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વાચકયમત્રો / લેખકયમત્રોને સૂચના:-

- છાંદોગ્િ ઉપયનષદ (૬.૨.૩)

સર્જ ન

 'સર્જ ન' માત્ર માઈક્રોફિક્શન વાતાજસ્વરૂપ માટેનું માયસક ઈસામયિક છે એ દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રગટ થશે.
 નવોફદત રચનાકારોને અહીં હાર્દજક આવકાર છે . લેખકયમત્રો

અંક ૭

ઓગષ્ટ ૨૦૧૭

વષજ ૨

અમારા ઈ-મેલ સરનામે કૃયતઓ પ્રકાશનાથે મોકલી શકે છે .
 મહત્તમ ૩૦૦ શબ્દમિાજદામાં કૃયત મોકલવી, બે થી વધુ ન
મોકલવી. અન્િત્રયપ્રન્ટ કે ઓનલાઈન પ્રકાયશત કૃયતઓ ન

સંપાદક – રાર્ુ લ ભાનુશાલી
સહસંપાદક – જીજ્ઞેશ કાનાબાર, ધવલ સોની
સંપાદન સહાિ – સંર્િ ગુદં લાવકર, મીરા ર્ોશી
ગ્રાફિક્સ, સોયશિલ મીફિિા – ર્લ્પા ર્ૈ ન, હાર્દજક પંડ્િા

મોકલવી.
 સર્જ ન સામયિક અને વોટ્સએપ ગૃપ સાથે સંકળાિેલા તમામ
સભ્િો સ્વેચ્છાએ માનદ સેવા આપે છે , એ અનુસંધાને
પ્રકાયશત કૃયત માટે પણ પુરસ્કારનું ધોરણ રાખિું નથી ર્ે ની
નોંધ લેવી.
 કૃયત વિજમાં શ્રુયત િોન્ટમાં ટાઈપ કરીને મોકલવી, સાથે ઈમેલમાં નામ, િોટો, સંપકજ સરનામું તથા િોન નંબર અચૂક

સંકત
ે વમાજ, હીરલ કોટફિિા

લખવા. હાથે લખાિેલી, સ્કેન કરાિેલી વાતાજઓ પણ

તંત્રી – જીજ્ઞેશ અધ્િારૂ

કૂરીિર દ્વારા રચનાઓ સ્વીકારાતી નથી.

પ્રકાશક – પ્રયતભા ભટ્ટ અધ્િારૂ

સ્વીકારાશે, તેના યનણજિ, પ્રકાશનમાં યવલંબ થશે. પોસ્ટ કે
 ઈ-મેલ દ્વારા માઈક્રોફિક્શન વાતાજ Sarjanmfc@gmail.com
પર સબ્ર્ે ક્ટમાં For Sarjan Micro fiction magazine લખીને
મોકલવી, મહત્તમ પંદર ફદવસની મિાજદામાં આપને કૃયતના

પ્રકાશન

સ્વીકાર-અસ્વીકાર યવશેની માયહતી વળતા ઈ-મેલ દ્વારા
મળશે.
 સર્જ નમાં પ્રયસદ્ધ થતા લખાણની ર્વાબદારી ર્ે તે
લેખકની છે , અહીં પ્રકાયશત રચનાઓ, અયભપ્રાિો સાથે
સંપાદક મંિળ સંમત હોિ એ ર્રૂરી નથી.
 માઈક્રોફિક્શનમાં વાક્િરચના, ર્ોિણી વગેરેની ભૂલો
ચકાસીને મોકલવી. એ માટે સાથજ ર્ોિણીકોશ કે નાનો કોશ

જીજ્ઞેશ અધ્િારૂ, એ-૪૬, સાંઈનગર સોસાિટી,
ખોિીિાર નગર પાછળ, ન્િૂ વી આઈ પી રોિ, વિોદરા ૨૨

અથવા ગુર્રાતીલેયક્સકોનનું સ્પેલચેકર અથવા યવશાલભાઈ
મોણપરાનું સરસ સ્પેલચેકર ઉપિોગમાં લઈ શકાિ છે .
 વાચકયમત્રો પોતાના પ્રયતભાવો અમારા ઈ-મેલ સરનામે

િોન - ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮

Sarjanmfc@gmail.com મોકલી શકે છે . નોંધપાત્ર પ્રયતભાવો

વેબ – http://aksharnaad.com

સામયિકમાં પ્રયસદ્ધ કરવામાં આવશે.
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સંપાદકીય - રાજુ લ ભાનુશાલી
વાર્ાાની કળા.. અને કળાની વારર્ા..
"સાવ કોરા આકાશનું પ્રતર્તબુંબ અરીસો નથી ઝીલી શકર્ો! પરુંર્ એ જ આકાશમાું જ્યારે કોઈ નાનકડું પક્ષી પાુંખ પ્રસારે છે ત્યારે
હદ તવનાના આકાશના ખરા દશાન થાય છે.. માઈક્રોફિક્શન એ નાનકડું પક્ષી છે."
તવચારવું એ મગજનો કમાતસદ્ધ અતિકાર છે.
દરે કે દરે ક મગજમાું તવચારો ર્ો આવર્ા જ હોય છે. પછી એ ચણીબોર જવડું હોય કે નાફરયેળ જ ેવડ!ું સસ્ર્ હોય કે પ્રવૃત્ત.. ર્ૃપ્ત
હોય કે અર્ૃપ્ત..
ઉપર કહ્ું એમ બિી ફદશાઓને પેટમાું પિરાવીને લસ્ર્ થયેલું આકાશ કોઈ પુંખીની પાુંખોના િિડાટથી આળસ મરડીને બેઠ ું થઈ
જાય એમ જ મગજ પણ વાર્ાાના કોક આછા પાર્ળા તવચાર માત્રથી સજગ થઈ જાય જાય છે. એ તવચારનું પછી તવઘટન થાય છે.
એ તવચારના મૂળમાું જ ે સુંવદે ન હોય છે એનું પણ તવઘટન થાય છે. એમાુંથી છૂ ટ્ટા પડેલા ર્ત્વો મગજમાું ખળભળાટ પેદા કરે છે.
ખળભળાટ ચરમ સીમાએ પહોંચે ત્યારે વાર્ાાના તવતિવત્ત મુંડાણ થાય છે. મુંડાણ ર્ો થયા, ત્યાર પછી પણ એ તવચારબીજમાુંથી
વાર્ાા ઉગી જ નીકળશે એની કોઈ ગેરુંટી નથી હોર્ી. એટલું સહે લું પણ નથી જ. ક્યારે ક ન્યટનની જ ેમ એવું પણ બને કે ઈંડું
બાિવા મૂક્યું હોય ને એ ઈંડું બિાર્ાું કેટલો સમય લાગે એ જોવા હાથમાું ઘડીયાળ રાખી હોય. કેટલીય વાર પછી ખબર પડે કે
ઘડીયાળ ઉકળર્ા પાણીમાું બિાઈ રહી હર્ી અને આપણે ઈંડું જોર્ાું હર્ાું! વાર્ાાનય
ું એવું જ.. છેક પહોંચીને ખબર પડે કે.. ખેર..
પણ ખરે ખર શું એવું બનર્ું હશે કે જ ે ઘડીએ વાર્ાા ઉકલે એ જ ઘડીએ લખાઈ જાય.. ના, એવો ચમત્કાર મારા માટે ર્ો સત્ય નથી
લાગર્ો. પોર્ાને પણ ખબર ન હોય એવું કશુંક મનમાું ચાલ્યા કરર્ું હોવું જોઈએ અને લાગ મળે કે ર્રર્ ઉપર આવી જર્ું હોવું
જોઈએ. આવો અનભવ કદાચ દરે ક વાર્ાાકારને થર્ો હશે!
આ બિી મથામણ દરતમયાન પણ વાર્ાાસજ ાનની એ ક્ષણોમાુંના િબકાર સર્ર્ ઓતક્સજન પૂરવાનું કામ ર્ો કરર્ાું જ હોય છે. એ
પણ આ મથામણની એક ઉપલતધિ ખરી જ.
વાર્ાાના બીજા પ્રકારો કરર્ાું માઈક્રોફિક્શન સ્વરૂપ થોડું અઘરું પણ ખરું જ! કારણ અહીં જ ે 'આકાશ'ની વાર્ છે એ માત્ર
આપણી પોર્ાના ઘરની બારીમાુંથી દેખાર્ા એક ટચકડા ટકડા જ ેવડું હોય છે! એટલા જ ટકડામાું ર્મે પાુંખો પ્રસારો, િિડાવો કે
પછી ઉડાન ભરો. એ સીતમર્ ટકડામાું કામ કરવું કે પછી એમ કહો કે કામ લેવું અઘરું!
શરઆર્ને ર્બક્ક ે વાર્ાાને સમજવાની મથામણ અને પ્રફક્રયા દરતમયાન વાુંચેલી વાર્ાાકાર, નવલકથાકાર શ્રી મહે શ યાતિકે કહે લી
વાર્ અહીં શૅર કરું છ.ું જ ે માઈક્રોફિક્શન લખર્ી વખર્ે ઉપકારક સાતબર્ થઈ શકે એમ છે.
િારો કે આપણે કોઈ 'નગીન' નામના પાત્રની વાર્ાા લખી રહ્ા છીએ. ર્ો એ નગીન કોણ છે? કેટલાું વર્ાનો છે? એનો દેખાવ કેવો
છે? એની આતથાક તસ્થતર્ કેવી છે? આ બિી માફહર્ી વાચકને શરૂઆર્થી જ મળી જાય ર્ો એ નગીનને સારી રીર્ે ઓળખશે
અને એથી એને નગીનની વાર્માું રસ પડશે. અત્યુંર્ ટૂકું માું છર્ાું નગીનનું આખું પાત્ર કઈ રીર્ે ઉપસાવશો?
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જઓ, ઉદાહરણ…
ે ી પટ્ટી સુંિાવવા માટે નજર િે રવી પણ આજ ે મોચી દેખાયો નહીં. પાુંત્રીસ વર્ાની
“બસસ્ટોપ પર ઊભેલા નગીને ચુંપલની ર્ૂટલ
ઉંમરે અિાા િોળા થઈ ગયેલા વાળને એણે હાથની આુંગળીઓથી વ્યવતસ્થર્ કયાા. આજ ે મોડો ઉઠ્યો એટલે શાક-ભાખરી
બનાવવાનો સમય નહોર્ો રહ્ો. ના છૂ ટકે આજ ે ઑફિસની કેતન્ટનમાું જમવું પડશે...”
આ એક િકરો વાુંચીને વાચકને જોઈર્ી ર્મામ માફહર્ી મળી જશે. પાુંત્રીસ વર્ાનો નગીન વાુંઢો છે. કોઈ ઑફિસમાું નોકરી કરે છે
ે ા ચુંપલ પહે રીને પણ ઑફિસે જવાની એનામાું નૈતર્ક ફહુંમર્ છે. બીજા
અને પોર્ાના દેખાવ માટે એ જરાય સભાન નથી. ર્ૂટલ
અપટડેટ કમાચારીઓ એના તવશે શું કહે શે એની એને પરવા નથી… વાચકના અિાર્ મગજને આટલો સુંદેશો મળી જાય એ પછી
વાર્ાાકાર ર્રીકે ર્મારું કામ સરળ બનશે. નગીન આગળ જ ે કુંઈ કરશે એ બિામાું એને વાચકની સહાનભૂતર્ મળશે. સીિા સાદા
વણાનને બદલે બે પાત્રના સુંવાદ દ્વારા પણ વાર્ાાના નાયકનો પફરચય પરોક્ષ રીર્ે વાચકને આપી શકાય. ટેતલિોન કે મોબાઈલ દ્વારા
વાર્ચીર્ થર્ી હોય એના આિારે પણ વાચકની નજર સમક્ષ પાત્રનું તચત્ર ઉપસાવી શકાય. આવી અનેક ટેકનીક શક્ય છે. ટૂકું માું
ત્રણથી ચાર વાક્યમાું 'નગીન' નામના પાત્રનું આખું તચત્ર વાચક સમક્ષ ખડું થઈ જશે.
વાર્ાામાું ડીટેઈતલુંગ પરર્ું હોવું જોઈએ. ના ઓછું ન વિ. વિ પડર્ા ડીટેઈતલુંગનો માઈક્રોફિક્શનમાું અવકાશ પણ નથી હોર્ો. એવી
જ રીર્ે વાર્ાા માત્ર એક ઘટના હોય એ પણ પરર્ું નથી જ. જ્યારે માઈકોફિક્શનમાું માત્ર ઘટનાને જ પ્રાિાન્ય અપાયું હોય ત્યારે
ઘણીવાર એ રસહીન બનીને રહી જર્ી હોય છે. ડીટેઈતલુંગ એ શણગાર છે. પરુંર્ આ વાર્ એવી છે કે ર્મે કોઈક બેસણામાું
જાઓ ને ત્યારે પચ્ચીસ ર્ોલાનો હીરાજફડર્ હાર પહે રીને ર્ો ન જ જઈ શકો! એવી જ રીર્ે ઘરનાું લગ્ન હોય અને ર્મારી ડોક
અને કાન અડવા હોય ર્ો જોનારને પણ એ ચોક્કસ અડવું લાગવાન.ું માઈક્રોફિક્શનનાું મખ્ય પોર્ ર્રીકે ર્મે કયું ર્ત્વ લો છો એ
ચકાસો. એ ઘટના પ્રિાન હોય કે પાત્ર પ્રિાન એમાું જીવ પૂરો. પાત્રો સાથે રમર્ાું રમર્ાું કે પછી ઘટનાને બહે લાવર્ાું ર્મારે આગળ
વિવું છે કે પછી ઉગર્ા ને આથમર્ા સૂયા તવર્ે કે ગલમહોર પરથી ખરી પડેલા િૂલો તવશે િકરા લખવા છે એ ર્મે નક્કી કરો.
માઈક્રોફિક્શનનું સૌથી બીજ ું મહત્વનું પાસું છે એનો અુંર્ અથવા ક્લાઈમેક્સ. જ ેવી રીર્ે જીવનનો ક્લાઈમેક્સ મૃત્ય છે એવી રીર્ે
કોઈ પણ માઈક્રોફિક્શનમાું પણ ક્લાઈમેક્સ હોવો જ જોઈએ. કોઈ પણ કળા હોય એમાુંથી નીપજર્ો રસ જ્યારે અમક ઉચ્ચ સ્ર્ર
સિી જાય ત્યારે એક જગ્યા એવી આવે છે કે એ િાટી પડે છે. એ તવરે ચન કહે વાય. તવરે ચનથી કૃ તર્ અસરદાર બને. વાર્ાામાું
રહે લા રસ કે ભાવને ઘૂુંટો. ક્લાઇમેક્સ સિી પહોંચાડો. અુંર્ એવો ચોટદાર હોવો જોઈએ કે વાુંચનારના મનોમતસ્ર્ષ્કમાું ખળભળાટ
મચી જાય. એક છાપ છોડી જાય. ર્મારી કાગળ પર અવર્રે લી વાર્ાા જ્યાુંપૂરી ત્યાુંથી એ વાર્ાા વાચકના મનોમતસ્ર્ષ્કમાું શરૂ થાય!
ટૂકું માું પ્રયત્ન કરર્ા રહે વું. વાર્ાા લખવી એ કળા છે. જ ેમ કોઈ પણ કળા સાિના માુંગે છે એમ આ કળા પણ સાિના માુંગે છે.
અત્રે એકવાર વાર્ાાકાર તમત્ર રામ મોરીની સાથે થયેલી વાર્ચીર્ દરતમયાન જડેલી વાર્ાાની એક વ્યાખ્યા યાદ આવે છે. રામે કહ્ું
હર્.ું "વાર્ાા લેખન -- આ દાદરા ઉર્રવા જ ેવું છે. કોઈ િમિમ કરર્ું ઉર્રે . કોઈ ઝડપથી ઉર્રે . કોઈ બધબે દાદરા સાથે કદાવર્ા
ઉર્રે . કોઈ ખૂબ હળવે હળવે ઉર્રે , પણ બેફિકરાઈથી. કોઈ કઠેડો પકડીને અત્યુંર્ સાચવીને ઉર્રે . બિાની પોર્ીકી રીર્ હોય.
પણ જ ે રીર્થી ઉર્રશો, નીચે ચોક્કસ પહોંચી જશો."
અસ્ર્.
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શોર્ટ ફિલ્મ મૅકર ફદવયાંશ પંફિત સાથે મુલાકાત - રાજુ લ ભાનુશાલી
सवाल - १) राजुल : दिव्ाांश, आप शोर्ट स्र्ोरीझ लीखते हैं और शोर्ट दिल्म्स भी बनाते हैं.. ज्यािा कठिन कायट
क्या है? लीखना या दिल्ममाना?
दिव्ाांश : िेखखये, सोच कर कहानी खलखना बडा ही दिलचस्प होता है.. लेदकन जब उसी कहानी को दिल्ममाना
होता है तो वह काम दिलचस्प के साथ मुखककल भी हो जाता है.. क्योंकी सोच तो कोई भी सकता है.. लेदकन
आप की सोच को जीखवत करना बहोत ही किीन है.. पर उस ही में मज़ा है।
सवाल - २) राजुल : आप के जीवन पर आपकी कहानीयों का प्रभाव और आप की कहानीयों पर आप के जीवन
का प्रभाव - क्या पडता है?
दिव्ाांश : मेरे जीवन का प्रभाव मेरी शोर्ट दिल्म्स में ज़रूर होता है.. जो भी मैं जीवन में िेखता हुां, अनुभव
करता हुां.. सोच की बीज तो मेरे जीवन से ही होती है.. वही सोच कहानी में बिलती है और शोर्ट दिल्मम का
रूप ले लेती है।
मैं जो भी शोर्ट दिल्मम बनाता हुां, उसका असर कु छ हि तक मुझ पर ज़रूर पडता है। एक उिाहरण िेता हुां.. रे प
के र्ोखपक पर मैने एक शोर्ट दिल्मम बनाई थी ‘रे प्ड’ वह दिल्मम बनाने के बाि मेरे मुह
ुँ से गलती से भी माुँ या
बहन को ले कर गाली नहीं आती।
सवाल - ३) राजुल : एक कहानी जो कागझ पे लीखी हुई है.. उसको दिल्ममाते समय उसमें कु छ बिलाव करने
पडते होंगे.. ये बिलाव कै से होतें है? कै से कीए जाते हैं?
दिव्ाांश : कहानी खलखते समय एक लेखक खसिट अपने दिमाग से सोच कर खलखते है, लेदकन जब उस कहानी
को दिल्ममाने का समय आता है तो कई लोग उस कहानी को दिल्मम के रूप में जीखवत करने में लग जाते है।
राईर्र और डायरे क्र्र समेत एक्र्सट भी अपना अनुभव लेके आतें हैं। अगर दिल्ममाने के समय लगता है दक
दकसी एक्र्र या और दकसी दक भी सलाह कहानी को सुधार सकती है, तो हम बेखझझक होकर बिलाव कर
लेते है।
सवाल - ४) राजुल : कहानी और स्रीप्र् में क्या अांतर होता है? स्रीप्र् कै से लीखी जाए? स्रीन प्ले क्या होता
है?
दिव्ाांश : पहले कहानी खलखी जाती है.. जो खलनीयर होती है। उसके बाि उस कहानी में नार्क जोड़ा जाता
है। कहानी को दकस अांिाज़ में कहना है उस पर काम दकया जाता है। उिाहरण - कहानी को फ्लेशबेक से शुरु
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करना.. खबना डायलोग के इस अभ्यास को स्रीनप्ले कहते है। इस के बाि जब डायलोग जोडे जातें हैं. तब वह
स्रीप्र् कहेलाई जाती है।
सवाल - ५) राजुल : आजकल माईरोदिक्शन कहानी प्रकार बडी तेजी से प्रचखलत हो रहा है.. आप जनतें हैं
ईसके बारे में? लीखी है माइरोदिक्शन? हाां, तो एखाि सुनाईए.. ना, तो आगे लीखना पसांि करें ग?
े
दिव्ाांश : खबल्मकु ल.. मैने सुना है माईरोदिक्शन के बारे में। मुझे अब तक खलखने का मौका खमला नहीं है.
लेदकन, दकसी दिन खलखना ज़रूर पसांि करुां गा।
सवाल - ६) राजुल : तो अब तक क्या मेरे पूछने का ईंतझार कर रहे थे?
दिव्ाांश : हा.. हा.. हा..
सवाल - ७) राजुल : जब हम कु छ पढतें हैं, या कोई दिल्मम िेखतें है तब अनेकोबार ऐसा लगता है की यह तो
ह्म पहेले भी पढ चूके हैं, या िेख चूके हैं! ऐसी सीच्युएशन को आप कै से हेंडल करतें है? कीस तरह से आपकी
दिखतओं और दिल्ममों मे ताझगी बनाये रखतें है?
दिव्ाांश : िेखखये.. कहा जाता है दक इस िुखनया में के वल सात दिक्शन कहानींया हो सकती हैं। लाखो
कहानीयाां और दिल्ममें बनती है। ज़ाखहर सी बात है, कहीं ना कहीं कु छ खसमीलाठरर्ीझ ज़रूर होंगी। लेदकन आप
के कहानी कहने का तरीका अलग हो सकता है। आप अपनी कहानी दकस तरह बयान करते है उस पर बहोत
कु छ खनभटर करता है। अपने आप को अपडेर्ेड रखना बहोत जरुरी है। कहानी में ताज़गी रखने के खलये,
स्पोर्टसट, पोखलर्ीक्स, मुवीझ आिी िुखनया की लेर्ेस्र् खबर रखना बहोत जरुरी है। अपडेर्ेड रहने से माहौल
समझ आता है और उस खहसाब से फ्रेश कहानी सोची जा सकती है।
सवाल - ८) राजुल : लीखना और दिल्मम मेकींग िोनों ही कला के ही िो प्रकार हैं, माध्यम हैं.. तो इन िोनों
माध्यमोंमें मीलते मुआवजेमें ईतना अांतर क्यु?
ां
दिव्ाांश : शायि इसखलये क्योंदक एक राइर्र आईसोलेशन में काम करता है, अके ला और एक डायरे क्र्र
१५०-२०० लोगों को हेन्डल करते हुए उस कहानी को जजांिगी िेता है। लेदकन मैं ये भी मानता हुां की अगर
हमारे कन्र्ेन्र् का लेवल उपर जाना है तो हमारे राइर्सट को हमें सशक्त करना होगा। वोह ज्यािा खडझवट
डेिीनेर्ली करते है।
सवाल - ९) राजुल : लेखन और दिल्मम मेककां ग ईन िोनों चीझों को आज से कु छ समय पहेले तक स्मान की
नजरों से नही िेखा जाता था.. आज सीच्युएशन पूरी तरह बिल गई है.. आपके खवचार..
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दिव्ाांश : मैं इसका श्रेय करण जोहर जैसे डायरे क्र्सट को िेता हुां। खजन की वजह से लोग डायरे क्र्सट को जाने
लगे। पहले राइर्र डायरे क्र्र का कु छ दकसी को पता नहीं होता था। अब स्र्ासट के अलावा लोग दिल्मम मेकसट के
भी िॅ न्स होने लगें है। इससे अलग ही लेवल का प्रोत्साहन खमलता है इसमें कोई शक नहीं।
सवाल १०) राजुल : माईरोदिक्शन कहानी प्रकारमें ड्रामा, खर्टवस्र् और अांतमें चोर् मुख्य घर्क है.. यही शोर्ट
दिल्मम के भी मुख्य घर्क हैं.. तो ईस खहसाबसे माईरोदिशन कहाखनयाां शोर्ट दिल्म्स के लीये बीलकु ल सही
ओप्शन है ऐसा कहा जा सकता है.. आपकी राय क्या है?
दिव्ाांश : मैं आप की बात से खबल्मकु ल सेहमत हुां। मै तो कहांगा.. अगर आप मेरे खलये कु छ माईरोदिक्शन
कहानीयाां अरें न्ज कर शकें , मैं उन पर शोर्ट दिल्मम जरूर बनाना चाहुांगा।
सवाल - ११) राजुल : अगर दिल्मम को ध्यानमें रखकर ही कहानी लीखनी है तो शूरू से क्या सावधानी रखनी
चाहीये?
दिव्ाांश : ऐसे तो कई चीझें है दरयेर्ीव लेवल पे। लेदकन मेरे खलये बझेर् सबसे बड़ी चीझ है। मैं अपनी दिल्ममों
के प्लोर्, लोके शन, कॅ रे क्र्सट, दिल्मम बजेर् के दिसाब से खलखता हुां।
जैसे मुझे पता है मेरे पास यह घर एक लोके शन हे तौर पर अवेलेबल है, मैं उस घर के खहसाब से कहानी
खलखुांगा! इन शोर्ट.. खचाट दिमाग में रखते हुए।
सवाल - १२) राजुल : आपकी कहानीयाां और दिल्ममों के बारे में कु छ बताईये..
खडव्ाांश : हमने एक शोर्ट दिल्मम बनाई थी, ‘लल्मलन फ्रोम अलाहाबाि’.. वोह इस साल दिल्ममिे यर अवोर्डसट में
नोखमनेर् हुई थी। पीछले मखहने हमनें एक और शोर्ट दिल्मम ठरखलझ की, ‘खजहाि है’, उसे बहोत प्यार खमला.
२८ खमलीयन व्ुझ ६ दिनों में िे सबुक पर.. खजहाि है हमने ‘िर है’ के बाि बनाई थी.. ‘िर है’ भी कािी
वाईरल हुई थी इन्र्रनेर् पे.. दिर हमारी एक और शोर्ट दिल्मम जो बहोत वाईरल हुई थी, ‘तुम हो तो हम है’..
यह दिल्मम इखन्डयन आमी को एक ट्रीब्युर् थी। सब से खुशी की बात यह थी की महानायक श्री अखमताभ
बच्चनजीने उसकी तारीि करके र्टवीर् दकया था.. और भी शोर्ट दिल्मम है, उसके खलये आप सब युट्युब पर
WILD BUFFALOES ENTERTAINMENT को सबस्राइब करें ।

