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નનલેદન 

ભાર ું  હલે  ું સુંકલરત પ સ્તક ‘હસતાું હસતાું સ લખમાું થમાું’ને 
લાુંચકો તયપથી સાયો આલકાય ભળ્મો છે જેનાથી પે્રયાઈને એવ ું જ 
આ ફીજ ું સુંકરન ‘હસે તેન ું ના ખસે’ સૌ લાુંચકોની સભક્ષ આજે યજ  
કયી યહ્યો છું. આળા યાખ ું છું કે એ લાુંચકોને ગભળે. 

આ પ સ્તક આને નલયાળની ોભાું કે મ સાપયીભાું 
આનુંદનો અન બલ જરૂય કયાલળે એલી ભને શ્રધ્ધા છે. 

આભાું ણ ભેં એ લાતની કાજી યાખલા પ્રમત્ન કમો છે કે 
કોઈ ભઝાક ફે લખત ન આલે છતાું ક્ાુંક એભ થઈ ગય ું હોમ તો 
લાુંચકો ભને એ ભાટે ભાપ કયળો. ઘણી ફધી લાનગીઓ એક સાથે 
ચાખતાું ફધીના સ્લાદ માદ યાખલા જેલી આ ફાફત છે એટરે એભાું 
ભરૂ થલી સુંબનલત છે. 

આ સુંકરનને ણ હ ું યદેળભાું લસેરા લાુંચકોને ખ્મારભાું 
યાખીને ક્રીએટ સ્ેસ તથા બાયતભાુંના ભાયા પ્રકાળક એભ. એભ. 
સાહહત્મ પ્રકાળન ભાયપતે પ્રનસધ્ધ કયી યહ્યો છું. 

આ પ સ્તક અંગે આનાું કોઈ સરાહ સચૂનો હોમ તો ભને 
આ ભાયા ઈભેર ય ભોકરી ળકો છો. ભાર ું  ઈભેરન ું સયનામ ું છેઃ 
jd4books@gmail.com  

                                            આનો 
                                       જમુંતીબાઈ ટેર 
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રેખકનાું અન્મ પ સ્તકોઃ- 
નલરકથા 
સ્મનૃતસુંતા 

સભણાું 
સ્લગગમાત્રા 
ધયતીને છેડે ઘયડાઘય? 

ફેગભ 

ગોભતીગઢનો ખજાનો 
ળેઠ લયણાગીરાર 

લસભા ઓયતા 
ભનેખ ભાટીનાું 
ધયતીનો ફીજો છેડો 
જો થઈ છે! 
અંતાણી નનલાસ 

ભેરા ભનન ું ભાણસ 

હહયમાી ધયતીનાું ભનેખ (અન્મ રેખકો સાથે) 
છૂટાછેડાઃ ઓન સીકે્રટ (અન્મ રેખકો સાથે) 
જાસ સ (અન્મ રેખકો સાથે) 
લાતાગસુંગ્રહ 

થોડી હસી ભઝાક 
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હસે તેન  ું ના ખસે 
ગ ખરના વીઇ તયીઔે સ ુંદય પચાઈ એભની ઑફપવભાું 

ફેઠા છે એભની વેકે્રટયી આલીને છેૂ છેેઃ ''વય, તભાયી ઔેબફનની 
ફશાય રીંબ ું અને ભયચાું ઔેભ રટઔાવમાું છે?'' 

સ ુંદય પચાઈેઃ 'ઇટ ઇઝ એન્ટી લામયવ ટેઔનરજી ભેઇડ 
ઇન ઇન્ન્ડમા.' 

¤¤¤ 
વપનમા ખાુંધી નયેન્ર ભદીને: ‘એ ભદી, ફડા પલઔાવ 

પલઔાવ ફરતા શૈ ના, દભ શૈ ત ભેયે મ ને્ન ઔી બ દ્ધિ ઔા પલઔાવ ઔય ઔે 
ફદકા! ભેયા ખ લ્રા ચેરેન્જ શૈ.' 

¤¤¤ 
પત: ‘ભાયી આ નલી ટી-ળટટન ેઉલ્ટી ઔયીને ઈસ્ત્રી ઔયજે.’ 
ત્ની: ‘વાળ .’  
થડીલાય છી પત: ‘ટી-ળટટને ઈસ્ત્રી થઈ ખઈ?’  
ત્ની: ‘ઔેલી યીતે ઔળ ું? ણ શજી ભને ઉલ્ટી જ નથી થતી.’ 

¤¤¤ 
તાજેતયભાું જ અભેફયઔાએ દાલ ઔમો છે ઔે, ભુંખ, ળપન 

લખેયે ગ્રશના વુંળધનભાું તેભણે 147 બફબરમન ડરય કર્ચમાટ છે. આ 
ડફાને ઔણ વભજાલે, આણા દેળભાું ત જ્મપતી ભાત્ર 100 
જ ફૃપમાભાું આ ફધા ગ્રશની દળા ફદરી નાકે છે. 

¤¤¤ 
અપભતાબ ફર્ચચન: ‘ ભૈં હ ું ડન.’ 
ળાશળૃકકાનેઃ ‘ભૈ હ ું ડન.’ 
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દાઉદ ઇબ્રાશીભેઃ ‘અર્ચછા ભતરફ ભૈં ત સ યભા બારી.’ 
¤¤¤ 

ભશળે શરેીલાય વાવયે ખમ. વાસ એ થડા લધ  બણેરાન 
દેકાલ ઔયતાું, જયા અંગે્રજીભાું જભલા પલળે છૂ ું: ‘તભાયી પેલફયટ 
ફડળ ઔઈ?’  

જભાઈ: ‘ટાટા સ્ઔામ.’ 
¤¤¤ 

ત્ની:  ‘જાન  આજે શ ું જભીળ? આજ ત ત  ું ફહ  શને્ડવભ 
રાખે છે જાન , ત ું ઔશીળ એ ફનાલીળ આજ ત જભલાભાું, ફર.’ 
પત પટાપટ ડામયીનાું ાનાું ઉથરાલા ભાુંડય.  

ત્ની: ‘શ ું થય ું જાન ? ઔઈં ફરત ઔેભ નથી?’  
પત:  ‘ફવ એ જ ચેઔ ઔળ  છું ઔે, છેલ્રે જ્માયે-જ્માયે તેં ભને 

જાન  ઔશી ફરાવમ શત ત્માયે ઔેટર-ઔેટર કયચ થમ શત?’ 
¤¤¤ 

શલે એ અપલા ઔણે પેરાલી ઔે ખાડીના વામરેન્વય ય 
'ભનભશનપવિંશ' રકી દ ત અલાજ ફુંધ થઈ જામ છે! 

અને એ અપલા ઔણે પેરાલી ઔે યાધે ભા ઔશ ેછે: 'વશામ શ ડ 
ર ધ ફાફાઝ શલે પન?' 

¤¤¤ 
એઔ વભમ શત જ્માયે ફેને રડતા જઈને ત્રીજ છડાલલા 

ભાટે આલત શત. આજે ભફાઇરભાું પલફડમ ઉતાયે છે! 
¤¤¤ 

ભશળે: ‘વય, ભાયી ત્ની ભાયી વાથે પયલા જલા ઇર્ચછે છે, 

એટરે ભાયે એઔ લીઔની યજાની જફૃય છે.’  
ફવ: ‘શજી ખમા ભફશને ત ત્ની બફભાય શતી એટરે યજા 

રીધી શતી. શલે ઔઇ વુંજખભાું યજા નશીં ભેમ’  
ભશળે: ‘થેન્ય ૂવય. ભને શત  ું જ ઔે ભાયા મ શ્ઔેરીના વભમભાું 

તભે જ ભને ભદદ ઔયળ.’ 
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¤¤¤ 
એઔ દાફૃફડમ યાત્રે ફે લાખે દાફૃની દ ઔાને જઈને દયલાજ 

કકડાલે છે. દાળ ફડમ: ‘દાફૃ છે?’  
દ ઔાનદાય: ‘જા જા શલે ગયે જઈને સઈૂ જા. યાતના ફે 

લાગ્મા છે કફય ડે છે ઔે નશીં?’  
દાફૃફડમ: ‘ઔાભચય, ત ું સ પ્રીભ ઔટટ ઔયતાું ણ ભટ છે? 

સ પ્રીભ ઔટટ  આકી યાત જાખી ળઔે ત ત  ું ઔેભ નશીં?’ 
¤¤¤ 

બખ જ્મપતીને તેન શાથ ફતાલલા ખમ. જ્મપતી: 
‘ફેટા, આજ તાયાથી ઔઇ પનયાળ થઈ ળઔે છે.’   

બખ: ‘વાચ ું જ ઔશ છ તભે, હ ું આજે ભાળ ું વટ ગયે જ ભરૂી 
ખમ છું.’ 

¤¤¤ 
તેણે ભને છડી દીધ. તેણે ભને છડી દીધ. શલે 

ભફાઇરની ફેટયી નથી થતી ર ઔે નથી કારી થઈ જત ું ફેરેન્વ. 
¤¤¤ 

લીયઝાયાભાું ળાશફૃક કાન ાફઔસ્તાનની જેરભાું ખમ અને 
22 લટ વફડય.. ફજયુંખી બાઇજાનભાું વરભાન કાન ણ 
ાફઔસ્તાનની જેરભાું ખમ,  ફયાફયન ભાય કાધ અને થડટ ફડગ્રી 
ટચટય ણ વશન ઔય ું. કય વાલજ ત આણ ળપન દેર જ ને! 
એણે ત ાફઔસ્તાનીને ભામાટ ણ કયા અને તેભની ડુંઔી ણ 
ઉકાડી રાવમ. 

¤¤¤ 
છખન: ‘લાગ-ફઔયી ચાન ું નાભ ઔેલી યીતે ડલ ું કફય છે 

તને?’  
ભખન: ‘રે એ ત ઔુંનીલાાને કફય, આણને શ ું 

કફય?’  
છખન: ‘રે એટ ું ણ નથી કફય: એઔલાય ભદી અને 
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યાહ ર ખાુંધી વાથે ચા ીલા ફેઠા શતા, ત્માયથી જ એ ચાન ું નાભ 
લાગ-ફઔયી ચા ડી ખય ું.’ 

¤¤¤ 
ઑફપવના ટઇરેટભાું રકે ું એઔ ઉમખી સ લાક્યેઃ 

'ળાુંપતથી ફેવ ફઔા, ખાય ચા  છે!’ 
¤¤¤ 

ઔુંજૂવન ફાફેઃ 'ફાા, હ ું ટી.લી. જઉં?' 

ફાેઃ 'જ, ણ ચા  ના ઔયત!' 
¤¤¤ 

એઔ ધયડ ું ભર્ચછય ય લાન ભર્ચછય આખ ફા ઔાઢતા ઔશ ે
છેેઃ 'તભને શ ું કફય વુંગટ ઔને ઔશલેામ. અભાયા જભાનાભાું સ્ત્રીને 
ડુંક ભાયલા ભાટે એટરી ખ લ્રી જગ્મા જ ક્યાું ભતી શતી?' 

¤¤¤ 

છ ભફશના શરેા ેરા રારજીબાઈએ ભદીન સટૂ ચાય 
ઔયડ એઔત્રીવ રાકભાું કયીદ્ય.... 

અને અશીં છ દશાડા શરેા ભાયી ગયલાીએ ભાળ ું એઔ ેન્ટ 
અને ત્રણ ળટટ પક્ત એઔ તેરીના ફદરાભાું લેચી ભામાું. 
ફેઇજ્જતીની શદ થામ છે, માય! 

¤¤¤ 
વન્તાેઃ ‘મે કડ્ડા ય ું કદા શૈ?’ 
ફન્તાેઃ ‘ મે, મ ઝે અભેફયઔા જાના શૈ ના.’ 
વન્તાેઃ ’ત ઉવભેં કડડે કદને ઔી ક્યા જફૃયત?’ 
ફન્તાેઃ ‘ગોંચ , ાવટટ  ઔે બરમે પટ  ચાફશમે ના?’ 
વન્તાેઃ ‘ત? પટ  ઔા કડ્ડ ેવે ક્યા ઔનેક્ળન?’ 
ફન્તાેઃ ‘અયે ફેલકૂપ, ાવટટ ઔે પટ ભેં ેટ ઔે ઉય ઔા 

ફશસ્વા આના ચાફશમે! કડ્ડા ઇવ રમે કદ યશા હ ું ફઔ ેટ ઔે નીચે ઔા 
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ફશસ્વા પટ ભેં ન આમે.’ 
વન્તાેઃ ‘ભખય મશાું ત શરે વે તીન કડ્ડ ેખ દે હ એ શૈ, ફપય 

ચથા ય ું?’ 
ફન્તાેઃ ' મે ત  ું ફેલકપૂ શી યશખેા ાવટટ ઔે બરમે ચાય 

પટ ચાફશમ.ે' 
¤¤¤ 

એઔ સ ુંદય ય લતી યીક્ષાના શરભાું આલીને ફેવે છે. 
ફધાની નજય એની ઉય છે. ય લતીને ખ્માર આલે છે ઔે તે ેન 
ભરૂી ખઈ છે. રટ્ટુ થમેરા છઔયા ેન આલા આખ આલે ત્માું 
એઔ ફેફી દડતી આલીને ઔશ ેછેેઃ 'ભમ્ભી, ભમ્ભી આ રે તાયી ેન !' 

ફધા દુંખ થઈને ફલ્મા: 'ભમ્ભી?  

સ ુંદય ય લતી ળયભાઈને ફરીેઃ 'ના એટીઔેટીન વાતભ ટ્રામ 
ચારી યહ્ય છે!' 

¤¤¤ 
એઔ વમક્ક્ત શક્સ્ટરભાું ઈભયજન્વી લડટભાું તેના ફેડ ય 

સ ત શત ત્મા ડક્ટયે દયલાજ કલ્મ અને તે વમક્ક્ત ાવે આવમ. 
ડક્ટયે ઔહ્ ું: ’તભાયા ભાટે એઔ વાયા વભાચાય છે, અને એઔ 

કયાફ!’ 
તે વમક્ક્તએ શરેા કયાફ વભાચાય વાુંબલાન ું વુંદ ઔય ું. 
ડક્ટયે ઔહ્ ું: ‘કયાફ વભાચાય એ છે ઔે અભે તભાયા ફને્ન 

ખ ઔાી નાખ્મા છે!’ 
વમક્ક્તએ ઔહ્ ું: ‘શ ેબખલાન! ત છી વાયા વભાચાય શ ું છે?’ 
ડક્ટયે ઔહ્ ું: ‘વાયા વભાચાય એ છે ઔે વાભે જે ભાણવ ફેઠ 

છે, એ તભાયા બટૂ કયીદલાની ઈર્ચછા ધયાલે છે!’  
¤¤¤ 

ફફરી (તેના બફભાય પત ખખડ  ને): 'તભે જાનલયના 
ડૉક્ટયને દેકાડ, ત આયાભ થળે!' 
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ખખડ : 'તે ઔેભ?'  
ફફરી: 'યજ વલાયે કઔૂડાની જેભ લશરેા ઊઠી જાલ છ, 

ગડાની જેભ દડીને ઑફપવ જાલ છ, ખધેડાની જેભ ફદલવબય ઔાભ 
ઔય છ, ગયે આલીને કતૂયાની જેભ દયેઔ ય બવ છ અને યાતે 
કાઈને બેંવની જેભ સઈૂ જાલ છ. બફચાય ભાણવન ડૉક્ટય તભાય 
શ ું ઈરાજ ઔયળે!’ 

¤¤¤ 
એઔ બ ઝુખટ પત-ત્ની ઔાયભાું તાના ગયે જઈ યહ્યાું શતાું. 

ત્ની ખાડી ચરાલી યશી શતી ત્મા વાભે એઔ પવગ્નર આવય  જે વધૃ્ધ 
ત્નીને દેકાય ું નશીં. 

આખ રીવ ઔભટચાયીએ ખાડી ઉબી યાકી અને ઔહ્ ું: 
'ભેડભ, તભને ખ્માર છે તભે ટ્રાફપઔ પનમભ તડય છે?' 

ત્ની થડ ું ઊંચ ું વાુંબતી શતી તેથી તેણે પત વાભે પયીને 
છૂ ું ઔે રીવલા શ ું ઔશ ેછે? 

પતએ ઔહ્ : 'એ ઔશ ેછે ઔે તેં ટ્રાફપઔન પનમભ તડય છે.' 

રીવ ઔભટચાયી: 'ભેડભ, શ ું હ ું તભાળ  રાઈવન્વ જઈ ળક ું?' 

ત્ની પયી તેના પત વાભે પયીને છૂ ું ઔે શ ું ઔશ ે છે 
રીવલા? 

પતએ ઔહ્ ું: ‘રીવ ઔભટચાયી તાળ ું રાઈવન્વ જલા ભાખે 
છે.’ 

ત્નીએ રીવ ઔભટચાયીને રાઈવન્વ આપય ું. રીવ 
ઔભટચાયીએ રાઈવન્વ જઈને ઔહ્ ું: ‘અર્ચછા ત તભે અભદાલાદના 
છ. હ ું ણ ત્માું ગણ વભમ નઔયી ઔયત શત. અને એઔ ફદલવ 
અત્મુંત ફદસ યત ભફશરા વાથે ડેટ ય ખમ શત. આજ સ ધી તેના 
જેલી બમુંઔય અને ઔદફૃી ફાઈ ભેં જઈ નથી!’ 

ત્ની તેના પત વાભે પયીને છૂ ું ઔે વીરલા શ ું ઔશતે 
શત. 

પતએ ઔહ્ ું: ‘એ ઔશ ેછે ઔે તને કે છે!’ 
¤¤¤ 
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ફબફતાને રઈને જેઠારારના ફદભાખભાું એઔ જ ઔાુંટ શત: 
ઐમય. જ્માયે ણ જેઠારાર ફબફતા વાથે લાત ઔયલાન ભે 
ાડલાની ઔપળ ઔયે, ઐમય ખભે ત્માુંથી ટઔી ડત, અને 
જેઠારારના પરાન ય ાણી પયી જત  ું. તેથી ઐમયન ફદર 
રેલાન ું જેઠારારે નક્કી ઔય ટ. ભખજભાું, 'ક્યા ઔળ ું....ક્યા ઔળ .' પલચાયતા 
પલચાયતા, જેઠારારના ફદભાખભાું એઔ આઈફડમા આવમ. 

એઔ ફદલવ ફબફતા અને ઐમય વવામટી ઔમ્ાઉન્ડભાું 
જેઠારારને ભી જામ છે, ત જેઠારાર ફબફતાને ઔશ ેછે: 'ફબફતાજી, 

ભાયે ઐમય બાઈને 1000 ફૃપમા આલા છે, ણ એઔ નાની ળયત 
છે. હ ું 1000 ફૃપમા નીચે ાડીળ, અને ઐમયબાઈ તે ઉાડે ત્માું 
સ ધી હ ું ભાત્ર ાછ ટરી ભાયીળ. ઐમયબાઈને ઔશ, 'બામડા' શમ 
ત આલે ભેદાનભાું.' 

ઐમયને રાગ્ય ું આભાું જફૃય જેઠારારની ઔઈ ચાર છે. ણ 
છતાુંમ ભદાટનખીન વલાર શત તેથી ઐમય પલચાયભાું ડી ખમ. 
ફબફતાએ ઐમયને ઔાનભાું ઔહ્ ું: 'અયે નીચેથી 1000 ફૃપમાની નટ 
ઉાડતા ઔેટરી લાય રાખે! શજ  જેઠારાર ટારી ભાયે તે શરેાું જ 
તભે ઉાડી રેળ. છી ત ફૃપમા તભાયા જ છે ને. એ ણ 
ભપતભાું. આલી નાની ફાફતભાું જ તભાયી ભદાટનખી રાજે ત હ ું 
ઔેભ જીલી ળક ું. તભે શા ાડી દ. ઔુંઈ નશી થામ.એ ટારી ભાયે તે 
શરેાું ત ફૃપમા તભાયા શાથભાું શળે!' 

ફબફતાની ઈભળનર અને પ્રેયણાદામઔ લાણી વાુંબીને 
ઐમયે ણ ચેરેન્જ સ્લીઔાયી રીધી. જેઠારાર ઐમયને ઉય ગયે રઈ 
ખમ અને ફન્ને તેના ફૃભભાું ચાલ્મા ખમા. 

અડધ ઔરાઔ યશીને ઐમય ગયે ાછ શાથ ગવત ગવત 
દ :કી ચશયેા વાથે આવમ. તે યવેલે યેફઝેફ અને દદટથી ઔણવત 
શત, અને જેઠારારને ખા બાુંડત શત: 'ભૈ જેટારાર ઔ ચફૄુંખા 
નશીં.'  ફફડત શત. 

આશ્વમટચફઔત થઈને ફબફતાએ છૂ : 'ઐમય, આ શ ું થય ું?' 

ઐમયે ઔહ્ : અયે ફબફતા, જેઠારારે ચીફટિંખ ઔયી છે. તે 
વારાએ ત 1000 ફૃપમાના છૂટ્ટા નીચે પેંક્યા. હ ું લીણત યહ્ય, અને 
તે ભને ાછ ધડાધડ ટરા ભાયત જ યહ્ય. શામ યે. ફહ  દ કે છે.'  
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¤¤¤ 
એઔ ફદલવ વન્ટા ફન્ટાના ગયે આવમ. તે બમુંઔય રાખત 

શત. ઔાયણ ઔે તેના ચશયેા ય ખ ળી શતી ણ તેના શઠ સજૂીને દડા 
જેલા થઈ ખમા શતા. 

ફન્ટાએ આશ્વમટ વાથે છૂ ું: ‘માય વન્ટા, આ તાયા શઠને શ ું 
થય ું?’ 

વન્ટાએ ઔહ્ ું: ‘અયે ઔાુંઈ નશીં, એ ત ભાયી લાઈપ તેના 
પમય ખઈ એટરે...’ 

ફન્ટાને વભજાય ું નશીં તેથી છૂ : ‘ણ ખ ળીથી ઔાુંઈ શઠ 
થડા વજી જામ, શ ું થય ું એ ત ઔશ?ે’ 

વન્ટાએ ઔહ્ ું: ‘અયે ઔાુંઈ નશીં, માય. ઔારે હ ું ભાયી લાઈપને 
યેલ્લેસ્ટેળન મઔૂલા ખમ. ત્માયે ટે્રનભાું ફેવાડીને ભાયી ખ ળી વભાતી 
ન શતી. તેથી ખ ળીભાું ભેં ટે્રનના એન્જીનને ચભૂી રીધ ું!’ 

¤¤¤ 
એઔ વમક્ક્તએ તેના છઔયા ભાટે એઔ યફટ કયીદ્ય. આ 

યફટની પલળેતા એ શતી ઔે જ્માયે ણ ઔઈ કટ ું ફરે ત તયત 
જ જયથી થપડ ભાયત શત. 

છઔય: ‘પા, આજે હ ું સ્કૂર નશીં જાઉ, ભાયા ેટભાું દ કે 
છે.’ (વટ્ટાઔ). 

પા: ‘જય  ને કટ ું ફરલાન ું ફયણાભ. હ ું જ્માયે તાયી 
ઉંભયન શત ત્માયે ક્યાયેમ કટ ું ફરત નશત.’ (વટ્ટાઔ). 

લાઈપ(શવતાું શવતાું ફરી): ‘તભાય જ દીઔય છે.’(વટ્ટાઔ).  
¤¤¤ 

 એઔ જ ઔરનીભાું યશતેી વાત ભફશરા લર્ચચે ઝગડ થઈ 
ખમ અને લાત એટરી લધી ખઈ ઔે ભાભર ઔટટ  સ ધી શોંચી ખમ. 

જ્માયે ઔટટની ઔામટલાશી ળફૃ થઈ ત્માયે જજની વાભે બીડ 
રાખેરી શતી. દયેઔ ભફશરા તાની લાત ઔશલેા રાખી અને એટર 
શુંખાભ થમ ઔે થડી લાય ભાટે ત જજ ણ ગ સ્વાભાું આલી ખમા. 
ઔઈની લાત સ્ષ્ટ જાણી ળઔાતી ન શતી.  
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છેલટે જજે શથડ છાડીને 'ડટય'...'ડટય'ની યાડ ાડી, 
અને થડી લાય ળાુંપત થઈ. ત્માયફાદ જજે ઔહ્  ઔે વોથી લફયષ્ઠ 
ભફશરા આખ આલીને લાત યજૂ ઔયે. 

ત્માું જ ઔેવ યૂ. 
¤¤¤ 

  

ાફઔસ્તાનના સ્ીન ફરય ળઔીન મ સ્તાઔે રગ્ન ઔમાું ત 
શરેી યાતે તે ખ ફ નલટવ શત. ણ જેભ તેભ તેણે યાત વાય ઔયી 
નાકી. 

જ ઔે તેને થડા ફદલવભાું કમાર આલી ખમ ઔે તેની 
લાઈપનાું આ ત્રીજાું રગ્ન છે. તેથી તે ખ ફ નાયાઝ થમ ઔે તેની 
વાથે દખ થમ છે. પલયધી ટીભ વાભે જેભ જ સ્વા વાથે આલે તેભ 
ગ સ્વાભાું તે લાઈપ ાવે ખમ. અને ગ સ્વા અને દ ક વાથે ફયાડય: 
‘તેં ભને દખ દીધ? આ તાયાું ત્રીજાું રગ્ન છે? ત ું આવ ું ઔયી જ ઔેભ 
ળઔે!’ 

ત્નીએ વાભ એઔ રાપ ઝીંઔીને ઔહ્ ું: ‘મકૂટ, તેં ક્યાયેમ જય ું 
છે ઔે સ્ીન ફરયને નલ દડ આલાભાું આવમ શમ!'  

¤¤¤ 

વન્ટા 'ઔન ફનેખા ઔયડપત'ભાું શોંર્ચમ.. 
અપભતાબ ફર્ચચન: ‘વન્ટાજી, અખરા વલાર મે યશા આઔી 

સ્ક્રીન ય. મે ફતાઈએ ઔી આઔી લાઈપ યાત ઔ ઔન વે ઔરય 
ઔી  બરસ્ટીઔ રખા ઔે વતી શૈ?’ 

A:  યેડ 

B:  પન્ઔ 

C:  બ્રાઉન, મા પીય 

D:  મેર. 
વન્ટા.: ‘રાઈપ રાઈન ય ઝ ઔયની શૈ.’ 
ફર્ચચન: ‘ગફડમાર ફાબ  ળાુંત શ જાઈએ. વન્ટાજી 
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રાઈપરાઈન ય ઝ ઔયના ચાશતે શૈ. ફતાઈએ, ઔોનવી રાઈપરાઈન 
આઔ ય ઝ ઔયની શૈ? વાન્ટા, પન મા ફે્રન્ડ!’  

‘ફ્રન્ડ.’ ઔશ ઔય વનેટાને પન રખામા: ‘અફે ફન્ટા, ભેયી 
લાઈપ યાત ઔ વતે લખ્ત ઔન વી રીસ્ટીઔ રખાતી શૈ?’ 

¤¤¤ 
એઔ બમુંઔય યીતે ીધેર વમક્ક્ત ફાયભાું જઈને થડા ેખ 

ચડાલે છે. અને થડી લાય ફાદ તેને એઔ સ ુંદય ભફશરા દેકાતા તેની 
ાવે જઈને ફઔવ ઔયી રે છે. તે ભફશરા ઊબી થઈને તેને ત્રણ રાપા 
ચડી દે છે. 

 થડ સ્લસ્થ થઈને તે વમક્ક્ત ઔશ ે છે: ‘વયી. ભને એભ ઔે 
તભે ભાયા લાઈપ છ. તભે દેકાલભાું તેના જેલાું જ છ.’ 

‘શ ું ઔહ્ ું,  ર્ચચા, ખધેડા, દાફૃફડમા! ળયભ નથી આલતી? 
નઔાભ ક્યાઔન.’ ભફશરા ફયાડી ઊઠી. 

‘શ ું લાત છે. તભાય અલાજ ણ ભાયી લાઈપ જેલ જ છે!’ 
દાફૃફડમાએ આશ્વમટ વમક્ત ઔય ું.  

¤¤¤ 
એઔ ભફશરા તેના પતથી છૂટાછેડા ઇર્ચછતી શતી. 
ઔટટભાું ભફશરાએ ઔહ્ ું: 'જજ વાશફે! ભાય પત એઔ નુંફયન 

રપય છે. તે ભાત્ર ત્રણ ચીજભાું ડફૂેરા યશ ે છે: દાફૃ, જ ખાય અને 
ગડાની યેવ. આ ત્રણ ચીજ પવલામ ઔઈ ફાફત તેભના ભાટે 
ભશત્ત્લની નથી. અને એટ ું જ નશીં, તેભને રગ્નની તાયીક ણ 
માદ યશતેી નથી.’ 

આ વાુંબીને પત ફયાડય: 'આ આય બફરક ર કટ છે, 

જજ વાશફે! ભને ફયાફય માદ છે ઔે જે ફદલવે અભાયાું રગ્ન થમાું 
શતાું, તે ફદલવે 10 નુંફયન ગડ જીત્મ શત!’ 

¤¤¤ 
ભલ્લ્રઔા ળેયાલત ડૉક્ટય ાવે શોંચી. ડૉક્ટયને ઔહ્ ું: 'ડૉક્ટય 

વાશફે, ભેં લધાયે ડત દાફૃ ીલાન ળફૃ ઔયી દીધ છે. અને જ્માયે 
હ ું લધાયે ી રઉં છું, ત્માયે જે વમક્ક્ત ણ વાભે આલી જામ તેની 
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વાથ ેપમાય ઔયલાની ઈર્ચછા થામ છે. ઔઈ ઉામ  ફતલળ પરીઝ?' 

ડૉક્ટયે ઔહ્ ું: 'આ ત ફહ  અજીફ ઔશલેામ ભેડભ. ણ ચાર 
શરેાું આણે એઔ એઔ ેખ રખાલીએ છી પલચાયીશ ું ઔે શ ું 
ઔયલાન ું છે!’  

¤¤¤ 
એઔ લકત જેઠારાર અને બીડે ફયલાય ટે્રનભાું વપય ઔયલા 

નીઔળ્મા. ત ટે્રનભાું ફાયી ાવેની વીટ ભાટે દમા અને ભાધલી 
રડલા રાખી. 

દમા ઔશતેી ઔે તેને ખયભી રાખે છે, ફાયી ખ લ્રી યશલેા દ. 
ભાધલી ઔશતેી ઔે તેને ઠુંડી રાખે છે, ફાયી ફુંધ યશલેી 

જઈએ. 

ફન્ન ેઝગડ ઔયલા રાખી અને એઔ વભમે ત ભાયલા સ ધી 
ફન્ને એઔફીજાના લા કેંચલા રાખી. 

ત્માું જેઠારાર ાણીની ફટર બયીને આલી શોંચે છે: ‘અયે 
ઔેભ ઝગડ છ (ફન્નને જલાફ વાુંબીને) દમા, શરેા જઈ ત રે. 
ફાયીભાું ઔાચ જ નથી. નનવેન્વ!’ 

¤¤¤ 
વુંતા: ‘ફજાયભાું આણ ભાર લેચાત નથી. તેના લેચાણ 

ભાટે ઔુંઈઔ ઔયવ ું ડળે.’ 
એઔ દસ્ત: ‘ભારની ફઔિંભત દવની જગ્માએ લીવ ઔયી 

દ અને ફયડક્ળન વેરન ું ફડટ રખાલી દ.’ 
¤¤¤ 

એઔ વાધ  ળયાફી વાથે ટઔયાઈ ખમ   
વાધ : „હ ું તને શ્રા આ ું છું જા.‟ 
ળયાફી: „ઊબા યશ હ ું ગ્રાવ રઈને આવ ું છું.‟ 

¤¤¤ 
એઔ ભશફેપર ચારતી શતી ત્માું એઔ પઔીય શોંચી ખમા. 

ફધાએ તેભને ઉડાલલા ભાુંડયા. 
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પઔીય ઔશ:ે „હ ું ખ દાન ફુંદ છું ને ભરૂથી તભાયી આ 
ભશફેપરભાું આલી ખમ છું ણ તભે ભાયી આલી ભશ્ઔયી ન ઔય.‟ 

તમ ેરા રઔએ ભશ્ઔયી ઔયલાન ું ચા  જ યાખ્ય ું અને 
પઔીયે પલનલલાન ું. એલાભાું એઔ ચભત્ઔાય થમ શમ એભ ફધા 
ખબયાઈ ખમા. ફધાને ઔાુંઈ દેકાત  ું ન શત  ું. ફધા પઔીયને ખે 
રાખલા ભાુંડયા ઔશ:ે „અભને ભાપ ઔય. અભે આને ખ્મા નશીં.‟ 

ેર પઔીય ઔશ:ે „અલ્મા, ફેલક પ રાઈટ ખઈ છે. ભનેમ ઔાુંઈ 
દેકાત  ું નથી.‟ 

¤¤¤ 
જખતભાું ફે નેટલઔટ વોથી પાસ્ટ છે.   

1. ઈ-ભેર,   

2. પીભેર.  

1 પભપનટભાું અશીંની લાત ત્માું શોંચી જામ છે.  

¤¤¤ 
„હ ું લીવ લટથી એઔ જ લાત નટ ઔળ ું છું.‟ 
ફુંતા: „એ શ ું?‟  
વુંતા: „જ્માયે પાટઔ ફુંધ શમ છે ત્માયે જ ટે્રન આલે  છે.‟  

¤¤¤ 
એઔ કાતેદાયે ફહ  નમ્રતાથી ફેંઔ ટેરયને છૂ ું: „ફશને, હ ું 

આ ચેઔ બળ ું છું તે ઔેટરા ફદલવભાું લ્ક્રમય થળે?‟ 

„છાભાું છા ફેથી ત્રણ ફદલવ ત થળે જ.‟ 
ણ ફેન ભાય ચેઔ ત વાભેની જ ફેંઔન છે છતાું ફે ત્રણ 

ફદલવ ઔેભ?‟ 

„શ ું ઔયીએ બાઈ, અભાયે પ્રવીજય પ્રભાણે જ ચારવ ું ડે છે. 

વભજ ઔે તભાળ ું ભત સ્ભળાનની વાભે જ થામ તમ શરેાું ત 
તભાળ ું ડેડફડી તભાયે ગેય જ રઈ જળે છી ફધાું વખાું ને 
ાડવીને કફય ઔયળે છી સ્ભળાને રઈ આલળે. એલી યીતે 
અભાયે ણ ચેઔ શરેાું ત લ્ક્રમફયિંખભાું ભઔરલ ડળે ને!‟ 



શવે તેન ું ના કવે   17 

 

¤¤¤ 
એઔ  ફદલવ એઔ વમક્ક્તએ ક્રાવીપાઈડ જાશયે કફય આી, 

‘ત્ની જઈએ છે.' 

ફીજે જ ફદલવે વ જેટરા જલાફ ભળ્મા: ફધાભાું રખ્ય ું શત  ું: 
‘ભાયી રઈ જાલ.’ 

¤¤¤ 

‘આલી યીતે ખામને થ્થય ન ભયામ. ખામ તાયી ભા જેલી 
છે. તેન ું વન્ભાન ઔયવ  જઈએ!’ 

ફીજા ફદલવે અમ ઔ ભશભેાન તેના ગયે આવમા અને છઔયીને 
તેના ફા પલળે  છ ું. 

છઔયીએ જલાફ આપમ: ‘પા ભમ્ભીને નલડાલી યહ્યા છે!’   
¤¤¤ 

એઔ ભફશરા તેના પભત્ર વાથે ઔાયભાું જઈ યશી શતી. ત્માું એઔ 
ભેફડઔર સ્ટય દેકાતાું તેને દલા રેલાન ું માદ આલી જામ છે. તેને 
ફથટ ઔન્ટ્રર ીર રેલાની શતી. તે સ્ટયભાું જઈને પપ્રસ્ક્રીપળન 
દેકાડીને ઔશ ે છે: ‘જલ્દીથી આ દલા આી દ, ખાડીભાું ભાયા ચાય 
પભત્ર યાશ જઈ યહ્યા છે!’ 

¤¤¤ 
છઔય: „ભમ્ભી, હ ું જમાયે શ  શ  ઔયલા જાઉ છું રાઈટ તે 

ચા  થઈ જામ છે.‟  
ભમ્ભી, બભૂ ાડી: „અયે, ત ું પયીથી ફફ્રજભાું શ  શ  ઔયી 

આવમ?‟  

¤¤¤ 
યાધા, 'લાવણ ને ચઔાચઔ વાપ ઔયલા ભાટે ત  ું શ ું લાયે છે?' 

વપલતા, 'ભાયા પતને!'  

¤¤¤ 
ઔયીના ઔ ય: ‘ભાયી ાવે ત ઢખરાફુંધ પેન છે.’ 
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આબરમા બટ્ટેઃ ‘ઠીઔ છે. ભાયી ાવે ત એવી છે!’ 
¤¤¤ 

વન્તાેઃ ‘ભેયી ફીલી જલાન શૈ.’ 
ફન્તાેઃ ‘ત ઉવે ફડટય ે બેજ દે ના !’ 

¤¤¤ 

ત્નીેઃ ‘ભૈં શયયજ જૂા ઔયતી હ ું, પ્રાથટના ઔયતી હ ું, ઔાળ એઔ 
ફદન શ્રીકૃષ્ણ બખલાન ઔે દળટન શ જામ.’ 

પતેઃ ‘એઔ ફાય ભીયાફાઈ ઔી તયશ ઝશય ીને ઔી ટ્રામ ઔય! 
શ્રીકૃષ્ણ ક્યા, વાયે બખલાન ઔે દળટન શ જામેંખે!’ 

¤¤¤ 
પતેઃ ‘મ ઝે નીંદ નશીં આ યશી...’ 
ત્નીેઃ ‘જાઔે ફતટન વાપ ઔય દ, આ જામેખી.’ 
પતેઃ ‘નીંદ ભેં ફડ ફડા યશા હ ું! ખરી.’ 

¤¤¤ 

ફીઔેએવ આમુંખય ૯૬ લયવ સ ધી જીવમા. એભણે 
જજિંદખીબય મખા ઔય ું શત  ું. 

ખ ળલુંત પવિંશ ૯૯ લયવ સ ધી જીવમા. એભણે જજિંદખીબય 
વશીસ્ઔી ીધી શતી. 

લાતન વાય એ છે ઔે મખા ઔયતાું વશીસ્ઔી તભને ૩ લયવ 
લધાયે જીલાડે છે! 

¤¤¤ 

વન્તાેઃ ‘ભૈં પવિંગભ ફયટનટ દેકને ખમા થા.’ 
ફન્તાેઃ ‘ઔૈવી થી?’ 
વન્તાેઃ ‘અયે નશીં, શાઉવફૂર થી.’ 
ફન્તાેઃ ‘ફપય?’ 
વન્તાેઃ ‘ફપય ક્યા, વન્તા ફયટનટ!’ 
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¤¤¤ 

ફન્તાને પવાઈ ઔડીને અઔફય ાવે રઈ ખમા. 
અઔફયે ઔહ્ ું: ‘ઈવે ફુંદી ફના ર!’ 
ફન્તાએ શાથ જડીને ઔાય ઔમાટેઃ ‘હ જ ય! મ ઝે ફુંદા શી 

યશને દ.’ 
¤¤¤ 

‘ત  ભ મ ઝે ખનૂ દ.’ 
‘જીશાું, ત ભ મ ઝે ખનૂ દ.’ 
‘ધ્માન વે સ ન, ત  ભ મ ઝે ખનૂ દ.’ 
’ત  મ્શી વે ઔશ યશા હ ું. ત  ભ મ ઝે ખનૂ દ.’ 
’ભૈં ત  મ્શેં તીન ફજે તઔ યીટટ દે દૂુંખા.’ 
- ગ પતા ૅથરજી 

¤¤¤ 

અલાજની ખપત કયેકય પલબચત્ર શમ છે. 
આણાું ભાફા આણે ૧૪ લયવના શઈએ ત્માયે ઔુંઈઔ 

ઔશ ેછે. ણ, આણે ૪૦ લયવના થઈએ ત્માયે જ એ લાત વુંબામ 
અને વભજામ છે! 

¤¤¤ 

મળભતી ભભ વે ટફઔિંખ નુંદરારા  
વશામ યાધા પેય એન્ડ લામ આઈ એભ ઔારા 
ફરી સ્ભાઈર - સ્ભાઈર ભૈમા 
બરવન ભેયે રારા 
લ પવટી ઔી ખરટ એન્ડ ય  પલરેજ ઔા ગ્લારા, ધેટ ઈઝ વશામ 

ય  ઔારા. 
¤¤¤ 

અમ ઔ વીધી વાદી લાત ણ પલચાય ઔયતા મઔૂી દે તેલી 
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શમ છે. જેભ ઔે ભેં ઔમાુંઔ વાુંબળ્ય ું શત  ું: ‘જ ળટટન ું શે  ું ફટન કટ ું 
રાખે ત ફાઔીનાું ફટન ણ કટાું જ રાખે છે.’ 

- ળાુંપતરાર દયજી. 
¤¤¤ 

મે ડે, મે ત્તે, મે ળાકેં 
યેળાન શ જામેં 
અખય ફયિંદે બી ફશન્દ  
ઓય મ વરભાન શ જામે! 
સ કે ભેલે ત ય ું 
શૈયાન શ ખમે શૈં 
ન જાને ઔફ નાફયમર ફશન્દ  
ઓય કજ ય મ વરભાન શ ખમે? 

ન ભક્સ્જદ ઔ જાનતે શૈં 
ન પળલારોં ઔ જાનતે શૈં 
જ ભકૂે ેટ શતે શૈં 
લ પવપટ પનલારોં ઔ 
જાનતે શૈ. 

¤¤¤ 

પલજ્ઞાનના પળક્ષઔે ઔહ્ ું: ‘ફાઔ ાણીન ઔઈ યુંખ શત 
નથી.’ 

ત્માું યગ ફલ્મ: ‘એ વાશફે, ત આ મ મ શપનપવિંખે શ ું ઔાભ 
ખાય ું છે ઔે 'બ્ ૂશૈ ાની ાની ાની!’ 

¤¤¤ 
રા  માદલ જ્માયે યાજઔાયણભાું વફક્રમ ન શતા ત્માયે તે 

નઔયીની ળધ ઔયી યહ્યા શતા. એઔ જગ્માએ નઔયી ભાટે પભટ 
ભઔરલાન  શત  ું. જેભાું દયેઔ ઔરભને ણૂટ ઔયી. 
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એઔ જગ્માએ છૂલાભાું આવય ું, "Salary Expected". 

આ ઔરભભાું રા એ રખ્ય ું, ''YES...''  

¤¤¤ 
જેઠારારે ટ ને છૂ : ‘ફેટા, હ ું જ્માયે તને ભાળ ું છું, ત્માયે ત  ું 

ગ સ્વા ય ઔાબ  ઔેલી યીતે ભેલે છે?’ 
ટ : ‘હ ું વ ુંડાવ વાપ ઔયલા રાખી જાઉં છું. ટમરેટ ક્રીન 

ઔયલાથી ભનને ળાુંપત ભે છે.’ 
જેઠારાર: ‘ણ વુંડાવ વાપ ઔયલાથી તને ઔેભ ગ સ્વા ય 

ઔાબ  યશી ળઔે?’ 
ટ : ‘ટમરટ વાપ ઔયલા હ ું તભાળ ું ટથૂ બ્રળ લાળ ું છું.’ 

¤¤¤ 

ખાઈડ (નામગ્રા ના મ રાઔાતીને): ‘આ નામગ્રા પર છે. 

અશીં તભાળ  સ્લાખત છે. આ દ પનમાન વોથી ભટ લટયપર છે અને 
તેન ું ાણી જ્માયે નીચે ડે ત્માયે એભાું એટરી તાઔાત શમ છે ઔે 
જયદાય અલાજ ઉત્ન્ન થામ છે. આ એટર ાલયફુર અલાજ શમ 
છે ઔે જ 20 સ યવપનઔ પરેન ણ ઉયથી ઊડે ત પરેનન 
અલાજ ણ ના વુંબામ. શલે હ ું ભફશરાને પલનુંપત ઔળ ું છું ઔે તે 
થડ ું ધીભે ફરે જેથી આણે નામગ્રાન અલાજ વાુંબી ળઔીએ.’ 

¤¤¤ 
એઔ વમક્ક્તને ટેબરગ્રાભ ભે છે: ‘તભાયી લાઈપ ગ જયી ખઈ 

છે. તેને દપનાલલી છે ઔે અક્ગ્નવુંસ્ઔાય ઔયલ છે?’ 
પતએ જલાફ ભઔલ્મ: ‘ઔઈ ચાન્વ રેલાની જફૃય નથી. 

શરેાું અક્ગ્નવુંસ્ઔાય ઔયી તેની યાકને દપનાલી દ!’  
¤¤¤ 

એઔ વધૃ્ધ ભફશરા ક્રુઝ ળીભાું યેબરિંખ ાવે ઊબી શતી. તેણે 
નાભા શટેને એટરી ટાઈટ ઔડી શતી, ઔાયણ ઔે તે ઊડી ન જામ. 

ભધદફયમે ત લન ફુુંપાડા ભાયત જ શમ. 

થડી લાય ફાદ એઔ વજ્જન વમક્ક્ત ત્માું આલીને ભફશરાને 
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ઔશ ેછે: ‘ભાપ ઔયજ ભેડભ, હ ું ઔઈ કરેર શોંચાડલા નથી ભાખત 
ણ તભને કમાર છે ઔે તભાય ડે્રવ ણ શલાભાું ઊડી યહ્ય છે?’ 

‘શા ભને ખ્માર છે.’ ભફશરાએ ઔહ્ ું, ‘ણ ભાયા ફન્ને શાથ આ 
ટી ઔડલાભાું ઔામટયત છે. હ ું ડે્રવ ઔેલી યીતે ઔડ ું?’ 

‘ણ તભને ટીની એટરી બચિંતા છે? તભાય ડે્રવ ઊડી 
યહ્ય છે, તભને કમાર છે તેનાથી શ ું થામ?’ વજ્જને ઔહ્ ું. 

‘અયે એ ફધ ું ત 85 લટ જૂન ું છે. આ ટી ત શજ  ઔારે જ 
રીધી છે. એટરે ભને તેની જ બચિંતા લધાયે શમ ને!’  

¤¤¤ 
નાથારાર આપથિઔ યીતે તુંખ થઈ ખમ શત. અચાનઔ તેને 

એઔ ફદલવ ૈવા બયેરી ફેખ ભે છે. નાથારાર તયત એપ એભ 
સ્ટેળનભાું પન ઔયે છે: ‘શરે, ભને  ખખડ રારન ું ફેખ ભળ્ય  છે, જે 
વયકેજ પલસ્તાયભાું યશ ે છે. તેની ફેખભાું 1000000 ફૃપમા અને 
ભાસ્ટય ઔાડટ છે. અને તે પવલામ થડા દસ્તાલેજ ણ  છે.’ 

આયજે: ‘લાશ, તભે ત ઈભાનદાય અને વાચા ભાણવ રાખ 
છે. તભાયા જેલા રઔ આજે ણ આણા દેળભાું શમ તે ખલટની 
લાત છે. તભે જ દેળન ું વાચ ું બપલષ્મ છ. ત શ ું તભે તેભને ફેખ 
ાછી આલા ભાખ છ?’ 

ઈભયાન: ‘અયે, ના ના. શ ું હ ું ખાુંડ છું! આ ત હ ું તેભને એઔ 
વેડ વન્ખ ડેડીઔેટ ઔયલા ભાગ ું છું. પરીઝ પરે ઔયી આજ.’  

¤¤¤ 
ઈભયાન શાળભી યાતે્ર ગયે આવમ ત તેની લાઈપ ફફરીએ 

તેના ખાભાું શાથ લીંટાીને યભાન્ટીઔ થઈને ઔહ્ ું: ‘એઔ ભસ્ત 
વભાચાય છે! ભને એઔ ભફશન થઈ ખમ છે. શલે આણા ગયે ણ 
ફેફી આલળે! ડક્ટયે ભાય ટેસ્ટ ઔમો છે. ણ જ્માું સ ધી કાતયી ના 
થઈ જામ, આણે ઔઈને ઔશીશ ું નશીં!’ 

ઈભયાન ખ ળ થઈ ખમ. ફીજા ફદલવે ફફરીને ફમ્ફે 
ઈરેક્ટ્રીવીટી વપરામ ઔુંની તયપથી પન આલે છે. ઔાયણ ઔે 
ઈભયાને ઈરેક્ટ્રીવીટીન ું બફર ચઔૂવય ું ન શત  ું. 

‘શ ું હ ું પભપવઝ ઈભયાનથી લાત ઔયી ળક ું?’ 
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‘શા, ફ ું છું.’ ફફરીએ ઔહ્ ું. 
યેટયે ઔહ્ ું: ‘તભાય ભફશન લયડલ  છે, તભને કમાર 

છે?’ 
‘ણ તભને ઔેલી યીતે કફય ડી?’ ફફરીએ ચોંઔીને છૂ ું. 
‘ભેડભ, તભાય યેઔડટ અભાયી પાઈરભાું છે!’ યેટયે જલાફ 

આપમ. 
‘વશટ? તભાયી પાઈરભાું? ઔેલી યીતે?’ ફફરીએ એઔદભ 

આશ્વમટ વાથે ઔહ્ ું. 
‘શા. અભાયી ાવે જેન ભફશન લયડલ  થમ શમ તેને 

ળધલાની પવસ્ટભ છે!’ 
‘શ ેબખલાન! આ શ ું થઈ યહ્ ું છે? શદ થઈ ખઈ.’ 
‘ભેડભ, આઈ એભ વયી. ણ ભને ણ ડટય પર ઔયલા 

ડળે. તભાયા એઔ ભફશના પલળે ભને તભાયા શવફન્ડ વાથે લાત 
ઔયલી ડળે.’ 

‘તે તભાયી ઔુંની વાથે ઔારે લાત ઔયળે.’ ફફરીએ ઔહ્ ું, 
અને પન મઔૂી દીધ. 

યાત્રે ઈભયાન આવમ ત ફફરીએ વગી લાત ઔયી અને 
ઈભયાન ધ ુંઆ ુંઆ થઈ ખમ. અને ફીજા ફદલવે વલાયે ન્શામા ધમા 
લખય જ ઈરેક્ટ્રીવીટી ઔુંનીની ઑફપવે શોંચી ખમ. 

‘આ શ ું ચારી યહ્ ું છે? તભાયી ાવે ભાયી લાઈપની પાઈર 
છે જેભાું તેને એઔ ભફશન લયડલ  છે તેભ રકે ું છે? આ ઔમા 
પ્રઔાયન બફઝનેવ છે તભાય?’ ઈભયાન ટેફર ય શાથ છાડીને 
ફયાડય. 

‘થડા ળાુંત થઈ જાલ. તભાયે ભાત્ર અભને ેભેન્ટ ઔયલાન ું 
છે.’ ઔાઉન્ટય ય ફેઠેરી ફયળેપળનીસ્ટે ઔહ્ ું. 

‘તભને ેભેન્ટ ઔયલાન ું છે? શદ થઈ ખઈ. અને જ હ ું ે 
ઔયલાન ઈન્ઔાય ઔળ ું ત?’ 

‘ત છી તે ઔેવભાું ઔનેક્ળન ઔાપમા પવલામ ઔઈ ઉામ 
નશીં યશ.ે’ 
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‘અર્ચછા. ત છી ભાયી લાઈપ શ ું ઔયળે?’ ઈભયાને છૂ ું. 
‘ભને કમાર નથી. ણ ઔદાચ તેભને ભીણફત્તીથી ઔાભ 

ચરાલવ ું ડળે!’  
¤¤¤ 

રા  માદલ રુંડન ખમા અને ફીજે ફદલવે વાુંજે ગયની માદ 
આલી ત યફડીને પન ઔયલાન ું પલચાય ટ.  તેણે ગયે પન રખાવમ, 

રા  માદલ: ‘ શલ્ર!’ 
ફયપરામ: ‘શરે.’ 
રા ને આંચઔ રાગ્મ ઔાયણ ઔે તે અજાણ્મા  ળ ન 

અલાજ શત. 
રા : ‘ઔણ ફરે છે?’ 
ફયપરામ: ‘વાશફે, હ ું ફશાદ ય.’ 
રા : ‘ફશાદ ય? ત ું ક્યાુંથી આવમ?’ 
ફશાદ ય: ‘વાશફે, ભેડભે ભને અશીંમા યાખ્મ છે.’ 
રા  ને આશ્વમટ થય ું ઔે જે ફદલવે તે ત્માુંથી ખમ તે ફદલવે 

જ યફડીએ ફશાદ યને ઔાભે યાકી રીધ. સ્લસ્થ થઈને રા એ ઔહ્ ું: 
‘અર્ચછા, ભેડભને પન આ.’ 

ફશાદ ય: ‘વાશફે, ભેડભ વાશફે વાથે ફેડફૃભભાું છે!’ 
આ વાુંબીને રા ન ચશયે ગ સ્વાથી રાર થઈ ખમ. તેણે 

પનભાું યાડ ાડી: ‘ધ્માનથી વાુંબ ફશાદ ય! તાય વાચ વાશફે હ ું 
છું. તે ઔઈ ઉલ્ ન ઠ્ઠ છે. શલે ડ્રઇંખ ફૃભભાું જઈને ભાયી ખન 
ઔફાટ ાવે રટઔતી શળે, તે જલ્દી રઈ આલ!’ 

થડી વેઔન્ડ છી ફશાદ ય ાછ આવમ: ‘વાશફે, ભાયી ાવે 
ખન આલી ખઈ છે!’ 

રા : ‘શલે ડ્રલયની ાવે જ ક્યાુંઔ ખી ડી શળે. તેને 
ખનભાું બયી ને રડ ઔયી નાક!’ 

થડા વભમ છી ફશાદ યે ઔહ્ ું: ‘વાશફે, ખન તૈમાય છે.’ 
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રા : ‘શલે અંદય જઈને ભેડભ અને તે રફાડને શટૂ ઔયી 
નાક!’ 

રા ને પન ય ફે ધડાઔા વુંબામ છે. થડી લાયભાું 
ફશાદ ય ાછ પન ય આલી ને ઔશ ેછે: ‘વાશફે, ભેં ફને્નને શટૂ ઔયી 
દીધાું છે. શલે ડેડ ફડીન ું શ ું ઔળ ું?’ 

રા : ‘તેને ાછના ફખીચાભાું રીભડાના ઝાડ નીચે દાટી 
દે.’ 

ફશાદ ય: ‘ભને વભજાય ું નશીં વાશફે! આ ત 15ભા ભાે 
એાટટભેન્ટ છે. અશીં ઔઈ ખાડટન નથી!’ 

રા : ‘શ વયી. યન્ખ નમ્ફય.’  
¤¤¤ 

વન્ટા તેની ઔરનીભાું યશતેા દસ્ત ફન્ટાના ગયે જઈને 
દયલાજ કકડાલે છે. ફન્ટાની લાઈપ ફશાય આલી  ત વન્ટાએ 
છૂ ું: ‘તભને પે્રભ ઔયતા આલડે છે?’ આ વાુંબીને ફન્ટાની લાઈપે 
ધડાભથી દયલાજ ફન્ધ ઔયી દીધ. થડી લાય છી લી વન્ટા 
આલી ને દયલાજ કકડાલે છે, અને એ જ વલાર છેૂ છે. ફન્ટાની 
લાઈપે ‘ખેટ આઉટ’ ઔશીને દયલાજ ફુંધ ઔયી દીધ. 

થડી લાય છી તેણે ફન્ટાને ગટના પલળે ઔહ્ ું. ફન્ટાએ ઔહ્ ું: 
‘ઔાુંઈ લાુંધ નશીં. હ ું ગયે યશીળ.’ 

ફીજા ફદલવે વન્ટા ાછ આવમ. આ લકતે ફન્ટા ફુંદ ઔ 
ઔડીન ે છાઈને ઊબ યશી ખમ. લાઈપે દયલાજ કલ્મ અને 
જ્માયે વન્ટાએ પ્રશ્ન છૂય: ‘શ ું તેને પે્રભ ઔયતાું આલડે છે, ત લાઈપે 
જલાફ આપમ: ‘શા.’ 

વન્ટાએ આખ ઔહ્ ું: ‘ફહ  વયવ! ત છી થડ તાયા 
પતને ણ આ! અન ેઔશી દે તાયા પતને ઔે ભાયી લાઈપથી દૂય 
યશ.ે’ 

¤¤¤ 
એઔ ભફશરા યવડાભાું નાસ્ત ફનાલી યશી શતી, ત્માયે 

અચાનઔ પત ત્માું આલી શોંર્ચમ અને ફફડલા રાગ્મ. ‘ધ્માન 
યાક, ધ્માન યાક. થડ ું ફટય લધાયે શોં, શ ે બખલાન. શજ  લધાયે 
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ફટય જઈળે. ધ્માનથી, લધાયે ડી ના જામ. શ બખલાન જ્માયે 
ત  ું યવઈ ફનાલતી શ ત્માયે ભને વાુંબતી જ નથી. જલ્દી ઔય. 
જલ્દી. ઔાુંઈ કફય ડે છે ઔે નશીં? જ ક્યાુંઔ ભીઠ ું યશી ન જામ. જ 
જ.’ 

આ રફરફ વાુંબીને લાઈપ અઔાઈને ફરી: ‘શ ું ભાથ ું 
ઔાલ છ? શ ું ભને કફય નથી ઔે યવઈ ઔેભ ફનાલામ?’ 

પતએ ળાુંત થઈને જલાફ આપમ: ‘હ ું ત તને ફવ એ જ 
અન બલ ઔયાલલા ભાખત શત જે ભને ડ્રાઈપલિંખ ઔયતી લકતે થામ 
છે.’  

¤¤¤ 
એઔ ભફશરાને તેની ઔુંનીની ટે્રપનિંખ ભાટે ફે અઠલાફડમા 

ઈટરી જલાન ું થામ છે. તેન પત તેને એયટટ  ય મઔૂલા આલે છે. 

‘ગ ડ ટ્રી શની.’ પતએ ઔહ્ ું. ત્નીએ શવતાું શવતાું છૂ ું: 
‘ઈટરીથી શ ું રઈ આવ ું તભાયા ભાટે?’ 

પત શવતાું શવતાું ઔશ ેછે: ‘એઔ ઈટારીમન છઔયી.’ 
ત્નીએ ળાુંપતથી વાુંબળ્ય ું અને ચારી ખઈ. ફે અઠલાફડમા 

છી પત તેની ત્નીને રેલા એયટટ ખમ. 
‘ઔેલી યશી ટ્રી, ડાબરિંખ?’ 
‘એઔદભ ભસ્ત.’ ત્નીએ ઔહ્ ું. 
‘ત ભાયી બખફ્ટ ક્યાું છે?’ પતએ શવતાું શવતાું પયી છૂ ું. 
‘ઔઈ બખફ્ટ?’ ત્નીએ છૂ ું. 
‘અયે ભરૂી ખઈ? ઈટારીમન છઔયી!’ પત એઔદભ ભસ્તીના 

મડૂભાું શત. 
‘અર્ચછા એ?’ ત્નીએ ઔહ્ ું.’ એભાું ત હ ું ઔયી ળઔતી શતી ભેં 

થામ એટ ું ઔય ટ છે. ણ એ છઔયી છે ઔે નશીં, તે જલા શલે તભને 9 

ભફશના યાશ જલી ડળે.’ 
ભયર: સ્ત્રી વાથે ભજાઔ ઔયલી નશીં, ક્યાયેઔ તેભનાભાું 

આશ્વમટજનઔ અને કતયનાઔ બ લ્ધ્ધ આલી જામ છે.  
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¤¤¤ 

ટીચય: ‘પ  ફતાલ અઔફયન ું ળાવન ક્યાુંથી ક્યાું સ ધી 
પેરામે  છે.’  

પ : ‘વય, અભાયી ઈપતશાવના  સ્તઔભાું ેજ નુંફય 
110 થી 117 સ ધી.’ 

