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સર્જન

'સર્જન' માત્ર માઈક્રોડિક્ર્ન વાતાષ સ્વરૂપ માટે ન ુ ં માયસક ઈસામયિક છે એ દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રર્ટ થર્ે.



નવોડદત રચનાકારોને અહીં હાડદિ ક આવકાર છે . લેખકયમત્રો
અમારા ઈ-મેલ સરનામે કૃ યતઓ પ્રકાર્નાથે મોકલી ર્કે છે .
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મોકલવી. અન્િત્રયપ્રન્ટ કે ઓનલાઈન પ્રકાયર્ત કૃ યતઓ ન

વર્ષ ૧

માર્ષદર્ષક– નીલમ દોર્ી

મોકલવી.


અનુસધ
ં ાને પ્રકાયર્ત કૃ યત માટે પણ પુરસ્કારનુ ં ધોરણ રાખયુ ં

સંપાદક– પરીક્ષિત જોર્ી, રાજુલ ભાનુર્ાલી

નથી જેની નોંધ લેવી.


કૃયત વિષ માં શ્રુયત િોન્ટમાં ટાઈપ કરીને મોકલવી, સાથે ઈમેલમાં નામ, િોટો, સંપકષ સરનામુ ં તથા િોન નંબર અચ ૂક

હાડદિ ક પંિયા

લખવા. હાથે લખાિેલી, સ્કે ન કરાિેલી વાતાષ ઓ પણ
સ્વીકારાર્ે, તેના યનણષિ, પ્રકાર્નમાં યવલંબ થર્ે. પોસ્ટ કે

'સર્જન' વ્િવસ્થાપકો - સોયનિા ઠક્કર, ધમેર્ ર્ાંધી,
સંજિ ગુદ
ં લાવકર, એન્જલ ધોળકીિા, યમત્તલ પટેલ,

ૃ સાથે સંકળાિેલા
સર્જન સામયિક અને વોટ્સએપ ગપ
તમામ સભ્િો સ્વેચ્છાએ માનદ સેવા આપે છે , એ

તંત્રી– જીજ્ઞેર્ અધ્િારૂ

ગ્રાડિક્સ, સોયર્િલ મીડિિા- જલ્પા જૈન, ધવલ સોની,

મહત્તમ ૩૦૦ ર્બ્દમિાષ દામાં કૃ યત મોકલવી, બે થી વધુ ન

કૂરીિર દ્વારા રચનાઓ સ્વીકારાતી નથી.


ઈ-મેલ દ્વારા માઈક્રોડિક્ર્ન વાતાષ
Sarjanmfc@gmail.comપર સબ્જેક્ટમાં For Sarjan

મીનાિી વખારીિા

Micro fiction magazine લખીને મોકલવી, મહત્તમ પંદર

પ્રકાર્ક – પ્રયતભા ભટ્ટ અધ્િારૂ

ડદવસની મિાષ દામાં આપને કૃ યતના સ્વીકાર-અસ્વીકાર
યવર્ેની માડહતી વળતા ઈ-મેલ દ્વારા મળર્ે.

પ્રકાર્ન


સર્જનમાં પ્રયસદ્ધ થતા લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની
છે , અહીં પ્રકાયર્ત રચનાઓ, અક્ષભપ્રાિો સાથે સંપાદક મંિળ
સંમત હોિ એ જરૂરી નથી.

ડિજજટલપાર્ટષ નર



માઈક્રોડિક્ર્નમાં વાક્યરચના, જોિણી વર્ેરેની ભ ૂલો
ચકાસીને મોકલવી. એ માટે સાથષ જોિણીકોર્ કે નાનો કોર્
અથવા ગુજરાતીલેક્ક્સકોનનુ ં સ્પેલચેકર અથવા
યવર્ાલભાઈ મોણપરાનુ ં સરસ સ્પેલચેકર ઉપિોર્માં લઈ
ર્કાિ છે .

જીજ્ઞેર્ અધ્િારૂ,એ-૪૬, સાંઈનર્ર સોસાિટી,
ખોિીિાર નર્ર પાછળ, ન્ય ૂ વી આઈ પી રોિ, વિોદરા ૨૨
િોન - ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮
વેબ – http://aksharnaad.com



વાચકયમત્રો પોતાના પ્રયતભાવો અમારા ઈ-મેલ સરનામે
Sarjanmfc@gmail.comમોકલી ર્કે છે . નોંધપાત્ર
પ્રયતભાવો સામયિકમાં પ્રયસદ્ધ કરવામાં આવર્ે.
Title page by Mital Patel, Rajul Bhanushali, Shital Gadhvi
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સંપાદકીિ.. – નીલમ દોર્ી
સરકી જાિે પલ,
કાળ તણું જાણે કે એ તો વરસે ઝરમર જલ..
િણ િણ સરતી રહે છે . હાથમાં રહેલી પ્રત્િેક પળ કિારે સરકી જાિ છે એની સમજ કદી કોઈને પિતી નથી..
બસ સમિ સરતો રહે છે . એ જ એકમાત્ર સત્િ સરતા સમિની સાથે સતત પડરવતષન થત ુ ં રહે છે , જૂન ુ ં ખસત ું રહે
છે , નવું એની જનિા લેત ુ રહે છે . દરે ક િેત્ર માટે આ વાત સંપ ૂણષ સાચી છે .
સાડહત્િના િેત્રની વાત કરીએ તો કેટકેટલા પડરવતષન આવ્િા.. વાતાષ ના સ્વરૂપ બદલાિા.. રજૂઆત બદલાઈ,
યવર્િો બદલાિા, વાચકોના રસ, રૂક્ષચ યમજાજ બદલાિા. ટે કનોલોજીએ યવશ્વના સીમાિા ખોલી દીધા. સાચા અને
ઉત્તમ સાડહત્િનું કામ િકત મનોરં જન નહીં, પરં ત ુ સમાજ ઘિતર પણ છે એ વાત યવશ્વભરના અનેક તજજ્ઞોએ
વારં વાર કહી છે . સમાજના સાંપ્રત વહેણથી એ અક્ષલપ્ત ન રહી ર્કે. ર્બ્દો દ્વારા સમાજના ્ષ્ટ, અયનષ્ટ સામે
લાલબત્તી ધરવી એ તેની નૈયતક અને સામાજજક જવાબદારી છે .
આજે ગુજરાતી ભાર્ાનો વપરાર્ ક્રમર્ઃ ઓછો થતો જાિ છે . માત ૃભાર્ા મરવાની ભીયત પણ કેટલાક લોકો સેવી
રહ્યા છે . ભાર્ા મરે ત્િારે એક આખી સંસ્કૃયતનો નાર્ થાિ છે . ગુજરાતી ભાર્ાનુ ં ભયવષ્િ કેવ ુ ં હર્ે એ તો સમિ જ
કહેર્ે પણ કમનસીબે ગુજરાતી ભાર્ા વાંચનાર, લખનાર, સમજનારની સંખિા ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાિ છે એ
વાસ્તયવકતા અયનચ્છાએ પણ સ્વીકારવી પિે છે . અમને ગુજરાતી નથી આવિતી એવુ ં કો્ ગુજરાતી વટથી કહે
ત્િારે વેદનાની એક ટર્ર મનમાં જરૂર ફૂટે . આ િણે શ્રી ટાર્ોર િાદ આવે છે ..
Who will take up my work?
Asks the setting sun,
None has an answer in whole silent world
An earthen lamp,
Says humbly, from a corner
As best as I can.
બસ.. અમારું આ કામ પણ ટાર્ોરના કોડિિા જેવુ ં છે . અમને પ ૂરી શ્રદ્ધા છે કે આ ટચુકિી માઈક્રોડિક્ર્ન વાતાષઓ
આજની યુવાપેઢીમાં વાંચનનો રસ, વાંચનની ભ ૂખ જર્ાિી, તે સંતોર્ી, માત ૃભાર્ાને જીવંત રાખવામાં પોતાનો
નાનકિો િાળો જરૂર આપી ર્કર્ે. સ ૂરજ નહીં, પરં ત ુ માટીનુ ં કોડિયુ ં તો અવશ્િ બની ર્કે. આજની યુવાપેઢીને
ગુજરાતી વાંચવું તો હોિ પરં ત ુ ઘણી વાર સમિને અભાવે ્ચ્છા છતાં મોટી વાતાષઓ ન વાંચી ર્કતા હોિ..
(અલબત્ત સાચો રસ ધરાવનાર તો ર્મે ત્િાંથી સમિ ચોરી જ લે છે . એ આિવાત) ત્િારે આવી ટચ ૂકિી
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માઈક્રોડિક્ર્ન વાતાષઓ એના જવાબ રૂપે એમનામાં માત ૃભાર્ાનો રસ જરૂર જર્ાવી ર્કે. અને સમિના બહાનાનો
છે દ ઊિી જાિ. સર્જન તેમને ગુજરાતી વાંચન માટે ન ુ ં ઉત્તમ પ્લેટિોમષ પ ૂરું પાિી રહ્ું છે અને પાિત ુ ં રહેર્ે.
અમારી આ આ ભાવના આજે સાચી પિતી જણાિ છે . અનેક ભાવકોના આવા સુદર
ં પ્રયતભાવ મળે છે . જે
ગુજરાતી નહોતા વાંચતા એ પણ આ વાતાષ ઓ જરૂર વાંચે છે એવુ ં અનેક લોકો કહે ત્િારે અમારા સૌનો આનંદ
દ્વદ્વગુક્ષણત ન થાિ તો જ નવાઈ. સર્જન અંક પહેલો બહાર પાિયો ત્િારે ક્યાં કલ્પના હતી કે આટલી ઝિપથી
વાતાષના આ સ્વરૂપનો સ્વીકાર, સ્વિંભ ૂ પ્રચાર થર્ે? અમારી ધારણા કરતા પણ એને ખ ૂબ સારો પ્રયતસાદ મળ્િો.
મમતા અને ડદવ્િ ભાસ્કરના ઉત્સવ મેર્ેક્ષઝન દ્વારા એ અસંખિ વાચકો સુધી પહોંચી. લોકોએ આવકારી, વખાણી,
અમારા ઉત્સાહને જાણે દોિવાનો ઢાળ મળ્િો. અને અમારા તંત્રી અને સવે લેખકોએ જાણે બીડું ઝિપી લીધુ ં
અઢળક વાતાષઓ લખાતી રહી, મઠારાતી રહી. ગુણવત્તામાં બાંધછોિ કિાષ યસવાિ, ગુણવત્તાને ભોર્ે કશુ ં જ નહીં એ
અમારા સર્જનનો મુદ્રાલેખ છે . લખાિેલી બધી જ વાતાષ ઓ અનેક વાર ચળાિ છે , ર્ળાિ છે , વારં વાર મઠારાિ છે .
વારં વાર પુનઃ લેખન કરતા અમારા લેખકો કદી થાકતા કે કંટાળતા નથી એનો આનંદ અને ર્ૌરવ છે . કસોટી બાદ
જ એ આપ સૌ સમિ પહોંચે છે એની પ્રતીયત અમારો દરે ક અંક આપને અવશ્િ કરાવતો હર્ે અને કરાવતો રહેર્ે.
એ સમિાંતરે સર્જન નવા નવા રૂપ, રં ર્ ધારણ કરીને આપની સમિ આવતુ ં રહેર્ે અને ઉત્તરોતર આપનો વધારે
આવકાર પામતું રહેર્ે એ યવશ્વાસ છે .
લાંબ ું લખવું બહુ અઘરી વાત નથી. પણ ર્ૂંકુ લખવુ,ં થોિામાં ઘણુ ં કહેવ ુ ં ખરે ખર અઘરી વાત છે . ર્બ્દો વધી જાિ
ત્િારે સતત કાપકૂપ કરતા રહેવ ુ ં અને છતાં વાતાષ તત્વને કો્ નુકસાન ન થવા દે વ,ુ ં જે કહેવાનુ ં છે એ કહેવાઈ જવું
જો્એ એ જહેમત માર્ી લે છે પરં ત ુ સર્જનના લેખકો જહેમત ઉઠાવવામાં ક્યાં પાછા પિે છે ? સર્જન ઝિપભેર
આર્ળ વધી રહ્ું છે . માઈક્રોડિક્ર્ન વાતાષ ઓએ ધીમે ધીમે સાડહત્િમાં અને વાચકોમાં એક આદરભયુું સ્થાન અંકે
કરી લીધું છે એમ હુ ં યનઃર્ંક પણે કહીર્. એની લોકયપ્રિતા રાજાના કુંવરની જેમ ડદવસરાત વધતી રહી છે . અમને
અમારા કાિષથી સંતોર્ જરૂર છે પણ સંતોર્ માનીને બેસી રહીએ તેમ હરક્ષર્જ નથી. હજુ વધારે આર્ળ જવાની
અમારી આ સડહિારી િાત્રા તો અનેક નવા નવા પ્રિોર્ો, સુધારાઓ સાથે ચાલતી રહેવાની ત્િારે સૌ વાચકોના
પ્રેમનું પીઠબળ સતત અમારી સાથે રહેર્ે જ એ અંર્ે કો્ ર્ંકા નથી.
સર્જનના આ અંકમાં અમે તરૂબેન કજાડરિાની મુલાકાત લીધી છે જે મેઘાણી પડરવારના યનકટના સ્વજન છે . તેમને
અહીં ર્બ્દો દ્વારા મળવુ ં આપને અવશ્િ ર્મર્ે. અમારા સર્જન પડરવારનુ ં અમને સૌને ર્ૌરવ છે . એના તંત્રી અને
સર્જનના દરે ક લેખક એ માટે અક્ષભનંદનના હક્કદાર છે . અમારા હોંર્ીલા, ખંતીલા તંત્રી જીજ્ઞેર્ભાઈના માર્ષદર્ષન
નીચે થાક્યા યવના અયવરતપણે કામ કરવા સૌ તત્પર છે . અનેક જવાબદારી હોંર્ે હોંર્ે સંભાળે છે . અહીં સઘળી
જવાબદારી સડહિારી છે કેમકે સર્જન અમારું છે . હજુ એક પછી એક નવા પીંછા એમાં ઉમેરાતા રહેર્ે અને
સાડહત્િના આકાર્માં સર્જન નીખરતુ ં રહેર્ે એની ખાત્રી. સર્જનના તાણાવાણા, એનુ ં પોત યનતનવા રં ર્, રૂપ સાથે
આપની સમિ આવત ું રહેર્ે ત્િારે આપ સૌ વાચકોનો સ્નેહ પણ આ જ રીતે અમારી સાથે સદા રહેર્ે એ શ્રદ્ધા
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ભીતરમાં છે જ. તો યમત્રો, સર્જન અંક ૪ માણવાનુ ં આપને અવશ્િ ર્મર્ે. આપના પ્રયતભાવો આપવાનુ ં ભ ૂલર્ો
નહી, અમારું ઈ-મેલ સરનામુ ં છે Sarjanmfc@gmail.com
- નીલમ દોર્ી

