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'સર્જન' માત્ર માઈક્રોફિક્ર્ન વાતાષસ્વરૂપ માટેન ું માશસક ઈસામશયક છે એ દર માસ પ્રર્ટ થર્ે.



નવોફદત રચનાકારોને અહીં હાફદિ ક આવકાર છે . લેખકશમત્રો
અમારા ઈ-મેલ સરનામે કૃશતઓ પ્રકાર્નાથે મોકલી ર્કે છે .

અંક ૫

જૂન ૨૦૧૭

વર્ષ ૧

માર્ષદર્ષક – નીલમ દોર્ી



કે ઓનલાઈન પ્રકાશર્ત કૃશતઓ ન મોકલવી.


સર્જન સામશયક અને વોટ્સએપ ગ ૃપ સાથે સંકળાયેલા
તમામ સભ્યો સ્વેચ્છાએ માનદ સેવા આપે છે , એ

સંપાદક – રાજુ લ ભાનુર્ાલી
સહ સંપાદક – ધવલ સોની, જીજ્ઞેર્ કાનાબાર

મહત્તમ ૩૦૦ ર્બ્દમયાષદામાં કૃશત મોકલવી, અન્યત્ર શપ્રન્ટ

અનુસધ
ં ાને પ્રકાશર્ત કૃશત માટે પણ પુરસ્કારનું ધોરણ રાખયું
નથી જેની નોંધ લેવી.


કૃશત વિષમાં શ્ર ુશત િોન્ટમાં ટાઈપ કરીને મોકલવી, સાથે ઈ-

સંપાદન સહાય – મીરા જોર્ી

મેલમાં નામ, િોટો, સંપકષ સરનામું તથા િોન નંબર અચ ૂક

તંત્રી – જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂ

સ્વીકારાર્ે, તેના શનણષય, પ્રકાર્નમાં શવલંબ થર્ે. પોસ્ટ કે

ગ્રાફિક્સ, સોશર્યલ મીફિયા - ધવલ સોની,

લખવા. હાથે લખાયેલી, સ્કેન કરાયેલી વાતાષઓ પણ
કૂરીયર દ્વારા રચનાઓ સ્વીકારાતી નથી.


પર સબ્જેક્ટમાં For Sarjan Micro fiction

હાફદિ ક પંિયા

magazine લખીને મોકલવી, મહત્તમ પંદર ફદવસની
મયાષદામાં આપને કૃશતના સ્વીકાર-અસ્વીકાર શવર્ેની

'સર્જન' વ્યવસ્થાપકો – સંજય ગુદ
ં લાવકર, શમત્તલ પટેલ
પ્રકાર્ક – પ્રશતભા ભટ્ટ અધ્યારૂ

ઈ-મેલ દ્વારા માઈક્રોફિક્ર્ન વાતાષ sarjanmfc@gmail.com

માફહતી વળતા ઈ-મેલ દ્વારા મળર્ે.


સર્જનમાં પ્રશસદ્ધ થતા લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની
છે , અહીં પ્રકાશર્ત રચનાઓ, અભભપ્રાયો સાથે સંપાદક મંિળ

પ્રકાર્ન

સંમત હોય એ જરૂરી નથી.


માઈક્રોફિક્ર્નમાં વાક્યરચના, જોિણી વર્ેરેની ભ ૂલો
ચકાસીને મોકલવી. એ માટે સાથષ જોિણીકોર્ કે નાનો કોર્
અથવા ગુજરાતીલેક્ક્સકોનનું સ્પેલચેકર અથવા

એ-૪૬, સાંઈનર્ર સોસાયટી,

શવર્ાલભાઈ મોણપરાનું સરસ સ્પેલચેકર ઉપયોર્માં લઈ

ખોિીયાર નર્ર પાછળ,
ન્ય ૂ વી આઈ પી રોિ, વિોદરા ૨૨
િોન - ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮
વેબ – http://aksharnaad.com

ર્કાય છે .


વાચકશમત્રો પોતાના પ્રશતભાવો અમારા ઈ-મેલ સરનામે
sarjanmfc@gmail.com મોકલી ર્કે છે . નોંધપાત્ર
પ્રશતભાવો સામશયકમાં પ્રશસદ્ધ કરવામાં આવર્ે.
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ુ લી
સાંપ દકીય – ર જુલ ભ નશ
માઈક્રોફિક્ર્ન શવર્ે થોડુક
ં …
'એ પોતાના કુટુંબનું પેટ ભરવા દરરોજ ચીમનીમાંથી લાકિા ચોરતો. ધીમે ધીમે એને કોલસાએ દજાિવાનું બંધ
કયુ.ું પરં ત ુ, માંહ્યલાએ નફહ!'
આ માઈક્રોફિક્ર્ન લર્ભર્ બે એક વર્ષ પહેલા વૉટ્સ ઍપ પર વાંચેલી. મ ૂળે અંગ્રેજીમાં લખાયેલી આ ટચુકિી
વાતાષ વાંચીને એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જવાયેલ.ું દુભાષગ્યવર્ લેખકનું નામ ભ ૂલાઈ ર્યું છે પણ આ થોિાક ર્બ્દોની
પાછળ છુપાયેલી એક આખેઆખી નવલકથા જેટલી વ્યથા હજુ આજ સુધી ફદલોફદમાર્ પર હાવી છે !
માઈક્રોફિક્ર્ન લખવી એટલે વીજળીને ચમકારે મોતીિાં પરોવવા જેવું અઘરંુ કામ. હા, ગુજરાતી સાફહત્ય માટે આ
વાતાષ પ્રકાર તદ્દન નવો છે . બહારથી આવેલો છે . આપણા પુરાણોમાં મોટાભાર્ના બધા જ પ્રકારના સાફહત્ય છે
પણ માઈક્રોફિક્ર્ન નથી. પરં ત ુ એ વાત પણ એટલી જ સાચી કે આપણે ત્યાં ઘણાં વર્ોથી લઘુકથાને સ્વીકૃશત
મળી ચ ૂકીછે . આ લઘુકથાને માઈક્રોફિક્ર્નની માશસયાઈ બહેન ર્ણી ર્કાય.
શમત્રો, શું છે આ માઈક્રોફિક્ર્ન? આ પણ વાતાષનો જ એક પ્રકાર છે . બીજા વાતાષ પ્રકારોમાં જેમ એક ર્રુઆત,
મધ્ય અને અંત હોવા જોઈએ એ પ ૂવષર્રત છે એ જ ર્રત માઈક્રોફિક્ર્નને પણ લાગુ પિે છે . પણ તે છતાં એ
સહુથી ખાસ્સો અલર્ પિે છે . જો નવલકથાને આખેઆખા સ ૂરજ સાથે સરખાવીએ તો માઈક્રોફિક્ર્નને એક
સ ૂયષફકરણ સાથે સરખાવી ર્કાય. એક લેખક તરીકે આપણી માટે મહત્વની વાત એ કે સ ૂરજનું દરે કે દરે ક ફકરણ એ
સુરજ પોતે જ છે વાતને સમજવી. એ સ ૂરજનું પ્રશતશનશધત્વ કરે છે , એનામાં એ દરે ક ગુણધમષ છે કે જે સ ૂરજમાં છે .
દરે ક ફકરણ એક આખા સ ૂરજ જેટલો જ સમ ૃદ્ધ છે ! માઈક્રોફિક્ર્ન પણ એ સ ૂયષફકરણની જેમ એટલી સમ ૃદ્ધ હોવી ઘટે
કે એમાં સમગ્ર નવલકથા સમાયેલી હોય. માઈક્રોફિક્ર્ન ઈઝ નોટ પાટષ ઓિ અ લાર્જર સ્ટોરી બટ હાટષ ઓિ સ્ટોરી.
ગુજરાતી ભાર્ામાં માઈક્રોફિક્ર્નને સ્થાશપત કરવા, પ્રચભલત કરવા, લોકભોગ્ય વાતાષ પ્રકાર બનાવવા માટે શ્રી
જીજ્ઞેશ અધ્યારૂના નેત ૃત્વ હેઠળ 'સર્જન' પફરવારે કમર કસી છે . હાઇકુ, સોનેટ અને ર્ઝલ જેવા સાફહત્ય પ્રકારો જે
એક સમયે 'આયાતી' ર્ણાતા આજે સાવ પોતીકા બની ર્યા છે , ગુજરાતી પ્રજાનો સ્નેહ ખોબલે ખોબલે પામયાં છે .
અને એ ફદવસ હવે દૂ ર નથી જ્યારે માઈક્રોફિક્ર્ન પણ ગુજરાતી સાફહત્યનું એક મહત્વનું અને અભભન્ન અંર્ બની
જર્ે. અને એ વાતમાં બે મત નથી કે ત્યારે 'સર્જન'નું નામ માનભેર અને યોર્દાનની નોંધ ર્વષભેર લેવાર્ે.
અત્યારે જ્યારે માઈક્રોફિક્ર્ન ગુજરાતી સાફહત્યમાં ધીમે ધીમે પોતાનું સ્થાન જમાવી રહી છે ત્યારે ગુજરાતીની
બીજી ભભર્ની ભાર્ાઓમાં માઈક્રોફિક્ર્ન ક્યાં છે ? છે કે નહી? બીજા સાફહત્યપ્રકારો સિળતાપ ૂવષક ખેિતા સર્જકોને
આ પ્રકારમાં રસ પિે છે કે નફહ? પિે છે તો કે ટલો? સર્જને એ જાણવાનો પ્રયત્ન કયો.
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આ શનશમત્તે અમે સંપકષ સાધ્યો ઉદુષ સાફહત્યકાર જનાબ સલામ બીન રઝાક
સાહેબનો. સલામભાઈ ઉદુષ ભાર્ાના લોકશપ્રય વાતાષકાર છે . ઉદુષ ભાર્ામાં એમના
બે સંગ્રહો પ્રર્ટ થયા છે .૧) નંર્ી દોપહરકા શસપાહી. અને ૨) મોઆબ્દીલ.
આ રહ્યા એમની સાથે થયેલ સંવાદના અંર્ો.

રાજુલઃ ઉદુષ ભાર્ામાં વાતાષનો આ પ્રકાર કે ટલો જૂનો છે ?
સલામભાઈઃ જ્યાં સુધી સંજ્ઞાનો સવાલ છે એ યુરોપની દે ન છે , પરં ત ુ ઉદુષમાં
અિસાન્ચાના નામથી આ પ્રકાર પહેલેથી પ્રચભલત છે . એમ તો થોડુંક પાછળ
જઈએ તો ઇસપની લઘુકથાઓમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક માઈક્રોફિક્ર્નની છાંટ દે ખાઈ જાય છે . ઉદુષમાં સઆદત હસન
મન્ટોએ આ વાતાષ પ્રકારને સિળતાપ ૂવષક ખેિીને ઉદુષ-ફહિંદી સાફહત્યમાં નોંધનીય બનાવ્યુ.ં એ વાતાષ ઓ મુખયત્વે
ભાર્લાના સમયે થયેલા સાંપ્રદાશયક દં ર્ાના પફરવેર્માં લખાયેલી છે . ત્યાર બાદ તો આ પ્રકારને જોર્ીન્ર પૌલ,
રતન સીંઘ જેવા લેખકોએ આર્ળ વધાયો અને હવે તો લખવા બેસીએ તો એક લાંબી સુચી મળી રહે એમ છે .

રાજુલઃ નોમષલ વાતાષ પ્રકારના પ્રમાણમાં આ પ્રકાર ખ ૂબ ઓછો ખેિાયો છે અથવા ખેિાય છે ... લેખકોની આ
ઉદાસીનતાનું કારણ શું હોઈ ર્કે?
સલામભાઈઃ માઈક્રોફિક્ર્ન આ તેજ રફ્તારવાળા જમાનાની પેદાર્ છે . મર્ીની જમાનામાં માણસ પણ મર્ીની
સ્વભાવનો બની રહ્યો છે . એને બધુજ
ં ઝટપટ અને ઇન્સટન્ટ સ્વરૂપમાં જોઈએ છે . એની પાસે કાં તો સમય જ હોતો
નથી અને કાં તો એ આપવા માંર્તો નથી! માઈક્રોફિક્ર્ન ચાલતાિરતાં, બસમાં, ટ્રે નમાં, એક સીર્ારે ટ પીતાં
પીતાં કે પછી કફટિંર્ પીતાંપીતાં પણ વાંચી ર્કાય છે . એટલે આજકાલ પ્રચભલત થઈ રહ્યો છે . ઘણાખરાં, ખાસ
કરીને જૂના લેખકોને આ ટચુકિો પ્રકાર જેમાં સંવેદનાનું સટીક સ્વરૂપ આલેખવું પિે છે બહુ આકર્ષક લાર્તો નથી.
કદાચ એટલે જ એના તરિ ઉદાસીન વલણ અપનાવાય છે . આજે સોશર્યલ શમિીયાના પ્રતાપે માઈક્રોફિક્ર્નન
નામ પર ટુચકા લખવાવાળા 'વાતાષકારો' તો બીલાિીના ટોપની જેમ ઉર્ી નીકળ્યા છે . પરં ત ુ એ વાત તો ફદવા
જેવી સ્પષ્ટ છે કે સારંુ ફિક્ર્ન લખી ર્કતો વાતાષકાર જ સારી માઈક્રોફિક્ર્ન લખી ર્કર્ે.