¤¤¤ 

વુંતા: ‘ક્યાું જઈ યહ્ય છે?’  
ફુંતા: ‘હ  ભાયે ખાભ જઈ યહ્ય છું.’     
વુંતા: ‘ણ શાથભાું આ દૂયફીન ઔેભ છે?’  
ફુંતા: ‘અવરભાું, હ ું ભાયા એઔ દૂયના વખાને જલા જઈ 

યહ્ય છું.’ 
¤¤¤ 

ફમફ્રેંડ - હ ું તને ઔમાયન પન ઔળ ું છું ઉાડતી ઔેભ નથી 
?  ખરટફ્રેંડ -(ળયભાલીને) એ હ ું ..એ હ ું યીંખટન ય નાચી યશી શતી  

¤¤¤ 

ટીન્ની- ભમ્ભી શ ું લહ ું લખય ઔઈના રગ્ન થઈ ળઔે છે? ભમ્ભી 
- નશીં ફેટા, રગ્ન ભાટે લહ ન ું શવ ું જફૃયી છે. ટીન્ની - ણ ભાભાના 
રગ્નના વાભાનની જે બરસ્ટ પાએ ફનાલી છે તેભાું ત લહ ુંન  ું નાભ 
જ નથી.  

¤¤¤ 

વધૃ્ધ ત્નીએ તાની ફશનેણીને ઔહ્  - ભેં ભાયા પતની 
દાુંતથી નક તડલાની આદત છડાલી નાકી. ફશનેણી ફરી - 
ઔેલી યીતે ? ત્ની - ભેં તેભના દાુંત વુંતાડીને...  

¤¤¤ 

જેઠારાર ને ફબફતા પલના શલે ખભત ું ન શત  ું. તે ક્યાયન 
ફબફતાને પ્રઝ ઔયલા ભાખત શત ણ ફશિંભત થતી ન શતી. ણ 
એઔ ફદલવ યાતે્ર નક્કી ઔયી નાખ્ય ું ઔે આજે ઔભવે ઔભ ભેવેજ ત ઔયી 
જ દેલ. ગયે ખમ ત સ ુંદય જેઠારારના પન ય લાત ઔયી યહ્ય 
શત. ભાુંડ લાત  યી થઈ ત્માયે જેઠારારના શાથભાું તેન પન 
આવમ.  યાતે્ર 11 લાગ્મે ફશિંભત બેખી ઔયીને જેઠારારે ભેવેજ ટાઈ 
ઔમો, 

'ફબફતા જી...આઈ રલ ય .. તભાયી વાથે ડેટ ય જાવ ું છે. 
પરીઝ ભને ફયપરામ ઔયીને જણાલ ઔે તભને ઔેવ ું રાખે છે.' 
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આટ ું રકીને જેઠારારે પન ફાજ ભાું મઔૂી દીધ. થડી લાય 
છી પનભાું એઔ એરટટ ભેવેજ આવમ. ણ આ ભેવેજ જલાની 
ફશિંભત જેઠારારભાું ન શતી. ભનભાું ટેન્ળન ચારત ું શત  ું. તેથી 
જેઠારારે આખરા ફદલવે ભેવેજ જલાન ું નક્કી ઔય ટ. ફીજા ફદલવે 
વલાયે જેઠારાર ઉઠય. બ્રળ ઔય ટ અને ન્શાઈને લા ળ્મા અને 
નાસ્ત તાવમ. છી ફૃભભાું જઈને ભફાઈર ઉઠાવમ અને ભેવેજ 
લાુંર્ચમ, 

''Dear customer you have insufficient balance to 

complete your request. kindly recharge your account and try 

again)''=D  

¤¤¤ 

ભલ્લ્રઔા ળેયાલત એઔ ફદલવ ક દયતી રષ્મ પનશાલા ખીયના 
જ ુંખરભાું પયલા આલી. ત્માું એઔ જગ્માએ સ ુંદય ઝયણ  લશી યહ્  શત  ું. 
આવ  સ્લર્ચછ ાણી ભલ્લ્રઔાએ ક્યાયે જય  ન શત  . તેથી તેણે અંદય 
ડફૂઔી ભાયીને ક્સ્લપભિંખ ઔયલાન  નક્કી ઔય ટ. 

ઔડા ઉતાયીને ભલ્લ્રઔા સ ુંદય ાણીભાું સ્લીપભિંખ ઔયલા ભાટે 
ડાઈલ રખાલી દીધી.. 

થડી લાયભાું ત્માું ચઔીદાય પ  આલી ખમ અને ઔહ્ ું, 
'ભેડભ, અશીમાું સ્લીપભિંખ ય પ્રપતફુંધ છે.' 

ભલ્લ્રઔા, 'ત છી હ ું ઔડાું ઉતાયતી શતી ત્માયે ભને ઔેભ ન 
ઔહ્ ું?' 

પ , 'ઔાયણ ઔે તેના ય પ્રપતફુંધ નથી.'  
¤¤¤ 

એઔ ફદલવ વન્ટા ફવભાું જઈ યહ્ય શત. તેની ફાજ ભાું એઔ 
ભફશરા ફેઠી શતી જે તેના છઔયાને ફટરભાું દૂધ ીલડાલલાન 
પ્રમત્ન ઔયી યશી શતી. ણ તે છઔય આનાઔાની ઔયત શત. 

‘જ ત  ું દૂધ નશી ીલે, ત ફાજ ભાું ફેઠેરા અંઔરને તે આી 
દઈળ.’ એભ ઔશીને ભફશરાએ છઔયાને ભનાલલાન પ્રમાવ ઔમો.. 

ત્રણ ઔરાઔ સ ધી ગણી લકત આ ખડભથર ચારી અને પયી 
ભફશરાએ એ જ ઔહ્ ું: ‘જ ત   દૂધ નશીં ીલે, ત ફાજ લાા અંઔરને 
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આી દઈળ.’ 
આ વભમે વન્ટાએ ખાભાું કોંકાય કાઈને ઔહ્ ું: ‘જ  

ભેડભ, શરેાું ફયાફય નક્કી ઔયી ર. ભને કયેકય ત ફે ઔરાઔ 
શરેાું ઉતયલાન ું શત  ું ણ તભાયા રીધે શજ  હ ું ફવભાું જ છું.’  

¤¤¤ 
એઔ લકત ફદક્ગ્લજમ પવિંશ ેક્રીનીઔ ય ફડટ લાુંર્ચય ું, 
‘અશીં ઔઈ ણ ઈરાજના 500 ફૃપમા ચાર્જ છે. અને જ 

અભે તભાય ઈરાજ ન ઔયી ળઔીએ ત તભને 1000 ફૃપમા ાછા 
આલાભાું આલળે.’ 

ફદક્ગ્લજમને રાગ્ય ું તાની બ લ્ધ્ધક્ષભતાથી તે 1000 ફૃપમા 
ચક્કવ ભેલી રેળે. એઔ અન બલી યાજઔાયણીની બ લ્ધ્ધ વાભે 
ડૉક્ટયની શ ું પલવાત? આભ પલચાયીને ફદગ્ખી યાજા ક્રીનીઔભાું ખમા. 
અને ત્માું જઈને ડૉક્ટયને ઔહ્ ું: ’ડૉક્ટય વાશફે, ભને ઔઈ સ્લાદન 
કમાર જ નથી આલત.’ 

ડૉક્ટયને નવટને 22 નુંફયના ફક્વભાુંથી દલાનાું 4 ટીાું 
ફદગ્ખીયાજાની જીબ ય નાકલા ઔહ્ ું. 

ટીાું ચાકતાું જ ફદગ્ખીએ થ ૂુંઔીને ઔહ્ ું: ‘અયે, થ.ૂ.થ.ૂ..આ ત 
ેળાફ છે!’ 

ડક્ટયે ઔહ્ ું: ‘અબબનુંદન!  તભાયી સ્લાદ ાયકલાની ળક્ક્ત 
ાછી આલી ખઈ છે.’ 

ગ સ્વ ખીને ણ ફદગ્ખી યાજાને 500 ફૃપમા આલા 
ડયા. ણ શાય ભાને તે ફદક્ગ્લજમ પવિંશ થડા? ફે અઠલાફડમાું છી 
ાછા ડૉક્ટય ાવે આવમા ફદગ્ખી યાજાન આ લકતે ત 1000 

ફૃપમા રઈને જ જલા તેલ સ્ષ્ટ પનધાટય શત. 
નીચે પ્રભાણે ની લાત ત્માયફાદ ડૉક્ટય અને ફદગ્ખીયાજા 

લર્ચચે થઈ. 
ફદગ્ખી: ‘ભાયી માદળક્ક્ત જતી યશી છે.’ 
ડૉક્ટય: ‘નવટ, ેરા 22 નુંફયના ફક્વભાુંથી ચાય ટીા 

આભને ીલડાલ.’ 
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ફદગ્ખી: ‘ઊબા યશ ડૉક્ટય, ણ તે દલા ત સ્લાદ ાયકલા 
ભાટે છે.’ 

ડૉક્ટય: ‘અબબનુંદન, તભાયી માદળક્ક્ત ાછી આલી ખઈ છે!’ 
¤¤¤ 

વન્ટા ફારઔની ય ફેવીને તેની લાઈપ વાથે ડ્રીન્ઔ રઈ 
યહ્ય શત. અચાનઔ વન્ટાએ ઔહ્ ું: ‘I Love You !’ 

તેની ત્નીએ છૂ ું: ‘શ ું આ બફમય લાત ઔયી યશી છે?’ 
વન્ટા: ‘ના હ ું બફમયથી લાત ઔયી યહ્ય છું!’ 

¤¤¤ 
એઔ છઔયીએ તેની ભમ્ભીને છૂ ું: ‘ભમ્ભી ભન ષ્મ આ 

ધયતી ય ઔેલી યીતે આવમા?’ 
 તેની ભમ્ભીએ ળાુંતબચતે્ત જલાફ આપમ: ‘ફેટા, બખલાને ફે 

સ ુંદય  ળ  અને સ્ત્રીન ું પનભાટણ ઔય ું અને આ વુંવાય યચામ.’ 
થડા ફદલવ ફાદ તે છઔયીએ તેના પાને આ જ વલાર 

છૂય. ત પાએ ઔહ્ ું: ‘ફેટા, લો શરેાું આ થૃ્લી ય ગણા 
લાુંદયા શતા. અને ત ેલાુંદયાભાુંથી આણ પલઔાવ થમ.’ 

અરખ અરખ જલાફથી ખટાે ચડી ખમેરી છઔયી તેના 
ભમ્ભી ાવે શોંચી અને ઔહ્ ું: ‘ભમ્ભી એ ઔેભ ળક્ય છે ઔે તભે ઔશ ઔે 
આણને બખલાને ફનાવમા છે, અને પા ઔશ ે છે ઔે આણે 
લાુંદયાભાુંથી ફન્મા છીએ?’ 

ભમ્ભીએ જલાફ આપમ: ‘ફેટા, હ ું ત ભાયી લાત ઔયતી શતી. 
તાયા પા ઔઈ યીતે આવમા તેની ભને થડી કફય શમ!’ 

¤¤¤ 
લો સ ધી અંધઔાયભાું યહ્યા ફાદ એઔ ખાભભાું છેલટે લીજ 

ઔનેક્ળન આલલાન ું શત  ું. ખાભના દયેઔ રઔ ખ ફ ખ ળ શતા. 
પલજી આલલાની ખ ળીભાું શયઔઈ નાચી યહ્યા શતા, ઝૂભી 

યહ્યા શતા. નાચખાનન ઉભુંખ શત. ત્માું એઔ કતૂય ણ ઝૂભી 
ઝૂભીને નાચી યહ્ય શત, એઔદભ એન્જમ ઔયી યહ્ય શત. 
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ખાભના એઔ ભાણવે તેને છૂ ું: ’અયે બાઈ, ત  ું ળા ભાટે 
નાચે છે?’ 

કતૂય ફલ્મ: ‘રાઈટ આલળે ત થાુંબરા ણ રાખળે ને!’  
¤¤¤ 

પત ત્નીને પન ઔયે છે. 

પત: ''શામ શની, હ ું સ ઝાનના ગય તયપ જઈ યહ્ય શત 
ત્માયે અચાનઔ ખાડીભાું  ુંક્ચય ડલ ું. ખાડી પુંખાઈને યડની 
વાઈડભાું કેંચાઈ ખઈ. ભાત્ર એઔ નાના ઝાડના ટેઔે તે ઊબી યશી 
ખઈ અને કાઈભાું ડતા હ ું ફચી ખમ. ત્માુંથી ભાુંડ ભાુંડ ઉય 
ચડીને આવમ અને જેલ ઉય આવમ ત ઔાય 500 ફુટ નીચે ડી 
ખઈ. ભાુંડ જીલ ફર્ચમ છે. અત્માયે ભાયી ાુંવી અને શાથના 
શાડઔાું બાુંખી ખમા છે. ભાથાભાું ણ વાળ ું એવ ું લાગ્ય ું છે. ભાુંડ 
શૉક્સ્ટરે શોંર્ચમ છું.’ 

ત્ની: ‘આ સ ઝાન ઔણ છે?’  
¤¤¤ 

ફન્ટાની ધયઔડ ઔયીને ઔટટભાું જજની વાભે શાજય ઔયલાભાું 
આવમ. 

જજ: ‘તભે ઔશ છ ઔે તભે એઔ જ ઔડાની દ ઔાનભાું ત્રણ 

લકત ચયી ઔયી છે?’ 
‘શા.’ ફન્ટાએ જલાફ આપમ. 
‘તભે ઔટટ ને જણાલળ ઔે તભે દ ઔાનભાુંથી ળેની ચયી ઔયી 

છે?’ ન્મામાધીળે છૂ ું. 
‘ભેં એઔ રેડીઝ ડે્રવની ચયી ઔયી છે, જજ વાશફે.’ ફન્ટાએ 

જલાફ આપમ.  
‘ફવ, એઔ જ ડે્રવ? ણ શભણાું ત તભે ઔહ્ ું ઔે તભે ત્રણ 

લકત ચયી ઔયી છે.’ ન્મામાધીળે વલાર ઔમો. 
‘શા એ વાચી લાત છે.’ ફન્ટાએ ઔહ્ ું. ‘ણ ફે લકત ત હ ું 

ડે્રવ ાછ મઔૂલા દ ઔાનભાું ઘસૂ્મ શત.’ 
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‘ડે્રવ ાછ મઔૂલા? ળા ભાટે? ભને વભજાત ું નથી.’ 
ન્મામાધીળે ઔહ્ ું. 

‘ઔાયણ ઔે ભાયી લાઈપને ડે્રવની ફડઝાઈન વુંદ ન શતી, મય 
નય.’  

¤¤¤ 
એઔ છઔયી યજ જ્માયે ઔરેજથી ગયે આલતી ત એઔ 

છઔય તેના ગયની ાવે દેકાત. આવ ું દયયજ ફનત ું યહ્ ું આવ ું 
એઔ લટ ચાલ્મા ઔય ું. તે છઔયીને યજ તે છઔય તેના ગયની વાભે 
દેકાત. તે છઔય ઔુંઈ ફરત નશીં. ફવ ચૂચા ક્યાયેઔ આખ 
ાછ થત અને ભફાઈરને જત યશતે. છઔયીને કાતયી થઈ 
ખઈ ઔે તે છઔય તેને ચાશ ેછે. 

એઔ ફદલવ ફશિંભત ઔયીને છઔયીએ તેને છૂ ું: ‘ત ું યજ ભાયા 
ગયની વાભે ઔેભ ઉબ યશ ેછે?’ 

છઔયાએ નલટવ થઈને જલાફ આપમ: ‘ભાપ ઔયજ ફશને, 
એક્ર્ચય રી તભાયા લાઈપાઈને ાવલડટ નથી તેથી તેને ય ઝ ઔયલા 
આવ ું છું.’ 

¤¤¤ 
વન્ટા ેટન્ટ ફપવે તેની અમ ઔ નલી ફડઝાઈનની ેટન્ટ 

ઔયાલલા ભાટે ખમ. ત્માું જઈને ક્રઔટને ઔહ્ ું: ‘ભને ભાયી નલી ળધને 
યજીસ્ટય ઔયાલલી છે. આ પલ્ડીંખ ફટર છે.’ 

‘ઔે.’ ક્રાઔે ઔહ્ ું: ‘તેન ું નાભ શ ું યાખ્ય  છે?’ 
‘પટર.’ વન્ટાએ જલાફ આપમ.  
‘પટર? ઔેવ ું પલબચત્ર નાભ છે! ફીજ ું ઔઈ નાભ સ ઝત  ું નથી 

તભને?’ 
‘ના ભને ફીજ ું સ ઝત  ું નથી. ભાયી ાવે ફીજી ફડઝાઈન ણ 

છે. તે પલ્ડીંખ ઔાટટન છે.’ 
‘અને તેન ું શ ું નાભ યાખ્ય ું છે?’ ક્રાઔે છૂ ું. 
‘પાટટન.’ વન્ટાએ જલાફ આપમ. 
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‘આ ત શદ થઈ ખઈ. તભે આલાું પલબચત્ર નાભ યાકી જ ઔેભ 
ળઔ!’ 

‘જ એભ જ શમ ત ભને કાતયી છે ઔે તભને ભાયી પલ્ડીંખ 
ફઔેટન ું નાભ ત જયામ નશીં ખભે.’ વન્ટાએ ઔહ્ ું.  

¤¤¤ 
આભ ત જેઠારાર દમાની ભાના પનથી જ તુંખ શત ણ 

એઔ ફદલવ દમાની ભા અભદાલાદથી મ ુંફઈ આલી ખઈ. તે વભાચાય 
ભતાું જ જેઠારાર ત તયત જ દ ઔાને નીઔી ખમ. તે અઔાઈ 
ખમ શત, ઔે આ ફીજી નતી ગયે ક્યાું આલી? આક ફદલવ દ ઔાને 
ળાુંપતથી પલતાલીને તે ગયે આવમ ત દમાની ભા ફેઠી ફેઠી 
આઈસ્ક્રીભ અને યફડી કાતી શતી. અને દમા તેને શોંળબેય 
કલડાલતી શતી. જેઠારારને જમ જજનેન્ર ઔયીને દમાએ ઔહ્ ું: ‘ટ ના 
પા, આજે કફય છે શ ું થય ું. આ ભટી ગફડમાર અચાનઔ ઉયથી 
ડી ખઈ. જ તેના એઔ વેઔન્ડ શરેાું ભમ્ભી ત્માુંથી ન ઊઠયાું શત 
ત તેભન ું ભાથ ું પાટી જાત.’ 

જેઠારાર: ‘શ ેબખલાન. આ ગફડમા શુંભેળાું ધીભી ચારે છે!’ 
¤¤¤ 

ટીચય: ‘જે લસ્ત  ને તભે જઈ નથી ળઔતા અને અડી નથી 
ળઔતા તે ચીજ દ પનમાભાું શતી નથી. દાકરા તયીઔે શ ું તભે 
બખલાનને જઈ ળઔ છ?’ 

પ : ‘ના.’ 
ટીચય: ‘શ ું તભે બખલાનને અડી ળઔ છ?’ 
પ : ‘ના.’ટીચય: એન ભતરફ ઔે બખલાન છે જ નશીં. શ ું 

તભે ભને ઔઈ ફીજ ું ઉદાશયણ આી ળઔ છ?’ 
પ : ‘શા, ટીચય.’ 
ટીચય: ‘ફહ  વયવ પ , ફર.’  
પ : ‘શ ું તભે તભાયા ભખજને જઈ ળઔ છ?’ 
ટીચય: ‘ના.’ 
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પ : ‘શ ું તભે તભાયા ભખજને અડી ળઔ છ?’ 
ટીચય: ‘ના.’  
પ : ‘ભતરફ  ઔે તભાયી ાવે ભખજ છે જ નશીં.’ ટીચય 

ફેશળ થઈ ખમા.  
¤¤¤ 

વન્ટાએ દયલાજ કલ્મ ત નીચે ખઔખામ આંટા ભાયતી 
શતી. તેને ખઔ ખામને જઈને ચીડ થઈ ત ઉાડીને જયથી દૂય 
પેંઔી દીધી. ત્માયફાદ વન્ટા ચાલ્મ ખમ. 

આ લાતને છ ભફશના થઈ ખમા. એઔ ફદલવ પયી વન્ટાએ 
દયલાજ કલ્મ ત વાભે ખઔખામ ઊબી શતી. 

અને ખઔખામે છૂ ું: ‘તભે ભને જણાલળ ઔે ભને ળા ભાટે 
પેંઔી શતી?’ 

¤¤¤ 
ફક્રઔેટય ડફ  ખ ળ શત ઔે તેન ું બાયતની ટીભભાું ફેટ્વભેન 

તયીઔે પવરેક્ળન ઔયલાભાું આવય ું શત  ું. તેથી તેણે તેની વાસ ને ભેચ 
જલા ભાટે ફરાવમાું અને લીઆઈી ખેરયીભાું ફેવાડયાું. ડફ ન 
ઉદેશ્મ વાસ ને ફેટીંખથી ઈમ્પ્રેવ ઔયલાન શત. 

ડફ  જ્માયે ક્રીઝ ય શોંર્ચમ ત પલઔેટફઔયને ઔહ્ ું: ‘હ ું 
થડ નલટવ છું. ભાયે ફરને વાયી યીતે શીટ ઔયલ છે. ત્માું વાભે 
ભાયા વાસ  ફેઠા ું છે.’ 

આ વાુંબીને પલઔેટફઔયે ઔહ્ ું: ‘મકૂાટભીની લાત ના ઔય. ત  ું 
ક્યાયેમ એટર જયથી પટઔ નશીં ભાયી ળઔે ઔે વીધ ત્માું શોંચે.’  

¤¤¤ 
પ્રશ્ન: એલા વમક્ક્તને શ ું ઔશળે જેની 90 ટઔા બ લ્ધ્ધ કરાવ 

થઈ ખઈ શમ? 

જલાફ: પલધ ય!  

¤¤¤ 

આણા ફક્રઔેટવટ વોથી વાળ ું પ્રદળટન ક્યાું ઔયે છે? 



શવે તેન ું ના કવે   35 

 

શભ ીચભાું? ના, ના.  
પલચાય. 
જલાફ: ‘જાશયેકફયભાું.’  

¤¤¤ 
એઔ લઔીર અને અન્મ ફે વજ્જન વમક્ક્ત એઔ વાથે 

પ્રલાવ ઔયી યહ્યા શતા.(લઔીરની વાથે અન્મ વજ્જન ઔેભ શતા તે 
ણ એઔ આશ્વમટજનઔ ફાફત છે, ઔદાચ ઔઈ ઈલેન્ટ જલા જતા 
શમ!). કેય, આખ લધીએ! ત આ ત્રણે ક્યાુંઔ જઈ યહ્યા શતા ણ 
યસ્તાભાું જ અંધાળ ું થઈ ખય ું. તેથી ક્યાુંઔ યાતલાવ ઔયલ જફૃયી 
ફન્ય ું તેથી તે ળધક ઔયતા એઔ પાભટશાઉવભાું શોંર્ચમા.  

પાભટશાઉવભાું કેડ ત ખ ફ પભરનવાય સ્લબાલન શત તેણે 
ઔહ્ ું: ‘ભાયી ાવે એઔ ફૃભભાું ભાત્ર ફે વમક્ક્ત જ સઈૂ ળઔે છે. ઔઈ 
એઔને ગયની ફશાય તફેરાભાું યાત પલતાલલી ડળે.’ વોથી શરેા 
એઔ વમક્ક્ત ફશાય સલૂા ખમ અને લઔીર તેભજ અન્મ વજ્જન 
અંદય ફૃભભાું સલૂા જતા યહ્યા. 

થડી પભપનટભાું જ દયલાજા ય ઠઔ ઠઔ થઈ. દયલાજાની 
ફશાય તે વમક્ક્ત ઊબ શત. તેણે ઔહ્ ું ઔે ફશાય એઔદભ ખ લ્રી જગ્મા 
છે  અને તેને કમાર ન શત ઔે ભ ુંડ ણ તફેરાભાું છે. તેથી ત્માું 
નશીં સઈૂ ળઔે. તેની આ વમથા વાુંબીને ફીજ વમક્ક્ત સલૂા ભાટે 
તૈમાય થમ. 

થડી લાય ફાદ દયલાજા ય પયી ઠઔ ઠઔ થઈ. ફશાય જય ું 
ત ફીજ વમક્ક્ત શત. તેણે ઔહ્ ું ઔે ફશાય ત ખામ અને ભ ુંડ ફને્ન છે. 

તેની વાથે તે ઔેલી યીતે સઈૂ ળઔે. તેથી તે ાછ આવમ છે. શલે 
લઔીરન લાય શત. લઔીર ફશાય સલૂા ભાટે ખમ. 

થડી પભપનટભાું દયલાજા ય લી ઠઔ ઠઔ થઈ. દયલાજ 
કરીને જય ું ત ફશાય ભ ુંડ અને ખામ શતાું.  

¤¤¤ 
એઔ ઔાયભાું ચાય એન્જીનીમવટ જઈ યહ્યા શતા. એઔ ભેઔેપનઔર 

એન્જીનીમય શત, ફીજ ઔેપભઔર એન્જીનીમય શત, એઔ ઈરેક્ટ્રીઔર 
એન્જીનીમય શત અને ચથ ઔમ્પય ટય એન્જીનીમય શત. અચાનઔ 
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ઔાયભાું ઔુંઈઔ ખડફડી થઈને તે યસ્તા ય ઉબી યશી ખઈ. 

‘ભને રાખે છે ઔે પસ્ટન ફુંધ થઈ ખમા શળે. આણે 
એન્જીન કરીને અંદય ફયેય ઔયવ ું ડળે.’ ભેઔેપનઔર એન્જીનીમયે 
ઔહ્ ું. 

‘ના ભને રાખે છે ઔે પર એરભાું ઔઈ કયાફી છે. આણને 
પર અર પવસ્ટભ ક્રીમય ઔયલી જઈએ.’ ઔેપભઔર એન્જીનીમયે ઔહ્ ું. 

‘ભાળ ું ભાનવ ું છે ઔે પરખભાું ગ્રાઉન્ડીંખ પ્રબ્રેભ છે. સ્ાઔટ ચેઔ 
ઔયીને પનણટમ રેલ જઈએ.’ ઈરેક્ટ્રીઔર એન્જીનીમયે ઔહ્ ું. 

છી ત્રણેએ ઔમ્પય ટય એન્જીનીમય વાભે જઈને છૂ ું: ‘તને 
શ ું રાખે છે?’ 

‘શભભભભ, ઔદાચ આણે વો પલિંડ ફુંધ ઔયીને ફશાય 
ઉતયીને પયી ાછા ઔાયભાું ફેવીએ ત ચા  થઈ જળે!’ ઔમ્પય ટય 
એન્જીપનમયે જલાફ આપમ. 

¤¤¤ 
એઔ ખાુંડાની શક્સ્ટરભાું ફહ  બીડ થઈ ખઈ શતી. 

ફદલવેને ફદલવે ખાુંડા લધતા જ જતા શતા. તેથી ડક્ટયે નક્કી 
ઔય ું ઔે જે થડ ણ વાજ થઈ ખમ શમ તેને ગયે ભઔરી દેલાભાું 
આલે. તેથી દયેઔ ખાુંડાને એઔ શરભાું એઔઠા ઔયલાભાું આવમા. 

તે શરભાું શરેેથી ફદલાર ય એઔ ભટ દયલાજ 
બચતયલાભાું આવમ શત. ડક્ટયે ઔહ્ ું ઔે જે ણ આ દયલાજ કરી 
દેળે તેને આઈસ્ક્રીભ આલાભાું આલળે. 

આટ ું વાુંબીને દયેઔ ખાુંડા તે ફદલાર ય ટટૂી ડયા. 
ફદલારભાું બરવટા ાડી ફદધા અને દયલાજા ય જે શને્ડર 
બચતયલાભાું આવય ું શત  ું તેને ણ અવુંખ્મ ઉઝઔડા ાડીને ભ ૂુંવી 
નાખ્ય ું. 

ડૉક્ટયને ગણ  દ ક થય ું ણ તેણે નજય ઔયી ત એઔ ખાુંડ 
ખ યળી ય ફેવીને જયથી શવી યહ્ય શત. તે ફીજા ખાુંડાને જઈ 
યહ્ય શત. 

ડૉક્ટયને થડી ફશિંભત આલી ઔે ચાર એઔ ત છે, જેને ગયે 
ભઔરી ળઔામ છે. તેની ાવે જઈને ડક્ટયે છૂ ું: ‘તભે ઔેભ દયલાજ 
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કરલાની ઔપળ નથી ઔયતા?’ 
ખાુંડ ભાુંડ શવલાન ું યઔીને ફલ્મ: ‘દયલાજ ઔેભ ખ રળે, 

ચાલી ત ભાયી ાવે છે!’  
¤¤¤ 

પ  ાવે આલીને ફાફાએ છૂ ું: ‘ફેટા, ભને જણાલીળ ઔે 
સ્ટ ફપવ ઔઈ ફાજ   છે?’ 

પ : ‘ફાફા, અશીંમાથી વીધા જળ ત આખ રાર ભઔાન 
આલળે. ત્માુંથી ડાફી ફાજ ના યસ્તા ય વીધા જળ ત વાભે જ 
સ્ટ ઑફપવ છે.’' 

ફાફાએ પ ન આબાય ભાન્મ અને ઔહ્ ું: ’ફેટા, હ ું ફહ  
ભટ ફાફા છું. ક્યાયેઔ ભાયા આશ્રભભાું આલજે, હ ું તને સ્લખટન 
યસ્ત દેકાડીળ!’ 

આ વાુંબીને પ એ ઔહ્ : ‘જાલ જાલ ફાફા, યશલેા દ. 
સ્ટ ફપવન યસ્ત ત કફય નથી, સ્લખટન શ ું દેકાડળ!’ 

¤¤¤ 

ખખડ રાર રાુંફી ટ્રી ઔયીને ાછ આવમ ત યેલ્લે સ્ટેળન 
ય તેન નઔય ફફ  ભી ખમ. ત્માયફાદ ખખડ રાર અને ફફ  
લર્ચચે નીચે પ્રભાણેની લાતચીત થઈ. 

‘ત ફફ , હ ું ફશાય શત ત્માું સ ધી અશીંમા ઔેભ યહ્ ું? ઔાુંઈ 
થય  ત નથી ને?’ 

‘ના વય, ઔશલેા જેવ  ઔુંઈ કાવ નથી. ફધ ું ફયાફય છે.’ 
‘અયે ફર ને માય. હ ું ભફશનાથી ફશાય શત. ચક્કવ ઔુંઈઔ 

ત ભાયી ખેયશાજયીભાું થય ું જ શમ.’ 
‘લેર, કાવ નશીં ણ તભાય કતૂય ભયી ખમ છે.’ 
‘ભાય કતૂય ભાયી ખમ? ઔેવ ું પલબચત્ર ઔશલેામ! એ ત શજ  

એટર ભટ ણ નશત થમ. ણ તે ભમો ઔેલી યીતે?’ 
‘ડક્ટયે ઔહ્ ું ઔે તેણે વડે ું ભાુંવ કાઈ રીધ ું શત  ું.’ 
‘વડે ું ભાુંવ? આણે ક્યાયથી કતૂયાને વડે ું ભાુંવ દેલા 
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રાગ્મા?’ 
‘એ ગડાન ું ભાુંવ શત  ું. અને જ્માયથી તફેર વખી ખમ છે, 

ત્માયથી તે ત્માું જ ડય યશતે શત.’ 
‘શ ેબખલાન! તફેર વગ્મ? ઔેલી યીતે?’ 
‘આણા ગયભાુંથી એઔ વખત ઔરવ ઊડીને ડય 

એટરે, વય.’ 
‘ગયભાુંથી? શ ું ગય ણ વખી ખય ું? ઔેલી યીતે?’ 
‘લેર વય, અભને રાખે છે ઔે ઔઈએ ભીણફતી વખાલી 

શતી.’ 
‘શ, ઊબ યશ.ે આણે ક્યાયેમ ભીણફતીન ઉમખ 

ઔયતા જ નથી. ત છી ભીણફતી આલી ક્યાુંથી?’ 
‘તે પલપધ ભાટે રાલલાભાું આલી શતી, વય.’ 
‘પલપધ ભાટે? ઔની પલધી ભાટે?’ 
‘તભાયાું ભમ્ભીની વય. તે ત  યુંત જ ગ જયી ખમાું શતાું.’ 
‘શ ેબખલાન, ભાયાું ભમ્ભી ગ જયી ખમાું છે. ભઔાન ફી ખય  

અને ભાય કૂતય ણ ખમ. ણ ભાયી ભા ગ જયી ઔેલી યીતે ખમાું?’ 
‘તે આગાતના રીધે ભમાું શળે, વય.’ 
‘આગાત?’ 
‘શા વય, આગાત. જ્માયે તભાયી ત્ની તભાયા ખમાના ફીજા 

ફદલવ ે જ ભલારી વાથે બાખી ખઈ ત્માયે. ણ તે પવલામ ફધ ું 
ફયાફય છે.’  

¤¤¤ 
એઔ સ ય સ્ટયભાું વેલ્વભેનની એઔ ગ્રાશઔ વાથે તઔયાય 

થઈ ખઈ. 

જ્માયે સ્ટયના ભાબરઔને આ લાતની કફય ડી ત 
વેલ્વભેનને કકડાલી નાખ્મ અને ઔહ્ : ‘મકૂટ, તને કમાર છે, 

વન્ટાજી આણા જૂના અને ભટા ગ્રાશઔ છે. શલે તેભની ભાપી ભાખ.’ 
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વેલ્વભેને વન્ટાને પન રખાડય: ‘શર, વન્ટા જી ફરે છે?’ 
વન્ટા: ‘શા, વન્ટા ફ  છું.’ 
''વેલ્વભેન: ‘વય, હ ું સ યસ્ટયન વેલ્વભેન ફરી યહ્ય છું.’ 
વન્ટા: ‘શાું ફર, શ ું લાત છે.’  
વેલ્વભેન: ‘ઔારે ભેં તભને ઔહ્ ું શત  ું ને ઔે બાડભાું જાલ.’  
વન્ટા: ‘શા, ત?’ 
વેલ્વભેન: ‘શલે ત્માું ન જતા!’  

¤¤¤ 
એઔ લકત ઐમયને અચાનઔ વામન્વ ઔન્પયન્વભાું ફ્રાન્વ 

જલાન ું થય ું. ય યભાું એઔ વાથે વાત ઔન્પયન્વ શતી એટરે ફે 
ભફશનાન વભમ રાખે તેલ શત. ણ ફબફતાને એઔરા મઔૂી 
જલાભાું તેને જેઠારારન ું જકભ રાગ્ય ું. એઔરી ફીજે ક્યાુંમ ભઔરી 
ળઔે તેભ ણ ન શત  ું. તેથી તેણે ફબફતાને એઔ ફૃભભાું ફુંધ ઔયી 
દીધી અને ફશાય તાફૄું ભાયી દીધ ું.  

ફબફતા ફશાય નીઔે ત જેઠારાર ઊંચ નીચ થામ ને! 
શલે આ ચાલી વોથી બયવાાત્ર બીડે ને વોંલાન ું નક્કી ઔય ું. ણ 
બીડે ફયલાય તેભના ખાભડે ખમ શત એટરે છી તેણે ચાલી 
અબ્દ રના ખલ્રા ાવે ઊબેરા તાયઔ ભશતેાને આી. 

‘ભશતેા વાશફે,’ ઐમયે ઔહ્ ું: ‘હ ું ફશાય જાઉં છું. 10 ફદલવ 
છી જેઠારાર ણ અભદાલાદ જલાન છે. એટરે 10 ફદલવ છી 
તભે ફૃભભાુંથી ફબફતાને આઝાદ ઔયી દેજ. પરીઝ. શલે હ ું જાઉ છું. 
10 ફદલવ શરેાું દયલાજ કરતા નશીં. ભને તભાયા ય પલશ્વાવ છે 
ઔે તભે દખ નશીં આ.’ 

ઐમય ત્માુંથી જત યહ્ય. તેની વાભેથી જેઠારાર આલત 
શત. તેણે ઐમયને ચારત જમ એટરે ભશતેા વાશફેને છૂ ું: ‘શ ું 
ઔશતે શત, ઐમય, અને આ ચાલી ળેની છે?’ 

શરેાું ત ભશતેાએ ના ાડી ઔાયણ ઔે ઐમયે તેના ય 
પલશ્વાવ મકૂ્ય શત. ણ જેઠારારના યભ પભત્ર શલાથી લાત 
જણાલી દીધી. શરેા ત ઐમય ય ગ સ્વ આવમ ણ ફયક્સ્થપત 
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વભજીને જેઠારાર ત ખ ળીથી નાચી ઊઠય. તેણે ચાલી છીનલીને 
ઐમયના ગયે દટ મઔૂી. ફે પભપનટભાું જેઠારાર ઢીરા ભઢે ાછ 
આવમ અને ગ સ્વે થઈને ઐમય ાછ દડય. શજ  ઐમય ફવસ્ટેન્ડ 
સ ધી શોંર્ચમ શત ત્માું જેઠાએ યાડ ાડીને ઔહ્ ું: ‘દખાફાજ ઐમય, 
ત  ું ભશતેા વાશફેને કટી ચાલી આીને જામ છે. આનાથી ત તાફૄું 
જ નથી ખ રત  ું!’  

¤¤¤ 
પ  ફવભાું તેની ાવેની વીટ ય ફેઠેરી એઔ સ ુંદય 

છઔયીને જઈ યહ્ય શત. 
થડી લાય છી તેણે એઔ ેયભાું 'I Love You. do you 

love me?'  રકીને છઔયીને ઔાખ આપમ. 
છઔયીએ ઔાખ લાુંચીને ના ાડી અને તે ઔાખ પ ને 

ાછ આી દીધ. 
થડી લાય પનયાળ થઈને તેણે આ ેય આખ ફેઠેરી 

અન્મ એઔ છઔયીને આપમ ત તે છઔયીએ શા ાડી. 
આ સ્ટયીન વાય તભે પલચાય છ એલ બફરક ર નથી. 
‘વાય છે, ઔાખ ને ફયય ઝ ઔયી ળઔામ છે. ેય ફચાલ. 

ધયતી ફચાલ.’  
¤¤¤ 

એઔ દાદા-દાદીને તેભના જલાનીના ફદલવ અચાનઔ માદ 
આવમા. 

તેભણે પલચાય ટ ઔે તે લી એઔ લકત પયીથી દફયમા ફઔનાયે 
ભળે જ્માું તે રગ્ન શરેા વોથી શરેી લકત ભળ્માું શતાું. 

દાદા ત વોથી શરેા લશરેા ઊઠીને દફયમા ફઔનાયે ગ રાફ 
રઈને શોંચી ખમા, ણ દાદી આલી નશીં. ફહ  રાુંફા વભમ સ ધી 
યાશ જઈને દાદા ગ સ્વાભાું ગયે શોંર્ચમા અને દાદીને ઔહ્ ું: ‘ત ું ઔેભ 
આલી નશીં, હ ું ક્યાયન યાશ જત શત?’ 

દાદીએ ળયભાઈને જલાફ આપમ: ‘ભમ્ભીએ ગયભાુંથી 
નીઔલા જ ન દીધી.’  
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¤¤¤ 
ત્નીએ પતને છૂ ું: „જ હ ું કલાઈ જઈળ ત તભે શ ું 

ઔયળ?‟  
પત: „હ ું છાાુંભાું જાશયેાત આીળ ઔે જ્માું યશ ખ ળ યશ.‟  

¤¤¤ 
ત્ની: „શરેાું ભાયી ફપખય ેપવીની ળીળી જેલી શતી.‟ 
પત: „અયે એ ત આજે ણ છે.‟  
ત્ની: „વાચે!‟ 
પત: „શા શરેાું એ 300 ભીરીની ળીળી શતી શલે 2 રીટયની 

છે.‟  

¤¤¤ 
ત્ની પતને: „આજે કફય છે શ ું થય ું હ ું ટાલેરભાું શતી 

અને વવયાજી આલી ખમા.‟  
„છી તભે શ ું  ઔય ું?‟ 

„જે દયયજ ઔળ ું છું.‟ 
„ભેં ટાલેરને કરી ઘ ૂુંગટ ફનાલી રીધ. એટરા વુંસ્ઔાય ત 

ભાયાભાું ણ છે ને!‟  
¤¤¤ 

વુંતા: „ત ું ભાયા કૂતયાથી ડયીળ નશીં. તને ેરી જૂની ઔશલેત 
કફય છે "બવતાું કૂતયાું ઔયડતાું નથી."  

ફુંતા: „શા, ભને ત માદ છે ણ શ ું તાય કૂતય આ ઔશલેત 
જાણે છે?‟  

¤¤¤ 
વતા, (ફુંતાને): „તને જ્માયે ઠુંડી રાખે છે ત્માયે ત  ું શ ું ઔયે 

છે?‟  
ફુંતા: „હ ું ફશટયની ાવે ફેવી જઉં છું.‟  
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સુંતા: „ત ણ તાયી ઠુંડી ન બાખે ત?‟  
ફુંતા: „છી હ ું ફશટય ચા  ઔયી દઉં છું.‟ 

¤¤¤ 
સુંતા ટફૂરાઈટની નીચે ખ લ્રા ભઢાએ ઊબ શત.  
„ફુંતા: „ત ું ટ ફ રાઈટ વાભ ેતાઔીને ઔેભ ઊબ છે?‟ 
વુંતા: „ભન ેડૉક્ટયે શભણાું રાઈટ કાલાન ું ઔહ્ ું છે.‟ 

¤¤¤ 
વુંતા 25 ભાની બફન્લ્ડિંખની છત ય જઈ ઊબ શત ત્માયે 

પન આવમ: „વુંતાજી, તભાયી ત્ની ભયી ખઈ છે.‟ 
વુંતાએ દ :કી થઈને ત્માુંથી જ ક દઔ ભાયી દીધ. ઉયથી 

નીચે ડતાું લર્ચચે જ તેને માદ આવય ું ઔે શજ  ત તે યણ્મ જ 
ક્યાું છે? 

¤¤¤ 
યભેળ: „અયે હ ું ત યેળાન થઈ ખમ છું.‟ 
સ યેળ: „ઔેભ?‟ 

 યભેળ: „ભાયી ત્નીની ભેઔન કચટ ભાયાથી વશન થત 
નથી અને ભેઔઅ લખયની ત્ની ણ વશન થતી નથી.‟ 

¤¤¤ 
શરે ખપીદાવ: 'ભાયા દાદા તુંખ એટરે ઊંચે સ ધી 

ચઢાલતા શતા ઔે એભન તુંખ ઔઈને દેકાત જ નફશ.' 
ફીજ: ' ણ, ભાયા દાદા ત શલા જમાયે ઉત્તય ફદળાભાું લાતી 

શમ ત્માયે એ દબક્ષણ ફદળાભાું તુંખ ચઢાલી ફતાલતા.' 
ત્રીજ ખપીદાવ: 'એભાું શ ું! ભાયા દાદા ત લખય દયીએ 

ઔરાઔ સ ધી તુંખ ચઢાલતા શતા.‟  
¤¤¤ 

પત પન ય લાત ઔયી યહ્ય શત  
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ત્ની: „ઔન પન છે?‟ 
પત: „ફશનેન.‟  
ત્ની: „ત આટરી ધીયે ધીયે લાત ઔેભ ઔય છ?‟ 
પત: „તાયી ફશનેન છે એટરા ભાટે.‟ 

¤¤¤ 
એઔ છઔયીએ તેના ફમફે્રન્ડને છૂ ું: „જ હ ું તાયી વાથે 

રગ્ન ઔળ ું ત ત  ું પવખયેટ ીલાન ું છડી દઈળ?' 
ફમફે્રન્ડ: 'શા.‟  
'ળયાફ?‟ 

'શા એ ણ છડી દઈળ.'  

'તાયા દસ્તાયની વુંખત?‟ 

'છડી દઈળ.' 

'એ પવલામ ફીજ ું શ ું છડી દઈળ?' 

'રગ્ન ઔયલાન ઈયાદ.' 
¤¤¤ 

„આજે છડ-ઝાડને ફયાફય ાણી ાય ું શત  ું ને?‟ ળેઠે ભાીને 
છૂ ું. 

„ના જી ળેઠ, આજે લયવાદ શત તેથી ાણી ાય ું નથી.‟  
„ઔેલ મયૂક છે? લયવાદ શત ત છત્રી ઢીને ણ ાણી 

ાવ ું જ જઈએ ને?‟  

¤¤¤ 
ડૉક્ટય: „ભને સ્લખટભાું જલા દ, ભેં ધયતી ય ગણા રઔની 

વાયલાય ઔયી છે.‟  
ચઔીદાય: „ચર નયઔભાું જા ત્માું ફધાના ઈરાજ ઔયજે.‟  
લઔીર: „ભને સ્લખટભાું જલા દ ભેં રઔને ન્મામ અાવમ 

છે.‟  
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ચઔીદાય: „જા અને નયઔભાું પલલાદની તાલટ ઔયજે.‟ 
એઔ ભાણવ: „બાઈ, હ ું યણેર છું જ્માું ઔશળે ત્માું યશલેા 

તૈમાય છું.‟  
ચઔીદાય (આંસ  ોંછીને ): „શ ું  યડાલીળ? જા સ્લખટભાું થડા 

ફદલવ ળાુંપતથી યશજેે.‟  

¤¤¤ 
એઔ રીવ ઈંસ્ેઔટયના ગયભાું ચયી થઈ  
ઈંસ્ેઔટયની ત્ની: „ઊઠ આણા ગયભાું ચયી થઈ છે.‟  
રીવ ઈંસ્ેઔટય: „અત્માયે હ ું ડલટૂી ય  નથી.‟  

¤¤¤ 
એઔ ફદલવ વુંતાએ તેની બાબીને ફહ  ભાય ભામો. બભૂની 

આલાજ વાુંબી ાડળી છૂલા રાગ્માું ઔેભ એટ ું ભાય છ 
બાબીને?‟  

વુંતા: „ગ સ્વાભાું અયે, એ આક ફદલવ ચયીથી ભાયા પભત્ર 
વાથે લાત ઔયે છે.‟  

„તભને ઔેભ કફય ડી?‟  
‘જ્માયે ભેં ભાયા પભત્રને છૂ ું ઔની વાથે લાત ઔય છ? 

ફધા એઔ જ જલાફ આે છે, તાયી બાબી વાથે.‟ 
¤¤¤ 

એઔ નલય ખર શત  ું. ફને્ન એઔરાું જ યશતેાું શતાું.  
એઔ ફદલવ ત્નીએ તાના પતના શાથની ફનાલેરી 

યવઈની તાયીપ ઔયતાું ઔહ્ ું: „શ્માભ, તભને યાુંધતાું ત કયેકય વયવ 
આલડે છે ઔની ાવેથી ળીખ્મા?‟  

„ભાયા ફા  ાવેથી.‟   
¤¤¤ 

એઔ લાય ઔટટભાું ઔેવ ચારત શત. ઔેવની સ નલણી ળફૃ થઈ 
ત લઔીર ઊઠય અને જજને ઔહ્ ું: 'ભામ રાડટ, ઔાનનૂની ચડીના 
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ેજ નું. 15 અન વાય ભાયા મ લલ્ક્ક્રને ફાઈજજત ફયી ઔયી દેલ 
જઈએ.‟ 

જજ: „ચડી આ. જજે ેજ નું.15 કલ્ય ું ત એભાું 
1000ની 10 નટ શતી. જજ મ સ્ક યાઈને: „વાળ ું એલા 2 વબતૂ ફીજા 
રાલ.‟ 

¤¤¤ 
ફફરીને તેની વાસ  ઔઔડી ફાઈએ છૂ ું: ‘ભાની રે ઔે ત  ું 

રુંખ ય ફેઠી શ અને હ ું ણ એ રુંખ ય આલીને ફેવી જાઉં 
ત ત  ું શ ું ઔયીળ?’ 

ફફરી: ‘ભમ્ભીજી, હ ું ઊબી થઈને વપા ય ફેવી જઈળ.’ 
ઔઔડી: ‘જ હ ું ત્માુંથી ઊઠી ને વપા ય આલી જાઉ ત?’ 
ફફરી: ‘ત હ ું નીચે ચટાઈ ાથયીને તેના ય ફેવી 

જઈળ.’ 
ઔઔડી: ‘જ હ ું ણ ચટાઈ ય આલીને ફેવી જાઉ ત શ ું 

ઔયીળ?’ 
ફફરી: ‘ત હ ું જભીન ય ફેવી જઈળ.’ 
ઔઔડી: ‘જ હ ું ણ જભીન ય ફેવી જાઉં ત?’ 
ફફરી: ‘ત હ ું જભીનભાું કાડ ઔયીને ફેવી જઈળ.’ 
ઔઔડી: ‘જ હ ું ણ એ કાડાભાું આલીને ફેવી જાઉ ત શ ું 

ઔયીળ?’ 
ફફરી: ‘ત હ ું ઉયથી ભાટી નાકી દઈળ.’  

¤¤¤ 
છઔયીએ છઔયાને છૂ , ''તાયી ાવે ઔય ું રેટ છે?'' 

છઔય: "ડેરન ું જેભાું I7 પ્રવેવય 2.2 ખીખાશટૌટઝ સ્ીડ, 4 

જીફી યેભ, ગ્રાફપક્વ ઔાડટ અને લાઈપાઈ ણ છે. ફીજાું પીચવટ ણ 
ગણાું છે. તાયી ાવે ઔય ું રેટ છે?’’ 

છઔયી: "પિંઔ ઔરયલાફૄું. કફય છે, તેભાું નેટ ચારે છે, અને 
ેનડ્રાઈલ ણ નાકી ળઔામ છે!''  
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¤¤¤ 
બફર ક્રીન્ટન, જ્મર્જ બ ળ અને જ્મર્જ લપળિંગ્ટન એઔ 

ડફૂતા જશાજભાું વાથે શતા.ચાયેઔય અપયાતપયી શતી અને રઔ 
આભતેભ જીલ ફચાલલા ભાટે દડતા શતા. 

જ્માયે ફટ ડફૂી યશી શતી ત્માયે જ્મર્જ લપળિંગ્ટને શીય 
તયીઔે ઔહ્ ું: 'ભફશરાને ફચાલ!' 

આ વાુંબીને જ્મર્જ બ ળે ઔહ્ ું: 'ભફશરાને પ્રેભ ઔય.' 
બફર ક્રીન્ટને ઔહ્ ું: 'શ ું આણી ાવે ટાઈભ છે?'  

¤¤¤ 
જેઠારાર ગયે આવમ. પીટનેવ ટે્રપનિંખના રીધે તેને ડામેટીંખ 

ઔયવ ું ડત  ું શત  ું. ણ એલી ઔઔડીને ભકૂ રાખી શતી ઔે તેનાથી 
યશલેાત  ું ન શત  ું. ચુંઔચાચા ફશાય ખમા શતા તેથી તેણે તે જ 
ગયભાુંથી જભલાન ું બેગ ું ઔયીને કાલા ફેવી ખમ. થડી લાયભાું દમા 
ત્માું આલી ખઈ. તેણે જય  ત જેઠારાર ફને તેટ ું જલ્દી કાઈ યહ્ય 
શત. દમાએ ચોંઔીને ઔહ્ ું: 'અયે ટ ના પા, વાુંબ ત તભે આ…' 

જેઠાએ અધલર્ચચે અટઔાલીને ઔહ્ ું: 'દમા, જભતી લકતે લાત 
ન ઔયામ. ભને શરેાું જભલાન ું તાલલા દે.' 

દમા: 'ણ વાુંબ ત તભે.. જે.' 

જેઠારાર (ગ સ્વાભાું): 'તને ઔીધ ું ને ચાુંરી, ભને જભલા દે. 
લર્ચચે ના ફર. કફય નથી ડતી? નનવેન્વ.' 

દમા ચૂ થઈ ખઈ. જેઠારારે દભ રખાલીને બજન ળૂ ું 
ઔય ું અને ેટ ય પનયાુંતન શાથ પેયલતાું ઔહ્ ું: 'શાળ..ભજા આલી 
ખઈ. શલે ફર ભાયી યાણી, શ ું ઔશતેી શતી ત  ું?' 

દમા: 'હ ું ત ઔશતેી શતી ઔે તભાયી દાભાું જીલડ ું શત  ું!'  
¤¤¤ 

ત્ની: ‘તભે ભન ેફખીચાભાું ભદદ ઔયળ?’ 
પત: ‘તને શ ું રાખે છે. હ ું ભાી છું?’ 
ત્ની: ‘દયલાજાન શને્ડર ફયેય ઔયી આળ?’ 
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પત: ‘તને શ ું રાખે છે. હ ું ઔાયેન્ટય છું?’ 
વાુંજે જ્માયે પત ઔાભ તાલીને ગયે આવમ ત દયેઔ લસ્ત   

ઠીઔ થઈ ખઈ શતી. 
પત: ‘આ ફધ ું ઔણે ઔય ું?’ 
ત્ની: ‘આણા ાડળીએ. આ ઔાભ ઔયલા તેણે ભને ફે 

ચઈવ આી શતી. ઔાું ત હ ું તેને ફખટય આ ું અથલા એઔ ફઔવ 
આ ું.’ 

પત: ‘ભને કાતયી છે, તેં ફખટય આપય ું શળે.’ 
ત્ની: તભને શ ું રાખે છે! શ ું હ ું ભેઔડનાલ્્વ છું?’  

¤¤¤ 
પ  ઈન્ડીમન આભીભાું જડાઈ ખમ. શજ  ફીજા ફદલવે 

તેણે ઔભાન્ડીંખ ફપવય ાવે જઈને ઔહ્  ઔે તેને 3 ફદલવની યજા 
જઈએ છે. આ વાુંબીને ઔભાન્ડીંખ ફપવયે ઔહ્ ું: 'તાળ ું ચવઔી ખય  
છે? શજ  ઔારે ત આભી જઈન ઔયી છે, અને 3 ફદલવન ાવ 
જઈએ છે?'' ફપવયે આખ ચરાવય ું: ''શરેાું ત તાયે ઔઈ 
ફશાદ યીન ું ઔાભ ઔયીને તાયી ક ફનાલલી ડળે, વભજ્મ?' 

આટ ું વાુંબીને પ  ત્માુંથી ચાલ્મ ખમ.  અને ફીજા 
ફદલવે ાફઔસ્તાનની ટેન્ઔ રઈને આવમ. આ જઈને ઔભાન્ડીંખ 
ફપવય ખફૂ ખ ળ થમ અને ઔહ્ ું: 'લાશ પ , ખફૂ વયવ! ણ આ 
ટેન્ઔ ત   ઔઈ યીતે રઈ આવમ?' 

પ એ ઔહ્ ું: 'હ ું ટેન્ઔભાું ફેવીને ફડટય ય ખમ. ત્માું એઔ 
ાફઔસ્તાની ટેન્ઔભાું જલાન આંટા ભાયત શત. ભેં વપેદ ઝુંડ ઊંચ 
ઔમો ત તેણે ણ વપેદ ઝુંડ ઊંચ ઔમો. અભે ટેન્ઔને એઔફીજાની 
નજીઔ રઈ આવમા અને ભેં ાફઔસ્તાનીને છૂ ું. તેને ણ 3 

ફદલવન ાવ જઈત શત. એટરે અભે ટેન્ઔ એક્વચેન્જ ઔયી રીધી.'  
¤¤¤ 

ળા ભાટે ભફશરા જાશયેકફય જેલી શમ છે? ઔાયણ ઔે તે 
જે ઔશ ેતે ભાની ળઔામ તેવ ું શત  ું નથી!  

¤¤¤ 
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ફે નાના છઔયા એઔ પ્રાણીવુંગ્રશારમભાું બેખા થઈ ખમા. 
શજ  સ્ક ર જલાની તેભની ળફૃઆત થઈ શતી. એઔ છઔયાએ ઔહ્ : 
'ભાળ ું નાભ ડફ  છે. તાળ ું શ ું નાભ છે?' 

'છખન.' ફીજાએ જલાફ આપમ.  
'ભાયા પા અઔાઉન્ટન્ટ છે. તાયા પા શ ું ઔયે છે?' 

ડફ એ છૂ ું. 
'ભાયા પા લઔીર છે.' છખને ઔહ્ ું.  
'પ્રભાબણઔ છે?' ડબ રએ છૂ ું. 
'એ શ ું શમ?' છખને આશ્વમટ વાથે છૂ ું.  

¤¤¤ 
મભયાજા ફહ  યેળાન છે. ધયતી ય પલઝીટભાું ખમા, ત્માું 

ઔઈઔે તેભન ાડ ચયી રીધ. શલે ધ ુંઆ ુંઆ થમા છે. તેભના 
નજીઔના વરાશઔાય ણ ગણી લકત વભજાલી ચકૂ્યા ઔે 'ભશાયાજ 
શલે ઘ ભલાન  ફુંધ ઔય. ઉંભય થઈ ખઈ છે. ઔાભ ઔયલા ભાટે મભદૂત 
ત છે જ ને.' 

ણ થૃ્લી ય ભાણવની વુંખતભાું તેભને ટીએ ડીએ ન 
એલ ચસ્ઔ રાગ્મ ઔે દય આખરા ફદલવે તે પલઝીટભાું નીઔી 
જામ! કેય, મભરઔભાું અપયા તપયીન આરભ છે. દયેઔ મભદૂત 
ાડાની ળધભાું રાખી ખમા છે. છેલ્રા ત્રણ ફદલવથી મભદૂતએ 
ફીજ ું ઔઈ ઔાભ જ નથી ઔય ટ! તેના રીધે ધયતી ય ફેરેન્વ ઔુંઈઔ 
ફખડી ખય ું છે.  

આ ક્સ્થપતથી પ્રભ ના ચશયેા ય બચિંતા દેકામ તે સ્લાબાપલઔ 
છે. ઈન્ટયનર ઔમ્ય પનઔેળનની ભદદથી મભયાજાને ણ ભેવેજ ભી 
ખમ છે ઔે આ ક્સ્થપત ઠીઔ નથી, વભજી ર. આ ભેવેજથી મભયાજા 
ણ ફુુંપાડા ભાયલા રાગ્મા છે. કયેકય પલઔટ વભસ્મા છે. છેલટે આ 
વભસ્માન પનલેડ રાલલા ભાટે મભરઔના એઔ પવપનમય 
અપધઔાયીની વુંદખી ઔયલાભાું આલી. અપધઔાયી વીધ બચત્રગ પત 
ાવે ખમ અને છૂ ું: 'વાશફેશ્રી, બાયતના ઔઈ રીવલાાન 
ભાભર શારભાું છે તભાયી ાવે?' 

બચત્રગ પત: 'શા. ાુંચ ફદલવ શરેા એઔ રીવ લાાની 

http://www.divyabhaskar.co.in/trending-topics/sony%20/
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પાઈર આલી ત છે. ણ તેના ફશવાફની થડી પભાટરીટી ફાઔી છે. 

આભ ત ફશવાફ શ ું ઔયલ, ફધી કફય ત છે જ.' આટરી લાતચીત 
છી તે અપધઔાયી તે રીવલાાને ભળ્મ અને વભસ્માન ું લણટન 
ઔય ટ. 

'અયે એભાું શ ું ભટી લાત છે.' રીવલા એઔદભ 
આત્ભપલશ્વાવ વાથે ફલ્મ. 'ધયતી ય એઔ ભુંત્રીની બેંવ આલી યીતે 
જ ગ ભ થઈ શતી, ત અભાયા ભાણવ એ જ ળધી આી શતી. ણ 
આ ઔાભ ભાટે ભાયી એઔ ળયત છે. ભાયા નઔટભાું જલાના ચાન્વ ફન્મા 
છે, તભાયે ભાયા ભાટે સ્લખટની વમલસ્થા ઔયલી ડળે.' 

અપધઔાયી એ નવઔયા ફુરાવમા, ણ ભયતા ક્યા ન ઔયતા. 
લાત ભાનલી ડી. શલે ળફૃ થય ું 'ાડા વચટ પભળન'. તે રીવલા 
અને એઔ મભદૂત ધયતી ય ઊતમાટ અને એઔ દૂધલાાના તફેરા 
ય શોંચી ખમા. 

'આભાુંથી ઔઈ ણ ાડ વુંદ ઔયી ર.' રીવ લાાએ 
મભદૂતને ઔહ્ . 

'ણ આભાુંથી એઔેમ ાડ વાશફેન નથી.' મભદૂતે ઔહ્ ું. 
'ત અભે ફનાલી દઈશ ું ને. અભે છીએ ળેના ભાટે બાઈ?' 