સમિોક્ષચત સાડહત્િ સ્વરૂપ.. - કલ્પેર્ પટેલ.
સાડહત્િ ક્યાં લર્ી ટકર્ે? મારો જવાબ છે જિાં લર્ી માનવજાત ટકર્ે. મનુષ્િની લાર્ણી, સંવેદના, દુઃખ, પીિા
અને હર્ષને સાડહત્િ યવધ યવધરૂપે અને સ્વરૂપે તેની સચ્ચાઈ સમેત પ્રર્ટ કરે છે . મનુષ્િના આત્માનો એ અવાજ
છે . વાલ્મીડક અને વ્િાસ, કાક્ષલદાસ અને ભવભ ૂયત, કબીર અને ત ુલસી, નરયસહ અને મીરા કે પછી અખો અને
પ્રેમાનંદ દરે કે આ જ તો કયુું છે .
સાડહત્િનુ ં કન્ટેન્ટ અલબત્ત સંવેદના ભલે હોિ પરં ત ુ માત્ર એટલાથી કલાકૃયત બનતી નથી. સંવેદના અને
યવર્િવસ્તુ ઉપરાંત એમાં જરૂરી છે એનુ ં િોમષ – સ્વરૂપ. સમિના વીતવા સાથે જરૂરીિાત ઊભી થતી ર્ઈ તેમ
તેમ અવનવા સાડહત્િ સ્વરૂપો અક્સ્તત્વમાં આવતા ર્િા. સાથે સાથે નવા યુર્ને પ્રયતકૂળ થવા લાર્ેલા કેટલાક
સ્વરૂપો આઉટ ઓંિ િેટ થતા ર્િા. િાિનાસોરની જેમ મહાનવલો હવે ભ ૂતકાળ છે . અલબત્ત ભવ્િ ભ ૂતકાળ!
ર્રૂર્રૂમાં સાડહત્િ પદ્યમાં જ હોિ એવી માન્િતા વર્ો સુધી રહી. અઢારમી સદી પછી ર્દ્ય અને એમાિ ડિક્ર્ન
સવાષયધક પોપ્યુલર થયુ.ં નવલકથા જુદીજુદી રીતે જીવનને ઊંિાણમાં લેતી થ્. અસંખિ પાત્રો ધરાવતી
નવલકથાને પણ વધુ કલાની સ ૂક્ષ્મતા સુધી લ્ જવાના સર્જનાત્મક પ્રિાસો થતા રહ્યા. જેમાંથી એકાદ બે
પાત્રોનો જ સંઘર્ષ યનરૂપતી લઘુનવલો પણ જન્મી. નવલના સમાન્તરે જ નવક્ષલકાએ ર્જુ ં કાઢ્ુ.ં જેમાં સ્લાઈસ
ઓંિ લા્િ એટલે કે સમગ્ર જીવન નડહ પરં ત ુ જીવનના કોઈ એક ચોક્કસ કાલખંિને કલાના સ્તરે ઊંચકવામાં
આવે છે . સામયિકોમાં પ્રર્ટ થતી, એકાદ બેઠકમાં જ વાંચી ર્કાિ એવી નવક્ષલકાઓંનો પણ એક જમાનો હતો.
નવક્ષલકા આજે અપ્રસ્તુત છે એવુ ં કહેવાનો આર્િ નથી. મારે તો એટ્ું જ કહેવ ુ ં છે કે સાડહત્િ માનવજીવન સાથે
જોિાિે્ ું છે , માનવ માટે છે અને તેથી જ મનુષ્િના જીવનમાં આવત ુ ં પડરવતષન એમાં ઝીલાર્ે જ! આજે માણસનું
જીવન અર્ાઉ કરતા વધારે સંકુલ બન્યુ ં છે . સતત દોિધામ એ વતષમાન મનુષ્િની યનિયત છે . એ આર્ીવાષ દ છે કે
અક્ષભર્ાપ એની ર્વેર્ણામાં આપણે નથી પિવુ.ં પરં ત ુ હવે આપણી પાસે એવો િાજલ સમિ નથી કે આપણે
પ્રસ્તારી લેખન વાંચી ર્કીએ. આપણી ર્ાશ્વત દોિમાં યવશ્રામની ક્સ્થયત હવે ડદવસોમાં નડહ, કલાકોમાં પણ નડહ
બલકે િણોમાં છે . સંકુલતા અને સુક્ષ્મતા એની યવર્ેર્તા છે . આજકાલ માઈક્રો ર્બ્દ બધે જ વપરાવા લાનિો છે
જેનો ર્બ્દકોર્ર્ત અથષ નાનુ,ં લઘુ, સુક્ષ્મ એવો થાિ છે . માઈક્રોડિક્ર્નને સુક્ષ્મ કથા કહી ર્કાિ.પણ તેના નામ
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કરતાિ મહત્વનું એનુ ં કામ છે . એ જો જાણી-નાણીને લખવામાં ન આવે તો એક ર્ુચકો બની ર્કે. માઈક્રોડિક્ર્ન
લખવું એટલે વીજળીના ચમકારે મોટી પરોવવુ.ં મિાષ ડદત સ્પાનમાં બહુ મોટી વાત કરી દે વી. સુરેર્ દલાલે
વાતાષયવશ્વની પ્રસ્તાવનામાં હળવી ર્ૈલીમાં માયમિક રીતે ર્ુચકો અને વાતાષનો ભેદ બતાવ્િો છે . કોઈ એ કહ્ું કે માત્ર
એક જ વાક્યની વાતાષ હોઈ ર્કે? કે જેમાં રોમાન્સ, રહસ્િ અને ધમષ હોિ? તો કોઈએ પિકાર ઝીલતાં લખયુ ં : ઓંહ
ર્ોિ, આઈ એમ પ્રેર્નન્ટ બટ િોન્ટ નો હુ ં ઈઝ ધ િાધર? તો આ ર્ુચકો છે . માઈક્રોડિક્ર્ન નથી. ભાર્ાનો મેદ પણ
નડહ, ઠઠારો પણ નડહ અને ક્ષબનજરૂરી પ્રસ્તાર પણ નડહ. ઘટં ૂ ાિેલ ર્બ્દની સાથે અનુભ ૂયતની સઘનતા હોવી
જોઈએ. લેખક પાસે એિીટીંર્ની કળા હોવી જોઈએ. વધારાનુ ં એક વાક્ય નડહ બલકે ર્બ્દ પણ કળાને મારી નાખે.
અઘરું છે , બહુ અઘરું છે .પણ અર્ક્ય નથી. આજના યુર્ની સાથે તાલ યમલાવવા માટે આ સ્વરૂપ સાથષક તેટ્ું
સમિોક્ષચત છે . શુભકામનાઓ.
- કલ્પેર્ પટેલ

(તરુબેન કજાડરિા - પડરચિ

કલકત્તામાં જન્મ અને ઉછે ર, યપતા શ્રી રમણીકભાઈ મેઘાણી જાણીતા લેખક, સંપાદક, અનુવાદક અને નેર્નલ
ુ હેન મેઘાણી પણ છલોછલ સર્જકતા અને ભાર્ા સમદ્વૃ દ્ધથી સુસજ્જ.
સાડહત્િ અકાદમી દ્વારા પુરસ્કૃત, માતા બંધબ
રાજકારણ અને દર્ષનર્ાસ્ત્ર સાથે સ્નાતક તથા ગુજરાતી સાડહત્િ અને પત્રકારત્વ સાથે અનુસ્નાતક તરુબેન લેખન,
સંપાદન, અનુવાદ, સર્જનાત્મક લેખન, અવલોકન, આસ્વાદ, યવશ્લેર્ણાત્મક લખાણો, સંવાદ, ચચાષ ઈત્િાદી
પ્રત્િાિનના અનેક માધ્િમોમાં અનુભવ ધરાવે છે . ૧૯૮૩માં જન્મભ ૂયમ જૂથના અખબારમાં તંત્રી યવભાર્માં સેવા,
આરં ભમાં સબએડિટડરિંર્ કરતાં કરતાં શ્રી હરીન્દ્ર દવેના હાથ નીચે ઘિતર, ૧૯૮૬થી ૨૦૦૭ સુધી જન્મભ ૂયમ
પ્રવાસીની સાપ્તાડહક પ ૂયતિન ું સંંંપાદન. ઓલ ઈન્ડ્ન્િિા રે ડિિો, વલ્િષ રે ડિિો, દૂ રદર્ષન તથા અન્િ ચેનલો પર
કાિષક્રમો-મુલાકાતો. પત્રકારત્વના યવદ્યાયથિઓને તાલીમ તથા માર્ષદર્ષન. ૨૦૦૭થી ડિલાન્સ પત્રકાર, ગુજરાતી
યમિ િે તથા મુબ
ં ઈ સમાચારમાં યનિમીત કોલમ, ર્બ્દસ ૃન્ડ્ષ્ટ, ક્ષચત્રલેખા, અહા જજિંદર્ી તથા અન્િ સામયિકોમાં
લેખન, પુસ્તક સંપાદન - પ્રકાર્ન તેમ જ પત્રકારત્વ િેત્રે માર્ષદર્ષન. ડરલાિન્સ ઈન્િસ્રીઝમાં કન્સલ્ટન્ટ.
તરુબેનના અનેક ખ ૂબ વંચાિેલા અને પ્રર્ક્સ્ત પામેલા પુસ્તકો પ્રકાયર્ત થિા છે તેમજ તેઓ અનેક પુરસ્કારોથી
સન્માયનત થિા છે .)
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તરુબેન કજાડરિા સાથે એક મુલાકાત - નીલમ દોર્ી
૧. આપે સર્જિિ ત્રણ અંકિી ઝલક જોઇ હશે. આપિે સ મનયક કેવ ાંય લ ગ્્?ાંય એમ ાં કોઇ િેરિ ર કરવ જોઈએ?
આપિો નિખ લસ અભિપ્ર ય જાણવો ગમશે. આપિી દ્રષ્ટિએ એિે વધ રે સ રાં ય બિ વવ શાંય કરી શક ય?
કશુકં નવુ,ં કશુકં અનોખુ ં યવચારવુ,ં કરવુ,ં જોવુ ં મને બહુ જ યપ્રિ છે . એવુ ં કશુકં થાિ ત્િારે મને બહુ મજા આવે છે .
સાડહત્િના િેત્રે ‘સજનષ’નો આ મા્ક્રોડિકટ ર્નનો પ્રિોર્ એવી જ તાઝર્ીભિો લાનિો. ર્મ્િો. સજકોનો ઉત્સાહ
સ્પર્ી ર્િો. એમ તો આપણી જૂની કહેવતો કે રુઢીપ્રિોર્ો અને સૌથી વધુ તો અખાના છપ્પા પણ
મા્ક્રોડિકટ ર્નના કુળના જ છે ને! આજથી પચીસેક વર્ષ પહેલાં જન્મભ ૂયમમાં હતી ત્િારે હુ ં યવચારતી કે ડદવસે
ડદવસે તેજરિતાર બનતી જતી જજિંદર્ીમાં લોકોને લાંબા-લાંબા સમાચારો વાંચવાનો સમિ કે રસ નહીં રહે તો
આપણે ન્યુઝ કેપ્સ્યુલ્સમાં આપવાની ર્રૂઆત કરવી જોઈએ!
‘સજનષ’નાં લોર્ો ડિઝા્યનિંર્, લે-આઉટ નવી અપેિા જર્વે છે .
યનખાલસ અક્ષભપ્રાિ માર્વાનુ ં જોખમ તમે ખેિ્ું છે તો પ્રામાક્ષણકપણે મારા પ્રયતભાવ આપુ ં છં. આર્ા છે તે એવી
જ સ્પોડટિંર્લી લેવાિ.
ત્રણેિ અંકોમાં પ્રર્ટ થિેલી તમામ માઈક્રોડિક્ર્ન્સ વાંચી, મજા આવી ર્ઈ. પરં ત ુ અનેક રચનાઓ માઈક્રોડિક્ર્ન
સુધી પહોંચવાના પથ પર જણાિ છે . એડિડટિંર્ને અવકાર્ છે .
બીજી વાત : પ્રોમ્પ્ટ ઉપરથી મા્ક્રોડિકટ ર્ન લખવાનુ ં હોિ ત્િારે તે પ્રોમ્પ્ટ પણ બને એટલા ર્ૂંકા હોિ તો
વાતાષકારોને વધુ ્મેજજનેડટવ બનવાનો સ્કોપ રહે અને એના ઉપિોર્માં યવયવધતા અને રે ન્જ જોવા મળે એવુ ં મને
લાર્ે છે .
ત્રીજી વાત મુદ્રણ અંર્ે છે . આપણે સૌ નસીબદાર છીએ કે યપ્રન્ડ્ન્ટિંર્ ટે કનોલોજીના અદભુત યવકાસના સુિળ એન્જોિ
કરી ર્કીએ છીએ. પરં ત ુ તેની મિાષ દાઓથી વાકેિ થઈને તેનો ચોકસાઈપ ૂવષક યવયનિોર્ કરવાની આપણી
જવાબદારી છે . સર્જનના ઓક્ટોબર-નવેમ્બરના અંકમાં મુદ્રણદોર્ વાંચવામાં ખટકે છે . અલબત્ત આર્ળ કહ્ું તેમ
એ પેન્ડ્સ્ટિંર્ એરર કે િાઈલ કન્વઝષન ્ત્િાદી જેવા ટે કયનકલ કારણસર હોઈ ર્કે. પરં ત ુ અન્ડ્લ્ટમેટલી એ વાચનમાં
રસિયત ચોક્કસ કરે છે . મારું માનવુ ં છે કે દરે ક લખાણની િાઈલ અપલોિ કિાષ બાદ િાઈનલ અંક સા્ટ પર
અપલોિ કરતાં પહેલાં િરી એકવાર પ્ર ૂિડરડિિંર્ થવુ ં જોઈએ જેથી આ પ્રકારની ઉણપ રહેવા ન પામે. અથવા
આપને ત્િાં આઈ.ટી ટીમના સભ્િોની યનપુણતાનો લાભ લઈ આ િયત યનવારી ર્કાિ.
એક સ ૂચિ - ફિક્શિ શબ્દિો અર્ા જ વ ર્ ા છે ર્ો 'સર્જિ' િે મ ઈક્રોફિક્શિ વ ર્ ા ન ાંય મેગેભઝિ કહેવ િે બદલે
'મ ઈક્રોફિક્શિન ાંય મેગેભઝિ' કહેવ ાંય યોગ્ય િર્ી?
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૨. એક સર્જક, વ ચક, િ વક ર્રીકે મ ઈક્રોફિક્શિ વ ર્ ા ન ાંય સ્વરૂપ આપિે આકષે છે ખરાં ય ?
હા, ચોક્કસ. કહેવ ું હોિ તે ર્ૂંકાણમાં રજુ કરવુ ં વધુ પિકારરૂપ છે અને પિકારો મને આકર્ે છે . અલબત્ત,
મુનધાવસ્થામાં દીઘષ નવલકથાઓ વાંચવી વધુ ર્મતી અને આજે પણ ર્મતી કલમે લખાિેલી નવક્ષલકા કે
નવલકથા વાંચવી ર્મે જ.

