનાર બાળકની તમજે  ઘરમા કોઈ 
વ નીુ  કમી ન રાખી. અિનતાને થ ુ ંઆ રનીુ  વ  ુ ને મ મે નથી દાખ યો તે આટલી બધી સમઝણ વાળી 
છે. હ શે હ શે તનાે  માટ બધી તૈયારી કરવામા મશ લુ થઈ ગઈ. 

રુ  પણ મા  ુઆચરણ આનદં પવકૂ  િનરખી ર ો હતો. મનમા શુ થતો હતો ક ચીકાઈ બૂ સમઝણ વાળી 
પરવારૂ  થઈ. અિનતાએ બૂ સરસ રીતે આવનાર બાળકની તથા ચીંકાઈ ુ ં યાન રાખી તમને ે મે પવકૂ  
સાચ યા. બે મ હના ચીંકાઈ માની સારવાર પામી. પહલો દકરો હતો અને બી  આવી અમી અિનતા બૂ શુ 
હતી. બસ હવે છલાે  દસ દવસ હતા. 
ચીકાઈ શિનવાર ચહા પીતા પીતા રનુ ે કહવા લાગી આ  રજા છે. ુ ંહ ડીમને છે. ગો ુ હોમ ડીપો, મકે અ 
લી ટ , બાય એવરીથીંગ વોટવર ઈઝ રીક્વાયરડ ુ ફીક્સ મધર’સ હાઉસ’. મકે ઈટ જ ટ લાઈક ા ડ .ૂ’ બે 
બાળકનો બાપ રૂ એકદમ ક ાગરા કથનીં  મ કામે વળ યો. અિનતાતો ઢુ બનીને જોઈ રહી હતી. તનેે 
મનમા બૂ પ તાવો થયો આવી ણયલુ  મારી વ  ુતનેે મ શા કા  ભવીુ  હશે? મા  કારણ એટ ુ ંક તે 
હ તાનીુ  ન હતી. અર આ તો મારી બે મોટી વ  ુકરતા વધાર સ કારીં  છે. 
રુ  મા ુ ંઆ ુ ંઘર નવા ુ ંક .ુ ચીંકાઈ અિનતાનો બૂ આભાર માનતી રહી. ક ં ુ દરું  ય રુ  િનહાળી 

ર ો. માને પાછી મળવીે  તે બુ શ શાલુ ુ  જણાતો હતો. છ લીે  રાત માના ઘરમા હતી. રુ  ચીકાઈની ધીનુ ે 
દાદ આપી આલગનમા જકડીને આભાર માની ર ો હતો. વ  ુજોવાની ચાદમાં  હમત નહતી તે વાદળ પાછળ 
સતાઈં  ગયો. અિનતા તન અને મનથી નોુ  આભાર માની ભજન ગાઈ રહી હતી. મારા ગણયામા મુ  મનાુ  
પગલા ંપાડતી વ  ુ
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અ ુ ું વ ન!: િવ દીપ બારડ 

 
‘ડની,મને ઘ નથી આવતી, બ જંુ અ કો ફોટબલ (uncomfortable)લાગે છે” નીશા, ડનીના માથાના વાળ પર 
વાળોું  પશ કરતા ંબોલી. 

‘હની, હવે મા  બે દવસ બાકી છે, પછી ુ ં ી..’ 
‘ડની, પછી ુ ં તારા િ સને ધુ  િપવરાવીશ, ડાયપસ બદલીશ? જોબ પર કોણ જશ?ે’ 

‘ ુ ંજોબ પરથી એક અઠવાડી ુ ંરજા લઈ તને મદદ કરીશ.’ 
‘યસ, ડા લગ..પણ અ યાર તો તારો િ સ બ ુ ંજ સતાવે છે, જરીએ વાુ  દતો નથી.’ 
ડનીએ એમનો જમણો હાથ  હાલથી નીશાના પટે પર ફરવતા બો યો..’િ સ બટીં  , તારી મ મીને બ ુ ંનહીં 
પજવવાની ઓક? 

નીશાને ગન સીનોે  નવમો મ હનો ચાલતો હતો અને બે દવસ પછી બબીે  આવવાની તારીખ ડોકટર આપલીે  
હતી.નીશા અને ડની બ ે અહીં  અમ રકામાે  ંજ જ મલાે , ટનમાુ  ં ગરુ લ ડે  નબર ડમાે ંૂ  એક જ સબડીિવઝનમાે  ં
રહતા હતા.ં એક જ લમાુ  ંએલીમ ીથીે  સાથે ભણલાે .ં એક દવસ નીશા લબસુ  કીુ  ગઈ અને બહાર ધોધમાર 
વરસાદ પડતો હતો અને ડનીને લુ - ો કટ માટ ર ો હતો. નીશા પાસે ડની આવી ક :ુ 
‘નીશા, ુ ંબસ મીસ થઈ? 