રીવલાાએ ઔહ્ ું. 
છેલટે થડા લાદ પલલાદ છી મભદૂત ાડાને રઈને 

મભરઔ શોંર્ચમ. મભયાજના ભશરેભાું શોંર્ચમા તે શરેાું  તફેરાન ું 
ાુંચ રીટય દૂધ શરેાુંથી તેના ગયે શોંચાડી આવમ શત. મભદૂત 
ણ શલે જ્ઞાની થઈ ખમ છે. શલે છે ક્રાઈભેક્વ. 

ાડાને જઈને મભયાજાએ તેને ખે રખાડી દીધ. ાડ 
ણ શક્ક ફક્ક થઈ ખમ ઔે આ પળિંખડા લા બાઈ ઔણ છે જે ખે 
ડય છે! મભયાજ ણ જાણે છે ઔે આ તેન ાડ નથી. ણ ઉયથી 
બાયે દફાણના રીધે તેભને આ ાડાને તાન જ ભાની રીધ. 
મભરઔભાું વમલસ્થા ટે્રઔ ય આલી યશી છે. પ્રભ  ખ ળ છે.  

¤¤¤ 
એઔ ફદલવ અભદાલાદ રીવ શડેક્લાટટયભાું પન ની યીંખ 

લાખે છે, 
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'શરે, હ ું ભાયા ાડળી પલળે લાત ઔયલા ભાગ ું છું. તેન ું નાભ 
યફડરાર છે. તે ગયના ફખીચા ાવે ડ્રગ્વ છાલીને યાકે છે.' 

'પન ઔયલા ફદર આન આબાય.' યેટયે પ્રાથપભઔ 
પલખત છૂીને પન મઔૂી દીધ. 

તયત જ રીવની ટ ઔડી તૈમાય થઈ ખઈ અને ભાફશતી 
પ્રભાણે યફડરારના ગયે શોંચી. તે ત્માું ન શત. ત્માયે ફખીચાની 
ાછ કદઔાભ ળફૃ ઔયી દીધ ું. આજ ફાજ નાું ઝાડી ઝાુંકયાું ણ 
કદી નાખ્માું. રખાતાય તે કદતા ખમા ણ છેલટે ઔુંઈ ભળ્ય ું 
નશીં. ડીવીીએ એઔ ીઆઈને આખની ઔામટલાશી ભાટે ચક્કવ 
યશલેાન ું જણાલીને ત્માુંથી રીવ ટીભ ચારી ખઈ. 

વાુંજે યફડરારના ગયે પન ની ફયિંખ લાખે છે: 'શ ું 
રીવલાા આવમા શતા?' વાભી ફાજ થી ઔઈ છેૂ છે. 

'શા.' યફડરારે ઉત્તેજજત થઈને જલાફ આપમ. 
'શ ું ાછ ફધ ું કદઔાભ ઔય ું તેભણે?' લી પ્રશ્ન છૂામ. 
'શા.'યફડરારે જલાફ આપમ. 
'ફહ  વયવ! શલે તાય લાય. તાયે ણ ાછ વાપવપાઈ 

ઔયાલી ને ફખીચ ફનાલલ છે ને!'  

¤¤¤ 

એઔ લાય એઔ છઔયીએ તાના ફામફ્રેંડને પન ઔમો. પન 
ફામફ્રેંડના બત્રીજાએ ઉાડય  છઔયીએ ઔહ્ ું: ‘ફેટા, અંઔરને પન 
આ.’  

‘ફુંટી, હ ું તભાળ ું શ ું નાભ ઔહ ું?’  
છઔયી: ‘એભને ઔશજે એભની જાને ભનન પન છે.’  
ફુંટી: ‘ણ એભના ય ત તભાયા નાભની જ્ગ્માએ આઈટભ 

નું. 3 રખ્ય ું છે.’  
¤¤¤ 

એઔ ભફશરા ડૉઔટય ાવે ખઈ.  
ાછી આલીને એણે પતને ઔહ્ ું: ‘ડૉઔટયે ભને શલાભાન 
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ફદરલા ભાટે ઊટી ઔે ભનારી જલાન ું ઔહ્ ું છે. આણે ક્યાું જઈશ ું?’ 
પત: ‘ફીજા ડૉઔટય ાવે.’ 

¤¤¤ 

ભન બાઈ(શટરભાું, (લેટયને ફરાલી): ‘ત  ું ભાળ ું સૂ ચાક.’ 
લેટય: ‘ના વાશફે, એવ ું અભે ના ઔયી ળઔીએ.’ 
ભન બાઈ: ‘ના આજે તાયે ચાકવ ું જ ડળે.’ 
લેટય: ‘ઔેભ વાશફે, સૂભાું ઔઈ પ્રબ્રેભ છે?’  
ભન બાઈ: ‘ભાયે ઔઈ જ વાુંબવ ું નથી ત  ું ફવ સૂ ચાક.’ 
લેટય: ‘ ઔે ચભચી ઔમાું છે?’ 
ભન બાઈ: ‘શા, શલે એ જ ત કય વલાર છે’ 

¤¤¤ 
બચત્રગ પત: „ફર, આજઔાર આણ ટાયખેટ ઔેભ યૂ નથી 

થત?‟ 
મભયાજ: „ક્યાુંથી યૂ થામ જમાું સ ધી આણ ાડ ત્માું 

શોંચે ત્માું સ ધીભાું ત 108 આલી જામ છે.‟ 

¤¤¤ 
ફાબ બાઈને આયેળન ભાટે . ટી.ભાું રઈ જલાભાું આવમા. 
તેભની નજય ત્માું યાકેરા એઔ તાજા ગ રાફના શાય ય 

ડી .  
તેભણે નવટને છૂય ું: „આ શાય ઔેભ યાખ્મા છે?‟  
નવટએ ઔહ્ ું: „જ તભાળ ું આયેળન વપ યશળેે ત ડૉક્ટય 

ભાટે, નશીંતય તભાયે ભાટે.‟ 

¤¤¤ 
ટીચયે લખટભાું ફધા પલદ્યાથીને ક્રીઔેટ ભેચ ય પનફુંધ 

રકલાન ું ઔહ્ ું. 
ભખન પવલામ ફધા પનફુંધ રકલાભાું વમસ્ત થઈ ખમા.  
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ભખને નટબ ઔભાું રખ્ય ું: ‘લયવાદને ઔાયણે ભેચ ફુંધ છે. 

¤¤¤ 
યતન, ળાઔલાીને: ‘એમ ટાભેટાું ઔેભ આપમાું?’ 
ળાઔલાી: ‘20નાું 500’ 
યતન: ‘ત શાર 500 ખણલા ભાુંડ.’ 

¤¤¤ 
ટીચય: ‘યામ , ઔશ ેાણીની પામ ૂટરા શ ું છે?’  
યામ : ‘Hijklmno’  
ટીચય: ‘આ તને ઔણે ઔહ્ ું?’  
યામ : ‘તભે ત ખઈઔારે ઔહ્ ું શત  ું, H to O.’  

¤¤¤ 
પત: ‘રગ્ન શરેા તાયા ઔેટરા ફામફ્રેંડ શતા?’ 
ત્ની ચૂ. 
પત: ‘ઔશ,ે આને હ ું શ ું વભજ ું?’ 
ત્ની: ‘અયે, ઔાઉંટ ત ઔયી રઉં! બભૂ ઔેભ ાડ છ?’ 

¤¤¤ 
યીભાએ એના પે્રભી યભણને છૂ ું: ‘તાયાું ભમ્ભી-પાએ 

આણા રગ્ન ભાટે શા ાડી?’ 
જલાફભાું યભન ફલ્મ: ‘આજઔાર  તે પલયીત જલાફ 

આે છે. ભાટે  શજી સ ધી પાએ ઔશ ું ઔહ્ ું નથી અને ભમ્ભી યાશ જ  
છે ઔે પા જે ઔશ ેએનાથી ઉરટ ું જ ઔશવે  ું.’ 

¤¤¤ 
ફવ, ભફાઈર ય પલબઝટયને: ‘ભલાન વભમ તભે ભાયી 

વેકે્રટ્રયી ાવેથી ફપક્વ ઔયી ર.’ 
પલબઝટય: ‘વય, ભેં શરેા ફે લાય ઔપળળ ઔયી, ણ તે વાપ 

ભના ઔયે છે.’    
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¤¤¤ 
એઔ લાય બચિંટ ૂ ાાને: ‘ાા, ભને ભાયી ભેડભ ફહ  ખભે 

છે.’ 
ાા: ‘એભ ના ઔશલેામ, ટીચય ભા વભાન શમ છે.’ 
બચિંટ : ‘ફવ તભે ત તભાયા ચક્કયભાું જ યશ છ.’ 

¤¤¤ 
ત્ની: ‘એઔ લાત ઔશલેી છે,ણ પરીઝ ભને ભાયળ ત 

નશીં.’  
પત: ‘શા, ફર.’  
ત્ની: ‘હ ું પે્રખનેંટ છું.’  
પત: ‘અયે, આ ત ફહ  વાયી કફય છે ય હ ું તને ઔેભ 

ભાળ ું?’  
ત્ની: ‘રગ્ન શરેાું ફા ને આવ ું ઔહ્ ું શત  ું ત ફહ  જ ભાય 

ડય શત.’  
¤¤¤ 

એઔ લાય એઔ આતુંઔલાદીએ એઔ ડળીભાના ગયભાું ફમ્ફ 
યાકી દીધ. 

રઔ બભૂ ાડલા રાગ્મા: ‘ડળી ફમ્ફ છે, ડળી ફમ્ફ છે.’ 
ડળી ળયભાઈને ઔશ:ે ‘અયે શટ, એ ત હ ું જલાનીભાું શતી.’  

¤¤¤ 
ડાક્ટય: ‘આ દલાને એઔ અઠલાફડમાભાું યૂી ઔય અને છી 

આલીને ભ.’ 
દદી: ‘.ઔે. ડાઔટય વાશફે.’  
એઔ અઠલાફડમા છી.  
ડાઔટય: ‘દલા કત્ભ થઈ ખઈ?’  
દદી: ‘નશીં ડાઔટય.’ 
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ડાઔટય: ‘ઔેભ નશીં?’ 
દદી: ‘ળીળી ય રખ્ય ું શત  ું, ળીળી ફુંધ યાક.’  

¤¤¤ 
ખાુંલની છઔયી ઔુંજૂવ પે્રભીને: ‘શાર ભેઔડનાલ્ડ શારીએ.’   
ફમફે્રડ: ‘શરેાું સ્ેબરિંખ ફર.’ 
ખરટફ્રેંડ: ‘યશલેા દ શાર KFC શારીએ.’  
ફમફ્રેંડ: ‘KFC ફુર પાભટ ફર.’  
ખરટફ્રેંડ: ‘ચાર, યશલેા દે, ાુંલબાજી કલડાલી દે.’  

¤¤¤ 
ટીચય: ‘જ તાયા ેંટના બકસ્વાભાું ાુંચ વો ફૃપમા શમ 

ફીજા બકસ્વાભાું વાત વો ફૃપમા શમ ત ત   શ ું પલચાયળે?’ 
યભણ: ‘એ જ ઔે ભેં ઔન ું ેંટ શયે  ું છે?’ 

¤¤¤ 
છટ : ‘ઔઈ લસ્ત  ન ું ભટ ું નાભ ફર. 
ભટ ું: ‘યફય.’ 
છટ ું: ‘ણ આ ત નાન ું છે.’ 
ભટ ું: ‘ણ એને કેંચીને જ.’ 

¤¤¤ 
‘ભાુંની દ આ’ રખ્ય ું શમ એલાું લાશન ભટે બાખે ફયક્ળા, ટ્ર્ઔ 

ટેઔવી અને છઔડા જ શમ છે. ઔાયણ ઔે ફી એભ ડબ્લ્ય ું, ડી અને 
ભવીડીવ ત ફાની કૃાથી જ આલેરી શમ છે. 

¤¤¤ 
વુંતા: ‘એઔ શાથી અને એઔ ઔીડી યભતા શતા. ઔીડી ભુંફદયભાું 

જઈને વુંતાઈ ખઈ ત ણ 
શાથીએ એને ળધી રીધી... ઔેલી યીતે?’ . 
ફુંતા: ‘ત ું જ ફતાલ.’  
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વુંતા: ‘અયે માય, ઔીડીની ચપર ભુંફદયની ફશાય જ ડી 
શતી ત તે શાથીએ જઈ રીધી.’ 

¤¤¤ 
પત: ‘ત્નીને જાન, ત ું ભાયા જીલનની ચાુંદ ફનળે?’ 
ત્ની(ખ ળીથી): ‘શા..શા જફૃય ફનીળ.’  
પત: ‘ત છી ભાયાથી 3,84,000 ફઔરભીટય દૂય શારી 

જા.’ 
¤¤¤ 

ફમફે્રડ: ‘રાસ્ટ નાઈટ ભેં એઔ વન ું જય ું.’ 
ખરટફ્રેંડ (ઉત્વાહ્થી): ‘હ ું શ ું ઔયતી શતી તાયા વનાભાું?’  
ફમફે્રડે જલાફ આપમ: ‘આણે ફવભાું ટે્રલેરીંખ ઔયતાું 

શતાું. અચાનઔ ફવન ું ઔુંટ્રર કયલાઈ ખય ું અને તે નદીભાું ડી 
ખઈ. ફધા રઔ તાન જાન ફચાલલા તયતા શતા ણ ત  ું એઔરી 
તયી તયીને ઔઈને કજતી શતી.’ 

ખરટફ્રેંડ(પમાયથી): ‘હ ું તને કજતી શતી ને?’ 
ફમફ્રેંડ: ‘ના ત  ું બ ભ ાડતી શતી, અયે ઔુંડઔટય ઔમાું ખમ? 

2 ફૃપમા રેલાના શતા.’ 
¤¤¤ 

એઔલાય પત-ત્ની લર્ચચે ઝખડ થઈ યહ્ય શત જમાયે 
ઝખડ લધી ખમ ત્માયે પત ફલ્મ: ‘શલે એઔ ળબ્દ ના ફરતી 
નફશતય ભાયી અંદય જે જાનલય ફેઠેર છે તે ઊઠી જળે.’ 

ત્ની: ‘ઉઠલા દે તાયી અંદય જે જાનલય છે એને, એ 
ઉંદયથી ઔણ ફીમે છે?’ 

¤¤¤ 
છઔય: ‘ૈવાદાયથી ૈવાદાય ણ ભાયા પતાજી વાભે 

ઔટયા રઈને ઊબા યશ ેછે.’ 
છઔયી: ‘ત તભાયા પતાજી ત ફહ  જ ૈવાદાય શળે.’ 
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છઔય: ‘નશીં એ ાણી- યી લેચે છે.’ 
¤¤¤ 

ફાઔ ભમ્ભાને: ‘ભમ્ભા, હ ું બખલાન જેલ દેકાઉં છું?’ 
ભમ્ભા: ‘નશીં, ણ ત  ું એભ ઔેભ છેૂ છે?’ 
ફાઔ: ‘હ ું જ્માયે ઔમાુંઔ જાઉં છું ત રઔ એભ ઔશ ે

છે:  ‘બખલાન ત  ું પયીથી આલી ખમ!’ 
¤¤¤ 

ત્ની(ફશનેણીને): ‘આજઔાર ભાયા પત ખફૂ ભડા ગયે 
આલે છે.’ 

ફશનેણી: ‘ત તેને ધભઔાલી નાક એટરે વીધાું થઈ જળે.’ 
ત્ની: ‘ણ ઔમાયે ધભઔાવ ું?  જ્માયે હ ું ગયે શોંચ ું છું ત્માયે 

તે સ તા શમ છે.’  
¤¤¤ 

યાહ ર ખાુંધી ય ીની એઔ ળાાભાું લીબઝટ ભાટે ખમા. 
ત્માું જઈને ફાઔને છૂ ું: ‘ટીચય ક્યાું છે?’  
ફાઔ: ‘ટીચય ત ક્યાયેમ આલતા જ નથી.’ 
યાહ ર: ‘ત છી સ્કરૂ ઔેલી યીતે ચારે છે?’ 
ફાઔ: ‘જેલી યીતે તભે દેળ ચરાલ છ.’ 

¤¤¤ 
ભાતા અને ત્નીભાું શ ું પયઔ છે? 
ભાતા છઔયાને ફરલાન ું ળીકલે છે. અને ત્ની ચૂ 

યશલેાન ું ળીકલે છે. 
¤¤¤ 

એઔ છઔય ભાઔેટભાું સ ુંદય છઔયીને જઈને ફલ્મ: ‘શ ું હ ું 
તભાયી વાથે લાત ઔયી ળક ું?’ 

છઔયી: ‘ણ હ ું ત તભને કતી નથી.’  
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છઔય: ‘હ ું ણ તભને કત નથી. ભાયી ત્ની કલાઈ 
ખઈ છે એટરે ભાયે તભાયી ભદદ જઈએ છે.’ 

છઔયી: ‘હ ું ઔેલી યીતે ભદદ ઔયી ળક ું?’ 
છઔય: ‘જ્માયે ણ હ ું ઔઈ સ ુંદય છઔયી વાથે લાત ઔળ ું 

ત્માયે ભાયી ત્ની ક્યાુંઔથી ણ આલી જ જામ છે.’ 
¤¤¤ 

2 વયદાય એઔ ઝાડ ય ફેવીને ફપલ્ભી ખીત ખાઈ યહ્યા 
શતા. અચાનઔ એઔ ઉંધ રટઔીને ખાલા ભાડય. 

ફીજાએ  છ : ‘ઉંધ રટઔીને ઔેભ ખાઈ યહ્ય છે.’ 
શરે ફલ્મ: ‘અયે માય વાઈડ ફી ખાઈ યહ્ય છ.’  

¤¤¤ 
ખ  ળાાભાું શવી યહ્ય શત 
ભ : ‘ચ  ઔય.’  
ખ : ‘ઔેભ ત  ું ભને ચૂ ઔયનાય ઔણ?’ 
ભ : ‘હ  ભપનટય છ’ 
ખ : ‘હ ું CPU છું, શલે ફર.’ 

¤¤¤ 
ટીચય: ‘ફતાલ વુંતા M પય શ ું થામ?’ 
વુંતા: ‘ભધય.’ 
ટીચય: ‘લેયી ગ ડ. શલે ફતાલ W પય શ ું થામ?’ 
વુંતા પલચાયભાું ડી ખમ 
ટીચય: ‘વુંતા શ ું પલચાયી યહ્ય છે?’ 
વુંતા: ‘વય, હ  પલચાયી યહ્ય છું ઔે ભમ્ભી ઊંધી ઔેલી યીતે થઈ 

ખઈ?’ 
¤¤¤ 

પત અને ત્ની પયલા ખમા. યસ્તાભાું એઔ ખધેડ ગાવ 
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કાઈ યહ્ય શત. 
ત્ની: ‘વાુંબ છ. તભાયા વખા ગાવ કાઈ યહ્યા છે. 

પ્રણાભ ઔય.’ 
પત: ‘નભસ્ઔાય વવયાજી.’ 

¤¤¤ 
યફટટ : ‘આ તાળ ું ફદભાખ ભને આી દે, યાહ ર.’ 
યાહ ર: ‘ણ તભે ભાયા ફદભાખન ું શ ું ઔયળ જીજાજી?’ 
યફટટ : ‘ભને કારી જગ્મા ખભતી નથી. હ ું તેના ય બફન્લ્ડિંખ 

ફનાલીળ.’ 
¤¤¤ 

ચ ુંટણી ન વભમ શત. બાજના નેતાની ત્ની પ્રેગ્નેટ શતી 
તેને શક્સ્ટરભાું દાકર ઔયી બાજના નેતા ફશાય ઊબા શતા. નવટ 
આલી ને ફરી: ‘નેતાજી, તભાયાું ત્ની ફે  ત્રની ભાતા ફન્માું છે.’ 

બાજના નેતા: ‘ત્રણથી છા શઈ જ ના ળઔે આ 
ઔોંગે્રવલાાની ચાર રાખે છે.’ 

¤¤¤ 
ટીચય ફાબ ને: ‘તાયી અટેંડેંવ ફહ  છી છે ત  ું યીક્ષાભાું 

ફેવી ના ળઔે.’ 
ફાબ : ‘ઔઈ લાુંધ નશીં, આણને એવ  અબબભાન નથી 

આણે ત ઊબા-ઊબા યીક્ષા આીશ ું. 
¤¤¤ 

એઔ  ગ જયાતી બાઈએ ફશિંદી બાાની છઔયી વાથે રગ્ન 
ઔમાટ. 

રગ્નના ફીજા ફદલવે ત્નીએ પતને ઔહ્ ું: ‘સ નતે શ, ફડબ્ફે 
ભેં આટા નશીં શૈ.’ 

ગ જયાતી: ‘ડફી, ડબ્ફાભાું આંટા ના આલે. વીધે-વીધ 
કરી નાુંક.’ 
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¤¤¤ 
વુંતા ફજાયભાું ખમા. યસ્તાભાું એઔ ચય એભન ભફાઈર 

પન ઝૂુંટલીને બાખી ખમ.  
વુંતા ાછ દડમ અને જયથી બ ભ ાડી: ‘રે જા ખધે, 

ણ એન ું ચાર્જય ત ભાયી ાવે છે.’ 
¤¤¤ 

આજની છઔયીન એઔ જ પ્રબ્રેભ છે. 
ધતીલાા ખભતા નથી. 
જીન્વ લાા વાયા શતા નથી. 
NRI ભતા નથી. અને ભાયા જેલા વીધા છઔયા એભના 

પ્રેભભાું ડતા નથી. 
¤¤¤ 

છઔયી ાયઔી થાણ ઔશલેામ ત છઔયા શ ું ઔશલેામ? 
છઔયા ચય છે, જેભની નજય શુંભેળાું ાયઔી થાણ ય 

જ શમ છે 
¤¤¤ 

યાભ: ‘ભાયી ાવે ફુંખર છે, ખાડી છે, ફેંઔ રઔય છે, તાયી 
ાવે શ ું છે?’ 

શ્માભ: ‘ભાયી ાવે આ ફધાની ડ પરીઔેટ ચાલી છે.’  
¤¤¤ 

છઔય: ‘જાન , લેરેંટાઈન ય તાળ ું નાભ શાથ ય રખ ું ઔે 
ફદર ય?’ 

છઔયી: ‘આભ આડ  અલફૄું રકલાને ફદરે વાચ પે્રભ શમ 
ત રક ભાળ ું નાભ પભરઔતના દસ્તાલેજ ય.  

¤¤¤ 
વુંતાએ લેરેંટાઈનને ફદલવે ઔરેજભાું છઔયીને ઔહ્ ું: ‘આઈ 

રલ ય .’ 
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છઔયી: ‘હ ું શભણા વયને જઈને ઔહ ું છું.’ 
વુંતા: ‘મ, ખાુંડી થઈ ખઈ છે ઔે શ ું? એ ત યણેરા છે. 

ભને જ ઔશ ેને!’ 
¤¤¤ 

વુંતાની ત્ની લેરેંટાઈનને ફદલવે ફશાય જલા ભાટે ળટટ  
ડે્રવ શયેીને ફરી: ‘હ ું શલે એઔદભ મુંખ રાગ  છું ને!’ 

 વુંતા: ‘આ ણ ઔાઢી નાકીળ ત એઔદભ ન્ય  ફનટ ફેફી 
રાખીળ.’ 

¤¤¤ 
લેરેંટાઈન ય છઔયીન ભુંત્ર: બાને છેતયલ, શને્ડવભ 

વાથે ભજભજા, ચાપભિંખ વાથે પભત્રતા, ઈન્ટેબરજેન્ટ વાથે વુંઔટ , 
પલશ્વાવાત્ર વાથે પ્રેભ, રગ્ન શ્રીભુંત વાથે ઔયલાું. 

¤¤¤ 
લેરેંટાઈન ય પે્રપભઔાએ પે્રભીને ળયભાતાું છૂ ું: ‘તાયે ઔેલી 

ત્ની જઈએ?’  
પ્રેભી: ‘બફરક ર ચાુંદ જેલી, જે યાતે્ર આલે અને વલાયે જતી 

યશ.ે’ 
¤¤¤ 

લેરેંટાઈન ય ત્ની: ‘તભે ભને ઔેટર પે્રભ ઔય છ?’  
પત: ‘ળાશજશાું જેટર.’ 
ત્ની: ‘ભાયા ભયી ખમા છી તભે તાજભશરે ફનાલળ?’ 
પત: ‘હ ું જભીન ણ રઈ ચ ક્ય છું, ખાુંડી. ભડ ું ત ત  ું ઔયી 

યશી છે.’ 
¤¤¤ 

લેરેંટાઈન ય પ્રેપભઔા: ‘ત ું આજથી જ ખાય યભલાન ું છડી 
દે.’  

પ્રેભી: ‘આ ત ભટા રઔન ળક છે. રદીન પત ણ 
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જ ખાય યભત શત.’ 
પ્રેપભઔા: ‘રદીના ાુંચ પત શતા ભાયા ફે ત ચારળે ને!’ 

¤¤¤ 
છઔયી ફમફ્રેંડને: ‘લેરેંટાઈનના ફદલવે ત  ું ભને શ ું બખફ્ટ 

આીળ?’  
છઔય: ‘ત ું જે ભાુંખે તે.’  
છઔયી: ‘ત ભને ેરા પયાયી ચરાલનાય છઔયા વાથે દસ્તી 

ઔયાલી આ.’ 
¤¤¤ 

વુંતાએ લેરેંટાઈન ાટીભાું એઔ છઔયીને આઈ રલ ય  ઔહ્ ું.  
છઔયીએ થપડ ભાયી અને ફરી: ‘ફર શ ું ફલ્મ?’  
વુંતા ફલ્મ: ‘જ્માયે વાુંબળ્ય ું જ નથી ત થપડ ઔેભ 

ભાયી?’ 
¤¤¤ 

લેરેંટાઈન ફટપવ આતાું ફામરજી પળક્ષઔ: ‘જ છઔયીને 
અસ્થભા એટેઔ આલે ત તભાયા શઠ દ્વાયા શ્વાવ આ.’  

પલદ્યાથી: ‘એ ત ઠીઔ છે ણ તેને અસ્થભા એટેઔ આલે એ 
ભાટે શ ું ઔયવ ું?’ 

¤¤¤ 
ઔેટરા ણ દૂય જળ ણ અભને ભરૂી નશી ળઔ.  
જેટરા દૂય જળ એટરા પનઔટ ાભળ અભને,  
પભટાલી ળઔતા શમ ત પભટાલી દ માદ ભાયી,  
ણ શ  વનાુંભાુંથી ઔાઢી ળઔળ ભને. 
શેી લેરેંટાઈન ડે. 

¤¤¤ 
એઔલાય 300 વયદાયજી પળભાું ટ્રાલેર ઔયી યહ્યા શતા. ણ 



શવે તેન ું ના કવે   62 

 

ફધા ડફૂી ખમા. ઔેલી યીતે? 
નથીંખ વીફયમવ પળ લર્ચચે અટઔી ડી ત ફધા ધક્ક 

ભાયલા નીચે ઊતયી ડયા. 
¤¤¤ 

એઔ ફદલવ એઔ બબકાયી વુંતા ાવે આવમ: ‘બખલાનના 
નાભે ઔશ ઔ આ, ફાફા’  

વુંતા: ‘ટભાટય કાલ.’  
બબકાયી: ‘બખલાનને નાભે ઔુંઈઔ ત આી દે, ફાફા.’  
વુંતા: ‘ટભાટય કાલ.’  
બબકાયીને રાગ્ય ું આને ગ જયાતી ફરતાું નથી આલડત ું. 

રાલ ને જે ભે તે જ રઈ રઉ.  
બબકાયી: ‘ઠીઔ છે ફાફા ટભાટય જ આી દ.’  
એટરાભાું અંદયથી વુંતાની ત્ની આલીને ફરી: ‘બાઈ, એ 

તતડ ું ફરે છે, ટભાટય કાલ નશીં ઔભાઔય કાલ.’ 
¤¤¤ 

ગ સ્વે બયામેરા જભાઈએ વાસ ને એવએભએવ ઔમો, 
તભાયી પ્રડક્ટ ભાયી જફૃફયમાત પ્રભાણે ફુંધફેવતી નથી. 

તેને ાછી રઈ જા. 
સ્ભાટટ  વાસ એ જભાઈને યીપરામ ઔમો.  
તેની લયુંટી યૂી થઈ ખઈ છે અને એઔલાય લેચાણ થમા 

ફાદ ઉત્ાદઔ તેના ભાટે જલાફદાય નથી. 
¤¤¤ 

સ્લખટભાું ફેઠાું ફેઠાું યાજીલ ખાુંધી શલે શલે ભરઔાઈ યહ્યા 
શતા. 

ઈન્ન્દયા ખાુંધીએ છૂ ું: ‘શ ું થય ું?’ 
યાજીલ ખાુંધી: ‘જ  ને ભભ. વપનમા વાથે રગ્ન ભેં ઔમાું 

અને બખલવ ું ડી યહ્ ું છે બફચાયા ભનભશનને.’  

http://gujarati.webdunia.com/search?cx=015955889424990834868:aa4hw8w5ark&cof=FORID:9&ie=UTF-8&sa=search&siteurl=http://gujarati.webdunia.com&q=ટમાટર+ખાવ
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¤¤¤ 
યજનીઔાુંતન ભેર આઈડી શ ું છે?  
Gmail@Rajnikant.com ! 

¤¤¤ 
વુંતાની ત્ની (પન ય): ‘ઔશાું શ જી?’ 
વુંતા: ‘તને માદ છે એઔ ફદલવ તને એઔ વેટ વુંદ આલી 

ખમ શત ણ ભાયી ાવે ૈવા નશતા અને ભેં તને ઔહ્ ું શત  ું ઔે હ ું 
તને એઔ ફદલવ જફૃય અાલીળ.’ 

ત્ની (ખ ળીથી): ‘ શા..શા... ભને માદ છે.’ 
વુંતા: ‘ફવ એની ાવેની ાનની દ ઔાન ય. 

¤¤¤ 
એઔ  ળ ને ફીજા ળશયેભાું નઔયી ભી ખઈ. તેણે તાની 

ત્નીને એવએભએવ ઔમો, જે ભરૂથી એઔ એલી સ્ત્રીને જત યહ્ય 
જેન પત એઔ ફદલવ શરેા જ સ્લખટલાવી થમ શત. ભેવેજ 
લાુંચીને તે ફેશળ થઈ ખઈ. 

ભેવેજ શત: ‘હ ું વશી વરાભત શોંચી ખમ છું. અશીં 
ભફાઈરની વખલડ ણ છે. ત ું ઉદાવ ના થઈળ. ફે-ત્રણ ફદલવભાું 
તને ણ ભાયી ાવે ફરાલી રઈળ.’ 

¤¤¤ 
ડનની  ત્રીન ું ભેયેજ થય ું. ફીજા ફદલવે તે ગયે આલી અને 

એણે તાના પતાજીને ઔહ્ ું: ‘ડેડ, ભાયી તેની વાથે રડાઈ થઈ ખઈ 
છે.’   

ડન: ‘રગ્ન છી નાની ભટી રડાઈ ત થતી યશ ે છે. ત ું 
બચિંતા ન ઔયીળ, ફધ ું ઠીઔ થઈ જળે.’  

 ત્રી: ‘એ ત ઠીઔ છે ણ એની રાળન ું શ ું ઔળ ું?’ 
¤¤¤ 

પ્રપેવય: ‘ભરૂ થામ ત્માયે ભાપી ભાુંખે એને શ ું ઔશલેામ?’ 
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પલદ્યાથી: ‘વભજદાય!’ 
પ્રપેવય: ‘વયવ, અને ભરૂ ના શમ ત ણ ભાપી ભાુંખે એને 

શ ું ઔશલેામ?’ 
પલદ્યાથી: ‘ફમ-ફે્રન્ડ!’ 

¤¤¤ 
વાસ  લહ ને: ‘લહ  ત  ું ફશાય ખભે ત્માયે જામ ત ઘ ૂુંગટ રેલ 

જઈએ. ત ું ત જલાન છે. ભને જ. હ ું ત વિૃ છું છતાું ણ અજાણ્મા 
ભાણવ વાભે ઘ ૂુંગટ રઉં છું.  

આધ પનઔ લહ : ‘શા વાસ ભાું, હ ું ણ તભાયી લમની થઈળ ત 
ચશયેાની ઔયચરી છૂાલલા ભાટે ઘ ુંગટ જફૃય રઈળ.’ 

¤¤¤ 
યભેળ: ભાયી ૩ લટની બાણેજ કૃપતઔાએ ભને ઔહ્ ું, ભાભા, 

ભને ચઔરેટ આ ને. હ ું ઔાભભાું વમસ્ત શત એટરે ભેં તેને 
કીજાઈને જલાફ આપમ: ‘જા અશીંથી ભાળ ું ભાથ ું ન કા.’ 

ભશળે: ‘ત શ ું થય ું?’ 
યભેળ: ‘એણે તયત જ ભને ઔહ્ ું: ‘ભાભા ભને ભાથ ું આ ને 

હ ું ભાથ ું કાઈળ.’ 
¤¤¤ 

એઔ ડબ્બ ૂ પત એઔ દાફૃફડમા પભત્રની વરાશથી તાની 
ત્ની ય હ ઔભ ચરાલલા ભાટે તેને ગ સ્વાથી ફલ્મ - વાુંબે છે, 
આજથી ગયભાું ભાય હ ઔભ ચારળે. ભાયા ભાટે ચા-નાસ્ત, જભલાન ું 
ફધ ું ત  ું તૈમાય ઔયજે, ભાયાું ઔડાું ધઈને પ્રેવ ઔયજે અને આજે વાુંજે 
ભાયે ાટીભાું જલાન ું છે. ફતાલ ભાયા શઝૂને રીળ ઔણ ઔયળે?’  

ત્ની ફરી: ‘શા, ફતાવ ું છું, શરેાું જયા તભે રુંખ 
નીચેથી ફશાય ત આલ.’ 

¤¤¤ 
વુંતાએ ફુંતાને છૂ ું ‘માય એઔ લાત ફતાલ. એઔ શાથી 

વાભે 12 ઔેાું મકૂ્યાું, તેણે 11 ઔેાું કાઈ રીધાું અને એઔ છડી દીધ ું, 
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ઔેભ?’ 
ફુંતા ફલ્મ: ‘ઔાયણ ઔે એઔ ઔેફૄું નઔરી શત  ું, ચાર શલે ત  ું 

ફતાલ ઔે શાથી વાભે 12 ઔેાું મકૂ્યાું અને તેણે એઔ ણ ન કાઘ ું 
ઔેભ?’ 

વુંતા: ‘ઔાયણ ઔે શાથી નઔરી શત.’ 
¤¤¤ 

90 લટની એઔ ડળીએ તેના 92 લટના પતને ફીજી સ્ત્રી 
વાથે પ્રેભરીરા યચત યુંખે શાથે ઔડી રીધ. ગ સ્વાભાું તે ાખર 
થઈ ખઈ અને તેને પતને ુંદયભા ભાેથી નીચે પેંઔી દીધ. ડવાન ું 
નીચે ડતાું જ ભત થઈ ખય ું. ઔટટભાું જ્માયે આ વુંફુંધે છૂલાભાું 
આવય ું ત તેણે ઔહ્ ું: ‘જજ વાશફે, ભેં પલચાય ટ ઔે જ્માયે 92 લટની 
લમે તે પે્રભ ઔયી ળઔે છે ત ઊડીને નીચે ણ જઈ ળઔે છે.’ 

¤¤¤ 
પત ત્નીને: ‘બાગ્મલાન, તાયી જડે રગ્ન ઔયીને ભને એઔ 

પામદ થમ.’ 
ત્ની: ‘ળ પામદ થમ ફતલ ત કયા.’  
પત: ‘ભને ભાયા ઔભોની વજા જીલતે જીલત ભી ખઈ.’  

¤¤¤ 
ખપ : ‘આજે ત ફખીચાભાુંથી ભને ફ ે ફૃપમાન પવક્ક 

ભળ્મ.’ 
પ : ‘એ ભાય જ છે. ઔારે હ  જ્માયે અશીં યભત શત ત્માયે 

બકસ્વાભાુંથી ડી ખમ શત.’ 
ખપ : ‘ણ ભાયી ાવે એઔ એઔ ફૃપમાના ફે પવક્કા છે.’ 
પ : ‘રાખે છે ઔે નીચે ડલાથી તેના ફે ઔટઔા થઈ ખમા 

શળે.’ 
¤¤¤ 

નેતા: ‘ઠીઔ છે, હ ું તભને ડ્રાઈલયની નઔયી ય યાકી રઉં 
છું, તભાયી સ્ટાફટિંખ વેરેયી યશળેે ત્રણ શજાય ફૃપમા. ફર, ભુંજૂય 
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છે?’ 
ડ્રાઈલય: ‘જી વય, ભને ભુંજૂય છે. સ્ટાફટિંખ વેરેયી ત ઠીઔ છે, 

ણ ખાડી ચરાલલાના ઔેટરા ભળે એ ણ ફતાલી દ.’ 
¤¤¤ 

આ તભાયી આંક છે ઔે નજયથી ચારતાું તીય!  
જેટરી લાય ત  ું ભને જઈને ભરઔામ છે, 
અને ાછી ળયભાઈને નભી જામ છે,  
એટરી લાય ભાળ ું ફદર લીંધાત  ું જામ છે. 

¤¤¤ 
ભમ્ભી એ ગ સ્વે થઈને પનેૂ છૂ ું: ‘ઔફાટભાું ભેં ખઈઔારે 

યાતે ફે રાડલા મકૂ્યા શતા, ત એઔ જ ઔેભ યશી ખમ?’ 
પ  ફલ્મ: ‘ભા, એઔ એટરા ભાટે યશી ખમ ઔે ભને ફીજ 

રાડલ અંધાયાભાું દેકામ જ નફશ. 
¤¤¤ 

ત્ની ટીલી ય ભેચ જઈ યશી શતી, એટરાભાું પત 
ભશાયાજ તૈમાય થઈને આવમા અને ફલ્મા: ‘હ ું ઔેલ રાખી યહ્ય છું?’ 

ત્ની એઔદભ ચીવ ાડીને ફરી: ‘છક્ક.’ 
¤¤¤ 

ુંફડતજીએ જમ્મા છી તાના ેટ ય શાથ પેયલતા ઔહ્ ું: 
‘ફવ ફૂર.’  

યુંત   ભેજફાને જીદ ઔયીને ુંફડતજીને થડી યફડી લધ  
આી, ુંફડતજી એ ણ ચટ ઔયી ખમા.  

આ જઈ ભેજફાનના નાના છઔયાએ છૂ ું: ‘ુંફડતજી, 
અત્માયે ત તભે ઔશી યહ્યા શતા ઔે ફવ, ફૂર, ત છી યફડી ણ 
કાઈ ખમા?’  

ુંફડતજી ફલ્મા: ‘ફેટા, ફવ ફૂર શતી, ણ ઔુંડક્ટયની વીટ 
ત કારી શતી ને!’ 
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¤¤¤ 
પા - ફેટા, શ ું ત  ું જાણે છે ઔે ક ત  ફ ભીનાય ઔણે 

ફનાવમ?’  
 ત્ર: ‘ક ત  બ દ્દીન એફઔે.’  
પા: ‘ળાફાળ ફેટા અને તાજભશરે?’  
 ત્ર: ‘તાજ ઉદ્દીન એફઔે.’  

¤¤¤ 
યજત(ભમુંઔને): ‘ટારભાું નલા પ્રપતઔ બચહ્નભાું લાયલાભાું 

આલેર રાર અને ીા યુંખ અંખે તભાયા શ ું પલચાય છે?’  
ભમુંઔ: ‘એટ ું જ ઔે આણે ણ આણા જીલનભાું રાર 

અને ીા ઔલ્મ્ફનેળનનાું ઔડાું લધ ભાું લધ  શયેલાું જઈએ.’ 
¤¤¤ 

એઔ દબક્ષણ બાયતીમ વમક્ક્તન ું નવ ું નવ ું ભેયેજ થય ું શત  ું. 
તેણે એઔ ઉત્તય ગ જયાતી પભત્રને તાની ગયે જભલા ફરાવમ.  

દબક્ષણ બાયતીમની ત્ની જભલાન ું ીયવતી લકત એવ ું 
ઔશલેા ભાુંખતી શતી ઔે જભ,  ળયભ ન ઔયતા, યુંત   તેને ગ જયાતી 
આલડત ું નશત  ું, તેથી તે ફરી ડી: ‘કાલ, કાલ ળયભ ત છે જ 
નશીં.’ 

¤¤¤ 
ભમુંઔ: ‘ગ ડ્ડુ ત  ું શ ું ફનાલી યહ્ય છે?’ 
ગ ડ્ડુ: ‘બખલાનન  બચત્ર.’  
ભમુંઔ: ‘ણ બખલાન ત ઔઈએ જમા નથી, ઔઈને ણ 

જાણ નથી ઔે બખલાન ઔેલા દેકામ છે?’  
ગ ડ્ડુ: ‘શલે જાણ થઈ જળે.’ 

¤¤¤ 
પ્રપેવય: ‘શ ું ત  ું ભને વત્તયભી વદીના લૈજ્ઞાપનઔ પલળે જણાલી 

ળઔે છે?’ 
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 પલદ્યાથી: ‘શા વય, તે ફધા ભયી ખમા છે.’ 
¤¤¤ 

પળક્ષઔ (વન ને) ફતાલ, દ પનમા ખર છે ઔે ચટી?’  
વન : ‘દ પનમા ન ત ખર છે ઔે ન ત ચટી, ભાયા પા 

ઔશ ેછે ઔે દ પનમા 420 છે.’ 
¤¤¤ 

ઔુંજૂવ યામ : ‘બાઈ વાશફે, ગી શ ું બાલ આપય ું?’  
દ ઔાનદાય: ‘220 ફૃપમા ફઔર.’  
યામ : ‘2 ફૃપમાન ું આ.’  
દ ઔાનદાય: ‘રાલ 2 ફૃપમા અને સ ૂુંધી ર ગી.’ 

¤¤¤ 
વાશફે(નઔયને): ‘શ  તભે ખાુંડ ઔે ઉલ્  વભજ છ?’ 
નઔય: ‘વાશફે હ ું આટર લશરે ઔેલી યીતે ફતાલી ળક ું? હ ું 

ત શજ  ઔારે જ આવમ છું.’ 
¤¤¤ 
એઔલાય શાથી અને ઉંદય લર્ચચે રડાઈ થઈ ખઈ. શાથી 

ઉંદયને ભાયલા દડય. ઉંદય દયભાું ઘવૂી ખમ. થડી લાયભાું ઉંદય 
તાના ખ ફશાય ઔાઢીને ઊબ યશી ખમ.  

ફીજા ઉંદયે ઔહ્ ું: ‘ત ું આ શ ું ઔયી યહ્ય છું?’ 
શરે ઉંદય: ‘શાથીને અંગઠૂ ફતાલી યહ્ય છું.’  

¤¤¤ 
એઔ લકત એઔ પળક્ષઔે દ ઔાનદાય ાવે ઔેરેંડય ભાુંગ્ય ું. 
દ ઔાનદાય ફલ્મ: ‘જી, ભેડભ. ઔેવ ું ઔેરેંડય જઈએ છે 

તભને?’  
પળક્ષઔ: ‘એવ  ઔેરેંડય જેભા લટની વોથી લધ  યજા જાશયે 

ઔયલાભાું આલી શમ.’ 
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¤¤¤ 
‘રઔ ઔશ ેછે ભને નલયાળભાું ફનાવમ  છે.’  
‘બફરક ર વાચ ું જ ઔહ્ ું છે. નઔાભાું ઔાભ નલયાળભાું જ ઔયામ 

છે.’  
¤¤¤ 

નલી ઔાય અને નલી ત્નીભાું ઔઈ અંતય નથી.  
ફન્ને ફે ત્રણ લટ વાયી યીતે ચારે છે.  
જૂની ઔાય અને જૂની ત્નીભાું ણ ઔઈ અંતય નથી. ફન્ને 

ગોંગાટ  ઔયે છે.  
¤¤¤ 

‘ઔાળ હ ું ખણપત શત ત ત  ું ભાયી યજ જૂા ઔયતી 
અને ભને રાડ  ફનાલીને કલડાલતી શત.’ 

‘ઔાળ હ ું એવ ું ઔયી ળઔતી. છી હ ું તભને દય લે પલવર્જન 
ઔયી નલા ખણપત  રાલતી શત.’ 

¤¤¤ 
ચમ્   શસ્ટરભાું ફેવી યડત શત એના પભતે્ર એને છૂ ું: 

‘શ ું થય ું?’ 
ચમ્એૂ ઔહ્ ું: ‘ભાયી વાથે દખ થઈ ખમ.’ 
‘ભેં ફા  ાવે ચડી ભાટે ૈવા ભુંખાવમા શતા, એભણે 

ચડી જ ભઔરી દીધી.’  
¤¤¤ 

ટીચય: ‘ફેટા ત  ું ભટ થઈને શ ું ઔયીળ?’ 
છઔય: ‘રગ્ન.’  
ટીચય: ‘હ ું એભ ઔશલેા ભાુંગ  છું ઔે ત  ું શ ું ફનીળ?’  
છઔય: ‘લયયાજા.’  
ટીચય: ‘અયે,  હ ું એભ ઔશલેા ભાુંગ  છું ઔે ત  ું શ ું ભેલીળ?’  
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છઔય: ‘દ લ્શન.’  
¤¤¤ 

છઔય: ‘ડાબરિંખ તભે ભાત્ર  એઔ લટ યાશ જ  હ ું ઔઈઔ ઔયી 
ને ફતાલીળ.’  

છઔયી: ‘ઠીઔ છે તભે ણ એઔ લટ યાશ જ  હ ું ઔઈની 
ફની ને ફતાલીળ.’  

¤¤¤ 
‘ઔેભ, ડાક્ટયે ઉંગની ખી નશીં ભઔરી?’  
‘ના, અત્માય સ ધી ત ના ભઔરી.’  
‘ત પન ઔયીને ઔશ ે ઔે જલ્દી ભઔરે. ભને ઊંગ આલી યશી 

છે.’  
¤¤¤ 

વુંતાનાું રગ્ન એઔ નવટ વાથે થઈ ખમાું.  
ફુંતા: ‘ફર વુંતા, ઔેલી શારે છે જજિંદખી?’  
વુંતા: ‘ના છૂ માય, જ્માું સ ધી વીસ્ટય ઔશીને ના ફર ત્માું 

સ ધી ઔાુંઈ વાુંબતી જ નથી.‟  
¤¤¤ 

„દયેઔ નટ ય ખાુંધીન શવત પટ ઔેભ છે?‟ 

„પવિંર માય, યડળે ત નેટ બીની નશીં થઈ જામ?‟  

¤¤¤ 
વુંતાના ફા  અભેફયઔાથી આવમાને છૂ ું: „તાયી ભા ક્યાું 

છે?‟ 
વુંતા: „એ ત ભયી ખઈ.‟ 
ફા : „ત ભને ઔેભ કફય ન ઔયી?‟ 
વુંતા: „હ ું પલચાયત શત ઔે તભને વયપ્રાઈઝ આ ું.‟  

¤¤¤ 
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ત્રણ ખાુંડા એઔ ફેડ ય એઔવાથે સતૂા શતા . 
ત્રણેને સલૂા ભાટે જ્ગ્મા છી ડી યશી શતી.   
એઔ ઉઠીને નીચે જઈને સઈૂ  ખમ 
ત્માું ફાઔીના ફે ખાુંડા ફલ્મા: ‘આલી જા શલે જ્ગ્મા થઈ 

ખઈ  છે.’ 
¤¤¤ 

યેરના ફડબ્ફાભાું વ ુંતા ચૂચા ફેઠ. આ જઈ ફુંતાથી ચૂ 
ના યશલેાય ું. એણે ઔીધ ું બાઈ: ‘તાય ફૃભાર ડી ખમ છે.’  

વુંતા: ‘ભાય ફૃભાર ડમ ત તને શ ું? તાય ઔટ પવખયેટથી 
ફે છે, ણ હ ું ઔા ુંઈ ફલ્મ?’ 

¤¤¤ 
ખામઔ મ ઔેળે લો શરેાું છૂ ું:  
‘ાણી યે ાણી તાય યુંખ ઔેલ...   
આ ખામનન જલાફ આજે લો ફાદ મ મ શની પવિંશ ે

આપમ: ‘બ્  શ ેાની ાની  ાની.’   
¤¤¤ 

વયદાય એઔ એવ એભ એવ ભક્લ્મ ફૉવને  
‘હ ું ફીભાય છું આજે નશીં આલી ળક ું.’  
ફૉવે જલાફ આપમ: 
‘જ્માયે હ ું  ફીભાય થાઉં છું ત ભાયી ત્નીને ફઔવ ઔળ ું છું ત  ું 

ણ ટ્રામ ઔયજે.’ 
વયદાય ફે ઔરાઔ છી: ‘વય,  હ ું ઠીઔ છું તભાયી લાઈપ ફહ  

સ્લીટ છે.’  
¤¤¤ 

ટીચય: ‘તાયા અબ્બ ૂશ ું ઔાભ ઔયે છે?’  
ફાઔ: ‘UPS ના ભાબરઔ છે.’ 
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‘વાળ ું UPSન શ ું ભતરફ?’  
‘ઉસ્ભાન ઔડા ળ.’   

¤¤¤ 
રા:ૂ  ‘આઈ રલ ય ન ળ અથટ છે?’ 
વપનમા: ‘હ ું તને પે્રભ ઔળ ું છું.’  
રા:ૂ ‘ર ઔય ર લાત અંગે્રજીભાું એઔ વલાર શ ું ઔમો ફપદા 

થઈ ખઈ.’  
¤¤¤ 

ડૉઔટય: ‘ત ું જાણે  છે તાયા દાદા ઔણ છે?’ 
 છઔયી: ‘બફખફી.’  
ડૉઔટય: ‘તાયી ભાું ઔણ છે?’ 
 છઔયી: ‘પભવ લલ્ડટ.’  
ડૉઔટય: ‘અને તાયા ફા  ઔણ છે?’  
 છઔયી: ‘ન આઈફડમા, વયજી.’  

¤¤¤ 
છઔયી: ‘ાા, એઔ છઔય ભને યજ આઈ રલ ય  ફરે છે, 

શ ું  ઔળ ું?’  
ાા: ‘દીઔયી તેનાથી રગ્ન ઔયી રે ઔવભથી ઔહ ું છું ફીજી 

લાય ઔશ ેત ભાળ ું નાભ ફદરી નાકજે.’  
¤¤¤ 

બબકાયી: ‘ઔઈ યટરી આ.’ 
અંદયથી અલાજ આવમ: ‘ફીલી ગયભાું નથી.’ 
મ ફઔવ નશીં ભાુંખી છે યટરી ત ત  ું ણ આી ળઔે છે 

ના!’  
¤¤¤ 

છઔય: ‘તભે  ભાયી વાથે ડાુંવ ઔયળ?’ 
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છઔયી: ‘ના હ ું ફાઔ વાથે ડાુંવ નથી ઔયતી.’ 
છઔય: ‘ વૉયી આંટી ભને કફય નશીં ઔે તભે પ્રેંખનેંટ 

છ.’  
¤¤¤ 

દાદા: ‘યશન,  છાઈ જા તાયી ટીચય આલે છે.’ 
યશન: ‘ના શરેાું તભે છાઈ જા ભેં તભાયા ભતના 

ફશાનાથી ફે અઠલાફડમાુંની યજા રીધી છે.’   
¤¤¤ 

એઔ ભયગી ફજાય ખઈ અને ફરી: ‘ઈંડા આ.’  
દ ઔાનલાા: ‘ળભટ નથી આલતી ભયગી થઈ ઈંડા ભાુંખે છે?’  
ભયગી: ‘અયે ભાયા પતએ ઔહ્ ું છે ત્રણ ફૃપમાના ઈંડાને 

ઔાયણે પીખય કયાફ ન ઔયવ ું.’  
¤¤¤ 

એઔ પતા એઔ ઔરેજભાું ખમ અને ટાલાાને છૂ ું: ‘આ 
ઔરેજભાું ઔેવ ું બણતય છે?’  

ટાલા: ‘અયે અયે બપલષ્મ ફહ ું વાળ ું છે ભેં ણ ઈમાુંથી 
જ ઈંજીનીમયીંખ ઔયેર છે.’   

¤¤¤ 
રગ્નના પેયા વભમે: ‘વાુંબ આજથી ભાયા લખય તભે નથી 

અને તભાયા લખય હ ું નથી.’   
રગ્નના થડા વભમ છી: ‘ આજ ત ત  ું નશીં ઔે હ ું 

નશીં.’   
¤¤¤ 

ફે પે્રભી પઝા શટભાું ખમાું. છઔયીએ ઔહ્ ું: ‘શ ું રેળ જાન ું.’ 
છઔય ફલ્મ: ‘વભવે રઈ ર.’  
ર ઔયી ર ખુંલાય છઔયાથી પમાય.  



શવે તેન ું ના કવે   74 

 

¤¤¤ 
લન ભફાઈર ઔુંનીભાું ઈન્ટયવય  આલા ખમ. ેર 

વલારન જલાફ આતાું જ તેને બખાડી  દીધ. વલાર: ‘વોથી 
ભળહયૂ નેટલઔટ ઔય ું છે?’  

‘ઔાટૂટન નેટલઔટ ’  
¤¤¤ 

ુંજાફી રગ્નની ાટીભાું ડીજેએ છૂ ું: ‘ઔમાું સ ધી 
લખાડવ ું?’  

ભેજફાન: ‘8-10 ેખ સ ધી લખાડી ર તે છી ત આ ફધા 
જનયેટયના અલાજ ય ણ નાચી રેળે.’  

¤¤¤ 

વયદાય: ‘અયે વાળ ું થય ું હ ું ઈંફડમાભાું જન્મ્મ અભેફયઔાભાું 
નશીં.’  

પભત્ર: ‘ઔેભ અભેફયઔાભાું જન્મ્મ શત ત શ ું થાત?’  
વયદાય: ‘ત ું ણ માય? અયે ભને અંગે્રજી ઔમાું આલડે છે?’  

¤¤¤ 
વુંતા: ‘યાતે સ તા વભમે ભફાઈર ચાજર્જખ ય ન 

રખાલલ.’  
ફુંતા: ‘ઔેભ?’  
વુંતા: ‘ફેટયી પાટી ળઔે છે.’  
ફુંતા: ‘હ ું એ જાણ ું છું તેથી ફેટયી ઔાઢીને ચાર્જ ઔળ ું છું.’  

¤¤¤ 

વુંતા દાફૃીને તાફૄું કરત શત.   
તાફૄું ખરૂત  ું ન શત  ું.  
ફુંતા: ‘હ ું કરી દઉં?’  
વુંતા: ‘ના હ ું ક ું છું ત   ત ગય ને ઔડી યાક એ ફહ ું જ 
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શરે છે.’  
¤¤¤ 

વયદાય: ‘ભાયી ત્ની એટરી ભજાઔ ઔયે છે ઔે છૂ નશીં.’  
પભત્ર: ‘શ ું ભજાઔ ઔયે છે?’  
‘અયે, ઔારે ભેં ગયે જઈ એની આંક ફુંધ ઔયી ત ઔશલેા 

રાખી દૂધલા!’  
¤¤¤ 

ડાઔટય: ‘જ ત  ું છઔયીન ીછ ઔયલ નશીં છડે ત ભયી 
જઈળ.’   

વુંતા: ‘રે. છઔયીની ાછ ડલાથી ઔુંઈ ઔઈ ભયી જત  ું 
શમ કળ ું?’ 

ડઔટય: ‘ફેટા એભાુંથી એઔ છઔયી ભાયી છે.’  
¤¤¤ 

વુંતા: ‘અયે માય, આ દાુંત ઔેભ તટૂય?’  
ફુંતા: ‘શવલાને ઔાયણે.’  
વુંતા: ‘શ ું? હ ું વભજ્મ નશીં.’  
ફુંતા: ‘ઔાુંઈ નશીં માય, ઔારે હ ું શરેલાનને જઈને શવી યહ્ય 

શત.’ 
¤¤¤ 

યભેળ(ફૉવને): ‘વય ભને યજા જઈએ છે જેથી હ ું ભાયી 
ત્નીને ગયઔાભભાું ભદદ ઔયી ળક ું.’  

ફૉવ: ‘તને યજા નશીં ભે.’  
યભેળ: ‘આબાય વય ભને કફય શતી ઔે તભે જ મ શ્ઔેરીભાું 

ભાયી ભદદ ઔયળ.’   
¤¤¤ 

બચિંટ:ૂ ‘ાા તભે પવિંશથી ફી છ?’  
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ાા: ‘નશીં.’  
બચિંટ:ૂ ‘ત શાથીથી?’ 
ાા: ‘ના તેનાથી ણ નશીં.’  
બચિંટ:ૂ ‘ભતૂથી?’ 
ાા: ‘નશીં.’ 
બચિંટ:ૂ ‘એટરે એભ ઔે તભે ભમ્ભી પવલામ ઔઈનાથી ણ 

ફીતા નથી.’  
¤¤¤ 

એઔ પભપનસ્ટયને તાની ત્ની વાથ ેઝખડ થઈ ખમ.  
તેણે ગ સ્વાભાું ઔહ્ ું: ‘હ ું ભાયા પત દથી ઈસ્તીપ આ દઉં 

છું.’   
ત્નીએ ઔહ્ ું: ‘ઠીઔ છે ણ લૈઔલ્લ્ઔ વમવસ્થા થતાું સ ધી દ 

ય ફન્મા યશ.’  
¤¤¤ 

ગોંચ ૂ (ોંચથૂી ): ‘ઔાશ્ભીય સ્લખટ જેલ છે. આ જ્ગ્માએ ભને 
એલી ખ ળી આી છે જેને હ ું ક્યાયે ભરૂી નથી ળક્ત.’  

ોંચ:ૂ ‘ણ તભે ત ક્યાયે ઔશ્ભીય ખમા જ નથી.’  
ગોંચ ૂ(ખ ળીથી): ‘ણ ભાયી ત્ની ત્માું જ છે. અને તે ાછી 

આલલાની ણ નથી.’ 
¤¤¤ 

એઔ લાય પત-ત્ની વેરભાું વાડી કયીદલા ખમાું  
એઔ વાડી જઈને પતએ  એની ફઔિંભત છૂી.   
વેલ્વભેને ઔહ્ ું: ‘700 ફૃપમા.’  
પત ફલ્મ: ‘યશલેા દે આથી ત ભાયી ત્ની જ વસ્તી છે.’  

¤¤¤ 
વુંતાથી શૉક્સ્ટરભાું છૂય- તભાયી જન્ભતાયીક શ ું છે? 
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વુંતા- ેરી ભે.  
વુંતા - અને લટ.  
વુંતા- દયેઔ લટ.   

¤¤¤ 

 ભાું દીઔયાથી – દીઔયા, લા ઔાલી ર.ે 
દીઔય - ઈટવ પેળન, ભભ. 
ભાું - આ ત ઠીઔ છે ણ રઔ તાયી ફેનના વુંફુંધ ભાટે 

આલે છે અને તને વુંદ ઔયી જામ છે.    

¤¤¤ 
ટીચય - ળઔ અને પલચાયભાું શ ું અંતય છે? 
તભે ભસ્ત આઈટભ છ એ અભાય પલચાય છે અને હ ું ફાઔ 

છું એ તભાય ળઔ છે .. 
¤¤¤ 

ઔેપટન - નલય લાન આખ લધ.  
ફધા આખ  શારી ખમા, વુંતા ત્માું જ ઊબ યહ્ય.   
ઔેપટન - તભે  ઔેભ ઊબા છ?  
વુંતા- વય, તભે નલય લાન ઔહ્ ું હ ું ત દળભ છું.  

¤¤¤ 
છઔય- ફા  ભને ઢર કયીદી આ.   
ફા - ના ફેટા, ત  ું એ લખાડીને ભને શયેાન ઔયીળ.  
છઔય- ના ફા   હ ું ઢર ત્માયે જ લખાડીળ જ્માયે તભે સઈૂ 

જળ.  
¤¤¤ 

એઔ ફાઔ એઔ વપેદ અને એઔ બ્રેઔ ભજાું શયેીને 
ળાાભાું આલી ખમ.  