રાજુલઃ આપે આજ સુધી કેટલી માઈક્રોફિક્ર્ન લખી છે ?
સલામભાઈઃ મેં આજ સુધી માઈક્રોફિક્ર્ન સંજ્ઞા હેઠળ કોઈ વાતાષ લખી નથી, એમ શવચાયુું નથી કે હુ ં માઈક્રોફિક્ર્ન
લખી રહ્યો છું. પણ અલબત્ત મેં કે ટલીક 'લઘુકથા'ઓ લખી છે કે જે માઇક્રોફિર્નના ચોખઠામાં િીટ બેસી જાય છે .
આ તબક્કે સલામભાઈએ પોતાની એક વાતાષ સંભળાવી. જેને એમણે લઘુકથાનો પ્રકાર ર્ણાવ્યો પણ
માઈક્રોફિક્ર્નની પ્રચભલત વ્યખયા પ્રમાણે આપણે એને માઈક્રોફિક્ર્ન માનવી જ પિે. વાતાષ જોઈએ.
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વોહ ખાના ખા રહા થા. ઉસકે સામને કે લે કે પત્તલમેં ભાત થા. શસિષ ભાત.
મૈંને પ ૂછા,"ત ુમ રોઝાના યહી ખાના ખાતે હો?"
ઉસને જવાબ દીયા,"હાં."
મૈને પ ૂછા,"મર્ર ત ુમ શસિષ રૂખા ભાત ખાકર ફદનભર રીક્ષા કૈ સે ખીંચ લેતે હો?"
ઉસને ઉત્તર દીયા,"મૈં કહાં ખીંચતા હુ!ં ફરક્ષા તો ભ ૂખ ખીંચતી હૈ !"
એમણે કહ્ું કે 'કહાની પ ૂણષ હોને કે બાદ કુછ દે ર કે ભલયે મૈં પથ્થર હો ર્યા થા! માઈક્રોફિક્ર્ન ઐસી હો કે ઉસે

પઢને કે બાદ કુછ દે ર તક પઢનેવાલા સોચને પર મજબ ૂર હો જાયે!'
કે ટલી સાચી વાત! આર્ળ એમણે કહ્ું કે આવી અમુક વાતાષઓ લખયા પછી સમજ નથી પિી કે આ આવ્યું કે વી
રીતે? 'કહાની મૈને નહી લીખી, કહાનીને અપનેઆપ ખુદકો લીખવા ભલયા…'
વાતાષ માત્ર લખવા ખાતર ક્યારે ય ન લખવી. પોતાને લેખક સાભબત કરવા પણ ક્યારે ય ન લખવી. અને લખવાનો
'ર્ોખ' છે એ બહાના હેઠળ તો ક્યારે ય ન લખવી.છે લ્લે એમણે દરે ક લેખકને યાદ રાખવા જેવી વાત કહી જે એમના
જ ર્બ્દોમાં ટાંકુ છું."જબ તક ફદલસે નહી લીખી જાતી 'કહાની' લીખી હી નફહ જાયેર્ી. જો અચ્છી કહાની લીખ

પાયેર્ા, વહી અચ્છી માઈક્રોફિક્ર્ન ભી લીખ પાયેર્ા."
આવો જ એક સંવાદ ફદલ્હીના વ્યવસાયે પત્રકાર અને કશવ શ્રી લોકશમત્ર
ર્ૌતમ સાથે થયો. લોકશમત્રજી મ ૂળે કશવ જીવ. લખે માત્ર કશવતા એમાંય
અછાંદસ અને લઘુકવ્યો વધુ. પણ વાતાષ વાંચવાના ર્ઝબના ર્ોખીન.
માઈક્રોફિક્ર્ન એમને ર્મતો પ્રકાર એટલે એમને આ શવર્ે સંવાદ સાધવો
ર્મયો. એમના પ્રકાશર્ત કાવ્ય સંગ્રહનું નામ છે 'મૈં અપને સાથ બહુત કુછ

લેકર જાઉંર્ા…'

રાજુલઃ લઘુકાવ્ય અને માઈક્રોફિક્ર્ન વચ્ચે તમે શું સમાનતાઓ જુઓ છો?
લોકશમત્રજીઃ બન્ને વચ્ચે ઘણી સમાનતા છે . કારણ બન્ને ખ ૂબ જ ઓછા ર્બ્દોમાં
પોતાની વાત કહેવા માટે કથાત્મક પ્રશતકોનો આર્રો લે છે . એક લઘુકાવ્ય ત્યારે જ પ્રભાવર્ાળી બને છે જ્યારે
એને વાંચ્યા પછી તમારા મનમાં એનો પ્રભાવ એક આખી વાતાષના સ્વરૂપમાં આકાર લે.

રાજુલઃ નોમષલના મુકાબલે આ પ્રકાર ઓછો કે મ ખેિાય છે ? આ ઉદાસીનતાનું કારણ?
લોકશમત્રજીઃ ઓછો? મને તો એવું બીલકુલ નથી લાર્ત.ું મને તો લાર્ે છે કે આજની તારીખે આ પ્રકાર બહુ
લોકશપ્રય થઈ રહ્યો છે . આજની જીવન ર્ૈલીના ફહસાબે લઘુ વધુ િાયદે મદ
ં સાભબત થઈ રહ્યો છે કારણકે લોકોના
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જીવનમાં રફ્તાર ખ ૂબ છે . આજના સમયમાં લોકો પાસે કામ વધુ અને સમય ઓછો હોય છે . જ્યારે થોિાક વર્ો
અર્ાઉ એવું નહોત.ું સમય પસાર કરવા પુસ્તકો વંચાતા. લોકો માટે ફરલેક્સ થવાનો, મનોરં જનનો એકમાત્ર ઉપાય
વાંચન હત.ું ત્યારે લઘુ માટે અનુકુળ માહૌલ નહોતો, જ્યારે આજે બ ૃહદ્દ માટે નથી! માઇક્રોફિર્નનું ભશવષ્ય
ઉજ્જવળ છે !
કશવ લોકશમત્ર ર્ૌતમનું એક લઘુકાવ્ય ર્ેર કરંુ છું. મને તો આ કાવ્યમાં માઈક્રોફિક્ર્નની છાંટ દે ખાઈ. તમને શું
લાર્ે છે ?

हुकूमत का भग
ू ोल
सिपहिालारों की चापलूिी में वे भूल गए
अपनी ही हुकूमत का भूगोल

ताकत के नशे में उन्हें याद नहीीं रहीीं
अपने ही ननजाम की िरहदें
वे भल
ू गए कक ताजीरात हहन्द की धाराएीं

उछलती मचलती िमुद्री लहरों में लागू नहीीं होतीीं
वे भूल गए ज्वार-भाटा रोकने के सलए हुकूमत
धारा १४४ नहीीं लगा िकती
- લોકશમત્ર ર્ૌતમ
જો આમાં નજીવો િેરિાર કરાય તો એને માઈક્રોફિક્ર્નમાં ન ઢાળી ર્કાય?
તા.ક.
એક શમત્ર માઈક્રોફિક્ર્નને ‘માઈક્રોફિક્ર્ન’ ન કહેતા કાયમ 'ચુસ્કી કથા' કહે. કફટિંર્ ચાય પ ૂરી થાય એ પહેલા
વંચાઈ જતી કથા એટલે ચુસ્કી કથા! અને એકવાર નેટ પર િરતાં ક્યાંક કોઈ એક જગ્યાએ માઈક્રોફિક્ર્ન માટે
'લઘુભલકા' ર્બ્દ વાંચેલો. આ બે ર્બ્દ મને તો ખ ૂબ ર્મયા. બની ર્કે કે ભશવષ્યમાં ગુજરાતી માઈક્રોફિક્ર્ન આવી
જ કોઈ સંજ્ઞા દ્વારા ઓળખાતી થઈ જાય!
~ ર જુલ ભ નુશ લી (સર્જિ ટીમ વતી)
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ુ ડુાં તોિ િ” – ગોપ લ ખેત ણી
મ ઈક્રોફિક્શિ “ટચક
સિસિાટ દોિતી જજિંદર્ીને પણ ક્યારે ક એક નાનકિો બ્રેક જોઈએ. સામાન્ય રીતે આવા બ્રેકમાં આપણને કશુક
ં એવું
મેળવવાની મથામણ રહેતી હોય જેનાથી મન અને ફદમાર્ને તેમનો જોઈતો ખોરાક મળી રહે અને તેથી જ
આજકાલ આ 'મનોફદમાર્'ને બ્રેક-િાસ્ટમાં આપી ર્કાય એવી એક નવી વાનર્ી અક્સ્તત્વમાં આવી છે જેનું નામ છે
માઈક્રોફિક્ર્ન. બે-ચાર શમશનટના ટૂંકા સમયર્ાળામાં ર્મે ત્યાં ઉભા રહીને , ઝટપટ આરોર્ાઈ જતી આ વાનર્ી છે
છ ર્બ્દોથી સાતસો પચાસ ર્બ્દો સુધી માઈક્રોફિક્ર્ન વાતાષઓ. આ માઈક્રોફિક્ર્ન વાતાષઓ પોતાની 'અવનવી
ફિશર્ઝ'નો આસ્વાદ તેમનાં રશસકજનોને કરાવે છે .

સ્ટ્રાઈિર તેની કોન્વેન્ટ ર્ાળાના બીજા ખીલ ધરાવતા, દાંતોને સરખા કરવાવાળી ફરિંર્ પહેરેલા અને ઓછી
ઉંચાઈવાળા છોકરાંઓ કરતાં ઉંચો, સ્નાયુબદ્ધ અને સોહામણો હતો; તેણે આ ઉનાળે અશધકાર જમાવ્યો
સુઝાનના હ્રદય પર, તે રાતે તેના ર્રીર પર અને વર્ો સુધી તેના મન પર..
~ માફટિન િોિ
શું શવચારે ચિયા? મનમાં કોઈ ફિલ્મ ચાલી? કે કોઈ ઘટના યાદ આવી? જો આવું અનુભવ્યું હોય તો સાહેબ આ છે
માઈક્રોફિકર્નનો કમાલ! િક્ત ચાલીસ ર્બ્દોમાં અહીં લેખકે નાશયકાના નાયક પ્રત્યેની વર્ોની લાર્ણી, નાયક
પ્રત્યેન ું તરુણ વયનું ર્ારીફરક આકર્ષણ સહેજે ર્બ્દસ્થ કયુ.ું એક વાતાષ તો કહી જ, ઉપરાંત વાતાષના છે િા પણ
ખુલ્લા રાખયા જેથી વાચક વાતાષને આર્ળ ધપાવી ર્કે .

નવવધ ૂએ
દીપ હોલવ્યો, રાત
રૂપની વેલ.
ઓહો! તમે તો બોલી ઉઠયાં કે આ તો સ્નેહરક્મમનું હાઈકુ! વાહ ક્યા બાત! હાઈકુઓ તમને જેમ પદ્યમોજ કરાવે છે
તેવી જ રીતે માઈક્રોફિક્ર્ન તમને ર્દ્યમોજ કરાવે છે . માઈક્રોફિકર્ન ઘટના નથી, વ્યંર્ નથી કે ટુચકાં નથી.
માઈક્રોફિક્ર્ન એ ર્ોટષ ફિલ્મ છે . તે એટલી જ અસરકારક, લાર્ણીથી તરબતર અને તમને િરાવનાર કે
ુ ીઝ બે-ત્રણ શમશનટ્સથી લઈને વીસ-ત્રીસ
હસાવનાર હોય છે જેટલી ટુંકી વાતાષ અને નવભલકા. જેમ ર્ોટષ મવ
શમશનટ્સ અવધીની હોય તેવ ું જ માઈક્રોફિક્ર્ન વાતાષઓમાં પણ જોવા મળે . રચશયતા તમને ર્બ્દબુદોમાં
ં
તેમની
ઈચ્છા અનુસાર પલાળે . કોઈ છ ર્બ્દોમાં તમને રે લમછે લ કરાવે તો કોઈ બસ્સો ર્બ્દોથી ભીંજવી દે !

'તેણે પેલી પર ગુલાબની પાંદિીઓ વરસાવી પણ એ ન પ ૂછ્ું કદીય કે પેલીને ક્યા ફૂલ પસંદ છે !'
- આર. ર્ેટવુિ
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જુઓ આ એક વાક્યનો કમાલ! િક્ત સત્તર ર્બ્દોમાં તમારા મનમાં એક આખી વાતાષ ગથ
ં ૂ ાઈ ર્ઈને! અહીં નાયક
આશધપત્ય જમાવનાર હોઈ ર્કે , નાશયકા ર્ભરંુ હોઈ ર્કે અથવા તો એકતરિી પ્રેમ બની ર્કે. બની ર્કે કે પ્રણય
શત્રકોણ પણ હોય. કે ટકેટલી સંભાવનાઓ આ માઈકોફિકર્ન જન્માવે છે !

‘કામ પર જતાં આજે હુ ં શ્રીમાન ક્સ્મથને યાદ કરી રહ્યો હતો, મારા શવજ્ઞાન શર્ક્ષક, કે જેમણે મને નાપાસ
કયો હતોં કારણકે હુ ં તેમની દીકરીને પ્રેમ કરી રહ્યો હતો. એ નાપાસ થવાને કારણે હુ ં એમઆઇટીના જઈ
ર્ક્યો. પણ આખરે મેં શવજ્ઞાનની ફિગ્રી પ્રાપ્ત કરી, ત્રણ અલર્ યુશનવસીટીઓમાંથી. જેમાંથી એક પણ
એમ.આઇ.ટીની નહોતી.

હવે હુ ં એક સ્ટ્રક્ચરલ ઇજનેર છું અને શનફરક્ષણ કરં ુ છું સેફ્ટી ક્રે ર્ ટેસ્ટ્નો કે જેમાં દરે ક જાતના મોિેલને
ર્ીલોલ

