
મારા હિરો તમે છો.
બાળકો કઈ રીતે ‘કોહિડ-19’ 

ની સામે લડી  શકે.



“મારા હિરો તમે છો” -નાં સર્જન હિષે…

આ પુસ્તક ‘ઈન્ટર એજન્સી સ્ટટેન્ડીંગ કમિટ્ટ રટેફરન્ ગૃપ’ (IASC MHPSS RG)દ્વારવા ક્ટોક્ટી ્િયગવાળવા દરમિયવાન િવાનસ્ક સ્વાસ્થય અનટે 
િનો્વાિવાજીક આધવાર પર એક પ્ોજટેક્ટ ્તરીકટે ્તૈયવાર કર્વાિવાં આ્ટેલ છટે. 
આ પ્ોજટેક્ટ નટે 104 દટેશોનવા ્વાલસીઓ,  સ્વાસ્થય કિ્મચવારીઓ,સશક્ષકો અનટે બવાળકો ઊપરવાં્ત IASC MHPSS RGનસી િટેમબર એજન્સીઝ નવા ્ૈશ્વિક, 
પ્વાદટેસશક અનટે જટે ્તટે દટેશ સસથિ્ત નનષ્ વા્તો દ્વારવા આધવારભૂ્ત કર્વાિવાં  આ્ટેલ છટે. કોમ્્ડ-19 િહવાિવારી દરમયવાન બવાળકો નવા િવાનસ્ક સ્વાસ્થય અનટે 
િનો્વાિવાજીક જરુરીયવા્તો નસી આકવાર્સી કર્વા એક ્ૈશ્વિક ્્વે અરટેસબક, અંગ્ટેજી, ઈ્ટવામલયન, ફ્રેંચ અનટે સપટેનનશ ભવાષવાિવાં ્હરેંચ્વા િવાં આવયો.્્વે નવા 
પટર્વાિ આધવાટર્ત એક મ્ષયગ્ત િવાળખું ્તૈયવાર કર્વાિવાં આવ્ું જટેનવા આધવારટે  બવાળકો નટે ્વા્તવા્મ કહટે્વાનસી પધધમ્ત દ્વારવા ્વા્તવા્મ સ્રૂપટે આ પુસ્તક,   
કોમ્્ડ-19 થિસી અ્રગ્સ્ત હોય ્તટે્વાં કટે્ટલવાક દટેશોિવાં  ્હરેંચ્વા િવા આવ્ું. તયવારબવાદ બવાળકો, ્વાલસીઓ અનટે  સ્વાસ્થય -કિ્મચવારી ઓનવાં પ્મ્ત્વાદો નસી 
્િસીક્ષવા કરીનટે ્તટેનો ્વા્તવા્મ ઘ્ડ્વાિવાં ઉપયોગ કર્વાિવાં આવયો. 

્િગ્ મ્વિનવા 1700 થિસી ્ધવારટે બવાળકો, ્વાલસીઓ, સ્વાસ્થય -કિ્મચવારી ઓ અનટે સશક્ષકોએ પો્તવાનો અમુલય ્િય કવાઢીનટે, આ િહવાિવારી દરમયવાન ્તટેઓનસી 
િનોસસથિમ્ત મ્ષટે જ્વાવ્ું. આ બધવા જ લોકો નો હદય પૂ્્મક આભવાર કટે જટેિ્ટે આ ્્વે  પૂરો કરીનટે ્વા્તવા્મ નટે ્કવારવાતિક ઓપ આપયો. આ પ્ટેરક ્વા્તવા્મ 
્િગ્ મ્વિનવા બવાળકો દ્વારવા અનટે બવાળકો િવા્ટટે ્તૈયવાર કર્વાિવાં આ્ટેલ છટે. 

IASC MHPSS RG હટેલન પટે્ુટક (Helen Patuck) નટે આ ્વા્તવા્મ નસી શ્સરિપ્ટ અનટે મચતવાંકન િવા્ટટે સ્સીકૃ્ત કરટે છટે. 
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પ્રસતાિના 

“્તિટે િવારવા નહરો છો”-એ ્િગ્ મ્વિનવા કૉમ્્ડ-19 નસી  િહવાિવારી દ્વારવા   અ્રગ્સ્ત હોય ્તટે્વાં બવાળકો િવા્ટટે લખવાયટેલસી એક પુસસ્તકવા છટે. 

“્તિટે િવારવા નહરો છો”-એ એક બવાળક અથિ્વા ્તો બવાળકો નવાં નવાનવાં જૂથિનટે િવા્તવા- નપ્તવા,સ્વાસ્થય કિ્મચવારી કટે પછી સશક્ષક દ્વારવા ્ંચવા્્વા િવાં આ્સી જોઇએ. બવાળકો 
્તટેનટે ્વાલસી,સ્વાસ્થય કિ્મચવારી કટે પછી  સશક્ષક નસી ઉપસસથિમ્ત ્ગર સ્્તંત રી્તટે ્વાંચટે ્તટે િવા્ટટે ્તટેિનટે પ્ોત્વાનહ્ત કર્વા ન જોઈએ. “એકશન ફૉર નહરોઝ” –(કટે જટે પવાછળ 
થિસી પ્કવાસશ્ત થિશટે)એ  કૉમ્્ડ-19 ્વાથિટે ્ંકળવાયટેલવા અનય મ્ષયો નટે આ્રી લટે્તસી એક સુંદર પૂરક િવાગ્મદરશશિકવા છટે જટે બવાળકો નટે આ  ્િય દરમયવાન ્તટેિનસી લવાગ્સી 
ઓ અનટે ભવા્ો નટે ્ંભવાળ્વા િવાં પૂરક બનસી રહટેશટે, ્વાથિો્વાથિ પુસ્તક આધવાટર્ત પૂરક પ્વૃસતિઓ કર્વાિવાં પ્ િદદરૂપ બનસી રહટેશટે.

