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વાચકયમત્રો / લેખકયમત્રોને સૂચના

एकोहम बहुस्याम् I

 'સર્જ ન' માત્ર માઈક્રોરફક્ર્ન વાતાજસ્વરૂપ માટ ેનું માયસક ઈ-

- છાંદોગ્િ ઉપયનષદ (૬.૨.૩)

સામયિક છે એ દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રર્ટ થર્ે.

સર્જ ન

 નવોરદત રચનાકારોને અહીં હારદજક આવકાર છે . લેખકયમત્રો
અમારા ઈ-મેલ સરનામે કૃયતઓ પ્રકાર્નાથે મોકલી ર્કે છે .
 મહત્તમ ૩૦૦ ર્બ્દમિાજદામાં કૃયત મોકલવી, બે થી વધુ ન

અંક ૯

ઑક્ટોબર – ૨૦૧૭

વષજ ૨

મોકલવી. અન્િત્રયપ્રન્ટ કે ઓનલાઈન પ્રકાયર્ત કૃયતઓ ન મોકલવી.
 સર્જ ન સામયિક અને વોટ્સએપ ર્ૃપ સાથે સંકળાિેલા તમામ
સભ્િો સ્વેચ્છાએ માનદ સેવા આપે છે , એ અનુસંધાને પ્રકાયર્ત
કૃયત માટ ે પણ પુરસ્કારનું ધોરણ રાખિું નથી ર્ે ની નોંધ લેવી.

માર્જદર્જક – નીલમ દોર્ી

 કૃયત વડજમાં શ્રુયત ફોન્ટમાં ટાઈપ કરીને મોકલવી, સાથે ઈ-મેલમાં

સંપાદક, તંત્રી – જીજ્ઞેર્ અધ્િારૂ

નામ, ફોટો, સંપકજ સરનામું તથા ફોન નંબર અચૂક લખવા. હાથે

સહસંપાદક – ર્ોપાલ ખેતાણી, ધવલ સોની

પ્રકાર્નમાં યવલંબ થર્ે. પોસ્ટ કે કૂરીિર દ્વારા રચનાઓ સ્વીકારાતી

લખાિેલી, સ્કેન કરાિેલી વાતાજઓ પણ સ્વીકારાર્ે, તેના યનણજિ,
નથી.

પ્રુફ રીડીંર્ - સરલા સુતરરિા

 ઈ-મેલ દ્વારા માઈક્રોરફક્ર્ન વાતાજ Sarjanmfc@gmail.com પર

ગ્રારફક્સ, સોયર્િલ મીરડિા – ર્લ્પા ર્ૈ ન, હારદજક પંડ્યા,

સબ્ર્ે ક્ટમાં For Sarjan Micro fiction magazine લખીને

સંકતે વમાજ, રહરલ કોટરડિા

મોકલવી, મહત્તમ પંદર રદવસની મિાજદામાં આપને કૃયતના સ્વીકારઅસ્વીકાર યવર્ેની મારહતી વળતા ઈ-મેલ દ્વારા મળર્ે.

એડયમન સભ્િો– સંર્િ ર્ુંદલાવકર, યમત્તલ પટ ેલ, સોયનિા ઠક્કર,
રાર્ુ લ ભાનુર્ાલી, જીજ્ઞેર્ કાનાબાર, આલોક ચટ્ટ, રદવ્િેર્
સોડવરડિા, મીરા જોર્ી, યનલિ પંડ્યા, મીનાક્ષી વખારરિા,
એન્ર્લ ધોળરકિા અને ડૉ. હારદજક િાયજ્ઞક
પ્રકાર્ક – પ્રયતભા ભટ્ટ અધ્િારૂ
પ્રકાર્ન

 સર્જ નમાં પ્રયસદ્ધ થતા લખાણની ર્વાબદારી ર્ે તે લેખકની છે ,
અહીં પ્રકાયર્ત રચનાઓ, અયભપ્રાિો સાથે સંપાદક મંડળ સંમત
હોિ એ ર્રૂરી નથી.
 માઈક્રોરફક્ર્નમાં વાક્િરચના, જોડણી વર્ેરને ી ભૂલો ચકાસીને
મોકલવી. એ માટ ે સાથજ જોડણીકોર્ કે નાનો કોર્ અથવા ર્ુર્રાતી
લેયક્સકોનનું સ્પેલચેકર અથવા યવર્ાલભાઈ મોણપરાનું સરસ
સ્પેલચેકર ઉપિોર્માં લઈ ર્કાિ છે .
 આ અંકમાં આવેલા માઇક્રોરફક્ર્ન પ્રયતભાવો ભરુચ ખાતે સર્જ ન
અને કે.ર્ે .ચોક્સી લાઈબ્રેરી દ્વારા આિોજીત માઇક્રોરફક્ર્ન
યર્યબરમાંથી લેવામાં આવ્િા છે .
 વાચકયમત્રો

જીજ્ઞેર્ અધ્િારૂ,
એ-૪૬, સાંઈનર્ર સોસાિટી,
ખોડીિાર નર્ર પાછળ, ન્િૂ વી આઈ પી રોડ,
વડોદરા ૨૨, ફોન - ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮

પોતાના

પ્રયતભાવો

અમારા

ઈ-મેલ

સરનામે

Sarjanmfc@gmail.com મોકલી ર્કે છે . નોંધપાત્ર પ્રયતભાવો
સામયિકમાં પ્રયસદ્ધ કરવામાં આવર્ે.
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અર્પણ

शभ
ु ं करोतु कल्याणमारोग्यं धनसंपदा। शत्रब
ु द्
ु धधविनाशाय दीपज्योततननमोऽस्तुते॥
दीपज्योततिः परब्रह्म दीपज्योततर्ननादन निः। दीपो हरतु मे पापं दीपज्योततननमोऽस्तत
ु े॥
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તંત્રીલેખ : 'સર્જન'નો બીજો દિપોત્સવી અંક - જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ
सुमन्त्रत्रते सुविक्रारते सुकृते सुविचाररते ।
ससध्यर्यर्ान महाबाहो दै िं चात्र प्रदक्षिणम ् ।।
- आरण्यकपिनम ्, महाभारत

'સર્જ ન' ગ્રૂપ આર્ે તેના અયસ્તત્વના બીજા રદપોત્સવીને આંર્ણે આવીને ઉભુ છે ત્િારે માઇક્રોરફક્ર્નના કારણે
એકબીજા સાથે જોડાિેલા અને આર્ે અંર્ત ઉપલયબ્ધઓ, આર્ા - યનરાર્ા, મંતવ્િો અને યવચારોને અયભવ્િક્ત
કરતા, એકબીજાના મતને પૂરેપૂરું સન્માન આપતા અને તંદુરસ્ત ચચાજ કરતા યમત્રોનો મેળાવડો બની રહ્યો છે એ
વાતનો અયતર્િ આનંદ છે . દર અઠવાડીિે આવતી નવી થીમ, નવા પ્રોમ્પ્ટ, સમિાંતરે થતા મેળાવડા અને એક પછી
એક ઉપલયબ્ધઓની સફરમાં સતત સર્જ નાત્મક અયભર્મ રાખી, યવવાદોથી દૂર રહી, એકબીજાને સુધારતા, મઠારતા
રહીને લેખનરત રહે તા યમત્રો દોઢ વષજ પહે લા એકબીજાનું નામ પણ ભાગ્િે ર્ જાણતા હતા એ કોણ માની ર્કે?
સારહત્િનો એક તદ્દન નવો પ્રકાર આટલા બધા સારહત્િ યસવાિના ક્ષેત્રોમાં વ્િવસાિરત લોકોને વોટ્સએપ ર્ે વા
આર્ના ટેકલોનોજીના આયર્વાજદે સર્જ નનો અનેરો અવસર આપે છે .
સારહત્િ સતત ઝરણાથી નદી અને એમાંથી સાર્ર તરફના પ્રવાસનું પ્રતીક છે . સારહત્િના અનેક સ્વરૂપો આખરે તો
એ સર્જ નાત્મકતાના સાર્રમાં ર્ સવેને દોરી જાિ છે . જીવનના ક્િારેક ખૂબ યવર્ાળ અને ક્િારેક અયતર્િ ઉંડા એવા
અથજ તરફનો સારહત્િના માધ્િમે થતો પ્રવાસ આખરે ર્બ્દબ્રહ્મને પામવાનો ર્ પ્રિાસ છે . સારહત્િ જીવનની વૈતરણીને
પસાર કરવાનો માર્જ છે , 'સર્જ ન'નો સારહત્િના અનેકયવધ સ્વરૂપોની ર્ે મ, નદીમાં મળતા ઝરાઓની માફક
માઇક્રોરફક્ર્નના માધ્િમે, ર્બ્દબ્રહ્મ સુધી પહોંચવાનો માર્જ ર્ોધતા મુસાફર ર્ે વો પ્રવાસ છે . અનેક સહિાત્રીઓના
ઉત્સાહ, પ્રેરણા અને સ્નેહ પ્રવાસને વધુ આનંદદાિક અને સંતોષપ્રદ બનાવે છે , પણ અહીં મજા સફરની છે .
સર્જ નના પહે લા પ્રોમ્પ્ટ, 'પણ ભયવષ્િ જોઈને ર્ું ફાિદો? એ તને મળર્ે એની ખાત્રી છે ?'થી ર્રૂ થિેલી
માઇક્રોરફક્ર્ન િાત્રાના આર્ે દોઢ વષજના પડાવે, ભયવષ્િ જોિાનો ફાિદો ર્રુર થિો છે , બધા યમત્રોને વત્તે ઓછો
અંર્ે માઇક્રોરફક્ર્ન મળી છે . પ્રોમ્પ્ટ કે થીમ અપાિા પછીનો સમિ યવચારબીર્નો, એની અનેક ર્ક્િતાઓને
ર્ોધવાનો, સમર્વાનો સમિ હોિ છે , ર્બ્દર્ભજના અંધકારમાંથી પ્રર્ટતો એ યવચાર એક તદ્દન નવા ઉજાજસચ
ં ાર, એક
તદ્દન નવી રચનાના પ્રાર્ટ્યની ક્ષણ આપે છે . સામાયર્ક યનસ્બતની વાત હોિ કે તદ્દન કાલ્પયનક યવશ્વની સફર હોિ,
ભિાનક રસનો રું વાડા ઉભા કરી દેતો અનુભવ હોિ કે હાસ્િરસનો તદ્દન હળવો અથજસભર અનુભવ હોિ,
માઇક્રોરફક્ર્ન નવરસના દરેક પ્રકારને સ્પર્ે છે , સ્પર્ી ર્કે એવા પ્રિત્ન થાિ છે અને એનું યનખાલસ અને સ્પષ્ટ
યવવેચન થાિ છે . સર્જ કને જો િોગ્િ લાર્ે તો એ ર્રૂરી ફેરફાર કરીને માઇક્રોરફક્ર્નને મઠારે છે અને અંતે એ ગ્રૂપના
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ભંડારમાં પ્રકાર્ન માટે તૈિાર રહે છે . સર્જ નની કાિજપદ્ધયતનો કદાચ સૌથી મોટો ફાિદો એ છે કે અહીં રચનાની
વ્િયક્તકેન્રી નહીં પણ ર્ુણવત્તાકેન્રી પસંદર્ી હોિ છે .
'સર્જ ન' એકબીજાથી તદ્દન અજાણ્િા લોકોનો સમૂહ હતો, હવે અનેક મુલાકાતો, મેળાવડા તથા અંર્ત સંપકજને લીધે
બધા એકબીજાથી ઠીકઠીક પરરયચત થિા છે , પણ તે છતાંિ મતભેદો તો છે ર્. કુટબ
ુ ં માં બધા સભ્િોના મત પણ જો
એક ન થતા હોિ તો આ તો સર્જ કોનો સમૂહ. પણ મતભેદ ઉછરીને મનભેદ ન થઈ જાિ એનું ધ્િાન રાખવાનો પ્રિત્ન
અમે બહુધા કિો છે . સર્જ નની યનિયમતતા સાથે કદમતાલ ન યમલાવી ર્કનાર કે અન્િ વોટ્સએપ ગ્રૂપની ર્ે મ ફક્ત
આતુરતા સંતોષવા અહીં જોડાતા યમત્રોને યનરાર્ા ર્ હાથ લાર્ે છે , કારણકે 'સર્જ ન' પોતાના યનિમોમાં પ્રથમ
રદવસથી ર્ સ્પષ્ટ છે . છતાંિ પહે લા રદવસથી જોડાિેલા અને આર્ સુધી સભ્િ એવા અનેક યમત્રો અહીં સતત સાથ
આપે છે , અંર્ત મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ સર્જ નને અને પોતાની સર્જ નાત્મકતાને વળર્ી રહે નારા આવા યમત્રો ર્
સર્જ નના પાિાની ઈંટ છે . આ પાિો મર્બૂત છે , અને એની ઉપર ઉભી થઈ રહે લી ઈમારત પણ એટલી ર્ મર્બૂત
થઈ રહી છે એ વાતનો ર્ાહે દી 'સર્જ ન'નો આ નવમો અંક પૂરે છે . ર્ત વષજમાં સર્જ ને ઘણં મેળવ્િું છે , ઘણં ર્ુમાવ્િું છે ,
ઘણં ર્ીખિું છે અને ઘણં 'અન્લનજ' પણ કિુું છે . સફરની, તેના દરેક પડાવની, દરેક માઈલસ્ટૉનની મજા અમે લઈએ
છીએ. તણાવગ્રસ્ત વ્િવસાયિક જીવનમાં સર્જ ન મારા ર્ે વા અનેક યમત્રો માટે 'હાર્'નો ઓટલો બનીને ઉભું છે , અને
અન્િ કોઈ ઉપલયબ્ધ ધ્િાને ન લઈએ તો આ એક કારણ પણ સર્જ નના સાતત્િસભર પ્રવાસમાં જોડાવા માટે પૂરતું છે .
ર્ત વષે સર્જ ન અનેક યપ્રન્ટ સામયિકોમાં તેના સર્જ નોના માધ્િમે ચમક્િુ,ં ર્ુર્રાત યલટરેચર ફેયસ્ટવલમાં
માઇક્રોરફક્ર્ન વકજર્ૉપ અને ખુલ્લા મંચ પર માઇક્રોરફક્ર્નની ચચાજ ર્ે વા બબ્બે કાિજક્રમોમાં ભાર્ લેવાનો અવસર
મળ્યો, અમદાવાદ બુકફેરમાં સર્જ નના પ્રથમ પુસ્તક 'માઈક્રોસર્જ ન ૧'નું લોકાપજણ શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ, શ્રી
રાઘવજીભાઈ માઘડ અને શ્રી રર્નીકુમાર પંડ્યાના આયર્વાજદ સાથે મરહપતરામ રૂપરામ આશ્રમની બાળાઓના હસ્તે
યવમોચન થિુ.ં વષજમાં લર્ભર્ દરેક મહીને સર્જ નયમત્રોના અનેકયવધ ર્હે રોમાં મેળાવડા થિા, ભરૂચમાં સૌપ્રથમ
વખત ફક્ત માઇક્રોરફક્ર્નની યર્યબર કરી. સ્નેહ, સર્જ નાત્મકતા અને ખુલ્લા હ્રદિે પોતાની રચનાને માટે યવવેચન
સ્વીકારતા યમત્રો સાથે આટલા સુંદર કાિજક્રમો કરવા મળ્યા એથી વધુ ઈશ્વર પાસે ર્ું માંર્વું? સર્જ નના સવે સ્નેહાળ
યમત્રો, સતત પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપતા ર્ુભેચ્છક વડીલ સારહત્િકારો, પ્રશ્નો અને યનતનવા યવચારોને સતત સહન
કરતા અને ઉત્તર આપતા અનેક અંગ્રેજી માઇક્રોરફક્ર્ન લેખકો, સતત પડખે ઉભા રહે નાર િુવા લેખક યમત્રો આર્ના આ રદપોત્સવીના પ્રસંર્ે સવેનો નતમસ્તક આભાર માનવાની આ તક ઝડપી લઉં છુ ં . ઈયતહાસમાં 'સર્જ ન'નું
નામ લખાિ કે ન લખાિ, આપના વાત્સલ્િ અને ઉષ્માસભર પ્રયતભાવો અમારા હૈ િામાં સ્વણાજક્ષરે અંરકત રહે ર્ે ર્!
પ્રસ્તુત અંકથી સર્જ ન સામયિકના માળખામાં થોડો ફેરફાર કરીએ છીએ. હવેથી માઇક્રોરફક્ર્નની સાથે સાથે અમારી
એ અંર્ેની સમર્ણ, યવચારો, સંદભોમાંથી કાઢેલા તારણો, માઇક્રોરફક્ર્ન સ્વરૂપની વાતાજના અન્િ સ્વરૂપો સાથે
સરખામણી અને તેમની સમાનતા તથા ભેદ વર્ેરે પણ યવર્તે મૂકવાનો અને એ અંર્ે ચચાજ ર્રૂ કરવાનો પ્રિત્ન થર્ે.
પ્રસ્તુત અંકમાં જાણીતા ર્ુર્રાતી રફલ્મકાર રદગ્દર્જક શ્રી અયભષેક ર્ૈ નની મુલાકાત પ્રસ્તુત કરી છે ર્ે માં અમે તેમના
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માઇક્રોરફક્ર્ન તથા ર્ૉટજરફલ્મ અંર્ન
ે ા યવચારો જાણવાઓ પ્રિત્ન કિો છે . સર્જ નના ર્ યમત્રોની માઇક્રોરફક્ર્ન
અંર્ેની સમર્ણ યવર્ેના યવવેચનાત્મક લેખ, મારો તથા શ્રી નીલમબેન દોર્ીનો માઇક્રોરફક્ર્ન અને લઘુકથા વચ્ચેની
સમાનતા તથા તફાવતને ર્ોધવાના િત્નરૂપ લેખ તથા કેટલીક જાણીતી અંગ્રેજી માઇક્રોરફક્ર્નના સર્જ ન યમત્રોએ
કરાવેલા અનુવાદ-આસ્વાદ પણ મૂક્િા છે . આર્ામી અંકોમાં પણ પ્રસ્તુત થતી સામગ્રીને વધુ સાતત્િપૂણજ અને
યવવેચનાત્મક બનાવવાનો સભાન પ્રિત્ન રહે ર્ે. વાચકોની અનેક માઇક્રોરફક્ર્ન પણ સામયિક માટે મળે છે , પણ ઘણી
વખત એ માઇક્રોરફક્ર્ન તો દૂર, વાતાજ પણ નથી હોતી. તેમને યવનંયત કે સર્જ નના અંકોમાં પ્રસ્તુત માઇક્રોરફક્ર્ન
યવર્ેના લેખ વાંચ,ે અને લેખનને એ માળખામાં વધુ ચોકસાઈપૂવજક અને સ્વરૂપર્ત યવર્ેષતાઓ સહ પ્રસ્તુત કરે.
'સર્જ ન'નો ભયવષ્િનો રાહ પણ સ્પષ્ટપણે અમારા માનસમાં અંરકત છે . 'માઇક્રોસર્જ ન-૧'ની ૩૦૦ પ્રત છપાવી હતી,
ર્ે તરત ર્ પૂરી થઈ ર્ઈ. ત્િારબાદ અનેકોને મોકલવાની હોવા છતાં અને અનેક યમત્રોની ખરીદવાની ઈચ્છા છતાં એ
પુનઃમુરણમાં અમારી અક્ષમતાને લઈને ઉપલબ્ધ નહોતી, હવે એ પૂરતી પ્રત સાથે ઉપલબ્ધ છે અને રદવાળી પછી
લર્ભર્ બધા ર્ નોંધપાત્ર બુકસ્ટોસજ અને ઓનલાઈન વેચાણકેન્રો પર મળતી થઈ ર્ર્ે. 'માઈક્રોસર્જ ન-૨'નું કામ
પૂરજોર્માં ચાલી રહ્યું છે અને જાન્િુઆરીની આસપાસ તેને પણ પ્રકાયર્ત કરી માઇક્રોરફક્ર્નના ચાહકો સુધી
પહોંચાડવાનો અમારો ધ્િેિ છે . આ ઉપરાંત ફક્ત માઇક્રોરફક્ર્નની એક સારહત્િ સ્વરૂપ તરીકેની વાત કહે તી, તેને
વાતાજના અન્િ સ્વરુપો સાથે સમાનતા અને ભેદ સ્પષ્ટ કરતી એક પુયસ્તકા પ્રકાયર્ત કરવાનું ધ્િેિ છે . સર્જ નયમત્રો આ
માટે સતત અનેકયવધ અંગ્રેજી તથા ર્ુર્રાતી પુસ્તકો, પેપસજ અને યથયસસનો અભ્િાસ કરી રહ્યાં છે , પણ એ માટે અમે
કોઈ સમિરેખા નક્કી કરી ર્ક્િા નથી. આ ઉપરાંત અનેકયવધ રીતે 'સર્જ ન' અહીં લખાિેલી માઇક્રોરફક્ર્નના
પ્રકાર્ન, પ્રસારણ માટે અત્િારે પ્રિત્નર્ીલ છે . આવનારા થોડાક ર્ રદવસોમાં આ પ્રિત્નોના પરરણામ સૌની સમક્ષ
આવર્ે. યપ્રન્ટ માધ્િમોમાં તો સર્જ ન સતત ચમકી રહ્યું છે ર્, એ યસવાિ પણ અન્િ માધ્િમોમાં એ આવવાની તૈિારી
કરી રહ્યું છે . આર્ળ ઈશ્વરેચ્છા બયલિસી..
૨૦૧૦માં મેં અને ડૉ. હારદજક િાયજ્ઞકે માઇક્રોરફક્ર્ન સમર્વા અને સર્જ વાનો ર્ે પ્રવાસ આરંભ્િો હતો એ માર્ે હવે
આખો કાફલો ચાલી નીકળ્યો છે . કાલે કદાચ અમે હોઈએ કે ન હોઈએ, આ પ્રવાસ તો સતત ચાલતો ર્ રહે વાનો એ
ચોક્કસ. 'સર્જ ન'ના એકેએક સાથીઓ પોતે આ સફર ખેડવા અને માર્જ પ્રર્સ્ત કરવા સક્ષમ છે , તેઓ અમારા
મોહતાર્ નથી. સારહત્િના આ સ્વરૂપનો કેડી ર્ે વો સાંકડો અને કાંટાળો રસ્તો આર્ળ ર્તાં રાર્માર્જ બનર્ે ર્,
સફરમાંથી ભટકતા ઘણાંિની ભ્રામક માન્િતાઓ તૂટર્ે અને તેમને પણ ફક્ત મંયઝલને પામવાને બદલે સફરની મજા
લેવાનું મન થર્ે. ઈશ્વર સતત સવેને સર્જ નરત રાખે, જ્ઞાનનો પ્રકાર્ સદાિ તેમની આસપાસ ફેલાતો રહે એ ર્
પ્રાથજના.
રદવાળી એટલે ઉત્સાહનો અને ઉત્સવનો સમિ, સરસ્વતી, લક્ષ્મી અને પ્રકાર્ના પૂર્નનું પવજ. દીપપૂર્નને આપણે ત્િાં
પ્રકાર્ના અંધકાર પરના યવર્િના પવજ તરીકે, સત્િના અસત્િ પરના યવર્િ તરીકે ઉર્વાિ છે . તમસો મા
જ્િોયતર્જમિની આપણી સંસ્કૃયત મનના અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરી જ્ઞાનનો અને સમર્ણનો પ્રકાર્ ફેલાિ એ
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માટેની પ્રાથજના કરે છે . નૈયતક અને આધ્િાયત્મક જ્ઞાનની લક્ષ્મી આપણા જીવનને સતત સમૃદ્ધ રાખે એવી ઈશ્વરના
શ્રીચરણોમાં પ્રાથજના સાથે સૌને રદપોત્સવીનો આ ઉત્સવ ખૂબ મુબારક અને નવા વષજના સાલ મુબારક..
स्याधारस्तपस्तैलं दयािततन: िमासशखा।
अंधकारे प्रिेष्टव्ये दीपो य्नेन िायनताम ्॥