વિે કોંક્રીટ ફદવાલ પર અથિાવવામાં આવે છે . આ ત ૂટી ર્યેલ વાહનોમાં સમાશવષ્ટ હોય છે

ફકિંમતી નકલી પુતળાઓ અને ચારથી છ માનવ મ ૃતદે હો!
અકસ્માતે, આજે શ્રીમાન ક્સ્મથનો દે હ એસયુવીના પૈિાની પાછળ બાંધેલો હતો.
- જોહાન્ન લક્સ
કે વી અિલાત ૂન છે આ નવ્વાણું ર્બ્દોની માઈક્રોફિકર્ન! શું નાયકે શ્રીમાન ક્સ્મથને અવ્વલ મંભઝલ પર પહોંચાિયા
હર્ે? પહોંચાિયા હર્ેતો કે મ? પ્રેશમકાને પામવા માટે કે બદલો લેવા માટે ? કે ખરે ખર આ એક અકસ્માત જ હર્ે?
શું નાયક ખુર્ થયો હર્ે તેના શર્ક્ષકને સેિટી ટેસ્ટ માટે બંધાયેલા જોઈને? માનવ મનના શવચારોને રજુ કરતી આ
અદ્દભુત માઈક્રોફિકર્ન છે . માઈક્રોફિક્ર્નને એટલે જ તો હુ ં ટચુકડું તોિાન કહુ ં છું. થોિા ર્બ્દો સાથે એ તમારા
ફદલોફદમાર્ પર છવાઈ જાય અને શવચાર વંટોળ ઉત્પન્ન કરી ચાલ્યું જાય! એ વંટોળની અસર કે ટલાક ક્લાકોથી
માંિીને ફદવસો સુધી રહે.
ગુજરાતી ભાર્ામાં િો. હાફદિ કભાઈ યાભજ્ઞક અને શ્રી જીજ્ઞેર્ભાઈ અધ્યારુએ માઈક્રોફિક્ર્નને લોકશપ્રય બનાવવા માટે
અથાર્ પ્રયત્નો કયાું છે . તેમના આ ર્બ્દયજ્ઞમાં સાફહત્યજર્તના અન્ય ફદગ્ર્જોએ પણ ઘણો સહકાર આપ્યો છે .
માઈક્રોફિક્ર્નને ઘણાં શમત્રો પ્રશસદ્ધી મેળવવાનો ટૂંકો માર્ષ જણાવે છે તો કેટલાક માઈક્રોફિક્ર્ન રચશયતાને
સાફહત્યકારમાં ખપાવવા આિા રસ્તે જનાર એવું કહે છે . માઈક્રોફિક્ર્ન રચશયતાઓ આ ટીકાઓને સકારાત્મક રીતે
લઈ તેને લોકશપ્રય બનાવવા મહેનત કરી છે અને સિળ થયાં છે તેનો પુરાવો અમદાવાદ પુસ્તક મેળામાં સૌ
શમત્રોએ નજરે શનહાળ્યો. ગુજરાતી સાફહત્ય જર્તમાં માઈક્રોફિક્ર્ન નાનું બાળક છે કે જેણે પા- પા પર્લી ભરવાનું
ર્રૂ કરી દીધું છે . થોિા સમયમાં તે દોિવા લાર્ર્ે એ નક્કી જ છે . અંતમાં એટલું જ જણાવીર્ કે તમે પણ આ
માઈક્રોફિક્ર્નના ટચુકિાં તોિાન અનુભવો. તમારા શનખાલસ અભભપ્રાય આપો જેથી રચનાકારોનો ઉત્સાહ જળવાઈ
રહે અને ગુણવત્તાસભર સર્જન કરી ર્કે. જય સર્જન!
- ર્ોપાલ ખેતાણી (સર્જન ટીમ વતી)
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૧. અર્ધસત્યો - ભ રતીબેિ ગોફિલ
હોક્સ્પટલની બહાર ઊભેલ ું કૂતરુ જોરથી રિ્ુ.ં ક્વાટસષમાં રહેતા િૉક્ટરની દીકરી હેલી દોિીને તેની માને વળર્ી
પિી. "મમમી, પેલી જપુ કે તી'તી કૂતરંુ રિે તો...." "એવું ના હોય બેટા..." માએ સાંત્વના તો આપી પણ તોય
હેલીનું હૈય ું ધબક ધબક થઈ રહ્ું હત.ું
એજ સમયે પત્નીને લેબરરૂમમાં લઈ ર્યા ને સંજુ એકલો પિયો. એક નાનકિા જીવના આર્મનની તૈયારી સાથે
આવેલ સંજુને કૂતરાનું રિવું કઠ્ુ.ં તેને કૂતરાને ભર્ાિવા જવાનો શવચાર આવ્યો.
બીજી તરિ સ્પેશર્યલ રૂમમાં ત્રણ ત્રણ ખ ૂનનો આરોપી ચત્તોપાટ થઈને સ ૂતો હતો. ધીમાધીમા શ્વાસ ચાલુ હતા.
કમને પોતાની િરજ નીભાવનાર જમાદારને કૂતરાનું રિવું ર્મયુ.ં ઊંિે ઊંિે છૂટકારાની આર્ા જન્મી!
કોઈકે દરવાજો ખોલ્યો ને એ સાથે જ સલવાયેલી પછિી
ંૂ
નીકળી જતાં મ ૂક્ત થયેલ કૂતરંુ આર્ળ ભાગ્યું ને પાછળ
રહી ર્યાં કે ટલાંય અધષસત્યો!

ુ ભટ્ટ
૨. ભ ઈબાંર્ી - અતલ
તેની માંજરી આંખોમાં તોિાની ચટાપટા ચકળવકળ થતાં હતાં. આર્ળના બે પર્ દબાવી લાભલયાની લીસી પીઠ
પર કુદીને હુમલો કરવાને તે તૈયાર બેઠી હતી, ને લાભલયો ભબચારો ર્રમીથી ત્રસ્ત હાંિતો આકળશવકળ હાલતમાં
ભીંજાયેલા ર્ણનાં ટાફટયા પર તેનાં ર્રીરને અમળાવતો ઉંઘવાની વ્યથષ કોશર્ર્ કરતો હતો.
મંગ ુ િોર્ીનાં ત ૂટે લા ઘરનાં આ બે જ વારસદારો...!
િોર્ી રોજ પોતાના ઓટલાનાં ખ ૂણે પથ્થફરયામાં રોટલો ચોળીને થોડું પાણી નાંખે એટલે બેય ચપચપ ઝાપટી
જાય. લાભલયો આળસુ તે લાંબી તાણે ને માંજરી કૂદીને ઝાિ નીચે બખોલમાં ભરાઈ જાય. કલબલ કરતાં લેલા
અને કાબરને લાર્ આવે તો ઝપટ મારીને ઝિપી લે, ને િિિાટને જિબામાં દબાવી દોિતી દૂ ર ભરાઈ જાય.
ક્યારે ક અધકચરંુ પારે વ ું બાકી રાખીને દૂ ર સરકી જાય, ને લાભલયો આળસ છોિીને માંજરીનુ વધેલ ું ઝાપટીને ટાઢક
કરે .
બન્નેને બાળપણથી મંગ ુ િોર્ીએ સાથે જ ઉછે રેલા... તે બેય રે ઢા ય ન પિે. એકબીજાની નજરમાં જ રહે.
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પણ ત્રણ ફદવસથી િભળયું ઉદાસ છે . રાત આખી ભસીને સોમાકાકાના ર્ાિાની નીચે સ ૂતેલો લાભલયો ઉભો જ ન
થયો. સોમાકાકાએ બળદને જોિવા ર્ાડું સ્હેજ ધક્કે દઈ પાછું કયુું તે લાભલયાના પેટ પર પૈડું િરી વળ્યુ.ં
ુ ોર્ીના પથ્થફરયામાં ત્રણ ફદવસથી રોટલા સ ૂકાઈ ર્યા છે .... પારે વાય નીચે ચણ ચણવા ઉતરે છે અને
મંગિ
ુ ોર્ી રોજ સાંજે ત ુલસીક્યારે દીવો
ચણીને ઉિી જાય છે . માંજરીની આંખમાં ર્ોકનો કાળો પટ્ટો સાિ વતાષય છે . મંગિ
ુ ોર્ી રાત આખી જાર્ે છે .
કરે છે . હજીય રાત્રે લાભલયો ભસે છે , દૂ ર િાશઘયો ટાંપીને બેઠો છે અને મંગિ

૩. છે લ્લો ફદવસ - પ મી દે સ ઈ
"આ અમાસના અંધકારમાંય ત ું તો મારી ચાંદની શપ્રયા... ચાલ આજે એકમેકના સથવારે ત્રણેય લોકનો શવહાર
કરીએ."
"નહીં વ્હાલા.... હવે આપણે છૂટા પિયે જ છૂટકો. મારા પપ્પા ર્મે ત્યારે આવી ચિર્ે ."
"અરે ! ક્યાંથી આવે....એ તો છે ક....”
"ત ું નથી જાણતો. મને બાતમી મળી છે કે મન્થ એન્િનો ટાર્ેટ પ ૂરો કરવાનો છે અને એમાંય આજે તો છે લ્લો
ફદવસ!"
"તો..."
"તો... ત ું જલ્દી જા. પપ્પાને આવવાની તૈયારી... વેન્ટીલેટર પર તો આવી પણ ર્યા."

૪. પ્ર રબ્ર્ - ડૉ. નિલય પાંડય
"અરે અરે ભાઈ... શું કરો છો? આ તમારો પર્..." ચીસો પાિતી, પાછળથી ધસી આવેલી નસે મોફહતને એક જ
ધક્કામાં હિસેલી દીધો.
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છે લ્લા છ ફદવસથી વૅન્ટીલેટરનાં સહારે જીવી રહેલી માનો એક અંશતમ સ્પર્ષ અનુભવવા હૉક્સ્પટલમાં આવેલા
મોફહતને નસષ ખસેિે એ પહેલા તો મોડું થઈ ચ ૂક્ું હત!ું હા, પોતાની જ માની ઑક્ક્સજન ટ્ુબ પર દીકરાનો
અજાણે જ પર્ આવી ર્યો હતો અને નસષ કંઈ કરી ર્કે એ પહેલાં તો...
અંશતમ સંસ્કાર વખતે મોફહત ખુર્ હતો. ભલે મ ૃત હોય, પણ વીસ વર્ે આ જન્માંધ દીકરો છે વટે ેે પોતાની માનો
ચહેરો તો જોઈ ર્ક્યો. દીકરાનાં ચહેરા પર લાર્ેલી માની આંખો હર્ષથી છલકાઈ ર્ઈ!

૫. િીંચક િ બે સળિય - સાંજય ગદ
ાંુ લ વકર
ભરબપોરે તિકાના તાપમાં બંને આવે , રમતો રમે, ધમાચકિી મચાવે. એમને જોઈ જોઈને હય
ુ ં રોમાંભચત થઈ
જાઉં. મારા સભળયા ઝણ-ઝણી ઉઠતા. થત ું કે ‘હઈઈર્ા હુઈર્...’ એમને ઝૂલાવ્યા જ કરંુ...
કે વ ું કાલુઘ
ં ેલ ું ને મીઠું મધુરંુ બેય બોલતાં... મને એમ કે બેય જોિીયા બહેનો હર્ે. પણ ના... નયનાએ લાવેલી
ર્ોળપાપિી ખાધી આથી જયનાને એની મા મારી મારીને તાણી ર્ઈ હતી ત્યારે ખબર પિી કે પિોર્ીઓ છે .
એક ફદવસે, જયના મારા પાફટયા પરથી સરકી પિી હતી, ત્યારે નયનાએ ભેંકિો તાણ્યો હતો. જયનાના શપતાએ
દોિતાં આવીને નયનાને કેમ ર્ાંત પાિી?
ખેર... એમની શનખાલસ દોસ્તી જોઈને મારી આંખોમાં ટાઢક વળતી.
ઓહ... મારંુ અનુમાન સાચું ઠયુ.ું બેયના કટ્ટર શવરોધી પફરવારમાં માત્ર આ બેયનું જ બનત.ું
હજીય... ભરબપોરે સંસારના તાપમાં સમયને અવર્ણીને બંને આવી વાતો કરે , આંસુિાઓ સારે . એમને જોઈ
જોઈને હય
ુ ં ર્દર્દ થઈ જાઉં. મારા સભળયા ઝણ-ઝણી ઉઠે . થત ું કે ‘એક વાર તો જયનાના શપતાને મળીને પ ૂછું કે
નયનાને ન્યાય ક્યારે મળર્ે?’ પણ હવે એ સંભવ નથી.
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૬. મ રો નમત્ર....હુાં - આલોક ચટ્ટ
હુ ં સાત વર્ષનો હતો જ્યારે પિોર્માં રહેતા છોકરાઓ સાથે રમતો હોવાનાં કારણે મમમીએ મને ઢીબીને રૂમમાં પ ૂરી
દીધેલો. મમમી પપ્પાના જક્કી વલણે કયારે ય મને શમત્રો બનાવવા દીધાં જ નહીં. રૂમમાં રહી ર્યો હુ,ં એકલતા,
ગર્
ં ૂ ળામણ અને આંસુઓ....
પણ એમની ઉપરવટ જઈને મેં એક શમત્ર બનાવી જ લીધો. એક ફદવસ અરીસા સામે વાત કરતાં મારી 'હ'ુ ં સાથે
દોસ્તી થઈ. દરે ક સુખ દુઃખમાં એ મારી સાથે રહેતો. મારાં આંસુઓ કોઈ લ ૂછત ું તો એ જ. ઘરમાં કે બહાર, હુ ં એના
શસવાય કોઈ સાથે વાત કરતો નહીં કારણકે મારી લાર્ણી માત્ર એ જ સમજી ર્કતો.
ઉંમર સાથે અમારી દોસ્તી પણ ર્ાઢ થઈ. હુ ં એનાં સલાહ સ ૂચન લેતો. એની હા કે ના પર આર્ળ વધતો.
તે ક્યારે ક મને અમુક તમુક ઘટનાનો અણસાર આપી દે તો. એક ફદવસ એવી જ રીતે અણસાર આપીને તેણે
પોતાની દોસ્તી શનભાવી. મમમી પપ્પા સાથે કારમાં બહારર્ામ જવાનું હત ું પણ મેં ટાળી દીધું અને....

૭. મ સ ૂમ િી - ર્વલ સોિી
મંજુ તેના દીકરાને લઈને દવાખાને આવી તો ખરી પણ તેના ચહેરા પર મઝ
ં ૂ વણ સ્પષ્ટ દે ખાઈ રહી હતી. સરકારી
દવાખાનાની સારવારથી કર્ો િરક ના પિયો એટલે આજે એણે ખાનર્ી દવાખાનાનું પર્શથયું ચિવુ પિ્ુ.ં પણ
દવાખાનાના ફદદાર જોઈને જ તેના પેટમાં િાળ પિી. તેના ખાલી હાથ વારં વાર સાિીના છે િા વિે કપાળ પરના
ટીપાંને લુછી રહ્યાં. તેની કરચલી પિી ર્યેલી આંર્ળીઓમાં આછી ધ્રુજારી તેના દીકરાએ પણ અનુભવી. તાવથી
ધર્ધર્ી રહેલી અણસમજુ આંખ તેની માના ચહેરા પરની વેદના સમજી રહી હતી. તેનો હાથ અનાયાસે ભખસ્સામાં
કઈંક ર્ોધી રહ્યો.
િૉક્ટર બાળકને ઈંજેક્ર્ન લર્ાવીને પોતાની બેઠક તરિ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે મંજુ ધ્રુજતા હાથે ટે બલ પર
પરચ ૂરણ ર્ણી રહી હતી. િોક્ટર સાહેબ મમાષળુ હસી પિયા. "બહેન રહેવા દો. તમારી િી તમારા માસ ૂમ દીકરાએ
આપી દીધી છે . આવી િી ભાગ્યે જ કોઈએ મને આપી હર્ે. મને કાયમ યાદ રહેર્ે." િૉક્ટર ટે બલ પર ભમરિો
મ ૂકીને ખિખિાટ હસી પિયા. તેમની આંખોમાં પેલા બાળક જેવી જ માસ ૂશમયત િરી વળી.
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૮. મ થ બોિ - મીિ ક્ષી વખ ફરય
જોજે એને અિકતી નહીં, માથાબોળ નહાવું પિર્ે." ફહિંચકે બેઠેલાં બા બોલ્યાં. ફરયા ઝાડુવાળીની છોકરી સોમીને
અિવાની જ હતી.
"કે મ નહીં અિવાનું દાદી?"
"એ લોકો હલકી વરણના એટલે નહીં અિકવાનું બસ..."
ફરયા, પહેલીવાર બહાર બેઠી...
"એક ખુણામાં બેસી રહેજે... ક્યાંય અિતી નહીં, ખાવાપીવાનું ત્યાં જ મળી રહેર્ે.
"હુ ં હલકી વરણની થઈ ર્ઈ, સોમીને અડુ?
ં "