પળક્ષઔ - જા ગયે જઈને આ ભજાું ફદરી આલ.  
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ફાઔ - ગયે જલાન ઔઈ પામદ નથી,  
પળક્ષઔ - ઔેભ? 
ફાઔ - ગયે ણ એઔ વપેદ અને એઔ ઔાફૄું ભજ ું જ ડલ ું 

છે. 
¤¤¤ 

એઔ ભજૂય - નઔયન ન્મામ ઔય.  વાશફે ખધેડાની જેભ ઔાભ 
ઔયાલે છે અને ભજૂયી ભાત્ર લીવ ફૃપમા જ આે છે.  

વાશફે - ઠીઔ છે આની આખ ગાવ નાકી દ અને ફૃપમા 
રઈ ર.  

¤¤¤ 
એૂ બાયે ભેશનત ઔયી બખલાન ખ ળ થમા.  
ફર તાયે શ ું જઈએ છે? 

પ-ૂ એઔ ખાડી એઔ નઔયી એભાું ફહ  છઔયી ... 
બખલાન - તથાસ્ત  ું .... 
આજે પ ૂછઔયીની સ્કૂરભાું ફવ ડાઈલય છે. 

¤¤¤ 
વલાર વયન - એવ ું ઔય ું બરક્ક્લડ છે જે ખભટ ઔયતાું વાબરડ 

ફની જામ છે..  
વુંતાન જલાફ- ફેવનના  બજીમા 

¤¤¤ 

એઔ લાય એઔ વીઈ તાની ઔુંનીભાું ખમા. 
ત્માું તેભણે  જય ું ફધા રઔ ત- તાના ઔાભભાું વમસ્ત 

છે. ણ એઔ ભાણવ ત્માું ભફાઈરભાું ભેવેજ ઔયત શત તે  આભ જ 
ઉબ શત.  

 વીઈએ એને ફરાવમ અને ઔહ્ ું તને શ ું વેરેયી ભે છે?  
ભાણવ - 6000 ફૃપમા  
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વીઈએ 18000 ફૃપમા આીને ઔહ્  -  આ તાયા ત્રણ 
ભશીનાની વેરેયી રે અને જત યશ ે અશીંથી. તાયા જેલા ઔાભચય 
રઔ ભને ન જઈએ. 

એના ખમા છી વાશફેે છૂ ું આ શ ું ઔાભ ઔયત શત.  
એઔ ભાણવ તાન ું શવવ   યઔીને - વય આ ત Domino 

pizza લા શત . એઔ વાશફેન પઝા રાવમ શત. 
¤¤¤ 

વુંતાની ત્નીએ  પામેન પેંઔીને વુંતાના ભાથાભાું ભાયી 
દીધ ું  

વુંતા- અયે ખાુંડી ભને ભાય ું ઔેભ? 
ત્ની- તાયી ડામયીભાું ઔઈ ફવુંતીન ું  નાભ રખ્ય ું છે ઔણ છે 

આ ફવુંતી?  
વુંતા - ઔાર ેભેં યેવભાું એઔ ગડી ય નુંફય રખાવમ શત 

એન ું નાભ લવુંતી છે.  
ત્ની- શ આઈ એભ વયી...  
ફીજા દીલવે પયી વુંતાને ત્નીન ભાય ડય.  
વુંતા- શલે શ ું થય ું? 
ત્ની- તાયી ગડીન પન આવમ છે જઈને ઉાડ . 

¤¤¤ 

 વુંતાએ નલ ડફર પવભન  ભફાઈર કયીદ્ય ત એઔ 
નલી પવભ ફીજી કયીદી  

ગયે  જઈને દીઔયાને  ઔહ્ ું જ ફેટા ભે એઔ નવ  પવભઔાડટ 
કયીદ્ ું છે તાયા ભમ્ભીના ભફાઈરભાું નુંફય વેલ ઔયી દે  

વુંતા - ઔમા નાભથી વેલ ઔમો  
દીઔય- પત નું. 2  

¤¤¤ 
એઔ પભત્ર ફીજાથી યાહ ર લાઈપને ફેખભ ઔેભ ઔશ ેછે?  
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યશન - ઔાયણઔે રગ્ન છી તેના ફધા ખભ પતના બાખભાું 
આલી જામ છે અને ત્ની ફેખભ થઈ જામ છે  

¤¤¤ 

 ફે ફાઔ ડાઔટયની ઔબરપનઔ ફશાય ફેઠા શતા  
એઔ ફાઔ યડત શત.  
ફીજેઃ ઔેભ યડે છે? 
શરેેઃ આજે ભાય બ્લ્ડ ટેસ્ટ થલાન છે ભાયી આંખી 

ઔાીને બ્રડ રેળે. 
ફેજ ણ યડલા ભાુંડયેઃ અયે શલે ત   ઔેભ યડે છે? 
તને કફય છે આજ ભાય યયૂીન ટેસ્ટ છે.  

¤¤¤ 
પતએ ળયાફ ીધા  છી ઔહ્ ું તભે ઔણ છ?  
ત્નીેઃ શ ું ખાુંડા થઈ ખમા છ તાની ત્નીને ભરૂી ખમા?  
પતેઃ નળ દયેઔ ખભને ભરૂાલી દે છે. 

¤¤¤ 
ફુંતાપવિંશ આંકના ડાઔટય ાવે ખમ અને ઔહ્ ું, વાશફે 

ચશ્ભાું શયેી છી હ ું લાુંચી ળઔીળ? 

 શા કયેકય ઔેભ નશીં. 
ફુંતા ખ ળ થઈનેેઃ શ વાળ ું હ ું ફહ ું વભમથી અબણ શત 

¤¤¤ 
એઔ લાય ફવે વલાર ઔમો  તભે ફને્નભાુંથી ઔણ મકૂટ છે?   
ઔભટચાયી તભે ણ જાણ છ ઔે તભે મકૂટ રઔને નઔયી 

ઉય નથી યાકતા.  
¤¤¤ 

એઔ લાય યીક્ષાભાું એઔ વલાર આવમ   
ચેરેંજ ઔને ઔશલેામ?  
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વુંતાએ આખ ું ેય કારી  મઔૂી દીધ ું અને ઔહ્ ું,   
શલે તભાયાભાું ફશમ્મ્ત શમ ત ાવ ઔયીને ફતાલ? 

¤¤¤ 
દીઔય- પા હ ું ક્યાયે ભટ થઈળ ઔે ભમ્ભીને છૂયા લખય 

ગયથી ફશાય જઈ ળક ું?  

 ાા - ઠુંડી વાુંવ રઈ, ફેટા, એટર ભટ ત હ ું આત્માય 
સ ધી ણ નથી થમ. 

¤¤¤ 
નલા ડાક્ટયે તાની રાઈપન ું શે  ું ઑયેળન ઔય ું. 

ઑયેળન છી દદી ભયી ખમ.  
દદીના ભમાટ છી ડાઔટયે બખલાનને ઔહ્ ું, બખલાન ભાય 

આ શરે ઉશાય સ્લીઔાય ઔય. 
¤¤¤ 

 .  નઔયાનીએ ભારફઔનને ઔીધ ું, ભેભવાફ, ખજફ થઈ ખમ. 
ાડળની ત્રણ ભફશરા તભાયી વાસ ને ભાયે છે. ભરફઔન જલા 
ફારઔનીભાું આલી.  

નઔયાની, ભારફઔન, તભે ભદદ ઔયલા નશીં જળ?   
ભારફઔન, ના એન ેભાટે ત્રણ જ  ઠીઔ છે 

¤¤¤ 

 ત્ની- તભે ભને પમાય નથી ઔયતા ને!   
પત- ફન્ને દીઔયા તયપ ઈળાય ઔયી ત આ શ ું ભેં 

ગખૂરથી ડાઉનરડ ઔમાટ છે  
¤¤¤ 

વુંતા- મે, ભાછરી કાલી છે? 
ફુંતા- ના માય એભાું ઔા ુંટા શમ છે.   
વુંતા- શ ું લાુંધ છે, ચપર શયેીને કાઈ રેજે! 
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¤¤¤ 
શ ું થળે ફટપનમ ચાવ ૈવાન પવક્ક ખી ખમ છે!  
ત ખલા દે ને આજઔાર ચાવ ૈવાભાું આલે શ ું છે? 

¤¤¤ 
પા - બચિંટ ૂઔેભ યડી યહ્ય છે? ભને ઔશ ેહ ું તાયા પભત્ર જેલ 

છું.   
બચિંટ-ૂ શ ું ઔહ ું હ ું ભાયી આઈટ્ભને ભળ્લા જઈ યહ્ય શત ત 

તભાયી આઈટ્ભ ેભને ફહ  ભામો. 
¤¤¤ 

ટીચય- ઈરેઔટ્રીપવટી શ  છે? 
ખ - ઈરેઔટ્રીપવટી એઔ જૂ ઔેયેઔટય છે વયઔાયન ું. જે ઔમાું 

ણ ઔમાયે ણ શરી જામ છે લખય ફતાલીને, એભ ત યાતે ણ! 

¤¤¤ 
એઔ છઔયીનાું રગ્ન એઔ લશભેી ભાણવ વાથે થઈ ખમાું! 
એ આફપવ ખમ ત્માુંથી પન ઔમો  ત્નીને - ત ું ઔમાું છે?  
ત્ની- ગયે.  
પત- પભક્વય ચરાલી ફતાલ.  
ત્ની પભક્વય ચા  ઔયે છે. ખય્્્ૌટ ય્્ટ .  
ફીજા દીલવે ણ પન ઔમો -  ક્યાું છે? 
ત્ની – ગયે.   
પત- પભક્વય ચરાલી ફતાલ.  
ત્ની – ખય્્્ૌટ ય્્ટ .   
ત્રીજે દીલવે એ વીધ ગયે જ શોંચી ખમ. 
નઔયાણી ગયભાું શતી. 
પત - ભારફઔન ઔમાું છે?  
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એ ત તભે આફપવ ખમા ત્માયે જ  પભક્વય રઈને નીઔી 
ખઈ છે. 

¤¤¤ 
ઔારે ભેં યાઔેટ છડય ું ત એ વીધ ું જ સયૂજથી જઈને 

અથડાય ું! 
છી શ ું થય ું?  
છી શ ું ભાય ડય!  
ઔણે ભામો?  
સયૂજની ભમ્ભીએ!  

¤¤¤ 
ઈજાગ્રસ્ત વુંતા ડાક્ટય ાવે ખમ.   
વાયલાય ઔયીને ડાક્ટયે ઔહ્ ું ઔાય ઔણ ચરાલત ું શત  ું?   

  
એઔ છઔયી. 
તભે જઈ રીધ ું ઔે એઔ છઔયી ચરાલે છે ત તભે યડથી 

એઔ તયપ ઔેભ ના ખમા?  
અયે...... ઔેલ યડ! ઔમ યડ! હ ું ત ખાડટનભાું ડમ શત.  

¤¤¤ 
વુંતા- માય ભને એલ ઉામ ફર જેથી હ ું 100 લટ જીલી 

ળક ું.  
ફુંતા- ત એવ ું ઔય ત   દીલવભાું ચાય લકત જમ્મા ઔય અને 

ત્રણ-ચાય રગ્ન ઔયી રે.  
વુંતા- આથી હ ું 100 લટ જીલી ળક ું?  
ફુંતા ના એવ ું ઔયલાથી ત  ું 100 લટ જેલ દેકાળે. અને તે 

ભયલાની ઔાભના ઔયળે  
¤¤¤ 
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વુંતા ગયે શોંર્ચમા ત નઔયે ઔહ્ ું - થડીલાય શરેાું તભાયા 
ાઔા પભત્રન પન આવમ શત. 

વુંતા- તને ઔેભ કફય ડી ઔે ભાયા ાઔા પભત્ર શતા? 
વુંતા- એણે ઔહ્ ું એ ઔપભન આલે ત ઔશજેે ભને પન ઔયે. 

¤¤¤ 
ટીચય - પલશ્વભાું ઔેટરા દેળ છે?  
પ-ૂ એઔ બાયત દેળ.  
ટીચય- ત અભેફયઔા, ફ્રાુંવ, નેાર, ચીન, ફઔસ્તાન આ શ ું 

છે? 
પ-ૂ આ ત ફધા પલદેળ છે ને!  

¤¤¤ 
ડાક્ટય- આજે હ ું તભને એલી દલા આીળ ઔે તભે પયીથી 

ય લાન થઈ જળ.  
ડવ- ના ના એવ ું ના ઔયજ આવ ું ઔયળ ત ભાળ ું ેંળન 

ફુંધ થઈ જળે.  
¤¤¤ 

વુંતા- તાયા ફા  ફહ  ૈવાલાા છે?  
ફુંતા- એભના દયેઔ દાુંત વનાના છે?  
વુંતા- ત એ યાતે ભાથ ું પતજયીભાું યાકીને સતૂા શળે 

¤¤¤ 
ત્ની 20 લટ છી પતને- અણે રગ્ન શરેાું ઔેભ 

એઔફીજાને ભલા ભાટે ઉત્સ ઔ યશતેાું શતાું?   
શલે જલા દે શ ું પામદ જૂની ભરૂને માદ ઔયલાન! જૂની 

ભરૂ માદ ઔયલાથી ભન દ કે છે.  

¤¤¤ 
છઔય - ઔારે હ ું તાયા ગયે ખમ શત. ભને રાખે છે શલે 
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ભાયા રગ્ન તાયી વાથે નશીં થામ.  
છઔયી- ઔેભ? પાને ભળ્મ શત?  
છઔય - નશીં તાયી ફશનેને ભળ્મ શત. 

¤¤¤ 
ભાયલાડીની ત્ની - ભને રાખે છે આણી છઔયીન ઔઈની 

વાથે એપેય ચારે છે.  
પત- તને એવ ું ઔેભ રાગ્ય ું.   
ત્ની- એ આજઔાર આણી ાવેથી ાઔેટ ભની નથી 

ભાુંખતી.  
પત- શ ેબખલાન આન ભતરફ છઔય ભાયલાડી નથી. 

¤¤¤ 

એઔ ભાણવે યૂા ફયલાયન લીભ ઔયાવમ.  
એઔ ફદલવ ગયભાું આખ રાખી ખઈ.  
લીભા ઔુંની આલી અને ળધ ઔયી ઔશલેા રાખી, અભાયી 

રીવી ફહ  વાયી છે અભાયી લીભા ઔુંની તભને નવ ું ભઔાન 
આળે.   

પત- ત વાશફે ભાયી ત્નીન લીભ આજે જ કત્ભ ઔયી દ. 
¤¤¤ 

ટીચય:   ઔશ, ેરી શીન્દી વાઈરેંટ મલૂી ઔઈ? 
બચિંટ-ૂ  વલાર કટ છે.   
ઔેભ?    
બચિંટ-ૂ   ફપલ્ભ વાઈરેંટ શતી ત ઔેભ કફય ડી ઔે શીન્દી છે ઔે 

ઈંલ્ગ્રળ? 

¤¤¤ 
જ્માયે તભે ગણા દ :કી શ ત તભાયી રગ્નની પલફડમ 

રટીને જઈર. ભજા આલળે. 
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ત્ની તભાયી આંખીભાુંથી લીટી ઔાઢળે ને ઔાયભાું ફેવીને 
ીમય ચારી જળે. 

¤¤¤ 
અંગે્રજીના ટીચય - પ  A beutiful girl Go on the road તભે 

એને ફશિંદી અને ુંજાફીભાું શ ું ઔશળે?  
શીંદી- ક્યા ભાર જા યશા શૈ! 
ુંજાફી- મે ટાઔા!   

¤¤¤ 
ટીચય - તભે એલાું ભાણવને શ ું ઔશળે જે ઔાુંઈ વાુંબી ના 

ળઔે?  
છઔય- તભે એને ઔાુંઈ ણ ઔશી ળઔ છ એ વાુંબી ળઔત 

નથી.  
¤¤¤ 

એઔ વયદાયને એયટેરભાું જફ ભી.   
એઔ ઔસ્ટભયન પન આવમેઃ ભાયી એયટેરની પવભ બ્રઔ 

થઈ ખઈ છે શ ું ઔળ ું?  
વયદાય -ન આઈફડમા ણ ટેઔ આઈફડમા  

¤¤¤ 
જાનેભન આ ફદરભાું આલી જા. 
છઔયી- વેંડર ઔાઢ ું?  
નાયે ખાુંડી છે શ ું? આ ઔઈ ભુંફદય નથી એભ જ આલી જા. 

¤¤¤ 

ટીટી- ઔશાું જાના શૈ? 
વાધ - જ્માું યાભન જન્ભ થમ શત.  
ટીટી- ટીઔીટ છે? 
વાધ  - નશીં   
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ટીટી - ચાર. 
વાધ - ઔમાું?  
ટીટી- જ્માું કૃષ્ણન જન્ભ થમ શત ત્માું જેરભાું.  

¤¤¤ 
વુંતા ફયઔળાભાુંથી વશીર ઔાઢલાભાું ફીઝી શતા.   
ફુંતા- ઔેભ ફયક્ળાભાુંથી વશીર ઔાઢે છે? 
વુંતા- તેં જય ું નશીં રખ્ય ું છેેઃ ટ વશીરય ાફઔિંખ નરી  

¤¤¤ 
લાબણમાુંના છઔય -પા ભને દૂયન ું નથી દેકાત  ું ભને 

ચશ્ભાું ફનાલી દ.   
ઔુંજૂવ લાબણમ એને ફશાય રઈ ખમ અને સમૂટ ફતાલીને 

છૂ ું ફર શ ું છે?  
સયૂજ  
ઔુંજૂવ લાબણમેઃ ખાુંડ છે ઔે શ ું? શલે આનાથી ઔેટરે દૂય તાયે 

જવ ું છે?  

¤¤¤ 
ળટટ ભાટે વાળ ું ઔાડ ફતાલ.  
વેલ્વભેન -પરેનભાું ફતાઉં  
વયદાય- પરેન સ ધી જલાની શ ું જફૃય છે ઈમાું જ ફતાલી દે.  

¤¤¤ 
એઔ વયદાય યડ યથી વાય થમ. એણે ઔઈઔ જઈને યડ 

યથી ઉાડય ું અને જયથી બભૂ ાડી ઔભીને ટી ણ એલી યીતે 
ઔય છ જેભ વભવા શમ.  

¤¤¤ 
એઔ છઔયી ભેચ જલા ખઈ.  
અને  શઠ ય ઈફડમાના  પતયુંખાના યુંખ રખાવમા શતા.  
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એઔ છઔય આવમ અને તેને ઔીવ ઔયીને ચાલ્મ ખમ અને 
ફલ્મેઃ આઈ રલ ભાઈ ઈંફડમા   

¤¤¤ 
એઔ છઔયી પર ટભ રખાલી ફવભાું ચઢી.  
એઔ છઔયાએ ઔભેંટ ઔયીેઃ આજે ફપનાઈરન ઉમખ લધી 

ખમ છે.  
તમે ણ ઔઔયચ ીછ ઔયલાન ું નથી છડતા. 

¤¤¤ 

અંગે્રજી ફાબ -અભાયે ત્માું ત રગ્ન ઈ-ભેર થી થામ છે. 
ગ જયાતી- વાચે અભાયે ત્માું ત પીભેરથી થામ છે.  

¤¤¤ 
એઔ - જ ત  ું ફતાલી દે આ ફેખભાું શ ું છે. ત ફધાું ઈંડા 

તાયાું.  ને જ ત  ું ફતાલી દે ઔે આભાું ઔેટરાું ઈંડાું છે ત 8 ના 8 ઈંડાું 
તાયાું.  અને ત  ું ફતાલી દે ઔે ઈંડાું ઔનાું છે ત તે ભયગી ણ તાયી.  

ફીજ - ઔઈ શીંટ આ ને!  
¤¤¤ 

પત  ત્ની શટરભાું ઔપી ીલા જામ છે.  
પત - ઔપી ખયભ છે ી જલ્દી.  
ઔેભ?  
અયે શટ ઔાપી 5ની અને ઔલ્ડ ઔાપી 10ની છે.  

¤¤¤ 
વુંતા -ફુંતાએ ગ જયાતીન શભલઔટ ના ઔય ું. ટીચય એને ેડ 

ય ઉલ્ટ રટઔલાની વજા આી.  
થડીલાય છી વુંતા નીચે ડી ખમ. 
ટીચય થાઔી ખમ શ ું?  
વુંતા - નશીં ાઔી ખમ છું  
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¤¤¤ 
રઔ ઔશ ે છે સતૂા વભમે ટેંળન વાથે નશીં ઊંગવ ું 

જઈએ.  ત ણ રઔ ત્ની વાથે ઊંગે છે.  

¤¤¤ 
શરેાું તે ભાયી ખરટફ્રેંડ શતી ત્માયે હ ું ફરત અને તે 

વાુંબતી શતી. જ્માયે તે ભાયી ભુંખેતય ફની ત્માયે તે ફરતી ને હ ું 
વાુંબત શત. જ્માયે તે ભાયી ત્ની ફની ત્માયથી અભે ફન્ને 
ફરીએ છીએ અને આક ભશલ્ર વાુંબે છે. 

¤¤¤ 

 એઔ લાય યાલણ ફડસ્ઔભાું ખમ અને ત્માું જઈને ફેશળ થઈ 
ખમ.  

ઔાયણ ઔે ત્માું એનટ્રી પી શતી  1500 ફૃપમા ય શડે.  
¤¤¤ 

પત-આજે ભેં વનાભાું જય ું ઔે ભને નઔયી ભી ખઈ 
ત્ની - એટરા ભાટે તભે થાઔેરા દેકાલ છ.  

¤¤¤ 
ત્ની- આજે ભડ ું ઔેભ થય ું? 
પત- યસ્તાભાું એઔ ભાણવની 1000ની નટ કલાઈ શતી. 
ત્ની -ત તભે એને ળધલાભાું ભદદ ઔયતા શતા? 
પત- ના હ ું તે નટ ય ઊબ શત.  

¤¤¤ 
વુંતા - વેરેયી ચેઔ રઈને વુંતા ફવ ાવે આવમ. ભાયી 

વેરેયીભાું ફવો ફૃપમા છા છે ... 
ફવ- ખમ ેભફશન ેફવો લધાયે આપમા  શતા ત્માયે ત  ું ઔેભ 

નશીં આવમ? 
વુંતા- તે ભેં તભાયી શરેી ભરૂ વભજીને ઔશવે  ું મગ્મ ન 

ખણ્ય ું ણ દયેઔ લાય આવ ું ઔય ત ઔશવે  ું ત ડે જ ને!  
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¤¤¤ 
ફે છઔયી ફવભાું વીટ ભાટે ઝગડતી શતી. 
ત્માયે ફવ ઔુંડઔટય શલે ફવ ઝખડ નશી.  
તભે ફને્ન ભાું જે ભટી છે તે આ વીટ ય ફેવી જા.  
ફવ શ ું શત  ું ફને્ન યૂા યાસ્તે ઊબી યશી. 

¤¤¤ 

ડાક્ટય-તભાયા દાુંત ઔેલી યીતે તટૂમા? 
દદી- ત્નીએ ઔડઔ યટરી ફનાલી શતી. 
ડાક્ટય-ત કાલાથી ના ાડી દેલી શતી. 
દદી-ઈજ ત ઔય ું શત  ું. 

¤¤¤ 

 બચિંટ ૂ– ભા, તભે ઔહ્ ું શત  ું ઔે ફયમને ાુંક શમ છે. અને તે 
ઊડી ળઔે છે.  

ભા- શા ફેટા. ઔહ્ ું શત  ું. ણ શ ું થય ું? 
બચિંટ-ૂનશીં ઔારે પા નઔયાણીને ઔશતેા શતા ત  ું ત યી છે 

યી.  
ભા-(ગ સ્વાભાું ) શલે જ વલાયે એને ણ ઉડાવ ું છું  

¤¤¤ 
એઔ પભત્ર ફીજા પભત્રથી માય આજે ભાયી 

ખરટપેંડન  જન્ભફદલવ છે ઉશાયભાું શ  આ ું?  
ફીજ પભત્ર - ભાય ભફાઈર નુંફય આી દે. 

¤¤¤ 

 વુંતા- ત  ચાઈનીજ જેલી ઔેભ દેકામ છે.  
છઔયી- ભાયા ડેડ ચાઈનીજ શતા.  
વુંતા- તે ઔમાું છે. 
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છઔયી- તે ભયી ખમા. 
વુંતા- ચાઈનાના ભાર ઔેટર ચારે! 

¤¤¤ 

 ફુંતા- માય વુંતા ખમા લે તાયા ગયની ફાશય નેભ પરેટ 
ય રખ્ય ું શત  ું વ ુંતા પવિંશ B.A  આ લે M.A. તેં ભાસ્ટય ફડગ્રી ઔમાયે 
યૂી ઔયી?  

વુંતા- ના ત  ું વભઝય નશીં ખમા લે ભાયી ત્ની ભયી ખઈ 
શતી ત Bachelor Agqain શલે આ લે ભેં ફીજાું રગ્ન ઔમાું ત 
Married Again  

¤¤¤ 
વુંતા એ તેની પ્રેપભઔાને રલ રેટય રખ્મ. 
“I Love You” 
અને નીચે રખ્ય ું ઔે ભેં અંગે્રજીભાું એટરા ભાટે રખ્ય ું ઔે તાયા 

ભાું-ફાને કફય ના ડે ઔે હ ું તને પે્રભ ઔળ ું છું. 
¤¤¤ 

વુંતા ફુંતાને પન ય. 
વુંન્તાેઃ તેયે ગય ભે ફફ્રઝ શ?ે 
ફુંન્તાેઃ શાું. 
વુંન્તાેઃ ચરતા શ?ે 
ફુંન્તાેઃ શાું. 
વુંન્તાેઃ ત ઔડ ઔે યક. ઔશીં બાખ જામેખા. 

¤¤¤ 
એઔ છઔયી ઊબી શતી. 
ના ત એ એવ એભ એવ ઔયતી શતી ઔે,  
ના ત એ ઔઈને ઔર ઔયી યશી શતી, 
છતાું એન ું ફેરેન્વ નશત  ું યશતે  ું, 
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ઔેભ?… 
પલચાય… 
થડ ુંઔ લધાયે પલચાય… 
શજ  થડ ું ભખજ ય જય આ માય… 
અયે, એ એઔ ખ ય ઊબી શતી… 

¤¤¤ 
ત્ની  એલી ઔઈ ચીજ છે જે તભે યજ જ  છ ણ રાલી 

નથી ળઔતા. 
પત- ડવન! 

¤¤¤ 
યજનીઔાુંત ક ફઔિંખ સ્ધાટભાું બાખ રેલા ખમા. 
એ જીત્મ? 
જીત્મ જ શમ ને, તભે ણ ઔેલા પ્રશ્ન ઔય છ? 
ણ શા, છૂ ત કયા ઔે તેણે શ ું ફનાવય ું? 
રાર ભયચાની રવણથી બયયૂ ભીઠી કીય. 

¤¤¤ 
ઔસ્ટભય : એલી ચા ીલડાલ જેને ીને તન ભન ઝૂભી ઊઠે, 

ળયીય રશયેાલલા ભાુંડે અને ફદર ભચરી જામ. 
લેઈટય – વય, અભાયે ત્માું બેવન ું દૂધ આલે છે, નાખણન  

નશીં. 
¤¤¤ 

જજ - તભે શ ું ગ ન ઔમો છે? 
વુંતા - ભેં લશરેાું ળપિંખ ઔયી રીધ ું તે. 
જજ- એ ત ઔુંઈ ગ ન નથી, ણ ઔેટરા લશરેાું ળપિંખ 

ઔય ું ? 
વુંતા - દ ઔાન ખરૂે તે શરેાું. 
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¤¤¤ 
વુંતાના શાથભાું નલ પન જઈને 
ફુંતા - આ નલ પન ક્યાયે કયીદ્ય? 
વુંતા - ના, આ ત ખરટફે્રન્ડન છે.  
ફુંતા - તેન પન ઔેભ રાવમ? 
વુંતા - યજ ઔશતેી શતી ઔે ભાય પન નથી  ઉાડતા.  
આજે ત ઉાડી જ આવમ. 

¤¤¤ 
પા- ફેટા, આજે તાયી ભમ્ભી ઔેભ ઔુંઈ ફરતી નથી? 

 ફેટા - ભાયી ભરૂના ઔાયણે. 
 પા - એવ ું ત તેં શ ું ઔયી દીધ ું? 

 ફેટા - ભમ્ભીએ ભાયી ાવે બરન્સ્ટઔ ભાુંખી શતી અને ભેં 
તેને પેપલન્સ્ટઔ આી દીધી. 

¤¤¤ 
લઔીર  તે્ર ઔહ્ ું પા, ભમ્ભીએ ભને ભાય ટ.  
લઔીર ફા- જ બાઈ ઉરી ઔટે ઔયેરી વજા પલળે નીચરી 

ઔટટભાું અીર નથી થઈ ળઔતી. 
¤¤¤ 

છખનના ગયે ચય આવમા. તેભણે ફશિંદીભાું છખનને છૂ ું: 
„વના ઔશાું શૈ?‟ 

ઊંગણળી છખન ઊંગભાું જ ફલ્મ: „અલ્મા આટરી ફધી ત 
જગ્મા છે, જ્માું ભયજી ડે ત્માું સઈૂ જા ને. અડધી યાતે બભૂ ળેન 
ાડે છે!‟ 

¤¤¤ 
એઔ ફદલવ ળુંઔય બખલાન તાન  પત્રશ  ળધી યહ્યા શતા. 

તેભણે ાલટતીને  છ  - પપ્રમે.. તભે ભાળ ું પત્રશ  જય  ઔે?  
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ાલટતી - અયે શા આજે એ આણા બચયુંજીલ(ખણેળજી) રઈ 
ખમા છે.  

ળુંઔયજી - આજે રાડ ના ળકીન ખણેળને પત્રશ ની જફૃય ઔેભ 
ડી?  

ાલટતી - એ ત ઔઈએ આજે પ્રવાદભાું ભેખી ધયાલી છે ને 
એટરે! 

¤¤¤ 
ત્ની: તભે ભની ફખીચાભાું ભદદ ઔયળ? 

પત: તને શ ું રાખે છે..હ ું ભાી છ? 

ત્ની: દયલાજાન શને્ડર ફયેય ઔયી આળ? 

પત: તને શ ું રાખે છે..હ ું ઔાયેન્ટય છું? 

વાુંજે જ્માયે પત ઔાભ તાલીને ગયે આવમ ત દયેઔ લસ્ત   
ઠીઔ થઈ ખઈ શતી. 

પત: આ ફધ  ઔણે ઔય ટ? 

ત્ની: આણા ાડળીએ. આ ઔાભ ઔયલા તેણે ભને ફે 
ચઈવ આી શતી. ઔાું ત હ ું તેને ફખટય આ ું અથલા એઔ ફઔવ 
આ ું. 

પત: ભને કાતયી છે, તેં ફખટય આપય ું શળે. 
ત્ની: તભને શ ું રાખે છે? શ ું હ ું ભેઔડનાલ્્વ છું? 

¤¤¤ 
ભઔાન ભાબરઔ - બાઈ તભને યશલેા આવમાને એઔ ભફશન 

થઈ ખમ શજ  સ ધી તભે ભાળ  બાડ ું ચ ઔવય ું નથી.  
બાડ આત - એભાું ભાય શ ું લાુંઔ? તભે જ ઔહ્ ું શત  ું ઔે આને 

તાન ું જ ગય વભજજ. 
¤¤¤ 

ર ખાડટનભાું ફેવેરા એઔ પે્રપભઔાને પે્રભીએ ઔહ્ ું, 'વશારી, ભને 
તાયી આંકભાું આકી દ પનમા દેકામ છે.' 
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ાછ ફેઠેરા ઔાઔા ફલ્મા, 'અલ્મા જયા ધ્માનથી જને, 
નશળે બબ્રજ આખ ટ્રાફપઔ ઔેલ છે?' 

¤¤¤ 
ફાભા અને ભદી ફાયભાું ફેઠા ફેઠા ખફૂ ભડા સ ધી 

ખુંબીય પલચાય પલભળટ ઔયી યહ્યા શતા, યાહ ર દૂધની ફટર રઈને 
આવમ અને છૂ ું- શ ું ચારી યહ્ ું છે? હ ું ણ ઔુંઈઔ ભદદ ઔયી ળક ું 
છ?  

ભદી ફલ્મા: અભે 14 ઔયડ ાફઔસ્તાની અને વન્ની બરમનને 
ભાયલાન પરાન ફનાલી યહ્યા છીએ! શ ું પલચાય છે?  

યાહ ર - ણ વન્ની બરમનને ઔેભ?  

ભદી - જય ું ફાભા, ભેં ઔહ્  શત   ને! 14 ઔયડ 
ાફઔસ્તાનીમની બચિંતા ઔઈને ણ નથી! ભાયી નાક વારાને! 

¤¤¤ 
એઔ પત-ત્નીએ વેક્વ ભાટે ઔડ યાખ્મ શત 'પન ઔયલ 

છે'  

પત : ફેટા ભમ્ભીને ઔશ પાને અયજ ુંટ પન ઔયલ છે.  
ત્ની - ફેટા પાને ઔશ ેશાર પન નથી ઔયી ળઔતા. નેટલઔટ 

કયાફ છે, ઠીઔ થલાભાું ચાય ાુંચ ફદલવ રાખળે 
પત - ફેટા ભમ્ભીને ઔશ ઔે પન નશી ઔયલા દ ત બ્બ્રઔ 

પન યથી ઔર ઔયી રઈળ  
ત્ની - ફેટા પાને ઔશ ઔે આલી ભરૂ ઔયી ત ભમ્ભી ગયે 

જ ીવી કરી રેળે. 
¤¤¤ 

વુંતાનાું 12 ફાઔભાુંથી એઔ એઔદભ જ દ ું દેકાત  ું શત  ું. 
વુંતાને તેને જઈને પલચાય જ ઔયત ઔે આ જ દ ઔેભ દેકામ છે. 

જ્માયે તેની ત્ની ભયણથાયીએ ડી ત્માયે તેણે છૂ  - શલે ત 
ફતાલી દે ઔે આ ઔન છે?  

વુંતાની ત્ની - વયતાજ, પક્ત આ જ તભાય છે. 
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¤¤¤ 
ભેનેજય - નટ પાટેરી છે નશીં ચારે ફીજી આ.  
ફા  - હ ું ભાયા કાતાભાું જભા ઔયાવ ું છું એભાું તાયે શ ું? 

¤¤¤ 
પત ત્નીને - શ જાન એઔ ફઔવ રઉ? 

ત્ની – નશીં. 
પત - હ ું તને ઔારે એઔ વાડી રાલી આીળ, એઔ ફઔવ રેલા 

દે ને. 

ત્ની - નશી. 
પત - ચાર ઔારે તને વનાની અંગઠૂી અાલીળ. એઔ ફઔવ 

રેલા દે ને. 

ત્ની - એઔલાય નશીં ઔહ્ ું ને ભતરફ નશીં.  
ફાજ ભાું સતેૂર ફાઔ ફલ્મ - પા ભાયી રઈ ર. ભને 

એઔ વાઈઔર રાલી આજ. 
¤¤¤ 

પત ત્ની ખાડટનભાું ફેઠાું શતાું. એટરાભાું ત્માુંથી જઈ યશરેી 
એઔ સ્ત્રીએ ત્નીને ઔહ્ ું - ત ું આની જડે ૈવાની શરેાું લાત ઔયી 
રેજે. ાછથી આ ફહ  ભખજભાયી ઔયે છે. 

¤¤¤ 
પત - શટરના ફૃભભાું શટરના ભેનેજયને પન ઔયીને ઔહ્ ું, 

પરીઝ ભાયા ફૃભભાું આલ. ખફૂ જફૃયી ઔાભ છે.  

ભેનેજય - શ ું થય ું વય?  

પત - ભાયી ત્ની તભાયા શટરની ફાયીભાુંથી કદૂી જળે!  
ભેનેજય - વયી વય એ તભાયી વટનર પ્રફરેમ્ફ છે.  
પત - ણ શયાભકય. તભાયા શટરની ફાયી નથી ખરૂી 

યશી એ ભૈટેનેંવ પ્રબ્રેભ છે. 
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¤¤¤ 
યાફડી - એ જી, નાડાને ઈંલ્ગ્રળભાું શ ું ઔશ ેછે? 

રા ૂ- ીચડી.  
યાફડી - ભતરફ? 

રા ૂ- ામજાભા શન્લ્ડિંખ ફડલાઈવ. 

¤¤¤ 
ખરટફ્રેંડ - માય આ વટનર અને વીકે્રટ લર્ચચે શ ું અંતય છે? 

ફમફ્રેંડ - જ ત  ું ભાયી ખરટફ્રેંડ છે એ વટનર છે અને તાયી 
ફશને ભાયી ખરટફ્રેંડ છે એ વીકે્રટ છે. 

¤¤¤ 
એઔ છઔયી ભોંઘ  યપર ભ રખાલીને રીફ્ટભાું આલી અને 

વુંતાને જઈને ફરી - ઔફયા યપરભૂ, 6000 ફૃપમા. 
ફીજી છઔયી આલી અને એ ણ વુંતાને જઈને ફરી - બ્રટૂ 

યપરભૂ 7000 ફૃપમા.  
અચાનઔ બરફ્ટ યઔાઈ ખઈ. ફુંને છઔયી ત તાન ું 

નાઔ ઔડીને વુંતાને જલા રાખી.  
વુંતાએ સ્ભાઈર આતાું ઔહ્ ું - મૂ. 15 ફૃપમા ફઔર. 

¤¤¤ 
ભફશરા- ુંફડતજી, ભાયાું રગ્નને ાુંચ લટ થઈ ખમાું છે ણ 

શજ  એઔેમ ફાઔ નથી થય ું. 
ુંફડત- હ ું ફફરનાથ જઈ તાયા નાભન ફદલ પ્રખટાલી દઈળ. 

10 લટ ફાદ ુંફડત ભફશરાના ગયે આવમ. ગયભાું દવ 
ફાઔ યભી યહ્યાું શતાું. 

ુંફડત- અબબનુંદન. ફાઔના પતા ક્યાું છે? 

ભફશરા- ફરીનાથ ખમા છે. ફદલ બ ઝાલલા. 
¤¤¤ 
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એઔ ચય એઔ ગયભાું ચયી ઔયલા ખમ. પતજયી ય રખ્ય  
શત   - પતજયી તડલાને જફૃય નથી. 5555 નુંફય રખાલી વાભેલાફૄું 
ગ્રીન ફટન દફાલ. પતજયી ટભેટીઔ ખ રી જળે. 

 

આ લાુંચી ચય ખ ળ થઈ ખમ અને નુંફય ડામર ઔયી ફટન દફાવય ું 
એટરે તયત જ એરાભટ લાખી. થડી જ લાયભાું રીવ આલી ખઈ. 

 

જતાું-જતાું ચયે ગય ભાબરઔને ઔહ્ ું - આજે ભાય ભાણવાઈ યથી 
પલશ્વાવ ઊઠી ખમ છે. 

¤¤¤ 
ફૃેરની ગયે  ત્રન જન્ભ થમ. ફૃેર ખય શત, ણ 

 ત્રન ઔરય શ્માભ શત. તેને તાની ત્ની ાવે જઈને છૂ ું, 
ડાબરિંખ, ત ું ણ ખયી. હ ું ણ ખય. ત છી આણ ું ફાઔ શ્માભ 
ઔેભ? 

તેની ત્નીએ જલાફ આપમ. ડાબરિંખ હ ું ણ શટ. તભે ણ 
શટ. ઔદાચ ફાઔ ફી ખય ું શળે. 

¤¤¤ 
ઔટટભાું છૂટાછેડા ભાટે ચારી યશરે ઔેવ દયપભમાન જજે 

યભીરાને છૂ , - ફશને તભે તભાયા પતથી છટાછેડા ઔેભ રઈ યહ્યાું 
છ?  

યભીરા ફરી, „„વય, ભાયા પત ખઈઔારે યાતે્ર ભડા દાફૃ ી 
ને આવમા શતા. તે આલે છી હ ું તેભના બટૂ ઉતાયીને, ઔડાું 
ફદરાલીને પે્રભથી જભાડયા તેભને જ્માયે સલૂડાલલા રઈ ખઈ ત 
ભને ઔશ ેછે ઔે - રીરી ત  ું ભને ઔેટર ફધ પે્રભ ઔયે છે.'  

જજ ફલ્મા. - ફવ આટરી લાત ભાટે તભાયે છટાછેડા 
જઈએ છે?  

યભીરા ફરી - નશીં વાશફે, તઔરીપ ત એ છે ઔે ભાળ ું નાભ 
રીરી નથી, યભીરા છે. 

¤¤¤ 
ફઔળન: યાધા હ ું તને ખફૂ ચાહ ું છું. આઈ રલ ય .  શલે ત  ું ણ 
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ભને ઔશ ેને. 

યાધા: તાયી ફશિંભત ઔેલી યીતે થઈ. હ ું વયને જઈને ઔશી દઉં 
છું. 

ફઔળન : અયે, ખાુંડી વયને ન ઔશલેામ. વય ત ફયણીત છે. 

¤¤¤ 
વુંતા તાના  ત્ર ભાટે એઔ યભઔડાની યેરખાડી કયીદી 

રાવમ. યભઔડ ું આપમા છી થડીલાય છી જ્માયે તે  ત્રના ફૃભભાું 
ખમ ત ફાઔ યેરખાડી યભી યહ્ય શત અને ફરી યહ્ય શત - જે 
ફેલકૂપને ઊતયવ ું શમ તે ઊતયી જામ, જે ફેલકૂપને ચઢવ ું શમ તે 
ચઢી જામ, યેરખાડી ફે પભપનટથી લધાયે નશીં યઔામ.  

ફાઔના ભઢાભાુંથી આલી પલબચત્ર બાા વાુંબીને વુંતાન 
ાય વાતભા આવભાને શોંચી ખમ. તેને ફાઔના ઔાન નીચે ફે 
તભાચા ભામાટ અને આખથી આલી બાા ન ફરલાની ચેતાલણી 
આી. છી ઔહ્ ું - હ  ફજાય જાઉં છું, ફે ઔરાઔભાું ાછ આલીળ, ત્માું 
સ ધી ત  ું પક્ત અભ્માવ ઔય વભજ્મ.  

ફે ઔરાઔ છી જ્માયે વુંતા યત આવમ ત તેણે જય ું ઔે 
તેન  ત્ર લાુંચી યહ્ય શત. તેન  ફદર ીખી ખય ું અને તેણે પયી 
ફાઔને યેરખાડી યભલાની ભુંજૂયી આી.  

તેણે જય  ઔે તેન ફાઔ શલે ફરી યહ્ય શત - જે ફેલકૂપને 
ઊતયવ  શમ તે ઊતયી જામ, જે ફેલકપૂને ચઢવ ું શમ તે ચઢી જામ. 

ખાડી શરેાું જ એઔ ફેલકૂપને ઔાયણે ફે ઔરાઔ ભડી ડી છે. 

¤¤¤ 
પળક્ષઔ - તેં આ પ્રશ્નન જલાફ ઔેભ ન આપમ? આ એટર 

વશરે પ્રશ્ન છે ઔે ઔઈ મકૂટ ણ આન જલાફ આી દે.  

પલદ્યાથી - એટરે જ ત ભે તેન જલાફ ન રખ્મ. 
¤¤¤ 

વુંતા - માય, શ  તાયી ાવે મ ન્નાબાઈન ભફાઈર નુંફય છે?  

ફુંતા - નશીં, ણ ત  ું છૂી ઔેભ યહ્ય છે?  
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વુંતા - ભાયા દદીને શક્સ્ટરભાું જાદ ની ઝપી અાલલી 
છે. 

¤¤¤ 
પ્રશ્નત્ર વેટ ઔયનાયા પ્રપેવયે તાની  ત્રીના રગ્નભાું 

રાખેર ભીઠાઈના સ્ટર ય ભટા અક્ષયભાું એઔ સચૂના રકાલી 
દીધી : ફધી ભીઠાઈન સ્લાદ એઔ વભાન છે, ઔઈણ 3 ભીઠાઈ 
વુંદ ઔયી ળઔ છ. 

¤¤¤ 
ભખનેઃ લેટય, આ ઔેવ ું ત ુંદ યી બચઔન રાવમ છે ત  ું? આની એઔ 

ટુંખડી ભટી છે ત ફીજી નાની?  

લેટય: વય, તભાયે બચઔન કાવ ું છે ઔે તેની વાથે ડાુંવ ઔયલ 
છે? 

¤¤¤ 
એઔ લાય પાએ નાસ્ત ઔયતી લકતે બફસ્ઔીટ ભાુંગ્માું, 

ભમ્ભી ફરી બફસ્ટીઔ ત આઉટ પ સ્ટઔ છે. તેભના ચાય લટના 
છઔયા ફફ ને આ કફય ન ડી આથી તેણે ભમ્ભીને છૂ  - ભમ્ભી 
આઉટ પ સ્ટઔ એટરે શ ? 

ભમ્ભી ફરી - જે ગયભાું ન શમ તે. એઔ ફદલવ ફયે ટીલી 
જઈ યહ્ય શત, એટરાભાું ઔઈ પભત્ર તેના પાને ભલા આવમા. 

તેભણે છૂ  - ફેટા પા છે? 

ફફ  ફલ્મ - પા ત આઉટ પ સ્ટઔ છે.  

¤¤¤ 
ફટિંકએૂ વલાર છૂી-છૂીને તાના પાને શયેાન ઔયી 

નાખ્મા શતા.  
તેણે એઔ પ્રશ્ન એ છૂય - પા તભે ફપવભાું શ  ઔય 

છ?  

પાએ ગ સ્વાભાું ઔહ્  - ઔુંઈ નશીં.  
ફટિંક ૂ– શું, શું. ત્માું આયાભ ઔય છ એટરે જ ગયે ભડા સ ધી 
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ટીલી જ  છ. 
¤¤¤ 

વુંતા (ફુંતાને) આજઔાર ભાયા લા ખફૂ જ કયે છે. વભજાત ું 
નથી ઔે શ ું ઔળ ું?  

ફુંતા - અયે માય, તાયે એભા ખબયાલલાની જફૃય નથી. તાયા 
લાભાું પેપલઔર રખાલી દે, તેની ભજબતૂીથી લા તટૂળે જ નશીં. 

¤¤¤ 
વુંતા - જે ફદલવથી ભાયી પીમાુંવીને ભીને આવમ છું તે 

ફદલવથી હ ું ઔશ ું કાઈ ળઔત નથી, ઔે ી ળઔત નથી અને શવી ણ 
ળઔત નથી?  

ફુંતા - ભતરફ તને તાયી પીમાુંવી વાથે પ્રેભ થઈ ખમ છે.  

વુંતા – નશીં. ઔાયણ ઔે એઔ જ મ રાઔાતભાું ભાય એઔ 
ભફશનાન ખાય લયાઈ ખમ છે. 

¤¤¤ 
વુંતા- (તાના ડ્રાઈલયને) શભણાું ફે ફદલવ શરેાું ત 

ખાડીભાું નવ ું ટામય નકાવય ું શત  ું અને આટ ું જલ્દી પાટી ખય ું.  
ડ્રાઈલય - જી, ટામય ઔાચની ફટર ય ચઢી ખય ું શત  ું. 
વુંતા - ત શ ું તને ઔાચની ફટર ન દેકાઈ? 

ડ્રાઈલય - વાશફે, ઔેલી યીતે દેકામ? તે ત એ ભાણવના 
બકસ્વાભાું શતી જેના ય ખાડી ચઢી ખઈ. 

¤¤¤ 
વુંતા ફુંતાને બપલષ્મપ લાુંચીને વુંબાલી યહ્યા શતા, ત 

ફુંતાએ ઔાુંઈઔ પલચાયી ને ઔહ્ ું - શ ું પલચાય છે તભાય બપલષ્મપ 
પલળે? 

વુંતા - ભેં ઔારના બપલષ્મભાું લાર્ચય ું શત  ું ઔે આ ભફશનાભાું 
તભાયી વથે ઔાુંઈઔ એલી ગટના થળે, જેભાું તભાયી ફરતી ફુંધ થઈ 
જળે.  

ફુંતા - ત શ ું ઔશ ું એવ ું થય ું કળ ું?  
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વુંતા - શા ઔારે વાુંજે ભાય ભફઈર ખામફ થઈ ખમ. 
¤¤¤ 

વુંતા - ફતાલ, ફુંતા રઔ અક્કરથી ઔાભ રે ત શ ું થળે? 

ફુંતા - ત તેભને છટા છેડા રેલા નશીં ડે. 

વુંતા - અને લધ  બ લ્ધ્ધથી ઔાભ ઔયે ત? 

ફુંતા - ત તેભને રગ્ન ઔયલાન લાય જ આલે. 
¤¤¤ 

વુંતા અને ફુંતા યસ્તાભાું ઉબા યશીને લાત ઔયતા શતા. 
એઔદભ વાભે ફે ય લતી આલતી દેકાઈ. વુંતાએ ઔહ્  - ખજફ થઈ 
ખમ ભાયી ત્ની અને પ્રેપભઔા ફુંને એઔવાથે આલી યશી છે. 

ફુંતા ફલ્મ - ઔેટરી પલબચત્ર લાત છે, હ ું ણ એવ ું જ 
ઔશલેાન શત. 

¤¤¤ 

 વુંતા - શ ું મતૃ્ય  છીના જીલન ય તને બયવ છે? 

ફુંતા - શા, એ ળક્ય છે.  

વુંતા- ત, ત તાયી લાત વાચી છે, ત ું જે ભાભાની સ્ભળાન 
માત્રાભાું જલા ભાયી ાવેથી 100 ફૃપમા ઉધાય રઈ ખમ શત તે 
તયા ભાભા તને ભલા ફશાય આવમા છે. 

¤¤¤ 
વુંતા અને ફુંતા ‘જ યાપવઔ ાઔટ ’ ફપલ્ ભ જલા જામ છે. 

ફપલ્ ભભાું ડામનાવયને જઈ વુંતાને ફીઔ રાખલા રાખે છે. ફુંતા- 
વુંતા, અયે આ ત ફપલ્ ભ છે, એભાું શ ું ડયલાન ું? વુંતા- ભને ત કફય 
છે, આ ફપલ્ ભ છે, ણ એ ત જાનલય છે, એને શ ું કફય? 

¤¤¤ 
પભવીવ ફુંતાએ પભ. ફુંતાની ફપવભાું પન ઔમો - તભે વાુંજે 

ગયે જલ્દી આલજ, ભમ્ભીના ગયે જભલા જલાન ું છે.  

પભ. ફુંતા ફલ્મા - ફહ  વયવ, ણ તેં કાતયી ત ઔયી છે ઔે 
નશીં ઔે તેભણે જભલાન ું ઠીઔ ફનાવય ું છે? 
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¤¤¤ 
વુંતા- ક્યાું જઈ યહ્ય છે ? 

ફુંતા- હ ું ભાયે ખાભ જઈ યહ્ય છું. 
વુંતા- ણ શાથભાું આ દૂયફીન ઔેભ છે? 

ફુંતા- અવરભાું, હ ું ભાયા એઔ દૂયના વખાલાાને જલા જઈ 
યહ્ય છું. 

¤¤¤ 
વુંતા - તને કફય છે ખઈઔારે ભાયી ત્નીની જીબ અચાનઔ 

ફુંધ થઈ ખઈ. 

ફુંતા - વાચે જ, હ ું આજે જ ભાયી ત્નીને તાયી ત્નીને 
ભલા ભઔરી દઉં છું. 

વુંતા - ઔેભ ? 

ફુંતા - જ તે ચેી યખ શળે ત ભને ણ ભાયી ત્નીનાું 
ભશણેાું-ટણાુંથી છટઔાય ભી જળે. 

¤¤¤ 
વુંતા - તભાયી છત્રીભાું ત ઔાણ ું છે. 

ફુંતા - કફય છે, ભેં જ ઔય ટ છે. 

વુંતા- ણ ઔેભ? 

ફુંતા - અયે માય, જ્માયે લયવાદ ફુંધ થઈ જળે ત્માયે ભને 
કફય ડી જામને એટરા ભાટે. 

¤¤¤ 

 

વુંતા - ભાયી ત્ની યજ પફયમાદ ઔયતી શતી ઔે ભાયી ાવે 
શયેલા ભાટે વમલક્સ્થત ઔડાું નથી. 

ફતા - ત શ ું તે એણે ઔડાું વીલડાલી આપમાું? 

વુંતા - નશીં માય, ભેં ભાયા ધયની ફાયીભાું યદા 
રખાલડાલી દીધા. 
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¤¤¤ 

 

વુંતા - તભને વુંખીતન ળક છે?  

ફુંતા - શા, હ  ત વુંખીતને પે્રભ ઔળ ું છું. 
વુંતા - તભે ઔય  લાદ્ય મુંત્ર લખાડ છ. 
ફુંતા - ગ્રાભપન. 

¤¤¤ 

 

વુંતા - હ ું ફધા પ્રઔાયના શક્સ્ટરભાું દાકર થઈ ચકૂ્ય છ. 

ફુંતા- કટ ું, ત  ભેટયપનફટ શક્સ્ટરભાું ત નફશ દાકર થમ 
શમ ને? 

વુંતા - અયે માય ત્માજ ત હ ું જન્ભમ શત. 
¤¤¤ 

 

વુંતા - હ ું ળશયેની ફધી શક્સ્ટરભાું દાકર થઈ ચકૂ્ય છું. 
ફુંતા- કટ ું, ત  ભેટયપનફટ શક્સ્ટરભાું ત નફશ દાકર થમ 

શમ ને? 

વુંતા - અયે માય ત્માું જ ત હ ું જન્ભમ શત. 
¤¤¤ 

પ્રેપભઔા (પ્રેભીને)- આણા રગ્ન ભાટે તભે ભાને ભીને ત 
જ . 

પ્રેભી - ના, શલે તાયા પવલામ ઔઈ ફીજી ભાયા ભનભાું નશીં 
લવી ળઔે. 

¤¤¤ 
એઔલાય એઔ નલદુંપતને ત્માું એઔ ય ખર આવય ું, ફુંનેએ 

તેભન ું સ્લાખત ઔય ું અને તે ચાય-ાુંચ ફદલવ યઔામાું. 
ત્ની - આ તભાયા ઔમા યીરેફટલ શતા? 
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પત - ફેશળ થઈ ખમા. થડીલાય ફાદ ફલ્મા - ભને એભ ઔે એ 
તાયા ફયરેફટલ છે. 

¤¤¤ 
વુંખીતના પળક્ષઔ (પલદ્યાથીને)- ત ું ઔમા તાર પલળે લધાયે 

જાણે છે? 
પલદ્યાથીએ તયત જલાફ આપમેઃ વય, હ ું ત શડતાર પલળે 

લધાયે જાણ ું છું. 
¤¤¤ 

ઔભટચાયી - વય, ભાય ખાય લધાય, ભાયાું શારભાું જ રગ્ન 
થમાું છે. 

ફવ - ઔુંની તેની ફશાયના ઔઈણ એક્વીડન્ટ ભાટે 
ભશનેતાણ ું આલા ફુંધામેરી નથી. 

¤¤¤ 
છઔયી - દાદી, હ ું આજે સ્કરૂ નશીં જાઉં. ભને યસ્તાભાું 

છઔયા છેડે છે. 

દાદી - ફશાના ના ફનાલ, હ ું એ યસ્તેથી યજ ફજાય જઉં છું, 
ભને ત ઔઈ છેડત  ું નથી. 

¤¤¤ 
દાફૃફડમ - ખયભ શ ું છે? 

લેઈટય - ચાઉંભીન 

દાફૃફડમ - લધાયે ખયભ? 

લેઈટય- સ  

દાફૃફડમ- લધાયે ખયભ? 

લેઈટય - ઉઔત ું ાણી 
દાફૃફડમ - લધાયે ખયભ? 

લેઈટય - આખન ખ 
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દાફૃફડમ - રાલ, ભાયે ફીડી વખાલલી છે. 

¤¤¤ 
છઔય - ઉતાય. 
છઔયી - ના ભને ત ફીઔ રાખે છે, 

છઔય - હ ું છું, 
છઔયી - ઔઈ જઈ રેળે ત, 
છઔય - ઔઈ નથી જત  ું, ઉતાયી દ ને 
છઔય - જ ઔી ઔયલાભાું ળયભાલલાન ું યાકળ ત 

યીક્ષાભાું નાાવ થળ. 
¤¤¤ 

છઔયી - જ્માયે આણે યણી જઈશ ું ત્માયે હ ું તભાયા દયેઔ 
પ્રબ્રેભ ળેય ઔયીળ. 

છઔય - શારભાું ત ભાયે ઔઈ તઔરીપ નથી. 
છઔયી - હ ું ત આણા રગ્ન ફાદની લાત ઔળ ું છું. 

¤¤¤ 
પળક્ષઔ - જે પલદ્યાથી ભાયી રાઔડી ળધી આળે 
તેને હ ું 20 ફૃપમા ઈનાભ આીળ. 

ફુંટી - વય, ઈનાભ થડ ું લધાયે આને, ઔાયણ ઔે 25 ફૃપમા 
ત રાઔડીને વુંતાડલા ભાટે ભળ્મા છે. 

¤¤¤ 
છખન- જ્માયે હ ું પતાજીની તરલાય જઉં છું અને ભને  

ય િભાું જલાન ું ભન થામ છે. 

ભખન - ત જત ઔેભ નથી?  

છખન - ભાયી નજય પતાજીના નઔરી ખ ઉય જામ છે, 

અને હ ું યઔાઈ જાઉં છું. 
¤¤¤ 
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ટીચય ફાઔને - બાયતની જનવુંખ્મા ઝડથી લધી યશી 
છે અને દેળભાું દય ત્રણ પભપનટે ઔઈ સ્ત્રી એઔ ફાઔને જન્ભ આે 
છે.  

ત ફર જનવુંખ્મા ય ઔેલી યીતે પનમુંત્રણ ઔયી ળઔામ? 

બચક  - ભેડભ, ભેડભ, આણે વોથી શરેા ેરી સ્ત્રીને ળધલી 
જઈએ. 

¤¤¤ 
ફુંતા- ઔારે યાતે ાટીભાું એઔ છઔયીની ઈજ્જત ફચાલી, 
વુંતા - બાઈ, આ ત તેં વાળ ું ઔાભ ઔય ું, ણ ઔેલી યીતે ઔય ું? 

ફુંતા - પવમ્ર લે, વેલ્પ ઔુંટ્રર. 

¤¤¤ 
ટાઈટેપનઔની વાથે ઔુંજૂવ પ ૂણ ડૂફી યહ્ય શત, ડફૂતાું 

ડફૂતાું તે શવી ણ યહ્ય શત. 
દસ્ત - ત ું આલી ક્સ્થપતભાું શવી ઔેલી યીતે ળઔે છે? 

પ-ૂ વાળ ું છે ઔે ભેં ફયટનટ ફટફઔટ રીધી નથી. 
¤¤¤ 

ટીચય - એલી ત્રણ જગ્મા ફતાલ જ્માું ભાણવ ભયત નથી. 
ફાઔ - સ્લખટ, નયઔ અને સ્ટાય પરવ. 

¤¤¤ 
છઔય - દસ્તી શ ું શમ છે? 

છઔયી - જ્માયે ત  ું ભાયા ફટફપનભાુંથી ચયી ઔયે છે અને હ ું ઔુંઈ 
નથી ફરતી. 

છઔય - પે્રભ શ ું શમ છે? 

 

છઔયી - જ્માયે તને ચયી ઔયત જઈ હ ું ખ ળ થાઉં અને પલચાળ ું ઔે 
આજે પયી ભને તાળ ું એંઠ  કાલા ભળે. 
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¤¤¤ 
એઔ યાતે પત ત્ની સલૂાની તૈમાયી ઔયી યહ્યાું શતા. 
પતને ઊંગ આલી યશી શતી અને ત્નીન પભજાજ જયા 

નટકટ શત. 
ત્ની - તભને માદ છે, રગ્ન ફાદ સતૂા વભમે તભે ભાય 

શાથ ઔડતા. 
ઊંગભાું પત - શાથ ઔડી રીધ અને સલૂાની ઔપળળ ઔયલા 

રાગ્મ. 
 ત્ની (થડીલાય ફાદ)- તભે ભને ફઔવ ણ ઔયતા. 
પત - ફઔવ ઔયીને સલૂાની ઔપળળ ઔયલા રાગ્મ, 
ત્ની - તભે ક્યાયેઔ ભને ખા ય ફચક ું ણ બયતા. 
પત - ઊઠીને ચારલા રાગ્મ, 
ત્ની - ક્યાું જા છ? 