(જ્િારે ર્ાઢ અંધકાર હોિ, તોફાની પવન ફૂંકાઈ રહ્યો હોિ ત્િારે આપણે સત્િનો દીવો પ્રર્ટાવીએ, તેમાં તપનું તેલ
હોિ, દિાની વાટ હોિ અને ક્ષમાનું તેર્ હોિ, સમાર્માં ફેલાિેલા અંધકારને નષ્ટ કરવા આવા ર્ દીપ પ્રર્ટાવવાની
ર્રૂર છે .)
- જીજ્ઞેર્ અધ્િારૂ

૧. ફાનસ – ભારતીબેન ગોદિલ
ઘરડિાળનો કાંટો ચાર પર પહોંચતાની સાથે ર્ મોહનલાલ ઊઠ્યા. રાત્રે ર્ તૈિાર કરી રાખેલ ફાનસ હાથમાં લીધું ને
નીકળી પડ્યા.
વષોથી પોતાના હાથે ર્ ખોલ-બંધ કરેલ ફાટક ર્ે હવે ઓટોમેરટક થિેલ હતું તેના પર હાથ મૂક્િો. ટરને આવી
ે લિ-તાલ, ર્ંધ-સુર્ંધ, ભીડ-ખાલીપો કંઈ કેટલુંિ શ્વાસમાં ભરી લીધું. ટરને પસાર થઈ ર્ઈ. ને તે એકલા
પહોંચી. ટરનનો
ઘડીક ઊભા રહ્યા. કોઈ ચહલપહલ ન ર્ણાતા ચાલતા થિા.
ઘરમાં વાતચીત થઈ રહી હતી. વરસાદના રદવસો આવી રહ્યા છે . બાપુજી રોર્ આમ કહ્યા વર્ર નીકળી ર્ર્ે તો?
બસ- પછી તો એક મર્બૂત દરવાજો મૂકાઈ ર્િો ને રાત્રે તેને તાળુ.ં એક રદવસ, બીજો રદવસ ને ત્રીજો રદવસ.
મોહનલાલ ઊઠે...હાથમાં ફાનસ લે ને દરવાજા સુધી જાિ. યનરાર્ થઈ પાછા સૂઈ જાિ..બંધ દરવાજો ને બંધ ફાટક
તેને માટે આકરા બંધન સમાન!
ચોથે રદવસે એ બધાં બંધન તોડી લાંબી સફરે નીકળી ર્ ર્િા.
પરરવારર્નોને યખસ્સામાંથી એક ફોટો ને દીકરાને સંબોધીને લખેલી યચઠ્ઠી મળ્યા.
ે થી તું એકલો ઊતરી ર્િેલો. મને થાિ કે કદાચ કોઈ ર્ોધતું આવે એ ફાટકે.
'બેટા! વીસ વરસ પહે લા આવેલી ટરનમાં
એટલે...'
હજી પેલું ફાનસ રોર્ ફાટકે જાિ છે ...પણ ઉપાડનારા હાથ મોહનલાલના નથી!
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૨. આબરુ – ધવલ સોની
સરપંચ ભવાનીયસંહે મૂછે તાવ દીધો એ જોઈને અમરયસંહ આછે રું મલકી ઉઠ્યો.
ર્ામના ચોરે શ્િામલી પથ્થરોના ઢર્લા વચ્ચે છે લ્લા શ્વાસ ર્ણી રહી હતી. મધ્િપ્રદેર્ના આ અંતરરિાળ ર્ામના
આરદવાસી લોકોને મન માણસના જીવ કરતાં ર્ામની આબરૂનું વધારે મહત્વ હતુ.ં
પૂવજજોના ર્માનાથી દુશ્મન રહે લા પડોર્ી ર્ામના અર્ોક સાથે શ્િામલીની પ્રેમની બાતમી મળતાં અડધીરાતે આખું
ર્ામ ભડકે બળ્યું હતુ.ં
અમરયસંહે અર્ોકનું મૃત ર્રીર ફેંક્િુ અને ર્ામલોકો શ્િામલી પર પથ્થરો લઈ તૂટી વળ્યા, બસ એ ર્ રીતે ર્ે મ
થોડીવાર પહે લા...
ર્ામવાસીઓ પર ફરી રહે લી શ્િામલીની આંખમાં પીડાએ છે લ્લી હાર્રી આપી અને અમરયસંહનું અકળ યસ્મત વધુ
રહસ્િમિ બનતું ર્િુ.ં

૩. સસનજર કી રાતેં – ગોપાલ ખેતાણી
ઇ.સ. ૨૦૬૫ની સવોત્તમ ઈરાકી આત્મકથાનક ‘યસનર્ર કી રાતેં’માં સમીરા ધ્િાનમગ્ન બની ર્ઈ હતી.
“બેટા સમીરા, ર્મી લે દીકરા!” ધ્રુર્તા અવાર્ે કહ્યુ.ં
“સમીરા, ર્ું થિું છે ? બે રદવસથી તું ખાતી નથી, જો નાનીમા પણ યચંતા કરે છે .”
યવચારે ચડેલી સમીરા બોલી, “આ ખરેખર સાચું છે ? આધુયનક ર્માનામાં આવી ઘટના? નાનીમા, મોમ, યસનર્રમાં
આટલી ક્રુર ઘટનાઓ ઘટી, એક સ્ત્રી સાત વાર વેચાઈ અને તેના પર..” આંસુ ધસી આવતાં અવાર્ રું ધાઈ ર્િો.
ટેબલ પર ભેંકાર ર્ાંતી પીરસાઈ. ધ્રુર્તો અવાર્ ફરી ધ્રુજ્િો, “ત્રણ રદવસથી ભૂખી માને એના એક વષજના બાળકનું
માંસ પીરસાિું હતુ.ં અને પેલી િઝીદ સ્ત્રી પર સાડત્રીસ વખત..”
સમીરા હે બતાઈ ર્ઈ, ”આટલું ભિાનક?”
“ભિાનક? આ બધાંથી પણ ભિાનક હતી અમારી હિાતી. લાયલર્નું પયવત્ર સરોવર કૃપા રાખે!” ટેબલ પર એક
મેડલ રાખી ધ્રુર્તો અવાર્ ઉભો થિો. મેડલ પર અંરકત હતુ,ં “યસનર્ર કી રાતેં, િઝીદ નૂર મોહમ્પમદ!”
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૪. ઓઢણી – સમત્તલ પટે લ
એનો ચહે રો જાણે ફૂલ ર્ુલાબી. દાદર ઊતરતાં એના પર્ની લિબદ્ધ થાપો જાણે સંર્ીતની સૂરાવલી રેલાવતી હતી.
એને જોતા ર્ મોરહતને પ્રથમ નર્રવાળો પ્રેમ થઈ ર્િો. એની ઝાંખા ર્ુલાબી રંર્ની લહે રાતી ઓઢણી મોરહતની
ઘરડિાળની કડીમાં ભેરવાઈ ર્ઈ. ર્ળા પાસે હલકો ઝાટકો અનુભવતા એ અટકી. ધીમેથી પાછળ ફરીને જોિું.
મોરહતની આંખમાં આંખ પરોવી એણે હાથ પકડ્યો. ધીમાં ધીમાં મંદ પવનમાં લહે રાતાં કેર્ અને મીઠા સંર્ીત સાથે
બંને એકબીજાને અયવરત જોતા ર્ રહ્યાં... ક્િાંિ સુધી..
“મમ્પમી, આ લોકો ક્િારના એકબીજાને કેમ જોિા કરે છે ? એ લોકો ર્ું કરે છે ?”
“ખબર નરહ બેટા, મારી ઓઢણી તો ક્િારેિ નથી ભેરવાઈ.” કહી મેં ચેનલ બદલી નાખી.

૫. મક્ુ તત જ સાચી ભક્તત – ડૉ. સનલય પંડયા

“મુલાિમ પણ ર્ંદા પારટિાંથી પાટીર્ન પાડીને બનાવેલી ચાર ઓરડીઓ. આખો રદવસ દુર્ુંધ અને આ યવયચત્ર
પ્રવાહીનાં હડસેલાં! ર્ું આમાં ર્ આપણે આખી જીંદર્ી સડવું પડર્ે મોટા ભાઈ?"
"બહાર કંઈક ખળભળાટ થતો લાર્ે છે . ચાલ નાનકા, તારી ભાભીનો હાથ પકડર્ે ." ત્રણે ર્ણા અંધારી ઓરડીઓ
અને બે - ત્રણ ર્ટરની પાઇપ લાઇન ર્ે વી ભૂંર્ળીઓ વટાવીને દોડ્યા! ખરેખર કંઈક ચીરાવાનો અવાર્ આવતો હતો.
ત્રણેનાં ચહે રા પર એક યસ્મત ફરક્િુ.ં આ વખતે તો અહીંથી ભાર્ી છુ ટવામાં સફળતા મળર્ે ર્, એ યવશ્વાસ સાથે
ત્રણે આર્ળ વધ્િા.
હા, એ મુખિ રદવાલ ચીરાઈ રહી હતી. ધીમે ધીમે ફાટ મોટી થઈ રહી હતી. પોતાની મુયક્તની ચાડી ખાતો સૂિજપ્રકાર્
પણ આ અંધારરિા ખૂણાઓને પ્રકાર્ી રહ્યો હતો! ત્રણે ર્ણાં ખૂલ્લી થિેલી ફાટની નજીક પહોંચ્િા. કૂદવાની તૈિારીમાં
ર્ હતાં કે અચાનક એક યવકરાળ પંજાનાં આંર્ળાઓએ નવી ર્ ખૂલેલી ફાટને ઢાંકી દીધી!
ત્રણે માત્ર એક નાનકડી યતરાડમાંથી બહાર નર્ર ર્ કરી ર્ક્િા. બહાર આર્ે પણ એક ભક્ત ઊભો હતો, ર્ે આ
સાધુએ ચીરેલી છાતીમાં રામ-લક્ષ્મણ-સીતાનાં દર્જન કરવા મથી રહ્યો હતો! પણ આ ભક્તની આંખોમાં તરત કંઈક
ચમકારો થિો. કદાચ તેણે છાતીમાં કેદ પ્રભુની આર્ળ ર્ડાિેલાં સાધુનાં હાથરૂપી ર્ે લનાં સયળિા પણ જોઈ લીધા
હતાં! છાતી ફરી બંધ થઈ ર્ઈ. બાર્ુ નાં ઝાડ પર અધીરું બનેલું એક વાંદરું પણ યનરાર્ા સાથે બીજી તકની રાહ જોવા
લાગ્િું!
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ુ ાિ - આસ્વાિ – મીનાક્ષી વખાદરયા, સંકેત વમાા
કાફ્કાની ફેબલનો અનવ
એક નાનકડી ફેબલ ~ ફ્ાંઝ કાફકા
"ઓહ..." ઉંદર બોલી ઊઠ્યો, "રદવસે રદવસે દુયનિા નાની થવા લાર્ી છે . અર્ાઉ તો
એવી યવર્ાળ હતી કે હં ુ ભિભીત થઈ દોડ્યા કરતો ત્િારે માંડ દૂરથી ડાબે ર્મણે
દીવાલોના દર્જન થતા અને ખુર્ થતો, હાર્...
દૂર રહે તી દીવાલો હવે ઝડપથી નજીક આવી ર્ઈ, રસ્તો સાંકડો થઈ ર્િો ને મને થિું કે
હવે મારો અંત આવી ર્િો છે . એ તરફ દોડતો રહીર્ તો છટકામાં ફસાઈ ર્ઈર્.
"તારે દોડવાની રદર્ા બદલવાની ર્રૂર છે ..." યબલાડી બોલી અને એને ખાઈ ર્ઈ.
આસ્વાિ:

-

વાતાજનું નામ છે : એક નાનકડી ફેબલ. ફેબલ એટલે પ્રાણીકથા, બોધકથા. વાતાજ ર્રૂ થાિ છે એક ઉંદરના સંવાદથી.
યનરાર્ાર્નક ઉદર્ાર સાથે ઉંદર કહે છે કે દુયનિા રદવસે ને રદવસે નાની થતી જાિ છે . ભૂતકાળને િાદ કરતાં એ કહે
છે કે પહે લાં તો દુયનિા ખૂબ યવર્ાળ હતી; નાની થતી ર્તી દુયનિામાં, બંને બાર્ુ થી ધસી આવતી દીવાલો વચ્ચે થઈને
દોડતો એ છે લ્લા સાંકડા ઓરડામાં આવી પહોંચ્િો છે . એ ઓરડો ‘છે લ્લો ઓરડો’ એટલે છે કે હવે ઉંદર પાસે દોડવા
માટે ખૂણામાં પડેલું છટકુ ં ર્ બાકી રહ્યું છે અને મોત સામે દેખાઈ રહ્યું છે . આવી પરરયસ્થયતમાં ફસાિેલ ઉંદર જાણે
કોઈ વેન્ટર્ પોઈન્ટથી પોતાની આખી યર્ં દર્ી જોઈ રહ્યો છે .
અહીં આખી વાતાજમાં એક એવો યવચાર ઊભરે છે કે ઉંદર જાણે ખુલ્લી દુયનિાથી સાંકડી થતી ર્તી, અંધારી દુયનિા
તરફ ર્તો હોિ. પ્રકાર્થી અંધકાર તરફ, જ્ઞાનથી અજ્ઞાન તરફ ર્તો હોિ. એ ખુલ્લાપણાનો ડર અને બંધ ચોકઠાંની
સલામત દુયનિા- એનો કમ્પફટજ ઝોન, ર્ે માં એ રહે વા ટેવાિેલો છે એ એને અંતની અંધારી દુયનિા તરફ લઈ જાિ છે .
બીજી રીતે જોઈએ તો દુયનિાની યવર્ાળતાનો એને ડર લાર્ે છે . આ ડર કિો છે ? ર્રા યવચારો, તમને જો અર્ાધ
સમુરની વચ્ચોવચ ફેંકી દેવામાં આવે તો? અને ક્િાંિથી કોઈ રદર્ા ન કળી ર્કાિ ત્િારે? કોઈ છે ડો ન મળે, ર્મીન
ન દેખાિ ત્િારે? ત્િારે ડર લાર્ે છે ! આપણં રદમાર્ આવી અર્ાધતા, આવી અનંતતા સાથે કામ પાડી ર્કતું નથી.
ઇયન્ફયનટી આપણને અનસેટલ કરી મૂક ે છે . એ કલ્પના બુયદ્ધના ચોકઠાની બહાર નીકળી જાિ છે કદાચ એ સમજાતી
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નથી અથવા સમર્વી અઘરી પડે છે . અને ર્ે સમજાિ નહીં એનો આપણને ડર લાર્ે છે . અયનયિતતાનો, અજાણ્િાનો
ડર! મધદરરિે ફસાિેલો આવો માણસ ર્ે મ રકનારો મળવાની આર્ામાં તરવા માંડ ે એમ અહીં ઉંદર દોડવા માંડ ે છે .
એના દોડવા પાછળ એક ર્ ચીર્ કામ કરે છે : હોપ, આર્ા. અને કેટલુંિ દોડ્યા પછી, દૂર દૂર પોતાની ડાબે અને
ર્મણે એને દીવાલો દેખાિ છે , રકનારો દેખાિ છે અને એ ખુર્ થઈ જાિ છે . એને હાર્ થાિ છે . પણ પછી?
ભૂતકાળને િાદ કરીને પછી ઉંદર વતજમાનમાં આવીને કહે છે કે એ દીવાલો, ર્ે ના વચ્ચે એ દોડી રહ્યો છે , એ તો ખૂબ
ઝડપથી એકબીજાની નજીક આવી રહી છે ! ર્ે દીવાલો જોઈને એ ખુર્ થિો હતો એ દીવાલો ર્ ક્િાંક હવે એને
ભીંસી દેર્!ે એટલે એ અટક્િા વર્ર દોડ્યા ર્ કરે છે . કારણ? એ ર્ આર્ા! ઉમ્પમીદ પે દુયનિા કાિમ હૈ . દોડીને
કદાચ ક્િાંક પહોંચી ર્વાર્ે. થોભો તો મોત છે ! પણ આમ દોડતા દોડતા એ હવે છે લ્લા ઓરડામાં પહોંચી ર્િો છે .
દીવાલો હર્ુ પણ નજીક આવી રહી છે અને નજીક આવતી ર્તી દીવાલો એને છટકા તરફ દોડાવી રહી છે . કાફકાની
ઘણી વાતાજઓમાં આવી પરરયસ્થયત જોવા મળે છે , ર્ે માં પાત્રો આવા ર્ કોઈ ફોસજ દ્વારા કચડાતા ર્તા હોિ! પોતે ર્ે
પરરયસ્થયતમાં હોિ એના પર પાત્રોનું કોઈ યનિંત્રણ ન હોિ. અને આ બધું કોઈ અકળ સંજોર્ોમાં, કોઈ યબહામણા
સ્વ્ન ર્ે વા વાતાવરણમાં ઘટે ર્તું હોિ! આવી બધી પરરયસ્થયતઓ માટે ઇંગ્લીર્માં કાફકાના નામ પરથી એક
યવર્ેષણ પણ બન્િું છે : Kafkaesque. આવી ર્ પરરયસ્થયતમાં ફસાિેલો ઉંદર ખૂણામાં પડેલા છટકા તરફ દોડતા
યવચારમાં પડી જાિ છે . ત્િાં ર્ પાછળથી યબલાડીનો અવાર્ આવે છે કે તારે ફક્ત તારી દોડવાની રદર્ા ર્
બદલવાની છે . યબલાડી અહીં જાણે ઉંદરને કહે છે , કે એની પાસે દોડવા માટે બે રદર્ાઓ છે : એક છટકા તરફ અને
એક પોતાના (યબલાડી) તરફ. યબલાડીની રદર્ા તરફ દોડવા પ્રેરાિેલા ઉંદરને યબલાડી ખાઈ જાિ છે અને ઉંદર
પરરણામ જાણતો હોવા છતાંિ કાળનો કોયળિો બની જાિ છે . આ વાત દ્વારા વાતાજમાં એક હાસ્િનું તત્વ પણ ઉમેરાિ
છે . ઉંદરની યર્જીયવષા સામે યબલાડીની હાર્રી એક સરપ્રાઈઝ છે , અયનયિતતા છે . ઉંદરનું મૃત્િુ એણે પોતે યવચાિુું
એના કરતાં તદ્દન અલર્ રીતે થાિ છે , છટકા દ્વારા નહીં પણ યબલાડી દ્વારા! ઉંદર પાસે બે રદર્ામાંથી કોઈ એક, કૂવો
કે ખાઈ, પસંદ કરવાની છૂ ટ છે : ફ્ીડમ ઑફ ચોઈસ. પણ ર્ું એ ફ્ીડમનું કંઈ મહત્વ છે ? કારણ કે એને એવી કોઈ
પસંદર્ી કરવા મળે એ પહે લાં તો એ મોતનો કોયળિો બની જાિ છે ! ઉંદરને એક એવું મોત મળે છે ર્ે ના યવર્ે એણે
યવચાિુું પણ નથી, મોતથી એ ડિો નથી! એની યર્ં દર્ી પૂવજયનધાજરીત છે . મરવુ,ં અરે કઈ રીતે મરવું એ પણ નક્કી છે !
ઉંદરનું એના પર કોઈ યનિંત્રણ નથી! ર્ું દરેક જીવની યર્ં દર્ી પણ આ ઉંદર ર્ે વી છે ? એક પપેટ ર્ૉ ર્ે વી? પોતાને
ભાર્ે આવેલું પાત્ર ભર્વી બસ અયનયિત ભયવષ્િને તાબે થઈ ર્વાનુ?ં યનિયતની સામે ર્ું માણસ બસ એક પામર
જીવ છે ? આપણી યર્ં દર્ી અને મોતનું યચત્ર પહે લેથી ર્ નક્કી છે ? ર્ું આપણા યનણજિ, આપણી પસંદર્ી બધું વ્િથજ
છે ? અને જો બધું ર્ પૂવજયનધાજરીત હોિ તો આવા જીવનનો ર્ો અથજ છે ? આપણા અયસ્તત્વનો ર્ું મતલબ છે ?
આપણે આ પૃથ્વી પર ર્ા માટે છીએ? પૃથ્વી આ બ્રહ્માંડમાં ર્ા માટે છે ? બ્રહ્માંડના પેદા થવાનો ર્ો હે તુ છે ? બધું
અથજહીન લાર્ે છે ! બધું એક રહસ્િ બનીને રહી જાિ છે !
અિિિ િકરાણીનો એક શેર છે ,
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છે િયાતી ચીજ એવી અજનબી,
ચીંથરાિાં િોય જાણે કો’ નવાબ !
શુ ં જજિંિગી પણ આવી છે ? ફ્રેન્ચ દફલોસૉફર આલ્બેર કામ્યુ કિે છે કે િાણસે પોતાના અક્સ્તત્વની અથાિીનતાનો સ્વીકાર
કરીને જીવનના અથાને શોધવાનુ ં શરૂ રાખવુ ં જોઈએ અને ઓશો કિે છે : જજિંિગી એક રિસ્ય છે , એ રિસ્યને ઉકેલવાનુ ં
નથી, બસ એને જીવવાનુ ં છે ! Life is mystery to be lived! શયિાના આ શેર પર જરા ગૌર ફરિાવો. શુ ં તિને ય
આવા સવચારો આવે છે ?
જજિંિગીનો સાર જો પાણી િિીં,
એક પરપોટો થઈ ફૂટી ગયો.
I have spent all my life resisting the desire to end it.”- Franz Kafka (In a letter to Milena Jesenska)

૬. સવકલાંગ કોણ? – રે ખા સોલંકી

હોયસ્પટલનાં કમ્પપાઉન્ડમાં ર્ રહે તી અને સ્ટાફનસજ તરીકે ફરર્ બજાવતી એ માએ પોતાની દીકરીને ર્ીખવેલાં
અણર્મતાં સ્પર્જની પદ્ધયત કામ લાર્ી. ઓરમાન બાપથી ડરતી, કંપતી માની સોડમાં ભરાઈ ર્િેલી ભીરું દીકરીની
આંખોએ કંઈક અઘરટત ઘટનાની મૌન ચાડી કરી.
બાવીસ બાવીસ વરસ સુધી આકરાં તપ ર્ે મ ર્ે ની ચાકરી કરી, ઘરપરરવાર સામે ઝઝૂમીને, જીંદર્ીની તમામ ખુર્ી
ર્ે ના એક યસ્મત પર કુરબાન કરી એ વ્હાલસોિી દીકરીને આર્ે એણે ર્ળે લર્ાડી, કપાળે ચૂમી ભરી હળવેકથી
સુવાડી અને દીકરીની લાળથી ખરડાિેલાં હાથ છે લ્લી વાર ધોિાં અને એ સાથે ર્ હોયસ્પટલની બહાર ઉભેલું કૂતરું
જોરથી રડ્યુ.ં .
૭. િાજીપીરનો હુકમ – શૈલેષ પંડયા

“તૈણ તૈણ વરહથી વરસાદનો એક છાંટો નથ પડ્યો, સા’બ,” કડવાર્થી બોલાિેલા ર્બ્દોએ મારી ભીતર પણ કડવાર્
ભરી દીધી. મારી આંખોમાં રણની રેતી ર્ે વું કંઈક ખૂચ્ં િુ.ં મેં નર્ર ફેરવી, સામે ઊંટોના બે પર્ વચ્ચે દેખાતી
યક્ષયતર્માં સૂરર્ ડૂબવાની તૈિારીમાં હતો.
મેં લીમડાના ઝાડ નીચે ઢોયલિો ઢાળ્યો. અફાટ રણ વચ્ચે જાણે કે બે ર્ લીલા, એક હં ુ ને બીજો લીમડો.
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સળર્તા સૂિજનું ચોસલું ધીમે ધીમે બહાર આવી રહ્યું હતું. પાણીના રેલાની ર્ે મ રેતી મારી તરફ એ ધસમસે છે .
આંખોમાં રેતી અંજાઈ. મારી ભીતર અફાટ રણ યવસ્તિુું. િુર્ોથી તરસ્િું રણ જાર્ી ર્િું છે , મારી પાંર્તે આવીને મારી
ભીતરી ભીનાર્ને લાંબી જીભથી ચસચસ ચૂસી રહ્યું છે . સામે લીમડો પણ કાળઝાળ રેતીથી ઢંકાઈ ર્િો. મેં હાથ ઉંચો
કિો, ઓહ..! મારો હાથ રેતીની ર્ે મ ખરી ર્િો, પર્.. એ પણ... ઓહ... કેટલાક કાંટાળા થોર.. મારી તરફ...
લીમડાની બધી લીલોતરી ચૂસાઈ ર્ઈ.. હવે મારો વારો... હં ુ ચીસ પાડવા જાઉં છુ ં ... પણ ર્ળામાં જાણે કે રણનો ટુકડો
અટવાિો હોિ એમ અવાર્ રૂંધાિો... ચારે તરફ યનજીજવતા, યનસ્તબ્ધતા, ઘેરી ભિાનકતા; અને આ બધાની વચ્ચે પણ
ભિાનક હતી અમારી હિાતી, હં ુ અને ખોખા ર્ે વો થિેલો લીમડો, અમે રેતી થઇ ખરવા લાગ્િા.
‘પણ મારે.. મારે તો જીવવુ’તુ.ં ’ મે સામે દેખાતી હાજીપીરની દરર્ાહ તરફ િાચક રયષ્ટ ફેંકી.
હાજીપીરની દરર્ાહ તરફ ર્તા ટોળા વચ્ચે મેં એને જોઈ.. હા.. હા.. એ ... એ ર્ હતી! ભીની ભીની હે તની હે લી
ર્ે વી મારી વષાજ અને મારામાં ભીનાર્ આવી, હં ુ ભીંજાતો રહ્યો.