૩. મ ઈક્રોફિક્શિ વ ર્ ાિ િનવટય આપિ મર્ે કેવ ાંય રહેશે?
આજના યુર્માં ્ન્િોમેર્ન ટેક્નોલોજી િેત્રે થિેલી અદટ ભુત ક્રાંયતના પડરણામે જાતજાતની ચેનલ્સ, ર્ેઝેર્ટસ અને
ઍપ્સ આપણા સમિ પર તરાપ મારી રહ્યા છે ત્િારે વ્િક્ક્તના વાચન માટે ના સમિનો ભોર્ લેવાિો છે . દૃશ્િશ્રાવ્િ માધ્િમની જોરદાર પકિે વાચનની રુક્ષચને પણ પ્રભાયવત કરી છે . એ સંજોર્ોમાં માઈક્રોડિક્ર્ન એ બધાના
પિકારો ક્ષઝલી ર્કે તેવ ું સબળ માધ્િમ બની ર્કે એવી સંભાવના જણાિ છે . વળી તેની ઓનલાઈન ઉપક્સ્થયત
તેને બહોળી પહોંચ આપે છે જેમાં યુવાઓની સંખિા વધારે છે . આ પણ એક પોક્ષઝડટવ િેક્ટર છે .

ય િિ ખ સ્સ વરસો સધ
ય ી સાંપ દક રહ્ય છે . એ દરમ્ય િ
૪. આપ જન્મભ ૂનમિ પ્રવ સીિી સ પ્ર્ ફહક પ ૂનર્િ મધવ
મ ઈક્રોફિક્શિ વ ર્ ાઓ કદી એમ ાં પ્રક નશર્ ર્યેલી? કે એ વ ર્ ા ઓિ કોઇ પફરચયમ ાં આવવ ન ાંય બિેલ?ય
જન્મભ ૂયમ પ્રવાસીની પ ૂયતિમાં અમે હપ્તાવાર નવલકથા પ્રર્ટ કરતા અને બે નવલકથાઓ વચ્ચેના બ્રેકમાં
નવક્ષલકાઓ કે ર્ૂંકી વાતાષઓને સ્થાન આપતા. પણ લેખોમાં માઈક્રો કદને સ્થાન હત.ુ ં મને િાદ છે , ૧૯૮૬થી
૨૦૦૭ સુધી જન્મભ ૂયમ પ્રવાસીની સાપ્તાડહક પ ૂયતિની સંપાદક હતી ત્િારે મને સૌથી વધુ પ્રતીિા લાભર્ંકર
ઠાકરના લખાણોની રહેતી. તેમનો લેખ મળે કે તરત જ તે વાંચવાનુ ં આકર્ષણ રહેત.ુ ં પણ એટ્ું ડક્રએડટવ અને
સચોટ કે વાંચતા કંઈ કેટલાિ કમાિો ઊઘિી જાિ! તેમના લેખમાં એક ર્બ્દ તો શુ,ં એક અિર, કાનો-માત્રા પણ
એડિટ કરવાનો અવકાર્ ન હોિ. અંગ્રેજી ર્બ્દ પ્રિોજીને કહુ ં તો '્મ્પેકેબલ'. એવા એ માઈક્રોપ્રોઝની તાકાત મેં
માણી છે .

૫. આપિ મર્ે સ રી વ ર્ ાિ મ ૂળભ ૂર્ ર્ત્વો કય કય ?
સૌથી પહેલાં તો એક સશ્ક્ત વાતાષ તત્ત્વ. વાચકને પકિી રાખે તેવી વાતાષ રચવાની ર્ક્યતા હોિ તેવ ુ ં સ્ટોરી
એક્ષલમેન્ટ કે વાતાષબીજ પાિાની જરૂડરિાત. એ સાથે જ તેને રજુ કરવાની ર્ૈલી અને ભાર્ા પાિાના પડરબળો
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ર્ણી ર્કાિ. અસામાન્િ યવર્િવસ્તુ, હ્રદિસ્પર્ી રજુઆત, સરળ છતાં ધારદાર ભાર્ા, પાંડિત્િ કે જ્ઞાનપ્રદર્ષનનો
તલભાર પણ પ્રિાસ ન હોિ એવી વાતાષઓ ચોક્કસ વાચકને પકિી - ઝકિી રાખવામાં સિળ થાિ.

૬. િવોફદર્ લેખકોિે વધ રે સ રી વ ર્ ા લખ ઇ શકે એ મ િે ર્મ ર ર્રિર્ી કોઇ સ ૂચિો આપશો?
માત્ર વાતાષ લખવા માટે જ નહીં, પત્રકારત્વ કે સાડહત્િના િેત્રમાં સડક્રિ થવા ્ચ્છનારે ખ ૂબ વાંચવુ ં અને લખવુ ં
જરૂરી છે . હરીન્દ્ર દવે અમને સલાહ આપતા કે રોજના હજારથી દોઢ હજાર ર્બ્દો લખો. લખીને એ વાંચીને ભલે
કચરાટોપલીમાં નાખી દો. મને એ સલાહ ખ ૂબ કામ લાર્ી છે . આજે તો આવા પ્રેન્ડ્ક્ટસ માટે ના લખાણોને પણ
કમ્પ્યુટરમાં એક િા્લ કે િોલ્િરમાં સાંચવી ર્કાિ છે . નવા લખાણોની સમિ-સમિ પર એ લખાણો સાથે
સરખામણી કરતા રહીએ તો લેખનિાત્રાના યવકાસની કસોટી માટે પણ એ બહુ ઉપિોર્ી બને. મારું માનવુ ં છે કે
સ્થ ૂળતા અને મુખરતાં કરતાં સ ૂક્ષ્મતા અને વ્િંજના વાતાષ ને વધુ આકર્ષક અને પ્રભાવક બનાવે છે . યવશ્વસાડહત્િની
વાતાષઓ વાંચતા રહી અધ્િતન પ્રવાહોથી વાકેિ રહેવ ુ ં પણ જરૂરી છે .

ય રવ ાંય જોઈએ?
૭. વ ર્ ાલેખિ મ િે કોઇ બાંધ રણ કે નિયમોિે અનસ
દરે ક સાડહત્િ પ્રકારના પાિાના યનિમો હોિ એમ વાતાષ લેખનના પણ હોવાના. પરં ત ુ સજનાષ ત્મક સાડહત્િમાં
નવોન્મેર્ અને વૈયવધ્િને ભરપ ૂર અવકાર્ હોવો જો્એ એમ હુ ં માનુ ં છં. મેં આ સાડહત્િપ્રકારને ઝાઝો ખેિયો નથી
પણ જેટલી વાતાષઓ લખી છે તેમાં આ િીિમ માણી છે . રોજ સવારે ઊઠું ત્િારે મને એમ થાિ કે આજે કં્ક નવુ,ં
રોમાંચક બનવું જો્એ. વરસો પહેલાં એક વાર મને એક બહુ સુદર
ં િાિરી ભેટ મળી હતી. મને િાદ છે , મેં તેના
પહેલાં જ પાને આ વાત લખી હતી. પછી મેં બીજુ ં વાક્ય લખયુ ં હતઃુ ં ‘ભલે જજિંદર્ીમાં ન બને, મારી કલમથી તો હુ ં
એવું નવુ,ં અનોખું કં્ક કરી જ ર્કું ને!’ વાતાષ થકી જે નવી દુયનિાનુ ં આપણે સજનષ કરી રહ્યા હો્એ તેને મહત્તમ
પ્રતીયતકર બનાવવા આપણા કલા-કસબને સતત અપિેટ કરતા રહેવ ુ ં અને વતષમાન-ભાયવ પ્રવાહોથી માડહતર્ાર
રહેવ ું જરૂરી છે .

ય બ વ ર્ ા છે વ ડેિ મ ણસ, કોનશય સધ
ય ી પહોંચે એવી હોવી જોઇએ. આ નવચ ર અંગે
૮. ગ ધ
ાં ીજીિ મર્ મજ
ર્મ રો અભિપ્ર ય? કેમકે આજે લખ ર્ી સ ફહત્ત્યક વ ર્ ા ઓ સ મ ન્ય વ ચકિે સમજવ મ ,ાં મ ણવ મ ાં અઘરી,
દયબોધ લ ગે છે .
આપણે જે લખીએ છીએ તેનો મ ૂળ હેત ુ એ વંચાિ અને પછી એ સમજાિ(અલબત્ત, એના અથષઘટનમાં ભરપ ૂર
યવયવધતા હોવાની ર્ક્યતા છે ) એટલો તો હોિ જ ને! પરટ ંંત ુ દરે ક ભાવક કે વાચકની રુક્ષચ, ગ્રહણિમતા અને
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બૌદ્વદ્ધક સ્તર જૂદાં-જૂદાં હોવાના. એટલે એક્ને દુબોધ લાર્ે એવી વાતાષ બીજા વાચક માટે ઉત્તમ વાતાષ હોિ એવુ ં
બની ર્કે. સાડહજત્િક વર્ષને જ લક્ષ્િમાં રાખીને લખાતી વાતાષ અને સામાન્િ વાચકોને લક્ષ્િમાં રાખીને લખાતી
વાતાષઓમાં આ િેર રહેવાનો. બાકી વાતાષ એ સાડહત્િનો મનોરં જક પ્રકાર છે એટલે કો્ પણ વાતાષ ભાવકને આર્ળ
વાંચવા લલચાવે નહીં કે એક-બે પાનાંમાં જ અટકાવી એ તો એ તેના રસયનષ્પયત્તના લક્ષ્િમાં ઊણી ઊતરે છે .
અને સરવાળે પોતાને જ હાયનકર બનતી હોિ છે એમ મારુંંં માનવુ ં છે .

૯. વ ર્ ાન ાંય ક્ ાંય સ્વરૂપ વ ચ
ાં વ ન ાંય આપિે વધ રે ગમે? મ ઈક્રોફિક્શિ વ ર્ ાઓ, લઘકય ર્ કે િવભલક મ ઈક્રોફિક્શિ
વ ર્ ાઓ આપિે ગમે? આપિ નપ્રય વ ર્ ા ક રો?
ઉપર કહ્ું એવી મજબ ૂત કૃયતઓ વાંચવી ર્મે. ડહમાંર્ી ર્ેલતની વાતાષ ઓ પ્રત્િે આવુ ં ખેંચાણ અનુભવું છં અને
તેમની વાતાષઓ અચ ૂક મારી અપેિા કરતાં વધુ યનકળી છે . ધીરુબહેન પટે લની 'આર્ંતકુ ’ અને ધ્રુવ ભટ્ટની
‘સમુદ્રાક્ન્તકે’ મારી ઓલ ટા્મ િેવડરટ છે . ભર્વતીકુમાર ર્માષ ની ‘અસ ૂિષલોક’ હોિ કે ‘નવનીત-સમપષણ'માં
વાંચેલી ્વા િેવની લઘુનવલ, આ બધાએ મને એક નવી જ દુયનિાનો રોમાંચક અને િાદર્ાર અનુભવ કરાવ્િો
છે . મને લાર્ે છે કે નવક્ષલકા અને નવલકથા વાંચવાનો વૈભવ જેમણે માણ્િો છે અને હજીિ માણવો છે તેઓ તો
એ પ્રકારને વિાદારીથી વળર્ી રહેવાના. હા, સમિના સતત દબાણ વચ્ચે માઈક્રોડિક્ર્ન વાતાષપ્રેમીઓને ર્મી
જાિ એવો વાતાષપ્રકાર છે અને તેનો સ્વાદ લેવો પણ ર્મે જ.