પત - ભાયા દાુંત રેલા. 
¤¤¤ 

પળક્ષઔ - જ તભને ઔઈ એઔ બ ઔ વુંદ ઔયલાન ું ઔશલેાભાું 
આલે ત તભે ઔઈ બ ઔ વુંદ ઔયળ? 

પલદ્યાથી - ભેડભ, ચેઔબ ઔ. 

¤¤¤ 
ફે પભત્ર મ વાપયી ઔયી યહ્યા શતા.  
શરે - મ વાપયી દયપભમાન પ્રાથટના ઔયલી શમ ત ભઢ ું 

ઔઈ તયપ યાકવ ું જઈએ? 

ફીજ - આણા વાભાન તયપ. 

¤¤¤ 
નેતા - (વશામઔને)- ઔારે જ્માયે હ ું બાણ આી યહ્ય શત 

ત્માયે એઔ ભાણવ ભાયી નઔર ઔયી યહ્ય શત. 
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તાયે તેને યઔલ જઈત શત. 
વશામઔ- ભેં તેને ઔહ્ ું શત  ું ઔે ફેલકૂપ, ાખરની નઔર ના 

ઔયામ. 

¤¤¤ 
ત્ની યડતી શતી અને પત ટીલી જતાું જતાું લેપવટ કાઈ 

યહ્ય શત. 
એટર ેત્ની ફરી- તભે છૂ ું નશીં હ ું ઔેભ યડ ું છું? 

પત- છેલ્રે ભેં છૂ ું શત  ું ત્માયે તાય જલાફ ભળ્મ શત ઔે 
ત  ું નશીં વભજે. 

¤¤¤ 
ત્ની - તભાયા જન્ભફદલવ ય એટર વયવ સટૂ રાલી છું 

ઔે છૂળ જ નશીં, 
પત - વાળ ું છે ઔે તને ભાય ખ્માર ત આવમ, રાલ, ફતાલ. 

ત્ની - ફે પભપનટ, શભણાું શયેીને આવ ું છું.  
¤¤¤ 

ત્ની - ભાયી તબફમત આજે કયાફ રાખે છે.  

પત - અયે, ભેં ત ફશાય ફડનયન પરાન ફનાવમ શત. 
ત્ની - હ ું ત ભજાઔ ઔયતી શતી. 
પત - હ ું ણ ભજાઔ ઔયત શત, 
ચર ઊઠ અને કાલાન ું ફનાલ. 

¤¤¤ 
ફુંતાની ત્ની - ફાયી ય ડદા રખાલડાલી દ, 
નલા ડળી લાયુંલાય ભને જલાની ઔપળળભાું યશ ેછે, 

ફુંતા - એઔલાય તેને જઈ રેલા દે, 

એ જાતે જ ડદા રખાલડાલી દેળે. 

¤¤¤ 
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પત- ડાબરિંખ ઔશ,ે તાળ ું નાભ ક્યાું ક્યાું રખ ું ફદર ય ઔે શાથ 
ય? 

ત્ની - નાભ રકલાન એટર જ ળક શમ ત વીધા વીધા 
તભાયા પ્રટીના ઔાખ ય રકી દ ને.  

¤¤¤ 
તાની એઔ વશરેીને ગણા ખ ળ મડૂભાું જઈને અન્મ 

વશરેીએ છૂ ું- શ ું લાત છે, આજે ત ું ફહ  ખ ળ દેકામ છે. આ ખ ળીન ું 
ઔાયણ શ ું છે? 

શરેી વશરેી - તને કફય નથી? ઔારે ભાયા પતને 
લેાયભાું ભટ ું ન ઔળાન થય ું છે. તેભને આગાત રાગ્મ છે. ડક્ટયે ઔહ્ ું 
છે ઔે તેભને ઔઈ વાયા ફશર સ્ટેળન ય રઈ જાલ,  એટરે ઔારે અભે 
વો દાજજ િંબરિંખ જઈ યહ્યાું છીએ. 

¤¤¤ 
રીવ - તાયી ફશમ્ભત ઔેલી યીતે થઈ ત્રણ લાય જ એઔ 

સ્ટયભાું ચયી ઔયલાની?  
ચય - નશીં વાશફે, ચયી ત ભેં એઔ જ લાય ઔયી. ભાયી 

ત્ની ભાટે ડે્રવ ચમો ત્માયે. યુંત   ફે લાય ત હ ું આ ડે્રવ ફદરાલલા 
ખમ શત.  

¤¤¤ 
અબબનેતા (પભત્રને)- તભાયી પેક્ટયીભાું આખ રાખી તે 

વાુંબીને ભને ખફૂ દ ેઃક થય ું. તેભાું તભે ઔઈ ચીજ ફનાલતા શતા? 

પભત્ર - આખ બ ઝાલલાન ું મ ુંત્ર. 

¤¤¤ 
વુંતા એઔ નવ ું ટીલી કયીદીને રાવમા. 
તે તેને ાણીભાું ડફૂાડી યહ્યા શતા. 
ફુંતા - વુંતા, આ શ ું ઔય છ? 

ટીલીને ાણીભાું ઔેભ ડફૂાડ છ? 

વુંતા - હ ું ત તેને ચેઔ ઔળ ું છું. ઔરય ત નથી જત ને. 
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¤¤¤ 
સ્લીટી - ઔઈ ફેન્ઔલાાથી પે્રભ ઔયલ મ શ્ઔેર છે.  

પિંઔી - ઔેભ? 

 સ્લીટી - ઔારે ભેં તાના ફમફે્રન્ડને પે્રભત્ર ભઔલ્મ ત 
તેણે, 

પવગ્નેચય નથી ભતા ઔયીને ાછ ભક્લ્મ. 
¤¤¤ 

ખરટફ્રેંડ- બજન ઔયતાું ઔશલેા રાખી આ તાય કતૂય ભને ઔેભ 
ઘયેૂ છે? 

ફમફ્રેંડ- ત ું ઝડી બજન ઔયી રે, રાખે છે તે તાની પરેટ 
કી ખમ છે. 

¤¤¤ 
ભડે સ ધી બાણ વાુંબી ઔુંટાયેરા પલદેળી ત્રઔાય 

ડળભાું ફેઠેરા ભાણવને ઔશલેા રાગ્મા તભાયે અશીં નેતા ખફૂ જ 
રાુંબ ું બાણ આે છે. 

ભાણવે જલાફ આપમ- બાણ આલા નેતાજી ત શલે 
આલળે. 

આ ત નાના નેતા ભાઈઔ ટેન્સ્ટિંખ ઔયી યહ્યા શતા.  
¤¤¤ 

છઔયી - જાન , ભને આ ડામભુંડની ફયિંખ આી દ. 
છઔય - ઔેભ? 

છઔયી - હ ું યજ તેને જઈને તભને માદ ઔયતી યશીળ. 

છઔય - એ ત ત  ું એભ ને એભ ણ ઔયીળ. 

છઔયી - એ ઔેલી યીતે? 

છઔય - એભ પલચાયીને ઔે ભેં ડામભુંડની ફયિંખ ભાુંખી શતી 
ણ તણેે ભને ન આી. 
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¤¤¤ 
ડૉક્ટય (દદીને) - ઔેભ છ? 

દદી - વાય છું.  
ડૉક્ટય - નેક્સ્ટ પરીઝ... 

¤¤¤ 
યજીયટી ભાટે એઔ ખયીફને શ ું જઈએ? 

યટી, ટે યેઔડટય અને ભઔાન 

¤¤¤ 
કનલતા આસ્લાદપ્રશ્નેઃ 'એઔ ત ૂ શી ધનલાન શૈ ખયી, ફાઔી 

વફ ઔુંખાર...' આ ઔપલતાભાું ઔપલ ઔેલી ય લતીના લકાણ ઔયી યહ્યા 
છે ? 

જલાફેઃ ટાભેટાું લેચલાલાીના! 
¤¤¤ 

જનફશત ભેં જાયીેઃ જ રખ અની ખાડી ભેં દ બરટય ેટ્રર 
ડરલા ઔય અને આ ઔ ફડા 'અભીય' વભજતે શૈ, ઉન્શ ેભેં સબૂચત 
ઔયના ચાશતા હ ૂું ફઔ ભેંને આજ સ ફશ શી 'ટભાટય' ઔી ચટની કાઈ શૈ! 

ધન્મલાદ!' 

¤¤¤ 

રડઔેલારેેઃ ફાયાત ઠીઔ આઠ ફજે હ ુંચ જામેખી. ભખય એઔ 
ફાત ત શભ ફતાના શી ભરૂ ખમે.  

રડઔીલારેેઃ તા શૈ. આ ઔ દશજે ભેં ઔાય ચાફશમે. 
રડઔેલારેેઃ પવપટ ઔાય નશી ચરેખી. ડેઔી ભેં ટભાટય બય ઔે 

દેના શખા! 
રડઔીલારેેઃ શ ેબખલાન, શભ ત ફયફાદ શ જામેંખે... 

¤¤¤ 
આજે ફયે જ ભાયા એઔ કાવ દસ્તન ભેવેજ આવમ. એણે 

એના ફધા ફે્રન્ડઝને આ ભેવેજ ભઔલ્મ છેેઃ ''પરીઝ થડા ફદલવ ભાટે 
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ભને પન ના ઔયળ ઔાયણ ઔે ભને શભણાું જ ફાતભી ભી છે ઔે ભાયા 
ગયે ઈન્ઔભટેક્વની યેડ ડલાની છે. એ રઔને ક્યાુંથી કફય ડી 
ખઈ છે ઔે ખઈઔારે અભે રઔએ ડીનયભાું 'ટાભેટાુંન સ ' ીધ છે! 

¤¤¤ 
ઔડઔાપવિંખ ળાઔલાાને ત્માું જઈને ફલ્મા ''એરા, ટાભેટા ઔેભ 

દીધાું?'' 

ળાઔલાેઃ ''૪૦ ફૃપમાનાું ૫૦૦..'' 

ઔડઔાપવિંખેઃ ''આ રેરે... ફલ વસ્તાું છે ! રે ઔડ ૪૦ ળૃપમા 
અને ખણલા ભાુંડ... એઔ, ફે, ત્રણ, ચાય, ાુંચ..'' 

¤¤¤ 
આજન ફર્ચચન ખ ભાયીથી ઔશ ે છેેઃ ''ભેં આજ બી પેંઔે હ એ 

ૈવે નશી ઉઠાતા! શામ? ભખય... ટભાટય ઔી ફાત ઓય શૈ.'' 

¤¤¤ 
વન્તાેઃ મ ફન્તા, ત ું ત ઔશતા થા ઔી ખેઈભ કેરને વે 

ફદન ઔા લજન ઔભ શતા શૈ. 

ફન્તાેઃ શતા શી શૈ ના. 
વન્તાેઃ ભખય ભૈં ત પછરે એઔ ભફશને વે કેર યશા હ ું. ઔઈ 

પયઔ નશીં ડા. 
ફન્તાેઃ ક્યા કેર યશા શૈ? 

વન્તાેઃ તીન ત્તી! 
¤¤¤ 

''ભેયે ફાયે ભેં ઈપતના ભત વચ. ભેં ભેથ્વ ભેં આતા હ ું, 
વાજીદ નફડમાદલારા ઔી પક્ચય ભેં નશીં.''- ભેં હ ું, રજીઔ! 

¤¤¤ 

''એઈ ચડી. એઈ પવી.'' 
ખરત ભત વભજના, પરીઝ! મે ત ફેન્ઔ ઔા નાભ શૈ! રા  

પ્રવાદ માદલ ધીયે ધીયે ઢ યશ ેશૈેઃ ''એચ... ડી... એપ.. વી..'' 
¤¤¤ 
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રાશયભાું એઔ ય લતી ફયાફય રગ્ન શરેાુંની યાતે્ર 
અઔસ્ભાતભાું ભયી ખઈ. તે સ્લખટભાું ખઈ. તેણે ઔહ્ ું ''લાુંધ નફશ, ણ 
અશી, ભાયા રગ્ન ઔઈ બા ાફઔસ્તાની છઔયા વાથે ઔયાલી 
આ..''  

બખલાન ''બ ાફઔસ્તાની ?'' શજી સ ધી ત ભેં અશી જમ 
નથી!'' 
 

¤¤¤ 

રગ્ન એટરે શ ું ? 

ધાભધભૂથી તાની જ 'વાયી' આલી. 
 

¤¤¤ 

પછરે ચાય-ાુંચ ફદન વે ફડી ફેચૈની શૈ. ફદર બાયી શૈ 

આંક ભેં નભી શૈ. ડૉક્ટય ઔ ફદકામા ત ઔશને રખે 

ફર્ચચ ું તેયે ખનૂ ભેં 'આલ્ઔશર' ઔી ઔભી શૈ! બચમવટ. 
¤¤¤ 

નયેન્ર ભદી નેા ખમા ત્માયે ઔશ ે છે ઔે તાની વાથે 
ફડીખાડટ રઈ જ નશતા ખમા! 

ઔેભ? 

પવમ્ર માય, નેાભાું ત શજાય 'ખયકા' શમ ને! 
¤¤¤ 

રીરી તાની ફશનેણી ચુંાને ઔશી યશી શતી, 'હ ું જ્માયે 
યણીળ ત્માયે ગણા  ળ  દ ેઃકી થઈ જળે.' 

'ઔેભ?'  

ચુંા ફરી, 'ત ું ઔેટરા  ળ ને યણલાની છે?' 

¤¤¤ 

વન  ડૉક્ટય ાવે જામ છે. 
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વન  ડૉક્ટયને: "જ્માયે હ ું ઊંગી જાઉં છું ત્માયે ભાયા વનાભાું 
લાુંદયા ફક્રઔેટ યભે છે!" 

ડૉક્ટય: "આ દલા સતૂા શરેાું રેલાથી વનાું નશીં આલે." 
વન ેઃ "ઔારથી કાઈળ, આજે તેની પાઈનર છે." 

¤¤¤ 
વન : "બાયતભાું શલે અત્માધ પનઔ ટેક્નરજીલાા પન 

ભળે." 
ભન ેઃ "ત લી તેભાું નવ ું શ ું શળે?" 
વન ેઃ "ચા  પન દયપભમાન ઔઈ ત્રણથી લધાયે લાય એભ 

ફરળે ઔે ફીજ ું શ ું ચારે છે? ત પન એની ભેે ઔટ થઈ જળે." 

¤¤¤ 
એઔ વયદાય ઊંચે ફેવી લાુંચત શત.  
ઔઈએ એને છૂ ું શ ું ઔય છ? 

એણે જલાફ આપમ શામય સ્ટ્ડી!  
¤¤¤ 

એઔ ગ નાભાું એઔ સ ુંદય છઔયીને અદારતભાું રાલલાભાું 
આલી. 

લઔીર- યભ ફદલવે યાતે ત  ું ક્યાું શતી? 

ય લતી - ભાયા ડળીની વાથે ફડનય ય ખઈ શતી. 
લઔીર - અને ઔારે યાતે? 

ય લતી - ભાયા અન્મ ડળી વાથે ફડનય ય ખઈ શતી. 
લઔીર - આજન શ ું પ્રગ્રાભ છે? 

અન્મ લઔીર - ફેજેક્ળન ભી રડટ, આ વલાર ભેં શરેા 
ઔયી રીધ છે.  

ય લતી - અને અભાય પ્રગ્રાભ નક્કી થઈ ચકૂ્ય છે.  

¤¤¤ 
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વુંતા અને ફુંતા અનેઔ ફદલવ ફાદ ભળ્મા અને વુંતા ઉદાવ 
દેકાઈ યહ્યા શતા. 

ફુંતા - ઔેભ આજે અરખ રાખ છ, શ ું લાત છે? 

વુંતા - શ ું ઔહ ું થડા ફદલવ શરેા ભાયા અંઔર ગ જયી ખમા 
અને ભાયા ભાટે ફૃ. 50 રાક છડી ખમા. 

ફુંતા - આ ત ખ ળીની લાત છે. 

વુંતા - ભાય ઔબઝન ગ જયી ખમ, તે ભાયા ભાટે ફૃ. 30 રાક 
છડી ખમ. 

ફુંતા - આ ણ ખ ળીની લાત છે, ભઢ ું ભીઠ ું ઔયાલવ ું જઈએ, 

વુંતા - ભાયા દાદાજી ખમા અઠલાફડમે ગ જયી ખમા અને 
ભાયા ભાટે ફૃ, 1 ઔયડ છડી ખમા. 

ફુંતા - આ ત ખ ળીથી ખાુંડા થલાની લાત છે, ત ત  ું ઔેભ 
યલે છે? 

વુંતા -એ એટરા ભાટે ઔે આ અઠલાફડમે ઔઈ ણ વખાુંન ું 
ભત થય ું નથી.  

¤¤¤ 
પળક્ષઔ - ભાયા ભખજ અને ભખજના એક્વ-યે પટ લર્ચચે શ ું 

પયઔ છે? 

યભેળ - વય, એક્વયે પટ ડેલર થમેર શમ છે.  

¤¤¤ 
છઔયી - ભને ભાયા જનભફદલવે બ્રેઔફેયી અથલા એર 

જઈએ. 

છઔય - ઔેયીની વીઝન છે ફઔા, ઔેયી જ ભાુંખને! 

¤¤¤ 
ત્ની - તભે ભને ઔેટર પે્રભ ઔય છ? 

પત - હ ું તાળ ું એઠ ું ઝૈય ણ ી ળક ું છ. 

પલશ્વાવ ન શમ ત અજભાલીને જઈ રે. 
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¤¤¤ 
એઔ ભાણવ દ આ ઔયી યહ્ય શત, શ ેઅલ્રાશ, ભાયા ધુંધાભાું 

ફયઔત આ, 
ત્માયે જ ાછથી અલાજ આવમ, ઔઈ આભીન ન ઔશળે, 

ફધા પનટાઈ જળ, એ ત ઔપન લેચે છે. 

¤¤¤ 
પત (બખલાનને)- બખલાન ભાયી ત્ની ફાય ઔરાઔથી ચૂ 

છે. 

બખલાન - ત ભાયી ાવે ઔેભ આવમ છે? તાયે ત બરમ્ઔા 
બ ઔ પ લલ્ડટ યેઔડટલાા ાવે જવ ું જઈએ. 

¤¤¤ 
છઔયી- પે્રભ ઔેલી યીતે થામ છે? 

છઔય - જ્માયે વભમ કયાફ ચારી યહ્ય શમ, ળપનની દળા 
કયાફ શમ, ભુંખર બાયે યશતે શમ, બખલાન ભજા રેલાના મડૂભાું 
શમ, ત્માયે પે્રભ થામ. 

¤¤¤ 
ત્ની એઔ લાય એઔ ભરભા કયીદી ઔયી યશી શતી. 
 ત્માું જ એની નજય એઔ દ ઔાનભાું ડી. 
 એભાું  ળ  ભાટેના અન્ડયલેય ‘વેર’ ભાું શતાું.  
 તાન પત ખ ળ થઈ જળે એભ ભાનીને એણે એઔ જ 

યુંખના એઔ ડઝન અન્ડયલેય કયીદી રીધા. 
 ણ ગયે પતએ પલયધ ઔમો ને ફરી ઉઠય, “અયે ણ! 

એઔ જ યુંખના આટરા ફધા અન્ડયલેય રેલાની શ ું જફૃય શતી? 

 રઔ પલચાયળે ઔે હ ું અન્ડયલેય ક્યાયેમ ફદરત નથી.” 
ત્ની: „ઔમા રઔ?‟ 

¤¤¤ 
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એઔ ભાણવ ભટયવાઈઔર ય બાયત-ાફઔસ્તાન ફડટય 
ક્રવ ઔયી યહ્ય શત. ખાડી ાછ એઔ ઔથ ફાુંધેર શત. 
અપધઔાયીએ તેને યક્ય અપધઔાયીેઃ ક્યા જામ છે?  

ભાણવેઃ ાફઔસ્તાન.  
અપધઔાયીેઃ ત  ું શ ું ઔયે છે? ભાણવેઃ સ્ભખબરિંખ.  
અપધઔાયીેઃ અપધઔાયી શ ું ફઔલાવ ઔયે છે? શ ું છે આ 

ઔથાભાું?  

ભાણવેઃ  તભે જાતે જ જઈ ર ને. અપધઔાયીએ ઔથ 
કરીને જમ તેભાુંથી યેતી નીઔી. અપધઔાયીએ પલચાય ટ ઔે આ 
ભાણવ ભજાઔ ઔયી યહ્ય છે. તેને જલા દે છે. આવ ું આખ ું લટ ચાલ્ય ું. 
તે ભાણવ દયઅઠલાફડમે ભટય વાઈઔર ય યેતીની ફયી રઈને 
ફડટય ક્રવ ઔયે છે અપધઔાયી તેને જલા દે છે.  

એઔ ફદલવ અપધઔાયીેઃ વાચ ું-વાચ ું જણાલ ઔે ત   ઔયે છે શ ું? 

ભાણવેઃ વાશફે, ઔહ્ ું ત શત  ું ઔે સ્ભખબરિંખ ઔળ ું છું.  
અપધઔાયીેઃ ળેન ું સ્ભખબરિંખ ઔયે છે?  

ભાણવેઃ વાશફે, ભટય વાઈઔરન ું.  
¤¤¤ 

એઔલાય વુંતા નઔયી ભાટે ઈન્ટયવય  આલા ખમ. ત્માું એઔ 
ભફશરા ફેઠાું શતાું તેણે વુંતાને  છ ું, તભે દાફૃ ી છ?  

વુંતાેઃ શા.  
રેડીેઃ ઔેટર?  

વુંતાેઃ દયયજ રખબખ 6 ેખ.  
રેડીેઃ શ, તેની ાછ ઔેટર કચટ થામ?  

વુંતાેઃદયયજ રખબખ 1000 ફૃપમા.  
રેડીેઃ ત ત તેન ભતરફ ભફશને 30 શજાય અને લે 3 

રાક 60 શજાયન દાફૃ. આ ફશવાફે ત તભે છેલ્રા 14 લટભાું 
રખબખ 50 રાક ફૃપમા દાફૃ ાછ ઉડાલી ફદધા. શ ું તભને કફય 
છે આટરા ફૃપમાભાું ત તભે BMW ઔાય કયીદી ળઔ છ?  
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વુંતાેઃ શ ું તભે દાફૃ ી છ? રેડીેઃ ના, ભેં ત આજ સ ધી 
ક્યાયેમ દાફૃને શાથ ણ નથી રખાવમ વુંતાેઃ ત છી ચર ફતાલ 
તાયી BMW ક્યાું છે? 

¤¤¤ 
 ત્ની વાથે દયયજના ઝખડાથી ઔુંટાીને યાજ એ વાભાન 

ફાુંધતાું ત્નીને ઔહ્ ું, શલે ત હ ું તાયી વાથે એઔ  ણ નશીં યહ ું. 
ગય છડીને યાજ  યેરલે સ્ટેળન ખમ યાજ  ટે્રનભાું ચડત શત ત્માું 
આઔાળલાણી થઈ, આભાું ન ચડીળ, તે ાટા યથી ઊતયી જલાની 
છે. યાજ  એયટટ ય ખમ. પરેનભાું ચડત ત આઔાળલાણી થઈ. 
આભાું ચડીળ નશીં તે કે્રળ થઈ જળે. યાજ  ફવ સ્ટેળન ખમ. ફવભાું 
ચડલા રાગ્મ ત આઔાળલાણી થઈ આભાું ન ચડી ફવ કીણભાું 
ડલાની છે. યાજ  ગ સ્વે થઈને ફલ્મ ઔણ છે માય? અલાજ આવમેઃ 
હ ું બખલાન છ.  

યાજ ેઃ બખલાન હ ું જ્માયે યણલા ભાટે ગડી ય ચડત ત 
ત્માયે શ ું તભાયા ભોંભાું ભખ બમાટ શતા? 

¤¤¤ 

પિંઔી, સ્લીટી અને યીટા વેનાભાું બયતી થલા ભાટે ખઈ. ત્માું 
તેની અનકી ફયક્ષા રેલાઈ. તેભને એઔ શાડ ય ચડલાન ું ટાસ્ઔ 
અાય ું. જેના ય 1000 વીડી શતી. તેની વાથે જઈ યશરેા 
અપધઔાયી ળયત યાકી ઔે 100 વીડી  યી થતાું હ ું એઔ જક્વ 
વુંબાલીળ. જે શવી ડળે તે ટેસ્ટભાુંથી ફશાય થઈ જળે.  

અપધઔાયીએ વોથી શરેા 100 ખપથમે જક્વ વુંબાવમ. 
જેને વાુંબતા જ ીંઔી શવી ડી અને ફશાય થઈ ખઈ.  

સ્લીટી 500ભાું ખપથમે શવી ડી અને ફશાય થઈ ખઈ.  
યીટા ચડતી જ ખઈ અપધઔાયી જક્વ વુંબાલતા ખમા. 

યુંત   તે શવી નશીં. આકયે તે 999ભાું ખપથમે અચાનઔ જ 
કડકડાટ શવલા રાખી. અપધઔાયીએ  છ ું ત  ું વાળ ું યપભટ ઔયી યશી 
શતી. અત્માય સ ધી શવી નશીં અને શલે જ્માયે ભેં જક્વ ણ નથી 
વુંબાવમ ત્માયે ત  ું શવલા ઔેભ રાખી?  

યીટાએ જલાફ આપમ ઔે જી, 100ભાું ખથીમે ઔશરે જક્વ 
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ભને શલે વભજભાું આવમ! 
¤¤¤ 

આફફ્રઔા અને અડલાણી ક્યાયેમ વેપભપાઈનરથી આખ 
લધતાું જ નથી.  

khabarbaazi સ્ટે્રબરમાલાા તૈમાય થઈ જા, યફશત 
ળભાટન ઔશયે વશન ઔયલા ભાટે.  

khabarbaazi ભને ત એ પલચાયથી જ ધ્ર જાયી છટી જામ છે 
ઔે સ્ટેનની જગ્માએ છેલ્રી લય જ ઈળાુંત ળભાટએ ઔયી શત અને 
તે 15 યન કઈ ફેવત ત તેની શ ું શારત થાત?  

khabarbaazi ન્ય ઝીરેન્ડ પાઈનરભાું આકયે ફધાને ભઔ 
ભલ જઈએ ને. ઔાયણ ઔે આફફ્રઔા ત શરેેથી જ આણાથી શાયી 
ચ ય  છે.  

khabarbaazi આફફ્રઔાલાાનાું નવીફ એટરાું કયાફ છે ઔે 
જ યાહ ર ખાુંધી ણ તેની પલળ િ ચ ૂુંટણી રડે ત યાહ ર ખાુંધી ણ 
ફહ ભતી વાથે ચ ૂુંટણી જીતી જામ.  

ચુંગ : 14 પેબ્ર લાયીએ શ ું છે ભુંગ ? 

ભુંગ : તાયી ાવે ત્ની છે ઔે ખરટફે્રન્ડ? 

ચુંગ : એઔ ણ નશીં. 
ભુંગ : ત શન ભાન જમુંપત.... 

¤¤¤ 

પત યદેળ ઔભાલા ખમ ત્માુંથી ત્નીને ત્ર રખ્મ. પપ્રમે 
આ ભફશને વેરેયી ભી નથી, ૈવાન ેફદરે 100 Kisses  ભઔ ું છું. 
LOVE YOU.    

થડા ફદલવ ફાદ ત્નીન ત્ર આવમ. તભાય ત્ર ભળ્મ, 
Salaryના ફદરે 100 Kiss ભી! 16 Kiss ળાઔબાજીલાાને આી 
29 Kiss ફાઔની પીના ફદરે તેના સ્ક રના પપ્રન્વીરને આી. 
દૂધલા ત 7 Kissથી યાજી ન થમ ત તેને 12 Kiss આલી 
ડી! ભઔાનભાબરઔ ત KISSથી યાજી જ ન થમ ત તેને Kissની 
વાથે જાદ ની ઝપી આલી ડી. ભફશન આયાભથી વાય થઈ 
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ખમ! 
¤¤¤ 

એઔ દ ઔાન ફશાય રખ્ય  શત   „અશીં ભાણવની ભાપઔ લાત 
ઔયત કૂતય લેચલાન છે‟ એઔ ભાણવ દ ઔાનદાય ાવે જઈને ફલ્મ 
હ ું તે કતૂયાને જલા ભાુંગ ું છું.  

દ ઔાનદાયે તેને ફાજ ના ફૃભભાું ભઔરી ફદધ. ગ્રાશઔે અંદય 
જઈને જય  ત એઔ ખ યળી ય શટ્ટઔટ્ટ કૂતય ફેઠ શત ભાણવે તેને 
 છ ેઃ અયે બાઈ, ત  ું અશીં શ ું ઔયે છે?  

કતૂયેઃ ઔયી ત હ ું ગણ ું ળક ું છું, યુંત   આજઔાર દ ઔાનની 
યકેલાી ઔળ ું છું. આ શરેા અભેફયઔાના જાસ વી ફડાટટભેન્ટભાું ઔાભ 
ઔયત શત અને અનેઔ ખ ુંકાય આતુંઔલાદીને ઔડાવમા શતા. છી 
ઈંગ્રેન્ડ ચાલ્મ ખમ જ્માું રીવના કફયીન ું ઔાભ ઔયત શત. એઔ 
લટ છી અશીં આલી ખમ. કતૂયાની લાત વાુંબી ગ્રાશઔે 
દ ઔાનદાયને  છ  આટર ગ ણલાન કૂતય ઔેભ લેચલ છે? 

દ ઔાનદાયેઃ ઔાયણ ઔે તે ફહ  જ જ ઠ્ઠું ફરે છે.  
¤¤¤ 

વુંતાેઃ માય પલચાળ  છ ઔે રગ્ન ઔયી રઉ.  
ફુંતાેઃ અયે ાખર થઈ ખમ છે ઔે શ ું? ગયથી શાથ ધલા 

ડળ.ે  
વુંતાેઃ અયે રગ્ન ઔયી યહ્ય છું તેભાું ગય ક્યાુંથી જામ?  

ફુંતાેઃ ગયલાી ગય લેચી દેળે.  
વુંતાેઃ ાખર છે ઔે શ ું એ ગય ળા ભાટે લેચે?  

ફુંતાેઃ જ ળાઔલાી ળાઔ લેચે, ફુરલાી ફુર લેચે ત 
ગયલાી ગય ન લેચે? 

¤¤¤ 

ભાી તાના ભાબરઔ વાભે શાથ જડીને ઊબ યશી ખમ 
ભાબરઔેઃ શ ું છે દરતયાભ? 

ભાીેઃ વયઔાય, તભાયી ાવે ઔન્ટ્રાક્ટ રેલા આવમ છું. 
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ભાબરઔેઃ ઔઈ લાતન ઔન્ટે્રક્ટ?  

ભાીેઃ વયઔાય ચચાટ છે ઔે જ્માયે તભાયી ફદઔયી શવે છે ત 
ફુર કયે છે. એ ફુરન ભને ઔન્ટે્રક્ટ આી દ ત ભાયા જેલા 
ખયીફન ઉિાય થઈ જળે.  

¤¤¤ 

એઔલાય ત્નીએ પતન ભફાઈર ચેઔ ઔમો. પતએ નાભ 
વેલ ઔમાું શતાું,  „આંકન ઈરાજ‟ „શાથન ઈરાજ‟ „ફદરન ઈરાજ‟ 

ત્નીએ ગ સ્વાભાું તાન નુંફય ડામ ઔમો નાભ 
આવય ું  „રાઈરાજ‟ 

¤¤¤ 

વુંતા એઔ દ ઔાન ય શર્ચમ વુંતાેઃ બાઈ તભે ફયચાર્જ ઔય 
છ?  

દ ઔાનદાયેઃ શા, ઔેટરાન ું ઔયાલલાન ું છે?  

વુંતાેઃ અને નેઈર રીળ?  

દ ઔાનદાયેઃ શા છે ને.  
વુંતાેઃ અર્ચછા તભાયી ાવે ાણીની ફટર ભળે કયી? 

દ ઔાનદાયેઃ ગ સ્વાભાું શા, ફધ ું જ છે. ફર તભાયે શ ું જઈએ 
છે?  

વુંતાેઃ ઔુંઈ નશી. શઔીઔતભાું ભાયા ફે્રન્ડની ફાઈઔ કયાફ થઈ 
ખઈ છે અને તેને તે ફયેય ઔયાલી યહ્ય છે ત ભેં પલચાય ટ ત્માું સ ધી 
હ ું ણ ઔુંઈઔ ટાઈભાવ ઔયી રઉં. 

¤¤¤ 

એઔ પુંક્ળન ચારી યહ્  શત  , આમજઔે જય ું ઔે આભુંપત્રત 
ભશભેાન ઔયતાું લધ  રઔ આલી ખમા શતા. તે સ્ટેજ ય ખમા અને 
ફલ્માેઃ છઔયીલાા આ વાઈડભાું આલી જામ. 10-15 રઔ તે 
વાઈડ આલી ખમા. છી ફલ્મા છઔયાલાા આ વાઈડ આલી જામ 
15-20 રઔ એ વાઈડ આલી ખમા. શલે તેભણે ડુંડ રઈને 
છઔયીલાા અને છઔયાલાાને ીટલાન ું ળફૃ ઔયી દીધ ું. ત રઔ 
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ચીવ ાડલા રાગ્માેઃ ળા ભાટે ભાયી યહ્યા છ?  

આમજઔેઃ આ રગ્નની નશીં યુંત  ું ટેરબાઈના 
ફયટામયભેન્ટની ાટી છે. 
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એઔ બ ઝુખટ ભફશરા શક્સ્ટર શચી. ત્માું ચેઔઅ ભાટે 
એઔ નલ ડૉક્ટય શત. બ ઝુખટ ભફશરા ડૉક્ટયને ઔેબફનભાું શચી 
અને થડીલાયભાું જ ગ સ્વાથી ફફડતી ફશાય આલી.  

એઔ પવપનમય ડક્ટયે તેને ળાુંત ાડી અને તેની વભસ્મા 
છૂી. ભફશરાએ ખબયાતાું ખબયાતાું ફધ ું જ જણાવય ું. છી પવપનમય 
ડૉક્ટય ગ સ્વાભાું જ પનમય ડૉક્ટય ાવે ખમા અને ફલ્માેઃ તને ળયભ 
નથી આલતી? તે ભફશરા 63 લટની છે. તેના ફે દીઔયા છે અને 4 

ોત્રની ગયે ણ ફાઔ છે. અને એને તેં ઔશી દીધ ું ઔે તે પે્રખનેન્ટ 
છે!  

જ પનમય ડક્ટયે જલાફ આપમેઃ ણ વય તેનાથી તેભની 
ફશચઔી આલતી ત ફુંધ થઈ ખઈ ને.  

¤¤¤ 

પતેઃ દળયથન ું નાભ વાુંબળ્ય  છે?  

ત્નીેઃ શા પતેઃ તેને ત્રણ ત્ની શતી.  
ત્નીેઃ શા, કફય છે.  
પતેઃ ત હ ું ણ એની જેભ ફીજાું ફે રગ્ન ઔયી ળક ું?  

ત્નીેઃ તભે રોદીન ું નાભ વાુંબળ્ય  છે?  

પતેઃ યશલેા દે, ત  ત તયત જ ફદર ય રઈ રે છે.  
¤¤¤ 

અઔફયેઃ વેનાપત! શજ  સ ધી અનાયઔરીને ઔેભ ળધી ઔાઢી 
નથી? વેનાપતેઃ શજ ય અભે મ ખર છીએ, ગ ખર નશીં! 

¤¤¤ 

જ તભ ેગયભાું એઔરા શ અને ઔુંટાી ખમા શ તે ગયભાું jk 

wall putti રખાલ... „ફદલાયેં ફર ઉઠેખી‟ . . છી ભનબયીને લાત 
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ઔયજ. 
¤¤¤ 

પિંક  શરેીલાય ખરટફે્રન્ડને ડેટ ય રઈ ખમ, તે ખ ફ 
ખબયામેર શત પિંક  (ડયતાું-ડયતા): „ડાબરિંખ તને ત કફય જ છે હ ું 
શરેીલાય ડેટ ય આવમ છ એટરે હ ું ઔુંઈ ભરૂ ઔળ  ત પરીઝ નાન 
બાઈ વભજીને ભાપ ઔયી દેજે ‟ 

¤¤¤ 

ઔટટભાું એઔ એક્વીડેન્ટ ઔેવ ય સ નાલણી ચારી યશી શતી 
જજેઃ શ ું વાબફતી છે ઔે ત  ું ઔાય ધીભી જ ચરાલી યહ્ય શત?  

આયીેઃ હ જ ય, હ ું ભાયી ત્નીને રેલા ભાટે વાવયે જઈ યહ્ય 
શત.  

જજેઃ આ ભાસ ભ પનદો છે 

¤¤¤ 

પતેઃ જ્માયે તાયી ાવે ભફાઈર છે ત તેં ભને રેટય ઔેભ 
ભઔલ્મ?  

ત્નીેઃ અયે એભ જ.  
પતેઃ અયે ફર ત કયી?   

ત્નીેઃ જી ભેં ત તભને શરેાું પન જ ઔમો શત યુંત   પન 
ય ઔઈ ફલ્ય  પરીઝ, ટ્રાઈ રેટય એટરે છી ભેં તભને રેટય 
રખ્મ.  

¤¤¤ 

બબકાયીેઃ એઔ ફૃપમ આ ને.  
વુંતાેઃ ઔાર આલજે.  
બબકાયીેઃ અયે, ઔાર-ઔારના ચક્કયભાું જ તાયા જેલા ઔુંજ વ 

ાવે ભાયે રાક ફૃપમા રેલાના ેન્ન્ડિંખ ડયા છે. 
¤¤¤ 

શલારદાયેઃ તભે ટ્રાફપઔ ફૃર તડય છે ચરાન ફનાલવ ું 
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ડળે, તભાળ ું નાભ શ ું છે?  

પલદેળીેઃ પલરશૈભ લનઔયબગ્રન્સ્ઔી.  
શલારદાયેઃ આ લકતે ત છડી યહ્ય છું, પયી આલી ભરૂ ના 

ઔયતાું. શલે જાલ. 
¤¤¤ 

યભેળને દસ્ત સ યેળે છૂ ું-ત્ની વાથે છૂટાછેડા થમા ફાદ 
ફહ  તઔરીપ યશતેી શળે ને.   

યભેળેઃ ના, ના. શલે ત ફહ  સ કી છું. શરેાું ભાયે ફે રઔન ું 
ઔાભ ઔયવ ું ડત   શત  ું, શલે ત ભાત્ર એઔન ું જ ઔાભ ઔયવ ું ડે છે. 

¤¤¤ 

ફીભાય સ યેળને જલા ભાટે તેન પભત્ર યભેળ તેના ગયે ખમ. 
સ યેળે જય  ઔે યભેળ થાયીભાું પળાટવન ઔયી યહ્ય શત સ યેળેઃ ભેં ત 
વાુંબળ્ય  છે ઔે ત  ું બફભાય છે ણ ત  ું ત પળાટવન ઔયી યહ્ય છે.  

યભેળેઃ અયે હ ું ફીભાય જ છું. શભણા જ ભાથાના દ કાલાની 
ખી કાધી. ક્યાુંઔ ભ રથી એ ખી ેટભાું ચારી ન જામ એટરે 
પળાટવન ઔયી યહ્ય છું.  

¤¤¤ 

વુંતા ઈન્ટયવય  આલા ખમ ફવેઃ તભે ઔેટરા બાઈ-ફશને 
છ?  

વુંતાેઃ ાુંચ બાઈ-ફશને.  
ફવેઃ વાળ ું તાય ક્ય નુંફય છે?  

વુંતાેઃ વય એયટેરન... 
¤¤¤ 

નવે તાના પે્રભીને ઔહ્ ું- ચાર શલે આણે રગ્ન ઔયી 
રઈએ.  

પ્રેભીેઃ રગ્નત શભણાું ઔયી રઉં. ણ એઔ વભસ્મા છે.  
નવટેઃ શ ું?  
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પે્રભીેઃ ભાયે ત ઔામભ તને પવસ્ટય જ ઔશવે  ું ડળે. જેથી 
પલચાય ફદરાઈ જામ છે.  

¤¤¤ 

છઔયેઃ I fall in love wid u the minut I saw u. will u 

marry me?  

છઔયીેઃ અયે બાઈ, ગ જયાતીભાું ફર શ ું ઔશી યહ્યા છ? 

છઔયેઃ ફશને એવ ું રાખી યહ્  છે ઔે આજે લયવાદ આલળે. 
¤¤¤ 

ત્નીને ઔઈ ાટીભાું જલાન ું શત  ું, તેણે પતને છૂ ું, 
“વાુંબ છ ઔઈ વાડી શળે ? બ્  ઔે રાર?”  

પતેઃ બ્  શયેી ર.  
ત્નીેઃ ણ બ્  ત ભેં ફે ફદલવ શરેા જ શયેી શતી. 
પતેઃ વાળ ું, ત રાર શયેી રે. 
ત્નીેઃ શલે એ ઔશ ઔે રાર વાડી વાથે ઔમાું વેન્ડર વાયાું 

રાખળે? આ ફુરલાાું ઔે પરેઈન?  

પતેઃ પરેઈન.  
ત્નીેઃ અયે હ ું ાટીભાું જાઉં છું, ઔઈ ઔથાભાું નશીં થડી ત 

તડત-બડઔ જઈએ ને!  
પતેઃ વાળ ું ત ફુરલાાું શયેી રે.  
ત્નીેઃ ઔઈ બફિંદી વાયી રાખળે? લર ઔે આ ભટી અથલા 

નાનઔડી?  

પતેઃ ભને રાખે છે ઔે લર વાયી રાખળે.  
ત્નીેઃ તભાયાભાું ત પેળનવેન્વ જ નથી. ભેં જે વાડી શરેી 

છે, તેની વાથે ત આ નાનઔડી બફિંદી જ વાયી રાખે.  
પતેઃ વાળ ું ત નાની બફિંદી જ રખાલી રે.  
ત્નીેઃ શલે એ ઔશ ઔે ઔય ું વટ જાભળે? આ ક્રચ ઔે ભટી 

શને્ડફેખ?  
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પતેઃ ક્રચ રઈ રે.  
ત્નીેઃઆજ ઔાર ત ભટા શને્ડફેખની જ પેળન છે.  
પતેઃ અયે ફાફા એ જ રઈ જા, ભાયે શ ું. ફવ ાટી એન્જમ 

ઔયજે. ત્ની ાટીભાુંથી ાછી આલી ત્માયે બમુંઔય ગ સ્વાભાું શતી. 
પતેઃ શ ું થય ું?  

ત્નીેઃ તભે ત એઔ ઔાભ ણ ઢુંખથી ઔયી ળઔતા નથી. 
પતેઃ ણ ભેં શ ું ભરૂ ઔયી નાુંકી?  

ત્નીેઃ ાટીભાું ફધા ભાયી ભજાઔ ઉડાલી યહ્યા શતા ઔે ઔેલી 
વાડી શયેીને આલી ખઈ છે, બફિંદી ણ તેને ભેચ નથી અને વટ 
તેભજ વેન્ડર ય ણ ઔભેન્ટ ાવ ઔયી યહ્યા શતા.  

પતેઃ ત એભાું ભાય શ ું લાુંઔ?  
ત્નીેઃ ફધ ું ભેં તભને છૂી ને જ ઔય ું શત  ું ને? ઢુંખથી જણાલી 

ણ નથી ળઔતા? આના ઔયતા ત એ વાળ ું યશતે ઔે ફધ ું ભેં ભાયી 
જાતે જ ફડવાઈડ ઔયી રીધ ું શત. 

¤¤¤ 

દદીેઃ ડૉક્ટય વાશફે ગણ વભમ થઈ ખમ વાયલાય ઔયાલતા 
ણ શજ  ફીભાયી ઠીઔ થતી જ નથી.  

ડક્ટયેઃતભાયે તભાયા પલચાય ફદરલાની જફૃય છે. ભનભાું 
જ બફભાયી ભટી ખઈ છે એવ ું પલચાય એટરે તબફમત વાયી થઈ જળે 
આ વાુંબીને દદી ઊબ થઈ ચારલા રાગ્મ.  

ડક્ટયેઃ ભાયી પી?  

દદીેઃ તભે ણ ભનભાું પલચાયી ર ઔે પી ભી ખઈ છે. 
¤¤¤ 

છઔયીેઃ ભાળ  ફદર ભફાઈર છે અને ત  ું તેન ું પવભ ઔાડટ છે 

છઔયેઃ આ વાુંબીને હ ું ફહ  જ ખ ળ થમોં  
છઔયીેઃ ફહ  ખ ળ ન થા. 
છઔયેઃ ઔેભ?  
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છઔયીેઃ જ ઔઈ ફીજ ું વાળ ું ેઔેજ ભી જળે ત વીભ ફદરી 
નાુંકીળ. 

¤¤¤ 

વુંતાેઃ તાયા કૂતયાએ ભાયી બ ઔ પાડી નાુંકી.  
ફુંતાેઃ હ ું એને શભણાું વજા આ ું છું.  
વુંતાેઃ ભેં તેને વજા આી ફદધી. 
ફુંતાેઃ ઔેલી યીતે?  

વુંતાેઃ એના લાડઔાન ું દૂધ હ ું ી ખમ. 
¤¤¤ 

આભી ટે્રપનિંખ દયપભમાન ફપવયે ફુંતાને  છ ેઃ આ શાથભાું 
શ  છે?  

ફુંતાેઃ વય ફુંદ ઔ છે.  
ફપવયેઃ આ ફુંદ ઔ નશી, તાયી ઈજ્જત છે, ળાન છે, આ 

તાયી ભા છે ભા. છી ફપવયે પવાશી વુંતાને છૂ ું, આ શાથભાું શ  
છે?  

વુંતાેઃ વય આ ત ફુંતાની ભા છે, તેની ઈજ્જત છે, તેની 
ળાન છે અને અભાયી ત ભાવી છે ભાવી. 

¤¤¤ 

એઔ ઔુંજ વ ળેઠન શાથ જઈને જ્મપતી ફલ્મેઃ ળેઠજી 
તભાયી ાવે ફે લટભાું એટ ું ધન આલી જળે ઔે તભાયી વાત 
ેઢી ફેઠાું-ફેઠાું કાળે. આ વાુંબીને ળેઠ ફેશળ થઈ ખમા. 
શળભાું આવમા છી તેની ફેશળીન ું ઔાયણ છૂ ું. ત તેણે ઉદાવ 
થઈને ઔહ્ ું, ભાયી આઠભી ેઢીન ું શ ું થળે?  

¤¤¤ 

ફમફે્રન્ડ (પન ય): માય ભાય એક્ક્વડેન્ટ થમ. ભાય ખ 
બાુંખી ખમ.  

ખરટફે્રન્ડેઃ શ ન. આજન ફદલવ જ કયાફ છે. ભાય ણ 
નક તટૂી ખમ. ઔેટરી મ શ્ઔેરીથી લધામો શત. 
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¤¤¤ 

ત્નીેઃ ચર તભાયા ફાણની ઔઈ લાત ઔય.  
પતેઃ ફાણભાું હ ું ખ ફ તાઔતલય શત.  
ત્નીેઃ ઔેલી યીતે?  

પતેઃ ભમ્ભી ઔશતેી શતી ઔે ફાણભાું હ ું જ્માયે યડત ત્માયે 
આખ ું ગય ભાથે રઈ રેત. 

¤¤¤ 

ભેયેજ પુંક્ળન ચારી યહ્ ું શત  ું. યભણ ણ ત્ની વાથે ત્માું 
શોંર્ચમ શત. થડીલાય ફાદ ત્નીએ જય ું ઔે યભણ ઔઈ ભફશરા 
વાથે રી રીને લાત ઔયી યહ્ય છે.  

ત્નીએ યભણ ાવે જઈને ઔહ્ ું, યસ્તાભાુંથી આમડેક્વ રઈ 
રેજ ને ગયે શચીને તભને ગાલ ય રખાલી આીળ.  

યભણેઃ ણ ભને ક્યાું ગાલ થમા છે?  

ત્નીેઃ આણે શજ  ગયે ણ ક્યાું શર્ચમાું છીએ? 

¤¤¤ 

ળશયેન છઔય ખાભડાની છઔયીને ટાલે છે.  
છઔયેઃ તને લટ્વ એ ચરાલતાું આલડે છે?  

છઔયીેઃ ના ણ ત  ું ચરાલજે, હ ું ાછ ફેવી જઈળ 

¤¤¤ 

નલાઝ ળયીપે ફાન-ઔી-મનૂને બચઠ્ઠી રકીને અીર ઔયી 
ાફઔસ્તાન એઔ છાત દેળ છે એટરે તેના તભાભ 

કેરાડીને ફેટીંખ ઔયલાન ભઔ આલ જઈએ. 
¤¤¤ 

ફાભાેઃ યાહ ર જણાલ ઔે 5 પભપનટ ભાટે તભને બાયતના 
લડાપ્રધાન ફનાલામ ત તભે શ ું ઔયળ?  

યાહ રેઃ ભેખી ફનાલીળ.  
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ફાભાેઃ અયે બાઈ ભેખી ળા ભાટે ફનાલળ?  

યાહ રેઃ ઔાયણ ઔે ાુંચ પભપનટભાું ભાત્ર ભેખી જ ફની ળઔે. 
ફાભાેઃ જ તભને 5 લટ ભાટે બાયતના લડાપ્રધાન 

ફનાલી દેલામ ત?  

યાહ રેઃ હ ું 5 લટ ભાટે લડાપ્રધાન નશીં ફન ું.  
ફાભાેઃ ઔેભ?  

યાહ રેઃ એટરી ફધી ભેખી કાળે ઔણ?  

¤¤¤ 

એઔ છઔયાન બફશાયી છઔયી વાથે પ્રેભ થઈ ખમ. તે 
અંગે્રજી ળીકી યશી શતી ખરટફે્રન્ડેઃ જાન , પરીઝ ભાયા નુંફયને એપર 
ઔયી રે.  

ફમફે્રન્ડેઃ (આશ્ચમટથી) શ ું?  

ખરટફે્રન્ડેઃઅયે ભાય નુંફય એપર ઔયી ર ને જરદી. 
ફમફે્રન્ડેઃ ડાબરિંખ ત  ું શ ું ઔશલેા ભાુંખે છે તે હ ું વભજી ળઔત 

નથી. ખરટફે્રન્ડેઃ અયે તને ફશન્દી ણ નથી આલડત ? એપરને 
ફશિંદીભાું „વેફ‟ (વેલ) ઔશ ે છે. હ ું ઔહ ું છું ઔે ભાય પન નુંફય એપર 
(વેલ) ઔયી રે.  

¤¤¤ 

અંગે્રજીના પ્રપેવયને એઔ છઔયાએ  છ ું, વય, „નટ યે‟ન 
ભતરફ શ ું થામ છે?  

પ્રપેવયેઃ ઔાર જલાફ આીળ પ્રપેવયે આકી ફડક્ળનયી પેંદી 
નાુંકી ણ નટ યે ળબ્દ ન ભળ્મ ફીજા ફદલવે પયી છઔયાએ  છ ું, 
„નટ યે‟ન ભતરફ શ ું થામ છે? પ્રપેવયે તેની લાત ટાી દીધી. 
છઔય દયયજ આ પ્રશ્ન છૂલા રાગ્મ પ્રપેવય શલે ત તેને જઈને 
યસ્ત જ ફદરી રેતા. યુંત   તે દયયજ આલીને ટેન્ળન આી જત 
આકયે એઔ ફદલવ ઔુંટાેરા પ્રપેવયે છઔયાને છૂ ું, ત  ું નટ યેન 
સ્ેબરિંખ ફર.  

છઔયાએ ઔહ્ ું, NATURE. પ્રપેવયન ગ સ્વ ફુટી ડય 
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છઔયાને ધભઔાવમ, ફેલક પ નેચયને નટ યે ઔશ ેછે. તેં ત ભાળ ું જીલવ ું 
મ શ્ઔેર ઔયી દીધ ું શત  ું. હ ું તને ઔરેજભાુંથી ઔઢાલી દઈળ. છઔયાએ 
પ્રપેવયના ખ ઔડી રીધા અને યડતાું ફલ્મ, વય આલ અનથટ 
ન ઔયતાું નશીં ત ભાળ ું  ળ ું પટ યે (FUTURE) કયાફ થઈ જળે.  

¤¤¤ 

વુંતા એઔ ફીમય ફાયભાું ખમ અને સ્ઔચન ેખ ભુંખાવમ. 
ેખ ીધા ફાદ તે લાયે લાયે બકસ્વાભાું જત અને સ્ઔચન ડટય 
આત. પયી બકસ્વાભાું જત ને ઔચન ડટય આત.  

ફુંતાેઃ દસ્ત હ ું તને યૂી યાત સ્ઔચ વલટ ઔયીળ ફવ ભને 
એટ ું જણાલ ઔે ડ્રીંઔ ભુંખાલતા શરેાું બકસ્વાભાું શ ું જ એ છે?  

વુંતાેઃ ભાયી ત્નીન પટ જઉં છું. જ્માયે તે ભને વાયી 
દેકાલા રાખળે ત્માયે વભજી જઈળ ઔે શલે ગયે જલાન વભમ થઈ 
ખમ છે. 

¤¤¤ 

પતેઃ છઔયી ભને જઈને ફ્રેટ થઈ જામ છે.    
ત્નીેઃ ઔમ ફ્રેટ? ટ  ફીએચઔે ઔે છી થ્રી ફીએચઔે? 

¤¤¤ 

પત વપા ય પેરાઈને ફેઠ શત.  
ત્નીએ આલીને થપડ ભાયી દીધી.  
પતેઃ અયે, ઔેભ ભાયે છે?  

ત્નીેઃ તભાયા ઔેટભાુંથી એઔ બચઠ્ઠી ભી છે જેના ય 
„જ રી‟ રખ્ય ું છે.  

પતેઃ અયે માય, તે ત યેવની ગડી છે, યપલલાયે તેના ય 
દાલ રખાવમ શત.  

ત્નીેઃ વયી.  
ચાય ફદલવ છી પત ગયભાું આવમ ઔે તયત ત્ને થપડ 

રખાલી દીધી.  
પતેઃ અયે શલે ઔેભ ભાય ું?  
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ત્નીેઃ તભાયી યપલલાયલાી ગડીન પન આવમ શત.  
¤¤¤ 

એઔ છઔય છઔયીને ટાલતાું તાની કાપવમત ખણાલે 
છે.    

ફમફે્રન્ડેઃ અભીયભાું અભીય ભાણવ ણ ભાયા પતાજી ાવે 
લાટઔી રઈને ઊબા યશ ેછે.  

ખરટફે્રન્ડેઃ અયે લાશ, ત ત તાયા પતા ફહ  અભીય શળે. 
ફમફે્રન્ડેઃ ના યે ના. એ ત ાણી યી લેચે છે. 

¤¤¤ 

એઔ ભફશરા દ ઔાને ખઈ.    
ભફશરાેઃ બાઈ વાશફે, એઔ વસ્ત વાબ  આ જે ખાર ય 

ગવ ત ખાર ગ રાફી થઈ જામ.    
દ ઔાનદાય (નઔયને): યામ , આ ફશનેને ઈંટન ટ ઔડ આજે 

ને. 
¤¤¤ 

ત્રણ રઔ સ્લખટના દયલાજા ાવે ઊબા શતા  જાયી, ડૉક્ટય 
અને ટીચય.  

બખલાનેઃ સ્લખટભાું એઔ જ જગ્મા કારી છે. ત ફર તભને 
સ્લખટભાું એ જગ્મા ળા ભાટે ભે એના ભાટે ઔાયણ જણાલ.  

 જાયીેઃ ભેં જીલનબય તભાયી વેલા ઔયી છે.  
ડક્ટયેઃ ભેં જીલનબય રઔની વેલા ઔયી છે.  
ટીચયેઃ હ ું ત એઔ પળક્ષઔ છું, ભેં છઔયાને બણાલલાની 

વાથે વાથે લસ્તીખણતયી, ચ ૂુંટણી, વેપભનાય, યીક્ષા, લ્વ 
બરમની ડલ ટી ઔયી, સ્ટૌટવ ઈલેન્ટ, ફડટ એક્ઝાભભાું 
સ યલાઈઝય, સ્ક રના ેય ચેઔ, શ ખણતયી, યાળન ઔાડટ, લટય 
ઔાડટ, આધાય ઔાડટ, જાપત પ્રભાણ ત્ર, પલદ્યાથીની પળષ્મવપૃત, 

ભાપવઔ ફયક્ષાભાું.  
બખલાનેઃ ફવ ઔય ખરે, અફ ફૃરામેખા ક્યા? અંદય આલી 
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જા.  
¤¤¤ 

હૃપતઔેઃ ઔશ ેદના, ઔશ ેદના You're my Soniya!  

ઔફયનાેઃ ઔશ ેફદમા ઔશ ેફદમા You're my Soniya!   

વપનમા ખાુંધીેઃ આ શ ું ફઔલાવ છે? 

¤¤¤ 

ભુંખ એ એઔ ચેઔ જભા ઔમો જેના ય „@@@‟ પવગ્નેચય 
શતા.  

ફેંઔ ભેનેજયેઃ આ પલબચત્ર પવગ્નેચય ઔના છે?  

ભુંખ ેઃ આ વાઈન ભાયી દાદીના છે.    
ફેંઔ ભેનેજયેઃ શ ું નાભ છે તાયી દાદીન ?  

ભુંખ ેઃ જરેફી ફાઈ. 
¤¤¤ 

એઔ ભફશરા દૂધલાાનેેઃ બાઈ એઔ બરટય દૂધ આજ ને 
દ ધલાેઃ ઔય ું દૂધ આ  40, 45 ઔે 50 લાફૄું?  

ભફશરાેઃ એભાું શ ું પયઔ છે?  

દૂધલાેઃ પયઔ ત ઔુંઈ નથી, ણ 50 લાફૄું રેળ ત તભાયા 
ભનને ળાુંપત થળે ઔે આભાું ાણી છું શળે. 

¤¤¤ 

ફુંતાેઃ તે શજ  સ ધી દ પનમાન નઔળ ઔેભ કયીદ્ય નથી? 

વુંતાેઃ ત  ું જ ઔશ ેછે ઔે દ પનમા ઝડથી ફદરાઈ યશી છે. ભેં 
પલચાય ટ ઔે જ્માયે તે ક્સ્થય થઈ જળે ત્માયે નઔળ કયીદી રઈળ. 

¤¤¤ 

વુંતા સ ઔા તાલભાું નાલ ચરાલી યહ્ય શત. તેને જઈને 
તેન પભત્ર ફુંતાએ બચલ્રાઈને ઔહ્ ું, „અયે ફેલક પ સ ઔા તાલભાું 
નાલ ચારે ક્યાુંમ? ભટ મ કટ છે ત  ું. ભને તયતાું નથી આલડત ું નશીં 
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ત શભણાું જ ત્માું આલીને તાયી ીટાઈ ઔયી નાુંકત‟ 

¤¤¤ 

ત્ની પ્રાથટના ઔયલા ફેઠી, અચાનઔ જ પ્રાથટના  યી ઔમાટ 
પલના ઉબી થઈ ખઈ.  

પતેઃ અયે શ ું થય ? બખલાન ાવે ઔુંઈ ભાુંગ્ય  ઔેભ નશીં? 

ત્નીેઃ ભાુંખલાની જ શતી ઔે તભાયી તભાભ મ શ્ઔેરી 
બખલાન કતભ ઔયી દે. છી પલચાય ટ ક્યાુંઔ હ ું જ કતભ ન થઈ 
જાઉં. 

¤¤¤ 

પત-ત્ની યાતના ફેડફૃભભાું ળાુંપતથી સતૂાું શતાું. એઔફીજા 
લર્ચચે ઔઈ લાત થતી ન શતી.  

ત્નીના ભનની બચિંતાેઃ 1. આ ભાયી વાથે ઔેભ લાત નશીં ઔયી 
યહ્યા શમ? 2. શ ું શલે હ ું શરેા જેલી સ ુંદય નથી યશી? 3. ભાળ ું લજન 
ત લધી ખય  નથી ને? 4. ક્યાુંઔ ભાયા ચશયેાની ઔયચરી તયપ ત 
તેભન ું ધ્માન ખય ું નશીં શમ ને? 5. ક્યાુંઔ તેભના જીલનભાું ફીજી 
ઔઈ ત આલી નશીં ખઈ શમ ને? 6. ક્યાુંઔ તે ભાયી યજ યજની 
ઔચ-ઔચથી ઔુંટાી ત નશીં ખમા શમ ને?  