અનુિાદ

રટેફરન્ ગૃપ સ્યં અરટેસબક, ચવાઈનસીઝ, ફ્રેંચ, રસશયન અનટે સપટેનનશ ભવાષવાનવાં રુપવાં્તર્ નું ્ંકલન કરી લટેશટે.અનય ભવાષવા િવાં 
રુપવાં્તર્ અનટે ્ંકલન િવા્ટટે IASC Reference Group For Mental Health and Psychosocial Support  
(MHPSS)  (mhpss.refgroup@gmail.com)નો  ્ંપક્ક  કર્ો..્ંપૂ્્મ રુપવાં્તર્ IASC રટેફરન્ ગૃપ નસી ્ટેબ્વાઇ્ટ પર 
પ્કવાસશ્ત કર્વાિવાં આ્શટે. જો આપ આ કવાય્મ નું અનુ્વાદ કટે રુપવાં્તર્ કર્વા ઈચછ્તવા હો્ ્તો આ બવાબ્તનસી નોંધ લટે્સી :
•   આ બનવા્્ટ અન્યટે  આપ આપનો લોગો/ પ્મ્તક ઉિટેરી ન શકો.
•    અનુ્વાદ ્િયટે  (ઉ.્ત. છવાપ કટે મચતો િવાં ફટેરફવાર)IASC નો લોગો/ પ્મ્તક ્વાપર્વાનસી અનુિમ્ત નથિસી. આ બનવા્્ટનવાં 

કોઈપ્ ઉપયોગ મ્ષટે IASC કોઈપ્ ્ંસથિવા, ઉતપવાદન  કટે ્ટે્વા નસી જાહટેરવા્ત કર્વાનું સૂમચ્ત કર્તસી નથિસી . 
આપ નટે આપનવા  અનુ્વાદ કટે અ્્તર્ નું  આ અથિ્વા આ પ્કવારનવાં ્જ્કનવાતિક ્વાિવાનય લવાઈ્ન્ લટેવું જરુરી છટે. 

•    આપનસી અનુ્વાદ નસી ભવાષવા િવાં આ પ્કવારનું અસ્સીકર્ ઉિટેરવું જરૂરી બનટે છટે  
“આ અનુ્વાદ/ અ્્તર્ IASC દ્વારવા કર્વાિવાં આ્ટેલ નથિસી. આ અનુ્વાદ/ અ્્તર્નસી ્વાિગ્સી કટે ્ચો્ટ્તવા િવા્ટટે ્તટે 
જ્વાબદવાર નથિસી. મૂળભૂ્ત અંગ્ટેજી આવૃસતિ : Inter -Agency  Standing Committee. My Hero Is You : 
How kids can  fight  COVID-19.! Licence :CC BY-NC-AS 3.0 IGO જ અમધકૃ્ત બંધનક્તવા્મ આવૃસતિ 
રહટેશટે. 



્વારવા નસી િવા ્તટેનવા િવા્ટટે “નહરો “છટે,કવાર્ કટે ્તટે ન કટે્ળ એક શ્ટેષ્ઠ 
િવા છટે પ્ ્વાથિો્વાથિ ્તટે મ્વિનસી ્્્મશ્ટેષ્ઠ ્ૈજ્વાનનક પ્ છટે. 
અનટે આિછ્તવાં પ્ ્તટે કોરોનવા ્વાઇર્નો ઉપચવાર શોધસી શકટે ્તટેિ 
નથિસી.

“ કૉમ્્ડ-19 શટેનવા જટે્ો દટેખવાય છટે, િવા? “્વારવા ્તટેનસી િવા નટે પૂછટે 
છટે. 

“કૉમ્્ડ- 19 અથિ્વા ્તો કોરોનવા ્વાઇર્ એ્ટલો બધો સૂક્િ 
છટે કટે ્તટેનટે આપ્ટે નરી આંખટે ન જોઈ શકીએ. “િવા જ્વા્ટે છટે. 
“પ્ જટે લોકો ્ંરિમિ્ત છટે,સબિવાર છટે ્તટેનવા ગળફવા અનટે છીંક 
દ્વારવા ્તટે ફટેલવાય છટે,ખવા્ કરીનટે જયવારટે આ્વા સબિવાર લોકો અનય 
વયસક્ત અનટે ્સ્ ુ નટે સપશ્મ કરટે છટે.જટે લોકો આ ્વાઇર્નસી અ્ર 
હટેઠળ હોય છટે ્તટેિનટે ગળવા િવાં ખરવાશ રહટે છટે, ્તવા્ આ્ટે છટે અનટે 
્તટેિનટે વિવા્ લટે્વાિવાં ્તકલસીફ પ્ડટે છટે.”

“્તો કટેિકટે આપ્ટે ્તટેિનટે જોઈ નથિસી શક્તવા િવા્ટટે ્તટેનસી ્વાિટે લ્ડી 
ન શકીએ?”્વારવા િવા નટે પૂછટે છટે. 

“આપ્ટે ્તટેનસી ્વાિટે ચોક્ લ્ડી શકીએ બટે્ટવા”િવા આવિવા્ન 
આપટે છટે. “અનટે ્તટે્ટલવા ખવા્તર જ હંુ ઈચછંુ છંુ કટે ્ું સુરસક્ષ્ત રહટે, 
્વારવા.” આ ્વાઇર્ અનટેક પ્કવારનવા લોકો નટે અ્ર પહોંચવા્ડી 
શકટે છટે,પ્ કોઈપ્ વયસક્ત અથિ્વા ્તો એિ કહંુ કટે દરટેક વયસક્ત 
્તટેનસી ્વાિટે લ્ડ્વાિવાં આપ્નટે િદદરૂપ બનસી શકટે છટે. બવાળકો 
“મ્સશષ્ટ “હોય છટે ્તટેથિસી કરી નટે ્તટેઓ ્તો ખવા્ િદદરૂપ બનસી 
શકટે છટે અનટે ્તટે ્વારુ જ ્તવારટે અિવારવા ્ૌ િવા્ટટે સુરસક્ષ્ત રહટે્વાનું 
છટે. હંુ ઈચછંુ છંુ કટે ્ું િવારી “નહરો “ બનટે.” િવા 
આસથિવાપૂ્્મક ્વારવા નટે જ્વા્ટે છટે. 



્તટે રવાતટે પથિવારીિવાં સૂ્તવા સૂ્તવા ્વારવા મ્ચવારટે છટે,પો્તટે “નહરો” હોય શકટે 
એ્સી ્હટેજ પ્ અનુભૂમ્ત ્તટેનટે નથિસી થિઇ રહી.્તટે થિો્ડી વયવાકુળ છટે. 
્તટે શવાળવાએ જ્વા ઈચછટે છટે પ્ શવાળવા ્તો બંધ છટે.્તટે ્તટેનવા મિતો નટે 
જો્વા ઈચછટે છટે પ્ ્તટેિ કરવું ્તો ્હટેજ પ્ સુરસક્ષ્ત નથિસી. ્વારવા 
હ્રદય પૂ્્મક ઈચછટે છટે કટે જગ્તિવાં થિસી કોરોનવા ્વાઇર્નો ્ડર જ્તો 
રહટે અનટે કોરોનવા ્વાઇર્ આિ ્ડરવા્્વાનુ બંધ કરી દટે.”નહરો “ પવા્ટે 
્તો”સુપર-પવા્ર”  --મ્શટેષ  શટક્ત હોય છટે. “ ્તટે પો્તવાનસી જા્તનટે કહટે 
છટે. આંખો બંધ કરીનટે સૂ્વાનો પ્યતન કર્તવાં  કર્તવાં ્તટે પો્તવાનસી જા્તનટે 
પૂછટે છટે, “િવારી પવા્ટે આવું મ્સશષ્ટ  શું છટે?”