૯. દે વી - શૈલેષ પરમ ર
"પ્રભુ હવે એનું ર્રીર થાક્ું છે . એ પાંચ વર્ષની હતી ત્યારથી આ શસવાય બીજી કોઈ દુશનયા એણે જોઈ નથી. શું
એ સાધારણ જીવનની હકદાર નથી? એની ર્ક્ક્તઓ પાછી લઈ લે કાન્હા! એને આવી હાલતમાં જોવાની હવે
ફહમમત નથી રહી..." કહેતા હુ ં કૃષ્ણની મ ૂશતિ સામે બેસી રિી પિયો.
માંિ પોતાની જાત સંભાળીને રાધા પાસે ર્યો...
લોકોની નજરમાં દે વી પણ એના માટે એની ફદકરીને અશ્રુભીની આંખે જોઈ રહ્યો.
આખો ફદવસ દે વીના રૂપમાં પોતાને મઠારીને સાવ નંખાઈ ર્યેલી, લોકોની અંધશ્રદ્ધાના ભાર નીચે દબાયેલી એ
માંિ આંખ ખોલી ર્કી અને િરી પાછી શનિંરાધીન બની.
મેં પણ કંઈક નક્કી કરી આંખ મીંચી.
બીજા ફદવસે હુ ં માંિ લોકોનો આક્રોર્ ઓછો કરી ર્કયો.
"આપણી મૈયા હવે આ સ્થાન પર બેસવાને લાયક નથી! મેં એ ખુદ એને મધરાતે ગુનાફહત હાલતમાં જોઈ છે . હુ ં
એનો બાપ કંઈ ખોટું બોલુ?ં " હુ ં મહામહેનતે લોકોને સમજાવી રહ્યો હતો.
ધીમે ધીમે લોકો ઓસરવા લાગ્યા.
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કાલની એમની મૈયા માટે આજે એ જ લોકો ર્ાળો બોલી રહ્યા હતા.
***
"મને માિ કરજે બેટા પણ તને મુક્ત કરવાનો કોઈ બીજો ઉપાય નહીં સુઝયો. તારા મામા તને એ બધુ આપર્ે જે
હુ ં ના આપી ર્કયો."
એ દરવાજા પાસે ઊભી રહી અને મારી સામે જોયુ.ં અમે છે લ્લી વાર એકબીજાને જોઈ રહ્યાં હતા એ એની આંખોમાં
કળાત ું હત.ું ચમકતી આંખે એણે કહ્ુ,ં "આભાર. બધા માટે આભાર." એકાદ ક્ષણ ખાલીપો વતાષયો અને મેં મારા
પર્ના અંગુઠા કાપેટ પર ટે કવ્યા. "ના..." ફહમમત એકત્ર કરી હુ ં બોલ્યો,"આભાર..." દરવાજો બંધ થયો અને એ
ચાલી ર્ઈ.

૧૦. નવચ ર - જીજ્ઞેશ અધ્ય રૂ
"શવચારને પણ એક આયુષ્ય હોય છે , ત ું એને માન નહીં આપે તો એ બીજે ક્યાંક અવતરર્ે..." ગુરુ અવનીર્
શર્ષ્યોને કહી રહ્યા.
શર્ખાએ શવચાયુું, હવે દીક્ષા લઈ જ લેવી જોઈએ, ર્ંકાનો કોઈ છે િો નથી...
મનને શવચાયુ,ું આજે શર્ખાને પ ૂછી જ લઉં, એ કહે તો આ કંઠીથી છૂટકારો લઈ લઈર્...
અને ર્રદ શવચારી રહ્યો, આને નવો શવચાર આવે એ પહેલા... આ જ સમય છે , િોઝ વધારવો પિર્ે...
અને ત્યારે જ કે ટલાક શવચારોનું આયુષ્ય પ ૂણષ થયુ.ં

૧૧. પડછ યો - રે ખ સોલાંકી
રાશત્રના અંધારામાં સુમનને ત્રણ પિછાયા દે ખાયા. એક ઉંચો જે બંર્લાના કોટ બહાર શવસ્તારતો હતો. બીજો
અંદરનાં ગ્રાઉન્િની ફદવાલમાં સમેટાઈને ઉભો હતો. ત્રીજો એનાં પર્તળે નાં અજવાળામાં છુપાતો બેઠો હતો. સુમન
શવચારવા લાર્ી,"આમાં મારો સાચો પિછાયો કયો?"
પોતાનું ભાર્ણ પુરંુ કરતાં એ બોલી,"સુમન, દરે ક સ્વતંત્ર સ્ત્રીનાં બે પિછાયા હોય છે . એક ફૂંકની ર્ોધમાં રાખના
ઢર્લામાં સંતાયેલા અંર્ારા જેમ ઢબ ૂરાઈને પિેલા હોય છે ."

સર્જન (જૂન ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 17 of 42

તાળીઓના ર્િર્િાટ સાથે એની તંરા ત ૂટી. હજારો શવદ્યાથીનીઓને સંબોધતી એ કયાંક ખોવાઈ ર્ઈ હતી. નારી
સ્વાતંત્ર્ય પર બોલતાં બોલતાં અચાનક ર્ળે ડૂમો બાઝી ર્યો.
સવાર સવારમાં ઘરમાં થયેલી માનહાશન યાદ આવી સાથે જ દુઝતા ઘામાંથી લોહી નીંર્ળવા લાગ્યુ.ં મેકઅપના
થપેિાં નીચે ઢંકાયેલી પાંચ આંર્ળાની છાપ સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય પર ધર્ધર્તા અંર્ારા ચંપાયાની યાદ અપાવી ર્ઈ.
ફિવૉસષના આખરી શનણષય સાથે સ્વતંત્રતા પર મહોર લર્ાવી અને એ સાથે જ બંર્લાની બહાર શવસ્તરે લાં કદાવર
પિછાયાએ પર્તળે દટાયેલાં ટબ ૂકિાં પિછાયાને હરાવી દીધો.

ુ મ શેઠ
૧૨. પરમ આત્મ - સષ
બા બોલાવવા ર્ઈ ત્યારે ઓરિામાં મધુર સુવાસ પ્રસરે લી અનુભવી. ર્ૌતમ ક્યાંય નહતો. બળતા દીવા આર્ળ
મ ૂકે લો પત્ર વાંચતા બાનાં હાથ ધ્રુજ્યાં,"જન્મ-મરણના િેરામાંથી મુક્ક્ત ચાહુ ં છું...."
બાએ સવારે તેના જન્મફદન શનશમત્તે બનાવેલ લાડુ પીરસતાં આગ્રહ કયો ત્યારે આિો હાથ ધરી બોલેલો,"પેટના
ખાિામાં પયાષપ્ત ઈંધણ પ ૂયુ,ું અંતે મળ થવાનુ.ં "
બાની સમક્ષ ભ ૂતકાળ તરવયો. ભણવામાં અત્યંત તેજસ્વી ર્ૌતમ બે બે ધોરણ કુદાવી જતો. તે સતત વાંચ્યા,
લખયા કરતો. યુવાવયે પરણી જવાનો આગ્રહ કરતી બાને કહેતો, "ર્રીર હાિ-માંસ, મળ-મ ૂત્ર, રક્ત- મજ્જાનું ચમષ
મઢેલ સંગ્રહસ્થાન છે , તેમાં આસક્ત ર્ાને થવુ?ં "
શપતાશ્રીના દે હાંત સમયે સૌ રિયા, પરં ત ુ તેણે અભલપ્ત રહી કહેલ,ું "પર પદાથષને, 'મારંુ ' માનવું તે અજ્ઞાન. તે જ
દુ:ખનું કારણ."
બા તેને સમજવા, સમજાવવા મથતી ત્યારે કહેતો,"મારી જજિંદર્ીનો એક ફદવસ જીવી જો.... મજા આવર્ે. રૂશપયા
કાર્ળ છે , કંચન ધાત ુ છે તેમ, દરે ક જીવમાં જાણનાર, અનુભવનાર આત્મા શવશવધ કાયા ધારણ કરે છે ."
બે ચમકતી, તેજસ્વી આંખો પ્રત્યક્ષ નીરખતી હતપ્રભ બાના હાથમાંથી પત્ર પિી ર્યો.

૧૩. પરિેક્ટ ડેટ - લીિ વછર જાિી
રોજની જેમ 'િેટ શવથ જેની' માટે મુકેલી એલામષની રીંર્ વાર્ી અને માલ્કમ રોમાંચ સાથે જાર્ી ર્યો.
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આજ જેનીનું મનપસંદ પરિયુમ લર્ાિીર્ એવું શવચારતાં ર્ાવર લઈ, પરિેક્ટ તૈયાર થઈ, સરસ હેરજેલથી વાળ
ઓળીને માલ્કમ િરી રજાઈમાં આંખ બંધ કરીને જેનીની રાહ જોતો પિી રહ્યો.
જેની આવી. એ જ જન્નતની સુર્ધ
ં . મખમલી અવાજમાં વાતો કરતી જેનીની પીઠ પર માલ્કમનો હાથ િરતો
રહ્યો. અચાનક જેનીથી પીિા થતી હોય એવી રાિ પિાઈ ર્ઈ.
"શું થયુ?ં "
"કાંઈ નહીં િીઅર."
માલ્કમને જવાબથી સંતોર્ ન થતાં જેનીની પીઠ પોતા તરિ િેરવી અને એ પોતે પણ વેદનાથી ખળભળી ર્યો.
"જેની આ?"
"હા, એ શનર્ાન છે ."
"પણ ર્ેનાં? અને શું કામ જેની?"
"મ ૃત્યુર્ૈયા પર તેં વચન માંર્ેલ ું કે હુ ં રોજ તને સપનામાં મળવા આવીર્ તે એ ડ્રીમ િેટ સાચવવા થોિી ર્રત
માનવી પિે છે . જન્નતના કે ટલાક કાયદા છે . અહીં આવવા માટે પાંચ હંટરની સજા હોય. બસ, એટલું જ તો છે ."
"જેની..."
માલ્કમ એ િેટ પછી રોજની જેમ ખીલી ન ર્ક્યો.
આજ ત્રણ રાતથી માલ્કમના શસગ્નલ કેમ નથી આવતાં? જેની બેચેનીથી રાહ જોતી રહી હતી. હા, પીઠ પર પિેલા
ઘા પર રુઝ આવતાં સારંુ લાર્ત ું હત.ું
માલ્કમ મોં પર પાણી છાંટી છાંટીને ઉંઘ ઉિાિવાના પ્રયાસમાં મગ્ન હતો.
રાતે હુ ં સુઈ જઉં અને ડ્રીમ િેટનું સપનું જોઉં તો જેનીને હંટર ખાવાં પિે એટલે જાર્રણ જ...
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ૂ ીવ ત ધ, લઘક
ુ થ અિે મ ઈક્રોફિક્શિ - અજય ઓઝ
ટાં ક
મ ૂળે તો આ બધા પ્રકારો પાિવાની જરૂફરયાત જ હોતી નથી, કેમ કે કોઈ પણ
કૃશત એ માણવાની બાબત છે . પરં ત ુ જ્યારે ત ુલનાત્મક અભ્યાસ કરવાનો હોય
ત્યારે કાલ્પશનક પ્રકાર હોય તો કૃશતના જુ દા જુ દા પાસાઓનો અભ્યાસ કરવો
સુર્મ રહે.
આમાં જરા નવો પ્રકાર છે એ માઈક્રોફિક્ર્ન. સમજો કે સાફહત્યમાં પ ૂરપાટ વેર્ે
પ્રવેર્ી રહેલી આ એક પ્રકારની નૅનો ટૅકનોલોજી જ હું તો કહીર્. ચોખાના
દાણા પર અક્ષરો પાિવાનુ ં આ કામ.
ફિક્ર્નના મને ર્મતા પ્રકારોમાં નવભલકા, લઘુકથા અને માઈક્રોફિક્ર્ન કથા,
જેની મારે અહીં સાધારણ વાત કરવાની છે . નવભલકા એટલે કે ટૂંકીવાતાષનો
આ પ્રકાર અન્ય બન્ને પ્રકારોની સરખામણીએ જરા લાંબો કહેવાય. મને ખયાલ
છે કે મયાષદા બાંધી ન ર્કાય, પણ મોટાભાર્ે વાતાષઓ પંદરસોથી
પીસ્તાલીસસો સુધીના ર્બ્દોની વાંચવામાં આવતી હોય છે . પણ એવું હંમેર્ા જરુરી હોત ું નથી. લઘુકથા વળી દોઢસોથી પાંચસો
ર્બ્દોમાં પ ૂરી થતી હોય છે . માઈક્રોફિક્ર્ન તો બેથી બાર લાઈનોમાં આપણને ઘણું બધું કહી જતી હોય છે . િરી દોહરાવું કે
અહીં પણ કોઈ મયાષદા શું બાંધવી?
આપણા સાફહત્યમાં પ્રમાણમાં નવો કહી ર્કાય એવો પ્રકાર છે આ માઈક્રોફિક્ર્ન. જો કે, કૃશતનો સબ્જેક્ટ, રજૂઆત વર્ેરે
બાબતો નક્કી કરે છે કે કૃશત લઘુકથા બની ર્કે કે માઈક્રોફિક્ર્ન કે પછી નવભલકા! નવભલકામાં જરા સ્પેસ મળે છે . પાત્રની
વાત કે વણષનને કેટલોક અવકાર્ પ્રાપ્ત થાય છે . ઘટનાનુ ં ભચત્રણ અને તેના પ્રત્યાઘાતોનુ ં આલેખન થઈ ર્કે. વાતાષને
ઉપકારક હોય એવું કોઈ પણ લંબાણ ચલાવી ર્કાય છે . વાચકના ભરોસે છોિી ન ર્કાતી ચોખવટો અહીં લેખક કરી ર્ક્તો
હોય છે . એટલે નવભલકા એ પ્રમાણમાં લખવો સહેલો તેમજ માણવો પણ સહેલો પિે એવો લોકશપ્રય પ્રકાર સમજી ર્કાય.
લઘુકથામાં ચોટનુ ં મહત્વ (િરજજયાત નફહ હોં) વધુ સમજવામાં આવ્યું છે . એક પાનામાં કૃશતએ પોતાની વાત માંિવાની પણ
અને પ ૂરી પણ કરવાની. ભબનજરુરી એક પણ વાક્ય કે ર્બ્દને અહીં અવકાર્ નથી હોતો. સામે પક્ષે લઘુકથામાં નાનકિી
ઘટના કે સંવેદનાનો એક તંત ુ કાિી હોય છે . એક જ તાર ઝણઝણાવવાથી કામ પાર પિી ર્કે એવા શસદ્ધહસ્ત લઘુકથાકારો
આપણને મળ્યા પણ છે . િભળયામાં ઘોડું દોિાવવાનુ ં આ કામ અહીંથી લેખકને અને ભાવકને સમજવા મળે છે .
પ્રકાર કોઈ પણ હોય, વાચક-ભાવકનુ ં મહત્વ સૌથી વધુ હોય છે . વાચકો વધુ એમ સાફહત્ય બળવત્તર અને સાફહત્યકારોનુ ં
મનોબળ વધુ મજબ ૂત બને. ભાવકોની સંખયામાં વધારો કરી ર્કે એવો આ ‘નૅનો’ સાફહત્ય પ્રકાર માઈક્રોફિક્ર્ન સ્ટોરી છે . અહીં
ઓસરીમાં હાથી દોિાવવાની ચેલેન્જ મળે છે .
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ચાર લીટીની આ ચેલેન્જમાં બહુ લપસણી જગ્યાઓ પણ આવતી હોય છે . માઈક્રોફિક્ર્ન કોઈ ચીલાચાલુ સુશવચાર કે ચીપ
જૉક બની ન જાય એની પરવા કરવાની રહેતી હોય છે . સદનસીબે આપણે ત્યાં આવી પરવા કરનારાઓ અનેક લેખકો છે ,
જેને પફરણામે માઈક્રોફિક્ર્નને એક આદર્ષ ઘાટ મળી રહે છે અને સજ્જ લેખકો માઈક્રોફિક્ર્ન લખતા રહેર્ે અને ઊંચાઈ પર
લઈ જર્ે એ વાતે આર્ા રાખી ર્કાય એવો હકારાત્મક માહોલ આપણે જોઈએ છીએ.
ઓછા સમયમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચી જતી હોવાને કારણે માઈક્રોફિક્ર્ન સ્ટોરીનો આ પ્રકાર હાલના સમયમાં ખાસ્સો એવો
લોકશપ્રય થઈ રહ્યો છે . સોશર્યલ મીફિયામાં ટૂંકા કદને કારણે પણ તેન ુ ં મહત્વ અને આકર્ષણ વધ્યું છે . લોકો માઈક્રોફિક્ર્ન
વાંચતા થયા છે . ર્બ્દોના અથષની સ ૂક્ષ્મતાને પીછાણતા થયા છે . એમ કહેવ ું જરા પણ અશતર્યોક્ક્તભયુું નફહ ર્ણાય કે
માઇક્રોફિક્ર્ને ભાવકો વધાયાષ છે એટલું જ નફહ પણ ભાવકોને વધુ સજ્જ પણ કયાષ છે . કેમ કે આ પ્રકારની સ્ટોરી સમજવા
માટે એક સ્તરની સમજણ હોવી, સજ્જતા હોવી અશનવાયષ ર્ણાય છે -એવી વણલખી પ ૂવષર્રત પણ છે જ!
આખરે તો જો સાફહત્ય શવકસત ું હોય તો પ્રકારોની જિામાં શું પિવુ?ં લઘુકથા, નવભલકા, માઈક્રોફિક્ર્ન, નવલકથા, ર્ીત-ર્ઝલ
કે કોઈ પણ પ્રકાર હોય હું માનુ ં છું કે આ બધા પ્રકારો એકબીજા સાથે કોઈ જાતની હરીિાઈમાં તો નથી જ! મારું અંર્ત
માનવું તો એ છે કે કૃશતનુ ં સિળ કે શનષ્િળ હોવું એ તો કૃશતની શસિંર્લ ઇિેક્ટને કારણે જ બનતી એક સાપેક્ષ અને અસ્થાયી
(!) પ્રશતફક્રયા છે . – આઈ રીપીટ કે કૃશતની અસરકારકતા નક્કી કરતી બાબત તેમાં રહેલી ‘શસિંર્લ ઇિેક્ટ’ જ હોય છે અને એ
પણ સાપેક્ષ અને અસ્થાયી હોઈ ર્કે છે ! કોઈ પણ પ્રકારની રચના હોય, તેની અંદર રહેલી એકમેવ અસર જ તેન ુ ં ભશવષ્ય
નક્કી કરતી હોય છે . એટલે સાફહત્યમાં દરે ક પ્રકારનુ ં પોતપોતાનુ ં અક્સ્તત્વ છે અને રહેર્ે. એ શવચાર સાથે આજના યુર્માં િરી
આકાર લઈ રહેલ સાફહત્યની નૅનો ટેકનોલોજી સમાન માઈક્રોફિક્ર્નનુ ં સ્વાર્ત કરવાનુ ં મને ર્મર્ે.
જોકે મેં હજુ માઈક્રોફિક્ર્ન લખી નથી પણ વાંચી છે જ. હવે 'સર્જન' સામશયકને જાણ્યા પીછાણ્યા બાદ એના પ્રત્યેન ુ ં આકર્ષણ
વધ્યું છે . મને માઇક્રોફિર્ન લખવાનુ ં ચોક્કસ ર્મર્ે. અક્ષરનાદે પહેલાં જે સ્પધાષઓ યોજી છે એ ખ ૂબ સરાહનીય છે . હા
સ્પધાષથી લખવાનુ ં બળ મળે જ.... વધુ ને વધુ લોકો સુધી પહોંચી ર્કાય. રસ લેતા કરી ર્કાય, લખતા કરી ર્કાય. આ
પ્રકારને હજુ સુધી સવષક્સ્વકૃત થતાં વાર લાર્વાને કારણે કદાચ ઓછો ખેિાયો હોઈ ર્કે પણ ‘સર્જન'ના પ્રયાસોથી એક નવો
ઈશતહાસ આલેખવાના મંિાણ થઈ ચ ૂક્યા છે .
~ અજય ઓઝા (મો- ૦૯૮૨૫૨ ૫૨૮૧૧)
૫૮, મીરાપાકષ , ‘આસ્થા’, અભખલેર્ સકષ લ,
ઘોઘા રોિ, ભાવનર્ર-૩૬૪૦૦૧ (ગુજરાત)
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ુ ર ઈન્ટરિેશિલ નવજેત ળલડીય ડેવીસ સ થે મલ
ુ ક ત - જીજ્ઞેશ અધ્ય રૂ
મેિ બક
અંગ્રેજી ભાર્ાના લોકશપ્રય િાતાાકાર, અનુવાદક અને લેભખકા શ્રી ભલિીયા િેવીસને જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂએ માઈક્રોફિક્ર્ન
અને વાતાષસ્વરૂપ શવર્ે પ્રશ્નો પ ૂછયા અને શ્રી િેશવસે એના સચોટ ઉત્તરો આપ્યાં. આ આખો વાતાષલાપ અંગ્રેજીમાં