પતના ભનની બચિંતા. માય IPLભાું ઔઈ ટીભ ય ૈવા 
રખાવ ું?  

¤¤¤ 

એઔ ફાા શક્સ્ટરભાું આકયી શ્વાવ રઈ યહ્યા શતા. તેન ું 
ફયલાય અને એઔ નવટ તેની થાયી ાવે ઊબાું શતાું.  

ફાા ભટા ફદઔયાનેેઃ ફેટા ત  ું ભાયા ફરલાા 15 ફુંખરા 
રઈ રે. ફદઔયીનેેઃ ત  ું પળલયુંજનીલાા 14 ફુંખરા રઈ રે. નાના 
ફદઔયાનેેઃ ત  ું વોથી નાન છે અને હ ું તને ફહ  પે્રભ ઔફૃ છું એટરે તને 
હ ું યતનની 20 દ ઔાન આ ું છું. છેલ્રે ત્નીને ઔહ્ ેઃ ભાયા ખમા 
છી તાયે ઔઈ ાવે શાથ પેરાલલા ન ડે એટરે વેટેરાઈટના 12 

ફ્રેટ ત  ું તાયી ાવે યાકી રે.  
ફાજ ભાું નવટ ઊબી શતી. તે વાુંબી યશી શતી. તે ખ ફ 
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પ્રબાપલત થઈ. તેણે ફાાની ત્નીને ઔહ્ ું, તભે ફહ  નવીફદાય છ. 
તભને આટરા અભીય પત ભળ્મા છે જે આટરી ફધી પભરઔત 
તભને આીને જઈ યહ્યા છે.  

ત્નીેઃ ઔણ અભીય? ઔેલી પભરઔત? અયે તેન દૂધ લેચલાન 
ધુંધ છે, અભે તે જલાફદાયી લશચેીને જઈ યહ્યા છે, વલાયે-વલાયે 
દૂધ શચાડલાની. 

¤¤¤ 

વુંતાેઃ એઔલાય ઔાચફા અને ઔાનકજ યા લર્ચચે યેવ થઈ, આ 
લકત ેણ ઔાચફ જ જીતી ખમ.  

ફુંતાેઃ ઔેલી યીતે?  

વુંતા ઔાનકજ યાને 100 ખ શતા તેભાું જ તા શયેતા જ તેને 
એટર ટાઈભ રાખી ખમ ઔે ત્માું સ ધીભાું ઔાચફાએ યેવ યૂી ઔયી 
રીધી શતી.  

¤¤¤ 

એઔલાય અભેફયઔન યાષ્ટ્રપત ફયાઔ ફાભા તાની ઔાય 
જાતે જ ડ્રાઈલ ઔયી યહ્યા શતા અને ડ્રાઈલય ાછ ફેઠ શત. તેભણે 
ભરૂથી યેડ રાઈટ ાય ઔયી રીધી. ટ્રાફપઔ રીવે તેની ઔાય યઔી 
અને ઔાયભાું ડફઔય ું ઔયી તાના અપધઔાયીને પન ઔમોેઃ શલે્ર વય 
રાઈટજમ્ ઔેવ છે ણ ફહ  ભટ ભાણવ છે. ચરાન પાડ ું ઔે નશીં? 

અપધઔાયીેઃ તાવ ઔય એ ઔણ છે?  

રીવેઃ વય, એ ત કફય નથી, ણ તેણે ફાભાજીને 
ડ્રાઈલય તયીઔે યાકેરા છે.  

¤¤¤ 

ભુંખ ેઃ ડૉક્ટય વાશફે ભાયી ત્નીન અલાજ કયેકય ચાલ્મ 
ખમ છે ઔે તે નાટઔ ઔયી યશી છે?  

ડક્ટયેઃ થડીલાય સ ધી ઔઈ નવટ ાવે જઈને ફેવી યશ અને 
તેની વાથે લાત ઔય. જાતે જ કફય ડી જળે. 

¤¤¤ 
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ફમફે્રન્ડેઃ જ ઔઈ ભાણવ તાના ગયના લ્ટ્રીપાભટભાુંથી 
રઈને બચઔન કામ છે ત તે લેજજટેયીમન છે.  

ખરટફે્રન્ડેઃ એ ઔેલી યીતે? ફમફે્રન્ડેઃ ગય ઔી મ ખી દાર 
ફયાફય.  

¤¤¤ 

ડક્ટયેઃ શ ું રકી યહ્ય છ?  

ાખરેઃ બચઠ્ઠી.  
ડક્ટયેઃ ઔને?  

ાખરેઃ ભને તાને.  
ડક્ટયેઃ વાળ ું તેભાું શ ું રખ્ય ું છે?  

ાખરેઃ અયે એ બચઠ્ઠી ભને શજ  ભી જ નથી. જ્માયે ભળે 
ત્માયે તભને ચક્કવ ઔશીળ ઔે તેભાું શ ું રખ્ય  છે. 

¤¤¤ 

ફવે તાની ઔેબફન ફશાય સ્ટય રખાવય  શત  ું “હ ું ફવ 
છ, એ ભરૂવ ું નશીં. ફધાએ બરપભટભાું યશવે  ું.”  

થડીલાય છી ફયવેપળનીસ્ટ ઔેબફનભાું આલી. ફયવેપળનીસ્ટેઃ 
વય શભણા તભાયી ત્નીન પન આવમ શત.  

ફવેઃ શ ું ઔહ્ ું? તેણીએ?  

ફયવેપળનીસ્ટેઃ તેણીએ ઔહ્ ું છે ઔે તેને અત્માયે જ તેન ું સ્ટય 
ગયે ાછું જઈએ છે.  

¤¤¤ 

1.સ મટ ગ્રશણ- આ ગ્રશણ 3 ક્રાઔભાું છટી જામ છે. 2.ચુંર 
ગ્રશણ-આ  2-3 ક્રાઔભાું ીછ છડી દે છે. 3.ાણી ગ્રશણ-આ એવ ું 
ગ્રશણ છે, જે એઔલાય રાગ્મા છી જીલનબય ીછ છડત  ું નથી. 

¤¤¤ 

ત્ની (ગ સ્વાભાું): હ ું ગય છડીને જઈ યશી છું.  
પતેઃ ઠીઔ છે, હ ું ગ ળ જી ાવે જઈ યહ્ય છું.  
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ત્ની (મ સ્ક યાતાું): શ ું? ભને ાછી ભેલલા ભાટે પ્રાથટના 
ઔયલા?  

પતેઃ ના ના ઔશલેા જઈ યહ્ય છું ઔે તભાયી કૃા લયવલા 
રાખી છે. 

¤¤¤ 

છઔયીેઃ ફધા છઔયા એઔ જેલા શમ છે.  
છઔયેઃ શા, ઔાયણ ઔે અભે છઔયીની જેભ ભેઔઅ નથી 

ઔયતા. 
¤¤¤ 

વુંતા અને ફુંતા પતા અને  ત્ર છે.    
વુંતાેઃ ાા તભે એલ્ન્જપનમય ઔેલી યીતે ફન્મા?  

ફુંતાેઃ ફેટા, તેના ભાટે ફહ  જ ભખજની જફૃય ડે છે.  
વુંતાેઃ શા કફય છે, એટરે જ ભને એ નથી વભજાત ું ઔે તભે 

એલ્ન્જપનમય ફન્મા ઔેલી યીતે? 

¤¤¤ 

સ્કરૂભાું શાજયી રેતા વભમે ટીચયન ું ધ્માન કેંચાય  છઔયીન ું 
નાભ શત   „ફયપધ વમાવ.‟  

ટીચયેઃ ખ ફ વય જ્મભેટ્રીઔ નાભ છે. અર્ચછા તાયા પાન ું 
નાભ શ ું છે?  

છઔયીેઃ આધાય ચુંર વમાવ.  
ટીચયેઃ ભમ્ભીન ું નાભ?  

છઔયીેઃ પત્રજ્મા વમાવ.  
ટીચયેઃ બાઈન ું નાભ?  

છઔયીેઃ ઔણટ વમાવ.  
ટીચયેઃ ત ત ગયભાું યેકા અને બફિંદ  ણ ચક્કવ શળે જ. 
છઔયીેઃ જી, એ ફને્ન ભાયાું પઈ છે. 
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¤¤¤ 

ઈન્ટયવય  રેનાયે છૂ ું, તાળ ું નાભ શ ું છે?  

ઈન્ટયવય  આનાયેઃ પલજમ ફદનાનાથ ચોશાણ.  
ઈન્ટયવય  રેનાયેઃ ણ તભે પભટભાું ત તાન ું નાભ જીતેન્ર 

ળાશ રખ્ય  છે.  
ઈન્ટયવય  આનાયેઃ ત છી  છ છ ળા ભાટે?  

¤¤¤ 

ભાનનીમ ીઆઈ વાશફે, પલમેઃ દાફૃ લેચનાયને ત્માું યેડ 
ન ાડલા ફાફત આલેદન વાશફે શ્રી,   પનલેદન છે ઔે અભે ફધા 
દાફૃના પનમપભત ઉબક્તા છીએ. શારના વભમભાું બ ટરેખયને ત્માું 
રીવના દયડા લધી જતાું દાફૃના બાલ લધી ખમા છે. જેથી 
અભાયી આપથિઔ ક્સ્થપત ડાભાડ થલા રાખી છે. પનમપભત દાફૃ ન ી 
ળઔલાથી અભાયા જીલનભાું ભાનપવઔ અને ળાયીફયઔ ફક્રમાભાું 
અસ પલધા થઈ યશી છે, જેના ઔાયણે આજઔાર ફપવના ઔાભ ય 
પ્રબાલ ડી યહ્ય છે.  

યેડને ઔાયણે જ્માુંથી ણ ભે છે તે ફહ  ભોંગ ભે છે. જેથી 
કચટ લધી જલાથી ફયલાયના બયણ-ણની યેળાની આલી યશી 
છે. દાફૃ ન ભલાથી વાભાજજઔ ફયણાભ ણ જલા ભી યહ્યાું છે. 
ીને ટલ્રી થઈ અંગે્રજી બાાન લયાળ થત. દાફૃ ન ભલાથી 
અંગે્રજી ફરનાય ગટી ખમા છે. વાથે જ દાફૃ ીને રગ્નભાું 
નાચનાયાની ઔભી આલી ખઈ છે. કાવ ઔયીને નાખીન ડાન્વ ત 
જલા જ નથી ભત.  

આથી આ વાશફેને નમ્ર પનલેદન છે ઔે યેડ ાડલાન ું છું 
ઔય જેથી અભાયા જેલા ઉબક્તાને યાશત ભે.   આળા છે ઔે 
તભે અભાયા પનલેદનન અલશ્મ સ્લીઔાય ઔયળ અને છી અભાયી 
પમક્કડ ાટીભાું ભશભેાન તયીઔે આલળ ત તભને ણ દેળી-
પલદેળીન ટેસ્ટ ઔયાલીશ ું. વ ુંતાપવિંખ અને વભસ્ત વમ્ભાનીમ પમક્કડ 
ગ્ર .  

¤¤¤ 

છખન (લેઈટયને): એઔ ઔપી ઔેટરાની છે?  
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લેઈટયેઃ વય, 50 ફૃપમાની.  
છખનેઃ યુંત   વાભેલાી દ ઔાન ય ત એઔ ફૃપમાની રકી 

છે.  
લેઈટયેઃ અયે ધ્માનથી લાુંચ, ઔપી નશીં ઔી રખ્ય ું છે. 

ઝેયક્ષની દ ઔાન છે તે.  
¤¤¤ 

પતાેઃ ફેટા એઔ જભાન શત જ્માયે હ ું 10 ફૃપમા રઈને 
ફજાય જત અને ઔફયમાણ , ળાઔબાજી, દૂધ ફધ ું જ રઈ આલત. 

ફદઔયેઃ પતાજી શલે જભાન ફદરાઈ ખમ છે. આજઔાર 
દયેઔ દ ઔાન ઉય વીવીટીલી ઔેભેયા રાખેરા છે.  

¤¤¤ 

ફાફાેઃ બક્ત તાયે શ ું જઈએ?  

વુંતાેઃ ફાફા, એઔ નઔયી, ૈવાથી બયેર ફૃભ, ળાુંપતની ઉંગ 
અને ખયભીથી યાશત.  

શલે જ  ફાફાન ચભત્ઔાય. વુંતા ફની ખમ એટીએભન 
ચઔીદાય.  

¤¤¤ 

સ યેળ રગ્ન ભાટે ખાભડાની છઔયી જલા ખમ સ યેળેઃ ક્યાું 
સ ધી અભ્માવ ઔમો છે?  

સ નીતાેઃ 12 ધયણ સ ધી.  
સ યેળેઃ આખ ઔેભ અભ્માવ ન ઔમો?  

સ નીતાેઃ ખાભભાું ઔરેજ ન શતી એટરે આખ અભ્માવ ન 
થઈ ળક્ય.  

સ યેળેઃ યટરી ફનાલી રઈળ ને?  

સ નીતાેઃ શા.  
સ યેળેઃ ળાઔ ફનાલતા આલડે છે?  

સ નીતાેઃ શા.  



શવે તેન ું ના કવે   140 

 

સ યેળેઃ ફીજી ઔઈ ઔઈ યવઈ ફનાલતા આલડે છે?  

સ નીતાેઃ દા, બાત, ળાઔ, યટરી.  
સ યેળેઃ ઔાન ું ળાઔ ફનાલતાું આલડે છે?  

સ નીતાેઃ શા.  
સ યેળેઃ ઔેવ ું ફનાલે છે સ ક ું ઔે યવાલાફૄું?  

સ નીતાેઃ ત  ું ભને જલા આવમ છે ઔે ઔાભલાીને ળધલા. 
જ્માયથી આવમ છે ત્માયથી આ ફનાલતાું આલડે છે ને તે ફનાલતાું 
આલડે છે? ચર  નીઔ શલે. આવમ ફહ  ભટ ઔાન ું ળાઔ 
કાલાલા.  

¤¤¤ 

ાુંચભા ધયણન પલદ્યાથી તાના પભત્રનેેઃ માય ઔેટ ું 
મ શ્ઔેર શમ છે સ્ક ર ટીચયને પે્રભ ઔયલાન ું.  

પભત્રેઃ ઔેભ?  

પલદ્યાથીેઃ અયે માય રલરેટય ભઔલ્મ શત. તેણે શભલઔટ 
વભજીને ચેઔ ઔયીને ાછ આી દીધ.  

¤¤¤ 

ટીચયેઃ જણાલ ઔે વમ રભાું રીંબ ન ું ઝાડ શમ ત તભે રીંબ  
તડળ ઔેલી યીતે?  

ભન ેઃ વય ક્ષી ફનીને.  
ટીચયેઃ ખધેડા ત  ું ભાણવને ક્ષી ફનાલીળ?  

ભન ેઃ વય ત શ ું વમ રભાું ઝાડ તભે ઉખાડલા જળ?  

¤¤¤ 

સ્ટે્રબરમા-ન્ય ઝીરેન્ડએ લલ્ડટ ઔ શસ્ટ ઔમો અને શલે તે 
જ પાઈનર યભળે. અયે બાઈ આવ ું જ ઔયવ ું શત  ું ત અભને શ ું રેલા 
ફરાવમા શતા?   

પળકય ધલનન ઔેચ સ્ટે્રબરમાલાા ઔડી જ ઔેભ ળઔે? 

અયે બાઈ ઔઈ તાના જીજાજીને થડા આઉટ ઔયે!  
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યૈના ઔયતાું ત લધ  ઔન્વીસ્ટન્ટ ત જૂન ું સ્ક ટય શમ છે 10 

લાય ચરાલલાની ટ્રામ ઔય ત ફે લાય ત ચારી જ જામ. 
¤¤¤ 

ફે લુંદા આઈવીય ભાું એઔફીજાની ફાજ ભાું એડભીટ શતા. 
શરેેઃ ઔણે ભામો, ફશટ ઔે ચપર?  

ફીજેઃ અયે બાઈ ઔઈએ નશી. છઔયી ભને જઈને એટરી 
જયથી બચલ્રાઈ ઔે શાટટએટેઔ આલી ખમ.  

¤¤¤ 

વુંતાની ત્નીએ તેના ખાર ય થપડ ભાયી ભર્ચછય ભાયી 
નાુંખ્ય ું.  

વુંતા (ગ સ્વાભાું)- ઔેભ ભાય ું?  

ત્નીેઃ હ ું શઉંને ફીજ  ઔઈ તભાળ ું રશી ીએ, ભાયાથી એ 
વશન ન થામ. 

¤¤¤ 

પત-ત્નીના ઝખડાભાું ત્ની ઔુંઈઔ લધાયે ડત  ું જ ફરી 
ખઈ. પતએ તાન અપધઔાય જભાલતા ઔહ્ ું- હ ું ઔહ ું છું તાયા ળબ્દ 
ાછા રઈ રે.  

ત્નીેઃ નશીં રઉં. 
પત ગ સ્વે થઈનેેઃ છેલ્રી લાય ઔહ ું છું તાયા ળબ્દ ાછા રઈ 

રે, હ ું તને ાુંચ પભપનટન વભમ આ  છું.    
ત્ની ળાુંપતથીેઃ અને ાુંચ પભનીટભાું ળબ્દ ાછા નશીં રઉં 

ત ?  

પતેઃ વાળ ું, ત તાયે ઔેટર વભમ જઈએ છે?  

¤¤¤ 

ફક્રઔેટની ભવભભાું બાયતભાુંથી એઔ ણ આત્ભા મભરઔ 
આલત નથી બફચાયા મભયાજ ઉદાવ થઈને તાન ું ભાથ ું ધ ણાલે છે 
ઔાયણ ઔે પ્રાણ શયલા ખમેરા મભદ તભાુંથી ઔેટરાઔ ટીલી જલા ફેવી 

જામ છે ઔેટરાઔ ઔભેન્ટ્રી વાુંબલાભાું તલ્રીન થઈ જામ છે.  
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¤¤¤ 

 ફારકૃષ્ણ જેલ ફઔચનભાું ઘ સ્મ ઔે મળદાભૈમાએ 
અમ્ામયની ભાપઔ આંખી ઉઠાલી છૂ ું ફર ઔાના ફર તે જફૃય 
ભાકણ કાધ ું છે, ભઢ ું કર જેવ ું ઔાનાએ ભોં કલ્ય  ઔે ભાતા મળદા 
આશ્ચમટચફઔત  યા બ્રહ્ાુંડની જગ્માએ ફક્રઔેટન રાર ફર ઘ ભી યહ્ય 
શત આ અન ભ રશ્મ જઈને મળદાભા ઔેલી યીતે યશી ળઔે ઔાનાન ું 
ભાથ ું ચ ભતાું ફરી-„ભાયા વબચન!‟  

¤¤¤ 

ભકૂ-ખયીફી-ફેઔાયી ભોંગલાયી-આતુંઔલાદ જેલા આણા 
અનેઔ યાષ્ટ્રીમ ખભ છે આ ફધા લર્ચચે મ સ્ક યાતા, તારી ઠઔતા ટીલી 
ય ભેચ જતા આણે ફધા. આણે શ ું ઔઈ ભેન પ ધ ભેચથી 
ઔભ છીએ? 

¤¤¤ 

ત્ની પતને ખાઢ ઉંગભાુંથી ઉઠાડતાું, નવઔયાું 
ફરાલલાનાું ફુંધ ઔય.  

પતેઃ ડાબરિંખ હ ું ક્યાયેમ નવઔયાું ફરાલત નથી. આ ત હ ું 
વનાભાું ભાયી જાતને ભટય વાઈઔર વભજલા રાગ ું છું.  

¤¤¤ 

યભેળેઃ ભાયે ત્માું નાન બાઈ જન્મ્મ.    
સ યેળેઃ અયે ફા યે. તાયે ત શરેેથી જ 19 બાઈ છે ને!    
યભેળેઃ શા.    
સ યેળેઃ ત છી એન ું નાભ શ ું યાખ્ય ?    

યભેળેઃ ફે ફદલવ ભાટે તેન ું નાભ બચન્ટ  યાખ્ય ું શત  ું.  ફે ફદલવ 
છી ભમ્ભી પાને માદ આવય  ઔે 19ભાુંથી એઔ છઔયાન ું નાભ 
શરેાથી જ બચન્ટ  છે. 

¤¤¤ 

 ળ  બરે ને ખભે તેટર ભટ અથટળાસ્ત્રી ઔેભ ન શમ. 
ત્નીના કચાટને ઔુંટ્રર ઔયલા ભાટે તેના ફજેટની ઔઈ પમ્ય ટરા ઔાભ 
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નથી આલતી. 
¤¤¤ 

પે્રપભઔા (ફયવાઈને): ભને આટરી યેળાન ન ઔય. નશીં ત 
રગ્ન ફાદ હ ું ખણી-ખણીને ફદર રઈળ.    

પ્રેભીેઃ ભતરફ તાયાું ણ રગ્ન નક્કી થઈ ખમાું છે? 

¤¤¤ 

ભાયલાડી દ ઔાનદાય વાથે ગ જ્જ  ફાઔ ચુંદ ની લાત.  
ચુંદ : ઔાઔા તભાયી ાવે ખયા થલાની ફક્રભ છે?  

દ ઔાનદાય: શા છે ને ફેટા, આ ું?  

ચુંદ : ભાયે નથી જઈતી, તભે રખાલલાન ું યાકને.... યજ 
તભને જઈને હ ું ડયી જઉં છું. 

¤¤¤ 

લહ ની પલદામ ફાદ ગયે અલીને વાસ એ સ ફપમાણી વરાશ 
આી. આજથી ભને તાયી ભાતા જ ભાની ભમ્ભી ઔશજેે અને તાયા 
વવયાને પા જ ઔશજેે.  

વાુંજે પત ગયે આલતાું જ ત્ની ફરી: "ભમ્ભી, બાઈ આલી 
ખમા."  

¤¤¤ 

ત્રણ બાઈફુંધ બેખા થઈને દાફૃ ી યહ્યા શતા.  
શરે પભત્ર: બાઈ આ લકત ત બ રેટ રઈને રદાક 

જઈએ.  
ફીજ પભત્ર: શા બાઈ, ાક્ક ું.  
ત્રીજ પભત્ર: ણ માય, આણી ાવે ત વાઈઔર જ છે, 

બ રેટ રાલવ ું ક્યાુંથી?  

શરે પભત્ર: નારામઔ ભને કફય જ શતી ઔે ત  ું દાફૃ ીત 
જ નથી, કારી નભઔીન જ કામ છે ક્યાયન. 

¤¤¤ 
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વાભાન્મ યીતે ભાણવ ગયેથી નીઔતાું બખલાનન ું નાભ રે 
છે ણ યણેર  ળ  બફચાય, ગયભાું પ્રલેળતાું શરેાું બખલાનન ું 
નાભ રે છે. 

¤¤¤ 

એઔલાય ઔન -ભન  ફેઠા શતા ત્માું એઔ અંગે્રજ આવમ.  
અંગે્રજે છૂ ું: Where is the railway station?   

શલે આ ઔન -ભન ને ક્યાુંથી કફય ડે અંગે્રજીભાું?  

અંગે્રજ તેભના શાલબાલ જઈ વભજી ખમ ઔે, આભને 
અંગે્રજી નથી આલડત ું. એટરે તેણે ફે્રન્ચભાું છૂ ું, ત ણા જલાફ 
ના ભતાું, ચાઈપનઝભાું છૂ ું, ત ણ જલાફ ના ભળ્મ એટરે 
છેલટે જભટનભાું છૂ ું ત ણ જલાફ ના ભળ્મ. છેલટે ઔુંટાીને 
અંગે્રજ ત્માુંથી જત યહ્ય.  

ઔન : તને નથી રાખત ું ભન ડા ઔે આણે થડી-ગણી પલદેળી 
બાા ણ ળીકલી જઈએ?   

ભન : શ ું ત  ું ણ ઔપનમા, આ ભફૂયમાને ચાય-ચાય બાા 
આલડતી શતી, ત ણ શ ું ઉકાડી રીધ ું? 

¤¤¤ 

પવિંધી: માય ભાયી ત્ની ફહ ું કચાટ ઔયાલે છે, જ્માયે જ  
ત્માયે 2-5 શજાય ભાુંખતી જ પયતી શમ છે. 

ચુંદ : ણ માય બાબી આટરા ફૃપમાન ું ઔયે છે શ ું?  

પવિંધી: શ ું કફય માય, એ ત શલે એઔલાય આ ું ત્માયે કફય 
ડે. 

¤¤¤ 

બખ બ્રડ ફેન્ઔભાું ખમ.  
બખ: પવસ્ટય, એઔ બરટય બ્રડ ભળે?  

પવસ્ટય: ઔમા ગૃન ું જઈએ છે?  

બખ: ઔઈણ ગૃન ું ચારળે, પવસ્ટય.  
પવસ્ટય: એભ તે થડ ું ચારત ું શળે ઔઈં? 
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બખ: અયે તભે શમ ત આ ને પવસ્ટય, ભાયે ત રલ 
રેટય રકલા જ જઈએ છે.  

¤¤¤ 

ખરટફે્રન્ડ: ભાયે ફખટય કાવ ું છે. ફમફે્રન્ડ ફખટય રઈને આલે 
છે.  

ખરટફે્રન્ડ: થેન્ય ૂડાબરિંખ. 
ફમફે્રન્ડ: એભ ઔઈં કારી થન્યથૂી નશીં ચારે શોં. 
ખરટફે્રન્ડ (ળયભાતાું-ળયભાતાું): અર્ચછા, ત ફઔવ જઈએ છે? 

ફમફે્રન્ડ (ગ સ્વાભાું): લામડી ના થા, અડધ ું ફખટય આ 
ભને.  

¤¤¤ 

અયેન્જ ભેયેજ એટરે: તભે ચારતા શમ અને અચાનઔ નાખ 
ફટક ું બયે.  

રલ ભેયેજ એટરે: ઔબ્રાને ળધીને તેની વાભે ડાન્વ ઔયીને 
વાભેથી ઔશીએ, આલ બય ફટક ું ભને. 

¤¤¤ 

પતની આદત ખજનીના અપભય કાન જેલી શમ છે. 
ત્નીની ફધી જ લાત વાુંબે, વભજે અને છી 15 પભપનટભાું ભરૂી 
ણ જામ છે. 

¤¤¤ 

ત્ની: એલી ઔઈ ફે લાત ઔશ, જેભાુંથી એઔથી હ ું ખ ળ થઈ 
જઉં અને એઔથી ગ સ્વે થઈ જઉં. 

પત:   1. ત ું ભાયી જજિંદખી છે. અને  2. પધક્કાય છે ભને આ 
જજિંદખી ય. 

¤¤¤ 

ભેચ છી ાફઔસ્તાનભાું:  
પતા: ફેટા શ ું પડલ ું?  
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 ત્ર: અબ્બ  ટીલી પડલ ું?   

પતા: નારામઔ, યદાદા ફમ્ફ ફનાલતા, દાદા RDX 

ફનાલતા, હ ું ત્રણ પવફયમર બ્રાસ્ટ ઔયી આવમ અને તેં ટીલી પડી 
આકા કાનદાનન ું નાભ ડ ફાડલ ું? 

¤¤¤ 

સ યેળ: ખમા અઠલાફડમે ભાય અને ભાયી ખરટફે્રન્ડન ઝખડ 
થઈ ખમ. 

ભશળે: છી?  

સ યેળ: એણે ભને બચડલલા ભાટે એના નલા ફમફે્રન્ડ વાથે 
પટ ડાલી ભઔલ્મ. 

ભશળે: આ ત જયામ વાળ ું ના ઔશલેામ માય. 
સ યેળ: હ ું ણ ગ જયાતી બામડ છું ફઔા, ભેં એ પટ એના 

ફાાને ભઔરાલી દીધ. 
¤¤¤ 

રગ્નના ફીજા ફદલવે ત્ની: આભ વલાય-વલાયભાું ભાયા ભોં 
ય ાણી શ ું ઔાભ છાુંટ છ? 

પત: તાયા ફાાએ પલદામ લેાએ ઔીધ ું શત  ું ઔે, જ જ 
જભાઈ, ભાયી દીઔયી ફૂર જેલી છે 'સઔૂાઈ' ના જામ. એટરે. 

¤¤¤ 

સ ળીરા તેની નઔયાણીને: ઔેભ અરી ત્રણ ફદલવ સ ધી આલી 
નશીં અને ાછી જાણ ણ ન‟તી ઔયી? 

નઔયાણી: શ ું ભેડભ તભે ણ. ભેં પેવબ ઔ ય સ્ટેટવ ત 
અડેટ ઔય ું ત  ું ઔે, 'Going to ખાભડે for thress days' વાશફેે નીચે 
ઔભેન્ટ ણ ઔયી શતી, 'Missing you ગ રાફ.'  

¤¤¤ 

છખન ેય લાુંચી યહ્ય શત ત્માું ભખન આવમ. 
ભખન: અલ્મા ત  ું યજ તાળ ું યાળીપ લાુંચલાની જગ્માએ 

બાબીન ું યાળીપ ઔેભ લાુંચે છે? 
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છખન: માય ત  ું નશીં વભજે, એન ું યાળીપ લાુંચીને જ ત 
ભને કફય ડે છે ઔે, ભાય આજન ફદલવ ઔેલ જળે. 

¤¤¤ 

છઔયીના ખાર ય ગ રાફ ભાયલાથી.  
અંગે્રજી છઔયી: ય  આય વ નટી ડાબરિંખ. 
ઉદ ટ  છઔયી: ઐવા નશીં ઔય જાન . 
ુંજાફી છઔયી: ત  સ્વી લડે યભેન્ન્ટઔ શ. 
ગ જયાતી છઔયી: આ શ ું ધ ુંધા ભાુંડયા છે ડફા, જ, આંકભાું 

લાગ્ય ું ભને. 
¤¤¤ 

છખન (ભખન શરલાઈને): ઔેટરા લટથી જરેફી ફનાલે છે 
દસ્ત. 

ભખન: છેલ્રા 30 લટથી હ ું ત અશીં જરેફી ફનાવ ું છું 
વાશફે. 

છખન: ત ત ફહ  ળયભજનઔ ફાફત ઔશલેામ. આટરા 
લોથી જરેફી ફનાલત શલા છતાું, શજી વીધી ફનતી જ નથી 
તાયાથી! 

¤¤¤ 

છખન દાફૃ ીને ખાડી ચરાલી યહ્ય શત ત્માું એઔ 
રીવલાાને જ ઠઔી ભાયી, અને છખનના ફૂટેરાું નપવફ, ઔે 
રીવલા ભયી ખમ. ણ છખનની ફશિંભતને દાદ દેલી ડે શોં 
ફવ. 100 નુંફય ય પન ઔયી છખને ઔહ્ ું: "શલે 99 ફર્ચમા છે." 

¤¤¤ 

ત્ની: આજ ત ગય ઔઈંઔ ફહ  ચખ્ખ ું-ચખ ું રાખે છે ને 
ઔઈંઔ, તભાળ ું લટ્વએ ફુંધ છે ઔે શ ું? 

પત: અયે નાયે, ભાયા ભફાઈરન ું ચાર્જય કલાઈ ખય ું છે, તે 
ળધલાભાું ને ળધલાભાું વપાઈ થઈ ખઈ. 
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¤¤¤ 

બખા ટેર શોંર્ચમા ભાનપવઔ યખના ડૉક્ટય ાવે.  
ડૉક્ટય: ફર બખાબાઈ, શ ું તઔરીપ છે?  

બખ: ભને ત ઔઈં તઔરીપ નથી, 'હ ું ત ફાદળાશ અઔફય 
છું' ફાદળાશને બરી ઔઈ વભસ્મા નડે? - તઔરીપ ત અભાયી ફેખભ 
જધાફાઈને છે.  

ડૉક્ટય: શ ું વભસ્મા છે ફેખભને? બખ: તાની જાતને 
પભવેઝ ટેર વભજે છે. 

¤¤¤ 

ચભનના ગયેથી જય-જયથી શવલાન અલાજ આલી યહ્ય 
શત. 

ભખન: તાયા ગયન ું લાતાલયણ ત ફહ  ખ ળશાર રાખે છે ને 
બાઈ ઔઈં. 

ચભન: એભાું એવ ું છે ને ઔે, ભાયી ત્ની ભને છૂટ્ટાું લેરણ 
અને ચભચા ભાયે છે. પનળાન ફયાફય રાખે ત એ શવે અને ના 
રાખે ત હ ું શસ ું. 

¤¤¤ 

ટીચય: ચાર વન  ફદલાર ય પનફુંધ ઔશ ેજ. 
વન ું: ભેડભ ફદલાર ત એઔ જ શતી અને જે અત્માયે 

ઈન્ન્ડમન ફક્રઔેટ ટીભના ભોં ય થ ૂુંઔીને જતી યશી છે, "યાહ ર રપલડ" 
¤¤¤ 

અપભત ળાશ: ભદી વાશફેે ેટ્રરના બાલ 13 ફૃપમા 
ગટાડીને 2010ભાું શતા એટરા ઔયી દીધા છે. 

યાહ ર ખાુંધી: ર જ  બાઈ, ભદીજી દેળને આખ નશીં, 
ાછ રઈ જઈ યહ્યા છે આ ત. 

¤¤¤ 

છખન: અયે માય ભખના, તાય દીઔય ત અદ્દર તાયા જેલ 
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જ દેકામ છે શોં. 
ભખન: એ બાઈ, ચૂ થા ત  ું, ભાય કલડાલલાન ઈયાદ છે ઔે 

શ ું? 

"ઔાભલાીન છઔય છે આ ત..." 

¤¤¤ 

ખખ: એલ્ન્જપનમફયિંખના સ્ટ ડન્વને જઈને જ કી જલા 
શમ ત શ ું ઔયવ ું કફય છે?  

બખ: જેને ફદર તટૂલા ઔયતાું ણ લધ  દ :ક દાફૃની ફટર 
ફૂટલાન ું થામ, તે 100 % એલ્ન્જપનમફયિંખન સ્ટ ડન્ટ ઔશલેામ. 

¤¤¤ 

ખખ: ફર બખા, એઔ ભવારા ઢવાને તાન ું વોથી લધ  
અભાન થય ું શમ તેવ ું ક્યાયે રાખી આલે?  

બખ: ભવારા ઢવાને લી અભાન ઔેલી યીતે રાખે 
માય?     

ખખ: જ્માયે ઔઈ પાઈલ સ્ટાય યેસ્ટયેન્ટભાું ઔઈ ભવારા 
ઢવાને દેળી ળાઔ યટરીની જેભ કાલાન ું ળફૃ ઔયી દે. 

¤¤¤ 

એઔ શાથીએ જયા યભેફટિંઔ મડૂભાું યસ્તે જતી ઔીડીની જયા 
છેડતી ઔયી રીધી ને ઔીડીન ું ત છટય ું બાઈ. એ ઊડી વીધી 
શાથણી ાવે.  

"જયા ઔાબ ભાું યાકજે તાયા 'ચા ' લયને, ફાઔી, ત ુંમે ફશાય 
ત નીઔે છે અને અભાયા લય ણ ઔઈં યાજા શફયશ્ચુંન્ર નથી." 

¤¤¤ 

આયગ્મ પલબાખ ક્ષેત્રે નફર ાફયતપત ભેલનાય ડૉ. 
સ યેળ તાના દેળભાું વેલા આલા આલે છે ણ ફદલ્શીના યેલ્લે 
સ્ટેળન ય એઔ ફડટ જઈ ફેબાન થઈ જામ છે. "ભાત્ર 21 ફદલવભાું 
ડૉક્ટય ફનલાન ું  સ્તઔ" અશીં ભે છે. 

¤¤¤ 
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ત્ની: યાત્રે ભાયી વાભે ભોં ઔયીને સતૂા શ ત? તભે ઊંધા 
પયીને સઈૂ જાલ છી ભને યાત્રે ફીઔ રાખે છે. 

પત: ણ ડાબરિંખ, તાયી વાભે ભોં યાકીને સઉૂં ત ભને ફીઔ 
રાખે છે એન ું શ ું? 

¤¤¤ 

સ યેળ: ભાજી જાભપ શ ું બાલ આપમાું?  

ળાઔલાાું ભાજી: ફેટા, ત ું તાયા ચશ્ભા ગયે ભરૂીને આવમ છે 
ઔે શ ું?  

સ યેળ: શા ભાજી, ણ તભને ઔેલી યીતે કફય ડી?  

ભાજી: એ ત ફેટા એભ છે ને ઔે, ત ું રીંબ ની રાયી ય 
જાભપન બાલ છૂી યહ્ય છે એટરે. 

¤¤¤ 

પિંઔી (પત સ યેળને): 500 રઔ ભાટે પળઔુંજી ફનાલલી શમ 
ત?  

સ યેળ: રે એભાું શ ું, વાલ વશે ું છે એ ત.  
પિંઔી: ઔેલી યીતે? સ યેળ: ાણીભાું ફે ઢાુંઔણ TIDE પભક્વ 

ઔયી દ, ઔાયણઔે TIDEભાું શજાય રીંબ ની તાઔાત શમ છે. 
¤¤¤ 

ળાુંતા: માય ગયે એઔરાું શઈએ એટરે ભને ત ફહ  ઔુંટા 
આલે છે. 

ઔાુંતા: અયે એન ણ ઉામ છે ભાયી ાવે. 
ળાુંતા: શ ું?  

ઔાુંતા: ગયભાું jk all putti ઔયાલી દે, અભાયા ટીલીભાું આલે 
છે. "ફદલાર ણ ફરી ઉઠળે" છી ઔયજે ને ત  ું તાયે ફદલાર વાથે 
લાત. 

¤¤¤ 

ઔાુંપત: માય આ ખામઔ અને ખજરઔાય વાલ જ ઠ્ઠા શમ છે. 
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ભાળ ું ત ભખજ બભાઈ નાખ્ય ું.  
ળાુંપત: ઔેભ શ ું થય ું?  

ઔાુંપત: શ ું માય એ રઔ આક ફદલવ ખામા ઔયે છે, "જજિંદખી 
ચાય ફદન ઔી" ભને આકી યાત એ જ પલચાય આવમા ઔમો ઔે, જજિંદખી 
ચાય ફદલવની શમ ત ભેં ઈન્ટયનેટ ેઔેજ 30 ફદલવન ું શ ું ઔાભ 
ઔયાવય ું?  

¤¤¤ 

છપનમ: ભમ્ભી હ ું લા ઔાલા જઉં છું. ભમ્ભી: શા લાુંધ 
નશીં, ણ ઔાેરા લા ાછ રેત આલજે વાથે. 

છપનમ: ઔેભ?  

ભમ્ભી: લાવણ ગવલા ઔાભ રાખે ને! 
¤¤¤ 

એઔ ખધેડ, ખધેડી ભુંફદય આખ ગાવ ચયી યહ્યાું શતાું. 
ભુંફદયભાું આલતાું-જતાું ફધાું જ ખામને શાથ રખાલી નભન ઔયીને જ 
ત્માુંથી વાય થતાું શતાું. આ જઈ ખધેડી ફરી: ફધાું ખામને જ 
ઔેભ શાથ રખાલી નભન ઔયે છે? ભાયી વાભે ત ઔઈ જત  ુંમે નથી.  

ખધેડ: ભેડભ, તભાયી ાવે હ ું છું, ઔઈની ભજાર છે, તાયી 
વાભે નજય ઊંચી ઔયીને જ એ? 

¤¤¤ 

છખન: ઠુંડીભાું ઔઈએ આણ  વોથી લધ  અભાન ઔય ું શમ 
તેવ ું ક્યાયે રાખે?  

ભખન: ઠુંડીભાું થય-થય ધજૃતા શઈએ, તાણા વાભેથી 
શરલાન ું ભન ના થત  ું શમ અને ાડળી આલીને છેૂ, "નાશલા-
ધલાન ું થઈ ખય ું ઔે નશીં?" 

¤¤¤ 

ખણીતન ું ટળૂન ચારત ું શત  ું ત્માું એઔ યજતૂ ફદઔયાને 
ધજૃત જઈ ટીચયે છૂ ું: શ ું થય ું છે તને?  

યજતૂ ફદઔય: વય, ભને તાલ ચડી ખમ છે. ટીચય: ઔઈ 
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દલા રીધી? 

યજતૂ ફદઔય: વય, ગયે જઈને ફે ેખ બ્રાન્ડી  ી રઈળ 
એટરે તાલ ખામફ. 

ટીચયેઃ બ્રાન્ડીથી તાલ જામ? 

યજ ત દીઔયેઃ એભાું ત અભાયાું આકે-આકાું યાજાટ જતાું 
યહ્યાું, છી તાલ ત શ ું ચીજ છે! 

¤¤¤ 

બચિંન્ટ એ નભાુંથી નીઔત ું ાણી જઈ તેના પાને છૂ ું: 
બચિંન્ટ : પા આ ાણી ક્યાુંથી આલે છે? 

પા: ફેટા નદીભાુંથી. 
બચિંન્ટ : ત ચાર પા, આણે નદી જલા જઈએ.  

બચન્ટ ના પા તેને નદી જલા રઈ જામ છે ત, ત્માું જઈને બચન્ટ  
તેના પાને નદીભાું ધક્ક ભાયી દે છે. છી, પટાપટ ગયે આલીને 
ભમ્ભીને ઔશ ેછે: ભમ્ભી ન ચા  ઔય, શભણાું એભાુંથી પા આલળે. 

¤¤¤ 

બબકાયી: દાદી એઔ યટરી આ ને, ફહ  ભકૂ રાખી છે. 
દાદી: શજી ફની નથી, એઔ ઔાભ ઔય, થડીલાય છી આલ. 
બબકાયી: દાદી આ ભાય ભફાઈર નુંફય છે, ફની જામ 

એટરે પભવઔર ઔયી દેજને.  
બબકાયી ROKS દાદી SHOCKS.  બાઈ, એઔ પભપનટ 

યાશ ત જ , પક્ચય શજી ફાઔી છે. 
દાદી: અયે, પભવઔર ભાયલાની ણ શ ું જફૃય છે. થડીલાય 

છી whatsapp ય યટરી અરડ ઔયી દઈળ, ત ું તાયે ડાઉનરડ 
ઔયીને કાઈ રેજે ન!ે શલે... દાદી ROCKS બબકાયી SHOCKS 

¤¤¤ 

નપવફ ઔઈનાું ણ ખભે ત્માયે ઊગડી જતાું શમ છે.  ચભન 
ખફૄું કયાફ થતાું યાતે્ર ત્રણ લાખે ડૉક્ટયના ગયે ખમ. દ કાલાના 
ઔાયણે ચભન વયખ ું ફરી ળઔત નશોંત.  
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ચભન (એઔદભ ધીયેથી): ડૉક્ટય વાશફે ગયે છે?  

ડૉક્ટયનાું ત્ની (તેના ઔયતાું ણ ધીયેથી): ના, નથી, આલી 
જા અંદય. 

¤¤¤ 

ફપવ જક્વ: યપભરા: આજ ત ફવ ાવેથી યજા રેલી જ 
છે, ઔાભ ઔયલાન જયા ણ મડૂ નથી.  

સ યેળ: ભખજ ત ઠેઔાણે છે ને? કફય છે ને ઔે, આણા ફવ 
ાવેથી યજા રેલી એ ઔઈ, બાજી-મૂા કાલા જેલી વશરેી ફાફત 
નથી! 

યપભરા: ત  ું જત જા, હ ું શ ું ઔળ ું છું. થડી લાયભાું ફવ 
આલતાું યપભરા ઊંધી રટઔી ખઈ. 

ફવ: આભ ઊંધી ઔેભ રટઔી છે, ઔાભ નથી ઔયલાન ું?  

યપભરા: હ ું ફલ્ફ છું, આ જ ત ભાળ ું ઔાભ છે.  
ફવ: રાખે છે લધાયે ડત  ું ઔાભ ઔયીને તાળ ું ભખજ ફેય 

ભાયી ખય ું છે, જા ગયે જઈને એઔાદ ફદલવ આયાભ ઔયી રે. 
યપભરા ગયે જલા રાખી ત્માું સ યેળ ણ તેની ાછ-ાછ 

જલા રાગ્મ. 
ફવ: ત  ું ક્યાું જામ છે?  

સ યેળ: વાશફે ફલ્ફ જ નશીં શમ ત, હ ું અંધાયાભાું ઔાભ ઔઈ 
યીતે ઔયીળ? 

¤¤¤ 

ચુંદ : માય ઔન  આ ત્નીન ું શ ું ઔયવ ું એ જ નથી વભજાત ું. 
ઔન : ઔેભ શ ું થય ું?  

ચુંદ : માય હ ું ભાયા વવયા વાભે પફયમાદ ઔયત શત ત, એ 
ત ફહ  ઈભળનર થઈ ખમા અને ભને ઔશેેઃ જભાઈયાજ, તભે જે 
બ્રાઉઝીવ રઈ ખમા છ, તે આક તાઔ ભાયી ાવે છે, ઔાડ 
ઔેવ ું શળે અને ઔેટ ું ચડળે એ ભાયાથી લધ ું ઔને કફય શમ? તભે ત 
ભને ઔશીને ભન ણ શવ ું ઔયી ળઔ છ ણ, હ ું ઔને ઔશલેા જઉં? હ ું 
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ત જે ભીરભાુંથી તાઔ રાવમ શત એ ઔુંની જ પડચાભાું જતી યશી. 
વુંવાય છે, ચાલ્મા ઔયે, લેઠામ એટ ું લેઠલાન ું ફાઔી ભને ઔશીને ભન 
શવ ું ઔયી જલાન ું! 

¤¤¤ 

સ યેળ: એઔ લાત ઔશ ેમાય, વોથી સ ુંદય છઔયી ક્યાું જલા 
ભે?  

ભશળે: એભાું ત છે ને માય એઔ ટે્રજેડી છે. 
સ યેળ: એટરે? 

ભશળે: આક ફદલવ એઔરા પયીલીએ ત ણ ઔઈ ના 
ભે ને વાુંજે ત્ની વાથે ખાડટભાું જઈએ ત એલી જ સ ુંદય છઔયી 
દેકાલા રાખે. 

¤¤¤ 

વન : તને કફય છે, ત્નીને વભજાલલી ઔેટરી અગયી 
છે? . . ભન : એટરે. 

વન : તને નશીં વભજામ બાઈ, ત ું શજી ક લાય છે. ત્નીને 
વભજાલલી એટરે, 2Gભાું 32 જીફીન લીફડમ ડાઉનરડ ઔયલા 
ફેવવ ું અને 31.5 જીફી ડાઉનરડ થામ ત્માું ERROR આલલી. 

¤¤¤ 

રગ્ન શરેાું: જીને રખા હ ું, શરેે વે જ્માદા. શરેેવે 
જ્માદા, ત ભ ે ભયને રખા હ ું.  

રગ્ન છી: ીને રખા હ ું, શરેે વે જ્માદા. શરેે વે જ્માદા 
ત  ભ વે ડયને રખા હ ું. 

¤¤¤ 

ખજધય: કફય છે વાશફે, બાયતીમ પવનેભાભાું ઈભેરન 
ઉમખ વોથી શરેાું ઔણે ઔમો શત?  

ઔાળીયાભ: એ ઔણે?  

ખજધય: વાલ વશે ું છે માય, ળમ્ભી ઔયેૂ. એ જ ત વોથી 
શરેાું ફલ્મ ત YAHOO. 
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¤¤¤ 

ચુંદ  જય-જયથી યડી યહ્ય શત. 
ઔન : ઔેભ આટ ું ફધ  યડે છે લ્મા?  

ચુંદ : ભાયી ભયગી ભયી ખઈ. 
ઔન : ચૂ ભય શલે, આટ ું ત હ ું ભાય ફા ભમો ત્માયે ણ 

નશોંત યડય. 
ચુંદ : તાય ફા ઈંડાું થડાું આત શત ઔે ત  ું આટ ું યડે! 

¤¤¤ 

ત્ની વાથે ઝખડ થામ ત્માયે. એભ જ ભન થામ છે ઔે, 

વા  સ્ય વાઈડ ઔયી રઉં. ણ છી એભ જ પલચાયીને યઔાઈ જાઉં 
છું ઔે, દેળભાું શલે ભાયા જેલા બડલીય ફર્ચમા જ છે ઔેટરા! 

¤¤¤ 

ટે્રન ફૂર સ્ીડે ચારી યશી શતી ત્માું ટીવી આવમ. ખુંખાભાની 
ટીફઔટ જઈ ફલ્મ, ભાજી તભાયી ટીફઔટ ત ધીભી ખાડીની છે, તભે 
પાસ્ટ ટે્રનભાું ઔેભ ફેઠાું? દુંડ બયલ ડળે શલે, ખુંખાભા: રે એભાું 
ભાય ળ લાુંઔ યમા. જા ને તાયા ડ્રાઈલયને ઔશ ે ને ઔે ખાડી ધીભી 
ચરાલે. 

¤¤¤ 

ત્રણ દાફૃફડમાએ યસ્તે જતી ટેક્વી યઔી અને અંદય ફેવી 
ખમા, છી ઔશ ેચાર શલે. ટેક્વી ડ્રાઈલયે ખાડી ચા  ઔયી અને ફુંધ 
ઔયી દીધી.  

શરે દાફૃફડમ: ર, આણે ત શોંચી ણ ખમા અને 
તેણે ૈવા ણ આી દીધા.  

ફીજ દાફૃફડમ: આબાય શોં બાઈ. ત્રીજા દાફૃફડમાએ 
ડ્રાઈલયને એઔ ઝયથી રાપ ભાયી દીધ અને ફલ્મ: થડી ધીભી 
ચરાલામ ને, આભ ત ભયાલી નાકત અભને. 

¤¤¤ 

ઔન : આ છઔયી વારી વાલ જ ઠ્ઠી શમ છે. 
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ભન ું: ઔેભ શ ું થય ું ાછું તભાયે? 

ઔન ું: ભાયી ખરટફે્રન્ડ પન્ઔી ભને ઔશતેી શતી ઔે તને ભાયા 
જેલી ફીજી નશીં ભે. ણ પેવબ ઔ ય વચટ ઔય ું ત એના નાભની 
ફીજી 1222 નીઔી. 

¤¤¤ 

ખખ: ક્યાયેમ ઔઈ વાઉથ ઈન્ન્ડમન છઔય તેની ખરટફે્રન્ડના 
નાભન ું ટેટ ૂઔેભ નથી બચતયાલત શત?  

બખ: એ કફય નથી શ, તને કફય છે?  

ખખ: એભાું શ ું, વાલ વશે ું છે. એઔ ત રાુંબ  રચઔ નાભ 
ઔતયાલાન ું દ :ક વશન ઔયલાન ું અને તેભાું ણ જ નાનઔડી ણ 
ભરૂ થઈ જામ ત ત આલી જ ફને ને! 

¤¤¤ 

એઔલાય એઔ ભર્ચછય છખનને ફદલવે ઔયડલા આવમ.  
છખન: અલ્મા, ત ું ત યાતે્ર ઔયડલા અલત શમ છે, આજ 

ફદલવે ઔેભ આવમ?  

ભર્ચછય: શ ું ઔળ ું વાશફે, લય ટાઈભ ઔયલ ડે છે. ગયભાું 
ભા બફભાય છે અને જ લાન ફશને છે. છઔયાલાાએ દશજેભાું એઔ 
રીટય રશી ભાુંગ્ય ું છે.  

¤¤¤ 

ચુંદ ની ત્ની દેકાલે ફહ  ઔાી શતી. એઔ ફદલવ ીી 
વાડી શયેીને આલી અને ચુંદ ને છૂ ું: "હ ું ઔેલી રાગ ું છું?"  

ચુંદ  (એઔદભ યભેન્ન્ટઔ મડૂભાું): ઔરવાની કાણભાું જાણે 
આખ રાખી. 

¤¤¤ 

યેલ્લે ટીવી: ફાફા ક્યાું જલાન ું છે?  

વાધ ફાફા: જ્માું શ્રીયાભન જન્ભ થમ શત. યેલ્લે ટીવી: 
ટીફઔટ છે?  

વાધ ફાફા: ના, નથી. ટીવી: ત ચાર ભાયી વાથે. 
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વાધ ફાફા: ક્યાું?  

ટીવી: જ્માું બખલાન કૃષ્ણન જન્ભ થમ શત ત્માું. 
¤¤¤ 

એઔ ફાઔને તેની ભમ્ભીએ ભસ્તી ઔયત શત એટરે 
ફયાફયન ભામો શત, છી વાુંજે ફાઔે તેના પાને છૂ ું: પા 
તભે ક્યાયેમ નઔટભાું ખમા છ?  

પા: ના ફેટા. 
ફાઔ: ત છી આટરી કતયનાઔ આઈટભ રાવમા 

ક્યાુંથી? 

¤¤¤ 

ચુંદ ના ગયે નલજત પવિંશ પવદ્ધુની તવલીય રખાલેરી શતી. 
ભન : આ તવલીય ઔેભ રટઔાલી છે?  

ચુંદ : રેલા ત રાફપિંખ બ િા ખમ શત ણ દ ઔાનદાયે ઔહ્ ું 
આ રેતા જા, રેટેસ્ટ છે.  

¤¤¤ 

 ટે્રનભાું લપનિંખ રકેરી શતીેઃ "ટીફઔટ લખય માત્રા ઔયનાય 
માત્રી શપળમાય. 

બખ: ‘‘લાશ બાઈ લાશ, અને અભે ટીફઔટ રીધી છે ત અભે 
બ ડથર? 

¤¤¤ 

ત્ની (પતને): એ જી, ભને 50 ફૃપમા આને. 
પત (ગ સ્વાભાું): ફૃપમા ઔયતાું ત તાયે અક્કરની લધાયે 

જફૃય છે. 
ત્ની: ણ ભેં ણ તભાયી ાવે એ જ ભાુંગ્ય ું છે, જે તભાયી 

ાવે ણ શમ. 
¤¤¤ 

ટીચય (એઔ ભાયલાડી સ્ટડૂન્ટને): ચાર, એઔ ઔફીયન દશ 



શવે તેન ું ના કવે   158 

 

વુંબાલ જ. 
સ્ટડૂન્ટ: ઔફીય વાર ફાલય, દશા ફદમ ફનામે, ખ દ ત 

વાર બકવઔ ખમ, ભન્ને ફદમ પવાએ.  
¤¤¤ 

વન : પા ભને નવ ું ી ડ ું રઈ આ ને. 
પા: ના શ, છી ત  ું ફધાુંનાું ભાથાું કાઈ જામ છે. 
વન ું: ના પા, તભે બચિંતા ના ઔય, ફધાું સઈૂ જળે છી જ 

લખાડીળ હ ું. 
¤¤¤ 

ચુંદ : દાફૃન ું ણ ઔેવ ું ઔશલેામ નશીં?  

ઔન : ઔેભ તને શ ું થય ું દાફૃ વાથે? 

ચુંદ : ૈવાલાા દાફૃ ીએ ત ઔશ ે આલ્ઔશર રીધ, 
ાટી ઔયી અને આડા જેલા ીએ ત રઔ એને ફેલડ ઔશ.ે  

¤¤¤ 

85 લટના ફા  શક્સ્ટર ખમા અને  ડૉક્ટયને ભળ્મા.  
થડાઔ ફદલવ ફાદ ડક્ટયેએ જ ફા ને એઔ નાજૂઔ નભણી છઔયી 
વાથે જમા. આ જઈને ડૉક્ટયને આશ્ચમટ થય ું. તેભણે એ ફા ને 
શક્સ્ટર ફરાવમા. ડૉક્ટય: શ ું લાત છે ફા  તભાયી તબફમત ત 
સ ધાયા ય રાખે છે.  

ફા : શા, તભે જે ઔહ્ ું ને તેવ ું જ ઔય ું.  
ડૉક્ટય મ ુંઝાણા: ભેં શ ું ઔહ્ ું શત  ું? 

ફા : એઔ નાજૂઔ નભણી છઔયી વાથે પય અને ચીમયફુર 
યશ. 

ડૉક્ટય- અયે ફાયે, ફા  ભેં એભ ઔહ્ ું શત  ું ઔે તભાળ  હૃદમ 
નાજૂઔ છે, ઔેયફુર યશજે.  

¤¤¤ 

ભખનને તેના વવયા ચપરે-ચપરે ભાયી યહ્યા શતા. 
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છખન: ઔાઔા ણ ભખનને ઔેભ ભાય છ આટર ફધ? 

વવયા: ભાળ ું નશીં ત શ ું ઔળ ું આ બ ડથરને. ભેં એને 
શક્સ્ટરભાુંથી લટ્વએ ઔમો ઔે, અબબનુંદન, તભે પા ફની ખમા 
ત આ બ દ્ધિના ફાયદાને 50 રઔને આ જ ભેવેજ પયલડટ ઔયી દીધ. 

¤¤¤ 

ચભન-ભખન ફે ફાખફઠમા લો ફાદ ભળ્મા. 
ચભન: લાશ માય ભખપનમા, ત ું ત ફહ  આખ લધી ખમ 

રાખે છે. ઔેટરાું છઔયાું છે?  

ભખન: ફવ બખલાનની કૃાથી ચાય દીઔયા છે.    
ચભન: શ ું ઔયે છે તાયા ફદઔયા?  

ભખન: શરે MBA છે, ફીજ MCA છે, ત્રીજ M.Tech. છે 
અને ચથ ચય છે.  

ચભન: ત છી ચયને ગયભાુંથી ઔાઢી ઔેભ નથી મઔૂત, 
આફફૃ ઔાઢે છે તાયી.  

ભખન: એઔ ઔેલી યીતે ઔાઢ ું માય, એઔ એ જ ત આકા ગયન ું 
ળૂ ું ઔયે છે, ફાઔીના ફધા ત ફેઔાય છે. 

¤¤¤ 

શલારદાય: તાયી ાવે ત, શલે્ભેટ, રાઈવન્વ ઔઈં જ નથી, 
ચાર 50 ફૃપમા ઔાઢ. 

અભદાલાદી: કફય છે તભને વત્મભેલ જમતે પયીલાય ણ 
ચા  થલાન ું છે?  

શલારદાય: વાળ  ત 500 ઔાઢ, ચરાન ઔાવ ું ડળે. 
અભદાલાદી: અયે વાશફે હ ું ત ભજાઔ ઔયત શત, હ ું ત 

કારી મ્યઝૂીઔ ચેનર જ જઉં છું. 
¤¤¤ 

ડૉક્ટય ઔાફઠમાલાડી ફા ને: તભાયી ફઔડની ત પેર થઈ ખઈ 
છે. 
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ફા  શરેાું ત ફહ  યડયા, છી ડૉક્ટયને છૂ ું, "ઔેટરા 
ભાક્વટથી?" 

¤¤¤ 

ઔન : ફર ભન ડા, ચલાભાું વોથી બાયે કયાઔ ઔમ?  

ભન : ગી?  

ઔન ું: ના યે.  
ભન : ત?  

ઔન : ખ-ધાણા..... 
¤¤¤ 

ળાુંતા: અરી ઔાુંતા, ભાયા લયન ું એેફડક્વન ું યેળન 
ઔયાલલાન ું છે. ભેક્વ શક્સ્ટર ઔેલી યશળેે? 

ઔાુંતા: વાલ ફેઔાય, તેની ઔેન્ન્ટનભાું ત કાલાન ું વાલ ફેઔાય 
ભે છે. 

¤¤¤ 

ફા : ડૉક્ટય ભને આજ-ઔાર ગ સ્વ જ નથી આલત, આભ 
ત ભાયી આફળ ું જામ છે. ઔઈ એલી દલા આ જેનાથી ભને 
જફયજસ્ત ગ સ્વ આલી ળઔે. 

ડૉક્ટય: આના ભાટે તભાયે દલાની ક્યાું જફૃય છે ફા , ફે 
રાપા જ ઔાપી છે.  

¤¤¤ 

વન -ભન  એઔ જ ક્રાવભાું બણતા શતા. એઔલાય ટીચયે 
ફધાને તતાન ું આખ ું નાભ રકલા જણાવય ું ત ફુંને્ન બાઈએ 
પતાન ું નાભ અરખ-અરખ રખ્ય ું. 