૮. અજ્ઞાત પ્રેમ – મીરા જોશી

પત્ર મનીિાને પોસ્ટમાં નાખવા આપતાં ર્ ડેલી પર ઉભેલા અજીત સાથે એની નર્ર મળી.
‘હં ુ તમને વાળું દઈ દઉં.’ – કમરે બાંધેલા પાલવને છોડતા અનંતાએ કહ્યું.
‘હા....’
‘રોટલી આપું?’
‘ના’ – એક ર્બ્દમાં ર્વાબ.. ફરી રોર્ ર્ે વી વાસી ર્ાંયત.
પથારીમાં પડ્યા પડ્યા અજીત અનંતાના ચહે રાને જોઈ રહ્યો. એના સાડલાની સુર્ધ
ં થી ખેંચાઈને નજીક આવવા ર્િો.
પણ..
ઉભો થિો, ને ર્ામના રખડું રસ્તાને ચીરતો ટપાલપેટી પર પહોંચ્િો.
**
‘અનંત, આપણી સુખદ સ્મૃયત પર યવરહનો સમિ ધૂળની ર્ે મ છવાિો છે . તારા ર્વાબથી મનને આધાર મળે છે ..
પણ આંખોને તારી હર્ુ િે વાટ છે . – તને ઝંખતી અનંતા.’
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પત્ર વાંચ્િા બાદ અજીતે ર્ે મ હતો તેમ પેટીમાં નાખી દીધો.
બે રદવસ બાદ અનંતાને એક પત્ર મળ્યો. પત્રનું ઠેકાણં, અક્ષરો બધું ર્ એને ચોંકાવી ર્િું. અનંતના નામથી આવેલા
અન્િ પત્રો એણે જોિા ને બધો ર્ તાર્ પામી ર્ઈ.
અનંતાએ પત્ર પયતને આ્િો.
ફાટી આંખે અજીત પત્ર વાંચતો રહ્યો..
‘અનુ, ર્ું લખું તને, આટલા વષજ બાદ.. એક ક્ષણ તને ભૂલ્િો નથી. તારો ર્ અનંત.’
અનંતાની વહે તી આંખોમાં પોતાની ચાલાકીનું રહસ્િ પીર્ળી ર્િું હતું. સાત વષજથી પોતે ર્ અનંતના નામથી એ
પત્રોનો ર્વાબ આપતો હતો. કારણ, ર્ે ને એની પત્ની ચાહતી હતી એ અનંત ક્િાં હતો.. એ કોઈને નહોતી ખબર. ને
આર્ે અચાનક અનંતનો પત્ર..
એકાએક અનંતાએ અજીતના હાથમાંથી પત્ર લઈ ફાડી નાખિો. ને એને વળર્ી પડી.
૯. માણિ જાત! – સ્વાસત શાિ

ધીરેથી હોસ્પીટલની બહાર કચરાપેટીમાં એ ફેંકાિુ ને એ જોઈ પાસે ઊભેલું કૂતરું જોરથી રડ્યું. તેને જોઈ ભૂરી પૂંછડી
પટપટાવતી બોલી, “કાળીિા, આમાં પોક હં ુ મૂકસ.. આ માણહ જાતના કરમ ભૂંડા, ને પાસા આપણને લાકડીિે લેિ સે.
મુઆવનું નખોદ જાિ! છોડી ર્નમતાવેંત એને હડકવા થાિ સે. મારે ચાર ધાવેસ તી આ પાંચમી, આનેિ ધવડાવીર્.
લાિ એને કચરામાંથી બા’રો કાઢ.”
“કપડાિ નથ ને ભૂખની રોવે સે. આ આંસળ દઉં એના મોઢામાં, એલી બસ કર હવે રડવાનુ,ં તમારી માણહ જાતના
કરમ પર આટલા જોરથી રોઈર્ તો આખો ર્ન્મારો રોતી ર્ રૈ’ર્.” ને એણે પોતાનું આંચળ એના મોંમા મૂકી દીધુ.ં
૧૦. જીવતેજીવ – સવભાવન મિેતા

સ્કૂલમાં પણ બધા રમેર્ને તાબોટા પાડીપાડીને ચીડવતા. રમેર્ ર્ે મ ર્ે મ મોટો થતો ર્િો તેમ તેમ એની લઘુતાગ્રંયથ
પણ વધતી ચાલી. રમેર્ની મા એનાં લગ્ન ર્રીબ કુટબ
ુ ં ની મંર્ુલા સાથે કરાવી સ્વર્ે યસધાવી. રમેર્ના મોટાભાઈ
યવધુર હતા. ઘરમાં મંર્ુલાના આવ્િા પછી એમની આંખોની ચમક છાની ન રહી. ર્તાં આવતાં એ મંર્ુલાને અડપલાં
કિાજ કરતા. રમેર્ ઓસરીમાં બેઠો બેઠો જોિા કરતો.
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એ મોડી રાતે પોલીસની જીપ આવી અને ઇન્સ્પેક્ટર ઓસરીમાં એની પાસે આવી ઉભો રહ્યો ત્િારે રમેર્
રદવસભરની ઘટના મનમાં વાર્ોળ્યા કરતો હતો. બપોરે મંર્ુલા મેડા પરથી ઉતરી ત્િારે રમેર્ે એની સફેદ સાડી પર
લાલ છાંટા જોિા.. ને પોતાની જાત પર હસ્િો. એણે રાહ જોઈ પણ દરવખતની ર્ે મ મોટાભાઈ નીચે નહોતા ઉતિાજ.
રાતે ર્મવાટાણે પણ નહીં.. એ સૂવાટાણે મેડા પર ર્િો ત્િારે એણે મોટાભાઈને લોહીથી લથપથ પથારીમાં ચત્તાપાટ
પડેલા જોિા હતા, છાતીની વચ્ચોવચ્ચ ખંર્ર ખૂંપેલું હતું. પાછળ પાછળ મંર્ુલા પણ ઉપર આવી હતી ને કેવી
યસફતથી એણે ખંર્રનેા હાથો પોતાની સફેદ સાડીના પાલવથી લૂછી નાંખિો હતો અને પછી રમેર્ના ર્મણા હાથમાં
પકડાવી દીધો હતો. પછી એ સડસડાટ રમેર્નો હાથ પકડી મેડા પરથી નીચે ઉતરી ર્ઈ હતી, ઉપર ર્વાનું બારણં
બંધ કરી, કપડાં બદલી એણે ફોન કિો હતો.
ઈન્સ્પેક્ટર આવ્િો ત્િારે રમેર્ યવચારતો હતો કે મંર્ુલાએ એના જીવતેજીવત સફેદ સાડી કેમ પહે રી હતી?
માઇક્રોદફતશન અને શોટા દફલ્મ વચ્ચેનો સેત ુ – શ્રી અભભષેક જૈન સાથે ગોષ્ઠી
(જીજ્ઞેર્ અધ્િારૂ અને ર્ોપાલ ખેતાણી સાથે અયભષેકભાઈ ર્ૈ નની ટેયલફોન ર્ોષ્ઠીને આધારે)
ુ રાતી દફલ્મોના દિગ્િશાક, રાષ્રીય પર
ુ સ્કાર
શ્રી અભભષેક જૈન, ‘કેવી રીતે જઈશ’ અને ‘બે યાર’ જેવી સિ
ં ુ ર ગજ
ુ રાતી દફલ્મ ‘રોંગ સાઈડ રાજુ’ના પ્રોડય ૂસર, ‘સાંવદરયા’, ‘’યવ
ુ રાજ’ અને ‘ગઝ
ુ ારીશ’ જેવી દફલ્મોમાં
સવજેતા ગજ
ુ રાતી દફલ્મજગતને તેમણે એક નવી ઓળખ અને ઉંચાઈ
તેમણે સિાયક દિગ્િશાક તરીકે કામ કયું ુ છે , ગજ
ુ વત્તાસભર ગજ
ુ રાતી દફલ્મ જોવા અને માણવાનો પ્રેક્ષકોને આગવો અવસર આપ્યો છે .
આપી છે અને ગણ
માઇક્રોદફતશન અને શોટા દફલ્મ તથા ફીચર દફલ્મો સવશેની ચચાા અભભષેકભાઈ સાથે આ ગોષ્ઠીમાં કરી છે . સમય
ફાળવીને અમારી સાથે આ ચચાા માં ભાગ લેવા બિલ અને તેમના સવચારો વિેંચવા બિલ સર્જન ગ્ર ૂપ
તરફથી તેમનો ખ ૂબ આભાર.

માઇક્રોરફક્ર્ન વાતાજ પ્રકાર તમને કઈ રીતે આકષે છે ?
પૂણજપણે રફલ્મના પરરપ્રેક્ષ્િમાં વાત કરીર્. બે કે ત્રણ કલાકની રફલ્મમાં વાતાજના ક્રાફ્ટનું ઘણં મહત્વ છે . તમારે પ્રેક્ષકોને
સતત વાતાજ સાથે જોડાિેલા રાખવાના છે . આ મુદ્દાને ધ્િાનમાં રાખીએ તો માઇક્રોરફક્ર્ન એ પ્રેરણાત્મક છે .
માઇક્રોરફક્ર્નમાં પાત્ર કેવું છે એ પહે લા વાક્િથી ર્ ખબર પડવાનું ર્રૂ થાિ છે , અને વાતાજમાં સંઘષજ પણ તરત ર્
ઊભો થાિ. અંત વાચકને આંચકો આપીને પસાર થાિ એ માઇક્રોરફક્ર્નની ખૂબી છે . માઇક્રોરફક્ર્ન વાતાજ ટૂકં ી હોવા
છતાં તેની અસર સર્જ ક અને વાચકના મન પર લાંબા ર્ાળા સુધી રહે છે . તે એક યમયનટથી માંડીને એક વષજ સુધીની
હોઈ ર્કે. ર્ે ટલા ઓછા ર્બ્દોમાં તમે વાચકને ર્હન યવચારોમાં લઈ જાવ એટલું તમારું લખાણ સુંદર.

http://microsarjan.in

સર્જ ન સામયિક (અંક ૯ : ઑક્ટોબર ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 17 of 55

એક રફલ્મમેકર તરીકે કોઈ રફલ્મ માટે તમે વાતાજ પસંદ કરો ત્િારે એ
વાતાજમાં ક્િા તત્વો ર્ોધો છો?
મૂળભૂત રીતે વાતાજ વાંચતા, એ રદલમાં ઘર કરી જાિ અને તમે પ્રસ્તુત
કરવા માંર્ો ત્િારે બીજાના રદલને પણ સ્પર્ે એ તત્વ વાતાજમાં હોવું
જોઈએ. રોમાન્સ, યિલર કે અન્િ કોઈ પણ પ્રકારની હોિ પણ વાતાજ
રદલમાંથી નીકળતી ન હોિ તો તેને કહે વાનો કે પ્રસ્તુત કરવાનો કોઈ
મતલબ નથી. વાતાજ જ્િારે એક વાચક તરીકે વાંચુ અને જો મને એ સ્પર્ી
જાિ, અને મને લાર્ે કે પ્રેક્ષકોના રદલને પણ એ સ્પર્ી ર્ર્ે તો મારા
મતે એ રફલ્મ માટે િોગ્િ છે .
માઇક્રોરફક્ર્નના આધારે ર્ોટજરફલ્મ બનાવીએ તો તેમાં પાત્ર અને પાશ્વજભયૂ મકાને કેટલી હદ સુધી યવકસાવવા
જોઈએ?
માઇક્રોરફક્ર્ન એ ‘રટપ ઓફ ધી આઇસબર્જ’ છે . ઉપરથી દેખાિ તેના કરતાં તેનું ઊંડાણ ઘણં છે . વાતાજ ર્ે ના પર
આધારરત છે એ તત્વ બહુ ર્ યવર્ાળ છે . વાતાજ લખાિ એ પહે લા પાત્ર કે ઘટના યવષે ઘણં સંર્ોધન કરવામાં આવે,
પરંતુ લોકો સુધી એટલું ર્ જાિ ર્ે ટલી તેની ર્રૂરરિાત હોિ અને ર્ે ટલું પ્રયતયબંયબત કરવાની વાતાજની માંર્ હોિ, હં ુ
પણ જ્િારે રફલ્મ બનાવું ત્િારે ખિાલ રાખું કે દરેક પાત્રની એક બેકસ્ટોરી, તેની ઉમર, તેનું ર્ન્મસ્થળ, તેની કારરકદી,
તેનો સ્વભાવ, તેના ર્મા-અણર્મા અને તેના પરરવાર યવર્ે મને ખબર હોવી જોઈએ. એ જાણકારીની એક રફલ્મકાર
તરીકે મારે ર્રૂર છે . એ રફલ્મમાં આવે કે ન આવે, પણ મને એ ખબર તો હોવી ર્ જોઈએ. પાત્રને હં ુ જાણતો હોઉં તો
ર્ એ ર્ું કરર્ે અને કેમ કરર્ે એ હં ુ ર્યસ્ટફાિ કરી ર્કુ.ં
એટલે કે એ પાત્રની ઉંમર, તેનો સ્વભાવ, તેના રરફ્લૅક્ટ ઍક્ર્ન, તે કઈ પરરયસ્થયતમાં કેવું વતજન કરર્ે તે યવર્ત સુધી
ર્વાની ર્રૂર પડે, ખરું ને?
યબલકુલ ર્રૂર પડે અને તો ર્ તમે એ વસ્તુ પડદા પર ધાિાજ મુર્બ ઉપસાવી ર્કો. ભલે તમે એ યવર્તો કહે તા નથી
કરતા પણ તમારા મનમાં એ વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે આ પાત્ર આવી રીતે ર્ વતજન કરર્ે અને એ ર્ ખરેખર અભ્િાસ છે .
માઇક્રોરફક્ર્ન પરથી ર્ૉટજ રફલ્મ બનાવતી વખતે યસ્ક્ર્ટ લખીએ ત્િારે એ ધ્િાનમાં રાખવું જોઈએ કે પાત્ર કે
પાશ્વજભૂયમકા, કે ર્ે ખૂબ ર્ ર્રૂરી છે , તે પ્રેક્ષકને ખપ પૂરતાં પણ બતાવવા તો જોઈર્ે ર્, તેના વર્ર વાતાજ અધૂરી
રહે ર્ે.
અધ્િાહાર રાખીને કેટલું દેખાડવું અને કેટલું ન દેખાડવું એ કઈ રીતે ખિાલ આવે?
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મારી અંર્ત કાિજપદ્ધયતમાં હં ુ એક વખત બધું ર્ યવર્તે લખી લેતો હોઉં છુ ં . પછી કાપકૂપ ર્રૂ થાિ. એ બહુ કૉન્શ્િસ
કાપકૂપ હોિ, સારહત્િ માત્ર કલા નથી, કસબ પણ છે . પહે લી વખત લખાિ ત્િારે કલાત્મક લખાિ છે . પછી કસબનો
વારો ર્રૂ થાિ અને તે સજાર્ રહીને કરવું પડે, નકર્ીકામ હં મેર્ા બારીકાઇથી થાિ. એટલું ર્ એમ્પબોસ કરીને
દેખાડવું, ર્ે તેની સુંદરતા માટે ર્રૂરી છે . વધારે પડતું બતાવવા ર્તા સુંદરતા મરી પણ ર્કે. મારી વ્િયક્તર્ત કાિજ
પદ્ધયતમાં પડદા પર દેખાડવામાં આવતી મારહતી કેટલી ર્રૂરી છે અને નાટકીિ યવષિ વસ્તુ, યસ્થયત કે પાત્રના
સાપેક્ષમાં કેટલું ર્રૂરી છે એ જોઉ છુ ં , એ ર્ું બોલર્ે કે કરર્ે અને ર્ા માટે, તથા એ માઈક્રો લેવલે રફલ્મને કેટલું
ઉપિોર્ી છે એ ખાસ જોઉ છુ ં . ઉદાહરણ તરીકે રફલ્મમાંનું પાત્ર ર્ાડીમાંથી ઉતરી પાણીનું પાઉચ લઈ, પાણી પી,
પાઉચ રસ્તા પર ફેંકી, ર્ાડીમાં બેસી ખૂન કરવા જાિ. તો આ દરેક સીન ડરામા તરીકે કેટલા મહત્વના છે એનું
યનરીક્ષણ અને પૃથક્કરણ કરું . જો એ મહત્વનું લાર્ે તો રાખું, નહીં તો કાપકૂપ કરું . નાટ્યાત્મકતાનો ઉદ્દેર્ રફલ્ટર
તરીકે કામ કરે છે .
આ કાિજ યસ્ક્ર્ટ લેખકનું કે વાતાજકારનુ?ં
આ કાિજ હં ુ કરું છુ ં એટલે ખબર છે , લેખક યસ્ક્રન્લેના સ્વરૂપે લખીને આપી દે, પછી તમારે ર્ ચકાસવું પડે. ટેકયનકલ
રીતે ર્ુ ઓ તો એ ડાિરેક્ટરનું કામ છે , વાતાજકારની ર્વાબદારી નથી.
વાતાજકાર જ્િારે વાતાજ લખે ત્િારે તેના ભાવકો માટે લખે છે . જ્િારે ડાિરેક્ટર રફલ્મ બનાવતા હોિ ત્િારે કોઈ
વર્જયવર્ેષને ધ્િાનમાં રાખીને ક્રાફ્ટ કરે કારણકે અલર્ અલર્ કૃયતઓને અલર્ અલર્ સ્તરની પરરપક્વતા ધરાવતા
લોકો માણતા હોિ છે . તમે આ બાબત ધ્િાનમાં રાખો છો ખરા?
મારી પ્રાથયમક પ્રરક્રિા આંતરીકથી બ્રાહ્ય અયભવ્િયક્તની છે , નહીં કે આઉટસાઈડ ઈન. પહે લાં હં ુ અંદરથી ર્ે ટલું
બહાર નીકળે તેને એક સ્વરૂપ આપું. જ્િારે એ તૈિાર થાિ પછી નક્કી થાિ કે એ કોના સુધી પહોંચર્ે કે કોને સ્પર્જર્.ે
કોઈને ખુર્ કરવા માટે લખવું જોઈએ નહીં.
માઇક્રોરફક્ર્નના રકસ્સામાં ઘણી વાર એવું બને છે કે કેટલાકને એ અઘરી લાર્ે છે , સમજાતી નથી. માઇક્રોરફક્ર્નની
મિાજદા એ છે કે તેમાં તમે બધું ર્ ખુલીને ન લખી ર્કો. તેમાં છે ડા હોિ, પણ વાચકે થોડું સમર્વું ર્રૂરી બને. વાતાજ
વાંચ્િા પછી પ્રયતભાવોમાં અંતના યવકલ્પ નીકળે એ સારી વાતાજની યનર્ાની ર્ણાિ કે નબળી વાતાજની?
ચોક્કસ સારી વાતાજ કહે વાિ, એક ર્ અથજ નીકળે એના કરતાં વૈકયલ્પક અંત વાળી વાતાજ સારી ર્ણાિ. હં ુ જ્િારે કંઈક
કહં ુ એ ફક્ત મારો મત હોિ છે . તમે તેનાથી આર્ળ યવચારો, સહમત થાવ કે અસહમત થાવ અને એથી પણ આર્ળ
ર્ઈને કંઈક અલર્ યવચારો એ વધુ સારી બાબત છે . દરેકની પોતાની સમર્ણર્યક્તની મિાજદા હોિ, એટલે દરેકની
મિાજદાને ધ્િાનમાં રાખીને સર્જ ન કરવું ર્ક્િ નથી અને ન થવું જોઈએ. જો થાિ તો એ આટજની વ્િાખિામાં ર્ત
પ્રયતર્ત ન પણ બેસે. કાં તો લેખક માત્ર એક અહે વાલ આપે ર્ે બહુ સરળ હોઈ ર્કે. કાં તો એક સર્જ ન કરે ર્ે માં
એકથી વધુ વૈકયલ્પક સ્તર સમાયવષ્ટ હોિ. હં ુ બીજો યવકલ્પ પસંદ કરું . માત્ર એક વ્િયક્ત લખે છે , યચત્રો બનાવે છે ,
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રફલ્મો બનાવે છે , યર્લ્પ બનાવે છે કે નૃત્િ કરે છે એ ર્ આરટજસ્ટ નથી; આપણે બધા આરટજસ્ટ છીએ. કોઈ પ્રોફેર્નલ
રીતે કે ઍકડેયમક રીતે આરટજસ્ટ છે એટલે આપણે તેમને આરટજસ્ટ કહીએ છીએ. બાકીના લોકો ર્ે આ સર્જ નને માણે છે
તેમને અપ્રત્િક્ષ આરટજસ્ટ કહી ર્કીએ. ર્ે કોઈ આટજ પ્રસ્તુત કરે છે તેને માણનાર પણ આરટજસ્ટ ર્ છે . ફક્ત બર્લથેલો
લટકાવીને, લાંબી દાઢી સજાવીને ફરતો માણસ ર્ આરટજસ્ટ નથી, આપણે સૌ પણ છીએ. આપણે આપણી જાતને એક
કલાકાર તરીકે સ્વીકારી નથી ર્કતા એ પણ એક દુદજર્ા ર્ છે . જ્િારે નાનપણથી ર્ે નામાં આટજ ઉછે રવામાં આવી
હોિ, તેની જાર્ૃયત અલર્ હોિ, તેની સંવદે નર્ીલતા અલર્ હોિ, સમાર્ પ્રત્િેની સંવદે ના અલર્ હોિ. એ પૂણજપણે
એ એક સારો માણસ બને છે . બંર્ાળમાં ઘણી ર્ાળાઓમાં આટજના અનેકયવધ સ્વરૂપ ર્ીખવવામાં આવે છે . એટલા
માટે નહીં કે તમે કલાકાર બનો, પણ એટલા માટે કે તમે સંવેદનર્ીલ બનો. માણસ સંવેદનર્ીલ ત્િારે ર્ બનર્ે જ્િારે
તે કંઈક યવચારર્ે, મનોમંથન કરર્ે. આપણા માટે આવા કારણોથી યવચારપ્રેરક માઇક્રોરફક્ર્ન ર્રૂરી છે ર્ે માં વાચકે
મનોમંથન કરવું પડે.
ર્ોટજ રફલ્મ અને પૂણજ લંબાઈની રફલ્મ વચ્ચે લંબાઈ યસવાિ બીજો મોટો ફરક કિો?
એવો કોઈ નોંધપાત્ર ફરક નથી, પણ બંને સ્વરૂપ બહુ અલર્ છે . ર્ોટજ રફલ્મનો આર્િ એ છે કે ખૂબ ઓછા સમિમાં
તમે વાતાજના ક્લાઇમૅક્સ તરફ આવો અને પ્રેક્ષક આિિજ કે આઘાતથી ચયક્ત થઈ જાિ. સપ્રાજઇઝ જાળવવા માટે ઘણાં
કૉન્શ્િસ પ્રિાસો કરતાં હોિ છે . ર્ોટજ રફલ્મ અને પૂણજ લંબાઈની રફલ્મ બનાવવાના હે તુમાં બહુ ફરક છે . ર્ોટજ રફલ્મ
બનાવવાનું એક તદ્દન મૂખાજમી ભિુું કારણ છે ઝડપથી પ્રખિાત થવાનું, રહરોઇઝમ મેળવવાનું પણ છે . રફલ્મ બનાવવી
એટલે યવષિવસ્તુની વાત તો પછી આવે, પહે લી વાત છે તેની પાછળના હે તુની. રફલ્મ બનાવતા પહે લા તમારે છ આઠ
મહીના તૈિારી કરવી પડે. પછી ત્રીસ ચાલીસ રદવસ ર્ૂટ કરવું પડે, ત્િાં સુધીમાં તમારી ધીરર્ની કસોટી થઈ જાિ.
નબળા હ્રદિ કે ઉપરછલ્લા હે તુવાળો માણસ ટકી ન ર્કે માટે રફલ્મ બનાવવાનું સૌથી મોટુ ં રફલ્ટર સર્જ કનો એની
પાછળનો હે તુ અને લર્ન છે .
‘ર્ૂર્
ં ા પહે લવાન’ ર્ે વી રફલ્મ બનાવવી એ એક પરરપક્વ યવચાર હતો. તો માઇક્રોરફક્ર્ન પરથી આ પ્રકારે રફલ્મ
બનાવી ર્કાિ?
હા ર્રૂરથી. ર્ૂંર્ા પહે લવાન માટે તેમનો હે તુ હતો કે એ પહે લવાનને પ્રયસયદ્ધ નહોતી મળી. એ યવચાર એવો નહોતો કે
ચાલો એક રફલ્મ બનાવીએ અને તેમાં પહે લવાનને લાચાર બતાવીએ કે એ ર્ૂર્
ં ો છે અને આમ લોકોની લાર્ણી સાથે
રમીએ, મેલોડરામા કરીએ. આવા હે તુ સાથે રફલ્મ ન બનાવો. પરરપક્વ હે તુ અને પૂરેપૂરી લર્નથી સારી વાતાજને
ધ્િાનમાં રાખીને રફલ્મ બનાવીએ તો એ સારો પ્રિાસ કહી ર્કાિ. ર્ોટજ રફલ્મ હોિ કે પૂણજ લંબાઈની રફલ્મ, જો આત્મા
ર્ ન હોિ તો કોઈ પ્રકારનો કોઈ મતલબ નથી. ખૂબ મર્બૂત ઈચ્છા, આકષજક યવષિવસ્તુ અને એથીિ મર્બૂત ઉદ્દેર્
હોવો જોઈએ.
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છે લ્લા દોઢ વષજથી ‘સર્જ ન’ ગ્રૂપ માઇક્રોરફક્ર્ન વાતાજ સ્વરૂપ માટે કાિજરત છે એના યસવાિ પણ ઘણાં લોકો
માઇક્રોરફક્ર્ન લખી રહ્યાં છે . તમને માઇક્રોરફક્ર્નનું ભયવષ્િ કેવું દેખાિ છે ?
માઇક્રોરફક્ર્નનું ભયવષ્િ કહે વા માટે હં ુ કદાચ અયધકૃત નથી પણ હાલ ર્ે રીતે અનયધકૃત સંદર્
ે ાઓ અને અન્િ
વસ્તુઓ સોયર્િલ યમડીિામાં ફરે છે તેના કરતાં માઇક્રોરફક્ર્ન સોયર્િલ યમડીિામાં હર્ુ પણ વધુ જાિ, સવજસ્વીકૃત
થાિ ત્િારે એ મહત્વપૂણજ સાયબત થર્ે. સસ્તી અને અફવા ફેલાવનારી ખોટી મારહતીથી લોકો જ્િારે ત્રસ્ત થર્ે ત્િારે
તેમને આધારભૂત યવષિવસ્તુ જોઇર્ે અને એવા સમિે માઇક્રોરફક્ર્ન એક મહત્વપૂણજ ભાર્ ભર્વર્ે એવું મને લાર્ે
છે . જીવનને વધુ રસપ્રદ બનાવવામાં માઇક્રોરફક્ર્ન મહત્વનો ભાર્ ભર્વર્ે. અત્િારે સોયર્િલ યમડીિામાં
માઇક્રોરફક્ર્ન ર્ે રીતે વંચાિ અને વખણાિ છે તે જોતાં તેનું ભયવષ્િ સરસ ર્ હર્ે. વ્હોટ્સએપ પર ઘણી વાર એવું
થાિ કે કોઈ વ્િયક્ત તરફથી કાિમ સુપ્રભાતનો સંદેર્ ફોટો સાથે મળે અને તેની સાથે એક સુભાયષત પણ હોિ. તમે
તેનાથી કંટાળતા હોવ પણ ક્િારેક અચાનક તમારું ધ્િાન એ સુભાયષત પર જાિ અને તમને એ સ્પર્ી જાિ, તમારી
ઓછામાં ઓછી એ રદવસ પૂરતી યર્ં દર્ી બદલાઈ જાિ તેવું ર્ માઇક્રોરફક્ર્ન વાચકો સાથે પણ થર્ે એમ મારું
માનવું છે .