તયવાં અચવાનક જ રવામતનવાં અંધકવારિવાં એક મૃદ ુઅ્વાજ ્તટેનું નવાિ ધસીિટે 
થિસી ગ્ગ્ટે છટે. 

“તયવાં કો્ છટે? “્વારવા અચંબવા થિસી પૂછટે છટે. 

“  “નહરો “ બન્વા િવા્ટટે ્તવારટે શટેનસી જરૂર છટે, ્વારવા? “પટેલો અ્વાજ 
્તટેનટે પૂછટે છટે. 

“િવારટે એક એ્ો ઉપવાય જોઇએ છટે કટે જટેનવા થિકી હંુ મ્વિનવા્તિવાિ 
બવાળકો પો્તવાનટે ્તટેિજ ્વાથિો્વાથિ અનય દરટેક વયટક્ત નટે પ્ કટે્સી રી્તટે 
સુરસક્ષ્ત રવાખસી શકટે- ્તટે જ્વા્સી શકંુ.” ્વારવા પ્ત્ુ્તર આપટે છટે. 

“્તો ્તટેનવા િવા્ટટે હંુ શું બનું એવું ્ું ઇચછટે છટે?” અ્વાજ પૂછટે છટે. 

“િવારટે..િવારટે..એવું કંઈક જોઇએ છટે કટે જટે ઊ્ડી શકટે..કંઈક એવું જટેનો 
િો્ટો રુઆબદવાર અ્વાજ હોય…એવું કંઈક ખવા્ જટે અનયો નટે િદદ 
કરી શકટે. “

અનટે તયવાં જ કંઈક અચરજ ભ્ુું, રવા્તનસી ચવાંદનસી િવાં ઓર્ડવા િવાં 
પ્્ટેશટેછટે. 



“્તિટે શું છો?”અ્વાક્ થિઈ નટે અધ્મખૂલલવા િોં એ ્વારવા પૂછટે 
છટે. 

“હંુ એટરઓ છંુ. “અ્વાજ જ્વા્ટે છટે. 

“િરેં ્તો આ પહટેલવા ક્વારટેય એટરઓ નટે જોયો નથિસી “્વારવા 
કહટે છટે.

“્વારુ હંુ ્તો હંિટેશ થિસી ્તવારી ્વાથિટે જ છંુ. “એટરઓ જ્વા્ટે 
છટે. “હંુ ્તો ્તવારવા હદય િવાં થિસી જ આવું છંુ”.
 
“અરટે એવું છટે?્તો.. ્તો.. જો ્ું િવારી ્વાથિટે જ હોય..્તો હંુ 
મ્વિનવા ્તિવાિ બવાળકો નટે કોરોનવા ્વાઇર્ મ્ષટે િવાનહ્તગવાર 
કરી શકંુ. “ ્વારવા આશવા્ભર અ્વાજટે જ્વા્ટે છટે. “હંુ  
“નહરો “ બનસી શકંુ છંુ! પ્ એક મિનસી્ટ એટરઓ, જયવારટે 
મ્વિિવાં કોરોનવા ્વાઇર્ ફટેલવાયટેલ છટે ્તટે્વા ્િયટે શું મુ્વાફરી 
કર્સી સુરસક્ષ્ત છટે? “્વારવા અ્િંજ્િવાં પૂછટે છટે. 

“કટે્ળ િવારી ્વાથિટે, ્વારવા”,એટરઓ ્તટેનસી શંકવા દરૂ કર્તવાં 
જ્વા્ટે છટે.”જયવારટે આપ્ટે ્વાથિટે હોઈશું તયવારટે ્તનટે કોઈ 
નુકશવાન નહીં પહોંચવા્ડી શકટે.”



અનટે આિ ્વારવા હોંશટેહોશટે એટરઓ નસી પસીઠ પર કૂદીનટે ચ્ડી  જાય છટે અનટે પછી બટે્ડરુિનસી બવારીિવાંથિસી 
થિઈનટે બન્ટે હ્વાિવાં થિઈનટે આકવાશિવાં  ઊ્ડવા્ ભરટે છટે. ્ટિ્ટિ  કર્તવાં ્તવારવાઓ પવા્ટેથિસી પ્વાર થિ્તવાં થિ્તવાં 
ચવાંદવાિવાિવાનટે પ્ વહવાલ થિસી ‘હટેલો’ કહટે્તવા  જાય છટે.



અનટે જટે્ો સૂયયોદય થિવાય છટે તયવાં ્તો ્તટે બન્ટે એક નપરવાિસી્ડ પવા્ટે 
આ્ટેલવા એક  સુંદર ર્ પવા્ટે કટે જયવાં બવાળકો નું નવાનું એવું જૂથિ 
આનંદથિસી રિસી રહું હોય છટે તયવાં  નસીચટે ઉ્તરવા્ કરટે છટે.બવાળકો 
ઉત્વાહ અનટે આનંદ થિસી હવાથિ હલવા્્તવાં ્તટેિનું અભભ્વાદન કરટે 
છટે. 

“આપનું સ્વાગ્ત છટે! હંુ છંુ ્વાલટેિ.”એક છોકરો ઉત્વાહ થિસી 
્તટેિનટે આ્કવારટે છટે. “્તિટે લોકો અહીં શું કરો છો? િવાફ કરજો, 
પ્ આપ્ટે નજીક થિસી નહીં િળી શકીએ, આપ્ટે ઓછવા િવાં 
ઓછંુ 1 િસી્ટરનવાં અં્તરટે ઊભવા રહટેવું જોઈએ.”

“અરટે એ્ટલવા  િવા્ટટે ્તો અિટે અહીં આવયવા છીએ. “્વારવા 
જ્વા્ટે છટે. 

“હંુ ્વારવા છંુ અનટે આ છટે એટરઓ! શું ્તિનટે ખબર છટે કટે બવાળકો 
્તટેિનવા પવા્ડોશસી ઓ, દોસ્તો, િવા્તવા નપ્તવા ,દવાદવા- દવાદી- નવાનવા- 
નવાનસી નટે કોરોનવા ્વાઇર્ થિસી સુરસક્ષ્ત રવાખસી શકટે છટે.! આપ્ટે 
ફક્ત એ્ટલું જ કર્વાનું છટે…..”