ટીચય: વન ું-ભન ું તભે ફુંને્ન ત વખા બાઈ છ ત, 
પતાનાું નાભ અરખ-અરખ ઔેભ રખ્માું?  

વન -ભન : એ ત છે ને ટીચય, છી તભે એભ ના ઔશ ને ઔે 
અભે ફેએ એઔફીજાભાુંથી ઔી ઔયી એટરે. 
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¤¤¤ 

જેઠારાર: અલ્મા ટ ડા, આજ તાયી ભમ્ભી ઔશતેી તી ઔે, તે 
એની વાથે ઊંચા અલાજે લાત ઔયી, ઔેભ? 

ટ : ઔેભ પા, તભે નથી ઔયી ળઔતા, એટરે તભને ભાયી 
ઈાટ આલે છે? 

¤¤¤ 

ઔાુંતા: તેના પતને જય-જયથી ભાયી યશી શતી.  
ફાજ લાી ળાુંતા: ઔેભ ફેન, અભાયા બાઈને આભ કૂટી 

નાકલા ભાુંડયાું છ? 

ઔાુંતા: એ ત, ડૉક્ટયે જ ઔહ્ ું છે ઔે, તભાયા બાઈને યજ કટૂી-
કટૂીને દલા આલાની. 

¤¤¤ 

ઔન : માય ચુંદ ડા, આ અફૃણ જેટરી ભટી-ભટી પેંઔ-પેંઔ ઔયે 
છે ઔે આ અથટવમલસ્થાને તેની ઔથી ખમેરી ફયક્સ્થપતભાુંથી ફશાય 
ઔાઢલાન ું ઔાભ વશે ું નથી. 

ચુંદ : ત એભાું તાયે શ ું? 

ઔન ું: ત  ું વભજત નથી માય, ભને ત એભ રાખે છે ઔે, 

અત્માયના વભમભાું રઔ ભાટે યજાઈભાુંથી નીઔવ ું વશે  ું નથી. 
¤¤¤ 

સ યેળ: ચાર ફઔા આજ ભાયી જ્ઞાનલાણી વાુંબ.  
ભશળે:  શ. આજ સયૂજ ઔઈ ફાજ થી ઊગ્મ? ફર ત્માયે 

ફાફા સ યેળજી. 
સ યેળ: ઔઈણ લસ્ત   ક્યાયેમ નષ્ટ નથી થતી, ફવ એઔ 

જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ પળફ્ટ થામ છે. 
ભશળે: એટરે?  

સ યેળ: એટરે જે અદનાન વાભીન ું જાફડમાણ ું આઔાળ 
અંફાણીભાું પળફ્ટ થઈ ખય ું. 
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¤¤¤ 

ફમફે્રન્ડ-ખરટફે્રન્ડ પન ય યભેન્ન્ટઔ મડૂભાું લાત ઔયી યહ્યાું 
શતાું. 

છઔય: શાઈ ડાબરિંખ. 
છઔયી: શલ્ર, ક્સ્લટશાટટ . 
છઔય: શ ું ઔયે છે ડાબરિંખ? 

છઔયી (જયા લય એન્ક્ટિંખભાું): ફવ તાયી યાશભાું યસ્ત 
ભા  છું અને વખડી ય ફદર ળેક ું છું. 

છઔય: અર્ચછા, ત ત એઔ ઔાભ ઔયજે, ફયાફય ળેઔાઈ જામ 
એટરે ત્રણ ીવ ફદર ભવાર બબયાલી ભઔરી આજે, ચટણી 
વાથે. 

¤¤¤ 

ચભનને તાલ આવમ શત એટરે એઔ ફદલવ ફપવભાુંથી 
યજા રઈ ગયે આયાભ ઔયલા યશી ખમ ણ લાયુંલાય પન લાખત 
જ યશ ેઅને ફડસ્ટફટ થમા જ ઔયે. ત્માું એને એઔ ધાસ  પલચાય આવમ. 
લટ્વએ ય ભેવેજ મઔૂી રીધ. "બાઈ ભાયે 15,000ની તાત્ઔાબરઔ 
જફૃય છે...." આક ફદલવ લીતી ખમ, ઔઈએ જયા ણ ફડસ્ટફટ ના 
ઔમો. અને ઔઈને વાભેથી પન ઔમો, એભણે ણ વારાએ પન ના 
ઉાડય. 

¤¤¤ 

ચુંઔદાદા જાભપ રેલા ખમા, ત્માું જાભપની સ ખુંધથી 
તેભને ત્માું જ કાલાન ું ભન થઈ આવય ું એટરે તેભણે જાભપલાાને 
એઔ જાભપ ઔાીને આલા ઔહ્ ું. ત એ જ જાભપભાુંથી ઈમ 
નીઔી. 

ચુંઔદાદા: અયે બાઈ, આભાુંથી ત ઈમ નીઔી. 
જાભપલા: એ ત બાઈ નપવફ-નપવફની લાત છે, શ ું 

કફય આલતી લકત ફાઈઔ ણ નીઔી જામ! 
¤¤¤ 
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યભીરા: આજ ત હ ું નલી યેપવી ળીકી. 
યપવરા: ભને ણ ળીકલાડ ને. હ ું આજ જ ટ્રામ ઔયીળ. 
યભીરા: એઔ ફાઉરભાું થડી રાક્ષ ર, છી તેભાુંથી એઔ 

ભોંભાું મઔૂ, શલે અફયવા વાભે જ . ડીળ તૈમાય છે. ડીળન ું નાભ છેેઃ 
રુંગયૂ ઔે મ ૂુંશ ભે અંગયૂ. 

¤¤¤ 

ઔયવનઔાઔા: યણેરા લધ  વપ અને વેલાબાલી શમ ઔે 
ક લાયા?  

ભખનઔાઔા: એ ત બાઈય ું અને ફાઈય ું ય આધાય. 
ઔયવનઔાઔા: એટરે? 

ભખનઔાઔા: અટર બફશાયી લાજાઈ, અબ્દ ર ઔરાભ અને 
નયેન્ર ભદી જેલા ક લાયાએ એ વાબફત ઔય ું ઔે ત્ની ના શમ ત 
ભાણવ ઔઈ ઊંચાઈ આંફી ળઔે. 

ઔયવનઔાઔા: ણ ફાઈય ન ું શ ું? 

ભખનઔાઔા: શલે એ જ ઔહ ું છું. વપનમા ખાુંધી, જમરબરતા 
અને ભભતા ફેનજી જેલી ફાઈય ુંએ વાબફત ઔય ું ઔે, પત ના શમ ત 
તે દેળના 125 ઔયડ રઔને ઔેટરા શયેાન ઔયી ળઔે છે. 

¤¤¤ 

એઔ ભર્ચછય ભાથે શાથ દઈને ફેઠ શત. 
ફીજ ભર્ચછય: ઔેભ બાઈ, શ ું થય ું? આટરા ટેન્ળનભાું ઔેભ છે?  

શરે ભર્ચછય: માય આ ત ફહ  અન્મામ ઔશલેામ. 
ફીજ ભર્ચછય: ણ થય ું છે શ ું?  

શરે ભર્ચછય: જ ઊંદયના ાુંજયાભાું ઊંદય શમ, 

વાબ દાનીભાું વાબ  શમ ત, ભર્ચછયદાનીભાું ભાણવ ઔેભ શમ છે? 

¤¤¤ 

દયદી: ડૉક્ટય વાશફે, વલાયે ઊઠીને શ્વાવ રેલાભાું ફહ  
તઔરીપ ડે છે.  
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ડૉક્ટય: ઔેટરા લાખે ઊઠ છ વલાયે?  

દયદી: ફયાફય આઠ લાખે. 
ડૉક્ટય: લશરેા ઊઠલાન ું યાક થડા. 

યાભદેલના અન મામી વલાયે છ લાખે ઊઠીને શ િ ક્ક્વજન કેંચી 
રે છે. 

¤¤¤ 

એઔ ખાુંડ બેંવ ય ફેવીને ખાભભાું પયલા નીઔળ્મ 
શત.... . . ફીજ ખાુંડ: તને રીવ ઔડી જળે.... . . શરે ખાુંડ: 
ઔેભ? . . ફીજ ખાુંડ: તેં શલે્ભેટ નથી શયે  ું ને એટરે..... . . શરે 
ખાુંડ: અયે  ખાુંફડમા, શરેા નીચે જ ત કયા, આ ત 4 વશીરય 
છે. 

¤¤¤ 

યીક્ષાન ું ફયણાભ આલતાું જ યભેળની ખરટફે્રન્ડ પિંઔી જય-
જયથી યડલા રાખી. 

યભેળ: ઔેભ આટ ું ફધ  યડે છે ફઔા? 

પિંઔી: જને, ભાયે ઔેટરા છા ટઔા આવમા? 

યભેળ: ઔેટરા આવમા એ ત ઔશ?ે ાવ ત થઈ ખઈ છે ને? 

પિંઔી: ાવ ત થઈ ખઈ ણ 90 ટઔા જ આવમા. 
યભેળ: અયે  અક્કરની થભીય, નઔાભાું નાટઔ ફુંધ ઔય, 

આટરાભાું ત અભાયા જેલા 2 છઔયા ાવ થઈ જામ. 
¤¤¤ 

રગ્નજીલનની ઝાઔુંઝાથી ઔુંટાી છેલટે ચભપનમ ખાભભાું 
આલેરા એઔ વાધ  ાવે જામ છે. 

ચભન: ફાફા, ફે ફદલવથી ભાયી ત્ની ઔઈં ફરતી જ 
નથી, કફય નશીં શ ું થઈ ખય ું છે. 

ફાફા: ત ભાયી ાવે શ ું ઔાભ આવમ ફેટા, બખપનવ બ ઔ 
પ લલ્ડટ યેઔડટલાા ાવે જા, એન ું નાભ નોંધાલા. 

¤¤¤ 
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ખખ: આ છઔયી ઔઈ ફરા ઔશલેામ માય. 
બખ: છૂ જ નશીં માય છઔયી પલળે ત માય. એને રેલ 

શમ આઈ પન, ભડેર જ એ વેભવુંખ એવ 3, ફધી ફડટેલ્વ લાુંચે 
વની ઈક્વપફયમાની અને છેલ્રે ફે્રન્ડને છેૂ, ભાઈક્રભેક્વન 
ભફાઈર ઔેલ યશળેે? 

¤¤¤ 

ભખન: ફર જઉં, જરેફી સ્ત્રીબરિંખ ઔશલેામ ઔે  બરિંખ? 

છખન: વાલ વશે ું, સ્ત્રીબરિંખ?  

ભખન: ત આ સ્ત્રીબરિંખ શલાનાું ફે ઔાયણ ત્માયે. 
છખન: શલે એનાું ઔઈ ઔાયણ ના શમ, ભખજ ના ફખાડ 

માય. 
ભખન: છે ઔાયણ માય, જ વાુંબ. એઔ ત, તે ફહ  ભીઠી 

શમ છે અને ફીજ , ક્યાયેમ વીધી જ ના થઈ ળઔે. 
¤¤¤ 

ઔયવનઔાઔા: PK જય ું બખા?  

બખાઔાઔા: શા, જય ું ને, ફહ  વાય વુંદેળ આે છે?  

ઔયવનઔાઔા: શ ું ધૂ વાય વુંદેળ આે છે? એભાું ઔશલેાભાું 
આવય ું છે ઔે એઔ રટા દૂધની ફઔિંભત 20 ફૃપમા છે એટરે એને 
પળલજીના ભુંફદયભાું લેસ્ટ ઔયલાની જગ્માએ ઔઈ ખયીફને આલાભાું 
આલે ત તેના ેટની આખ ઠયે. ણ આ રજીઔ મ જફ ત રઔએ 
વોથી શરેાું ત PK જ ના જવ ું જઈએ ને! 

બખાઔાઔા: શલે દૂધ અને PKને શ ું રેલા દેલા?  

ઔયવનઔાઔા: PKની ફટફઔટના 200 ફૃપમા ફચી જામ ત 
તેભાુંથી 10 રટા દૂધ આલે અને 10 જણની ેટની આખ ના ઠયે? 

¤¤¤ 

એઔલાય ળુંભ  તેની વાવયીભાું ફધાને ભલા ખમ. 
વાસ ભાએ ફહ  સ્લાખત ઔયી વપા ય ફેવલા ઔહ્ ું ણ ળુંભ  જભીન 
ય ફેવી ખમ. 
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વાસ : ગયભાું આટરા વયવ વપા છે ત જભીન ય ઔેભ 
ફેઠા છ જભાઈયાજ?  

ળુંભ : વપા ય ત ખયીફ ભાણવ ફેવે વાસ ભા. 
વાસ : એટરે?  

ળુંભ : આ વપા ત 25 શજાયભાું ભી જામ ણ જભીનના 
એઔ પરટની ફઔિંભત 25 રાક થામ. 

¤¤¤ 

બચિંટ : પા, હ ું જ્માયે બફઝનેવ ઔયીળ ત્માયે ભટા-ભટા 
ભાણવના શાથભાું ણ લાટઔા ઔડાલી દઈળ. 

પા: એ ઔેલી યીતે ફેટા?  

બચિંટ : ાણી યી લેચીને..... 
¤¤¤ 

લાઈબ્રુંટ ગ જયાત ઈપેક્ટ: અભદાલાદી છઔય: ક્યાુંથી આલ 
છ તભે? પયેનય રેડી: હ ું ત કે્રક્મ્બ્રજની છું, તભે ક્યાુંના છ?  

અભદાલાદી છઔય: હ ું એબરવબબ્રજન. 
¤¤¤ 

સ પનતાના પતન ું મતૃ્ય  થતાું તે લીભા ઔુંનીલાા વે 
લીભાનાું નાણાું રેલા ખઈ. 

સ પનતા (ભેનેજયને): વાશફે, ભાયા પતન ું અઔસ્ભાતભાું મતૃ્ય  
થય ું છે, ભને લીભાના ૈવા અાલ ને. 

ભેનેજય: વાુંબીને ફહ  દ :ક થય ું ભેડભ. 
સ પનતા: તે થામ જ ને. ફધા  ફૃ વયકા જ શમ છે. 

ક્યાુંમ ણ સ્ત્રીને ચાય ૈવા ભલાના શમ એટરે વોથી લધ  
તઔરીપ તેભને જ શમ છે. 

¤¤¤ 

સ યેળ: વા , આ ત્ની પતની જન્ભજાત જ દ શ્ભન 
શમ છે ત ણ ફુંન્નેનાું રગ્ન શ ું ઔાભ થામ છે એ જ નથી વભજાત ું. 
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ભશળે: ફીજ ું ફધ ું ત ઠીઔ ણ ત્ની પતની દ શ્ભન 
ઔેલી યીતે થઈ માય?  

સ યેળ: ત શ ું માય, ઉનાાભાું ભસ્ત વપાભાું ફેઠા-ફેઠા ટીલી 
જતા શઈએ ત્માું ઔચય લાલા ુંક ફુંધ ઔયે અને પળમાાભાું 
ઠુંડીભાું ઠ ુંઠલાતા શઈએ ત્માું ત  ું સઔૂલલા ુંક ચા ું ઔયી દે. ઔમા 
જનભની દ શ્ભની ઔાઢે છે એ જ નથી વભજાત ું માય. 

¤¤¤ 

ઔાુંતાને પતની ઔફય ય ુંક ઔયતી જઈ ળાુંતાએ છૂ ું: 
તભે તભાયા પતને ખફૂ પે્રભ ઔયતા શતા એભ રાખે છે, શજી ણ 
તેન ખ્માર યાક છ?  

ઔાુંતા: એ ત ફેન એભ છે ને ઔે, અભાયાભાું ફયલાજ છે ઔે, 

પતની ઔફય સઔૂામ નશીં ત્માું સ ધી ફીજાું રગ્ન નથી ઔયી ળઔાતાું. 
¤¤¤ 

ઔટટભાું છૂટાછેડાન ઔેવ ચારી યહ્ય શત:    જજે યભીરાને 
છૂ : ફશને તભે તભાયા પત ત ફહ  વાયા રાખે છે, તભાયે 
છૂટાછેડા ઔેભ જઈએ છે?    

યભીરા ફરી: "જજ વાશફે, ભાયા પત ખઈઔારે યાત્રે ભડા 
દાફૃ ી ને આવમા શતા. તે આૌવમા છી ભેં તેભના બટૂ ઉતાયીને, 

ઔડાું ફદરાલીને પે્રભથી જભાડયા તેભને જ્માયે સલૂડાલલા રઈ 
ખઈ ત ભને ઔશ ેઔે 'રીરી ત  ું ભને ઔેટર ફધ પે્રભ ઔયે છે.'    

જજ ફલ્મા: ફવ આટરી લાત ભાટે તભાયે છટાછેડા જઈએ 
છે?    

યભીરા ફરીેઃ નશીં વાશફે, તઔરીપ ત એ છે ઔે ભાળ ું નાભ 
રીરી નથી, યભીરા છે.  

¤¤¤ 

યજાન ફદલવ શત, પત પેવબ ઔ કરીને ફેવી ખમા. તેભની 
એઔ ભફશરા પભતે્ર એને વેન્ડપલચન એઔ પટ ભક્લ્મ. પત ભશાળમે 
ઔભેંટ ઔયી ફહ  ટેસ્ટી નાશ્ત શત.  

ત્નીએ આ ઔભેંટ લાુંચી રીધી અને પતને  નાશ્ત ના 
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આપમ. 4 ઔરાઔ  ભખૂ્મા યાખ્મા છી ત્નીએ છૂય ું: રુંચ ગય ય 
ઔયળ ઔે પેવબ ઔ ય? 

¤¤¤ 

એઔ જ ખાયી જેરભાુંથી છૂટય, તેની ત્નીએ તેને ઔહ્ : જ  
તભને ભાયા વખુંધ છે. આજથી તભે જ ખાય યભલાન ું છડી દ.  

પત: અયે ત  ું આટરી ઔેભ બચડામ છે. આ ત ભટા રઔન 
ળક છે. તને કફય છે ને રદીન પત ય પધન્ષ્ઠય ણ જ ખાય 
યમ્મ શત.  

ત્ની: ઠીઔ છે શલે નશીં યક . રોદીના ાુંચ શતા ત ભાયા 
ફે થળે ત ચારળે ને? 

¤¤¤ 

જખ રગ્નની શરેી યાતે યભેન્ન્ટઔ મડૂભાું ત્ની વાથે ફેઠ 
શત. ત્નીન ું ભોંઢ ું જઈને જખાએ ત્નીના શાથભાું ાુંચવ ફૃપમા 
મ ઔતાું ઔહ્ ું ઔે: આ ભઢ ું ફતાલલાના.  

ત્નીેઃ આ ત તભે ભાયા તાના છ એટરે 500 થી 
ચરાલી રઉં છું,  નશીંતય હ ું 2000 ત ફૃપમા રઉં જ છું. 

¤¤¤ 

ઔન : આલ્મા તાયી ફૈયી ઔાર યાતે્ર તાયા ય જય-જયથી 
બ ભ ઔેભ ાડતી શતી? ભાયા ગય સ ધી અલાજ આલત શત. 

ભન : ઔઈં નશીં ઔપનમા, ભેં એન પટ પેવબ ઔની જગ્માએ 
OLX ય સ્ટ ઔયી દીધ શત. 

¤¤¤ 

દયદી: ઉંભય રાુંફી થામ એલી ઔઈ દલા આ ને.  
ડૉક્ટય: રગ્ન ઔયી રે બાઈ. 
દયદી: ઔેભ, રગ્નથી ઉંભય રાુંફી થામ?  

ડૉક્ટય: ના, ણ ફે પામદા ચક્કવથી થામ છે. ૧.  રાુંફી 
ઉંભય ભાટેની ઈર્ચછા ભયી જળે આભેે. ૨. લધે ું જીલન ણ રાુંબ  
રાખલા રાખળે. 
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¤¤¤ 

ત્ની: જાન , ક્યાયેમ હ ું તાયા વનાભાું આવ ું છું?  

પત: ના, ક્યાયેમ નશીં. 
ત્ની: રે.... એવ ું ઔેભ? 

પત: એ ત હ ું હ ન  ભાન ચારીવા ઔયીને સવૂ  ું છું ને એટરે. 
¤¤¤ 

બખ: પા ભાયે રગ્ન જ નથી ઔયલાું. ભને ફધી જ 
સ્ત્રીની ફહ  ફીઔ રાખે. 

પા: ત ત તાયે રગ્ન અલશ્મ ઔયી રેલાું જઈએ ફદઔયા. 
ઔાયણઔે છી તને ભાત્ર એઔ જ સ્ત્રીની ફીઔ રાખળે. 

¤¤¤ 

પત: તાયા ફાની ગા ય ભીઠ ું બબયાલલાની આદત શજી 
ખઈ નથી. 

ત્ની: ઔેભ ણ, થય ું છે શ ું? એભ-નેભ ભાયા પાને આભ 
આડ અલફૄું ફરલાન ું નશીં, ઔશી દઉં છું. 

પત: ણ આજ એભણે ભને પયીલાય છૂ ું ઔે 'ભાયી ફદઔયી 
વાથે રગ્ન ઔયીને ખ ળ ત છ ને?'  

¤¤¤ 

એઔલાય ફા ને ેટભાું દ કતાું ડૉક્ટય ાવે ખમા.  
ફા : વાશફે શભણાુંથી ેટભાું ફહ  દ :કે છે.  
ડૉક્ટય: આ દલાની ફટર રેતા જા, અઠલાડીમા સ ધી 

રેજ અને અઠલાડીમા છી ભને ફતાલલા આલજ પયી.  
ફા  અઠલાફડમા છી પયી દલાકાને આવમા. 
ડૉક્ટય: ફર ફા , દલા યૂી થઈ ખઈ ને??  

ફા : શ ું ધૂ યૂી થામ ડૉક્ટય, ફાટરી ય ત એભ રખ્ય ું 
ત  ું ઔે, ફટરને શુંભેળાું ફુંધ યાકલી, શલે ક ું ઔેલી યીતે અને દલા 
રઉં ઔેલી યીતે?  
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¤¤¤ 

એઔ ફશયે ખાડીને ધક્કાું ભાયીને રઈ જઈ યહ્ય શત. 
ફીજ ફશયે: ઔેભ બાઈ, ખાડી ધક્કાું ભાયીને ઔેભ રઈ જામ 

છે? ેટ્રર કારી થઈ ખય ું છે ઔે શ ું?  

શરે ફશયે: ના બાઈ ફખડી ત નથી, ફવ ેટ્રર કારી 
થઈ ખય ું છે.  

¤¤¤ 

સ્કરૂભાું ટીચય ઔીડીના વાયા ગ ણ પલળે વભજાલી યહ્યા શતા. 
અડધ ઔરાઔ વભજાવમા ફાદ ટીચયે ળાુંપતથી ફેવી યશરે ચુંદ ને 
છૂ ું: ફર ચુંદ , ઔીડીભાુંથી આણને શ ું ળીકાભણ ભે છે?  

ચુંદ : ટીચય, ઔીડી આણને એ જણાલી દે છે ઔે, ભમ્ભીએ 
પભઠાઈ ક્યાું મઔૂી છે. 

¤¤¤ 

ઔન : માય શભણાું વાશફેન ભેવેજ આવમ ઔે, આજ એક્સ્ટ્રા 
ક્રાવ છે, ણ જલાન ું જયા ણ ભન નથી અને ાછ ખરટફે્રન્ડને 
ભલાન વભમ ણ આપમ છે, વભજાત ું નથી શ ું ઔયવ ું.  

ભન : ફવ ઔઈં નશીં, ભેવેજ વેન્ન્ડખ પેર રકીને ભઔરી દે ને 
માય. 

¤¤¤ 

એઔ ઊંદય શાથીને: માય તાય ઝભ્બ ભને 2 ફદલવ ભાટે 
આને. 

શાથી: શાશાશાશા ણ દસ્ત ભાય ઝભ્બ રઈને ત  ું શ ું ઔયીળ? 

તને ત થળે નશીં.  
ઊંદય: અયે ભાયે શયેલ નથી બાઈ, આ ત દીઔયીનાું રગ્ન 

છે એટરે ભુંડ ફાુંધલા જઈએ છે. 
¤¤¤ 

પત: ભાયા ભયી ખમા છી શ ું ત  ું ફીજા રગ્ન ઔયીળ?  

ત્ની: નશીં, હ ું ત ભાયી ફશને વાથે યશીળ. અને તભે?  
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પત: હ ું ણ તાયી ફશને વાથે યશીળ. 
¤¤¤ 

એઔ દુંતીની દવભી રગ્નખાુંઠ નજીઔ આલી યશી શતી. પત 
ઔે ત્ની ફેભાુંથી ઔઈને ઍપનલવટયી ઊજલલાન મડૂ નશત. છતાું 
પતએ ત્નીને છૂ ું: આ લે આણે ઍપનલવટયીના ફદલવે 
રનાલારા ફાજ  ક્યાુંઔ પયલા જઈએ ત ઔેવ ું?  

ત્ની: હ ું લાયેગડીએ રનાલારા જઈને ઔુંટાી ખઈ છું.  
પત ઔશ:ે ત ચર, હ ું એઔ અઠલાફડમાની યજા રઉં છું, 

આણે ક  - ભનારી જઈએ.  
ત્નીએ જયામ ઉત્વાશ પલના ઔહ્ ું: ભને મડૂ નથી. પત ઔશ:ે 

અયે જ તને ક્યાુંમ જલાન મડૂ ન શમ ત ઔુંઈ નશીં. ત  ું ેરા ફદલવે 
ઔશતેી શતીને ઔે ેર શીયાન વેટ ખફૂ ખભી ખમેર? ચાર, શ ું હ ું 
તને એ ડામભુંડન વેટ બેટ આ ું ત ખભે? ત્નીન મડૂ જયામ 
વાય નશત એટરે ભનખભતી જલેરયીની લાત વાુંબીનેમ તેને 
ઔઈ પયઔ ન ડય.  

આકયે પત ઔુંટાળ્મ. તે ઔશ:ે ત તને કયેકય જઈએ છે શ ું 
એ ઔશી દે.  

ત્ની ઔશ:ે ભાગ ું એ આળ?  

પત: ફડલૉવટ પવલામ જે ભાુંખવ ું શમ એ ભાુંખજે. ત્નીના 
ચશયેા ય વશજે ચભઔ આલી: શ ું કયેકય તભે ભને ફડલૉવટ નથી 
આલા ઈર્ચછતા? હ ું તભને એટરી ખમ ું છું?  

પત ઔશ:ે ના, ફડલૉવટ આી ળક ું એટ ું ફજેટ નથી.  
¤¤¤ 

વુંતા: લયયાજાના શાથભાું નાીમેય ઔેભ આલાભાું આલે 
છે?  

ફુંતા: એને બફચાયાને વતત માદ યશ ેઔે એની જેભ ભાયા 
ણ છતયાું નીઔી જલાનાું છે. 

¤¤¤ 

ઔટટભાું રગ્ન ઔયલા જતા એઔ ય ખરની ખાડીને અઔસ્ભાત 
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થમ અને ફુંને મતૃ્ય  ામ્માું.  
ફુંને સ્લખટભાું ખમાું અને ત્માું ઈન્રદેલને જઈને ઔહ્ ું: થૃ્લી 

ય ના થમા ત ઔુંઈ નફશ શલે સ્લખટભાું યણલાની અભાયી ઈર્ચછા 
છે.  

ઈન્રદેલે ઔહ્ ું : બરે, હ ું પ્રમત્ન ઔળ ું છું. છ ભફશના છી 
ફુંનેએ ઈન્રદેલને માદ ઔયાવય ું.  

ઈન્રદેલ ફલ્મા : ભાયા પ્રમત્ન ચા  છે. એ લાતને ફે લટ 
થઈ ખમાું. દય લકતે ઈન્રદેલ એઔ જ જલાફ આતા. છેલટે લીવ 
લે ઈન્રદેલે ઔહ્ ું : શલે તભાયાું રગ્ન થઈ ળઔળે. ફુંનેનાું રગ્ન થઈ 
ખમાું. થડ લકત ફુંને સ્લખટભાું વાથે યહ્યાું, ણ છી ફન્ય ું નફશ.  

તે ાછાું ઈન્રદેલ ાવે ખમાું. અને ઔહ્ ું : શલે અભાયે 
છૂટાછેડા જઈએ છે. . ઈન્રદેલ ફલ્મા: એ ળક્ય જ નથી.  

ય ખરે છૂ ું : ઔેભ?  

ઈન્રદેલ ફલ્મા: રગ્ન ઔયાલલા ભાટેન બ્રાહ્ણ લીવ લે 
ભાુંડ ભળ્મ એટરે તભાયાું રગ્ન થઈ ળક્યાું. ણ ઔઈ લઔીર 
સ્લખટભાું આલે એવ ું ત ઔદી ફન્ય ું જ નથી. 

¤¤¤ 

ત્ની: વાુંબ છ. ભેં આજ ત આકા અઠલાફડમાન ું ટાઈભ-
ટેફર ફનાલી દીધ ું. ળપનલાયે ળપિંખ ભુંખલાયે ઝુ બ ધલાયે પયલા 
ગ ફૃલાયે જભલા શ ક્રલાયે મલૂી જલા ળપનલાયે પઔપનઔ. અચાનઔ જ 
પત ફલ્મ: અને યપલલાયે ભુંફદયે. 

ત્ની (એઔદભ આશ્ચમટચફઔત થઈને): ભુંફદયે ઔેભ?  

પત: બીક ભાુંખલા ણ જવ ું ડળે ને!  
¤¤¤ 

છખન: અલ્મા ભખપનમા, આ ઔાફઠમાલાડી છઔયા, 

લડીરને જતાું જ દય લકતે ખે ઔેભ રાખે છે?  

ભખન: એ ત બાઈ એભ છે ને ઔે, નભસ્તે ઔશલેા, ભોંભાુંથી 
ભાલ ઔણ થ ૂુંઔે!! 
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¤¤¤ 

બચિંઔી તેના ફમફે્રન્ડ વાથે ાણી યી કાઈ યશી યશી. 20-25 

ત કાઈ રીધી શળે. છી ફમફે્રન્ડને છૂ ું: શજી ફીજી 10 કાઈ 
રઉં.  

ફમફે્રન્ડ બકજાઈને ફલ્મ: કાઈ રે નાખણ.  
બચિંઔીએ પટાઔ દઈને રાપ ભાયી દીધ અને ઔહ્ ું નાખણ ઔને 

ઔશ ેછે? 

ફમફે્રન્ડ: અયે ડાબરિંખ, ભેં ત એભ ઔહ્ ું, ના ખણ  એટરે 
ખણ્મા લખય કા ત  ું તાયે. 

¤¤¤ 

પ:ૂ વાશફે રઔ ભાત્ર ફશિંદી, ગ જયાતી ઔે ઈંલ્ગ્રળભાું જ 
લાત ઔયે છે, ખબણતભાું ઔેભ નથી ઔયતા? . . . ટીચય: લધાયે 3-5 ના 
ઔય, 9-2-11 થઈ જા, નશીંતય 5-7 આી દઈળ કેંચીને અને 32 એ 
32 ફશાય આલી જળે. 

પ:ૂ ફવ વય, આણી લાત ઔયલાની ગ જયાતી, ફશિંદી અને 
અંગે્રજી જ ફયાફય છે, ખણીત ત કયેકય ફહ  ડયાભણ ું છે.  

¤¤¤ 

ચુંદ  ળાાએ ભડ ડતાું વાશફેે ભડા આલલાન ું ઔાયણ 
 છ ું.  

ચુંદ : વાશફે ભમ્ભી-પાન ઝખડ થઈ ખમ શત. 
ટીચય: એ ત થામ, ણ એભાું ત  ું શ ું ઔાભ ભડ આવમ?  

ચુંદ : વાશફે, ભાળ ું એઔ ચપર પાના શાથભાું શત  ું અને 
ફીજ ું ભમ્ભીના. 

¤¤¤ 

બક્ત: બખલાન આ ફધી જ છઔયી ત ફહ  યભેન્ન્ટઔ 
શમ છે, યુંત   ત્ની ફનતાું જ અચાનઔ ફફયિંખ ઔેભ ફની જામ છે?  

બખલાન: ઔાયણઔે લત્વ, આ છઔયીને ત હ ું ફનાવ ું છું 
ણ તેભને ત્ની તભે ફનાલ છ. 
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¤¤¤ 

સ ળીરાનાું ત્રીજાું રગ્ન શતાું, ત તેણે રગ્નની ઔુંઔત્રી તેના 
જૂના પે્રભીને ણ ભઔરી. 

જલાફભાું પ્રેભીએ અબબનુંદન આત તાય ભઔલ્મેઃ 
"બખલાન ઔયે તાયા જીલનભાું આલા ખ ળીના ચાય ફદલવ લાયુંલાય 
આલે." 

¤¤¤ 

ચા  ક્રાવે એઔ સ્ટ ડન્ટે સ્ટેટવ અરડ ઔય ું: I am using 

facebook in class.    
તયત જ નીચે પ્રપેવયે ઔભેન્ટ ઔયી: ક્રાવભાુંથી નીઔી જા 

નારામઔ. પ્રપેવયની ઔભેન્ટને પપ્રક્ન્વારે રાઈઔ ઔયી.  
તેભના પભત્રે નીચે ઔભેન્ટ ઔયી: ચાર માય, ઔેપેભાું જઈએ.  
નીચે તેભની ભાતાએ ઔભેન્ટ ઔયી: નારામઔ ક્રાવ ના 

રેલાન શમ ત ળાઔ રઈને ગયે આલ.  
નીચે પતાએ ઔભેન્ટ ઔયી: જ, તાયા છઔયાનાું ઔાયસ્તાન.  
આ જ લકતે ખરટફે્રન્ડે ઔભેન્ટ ઔયી: ધકેફાજ, ભને ત ઔહ્ ું 

શત  ું ઔે, દાદી ફહ  પવફયમવ છે, છેલ્રા શ્વાવ ખણી યહ્યાું છે, એટરે 
શક્સ્ટરભાું છું. આજે ભલા નશીં આલી ળક ું.  

ત્માું દાદીએ ઔભેન્ટ ઔયી: નારામઔ શરેાું જા ત  ું ઔઈ કૂલાભાું 
ડફૂી ભય. 

¤¤¤ 

યાભ: ઔાર ત ભાયે અચાનઔ 20 શજાયની રટયી રાખી 
ફર માય. 

રકન: અયે લાશ, ણ તે એ ફૃપમાન ું શ ું ઔય ું?  

યાભ: ભને એભ થય ું ઔે પવય ફયટી લખય ગયભાું આજઔાર 
આટરા ફધા ફૃપમા ના યકામ. 

રકન: એ લાત વાચી શોં. તે તેં શ ું ઔય ું  છી?  

યાભ: ઔઈં નશીં દસ્ત, ફજાયભાું જઈને ભસ્ત ભજાન 20 
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શજાય ફૃપમાન કૂતય રઈ આવમ...   
¤¤¤ 

અભેફયઔાભાું રાઈટ જામ ત્માયે રઔ ાલય ફપવભાું પન 
ઔયે છે.  

જાાનભાું રાઈટ જામ ત્માયે રઔ વોથી શરેાું પર ઝ ચેઔ 
ઔયે છે. 

અને બાયતભાું રાઈટ જામ ત્માયે રઔ વોથી શરેાું ત 
ગયભાુંથી ફશાય નીઔે છે અને છી જ એ છે આજ ફાજ લાા 
ફધાની ખઈ છે ને, છી ફેવે છે ળાુંપતથી.. 

¤¤¤ 

ભા તેના દીઔયાને છેૂ છે: ફેટા હ ું અને તાયી લહ  વાથે 
ડફૂતા શઈએ ત ત  ું શરેાું ઔને ફચાલે?  

આ વાુંબતાું જ લહ  જલાફ આે છે: તભ તભાયે શરેાું 
ભમ્ભીને ફચાલજ ને, હ ું ત શજી જ લાન છું, ભોંત વાભે ણ રડી 
રઉં અને ભને ફચાલલા ત જેને તયતાું નશીં આલડત ું શમ એલા 
જ લાપનમા ણ કદૂી ડળે. 

¤¤¤ 

ચાય અભદાલાદી એઔ જ ફાઈઔ ય જઈ યહ્યા શતા, આ 
જઈને ટ્રાફપઔ રીવે યક્યા.  

ટ્રાફપઔ બરવ: ફાઈઔ ય પત્રર વલાયી ણ ગ ન ઔશલેામ 
અને તભે ત ચાય-ચાય જણા જા છ? આ જઈને ચાયેમ જણ 
ાછ જલા રાગ્મા અને ફલ્મા: 'ાુંચભ ક્યાું ડી ખમ વાર, 
એણે ત ાટી આલાની શતી' 

¤¤¤ 

ટીચય: ચાર ચીક , પટાપટ આટરા વલારના જલાફ આ: 
અજમ દેલખણની ત્નીન ું નાભ શ ું છે?  

ક ત  ફ પભનાય ક્યાું છે?  

ળતાબ્ધી ટે્રનની સ્ીડ ઔેટરી શમ છે?  



શવે તેન ું ના કવે   176 

 

ભયગી શ ું આે છે?  

ચીક : ઔાજર ફદલ્શીભાું 140ની સ્ીડે ઈંડાું આે છે.  
¤¤¤ 

પિંઔી ઔાય રઈને જઈ યશી શતી ત્માું ટ્રાફપઔ પવગ્નર આલતાું 
ઔાય ઊબી યાકી. 

આ જ લકતે એઔ બબકાયી આલી બીક ભાુંખલા રાગ્મ.  
શરેાું ત પિંઔી થડીલાય પલચાયભાું ડી ખઈ છી  છ ું: 

ભેં તને ક્યાુંઔ જમેર શમ એવ ું ઔેભ રાખે છે?  

બબકાયી: ભેડભ આણે પેવબ ઔભાું ફે્રન્ડ ત છીએ, હ ું જ ત છું 
'ઈનવન્ટ યાજ' 

¤¤¤ 

ભટાબાખે કતયનાઔ ભફશરાને જઈને દયેઔ પતને એઔ જ 
પલચાય આલત શમ છે. આન પત આને ઔેલી યીતે વશન ઔયત 
શળે! યુંત   ફીજી જ ે તાના ગયની દ ખાટન પલચાય આલતાું જ 
ઔશ ેછે. શભભભભ. હ ું ણ વશન ત ઔળ ું જ છું ને. 

¤¤¤ 

ઔાફઠમાલાડી છઔયીના પતા: તભાય છઔય શ ું ઔયે છે? 

અભદાલાદી છઔયાના પતા: અભાય ફદઔય ટીંફય ભચટન્ટ 
છે. 

છઔયીના પતા: ત ત ક ભાય જ ુંખરનાું જ ુંખર કફયદતા શળે 
ને?  

છઔયાના પતા: ના ના, એટ ું ફધ ું ણ નશીં. 
છઔયીના પતા: ત શરવેરના લેાયી છે?  

છઔયાના પતા: નાયે બાઈ, એ ત ટે્રનભાું દાતણ લેચે છે. 
¤¤¤ 

ત્ની: વાુંબ છ, ભાયા મતૃ્ય  ફાદ તભે ઔેટરા ફદલવ ફાદ 
ફીજાું રગ્ન ઔયળ?  
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પત: ભોંગલાયી એટરી ફધી લધી ખઈ છે ને ડાબરિંખ ઔે, 

ભાય પ્રમત્ન ત એ જ યશ ે ઔે તાયા શ્રાિ વાથે જ ફીજાું રગ્નન ું 
એડજસ્ટભેન્ટ ઔયી રેવ ું ડે. 

¤¤¤ 

ન્યમૂઔટભાું દુંપત સલૂા જામ ત્માયે એઔફીજાને ઔશ:ે ગ ડ 
નાઈટ ભામ રલ. 

રુંડનભાું દુંપત સલૂા જામ ત્માયે ઔશેેઃ સ્લીટ ડ્રીભ ડાબરિંખ . 
અને બાયતભાું દુંપત સલૂા જામ ત્માયેેઃ દૂધની થેરી ફાયણે 

ટીંખાડી દીધી છે ને? 

¤¤¤ 

પિંટ  અને બચિંટ ની ખરટફે્રન્ડ ભેાભાું કલાઈ ખઈ. 
બચિંટ : તાયી ખરટફે્રન્ડ ઔેલી રાખતી શતી?  

પિંટ : ાતી ઔભય, રાુંફા-ઔાા લા અને ભટી ઔજયાી 
આંક, તાયી ખરટફે્રન્ડ ઔેલી રાખતી શતી? 

બચિંટ : અયે માય છડને ભાયા લાીને, ચાર તાયાલાી 
ળધીએ. 

¤¤¤ 

પત-ત્ની ળપિંખ ઔયી ભરભાુંથી નીઔળ્માું ત્માું એઔ પઔીય 
ફલ્મ: શ ે હ સ્નની ભલ્લ્રઔા, ાુંચ ફૃપમા આી દે આ આંધાને, 

અલ્રાશ બ ું ઔયળે. 
પતએ એઔલાય ત્ની વાભે જય ું અને ફલ્મ: આી દે, 

બફચાય વાર્ચચે જ આંધ છે. 
¤¤¤ 

પિંઔી અને બચિંઔી એડલેન્ચય ટયૂ ય ખઈ શતી, ત્માું ફુંન્ને જણ 
યાતે્ર ટેન્ટ રખાલી સતૂી શતી. યાત્રે અચાનઔ પિંઔીની આંક ઊગડી. 
તેણે બચિંઔીને ઉઠાડી. 

પિંઔી: ઉય જ ત, તને શ ું દેકામ છે? 

બચિંઔી: ગણા ફધા તાયા. 
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પિંઔી: તેનાથી શ ું વાબફત થામ છે? 

બચિંઔી: આઔાળ ઔેટ ું સ ુંદય છે. 
પિંઔી: અફે મે ન્યટૂનની અમ્ભા, આણ ટેન્ટ ચયાઈ 

ખમ છે. 
¤¤¤ 

એઔ દાફૃડીમ ફયાફયન ટનૂ્ન થઈને ગયે જઈ યહ્ય 
શત.   યસ્તાભાું તેને ભુંફદયની ફશાય જૂાયી દેકામ. દાફૃફડમાએ 
જૂાયીને છૂ ું: વોથી ભટ ું ઔણ?    

જૂાયી (દાફૃફડમાથી ીછ છડાલલલા): આ ભુંફદય.    
દાફૃફડમ: ભુંફદય ભટ ું ત ધયતી ય ઔેલી યીતે ઊભ ું છે?    

જૂાયી: ધયતી ભટી બાઈ!    
દાફૃફડમ: ધયતી ભટી ત ળેનાખ ય ઔેભની છે?    

જૂાયી: ળેનાખ ભટ. 
દાફૃફડમ: ત પળલના ખાભાું ઔેલી યીતે છે?    

જૂાયી: પળલજી ભટા.    
દાફૃફડમ: ત ઔૈરાવ લટત ય ઔેલી યીતે ફેઠા?    

જૂાયી: લટત ભટ.    
દાફૃફડમ: ત શન ભાનજીએ આંખી ય ઔેલી યીતે 

ઉચક્ય?    

જૂાયી: શન ભાનજી ભટા.    
દાફૃફડમ: ત યાભના ચયણભાું ઔેભ ડયા?    

જૂાયી: યાભ ભટા.    
દાફૃફડમ: ત યાલણની ાછ ઔેભ ડયા?    

જૂાયી: ભાયા ફા, શલે ત  ું જ ઔશી દે, વોથી ભટ ું ઔણ?    

દાફૃડીમ: દ પનમાભાું એ ભાણવ જ વોથી ભટ ઔશલેામ, જે 
આકી ફટર ખટાખટાલીને ણ તાના ખ ય આ ધયતી ય 
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ઊબ યશી ળઔે.  
¤¤¤ 

ફદલ્શીની છઔયી: હ ું ક્યાયેમ ગ જયાતી વાથે રગ્ન નશીં ઔળ ું, 
ગ જયાતી છઔયા અબબભાની ફહ  શમ છે. 

ગ જ્જ  છઔય: જ ફક ડી, ગ જાયાતી છઔયાના આ 
અબબભાન ય ના જા. એઔને નઔયી ના ભી ત આકી ફયરામન્વ 
ઊબી ઔયી દીધી અને ફીજાને અભેફયઔાના પલઝા ના ભળ્મા ત, 
આકેઆકી વયઔાય ઊંધી લાી દીધી. 

¤¤¤ 

ઔાુંતા: અલ્મા ભખપનમા, આ વાઉથ ઈન્ન્ડમન રઔ ફહ  
ઔાબમા ઔેભ શમ છે?  

ભખન: રેં એટ ું ણ ના શભજી? એ રઔ આક દાડ વન 
ટીલી અને સમૂાટ ટીલી જ જમા ઔયે, છી શ ું થામ? 

¤¤¤ 

બખ જરેફીલા લેચી યહ્ય શત જરેફી ણ બભૂ ાડત 
શત: ફટાઔાું રઈ લ્મ ફટાઔાું, ભધભીઠાું ફટાઔાું.  

આ જઈ ફાજ ની ઔફયમાણાની દ ઔાનલાા છખનઔાઔા 
આવમા: અલ્મા બખરા, ત ું જરેફી લેચે છે, ત ફટાઔાુંના નાભની 
બભૂ શ ું ઔાભ ાડે છે?  

બખ: અયેયેયે ધીભે ફર ઔાઔા. આ ભાકીને કફય ડળે 
ત લી ાછી આલી જળે.. 

¤¤¤ 

તાયઔ ભશતેા: ફે ઔલ્વ જ્માયે આભને-વાભને ભે ત્માયે 
વોથી શરેાું શ ું જ એ?  

જેઠારાર: એ ત તભને લધ  કફય શમ ભશતેા વશફે ભાયા 
ઔયતાું, તભે રેકઔ છ.  

તાયઔ ભશતેા: શા, ત ણ ઔશ ત કયા.  
જેઠારાર: સ્ત્રી એઔફીજાનાું ગયેણાું અને ઔડાું જ એ, અને 
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 ળ  એઔફીજાની ત્નીને જ એ! 
¤¤¤ 

વાભેથી સ ુંદય છઔયી આલતી જઈને તયત જ ચુંદ એ આંક 
ભાયી. 

છઔયી (બકજાઈને ફરી): હ ું એલી છઔયી નથી, વભજ્મ? 

ચુંદ : એ ફધ  ત ઠીઔ, ણ ચેઔ ઔયલાની ભાયી ત પયજ છે 
ને માય. 

¤¤¤ 

યભેળ: માય આજ-ઔારની છઔયીને શભજલી ફહ  મ શ્ઔેર 
છે શોં!  

ભશળે: ઔેભ શ ું થય ું?  

યભેળ: ભેં ઔાર ેરી પિંઔીને પેવબ ઔભાું ભેવેજ ભઔલ્મેઃ 'I 

Love You' ત એણે જલાફ ભઔલ્મ: ફશમ્ભત શમ ત વાભે આલ. 
શલે આને ચાન્વ વભજલ ઔે ધભઔી? 

¤¤¤ 

વલાય-વલાયભાું લઔીરના ત્માું એઔ ભફશરા આલી ચડી ને 
ઔશલેા રાખી, ભાયે ભાયા જૂના પત વાથે પયી રગ્ન ઔયલાું છે. 

લઔીર: ણ શજી ખમા ભફશને ત તભે ફુંન્નેએ છૂટાછેડા 
રીધા છે. ભફશરા: શા ણ, ત્માયથી એ ફહ  ખ ળ દેકામ છે, ભાયાથી 
એની આ ખ ળી વશન નથી થતી. 

¤¤¤ 

ઔન : માય આ ભાળ ું શાળ ું ાફઔસ્તાન જત ું જ નથી. ખભે તેભ 
શભજાઈએ તમે શાળ ું યજ-યજ શડેલ  ું આલે છે વયશદ ય ફુંદૂઔ 
રઈને બડાઔા ઔયલા. 

ભન ું: અયે આ ફધી યજ-યજની જ ુંજટભાું ડલાન ું જ નશીં, 
26 તાયીકે એઔ પભવાઈર પડી જ દેલાની, અને ઔઈં ફરે ત ઔશી 
દેલાન ું અભે ત ફાભા બાઈને પભવાઈર ફતાલતા તા, એભાું 
ભરૂથી ફટન દફાઈ ખય ું. ભરૂચઔૂ ભાપ, ાફઔસ્તાન વાપ. 
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¤¤¤ 

ળાુંપતઔાઔા: અલ્મા બખરા, આ આજઔારનાું છઔયાું શાયાું શ ું 
ફરે ને શ ું ઔયે શાળ ું શભજામ જ નશીં શોં. 

બખાઔાઔા: ઔેભ શ ું થય ું?  

ળાુંપતઔાઔા: ઔાર ભેં ભાયા છઔયાના રા ટબ ડાને છૂ ું ઔે: 
ફેટા બણલાન ું ઔેવ ું ચારે છે? ત ભને ઔશ:ે દફયમા જેટર ત પવરેફવ 
છે, નદી જેટ ું ભાડ લુંચામ, તેભાુંથી એઔ ડર જેટ ું માદ યશ,ે એઔ 
ગ્રાવ જેટ ું યીક્ષાભાું ભાુંડ રકામ, તેભાુંથી ાછા ચલૂ્  બય નાક્વટ 
આલે. અભે ત દાદા આભાું જ ડૂફી ભયીએ છીએ. 

¤¤¤ 

રગ્નના ાુંચ લટ ફાદ લેરેન્ટાઈન ડેના ફદલવે પત વપેદ 
ગ રાફ રઈને આવમ. 

ત્ની: વપેદ ગ રાફ ઔેભ રાવમા? આજના ફદલવે ત રાર 
ગ રાફ આમ ને?  

પત: એભાું એભ છે ને ઔે, શલે જીલનભાું પ્રેભ ઔયતાું ળાુંપતની 
લધાયે જફૃય છે.. 

¤¤¤ 

ફાભા: તભે ત ભને ડ્રામ ડેભાું ફરાવમ, આ ફહ ું વાળ ું 
ના ઔશલેામ શોં ભદીજી. 

ભદી: તભે ણ ત ભને નલયાત્રીભાું જ ફરાવમ ત, શલે 
વાટ  લી ખય ું! 

¤¤¤ 

ઔભર યજ વલાય થામ અને ઝાડ ય ચડીને ફેવી જામ. 
છૂ ઔેભ? બફચાય ઔભર, એભફીએ ઔયીને ખાુંડ થઈ ખમ શત 
અને તાની જાતને 'બ્રાન્ચ ભેનેજય' ભાનત શત. 

¤¤¤ 

એઔલાય ચુંઔ ગયે ઔઈં ણ ઔહ્યા લખય અચાનઔ જ ખામફ 
થઈ ખમ. યૂા એઔ ભફશના છી ચુંઔ ગયે આવમ ત્માું એની 
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ગયલાી ચુંા ભાુંડી ધૂ ઔાઢ્લા.  
ચુંા: તભને કફય છે, તભાયા પલમખભાું ને પલમખભાું હ ું ત 

ભાુંદી ડી ખઈ તી, આભ ને આભ ભયી ખઈ શત ત?  

ચુંઔ (એઔદભ ળાુંપતથી): ત એભાું શ ું થઈ ખય ું? હ ું 
સ્ભળાનની ચાલી બેખી રઈને થડ ખમ શત? 

¤¤¤ 

છખન: ફર ભખપનમા તને ક્યાયેમ ઔઈ સ્ત્રીને જઈને એભ 
થામ છે ઔે, ઔાળ ભેં રગ્ન ના ઔમાું શત અને શજી ક લાય જ શત ત 
ઔેવ ું વાળ ું?  

ભખન: શા બાઈ, યજેયજ થામ છે, દયેઔ ે થામ છે. 
છખન: શેં, ઔણ છે એ કાવભ કાવ, ભને ત ઔશ,ે જેના ઔાયણે 

તને લશરેાું રગ્ન ઔયી રેલાન શજી લવલવ છે?  

ભખન: તાયી બાબીને જઈને યજ આભ થામ છે બાઈ. 
¤¤¤ 

જેઠારાર એઔલાય દમાને રઈને ફવભાું જઈ યહ્યા શતા. 
ઔુંડક્ટય ફટફઔટ રેલા આલતાું: જેઠારાર: દઢ ફટફઔટ આ બાઈ, એઔ 
દમા ભાટે અને અડધી ભાયા ભાટે.  

ઔુંડક્ટય: મછૂ ઊખી ખઈ તમે શજી અડધી ફટફઔટ જઈએ છે 
તભાયે, આકી જ ફટફઔટ રેલી ડળે તભાયે ત. 

જેઠારાર: ત દમાની અડધી ફટફઔટ આ, એને ત શજી 
મછૂ નથી ઊખી. 

¤¤¤ 

એઔ લાય ભશળે તેની ત્ની વાથે ક્યાુંઔ જઈ યહ્ય શત ત્માું 
યસ્તાભાું તેણે જય ું ઔે તેના પભત્ર યભેળને રીવે ઔડેર શત. 

ભશળે: ઔેભ યભેળ, શ ું થય ું?  

યભેળ: ભેં ભાયી ત્નીને ભાયી નાુંકી. 
ભશળે: શેં! ત ઔેટરી વજા ભી તને?  
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યભેળ: 6 અઠલાફડમાું. ભશળેે તયત જ રીવની ફુંદૂઔ 
ઝૂુંટલી તાની ત્નીને ણ ભાયી નાકી અને રીવને ઔશ:ે ચાર 
હ ું ણ તભાયી વાથે જ આવ ું છું, 6 અઠલાફડમાુંની વજા ઔાલા. 

યભેળ: અયે માય, શરેાું ળૂ ું વાુંબ ત કયા, 6 અઠલાડીમા 
છી ભને પાુંવી આલાની છે. 

¤¤¤ 

ળાુંતા અને ઔાુંતા ફવભાું એઔ વીટ ભાટે ઝખડી યહ્યાું શતાું.  
ઔુંડક્ટય ઔુંટાીને ફલ્મ: તભાયા ફેભાુંથી જે ભટ ું શમ એન ું 

ભાન યાકીએ નાનાએ એન ું ભાન યાકવ ું જઈએ અને ભટાને વીટ 
આી દેલી જઈએ. ફુંન્ને એઔફીજાની વાભે જલાું ભાુંડયાું, અને વીટ 
કારી જ ડી યશી. 

¤¤¤ 

બખ: તાયી વાથે રગ્ન ઔયીને ભને એઔ પામદ ત 
ચક્કવથી થમ છે શોં. 

બખી (શયકાઈને): એવ ું? શ ું પામદ થમ એ ત ઔશ. 
બખ: ભાયાું ફધાું જ ાની વજા ભને આ જનભભાું જ 

ભી ખઈ.. 
¤¤¤ 

આજ વલાયે પે્રપવડેન્ટ ફાભા અભેફયઔાની ધયતી ય ચા 
ી યહ્યા શતા, તે વભમે એઔ લાય ત ભનભાું આવય ું ઔે એઔલાય 
ફયાફયન ઔચઔચાલીને રાપ ભાયી દઉં, વારા ાફઔસ્તાનને આટરા 
ૈવા આે છે શ ું ઔાભ? છી થય ું, જલા દે ને માય, ટીલી ત ભાયા જ 
ગયન ું ફૂટળે. 

¤¤¤ 

ચુંગ -ભુંગ  એઔ ખરીભાુંથી વાય થઈ યહ્યા શતા ત્માું 
અચાનઔ આભને-વાભને આલી ખમા અને નીઔલાની જગ્મા ના 
ફચી. 

ચુંગ : હ ું મયૂકાને યસ્ત નથી આત. 
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ભુંગ   (યસ્ત આતાું): ણ હ ું મયૂકાને જ શરેાું યસ્ત 
આ ું છું. 

¤¤¤ 

શયેી: શલ્ર, અલ્મા ચભપનમા હ ું શયેી ફ ું અભેફયઔાથી. 
ચભન: ઈ ઔણ શયેી બાઈ?  

શયેી: અયે તાય રુંખફટમ બાઈફુંધ શફયમ. 
ચભન: એ શા, શા ખ્મ ફર બાઈ ઔેવ ું ચારે છે?  

શયેી: માય, આ ભુંઔી ફાથ શ ું છે?  

ચભન: એ લી શ ું શમ? . . શયેી: અયે માય, આ અભેફયઔાના 
યાષ્ટ્રપત ફાભા બાયત આવમા એટરે એભને અને ભદીએ ઔય ું ત  ું 
ને ભ ુંઔી ફાથ?  

ચભન: અયે ખાુંડીમા, એ ભુંઔી ફાથ ન શત  ું  ણ એ શતી 
'ભન ઔી ફાત.' 

¤¤¤ 

ખખ: અલ્મા બખરા આ તાજ ભશરે આભ ત ધ દૂધ 
જેલ વે ણ વયઔાય જ એભાું ાનની ીચઔાયી ભાયલાની છૂટ 
આી દે ત?  

બખ: ત શ ું, આ ગ ટકા કાલા લાા તાજ ભશરેનેમ રાર 
ફઔલ્ર ફનાલીને છડે. 

¤¤¤ 

ત્ની: તભે યજ ભાય એઔ પટ તભાયા વટભાું રઈને ઔેભ 
પય છ?  

પત: જ્માયે ણ હ ું ઔઈ ણ મ શ્ઔેરીભાું પવાઉં ત્માયે તાય 
આ પટ જ જઈ રઉં છું અને ફધ  વમ સતૂળ ું ાય ડી જામ છે. 

ત્ની: અયે લાશ, એટરે તભે ભાળ ું આટ ું ભાન યાક છ 
અને ભને આટરી ળક્ક્તળાી ભાન છ એભ ને?  

પત: અયે  જખદુંફા, તાય પટ જઈને ત ભને એભ 
થામ છે ઔે, આટરી ભટી મ શ્ઔેરી જ હ ું કભી ળઔત શઉં ત, ફીજી 
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નાની-ભટી મ શ્ઔેરીની ળી પલવાત?  

¤¤¤ 

ટપ : દાદાજી તભને કફય છે, આ લટ્વએ એટરે શ ું?  

શાસ્ત લી, અભે જે ુંચાત ટરે ફેશીને ઔયીએ એ તભે 
કાટરાભાું ફેશીને ઔય એ. 

¤¤¤ 

ફઔ: ફર રારા, પયેનની પવક્લર પક્ચળ  અને આણી 
વાઉથની પવક્લર પક્ચળ ભાું શ ું તપાલત?  

રાર: આભ ત 2 ભાું ભાયધાડ ત શમ જ છે ણ તપાલત 
કફય નશી શોં.  

ફઔ: જ, પયેનની પવક્લર પક્ચળ નાું નાભ ઔેલાું શમ: 1. 

પાસ્ટ એન્ડ પર ફયમવ - 1                              

2. પાસ્ટ એન્ડ પર ફયમવ - 2                              

3. પાસ્ટ એન્ડ પર ફયમવ - 3                              

4. પાસ્ટ એન્ડ પર ફયમવ - 4                              

5. પાસ્ટ એન્ડ પર ફયમવ – 5.  
અને આડી વાઉથની પક્ચળ ભાું ઔેલી પવક્લર શમ:  
1. જીને નશીં દૂુંખા                             
 2. ઔબી બી જીને નશીં દૂુંખા                              
3. અખરે જનભ ભેં બી જીને નશીં દૂુંખા                              
4. ૈદા શીં નશીં શને દૂુંખા 

¤¤¤ 

positive Attitude ઔયવન દાફૃ ીને યાત્રે ભડ ગયે ાછ 
આલે છે, ત વાભે તેની ત્ની વાલયણી રઈને જ ઊબી શમ છે. 

ઔયવન: અયે ડાબરિંખ, ઔેટ ું ઔાભ ઔયીળ ત  ું? યાત ના ફે 
લાગ્મા છે, શલે ત સઈૂ જા. 
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¤¤¤ 

ફદલ્શીભાું ચ ૂુંટણીના ખયભાતા જતા લાતાલયણભાું એઔ વાસ  
તેની લહ ને ઔશ:ે "અયે  ફેળયભ, તાયા ઔયતાું ત આ ઔેજયીલાર 
શાય, અબાબખમ શલા છતાું, ગયભાુંથી ફશાય નીઔે એટરે ભાથ  
શુંભેળાું ભપરયથી ઢાુંઔીને જ નીઔે છે." 

¤¤¤ 

અડધી યાત્રે પિંઔીના ભફાઈરભાુંથી ફી અલાજ આવમ 
અને રાઈટ ફુંધ થઈ ખઈ.  