૧૦. ર્મ ર કોઇ પણ સર્જિ મ િે ર્મે કોઇ પ ૂવાર્ૈય રી કરો છો ખર ? કઇ રીર્ે? મ ફહર્ીિી જરૂર હોય ત્ય રે ર્ો
અચ ૂક કરવી પડે એ સમજી શક ય. પણ મ ફહર્ીિી એવી કોઇ જરૂર િ હોય ત્ય રે ?
કો્ પણ લખાણને સુદર
ં સજનષ માટે પ ૂવષતૈિારી તો કરવી જ પિે. પત્રકારત્વના લેખો કે અહેવાલો હોિ તો તે
સંબધ
ં ી માડહતી, બૅકગ્રાઉન્િર ્ત્િાદી િંિોસવી પિે. આજ-કાલ ્ન્ટરનેટ થકી એ બધુ ં મેળવવુ ં સહે્ ું થઈ ર્યુ ં છે .
સાડહજત્િક કે સજનાષત્મક લખાણોમાં પણ અમુક િેક્ચ્યુઅલ માડહતી માટે આ પ્રડક્રિા જ કરવી પિે. બાકી વાતાષ કે
નવલકથા માટે પ્લોટ મનમાં આછી રૂપરે ખા કે સ્કેચ રૂપે હોિ. વાતાષ ના બે થી ત્રણ િાફ્ટ લખાિ પછી િાઈનલ
કૃયત તૈિાર થાિ છે .

૧૧. આપન ાંય સર્જિ કઈ રીર્ે અવર્રે છે ? આપિી લેખિ પ ૂવેિી અિે પછીિી મિોદશ કહેશો.
મને આસપાસની પ્રકૃયતમાં, દુયનિામાં, લોકોમાં, તેમનાં જીવાતાં જીવનમાં, અમુક-તમુક પડરક્સ્થયતમાં તેમના
વતષન-વાણી કે વ્િવહારનુ ં યનડરિણ કરવાની ખ ૂબ મજા પિે છે . મોટા ભાર્ના મારા લખાણોનાં બીજ મને આમાંથી
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મળી રહે છે . એ ક્સ્થયતએ મારા મનમાંંં સજ ેલા સંચલનોમાં કલ્પનાને ૂટટ્ટો દોર આપી વાતાષનો ઘાટ આપુ ં છં.
મનમાં આ પ્રડક્રિા એક વાર ર્રૂ થાિ ત્િાર બાદ એ ર્બ્દસ્થ ન થઈ જાિ ત્િાં સુધી ર્જબનો અજપો
ં અનુભવાિ
છે . અલબત્ત કેટલી બધી વાર બહુ તીવ્રપણે સ્ફૂરે લા પ્લોટ વ્િસ્તતા વચ્ચે ભ ૂલાઈ જાિ છે . કેટલાક અનુભવોની
તીવ્રતા પણ એવી જ રીતે બુઠ્ઠી થઈ જાિ છે અને વણજન્મી વાતાષ ઓ ભીતર જ દિન થઈ જાિ છે . ત્િારે ગુમસુમ
થઈ જાઉં છં. આ માટે હવે જિારે પણ એવો કોઈ યતખારો અનુભવુ ં કે તેને નોંધી લઉં છં.

આ એક મ ઇક્રોફિકશિ, ર્ેિ મ ૂળ અિે ઇમ્પ્રોવ ઇડ વઝાન્સમ ાંઃાં
ડરમા્ન્િર!
બસમાં એક િંર્ છોકરીએ પોતાની સીટ પરથી ઊભાં થઈ તેને જનિા આપી થોિી જ વાર પહેલાં વરસો પછી
મળે લા કક્ષલર્ે આપેલા ‘એવરિંર્'ના કોમ્પ્લીમેન્ટ સાંભળી ક્ષખલી ઊઠેલા તેના ચહેરાની ચમક તિિાવી લીધી!
*
વરસો પછી મળે લા કક્ષલર્ના ‘એવરિંર્’ના કોમ્પ્લીમેન્ટ સાંભળી તેનો ચહેરો ક્ષખલી ઊઠયો. બસમાં એક િંર્
છોકરીએ પોતાની સીટ પરથી ઊભાં થઈ તેને જનિા આપી અને એે મુરઝાઈ ર્િો!
*
વરસો પછી મળે લા કક્ષલર્ના 'એવરિંર્'ના કોમ્પ્લીમેન્ટ સાંભળી મલકાતે ચહેરે એ બસમાં ચિી. એ મમળાવતી
આજે યસટ માટેના રોજજિંદા રઘવાટ વર્ર એ ઊભી હતી. ત્િાં એક િંર્ છોકરીએ પોતાની સીટ પરથી ઊભાંંં થઈ
તેને જનિા આપી. તેણે મુરઝાિેલા ચહેરે કહ્ું
ં ં, 'થેન્ક્સ!'
- તરુબેન કજાડરિા, મુલાકાત નીલમ દોર્ી
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૧. હુ ં પણ તને ચાહુ ં છં.. - મીરા જોર્ી
"અયનરૂદ્ધ, નાનપણથી મેં એક કલ્પના કરી હતી, ડહમાલિની ભ ૂયમ પર વસવાની... ત્િાંની પરમ ર્ાંયતને હ્રદિમાં
ભરીને પડરત ૃપ્ત થવાની અદમ્િ ઝંખના હતી મને... આજે એ ઝંખનાની પ ૂયતિનો ડદવસ છે , અયનરૂદ્ધ. તારા
મૈત્રીઋણથી મુક્ક્ત આપ મને."
ડહમાલિનાં બરિમિ યર્ખરોની પેલીપાર સિેદ ચાદર ઓઢેલી કેિીઓનાં યનર્જન, અલૌડકક વૈભવમાં થીજી ર્િેલી
ખુર્નુમા સવારે ઉવષર્ી તેનાં જીવનનો વળાંક કંિારવા આવી હતી.
"ઉવષર્ી, પડરવાર, યમત્રો અને મને છોિીને, સંબધ
ં ોથી અક્ષલપ્ત રહીને ત ુ ં તારી મુક્ક્તનો માર્ષ ર્ોધવા નીકળી છે ? શુ ં
તને ક્યારે િ પ્રેમ અને હિ
ં ૂ ની તલપ નહીં લાર્ે?"
"આ મુક્ક્તની ર્ોધમાં મારું અંતર વર્ોથી ભટકે છે અયનરૂદ્ધ.. હુ ં કોઈ સંબધ
ં ોનો છે દ કરીને નથી જતી. દરે ક
સંબધ
ં ને જીવીને, તરબોળ પ્રેમ આપીને હુ ં એક બીજી મલિભ ૂયમમાં કદમ મ ૂકવા માંગ ુ છં. અને પ્રેમ જેવો કો્ ભાવ
મારા જીવનમાં સ્થાયપત થિો જ નથી."
"જાણું છં પણ તે બરિમાં થીજે્ું ગુલાબ જોયુ ં છે ઉવષર્ી? એ હુ ં છં.. હુ ં આજેિ તને ચાહુ ં છં."
"પણ તે કદી કહ્ું કેમ નહીં કે તુ ં મને... અયનરૂદ્ધ, પાડરજાતના ફૂલ જેવી કોમળ યમત્રતા તેં યનભાવી જાણી, પણ મને
પ્રેમથી અક્ષલપ્ત રાખી?"
"હા, પણ તારી મુક્ક્તની ર્ોધ આિે મારો પ્રેમ ક્યારે િ નહીં આવે."
"તારા પ્રેમનાં અવલંબનથી, એર્ણાઓથી દૂ ર રહી મારે મુક્ક્તની ર્ોધ કરવાની છે ."
ઉવષર્ીએ યનસાસો નાખિો, અયનરૂદ્ધની આંખમાં જોઈને કહ્ુ,ં "પણ જે પથ પર જવા માટે હુ ં અત્િાર સુધી આતરુ હતી
ત્િાં આજે મારા પર્ કેમ જિાઈ ર્િા છે ? જાણે મારા હ્રદિમાં પીિાનુ ં પિ ખુલી ર્યુ ં છે . એક નવી જ પીિા... એવુ ં
લાર્ે છે જાણે કંઈક ૂટટી રહ્ું છે ."
"ઉવષર્ી, તારા હ્રદિનાં ઊંિાણમાં આપણા આટલાં વર્ોનાં મધુર અનુરાર્ોનો નવો ઉદિ થિો છે ."
"નહીં, એ માર્ષ મને બોલાવે છે . હુ ં પણ તને ચાહુ ં છં, પણ મને તારી ઝંખના નથી. તારી સાથે યનકટતમ આનંદથી
સભર જીવનની એર્ણા નથી મને. હુ ં માત્ર ચાહુ ં છં આપણા સંબધ
ં ને, આ પ્રેમની લાર્ણીને..." ને અયનરૂદ્ધ ઉવષર્ીને
જતી જોઈ રહ્યો... તેનાં કાનમાં ઉવષર્ીનાં ર્બ્દો ગુજ
ં તા રહ્યા.. "હુ ં પણ તને ચાહુ ં છં"
- મીરા જોર્ી
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૨. આક્રંદ - મીતલ પટેલ
“ર્ંગ,ુ હુ ં આ કામ નથી કરવાનો, મારા માટે ર્ક્ય નથી. હંમેર્ા એક ભ ૂતાવળ મારી આસપાસ મંિરાિ છે , એમના
કુર્ુંબીજનોનું આક્રંદ સુવા નથી દે ત.”ુ ં
“સોનુના બાપુ, આ કામ છે તો આપણે બે ટંકના રોટલા ખાઈએ છે , બીજુ ં કામ મળવુ.ં . આ તો સરકારી નોકરી આખી
જીંદર્ી પૈસા મળર્ે, સોનુને સારું ભણાવી ર્ક્શુ.ં ”
“પણ હવે સહન નથી થતુ,ં લાર્ે બહુ મોર્ું પાપ કરું છં.”
“બધા હોિ છે ને.. જજ, િૉક્ટર, ્ન્સ્પેક્ટર, તમે તો યનયમત માત્ર છો, તમારે શું કરવાનુ ં છે ? બસ કાળં કપડું અને
એક હાથો..”
“એ હાથાનો ભાર તને ખબર નથી ર્ંગ.ુ . તુ ં ક્યારે િ નહીં સમજી ર્કે!”
“શું થયુ ં સોનુના બાપુ, િરી એજ ભિાનક સપનુ..ં પાંચ વર્ોથી સમજાવુ ં છં, આટ્ું ન યવચારો, કસાઈઓ કામ નથી
કરતા? એ પણ તમારી જેમ.. રાત્રે ઊઠી – ઊઠીને ચીખે છે ?”
“એવું નથી ર્ંગ,ુ િાદ છે મારો બાળપણનો યમત્ર સરજુ?”
“એ જને જેની પત્ની અને પુત્રીના ખ ૂનના બદલામાં પોલીસે પકિયો હતો?”
“પડરવારને એ જાનથી પણ વધારે ચાહતો હતો, બે ડદવસ પછી એને િાંસી..”
પયતની યવસ્િાડરત આંખો જોઈ ર્ંગ ુ અંદરથી હચમચી ર્ઈ.. પયતને ખોવાનો અજ્ઞાત િર.. પયતની ગર્
ં ૂ ળામણનો
ુ ી ઊંઘ ઊિી ર્ઈ..
એણે પ્રથમ વખત અનુભવ કિો. એને બાળકની જેમ પ્રેમથી સ ૂવિાવ્િો પણ ર્ંગન
બીજા ડદવસે અયધકારીની ર્ીતકોટિીમાં..
"સાહેબ, સોનુના બાપુ હવે આ કામ નહીં કરે . એમની જનિાએ હ?ુ ં તમારો મોટો ઉપકાર થર્ે..”
- મીતલ પટેલ
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૩. એવોિષ યવજેતા - મક્ષણલાલ વણકર
"રમેર્ભા્, ઘેર છો ને?"
"હા કોણ? આવો."
ક્ષબયપનભાઈ ટપાલી ઘરની અંદર આવ્િો, એક કવર આપ્યુ ં અને રજજસ્ટરમાં સહી લીધી.
ટપાલીના ર્િા પછી તેમણે કવર ખોલ્યુ.ં રાષ્રપયત ભવન તરિથી હત.ુ ં તેમણે વાંચવાનુ ં ર્રૂ કયુ.ષ વાંચતાં વાંચતાં
વીજળીનો આંચકો લાનિો હોિ તેમ એમણે તે નીચે નાખી દીધુ!ં એમને અચાનક સાંભયુષ કે આ..
તેમની આંખો વરસી પિી. તેમણે િરીથી દરે ક વાક્ય વાંચ્યુ,ં સ્વર્ત બોલ્િા; "આખરે સત્િની જ જીત થઈ."
તેમણે મન મક્કમ કરીને તે કાિષક્રમમાં જવાનુ ં નક્કી કયુ.ું બરાબર અક્ષર્િારમી તારીખે ડદલ્લી પહોંચ્િા. રાષ્રપયત
ભવનમાં કાિષક્રમ હતો. તેમને પોતાના જીવનકાળ દરયમિાન યવજ્ઞાનિેત્રે કરે લી ર્ોધ અને તેમાંિ મંર્ળિાન
પ્રોજેક્ટની કામર્ીરીમાં તેમની ખાસ યથિરી માટે 'ભારતરત્ન' એનાિત થવાનો હતો.
તેમના નામની જાહેરાત થઈ. તેઓ ઉભા થ્ને સ્ટે જ પર ર્િા, અને એવોિષ લેવાની સયવનિ ના પાિી.
રાષ્રપયતએ આમ કરવાનુ ં કારણ પ ૂછ્ું ત્િારે તે રિી પિયા.. આખરે સ્વસ્થ થ્ને તેઓ બોલ્િા; "આ પ્રોજેક્ટની
યથિરી મારી નથી.."
- મક્ષણલાલ જે.વણકર
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૪. પિખું – મીનાિી વખાડરિા
"તને કવ સું સવલી, ઉંચવરણ ઝેવા નખરાં આપિાં ઝેવી વહવાિાની ઝાતને પોહાિ નિ. હુ ં ભલે મહાણમાં મિદા
બાિતો હોંવ પણ સોિીને હાહરે મોકલવાનાં હપના તો હિ
ુ ં ઝોંવ સુ... મયનિાને હો ભણાવવો સ..."
"પણ તારા ઝેવો ધણી મેલીને હ.ુ ં .?"
"મરી ર્િલી... હાને હાર્ુ રૂપનાં ટોપલા લ્ને ઝલમી સો... તારા રૂપને ચ્િાં હંતાડુ... વાલા મ ૂ્... માની ઝા, નકર
મારો હાથ ઉપિી ઝાહે... એકવારનુ ં પિખુ ં દે વાનુ ં સ... રોઝનુ ં થોડું સ? વીહ હઝાર રૂયપિા કમાતા તો હંધો ઝલમારો
વિો ઝાિ... ને તારે કાિાને હાસવવી સ.. ઈવિો ઈ સેડઠિો હુ ં બર્ાિી લેવાનો સ? આમેિ મરવા વાંકે તો ઝીવે
સ... હાળો"
સવલીએ ધણીની વાત માનીને સેડઠિાને પિખુ...
ં
ઉબકાં આવે એવા સેડઠિાએ કિકિતાં વીહ હઝાર ઓલીનાં ધણીને ઓરી દીધાં.
ને વળતે દહાિે સવલી કો્ને કીધાં યવના...
- મીનાિી વખાડરિા.
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૫. અણર્મત ું કામ - યનયમર્ વોરા
"દાદા, આ મારી બાની જવાબદારી મારી પર ના હોત તો ક્યારે િ હુ ં આવી નોકરી સ્વીકારત નહીં. મારા જેવો
િાિવર આપણા ર્ામમાંજ નહીં પણ આખા જજલ્લામાં નહીં મળે .. છતાં જુઓ હાલત, સામે ચકચડકત ર્ાિી છે , ટાંકી
ભરે લી છે , પાવર ન્ડ્સ્ટિડરિંર્ છે તોિ દરરોજ સાિ કરી કમ્પાઉન્િમાં એક નાનો રાઉન્િ લર્ાવી િરી બંધ કરી
દે વાની.. નિરત છે મને આવા કામ પર.."
"રઘુ, હજુ માંિ દસ ડદવસ થિા તારે નોકરીને.. ર્ામ નાનુ ં છે .. ભર્વાનની કૃપા કે તારે ર્ાિીનો ઉપિોર્ નથી
કરવો પિયો"
રઘુ અને કમ્પાઉન્િર દાદાની વાત ચાલતી હતી ત્િાં જ રઘુને હોક્સ્પટલમાંથી મળે લ િોન રણક્યો.. પ ૂરા દસ
દીવસ મર્
ં ૂ ો રહેલો એ િોન તરત રઘુએ ઉપાિયો.. સામે છે િેથી િોક્ટર ઉતાવળે બોલ્િા, "રઘુ, ૧૫ ડકયમ દૂ ર હા્વે
પર ઢાબા પાસે એક બા્કને અકસ્માત થિો છે , ત ું તરત નીકળ"
િોન કટ કરી રઘુ રીતસરનો દોિયો.. તેનો પહેલો 'પ્રોજેક્ટ' હતો. ર્ાિી રીતસરની મારી મ ૂકી ને બીજી પંદર યમયનટે
તો દદી સાથે હોક્સ્પટલમાં હતો.. ત્િાં એક માજી રીતસરનુ ં આક્રંદ કરતા હતાં.
રઘુન ું 'કામ' પતી ર્યુ ં હોવા છતાં તે ઓપરે ર્ન યથિેટર બહાર બેસી રહ્યો... પ ૂરા ત્રણ કલાક..
િૉક્ટર બહાર આવતાં જ પેલી સ્ત્રીએ ઘટં ૂ ણીિે પિી પોક મ ૂકી, "સાહેબ બચાવી લો મારા દીકરાને, એ એક જ મારા
જીવનનો આધાર છે .."
િૉક્ટરે તેમને ઉભા કરી સાંત્વના આપતાં કહ્ું "માજી, િક્ત પાંચ જ યમનીટ માટે આપણે ઉપરવાળાની કોટષ માંથી
કેસ જીતી ર્િા.. જો પાંચ જ યમનીટ મોડું થયુ ં હોત તો...."
િૉક્ટર પાછળ ઉભેલા કમ્પાઉન્િર દાદાની નજર રઘુ પર ર્્.. તેની આંખોની ભીનાર્ જાણે કહી રહી હતી.. "મને
આ કામ ર્મે છે ."
- યનયમર્ વોરા.
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૬. માંર્ણી - કલ્પેર્ જિસ્વાલ