થયો હતો, તે એમ જ આપ સૌ માટે પ્રસ્ત ુત છે ..

Quick Fire Flash Q&A with Lydia Davis, an American writer noted for literary
works of extreme brevity (commonly called "flash fiction") by Jignesh Adhyaru.
Davis is also a short story writer, novelist, essayist, and translator from French
and other languages, and has produced several new translations of French
literary classics, including Swann’s Way by Marcel Proust and Madame
Bovary by Gustave Flaubert. We are very thankful to Lydia for sparing time
from her busy schedule for this interview with Sarjan. Thanks also to her
publisher Farrar, Straus and Giroux for the pictures.
JA: What, in your view, is the basic difference
between full length story and flash fiction?
LD: In the longer story, the reader forgets her
surroundings and begins to "live" the narrative taking
place in the story. In the shorter story, the reader
remains present in his own life, and continues his
awareness of his own surroundings, and perhaps
reacts in a more active way to what he is reading.
That is one difference, anyway.
JA: Should there be any particular structured
form work for a flash fiction? if yes, what should
it be?
LD: I would never impose limitations or structural
rules on any piece of writing: I think the form and the
length should be very much in a sensitive response
to the material of which the story is composed and
the emotion of the writer as he/she writes it.
JA: Our critics blame that micro fiction stories
are relatively difficult to understand for many
people, do u feel it is so? Why?
Davis, Lydia © Theo Cote [author photo]
LD: I think there is a huge variety of kinds of very short stories. Most are, I find, quite easy to
understand, at least on the surface. If some are difficult, that is either a problem of mismatching--the
reader is not the right one for this story--or a necessary part of the way the story is written. Many very
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good and important poems are difficult to
understand. That is not a defect in the poems, but
may be a challenge to the reader, requiring
patience.
JA: How does your work of translation affects
your fiction writing?
LD: It broadens my understanding of other cultures
and thus enriches my mind and heart; and it makes
me far more deeply informed about the resources of
my own language. I recommend it to all writers.
JA: Drabble, very short fiction, twitterature,
short fiction....Do you feel the need for more
categories in Stories itself for their individual
identity as a story type?
LD: I don't mind if people have fun inventing more
categories and names for categories, for different
varieties of short short fiction. (I had not heard the
word "twitterature" before--it is clever!) But I don't
think a writer should necessarily feel confined by
any one category of short fiction--he or she should
feel free to write in any style, any category.
JA: in your fiction, from where you get plots or
story? How do u conceive your creation?
LD: I take many notes, all the time, of things that interest me, whether the behavior of people around
me or what I am reading. Sometimes I see a pattern or an odd moment that inspires me to put it in
writing. Sometimes when I begin writing, one idea will lead to another and I will allow the story to take
its own direction. For instance, yesterday I started writing about whether an ant could be a sort of
companion, and ended the story talking about how one might daydream that an acquaintance will
leave them money or property.
JA: What is your advice to budding short fiction writers? What are the prerequisites?
LD: There are many possible important pieces of advice. It is very important to read the best writers,
and read a great deal. You can't be a good writer yourself without that. You must get the best prose
or poetry in your head. Secondly, you must be patient and work hard at what you write, and be willing
to keep correcting it to make it better. Third, you must write from an emotional attachment to the
material--you must write about what is important to you.
JA: Who are short fiction writers in English that you recommend to our writers? Whose style
appealed you most?
LD: I was very influenced by Grace Paley, and then later by Jane Bowles. But there are many
others. The stories of Flannery O'Connor are very well done, as are those of Katherine Mansfield.
But a Swiss writer I have recently been reading is Regina Ullmann and I admire her very much.
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Another Swiss writer, whom I've been translating, is Peter Bichsel, who writes about his everyday life,
very philosophically. They are wonderful.
JA: Critics generally don't accept micro fiction as a story type, how can we say that it’s a
story?
LD: One must stretch the definition of "story" to accommodate the smallest of the inventive, narrative,
philosophical prose forms. I sometimes justify calling my work stories by saying that if they have the
least little bit of narrative in them, even narrative that may exist only in the reader's mind, then I can
call them stories.
JA: Out of your own short fiction, which are your own favorite?
LD: I have many favorites, from many of the books. Some of my favorites are the ones that involve
insects. Or the longer one about the cows across the road. I like the ones that pose philosophical
problems, such as an early one, "Once a Very Stupid Man". Thank you for your interest!

Varieties of Disturbance: Stories

*Thanks Caroline zavakos, Publicity assistant at Farrar, Straus and Giroux, NY for the pictures
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ુ શિ
૧૪. િ શક રો - ફકરણ નપયષ
ઘર તેમ જ હોક્સ્પટલ વચ્ચે તેની જજિંદર્ી યંત્રવત બની ર્ઈ હતી. સવારથી રાત સુધીની હોક્સ્પટલની િયુટી તેના
જીવનનો ભાર્ જ જાણે. રોજ જતાં આવતાં કૂતરાને દૂ ધ ભબસ્કીટ આપવા... વરસોથી આ તેનો શનયમ.
એમાંય પશતના એકસીિન્ટ પછી તેની જજિંદર્ી વોિષ પુરતી સીશમત બની ર્ઈ. હા, તેના પશત છે લ્લા પાંચ વર્ષથી
કોમામાં હતા... ધીરે ધીરે ઘરના આર્ા છોિી દૂ ર થઈ ર્યા...
આજેય શનયમ મુજબ દૂ ધ ભબસ્કીટ આપવા જતી હતી ત્યાં તેને જોઈ હોક્સ્પટલની બહાર ઊભેલ ું કૂતરંુ જોરથી રિ્ુ.ં
એ સાંભળી તેને હાર્કારો થયો. ધીમી ચાલ તેજ બની. એ વોિષ માં જવા ભાર્ી!

૧૫. છુટક રો - જાહ્નવી અંત ણી
“તભબયત સારી નથી?” સશવતાને ધીમેથી પોત ું મારતાં જોઈ ર્ેઠાણીએ પ ૂછ્ુ.ં
“આખું ર્રીર ત ૂટે છે .” નીચી નજરે સશવતાએ જવાબ આપ્યો.
“છુટકારો મેળવી લે એનાથી.” ર્ેઠાણીથી બોલી પિાયુ.ં
"અસ્ત્રીનો અવતાર સીએ બુન . સહન કયરે જ છૂટકો... છે ટે થવાના પાંસ દા'િા મારે મન ભર્વાનના આર્ીવાષદ
સમ સે. મારે મન એ જ છુટકારો.”
ર્ેઠાણી મનોમન એમના ઘરની આધુશનકતાને કોસી રહ્યા.

૧૬. ત્રેવડ – ફિરલ કોટડીય
"ઋશર્ ક્યાં?"
"ત ું સ્કૂલે લેવા ર્ઈ હતી!"
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"ના, તમે નથી ર્યા?"
જવાબ આપવામાં સમય બર્િયા શવના કે ડ્રાઇવરની રાહ જોયા શવના હુ ં કાર લઈને નીકળી ર્યો. "હુ ં તો ભબઝનેસ
પાટીમાં વ્યસ્ત હતો પણ રીત ુને તો યાદ રહેવ ું જોઈએ ને..." ર્હેરના અજનબી ટ્રાફિકને જોઈને હુ ં બબિયો.
"િેિ..." ઋશર્ મને વળર્ી પિયો... "હવે તમે ઓલા ભભખારી અંકલને એમ નફહ કહેતા કે ત્રેવિ ના હોય તો જણતા
શું કામ હર્ો!"