“આપ્વા હવાથિ ્વાબુ અનટે પવા્સી થિસી ધો્તવા રહટે્વાનવાં છટે! 
“્વાલટેિ હ્્તવા હ્્તવા જ્વા્ટે છટે. “અિનટે ખબર છટે ,્વારવા.
અનટે અિટે જો સબિવાર હોઈએ ્તો ખવાં્સી આ્્તવા જ િોં નટે કો્સી 
્્ડટે ઢવાંકી નટે ખવાઈએ છીએ અનટે અિટે જયવારટે િળીએ તયવારટે 
હસ્તધૂનન એ્ટલટે કટે હવાથિ િટેળ્્વા નટે બદલટે દરૂ થિસી જ એકબસીજા 
નટે અભભ્વાદન કરીએ છીએ. અિટે પ્યતન કરીએ છીએ કટે ઘરનસી 
અંદર જ રહીએ.પ્ અિટે ગસીચ ્સ્તસી ્વાળવા શહટેરિવાં રહીએ 
છીએ…બધવા જ લોકો ઘરનસી અંદર નથિસી રહી શક્તવા.”

“હિમિ્…કદવાચ આિવાં હંુ િદદરૂપ થિઈ શકંુ.”એટરઓ જ્વા્ટે 
છટે. “્તટેઓ કોરોનવા ્વાઇર્નટે જોઈ શક્તવા નથિસી પ્ િનટે જોઈ 
શકટે છટે! ્તો ચવાલો હ્ટે ્તિટે કૂદીનટે િવારી બન્ટે ્તરફનસી પવાંખો પર 
બટે્સી જાઓ કટે જટે 1 િસી્ટરનવાં અં્તરટે જ છટે.”



એટરઓ આકવાશિવાં ઊ્ડ્વા િવાં્ડટે 
છટે,બન્ટે બવાજુનસી એક એક પવાંખ પર 
્વારવા અનટે  ્વાલટેિનટે લઈનટે.

શહટેર ઉપરથિસી પ્વાર થિ્તવાં ્તટે ગજ્કનવા 
કર્તો જાય છટે અનટે ગવા્તો જાય છટે. 
્વાલટેિ શટેરીઓિવાં રિ્તવાં બવાળકો નટે 
િો્ટવા અ્વાજટે જ્વા્ટે છટે –“જાઓ 
્તિવારવા કુ્ંુટબ નટે જ્વા્ો કટે આપ્ટે ્ૌ 
ઘરનસી અંદર જ સુરસક્ષ્ત છીએ. ઘરનસી 
અંદર રહી નટે જ આપ્ટે એકિટેક નસી 
શ્ટેષ્ઠ કવાળજી રવાખસી શકીશું. “

લોકો ્તો ્તટેિનટે જોઈ નટે અચરજ 
પવાિ્તવાં -્તટેિનસી ્વાિટે હવાથિ હલવા્્તવાં, 
ઘરનસી અંદર જ રહટે્વા અનટે બહવાર ન 
નસીકળ્વા ્હિ્ત થિ્તવાં જાય છટે. 



એટરઓ હ્વાિવાં ઊંચટે નટે ઊંચટે 
ઊચટે ઉ્ડ્તો જાય છટે અનટે ્વાલટેિ 
પ્ ખુશસીથિસી મચમચયવારીઓ પવા્ડટે 
છટે. અનટે તયવાં જ ્વાદળો િવાં થિસી 
એક મ્િવાન પ્વાર થિવાય છટે અનટે 
અંદર બટેઠટેલવા ્તિવાિ મુ્વાફરો 
્તટેિનસી ્વાિટે આભવા બનસીનટે જો્તવાં 
જ રહી જાય છટે! 

“લોકો એ હ્ટે જલદી થિસી 
મુ્વાફરી કર્વાનું બંધ કરી દટેવું 
જોઇએ “્વાલટેિ જ્વા્ટે છટે. 
“તયવાં લોકો દટેશોનસી ્સીિવા ઓ બંધ 
કરી રહવાં છટે અનટે આપ્ટે ્ૌ એ 
જયવાં છીએ તયવાં જ અનટે જટેનટે 
આપ્ટે ચવાહીએ છીએ ્તટેિનસી 
્વાથિટે જ રહટેવું જોઈએ. “

“કટે્ટલસી બધસી ્સ્ ુઓ બદલવાઈ રહી છટે. 
“્વારવા જ્વા્ટે છટે, “િનટે ક્વારટેક ક્વારટેક 
આ બધવા નો ્ડર લવાગટે છટે. “

ઘ્સી ્ખ્ત આ્ો બદલવા્ આ્ટે ્તટે આપ્નટે ્ડરવાિ્ો અનટે 
ગૂંચ્્ભયયો લવાગટે છટે, ્વારવા. “એટરઓ કહટે છટે. િનટે જયવારટે ્ડર લવાગટે 
છટે તયવારટે હંુ ખૂબ ધસીિટે થિસી વિવા્ લઉં છંુ અનટે બહવાર જ્વાળવા કવાઢંુ છંુ. 
“એટરઓ એક િો્ટો અગનગોળો ફંૂકટે છટે. 

“્તિનટે જયવારટે ્ડર લવાગટે તયવારટે ્તિટે કટે્સી રી્તટે હળ્વા થિવાઓ 
છો? “એટરઓ પૂછટે છટે. 



“આ્વા ્િયટે િનટે એ્વા કોઈ મ્ષટે મ્ચવારવું ગિટે છટે જટે િનટે સુરક્ષવાનસી 
અનુભૂમ્ત કરવા્ટે.” ્વારવા જ્વા્ટે છટે. 

“િનટે પ્,હંુ એ્વાં બધવા જ લોકો મ્ષટે મ્ચવારંુ છંુ જટે િનટે સુરસક્ષ્ત 
હો્વાનું અનુભ્્વા િવાં િદદ કરટે છટે, જટેિકટે િવારવા દવાદવા અનટે દવાદી.” 
્વાલટેિ કહટે છટે. “િનટે ્તટેિનસી બહુ યવાદ આ્ટે છટે પ્ હવાલ હંુ ્તટેિનટે 
વહવાલ થિસી ભટે્ટી શકંુ ્તટેિ નથિસી. કવાર્ કટે ્તટેિ કર્વાથિસી ્તટેિનટે પ્ કોરોનવા 
્વાઇર્નો ચટેપ લવાગસી શકટે છટે.. ્વાિવાનય રી્તટે અિટે ્તટેિનટે રજા નવા ટદ્્ટે  
કટે શનન-રમ્્વાર દરમયવાન િળીએ છીએ, પ્ હવાલ ્તો એ પ્ શક્ 
નથિસી કવાર્કટે અિવારટે ્તટેિનટે સુરસક્ષ્ત રવાખ્વાનવાં છટે.”