મંડદરમાં આંખો બંધ કરીને તેણે પ્રાથષના કરી, "હે ભર્વાન એટ્ું આપ કે તારા ર્રણે બેઠેલા ક્ષભખારીઓને હુ ં બે
ટંક ખવિાવી ર્કું."
પ્રાથષના કરીને તે િરીથી હારમાં ર્ોઠવાિો, પોતાની જમાતમાં!
- કલ્પેર્ જિસ્વાલ

૭. બા - નીતા કોટેચા
"સીમા ઉઠ, મને ભ ૂખ લાર્ી છે અને તુ ં પણ જમી નથી. ચાલ જમી લઈએ નહીં તો પછી માથુ ં ચિર્ે તને.."
દર બે ડદવસે આ ક્રમ થતો. સીમા અને બા વચ્ચે કોઈ પણ કારણસર ઝર્િો થતો. પણ બા કદી સીમાને મ ૂકીને
જમતા નહીં. આજે પણ એ જ વાત.. ઘરના બધા હસતા, કે કેવો છે સાસુ વહુનો પ્રેમ કોને ખબર?
આજે પણ સીમા સ ૂતી હતી. સીમાનુ ં માથુ ં બહુ દુઃખતુ ં હત.ુ ં કાલ રાતથી તે બહુ રિી હતી. અને બા નો અવાજ
આવ્િો, "જમવા ચાલ."
"આવું બા.."
"સીમા કોની સાથે વાત કરે છે ? ક્યાં છે બા?" મુકેર્ે પ ૂછ્ુ.ં
"બા સાથે. કાલ થી મને રિાવી ને હવે જમવા બોલાવવા આવ્િા છે . જમવુ ં પિર્ે નહીંતર પાછા એ ન જમે."
"બા ક્યાં છે ?"
સીમા ને િાદ આવ્યું કે બાએ રાતનાં ૨ વાર્ે શ્વાસ છોિયો હતો ને સવારના જ એમને અક્નનદાહ...
પણ ત્િાં પાછો દરવાજાના યમજાર્રાનો અવાજ આવતાં એના ર્રીરમાંથી ઝણઝણાટી પસાર થઈ... બધુ ં ઈશ્વર
પર મ ૂકી એણે આંખો મીંચી દીધી..
- નીતા કોટેચા " યનત્િા"
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૮. ત ુલસીયવવાહ - લીના વછરાજાની

આઈ.સી.યુ. માંથી બહાર આવેલા િૉક્ટરે માધવને અપિેટ આપ્િા, "હવે કો્ જોખમ નથી. પેર્ન્ટને મળવુ ં હોિ તો
બે યમયનટ મળી ર્કાર્ે."
માધવ બેિ પર યનસ્તેજ થ્ને સ ૂતેલી તુલસીના ર્ાલ પર હળવેથી ટપલી મારીને બોલ્િો.. "પાર્લ, તુલસી દરે ક
અવતારમાં માધવની જ હોિ. શુ ં કામ આટલી ગુનાની લાર્ણી અનુભવ્િા કરે છે ? વાંક મારો જ કે હુ ં મારા વ્િસ્ત
ક્ષબઝનસ ર્ેિ્ુલમાંથી તને સમિ ન િાળવી ર્ક્યો."
ત ુલસીની આંખમાં હવે પસ્તાવા કરતાં ઉપકારનો ભાવ દે ખાિો. દસ ડદવસ પહેલાં જ બપોરે હંમેર્ની જેમ એકલી
ત ુલસીના મોબા્લ પર મેસેજ પ્રર્ટયો. 'હાિ ર્ોજર્જિસ, મળવાનુ ં મન છે ? ક્યારે ?"
હજી ત ુલસી વાંચે એ પહેલાં બપોરે અચાનક ભ ૂલાઈ ર્િેલી િા્લ લેવા ઘરે આવેલા માધવની નજર પિી. ત ુલસી
હક્કાબક્કા.
ુ સી વહી ચાલી..
માધવની વેપારી ધીરજ કામ આવી.. પ્રેમથી પ ૂછતાં તલ
"હુ ં ચોક્કસ તારી ગુનેર્ાર છં. પણ કારણ કો્ ર્ારીડરક આકર્ષણ નહીં બલ્કે મારી એકલતા માત્ર છે . સોયર્િલ
મીડિિાનો આ નેર્ેટીવ એરુ મને આભિી ર્િો."
માધવ કહે, "આપણુ ં ૧૫ વર્ષન ું લનનજીવન સુર્ધ
ં ી છે અને આકર્ષણ એ માનવસ્વભાવ છે . હા એને સંિમ કે
પતનના રસ્તે વાળવું એ જ તો આપણી મેચ્િોરીટીની પડરિા છે ."
છતાં ચારે ક ડદવસ પહેલાં તુલસીને ઊંઘની દવાના ઓવરિોઝ લેવાના કારણસર બેભાનાવસ્થામાં દાખલ કરવામાં
આવી.
ડિસ્ચાર્જ થિેલી તુલસીના કપાળ પર માધવે કંકુનો ચાંદલો કરીને કહ્ુ.ં . આજ પુન: તુલસી યવવાહ.. ને મનમાં
હસ્િો..

- લીના વછરાજાની
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૯. તરસ - િૉ. યનલિ પંિયા

સરકારી હૉક્સ્પટલમાં ખળભળાટ મચી ર્િો હતો. આજે રાત્રે િરી પૅથોલૉજી યવભાર્માંથી લોહીનાં સત્તર સૅમ્પલ
ર્ાિબ થિા હતા. આજે સતત ત્રીજો ડદવસ હતો કે જિારે તપાસ માટે આવેલાં લોહીનાં સૅમ્પલ સવાર થતાં
ર્ાિબ થિા હતાં. અને કમનસીબી એ હતી કે છે લ્લાં એક મડહનાથી પૅથોલૉજી યવભાર્માં મારી જ ના્ટિ્ુટી
ચાલતી હતી.
જો કે મારાં પર કો્ આરોપો ન હતાં.આખીિે હૉક્સ્પટલમાં મારું ખ ૂબ જ માન હત.ુ ં
તે ડદવસે હૉક્સ્પટલમાં ખ ૂબ જ પૉલીસ તપાસ ચાલી - પણ ન કો્ સુરાર્ કે ન કો્ કિી. સાંજ પિવા છતાં ચીિ
ઈન્સ્પૅક્ટર ર્માષને કંઈ તાળો મળતો ન હતો. અંતે એવુ ં નક્કી થયુ ં કે આજે આખી રાત ર્માષ પોતે મારી સાથે
લૅબોરૅ ટરીમાં હાજર રહેર્ે.
રાતનાં બે વાનિા. હુ ં અને ર્માષ બન્ને સજાર્ હતાં. મને તરસ લાર્ી હતી.
ત્રણ વાનિા. મારી તરસ વધતી જતી હતી.
િરી એક કલાક વીત્િો. ચાર વાર્તા જ હવે મારી તરસ હદ વટાવી ર્્.
ઘડિિાળમાં સાિા ચારનો ટકોરો પિયો. એક ખુરર્ીમાં લોહીથી ખરિાિેલી અને પેટમાં છરો ખપે
ં ૂ લી ર્માષની લાર્
પિી હતી.
બીજી તરિ હ.ુ ં ..