ચભન ભફાઈર જઈને બ્ક્ય: ઔણ છે આ તાય શખર, 
અડધી યાત્રે તને Beautiful ન ભેવેજ ભઔરે છે? 

પિંઔી ભફાઈર જ એ છે અને છી ડફર ભટા અલાજે બડઔે 
છે: શરેાું ફયાફય આંક ચ અને છી લાુંચ, Beautiful નશીં 
Battery Full એભ રખ્ય ું છે. 

¤¤¤ 

પત: ભને ફહ  ખબયાભણ થામ છે, જરદી ડૉક્ટયને પન 
ઔય... 

ત્ની: શા, ત તભાયા ભફાઈરન ાવલડટ ત આ, ત 
પન જડ  ને. 

પત: યશલેા દે, શલે ભને વાળ ું રાખે છે. 
¤¤¤ 

બખ: બાઈ વાશફે, આ પવખાયેટ જયા શટેરની ફશાય જઈને 
ીળ? હ ું અશીં પેપભબર વાથે આવમ છું.  

ખખ: ત  ું પેપભબર રઈને આવમ છે એભાું ભાયે શ ું રેલા-દેલા 
ઔે ભાયે ફશાય જઈને પવખાયેટ ીલાની?  

બખ: અયે ફઔા, તને પવખાયેટ ીત જઈને ભને ભન થઈ 
જામ છે, વભજ ને, માય. 

¤¤¤ 

ચુંદ  ક ુંબના ભેાભાું પ્રાથટના ઔયી યહ્ય શત. શેં પ્રભ ! ન્મામ 
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ઔય, ન્મામ ઔય. શુંભેળાું બાઈ-બાઈને જ જ દા ાડ છ, ઔઈ લાય 
પત-ત્નીને ણ ટ્રામ ઔય, ટ્રામ ઔય. 

¤¤¤ 

ભશળે: અલ્મા યભેશ્મા, ઔરેજભાું ઔેટરાું વનાું જમાું તાું! 
શલે આ ફધાું યૂા ું ઔયલા શ ું ઔયવ ું જઈએ. 

યભેળ: વાલ વશે ું છે, એભાું શ ું? ચાદય કેંચીને સઈૂ જલાન ું. 
¤¤¤ 

ચભન: ઠુંડી ઔેલી છે લ્મા ભખપનમા?   

ભખન: BSNL જેલી.  
ચભન: એટરે?  

ભખન: ળેયીભાું નીઔ ત રાખે. 
¤¤¤ 

સ યેળ: માય આડે સ્કૂરભાું બણતા એટરે ઔેટરા ફધા ડફા 
શતા નશીં?  

ભશળે: ઔેભ શ ું થય ું, ઔે અત્માયે સ્કરૂ માદ આલી? 

સ યેળ: માય, એ વભમે ભસ્તી ઔયતા ત વાશફે છઔયીની 
લર્ચચે ફેવાડતા, અને ાછા આડે એને વજા વભજતા. 

¤¤¤ 

ચુંાને ફેંઔભાુંથી પન આવમ. 
ફેન્ઔ ભેનેજય: શરે, હ ું ફેન્ઔ ભેનેજય ફ ું છું. તભાયે કે્રફડટ 

ઔાડટ જઈએ છે?   

ચુંા: ના બાઈ, ભાયી ાવે ફમફે્રન્ડ છે. 
¤¤¤ 

વપેદ, ચભઔતા, ફત્રીવેમ દાુંતને સ યબક્ષત અને ભજબ ત 
યાકલા ત્રણ ફાફતન ું કાવ ધ્માન યાકવ ું જઈએેઃ  

1. દયયજ ફદલવભાું ફે લાય બ્રળ ઔયવ ું જઈએ.  
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2. ખળ્ય ું કાધા ફાદ તયત જ ઔખા ઔયી રેલા. 
ત્રીજ ઈન્ટ કાવ માદ યાકલા જેલ છે.  
3. ત્ની વાભે ભોં વુંબાીને જ લાત ઔયલી. 

¤¤¤ 

યાભ: જયા છા ૂ આને માય... . . શ્માભ: શ ું માય, શલે 
જભાન ફદરાઈ ખમ. રે આ ભાળ ું ટેબ્રેટ લાય. 'ત ું બી ક્યા માદ 
ઔયેખા..' . . 'છી ત શ ું, યાભ જે ભર્ચછયને છાાથી ભાયલાન શત 
તેને ટેબ્રેટથી માદખાય મતૃ્ય ની પ્રાલ્પત થઈ.' 

¤¤¤ 

ચુંદ  દયજી: ભલ્લ્રઔા ળેયાલતન ઔન્ન્પડેન્વ કયેકય 
જફયજસ્ત છે શોં.  

ઔન  ધફી: ઔેભ શ ું થય ું?   

ચુંદ : ભાયી ાવે આલી એઔ શાથ ફૃભાર રઈને, અને ભને 
ઔશ ેઆભાુંથી ત્રણ સ્ઔટટ ફનાલી આ.  

ઔન : શેં. છી તેં શ ું ઔહ્ ું? ફૃભાર ાછ આપમ?  

ચુંદ્દુ: ના યે, આણે ણ ગ જયાતી બામડા. ભેં ત ઔહ્ ું, ભેડભ 
લધેરા ઔાડભાુંથી ફીજ ું ઔઈં ણ ફનાલી આ ું? 

¤¤¤ 

એઔ ફયક્ષાભાું શુંભેળાું અલ્તાપ યાજાનાું જ ખીત લાખતાું અને 
ઔયવન ઔાઔાના નવીફભાું આ જ ફયક્ષા આલતી.  

ઔયવનઔાઔા: બાઈ, ત ું અલ્તાપ યાજાન ફહ  ભટ પેન રાખે 
છે.  

ફયક્ષાલા: અયે હ ું જ અલ્તાપ યાજા છું, ઔાઔા. 
¤¤¤ 

ળાુંતા ભરભાુંથી કાકયાન ું ેઔેટ ચયીને રઈ જતાું ઔડાઈ 
ખઈ ત તેને ઔટટભાું શાજય ઔયલાભાું આલી.  

જજ: ફેન તભે જ કાકયાની ચયી ઔયી શતી? . .  
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ળાુંતા: શા.  
જજ: ેઔેટભાું ઔેટરા કાકયા શતા?   

ળાુંતા: 10.  
જજ: ત તભાયે 10 ફદલવ જેરભાું યશવે  ું ડળે.   
ાછથી ળાુંતાન પત ફલ્મ: વાશફે એણે ત ભભયાન ું 

ેઔેટ ણ ચય ું શત  ું. 
¤¤¤ 

પત: આજ ત વવામટીના વેકે્રટયી વાથે ભાયે ઝખડ થઈ 
ખમ.   

ત્ની: ઔેભ?   

પત: એ એના એઔ બાઈફુંધને ઔશતે શત ઔે, વવામટીભાું 
યશતેી ફધી જ ભફશરા વાથે તેન ું વેફટિંખ છે, એઔને છડીને. 

ત્ની: ત ત ાક , એ 10 નુંફય લાી ઔાુંતાડી જ શળે. એ 
જ વોથી લધ  નકયાી અને અબબભાની છે. 

¤¤¤ 

ઔેજયીલાર ચ ૂુંટણીની તૈમાયીભાું ડફૂેરા શતા ત્માું યાતના 
ફાય ક્યાું લાગ્મા તે કફય જ ના ડી ણ ફાય લાખે અચાનઔ 
ગડીમા વાભે નજય ડતાું બડક્યા ઔેજયીલારે એને તડી નાકી.  

ઔેજયીલારની ત્ની: અયે ણ આ ગડીમા ઔેભ તડી? 

ઔન ગ સ્વ ઔાઢ છ ગફડમા ય?    

ઔેજયીલાર (ગ સ્વાથી ધ લાલૂા થઈને): ગફડમાના ત્રણેમ 
ઔાુંટા ભેરા છે. 

¤¤¤ 

બખ ઔરેજ ાવેથી વાય થત શત ત્માું વાભેથી બચિંઔીને 
આલતી જઈએ સ્ટુંટ ઔયલા જતાું ફાઈઔ યથી પવડાઈ ખમ. 

ચીંઔી: શ ભાશ ખડ, તભને ક્યાુંમ લાગ્ય ું ત નથી ને?  

બખ: અયે નાયે ખાુંડી, હ ું ત ફાઈઔ યથી આભ જ ઉતળ ું 
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છું. 
¤¤¤ 

ટીચય: ક્રાવભાું આક ફદલવ છઔયી વાથે જ ઔેભ લાત 
ઔમાટ ઔયે છે? ફીજ ઔઈં ઔાભ-ધુંધ નથી?   

ચુંગ : ભેડભ હ ું ફહ ું ખયીફ છું, એટરે ભાયા ભફાઈરભાું 
લટ્વએ નથી. 

¤¤¤ 

ત્ની: હ ું જે ણ ઔાભ ઔળ ું તેભાું યેૂયૂી ડફૂી જાઉં છું. 
પત: અર્ચછા, ત છી કૂલ કદલાન ું ઔાભ જ ઔેભ નથી 

ઔયતી? 

¤¤¤ 

યભેળે એઔ ફદલવ ત ઔુંટાીને તેની વાસ ને પન ઔમો: 
'તભાયી ફદઔયીભાું ત શજાય ઉણ છે.'  

વાસ : શા ફેટા... એટરે ત તેને ફહ  વાય છઔય ભળ્મ 
નથી. 

¤¤¤ 

ભુંગ  ફયક્ષાભાું ેય રકલા ફેઠ, તેભાું ઈપતશાવના 
ેયભાું પ્રશ્ન આવમ: પ્રશ્ન: યાભનલભી ઔને ઔશલેામ?  

ભુંગ ન જલાફ: જે ફદલવે પ્રભ  યાભ ચુંન્રજી આઠમ ું ધયણ 
ાવ ઔયીને નલભા ધયણભાું આવમા તે. 

¤¤¤ 

ટીચય: 50 ભાણવની દા ફનાલલા 15 ફઔર ત  લેયની દા 
જઈએ, ત 75 ભાણવની દા ભાટે ઔેટરી ત  લેય દા જઈએ? . . 

ચુંગ : વાશફે,  એભાું દા ત એટરી જ જઈએ, ફવ ાણી 
ડફર ઔયી દેલાન ું. 

¤¤¤ 

એઔ ફદલવ એઔ ડૉક્ટય દયદી વાભે તાનાું જ લકાણ ઔયી 
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યહ્યા શતા ત્માું, દયદીએ ણ થડ સયૂ યૂાલતાું ડૉક્ટયભાું લધ  શલા 
બયાઈ અને ડૉક્ટય ભાુંડયા પેંઔલાેઃ ભાયી શપળમાયી અને નાભનાની 
ત શ ું લાત ઔળ ું બાઈ, હ ું સ્ભળાનભાુંથી વાય થઉં ત ત્માું ણ 
ભડદાું ઊબાું થઈને છેૂ છેેઃ  'વાશફે, આકયે અભને થય ું ત  ું શ ું?' 

¤¤¤ 

Mr. બખાની જફયજસ્ત ળામયી: પત એ વાશપવઔ પ્રાણી છે. 
જે ભતૂ પે્રતથી બરે ના ડયે ણ ત્નીના ચાય પભવ ઔરથી થઈ 
જામ ાણી-ાણી. 

¤¤¤ 

ચુંગ : વાઢ ું બાઈ એટરે કફય છે તભને પા?  

ચુંગ ના પા: શાસ્ત ફેટા, એઔ જ જગ્માએથી લાયાપયથી 
મકૂટ ફનેર ફે ભશાન વમક્ક્ત.. 

¤¤¤ 

રગ્નના થડા ભફશના ફાદ ત્ની: શલે તભે ભને ળપિંખ 
ભાટે ણ નથી રઈ જતા, પયલા ણ નથી રઈ જતા ઔે મલૂી જલા 
ણ નથી રઈ જતા. આટરા ફધા ઔેભ ફદરાઈ ખમા?  

પત: તેં ક્યાયેમ વાુંબળ્ય ું છે ઔે, ઔઈ નેતા ચ ૂુંટણી ણ 
ચ ૂુંટણી પ્રચાય ચા  જ યાકે? 

¤¤¤ 

પ:ૂ ફર પા, આજ ત ભેડભે એઔ એલ વલાર 
છૂય ઔે, તેન જલાફ આકા ક્રાવભાું કારી ભને જ આલડત શત.  

પા: અયે લાશ ફેટા, એલ ત ઔમ વલાર શત?  

પ:ૂ બ્રેઔફડટ ાવે સસૂ ૂઔણે ઔયી? 

¤¤¤ 

ભશળે: હ ું ત ભાયાું વાસ , વવયા, વાા, વાી ફધાના પટા 
શુંભેળાું ભાયા બકસ્વાભાું જ યાખ ું છું. 

ઔભરેળ: ઔેભ ણ?  

ભશળે: શ ું ઔેભ? જ્માયે ણ ફૈયી લેરણ રઈને ધઔાલલા 
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આલે એટરે PKની જેભ પ્રટેક્ળન ફૃે ભોં ય ચટાડી જ દેલાના 
માય. વેલ્પ ફડપેન્વ. 

¤¤¤ 

આણા દેળભાું ગણીએ છઔયી એલી શમ છે, જે શને્ડવભ 
પત ભાટે 16 વભલાયન ું વ્રત ઔયતી શમ છે. યુંત   રગ્ન છી 
તેભના પતને જતાું એભ જ રાખે ઔે બખલાન પળલજી વેમ 
વભલાય યજા ય ખમા શળે. 

¤¤¤ 

ત્ની તેની વાડીન છેડ કવે ત વભજી રેલાન ું ફવ ઔે ઔાું 
ત એઔ વાભટાું ફધાું ઔાભ તાલલાના ઈયાદાભાું છે ઔાું ત તભને 
તાલલાના ઈયાદાભાું છે... 

¤¤¤ 

 

એઔ ભયગીએ ફતઔ વાથે રગ્ન ઔયી રીધાું.  
વભાજના ભયગા: અભે ફધા ભયી ખમા શતા ઔે ફતઔ વાથે 

રગ્ન ઔયલાું ડયાું? 

ભયગી: હ ું ત તભાયાભાુંથી જ ઔઈની વાથે યણલાની શતી 
ણ, ભમ્ભી-પાની ઈર્ચછા શતી ઔે હ ું નેલીં શમ એલા છઔયા વાથે 
યણ ું. 

¤¤¤ 

ખખ ક્યાયનમે એઔ ફયપન ટ ઔડ શાથભાું રઈને ચેઔ ઔયી 
યહ્ય શત. 

બખ: શ ું ઔયે છે રા ક્યાયન?  

ખખ: ફવ ચેઔ ઔળ ું છું ઔે આ બરઔેજ ક્યાુંથી થામ છે? 

¤¤¤ 

વાધ ેઃ ફર્ચચા ત  ઝે સ્લખટ પભરેખા, રા ક છ દબક્ષણા દે દ. 
વુંતાેઃ ઠીઔ છે, હ ું તભે આજે દબક્ષણાભાું ફદલ્રી આ ું છું. 

આજથી ફદલ્રી તભાયી.  
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વાધ ેઃ શ ું ફદલ્રી તભાયી છે ઔે ભને દબક્ષણાભાું આ છ. 
વુંતાેઃ ત શ ું સ્લખટ તભાયા પતાશ્રીન ું છે? જેને ચાયેફાજ  

લશચેી યહ્યા છ.  
¤¤¤ 

વુંતા - આજે ભેં ફવ ાછ દડી ત્રણ ફૃપમા ફચાલી 
રીધા. 

ફુંતા - અયે મકૂટ જ  ટેક્વી ાછ દડત ત વો ફૃપમા 
ફચી જતા. 

¤¤¤ 

ટીચય- ઔશ વોથી છી આલતા દાુંતને શ ું ઔશલેામ છે? 
એઔ છાત્ર - નઔરી દાુંત. 

¤¤¤ 

 ત્ની- તભે શરેાું ભને ઔેભ ના ઔહ્ ું ઔે તભાયી યાની 
નાભની ફીલી છે.  

પત- ભેં તભને ઔહ્ ું ત શત  ું ઔે હ ું તભને યાનીની જેભ 
યાકીળ.  

¤¤¤ 

યાફડી- શ ું ઔય છ? 
રા-ૂ ત્ર રખ  છું પભત્રને.  
યાફડી- ણ તભને ત રકતાું આલડત ું નથી.  
રા-ૂ ત એને ણ લાુંચતા ક્યાું આલડે છે? 

¤¤¤ 

પલદ્યાથી - વય, ભેં જે ઔાભ નથી ઔય ું તેના ભાટે ભને વજા 
ભળે? 

વય – ના. 
પલદ્યાથી - ભેં આજે ભાળ ું શભલઔટ નથી ઔય ું. 
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¤¤¤ 

એઔ ભાણવ ડાક્ટયને -વાશફે ગયે આલલાની ઔેટરી પી 
રેળ?  

ડાઔટય પલચાયીને - 300 ફૃપમા. 
ભાણવ - છી શાર. 
ડાઔટય -ઝાટે ફાઈઔ ઉાડી ચાલ્મ. ગયે આલીને દદી ક્યાું 

છે? 
દદી ઔઈ નથી.  ટેક્વીલાા 500 ફૃપમા ભાુંખતા શતા. તભે 

300ભાું જ રઈ આવમા. 
¤¤¤ 

વુંતા એની ત્ની વાથે ટભાું ફેઠ.  
ફયક્ળાલા અયીવ વેટ ઔયલા રાગ્મ.  
વયદાય ગ સ્વાભાું - ત ું ભાયી ત્નીને અયીવાભાું જલાની 

ઔપળળ ઔયે છે? જા ાછ ફેવી જા, હ ું ફયક્ળા ચરાલીળ. 
¤¤¤ 

 ળ  - ઔઈએ ભને છૂ ું, રગ્ન શરેાું તભે શ ું ઔયતા શતા. 
 ળ  - જે ભાળ ું ભન ઔશતે  ું શત  ું તે. 

¤¤¤ 

ફે અક્ષયન ું શમ છે રઔ. 
ત્રણ અક્ષયન ું શમ છે નવીફ, 
 વાડા ત્રણ અક્ષયન ું શમ છે ફઔસ્ભત, 
અને આ ત્રણેમ ચાય અક્ષયના ભશનેત ળબ્દ વાભે ખફૂ 

નાના છે.  
¤¤¤ 

એ ભુંફદયભાું ણ જામ છે.  
અને ભક્સ્જદ ણ જામ છે.  
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એ ગ ળ દ્વાયાભાું ણ જામ છે 
અને ચચટભાું ણ જામ છે, 
ઔશલેાન અથટ એટર જ ઔે, 
શયેાન પતન ઔઈ ધભટ શત નથી. 

¤¤¤ 

આત્ભશત્મા ફે પ્રઔાયની શમ છે. 
એઔ ત ખાભાું દયીન પુંદ ફનાલ અને વીધા જ ઉય 

જા.   
ફીજ પ્રઔાય છે. ધીભે ધીભે ઉય જલાન, ખાભાું રગ્નની 

લયભાા શયે અને જજિંદખીબય રટક્યા યશ. 
¤¤¤ 

ફા  - ભનભશનપવિંશ ભાયા ભાટે પે્રયણાફૃ છે. હ ું તને ણ 
ઔહ ું છું ઔે તેભને જઈને ઔુંઈ ળીક.  

ફા - શ ું ળીખ ું? 

ફા  - ભઢ ું ફ ુંધ યાકલાન ું. 

¤¤¤ 

ક્રાવની ફાયી ય લાુંદય આલીને ફેઠ 

છઔયી - વય, તભાયા બાઈ આવમા. 

વય - ફેન, જભાન ફદરાઈ ખમ છે. ળયભાઈળ નશીં, શલે 
ત ફધાને નાભથી ફરાલામ.  

¤¤¤ 

ફા - ભેં આજે ટફઔઝભાું ા પક્ચય જય ું.  

ફા  - ડફી. ખઈ શતી ત આખ ું પક્ચય જઈને આલવ ું 
જઈએ ને! ા ઔેભ જય ું? 
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¤¤¤ 

યાભરાર(દીઔયાને) - જ ત  ું યીક્ષાભાું પેર થાઉં ત ભને 
પા ન ઔશતે. 

યાભરાર - શ ું યીઝલ્ટ રાવમ?  

ચ  યશ,ે યાભરાર તેં તાય શઔ કઈ દીધ છે.  

¤¤¤ 

એઔ વિૃ ભાણવ ડૉક્ટય ાવે ખમ અને ઔશલેા 
રાગ્મ,  વાશફે ભાયા લા ફહ  કયે છે. ઔઈઔ દલા આ.  

ડઔટયે એને એઔ કારી ડબ્ફ આી દીધ. આભાું વાચલી 
યાકજે. 

¤¤¤ 

એઔ ભાજીએ પવિંગભને રાપ ભામો, 

પવિંગભ - ભને ઔેભ રાપ ભામો, અને તભે છ ઔણ? 

ભાજી - ભાજી વટઔેર 

¤¤¤ 
ી.ઔે. ફપલ્ભના સ્ટયભાું આપભય કાન તાના ઉગાડા 

ળયીય વાભ ેએઔ ભાત્ર ટે-યેઔડટય ધયીને ઊબ છે. 
ખબ્ફયન અલાજ વુંબામ છેેઃ 'મે શાથ મ ઝ ેદે દે આપભય!' 
આપભય કાનેઃ 'આતે્તયી! પીય મે ટે-યેઔડટય ઔોન ઔડેખા?' 

¤¤¤ 

છઔયીન વલારેઃ ઔાર ે હ ું તાયા ગયે યાકડી રઈને આલી 
શતી. તેં ફુંધાલી ઔેભ નફશ? 

છઔયાન જલાફેઃ ઔારે હ ું તાયા ગયે ભુંખસ ત્ર રઈન ેઆવ ું, 
ત ફુંધાલી રઈળ? 

¤¤¤ 
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કતૂય અન ેએન ભાબરઔ પથમેટયભાું જઈ યહ્યા શતા. ઔઈએ 
છૂ ું 'ક્યાું જાલ છ?' 

ભાબરઔેઃ ''એન્ટયટેઈનભેન્ટભાું.' 
ળ ત્મા છી કૂતય અન ેભાબરઔ ફશાય નીઔળ્મા. ઔઈએ 

પયી છૂ ેઃ 'શલે ક્યાું જાલ છ?' 
ભાબરઔેઃ 'ભેન્ટર શક્સ્ટરભાું. એ ણ કૂતયાની!' 

¤¤¤ 

'શભળઔલ્વ' ફનાલનાય વાજીદકાને ઔટટભાું 
'એન્ટયટેઈનભેન્ટ' વાભ ે ઔેવ ઔમો છે. એન ું ઔશવે  ું એભ છે ઔે ભેં ત 
ભાણવન ેકતૂયા ફનાવમા શતા, ણ આણે ત કૂતયાને ભાણવ જેલ 
ફનાવમ છે. મે ત ક ત્તોં ે વયાવય જ લ્ભ શૈ!' 

¤¤¤ 
એઔ વયલ ે મ જફ યડ ઉય થતા અઔસ્ભાતભાું ૧૫ ટઔા 

અઔસ્ભાત ડ્રાઈલયના દાફૃ ીલાન ેઔાયણે થામ છે. 
ભતરફ ઔે ફાઔીના ૮૫ ટઔા ચા, ઔપી, રીંબ ાની લખેયેથી 

થામ છે! તભે જ ઔશ, લધાયે કતયનાઔ શ ું? 
¤¤¤ 

નટલયપવિંશન ું નવ ું નાભેઃ નટયીમવ પવિંશ. 
¤¤¤ 

ચેફટિંખ ચેફટિંખ? 
મવ, ાા! 
ખરટ-ફે્રન્ડ વેફટિંખ? 
ન, ાા! 
ન લટ્વ-એ? 
શાશાશા. 

¤¤¤ 
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ઔડઔાપવિંખ ખલાના બફચ ઉય આયાભથી સતૂા શતા. 
એલાભાું એઔ ધબમ અંગે્રજ ત્માુંથી નીઔળ્મ. એણે ઔડઔાપવિંખન ે
છૂ ું, ''ફયરેક્વીંખ?'' 

ઔડઔાપવિંખે જલાફ આપમ, ''ન ન. ઔડઔાપવિંખ.'' 
એ છી ઔડઔાપવિંખ ઊબા થઈને બફચ ય આંટ ભાયલા નીઔળ્મા. 
અશીં એઔ ફીજ એઔ વયદાય રાુંફ થઈને સ ત શત.  

ઔડઔાપવિંખે એન ેછૂ ું, ''યીરેક્વીંખ?'' 
ેરાએ ઔીધ ું, ''મા મા...'' 
ઔડઔાપવિંખ, ''ત આંમાું શ ું સતૂ છે? લ્મ લાું તન ેક્યાયન 

ખતે છે!'' 
¤¤¤ 

આજ અજફ ફઔસ્વા દેકા શભને ખ દક ળી ઔા... 
એઔ ળખ્વન ે'જજિંદખી' વે તુંખ આ ઔય 'ભશબ્ફત' ઔય રી! 

¤¤¤ 
૧૫ભી ઑખસ્ટે ભદીને પ્રલચન ઔયતાું જઈને યણઝણપવિંશ ે

વટીઔ અલરઔન ઔય ું છે. એ ઔશ ેછે ઔે ''ભદી દેળની વભસ્માથી 
જેટરા નથી ગયેામા એટરા સ યક્ષા જલાનથી ગેયામા છે, બફર્ચચાયા!'' 

¤¤¤ 
નીચેના નલા લામયવથી ચેતતા યશ. 
ઈવને-ફરા. 
ઉવને-ફરા. 
ઐવે-ફરા. 
ઔૈવે-ફરા? 
ય ું-ફરા? 
ઔફ-ફરા? 
ઔશાું-ફરા? 
ત ું-ફરા. 
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લ-ફરા. 
મે-ફરા. 
વફને-ફરા. 
જ ઠ-ફરા. 
આ તભાભ લામયવ ેરા 'ઈ-ફરા' લામયવ ઔયતાું લધાયે 

કતયનાઔ છે. જનફશતભાું જાયી. 
¤¤¤ 

એઔ ખયીફ ય લાનનાું રગ્ન થઈ યહ્યાું શતાું. ુંડીતે ય લાન 
ાવ ે ળથ રેલડાવમાેઃ ''હ ું ભાળ ું વલટસ્લ તન ે વભપિત ઔળ ું છું.'' 
 

ાછથી એઔ અલાજ આવમેઃ ''ર, બફર્ચચાયાની વાઈઔર 
ણ ખઈ!'' 

¤¤¤ 
સસ્ેન્સ... 

આકયે વસ્ેન્વ ખ રી ખય ું! 

'અર્ચછે ફદન આમેંખે...'ન ું સ્રખન ઔેભ આટ ું જલ્દી ફ્ર 
ખય ું?  

ઔાયણઔે એ 'ભેઈડ ઈન ચાઈના' શત  ું! 

¤¤¤ 
 

વાફયભતી નદીના ફઔનાયે, યીલયફ્રન્ટભાું ફાુંધેરા વુંકેડાની 
ઔાયીખયીલાા ફશિંડા ય ફેઠાું ફેઠાું ભદીએ જજનપિંખને ાન-
ભવાર કલડાવમ. 

જજનપિંખ થડીલાય છી ભસ્તીભાું ડક ું શરાલીને ફલ્માેઃ 
''ભાુંમ ગ્મા લ્મા એભય ! ભદી બામ, આણે ત ચાઈનાભાું શલે 
ખલ્રા જ ઔયલા છે!'' 
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¤¤¤ 
વન્તા દશીં રેલા નદીને ેરે ાય ખમ. ફે ફઔર દશીં રઈને 

શડીભાું ફેઠ. શડીભાું જડે ફન્તા ણ શત. નદીભાું  ય આવય ું. શડી 
શારઔ ડરઔ થલા રાખી. એભાું દશીંની તેરી નદીભાું ડી ખઈ. 

ફન્તાએ વન્તાને થપડ ભાયી દીધી. 
વન્તાેઃ થપડ ય ું ભાયા? 
ફન્તાેઃ અફે, ઈતની વાયી રસ્વી ીએખા ઔોન? 

¤¤¤ 
ફા ેઃ એરા છઔયા તાળ ું નાભ શ ું? 
છઔયેઃ દીન ું ટેર. 
ફા ેઃ ઠીઔ, ત યાતન ું? 

¤¤¤ 
શઔામુંત્રની વમ શુંભેળાું ઉત્તય ફદળા જ ઔેભ ફતાડે છે? 

ઔાયણઔે યજનીઔાન્ત વાઉથભાું યશ ે છે અને વમની શ ું ફશિંભત છે ઔે 
એની તયપ આંખી ચીંધે? 

રઔ તાનાું સ્ટેટવ અડેટ બ્રેઔફેયી, આઈ-પન, આઈ-
ેડ, લખેયેથી ભાયે છે.   યજની વય એભન ું સ્ટેટવ અ-ડેટ... 
ભાત્ર ભામ રી ઔેલ્ય રેટયથી ભાયી ળઔે છે! અમૈમ! 

ત્રઔાયેઃ યજની વય, તભાયી ઉય રખબખ ઔેટરી જક્વ 
ફની શળે? 

યજની વયેઃ શળે, એઔ ઔે ફે. 
ત્રઔાયેઃ પક્ત એઔ-ફે જ? 
યજની વયેઃ (રાપ ભાયીને) મેન્ના યાસ્ઔરા! ફાઔી વફ વચ 

શૈ! 
યજનીઔાન્તના ક તયાના ાુંજયાની ફશાય શ ું ફડટ ભાય ું શળે? 

''ભાબરઔ વે વાલધાન!'' 
ખેબરબરમ પાનવભાું અભ્માવ ઔયીને લૈજ્ઞાપનઔ ફન્મ. ગે્રશાભ 
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ફેર ભીણફત્તીના પ્રઔાળભાું બણીને લૈજ્ઞાપનઔ ફન્મા. ળેક્વપમય ત 
વડઔના થાુંબરાની રાઈટે ફેવીને રકતાું ળીખ્મ. ણ યજની વય? 
- ન્રી અખયફત્તી! 

જ્માયે નાન યજની પનળાે બણલા જત શત ત્માયે ડયના 
ભામાટ પળક્ષઔ ગ ટરી ભાયતા શતા! 

ફાણભાું યભતાું યભતાું ફાફા યજનીએ એઔ ફશનેને 
'સ્ટેર્ચય ' ઔશી દીધે ું! બફચાયી આજે ણ એ અભેફયઔાના દફયમાભાું 
'સ્ટેર્ચય  ઑપ બરફટી' ફનીને ઊબી છે! છડાલે ઔણ? શશેશે.ે.. 
 

યજનીઔાન્તન ું ઔેરેન્ડય ૩૧ભી ભાચટ છી વીધી ૨ એપપ્રર 
ફતાડે છે! બફચાયા ઔેરેન્ડયની શ ું ઔાત ઔે યજની વયને 'શરેી 
એપપ્રર' ફતાડે! 

એઔ લાય યજની વય ફક્રઔેટ ભેચ યભતા શતા. એલાભાું 
લયવાદનાું લાદ ગેયામાું... લીજીના ઔડાઔા થમા. ણ થડી જ 
લાયભાું આઔાળલાણી દ્વાયા એનાઉન્વભેન્ટ ગ ુંજી ઊઠલ ું, 
''આજ યજની વય ઔી લજશ વે ફાફયળ યદ્દ ઔી જાતી શૈ.'' 

યજની વયન આ ભેવેજ બાયતીમ ભાનલાપધઔાયના 
જનફશતભાું જાયી ઔયલાભાું આવમેઃ ''યજની વયના જક્વ ફનાલલાના 
ફુંધ ઔય, નફશિંતય તભાળ ું ઈન્ટયનેટ જ ફડરીટ થઈ જળે.'' 

¤¤¤ 

છઔયીેઃ શામ ! આઈ એભ રીવા. 

છઔયેઃ શામ, આઈ એભ કયફચડા! 

¤¤¤ 
ઔાઠીમાલાડી ઔડઔાપવિંખે ૧૦૦ લયવ તસ્મા ઔયી. બખલાન 

પ્રવન્ન થમા. પ્રખટ થઈને ઔશ ે''રે, આ અમતૃ !'' 
ઔાઠીમાલાડી  ઔડઔાપવિંખેઃ શભણાું નુંઈ. 
બખલાનેઃ ઔેભ ? 
ઔાઠીમાલાડીેઃ ભઢાભાું ભાલ છે. 

¤¤¤ 



શવે તેન ું ના કવે   202 

 

વુંજમ દત્તેઃ જેરય વા'ફ, મ ઝે ફપય ફા  ફદકને રખા શૈ. 

જેરયેઃ ફઔધય 

વુંજમ દત્તેઃ ઉધય ધતી ભેં. 

જેરયેઃ લ આવાયાભ શૈ... 

¤¤¤ 
આંસ ની હકિંભત 

સ ુંદય સ્ત્રીના આંસ ની ફઔિંભત તભે શ ું જાણ ? 

જ્માયે આંસ ન ું એઔ ટી ું ફશાય આલે છે ત્માયે 'ર- ફયમર'ન ું 
આઈ-રાઈનય કયાફ થામ છે. (૬૫૦ ળૃપમા)  

'ડીય'ન ભસ્ઔયા ફખડી જામ છે. (૨૫૦૦ ળૃપમા).  

જ્માયે આંસ  ખાર ય દદડે છે ત્માયે 'ડીએન્ડજી'ના 
બ્રળયની ફયફાદી થામ છે (૨૫૦૦ ળૃપમા)  

અને આકયે જ્માયે તે આંસ  શઠને જઈને ડે છે ત્માયે 
'રેઔભે એબ્વલ્ય ટ ઔરેક્ળન'ની બરસ્ટીઔને તાયાજ ઔયે છે (ળૃપમા 
૭૫૦). 

શજી વભજ પભસ્ટય! એઔ આંસ  તભાયા ૭૦૦૦ ફૃપમાની 
થાયી પેયલે છે. જનફશતભાું જાયી. 

¤¤¤ 
યાજસ્થાનના એઔ ખાભડાભાું ભાસ્તયે છઔયાને ઔહ્ ું ''ઔફીય 

ઔા ઔઈ દશા સ ના.'' 
છઔયેઃ  

''ઔફીય વા ફાલય, દશા ફદમ ફનામ. 

 ખ દ ત શા બકવઔ બખમ, ભન્ને ફદમ પવામ !'' 
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¤¤¤ 
વન્તા દયના દયલાજે યાતે ટઔયા ડમા. 

વન્તાેઃ ઔન શૈ? 

અલાજેઃ  રીવલારે શૈ 

વન્તાેઃ ક્યા ઔાભ શૈ 

અલાજેઃ ફાત ઔયની શૈ 

વન્તાેઃ ત  ભ ફઔતને રખ શ ? 

અલાજેઃ તીન 

વન્તાેઃ ત આવ ભેં ફાત ઔય ર ના ! 

¤¤¤ 
ભૈં ને છૂા ચાુંદ વે, દેકા શૈ ઔશી, ભેયે માય વા શુંવી? 

ચાુંદને ઔશાેઃ એઔ પભપનટ... 
શરી ફાત ત મે ઔે ભેં તેયે ફા ઔા નોઔય નશી હ ું. દૂવયી ફાત, 
ઈતની ઉય વે ક છ ફદકતા નશી શૈ, ઓય તીવયી ફાત, મે ત  મ્શાયી 
નોટુંઔી ત  ભ જભીન ય શી ઔય ભેયે ઔ ઈવ ભેં ઈન્લલ્લ ભત ઔય. 
લૈવે બી ભેં તભાયી આજ ફાજ  ખરખર ઘ ભ ઔે ઔ ચઔૂા હ ું! 

¤¤¤ 
બફરાલર ભ ટ્ટ ઔશ ે છે ઔે અભે ઈન્ન્ડમા ાવેથી આકેઆખ ું 

ઔાશ્ભીય રઈ રઈશ ું. 

એને ઔશીએ ઔે ફઔા, અભે ઈન્ન્ડમાલાા ઔઈને ટે્રનભાું ઔે 
ફવભાું ફેવલા ભાટે વીટ ફી નથી આરતા ત તને ઔાશ્ભીય ઔાુંથી 
આરી દેલાના? 

અને ફઔા, શાુંબ, ેરા વન્ની દેઉરને જળે ત ઔાશ્ભીય 
ડત  ું મઔૂીને ઔશળેે, ફઔા, શરેાું ેર શને્ડું ાછ રામ! 

¤¤¤ 
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બક્ત: બખલાન ભને ફવ એઔ લયદાન આ, ત ું જ્માું યશ ેછે 
ત્માું ભને ણ સ્થાન અી દે. 

બરેનાથ:  અક્કરના થભીય, અશીં 15 ડીગ્રી ત 
તાયાથી વશન નથી થતી અને ત્માું ઔૈરાવ ભાન વયલયની ભાઇનવ 
ડીગ્રીભાું ત  ું  શ ું ત ુંબ ય યશીળ? 

¤¤¤ 
દીઔયી ભાટે છઔય ળધતી લકતે ભા-ફા કાવ ફે 

ફાફતન ું ધ્માન યાકે છે: 1. છઔય કાતા-ીતા ગયન શમ. અને 
2. છઔય ીત ના શમ. 

¤¤¤ 
પેવબ ઔ ચેફટિંખ: છઔયી: તાયી ાવે ઔાય છે?  

છઔય: શા ભાયી ાવે ફીએભડબ્ ૂછે. 

છઔયી: કફય નશીં ઔેભ શની, ણ ભને તાયી વાથે લાત 
ઔયલી ફહ  ખભે છે. 

છઔય: ણ એ ઔાય બાડાની છે. 

છઔયી: અયે માય, હ ું તને ઔશલેાન ું ભરૂી જ ખઈ ઔે ભાયે 
ફમફે્રન્ડ છે.  

છઔય: ઔાયણઔે ભાયી રેમ્ફબખિની ઔાય અત્માયે વપલિવભાું 
આેરી છે. 

છઔયી: ભેં શભણાું ઔહ્ ું એ ભરૂી જા શની, એની વાથે ત ભાળ ું 
બ્રેઔ-અ ણ થઈ ખય ું છે. 

¤¤¤ 
વાવયેથી પન આવમ: જભાઈયાજ તભાયા વાા ભાટે આ 

યપલલાયે છઔયી જલા જલાની છે, ત આલી જજ તભે. 

જભાઈ: તભે જાતે જ વુંદ ઔયી રેજ છઔયી. હ ું ભાયા 
છઔયી જલાના પનણટમ રેલાભાું થા કાઈ ખમ છું ત ફીજાને શ ું 
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ભદદ ઔળ ું? 

¤¤¤ 
ડૉક્ટય: તભાયા ળયીયભાું ફહ  અળક્ક્ત આલી ખઈ છે. ફ્રુટ 

કાલાનાું યાક અને તે ણ છાર વાથે.  

દયદી (અડધ ઔરાઔભાું ાછ આવમ): વાશફે ભને ેટભાું 
ફહ  દ :કે છે.  

ડૉક્ટય: શ ું કાધ  શત  ું?  

દયદી: વાશફે છાર વાથે નાફયમે 

¤¤¤ 
ફક્રવભવ ાટીભાું બાઇફુંધ બેખા થઈને દાફૃની ભશપેીર ઔયી 

યહ્યા શતા ત્માું એઔ જણન ભફાઇર યણક્ય.   

છઔય: શરે. 

ખરટફે્રન્ડ: ડાબરિંખ હ ું ભાઔેટભાું છું, એઔ 50,000ન ું નેઔરેવ 
ભને ખભી ખય ું છે, હ ું રઈ રઉં?  

છઔય: શા રઈ રે. 

ખરટફે્રન્ડ: એઔ ડે્રવ ણ ભને ફહ  ખભે છે, 5500ન છે એ 
રઈ રઉં?  

છઔય: શા, રઈ રે, ઔઈં લાુંધ નશીં.  

ખરટફે્રન્ડ: ભાયી ાવે તાળ ું કે્રફડટ ઔાડટ છે, તેભાુંથી જ ફીર ે 
ઔળ ું છું.  

છઔય: શા, લાુંધ નશીં.  

ફધા જ પભત્ર: એ બાઈ ત  ું ખાુંડ થઈ ખમ છે ઔે છી ત  ું 
તાયી ખરટફે્રન્ડને આટર ફધ પે્રભ ઔયે છે એ અભને ફધાને ફતાલે 
છે?  
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શરે છઔય: એ ફધ  છડ, શરેાું એ ઔશ, આ ભફાઇર 
ઔન છે? 

¤¤¤ 
બખ શજી ફપવ આવમ, જઈને ફવની ઔેબફનભાું જઈને 

શાજયી યૂાલી આવમ અને ફેખ રઈને ગયે ાછ નીઔળ્મ, આ જઇ 
તેના ઔરીખ ખખાએ છૂ ું: શજી શભણાું ત ત  ું આવમ અને ાછ 
ણ ચાલ્મ? ઔઈં પ્રબ્રેભ ત નથી ને?  

બખ: ના, આ ત વયે ભને ઔહ્ ું ઔે, "શલે અ ગ ડ ડે," એટરે 
ગયે જઉં છું. 

¤¤¤ 
રગ્નભાું દખ થમ શમ એવ ું ત ત્માયે રાખે જ્માયે ખામ 

જેલા ગ ણ ફતાલી પવિંશણ વાથે યણાલી દેલાભાું આવમ શમ. 

¤¤¤ 
ખખ: ફર ત બખા, ચલાભાું વોથી બાયે કયાઔ ઔમ?  

બખ: શલે એ ત ગી જ શવ ું જઇએ લ્મા. 

ખખ: ના યે. 

બખ: ત?  

ખખ: ખધાણા, લો શરેાું એઔ જ લાય કાધા છે, શજી 
સ ધી ર્ચમા નથી! 

¤¤¤ 
ખખાએ શલે્થ એડલાઇઝ ઔેન્ર કલ્ય ું, જેભાું એ ફધાને શલે્થ 

ફયરેટેડ વરાશ આત. એઔ ફદલવ એઔ જાડી ભફશરા આલી.   

ભફશરા: ભાયે લજન ગટાડલા શ ું ઔયવ ું જઇએ?  

ખખ: શરેાું તભાળ ું ભાથ ું ડાફી ફાજ  પેયલલાન ું, અને છી 
જભણી ફાજ  પેયલલાન ું. 
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ભફશરા: ફવ આટ ું જ ઔયલાથી લજન ગટી જળે?  

ખખ: શા, ઔઇણ તભને ઔઈં કાલાન ું પય ઔયે એટરે આ 
ઔવયત ઔયલાની. 

¤¤¤ 
પ : ડૉક્ટય વાશફે આ નાભની દલા આકા ળશયેભાું ક્યાુંમ 

નથી ભતી.  

ડૉક્ટય: ભે જ ક્યાુંથી? હ ું દલા કરલાની જ ભરૂી ખમ 
શત. આ ત ભાયી પવગ્નેચય છે. 

¤¤¤ 
બચિંઔી ફવ સ્ટેન્ડ ય શોંચી ત, એઔ શને્ડવભ છઔયાને જઇ 

ભશી ડી અને તેના ભોંભાુંથી નીઔી ખય ું: 'I LOVE YOU.’ 

છઔયાએ ફાજ ભાું આલીને તેના ભાથા ય દ ટ્ટ ઢાડય 
અને છી ઔહ્ ું: યાભન ું નાભ રે. આ ફધા પે્રભ ભશબ્ફતભાું ઔઈ 
રેલાન ું નથી. આ ઔાખભાું તને ખામત્રી ભુંત્ર રકીને આ ું છું. યજ 
યાતે્ર સતૂાું શરેાું તેન જા ઔયજે, બખલાન વદબ દ્ધિ આળે. (અને 
બચિંઔીના શાથભાું એઔ ઔાખ ઔડાલી ત્માુંથી નીઔી ખમ.) તેના 
ખમા છી બચિંઔીએ બચઠ્ઠી કરી જય ું ત તેભાું રખ્ય ું શત  ું: "અફે 
આંધી, ભાય કલડાલલાન ઇયાદ છે ઔે શ ું? ાછ ભાયી ત્ની 
ઊબી શતી. આ ભાય ભફાઈર નુંફય છે. વેલ ઔયી રે. પન ય 
લાત ઔયશ ું. અને શા, I Love You 2."  

¤¤¤ 
યાજઔટન છઔય: હ ું તાયા ભાટે ઔઈં ણ છડી ળક ું. 

અભદાલાદી છઔયી: અર્ચછા? ત ભા-ફા. 

યાજઔટન છઔય: છડયાું. 

અભદાલાદી છઔયી: બાઇ-ફશને. 

યાજઔટન છઔય: છડયાું એ ણ. 
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અભદાલાદી છઔયી: અને આ 135ન ભાલ. 

યાજઔટન છઔય: એ ફેન, ત  ું ગયે જા. તાયા પા ફરાલે. 

¤¤¤ 
બચિંટ : પા તભાયી દ ઔાનભાું આભ ઔાભ ઔયી ભાયે ભાળ  

જીલન નથી ફખાડવ ું. ભાયે ત એક્ટય ફનવ ું છે. 

પા: ઔેભ?  

બચિંટ : ભાયે ત એક્ટય ફનવ ું છે. 

પા: રે આ વાલયણી ઔડ, હ ું તને નઔયની એન્ક્ટિંખ 
ળીકલાડ ું. 

¤¤¤ 
બખાની ત્ની રીવ સ્ટેળનભાું: વાશફે ક્યાયે ભળે ભાયા 

ગયલાા?  

ઇન્સ્ેક્ટય: ભી જળે, ભી જળે ફહ  જરદી. ઔારે યાતે્ર જ 
અભને શાઇલે યથી તભાયા પતન ભજ ભળ્મ છે. એ અભે 
અભાયા કતૂયાને સ ૂુંગાડી દીધ છે. એ કતૂય બાનભાું આલે એલ 
તયત અભને તભાયા પત સ ધી રઈ જળે.   

¤¤¤ 
ખખ અને ખખી પન ય લાત ઔયી યહ્યાું શતાું. ખખી: ભને 

જ્માયે તાયી ફહ  માદ આલે ત્માયે પનભાું તાય પટ જઇ રઉં છું. 

ખખ: અર્ચછા! અને જ્માયે ભાય અલાજ વાુંબલાન ું ભન 
થામ ત્માયે શ ું ઔયે છે?  

ખખી: ફીજ ું ત ઔઈં નશીં, ફવ કૂતયાને એઔ રાત ભાયી 
આવ ું છું! 

¤¤¤ 
જાાનની એઔ વાબ ની પેક્ટયીભાું ભ રથી એઔ વાબ ન  ેઔેટ 
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કારી યશી ખય ું અને ભાઔેટભાું શચી ખય ું. જેને ઔાયણે ઔુંનીએ 
લતય ચ ઔલવ ું ડલ ું. આલી ભરૂ પયી ન થામ તે ભાટે ઔુંનીએ 6 
રાકન કચટ ઔયી એક્વ-યે અને સ્ઔેપનિંખ ભળીન રખાલી દીધ ું. જેથી 
ઔઈ કારી ેઔેટ ેઔ ન થઈ જામ.  

એઔ બાયતીમ પેક્ટયીભાું આલી જ ગટના ફની. પેક્ટયી 
ભાબરઔે ેફઔિંખ રાઈન આખ 6000 ફૃપમાન જયદાય શલા પેંઔત 
ભટુંક રખાલી ફદધ. કારી ેઔેટ ઊડલા રાખતાું અને બયેરાું 
ેઔેટ આખ પાઈનર ેફઔિંખભાું જતાું. છે ને બાયતીમ જ ખાડ ગ ળ . 

¤¤¤ 
પત-ત્ની ળાઔભાઔેટભાું ળાઔ રેલા ખમાું શતાું. ત્ની 

લાયુંલાય ળાઔના બાલતાર અને તરભાભાું યઔજઔ ઔમાટ ઔયતી 
શતી. જેનાથી ઔુંટાીને છેલટે પતએ ઔહ્ ું: ફવ શલે જે રેવ ું શમ એ 
જરદી રઈ રે ને. ભને ફપવ જલાન ું રેટ થામ છે.  

ત્ની: તભે લર્ચચે ભાથાકટૂ ના ઔય. ઉતાલભાું ને 
ઉતાલભાું તભાયા જેલા પત ભી ખમા. એઔની એઔ ભરૂ શલે એભ 
લાયુંલાય ના ઔયામ. 

¤¤¤ 
ભજાઔની શદ ત ત્માયે થઈ જામ જ્માયે ફખીચાભાું સ ુંદય 

ખરટફે્રન્ડના શાથભાું શાથ નાકી ફેઠા શઇને અને અચાનઔ પભત્ર 
આલીને ઔશેેઃ માય, આના ઔયતાું ત ખઈઔારલાી લધાયે વાયી 
દેકાતી શતી. 

¤¤¤ 
વપનમા: જેટરી યાજીનામ ું આે.  

ભદી: ઔઈ લાુંધ નશીં ચાર અભે જ તેભને ઔાઢી નાકીએ. 

વપનમા: નલા નાણાભુંત્રી ઔણ ફનળે છી?  

ભદી: સ બ્રભણ્મભ સ્લાભી.  

વપનમા: અયે હ ું ત ભજાઔ ઔયતી શતી ભદીજી. તભે ણ 
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ક્યાું ભાયી ભજાઔને ણ પવફયમવરી રઈ ર છ! 

¤¤¤ 
ફા એ ઔહ્ ું શત  ું ઔે ઈજ્જત ઔયલી શમ ત ત્નીની ઔય. 

ઔાજી યાકલી શમ ત ત્નીની યાક. પ્રેભ ઔયલ શમ ત ત્નીને 
ઔય. ણ. ત્ની ઔની, એ ત ફા એ ઔહ્ ું જ નશત  ું! 

¤¤¤ 
ઑયેળન ફાદ આંક ખ રતાું જ ેળન્ટ ફલ્મ:  "ડૉક્ટય 

વાશફે, શલે ત હ ું વાજ થઈ ખમ ને?"  

વાભેથી જલાફ ભળ્મ: ‘‘ફેટા, ડૉક્ટય વાશફે ત ધયતી ય 
જ યશી ખમા, હ ું ત બચત્રગ પત છું.’’ 

¤¤¤ 
બ રેટ ટે્રનભાું મ ુંફઈથી અભદાલાદ 2 ઔરાઔભાું. એટરે શલે 

મ ુંફઈભાું દાફૃ ીને ગયે ાછા આલી ફડનય ણ ઔયી ળઔાળે. 

¤¤¤ 
જભાઈ 15 ફદલવથી વાવયીભાું ભશભેાન નલાજી ઔયાલતા 

શતા. છેલટે વાસ એ છૂી રીધ ું: જભાઈયાજ તભે ક્યાયે જલાના છ?  

જભાઇ: ઔેભ?  

વાસ : આ ત તભને આવમે 15 ફદલવ થઈ ખમા એટરે 
છૂ ું.  

જભાઇ: તભાયી છઔયી ત ભાયા ગયે 6 ભફશનાથી યશ ે છે, 
અભે ત આવ ું ક્યાયેમ નથી છૂ ું એને.  

વાસ : એ ત તભાયી વાથે યણીને આલી છે તભાયે ત્માું. 

જભાઇ: ત શ ું ભાળ ું અશયણ ઔયીને અશીં રાલલાભાું આવમ 
છે ભને?   

¤¤¤ 
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ફેન્ઔના ઔભટચાયીની આ આદત જફયજસ્ત શમ છે.  
તેભને તેભની ખરટફે્રડ ણ છેૂ "Do you love me"ત આ જ 
જલાફ આી દે."ઈંક્લામયી ભાટે ઔાઉન્ટય નુંફય 4 ય જા." 

¤¤¤ 
ફવે ફપવભું નવ ું ઔેરેન્ડય રખાવય ું: I AM THE BOSS, 

DON'T FORGET AND REMAIN IN YOUR LIMITS (હ ું ફવ છું, 
આ લાત ભરૂતા નશીં અને તભાયી ભમાટદાભાું જ યશજે.)  

ફવ રુંચ ઔયીને આવમા એ વભમે ટેફર ય એઔ બચઠ્ઠી 
ડી શતી, જેભાું રખ્ય ું શત  ું ઔે: "ગયેથી તભાયી ત્નીન પન આવમ 
શત, ફહ  ગ સ્વાભાું શતી, તેભણે ઔહ્ ું છે ઔે, ઔશી દેજ તભાયા વાશફેને 
ઔે, જે ઔેરેન્ડય ગયેથી રઈ ખમા છ તે વાુંજે ચૂચા ાછું રાલીને 
જ્માું શત  ું ત્માું ટીંખાડી દે."  

¤¤¤ 
વુંતા (ફુંતાને): રાખે છે તને આ  સ્તઔ ખ ફ વુંદ આવય ું 

છે, એટરે જ ત લાયુંલાય રાઈબ્રેયીથી રઈ જામ છે  

ફુંતા (વુંતાને): ના, ના, માય. જ્માયે શરેીલાય રઈ ખમ 
શત ત્માયે એભાુંથી 500 ફૃપમાની નટ પનઔી શતી. પલચાળ ું છું ઔે 
ઔદાચ પયી ભી જામ.  

¤¤¤ 
એઔ અંગે્રજે સ્લાભી પલલેઔાનુંદને છૂ ું: બાયતીમ સ્ત્રી શાથ 

ઔેભ નથી પભરાલતી? તેભાું ત ઔઇ ન ઔળાન નથી.  

સ્લાપભ પલલેઔાનુંદ: શ ું તભાયા દેળભાું ઔઇણ વાભાન્મ 
ભાણવ તભાયી યાણી વાથે શાથ પભરાલી ળઔે?  

અંગે્રજ: ના. 

સ્લાપભ પલલેઔાનુંદ: અભાયા દેળની દયેઔ સ્ત્રી ભશાયાણી જ 
શમ છે.  

¤¤¤ 
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થૃ્લીના પનભાટણ લકતે બખલાને ફધાને અરખ-અરખ 
ફૃયુંખ અને ચશયેાલાા ફનાવમા. વોથી છેલ્ર લાય ચીનન 
આવમ. ત્માું સ ધી બખલાન ણ એલા થાઔી ખમા શતા ઔે ઔયી દીધ ું 
ઔૉી, ેસ્ટ. ઔૉી, ેસ્ટ. ઔૉી, ેસ્ટ. 

¤¤¤ 
આણા દેળભાું 1000 છઔયા વાભે છઔયીન ું પ્રભાણ 

943 છે. શલે છે જે 57 છઔયા ફચી જામ છે, એ જ આખ જઈને 
ડૉ. ઔરાભ, યતન ટાટા, અટર બફશાયી, યાભદેલ, રફશમા, નયેન્ર 
ભદી ફની જામ છે. ફાઔીના ત તાની ભયજીથી શ્વાવ ણ નથી 
રઈ ળઔતા. 

¤¤¤ 
ચુંા: વાભેના ગયભાું ક્યાયન ઝખડ ચારે છે, એઔલાય જઈ 

આલ ને. 

ચુંઔ: એઔલાય ખમ શત એન ત ઝખડ ચારે છે. 

¤¤¤ 
ફૂર ગ રાફી ઠુંડીભાું બખાએ રરઔાયી ળામયી: ભત ઢૂુંઢ મ જે 

ઈવ દ પનમાઔી તન્શાઈ ભેં. ભત ઢૂુંઢ મ જે ઈવ દ પનમાઔી તન્શાઈ ભેં. 
ઠુંડ ફશત શૈ. ભૈં મશીં હ ું અની યજાઇ ભૈં. 

¤¤¤ 
પત: આજઔાર ત  ું ભને પવખાયેટ ીતાું નથી યઔતી, દાફૃ 

ણ ીલા દે છે, શલે તને આ ફધી લસ્ત   વાભે જયા ણ લાુંધ 
નથી?  

ત્ની: ના LIC લા ઔારે જ ફધા પામદા વભજાલી ખમ 
છે. 

¤¤¤ 
ફદલ્શી:  ખખ (પન ય પભત્ર બખાને): બાઇ અશીં ભાયાભાયી 

થઈ ખઈ છે. પટાપટ ખાડીભાું 8-10 છઔયા રઈને આલી જા.  
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બખ: ભાયી ખાડીન નુંફય ઈલન છે અને આજે ઑડ 
નુંફયન લાય છે માય. આજન ફદલવ ભાય કાઈ રે, ઔાર સ ધીભાું 
આલી જઈળ ાક્ક ું. 

¤¤¤ 
છઔયી તેના પાના ગયે 'યાણી' ફનીએ યશ ેછે. શરેીલાય 

વાવયે જામ ત્માયે 'રક્ષ્ભી' ફનીને જામ છે. વાવયીભાું ઔાભ ઔયતાું-
ઔયતાું 'ફાઈ' ફની જામ છે. આ યીતે છઔયી ફની જામ છે 'યાણી 
રક્ષ્ભી ફાઈ'. અને છી લખય તરલાયે જ પતને અંગે્રજ વભજીને 
તેની વાભે જ ુંખે ચઢે છે. 

¤¤¤ 
ચીંઔી: અયે લાશ, તાયી ાવે ત નલી ઔાય, નલાું ઔડાું અને 

નલાું ગયેણાું ણ આલી ખમાું ને. તાયા પતએ નઔયી ફદરી ઔે શ ું?  

ીંઔી: ના, ભેં પત ફદલ્મ. 

¤¤¤ 
ભૉરની ફશાય ફડટ ભાય ું શત  ું: "એક્વાઇફટિંખ એક્વચેન્જ 

પય. ઔઇણ જૂન ભાર આ અને નલ રઈ જા." 
ઔયવનઔાઔા ઔાઔીને રઈને શોંચી ખમા! 

¤¤¤ 
અભે ફક્રઝ ખેરને એઔ લકત 'ડલ'થી ધમ.  

છી?   

છી શ ું? 'ડલ'ને ફે લાય 'ટાઇડ'થી ધલ ડય! 

¤¤¤ 
પતા: ભટી થઈને શ ું ઔયીળ ફેટા?  

દીઔયી: ભા ફનીળ, નઔયી ઔયીળ, બણીળ, રગ્ન ઔયીળ. 

પતા: ફહ  વયવ ફેટા, ણ વીક્લન્વન ું થડ ું ધ્માન 
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યાકજે.   

¤¤¤ 
એઔ ફદઔયીએ વાવયેથી તેની ભમ્ભીને પન ઔમો: ફદઔયી: 

ભમ્ભી ભાય તભાયા જભાઈ વાથે ઝખડ થઈ ખમ. હ ું તેને અશીં 
એઔર મઔૂીને 15 ફદલવ ભાટે તાયે ત્માું યશલેા આવ ું છું. 

ભમ્ભી: વાુંબ, વાુંબ ફેટા, આલા રઔને આભ ભજા 
ઔયલા ભાટે આલી તઔ ત ના જ અામ. તેભને ત તેભના ઔભટની 
વજા આલી ડે. ત  ું ત્માું જ યશ,ે હ ું આવ ું છું તાયે ત્માું 15 ફદલવ 
યઔાલા! 

¤¤¤ 
ત્ની પ જેલી શમ છે! ઔઇ ઔેયી જેલી ભીઠી ત ઔઇ 

ઔેા જેલી રાુંફી, ઔઇ વપયજન જેલી રાર, ત ઔઇ ચીક  જેલી 
યવથી બયેરી,  ઔઇ ૈમા જેલી ખયભ ત ઔઇ જભફૃક જેલી 
ભવારેદાય, તઔરીપ ત ફવ  યભાું જ શમ છે. એભને ફ્રુટ વરાડ 
જઇત શમ છે! 

¤¤¤ 
એઔ ભફશરા ચાય યસ્તે પવગ્નર ય ઊબી શતી ત્માું બબકાયી 

આલતાું તેણે તેને 5 ફૃપમા આપમા.  

બબકાયી: ભેડભ આ ત ભાયી વાથે અન્મામ ઔશલેામ. 

ભફશરા: ઔેભ આવ ું ફરે છે?  

બબકાયી: આ શરેાુંની પવગ્નર યના બબકાયીને ત તભે 10 
ફૃપમા આપમા શતા. 

ભફશરા: એ તને ઔેલી યીતે કફય ડી? 

બબકાયી: શભણાું જ લટ્વએભાું અભાયા બબકાયી ગૃભાું 
તેણે ભેવેજ છડય શત. 

¤¤¤¤¤¤ 