૧૭. લ ચ રી – જલ્પ જૈિ
કનુિાની વાત પર આજે ભરોસો બેઠો.
દમનો દદી, ખાટલેથી માંિ પાટલે પહોંચે એટલી એની દુશનયા. તે ફદવસે દવાખાને જતાં, નજરે જોયું અને સ ૂયો
અવાક બની ર્યો. "આ જીવલી કોની હારે ? આવી લાચારી? બાપિીને મારા લીધે!"
કાળી મજુરી કરવા છતાં, પૈસાના દુકાળે જીવલીને આ રસ્તે ચિાવી. સાંજના બે ચાર કલાકના આ ધંધાએ એનું
ર્ાડું રોળવ્યુ.ં પછી તો બની-ઠનીને નીકળવું હવે રોજનું બની ર્યુ.ં
"નજીકના બંર્લે ઘર સાચવવા માટે બાઈ રાખવાની છે તે તારંુ નામ આપ્યું છે ..." રાત્રે બેય માણા વાળું કરતાં
હતાં ત્યારે સ ૂયાષએ વાત માંિી.
"ચામિા ચુથવા
ં
મટયા!" જીવલીને ર્ાંશત થઈ.
"કોણ રહે છે ત્યાં?" જીવલીએ પુછ્ુ.ં
"વીઠ્ઠલ ર્ેઠ..." જવાબ સાંભળતા જ જીવલી ખીલો થઈ ર્ઈ.
હવે બે ચાર કલાકનું એ બનવું ઠનવુ,ં આખા ફદવસે કબ્જે કરી લઈ લીધુ.ં
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૧૮. કોમ્પ્પ્રોમ ઇઝ - નિનમષ વોર
"માત્ર ટે લેન્ટથી કશું નહીં થાય... કોમપ્રોમાઈઝ કરર્ે?" લોલુપ નજર બોલી રહી.
"જી, ટોચ પર પહોંચવા કાંઈ પણ..."
"ઠીક છે ... બાજુના રૂમમાં જા, આવું છું..."
ફૂલ્લી એસી રૂમ વચ્ચે શવર્ાળ હ્રદય આકાર ધરાવત ું િબલબેિ. તે િબલબેિ પર બેઠી... ત્યાં જ દરવાજાના
શમજાર્રાનો અવાજ આવતાં એના ર્રીરમાંથી એક ઝણઝણાટી પસાર થઈ. બધું ઈશ્વર પર મ ૂકી એણે આંખો મીંચી
દીધી અને જાતને સમશપિત કરી.
માત્ર બે જ વર્ોમાં તેન ું નામ 'ટોચ' પર આવી ર્યું અને એટલું જ નહીં બીજા પાંચ વર્ે તે ખુદ ફિમેલ િીરે ક્ટર
થઈ ર્ઈ!
આજે તેની પહેલી ફિલ્મ માટે ન ું ઓફિર્ન હત.ું સહથ
ુ ી બેસ્ટ લાર્ેલા મોિેલને પોતાની પ્રાઇવેટ કે ભબનમાં બોલાવી
પ ૂછ્ુ,ં "માત્ર ટે લેન્ટથી કશું નહીં થાય... કોમપ્રોમાઈઝ કરર્ે?"

ુ ફરય
૧૯. સભ્યત – સરલ સત
ર્ામને પાદર છાણા વીણતી સંતોકે પોતાના સિં ૂ લામાં જોયું તો હજી દસેક છાણાં થાય એટલું જ છાણ એકઠું થ્યુ’ં ત.ું
માએ તાકીદ કરી હતી કે ,"આજ આખો સિં ૂ લો ભરી લાવજે. બે ફદવસ પછી મહેમાન આવવાના છે . છાણાં વધુ
જોર્ે."
ત્રણેક ફદવસથી પાદરમાં છાણ રે ’ત ું જ નો’ત.ું કોણ જાણે વહેલાં આવીને કોણ બધું છાણ લઈ જત ું હર્ે એ શવચારે
એ આજ જરા દુઃખી લાર્તી હતી. ત્યાં એની આંખ ચમકી ઊઠી. જરા દુર એક મોટો પોદળો દે ખાયો. કોઈ લઈ લે
એ પહેલાં હુ ં લઈ લઉં એ શવચારે દોિતી એ ત્યાં પહોંચી અને એકદમ અચકાઈને ઊભી રહી ર્ઇ. પોદળામાં કોઈએ
મોટો કાંકરો ખોસેલો હતો.
આજુબાજુ જોયું કોઈ નહોત.ું કૈં ક શવચારીને એની આંખોમાં ચમક આવી પણ…
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૨૦. ગૌ - શીતલ ગઢવી
"બુય્ચ...બુય્ચ... એક ધક્કો મેલ... પસી ત ું સુટ્ટી..."
"મા... એ મા... કુને કે સે...?" અમીએ ઓરિામાંથી િભળયામાં બેઠેલી એની મા જમનાને બ ૂમ પાિી.
"ઈ તો... ર્ંર્ાિી વહુકી સે... દરદ ઓસુ કરવા પુસકારંુ સુ... હમણાં તારી હારે રમવા વાસરંુ આલર્ે."
"તે હે મા... ઈ પા'ણો દે હે કે ..." અમીની દાદી વચમાં બોલી.
"મર્ી
ં ૂ મર કજાત.. ર્ૌ પાણો ન જણે. ભર્વાને હાથે પર્ે લુલી રાખી ને જીભિી પર કાતર મેલવાનું ભ ૂલી જ્યો..."
અમી ખાટલામાંથી ર્ાયને જોવા જતાં નીચે પિી ર્ઈ અને રિવા લાર્ી. દાદીએ ઉપરથી એક લાત આપી. અમી
માટે આ મહેણાં રોજનાં થઈ ર્યા હતા.
"અમી... ધોળું ધપાક... વાસરંુ આયુ...
ં એનો વાન તારી જ્યમ સમકે સે..."
"મા... ઈ ઉભું તો થૈ હકસેને...!"
"હા બેટા... આ જો ઉભું સે ..."
"અમારા આખા કટમબમાં દીકરા સે , તારી માએ જ પાણો જણ્યો, ખબર નૈ

મારા દીકરાનો સે કે

પસી...!" દાદી બોલી.
જમના એક કાને સાંભળી બીજા કાને કાઢી નાખતી. એ જાણતી હતી કે સાસુને સમજાવવા એટલે ભેંસ આર્ળ
ભાર્વત. એણે વાછરિાને ર્ાયના આંચળે સરખું ઉભું રાખયુ.ં એ પણ પોતે પોતાની દીકરી પાસે ર્ઈ. આ
કચકચથી કંટાળી જમનાનો વર કે દુનો ઘર છોિીને જતો રહ્યો હતો.
"જમના બેન... તમારા પશતના સમાચાર... આ કાર્ળ..." જમના ખુર્ થઈ ર્ઈ.
"અમી હેંિ... ઝટ તૈયાર થા... તારા બાપુએ તેિાવ્યા સે..."
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આજે એ વાતને વર્ો વીત્યા હતા. અમીનું ક્યાંય નામોશનર્ાન જિ્ું નફહ અને જમના એક વણ ઉકે લાયો કોયિો!

૨૧. ત ૂઈ - િીવ રોઝીિ ર જકુ મ ર
"ભાભી, આ દુપટ્ટાની ધાર જરાક િાટી ર્ઈ છે . ત ૂઈ મ ૂકી આપો ને."
સંચાનું નાનું પૈડું અવર્પણે મોટા પૈિાને અનુસયુ.ું પણ એ અટકવાની ફક્રયા દરશમયાન દોરાએ છટકી લીધું અને
સોઈએ બટકી લીધુ.ં "ઓહ", એક સીસકારા સાથે લીલાએ આંર્ળી મોંઢામાં નાખી દીધી.

સવારે આવેલા એક િોને લીલાનાં ભચત્તતંત્ર પર અનેક સોઈઓ ઘોંચી દીધી હતી.
"લર્ન અને તારી હાયે? અજાણ્યા જણ હારે હુઈ જાય એનો ભરોહો કે મનો થાય?"
જૂ ના ઝખમની જેમ એક ઉદાસ સંભારણું ઉપસી આવ્યુ.ં રમેર્નાં લગ્ન!
નદી પાછળની ભેખિો, અંર્અંર્ પર િરી વળતા એ મજબુત હાથ, એ આસમાની આંખો અને એ ઉન્માદ! એ નર્ો
બીજા ફદવસનાં ત્રીજા પહોર પર રોજેરોજ હાવી થઈ જતો. ખાલી થવા બદલ છલકાઈ જવાત.ું
અચાનક લીલાનું શવધુર સાથે લગ્ન, નમાયા નરે ર્ની મા બની પરર્ામ જવાનો શનણષય ઘરનાં તો ઠીક આખા
ર્ામને માટે નવતર હતો.
ઘોફિયામાં થતી હલચલ જોઈ લીલા બોલી ઉઠી,"દીવુબેન, હાંજ્યે લઈ જાજો. મને ત ૂઈ મેકવાની હારી િાવટ સે."

ુ સોલાંકી
૨૨. વેર - અનજ
"અરે બાપ રે ! પછી શું થયું પપ્પા?"
"પછી તો જે ફદર્ામાં ર્યો ત્યાં મોટા મોટા અવરોધો સામે ભટકાતા રહ્યા, પણ મેં ફહિંમત ન હારી; દોિધામ ચાલું જ
રાખી ને અચાનક...."
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"અચાનક શું પપ્પા?" દીકરો અધ્ધર શ્વાસે બોલી ઊઠયો.
"અચાનક... મારી ચારે બાજુ અંધારંુ િેલાઈ ર્યું ને એક ચીશપયા જેવા હશથયારે મને પકિી હવામાં ઊંચો કયો.
પણ ત્યાં એકદમ કોઈ ર્ર્જના થઈ અને ચીશપયાએ મને હવામાં જ િંર્ોળી નીચે નાખયો..." મંકોિાએ તેનો એક
ત ૂટે લો પર્ બતાવ્યો. "જો, આ એનું જ પફરણામ છે બેટા. માનવની બે ઘિીની રમતમાં મારી આ હાલત થઈ..."
ને દીકરાએ બાપનું વેર વાળવા પોતાનાં આર્ળના ચીશપયા જેવા િંખનો ટંકાર કયો.

૨૩. િવી સવ ર -ઝીલ ગઢવી
હુ ં આજે પથારીમાંથી ઉઠતાવેંત ખુર્ હતો.
"અરે વાહ... આજે તો કૈં ક અલર્ જ મ ૂિ... મારા નામની બ ૂમો પણ નફહ..." પત્નીએ મારો બદલાવ પકિયો.
"ભાગ્યવાન... આર્ળ હજુ વધુ ખુર્ીઓ આવવાની છે ."
મેં મારંુ શનયશમત કાયષ પતાવ્યુ.ં ઓિીસે શવદાય આપવા એ ઘરના ઓટલા સુધી આવી.
"આ શુ.ં .. બધા ઘર એક સરખા!" એ અવાચક થઈ જોતી રહી.
***
"ટીંર્... ટોંર્..."
જેવું બારણું ખુલ્યું કે ત્યાં પણ અજાયબી. અમારા ઘર જેવી જ વસ્ત ુઓ! પાિોર્ીબેને ક્સ્મત સાથે આવકારી.
"હુ ં એ પ ૂછવા આવી હતી કે તમારા ઘરે ટીવી કે રે ફિયો પર પ્રોગ્રામ આવી રહ્યા છે ?" એમણે જવાબમાં ના ભણી.
આખો ફદવસ શવચારતી બેસી રહી.
***
"અરે ... તમે આવ્યા... કંઈ સમજાત ું નથી... ના પંખીઓનો કલરવ કે પછી કોઈપણ અવાજ..."
મેં એને રાતનાં સપનામાં પ્રભુ પાસે માંર્ેલ વરદાનની વાત કરી.
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"આવું તો મંર્ાત ું હર્ે...? આજે રાતના પ્રભુને કહેજો પહેલાં જેવું કરી આપે... નહીંતર કાયમી અબોલા!"
ઘફિયાળમાં દસ વાર્ી ર્યા હતા. સ ૂરજ આથમવાનું નામ નહોતો લેતો.
હુ ં આકાર્માં જોઈ બોલ્યો,"હવે રાત પણ નફહ પિે."

ુ લી
૨૪. શિીદ - ર જુલ ભ નશ
એ મુઠ્ઠીઓ વાળીને દોિયો પણ જાજરૂ સુધી પહોંચે એ પહેલા જ એનું પેટ છૂટી ર્યુ.ં
"સીમમાં જ પિયા રે 'તા હો તો... જ્યાં આવે બેહી પિવાનુ,"
ં પુત્રવધુ શતરસ્કૃત સ્વરે બોલી.
યુદ્ધકૈ દી તરીકે દર બીજે ફદવસે મીઠુંમરચું ભભરાવેલો બામબુ ગુદામાં દાખલ કરવામાં આવતો ત્યારે નહોતી થઈ
એટલી પીિા એને આ ર્બ્દોથી થઈ.
કાર્ પોતે ર્હીદ...

૨૫. સરિ મ ાંુ - રીત ુ મિેત
કંકુબાએ ઝાંપો ખોલ્યો. ર્ેરીના નાકે ઉભેલ ું કુતરંુ જોરથી રિત ું હત.ું પોસ્ટમેન એને ધક્કો મારી કંકુબા પાસે આવી
બોલ્યો, "લો બા મનીઑિષ રના પાંચસો રૂશપયા. વિોદરાથી કાર્ળ આવ્યો છે તમારા દીકરાએ બોલાવ્યા છે .
સરનામુ...."
ં
વાક્ય અધુરંુ રહી ર્યુ.ં ખુર્ીમાં કંકુબાને આર્ળના ર્બ્દો કાને ન પિયાં.
બીજા ફદવસે કંકુબાએ વિોદરાની ટ્રે ન પકિી. પહોંચીને રીક્ષાવાળાને કાર્ળ આપ્યો. "જલ્દી ચાલ ભાઈ મારો
દીકરો વાટ જુએ છે ."
થોિીકવારમાં રીક્ષા ઉભી રહી. "માજી આવી ર્યું તમારંુ 'વ ૃદ્ધાશ્રમ’...."
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૨૬. ગલી ફક્રકેટ - નવભ વિ મિેત
પોળની વચ્ચોવચ્ચ આવેલા નાના ચોકઠામાં ફક્રકે ટ રમતાં ફકર્ોરે બેટ વીંઝ્ું અને 'જોરદાર ર્ોટની બ ૂમો વચ્ચે,
ત્યાંથી પસાર થતા જીત ુભાઈના લમણામાં બોલ વાગ્યો અને એ તમમર ખાઈને નીચે પિી ર્યા.
રમત અધવચાળે અટકી ર્ઈ, આજુબાજુના રહીર્ો ભેર્ા થઈ ર્યા અને જીત ુભાઈને ઉંચકી વચલી ર્ેરીમાં એમના
ઘરે લાવી પરસાળમાં સુવાિયા.
જીત ુભાઈના કપાળે ખાસ્સું મોટું ઢીમડું ઉપસી આવ્યું હત.ું કોઈએ ફ્રીજમાંથી બરિ કાઢી લર્ાિયો તો કોઈ મલમ
લઈ આવ્યુ.ં થોિીવારે એમને સ્હેજ આરામ જેવું લાર્તા સૌ શવખરાયા.
બળતી બપોરે ર્ેરી સ્હેજ ર્ાંત થઈ ત્યાં સાંકળ ખખિી, જીત ુભાઈ બારણે ઉભેલી શવમળાને જોતાં જ રહી ર્યા.
તેમની આંખો હર્ષથી પહોળી થઈ ર્ઈ. શવમળાના ચહેરા પર ભારોભાર સાંત્વના હતી.
"બહુ વાગ્યુ તો નથીને? હવે કેમ છે ? ખાસ્સુ મોટું ઢીમડું થયું છે ને?" શવમળા એકી શ્વાસે બોલી ર્ઈ.
અચાનક સણકો ઉપિતાં જીત ુભાઈથી ઉંહકારો નંખાઈ ર્યો. શવમળા દોિતીકને ફ્રીજમાંથી બરિ લઈ આવી અને
જીત ુભાઈના કપાળે ઘસવા લાર્ી.
પીર્ળતા બરિના રે લા ભેર્ા થોિા આંસુ પણ હતા તે શવમળાની નજરથી છાનું ન રહ્ુ.ં
બીજે ફદવસે જોર્ાનુજોર્ જીત ુભાઈ િરી ચોકઠામાંથી નીકળ્યા ત્યારે ફકર્ોરની જ બેટીંર્ ચાલતી હતી. તેઓ બેટ
લઈને ઉભેલા ફકર્ોર તરિ આર્ળ વધ્યા. સૌ એના ધીબેિાઈ જવાની રાહ જોતા ઉભા રહ્યા. ફકર્ોરની નજીક
પહોંચી જીત ુભાઈએ તેને ઉંચકી લીધો અને તેના કપાળને બચીઓથી ભરી દીધુ.ં
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ુ ફદત મ ઈક્રોફિક્શિ વ ત ધઓ
'સર્જિ' સભ્યો દ્વ ર અનવ
'સર્જન' પફરવારના સભ્યો દ્વારા અંગ્રેજી ભાર્ાની કે ટલીક માઈક્રોફિક્ર્ન વાતાષઓના કરે લા ભાવાનુવાદ.
(મ ૂળ અંગ્રેજી વાતાષની ભલિંક પણ સાથે આપી છે .)