Divyansh Pandit, Founder, Wild Buffaloes Entertainment
M: (+91)- 9920928879, Email: divyanshpandit.wb@gmail.com
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૧) રોર્લો - સંજય ગુંદલાવકર
સાવ સહજ સવું ાળા હાથો વડે ભીખલાએ મને ભીંર્ે ચીર્યો,"ર્ેં આ શું દોય?ું " મા મલકાઈ.
ભીખલો ખભા ઉલાળર્ા બોખલું હસ્યો,"મા..એ રોટલો છે. ર્ું’ય અહીં આવ. ચલ આને ખાઈએ."
"એ રોટલો નથી.” માની આુંખો છલકાઈ,"કોઈ પૂછ ે ર્ો કહે જ ે કે, મારો દોસ્ર્ાર છે."
"પણ, ર્ું મારા દોસ્ર્ારને ભૂસ
ું ી ર્ો નહીં નાુંખે ને?" ભીખલાએ કબૂલાર્ માુંગી.
"ના... ના, નહીં ભૂુંસ.ું "
પોર્ાની કાલી ઘેલી ભાર્ામાું પછી ર્ો બિાય ટાબફરયાુંથી એણે મારી ઓળખાણ કરાવી.
ગીિડાની ચીખો સુંભળાવા લાગી છે. અઠવાફડયાથી ભીખલાએ, કે માએ કુંઈ જ ખાિું નથી. ભીખલો મારી પાસેથી હટ્યો નથી. હું
ભીખલાની આુંખોમાું જીવી રહ્ો છ.ું મા મને જોઈ રહી છે.

૨) બી કૅરિૂલ..હાં! - અજય ઓઝા
ર્ોયે.. આ વરસાદ સમજર્ો જ નથી ! જોકે એમાું એનો શો વાુંક ? હું ને ર્ું મેઘ સાથે સુંદેશાઓ મોકલવાનું ને ઉકેલવાનું ર્ો
ક્યારનુંય બુંિ કરી ચૂક્યા છીએ ને! આપણે જ એને હવે નથી સમજર્ા ર્ો એ આપણને શું કામ સમજ ે?
એકલો પલળું ર્ો છીંકાછીંક કરર્ું નાક નીર્રે છે, ને કોરો રહું ર્ો આુંખ! ર્ને ર્ો આ વરસાદ ક્યારે ય પજવી શક્યો જ નફહ હોય
ને! ર્ું ર્ો ઉલટાની ત્યાું દૂર ઊભી ઊભી મારી મજાક ઊડાડર્ી રહે ર્ી હોઈશ. આવું જ થાય છે, કાગડાને રમર્ થાય ને દેડકાનો
જીવ જાય.. ર્ે આનું નામ. જો કે આમ પણ મારે વરસાદમાું હવે નહાવું હોર્ું નથી. વરસાદનો ર્ો હવે એક છાુંટોય મને સહે જ પણ
રોમાુંચ કેમ નફહ આપી શક્ર્ો હોય? મારા અુંદરની લાગણીઓ ખૂટી પડી હશે? કે બહારના વરસાદ સામે અુંદરનો વરસાદ ડૂકી
ગયો હશે?
ર્ને ખબર છે? હવે ર્ો વરસાદ આવે કે ર્રર્ જ સમજણની કાળી છત્રીઓ ખોલીને હું બેસી જાઊં છ!ું
ભલે ચોમાસાઓ આવે ને જાય. િોિમાર વરસાદ આવે ને જાય. પણ આ દેડકાભાઈ િરી કોઈ કાગડાભાઈનું રમકડું બની ન જાય
એ માટે છત્રીની બહાર નીકળવાના નથી જ હો!
હે ય.. જોજ ે હો; બી કૅરિૂલ, ક્યારે ક કોઈ બળૂકા વાવાઝોડામાું વરસાદની ર્ોિાની હવામાું જો આ ‘છત્રીઓ’ જ કાગડો થઈ જશે
ને… ર્ો…? ત્યારે હાલ ર્ો દેડકાભાઈના જ ભૂુંડા થવાના ને! પ્લીઝ, બી કૅરિૂલ..હાું!
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૩) મહોરં - પામી દેસાઈ
અન્ય એક સેતવકા એનો હાથ પકડીને આશ્રમના છેવાડાના કક્ષમાું લઈ ગઈ.
"નસીબ માન કે હજ ર્ને આવ્યે માુંડ બે ફદવસ જ થયા છે ને બાપએ ર્ારા પર કૃ પા વરસાવવાની ઈચ્છા કરી..”
"પણ આ કક્ષ ર્ો..."
સિે દ ચાદર આચ્છાફદર્ પલુંગ અને િલોથી સજ ેલો રૂમ જોઈ કુંર્લના પેટમાું શૂળ ઉપડી. સેતવકા કુંર્લના હાવભાવ જોઈ સહે જ
પીગળી અને અસલ સ્વભાવે આવીને બોલી; "કોઈને ચહે રો નથી કુંર્લ, મ્હોરાું પાછળનો પરર્ વાસના ભૂખ્યો જ હોય...ભલે પછી
એ સુંસારી હોય કે પછી આવો ઠગી સન્યાસી." સેતવકાની વેદના સ્પષ્ટ જોવાર્ી હર્ી.
સત્સુંગ પત્યા પછી બાપ કૃ પા વરસાવવા આશ્રમના છેવાડા ર્રિ વધ્યા. કુંર્લનું નખતશખ રૂપ જોઈ બાપની આુંખોમાું વાસનાનો
જ્વાળામખી િાટ્યો.
***
ે ર ર્રિ દોટ મૂકી. ર્ેના પગ થુંભી
મોટા સાયરન સાથે એમ્ધયલન્સ આવી. પેલી સેતવકા મનોમન કુંર્લની દયા ખાર્ી ર્ેણે સ્ટરચ
ગયા.. લોહીલહાણ બાપની એમ્ધયલન્સ આગળ અને પાછળ બીજી સાયરન વાળી ગાડીમાું કુંર્લ નીકળી.
સેતવકા કુંર્લને બૂમ પાડે ત્યાું અવાજ આવ્યો... "મેડમ અભી ડ્યટી પર હૈ ... બાદમેં તમલના."