૧૧. એક્તટવામાં રે તટરન ંુ ટાયર – ધમેશ ગાંધી

ે
"તદ્દન બબુચક છે . આમ એયક્ટવામાં તે વળી કંઈ ટરક્ટરનુ
ં ટાિર રફટ થતું હર્ે? બેમાંથી એકેિ ર્ાડી સીધી નરહ
ચાલે." દીકરાનો પ્રિોર્ જોઈ યપતાએ યપત્તો ર્ુમાવ્િો, "ભણ્િો પણ ર્ણ્િો નરહ, તે આનું નામ.. ર્રાિે ર્તાર્મ કે
અનુભવ નથી. કોથળા ભરીને રૂયપિા ખચ્િાજ, તને યમકેનીકલ એયન્ર્યનિર બનાવવા, ને તું?"
"ડેડ, તો પેલી બુલડોઝરને મારા ર્ળે ર્ું કામ બાંધો છો? માત્ર ઑડીની અપેક્ષાથી?"
"તમને તો ડેડ, ર્તાર્મ અને અનુભવ બંને છે , હેં ને?"
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૧૨. ગરમાળો – નીવારોઝીન રાજકુ માર
“ર્ું િાર, રોર્ આ થપેડા કરવાનાં! કંટાળો નથી આવતો?”
તેલ રર્ડી રર્ડી સફેદ ચુના ર્ે વા મેકઅપનો થર અને નાકનું લાલ ટેચકુ ં સાફ રહે લા ર્નકને જોઈ રઘુ બોલી ઉઠ્યો.
લાલ વાળની યવર્, આખી બાંિ પર લાલ આડા લીટાવાળો પીળોપચ ડરસે એને કાિમ થોડો અડવો લાર્તો.
ર્વાબમાં હાથમાં રહે લા રૂનો એના પર ઘા કરતા ર્નક બોલી ઉઠ્યો, “મારી યર્ં દર્ીનો એક રદવસ જીવી જો.. મજા
આવર્ે....”
“મને તો એક ર્ગ્િાએ રહે વાનો કંટાળો આવે.”
“મારી આર્ુ બાર્ુ તો રોર્ે રોર્ આખી દુયનિા આવી જાિ છે . નવી નોકરીઓ ર્ોધીને તું થાકી નથી ર્તો? જ્િારે
મારે તો ભરપેટ ખાવા માટે ભરપેટ ખાવા આવતા લોકો સાથે ફોટો ર્ પડાવવાનો હોિ છે . લોકોને હસાવવા, મસ્તી
કરવી એ પુણ્િનું કામ છે . અડધી રાતે ઘરે ર્ઈ ઊંઘતા બાળકોને જોઉં છુ ં ત્િારે એ આનંદ બેવડાઈ જાિ છે . બોલ,
કાલે પહે રવો છે આ મારો ર્રમાળો?”
“તું તો આનંદી કાર્ડો છે .” રઘુના અવાર્માં પ્રર્ંસા હતી. અને ર્નકે હળવેથી ડરસે પર રહે લા m પર હાથ પ્રસરાવી
લીધો.
૧૩. બિારવટંુ – િેતલ પરમાર

ર્ાિોનું ધણ વાળવા આવેલ ખીમજીના વાવડ મળ્યાં ને એભલભાએ બત્રીસ પૂતળીનો ખેલ અધૂરો છોડી; પોતાની મૂછ
ં ો
પર તાવ દેતા દોટ્ય મેલી.
"નાલાિક, અંધારી રાતમાં મારી રૈિતને લૂંટવા આિવો સ, હરામી."
એ અંધકારનો ફાિદો ઉઠાવી ખીમજીએ ભાના વાંહામાં ખંર્ર હૂલાવવાનો પ્રિાસ કિો, પણ ત્િાં ર્ એની પીઠ પર
સરસરતું ખંર્ર ભોંકાિુ.ં ખંર્ર જોઈને ભા સમજી ર્િા, "જોરાવરયસંહ..?"
"ભા, તમ હાલો; હં ુ ર્ા’ લઈને આવું સુ.ં " ને પાણીના રેલાની ર્ે મ જોરાવરયસંહ ફતેહ કરી; મોઢે બુકાની બાંધી પરત
ફિાજ ને બોલ્િા, "ભા, તમારી રૈિત પર આંખ ઊંસી કરનારની આંખિું કાઢી લઈર્." ને એભલભાને વરસો પહે લાંના
પોતાનાં વચન િાદ આવ્િા, 'રૈિતનાં રખોપાની તન હુ ખબર બહારવટીિા, તું જા તારા રસ્તે.'
"જોરાવરયસંહ, આર્ે હમજાિુ,ં આપણ બેિ રૈિતના રખેવાળ; વરહોનાં વ્હાણા વાિા ભાઈબંધ, હવે તો ભેટી જા."
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૧૪. પ્રકરણ – સંજય ગિ
ંુ લાવકર
િેનકેણ પ્રકારેણ ધાડસ કરીને અભિે ત્રણ મેયર્કલ ર્બ્દો કહી દીધા. રદલના ધબકારા વધ્િા. પસીનો છૂ ટવા લાગ્િો.
એ ર્ું બોલતી હતી એ પણ માથા ઉપરથી જાતું હતુ.ં છે લ્લે એટલું ર્ સાંભળી ર્ક્િો. “તું મળવા આવ તો ખરો..” ને
ફોન કપાઈ ર્િો. હવે..
િેનકેણ પ્રકારેણ નીતાએ પોતાને જાળવી. રસોઈ પતાવીને પયતને રવાના કિો. અભિ ફોન કરી આવો કંઈ બકવાસ
કરર્ે, એવી કલ્પના િ કરી ન ર્કાિ. એના મનમાં આવો યવચાર આવ્િો ક્િાંથી? એ પણ મારા યવર્ે? ર્ું હં ુ..? ના..
ના.. એ ર્ાક લેવાને બહાને ઘર બહાર નીકળી.
િેનકેણ પ્રકારેણ અભિે પોતાને સાચવ્િો. 'મળવા આવ તો ખરો..' આને ધમકી સમર્વું કે આમંત્રણ? ર્ડમથલમાં
એટલું સમજ્િો કે તીર કમાનથી નીકળી ર્િું. હવે કમાન અને ર્બાન બેિ સાચવવા પડર્ે.
યેનકેણ પ્રકારે ણ બેયને સાિસાિે ગોઠવીને નીતાનો પસત બેઠો. કેસિકલ લોચાવાળા અભયની િેજજકલ પત્નીની રાિ
જોવાઈ રિી છે . ચાય ઠરી ગઈ. ધબકારા સતત વધી રહ્યા.

ુ દરયા
૧૫. કમનસીબ ક્ષણ – સરલા સત

ભીતર તડાક દઈને કર્ુંક તૂટ્યું હતુ.ં લીલાછમ સપનાની ડાળીએ ઝૂલતી સીમા અચાનક ર્ વાસ્તયવકતાની કઠોર ભૂયમ
પર આવી પડી હતી. એની બહાવરી આંખો ચારે બાર્ુ ફરી વળી. બધુિ
ં ર્ે મનું તેમ હતુ,ં વ્િવયસ્થત ર્ોઠવાિેલ.ું
ક્િાંિ કર્ુંિ બદલાિું ન હતુ.ં બસ એના નસીબ અને ચાદરની સળ યસવાિ!
તરકિાને ટેકે પીઠ ટેકવી બંધ આંખે એ થોડીક યમયનટો પહે લાં વીતી ર્િેલી ક્ષણોને ફરી જીવી રહી.
“આર્ મારી સાથે લોંર્ ડરાઈવ પર આવીર્?” સમીરનો અવાર્ એના કાનમાં પડઘાિો ને એણે બંને હથેળીથી કાન
દાબી દીધાં. એ ક્ષણની લાલસાને એણે ફર્ાવી દીધી હોત તો!
લોંર્ ડરાઈવની ઉતેર્ના એના એકાંત રૂમમાં આવી પડઘાઈ હતી. ઈર્ન આપતી નર્રમાં એને સ્વર્જનું સુખ લાગ્િું
હતુ.ં એકમેકમાં ઓર્ળતા બે ર્રીરો મિાજદાની અંયતમ સીમા લાંઘે એ પહે લા એનું સત્વ જાર્ી ઊઠ્યું ને એણે સમીરને
ધક્કો મારી દીધો. ઉતેર્નાથી હાંફતો સમીર એને પકડવા ધસ્િો પણ સીમાએ પોતાને બાથરૂમમાં કેદ કરી બચાવી
લીધી. નાકામ કોયર્ર્ોથી થાકી આખરે સમીર ખાસ ર્ોઠવેલા પોતાના મોબાઈલને લઈ ચાલ્િો ર્િો.
સમીરના ર્વાની ખાત્રી થતાં તેણે બાથરૂમમાં ર્ાવર ચાલુ કિો. ર્ાવર નીચે ઊભેલી સીમા પોતાના અંર્ે અંર્ પર
ઉપસી આવેલા ચકામાને નફરતથી તાકી રહી, ત્િાં ર્ એના મોબાઈલમાં સમીર માટે ખાસ ર્ોઠવેલી રરંર્ વાર્ી.
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ુ ાિ - આસ્વાિ - ધમેશ ગાંધી, સોસનયા ઠક્કર
એન્ની મેકમોિનની માઇક્રોદફતશનનો અનવ
Spiritual Thunderstorm
I stepped outside into a gorgeous summer day. The sun made everything
look bright and cheerful. It would have been an ideal day for a picnic—if
I still had a special someone to picnic with.
Nobody would have suspected the thunderstorm going on inside my
heart. Lightnings illuminated hidden emotions briefly, followed by a clasp
of crushed hopes. Droplets of internal tears poured down, washing off
what remained of my romantic dreams.
I sat at the bus stop with a book, reading the same paragraph for the fifth
time and trying to look indifferent to my internal weather patterns.
Sunglasses masked my puffy eyes and returned the reflection of a nearby
flower. I will never love again. Love is just an illusion leading nowhere.
I was so absorbed in my thoughts, I didn't notice the man taking a seat
beside me.
"Excuse me, Miss, but I couldn't help noticing that you're reading O.
Henry. He's my favorite author."
His deep voice startled me. His friendly smile warmed up my damp heart
and blew away some of the storm clouds.
"He's my favorite as well." I tried to return his smile.
We spent the next fifteen minutes talking about literature and its
influence in today's culture. The bus came and went. We pretended not
to notice.
"By the way, my name is Mark." As his warm hand shook mine, an
electric current coursed through me.
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"Do you care to join me for lunch?" he added, ignoring my blushing
cheeks. "Let's start all over again, shall we? I'm sorry about this
morning."
A rainbow appeared, leading the way to a heart of gold. I followed it.
- Annie McMahon (275 words)