૧. Bad Genie - Art Lasky

(https://101words.org/bad-genie/)

ળબચ રો જીિ
જોર્ીંર્ કરતાં કરતાં દફરયામાંથી તણાઈને ફકનારે ખિકાયેલા ઢર્લામાં મારી આંખો કાયમ ખજાનો ર્ોધતી રહેતી.
એમાંથી ર્ઈકાલે લીલ બાઝેલો જર્જરીત િારસી ભચરાર્ જિી આવ્યો. એને ઘસતાં ધુમાિાના ર્ોટે ર્ોટા ઉિાિતો
ભયાનક જીન પ્રર્ટ થયો. પણ એ ઈચ્છાઓ પ ૂરી કરવાના મ ૂિમાં હોય એવું લાર્ત ું ન હત.ું
“તારા જેવા જ કોઈએ મને ત્રણેક હજાર વરસથી આ ર્ાશપત ભચરાર્માં પરાણે ર્ોંધી રાખયો હતો. મને વહેલો મુક્ત
ના કયો એટલે હવે હુ ં સમગ્ર માનવજાતને સજા કરીર્.” એ ર્રજ્યો ને પછી તરત જ એ ઊંચે ઉિયો, આકાર્માં
ઉિી રહેલા ૭૪૭ શવમાનના એંજજને જાણે એને ચ ૂસી લીધો.
ત્યારબાદ ન તો એ દે ખાયો, ન એના શવર્ે કંઈ સંભળાયુ.ં લાર્ે છે આપણે સુરભક્ષત છીએ.
ભાવાનુવાદ- સંજય ગુદ
ં લાવકર

૨. Sound Escapes - Jack Spies

( https://101words.org/sound-escapes/)

મગ
ાં ૂ ોમાંતર અવ જ
એપાટષ મેન્ટના ઉપલા માળે થી જોખમકારક નહીં પણ જોરજોરથી ઘાટા ગજી
ં ૂ રહ્યા હતાં.
એક કલાકનો મારો મનપસંદ ર્ો 'છે લછબીલો િેની' જોવા માટે મેં ટીવી ચાલુ કયુ.ષ શવનોદી િેની અને તેની લુચ્ચી
પણ સજ્જિ રમ ૂજો મને બહુ ર્મે છે .
હજી અિધો ર્ો પત્યો હર્ે, ત્યાં તો ઉપલા માળે થી આવતો ઘોંઘાફટયો અવાજ માથામાં ધમધમવા લાગ્યો. મેં મારો
વોલ્યુમ વધાયો છતાં િેનીનો અવાજ સરખી રીતે સંભળાતો ન હતો. એમપ્લીિાયર ફુલ કયુું તો પણ...

સર્જન (જૂન ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 33 of 42

ધણધણાટી એટલી અસહ્ય થઈ ર્ઈ કે સાંભળવા માટે ટીવીના સ્પીકર પાસે કાન ર્ોઠવવા પિયા.
આખરે ઉપલા માળે જવાનું નક્કી કયુું. ફહયફરિંર્ એિ કાઢીને દરવાજો ખોલ્યો. બહાર કદાવર, ઉમકેરાયેલો એક
માણસ બૅટ લઈને ઉભો હતો.
ભાવાનુવાદ- સંજય ગુદ
ં લાવકર

૩. Return Requested - Peter Ramadanovic

(www.flashfictionmagazine.com)

વિતર
રી.ઓિષ ર ૫૧૬૦૯૯
સૌથી પહેલાં, મેં સોની બ્લુ રે પ્લેયર, જે બુધવાર, ૦૨/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ મેં તમારી પાસેથી ઓનલાઇન ખરીદ્ું
હત,ું તે પરત કરવાની શવનંતી કરી હતી. એ વસ્ત ુ હુ ં એટલે પરત કરવા માંર્તો હતો, કારણ કે તે ચાલુ નહોતી
થઈ રહી. પણ નજીકથી શનફરક્ષણ કયાષ બાદ જયારે મારા છ વર્ષના પૌત્રએ કયું બટન દબાવવું તે મને બતાવ્યું તો
જાણવા મળ્યું કે વસ્ત ુ ખરે ખર ચાલુ ક્સ્થશતમાં જ હતી, માત્ર હુ ં જ તેને બરાબર ચલાવી નહોતો ર્ક્યો. તેથી હુ ં મ ૂળ
શવનંતી રદ કરવા ઈચ્છીર્ અને અન્ય માંર્ણી કરીર્.
જો શસતેર વર્ષનો વ ૃદ્ધ સમાઈ ર્કે એવું ખોખું મને મોકલો અને એનો ઉપયોર્ કે મ કરવો એ સમજાવી ર્કો તો હુ ં
તમારો આભારી થઈર્.
ભાવાનુવાદ - મીરા જોર્ી

૪. The Book - DeRicki Johnson

( www.flashfictionmagazine.com )

પુસ્તક
'અવમુલ્યાંફકત - ૫ રૂશપયા' તે િાટે લી અને જર્જફરત ચોપિીનું ટૅર્ વાંચવા તેના હોઠ િિિયા.
એક ફહિંસક ર્ાકષ માછલી જેટલી ત્વરાથી તેણે શવચાયુ!ું પણ આ વજનદાર થોથામાં કંઈક એવું હત ું જે તેને લલચાવી
રહ્ું હત.ું
"હુ ં આના બે દોકિાં આપીર્."
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ત્યારે જ એ ચોપિીના પુઠાનો ક્યારે ય ન થયેલ િિિાટ થયો અને અંદરથી થોિાં વળે લાં એવાં અસ્તવ્યસ્ત પાનાં
િોકાયાં.
ૃ કારકુને પોતાનાં નાક પર ટે કવેલા અને પડું પડું થઈ રહેલા ચમમાની નીચેથી એ સુઘરા
િરામણા એવા એ વદ્ધ
બાળક સામે જોયુ.ં
એ ચોપિીનું હવે બહુ આયુષ્ય નથી એ ખયાલ આવતો હતો.
"કોઈ ફકિંમત નથી, તારી પસંદ કરે લી આ ચોપિી માટે !"
ઘરે પાછા િરતી વખતે એ પોતાની લાર્ણીઓ સમજી ર્કતો નહોતો. જાણે એ ચોપિીએ તેને વાંચવાનું ર્રૂ કરી
દીધું હત!ું
ભાવાનુવાદ - જીજ્ઞેર્ કાનાબાર

Sarjan Group after Microsarjan Book Launch
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સર્જિ મેિ વડો અિે પસ્ુ તક નવમોચિ અિેવ લ
દૂ ર દૂ ર લર્ી ઝળહળે ર્ર્ સર્જન...
ર્બ્દ થઈ રોર્ન, રોર્ન કરે મુજ અથષ સર્જન...
વર્ષ

૨૦૧૬,

૬

મે

ના

રોજ

માઈક્રોફિક્ર્નને ગુજરાતી સાફહત્યમાં
મજબુત સ્થાન આપવા માટે સર્જન
વોટ્સ એપ ગ્રુપનો પાયો નંખાયો,
અને
સર્જન
સર્જન

ર્રૂ

થઈ

યાત્રા...

માઈક્રોફિક્સનની
અક્ષરનાદ

સામશયક

અને
થકી

માઈક્રોફિક્સનને ઓળખ મળ્યા બાદ
માઈક્રોફિક્સન વાતાષ પ્રકારનો વ્યાપ
વધતો ર્યો અને સતત એક વર્ષના
નવોફદત લેખકોના ર્બ્દ સંઘર્ષ, સર્જનના રચશયતા શ્રી જીજ્ઞેશ અધ્યારુ, માઈક્રોફિક્ર્નના પ્રણેતા એવા શ્રી િો.
હાફદિ ક શનકુંજ યાભજ્ઞક, જાણીતા લેભખકા શ્રી નીલમ દોર્ી તેમજ શ્રી રાજુલ ભાનુર્ાલીના માર્ષદર્ષન, અને એિમીન
સભ્યોના શનઃસ્વાથષ સમપણષથી મંજાયેલ, ઘિાયેલ સર્જનકારોની મહેનતના પફરણામ સ્વરૂપ સર્જનના પ્રથમ
પુસ્તકની ઘોર્ણા કરવામાં આવી. જેના અદ્વદ્વતીય શવમોચન પ્રસંર્ના અહેવાલરૂપી ર્બ્દો કાર્ળ પર ઉતારંુ છું,
ત્યારે હૃદય પ્રસન્નતાથી છલકાય છે .
આંર્ળીના વેઢે ર્ણાય એટલા સભ્યોથી ર્રૂ થયેલ આ ગ્રુપ આજે શસત્તેર જેટલા સભ્યોનું પફરવાર બની ર્યું છે .
આ પુસ્તક ઘિતર તેમજ શવમોચન પ્રસંર્માં શ્રી જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂ, િો.હાફદિક શનકુંજ યાભજ્ઞક, નીલમ દોર્ી, પરીભક્ષત
જોર્ી, સંજય ગુદ
ં લાવકર, શમતલ પટે લ, રાજુલ ભાનુર્ાલી, ધવલ સોની, યાશમનીબેન પટે લ અને સોશનયા ઠક્કરનો
શસિંહ િાળો રહ્યો હતો. સર્જનના પ્રથમ પુસ્તકના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે દરે ક સભ્યો હૃદયના ઉમળકાથી
સર્જનરત રહી સહભાર્ી બન્યા હતાં. જેનું સુદ
ં ર િળ એટલે ‘માઈક્રોસર્જન’. અમારા પ્રથમ પુસ્તક- ‘માઈક્રોસર્જન’નું
શવમોચન સર્જનની પ્રથમ જન્મશતથીએ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુ.ં
યોર્ાનુયોર્ અમદાવાદમાં ચાલી રહેલા પુસ્તક મેળામાં અમારા પુસ્તકને લોક સમક્ષ મ ૂકવાનો શનણષય કરાયો.
૬ મે સર્જનની જન્મશતથીના આર્લા ફદવસે એટલે કે ૫ મે ૨૦૧૭ ના રોજ યુશનવસીટી કન્વેન્ર્ન હોલ, તારક
મહેતા હોલ, બ ૂક િેર-અમદાવાદ મુકામે મહીપતરામ રૂપરામ અનાથઆશ્રમની બાળાઓના વરદ હસ્તે, શ્રી દોલત
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ભટ્ટ અને શ્રી રાઘવજી માધિના આર્ીવષચનથી પુસ્તક શવમોચન
કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુ.ં સાથે એ જ ફદવસે સર્જન
પફરવારના મેળાવિાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હત.ું
ગુજરાત