૪) જજજીજવષા - સંકેત વમાટ
યદ્ધકેદીઓના એ કૅમ્પમાું થઈ રહે લી ગસપસમાું મેં સાુંભળેલું,"જો ર્મે મેફડકલ પ્રયોગોમાું ભાગ લેવા ર્ૈયાર થઈ જશો ર્ો બચી
જશો…"
મને અલગ બૅરેકમાું લઈ જવામાું આવી. ત્યાું મારા જ ેવી કેટલીય સ્ત્રીઓ હર્ી. અમારા પર વુંઘ્યીકરણના પ્રયોગો કરવામાું આવર્ા.
દરરોજ ગપ્તાુંગમાું જલદ પ્રવાહી નાખવામાું આવર્.ું પ્રયોગમાું તબનઉપયોગી લાગર્ી અમક સ્ત્રીઓને મોર્ની ર્ારીખ પહે લેથી જ
કહી દેવાઈ હર્ી અને એમના માતસકચક્ર પર મૃત્યના ર્ણાવની અસરોનો અભ્યાસ થર્ો હર્ો! કેટલીય સ્ત્રીઓ ઇન્િે ક્શનથી મરી
જર્ી. અને જ ે બચી જર્ી એના પર બળાત્કાર કરીને વુંઘ્યીકરણની અસરકારકર્ા ર્પાસવામાું આવર્ી. ગૂુંગળાવી નાખર્ી બૅરેકમાું
અમે હુંમશ
ે ા અિાનગ્ન પડ્યા રહે ર્ાું. બહ ભયાનક હર્ું આ બિું અને આ બિાુંથી પણ ભયાનક હર્ી અમારી હયાર્ી, અમારી
તજજીતવર્ા!
એક ફદવસ મને એક અલગ રૂમમાું લઈ જવાઈ. એક ડોક્ટર અને કેટલાક અિસરો હર્ા. એક અિસર મને ખેંચીને બાજની
કેબીનમાું લઈ ગયો અને િક્કો મારી મને બેડ પર િેં કી દીિી. એ મારા શરીરને ચૂુંથર્ો રહ્ો, હું કણસર્ી રહી…
બૅરેકમાું પાછા જર્ાું જર્ાું કેબીનમાુંથી મેં ઊઠાવી લીિેલી ઇંજ ેક્શન તસફરન્જ મારી તજજીતવર્ાને પડકાર િેં કવા લાગી.
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૫) ઊંજણ - ભારતીબેન ગોફહલ
કુંર્લ િોટો િરીને બોલેલી, "જઓ, આપણા દીકરા... ર્ેનો પફરવાર ને મસ્ર્ મજાનો દફરયાફકનારો."
'દીકરા અને વહઓ..િોટામાું જોર્ા ર્ો આુંખોને ટાઢક આપે પણ સુંબુંિની વાર્ે હૈ યું ચીરી નાખે એનું શ?ું ' મારાથી મનોમન બોલી
જવાય.ું કુંર્લર્ો ર્ેની મસ્ર્ીમાું જ હર્ી. કહે , "મેં ર્ો એકેએકના ચહે રા જોયા..કેવા ખીલેલા છે નહીં?"
"કોઈને ચહે રા નથી કુંર્લ. મહોરા પાછળ રહે લી સ્વાથાવતૃ ત્ત ર્ને નથી દેખાર્ી?" મેં જવાબ આપ્યો.
બે ઘડી મૌન છવાઈ ગય.ું હીંચકાનો ફકચૂડ..ફકચૂડ.. અવાજ પણ ર્ેલ ઊંજવાની સાથે જ બુંિ થયો.
“સુંબુંિોને પણ ઊંજણની જરૂર હોય છે કાતન્ર્લાલ!" કુંર્લન આ છેલ્ું વાક્ય મારો જીવનમુંત્ર બની ગય.ું પણ ખરું કહું ?
હું નથી જાણર્ો. એનાથી મારા મૂરઝાયેલા સુંબિ
ું ો ર્ાજા થશે કે પછી મને જ મૂરઝાવી નાખશે..િીમે..િીમે...

૬) સ્પશટ- જનજમષ વોરા
મને હર્ું કે હવે આુંખ ખલશે ર્ો સ્વગાના દ્વાર સામે જ.. પણ ના, િરી એ જ અુંિારું.. કેટલા કલાકો ગયા હશે? કે ફદવસો? એક
એક ક્ષણ યગ જ ેવી લાુંબી..
જ ેટલું જોર હર્ું એટલું એકઠ ું કરી બૂમ પાડી, “હે લ્પ.. હે લ્પ.. હે લ્પ..” પાછો આવ્યો માત્ર પડઘો..
“હરી કાકા.. હરી કાકા? એ.. ગયા..?"
સાવ બાજમાું રહે વા છર્ાું આજ ે પહે લીવાર અમે આટલી વાર્ો કરી હશે. અલબત્ત મોટા અવાજ ે, પણ એમણે કહે લા છેલ્ા
શધદોમાું આટલા શારીફરક દદામાું પણ ક્યાુંક ખશી છલકાર્ી હર્ી,“ર્ારી આુંટી યાદ કરે છે, જલ્દી આુંખ મીંચાય બસ..”
આહ.. ર્ેમનું ર્ો ત્યાું પણ કોઈ રાહ જએ છે અને મારું..? કહે વાય છે છેલ્ી ઘડીઓમાું હુંમેશ તપ્રય વ્યતક્ર્નો ચહે રો દેખાય..
એટલે જ મને ર્ેનો ચહે રો..?
પણ એ ર્ો ઠકરાવીને ગયો હર્ો ને? પોર્ાનું પેશન શોિવા.. મળ્ું હશે? હજ એવો જ લાગર્ો હશે? ઉફ્િ.. છેલ્ી ઘડીઓમાું પણ
આવા તવચારો આવે છે? મારો પગ.. મારા પગ.. કેમ કશું અનભવાર્ું નથી? ઓહ.. બસ.. આજ છેલ્ી ઘડી.. અની.. અની.. અને
આુંખ મીંચાર્ી રહી..
આ અવાજ? આ ધ્રજારી? િરી એકવાર? ના, આ ર્ો કોઈ મશીન. ઓહ ભગવાન કેટલી પરીક્ષા કરવાનો છે? ઓહ, આ
અજવાળ?ું સ્લેધસ હટે છે?
“ડૂ ઈટ િાસ્ટ, અહીંથી જ મદદ માટેની બૂમ આવેલી, આઈ એમ સ્યોર..”
આ અવાજ ર્ો.. મારો અની..?
“સર, મેડમનો િોન છે..”
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“ટેલ હર યાર આઈ એમ બીઝી, તવલ કોલ હર લેટર.”
પગમાું સ્પશા અનભવાયો, આુંખો િરી મીંચાર્ી રહી..

૭) પીિા - ધવલ સોની
બેગ મૂકર્ી વખર્ે ટચલી આુંગળી િસાઈ જર્ાું હળવી ચીસ િૂટી આવી. મનમાું હર્ું કે આશ્કા દોડર્ી આવશે પણ...
પહે લાું ર્ો સહે જ ર્ાવ જ ેવું લાગે કે આશ્કા િાબળો લઈને ભેટી પડર્ી. સુંબિ
ું ોનો એ ગરમાવો હવે મૌનની માવજર્ પાછળ ઠડું ો
પડી ગયો હર્ો. સિરનો રોમાુંચ જવાબદારીઓ નીચે ચગદાઈ જવાના ડરથી આશ્કા ઉબાઈ રહી હર્ી.
બે ત્રણ વાર વાર્ચીર્ કરવાનો પ્રયાસ કયો હર્ો પણ દરવખર્ે ગાયબ થઈ ગયેલી તનખાલસર્ા માત્ર ખાઈ વિારવાનું કામ કરર્ી.
નામ વગરના સુંબુંિને આકાર આપવા માટે આશ્કા ર્ૈયાર નહોર્ી. પોર્ાના શરીરની તચુંર્ા કરર્ી આશ્કા નવા શરીરની
જવાબદારી લેવામાું ડરર્ી હર્ી.
દરવાજો બુંિ કરર્ી વખર્ે તવચાર આવી ગયેલો કે આશ્કા હમણાું પાછો બોલાવી લેશે. બુંને વચ્ચેની આગ કાલે ભડકો થઈને
વરસી ત્યારે જ તનણાય લેવાઇ ગયેલો કે લીવ ઇન ફરલેશનશીપ પૂરી કરીને ર્ે આવર્ીકાલે નવા પ્રવાસે નીકળી પડશે. આજ ે સવારે
આશ્કા "બાય" કહ્ા વગર જ બાથરૂમમાું દોડી ગયેલી. ગાડીમાું બેગ મૂકર્ી વખર્ે ર્ેનું ધ્યાન દરવાજા પાસે આવી પહોંચેલી
આશ્કા પર પડ્યું. મૌનાવસ્થામાું ઉભેલી આશ્કાની આુંખમાું પહે લીવાર અજીબ ચમકારો જોવા મળ્ો. આુંખમાું ર્રવરી રહે લી
ભીનાશ જૂ ના સુંબુંિોને નવું રૂપ આપવાનો જાણે પ્રયાસ કરી રહી હર્ી. બુંનન
ે ી આુંખ મળી, આશ્કાનો હાથ અજાણપણે પોર્ાના
પેટ પર િયો ને ટચલી આુંગળીએ ક્ષણભરમાું વર્ોની પીડા ભૂલાવી દીિી.

૮) અલામટ - મીરા જોશી
અલામા વાગ્ય.ું
બારી બહાર મળસ્કાના આકાશને ર્ાકી રહે લી બે જાગર્ી આુંખોની ર્ુંદ્રા ર્ૂટી. ને ર્ેનાથી અનાયાસ બાજના ખાલી પડખે જોવાઈ
ગયું, જ્યાું મૃર્ સૌભાગ્યના ડૂસકાુંઓ હજ પણ શ્વાસ લેર્ા હર્ાું.
એના માથા પર હળવું ચુંબન કરી ર્ેણે મલકાર્ા ચહે રે અલામા બુંિ કયું અને બુંને માટે ટીિીન બનાવવા ઉઠી.
સાર્ વાગ્યે..
ર્ે નહાવા માટે ગઈ, ર્રુંર્ તવનય ર્ેની પાછળ ઘસી આવ્યો, વરસર્ા પાણીમાું બુંનન
ે ી રાર્ િોવાર્ી ગઈ અને નવી યાદોની કુંપળ
િૂટી.
આઠ વાગ્યે..
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તવનયને ટાઈ બાુંિર્ી વખર્ે અચાનક ડોરબેલ રણકી.
દૂિ લઈને ર્ે રૂમમાું પ્રવેશી અને તવનયનું તનશ્ચેર્ન શરીર..!
એક ચીસ અને.. બિું જ સ્ર્ધિ..
િરી એલામા વાગ્ય.ું
બારી બહાર મળસ્કાના આકાશને ર્ાકી રહે લી બે જાગર્ી આુંખોની ર્ુંદ્રા ર્ૂટી ને ર્ેનાથી અનાયાસ બાજના ખાલી પડખે જોવાઈ
ગયું, મૃર્ સૌભાગ્યના ડૂસકાુંઓ અતવરર્ ચાલ હર્ાું.
તસ્થર સમયને ઢઢું ોળવા મથર્,ું કોઈના ‘જાગવાની’ રાહ જોર્ું અલામા અણરોક વાગે છે, વાગી જ રહ્ું છે..