- િૉ. યનલિ પંિયા
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૧૦. માનો િા ના માનો - સોયનિા ઠક્કર

ર્હેરથી દૂ ર પહાિોની વચ્ચે આવેલા ર્ામમાં બે બાળકો આજે પોતાની કલા બતાવવાના હતા. બ્લેક જ્હોન ને
વ્હાઈટ િેયવિની જોિી કઈ કલા બતાવર્ે એ ચચાષ નો યવર્િ હતો.
થોિી વારમાં કાિષક્રમ ર્રૂ થિો. વાિોક્ષલનવાદન ર્રૂ થયુ ં ને ર્ામલોકોમાં કલબલાટ ર્રૂ થિો, ‘આમને અટકાવો’,
‘સંર્ીત બંધ કરાવો.’
આ વાતોથી બેખબર બાળકો સ ૂરની સાધનામાં વ્િસ્ત બન્િા. અચાનક ર્ામની એક વ્િક્ક્ત ઊભી થઈ મોટે થી
બોલી પિી, ‘પ્લીઝ, સ્ટોપ. અમારા ર્ામને ર્ાપ છે કે જે આ ર્ામમાં વાિોક્ષલન વર્ાિર્ે એ હંમેર્ને માટે પથ્થર
બની જર્ે.’
બધાં સ્તબ્ધ થઈ ર્િા, આ યવર્ે બંનેને ખિાલ જ નહોતો. હવે?
ર્ાપની અસર ર્રૂ થઈ ર્ઈ, ્ચ્છવા છતાં તે સ ૂર રોકી ર્કતા નહોતા. જ્હોન અને િેયવિના પર્ જિ થિા, મ ૃત્યુ
સામે દે ખાત..ું
માતાયપતા ગુમાવી ચ ૂકેલો જ્હોન દાદીને િાદ કરી રિવા લાનિો. વ ૃદ્ધાનો તે એકમાત્ર સહારો હતો.તો પાછળ
ઊભેલા િેયવિની આંખમાં આક્રોર્ હતો. અનાથાશ્રમમાં જીવતો મત્ૃ યુ સામે બાથ ભીિવા કડટબદ્ધ થિો.
ધીમે ધીમે ર્રીર પાર્ાણ બનવા લાનયુ.ં સંર્ીત ચરમસીમાએ હત,ુ ં ર્ામલોકો માસ ૂમ ફૂલને પથ્થર બનતા જોઈ
રિી રહ્યાં હતાં.
‘ઊઠ જ્હોન, તારે વાિોક્ષલન વર્ાિવા જવાનુ ં નથી!’ દાદીએ તેને ઢંઢોળ્િો.
‘હેં?’ ર્ભરાિેલો જ્હોન પથારીમાંથી બેઠો થિો. આ બધુ ં સ્વપ્ન હત ુ ં એવી ખબર પિતાં ર્ાંત થિો. બાજુમાં પિેલાં
પુસ્તક પર નજર ર્ઈ ‘માનો િા ના માનો’.. ને ભિનુ ં લખલખું પસાર થયુ.ં

- સોયનિા ઠક્કર

સર્જન સામયિક (અંક ૪ : ડિસેમ્બર ૨૦૧૬)

http://aksharnaad.com

Page 23 of 39

૧૧. સમાધાન - ર્ીતલ ર્ઢવી

"શું જુએ છે ? ..તું આટલો હલકો થઈ જઈર્.. મારી સમજ બહાર છે . મેં જ તને બનાવ્િો.. ત ુ ં કં્ક અલર્ બની
ર્િો!"
સામે મેં મારી જ જાતને મારી પર ક્રોધ કરતી જોઈ.
"હા.. તો.. ક્યાં સુધી સચ્ચાઈ અને અચ્છાઈની પીપુિી વર્ાિયા કરવી.. સારું કિાષ પછી મળે શુ?ં વાહ વાહ..
એનાથી પેટ ન ભરાિ.. સમજિો.."
િોનની ડરિંર્ વાર્ી.. "અર્ોક આવતીકાલનુ ં પ્રશ્નપત્ર મળ્યુ.ં ."
એણે િોન મ ૂક્યો અને કોઈ નબળી પળ આવીને યવચાર બદલી જાિ એ પહેલા ચાલતી પકિી.. જો કે છાતીમાં
કશુકં બટકી ર્યું હતુ ં એ એને ખબર પિી તો ખરી જ!

- ર્ીતલ ર્ઢવી

૧૨. ઉદારતા - ર્ૈલેર્ પંિયા

કુબેર નર્રમાંથી ભીખમા મળે લ રોટલાનો પેલો ર્ુકિો લક્ષ્મી હજી મોંમાં મ ૂકવા જ જાિ છે ત્િાં એની નજર ખાલી
હાથે પાછા િરે લા ધનરાજ પર પિી.. અને લક્ષ્મીએ પોતાનો રોટલો એનાં છાલીિામાં નાખી દીધો. અિધો પોતાના
ડદકરાનાં છાક્ષલિામાં..

- ર્ૈલેર્ પંિયા.
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૧૩. નવાં વર્ષની યમઠાઈ - સંજિ થોરાત

'મઠીિા, ચોરાિળી, ચેવિો... અમારા માટે?' એકસાથે આટ્ું બધુ ં જોઈને ડટયનિો અને યપિંકી રાજી થઈ ર્િા.
'હા, મોહનથાળ, મર્સ, કાજુકતરી અને કોપરાપાક પણ છે .'
ઝળહળતી દીવાળીની મઘમઘતી યમઠાઈ જોઈને આખો પડરવાર રાજીનો રે િ હતો.
'મમ્મી, કેમ આટલી બધી યમઠાઈ?'
'આજે નવું વર્ષ છે !'
'પણ... આ બધાંના ર્ૂકિા કેમ છે ?'
'લે... માંર્ી ખાનારને તે આખી યમઠાઈ હોતી હર્ે?'

- સંજિ થોરાત

૧૪. ઈચ્છા - રિા મામતોરા

લનનની તારીખ નજીક આવતી ર્ઈ તેમ શ્િામાની ઉદાસી વધુ ઘેરી બનતી ર્ઈ. શ્િામાને ઉદાસ જો્ યપતાએ
એક ડદવસ પ ૂછયુ,ં "બેટા, તુ ં આ સર્પણથી ખુર્ તો છે ને?"
શ્િામાએ આખરે મનનો ઉભરો યપતા સમિ ઠાલવ્િો. યપતાએ શ્િામાનુ ં સર્પણ તોિી એમ.બી.એ. નુ ં િોમષ લઈ
તેના હાથમાં થમાવ્યુ. ઉલ્લાસનુ ં એક યવર્ાળ મોજુ શ્િામાને ભીંજવી ર્યુ.ં

- રિા મામતોરા
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૧૫. જીન્સ - યવભાવન મહેતા

પપ્પાએ સવાર સવારમાં ગુસ્સામાં િોન પછાિયો, "સાલો મેનેજર, સમજે છે શુ ં એના મનમાં? ઘેર પણ ર્ાંયતથી
બેસવા નથી દે તો. કામ સાથે યનસ્બત રાખતો હોિ તો?"
એટલામાં વોંર્ીંર્ મર્ીન પાસેથી મમ્મીનો ગુસ્સાથી લાલચોળ ઘાંટો સંભળાિો, "એિ રીતુિી, અહીં આવ, જો આ
તારા જીન્સમાંથી શુ ં નીકળ્યુ?ં ર્ઈકાલના િીલ્મ ર્ોની ટીકીટના અિયધિા! અમને એમ કે બહેનપણીને ત્િાં વાંચવા
જાિ છે ! હવે તમે જરા ધ્િાન આપો તો સારુ નહીંતર.." ગુસ્સામાં બરાિી મમ્મીએ પપ્પા સામે જોયુ.ં
પપ્પાએ બ ૂમ મારી, "રીતુઉઉઉઉ.."
મમ્મીએ િરી ર્ર્જના કરી, "એને પ ૂછજો કોની સાથે ર્ઈ હતી?"
પપ્પા પ ૂછે એ પહેલાં જ મેં કહી દીધુ, "હ,ુ ં કલ્પના અને ક્સ્મતા. તમારી બેંકમાં સુલેખાઆન્ટી છે ને એ અમને
પોપકોનષના કાઉન્ટર પાસે મળ્િા હતા." પપ્પાના કપાળે પ્રસ્વેદક્ષબિંદુઓ મેં ખરે ખર જોિા કે મારો ભ્રમ માત્ર...

- યવભાવન મહેતા

૧૬. હેલ્પ - િાયમની પટેલ

બચાવો.. બચાવો.. નાનકિા હાથ રોજની જેમ બારણુ ં ઠોકી રહ્યા હતા. બારણુ ં ખુલ્્ું જ હત.ુ ં એણે ધીરે થી બારણુ ં
ખોલ્યું અને સ ૂરજના પ્રકાર્થી એની આંખો અંજાઈ ર્ઈ. રાત્રે કદાચ... ના.. ના.. અંકલ આવર્ે. દારૂની વાસ..
આંખો ખેંચતી એ ટેરેસ પર આવી. બીજુ ં એકમાત્ર બારણુ ં બંધ હત.ુ ં એણે નીચે જોયુ.ં રમકિા જેવી ર્ાિીઓ અને
કીિી મંકોિા જેટલા માણસો. પાળી પર ચિી એણે હાથ જોિયા, “સુપરમેન હેલ્પ.”
એણે કુદકો માિો. એની બહાવરી આંખો સુપરમેનને ર્ોધી રહી. ત્િાં તો એ અટકી. એણે ખુર્ થ્ પાછળ ઉપર
જોયુ.ં સક્ષળિામાં ભરાિે્ ું િોક િસકાઈ રહ્ું હતુ.ં
- િાયમની પટેલ
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૧૭. સૌદાયમની - અનસ ૂિા દે સાઈ

રણજીતે આંખ ઉધાિી, લાનયુ ં કે તે સ્વપ્નમાં છે . બાજુમાં એક પડરચાડરકા બેઠી હતી. ઉઘાિી આંખે સ્વપ્ન? તેણે િરી
આંખ મીંચી, તો કપાળે સુવાળો
ં
હાથ િિો. ના,સ્વપ્ન નથી, દદષ થયુ ં પણ તે એકાએક બેઠો થઈ ર્િો. દીવાના
ઝાંખા પ્રકાર્માં બરાબર ન દે ખાતા પ ૂછ્ુ,ં “આપ કોણ?”
“હુ ં જીવતી વીજળી“ કહી એ હસી અને રણજીતનો હાથ પકિયો. એ સહેજ કંપી ર્િો.
“કેમ દાઝી ર્િા ?”
આછાં તેજમાં એની આંખોનો ચમકાર અને અવાજ રણજીતને સૌદાયમનીની િાદ અપાવી ર્િો.
“રણજીત, શું યવચારો છો?"
“અરે , આપ મને ઓળખો છો?”
“હા, આપ મને ઓળખતા નહીં હો, પણ હુ ં તમને ભ ૂલી નથી. આપની સેનામાં જોિાવા આવેલી પણ સ્ત્રીપ્રવેર્
યનર્ેધ..!”
“ઓહ..! સૌદાયમની“ રણજીત ચમક્યો..
“હા, તમારી દામી, તમે તો અંગ્રેજોના બડહષ્કાર કરતા મારો પણ... જવા દો, દે ર્પ્રેમે મને આઝાદીની ચળવળમાં
ઘાિલોની સેવા કરવા પડરચાડરકા બનાવી દીધી”
“દામી, શું કરું? હજુ એ જક્ષલિાંવાલા બાર્નો હત્િાકાંિ નજર સામે છે . બદલાની આર્ અને જીવ હંમેર્ હથેળી પર,
તારો સાથ કેમ યનભાવુ?”
ં
“રણજીત! પંદર વર્ષથી તમે છપાઈને ્ટં ૂ -માર કરો છો... તમારી લિાઈની રીત સાચી હોત તો ક્યારનો
અંગ્રેજસત્તાનો અંત આવ્િો હોત.”
“હજુ જોજો, આ.. સેનાપયતના ર્બ્દ પર દે ર્ માટે બક્ષલદાન આપનાર ઘણા છે .”
“પણ મહાત્માજીના કહ્યા પ્રમાણે અડહિંસક લિાઈ આપો ને.. ડહિંંંસક બની તમે સૌ બહારવડટિાની જેમ નીકળી પિો
પણ તમને પકિવા અંગ્રેજો ર્રીબ યનદોર્ જનતાને હેરાન કરે છે , તેન ુ ં શુ?ં ”
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વાતવાતમાં મધ્િરાત્રી વીતી ર્ઈ. વહેલી પ્રભાતે રણજીતે નીકળી જવુ ં હત.ુ ં થોિીવાર ખામોર્ી છવાઈ. એની દ્રષ્ટી
સૌદાયમનીના સચવાઈ રહેલા સૌંદિષ પર ર્ઈ. ત્િાં જ બંનેની વાતો સાંભળી બહાર ચોકી કરતો ચૌદ-પંદર
વરસનો છોકરો દોિી આવ્િો.
“આવ કાયતિક, આ મારો સેનાપયત.”
“સેનાપયત, તમારી પાસે બંદૂક નથી?” અયનમેર્ રણજીતે પ ૂછ્ુ.ં
“અમે યન:ર્સ્ત્ર લિવૈિા“ રણજીત તરિ જોઈ રુઆબથી કાયતિક બોલ્િો, “હુ ં ર્ાંધી મહાત્માની ટોળીનો છં અને તમને
સાચા બહારવટાની રીત ર્ીખવવા આવ્િો છં.”
“વાહ, બોલો સેનાપયત..“
“એક યમનીટ રોકાજો, હુ ં હમણાં આવું છં.“ કહી નમન કરી દોિી જતા કાયતિકને જોઈ રણજીત યવચારમાં.. આ કોની
પ્રયતકૃયત?