ઝંઝાવાત
ઉનાળાના એક ખૂબસૂરત રદવસમાં મેં બહાર પર્ માંડ્યાં. તેર્સ્વી અને ખુર્ખુર્ાલ
લાર્વા માટે સૂિજ પણ બધું ર્ કરી છૂ ટ્યો હતો. યપકયનક માટે એ એક આદર્જ રદવસ
બની રહ્યો હોત – જો હર્ુ િે મારી પાસે કોઈક ‘ખાસ’ હોત કે ર્ે ની સાથે ઉજાણી કરી
ર્કાિ...
મારા હૃદિની અંદર ઊઠી રહે લા ઝંઝાવાતનો કોઈને સંર્િ પણ નહીં થિો હોિ. થોડાં
સમિ માટે છુ પાઈ રહે લી લાર્ણીઓને વીર્ળીઓએ પ્રકાયર્ત કરી કચડાિેલી
આર્ાઓને એક આયલંર્ન આ્િું. બાકી રહે લાં મારાં પ્રણિરંર્ી સ્વ્નોને ધોઈ નાખતાં
હોિ એમ આંતરરક અશ્રુઓના સૂક્ષ્મ યબંદુઓ ટપક્િાં.
મેં બસ-સ્ટોપ પર બેઠક લીધી; એક પુસ્તક ઉઘાડીને વાંચવાનો દેખાવ કિો; એક ર્
ફકરો પાંચમી વખત વાંચતા મેં જાણે કે મારાં આંતરરક સંજોર્ોની રચનાને ઉદાસીન
દેખાવાની કોયર્ર્ કરી. સનગ્લાસે મારી સૂર્ેલી આંખોને મુખવટામાં કેદ કરી અને
નજીકમાં રહે લાં ફૂલોનું પ્રયતયબંબ ફેંક્િું. ‘હં ુ ફરી ક્િારેિ પ્રેમ નહીં કરું . પ્રેમ એ ફક્ત
એક છે તરામણો આભાસ છે કે ર્ે ક્િાંિે દોરી નથી ર્તો.’
હં ુ મારા યવચારોમાં એકદમ લીન, મેં એ પણ ધ્િાન નહીં આ્િું કે એક પુરુષ મારી
બાર્ુ માં બેસી રહ્યો છે .
“માફ કરર્ો, યમસ, પરંતુ હં ુ એ બાબત લક્ષમાં લેતાં રોકી નહીં ર્ક્િો કે આપ ઓ.
હે નરી વાંચી રહ્યાં છો. તે મારા યપ્રિ લેખક છે .”
તેના ર્હન અવાર્ે મને અિિજચરકત કરી. તેના મૈત્રીપૂણજ યસ્મતે મારાં યનરાર્ હૃદિને
હં ૂફ આપી અને વંટોયળિાના થોડાં વાદળોને દૂર ઉડાવી દીધાં.
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“તે મારાં પણ યપ્રિ છે .” મેં એના યસ્મતને પરત કરવાનો પ્રિત્ન કિો.
ત્િાર પછીની પંદર યમયનટ અમે સારહત્િ અને આર્ની સંસ્કૃયત પર એની અસર યવષેની
ચચાજ કરવામાં ર્ાળી. બસ આવી અને ર્તી રહી. અમે ધ્િાન પર નહીં લીધાનો ડોળ
કિો.
“અરે હા... મારું નામ માકજ છે .” ર્ે વો એના હં ૂફાળા હાથે મારાં હાથને હલાવ્િો,
મારાંમાંથી એક વીર્પ્રવાહ પસાર થઈ ર્િો.
“આપને મારી સાથે લંચમાં જોડાવવામાં રસ છે ?” મારાં ર્રમાળ ર્ાલને અવર્ણતા
એણે ઉમેિ,ુું “ચાલો ફરી બધું ર્રૂથી ર્રૂ કરીએ, કરી ર્કીએ? આર્ની સવાર માટે હં ુ
રદલર્ીર છુ ં ...”
સોનેરી હૃદિ તરફ દોરી ર્તું એક મેઘધનુષ્િ દેખાિું. હં ુ એને અનુસરી.. (ર્બ્દો: ૩૦૩)
પ્રથમ પુરુષ એકવચનની ર્ૈલીમાં લખાિેલી ને રદલને સ્પર્ી જાિ તેવી એન્ની મેકમોહનની સુંદર માઇક્રોરફક્ર્ન એટલે
Spiritual Thunderstorm. હૃદિનો આ એક એવો ઝંઝાવાત છે કે ર્ે પ્રણિ અને પ્રકૃયતનો સમન્વિ સાધી વાચકના
રદલમાં ઊંડી છાપ છોડી જાિ છે . ઉનાળાના એક રદવસની અહીં વાત છે . પાત્ર આપણને વાત કરતાં કરતાં તેની સાથે
એક નવી દુયનિામાં લઈ જાિ છે . સૂિનજ ી ખુર્ખુર્ાલ લાર્વાની નહીં પણ નાયિકાની મથામણ છે . કોઈક 'ખાસ' સાથે
ઉજાણી ન કરી ર્ક્િાનો કેટલો બધો વસવસો! વાચક યવચારતો થાિ કે એ ખાસ છે કોણ?
બીજા ર્ ફકરામાં હૃદિના ઝંઝાવાતની વાત સરળ ર્બ્દોમાં મૂકી દીધી છે . આવી તો કેટલીિ વ્િયક્તઓ આ દુયનિામાં
હર્ે કે ર્ે ના રદલમાં અનેક તોફાનો ને મુખ પર છલોછલ યસ્મત હર્ે! કચડાિેલી આર્ાને આયલંર્ન આપતો સુંદર
રીતે ર્ૃંર્ાર આલેખાિેલો જોઈ ર્કાિ છે . આંતરરક અશ્રુઓમાં વાચક ભીંજાિા વર્ર રહી ર્ ન ર્કે. પછી તરત ર્
વાતાજ વતજમાનમાં આવે છે , નાયિકા બસ સ્ટોપ પર બેસી પુસ્તક વાંચે છે . એકનો એક ફકરો પાંચમી વખત વાંચી જાણે
કે પોતાના હૃદિની વાતને વધુ રઢ કરે છે . એ ફકરો એના હૃદિનું પ્રયતયબંબ બને છે . Love is just an illusion
leading nowhere. ‘પ્રેમ એ ફક્ત એક છે તરામણો આભાસ છે કે ર્ે ક્િાંિે દોરી નથી ર્તો.’ આ આખું વાક્િ એક
નવી ર્ યક્ષયતર્ ખોલી આપે છે , એની ઉદાસીનું કારણ વાચકો હવે જાણી લે છે . સૂર્ેલી આંખો અનંત ર્ક્િતાઓનું
આકાર્ અહીં ખડું કરે છે .
હવે વાતાજમાં એક પુરુષ પાત્ર પ્રવેર્ે છે . નાયિકાની બાર્ુ માં આવીને બેસી જાિ છે ને કોઈ પણ જાતની પૂવજભયૂ મકા વર્ર
સીધી ર્ વાત આરંભે છે . ઓ. હે નરીને વાંચી રહે લી નાયિકા સાથે વાતોએ વળર્ે છે . હવે પેલો વંટોળ ધીમો પડે છે ,
વાદળો દૂર ધકેલાિ છે ... યસ્મતની આપલે પણ થાિ છે ને સારહત્િ અને સંસ્કૃયતની વાતોનો દોર ચાલે છે . બંનન
ે ી
યવચારધારા ને પસંદર્ી ઘણી મળતી આવે છે એવું લેયખકા સ્પષ્ટપણે બતાવે છે . વાતચીત દરયમિાન બસ આવે છે ને
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ર્તી રહે છે એ વાત બંને નોંધે છે છતાં અવર્ણે છે ! બંનન
ે ે એકબીજાની કંપની ફાવી ર્ઈ છે . પોતાનો પરરચિ આપી
નાિક જ્િારે હાથ યમલાવે છે ત્િારે પ્રથમ સ્પર્જનો રોમાંચ અનુભવાિ છે . ર્રમાળ ર્ાલને લંચનું આમંત્રણ મળે છે ને
અહીં વાતાજપ્રવાહ મોટો પલટો લે છે . માકજ બોલે છે , "Let's start all over again, shall we? I'm sorry about
this morning." અત્િાર સુધી ર્ે ને અજાણ્િો સમર્તા હતા તે તો નાયિકાનો પોતાનો ર્ નીકળ્યો! તેની ઉદાસીનું
કારણ પણ આવ્િું. અંતમાં સોનેરી હૃદિ તરફ દોરી ર્તું મેઘધનુષ દેખાિું, જ્િાં અત્િાર સુધી એક વાવાઝોડું હતું ત્િાં
હવે વરસાદ પછી આકાર્માં રચાતી રંર્ોળી પથરાઈ ર્ઈ છે .
A rainbow appeared, leading the way to a heart of gold. આ વાક્િ મૂકીને લેયખકાએ વાતાજ સમેટી લીધી.
સબળા પાસાંઓ :
 માઇક્રોરફક્ર્નના લર્ભર્ બધા ર્ યનિમો અહીં સાથજક થતાં જોવા મળે છે .
 ખૂબ ર્ સુદં ર ઉપાડ સાથે લેયખકાએ વાત આરંભી છે , ને એટલી ર્ સારી રીતે વાતને વળાંક આપી અંત
આણ્િો છે .
 માત્ર બે ર્, પણ સબળ પાત્ર ઉપસાવ્િાં છે . નાયિકાનું નામાયભધાન ન કરીને એને આ ર્ર્તની બીજી સ્ત્રીઓ
સાથે બખૂબીથી જોડી દીધી છે .
 બાહ્ય વાતાવરણનો ભીતરી સંચલનો માટે ઉપિોર્ કિો છે . પ્રકૃયતના યવયવધ તત્વો આલેખી નાયિકાની
મન:યસ્થયત ઓછા ર્બ્દોમાં બતાવી છે .
 ઓછામાં ઓછા સંવાદો લઈને વાતને વધુ બોલકી બનાવી છે .
 દરેક નવા ફકરાએ એક નવી વાત ઉઘડીને આવે છે . નવા આકાર્ની બારી ર્બ્દો થકી ખૂલે છે .
 આ બંને પ્રેમીિુર્લ છે કે પયત-પત્ની? ક્િા કારણે નાયિકા ઉદાસ છે ? સવારે એવું તો ર્ું થિું કે માક ે માફી
માંર્ી? નાયિકા એની સાથે ર્વા તૈિાર તો થઈ પણ સબંધ પહે લા ર્ે વો થર્ે? - આવા અનેક સવાલો છે
ર્ે ના ર્વાબો વાચકો જાતે ર્ોધે છે . ઘણં બધું કહ્યા પછી પણ ઘણં કહે વાનું બાકી રાખિું છે એ એક મોટી
યવર્ેષતા છે .
નબળાં પાસાંઓ :
 આ એક એવો યવષિ છે કે ર્ે ના પર વધુ પ્રમાણમાં લખાિું છે . બે પ્રેમીઓનું કોઇક કારણસર ઝઘડવું અને
રરસાવું તથા મનાવવું. યવષિ પરત્વે અહીં નવીનતા ર્ણાતી નથી.
 અહીં એક સવાલ ઉદ્ભવ્િા વર્ર નથી રહે તો કે નાયિકા જ્િારે માકજથી ઉદાસ થઈને ચાલી આવી છે ને એ ર્
પુરુષ એની બાર્ુ માં આવીને બેસે છે ત્િારે તે સાવ અજાણી વ્િયક્ત હોિ તેમ કેવી રીતે વતી ર્કી? થોડી વાર
પહે લાં ર્ પાંચ પાંચ વાર વાંચીને રઢ કરેલા ફકરાને અવર્ણીને નાયિકા કઈ રીતે યસ્મત પરત કરી ર્કે?
આખી રચના વાંચ્િા બાદ યવચાર કરીએ તો આ બાબતને ર્રા પણ અવર્ણી ન ર્કાિ.
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યવષિની નવીનતા નથી પણ રર્ૂ આતની તાર્ર્ી હોવાથી આ રચના અનુવાદ અને આસ્વાદ માટે પસંદ કરી છે . ને
કહે વાિ છે ને કે, 'બ્રહ્માની સૃયષ્ટ કરતાં કયવની સૃયષ્ટ ન્િારી હોિ છે .' એ યવચારને ધ્િાનમાં લઈએ તો ઉદાસ નાયિકા
અલર્ ર્ રીતે વતે તેમાં નવાઈ નહીં.. બે નબળા પાસાં સામે અનેક સબળ દલીલો દેખાિ છે . વાવાઝોડું અનેક હૃદિને
સ્પર્ી ર્તી રચના બને છે .

૧૬. બળાપો – જાહ્નવી અંતાણી

‘તું મારી સાથે આવું કેમ કરે છે ? સમર્તો કેમ નથી? હં ુ સહે ર્ આર્ળ વધુ,ં તું નીચે ઉતારી પાડે; હં ુ ર્રાક ખુર્
થાઉં, તેમાં તું ખૂચ
ં કાઢે.. મારે ર્ું કરવુ?ં તને મારી ર્રાિ દિા નથી આવતી?’ સ્વર્ત બબડતો સુદેર્ હાથમાં ટુવાલ
લઈ ન્હાવા ચાલ્િો. નહાતા નહાતા ફરી રદમાર્ ચકરાવે ચઢી ર્િું, ‘હમણાંની ર્ વાત છે , મોટુ ં ઘર લેવા માટે લોન
પેપર ફાઇનલ કિાજ તેમાં દીકરાએ પરદેર્ ભણવા ર્વાની ફરમાઇર્ કરી; દીકરી િુવાનીના ઉંબરે ઉભી ર્ છે અને
એ.. હં ુ એકલો કેટલે ઠેકાણે પહોંચુ?ં તું કાિમ કેમ આવું કરે છે ?’
એ બળાપા કાઢતો હતો ત્િાં ર્ એક અવાર્ પડઘાિો, ‘કારણ કે હં ુ સમિ છુ ં .’ અને સુદેર્ ર્ીઝરના ર્રમ પાણીના
ફુવારાથી દાઝી ર્િો.
િીકરી બારણુ ં ધડધડાવતી કિી રિી િતી, “પપ્પા, તિારા િાટે અર્જન્ટ ફોન છે , જલ્િી બિાર આવો.”

ુ – દિરલ કોટડીયા
૧૭. કભળયગ

“અરે! યનરવ તું?”
મને અચાનક વહે લો આવેલો જોઈને મારો ભોળો યમત્ર ઝંખવાઈ ર્િો. અને પેલી રસોડાના પાછળના બારણેથી બહાર
નીકળી ર્ઈ અને મારા પલંર્ પર પડેલી સળો જાણે મેં હમણાં ર્ કયવસંમેલનમાં ર્ાિેલો ર્ની દહીવાલાનો ર્ેર મને
ર્ સંભળાવતી હતી..
“તમે રાર્રાણીના ચીર સમ અમે રંક નારની ચૂંદડી,
તમે બેઘડી રહો અંર્ પર, અમે સાથ દઈએ કફન સુધી”
ર્ુલાબનું ફૂલ અને છરી મારા યખસ્સામાં ર્ રહી ર્િા. પલંર્ની એ ભોળી સળો સામે જોઇને મેં કાયતલ યસ્મત કિુું.
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૧૮. સણકો – સનસમષ વોરા

સેના યનવૃત િર્પાલ છે લ્લા ત્રણ વષજથી હરરોર્ આંખોમાં આર્ા લઈ હોયસ્પટલના પર્યથિાં ચડે અને સાંર્ે યનરાર્
થઈ પાછા વળે.
રોર્ પત્નીની આંખોમાં રહે લા ભાવ તેને જાણીને ર્ વાંચવા નહોતા, દીકરાએ મા ની સામું જોઈ યનણજિ લેવાની
કેટલીિ આજીજીઓ કરી છતાં માન્િા નરહ.
એક રદવસ વહે લી સવારે હોયસ્પટલ પહોંચતા ર્ પત્નીની ઈચ્છા મૃત્િુના ફોમજ પર લાઈફ સપોટજ યસસ્ટમ હટાવી લેવા
સહી કરી પત્નીને માથે હાથ ફેરવતા તેની બાર્ુ માં બેસી રહ્યા. કાલ રાતથી ર્રૂ થિેલો દાઢનો દુખાવો વધુ એક
સણકો આપતો ર્િો.

૧૯. પ્રત્યાઘાત – પ્રીસત ભટ્ટ

"રરતેર્, તમે અત્િારે ફ્ી છો?" કાવ્િાએ પ્રેમથી પૂછ્.ું
રરતેર્ યચડાઈને બોલ્િો, "કેમ ર્ું છે ?"
"એક વાતાજ લખી છે , તમને સંભળાવવા માંર્ુ છુ ં ; કોઈ ભૂલ હોિ તો સુધારી આપજો."
"ઓહો વાતાજ! તો હવે તું વાતાજ લખવાની?"
"ના બસ, એમ ર્ યવચાર આવતા લખી."
"રે’વા દે! આ બધું તને નથી ર્ોભતું સમજી! ર્ે વી તું તેવી તારી વાતાજ – તદ્દન બકવાસ."
કાવ્િા મનોમન ર્ સમસમીને બેસી રહી. બીર્ે રદવસે રરતેર્ અર્ાર્ીમાં ફોન ઉપર કોઈક સાથે પ્રેમથી વાત કરી રહ્યો
હતો, "રડિર, તારી કયવતા વાંચી. સાચ્ચે, સીધી હૃદિને સ્પર્ી ર્ઈ! તું ર્ે ટલી સુંદર છે એટલી ર્ તારી રચના પણ.. "
કાવ્િા આિના સામે ખુદને યનહાળતાં બોલી, "હા રરતેર્! સાચ્ચે ર્, હં ુ બકવાસ દેખાઉ છુ ં એટલે મારી વાતાજ પણ.. હં ુ
હાર નહીં માનુ.ં "
રરતેર્ છાપું વાંચવા બેઠો; છાપાની પૂયતજમાં 'એક પ્રત્િાઘાત - કાવ્િા મર્મુદાર’ વાંચતા ર્ એની આંખો ચોંકી ર્ઈ.
કાવ્િાનો મોબાઈલ રણક્િો, યસ્ક્રન પર ફ્લેર્ થતા નામને જોઈ રરતેર્ની આંખ ચમકી, કાવ્િાના હોઠ મલકિા.
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૨૦. બિલો – સમીક્ષા ઠુંમ્મર

"અંધારી રાત, યબહામણાં અવાજો, ભિાનક ચીસો... યચંતા ન કર, એ બધાથી પણ વધારે ભિાનક હતી અમારી
હિાતી."
"સાંભળો છો? યચન્ટુના રીઝલ્ટમાં સહી કરવાની છે , કરી આપોને...!"
"ભાભી! તમે તો આખી વાતની મજા બર્ાડી નાખી, વાત કરવા દો ને ર્ાંયતથી" પાળી પર બેઠલે ો યનલિનો યમત્ર
બબડ્યો.
"સોરી બાબા! સહી કરી આપો પછી ર્ે કરવું હોિ એ કરો"
"લાવ ર્લ્દી "
"આપણે ક્િાં હતાં, એ બધાથી પણ વધારે ભિાનક હતી અમારી હિાતી..."
"કદાચ અમારી પણ...!" રક્રર્ે રદવ્િા સામે જોઇને એક કપટી યસ્મત ફેંક્િુ,ં ને ચાર કપટી હાથના ધક્કાએ યનલિને
હવામાં ફંર્ોળ્યો. લાર્ ર્મીન પર ને જીવ અધ્ધર...
"ર્હે રના જાણીતા સી.આઈ.ડી. ઓફીસર યનલિે ચોથા માળેથી ઝંપલાવી આત્મહત્િા કરી! તેમણે પોતાની બધી
યમલકત અનાથાશ્રમનાં મેનર્ર અને તેમનાં યમત્ર રક્રર્ના નામે કરી છે ." પેપર નીચે મૂકતા રદવ્િાને સંતોષ થિો.
"રદવ્િા, એક વાત ખબર ન પડી, તારે યમલકત નહોતી જોઇતી, તો પછી યનલિને મારવાનું કારણ?"
રદવ્િાની આંખો ભૂતકાળની કોઈ ઘટના સામે જાણે અંર્ારા વરસાવતી હતી, ને તેને બુજાવા ર્ ફરી આંસુ બની ને
સરતી હતી..

સોશિયલ મિડીયાિાાં સર્જન
વ્હોટ્સએપ – ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮
ફેસબુક - https://www.facebook.com/microsarjan
ટ્ટ્િટર - https://twitter.com/sarjan_mfc
િેબસાઈટ - http://microsarjan.in/
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ુ થા : ભેિ અને સમાનતા – નીલમ િોશી, જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ
માઇક્રોદફતશન અને લઘક

લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્ન વચ્ચે સમાનતા અને ભેદ રેખા અંર્ન
ે ા કેટલાક મુદ્દા અત્રે પ્રસ્તુત કરવાનો ઉદ્દેર્ છે .
લઘુકથા યવર્ે શ્રી મોહનભાઈ પટેલે તેમના પુસ્તક ર્ુર્રાતી લઘુકથા સંચિ (સંપાદક મોહનલાલ પટેલ, પ્રફુલ્લ રાવલ,
ર્ુર્રાતી સારહત્િ પરરષદ, ર્ોવધજન ભવન, આશ્રમ માર્જ અમદાવાદ)ના આમુખમાં યવર્તે વાત મૂકી છે . તેના આધારે
અને માઇક્રોરફક્ર્ન અંર્ેની ઉપલબ્ધ સામગ્રીના અવલોકનને આધારે પ્રસ્તુત લેખના મુદ્દા લીધા છે . આ મુદ્દા અંર્ે વધુ
યવર્તે ચચાજ થર્ે તો તે બંને સ્વરૂપને ઉપકૃત થર્ે એમ અમારું માનવું છે .
લઘુકથા એટલે નામ પ્રમાણે લઘુ, નાની હોિ ર્ એ સહે ર્ે સમજી ર્કાિ છે , પરંતુ લઘુકથાને ફકત ર્બ્દ સંખિા સાથે
ર્ સાંકળીને એવી કોઈ વ્િાખિામાં કેદ ન કરી ર્કાિ. અલબત્ત લઘુકથામાં લાઘવ તો અપેયક્ષત હોિ ર્. ૩૦૦
ર્બ્દોથી માંડીને ૧૦૦૦ ર્બ્દો સુધી પણ એ યવસ્તરી ર્કે. લાઘવ માત્રથી વાતાજ લઘુકથા ન બની ર્કે. રાવજીભાઈ
લઘુકથાને ઉયમજકથા પણ કહે છે , ભર્વદ્ર્ોમંડળ ‘કથા’નો અથજ આપે છે ‘નવલકથા; વાતાજ; સંસારયચત્ર.’
ર્ોટજ-ર્ોટજ રફક્ર્ન, ફ્લેર્ રફક્ર્ન અથવા પ્રચયલત રીતે માઇક્રોરફક્ર્ન તરીકે ઓળખાતો વાતાજપ્રકાર પૂવન
જ ા સર્જ કોને
મતે એક હાઈબ્રીડ પ્રકાર છે ર્ે માં કાવ્િાત્મક પ્રસ્તુયત અને સંક્ષેપ વૃત્તાંતનો પ્રમાણસર સંર્મ હોિ છે . પૂવન
જ ા સર્જ કોએ
આ પ્રકારના વર્ીકરણ અને ર્ાયબ્દક મિાજદાઓ યસવાિ તેમની સર્જ નાત્મક યભન્નતા યવર્ે કેટલી સ્પષ્ટતા કરી છે ?
અથવા આ બે અથવા એ યસવાિના પણ કથાના અન્િ પ્રકારો વચ્ચેની ભેદરેખા તેમણે કેટલી સ્પષ્ટ કરી છે એ
ર્ોધવાનો અમારો િત્ન છે . ૩૦૦ ર્બ્દો અને કેટલાક લેખકોને મતે ૫૦૦ ર્બ્દો સુધીની મિાજદામાં માઇક્રોરફક્ર્ન
લખાિ છે . મેન બુકર યવર્ે તા યલડીિા ડેયવસ અને અન્િ ઘણાં જાણીતા અંગ્રજી
ે લેખકો માઇક્રોરફક્ર્નના મુખિ ર્ુણધમજ
તરીકે 'એક્સ્ટરીમ બ્રેયવરટ', અયતર્િ સંક્ષેપ એવો ર્બ્દ વાપરે છે . લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્ન વચ્ચેનો આ મુખિ અને
ઊડીને આંખે વળર્તો ભેદ છે .
જ
સ્પેયનર્ અને પોટુર્ીઝ
ભાષા અને સારહત્િના પ્રોફેસર મેરી લુઈસ પ્રેટ તેમના લેખ 'ધ ર્ોટજ સ્ટોરી - ધ લોંર્ એન્ડ
ર્ોટજ ઑફ ઈટ'માં લખે છે , 'વાતાજના પ્રકારો વચ્ચેના સંબંધો, તેમની વચ્ચેની સમાનતાઓ કે યભન્નતાઓ સપ્રમાણ
હોવી ર્રૂરી નથી.' પ્રેટ વાતાજપ્રકારોના વર્ીકરણને ફક્ત તેમના ખૂબ અર્ત્િના લક્ષણોને આધારે નહીં પરંતુ તેમના
મરયર્િાત અને ક્િારેક ર્ સ્પષ્ટ થતા પણ પ્રકારની અનોખી આભા ઉપસાવતા લક્ષણો, ર્ે બીજા પ્રકાર સાથે તેમની
યભન્નતા માટે ખૂબ ર્રૂરી ન પણ હોિ - તેમને પણ ધ્િાનમાં રાખવામાં આવે એ મતનાં છે .
લઘુકથામાં સ્વાભાયવક રીતે ર્ વણજન કે પાત્રના યવર્તવાર યવસ્તારને, પરરચિને બહુ અવકાર્ નથી. લઘુકથાનું સૌથી
મુખિ અને અયનવાિજ પરરબળ છે .. સંવદે ન. કોઈ યવયર્ષ્ટ પરરયસ્થતીથી પાત્ર ક્ષુબ્ધ બને, ખળભળાટ અનુભવે કે મનમાં
કોઈ આંદોલન જાર્ે ત્િારે લઘુકથાનું બીર્ ઉદભવે. અને એ સહર્ સંવેદન જ્િારે ઓછા ર્બ્દોમાં વાચકને સ્પર્ી
જાિ એ રીતે કાર્ળ પર અવતરી ર્કે ત્િારે લઘુકથા ર્ન્મે. તો માઇક્રોરફક્ર્ન પણ આ ર્ બંધારણ સાથે, ફક્ત ર્રૂર
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પૂરતી મોકળાર્માં ર્ પાત્ર કે વાતાવરણને અર્ત્િ આ્િા વર્ર ફક્ત કથાનકને ર્ મુખિ ર્ણીને યવકસે છે . અહીં
પાત્ર પરરચિને સહે ર્ પણ અવકાર્ નથી, ક્િારેક સંવેદન પણ એનો મુખિ રહસ્સો નથી હોતો. લઘુકથાનું બીર્ કોઈક
ખળભળાટ કે ક્ષુબ્ધતા લાવતો પ્રસંર્ હોઈ ર્કે જ્િારે માઇક્રોરફક્ર્નનું પરરણામ વાચકના મનમાં ક્ષુબ્ધતા,
યવચારમાળા કે ખળભળાટ મચાવી ર્તું હોિ એવું અનુભવાિું છે .
લઘુકથાની ર્નક ઘટના આયક્સ્મક અને ક્ષુર હોવી ર્રૂરી છે . ક્ષુર અથાજત્ નર્ણ્િ એવો અથજ નહીં, પણ હળવું કે અલ્પ
ફલકવાળુ,ં ર્ે ની કોઈ બહુ મોટી દૂરર્ામી અસર ન હોિ. આકયસ્મક અથાજત લઘુકથાનું ર્નક કોઈ પૂવજધારણા નહીં,
પણ યચત્તમાં વીર્ળીના ઝબકારની ર્ે મ સાવ અણધારી ર્ ઝબકી ઊઠે અને મનને ઝંકૃત કરી, થોડી વાર ખળભળાવી,
ઉદાસી ર્ે પ્રસન્નતા કે કોઈ પણ સંવેદનાનો ચમકારો માત્ર બતાવી અરશ્િ થઈ જાિ. ક્ષુર, અથાજત્ સાવ નાનકડી
ઘટના, સીચ્િુએર્નથી યચત્ત ક્ષુબ્ધ થાિ અને અતીતની કોઇ સ્મૃયત ઝંકૃત બનીને યચત્તનો યવસ્તાર કરવા લાર્ે એ
લઘુકથાનું પ્રમુખ લક્ષણ છે . સામાન્િ રીતે લઘુકથા વતજમાન અને અતીતના સંયધકાળે ઊભેલી હોિ છે . જીવનની કોઈ
ક્ષણે ર્િાં થોડી વાર પૂરતો વતજમાન, અતીતમાં સરકી પડતો હોિ છે . એ ક્ષણ લઘુકથાની ર્નક બની રહે .
માઇક્રોરફક્ર્ન અહીં તદ્દન સમાનતા સાથે ઊભી રહે છે , તેમાં પણ તદ્દન નાનકડો પ્રસંર્, ઘટના કે અવલોકન ર્
વાતાજતત્વને સ્થાયપત કરવા પૂરતું છે . અહીં મને યલડીિા ડેયવસે કહે લો મુખિ ભેદ િાદ આવે, લઘુકથા કે એથી આર્ળ
વધીને ટૂકં ી વાતાજમાં માઇક્રોરફક્ર્ન કરતા અયભવ્િયક્ત માટે ર્ગ્િા વધારે હોવાને લીધે વાચક કથાનકની સાથે જોડાિ
છે , એને અનુભવી ર્કે છે અને લાર્ણીનો તંતુ પ્રસ્થાયપત થાિ છે , જ્િારે માઇક્રોરફક્ર્નનું અયતર્િ ટૂકં ુ સ્વરૂપ
વાચકને ત્રીજા પુરુષ તરીકે ઘટનાને જોવાની, કથાનકને અપ્રત્િક્ષ રીતે જોવાનો અવસર આપે છે . સંક્ષેપને લીધે વાચક
કથાનકમાં લાર્ણીનો તંતુ પ્રસ્થાયપત કરી ર્કે એ પહે લા ર્ વાતાજ પૂણજ થઈ જાિ છે , એટલે એના પરરણામ કે પછી
થનારી અધ્િાહાર રહે લી ઘટનાઓ યવર્ે એ વૈચારરક ક્ષમતાથી જોડાિ છે .
લઘુકથા જીવનના કોઈ એકાદ સંદભજને સ્પર્ે છે , સમસ્ત જીવનને નહીં, અને વ્િયક્તને કોઈ યવયર્ષ્ટ પરરયસ્થતીની
અનુભૂયત કરાવી રહે છે . કોઈ ચોક્ક્સ ક્ષણે ઊઠતી કોઈ ચોક્ક્સ સંવેદના લઘુકથાની વાહક બને છે . માઇક્રોરફક્ર્ન
પણ એમ ર્ કોઈ એક સંવેદનને સજ્જડ રીતે વાચક સુધી પહોંચાડે છે , તેની વાચકના મનોર્ર્તને સ્પર્ી ર્કવાની
ક્ષમતા ઓછી થતી નથી કારણકે તેનું કથાનક સંયક્ષપ્ત પરંતુ અયતર્િ કેયન્રત છે .
નવમાંથી કોઈ પણ રસની એ વાહક બની ર્કે, ર્રત એટલી ર્ કે એ સંવેદન પ્રબળ હોવું જોઈએ. લઘુકથામાં
લાર્ણીનું પાસું અયત પ્રબળ હોવું જોઈએ અને એ લાર્ણી ફકત પ્રસંર્ કે ઘટના ન બની રહે તા એકરસ બનીને
ભાવકના યચત્તને સ્પર્ી ર્કવા સક્ષમ હોવું જોઈએ. પોતીકા અનુભવનું સાધારણીકરણ ન થઈ ર્કે તો એ વાતાજને બદલે
ફકત પ્રસંર્ કથા કે નરી ઘટના બની રહે અને આ વાત માઇક્રોરફક્ર્નને પણ ર્બ્દર્ઃ લાર્ુ પડે છે .
લઘુકથા અંતમાં ખાધુ,ં પીધું ને રાર્ કિુું ર્ે વી ન હોિ. જ્િાં વાતાજ પૂરી થાિ ત્િાંથી આર્ળ વાચકના મનમાં એ ચાલુ
થતી હોિ છે . એને અધૂરો અંત હરયર્ઝ ન કહી ર્કાિ. લઘુકથાની ર્રૂઆત આરદ, મધ્િ કે અંત ર્મે ત્િાંથી થઈ
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ર્કે. ર્ે વી વાતાજની ર્રૂરરિાત. દરેક સર્જ કની એક પોતીકી આર્વી અયભવ્િયક્ત, આર્વી ર્ૈલી હોવી સ્વાભાયવક છે
પરંતુ લઘુકથામાં પણ દરેક વાતાજ પ્રકારની ર્ે મ આરદ, મધ્િ અને અંત તો હોિ ર્ છે , એનો યવસ્તાર નથી હોતો. એક
પણ નકામા ર્બ્દનો ભાર લઘુકથા વહન ન કરી ર્કે. વાતાજને અંતે ચોટ હોવી એ લઘુકથાનું એક અર્ત્િનું લક્ષણ
ર્રૂર છે . પણ એ ચોટ િુયક્તપૂવજક ઘૂસાડેલી ન હોવી જોઈએ. ચમકારો સહર્ રીતે આવે તો ર્ રસભંર્ ન થાિ અને
એની અસર ભાવકને પહોંચે. ચોટ કે ચમત્કૃયત ન હોિ તો પણ સારી લઘુકથા ર્રૂર બની ર્કે.
તો માઇક્રોરફક્ર્ન પ્રકાર એથીિ વધુ સ્પષ્ટ રીતે ર્ે કહે વું છે એ અયતર્િ ઓછા ર્બ્દોમાં કહે વાનો િત્ન કરતો
હોવાને લીધે આરદ, મધ્િ અને અંત હોિ એવા પૂણજ સ્વરૂપમાં નથી બેસતો. અહીં ર્રૂઆત ર્ એક્ર્નથી છે , કહો કે
મધ્િથી છે અને કદાચ અંત પણ પૂણજપણે કહે વાતો નથી. વાચક જો હોડીમાં બેસીને દરરિો પસાર કરતો િાત્રી હોિ તો
વાતાજનો અંત તેની મંયઝલ નથી પણ તેના હાથમાંનું હોકાિંત્ર અને તેને ક્િાં ર્વાનું છે એ સ્થળની ઓળખ માત્ર છે , એ
િાત્રા વાચકે પોતે પૂણજ કરવાની છે , અને સાથે સાથે વાચક એ પ્રવાસમાં ભટકી ન જાિ એ પણ ધ્િાન રાખવું એ
સર્જ કનું કતજવ્િ છે . ઘણી વખત માઇક્રોરફક્ર્ન પાત્ર પરરચિ કે પાશ્વજભૂયમકા યવના સીધું ર્ કથાનકથી ર્રૂ થાિ છે ,
એક્ર્નથી ર્રૂ થાિ છે , અને એ પૂણજ થાિ ત્િાં સુધી વાચક તેની સાથે ર્ે ટલો સંકળાિો હોિ, એથી વધુ એ પૂણજ થાિ
પછી વધુ સંકળાિ છે . એક માઇક્રોરફક્ર્નના અંતે એકથી વધુ ર્ક્િતાઓ તેને વાચક માટે સર્જ ક બનવાનું એક
આહવાન બની રહે છે .
આ યવષિે હર્ુ ઘણં વાંચવાનુ,ં સમર્વાનું અને ચચાજની એરણે ચડાવવાનું છે , અનેક વાતાજકાર યમત્રોએ આ બાબતમાં
માર્જદર્જન, સલાહ અને રદર્ાયચહ્નો આ્િા છે , એ સૌની સાથે આ ર્ યવષિે વધુ યવર્તે ચચાજઓ કરી, સ્પષ્ટતા લાવી
ર્કીએ એવા પ્રિત્નો વધુ થાિ અને સોયર્િલ યમડીિામાં માઇક્રોરફક્ર્ન એટલે કંઈ પણ ટૂકં ુ એવી ખોટી માન્િતા દૂર
થાિ એ સાથે તેના યવર્ેની સાચી પ્રસ્થાયપત અને બંધારણીિ સમર્ સ્પષ્ટ થાિ એ ઇચ્છનીિ છે . વાતાજના આ બે
સંયક્ષપ્ત પ્રકાર વચ્ચેની ખૂબ ઉપરછલ્લી ભેદરેખા અને સમાનતા દર્ાજવવાનો આ એક િત્ન માત્ર છે ર્ે નો યવસ્તાર
આવનારા રદવસોમાં કરીર્ું.

૨૧. ઈશ્વર કપ
ૃ ા – પામી િે સાઈ
આર્ે નારી સંરક્ષણ ર્ૃહમાં એકસાથે બે સામાયર્ક સંસ્થાના સફળ સંચાલન બદલ પુરુષોત્તમભાઈનું બહુમાન કરાિું.
"ફૂલ નહીં ને ફૂલની પાંખંડી... એમ કહી તેમણે બે-ચાર ર્બ્દો ઉચ્ચાિાજ, એમની આંખોમાં રંર્ીન ફૂલોની રંર્ત દેખાઈ
આવી.
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"મારું મુખિ કામ તો નારી સંરક્ષણ ર્ૃહને વ્િવયસ્થત રીતે સંભાળી આપ સૌની સંભાળ લેવાનું ર્ છે ... પણ
ઈશ્વરકૃપાથી અનાથઆશ્રમના સંચાલનની પણ ર્યક્ત મળી રહે છે ."

૨૨. નો છાપ,ુ નો ટી.વી. – નીલમ િોશી

સમાચાર પર નર્ર પડતા ર્ રાયધકાએ છાપાનો ડૂચો વાળી માયળિા પર ઘા કિો. રહીમ બ્રર્ કરીને આવ્િો, રોર્ની
ર્ે મ બંને સાથે ચા પીવા બેઠા. ચાનો કપ લેતા રહીમે પૂછિુ,ં “છાપું ક્િાં?”
“ખબર નહીં... આર્ે છાપાવાળો દેખાિો ર્ નથી.” ”રયવવારે છાપું ન આવે એ કેમ ચાલે? એની વે, હં ુ નાકા પર
ર્ઇને લેતો આવું.” ”રહે વા દે.. આવી ર્ર્ે... એક રદવસ ન વાંચે તો નહીં ચાલે? આર્ે કોઈ રૂરટન કામ નહીં.. નો
છાપું.. નયથંર્.” રાયધકાએ કહ્યું. ”ઓ.કે.. ચાલ.. ર્રા ટી.વી જોઇએ બસ?” રહીમ ટી.વી. ચાલુ કરવા ઊભો થિો,
“રરમોટ ક્િાં?”
“ખબર નહીં.. ક્િાંક આડુઅ
ં વળું મૂકાઈ ર્િું હર્ે. પણ ર્વા દે.. આર્ે નો ટી.વી., નો રૂરટન.. બસ તું અને હં ુ.”
“ઓ.કે. મેડમ, એઝ િૂ ્લીઝ..”
ફોન રણક્િો, રહીમે ઉપાડ્યો, “ના.. છાપું નથી જોિુ,ં કંઇ ખાસ?” સામે છે ડ ેથી ર્હે રમાં ફાટી નીકળેલા રહં દુ મુસ્લીમ
રમખાણના સમાચાર સાંભળતા રહીમ સ્તબ્ધ... યન:શ્વાસ સાથે એણે ફોન મૂક્િો. પાછળ ફિો, રાયધકાની ભીની
આંખની યલયપ ઉકેલી રહ્યો. રાયધકાએ તેને ખભે માથું ઢાળી દીધું. રહીમનો હાથ હે તથી પસવારતો રહ્યો. બંને
એકમેકના ધબકારા સાંભળી રહ્યા, “તારી વાત સાચી છે રાયધ.. આર્ે નો છાપું... નો ટી.વી...”
અને ત્િાં ફોન ફરી રણક્િો, અમંર્ળની આર્ંકાએ ભીતરમાં ખળભળાટ... ધ્રૂર્તા હાથે રહીમે ફોન ઉપાડિો.

૨૩. સપદરયડ એટલે? – સંકેત વમાા
‘રીનાને થિું હતું એવું ર્ બધું થાિ છે ,’ બે પર્ વચ્ચે કાપડનો ડૂચો ખોસતાં કાવ્િા મનોમન બોલી, ‘પણ મેં તો એની
ર્ે મ કોઈ ખરાબ મૅર્યે ઝન િ જોિું નહોતુ,ં ન તો ત્િાં અડી! તોિ? આ લોહી...’ એણે પેડ ુ પર જોરથી દબાવી રાખેલો
હાથ ઊઠાવીને બે પર્ વચ્ચે ઉભરાિેલા લોહીને જોિા કિુું.
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‘મમ્પમીને કહં ુ? ના… એને થર્ે કે મેં િ રીના ર્ે વું કંઈક કિુું હર્ે! ર્િા મરહને તો બંધ થઈ ર્િેલું! પણ આ પાછુ ં ?
હવે બંધ નહીં થાિ તો? કેટલા ડૂચા ભરાવું! પ્પાને ખબર પડર્ે તો? સ્કૂલમાં? ના ના, રીનાની ર્ે મ મનેિ… મન તો
થાિ છે રીનાની ર્ે મ હં ુ િ... એણે ઉપર પંખા સામે જોિું અને આંખમાંથી દડદડ આંસુ પડવા માંડ્યા.’
ધડ ધડ ધડ. દરવાજો ઠોકાિો. “કાવ્િા…”, મમ્પમી આવી ર્ઈ હતી.
એણે તરત આંસુ લૂછ્ાં.
“કાવ્િા, ર્ું કરે છે ? બહાર આવ, તારો બ્લૅક દુપટ્ટો આવી ર્િો છે …”
એણે ધીરેથી દરવાજો ખોલ્િો.
મમ્પમીની થેલીમાં રહે લા - બ્લૅક દુપટ્ટો અને છાપામાં વીંટાળેલું સેયનટરી પૅડનું પૅકટે – એકબીજાની સામે જોઈ રહ્યા.

૨૪. પોતપોતાન ંુ સત્ય – જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ

“રરરડક્િૂલસ, આ બકવાસ તારું સત્િ હર્ે, પણ મારા મતે તું તકવાદી છે , બીજાની લાર્ણીને અંર્ત સ્વાથજ માટે
વસ્તુની ર્ે મ વાપરી જાણે છે .”
“યમ. ર્ાહ, હં ુ યવધવા થઈ પછી તેને ચાહતી થઈ તેવું નથી. વષોથી ચાહં ુ છુ ં .”
“પણ લકવાગ્રસ્ત સાથે, સ્વાથજ વર્ર! પ્રેમ ર્ક્િ નહોતો તો પછી આ સંબધ
ં કોની ર્રૂરત હતી..”
“ઈનફ… એવું હોત તો તમારા ર્ે વા વકીલોમાં અને મારા હે તમ
ુ ાં કોઈ ફરક ન હોત.”
કોલાહલ સાથે “ઓડજર ઓડજર..”નો પડઘો પડ્યો,
“તમારા ર્ે વી સ્ત્રીને સમાર્ કિું યવર્ેષણ આપે ખબર છે ?”
“એ સમાર્નું સત્િ છે , લકવાગ્રસ્ત હતા ત્િારે તેમની સાથે મારા પયતના કહે વાથી લગ્ન કરેલા, એમાં કોનો સ્વાથજ
હતો? છવ્વીસ વષજની છોકરી અને સાહીંઠ વષજનો ઉદ્યોર્પયત.. હં ુ ફક્ત નસજ હતી. આર્ે એ નથી અને યવલમાં મારું
નામ છે ; ફક્ત એટલે હં ુ કોઈકનો સહારો ન બની ર્કુ?ં એ પણ જીવનના અંયતમ તબક્કામાં છે ! અને માઈન્ડ િૂ વકીલ
સાહે બ, હજી હં ુ યવધવા નથી, આ અમારું સરહિારું સત્િ છે ર્ે ને સમાર્ની કોઈ મહોરની ર્રૂર નથી. સ્ત્રીના પ્રેમને
તમે ર્રીરની આર્ળ જોઈ નથી ર્ક્તા એ તમારું નગ્ન સત્િ છે , એ તમને ર્ મુબારક, ર્ેટ વેલ સૂન સાહે બ.”
સફેદ સાડીના છે ડાથી એણે પરસેવાને લીધે રેલાઈ રહે લા લાલ ચાંદલાને સંકોિો, ને ફરી તારીખ પડી.
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૨૫. દિવાળી – ડૉ. િાદિિ ક યાભજ્ઞક

સવારથી અમરતલાલ દરેક ક્ષણ અકળાતા હતા. બે રદકરા, વહુઓ, અને એમના દીકરા દીકરીઓ, બધાંને માંડ માંડ
એક સાથે ભેર્ા રહે વા રદવાળીએ બોલાવ્િા તો ખરા પણ...
પૌત્ર પૌત્રીઓને ખોળામાં બેસાડીને વાતાજ કહે વાની ઇચ્છા છોકરાઓના હાથમાં રહે લ સ્માટજફોને લઇ લીધી. દાદાની
સામે જોવાનો પણ સમિ તેમની પાસે નહોતો. મોટો દીકરો આવ્િો ત્િારથી રૂમમાં ભાન ભૂલીને ઉંધેકાંધ પડ્યો હતો,
એના માટે રદવાળી એટલે ર્રાબ. નાના દીકરા અને વહુના પડી ર્િેલા ચહે રા પર આ ફેયમલી ર્ેટટુર્ેધરને લીધે
છોડવી પડેલ દુબઈની ટૂરનો વસવસો આવ્િા ત્િારથી દેખાતો હતો. આવતાંની સાથે બંને વહુઓએ સાસુની સાથે
કાળો કકળાટ કિો..
અંતે રદવાળીની રાત્રે ર્ેલેરીમાં, ઘરની વ્િયક્તઓ સાથેના સંબંધો ર્ે વી ર્ તકલાદી ચાિનીઝ એલ.ઈ.ડીના
અર્વાળામાં અમરતલાલ ઉભા હતા. રસ્તાની પેલે પાર રહે તા ર્ર્ુ મોચીના ઝૂંપડે તેમની નર્ર પડી. ર્ર્ુનો
દીકરો–વહુ માટીના કોડીિામાં તેલ પૂરતા હતા. નાનકડો પૌત્ર ર્ર્ુ મોચીના ખોળામાં બેઠો હતો. ત્િાં પોતાના ઘરની
ર્ે મ ચાિનીઝ એલ.ઈ.ડીથી થિેલું અર્વાળું નહોતું પણ ભારતીિ સ્ટરીટ લાઇટનો ઝર્મર્ાટ હતો.
આ જોઈ મનોમન કર્ુંક નક્કી કરી અમરતલાલ ઘરમાં પથરાિેલા પોકળ પ્રકાર્ને બંધ કરવા આર્ળ વધ્િા.