૯) અવતાર - નીવારોઝીન રાજકુ માર
હાથનો ચૂડો િીમેથી ઉર્રી પસામાું ગોઠવાઈ ગયો. દદડીને કપાળ સિી આવેલો તસુંદૂરનો રે લો હળવે હાથે રમાલથી ઘસાઈ ગયો.
કચકચાવીને બાુંિેલા વાળ ખલીને હવામાું િરિર થવા લાગ્યા. સમર કોટ ઉર્રે એમ ઉર્રર્ી લાુંબી કર્ી નીચેના નાનકડાું ટોપથી
ખભા સિીના ગોરા હાથ ટયબલાઈટની જ ેમ ઝળહળી ઉઠ્યાું. શષ્ક હોઠો પર તલપતસ્ટકની લાલી બીછાઈ ગઈ. ક્રીમ હથેળીઓ પર
િરી વળ્ું અને ડીઓની સગુંિ સમનના નાક પર િસી આવી.
સમન તવસ્િાફરર્ નજરે એ હલચલ જોઈ રહી.
આ સ્ત્રી હવે જાણે એક નવો જ અવર્ાર! ઘર બહાર નીકળીને આવું કરવાન?ું સારું ન કહે વાય.
"આજની મીટીંગ સિળ જ થશે. પ્રેઝન્ટેશન સરસ બનાવ્યું છે. તચુંર્ા ન કરો." િોન કાપર્ા એક તસ્મર્ છવાય.ું
રમકડાુંના િે ફરયાનો અવાજ આખા લેડીઝ ડધબામાું િે લાયો. પેલી સ્ત્રીએ ભાવર્ાલ કરી કુંઈક લીિું. વાુંસની થાળી પર શાકભાજીની
ઢગલીઓ લઈને િરી રહે લી સ્ત્રીને છ અઢારની લોકલમાું િોલેલા વટાણા આપવા મરાઠીમાું સચના પણ અપાઈ ગઈ.
"હા, મમ્મીને વીશ નથી કય.ા આપણે પાુંઉભાજીની સરપ્રાઈઝ પાટી આપીએ. આજ ે સાુંજ ે જલ્દી નીકળીને તસતદ્ધ તવનાયક લઈ
જઈશ. તચુંર્ા ન કરો." િોન કાપર્ા એક સુંર્ોર્ છવાયો.
મસમોટું પ્રશ્નાથા આુંખોમાું આુંજી સમને તવભા ર્રિ જોય.ું
"સમન, દરે ક સ્વર્ુંત્ર સ્ત્રીને બે પડછાયા હોય છે. કામ અને ઘરકામના અજવાળા-અુંિારામાું એ પડછાયા લાુંબા ટૂકું ા થર્ા રહે છે."
સમન હવે એ સ્ત્રીની પ્રશુંસક હર્ી. મમ્મી તવભાની પણ.
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૧૦) સજા - જીજ્ઞેશ કાનાબાર
શ્રીમાન પારકર,
એક સજા ભોગવેલ ગનેગાર પર તવશ્વાસ કરી અને વગર ઓળખાણ આ ઘર ભાડે આપવા બદલ આપનો ખબ ખબ આભાર...
આપના પત્ની અને પત્રના આકતસ્મક મૃત્ય ર્થા આપની નાદરસ્ર્ ર્તબયર્ તવશે જાણી દ:ખ થયું. એક્લર્ાની વેદનાનો હું પણ
અનભવ કરી રહ્ો છ,ું જીવન જાણે એક સજા બની જાય છે અને આ જગર્ એક કેદખાન.ું આપણા ઘરની સાિ સિાઈ કરર્ાું
જજ ાફરર્ અવસ્થામાું પર્રાની એક પેટી મળી છે.. એક અુંદાજથી એ ભલાઈ ગઈ હશે એવું અનભવ્ય.ું
માિ કરજો.. પરુંર્, ઉત્સકર્ાવશ એ ર્પાસર્ાું એટલું સમજાયું કે એ "યાદોની પેટી" છે.
ર્ેમાું રહે લાું આપનાું અમક અુંગર્ પત્રો, દાક્ર્રી અને કાયદાકીય ર્પાસનાું કાગળોએ એ પણ સમજ આપી કે આ પેટી અફહું
ભૂલાઈ નથી.
આ સાથે આ પેટી આપને પરર્ મોકલી રહ્ો છ.ું આ યાદોને સાચવવી મારા માટે અશક્ય છે.
માથાા અને પીટરના મૃત્યને લીિે આપના જીવનમાું સજાાયેલ શૂન્યાવકાશ અહીં પણ અનભવાય છે. આપને મળેલી આ સજા મેં
ભોગવેલી પુંદર વરસની કાયદાકીય સજા કરર્ાું વિ યાર્ના ભરી છે..
આપને મળેલી આ સજા ભોગવવામાું મને પણ સહભાગી બનાવો એવી પ્રાથાના સહ..
- ડેતવડ
(ઓનર ઓિ ધલેક ફિયાટ એન.વાય- ૨૪૬ - યર - ૧૯૮૦)
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‘સજટન’નું માઈક્રોફિક્શન અને માઈક્રોફિક્શનનું સજટન - પ્રજ્ઞા પર્ેલ
સાફહત્ય એ તવરાટ દફરયો, તવશાળ અવકાશ અને ખળખળ અતવરર્ વહે ર્ી સફરર્ા.. અનેક સ્વરૂપોના માધ્યમે સાફહત્ય પ્રગટે છે.
તવતવિ સ્વરૂપોમાું તવકસર્ા સાફહત્યમાું પણ સમય સમયે અનેક પફરવર્ાનો, પ્રવાહો સાથે નાવીન્ય અને નવી ર્ાજગી આવર્ાું જોવા
મળે છે. આજના સમયમાું સાફહત્યનો વ્યાપ જદી રીર્ે પણ ખૂબ તવસ્ર્યો છે. આજની નવી પેઢી સાફહત્યને જદી રીર્ે જોર્ી,
સમજર્ી અને પ્રગટાવર્ી પ્રવૃર્ બની છે. એ સજ ાનની ફદશામાું સફક્રય બની છે, અલબત્ત બહ જૂ જ રીર્ે, પણ આ આનુંદની વાર્
બને છે.
માઈક્રોફિક્શન સ્ટોરી- આમ ર્ો ‘માઈક્રોફિક્શન’માું વાર્ાા આવી જ જાય છે, છર્ાું સ્પષ્ટર્ા માટે એ બે શધદ સાથે ઠીક રહે .
આજનું આ સ્વરૂપ હાલમાું ચચાામાું છે, સજ ાનમાું છે અને વાુંચનમાું પણ છે. એણે ઘણાુંન-ે યવા પેઢીને- નવલેખકોને લખર્ા કયાા છે,
આકષ્યાા છે. ત્યારે સહજ થાય, શું છે આ માઈક્રોફિક્શન?
સરળ- સહજ સમજ સાથે કહી શકાય, નવલકથાનું ટૂકું ું સ્વરૂપ ર્ે વાર્ાા, વાર્ાાનું ટૂકું ું રૂપ ર્ે લઘકથા અને હવે લઘકથાનું ટૂકું ું રૂપ
અથવા ર્ો ર્ેની સમાુંર્રે કે ર્ેનું વિ આિતનક સ્વરૂપ ર્ે માઈક્રોફિક્શન વાર્ાાસ્વરૂપ. આ સાફહત્ય સ્વરૂપ મૂળ તવદેશી- અુંગ્રેજી
સાફહત્યમાું રચાર્ું રહ્ું, અને એ પ્રભાવમાું ગજરાર્ીમાું પણ ઘણા એ સ્વરૂપમાું લખર્ા- કામ કરર્ા થયા. ઈટાલી, અમેફરકા, યરોપ,
જાપાન વગેરે દેશોમાું ર્ે પ્રચતલર્ છે. ગજરાર્ીમાું આજકાલ ર્ેની બોલબાલા સુંભળાય છે. એ રીર્ે કે આજની નવી પેઢી એવી ટૂકું ી
ટૂકું ી વાર્ાાઓ રસથી લખે છે, પ્રકાતશર્ કરે છે, ઇ-માધ્યમના ઉપયોગથી ર્ેની ચચાાઓ પણ કરે છે અને એક ઇ-સામતયકનું હોંશભેર
સુંપાદન પણ કરે છે. ભલા, આ બોલબાલા જ કહે વાય ને!
આજથી ત્રણેક દાયકા પૂવે લઘકથાની આવી બોલબાલા હર્ી. ઘણા લેખકો લઘકથાઓ લખર્ા હર્ા, આજ ે પણ લખે છે. લઘકથા
હજ આજ ે ય લખાય છે. લઘકથા માટે ચમત્કૃ તર્- અુંર્ મહત્વના બની રહે ર્ા. વાર્ાા માટેનાું જરૂરી ર્ત્વો લઘકથા- માઈક્રોફિક્શનબુંનેમા જરૂરી ર્ો ખરા જ. પણ જરા નોખી રીર્, રજૂ આર્ જદી, લાઘવ અને બીજા ર્ત્વો ઉમેરાયા. ર્ે ક્દાચ ચોંટડકર્ા, કટાક્ષવ્યુંગ, ક્યાુંક ઠપકો કે ઉપહાસ-ઉપાલુંબ, સુંવેદના-લાગણી ર્ો ખરા જ ખરા. પણ લઘકથા અહીં વિ સૂક્ષ્મ રીર્ે લઘ બને છે.
આમેય આજનો જમાનો માઈક્રોનો છે. મેફડકલ ક્ષેત્રમાું હવે અનેક શાખાઓ- ડૉક્ટસા.. ત્યાું જ ેમ માઈક્રો.. ર્ેમ સાફહત્યમાું પણ.
ઝીણી આુંખે, જાગર્ી કલમે (સોરી, હવે કી બોડા પર) ઓછામાું ઓછા શધદોમાું વાર્ાા મૂકવાની. એ વાર્ાા (ભલે નાની-ટચકડી) ર્ો
બનવી જ જોઈએ, વાુંચનારને સીિી-સોંસરવી ઊર્રવી પણ જોઈએ.
આપણે ત્યાું બોિકથાઓ, નાની પરાણકથાઓ, દુંર્કથાઓ, ઝેન કથાઓ, પુંચર્ુંત્રની કથાઓ વગેરે પ્રચતલર્ હર્ાું. વર્ો પહે લાું ઝેન
કથાઓનું એક પસ્ર્ક વાુંચેલ,ું ર્ે યાદ આવે છે. મેં ઘણી લઘકથાઓ લખી છે, ૧૫-૨૦ વર્ા પહે લાું, ઘણાું સામતયકોમાું ર્ે પ્રકાતશર્
પણ થઈ હર્ી. એ સ્વરૂપ સાથે કામ કરવાનો, સમજ પાકી કરવાનો રસ કાયમ રહ્ો છે.
પહોળાપટે વાર્ આલેખવાની નથી. વણાન માટે અવકાશ નથી.
કલમના લસરકે ર્મારે પાત્ર, સ્થળ, પડકાર, સુંઘર્ા, પ્રેમ, વ્યથા, મનોભાવો વગેરે બિું જ આલેખવાનું છે. જ ે વાર્ કરો ર્ેના સાવ
ઓછા શધદોમાું સુંદભા પણ મળી રહે વા જોઈએ. બિું સાવ અદ્ધરર્ાલ ન લાગવું જોઈએ. ગતર્ ર્ો અપેતક્ષર્ અહીં પણ છે, અુંર્
ર્રિની અને વાર્ાા બનવા ર્રિની.
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છ જ ેટલા સાવ ઓછાશધદોથી લઈને એકાદ નાના િકરા જ ેટલી અને ત્રણસોથી પાુંચશો શધદો સિી માઈક્રોફિક્શન તવસ્ર્રી શકે
છે. લુંબાઈ-ટકું ાઈ કરર્ા જ ે વાર્-વાર્ાા મૂકાય છે, જ ે રીર્ે મૂકાય છે એમાું રજઆર્, શધદ પસુંદગી, પાત્રનો સુંવાદ, ક્યાુંક ઝીણી કે
જાડી ઘટના.. શૈલી અને અુંર્ને આિારે ર્ે સારી, સુંવેદનાક્ષમ અને સિળ માઈક્રોફિક્શન વાર્ાા તસદ્ધ થાય છે. એકલા લાઘવને
કારણે ર્ે નથી જ તસદ્ધ થઈ જર્ી એટલે સાવચેર્ી જરૂરી, શધદાડબ
ું ર જરાય ન ચાલે. સ્વરૂપ તવશેની સમજ - સજ્જર્ા ન હોય એ
પણ ન ચાલે. એ એક સાફહત્યનું સ્વરૂપ છે. એ સમજ પાક્કી બેસવી જોઈએ. એટલી સજ્જર્ા ન હોય ર્ો સાવ ટચકા જ ેવી
માઈક્રોફિક્શન વાર્ાાઓ આપણને તનરાશ જ કરે .
સાફહત્ય ટકોરાબુંિ ર્ો જોઈએ જ જોઈએ. આ સ્વરૂપને પણ સજ ાકે આખર તસધ્િ કરવાનું છે. માટે સભાન પ્રયાસો જરૂરી બની
રહે છે.
આજ ે લખાર્ી માઈક્રોફિક્શન વાર્ાાઓ બિી રીર્ે જોઈએ ર્ો પૂરી તસદ્ધ નથી થર્ી. પણ આગળ જર્ાું જરૂર સારી વાર્ાાઓ નીપજી
આવશે એવી આશા રહે છે.
'સજ ાન'ના તમત્રોને અઢળક અતભનુંદન અને શભેચ્છાઓ. ર્મે સાફહત્ય સાથે કામ કરો છો એ મોટી વાર્ છે. માઈક્રોફિક્શન વાર્ાા
ઓ વ્યાપક રૂપે એક સ્વરૂપ ર્રીકે સ્વીકાર પામે એ માટે હજ પુંથ કાપવાનો છે.
શભેચ્છાસહ આભાર.

૧૧) જીવ - મીનાક્ષી વખાફરયા
હવે બચ્યા-ખૂચ્યા શ્વાસ ડચફકયા લઈ રહ્ા છે. આપ્તજનો મારી અુંતર્મફક્રયાની ર્ૈયારીમાું પણ લાગી ગયા હશે. ર્ોયે હું હજી
અગતર્યાની જ ેમ આઈ.સી.ય.ના દરવાજા ર્રિ મીટ માુંડી રહ્ો છ.ું મારું ફદલ કહે છે કે મારી હાલર્ના સમાચાર ર્ારા સિી
પહોંચ્યા જ હશે. ર્ું આવ્યા વગર નહીં રહે એની મને ગળા સિી ખાર્રીયે છે. બહ થયું હવે, મારી અુંતર્મ ઇચ્છાને માન આપી
આવી જાઓ એટલે ર્મારા બુંનેની ર્સવીર આુંખોમાું ભરી તનરાુંર્ે તવદાય લઉં. મન થર્ું કે મોબાઈલથી ર્ારી સાથે વાર્ કરી લઉં
પણ ર્ું મારો િોને ઉપાડે જ નહીં ર્ો? આમેય આઈ.સી.ય.માું મોબાઈલ રાખવા નથી દેર્ા. વળી મારામાય ક્યાું િોન પકડવાની કે
વાર્ કરવાની ર્ાકાર્ેય હર્ી?
મારી પત્ની અને પફરવારજનો બહ જ પ્રેમથી મારી સેવા કરે છે. બસ..ર્ું નથી, એ ખાલીપો જીરવાર્ો નથી. ર્ારી ખોટ પડી છે ત્યાું
પસ્ર્ાવાએ અફડગ
ું ો જમાવી દીિો છે. આપણી તનદોર્ તમત્રર્ાનો, ક્ષતણક શાફરરીક મોહે ક્યારે છેદ ઉડાડી દીિો ને આપણે અક્ષમ્ય
ભૂલ કરી બેઠા. એ ભૂલનું પફરણામ ભોગવવા સમાજની સામે થવા ર્ું ર્ૈયાર હર્ી પણ હું નપાતણયો મારા માર્ાતપર્ાએ કુંડારે લી
મારા જીવનની રૂપરે ખામાું સમાઈને રહી ગયો. હરિ સધ્િાું ઉચ્ચારી ન શક્યો. એ ગનાનો ભાર વેંઢારી થાકી ગયો છ.ું ખરા ફદલથી
મારે ર્ારી માિી માુંગવી છે. ઘણીવાર ર્ારો સુંપકા કરવાની કોતશશ કરી પણ ર્ે ર્ારાું મનનાું કમાડ એવા સખત્ત ભીડી દીિેલાું કે
મારો એક તન:સાસો પણ અુંદર પ્રવેશી ન શક્યો.
***
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મારી અુંતર્મયાત્રાની ર્ૈયારી ચાલી રહી છે. મારી નજર ટોળામાુંથી ર્મને શોિવા િરી વળી છે. માુંડ ર્ું દેખાઈ, આપણાું બાળકને
વળગીને ર્ું ઊભી હર્ી. ર્ારી આુંખોમાું બાઝેલો ભેજ મને દેખાયો ને મારો જીવ િરી સળવળી ઉઠ્યો.

૧૨) પાઠ - લતા સોની કાનુગા
“આ ઉંમરે ર્મને શોભે છે આ બિ?ું ”
“કેમ ર્ો ર્ું ને ર્ારી બૈરી છાુંકટા બની કલબમાું નાચો છો, એ પણ આિતનકર્ાના નામે બૈરાયે બદલો ને િણીયે બદલો એ શોભે
છે?”
સમીર પગ પછાડર્ો બેડરૂમમાું જર્ો રહ્ો.
જીવનના પાત્રીસ વરસ એકલે હાથે દીકરાને મોટો કરવામાું કાઢ્યા. એ પોર્ાની તજદગીમાું
મશગલ રહે વા લાગ્યો ને ચમનભાઈ
ું
એકલા પડ્યા. આ વચ્યાઅલ દતનયામાું એમને મળી ગઈ એક સાથી. એમની તમત્રર્ા વિર્ી ચાલી ને ઘરે આવર્ી થઈ એ તમત્ર.
બન્ને હમ ઉમ્ર, એકમેકમાું લીન એવા કે જાણે િરી જદા જ ન પડવાના હોય. સવાર પડે ને બુંગલાના બગીચામાું બન્ને લટાર
મારર્ા હોય કે હીંચકે બેસી એકમેકના હાથ જાલી કલાકો સિી વાર્ોએ વળગ્યા હોય. કે આુંગણામાું મોર ને ઢેલ આવી કળા કરર્ાું
હોય એ જોઈ બન્ને એકમેકની આુંખમાું જાણે કશુંક વાુંચી લેર્ા હોય.
ગરાસ લૂુંટાઈ જર્ો લાગ્યો ને વહનો ચડાવ્યો દીકરો બાપને ન કહે વાના વેણ બોલી ગયો.
છેવટે ર્ેઓ એક તનણાય પર આવ્યા.
બીજ ે ફદવસે સવાર પડી ને ઘરમાું બાપાને ન જોયા. એમની રૂમમાું ર્પાસ કરર્ા મેફડકલ ફરપોટાની કોપી હાથ લાગી, એ સ્ત્રીના
નામની. છેલ્ા સ્ટેજનું કેન્સર.
બીજ ે ફદવસે વકીલ દ્વારા બાપાની નોફટસ આવી.