‘હા, યાર,  ઠડીથીં  જતાુ , જતાુ  નીશા બોલી. 
ડનીએ પોતા ુ ં કટ કાઢી નીશાને આ ુ.ં 
‘પણ ુ ં કટ વગર ુ ંકરીશ? તને ઠડીં  નથી લાગતી?’ 

‘ના,’ ડનીએ કમાુ ં  ંજવાબ આ યો. 
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બી  લઈટે   પીક-અપ બસ આવી તમાે  ંબ ે બસીે  ઘર આ યા.. 
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ડની બે દવસથી લમાુ  ંનહોતો આવતો તનીે  ખબર પડતા નીશાએ ડનીના ઘરે ફોન કય  યાર ખબર પડી ક 
તનીે  શરદી  થઈ ગઈ હતી. નીશાને બ જુ બડે  ફીલ થ ુ:ં ‘માર લીધે જ ડનીને શરદી થઈ ગઈ છે તણેે તે ં ુ કટ 
કાઢી મને આપી દી ુ.ં.Such a nice guy!નીશા મનોમન બોલી 
બસ યારજ ણયના રુ  ટ ા! 
            વષ થી અમ રકાે  રહતા ડનીની મ મી ને આ સબધં ં  મ રં ુ  નહોતો. નીશા એમના મા-બાપની એકની 
એક છોકરી હતી.ટીન-એજર લવ એ અમ રકામાે  ંકોમન છે અને તમાે  ંતમને ે કશો વાધોં  નહોતો. 
‘ડની, આ રખડલ છોકરી સાથે ુ ંફર છે મને જરીએ મ રં ુ  નથી..ડનીની મ મી તા કીુ  બોલી.. 
‘મ મી, તમે ુ ંબોલો છો, તનોે  તમને યાલ છે, ુ ંનીશા રખડલ છોકરી છે?’ 

જો ડની આ ઘરમા ંતાર રહ ં ુહોય તો અમા ું ક ુ ંતાર માન ુ ંપડશે.. 
‘નહીતર? ડની પણ અપસટે થઈ બો યો. 
‘ ુ ંહવે અઢાર વષનો થઈ ગયો છે,એડ ટ છો..’ 
‘એટલે તમે મ મી ુ ંકહવા માગોં  છો? હા, ુ ંસમ  શ ુ ં .ં’ 
બસ યારથી ડની એ ઘર છોડ .ુ ડનીના ફાધર ઘ ુ ંસમજા ુ:ં ‘બટાે , તારી મ મીના વભાવ પર ના જા..તારા 
ભિવ યનો ુ ંિવચાર કર. માર તારા મ મી સાથે આ  પનારા પડ ા છે. ઘરમા ંકકાશં  ને લીધે ુ ંએક બા ુ  ંબોલી 
નથી શકતો. 
‘ડડી, ુ ંતમારી થતી સમ  શ ુ ં તમે .ં.Don’t warry, I will be OK!’ 

ડની એ લુ  છોડી..જોબ શ ું કરી.નીશાએ ડનીને પરુ પરોુ  સાથ આ યો.. 
નીશાએ પોતાના મા-બાપને ક ુ:ં’ આવી પ ર થતીમા ંમાર ડનીને  કપરા સજોગોમાં  ંસાથ આપવો જોઈએ.અને 
હવે ુ ંપણ એમની સાથે રહીશ.’ 
બ એે એક બડ મે ં ુએપાટમ ટે  રાખી સાથે રહવા લા યા. 
એક વરસ બાદ નીશા ગન ટે  થઈ. 
‘ડની, આ બાળકના જ મબાદ આપણે લ ન કરી લવાે  જોઈએ.. ા ં ધીુ  ુ ંકોમન-વાઈફ તરીક તારી સાથે ર ુ?ં 