મારા મતે માઇક્રોદફતશન.. – સંકેત વમાા
ર્ુર્રાતીમાં ર્દ્યનું અત્િારે ખૂબ ર્ ઝડપથી પ્રચયલત થતું ર્તું નવું સ્વરૂપ એ માઇક્રોરફક્ર્ન છે . માઇક્રોરફક્ર્નને
ફ્લેર્રફક્ર્નનો ર્ એક પ્રકાર ર્ણવામાં આવે છે . અત્િારે પ્રચયલત એવી ર્ોટજરફક્ર્નની અલર્ અલર્
ટયમજનોલોજીમાં ફ્લેર્રફક્ર્ન એ સૌથી ર્ૂ ની ટયમજનોલોજી છે . ફ્લેર્રફક્ર્ન પણ પહે લા ર્ોટજ-ર્ોટજ સ્ટોરીના નામે
ઓળખાતુ.ં ફ્લેર્રફક્ર્ન બાદ ર્ોટજરફક્ર્નની ર્બ્દસંખિા ક્રમર્: ઘટાડીને વાતાજ લખવાના પ્રિત્નો થિા અને અમુક
નવા પ્રકારો ર્ે વા કે માઇક્રોરફક્ર્ન, સડનરફક્ર્ન, નેનોરફક્ર્ન, ડરબલ,
ે
રડરબલ, યિટરેચર વર્ેરે પ્રચયલત થવા લાગ્િા.
આ બધાં ર્ ર્ોટજરફક્ર્ન પ્રકારોને આમ તો કોઈ ચોક્કસ ર્બ્દમિાજદામાં બાંધી ર્કાિ નહીં પણ છતાંિ અમુક
ર્બ્દમિાજદાઓ હવે રૂઢ થઈ ચૂકી છે ને લર્ભર્ સ્વીકાિજ છે . ૧૦૦૦ ર્બ્દોથી નીચેની વાતાજને ફ્લેર્રફક્ર્ન કહે વામાં
આવે છે . માઇક્રોરફક્ર્ન માટે આ મિાજદા ૩૦૦ ર્બ્દો સ્વીકારાઈ છે . નેનોરફક્ર્ન અને યિટરેચર એટલે કે યિટર પર
લખાતું રફક્ર્ન, યિટરની અર્ાઉની ર્બ્દ મિાજદા, ૧૪૦ ર્બ્દોમાં લખાિ છે . ડરબલ
ે મોટેભાર્ે ૧૦૦ ર્બ્દો આસપાસ
અને રડરબલ ૫૦ ર્બ્દોમાં લખાિ છે . આ ઉપરાંત બીજા અમુક નામ ર્ે મકે, યમયનએચર રફક્ર્ન, પામસાઈઝ, સ્મોક-
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લોંર્, સડનરફક્ર્ન, પોસ્ટકાડજ રફક્ર્ન વર્ેરે પણ વપરાતા રહે છે . આપણે ત્િાં આ માટે અયતલઘુકથા અને ચૂસકીકથા
(સૌર્ન્િ: રાર્ુ લ ભાનુર્ાલી) ર્ે વા નામ પણ જોવા મળ્યા છે . ઘણીવાર આ બધાં નામ એકબીજા માટે વપરાતા રહે
છે . કોઈવાર માઇક્રોરફક્ર્નને પણ ફ્લેર્રફક્ર્ન કહે વામાં આવે છે .
આ બધાં ર્ પ્રકારોમાં આપણે અહીં મુખિત્વે માઇક્રોરફક્ર્નની વાત કરીર્ું, ર્ે ૩૦૦ કે તેથી ઓછા ર્બ્દોમાં લખાિ
છે .
નવલકથા, નવયલકા, લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્ન
કથાસ્વરૂપની વાત કરીએ તો મુખત્વે એને નવલકથા, નવયલકા અને લઘુકથા એવા ત્રણ પ્રકારોમાં વહેં ચી ર્કાિ. આ
બધાં ર્ પ્રકારો વાતાજના અમુક ચોક્કસ ઘટકોને આવરે છે . આપણી ચચાજ માટે આપણે એમાંના નીચેના મુખિ ઘટકો
યવર્ે વાત કરીર્ું.
1) સેરટંર્ – સ્થળ-કાળ ઘટક: વાતાજ ક્િાં, ક્િારે આકાર લે છે
2) ્લોટ – વસ્તુ સંકલના: ઘટનાઓની ર્ૂંથણી
3) પાત્રાલેખન
નવલકથાઓમાં મુખિ પાત્રના જીવનની ઘટનાઓને આલેખવા માટે યવર્ાળ ફલક મળે છે . મુખિ પાત્ર અથવા મુખિ
ઘટનાને ર્ૂંથવા માટે જોઈએ એવા બીજા કેટલાિ પાત્રો, ઘટનાઓ, વાતાવરણ, યસ્થયત અને સંજોર્ોના સર્જ ન માટે
પૂરતી ર્ગ્િા મળે છે . મુખિ પાત્ર સાથે જોડાિેલા બીજા પાત્રોને યવકસાવવા માટે પણ પહોળો પટ છે . કથાના મુખિ
યવચાર(થીમ)ને વાચક સુધી પહોંચાડવા માટે લેખક પાસે અનેક યવકલ્પો હોિ છે . ્લોટ અને સબ્લોટ્સની ર્ૂંથણીથી
લેખક કથાને અંત સુધી પહોંચાડે છે . નવલકથામાં લેખક વાતાજના મુખિ યવચાર સાથે કેટલાિ બીજા યવચારો પણ વાચક
સુધી પહોંચાડી ર્કે છે . નવલકથા બાદ કથાસ્વરુપનો એક બીજો પ્રકાર, નવયલકા પ્રચલનમાં આવ્િો. નવયલકાના મુખિ
ઘટકો નવલકથા ર્ે વા ર્ છે . પણ એમાં ફલક નાનું છે . ર્બ્દોની મિાજદા છે . ર્બ્દોની મિાજદા સાથે એમાં કહે વામાં
આવતી કથાનું સ્વરૂપ પણ થોડું બદલાિ છે . ટૂકં ી વાતાજની કલામાં યબનર્રૂરી પાત્રોનો લોપ અને ર્રૂરી પાત્રોને
યવકસાવવા માટે ઓછા ર્બ્દોમાં ર્ું કરી ર્કાિ એ યવષે મંથન થાિ છે . ટૂકં ી વાતાજ બાદ બદલાતા સમિ સાથે વાતાજનું
નવયલકાથી પણ નાનું સ્વરૂપ, લઘુકથા આવ્િું. એના પણ મુખિ ઘટકો તો એ ર્ છે પણ કથનની ચુસ્તતા અને લાઘવ
એ લઘુકથાની માંર્ છે . લઘુકથામાં ઘટનાઓના યનરૂપણ, પાત્રોના યવકાસ, વાતાજનું વાતાવરણ ઊભું કરવા વર્ેરે માટે
ખૂબ ઓછી ર્ગ્િા હોવાથી આ સ્વરૂપ માટે પણ લેખક અલર્ ટેયક્નક અપનાવે છે . આમ અહીં ર્ે મ ર્ે મ કથા
આલેખવા માટે ફલક નાનું થિું, ર્બ્દો ઘટ્યા એમ કથાઓનું સ્વરૂપ અને એને આલેખવાની પદ્ધયત બદલાઈ. લઘુકથામાં
ખૂબ ઓછા ર્બ્દોને લીધે પાત્રાલેખન, ઘટનાઓની ર્ૂંથણી, વાચકને વાતાજના વાતાવરણમાં ખેંચી ર્વાની ક્ષમતા વર્ેરે
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પાસાઓના આકષજણો ઓછા થિા. આથી આવી વાતાજઓનું મુખિ આકષજણ એમાં રહે લી ઘટના અને એનો અંત બની
ર્િું. લઘુકથાઓમાં લર્ભર્ (ફરજીિાત નરહ) એવો આગ્રહ રાખવામાં આવ્િો કે અંત ચોટદાર હોિ.
અહીં, નવલકથા, નવયલકા અને લઘુકથા ત્રણેિ પ્રકારો વાતાજકથનના તમામ અંર્ોને આવરે છે પણ વાતાજકથન માટે
મળતી ર્ગ્િાની અલર્તાને કારણે એ તમામ અંર્ોનું યનરૂપણ દરેક વાતાજપ્રકારમાં અલર્ અલર્ કળા માંર્ે છે .
માઇક્રોરફક્ર્ન એ આ ત્રણેિ સારહત્િપ્રકારો કરતા ઓછા ર્બ્દોમાં લખાિ છે ; લર્ભર્ 300 કે તેથી ઓછા ર્બ્દોમાં.
તો માઇક્રોરફક્ર્ન આ ત્રણેિ વાતાજપ્રકારો કરતા કઈ રીતે અલર્ પડે છે એ આપણે વાતાજના ઉપર ર્ણાવ્િા એ ઘટક
તત્વોને આધારે જોઈર્ુ.ં
૧) સેરટંર્: સ્થળ-કાળ
સેરટંર્ એટલે વાતાજ ક્િાં અને ક્િારે આકાર લે છે એ બતાવતું ઘટક. ર્ે મકે,
ધૂમકેતન
ુ ી “પૃથ્વી અને સ્વર્જ”ની ર્રૂઆત કંઈક આવી છે :

“જ્િાં સતલર્નાં ઉતાવળાં વેર્ભિાું પાણી રહમાલિની તળેટીનો ભાર્ છોડીને પંજાબના મેદાનમાં પ્રવેર્ કરે
છે , ત્િાં ર્ર્નચુંબી ડુર્ં રાઓના પરંપરા અને નાંખી નર્ર ન પહોંચે તેવાં લાંબાલાંબા મેદાનો, એકબીજાં સાથે
હાથમાં હાથ યમલાવી આર્ે સૈકાઓ થિાં ઘાટી મૈત્રી સાધી રહ્યાં છે . જ્િારે ર્ર્ત બાલ્િાવસ્થામાં હતું
ત્િારે…”
અહીં સ્પષ્ટ છે કે વાતાજમાં ખૂબ પહે લાંના સમિની વાત છે (“ર્ર્ત બાલ્િાવસ્થામાં હતુ…
ં ”) અને વાતાજ પંજાબના
મેદાનોની છે . સ્થળ-કાળનું ઘટક ર્રૂઆતમાં ર્ વાતાજ યવર્ે એક ભૂયમકા બાંધી આપે છે . નવલકથાઓ અને ટૂકં ી
વાતાજઓમાં એ યવર્તે આલેખાિ છે . લઘુકથામાં ઓછા ર્બ્દો સાથે એનું યનરૂપણ થાિ છે .
હવે માઇક્રોરફક્ર્નની વાત કરીએ તો ર્બ્દમિાજદાને લીધે એમાં સ્થળ-કાળનો ઉલ્લેખ હોિ પણ અને ન પણ હોિ
અથવા ખૂબ આછો હોિ. ર્બ્દમિાજદાને લીધે વાતાજનું આ ઘટક અહીં અલર્ રીતે આલેખાિ છે .
ઉદાહરણ માટે યનયમષ વોરાની માઇક્રોરફક્ર્ન “ભાર” જોઈએ.

બા-બાપુ પર ર્ુસ્સે ભરાિો હતો. આટલી નાની ખોલીમાં પાંચ માંડ માંડ સમાઈએ છીએ, ત્િાં એક વધુ?
કાલથી એક કલાક ઈંટોનો ભાર વધુ વેઠવો પડર્ે એ કલ્પના ર્ તેને ડરાવતી… હવે બહુ ર્લ્દી એક
વડાપાઉંના ચાર ભાર્ થર્ે? કે ફરી કર્ું વેચવું પડર્ે? આ બધા પ્રશ્નો તેને મૂંઝવતા હતા…
ઝૂંપડીમાંથી રડવાનો અવાર્ આવ્િો…
તેનો ડર વધ્િો… એ રુદન બાળકનું નહીં તેની બાનું હતું…
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ઝટપટ અંદર દોડ્યો… ચહે રા પર એક નાનું હાસ્િ ઊપસી ર્િું.
આ વાતાજ ક્િાં અને ક્િારે આકાર લે છે એનો ઉલ્લેખ અહીં માત્ર એક ર્ ર્બ્દ “ઝૂંપડી” પૂરતો ર્ છે . પણ છતાં
અહીં ઘટના ક્િાં, કેવા યવસ્તારમાં આકાર લેતી હર્ે એ ખૂબ સરળતાથી નર્ર સમક્ષ આવી જાિ છે .
માઇક્રોરફક્ર્નમાં ઘણીવાર સ્થળ-કાળની કલ્પના વાચક પર પણ છોડી દેવામાં આવે છે . ઉપરની વાતાજમાં ર્ે ઘટના
આકાર લે છે એને તમારી કલ્પના કિા સમિમાં મૂક ે છે ? વહે લી સવાર, રદવસ, બપોર, સાંર્, રાત, મોડી રાત?
એનાથી વાતાજનું રશ્િ કેવું બદલાિ છે એ અનુભવો.
૨) ્લોટ/ વસ્તુ સંકલના: ઘટનાઓની ર્ૂંથણી
કોઈપણ કથાસ્વરૂપમાં ્લોટ હોિ. ્લોટ એટલે વાતાજની ઘટનાઓની ર્ૂંથણી. નવલકથા, નવયલકા, લઘુકથા અને
માઇક્રોરફક્ર્નમાં ્લોટનું કદ બદલાિ છે . નવલકથામાં ર્ે મ એક ્લોટ અને ઘણા સબ-્લોટ્સ (પેટા-્લોટ્સ) હોિ
એવું ર્બ્દમિાજદાને લીધે નવયલકામાં લર્ભર્ બનતું નથી અથવા નવયલકામાં સબ્લોટ્સની સંખિા ખૂબ ઓછી હોિ
છે . ્લોટને જો અલર્ અલર્ scenes માં વહેં ચી દઈએ તો નવલકથા કરતાં ટૂકં ી વાતાજમાં એ scenes ની સંખિા ખૂબ
ઓછી જોવા મળે છે . લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્ન આ બાબતે નવયલકા કરતા પણ આર્ળ જાિ છે . લઘુકથા અને
માઇક્રોરફક્ર્નમાં સબ-્લોટસની ર્ગ્િા હોતી નથી. અને સબ-્લોટ્સ હોિ તો િ એનું આલેખન માત્ર એક છાંટ
સ્વરૂપે હોિ છે . Scenes ની સંખિા પણ એ રીતે ઘટતી જાિ છે . માઇક્રોરફક્ર્ન તો લર્ભર્ એક ર્ scene અથવા
વધીને ત્રણેક scenes માં પૂરી થઈ જાિ છે .
આવું ર્ વાતાજના સમિર્ાળા / duration માટે છે . નવલકથામાં ખૂબ લાંબો સમિ આલેખી ર્કાિ છે . ટૂકં ી વાતાજમાં
એનાથી પણ ઓછો અને લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્નમાં તો થોડા કલાકો કે એકાદ રદવસ સુધીનો ર્ સમિ આલેખાિ
છે . માઇક્રોરફક્ર્નમાં તો ઘણીવાર વાતાજમાં બનતી ઘટના અમુક યમયનટો સુધીની ર્ હોિ છે . હા, અમુક વાતાજઓમાં
પાત્રોના મનમાં ચાલતા યવચાર સ્વરૂપે ઘટનાઓ લાંબા સમિના સંક્ષેપ તરીકે રર્ૂ થઈ હોિ છે ર્ે મોટાભાર્ે ફ્લેર્બેક
સ્વરૂપે હોિ છે પણ વાતાજનો મૂળ સમિર્ાળો અત્િંત ઓછો હોિ છે .
વાતાજના ્લોટને ર્રૂઆત, મધ્િ અને અંત એમ ત્રણ ભાર્માં વહેં ચવામાં આવે છે . વાતાજમાં એવું ર્રૂરી નથી કે ્લોટની
ર્રૂઆત એ ર્ વાતાજની ર્રૂઆત હોિ. ઘણીવાર ્લોટના મધ્િભાર્થી વાતાજની ર્રૂઆત થાિ અથવા ર્ે છે લ્લે બન્િું
હોિ એ (્લોટનો અંત) વાતાજની ર્રૂઆતમાં બતાવવામાં આવે અને કથન ફ્લેર્બેક તરીકે રર્ુ થાિ.
હવે ્લોટનું એક પેટા-ઘટક છે conflict / સંઘષજ. વાતાજમાં સંઘષજ નરહ હોિ તો વાતાજનું વસ્તુ ર્ નરહ હોિ. સંઘષજ
હં મેર્ાં વાતાજના protagonist / નાિક અને antagonist / પ્રયતનાિક વચ્ચે હોિ છે . હવે આ નાિક અને પ્રયતનાિક
કોઈપણ હોઈ ર્કે છે . ઉદાહરણ તરીકે: માણસ યવરુદ્ધ માણસ, માણસ યવરુદ્ધ સમાર્, માણસ યવરુદ્ધ સૃયષ્ટ અથવા
માણસનો પોતાની જાત સાથેનો સંઘષજ. અહીં નાિક કે પ્રયતનાિક માણસો ર્ હોિ એવું પણ ર્રૂરી નથી. એવી કોઈ
વાતાજ હોિ ર્ે માં કોઈ એક ર્ૂ નો ટેયલફોન, સેલફોનથી ઊભરાતી દુયનિામાં પોતાના અયસ્તત્વ માટે યચંયતત હોિ તો
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અહીં ટેયલફોન એ નાિક છે . પ્રયતનાિક કોઈપણ
હોઈ ર્કે; સેલફોન, સેલફોનનો સમાર્ અથવા
અહીં સંઘષજ ટેયલફોનનો પોતાની જાત, પોતાના
યવચારો અને માન્િતાઓ સાથે પણ હોઈ ર્કે.
વાતાજમાં સંઘષજ કઈ રીતે ઘડાિ છે ? વાતાજના
્લોટની ર્રૂઆતમાં વાતાજના પાત્રોનો પરરચિ,
સ્થળ-કાળ વર્ેરે સાથે સંઘષજના પણ બીર્
રોપવામાં આવે છે . ્લોટની ર્રૂઆતના આ
ર્ાળાને

expositon

કહે વામાં

આવે

છે .

ત્િારબાદ ઘટનાઓ ર્ે મ ર્ે મ ઘટતી જાિ એમ
એમ સંઘષજ વધુ ને વધુ તીવ્ર બનતો જાિ છે . સંઘષજની વધતી તીવ્રતાના આ ર્ાળાને rising action કહે વામાં આવે છે .
વાતાજમાં એક એવો સમિ આવે છે ર્િારે સંઘષજ એની ચરમ સીમા પર હોિ છે ર્ે ને climax કહે વામાં આવે છે .
Climax બાદ સંઘષજનું યનવારણ કે ઉકેલ આવે છે . આ ર્ાળાને resolution કહે વામાં આવે છે . વાતાજમાં એક કરતા
વધુ સંઘષજ પણ હોઈ ર્કે છે . વાતાજમાં Exposition અને Rising action ખૂબ મોટો ભાર્ રોકે છે . એની સરખામણીએ
Climax, Falling action અને Resolution ખૂબ ઓછી ર્ગ્િા રોકે છે . ઘણીવાર એવું પણ બને છે કે ્લોટનો અંત
આવી જાિ પણ સંઘષજનો અંત ન આવે. આવા ્લોટને Open ended/ ખુલ્લા અંતવાળો ્લોટ કહે વામાં આવે છે .
્લોટ અને સંઘષજની વાત કરીએ તો નવલકથા, નવયલકા, લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્નને નીચે બતાવેલી આકૃયતમાંથી
સમજી ર્કાિ.
અહીં સંઘષજની તીવ્રતા યવરુદ્ધ ર્બ્દસંખિાના ગ્રાફમાં સંઘષજના ઉપર ચચ્િાજ એ બધાં ર્ સ્ટે્સ દરેક વાતાજપ્રકાર માટે
આલેખિાં છે . અહીં ર્બ્દસંખિા ર્ે મ ર્ે મ ઓછી થતી જાિ છે એમ એમ expositionથી સંઘષજના ક્લાઈમેક્સ સુધી
પહોંચવાનો ઢાળ વધુ ને વધુ સીધો થતો જાિ છે . એટલે કે નવલકથાથી નવયલકા અને નવયલકાથી લઘુકથા તરફ ર્તાં,
ર્ે મ ર્ે મ ર્બ્દોની સંખિા ઘટતી જાિ એમ ક્લાઈમેક્સ સુધી પહોંચવાના સ્ટે્સ, exposition અને rising actionને
ફાળે આવતા ર્બ્દો ઘટતા જાિ છે . એ ર્ રીતે ક્લાઈમેક્સ બાદ falling action અને resolution માટે પણ ઢાળ
સીધો થતો જાિ છે . એટલે કે નવલકથાથી લઘુકથા તરફ ર્તાં ર્બ્દો ઘટતા જાિ એમ વાતાજ expositionથી climax
સુધી અને climaxથી resolution તરફ ઝડપથી ર્યત કરે છે . બીર્ું , ઉપર નોંધ્િું એમ climax પછીના સ્ટે્સ તો
આમેિ વાતાજનો ખૂબ નાનો ભાર્ રોકે છે . એટલે નવલકથાથી લઘુકથા તરફ ર્તાં વાતાજ એવી બનતી જાિ છે ર્ે માં
્લોટનો અંત વાતાજની છે ક છે લ્લે અને એ પણ છે લ્લાં ત્રણ ચાર વાક્િોમાં ર્ જોવા મળે છે , એટલા વાક્િોમાં ર્
સંઘષજના falling action અને resolution આવી જાિ છે .
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હવે માઇક્રોરફક્ર્નની વાત કરીએ. માઇક્રોરફક્ર્નમાં ર્બ્દમિાજદાને લીધે વાતાજ મોટેભાર્ે સંઘષજના ક્લાઈમેક્સથી ખૂબ
નજીક એટલે કે સીધી rising actionથી ર્ ર્રૂ થાિ છે . અહીં Exposition નો લોપ થઈ જાિ છે . વાતાજની ઘટના પણ
બાકી બધા સ્વરૂપો કરતાં વધુ ઘાટી અને બોલકી હોિ છે . વાતાજ સડસડાટ કલાઈમેક્સ સુધી પહોંચે છે . અને પછી?
ફૉયલંર્ એક્ર્ન ર્રૂ થતાં ર્ વાતાજ પૂરી થઈ જાિ છે ! વાતાજના સંઘષજનું રરઝોલ્િુર્ન માઇક્રોરફક્ર્નમાં આવતું નથી!
અથવા એમ કહો કે અંતમાં રરઝોલ્િુર્નની એકથી વધુ ર્ક્િતાઓ છુ પાિેલી હોિ છે . લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્નમાં
ઘણી સામ્પિતા છે . લઘુકથામાં અંત ચોટદાર હોિ છે એમ માઇક્રોરફક્ર્નમાં પણ અંત ચોટદાર તો હોિ છે પણ સાથે
ખુલ્લો હોિ છે . લઘુકથામાં મોટેભાર્ે સંઘષજનું રરઝોલ્િુર્ન થઈ જાિ છે , લેખક ર્ એ કરે છે . જ્િારે માઇક્રોરફક્ર્નમાં
લેખક એ રરઝોલ્િુર્ન માટે સૂચક ખાલીર્ગ્િાઓ એ રીતે મૂકતો જાિ છે કે રરઝોલ્િુર્ન માટે એકથી વધુ યવકલ્પો મળે
છે . અને આથી માઇક્રોરફક્ર્નનો અંત લેખક નહીં વાચક કરે છે . લઘુકથા અને માઇક્રોરફક્ર્ન વચ્ચે આ પાિાનો
તફાવત છે . માઇક્રોરફક્ર્નનો મુખિ હે તુ વાચકને યવચારતા કરી મૂકવાનો છે . કાર્ળ પર ઓછી ર્ગ્િા રોકતી
માઇક્રોરફક્ર્ન વાચકના મનમાં બાકીની ર્ગ્િા રોકી લે છે .
ઉદાહરણ માટે જીગ્નેર્ અધ્િારૂની એક માઇક્રોરફક્ર્ન જોઈએ.