૧૩) ઠેસ - આરતી આંત્રોલીયા
''મૌસમ હૈ આશીકાના અય ફદલ કહીંસે ઉનકો ઐસેમેં ઢૂઢું લાના..''
વરસાદી મૌસમને માણર્ા પોર્ાની તપ્રય એવી ગરમાગરમ કોિીની ચૂસકીઓ લેર્ો ર્ે બાલ્કનીના ઝૂલા પર હજ ગોઠવાયો, ત્યાું જ
રે ફડયો પર આવર્ાું ગીર્ના શધદોએ ર્ેને દઝાડી દીિો. દૂિનો દાઝ્યો ર્ે હરે ક પગલું બહ સુંભાળીને, સાચવીને ભરવા ગયો ર્ેમાું
જ તજદું ગીની રે સમાું પાછળ રહી ગયો ને ર્ેને ગમર્ી પરીને કોઈ બીજ ું ઉઠાવી ગયું. ત્યારથી ર્ે, ર્ેની કોિી અને ર્ેના જ ેવો તસુંગલ
બાલ્કનીનો આ ઝૂલો, બસ પોર્ાનાું કહી શકાય ર્ેવા આ બે જ બાકી રહ્ા હર્ાું.
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આખરે , ઝૂલાની ઠેસ અને કોિીની વરાળ સાથે ગતર્માન થઈ ર્ેણે સ્મરણોની ગલી-કૂુંચીઓમાું ઝુંપલાવી જ દીિ.ું વર્ો પહે લાું પોર્ે
જ ેને ચાહે લો ર્ે ચહે રો આજ ે પણ એવો ને એવો જ હર્ો. પણ ર્ો પછી, પોર્ે ર્ેમાું પૂરેલા કલ્પનાના રુંગ રૂપી લાલ ચટ્ટક ચાુંદલો ને
કુંક પૂરેલી સેંથી ક્યાું? ર્ેણે આુંખો ચોળી, ચૂુંટી ભરી ખાર્રી કરી, હા ર્ે જાગર્ો હર્ો..
જીુંદગીની ગાડીનું ફરવસા તગયરમાું જવું ર્ેને ગમ્યું. ર્ે જાણે હાથ પસારી ર્ેને બોલાવી રહી હર્ી, અને ર્ે પળનો પણ તવલુંબ કયાા
વગર દોડ્યો ર્ેની ર્રિ. ત્યાું િરી એક ઠેસ વાગી ને..નર્ે તવચારી રહ્ો કે ક્યાુંય આ સપનું ર્ો નથી ને..

૧૪) ખાલીપો - જવભાવન મહે તા
ટરને માુંથી ઉર્રી મેં રોજની જ ેમ ઓુંિીસ જવા માટે ૯.૪૦ની બસ પકડી. કન્ડક્ટર આવ્યો. મેં કહ્ું,"બે લાલ દરવાજા."
કન્ડક્ટરના ચહે રા પરના હાવભાવ જોર્ાુંની સાથેજ બસનું છાપરું ર્ોડીને મારા માથા પર આભ ર્ૂટી પડયું. 'હા, હવે એ ક્યાુંથી
હોય?'
મેં કહ્ું," એક...એક લાલ દરવાજા."
ટીકીટ લઈને સીટ પર બેઠો ને હાથમાું પકડેલી એ ટીકીટમાું મિરીનો ચહે રો ઉપસી આવ્યો અને પછી ટીકીટનો એ લુંબચોરસ
ટકડો મને ઘસડીને ભૂર્કાળમાું લઈ ગયો.
હું અને મિરી સાથેજ ૯.૪૦ની બસ પકડર્ાું. રોજ મિરીજ બારી પાસે બેસર્ી અને રોજ હું જ બે ટીકીટ લાલ દરવાજાની લેર્ો,
ઓુંિીસ પહોંચીને ર્રર્ જ બે તમતનટના અુંર્રે આવેલી મિરીની ઓિીસે િોન કરીને પૂછી લેર્ો,'પહોંચી ગઈ ને?'
"આ ટીકીટમાું એવું અને એટલું બિું ર્ે શું લખેલું છે?" બાજમાું બેઠલ
ે ી યવર્ીએ પૂછ્.ું મેં કહ્ું," કાુંઈ નહીં." પછી મેં
શોલ્ડરબેગમાુંથી એક ઝીપલોંક બેગ કાઢી, ર્ેમાું મકેલી બીજી અસુંખ્ય ટીકીટોની થપ્પીમાું આજની ટીકીટ મકી દીિી, પછી એક
કોરા કાગળમાું ઉપરના ભાગે લખ્ય.ું ..
મારી મિરી,
જર્ જણાવવાનું ર્ને...
પછી છેક નીચે લખ્ય.ું .. ર્ારો (?) અતવનાશ..
યવર્ીએ ત્રાુંસી આુંખે જોયું હશે એટલે પૂછ્,ું "આ વચ્ચે ખાલી કેમ?"
મેં કહ્ું,"એજ ખાલીપો... મારી મિરી સમજી જશે."
યવર્ી બોલી, "મને મારી મોટી બેન યાદ આવી ગઈ. એના લગ્ન અમારા મા-બાપએ નક્કી કરી દીિાું છે... આવર્ે મહીને... એ પણ
તબચારી ઓુંિીસ જર્ી નથી અને બારી પાસે સૂનમૂન બેસી રહે છે." હવે મેં પૂછ્,ું " એનું નામ શું છે?" હવે યવર્ી ચોંકી ઉઠી,"એનું
નામ..."
એ આગળ બોલે ત્યાું ર્ો કન્ડક્ટરની બૂમ સુંભળાઈ, "લાલ દરવાજા... છેલ્ું સ્ટોપ."
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૧૫) ખોખલું - ગોપાલ ખેતાણી
“જો ભઈ, સૂરર્માું એમ્રોઈડરીનું કામ જામી ગયું છે. મારે આમેય કોઈને મેનેજર ર્રીકે રાખવો પડશે. ર્ું આવર્ો હોય ર્ો મારા
માટે ઉત્તમ.” રોનકનો િોન મકાયોને તવનયે સ્વાતર્ સામે જોય.ું
“કચ્છી બાુંિણીઓથી કેટલું કમાઈશ?ું આમ પણ બે છોકરાઓ મોટા થાય છે. સરર્ જવામાું વાુંિો નહીં.” સ્વાતર્એ તવનયના
તવચારો આુંખમાું જ વાુંચીને ઉત્તર આપી દીિો.
સૂરર્ અનકૂળ ન આવે એવું ર્ો બને નહીં. પાુંચ વર્ામાું તવનયને પોર્ાનો તનણાય સાચો થર્ો લાગ્યો.
પણ અચાનક જ તવનયે એક ફદવસ સ્વાતર્ને જણાવ્ય.ું “આપણે જ ેમ સરર્ આવ્યા ર્ેમ હવે એક તનણાય વિ લેવો પડશે. િક્ર્ એક
વાર ચક્કર લાગી જાય ર્ો બન્ને છોકરાઓ અને આપણી તજદું ગી સિરી જશે. પ્લીઝ હા કહે જ ે. બસ બે–ત્રણ વર્ાની જ વાર્ છે.”
સ્વાતર્ તવનયના તવચારો વાુંચવામાું પાવરિી હર્ી જ!
મુંબઈ એરપોટા પર તવનયને મકવા રોનક, સ્વાતર્ ર્થા બાળકો આવેલા. “કુંપાલા પહોંચીને ર્રર્ િોન કરીશ.” વગેરે શધદોએ
સ્વાતર્ની આુંખો ભીની કરી. “તચુંર્ા ન કરીશ દોસ્ર્, ભાભી અને બાળકોનું ધ્યાન રાખીશું.” શધદોએ તવનયના મનને શાર્ા
પહોંચાડી.
તવનયના રવાના થયા બાદ એક અઠવાડીયામાું જ રોનકે િોન કરી સ્વાતર્ને કહ્ું,” ભાભી અમે, મુંબઈ તશફ્ટ થઈએ છીએ. બિું જ
મુંબઈ તશફ્ટ કરી નાખ્યું છે. ર્મને કુંઈ પ્રોધલેમ હોય ર્ો મને જણાવજો.”
ખોખલા શધદોનો ભાર સ્વાતર્ના કાન પર બહ વર્ાાયો.
“આઈ એમ સોરી ટ સે, તમસ્ટર તવનય. વિમાું વિ બે થી ત્રણ વર્ા.” ડોક્ટરના શધદો હજ પણ તવનયના કાનમાું ગુંજર્ા હર્ા.
તસ્પકર િોન પર સુંભળાયેલા આ શધદો તવનયની જાણ બહાર રોનકના કાનમાું પણ ગુંજ્યા હર્ા.
તવનયે મેડીકલ ફરપોટા પરથી, સ્વાતર્એ મોબાઈલમાું ઝળુંબી રહે લી ભજની ફટકીટ પરથી અને રોનકે આ સુંબુંિ પરથી; નજર
િે રવી લીિી.
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આ ક્ષણાધટની કળા છે - પ્રીજત જરીવાળા
સમય ઝડપથી બદલાર્ો જાય છે. આજની પેઢીનેજ ે મેળવવું છે એ ઝટપટ મેળવવું છે. પછી એ મનોરુંજનહોય કે સિળર્ા.
પાકશાસ્ત્રની વાર્ કરીએ ર્ો આજ ે િાસ્ટિૂડનો જમાનો આવી ગયો. ખેલજગર્માું ફક્રકેટની વાર્ કરીએ ર્ો પહે લાું પાુંચ ફદવસની
ટેસ્ટ મેચ રમાર્ી, એમાું પણ એક ફદવસ'રે સ્ટ ડે' રહે ર્ો. એ પછી વન ડે મેચ આવી અને ર્ે પછી ૨૦ ઓવરની મેચ. ર્ો આ
લાઘવના વહે ણથી સાફહત્ય જગર્ બાકર્કેવી રીર્ે રહી શકે? નવલકથા લઘનવલ, નવતલકા, ટૂકું ી વાર્ાા, લઘકથા અને હવે
માઈક્રોફિક્શન લખાર્ી થઈ છે.
દરે ક લખાણ સાફહત્ય નથી કહે વાર્.ું જ ેમ વાર્ાાના નામે જ ે લખાય ર્ે જ્યારે ઘટના, પ્રસુંગ કે માત્ર બનાવ બની રહે ત્યારે એ વાર્ાા
નથી બનર્ી. એ જ રીર્ે માઈક્રોફિક્શનના નામે જ ે કુંઈ પણ પીરસાય ર્ે સાફહત્ય નથી હોર્ું. ત્યારે એવો પ્રશ્ન થાય છે કે
માઇક્રોફિક્શનને સાફહત્ય કહે વાય? પણ જ ે ચોટ, ર્ૃતપ્ત, આનુંદની અનભૂતર્ એક સરસ વાર્ાા વાુંચવાથી મળે એ જ અનભૂતર્
માઈક્રોફિક્શન વાુંચવાથી મળે ત્યારે એ સાફહત્ય ચોક્કસપણે બને છે.
શેક્સતપયરે કહ્ું છે.. "રેતવટી ઇઝ િ સૉલ ઑિ વીટ."
જ ેટલું ટૂકું ામાું ટૂકું ી રીર્ે ર્મારી વાર્ કહી શકો એટલા ર્મે વિ બતદ્ધશાળી. જ ેમકે ક્યારે ક ત્રણ કલાકના તચત્રપટ કરર્ાું પાુંચ
તમતનટની શોટા ફિલ્મ કે ત્રીસ સેકન્ડની એડ ફિલ્મ વિ રોમાુંચક પૂરવાર થાય છે. એટલે માઈક્રોફિક્શન વિ ને વિ લખાવ જોઈએ
અને વુંચાવ જોઈએ.
આ ક્ષણાિાની કળા છે. એના લેખકે એક્દમ સર્કા રહે વાનું છે. સારી માઈક્રોફિક્શન લખવી એ બહ અઘરું છે. પણ મહત્વની વાર્
એ કે લખવી ર્ો સારી જ લખવી નહીં ર્ો ન લખવી. એવી લખવી કે જ ે વાચકોને ખરે ખર વાુંચવી ગમે. બાકી ર્ો સાર્આઠ વાક્ય
લખવામાું વાર કેટલી!
'સજ ાન' માઈક્રોફિક્શન સામતયક અતભનુંદન અને પ્રશુંસાનું અતિકારી છે. સાથે જ એના સજ ાકોએ એ ર્કેદારી રાખવી રહી કે એ
સાફહતત્યક સામતયક બની રહે .

પેપર પ્લેટ પર લખાયેલ આ વાર્

સર્જ ન સામયિક (અંક ૭ : ઓગષ્ટ ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 21 of 34

૧૬) ર્ીપ - સુષમા શેઠ
પુંચર્ારક રે સ્ટોરન્ટમાું પાછલા બારણેથી દાખલ થઈ ર્ેણે વેઇટરનો શ્વેર્ ઈસ્ત્રીટાઈટ યતનિોમા િારણ કરી લીિો. યતનિોમાપર ડાઘ,
િધબા ન પડે ર્ેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડર્.ું કેટલીય વાર થર્ું,'આ નોકરી છોડી દઊં.'
મનમાું પડેલી કેટલીયે કરચલીઓ અને જીવનની કાળાશ મનમાું જ િરબી દીિી. મ્હોં પર બને ર્ેટલી સ્વસ્થર્ા અને હસર્ા હોઠ
ચોંટાડી ચપચાપ ર્ે ગ્રાહકોને સુંર્ોર્ પીરસવાની કામગીરી કયે રાખર્ો. બદલામાું મળર્ી ગાળો, અપમાન, રોર્ ગળે ઉર્ારી જવા
પડર્ા. થાકી હારીને યતનિોમા ઉર્ારી ઘરે જાય ત્યારે ત્યાું પણ ર્ેવી જ પફરતસ્થતર્.
િકા એટલો જ કે બહાર ટીપ મેળવવા લુંબાવેલો હાથ, ઘરે પત્નીના હાથમાું મૂકવા માટે લુંબાર્ો, અને ર્ે થોડું મલકાર્ી.
ર્ેને મલકર્ી જોવાના લોભમાુંને લોભમાું ર્ે લાુંબો થર્ો ગયો. પોર્ાની જાર્ ક્યારે ટૂકું ી થઈ ગઈ ર્ેની ખબર ન પડી.
ઇસ્ત્રીટાઇટ શ્વેર્ યતનિોમાને ર્ેણે જર્નપૂવાક પસવારીને હેં ગરમાું લટકાવ્યો, ર્ેમાું ડાઘ ન પડે ર્ે રીર્ે.