“શું ્ું ્તટેિનટે ફોન કરી શકટે છટે?”્વારવા ્તટેનવા મિત નટે પૂછટે છટે. “અરટે 
હવા,કટેિ નનહ?”્વાલટેિ ખુશ થિઈ નટે જ્વા્ટે છટે. “્તટેઓ િનટે હરરોજ ફોન 
કરટે છટે અનટે હંુ ્તટેિનટે એ બધું જ જ્વાવું છંુ જટે અિટે રોજ ઘરટે કરીએ 
છીએ. આિ ્વા્તચસી્ત કર્વાથિસી િનટે ્વારંુ લવાગટે છટે અનટે એ જાણયવા 
પછી ્તટેઓ પ્ હળ્વાશ અનુભ્ટે છટે.”

“આપ્ટે જટેિનટે ચવાહ્તવા હોઈએ છીએ ્તટેિનટે ન િળી શક્વાથિસી ્તટે 
દરમયવાન ્તટેિનસી ્ધવારટે  યવાદ આ્્સી એ બહુ ્વાિવાનય ્વા્ત છટે.”એટરઓ 
્વાંત્નવા આપટે છટે.

“આ દશવા્મ્ટે છટે કટે આપ્ટે ્તટેિનસી કટે્ટલસી કવાળજી ધરવા્સીએ છીએ. 
અચછવા હ્ટે જ્વા્ો કટે શું આ્વા બસીજા ‘નહરો’નટે િળવું ્તિનટે ્ધવારટે 
ગિશટે?”

“અરટે હવા, જરુર ્ળી!”્વારવા અનટે ્વાલટેિ બન્ટે ઉત્વાહથિસીજ્વા્ટે છટે. 
“્ર્ ! િવારવા એક બસીજા મિત ્વાશવા પવા્ટે પ્ ‘સુપર-પવા્ર 
છટે.”એટરઓ જ્વા્ટે છટે. “્તો ચવાલો આપ્ટે ્તટેનસી પવા્ટે જઈએ.”



અનટે આિ ્તટેઓ ફરીનટે આકવાશિવાં ઉ્ડ્તવા ઉ્ડ્તવા પૃ્થ્સી પરનવા એક 
નવાનક્ડવા ગવાિ પવા્ટે ઊ્તરટે છટે. એક છોકરી ્તટેનવા ઘરનસી બહવાર સુંદર 
િજાનવા ્તવાજાં પુષપો ચૂં્ટી રહી છટે. એટરઓ અનટે ્તટેનસી પસીઠ પર 
બટેઠટેલવા બવાળકો નટે જો્તવાં જ ્તટે ્તટેિનટે સસિ્ત આપટે છટે અનટે બૂિ 
પવા્ડટે છટે,  “એટરઓ…..”પછી જ્વા્ટે છટે, “આપ્ટે ્ૌએ ઓછવા 
િવાં ઓછંુ 1િસી્ટરનવાં અં્તરટે ઊભવા રહટેવું પ્ડશટે. હંુ આિ જ દરૂથિસી 
્તિનટે વહવાલ થિસી િળીશ.પ્ એ ્તો કહો ્તિટે બધવા અહીં શું કરો 
છો? “

“્તવારવા આિ કહટે્વાનસી ્વાથિટે જ િનટે ્તો જા્ટે ્તવારી જાદ ુનસી જપપસી 
િળી ગયવા નસી અનુભૂમ્ત થિઈ ગઈ,  ્વાશવા!” એટરઓ જ્વા્ટે છટે. 
“આપ્ટે કટે્સી ્ર્ રી્તટે બસીજા નટે એ દશવા્મ્સી શકીએ છીએ કટે 
આપ્નટે ્તટેિનસી સુરક્ષવાનસી ખરટેખર ખૂબ કવાળજી છટે.હંુ ઈચછંુ છંુ કટે 
િવારવા મિતો ્તવારવા ‘સુપર-પવા્ર’ મ્ષટે જા્ટે.”

“ િવારો સુપર-પવા્ર શું છટે, ભલવા?્વાશવા પૂછટે છટે. 

જયવારથિસી ્તવારવા કુ્ંુટબ િવાં કોઈ સબિવાર છટે, તયવારથિસી ્તવારવા દ્વારવા 
કોરોનવા ્વાઇર્નો ચટેપ કોઈ નટે ન લવાગટે ્તટે િવા્ટટે ્િજ્પૂ્્મક ્ું 
ઘરટે જ રહટે છટે .”એટરઓ ્વાશવા નટે ્તટેનવા સુપર-પવા્ર મ્ષટે જ્વા્ટે 
છટે. 

“હવા ્વાચચુ.િવારવા પપપવા કોરોનવા ્વાઇર્થિસી ્ંરિમિ્ત છટે અનટે જયવાં 
સુધસી ્તટેઓ ્ંપૂ્્મ સ્સથિ  નહીં  થિઈ જાય તયવાં સુધસી ્તટેઓ ્તટેિનવા 
ઓર્ડવા િવાં જ રહટેશટે”.્વાશવા જ્વા્ટે છટે. 



પ્ ્તટે એ્ટલુ ખરવાબ પ્ નથિસી.અિટે રિસીએ છીએ, ર્ોઈ 
કરીએ છીએ, બગસીચવાિવાં ્વાથિટે ્િય પ્વાર કરીએ છીએ અનટે 
્વાથિટે જિસીએ છીએ. ્ળી હંુ અનટે િવારો ભવાઈ નૃતય કરીએ 
છીએ અનટે ક્વારટેક જયવારટે િનટે શવાળવા બહુ યવાદ આ્ટે તયવારટે હંુ 
ભ્સી પ્ લઉં છંુ. શરૂ શરૂિવાં આિ ઘરટે રહટેવું બહુ અજૂગ્ું 
લવાગ્ું હ્ું પ્ હ્ટે ્તો આ ્વા્ ્વાિવાનય લવાગટે છટે!”

“આ બધું હિટેશવા એ્ટલું ્રળ નથિસી હો્ું, ્વાશવા” એટરઓ 
જ્વા્ટે છટે. “પ્ આ્વા કપરવા ્િયિવાં પ્ ખુશમિજાજ 
રહટે્વા નવા ઉપવાય શોધસી નટે ઘરનવા લોકો ્વાથિટે  ્ું  પ્ટેિપૂ્્મક  
્િજી નટે રહટે છટે ,અનટે આ જ ્તો એ ખૂબસી છટે જટે ્તનટે “નહરો 
“બનવા્ટે છટે !”

“શું  ક્વારટેય કુ્ંટબનવા ્ભયો ્વાથિટે નવાનો િો્ટો ઝઘ્ડો થિઈ જાય 
છટે? “્વાલટેિ પૂછટે છટે. 

