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     �)�, નવસાર�મા ં મોટાબરના નાક� વષ�થી ટ�કડ� ગોળાની �ુકાન ચલાવતો એક અ�પ િશ"#ત 

માણસ અમારા ‘������!�"’મા ંવષ�થી ચચા%પ&ો 'ારા પોતા(ુ ંકલમ કૌવત દાખવી ર,ો છે. માર� સા0હ2ય 

સફરમા ંએમનો સહયોગ ક�વી ર�તે ર,ો છે તે વાત િવગતે જણા6ુ.ં મારા 78ુતકો 9;ૂર <થંર2ન =ેસમાથંી 

=ગટ થાય છે. 78ુતકની મ>ે?@ુ8ABટ =ેસમા ંમોક�યા પછ� 9;ૂરના મેનેજર (એવા અમારા લેખકિમ&) Eી 

રો0હતભાઈ શાહની ફ0રયાદ આવ:ે �����+�,, -.�/ �/�� ��01�� ��23���� �� ����3 4�
 0�. 6� 

���4� /, 7/�� ��8��� 6�9 �:
�� �/� �;��3 /�.’ તાજો દાખલો આ7ુ.ં હવે પછ�ના મારા બે નવા 

78ુતકો આવી ર,ા છે, તેમા ં‘<���� =���4�’મા ંએવી થોડ� ગરબડ થઈ હતી. તેને ફર�થી વાચંી મઠાર� 

0ર-રાઈટ કર�ને માર� =ેસન ેMકુ મોકલવાની હતી. બીN Mકુ ‘����� >&�6��’મા ંપણ એજ ગરબડો ર�પીટ 

થઈ હતી. 78ુતક =ેસમા ં ય તે OવૂP એ તમામ Qલૂો �ૂર કર�ને મેટર "બલRુલ કોSપેTટ બનાવીન ે

મોકલવા(ુ ંહU.ુ પણ થોડા જ પાના વાVંયા તો Wયાલ આXયો ક� ઘણા ફકરાઓ પાછળના પાનાઓમા ંર�પીટ 

થતા હતા. 

      દો8તો, એ6ુ ંએટલા માટ� થU ુ ંહU ુ ંક� ઈ>ટરનેટ સ0હત છાપા સામાિયકોમા ંમાર� Rુલ પાચં કોલમો ચાલ ે

છે. મારા લખેો મઠારવા માટ� માર� વારંવાર વાચંવા પડતા,ં તથેી બ[ુ ં મેટર લગભગ ગોખાઈ ગ?ુ ં હોય. 

એથી વાચંતીવેળા મન ે વારંવાર એવી શકંા જતી ક� આ તો કદાચ લખાઈ ગ?ુ ં છે. એટલે માર� ફર� ફર� 

પાછળના પાના ઉથલાવીન ે ચેક કર6ુ ં પડU ુ.ં એમા ં ]બૂ સમય બગડતો. ^ત ે એક ઉપાય જડ_ો. મન ે

સમ?ુ ંક� `મને માટ� માaંુ લખાણ b�શ હોય (મતલબ `ઓ પહ�લીવાર વાચંતા હોય) તેઓ આ બધા ંલેખો 

વાચં ેતો તેમને આસાનીથી Wયાલ આવી શક� ક� આ લખાણ તો આગળ આવી ગ?ુ ંછે. અને એવી ચકાસણી 

કરવા માટ� મd 9ણુવતં જોષીને પસદં કયા%. (માર� શોપeગ માટ� મોટાબરમા ંજવા(ુ ંબનUુ ં2યાર� ઘણીવાર 

એમની સાથે મારા લખેો ^ગે ચચા% થતી. એથી એમન ેઆ કામ સfપી શકાય એવો સબંધં હતો) અન ેએમણ ે

7aંુૂ અઠવા0ડ?ુ ંલઈ મd સfપgેુ ંકામ ]બૂ hુદંર ર�ત ેકર� આB?ુ.ં (એમની ચીવટાઈ iુઓ.. ` ફકરો આગળ 

આવી ગયો હોય અને પાછળ 0રપીટ થતો હોય તે ફકરા આગળ એમણે પે>સીલથી નfધ લખી હોય ક� આ 

ફકરો આગળના ફલાણા પાના પર આવી ગયો છે. અને પાછળના ફકરા પર પણ ત ે ^ગેની નfધ લખી 

હોય) આમ એમણ ેખા8સો સમય લઈન ેએ કામ સતંોષકારક ર�તે પતાવી આB?ુ.ં મારો સમય બVયો અન ે

કામ ઝડપથી આટોપી શકા?ુ.ં એક 0દવસ એમની �ુકાન પર થોkુ ંવ[ ુબેસવા(ુ ંબ>?ુ.ં તમેા ંએમણ ેએમના 

Nવનની એક l�જડ� જણાવી તે સાભંળ� mુ ંથરથર� ગયો.  
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       કોઈને પણ �ુ:ખ થઈ શક� એવી વાત છે. mુ ંnપૂચાપ િવચાર� ર,ો. એમણે ક�પના નહe કર� હોય ક�  

` oી જોડ� mુ ં લpનસબંધંથી બધંાઈ રહયો q ં તેન ે ભિવrયમા ં માર� રોજ ડાયા"લસીસની ખચા%ળ સારવાર 

આપીન ે Nવાડવી પડશ.ે એમની આિથsક t8થિત ઘણી નબળ� છે. નવસાર�મા ં મોટા બરના નાક� એક 

પરnરુણ ચીજ વ8Uઓુની નાની એક �ુકાન છે. સજંોગોમા ંએ Nવનનો કપરો સઘંષ% કર�ને પ2નીને Nવાડ� 

ર,ા છે. એઓ કહ� છે:  

                                            
                (નવસાર�મા ંમોટા બરને નાક� પરnરુણ વ8Uઓુની �ુકાન ચલાવતા Eી 9ણુવતં જોશી) 

     ‘આ` દાનદાતાઓ ક� રહ�મ0દલ િમ&ોની મદદથી mુ ં માર� પ2નીના vાસ ચાg ુ રાખી શwો q.ં mુ ં

ણતો નથી ક� wા ંhધુી mુ ંએને Nવાડ� શક�શ..?? માર� સતંાનો નથી અન ેકોઈ િમલકત પણ નથી. એ 

t8થિતમા ંમાર� Nવન(ુ ંમહાભારત એકલે હાથે લડ6ુ ંપડ� છે. મd ભગવાનન ેકદ� જોયો નથી પણ `ઓ મન ે

આ �ુ:ખમા ં આિથsક મદદ કર� છે, તેઓ જ માર� માટ� સાચા ભગવાન છે. @�� +������ . &!�A /���� 7�� 

���������� !���B C��4� ���� /D��  E�!’ 
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