માર લ ન વનની એક સાચી પ ની તરીક તારી સાથે વન વ ુ ંછે..’ 
યસ, ડાલ ગ, મને પણ એજ ધડીની આ રતાુ  છે..બાળકના જ મબાદ આપણે ધામ- મથીૂ  લ ન કરી ુ.ંતારી આ 
વાતથી આ  ુ ંપણ બ ુ ં શુ .ં Thank you darling. કહી ડની એ નીશાને હાલ ભ  ુ બનું  આપી ભટીે  પડ ો. 
ડની દવસભર જોબ કરતો અને સાં  પાટ-ટાઈમ.ઈલક ીકે  ઈ નયર ુ ં ટડી કરતો હતો અને નીશાનો એમા ં
પરપરોુ ુ  સહકાર હતો. 
‘ડની, તાર સવાર ઉઠી જોબ પર જવા ુ ંછે, ુ ં ઈુ જા?.. ુ ંપણ આડી પડી ,ં ધીર ધીર ઘ આવી જશે. 
સવાર ૫.૩૦નો આલામ વા યો, ડની ઉઠી  પોતાના માટ અને નીશા માટ ચા બનાવી. 
‘હની.. ઉઠ ુ ંછે? રાતે પછી ઘ આવી ગઈ હતી?.નીશાના કપાળ પર હાલભ  ુ બનું  આપતા ડની બો યો.’ 
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‘યસ, ડની થોડીવાર ઉઠીસ, તારી સાથે ચા-ના તો કરી, ુ ંજોબ પર જઈશ એટલે ફરી ઈુ જઈશ!’ 
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બ એે સાથે ચા અને ટો ટ નો ના તો કય .જોબ પર જવા તૈયાર થઈ ગયો. છ વાગે એમની રાઈડ આવે.એમનો 
િમ  માઈક દરરોજ એમને રાઈડ  આપતો હતો..ડની પાસે હ ુ  ંકાર નહોતી. 
‘હની, ુ ંબહાર રાઈડ માટ ઉભો . બસ હવે બબીે  આવવાને એક દવસ બાકી છે. કાલે ુ ંમારા બૉસને કહીશ: 
મારી વાઈફને સીઝીરીનથી બબીે  લવાનીે  છે તથીે  ુ ંકાલે નહી અવી શ ુ ં.’ 
‘થે ુ, ડાલ ગ!’ 
બાય! કહી ડની નીશાને કીસ કરી ઘર બહાર આ યો. નીશા ઘરની બારીમાથીં  ડનીને િનહાળી રહી હતી. 
ધડ..ધડ..ધડ ણચાર ધડાકા બો યા..જાણે ક ગોળીઓનો વરસાદ… 

નાશાએ ચીસ પાડી…’ડની!! 
માડં, માડં ઘર ખોલી બહાર આવી.લોહી..લોહાણ અવ થામા ંડની બહાર પડ ો હતો..Please help..help..help ની 
ચીસોથી નબરે  જાગી ગયા..કોઈ પોલીસને ફોન કય .સૌ મદદ ધસી આ યા..કોઈએ ણ જણને ગન સાથે ગટે -વે 
કારમા ંનાસી જતા ંજોયા. રૉબરી! ક ુ?ં 

પોલીસ, એ લ સુ  બધા દસ િમિનટમા ંઆવી પહો યા.ં પરામડીકે ે  ડનીને C.P.R  આપવા ુ ંશ ું ક .ુ.આ બા ુ  ં
નીશા બે-ભાન અવ થામા ંહતી. બ નેે દીુ  દીુ  એ લ સમાુ  ંન કના હો પટલમા ંલઈ જવામા આ યા. એજ  
હો પટલમા ંડની ં ુમોત અને  હોિ઼ પટલમા ંએજ સમયે તા કાલીક ડોકટર સીઝીરીયન ક  ુ, નીશાએ એક નવજાત 
બાળકને જ મ આ યો! એક યોત ઝાઈુ  સાથો સાથ બી  યોત ગટી! 
 િવ દીપ બારડ 
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જરાતીુ  સા હ ય સ રતા સ કો પ તકાલયુ  .કોમ ઉપર 
 
કિવતાઓ 

ચીમન પટલના ંકા યો http://pustakalay.com/kavita.pdf  

િવ દીપ બારડ http://pustakalay.com/mykavita1.pdf  

અશોક પટલ  http://pustakalay.com/mykavita1.pdf  

મનોજ મહતા http://pustakalay.com/mykavita1.pdf  

િવણા કડકીયા http://pustakalay.com/mykavita1.pdf  

િવજય શાહ http://pustakalay.com/mykavita1.pdf  

રશુ  બ ી http://pustakalay.com/mykavita1.pdf  

નવલ કથાઓ 

ડુ ચતયા ગગન  -િવજય શાહ http://pustakalay.com/aansude.pdf  

પ ાનો મહલ-િવજય શાહ http://pustakalay.com/patta.pdf  

નવલીકા  
લવાડી –ચીમન પટલ http://pustakalay.com/phoolwadi.pdf  

બ લખકોુ ે  ારા સજાયલે સ હયા ુ સ ન- લ  ુનવલકથા 
બીના ચીડીયા કા બસરાે  http://pustakalay.com/chidiya.pdf  

લીમડ મોહા  ુમા ુ મન  http://pustakalay.com/limde.pdf  

મીઠા જળ ુ ંમીન ઉદધીમા ં  http://pustakalay.com/mitha.pdf  

નહનોે  ઉજાસ http://pustakalay.com/sneh.pdf  

એશા લીુ  કતાબ http://pustakalay.com/esha.pdf  
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