“ક્વારટેક બોલ્વાનું થિઈ જાય છટે.”્વાશવા જ્વા્ટે છટે. “પ્ આ 
્િયટે આપ્ટે ્મ્શટેષ ધૈય્મ્વાન- ્િજદવાર બન્વાનું હોય છટે 
અનટે ્તર્ત જ બસીજા નસી િવાફી િવાગસી લટે્વાનસી હોય છટે.્તટે જ ્તો 
ખરો ‘સુપરપવા્ર‘છટે. કવાર્કટે આિ કર્વાથિસી ્તટે આપ્નટે અનટે 
બસીજા નટે હળ્વા ફૂલ કરી દટે છટે. ્ળી િનટે પ્ ક્વારટેક એકલવા 
રહટેવું ગિટે છટે. િનટે ગવાવું અનટે નૃતય કરવું  ગિટે છટે અનટે ક્વારટેક 
ક્વારટેક ્ળી મિતો નટે ફોન કરીનટે હંુ ્વા્ત પ્ કરી લઉં છંુ….”
“પ્ એટરઓ  એ્વા લોકો નું શું જટેઓ ઘરથિસી દરૂ છટે,અથિ્વા 
્તો જટેિનટે ઘર જ નથિસી? “ ્વારવા પૂછટે છટે. 

“આ બહુ િઝવાનો ્્વાલ પૂછ્ો, ્વારવા” 
એટરઓ જ્વા્ટે છટે. “ચવાલો આપ્ટે  જઈએ અનટે 
જા્સીએ.” 



અનટે આિ ્તટેઓ ્વાશવા નટે ‘આ્જો’કહીનટે ફરી એક ્ખ્ત 
આગળ જ્વા નસીકળટે છટે. જટે્વા ્તટેઓ દટરયવા થિસી ધટેરવાયટેલવા 
એ્વા ્ટવાપુ પર ઉ્તરટે છટે કટે ગરિ હ્વા ્તટેિનટે ધટેરી ્ળટે છટે. 



તયવાં ્તટેઓ સશસબર િવાં ઘ્વા બધવા લોકોનટે એકઠવા થિયટેલવા જૂ્ટે  
છટે .એક છોકરી ્તટેિનટે જોઈ નટે દરૂથિસી જ ્તટેિનટે હવાથિ હલવા્સીનટે 
આ્કવારટે છટે.. 

“હવાય એટરઓ!  ્તનટે ફરીનટે જોઈ નટે િનટે બહુ આનંદ થિયો. 
“્તટે ્વાદ પવા્ડી નટે જ્વા્ટે છટે કટે “અિટે લોકો એકબસીજા  ્ચચટે 
ઓછવા િવાં ઓછંુ 1િસી્ટરનું  અં્તર રવાખ્વાનો પ્યવા્ કરીએ 
છીએ, ્તો હંુ અહીં થિસી જ ્તવારી ્વાથિટે ્વા્ત કરીશ.પ્ એ 
પહટેલવાં િનટે ્તવારવા મિતો નટે િળ્વા નું ગિશટે. િવારંુ નવાિ લૈલવા છટે.”
“હવાય લૈલવા! હંુ ્વારવા છંુ અનટે આ છટે ્વાલટેિ.”્વારવા ્ળ્તો 
જ્વાબ આપટે છટે. “એવું લવાગસી રહું છટે કટે ્તિટે લોકો કોરોનવા 
્વાઇર્ થિસી ્તિવારી જા્તનટે સુરસક્ષ્ત રવાખ્વાનો પ્યતન કરી રહવા 
છો. આ સ્્વાય બસીજી શસી ્વા્ચટે્તસી ્તિટે રવાખો છો?”

લૈલવા જ્વા્ટે છટે, “અિટે લોકો અિવારવા હવાથિ ્વાબુ અનટે પવા્સી 
્્ડટે ધો્તવાં રહીએ છીએ.”

“શું ્તિટે ખવાં્સી અનટે છીંક પ્ િોં આ્ડટે કો્સી રવાખસીનટે ખવાઓ 
છો?”્વાલટેિ પૂછટે છટે. 

“શું ્ું  અિનટે બ્તવા્સીશ કટે ્તટે કઈ રી્તટે કર્વાનું?” લૈલવા પૂછટે છટે. 
્વાલટેિ ્તટેિનટે કરીનટે બ્તવા્ટે  છટે. 

“અિટે બધવા હહશિિ્ત રવાખસી નટે બહવાદરુ થિ્વાનો પ્યતન કરી રહવાં 
છટે,પ્ કટે્ટલસીક ્વા્તો િનટે ચચશિ્તવા કરવા્ટે છટે.”લૈલવા જ્વા્ટે છટે.”શું 
હંુ ્તિવારી ્વાથિટે ્તટેનવા મ્શટે ્વા્ત કરી શકંુ?”િરેં ્વાંભળ્ુ છટે કટે 
કટે્ટલવાક લોકો આ રી્તટે સબિવાર પ્ડી નટે મૃત્ુ પવાિટે છટે અનટે િનટે 
આ ્વા્તનો બહુ ્ડર લવાગટે છટે. શું એ ્વાચું છટે કટે લોકો કોરોનવા 
્વાઇર્ થિસી મૃત્ુ પવાિસી શકટે છટે?”



એટરઓ એક િો્ટો નન્વા્ો નવાખ્તવા  ્તટેનવા મ્શવાળકવાય શરીર ્વાથિટે નસીચટે બટે્ટે 
છટે .

“હવા,આ અ્ગિ્ું છટે પ્ હકીક્ત છટે કટે થિો્ડવાંક યોધધવાઓ મૃત્ુ પ્ પવાિટે 
છટે.”એટરઓ જ્વા્ટે છટે. 

“થિો્ડવાંક લોકો સબલકુલ જ સબિવાર નથિસી પ્ડ્તવાં પ્ કટે્ટલવાક લોકો ગંભસીરપ્ટે 
સબિવાર પ્ડટે છટે અનટે થિો્ડવાંક લોકો મૃત્ુ પ્ પવાિટે છટે. ્તટેથિસી કરીનટે જ આપ્ટે 
કવાળજી રવાખ્વાનસી છટે- ્મ્શટેષ વૃધધ લોકો  નસી અનટે બસીજા એ્વા લોકોનસી જટે 
બસીજા કોઈપ્ પ્કવારનસી સબિવારીઓ થિસી પસી્ડવાય છટે કવાર્કટે ્તટેિનવા ્ંરિમિ્ત 
થિ્વાનસી શક્્તવા ્ધવારટે છટે. ક્વારટેક જયવારટે આપ્નટે ્ડર લવાગટે કટે અસુરક્ષવા  
અનુભ્વાય ,્તટે્વા ્િયટે કોઈ  એ્સી સુરસક્ષ્ત જગયવા મ્ષટે િનિવાં મ્ચવારવું 
આપ્નટે રવાહ્તરુપ લવાગટે છટે. શું ્તિનટે િવારી ્વાથિટે આવું ્કવારવાતિક મ્ચવારવું 
ગિશટે?”