૧૭) કૂં પળ - હીરલ વયાસ 'વાસંતીિૂલ'
તશખા બાલ્ક્નીમાું રાખેલા આઠ-દસ કૂુંડાને ગોટ મારવા બેઠી. નાની ખૂરપીથી કૂુંડાની માટીને હળવેથી ઊંચી-નીચી કરી. માટી ઊંચીનીચી કરર્ાું એને લાગ્યું કે એ માટીની અુંદર જ ક્યાુંક નવી કૂુંપળ શોિે છે. બસ દર વખર્ે નવા-નવા ફરપોટા કરાવર્ી વખર્ે જ ેમ
ડોક્ટરો એની અુંદર શોિે છે ર્ેમ! કૂુંડામાું થોડું પાણી રે ડી કૂુંડાને માપસરખો ર્ડકો મળે ર્ેમ ગોઠવ્યા ને એનો ભેજ છેક આુંખો
સિી પહોંચ્યો.
બસ, રાહ જોવાની હવે આમાુંથી ક્યા છોડમાું નવી કૂુંપળ નીકળે ર્ેની.

૧૮) મહોરાં મહે લ - કલ્પેશ જયસ્વાલ
ર્ુંબની બહાર હોફડુંગ વુંચાર્ું હર્,ું “મહોરાું મહે લ.” આવકારો ગજી
ું રહ્ા હર્ા. “આઈયે... આઈયે... મહે રબાન...કદરદાન... મહોરાું
મહે લ...એક અજાયબ મહે લ.”
કુંર્લ ‘પ્રવેશ’ ર્રિ આગળ વિી. દરવાને ઝૂકીને કુંર્લને આવકારી. કુંર્લ ર્ો આગળ વિી પણ ઝૂકેલો દરવાન ભેદી રીર્ે
મલક્યો.
મહોરાું જ મહોરાું...િરર્ી િરર્ી કુંર્લ એક મહોરાું પાસે થોભી,‘ર્ો જ પહે રો, જો ન હોય ચહે રો.’
નવાઈ ર્ો લાગી જ પણ વિ નવાઈ ર્ો ર્ે વાર્ની હર્ી કે મહે લની અુંદર ર્ે એક માત્ર હર્ી જયારે બહાર ર્ો લાુંબી હાર હર્ી!
ઉત્સકર્ાપૂવાક ર્ેણે મહોરું ઉઠાવ્યું.
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બેખબર કુંર્લની પાછળ ડોફકયું કરર્ાું દરવાનની આુંખો ચમકી અને ર્ેણે જોરથી આુંખો બુંિ કરી.
અવાજ ગુંજ્યો,“કોઈને ચહે રો નથી કુંર્લ, મોહરાું પાછળ ર્ો જો.”
કુંર્લે મહોરું પલટાવ્યું. ર્ે મહોરાુંની ઝપટમાું આવી ગઈ. ર્ેની ચીખો બુંિ થઈ અને મહોરું નીચે પડ્યું પણ કુંર્લ ન હર્ી!
ટેન્ટની બહાર વુંચાર્ું હર્,ું ‘તનકાસ’ અને દરવાન ર્ેના પૂવાવર્ પહે રવેશમાું બહાર નીકળ્ો. ‘પ્રવેશ’ પાસે સ્ત્રેણ સ્વરનો આવકાર
ર્ેના કાનમાું પડઘાઈ રહ્ો.

૧૯) સાંજ - શીતલ ગઢવી
સાુંજ પડે રોજની આદર્ મજબ સર્ર્ ચાર ચક્કર મેં બાગની િરર્ે લગાવ્યા. છર્ાુંય એ વડીલ બાુંકડાના છેડે સહે જ નમેલા જ
રહ્ા. મને કોઈ અઘફટર્ થવાનો અણસાર આવર્ા હું ત્યાું પહોંચી ગઈ.
"અુંકલ.. ર્મે ઠીક ર્ો છો ને..?"
"શશશ..!"
એક અિા મરે લા જીવડાને પોર્ાની સાથે લઈ જવા એક ર્રિથી કીડીઓ અને બીજા છેડથે ી બે લાલ મુંકોડા પ્રયત્ન કરી રહ્ા.
"રામ બોલો ભાઈ રામ.."
બગીચા બહારથી સ્મશાન યાત્રા પસાર થઈ રહી હર્ી.

૨૦) લાલ ર્ાઈ - પારૂલ મેહતા
“શું વાર્ છે મોમ, આતખર ઇસ તનખરે તનખારકા રાઝ ક્યા હૈ ?” યક્ર્ાના ઉર્ાવળા આતલુંગનથી બેધ્યાન તબલ્વા થોડી ઝુંખવાણી
પડી ગઈ. હાથમાુંથી છટકર્ાું રહી ગયેલી પ્લેટ ઝીલર્ાું “બાય મોમ”નો જવાબ આપી એણે જાર્ને સ્વસ્થ કરવાનો પ્રયાસ કયો.
“નાઇસ ડે બેટા” એમ યુંત્રવર્ બોલીને બેડરૂમ ર્રિ િસમસી. વેરતવખેર રૂમમાું શાદૂાલ સિે દ શટા પર ટાઈ લટકાવી મોબાઈલ પર
વ્યસ્ર્ હર્ો. “ઓફિસમાું લાલ ટાઈ, ઓહ ગોડ, કેટલું અજગર્ું લાગે છે! અરે નોટ ર્ો સરખી બનાવવા દો!” દોડર્ાું શાદૂાલની
પાછળ એણે જરાક અમથું જોઈ લીિું અને ર્રર્ ફકચન ર્રિ પાછી વળી. “બોસ જામો છો ને કુંઈ આજકાલ! અમોઘની ટકોરથી
એક મસ્ર્ તસ્મર્ આપી શાદૂાલે ગાડી સ્ટાટા કરી. “મૉમ, ડેડી બાય કહે છે.”
“ઓહ, યસ, યસ, બાય બાય.” અમોઘને હાથમાું ટેતનસ રે કેટ પકડાવર્ાું, વેવ કરી “નાઇસ ડે બેટા” કહી ઉર્ાવળાું પગલે રેકિાસ્ટ
ટેબલ ર્રિ િેં કાઈ. ઓહ ગોડ, સાડા નવ થઈ ગયા! આજ ે ર્ો તવડીયો ચેટ કરવાની હર્ી. શાવર લઈ સરસ ર્ૈયાર થઈ તબલ્વાએ
કમ્પ્યટર “લોતગન” કય.ું ગઈકાલે જ ડાઈ કરાવેલાું ખલ્ાું જૂ લ્િાું રમાડર્ાું રમાડર્ાું અિીરા અને વેરતવખેર અવાજને સમેટર્ાું
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િીમેથી બોલી: “હે લો… હે લો.. સ્વરૂપા ફહયર, જઓ, પૂવારાગ સ્ક્રીન.. સ્ક્રીન, કેમેરા ઠીક કરો, હે લો.. આઈ કાન્ટ સી ય પ્રોપરલી.”
સર્ર્ ઉપરર્ળે થર્ાું સ્ક્રીન પર એક આછોપાર્ળો આભાસ ઊપસી જ રહ્ો હર્ો કે લાલ રુંગની અસ્ર્વ્યસ્ર્ ટાઈ જોઈ તબલ્વા
સ્ર્ધિ થઈ ગઈ. એક પળનોય તવલુંબ કયાું તવના એણે લોગઑિ કય.ું

૨૧) છેલ્લી વસ્તુ – મહમદી વોરા
"આજ ે પણ આ શટા નવું જ લાગે છે, કેટલું બિું ધ્યાન રાખે છે ર્ આન?ું "
"અરે , ખાલી શટા જ નહીં ર્ે આપેલી બિી વસ્ર્ઓ આજ ે પણ નવી જ ેવી જ છે."
"પણ આ બટ નવા લેને, શું પહે રીશ નવી નોકરી પર?"
"ક્યાુંથી લઉં? ર્ે આપેલા પુંદર હજાર ર્ો ક્યારના પર્ી ગયા."
"હમ્મ." આુંગળીઓના સમૂહમાું છેલ્ી વિેલી સોનેરી વીંટીએ અુંગૂઠાનો સ્નેહ અનભવ્યો.
"અને નોકરીનું હજ નક્કી નથી."
"કેમ? ઇન્ટરવ્યૂમાું ર્ો પાસ છે ર્."
"હા, સાહે બ કેહર્ા હર્ા કે હાજરી પત્રકમાું મારું નામ જ લખવાનું બાકી છે પણ એ નહીં લખે."
"કેમ?"
"આ શતન-રતવમાું એ આબ જાય છે અને ર્ું મને ઓિીસે મકવા આવી હર્ી ત્યારે ર્ેમણે ર્ને જોઈ હર્ી."
"ર્ો?"
"ર્ો શ?ું શતનવારે સવારે હું ર્ને સ્ટેશને મકવા આવીશ."
આુંખો આુંખોની રાહ જોર્ાું થાકી,"ર્ને નોકરી ર્ો મળી જશે ને?"
"હા."
"ર્ું ખશ થઈશ ને?"
"હા હવે."
"મારું એક કામ કરજ ે, સ્ટેશને આજ શટા પહે રીને આવજ ે."

૨૨) સંબંધ - ફકરણ જપયુષ શાહ
કાવ્યા રોજના સમયે બારી પર આવી ઉભી રહીં. ર્ેની નજર રસ્ર્ા પર પસાર થર્ા ચહે રામાું પફરતચર્ ચહે રો શોિર્ી.
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હમણા બહ ફદવસોથી ર્ે નજર નહોર્ો આવ્યો. ર્ેને સમજાર્ું નથી કે શું બન્યું હશે? ર્ેની તનયમર્ર્ા સૂયા સમાન હર્ી. તનતશ્ચર્
સમયે ર્ેના પફરતચર્ તસ્મર્ સાથે ર્ે કાવ્યાને બારીમાું જોઈ ત્યાુંથી પસાર થર્ો. બુંનન
ે ી નજર મળર્ી એક મૌન સુંવાદ રચાર્ો..
કાવ્યા એક તનશ્વાસ સાથે બારી બુંિ કરર્ી સાુંજની પ્રતર્ક્ષા કરર્ી. સવાર સાુંજ આ જ ક્રમ.
ઘણા ફદવસોથી આ ક્રમ ર્ૂટ્યો હર્ો. કાવ્યા વ્યગ્રર્ાથી આુંટાિે રા કરર્ી. કશું જ સમજાર્ું નહોર્.ું શું થયું હશે ર્ે તવચારીને થાકી.
ર્ેણે િોન કરી જાણવાનું નક્કી કય.ું િોન પર એજ તચરપફરતચર્ અવાજને બદલે અજાણ્યો અવાજ સાુંભળી ર્ેનું હ્રદય એક સેકન્ડ
િબકવાનું ભૂલી ગયું.
િોન પર ર્ેની પૃચ્છાનો જવાબ સાુંભળી..
િોન ર્ેના હાથમાુંથી સરકી ગયો. ર્ે બારી પાસે સ્થુંતભર્ થઈ ગઈ..
ર્ેની નજર આકાશે તસ્થર થઈ ગઈ, િફરયાદના ભાવ સાથે..

૨૩) ન્યાય - અંકુર બેંકર
સિે દ દીવાલોની વચ્ચે, સિે દ છર્ અને સિે દ પુંખા નીચે, સિે દ પલુંગની સિે દ ચાદર પર સૂર્ેલા અને સિે દ પડી ગયેલા લગભગ
તનશ્ચેર્ન શરીરની ઊંડી ઊર્રી ગયેલી સિે દ આુંખો આજ ે િરીથી ટીવી પર પોર્ાને જોઈ લાલ થઈને પછી ભીની થઈ ગઈ.
નસે હું ૂિાળો હાથ રૂપાના કપાળ પર િે રવી એના આુંસ લૂછ્ા ને એક તર્રસ્કાર ભરી નજર ટીવી પર નાખી.
સેમી સ્પેતશયલ રૂમમાું ટીવીનો અવાજ પડઘાર્ો રહ્ો. "ચૌદ વર્ા જૂ ના રૂપા રે પ કેસમાું વિ એક ર્ારીખ..."

૨૪) સ્ક્રીન સેવર - સંજય થોરાત
આ ર્ો સાલો ગજબ થઈ ગયો. હું એને ર્ાકીને જોઈ રહ્ો હર્ો ત્યાું ર્ો એ સામેથી આવી, મારી આુંખમાું આુંખ પરોવી એણે હાથ
પકડ્યો, મારાું શરીરમાુંથી લખલખું પસાર થઈ ગય.ું
એ ર્ો હાથ પકડી ગાડી ર્રિ ચાલવા જ લાગી. એના ડરાઈવરે દરવાજો ખોલ્યો, એણે મને ખેંચીને અુંદર બેસાડી દીિો.
"ચાલ, આજ ે ર્ને મારું યૌવન બર્ાવી દઉં, ર્ારા મનની ઈચ્છા છે ને?"
હું હજય ફદગ્મૂઢ હર્ો, જો મોંઢામાુંથી હરિ નીકળે ર્ો? મારું મોં તસવાઈ ગયું હર્ું અને એ બોલે જ જર્ી હર્ી. એની નજર મારા
મોબાઈલના સ્ક્રીન સેવર પર પડી.
"ક્યારથી મારા પ્રેમમાું પડ્યો છે? હજ મારા કેટલા િોટો છે?"
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એનો લીસ્સો સુંવાળો સ્પશા મને ગલીપચી કરાવર્ો હર્ો. મારા શરીરમાું રક્ર્સુંચાર થઈ ગયો હર્ો. હું એને મન ભરીને માણી
રહ્ો હર્ો. એટલામાું ગાડી તસ્વતમુંગ પલ પાસે જઈને અટકી, એણે મને એની સાથે ઉર્ાયો. મારો હાથ હજય એના હાથમાું હર્ો...
"બેસ અહીંયા, ર્ારે મને સ્ક્રીન સેવર જ ેવી જોવી છેન?ે " એણે એક બાદ એક વસ્ત્રો ઉર્ારવા શરૂ કયાું... અને એ તબફકનીમાું
દેખાઈ... અસ્સલ મારા મોબાઈલ સ્ક્રીન સેવર જ ેવી જ... હું શરમ છોડીને દોડ્યો એને બાહોંમા ભરવા...અને હું િડામ દઈને
એરપોટાની લોંજમાું એના વેલકમ પોસ્ટરે જઈ અથડાયો... અને... મારી ર્ુંદ્રા ર્ટી...
"ઓ શાબજી, દૂર હો જાવ ઉસકે પોસ્ટર સે... વો ખદ આ રહી હૈ ..."
"ઓહ! વાઉ... મારી ડરીમ ગલા આવી ગઈ..." હું ડોક ઉંચી કરી એની ઝલક મેળવવા ઉભો થઈ ગયો. એટલામાું એ સુંપૂણા વસ્ત્રોમાું
ત્યાુંથી પસાર થઈ. મેં સેલ્િી લેવાનો પ્રયાસ કયો. મને લાગ્યું કે એણે મારી આુંખમાું આુંખ પરોવી હાથ પકડ્યો, મેં એને ખેંચીને
ભીંસી દીિી...
ત્યાું જ મેં એને વળીને મને ફ્લાઈંગ ફકસ આપર્ા જોઈ... ર્ો પછી આ મારી બાહોંમા કોણ?