- અનસ ૂિા દે સા્

૧૮. અક્નનદાહ - ધમેર્ ર્ાંધી

રોજ સવાર થાિ ને દે વ નીકળી પિતો. સ્મર્ાનના મેઈન ર્ેટ પાસે આવીને ઉભિક બેસી જતો. આવતા-જતાનું
યનરીિણ કરતો રહેતો.
ૃ દે હ લવાતો. મ ૃત ર્રીર પર અત્તર છંટાત ુ ને એને સુખિના હારથી ર્ણર્ારાતો.
અહીં રોજ કોઈક ને કોઈક મત
ધાયમિક યવયધઓ થતી, પછી બધાં સર્ાં-સ્નેહીઓ વલોપાત કરતાં કરતાં એને અક્નનદાહ દ્ દે તા!
ૃ દે હને સળર્તો મ ૂકી, કો્ક પોતાના મોબા્લમાં ડૂબી જતુ,ં કો્ક પત્તા રમવામાં મર્ગ ૂલ થત,ુ ં કો્ક
મત
રાજકારણની ચચાષએ ચઢતુ,ં તો કો્ક મરનારના ગુણ-અવગુણનુ ં યવશ્લેર્ણ કરતુ.ં
દે વ આ બધું અપલક નજરે યનહાળતો રહેતો, અને યવચારતો... “મારી સાથે પણ કં્ક આમ જ બન્યુ ં હર્ે !”
- ધમેર્ ર્ાંધી
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૧૯. યસર્ારે ટ - ધવલ સોની

યસર્ારે ટ મોં મા મ ૂકીને એણે પાકીટમાંથી પાંચ રૂયપિાનો યસક્કો ચા વાળા છોકરાના હાથમાં પકિાવ્િો ત્િાં જ તેની
નજર રસ્તાની પેલે પાર ભાઈબંધો સાથે બીિી પીતાં પોતાના છોકરા પર પિી.
યસર્ારે ટ જોર્થી િેંકીને ગુસ્સામાં એ સામે રસ્તે દોિયો. ત્િાં પહોંચતા જ બે તમાચા ઝીંકતા એ બોલ્િો, "આ
ર્ીખવાનું છે તારે આ ઉંમરે .? બદતમીઝ"
રસ્તાની આ બાજુ ચા વાળો છોકરો અધ ૂરી યસર્ારે ટ ઉઠાવી રહ્યો હતો.

- ધવલ સો

૨૦. વાંઝણી - આલોક ચટ્ટ

લનનજીવનને બાર વરસ થવા છતાં ર્રીર બેિોળ થવાની તેમજ બાળકનાં ઉછે રની જવાબદારી માથે પિવાની
બીક હોવાથી, પયત અને સાસુની વારં વાર યવનવણી છતાં ર્ભષ ધારણ કરવાનુ ં ટાળતી આજની મોિષ ન વહુ બરખા
કીટીપાટીમાં જવા માટે બહાર નીકળતી હતી,
ત્િાં પિોર્માં રહેતાં માલતી કાકીએ બરાિીને પ ૂછ્ુ.ં “બરખા, પેલી દસ વરસથી વાંઝણી અનીતાને ત્િાં બાબો
આવ્િો તેને જોવા જાઉં છં, તારે આવવું છે ?”
બરખાએ નકાર ભણીને કાર પોતાની કીટીપાટીનાં વેન્યુ તરિ હંકારી મ ૂકી. ઘરની અંદર તેનાં સાસુ આંસુઓ ્ ૂછતાં
બહાર આવીને બોલ્િા, “ઉભા રહેજો માલતીબેન હુ ં આવુ ં છં.”

- આલોક ચટ્ટ
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૨૧. વાહ રાજા! - ધ્રુવ દવે

"અરે , જો પેલો ર્ાંિો. પોતાની જાતને રાજા-મહારાજા સમજે છે ."
ર્લ્લા પર યવનિ અને સુર્ીલ સામેથી આવતાં એક ર્ાંિા ઉપર ડટખળ કરતાં હતાં અને પાનની યપચકારીઓ માિે
જતાં હતાં.
"લ્િા યવનિ, આ શું સમજતો હર્ે હેં? લાખખોનુ ં દે વ ુ ં કયુ,ું ચ ૂકવવા માટે ઘરબાર બધું છોિ્ુ,ં દે વ ુ ં ચ ૂકવ્યુ ં ને આખરે ?
થ્ નિો પાર્લ, આવા લોકો જન્મતા કેમ હર્ે?”
કો્એ આપેલાં ક્ષબસ્કીટ ર્ાંિાએ એક ક્ષભખારી બાળકને આપી દીધાં.
"વાહ રાજા" ર્લ્લાવાળો બોલી ઉઠયો.
યવનિ-સુર્ીલનાં પાનથી ભરે લાં મોં ખુલ્લાં જ રહી ર્િાં.

- ધ્રુવ દવે
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૨૨. પહેલી પાટલીનો પ્રેમ - ડદવ્િેર્ સોિવડિિા

"પહેલી જુલાઈ!... આજે હુ ં કેમ ભ ૂલી ર્કું? આજે તો તેનો બથષિે." સવારે અલામષ વાર્તાની સાથે તારીખ જોઈ દે વ
પથારીમાંથી સિાળો ઉભો થતાં મનમાં બોલ્િો. તરત તેણે વોટ્સઅપનુ ં સ્ટે ટ્સ બદલ્યુ,ં 'હેપ્પી બથષિે...' પાછળ કેક
અને ફુનર્ાના યસમ્બોલ સેટ કિાષ.
"તેને ગુલાબ બહુ ર્મતુ ં એટલે ગુલાબનો પુષ્પગુચ્છ લઈ લઉં, સાથે લાલ ટીલિીઓ તો ખરી જ, મેં પ્રપોઝ કયુું
ત્િારે આસમાની રં ર્ની ઓઢણીમાં કેટલી સરસ લાર્તી હતી! એક આસમાની ઓઢણી, અરે ... િાકષ ચોકલેટ પાછળ
તો તે પાર્લ! એટલે િાકષ ચોકલેટ." બજાર જતા દે વે મનોમન ખરીદીનુ ં ક્ષલસ્ટ તૈિાર કયુ.ું
બધું લ્ને તે વીજળીની હાઈટે ન્ર્ન લાઈનની નીચેની સરસ્વતી સ્કૂલને પંદર વર્ષ પહેલાં મેદાન બનાવેલ હત ુ ં
તેના ખ ૂણામાં વર્ોથી સિતી તેના કલાસની પાટલીઓ પાસે પહોંચી ર્િો.
"હેપ્પી બથષિે... મારી પહેલી પાટલીનો પ્રેમ... મીરા! મને ખબર છે મારો પ્રેમ તો એકતરિી હતો, તે મને કદી પ્રેમ
કિો જ નહતો. છતાં દર વર્ષની જેમ આજે પણ હુ ં ભર્વાનને પ્રાથષના કરું છં કે તારી જજિંદર્ી હંમેર્ા આ ગુલાબની
જેમ મહેકતી રહે. બધા તને ખુબ પ્રેમ કરે પરં ત ુ મારી જેમ તારા જીવનમાં પ્રેમ અધ ૂરો ક્યારે િ ન રહે. હેપ્પી બથષિે
અર્ે્ન... પહેલી પાટલીનો પ્રેમ."
જાણે ક્ષર્ફ્ટ આપતો હોિ તેમ એક પછી એક બધુ ં પાટલી પર મ ૂકી જમીન પર િસિા્ પિતાં ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રિતા
દે વે હંમેર્ા પહેલી પાટલી પર બેસતી મીરાને કહ્ુ.ં

- ડદવ્િેર્ યવ. સોિવિીિા
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૨૩. િાઘ - ડદવ્િેર્ સોિવિીિા

દરવાજાના યમજાર્રાનો અવાજ આવતાં એના ર્રીરમાંથી એક ઝણઝણાટી પસાર થ્. બધુ ં ઈશ્વર પર મ ૂકી એણે
આંખો મીંચી દીધી અને ર્ોઠણે ચહેરો ઝૂકાવી બેિ પર બેસી રહી. રૂમની અંદરથી દરવાજો બંધ કરી તનિ તેની
બાજુમાં ર્ોઠવાિો. ઘડિિાળના કાંટાની 'ટીક..ટીક..' સાથે બંનેનાં ધબકારા ર્યતમાન થતા હતા. પાંચ વર્ષનો પ્રેમ
અને આત્માનાં મેળાપ બાદ આજે દે હયમલનનો સંિોર્ હતો. છતાં બેઉ અસમંજસમાં પટકાઈ ર્િા હતા.
"તનિ, હુ ં તને કંઈક કહેવા..."
"તારે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. લે આ કપડુ!ં અને મારી આંખો પર બાંધી દે ."
"પરં ત ુ.. મારે તને એક ચોખવટ..."
"હુ ં પણ તારી આંખોને આ કપિાંથી ઢાંકી દઈર્." ખામીઓ છતી ન થાિ તેથી તનિે ઉપાિ અજમાવતા કહ્ુ.ં
બંનેએ એકબીજાની આંખે અંધાપો બાંધ્િો. પળભરમાં આવરણો દૂ ર થતા ર્િા. લાંબો સમિ દે હનુ ં અલૌડકક
યમલન થત ું રહ્ુ.ં ઈશ્વરે જાણે એકબીજા પર દ્રઢ યવશ્વાસ મ ૂકીને સત્િ કહેવાનો સંદેર્ો આપ્િો હોિ તેમ અનાિાસે
બંનેએ એકબીજાની આંખો પરના કપિાની ર્ાંઠ એકસાથે છોિી દીધી. ના્ટલેમ્પનાં ઝાંખા ઉજાસમાં બેઉનાં ર્રીર
પરના મસમોટાં ધોળાં િાઘ જાણે યમલનમિ થઈ એકબીજાનાં િાઘને સંતાિી રહ્યાં હતાં.
"તારા િાઘની તો મને ખબર હતી પરં ત ુ મારા િાઘ યવર્ે ત ું જાણર્ે તો ત ું મારી સામે ક્યાંક નમત ુ ં ન માની લે એ
યવચારીને આજ સુધી તારાથી આ વાત ૂટપાવી, કેમકે હુ ં તને સ્વમાનભેર જીવાિવા માગું છં." પોતાના િરને
હરાવતા સ્વર્ત બોલાઈ ર્યુ.ં

- ડદવ્િેર્ યવ. સોિવિીિા
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૨૪. મલાજો - જલ્પા જૈન, સંજિ ગુદ
ં લાવકર

"હોંર્મા આવ જીર્લા, તને નહીં એ તારા પૈસાને પ્રેમ કરે છે ." પપ્પાના ર્બ્દો હજીિ કાને પિઘાતા હતા.
તેજીલો તોખાર ત ૂટી ર્િો. પ્રેમ, પૈસાને યપતા ત્રણેિને ખોઈ બેઠેલા જીર્રના હાથમાં િાઘુએ સળર્તી મર્ાલ
પકિાવી.
યપતાની ક્ષચતામાં ચચાષ ઓ ચચરવા લાર્ી. હા.. િાઘુઓ સહ એનેિ સ્મર્ાનબહાર ઉભેલી ઓલી દે ખાઈ. પણ
ઝાંઝવાનાં જળ ખાળવા જીર્લો મક્કમ રહ્યો.

- જલ્પા જૈન, સંજિ ગુદ
ં લાવકર

૨૫. સાિાત્કાર - મહાકાન્ત જોર્ી

સુદર
ં મુખાકૃયત, અક્ષણિાળં નાક, ક્ષલપન્ડ્સ્ટક મઢયા હોઠ, લાંબી અને જોતાં પરાણેિ પ્રેમ જર્ાિે એવી આંખોવાળી એ
મારી નજીક આવીને ઉભી રહી. બસમાં ખાસ્સી ભીિ હતી. મેં મારી સીટમાં એને બેસાિી. નવલી નવોઢા આ બાળકી
ક્યાંક જોિાનુ ં િાદ આવ્યુ.ં
મેં આંખો મીંચીને એ િાદને ર્ોધવા માંિી. ત્િાં તો રત્નાભા્ની રમલીનો ચહેરો દે ખાિો. હા, એવો જ નાક નકર્ો
અને મોં પણ એના જેવુ ં જ. અને એ રમલીને પણ આટલી ઉંમરે જ પરણાવેલી. પ...ણ..એની પહેલી જ
સુવાવિમાં... શું આ પણ... મેં પરાણે આંખો ખોલી નાખી.