્તટેઓ બધવા ‘ હવા’ પવા્ડટે છટે અનટે આિ એટરઓ ્તટે બધવા બવાળકો નટે ્તટેિનસી 
આંખ બંધ કરીનટે આ્સી કોઈ જગયવા મ્ષટે કલપનવા કર્વાનું જ્વા્ટે છટે જયવાં 
્તટેઓ પો્તવાનટે સુરસક્ષ્ત અનુભ્સી શકટે. 

તયવારબવાદ એટરઓ ્ૌનટે જ્વા્ટે છટે  “એ્સી કોઈ યવાદ કટે ્િય પર ધયવાન 
કટેસનરિ્ત કરો જયવારટે ્તિટે સુરક્ષવા અનટે ્લવાિ્તસી અનુભ્સી હોય.”
અનટે તયવાર બવાદ ્તટે ્તટેિનટે પૂછટે છટે કટે ્તટેઓએ શું જો્ું- શું અનુભવ્ું અનટે 
કોઈ ખવા્ સુગંધ સૂંઘસી શક્વા?્તટે્ટે ્તટેિનટે એિ પ્ પૂછું કટે શું એ સુરસક્ષ્ત 
જગયવા િવાં ્તટેઓનટે કોઇનટે આિંત્ આપ્વા નું ગિશટે અનટે જો એિ હોય ્તો 
્તટેઓ  એ લોકોનસી ્વાથિટે કટે્વાં પ્કવાર નસી ્વા્તો કર્વાનું પ્ંદ કરશટે.

“જયવારટે પ્ ્તિનટે ઉદવા્સી કટે ્ડર લવાગટે તયવારટે ્તિટે આ સુરસક્ષ્ત જગયવા એ 
જઈ શકો છો. “એટરઓ ્તટેિનટે જ્વા્ટે છટે. 

“આ જ ્તો ્તિવારો સુપરપવા્ર છટે જટે ્તિટે ્તિવારવાં મિતો અનટે કુ્ંુટબ ્વાથિટે 
્હરેંચસી શકો છો.અનટે યવાદ રવાખજો  િનટે ્તિવારી ્ંભવાળ લટે્સી ગિટે છટે અનટે 
બસીજા ઘ્વા લોકોનટે પ્.! અનટે આ જ ્વા્ત ખરટેખર રવાહ્તરૂપ પ્ બનશટે.”



લૈલવા જ્વા્ટે છટે”આપ્ટે ્ૌ એકિટેક નસી ્ંભવાળ લઈ શકીએ ્તટેિ છીએ.”

“એકદિ ્વાચું,  લૈલવા.” એટરઓ જ્વા્ટે છટે. “આપ્ટે જયવાં પ્ હોઈએ, પરસપર નસી દટેખભવાળ રવાખસી શકીએ છીએ. શું ્તિનટે અિવારી ્વાથિટે છટેલલસી મુ્વાફરી િવાં 
જો્ડવાવું ગિશટે?”

લૈલવા એટરઓ અનટે ્તટેનવા ન્વા મિતો નસી ્વાથિટે પ્્વા્ કર્વાનું નક્ી કરટે છટે. ્વારવા આ જા્સી નટે ખૂબ ખુશ થિઈ ગઈ કવાર્ કટે એ જા્્તસી હ્તસી કટે આ્વા ક્ો્ટી નવા ્િયટે 
એકબસીજા નટે ્હવારો આપ્ો જરુરી બનટે છટે. ્તટેઓ શવાંમ્ત થિસી, બોલયવા ્ગર ઉ્ડ્વાનું શરૂ કરટે છટે અનટે લૈલવાનટે એ ્વા્તનસી ખવા્તરી છટે કટે ્તટેનવા મિતો ખરટેખર ્તટેનસી બહુ 
દરકવાર કરટે છટે  



તયવાં ્તો ધસીરટે ધસીરટે બરફવાચછવાટદ્ત પ્્મ્તો નજરટે પ્ડ્વા િવાં્ડટે 
છટે અનટે એટરઓ એક નવાનક્ડવાં ગવાિિવાં િવાં ઉ્તરવા્ કરટે છટે. 
કટે્ટલવાક બવાળકો એક સુંદર ઝર્વાં પવા્ટે રિસી રહવાં હોય 
છટે. ્તટેિવાંનો એક બવાળક આ લોકો નટે જોઈનટે ્વાથિટે પવા્ડટે છટે, 
“એટરઓ.”

“નિસ્તટે ટકિ.”એટરઓ અભભ્વાદન કરટે છટે. “જુઓ બધવા, 
હંુ ્તિનટે િવારવા એક એ્વા મિત નટે િળવા્્વા ઈચછંુ છંુ કટે જટે 
કોરોનવા ્વાઇર્ થિસી ્ંરિમિ્ત હ્તો પ્ હ્ટે ્તટેનસી ્તસબય્ત 
ઘ્સી ્વારી છટે.”

“એ અનુભ્ કટે્ો હ્તો?”્વાલટેિ પૂછટે છટે. 

“િનટે બહુ ખવાં્સી આ્્તસી હ્તસી અનટે ક્વારટેક ખૂબ ્તવાપ પ્ 
લવાગ્તો હ્તો.ઘ્સી્વાર િનટે  બહુ થિવાક લવાગ્તો અનટે ઘ્સી્વાર 
િનટે થિો્ડવાંક ટદ્્ો સુધસી રિવું પ્ ન ગિ્ું.” 

ટકિ બવાળકો નટે જ્વા્ટે છટે. “પ્ ્તટે દરમયવાન હંુ ખૂબ સૂઈ 
રહટે્તો અનટે આ ્િયટે િવારવા ્ગવા્હવાલવા િવારંુ ખૂબ ધયવાન 
રવાખ્તવાં.અિવારવા િવાં થિસી કટે્ટલવાક નવા િવા્તવા નપ્તવા, દવાદવા દવાદી કટે 
્્ડીલો નટે હૉસસપ્ટલ જવું પ્ડ્ું. તયવાં ન્્મ અનટે ્ડૉક્ટ્્મ બહુ 
જ દયવાળુ હ્તવા ્વાથિો્વાથિ અિવારવા ્િવાજ નવા લોકો પ્ 
બહુ િદદરૂપ બન્તવાં અનટે આિ થિો્ડવાંક જ ્પ્તવાહ િવાં અિટે 
ફરીથિસી ્વાજા થિઈ ગયવા.”  