૨૫) જનજાનંદ - અતુલ ભટ્ટ
..ને પીંછી ર્ેણે પેલેટ પર પાછી મૂકી દીિી; અને ર્ે તવચારોની ગર્ાામાું સરકી પડી. બિું જ લયકારી ગોળ ગોળ ઘૂમર્ું હોય ર્ેવું
લાગી રહ્.ું સ્ટફડયોની ચોર્રિ ર્ેણે પેઇન્ટ કરીને ગોઠવેલાું સેલ્િ-પોટરટે નાું ન્યૂડ-પેઈતન્ટગની અુંગભુંતગમાઓ વિ મરોડ લેર્ી જાણે
ર્ેની ચારે ય બાજ વમળાર્ી લાગી અને ઊંહકારાના માદક ધ્વતનથી સભર કમનીય પડઘાઓથી ર્ે ર્રબર્ર થઈ ઊઠી! સેલ્િપોટરટે ના ન્યૂડ-પૉઝની બન્ને સપ્રમાણ પૃથૂલજઘું ાઓ મધ્યે ર્ેણે નજર કરી... ને પન: મતલ્ટપલ ઑગાઝ્મની ર્ીવ્ર અનભૂતર્થી ર્ે ઝુંકૃર્
થઈ ઊઠી.. પાુંપણ પર ચરમસીમાના આનુંદનો ભાર વર્ાાઈ રહ્ો અને ર્ેની તસ્થર નજરમાું દ્રશ્યમાન અુંિારી ગિા િીરે િીરે ઝાુંખી
થવા લાગી.. પૃથૂલજઘું ાઓ સહે જ વિ પ્રસાફરર્ થઈ.
ગિા રહસ્યમય હર્ી. શ્યામલી એમાું જઈને િરી પાછી આવી. ર્ેની આુંખો પણ રુંગીન પેલેટ જ ેવી જ બની ગઈ હર્ી.
ને સહસા ઝબકીને ર્ે ર્ુંદ્રામાુંથી બહાર આવી. ર્ેના એસ સેવન ગૅલેક્સી પર ક્યરે ટર કામેન સેજપાલનો કામક ચહે રો ડોકાઈ રહ્ો.
િોન હાથમાું લઈ થોડું તવચારીને ર્ેણે પોર્ાના આ ન્યૂડ તસરીઝના એતગ્ઝતબશનની બાબર્માું કામેન સાથેની એપોઈન્ટમેન્ટ ડેટ
કૅન્સલ કરી નાખી.
અને િરી ર્ેણે એક ભારે પીંછી હાથમાું પકડી...


સોયશઅલ મીફિિામાં સર્જ ન
િે સબુક - http://facebook.com/microsarjan

જિર્ર - https://twitter.com/sarjan_mfc

વોટ્સએપ – ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮

વેબસાઈર્ – http://microsarjan.in
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‘અક્ષરનાદ માઈક્રોફિક્શન સ્પધાટ ૩’ની કેર્લીક જવજેતા માઈક્રોફિક્શન
૨૬) હં ુ છુ ં ને? - ભારતીબેન ગોફહલ
પ્રશાુંર્.. આજ ે બરાબર પાુંચ વર્ા થયાું. બહ મોટો સમયગાળો. મારાથી િક્ર્ બે જ કામ થયાું છે – એક પ્રાથાના અને બીજ ું
પ્રાયતશ્ચર્!
એ તસવાય થાય પણ શું? સાુંભળો – ર્મે એક તપર્ા ને હું ‘મા’. એ મારી કાયાનો જ ટકડો પણ એની ભાર્ા ન સમજી શકી એ
દોર્ ર્મારો છે. ર્મારે જ એને અુંગ્રેજીમાું ભણાવવી હર્ી અને એટલે પાુંચ વર્ાની થઈ ત્યાું હોસ્ટેલ ભેગી કરી દીિી.
ર્મે કહે ર્ા, “ર્ારું ભણર્ર ઓછું છે. દતનયા ક્યાુંની ક્યાું નીકળી ગઈ છે.. ર્ને શું ખબર પડે? ને કાુંઈ થાય ર્ો ‘હું છું ને’ કહે ર્ા.
બસ.. પછી હું શું બોલ?ું
હું કેમ ભૂલું? - અતગયાર વરસની થઈ ત્યારે િોન આવેલો. કઈંક ગભરાર્ી, શરમાર્ી, મૂુંઝાર્ી, અઘૂરું જ બોલર્ી હર્ી. મેં કલ્પના
કરી કે પ્રશ્ન તપફરયડ્સ બાબર્ હશે. સમજાવી. “બેટા.. ઉંમરના િે રિાર સાથે આવું થાય.. બિી દીકરીઓ સાથે થાય.. કાળજી
રાખવાની બીજ ર્ો શું કહું ?”
પણ પ્રશાુંર્, હું નહોર્ી જાણર્ી એ તપફરયડ્સની નહીં.. કોઈ અુંકલની સર્ામણીની વાર્ કરી રહી હર્ી. હું ર્ેની ર્કલીિ ન સમજી
શકી. સલાહ પણ કેવી આપી… ઓહ..
પછી ર્ો છેલ્ો િોન - “મમ્મા… મારાથી સહન નથી થર્!ું ” બસ પછી ક્યાું ગઈ કાુંઈ સમાચાર નથી!
આપણી ભૂલ એને ખર્રનાક ભૂલભૂલામણીમાું ર્ો નહીં લઈ ગઈ હોય ને?
પ્રશાુંર્… ર્મે કહે લું “હું છું ને?”
આપણી લાડલી ખાર્ર િરી એક વાર ર્મે આવોને!

૨૭) કાપલી – જવપ્લવ ધંધૂકીયા
પરમાર સાહે બ હાથમાું રાખેલી ચાજ ાશીટ વાુંચર્ા બોલ્યા.
નામ – તપયર્ પૂજાણી
ઉંમર – ૧૩
ગનો – તવશ્વનાથ શમાાનું ખૂન
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"લાગે છે ર્ો સારા ઘરનો, છોકરા ર્ે ખૂન કયું છે?" પરમાર સાહે બે ઠડું ા કલેજ ે સામે બેઠલ
ે ા તપયર્ને પૂછ્ું.
"હાું" એટલો જ અવાજ આવ્યો.
સામેથી સીિો જવાબ આવર્ા પરમાર સાહે બ જરાક ડઘાઈ ગયા, ગનેગાર પોર્ાનો ગનો ક્યારે ય કબૂલ નથી કરર્ો, પણ આ
છોકરો સીિો કબૂલ કરી રહ્ો હર્ો. અત્યારસિી પરમાર સાહે બે ઘણાું કેસ જોયા હશે, પણ આ કેસ એમની માટે પણ નવાઈનો
હર્ો, એક જ સોસાયટીમાું રહે ર્ા, એક વયસ્ક માણસનું ર્ેર વર્ાના છોકરાએ કત્લ કયું હર્ું. કેસ આગળ તચલ્ડરન જવેનાઇલમાું
જાય એની પહે લા પરમાર સાહે બને થોડી તવગર્ો ટપકાવવાની હર્ી.
"કેમ?"
થોડીવાર સિી કોઈ જવાબ ન આવર્ા પરમાર સાહે બ જોરથી બોલ્યા, "છોકરા, કેમ ર્ે ખૂન કય?ું "
સામેથી કોઈ જવાબ નફહ, છોકરો ચૂપ રહ્ો.
"બોલે છે કે પછી..?" પરમાર સાહે બ લાિો મારવાની ર્ૈયારીમાું હાથ ઉપાડર્ા ર્ાડક્યા.
ડરે લા છોકરાએ પરમાર સાહે બને ખીચ્ચામાુંથી એક કાપલી કાઢીને આપી.
"આ શું આપે છે?" પરમાર સાહે બ જોરથી બોલ્યા
"આ શું છે?" પરમાર સાહે બે કાપલી હાથમાું લીિી, વાુંચી અને તખજાઈ ગયા.
છોકરો એટલું જ બોલ્યો, "એ અુંકલ બપોરે મારા ઘરે આવર્ા, મને કાપલી આપી નીચે લેવા મોકલર્ા."
કાપલી પર લખ્યું હર્ું "૧ પેકેટ કોન્ડોમ"

૨૮) સમદુજખયા - પરે શ ગોધાસરા
હાુંિર્ હાુંિર્ ચાલ્યું આવર્ું રાર્ું કૂર્રું ચોક વચ્ચે ઊભું રહ્ું, એુંઠવાડની ખાલી કુંડી ર્પાસર્ા ર્પાસર્ાું એણે આજબાજના ઘર
ર્રિ નજર કરી. અચાનક મેઈન બજાર ર્રિની શેરીમાુંના એક ઘરમાુંથી રોટલીનો ઘા થયો. આુંખમા ચમત્કાર સાથે, દોડર્ાું
દોડર્ાું રાર્ડું એ ર્રિ પહોંચ્યું. રોટલી લેવા મોં લુંબાવ્ય જ કે મોટી ડાભ ભરર્ાું આવી ચડેલ ડાતઘયા કૂર્રાુંએ રોટલી ઝૂુંટવી
લીિી. રાર્ું કૂર્રું મોં વકાસીને જોઈ રહ્.ું
પોર્ાના પુંદરમા જૉબ ઈન્ટવ્યા પરથી પરર્ ઘરે આવર્ા સમીરે રાર્ાું કૂર્રાું ર્રિ નજર નાખર્ાું મોટો તનિઃસાસો નાખ્યો.
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૨૯) આયુવ
ટ ેદ – જગદીશ કરંગીયા
‘આયાવેદ એ જ સવારોગોનો ઉપચાર’ એ તવર્ય ઉપર અદ્ભર્ ભાર્ણ આપીને બહાર નીકળર્ા આયાવેદ તવશ્વતવદ્યાલયના
કલપતર્એ માથાના દિઃખાવાથી રાહર્ મેળવવા ર્રર્ જ ‘મેટાસીન’ ગટગટાવી.

૩૦) ભગવાનનો કાગળ – શૈલેષ પંડ્યા
તવરાભાઈ રાજગોરટપાલોના થોકડા ,ગામના ગોરબાપા , કાઢીનજર એક તવતચત્ર સરમાનામા વાળા ગોઠવવા જાય ત્યાું જ એની ,
.કાગળ પર પડર્ા જ પત્ર ખલ્યો
oT‘, ભગવાન.સ્વગા ,
ભગવાન ,
ર્ને માલૂમ થાય કે મારી મા ખૂબ બીમાર છેમારી માને ,ર્ું થોડા પૈસા મોકલ .ઘરમાું નથી ખાવાના કે નથી દવાખાનાના પૈસા ,
શે’રમાું દવાખાને લઈ જાવી છેબાપ . ર્ો કેદના અમને ર્ારા ભરો’હે મૂકી મોટે ગામર્રે હાલ્યાર્ું મારી માને બચાવી લે .ગ્યા’
..ભગવાન હું મોટો થઈને ર્ારા બિા પૈસા ચૂકવી દઈશ.
તલ.રઘ .’
પત્ર આુંસથી ભીંજાઈ ગયો પૂછર્ા પૂછર્ા ગામને છેવાડે આવેલા .ઝૂુંપડામાું પહોચ્યા .
એક હાથમાું પત્ર ને બીજા હાથમાું તજદું ગીભરની બચર્આ-સાર્ .ઠ વરસના બાળકને તવરાભાઈએ પત્ર અને હાથમાું રાખેલ
રૂતપયાની થોકડી િરી.
...મારી મા ર્ો મરી ગઈ ,ભગવાનને કેજો ;બોવ મોડું કયું સાબ‘’ બોલર્ા જ છોકરો ધ્રસકે ધ્રસકે રડી પડ્યો .
બાળકનું રડવું તવરાભાઈને હચમચાવી ગયું.
થોડા ફદવસ પછી િરી તવરાભાઈ ગામને છેવાડે આવેલી ઝૂુંપડીએ પહોચ્યા .
ક્યા ,રઘ ,એલા‘ંું ગયો?.. લે આ ભગવાનનો કાગળ આવ્યો છે ’.
,બેટા રઘ‘
ર્ારી મા અહી મારી પાસે મજામાું છે ને ર્ારે હવે આ ઘર છોડીને આ ટપાલી ગોરબાપાને ઘરે રે વા જાવાનું છે.
લી. ભગવાન.’
જ ,આમ બાર આવો ,ગોરાણી મા“ઓ, આપણો રઘ પાછો આવ્યો છે ”.કહે ર્ા જ તવરાભાઈએ ભીંર્ે ટીંગાડેલી રાજની ર્સ્વીર
ર્રિ ભીની આુંખે જોયું.
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૩૧) મન – લીના વછરાજાની
વૃદ્ધાશ્રમના છ નુંબરના રૂમમાું વસબાનો પલુંગ સૂનો થયો હર્ો. ગઈ કાલે જ અુંતર્મયાત્રા પર્ી.
આઠ નુંબરના રૂમમાું એ.સી.ની તચલ્ડ ઠડું ક વચ્ચે રાજારામકાકાને કાન પાછળથી પરસેવાનો એક રે લો ઉર્યો.
"હવે? એકલા જીવર્ા આવડશે?"
પોર્ાની જાર્ સાથે સુંવાદ ચાલર્ો રહ્ો,
"અહીંયા આવ્યો ત્યારે એકલો જ હર્ો ને વળી!"
"હા, પણ બિા સાથે સરસ મનમેળ બેસી ગયો હર્ો.
"ર્ે હજી બિા છે જ ને!"
"હા, છે ર્ો ખરા પણ.."
"એમ બોલને કે, છ નુંબરવાળી વસ હવે નથી."
"હા, કદાચ નાટકના પહે લા અુંકમાું પફરવારજનોએ મને અલગ કયો અને બીજા અુંકમાું આશ્રમના પફરવારજનોએ અપનાવ્યો એ
બેમાું વસનું આગમન મને જીવવા વિ પ્રેરી ગયું."
"પણ, એ ક્યાું ર્ારી હર્ી! અને આ ઉંમરે ..
"એ લોકલાજ જ અમને બન્નેને નડી ને! વસની આુંખમાું પણ મારા માટે કાળજી ઝલકર્ી."
"ર્ો હવે?"
"કુંઈ નહીં, વસ હજી બહ દૂર નહીં પહોંચી હોય."
બીજ ે ફદવસે આશ્રમમાું િરી દોડાદોડ થઈ ગઈ.
આઠ નુંબરના રમવાળા રાજારામકાકા રૂમમાું જ બેભાન મળી આવ્યા.
"આુંખ ખોલો કાકા, આ ઉંમરે આપઘાર્નો પ્રયાસ કરવાનું કારણ?"
મહાપરાણે આુંખ ખૂલર્ા પોલીસ પૂછપરછમાું રાજારામ બોલ્યા, "ભૂલથી ઉઁઘની દવાનો ડબલ ડોઝ લેવાઈ ગયો હશે સાહે બ."
આશ્રમમાું પ્રવેશર્ાું વસના િોટા સામે નજર પડર્ાું તન:સાસો તનકળી ગયો.
થોડા ફદવસ પછી ચાના સમયે વસના રૂમમાું નવી ગોઠવાયેલી હસની ઓળખાણ થઈ.
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ભરચ ખાતે યોજાયેલ પ્રથમ માઈક્રોફિક્શન જશજબરનો અહે વાલ - જલ્પા જ ૈન
ર્ારીખ ૧૬ જલાઇ ૨૦૧૭ને રતવવારના શભ ફદને ભરચ ખાર્ે, ભવ્ય કે.જ ે.ચોક્સી જાહે ર પસ્ર્કાલયમાું “સજ ાન” ગજરાર્ી
માઈક્રોફિક્શન વાર્ાા ગ્રપ દ્વારા એક ફદવસીય લેખન કળા તશતબરનું આયોજન કરવામાું આવ્યું હર્.ું આનુંદની વાર્ એ છે કે
“સજ ાન" દ્વારા યોજાયેલ આ પ્રથમ માઇક્રોફિક્શન લેખનકળા તશતબરમાું ૪૦થી પણ વિ જ ેટલી સુંખ્યામાું તશતબરાથીઓએ ભાગ
લીિો હર્ો જ ે ગજરાર્ી માઈક્રોફિક્શન પ્રત્યે સાફહત્યપ્રેમીઓનો ઉત્સાહ બર્ાવે છે.
યજમાન અને પસ્ર્કાલયના ગ્રુંથપાલ શ્રી નરે નભાઈ સોનારે શુંખનાદથી સજ ાનનાદ રે લાવી તશતબરની શરઆર્ કુંઈક આગવી રીર્ે
કરી. નરે નભાઈએ ટૂકું માું જણાવ્યું કે મારા મર્ે માઈક્રોફિક્શનનું પૌરાતણક ઉદાહરણ એટલે ગણેશજીએ આખી પૃથ્વી મકીને એમના
માર્ા તપર્ા િરર્ે કરે લી પફરક્રમા.
સજ ાનના સત્રિાર શ્રી જીિેશભાઈ અધ્યારએ “સજ ાન” વર્ી સૌ તશતબરાથીઓનું હાફદાક સ્વાગર્ કય.ું માઈક્રોફિક્શન કોને કહે વાય
અને એનું બુંિારણ કેવું હોય ર્ેવી પાયાની સમજ આપર્ાું જીિેશભાઈએ જણાવ્યું કે ટૂકું ી વાર્ાા જ ે 300 શધદોથી ઓછી હોય અને
જ ે એક્શન, પ્લોટ અને િારદાર અુંર્ સાથે અનેક તવકલ્પો વાચકના મનમાું ર્રર્ાું મકે એ માઈક્રોફિક્શન. સૌથી ઓછા શધદોમાું
લખાર્ી માઈક્રોફિક્શનને ડરબ
ે લ ર્રીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે. માઈક્રોફિકનશનું જીવુંર્ ઉદાહરણ પરું પાડવા જીિેશભાઈએ
“બોમ્બે તમરર” અને “કૃ તર્” નામની ટૂકું ી ફિલ્મ તશતબરાથીઓને બર્ાવી. ફિલ્મની વાર્ાા, પાત્રો અને વળાુંકોનું એમની આગવી
શૈલીમાું તવશ્લેર્ણ