- મહાકાન્ત જોર્ી
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૨૬. બંને સરખા - કલ્પેર્ જિસ્વાલ

મેં વીસની નોટ કાઢી. ડરિાવાળાએ કહ્ુ,ં "છટ્ટા નથી. મારા પાંચ રૂયપિા બીજા કોઈ મારા રીિાવાળા ભાઈને આપી
દે જો."
મેં પણ હસીને કહ્ુ,ં "ઉપરના રાખી લે, મારા જેવા બીજા કોઈ ભાઈની મદદ કરજે."
- કલ્પેર્ જિસ્વાલ

૨૭. મેરી(!) ડક્રસમસ - પામી દે સાઈ

ુ ં આજે ઘરમાં એક ફૂટી કોિીિ નથી, ભ ૂખથી
માધવે ઘરમાં પર્ મ ૂક્યો અને એની પત્ની બરાિી, "તને કી'ધું નહોત...
રિતા છોકરાં તારી રાહ જોતા જોતા સ ૂઈ ર્િા..."
"...મને િાદ તો હતુ,ં પણ ર્ેઠે આવવા ન દીધો.. ઉપરથી એવુિ
ં કી'ધું કે હજી પાંચ ડદવસ આટ્ું જ મોડુ ઘેર
જવાર્ે.. શું કરું, ર્ાન્તાક્લોઝ ને જોવા લોકો રાત્રે ખા્ પરવારીને જ નીકળતા હોિ!!
- પામી દે સાઈ

સર્જન સામયિક (અંક ૪ : ડિસેમ્બર ૨૦૧૬)

http://aksharnaad.com

Page 34 of 39

૨૮. હેપ્પી બથષ િે - સુર્મા ર્ેઠ
દસ સળર્તી મીણબત્તીઓ પર ફૂંકને બદલે થકં ૂ વધુ ઊિી. હાથ પકિીને યવકલાંર્ દીકરાને મમ્મી-િેિીએ કેક
કપાવિાવી.
"આજે માલો હેપ્પી બિે છે . હુ ં બવ હેપી છં પન માલા બથષથી તમે નોટ હેપી હને મમ્મી-િેિી?" ગ ૂઢ અથષસભર છ
આંખો મળી. અસંત ુક્ષલત હાથને પરાણે ક્સ્થર કરી યવસ્િાડરત નેત્રે ગુડ્ડુએ કેકનો ર્ુકિો િેિીના મ્હોંમાં પધરાવ્િો.
તેની િોક એક તરિ ઢળે લી હતી અને ખુલ્લા રહી ર્િેલા મુખમાંથી લાળ નીચે ટપકી. િેિીના હાથમાંથી કેકનો
ર્ુકિો પિી ર્િો.
- સુર્મા ર્ેઠ

૨૯. આર્ા - આરતી આંત્રોલીિા
િેસબુક પર પરીએ પોતાનુ ં સ્ટે ટસ અપલોિ કયુ,ું
"ન રાખ આર્ા કદી કોઈ પાસ,
કરી ર્કે કોણ પછી તને યનરાર્?"
થોિીવાર થઈને પરીને ચટપટી થઈ, લાવ જરા જોઉ તો ખરી કેટલા લા્કસ મળ્િા!
- આરતી આંત્રોલીિા

૩૦. ભંિોળ - આરઝૂ ભુરાણી
વકીંર્ સાઈટ પર કુંદનરાિનાં ઝભ્ભા પર ભ ૂલથી ચા પિતાં ચમનને બે અિબોથ પિી અને હજુ પણ પિત, પણ
ત્િાં તો કુંદનરાિનો િોન રણક્યો.. "સર! તમારા બાલડહિંસા નાબ ૂદી અને બાળ યર્િા અક્ષભિાનને એક લાખનુ ં
ભંિોળ મળ્યું તો મને.."
- આરઝૂ ભુરાણી
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અનુડદત માઈક્રોડિક્ર્ન્સ..

૧. The last leaf (છે લ્્ું પાંદડુ) - ઓ' હેન્રી, અનુ. : આરઝૂ ભુરાણી

પ ૂવષમાં આવેલી ર્ેરીઓ વોયર્િંનટનને અનેક િાંટાઓમાં વહેંચતી અને એ િાંટાઓમા જ તે ધબકત!ુ ં
આવી જ કોઈ એક ર્ેરીમાં જોહાના અને સ્યુ એક અપાટષ મેન્ટમાં રહેતાં. આ જ ક્ષબલ્િીંર્માં એક ક્ષચત્રકાર બરહામ
રહેતો. તે હંમેર્ા કહેતો કે હુ ં મારું છે લ્્ું ક્ષચત્ર માસ્ટરપીસ બનાવીર્!
એ મે નો સમિ હતો અને નવેમ્બરમાં એક અજાણ્િા મહેમાનનુ ં આર્મન થયુ ં જેને લોકો 'ન્યુમોયનિા' કહેતા. અને
તેણે પોતાની બરિીલી ચાદર ખ ૂબ ઝિપથી પાથરી દીધી. સ્યુને પણ ભારે ન્યુમોયનિા થિો. દવાઓએ અસર બંધ
કરી દીધી.
એક વખત એવા જ એક વ્િસ્ત િૉક્ટરે જોહાનાને કહ્ુ,ં "જિારે દવાઓ કામ કરવાનુ ં બંધ કરે ત્િારે હુ ં એક જ રસ્તો
અપનાવું છં!" ને કશુકં કહ્ુ.ં
ડિસેમ્બરની એક વહેલી સવારે જોહાનાને ડૂસકાં સાથે અવાજ આવ્િો, "દર્, નવ.."
"સ્યુ? શું ર્ણે છે ?"
"આ પાંદિા જ મારું જીવન નક્કી કરર્ે! તે છે ત્િાં સુધી જ હુ ં જીવીર્."
"આવું ન યવચાર.." આંસુ સાથે જોહાનાએ કહ્ુ.ં
અને જોહાનાએ બરહામને કંઈક કહ્ુ,ં બીજે દીવસે સ્યુ નાચી ઉઠી!
"જોહાના! જો આ પાંદડુ!ં એક જ! હુ ં હવે જીવીર્ જ! તે મારી માટે જ રોકાયુ ં છે !"
અને િોક્ટરનો િોન આવ્િો "બરહામ નુ ં કાતીલ ઠંિીમાં રહેવાને લીધે.."
જોહાના રિી પિી. સ્યુને પે્ ું પાંદડું બતાવ્યુ ં અને પ ૂછ્ુ,ં "આટલા પવનમાં પણ તે કેમ ક્સ્થર છે ?" બરહામ તેન ુ ં
છે લ્્ું માસ્ટરપીસ બનાવી ને.."
- આરઝૂ ભુરાણી

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Leaf

સર્જન સામયિક (અંક ૪ : ડિસેમ્બર ૨૦૧૬)

http://aksharnaad.com

Page 36 of 39

૨. The Literary Life (િેરબદલ) - િૅરેક પાકષ ર, અનુ. – િૉ. યનલિ પંિયા

તે કેટલાંિ વર્ોથી યનિયમત રીતે પુસ્તકાલિમાં જતો. કોઈ પોતાને જૂએ નડહ એમ તે એક યવભાર્માંથી પુસ્તક
લઈને બીજા યવભાર્માં મ ૂકી દે તો.
વર્ો પછી પુસ્તકાલિની હાલત એવી હતી કે ‘બૅકેટનાં નાટકો’ હવે પ્રેમકથાઓનાં યવભાર્માં હતાં તો ‘કપકેક િોર
ઍવરીવન’ નામનું રસોઈનું પુસ્તક શૃર્
ં ાડરક સાડહત્િનાં યવભાર્માં હત.ુ ં બીજી તરિ ‘કૅચર ઈન ધી રૈ ’ નામની
પુખત નવલકથા યવજ્ઞાનકથાઓનાં યવભાર્માં હતી તો ચમકી્ું મુખપ ૃષ્ઠ ધરાવતી, ત્રણ ઈંચ જાિી બૉિીસ-રીપરની
અંતરં ર્ પ્રણિકથાઓ હવે ર્ક્ષણત-યવજ્ઞાનનાં યવભાર્માં પહોંચી ર્ઈ હતી.
ધીરે ધીરે કરતાં આ વાતને દાિકાઓ વીતી ર્િાં પછી તેને થયુ ં કે આખી જીંદર્ી પોતે કરે લી પુસ્તકોની આ
િેરબદલી પર તો કો્ની નજર સુધ્ધાં નથી પિી!
“મારી આખી જીંદર્ી તો વ્િથષ ર્ઈ” તે મરતાં સમિે યવચારી રહ્યો હતો. એટલામાં જ તેને કોઈ ઊંિાણમાંથી એક
અવાજ સંભળાિો. એ પરમેશ્વરનો અવાજ હતો, જે કહી રહ્યા હતાં, “ચાલો, છે વટે કોઈને તો સમજાયુ!ં ”
મ ૂળ લેખક – િૅરેક પાકષ ર
અનુવાદ – િૉ. યનલિ પંિયા
https://microfictionmondaymagazine.com/tag/derek-parker/
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૩. યવવર્ યવદ્રોહ - કૃષ્ણાનંદ કૃષ્ણ, અનુ. : અનસુિા દે સાઈ

તે ડદવસે અજીબ થ્ ર્યુ.ં પળભરમાં હંર્ામો થ્ ર્િો. સુર્ીલા અવાક થ્ ચ ૂપચાપ પાવષતીનુ ં મોઢુ ં જોઈ રહી
હતી. કછોટો વાળી તે જખમી વાઘણની જેમ આતષનાદ કરી રહી હતી.
“માલકણ (ધક્ષણિાણી) અમે ર્રીબ છે , તમારા ઘરમાં વાળ-ઝૂિ કરીએ છીએ એનો મતલબ એ નહીં કે અમારી કોઈ
ઈજ્જત-આબરૂ નથી. તમે લોકો જિારે મનમાં જે આવે એ બોલી લો...” બોલતા બોલતા એ હાંિવા લાર્ી હતી.
હાથમાં પકિે્ ું ઝાડૂને તેણે િેંકી દીધુ ં અને માલકણ તરિ આંખ િાિી જોવા લાર્ી.
“અરે પાવષતી, શું થયુ?ં ર્ાંત થ્ જા. આખરે હુ ં પણ તો સાંભળં, વાત શુ ં છે ? એવુ ં તે શુ ં થયુ ં છે કે તે આખુ ં ઘર
માથા પર ઉઠાવી લીધુ?”
ં પાવષતીને ર્ાંત કરતાં સુર્ીલાએ પ ૂછ્ુ.ં
માલકણની સ્નેહભરી વાતોએ પાવષતીને અંત:કરણ સુધી ભીંજવી દીધી. તેની આંખો ભરાઈ આવી. સ્નેહ મળતા
તેની ધીરજનો બંધ ત ૂટી ર્િો. ડૂસકાં ભરતા એણે કહ્ુ,ં "માલકણ, હવે મારાથી આ ઘરમાં કામ થર્ે નહીં. જિાં
માણસની ઈજ્જત ન હોિ ત્િાં િણભર રોકાવુ ં ન જોઈએ. તમે મારો ડહસાબ કરી દો. હુ ં બીજી જનિાએ ચાલી
જઈર્.”
“કરી લે તારો ડહસાબ-ડકતાબ અને િટ અહીંથી, નહીં તો...” આ સુર્ીલાની વહુનો અવાજ હતો.
“નહીં તો, શું કરી લેર્ો તમે? બોલોને બીબીજી! હુ ં મિતના પૈસા નથી લેતી. હાિકા તોડું છં તો પૈસા લઉં છં. પછી
ધમકી કઈ વાતની?“
“અરે પાવષતી! તુ ં વહુની વાત પર ન જા! એણે હજુ દુયનિાદારી ક્યાં જોઈ છે ? અને તુ ં બતાવ, ત ું તો મને મા જેવુ ં
માન આપે છે , હુ ં પણ તને દીકરી જેવી માનુ ં છં. તુ ં જ બતાવ, ત ું ખરે ખર મારી દીકરી હોત તો શુ ં વહુના આટ્ું
કહેવા પર મને છોિીને ચાલી ર્ઈ હોત?” આંસુ ભરે લી આંખોથી સુર્ીલાએ પાવષતીને જોતા કહ્ુ.ં
સુર્ીલાની આંસુ ભરે લી આંખો જોઈ પાવષતીનો ગુસ્સો ઉિી ર્િો. એણે કંઈ કહ્ું નહીં, એ ચુપચાપ ઉઠી અને
પોતાની જાતને કામમાં લર્ાવી દીધી.
મ ૂળ લેખક : કૃષ્ણાનંદ કૃષ્ણ
અનુવાદ : અનસુિા દે સાઈ
http://www.abhivyakti-hindi.org/kahaniyan/mahanagar_ki_kahaniyan/2008/bebas.htm
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૪. Devotion (યનષ્ઠા) - ડિિાન હેન્ડ્ન્િક્સ, અનુ. : સંજિ ગુદ
ં લાવકર

એણે આખો ઉનાળો એની દે ખરે ખમાં યવતાવી દીધો. એ પચાસ વર્ષથી એના જીવનમાં આવ્િો હતો.
“મમ્મી.. તમે ખરે ખર મહાન છો.” પલષ બોલી. “આ સામથ્િષ તમે ક્યાંથી મેળવ્યુ?ં ”
"એટ્ુિ
ં આકરું નથી.” હવે સાવ મિદાલ જેવી દે ખાતી એના પયતની પીળી આકૃયતને એકીટર્ે જોતાં યમલીએ
જવાબ આપ્િો, "હુ ં તેમને પ્રેમ કરું છં."
મમ્મીને એક કપ ચા બનાવી આપવાના બહાને પલષ, એ અંધાડરિા બેિરૂમમાંથી બહાર સરકી ર્ઈ.
યમલી પથારીવર્ પયતનું ર્હનરુપે યનરીિણ કરીને હળવે રહીને બોલી, “એિ સ્વાથી િોસલા, ત્રાસ સહન કરવાને
બદલે મરતો કેમ નથી?"
પલષ દરવાજામાં ખોિાઈ ર્ઈ, ચાનો કપ જમીન પર પછિાતા એ હાંિવા લાર્ી.

મ ૂળ લેખક : ડિિાન હેન્ડ્ન્િક્સ
અનુ. : સંજિ ગુદ
ં લાવકર
https://www.101words.org/devotion/

આવો મળીએ...
Gujarat Literature Festival અંતર્ષત માઈક્રોડિક્ર્નના વકષ ર્ૉપમાં, ૧૫ ડિસેમ્બરે અમદાવાદ
Gujarat Literature Festival અંતર્ષત માઈક્રોડિક્ર્નની ચચાષ માટે . ૧૮ ડિસેમ્બરે અમદાવાદ
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