સાફહત્ય

પફરર્દ,

ર્ોવધષનરામ

શત્રપાઠી

હોલ

-

અમદાવાદ મુકામે સવારે ૧૧.૩૦ વાગ્યાથી સહુ સર્જન સભ્યો
મેળાવિામાં જોિાતા ર્યા. ચાલુ ફદવસે, માત્ર સર્જન સંમેલનમાં
હાજર થવા માટે શમત્રો વિોદરા, અમદાવાદ, ર્ાંધીનર્ર, મુબ
ં ઈ,
સુરત, નવસારી, ભુજ-કચ્છ, જેવા અલર્ અલર્ ર્હેરોમાંથી
બહોળી સંખયામાં હાજર રહ્યાં હતાં. આ સંમેલનમાં જીજ્ઞેર્
અધ્યારૂ, પ્રશતભા અધ્યારૂ, િો.હાફદિ ક શનકુંજ યાભજ્ઞક, સંજય ગુદ
ં લાવકર, શમતલ પટે લ, સોશનયા ઠક્કર, પરીભક્ષત
જોર્ી, ધમેર્ ર્ાંધી, સંજય થોરાટ, ધવલ સોની, એંજલ ધોળફકયા, જલ્પા જૈન, ફદવ્યેર્ સોિવિીયા, યાશમનીબેન
પટે લ, લીના વછરાજાની, ર્ીતલ ર્ઢવી, પામી દે સાઈ, જાહન્વી અંતાણી, શર્લ્પા સોની, લતા સોની કનુર્ા, પ ૂવી
બાબરીયા, સ્વાશત ર્ાહ, રે ખા સોલંકી, મીરા જોર્ી, જીજ્ઞેશ કાનાબર, હાફદિક પંિયા, આલોક ચટ્ટ, ર્ૈલર્
ે પરમાર,
અનુજ સોલંકી, કાંશતભાઈ, મણીલાલ વણકર તેમજ શવરલ દે સાઈ ઉત્સાહથી ર્ામેલ થયાં હતાં. સર્જનના પ્રથમ
પુસ્તક શવમોચન પ્રસંર્ની હૃદયમાં અનન્ય ખુર્ી હોવા છતાં, અશનવાષય કારણોસર પ્રસંર્માં હાજરી ના આપી
ર્કનાર શમત્રો નીલમ દોર્ી, રાજુલ ભાનુર્ાલી, શમનાક્ષીબેન વખાફરયા, શનશમર્ વોરા, શનલય પંિયા, ર્ોપાલ
ુ ા દે સાઈ, કુંજલ પ્રદીપ છાયા, સ્વાશત
ખેતાણી, ર્ૈલેર્ પંિયા, સુષ્મા ર્ેઠ, સરલા સુતરીયા, કુસ ુમ પટે લ, અનુસય
પટે લ, આરઝુ ભ ૂરાણી, ભારતીબેન ર્ોહીલ, જીજ્ઞેર્ વાઘેલા, નીવારોઝીન રાજકુમાર, મહાકાન્તભાઈ જોર્ી, શવપ્લવ
ધંધફુ કયા, જેવા સર્જનરત શમત્રો હૃદયમાં પોતાના ર્બ્દસર્જનથી હાજર હતાં જ...!
સ્વાર્ત ર્બ્દોથી જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂએ કાયષક્રમનો આરં ભ કયો તેમજ સર્જન પફરવારને આટલો શવસ્ત ૃત કરી, પોતાના
સ્વપ્નને પ ૂણષ કરવામાં સહભાર્ી બનવા માટે સવે હાજર તેમજ ર્ેરહાજર સર્જનકરોનો ભીની આંખે હૃદયથી
આભાર માન્યો. ત્યારબાદ, િો. હાફદિ ક શનકુંજ યાભજ્ઞકે અક્ષરનાદ થકી માઈક્રોફિક્ર્નનું મંિાણ, સ્પધાષઓ થકી
માઈક્રોફિક્ર્નનું લોક જીભે ચઢવુ,ં અને સર્જન ગ્રુપની ર્રૂઆત શવર્ે જાણકારી આપી. માઈક્રોફિક્ર્નમાં જેમણે
લાંબી મજલ કાપી છે , એવા શ્રી હાફદિ કભાઈએ સવેને પોતાની હાજરીથી આનંફદત કરી દીધા હતાં. ત્યારબાદ
ઉપક્સ્થત સૌ સભ્યોના પફરચય તેમજ તેમના માઈક્રોફિક્ર્ન શવર્ેના શવચારો જાણવા માટે દરે ક સભ્યોને મંચ પર
ઉપક્સ્થત કરવામાં આવ્યાં. માઈક્રોફિક્ર્ન તેમને ર્ા માટે સ્પર્ે છે , પોતાના જીવનમાં સર્જનનો િાળો, તેમજ સર્જન
થકી મળે લી ઓળખનો હર્ષ દરે ક હાજર શમત્રોએ પોતાના કૃતજ્ઞતાસભર ર્બ્દોથી વહાવ્યો. સર્જન ગ્રુપના સવષ
પ્રથમ સભ્ય અને શર્સ્તના અત્યંત આગ્રહી શ્રી સંજય ગુદ
ં લાવકરે કહ્ું કે તેમને સર્જનમાં જોિવાનો ર્વષ છે . આ
પફરચય શવશધથી સર્જન સભ્યોના જીવનનો મહત્વનો ભાર્ ઉજાર્ર થયો. દઢ શનશ્ચય અને અથાર્ મહેનતથી તમે
કે ટલીયે જજિંદર્ીઓને બદલી ર્કો છો, એ જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂની ‘સર્જન’ની પહેલથી પ્રત્યક્ષ થયું છે . ર્ાંધીનર્ર
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સમાચારમાં કાયષરત અને સર્જનકરો માટે હંમેર્ ભેટ પ્રસાદી લાવનાર શ્રી સંજય થોરાટે દરે ક હાજર શમત્રોને મીઠાઈ
વહેંચી તેમજ ગુજરાત દીપોત્સવી અંક-૨૦૧૬ પુસ્તકની ભેટ આપી. બપોરે ૧.૩૫ કલાકે ભોજનની સાથે સર્જન
જન્મફદનની ઉજવણીરૂપી કે કનો આનંદ માણ્યો. સર્જનના મુબ
ં ઈ મેળાવિા વખતે સંજય ગુદ
ં લાવકરનો જન્મફદન
હતો, પણ તેઓ મોં મીઠું કરાવી ર્ક્યા નહોતા. જેથી સભ્યોની મીઠી પજવણીના અંતે તેમણે પણ દરે કને
સ્વાફદષ્ટ કે ક ખવિાવી પોતાના ઉદાર હૃદયનો પફરચય આપ્યો હતો. ઉપરાંત સર્જનના યુવા સભ્ય ફદવ્યેર્
સોિવિીયાના સર્પણ શનશમત્તની મીઠાઈ અને આલોક ચટ્ટના ર્હેરના પ્રખયાત ચેવિાનો પણ સહુએ સ્વાદ માણ્યો.
સર્જનના અનુપક્સ્થત સભ્યોને સાથે રાખવાના હેત ુસહ આ ઉજવણીની ક્ષણોને કે મેરામાં કંિારી લેવામાં આવી.

ત્યારબાદ િરી પફરચયનો દોર ચાલ્યો, માઈક્રોફિક્ર્નની સમજનો શવસ્તાર થયો. ત્યારબાદ, અમદાવાદના શમત્રો
પરીભક્ષત જોર્ી, ર્ીતલ ર્ઢવી, લીના વછરાજાની, સ્વાશત ર્ાહ, લતા સોની કનુર્ા, પામી દે સાઈ અને જીજ્ઞેર્
અધ્યારૂએ મળી િો. હાફદિક શનકુંજ યાભજ્ઞકનું ભેટ આપી સમમાન કયુ.ું ત્યારબાદ હાફદિ કભાઈએ માઈક્રોફિક્ર્ન શવર્ે
ઊંિાણમાં સમજ આપી. તેમણે કહ્ું કે, ઓછામાં ઓછા ર્બ્દોમાં જે વાતાષ લખાય તેને હુ ં માઈક્રોફિક્ર્ન માનું છું.
વાતાષન ું છૂપું તત્વ જ તેને માઈક્રોફિક્ર્ન બનાવે છે . ઓછા ર્બ્દોમાં વાતાષ કહેવી એ લેખકની કળા છે . વધુમાં
તેમણે કહ્ું કે જે સમજાવવી પિે તે વાતાષ નથી. માઈક્રોફિક્ર્ન લખવા માટે અછાંદસ વાંચવુ,ં પ્રોમપ્ટ કે ભચત્ર
પરથી લખવાની ટે વ ના પાિવી જેવા સ ૂચનો તેમણે કયાષ . ત્યારબાદ તેમના માર્ષદર્ષન હેઠળ સભ્યોને કશવતાની
પંક્ક્ત દ્વારા માઈક્રોફિક્ર્ન લખવાની કસરત કરાવવામાં આવી.
‘મનની વાત દૂ ર રહી દે ર્માં સંભળાય,
સાથે રહી એકમેકના મન ના કળાય.’
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આ પંક્ક્તઓ પર માત્ર પાંચ શમશનટના સમયમાં સર્જન સભ્યોએ માઈક્રોફિક્ર્ન લખવાનો પ્રયત્ન કયો હતો, જેના
પર હાફદિ કભાઈએ જરૂરી સ ૂચનો કયાષ. વાતાષમાં શું ખ ૂટે છે , ર્બ્દો ક્યાં વધુ વપરાયા છે , સંવાદનો ઉપયોર્ અને
‘વાઉ’ િેક્ટર કઈ રીતે લાવવુ,ં વાતાષ કળા, લખવાની સ ૂજ, માઈક્રોફિક્ર્નનું હાદષ જેવા વાતાષના બંધારણીય તત્વો
શવર્ે તેમણે ખુબ ઉપયોર્ી માર્ષદર્ષન આપ્યુ હત.ું દરે કની વાતાષ પર સહુએ તંદુરસ્ત ચચાષ કરી. આર્રે દોઢેક
કલાકની એક્ટીવીટી બાદ સર્જન પુસ્તક શવમોચન માટે નીકળવાનો સમય થતાં સૌ તૈયાર થયાં. આ સમગ્ર
મેળાવિામાં થયેલ ખચાષને ઉપક્સ્થત સભ્યો વચ્ચે સ્થળ પર જ સરખે ભાર્ે વહેંચી લેવામાં આવ્યો હતો.
હાફદિ કભાઈ યાભજ્ઞક, સંજય થોરાટ, હાફદિક પંિયાએ તેમના િોરવ્હીલરમાં સહુ સભ્યોને સ્થાન આપી સલામત રીતે
તારક મહેતા હોલ, અમદાવાદ બ ૂક િેર મુકામે પહોંચાિયા. સર્જન પ્રથમ પુસ્તક શવમોચનનું અભભન્ન અંર્ હત-ું
મફહપતરામ રૂપરામ આશ્રમની દસથી પંદર વર્ષની બાળાઓ... જેમના વરદ હસ્તે શવમોચન કરવાના ઉમદા
હેત ુસર તેમને ખાસ આ પ્રસંર્ે આમંશત્રત કરવામાં આવી હતી.
હાફદિ કભાઈ યાભજ્ઞકે શવમોચન પ્રસંર્નું પોતાની ભાવવાહી ર્ૈલીમાં સંચાલન કયુું હત.ું અશતશથશવર્ેર્ તરીકે મુધષન્ય
સાફહત્યકાર શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ અને લોકશપ્રય વાતાષકાર શ્રી રાઘવજી માધિે પોતાની ઉપક્સ્થશત અને
આર્ીવષચનોથી સૌને નવપલ્લશવત કયાષ. આદરણીય શ્રી રજનીકુમાર પંિયાએ પોતાની અમુલ્ય હાજરી આપી
પ્રસંર્ને ફદપાવ્યું હત.ું શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ અને શ્રી રાઘવજી માધિના આર્ીવાષદથી તેમજ આશ્રમની બાળાઓના
વરદ હસ્તે સર્જનના પ્રથમ પુસ્તક ‘માઈક્રોસર્જન’ને હર્ોલ્લાસથી ખુલ્લું મ ૂકવામાં આવ્યુ.ં અહીં ચાલી રહેલા
શવમોચન પ્રસંર્ે હાજરી ના આપી ર્કનાર આદરણીય કૃષ્ણકાંતભાઈ ઉનિકટે બ ૂકિેરમાં ચાલી રહેલા અન્ય સ્થળે
માઈક્રોફિક્ર્નના નવા સ્વરૂપને પુસ્તક રૂપે તરત ું મ ૂકવા માટે શુભકામના આપતાં, જીજ્ઞેર્ભાઈનો ઉલ્લેખ કરી ખુર્ી
દર્ાષવી હતી. ત્યારબાદ શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ અને રાઘવજીભાઈ માધિે સર્જનના પુસ્તકરૂપી પર્લાને ર્બ્દોથી
શુભકામના આપી હતી, તેમજ શ્રી રાઘવજીભાઈએ વાતાષપ્રકાર શવર્ે ઉપયોર્ી સુદ
ં ર વક્તવ્ય આપ્યું હત.ું
તાળીઓની વર્ાષથી તેમના વક્તવ્યને વધાવી લેવામાં આવ્યુ હત.ું આશ્રમની બહેનોને સર્જનની બહેનોના હસ્તે
સર્જન તરિથી સુદર
ં સંભારણું આપવામાં આવ્યું હત.ું
જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂએ પુસ્તક શવમોચન પ્રસંર્ે જણાવ્યું હત ું કે નામના મેળવવાના આર્યથી તેમણે આ પહેલ નથી
કરી. ગુજરાતી સાફહત્યમાં માઈક્રોફિક્ર્નને મજબ ૂત સ્થાન આપવાનો જ અમારો ઉદ્દે ર્ છે . આ રીતે જ સહુ
સર્જનરત રહેર્ે તો સર્જનની પુસ્તક શ્રેણી આર્ળ ધપતી રહેર્ે. જે સાંભળ્યા બાદ શ્રી ઉમાર્ંકર જોર્ીના ર્બ્દો
યાદ આવે છે ,‘મારંુ કામ? મારંુ નામ? નામ મારંુ ભાર્ામાં ઓર્ળી ર્યું છે ...’ જીજ્ઞેર્ભાઈનો પણ એ જ ઉદ્દે ર્ છે કે
તેમને સર્જનની કેિી દ્વારા માઇક્રોફિક્સનનો રાજપથ રચવો છે . તેમના ર્બ્દોને શ્રોતાર્ણે તાળીઓથી વધાવી લીધા
હતાં. સાથે જ પ્રસંર્માં હાફદિકભાઈ યાભજ્ઞકે તેમની સ્વભલભખત માઈક્રોફિક્ર્નને પોતાની સુદર
ં
ર્ૈલીમાં વહાવી હતી.
જેને સાંભળ્યા બાદ સમગ્ર શ્રોતાર્ણ ‘વાહ’ પોકારી ઉઠ્ું હત.ું અંતે અશતશથશ્રીઓને શ્રી જીજ્ઞેર્ અધ્યારૂ અને શ્રી
પ્રશતભા અધ્યારૂએ પુસ્તક ભેટ આપી આભાર અને ધન્યતા વ્યક્ત કરી હતી.
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(Book launch by Hon. Guests with girls from Mahipatram Rupram Ashram, Ahmedabad)
પ્રથમ પુસ્તક શવમોચન શનશમત્તે અશનવાષય કારણોસર હાજરી ન આપી ર્કનાર શમત્રોનો રં જ સર્જન પફરવારને છે ક
સુધી રહ્યો હતો. છતાં સર્જન સભ્યો શવભાવન મહેતા, ઝીલ ર્ઢવી શવમોચન પ્રસંર્ની ખુર્ીમાં સામેલ થયાં હતાં.
સર્જનના પુસ્તક શવમોચન પ્રસંર્ે આખો તારક મહેતા હોલ લોકોની હાજરીથી ભરાઈ ર્યો હતો, જે પ્રસંર્ની
સિળતા હતી. શવમોચન ફદનની આ સમગ્ર અશવસ્મરણીય ક્ષણોને કેમેરામાં કંિારી હંમેર્ા માટે સાચવી લેવામાં
આવી. આર્રે ૭.૧૫ એ પ્રસંર્ની પ ૂણાષહશુ ત કરવામાં આવી ત્યારે સૌ સર્જન શમત્રોનું હૃદય કૃતજ્ઞતા અને ઉત્સાહથી
સભર હત.ું શવના શવધ્ને આ શવમોચન પ્રસંર્ને પાર પાિવા માટે દરે ક સર્જનકર શમત્રોનો સહકાર રહ્યો હતો.
સર્જનના પ્રથમ માઈક્રોફિક્ર્ન પુસ્તક ‘માઈક્રોસર્જન’ના શવમોચન પ્રસંર્ની ર્ાંધીનર્ર અને અમદાવાદના શવશવધ
સમાચારપત્રોએ નોંધ લીધી હતી. આ જ રીતે સર્જનરત રહીએ, મા સરસ્વતીની કૃપાથી પ્રર્શતના શર્ખરે પહોંચીએ
અને સર્જન શ્રેણીથી માઈક્રોફિક્ર્નનો શવસ્તાર કરીએ તેવી શુભકામના સહ સર્જનના બીજા વર્ષમાં મંર્લ પ્રવેર્
શનશમત્તે શુભેચ્છા...!
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(Sanjay Gundlavkar, Jignesh Adhyaru, Sh. Rajnikumar Pandya, Sh. Dolatbhai Bhatt, Sh. Raghavji Maghad, Mital Patel and Soniya Thakkar)

જય સર્જન!
(‘સર્જન’ ગ્ર ૂપ વતી મીરા જોર્ી.)
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