્તટેિવાંનું બસીજંુ બવાળક કહટે છટે, “હંુ ટકિ નો મિત છંુ. ટકિ કોરોનવા ્વાઇર્ થિસી ્ંરિમિ્ત હ્તો કટે્ળ ્તટે 
કવાર્ો્ર અિટે અિવારી મિત્તવા છો્ડી નહીં. હંુ ્તટેનટે િળી નહો્તો શક્તો ્તટેિછ્તવાં પ્ ્તટેનસી કવાળજી લટે્વાનું 
અિટે સબલુકુલ અ્ટકવાવ્ું નહીં અનટે અિટે હ્ટે બહુ ખુશ છીએ કટે અિટે હ્ટે ફરીથિસી ્વાથિટે રિસી શકીએ છીએ.”

“મિતો ્તરીકટે ્ૌથિસી િહત્નું કવાિ ક્વારટેક આપ્ટે કરી શકીએ ્તો એ છટે—એકબસીજા નસી સુરક્ષવા.”એટરઓ 
જ્વા્ટે છટે, “પછી ભલટે નટે ્તટેિવા્ટટે કર્વા  િવા્ટટે  કદવાચ થિો્ડવા ્િય િવા્ટટે એકબસીજા થિસી દરૂ રહટેવું પ્ડ્ું હોય.”



“આપ્ટે ્ૌ આ ્સ્ ુઓ એકબસીજા િવા્ટટે ્તો કરી જ શકીએ. લૈલવા જ્વા્ટે છટે. 

“અનટે આિ જ એક ટદ્્, આપ્ટે ્ૌ ફરીનટે એકિટેક ્વાથિટે રિ્વા અનટે ્વાથિટે શવાળવાએ જ્વા શસક્તિવાન બનસી શકીશું.”્વાલટેિ જ્વા્ટે છટે. 

અનટે હ્ટે ઘરટે જ્વાનો ્િય થિઇ ગયો હ્તો અનટે ્વારવા નો ન્વાં મિતો નટે ‘આ્જો’ કહટે્વાનો ્િય આ્સી ગયો હ્તો. ્તટેઓ એ એકબસીજા નટે ્ચન આપ્ ું કટે ્તટેઓનું 
આ ્નહયવારંુ ્વાહ્ ્તટેઓ કદીયટે નહીં ભૂલટે.

થિો્ડવાં ્િય સુધસી હ્ટે નહીં િળી શકવાય એ મ્ચવાર િવાતથિસી ્વારવા ઉદવા્ થિઈ ગઈ, પ્ ટકિ નવા મિત એ ્તટેિનટે જટે જ્વાવ્ું હ્ું ્તટે યવાદ આ્્તવાં જ ્તટે ફરી સ્સથિ 
બનસી ગઇ----એકબસીજા નટે કટે્ળ ન િળી શક્વાનો અથિ્મ એ નથિસી કટે ્તિટે એકિટેક નટે ચવાહ્તવા નથિસી. 



એટરઓ જ્તવાં પહટેલવાં એ ્ૌ નટે ્તટેિનવા ઘરટે 
મૂકી જાય છટે અનટે ્વારવા પ્ ફરી પવાછી ્તટેનવા 
ઓર્ડવા િવાં સૂઈ જાય ્તટેનસી રવાહ જો્ટે છટે.
 
“શું આપ્ટે કવાલટે ફરી આવું કરી 
શકીએ?”્વારવા પૂછટે છટે. 

“નવા ્વારવા હ્ટે આ ્િય ્તવારટે ્તવારવા કુ્ંુટબ ્વાથિટે 
રહટે્વાનો છટે.” એટરઓ જ્વા્ટે છટે. “આપ્સી 
આ સુંદર ્વા્તવા્મ યવાદ રવાખજટે.્ું ઘરટે રહીનટે અનટે 
હવાથિ ધોઈ નટે સ્ચછ્તવા જાળ્સી નટે ્તવારવા નપ્ય 
લોકો નટે સુરસક્ષ્ત રવાખસી શકટે છટે. હંુ જરવાપ્ દરૂ 
નથિસી. જયવારટે પ્ ્ું પટેલસી સુરસક્ષ્ત જગયવા એ 
જાય તયવારટે હિટેશવા હંુ ્તવારી ્વાથિટે જ છંુ.”

“્ું િવારો “નહરો” છટે.”્તટે ધસીિટે થિસી કહટે છટે.

“્ું પ્ િવારી “નહરો” છટે,  ્વારવા. ્ું એ ્ૌ 
િવા્ટટે “નહરો” છટે જટે ્તનટે ચવાહટે છટે !”એટરઓ 
કહટે છટે. 



્વારવા હનશિરિવાિવાં ્રી પ્ડટે છટે અનટે જયવાંરટે બસીજા ટદ્્ટે 
્્વારટે ઊઠટે છટે તયવારટે ્તો એટરઓ એ મ્દવાય લઈ લસીધસી 
હોય છટે. ્તટેનસી યવાદ આ્્તવાં જ ્વારવા ્તટેનસી ્વાથિટે ્વા્ત 
કર્વા ્તટેનસી સુરસક્ષ્ત જગયવા એ જાય છટે.અનટે તયવાં ્વારવા 
એ બધું જ દોરટે છટે જટે ્તટેિ્ટે ્તટેિનવા ્વાહ્ દરમયવાન 
જો્ું હ્ું અનટે શસીખ્ું હ્ું. 

પછી ્વારવા ્તટેનવા આ બધવા મચતો લઈનટે આ ્િવાચવાર 
આપ્વા ્તટેનસી િવા પવા્ટે દો્ડી જાય છટે. 

“િવા આપ્ટે અનય ્ૌ લોકો નટે સુરસક્ષ્ત રવાખ્વા િવા્ટટે 
િદદરૂપ બનસી શકીએ છીએ.”્તટે જ્વા્ટે છટે.  “હંુ  
િવારવા ્વાહ્ દરમયવાન ઘ્વાં ્વાચવા “નહરો” નટે િળી, 
િવા!”

“ઓહ ્વારવા, ્ું ખરંુ કહટે છટે.”્તટેનસી િવા જ્વા્ટે છટે. 
“આ્વા ઘ્વા લોકો ખરવા અથિ્મિવાં “નહરો” છટે. જટે 
અનય લોકો નટે કોરોનવા ્વાઇર્ થિસી સુરસક્ષ્ત રવાખસી રહવાં 
છટે. જટેિકટે અદભુ્ત એ્વાં ્ડૉક્ટ્્મ અનટે ન્્મ.પ્ ્તટે િનટે 
ખરટેખર યવાદ અપવાવ્ું કટે આપ્ટે ્ૌ દરરોજ “નહરો” 
બનસી શકીએ છીએ. અનટે િવારી ્ૌથિસી િો્ટી “નહરો” ્તો 
્ું છટે.”