કરી બિામાું એમણે માઈક્રોફિક્શનનો રોમાુંચ ભરી દીિો. માઈક્રોફિક્શન તવશે વાર્ આગળ

વિારર્ાું જીિેશભાઈએ ઉમેયું કે માઈક્રોફિક્શનમાું તબનજરરી પાત્રો કે વણાનો નથી હોર્ા. ખપ પરર્ા જ પાત્રો અને સુંવાદો એ જ
માઈક્રોફિક્શનની આગવી ઓળખ છે. જીિેશભાઈ અધ્યારએ હર્ા સાથે જણાવ્યું કે "સજ ાન” ગજરાર્ી માઈક્રોફિકશને હવે ટૂકું ી
ે ર એમણે બર્ાવ્યા. સજ ાનના જ સભ્ય
ફિલ્મોમાું પણ ઝુંપલાવ્યું છે. હાલમાું જ રે કોડા થયેલી ટકું ી ફિલ્મોના ખૂબ સરસ ટરલ
આલોકભાઈ ચટ્ટ દ્વારા લખાયેલ માઈક્રોફિકશન “હું જ મારો દોસ્ર્” નામક ટૂકું ી ફિલ્મ પણ તસ્ક્રન પર સૌ પ્રથમ વખર્ માણી.
ચા-નાસ્ર્ાના નાનકડા તવરામ બાદ તશતબરના બીજા ર્બક્કામાું શ્રી જીિેશભાઈએ “વાર્ાાર્ત્વ” તવશે સમજણ આપવા શ્રી
મીનળબેન દવેને આમુંત્રણ આપ્ય.ું મીનળબેન દવે ગજરાર્ી ભાર્ા - સાફહત્યના ઉંડા જાણકાર ર્થા ભરચ કોલેજમાું ખ્યાર્નામ
અધ્યાપક છે. મીનળબેને "સઆદર્ હસન મન્ટો" સાહે બની ટૂકું ી વાર્ાાઓના પઠનથી વાર્ાાર્ત્વ તવશે સમજાવાની શરઆર્ કરી.
ગજરાર્ી સાફહત્યમાું ઉમદા કહે વાય એવી ઘણી વાર્ાાઓ એમણે લેખકોના નામ અને ઓળખાણ સાથે તશતબરાથીઓ સમક્ષ રજ
કરી. એમને જણાવ્યું કે વાર્ાા લખવી એ કરકસરની કળા છે. જ ેમાું ઓછામાું ઓછા શધદો, વણાનો અને પાત્રો આવે એ જ ઉત્તમ
માઈક્રોફિક્શન.
એમણે વાર્ાા લખવાની રીર્ અને કૌશલ્ય તવશે વાર્ કરર્ાું જણાવ્યું કે આવી વાર્ાા એક ક્ષણને એવી રીર્ે રજ કરે છે જ ે સુંવેદનાથી
ભરપર અને ચોટદાર હોય, ર્ેથી ર્ે વાચકના મનને અસર કરી જાય છે. એક શધદના અનેક અથા અને પ્રતર્કયોજના એ પણ
માઈક્રોફિક્શનની ખાસીયર્ છે. પ્રતર્કયોજનાનો અથા સમજાવર્ા એમણે જણાવ્યું કે પ્રતર્ક એટલે એક પ્રતર્ક/તસમ્બોલને વાર્ાા સાથે
વણી લઈ વાર્ાાર્ત્વને ખૂબ ઓછા શધદોમાું વણાવવાની કળા. એમણે કેથરીનની વાર્ાા “િ ફ્લાય" સુંભળાવી જ ેમાું લેખકે
“માખી”ના પ્રતર્ક દ્વરા આખા યધ્િના વાર્ાાર્ત્વને વણી લીિું છે. એમણે જણાવ્યું કે આવી જ રીર્ે "પાત્રો" દ્વારા પણ વાર્ાાર્ત્વને
વણી શકાય. ગલાબદાસ રોકરની “િમ્રસેર” અને ઝવેરચુંદ મેઘાણીની
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“બદમાશ” એ પાત્ર સજ ાનના ઉમદા ઉદાહરણ છે.
એમણે આગળ જણાવ્યું કે પફરતચર્ તવશ્વ પાછળ હુંમેશા અપફરતચર્ વૈશ્વ છપાયેલું હોય છે, ર્ેને શોિો અને વાર્ાાનું સજ ાન કરો.
અનભવ જગર્ને કામે લગાડવા કલ્પનાની કલમને કામે લગાડવી પડશે. શધદોના નવા નવા અથા જન્માવો. જ ેમ જના તસક્કાઓને
ટકું શાળમાું લઈ જઈ એને ઓગાળી, એ જ િાર્માુંથી નવા રૂપના નવા તસક્કાઓ બનાવામાું આવે છે ર્ેમજ શધદોના નવા નવા
અથાને જન્મ આપવો. રાવજી પટેલની ખબ જ વખણાયેલ કૃ તર્ “મારી આુંખે કુંકના સૂરજ આથમ્યા”માું એકે અક શધદને નવા
અથામાું ઓગાળી કતવએ નવો જન્મ આપ્યો છે. એમણે આગળ જણાવ્યું કે લેખકે ક્યારે ય પ્રગટ થવાની ઉર્ાવળ નહી કરવી, પષ્કળ
વાુંચવું અને આુંખ ખલ્ી અને કાન સરવા રાખવા. ઘટના માત્ર ઘટના ન બની રહે ર્ાું લેખકે પોર્ાની સજ ાનર્ા અને સજ ાનાત્મકર્ા
ઉમેરી ઉત્તમ વાર્ાાઓનું તનમાાણ કરવું. “સુંવેદના” એ વાર્ાાનું અતભન્ન અુંગ છે. સુંવેદના જ તનજીાવને સજીવ કરે છે. સુંવેદનશીલ
ચોટદાર વળાુંક, કડવું અને વરવું સત્ય વાર્ાાર્ત્વને જીવુંર્ કરે છે. સરે શ જોર્ીની વાર્ાાઓ ઘટનાને કેવી રીર્ે ઓગાળી નાખવી એ
ઉત્તમ રીર્ે શીખવે છે.
શ્રી મીનળબેને માઈક્રોકાવ્ય તવશે પણ વાર્ કરી. સુંદરમની “ર્ને મે ઝુંખી છે – યગોથી િીખેલા પ્રખર સહારાની ર્રસથી...” એ
માઈક્રોકાવ્યનું પઠન કરર્ાું જણાવ્યું કે સન્દરમની એક એક વાર્ાા અને વણાન અદભર્ હોય છે. િમકેર્ નું પાત્ર સજ ાન, ઝવેરચુંદ
મેઘાણી અને પન્નાલાલ પટેલની ભાર્ા અને સ્ત્રી સજ ાન અદભર્ હોય છે. ચનીલાલ મડીયા, જયુંર્ ખત્રી જયુંર્ દલાલ, ફહમાુંશી
શેલર્, ફકરીટ દિાર્, તવનેશ અુંર્ાણી, મહે ન્દ્ર પરમાર, રામ મોરી જ ેવા લેખકોને આપણે ટૂકું ી વાર્ાા લખર્ા પહે લાું ચોકક્સ પણે
વાુંચવા રહ્ા. મીનળબેનને સાુંભળવા ખરે ખર એક લ્હાવો છે.
બપોરે સ્વાફદષ્ટ જમણ બાદ શ્રી જીિેશભાઈ અધ્યારએ ડો. હાફદાક તનકુંજ યાતિકને તશતબર સુંબોિવા આમુંત્રણ આપ્ય.ું ડો.
હાફદાકભાઈ યાતિક કે જ ેમની પ્રખ્યાર્ એવી ચોટદાર માઈક્રોફિકશન આજ ે વોટ્સએપના ખણે ખણે એમના નામ વગર જ િમ
મચાવે છે. ડો. હાફદાકભાઈની માઈક્રોફિકશન ખૂબ જ ઉંડી અને ચોટદાર હોય છે. જ ેને "ડરબ
ે લ" ર્રીકે ઓળખવામાું આવે છે.
હાફદાકભાઈનો અવાજ પણ એમની એક આગવી ઓળખ છે. એમણે બહ સરળ ભાર્ામાું જણાવ્યું કે "આહથી વાહ" સિીની સિર
એટલે મારા મર્ે ઉત્તમ માઈક્રોફિક્શન. માઈક્રોફિક્શનમાું કુંઈ સમજાવવું પડર્ું નથી. ર્ેની ચમત્કૃ તર્ જ વાચકોના મનમાું અઢળક
તવકલ્પો મકે છે. એક ચોટદાર સુંદેશો પહોચાડવા માઈક્રોફિક્શન ખૂબ જ અસરકારક છે. હાફદાકભાઈએ એક જ લાઇનના
પ્રોમ્પટનો ઉપયોગ કરી ર્ેને નવે નવ રસના અલગ અલગ વાર્ાાર્ત્વમાું ઢાળી એકથી એક ચડીયાર્ી માઈક્રોફિક્શન બનાવી અને
તશતબરાથીઓને સાવ અનોખું જ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.
હાફદાકભાઈએ એમની અમક પ્રખ્યાર્ માઈક્રોફિકશન વાર્ાાનું આગવી છટાથી પઠન પણ કય.ા આગળની તશતબરનો દોર સુંભાળર્ા
શ્રી જીિેશભાઈએ તશતબરાથીઓને "પણ મેં મારી જાર્ને જીવર્ી રાખી.." એ પ્રોમ્પટ આપી વીસ તમતનટના સમયગાળામાું એક
માઈક્રોફિક્શન વાર્ાા લખવાનું જણાવ્ય.ું જીિેશભાઈએ તશતબરાથીઓએ લખેલી એક એક માઇક્રોફિકશન વાર્ાાઓને સાુંભળી અને
તવશ્લેર્ણ કરર્ાું જણાવ્યું કે ઘટનાની મધ્યમાું વાર્ાા શર કરો. શધદોથી એક અસરકારક તચત્ર ઉપસાવો અને વાર્ાાને ચસ્ર્ રાખો.
ઘટના નફહ પણ વાર્ાા લખો. ત્યારબાદ ગ્રપના સભ્ય તમનાક્ષીબેન વખારીયા, સોતનયા ઠક્કર અને રાજલ ભાનશાલીએ ર્ેમની સ્વ
તલતખર્ ઉત્તમ માઈક્રોફિક્શન વાર્ાાઓનું પઠન તશતબરાથીઓ સમક્ષ કય.ું તશતબરના અુંર્માું શ્રી જીિેશભાઈ અધ્યારએ સૌ
તશતબરાથીઓને પ્રમાણપત્ર આપી સાથે િોટા પડાવી યાદગીરી લીિી. નરે નભાઇ સોનારે સ્વ હસ્ર્ે દોરે લ “સજ ાન વટવૃક્ષ”
પોસ્ટ્કાડા ફ્રેઇમને મોમેન્ટો સ્વરપે શ્રી જીિેશભાઈ અધ્યાર, શ્રી મીનળબેન દવે અને ડો. હાફદાક તનકુંજ યાતિકને અપાણ કયાા.
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ભરચ ખાર્ે નરે નભાઈ સોનારે એક અનેરો ઉત્સાહ બર્ાવી આ "સજ ાન" માઈક્રોફિક્શન તશતબરનું ખૂબ સરસ રીર્ે આયોજન
કરે લું. ચા- નાસ્ર્ા સાથે સ્વાફદષ્ટ ભોજનની ઉત્તમ સગવડ અને સ્ક્રીન પ્રોજ ેક્ટર સાથે હૉલની ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા માટે ર્થા ર્ેમની
આ લાગણી માટે "સજ ાન" આભાર વ્યક્ર્ કરે છે.
અતર્ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે પૂવા તનિાાફરર્ આ તશતબર આયોજનમાું કદરર્ પણ સહયોગી બની. વરસાદે તવરામરામ લીિો
હર્ો છર્ાું ઘણા એવા તમત્રો જ ે નહોર્ા આવી શક્યા ર્ે સૌને યાદ કરી સજ ાનાત્મકર્ા ભરી સૌ છૂ ટા પડ્યા.
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કે. જ ે. ચોકસી પતધલક લાયરેરી, ભરૂચ ખાર્ે યોજાયેલ સજ ાન માઈક્રોફિક્શન તશતબરની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો
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સજટન સાતમાં અંકની ર્ીમ
રાર્ુ લ ભાનુશાલી

અર્િ ઓઝા

પ્રજ્ઞા પટેલ

પ્રીતી ર્રીવાળા

ફદવિાંશ પંફિત

સંર્િ ગુદં લાવકર

જીજ્ઞેશ
કાનાબાર

ભારતી ગોયહલ

યવભાવન મહેતા

આરતી
આંત્રોલીિા

નીવારોઝીન
રાર્કુમાર

કલ્પેશ
ર્િસ્વાલ

ગોપાલ ખેતાણી

સમીક્ષા ઠુમ્મર

યનયમષ વોરા

લીના વછરાજાની

ર્લ્પા ર્ૈ ન

સંર્િ થોરાત

સંકત
ે વમાજ

પામી દેસાઈ

યવપ્લવ ધંધકૂ ીિા

શૈલેષ પંડ્િા

લતા સોની

મીરા ર્ોશી

મીનાક્ષી વખાફરિા

સુષમા શેઠ

યહરલ વિાસ

પરેશ ગોધાસરા

શીતલ ગઢવી

પારૂલ મહેતા

મહમદી વોરા

ફકરણ શાહ

અંકુર બેંકર

અતુલ ભટ્ટ

ર્ગદીશ કરંયગિા

ધવલ સોની
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