"બે-ત્રણ યમયનટ, નહીંતર ટરને તો દર દસ યમયનટે આવે ર્ છે . બોલ, ર્ું પ્રોબ્લેમ છે ?"
"નોકરી નથી, પૈસા નથી, પરરવારની હાલત જોવાતી નથી. રોર્ રોર્ મરવા કરતા તો.."
"અનુભવે કહંુ છુ ં , કોઈ ફાિદો નથી. મારી પાસે બધુંિ હતું, પણ પરરવાર.. ખેર એક કામ કર.. આ સરનામે
ર્ર્ે .."
ે સીટી વાર્ી, એ તંરામાંથી જાગ્િો, સામે ટરકે પર પડેલું યવયઝરટંર્ કાડજ ને પાછળ ટરને ..
ટરનની
અહીં વાતાજ કોઈ રેલવે સ્ટેર્ન પર આકાર લે છે એ સ્પષ્ટ છે . પાત્રના સંવાદ પરથી સમજાિ છે કે એક પાત્ર
આત્મહત્િા કરવાનું યવચારે છે અને બીર્ું પાત્ર એને સમજાવી રહ્યું છે . વાતાજ ઓલરેડી કોઈ મોટા ્લોટની વચ્ચેથી ર્રૂ
થઈ હોિ એમ બંને પાત્રો ઘટનામાં ર્ ઊભા છે . વાતાજ સીધી ર્ rising actionના ર્ાળામાં છે અને ઝડપથી
ે
કલાઈમેક્સ તરફ આર્ળ વધી રહી છે . જ્િારે ટરનની
સીટી વાર્ે છે , પાત્ર તંરામાંથી જાર્ે છે અને ટરકે પર પડેલું
યવયઝરટંર્ કાડજ ર્ુ એ છે એ છે લ્લા વાક્િમાં ર્ ્લોટનો ક્લાઈમેક્સ અને ફૉયલંર્ એક્ર્ન છે . ભરપૂર એક્ર્નમાં વાતાજ
પૂરી થાિ છે (અથવા કહો કે પૂરી થતી નથી). હવે અહીં વાતાજમાં ર્ે સંઘષજ છે એનો ઉકેલ વાતાજના અંત સુધી આવ્િો
નથી. રરઝોલ્િુર્ન આવ્િું નથી. વાતાજ પૂરી થિા બાદ, હવે આર્ળ ર્ું થર્ે? ટરને કેટલી દૂર છે ? ર્ું એ પાત્રને પેલું
યવયઝરટંર્ કાડજ લઈને જોવાનો સમિ મળર્ે? જોવાનો સમિ મળર્ે તો એ આત્મહત્િાનો યનણજિ પડતો મૂકર્ે? અને
ે બચી ર્કર્ે? અને જો બચી ર્િો તો એ કાડજ
આત્મહત્િાનો યવચાર પડતો મૂકર્ે તો એ પાછળથી ધસી આવતી ટરનથી
પર કોનું એડરસે હર્ે? ત્િાં એવું ર્ું હર્ે? કર્ોક આયથજક લાભ? નોકરી? આધ્િાયત્મક લાભ? ડૉક્ટર? ર્ું એ એડરસે
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ખરેખર આ માણસની યર્ં દર્ી બદલી નાખર્ે? કે એ માણસ ફરી આત્મહત્િાનો પ્રિાસ કરર્ે? આ વાતાજનો અંત
આપણને કેટલાિ રરઝોલ્િુર્ન તરફ લઈ જાિ છે .
પણ માઇક્રોરફક્ર્નનો મુખિ હે તુ જો વાચકને યવચારતા કરી મૂકવાનો ર્ હોિ તો ર્ું “વૈકયલ્પક અંત આપવા” એ એક
ર્ ટેયક્નક દ્વારા એ કરી ર્કાિ? એ યવર્ે આપણે આર્ળ ચચાજ કરીર્ું.
૩) પાત્રાલેખન
પાત્રાલેખન માટે પણ નવલકથામાં ખૂબ ર્ગ્િા મળે છે . લેખક પાત્રાલેખન સીધેસીધું પાત્ર યવર્ે કહીને (દા.ત. દેવર્
ે
૨૪ વષજનો ફૂટડો િુવાન હતો. મૃદુભાષી અને યવવેકી. પણ અપમાન એનાથી સહે ર્ે િ સહન ન થતુ.ં ) અથવા સંવાદો,
ઘટનાઓમાં એ પાત્રની પ્રયતરક્રિા, પાત્રનો ભૂતકાળ, વતજન, દેખાવ વર્ેરે દ્વારા કરે છે . નવયલકા અને લઘુકથામાં દેખીતી
રીતે ક્રમર્: ઓછી ઘટનાઓ અને ર્બ્દો લેવાના હોવાથી પાત્રોને યવકસવા માટે ર્ગ્િા મળતી નથી. એમાં લેખક
ઓછાંમાં ઓછાં વાક્િોમાં પાત્રને ઉપસાવવાનો પ્રિત્ન કરે છે .
માઇક્રોરફક્ર્નમાં તો આ બાબતે લઘુકથા કરતાં પણ ઓછો અવકાર્ છે . એટલે માઇક્રોરફક્ર્નમાં પાત્રને ઉપાસવવાની
કળા ખૂબ અર્ત્િની બની જાિ છે . વળી ઘણીવાર ઘટના પોતે ર્ વધુ મહત્વની હોિ છે એટલે પાત્રોને ઉપસાવવા
માટે ઘટના કે સંવાદોનો એ રીતે ઉપિોર્ કરવામાં આવે છે ર્ે થી પાત્ર પણ ઉપસે અને વાતાજ પણ આર્ળ વધે.
માઇક્રોરફક્ર્નમાં ઘણીવાર પાત્રોના નામનો પણ ઉલ્લેખ હોતો નથી.
ઉપર જોઈ એ જીગ્નેર્ અધ્િારૂની માઇક્રોરફક્ર્નમાં ક્િાંિ પાત્રોના નામ નથી. પાત્રોનું કોઈ સીધું ઇન્ટરોડક્ર્ન નથી.
પણ ઘટનાઓથી પાત્રો ઉપસી આવે છે . એક પાત્ર ર્ે આત્મહત્િા કરવા ર્ઈ રહ્યું છે એની રોર્ે રોર્ની મનોયસ્થયત
અને પરરયસ્થયત ર્ું હર્ે એ કળી ર્કાિ છે . બીર્ું પાત્ર ર્ે એને સલાહ આપે છે એ કહે છે “અનુભવે કહં ુ છુ ં ”. આ
વાક્િ આ પાત્રના ભૂતકાળ પર આછો પ્રકાર્ પાડે છે . એ પાત્રના સંવાદો પણ એને ઉપસાવવામાં મોટો ભાર્ ભર્વે
છે . અહીં સંવાદોથી પાત્રો ઠીક ઠીક ખૂલે છે . અને ર્ે ભાર્ નથી ખૂલતો એ ભાર્ માટે વાચકની “આ પાત્ર કેવું હર્ે?”
યવર્ેની કલ્પનાને પાંખ મળે છે .
માઇક્રોરફક્ર્ન અને વાચક:
આપણે કંઈપણ વાંચીએ ત્િારે આપણં રદમાર્ એ વાંચેલા ર્બ્દો સમર્વા માટે એકધારું પ્રોસેયસંર્ કરતું રહે છે . તમે
આ વાંચો છો એને રદમાર્ કઈ રીતે ઉકેલે છે ? ર્બ્દો, વ્િાકરણ અને વાક્િરચનાની તમે સ્મૃયતમાં સંગ્રહી રાખેલી
મારહતીને આધારે એ આ બધાનો અથજ કાઢતું જાિ છે . આમ, કોઈપણ કાવ્િ, નવલકથા, નવયલકા, ર્ઝલ વંચાિ ત્િારે
પણ એ લખનારની વાત સમર્વા માટે વાચક એમાં લખેલા ર્બ્દોને આધારે પોતાની કલ્પના દોડાવે છે . એની આ
કલ્પનાઓ મોટેભાર્ે એણે પહે લાં જોિેલાં, અનુભવેલાં કે કલ્પેલાં રશ્િો હોિ છે .

http://microsarjan.in

સર્જ ન સામયિક (અંક ૯ : ઑક્ટોબર ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 42 of 55

ધૂમકેતન
ુ ી “પૃથ્વી અને સ્વર્જ”ની ર્રૂઆતમાં આવતું ઉપર મૂકલે ું વણજન વાંચતા ર્ આખું રશ્િ નર્ર સમક્ષ ખડું થઈ
જાિ છે . અહીં ક્િારેિ સતલર્ કે રહમાલિ કે પંજાબ ન ર્િેલો વાચક પણ પોતાની સ્મૃયત, અનુભવ અને કલ્પનાને
આધારે આ આખું રશ્િ પોતાના મનમાં ઊભું કરે છે .
હવે મનહર મોદીનો એક ર્ેર ર્ુ ઓ:

બને તો એમને કહે જો ખુશ્બૂ મ્પિાનમાં રાખે,
બર્ીચામાં હમણાં બધા ફૂલોની ઘાત ચાલે છે .
આ ર્ેર વાંચતા ર્ ખુશ્બુને મ્પિાનમાં રાખવાની વાતથી ર્ “આહ અને વાહ”ના ઉદ્ર્ારો નીકળી જાિ છે . આખો ર્ેર
વાંચીને ફૂલોને જાણે આપણે માણસોની ર્ે મ યવચારી ર્કીએ છીએ. હવે અહીં આપણાં યવચારો બે તબક્કામાં કામ કરે
છે : પહે લાં, ર્ેર વાંચીને તરતની ર્ ક્ષણોમાં આપણે બધા રશ્િો; ખુશ્બુ, મ્પિાન, બર્ીચો, ફૂલો વર્ેરેની કલ્પના કરીએ
છીએ અને પછી એના અલર્ અલર્ અથો ર્ોધવામાં આપણં મન પ્રવૃત્ત થઈ જાિ છે .
આમ કોઈપણ કૃયત વાંચતી વખતે વાચકનું એ કૃયતમાં પાટીયસપેર્ન હોિ છે . અમુકમાં ઓછુ ં , અમુકમાં વધુ. ઉપર
“પૃથ્વી અને સ્વર્જ”નું ર્ે વણજન છે એમાં વાચક ફક્ત એ દૃશ્િની કલ્પના કરે છે પણ એ આખી વાતાજ વાંચ્િા બાદ એ
એને કેટલીિ પરરયસ્થયતઓ સાથે રરલેટ કરી ર્કે છે . રહમાંર્ી ર્ેલતની “અંધારી ર્લીમાં સફેદ ટપકાં” કે સુંદરમની
“માજા વેલાનું મૃત્િુ” વાંચીએ ત્િારે માત્ર રશ્િની કલ્પના ર્ નહીં એના કરતાં ક્િાંિ વધારે આર્ળ યવચારો દોડે છે .
ઘણીવાર લેખક એને ર્ે કહે વું છે એ સીધે સીધું કહે વાને બદલે એવી પરરયસ્થયતઓ ઊભી કરે છે ર્ે વાચકને યવચારતો
કરે છે . લેખકની કલમમાંથી નીકળેલી વાતાજ વાચકના મનમાં ર્ઈને આમ પૂરી થાિ છે . રફલ્મોમાં પડદા પર આપણે એ
ર્ જોઈએ છીએ ર્ે આપણને બતાવવામાં આવે છે . એ રીતે રફલ્મ કરતાં વાંચન એ કલ્પનાને વધુ યવકલ્પો આપે છે .
વંચાતી વાતાજ વાચકની પોતાની બની રહે છે , વાચક પણ એ વાતાજની દુયનિા પોતાના યવચારોમાં સર્ે છે .
હવે માઇક્રોરફક્ર્નની વાત કરીએ તો ઊપર આપણે જોિું એમ, અહીં ર્બ્દો ઓછા છે . પાત્રોનો પરરચિ માત્ર છાંટમા
છે , સ્થળ-કાળનું ઘટક ક્િારેક ર્ આલેખાિ છે અથવા નથી હોતુ,ં ્લોટ એક પાતળી સ્લાઈસ ર્ે વડો હોિ છે , સંવાદો
નાના હોિ છે . ઉપરાંત માઇક્રોરફક્ર્નનો લેખકે પોતે વાતાજમાં સૂચનો અને ર્ક્િતાઓ રાખતો જાિ છે . આ બધી
લાક્ષયણકતાઓને લીધે વાચક અહીં સરખા ભાર્ે સર્જ ક બની જાિ છે .
માઇક્રોરફક્ર્નનો વાચક એ કલ્પક છે , યવચારક છે . લેખકે પેયન્સલથી દોરી આપેલા યચત્રમાં પોતાના મનર્મતા રંર્ો
ભરી ર્કે એવો યચત્રકાર હોિ છે . માઇક્રોરફક્ર્નના લાઘવને કારણે બીજા તમામ સારહત્િપ્રકારો કરતા અહીં વાચકનું
પાટીયસપેર્ન વધુ હોિ છે , હોવું જોઈએ. લેખકે વાતાજમાં છોડલી ખાલીર્ગ્િાઓ વાચક ભરતો જાિ છે , આછા આછા
યચત્રોમાંથી પોતાની કલ્પના દોડાવીને પાત્રોનો સ્કેચ તૈિાર કરતો જાિ છે , લેખકે મૂકલે ા સૂચનમાંથી કેટલાંિ અંત,
કેટલાિ ્લોટ સર્જ તો જાિ છે . અહીં લેખકની પણ ર્વાબદારી વધી જાિ છે . એણે વાચકને વાતાજના ર્ં ર્લમાં છુ ટ્ટો
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મૂકી દેવાનો નથી. એણે વાચકને વાતાજના ર્ં ર્લમાં લઈ ર્ઈને, એના યવસ્મિને ર્ર્ાડીને એને એવા પોઈન્ટ પર લાવી
મૂકવાનો છે જ્િાંથી એ યવસ્મિને પામવાના એકથી વધુ રસ્તાઓ હોિ.
આ પણ માઇક્રોરફક્ર્ન!
ઉપર આપણે જોિું એમ માઇક્રોરફક્ર્નનો મૂળ હે તુ વાચકને યવચારતો કરી મૂકી એને સર્જ ક બનાવવાનો છે . આ માટે
લેખક ્લોટમાં, સ્થળ-કાળમાં, સંવાદોમાં અને પાત્રાલેખનમાં અમુક ખાલી ર્ગ્િાઓ છોડતો જાિ છે ર્ે ને વાચક
પોતાની રીતે ભરીને વાતાજનો ઓડકાર ખાિ છે .
વાચકને યવચારતો કરી મૂકવા માટે મોટેભાર્ે અત્િારે માઇક્રોરફક્ર્નમાં અંત સાથે પ્રિોર્ કરવામાં આવે છે .
માઇક્રોરફક્ર્નનો અંત એવો બનાવવામાં આવે છે કે ર્ે થી ઊભા થિેલા સંઘષજનું રરઝોલ્િુર્ન ન આવી જાિ અને એ
અંતમાંથી રરઝોલ્િુર્ન માટે એકથી વધુ ર્ક્િતાઓ નીકળે.
હવે માની લો કે માઇક્રોરફક્ર્નમાં પણ લઘુકથાની ર્ે મ વાતાજનો અંત આવી જાિ તો? તો ર્ું એ વાતાજ માઇક્રોરફક્ર્ન
રહે ? એનો ર્વાબ છે હા અને ના. હા એટલે કે વાતાજને અંતે ભલે ઉભા કરાિેલા સંઘષજનું રરઝોલ્િુર્ન થઈ જાિ પણ
વાતાજમાં લેખકે છોડલી ખાલીર્ગ્િાઓ દ્વારા એ વાતાજ વાચકને એમાં પોતાના રંર્ો પૂરવાની તક આપતી હોિ તો એ
માઇક્રોરફક્ર્ન ર્ છે .
કેથી મેટોસની એક વાતાજ “મોન્સ્ટર” જોઈએ.

Every night Annie’s mom tucked her into bed and said goodnight. Annie was 8 years old.
She would try to keep her eyes open because she knew the monster would come. In the
mornings she didn’t feel good but she couldn’t explain what it was. Annie looked under
her bed and saw the friendly dead man, it wasn’t him. She checked her closet and said
goodnight to the ghost inside. She waved to the clown in her mirror, he was harmless.
Annie felt tired and went to sleep. Then the real monster creeped into her room. Daddy
was his name.
અહીં આ વાતાજમાં અંતમાં ર્ક્િતાઓ ઊભી થઈ નથી. અંતમાં રરિલ મોન્સ્ટર કોણ છે એ કહી દેવાિું છે . પણ વાતાજનું
છે લ્લું વાક્િ આખી વાતાજને ફરી વખત વાંચવા મર્બૂર કરી દે છે , પડઘા ર્ે વી અસર આપે છે . આપણને યવચારવા
મર્બૂર કરી દે છે કે Annieનો બાપ Annie સાથે અથવા Annieની મમ્પમી સાથે એવું ર્ું કરતો હર્ે? સવારે ઊઠીને
એ આઠ વષજની બાળકીને ર્મતું નથી પણ એ એ મનોયસ્થયતને વણજવી ર્કતી નથી. આખી વાતાજમાં એની સાથે અથવા
એની મા સાથે ર્ું થતું હર્ે, એનો બાપ કેવો હર્ે? કેમ આવું કરતો હર્ે? એનું પાત્ર કેવું હર્ે? એ યવર્ે કેટલાિ
યવચારો આવી જાિ છે . ઉપરાંત આ વાતાજમાં હવે આર્ળ ર્ું થર્ે એ યવર્ે પણ ઘણી ર્ક્િતાઓ યવચારી ર્કાિ છે .
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પણ જો વાતાજમાં અંત પણ આવી ર્તો હોિ અને વાતાજમાં અહીં ચચાજ કરી એવી ખાલીર્ગ્િાઓ કે સૂચનો કે પડઘા
ર્ે વી અસર ન હોિ તો એ વાતાજને માઇક્રોરફક્ર્ન ન કહી ર્કાિ.
હવે જ્િારે વાતાજના ર્બ્દોને ૧૦ની અંદર હોિ ત્િારે? રદવ્િેર્ સોડવડીિાની નીચેની વાતાજ ર્ુ ઓ:

આર્ુ બાર્ુ , આર્ળપાછળ…
બધે ર્ છોકરી.
….પેપર કેમ લખવુ?ં
માત્ર આઠ ર્બ્દોની આ વાતાજમાં આમ જોવા ર્ઈએ તો કાર્ળ પર કોઈ ્લોટ નથી. પણ આ આઠ ર્બ્દોમાં લેખકે
મૂકલે ી મારહતી વાચકના રદમાર્માં વાતાજનો આખેઆખો ્લોટ તૈિાર કરી આપે છે . વાચક આ વાતાજને આર્ળ અને
પાછળ આસાનીથી યવસ્તારી ર્કે છે . વાતાજમાં ક્િાંિ પાત્રનું નામ કે પરરચિ નથી પણ એ યવચારી ર્કાિ છે કે વાતાજનું
મુખિ પાત્ર છોકરો હર્ે અને એ છોકરીઓથી ર્રમાતો હર્ે. ભણવામાં એ એવો કંઈ ખાસ નહીં હોિ અથવા તો
મહે નત નહીં કરતો હોિ. કદાચ પહે લાની પરીક્ષાઓમાં એણે છોકરાઓને પૂછીને ચોરી કરીને પેપર લખિા હર્ે,
અત્િારે પેપર જોઈને એ છોકરાને પરસેવો નહીં વળી ર્િો હોિ? હવે એ છોકરો ર્ું કરર્ે? આ નાનકડી વાતાજ પણ
આપણને આટલું બધું યવચારવા પ્રેરે છે . આથી ઊપર ્લોટના મુદ્દામાં ચચાજ કરી એવી ઘાટી ઘટના અહીં ન હોવા છતાં
ખાલીર્ગ્િાઓ અને વાતાજની ટેયક્નકથી આ વાતાજ માઇક્રોરફક્ર્ન બને છે .
યલરડિા ડેયવસની એક માઇક્રોરફક્ર્ન The Dog Hair જોઈએ.

The dog is gone. We miss him. When the door bell rings, no one barks. When we come
home late, there is no one waiting for us. We still find his white hairs here and there
around the house and on our clothes. We pick them up. We should throw them away. But
they are all we left of him. We don't throw them away. We have a wild hope- if only we
collect enough of them, we will be able to put the dog back again.
આ વાંચતા ર્ પહે લાં તો યવચાર આવે કે ઉપરનું લખાણ વાતાજ છે ? કે માત્ર યવચાર? કે આછી ઘટના ફક્ત? કે ર્દ્ય
કયવતા? મેન બુકર પ્રાઈઝ યવનર યલરડિા ડેયવસની આ ‘વાતાજ’માં મરી ચૂકલે ા કૂતરાની િાદની પીડા આપણને આપણે
ખોઈ ચૂકલે ા વ્િયક્તઓ, ર્ુમાવી ચૂકલે ી અયતયપ્રિ ચીજોની પીડાનો અનુભવ કરાવે છે . અહીં ર્ે મ ઘરના લોકો
અવાસ્તયવક એવી, કુતરાના વાળને ભેર્ા કરીને એને ફરી મેળવી લેવાની આર્ા સેવે છે એવી ર્ અવાસ્તયવક
આર્ાઓ-- એ જાણતા હોવા છતાં કે આપણે ર્ુમાવી દીધેલું કંઈપણ આ રીતે પાછુ ં નહીં આવે-- આપણે પણ આવી
પીડામાં નથી સેવતા? ર્ું આ વાતાજ આપણી આવી કેટલીિ લાર્ણીઓને ઝંકૃત નથી કરી દેતી? આપણને યવચારવા
મર્બૂર નથી કરી દેતી?
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તો ર્ું આ માઇક્રોરફક્ર્ન છે ?
યલરડિા ડેયવસ કહે છે કે એ પોતે નાના એવા પણ કથનાત્મક માળખા/ narrative structure ને વાતાજ કહે છે . એમનો
મત છે કે આપણે વાતાજની વ્િાખિા યવસ્તારવી જોઈએ.
હાલ, માઈક્રોરફકર્ન તરીકે ઉપર વણજવ્િું એવી વૈકયલ્પક અંત વાળી વાતાજઓ પ્રચયલત છે . ઉપરાંત મોન્સ્ટર ર્ે વી
વૈકયલ્પક અંત ન હોિ છતાં પણ પડઘા ર્ે વી અસર આપતી વાતાજઓ પણ લખાિ છે . માઇક્રોરફક્ર્નના સ્વરૂપ યવર્ે
ર્ુર્રાતીમાં હર્ુ પણ ઘણી ર્ેરમાન્િતાઓ પ્રવતે છે . ડેયવડ ર્ેફની અને સુઝેન મેકરક્રરી ર્ે વા માઇક્રોરફક્ર્ન લેખકોએ
આપેલી રટ્સ પણ ઈન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ છે .
માઇક્રોરફક્ર્ન યવર્ે આટલું લખિા પછી ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ટૂકં ી વાતાજ માટે કહે લા ર્બ્દો િાદ આવ્િા વર્ર રહે તા
નથી: “રમતના યનિમો તો અરધા કલાકમાં ર્ ર્ીખાિ છે , પણ એ યનિમોને લાર્ુ પાડીને રમતાં ર્ીખવામાં યર્ં દર્ી
ખરચાિ છે . એ ર્ સાચું છે વાતાજલેખન યવર્ે.” અને એ ર્ સાચું છે માઇક્રોરફક્ર્ન યવર્ે પણ.

૨૬. પતંભગય ંુ - સોસનયા ઠક્કર
“તમારી રહં મત કેવી રીતે થઈ, મારા પૌત્ર પર હાથ ઉપાડવાની?” ર્ાળાનું વાતાવરણ ઉગ્ર હતુ.ં બર્ીચામાં એક ખૂણે
પતંયર્િું બહાર આવવા મથતું હતુ.ં
“પણ સર, મેં હાથ ઉપાડ્યો ર્ નથી. હં ુ એના ઉપર સ્હે ર્ ર્ુસ્સે થિો અને હાથ હવામાં ર્ ઉર્ામ્પિો હતો, ને એ
પાછળ હટ્યો ને માથું બેંચ સાથે અથડાિું.” મથામણ ચાલુ ર્ હતી.
“અમારે કોઈ દલીલો સાંભળવી નથી, તમે અત્િારે ર્ માફીપત્ર લખો.” યપ્રયન્સપલે યનણજિ ર્ણાવ્િો.
“સાંભળ, સર માફીપત્ર લખવાનું કહે તો ચૂપચાપ લખી આપર્ે . અહીં ટકવું હોિ તો એ લોકો કહે એમ કરવાનું.”
પતંયર્િાની નર્ર બાર્ુ માં યનજીજવ બની પડેલા જીવ તરફ હતી.
“મારો કોઈ વાંક નથી. મેં તો એને હાથ અડાડ્યો પણ નથી. ર્મે તે થાિ હં ુ માફી તો નહીં ર્ માર્ુ.ં ટરસ્ટી છે તો ર્ું
થિું!” સત્િ બહાર આવવા મથતું હતું.
“ભૂલેચૂકિે જોજો એવું કરતો! એ છે તો આપણે છીએ. એના વર્ર ર્ું સક્કરવાર વળવાનો? મારી વાત સમર્.”
“યમ. યવશ્વાસ! ક્િાં ખોવાઈ ર્િા?” યપ્રયન્સપલે તંરા તોડી. બહારથી બોલ આવી અથડાિો અને અવરોધતું પળ તૂટી
ર્િું.
યવશ્વાસનો પત્ર યપ્રયન્સપલના હાથમાં મૂકાિો. તે બહાર આવ્િો, ઉડતું પતંયર્િું નર્રે ચડ્યું.
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૨૭. સંસાર – દિવ્યેશ સવ. સોડવદડયા

“ર્ુ વાનજોધ દીકરો ખોિો એનું દુઃખ થાિ પણ આર્ે મોકાણ ન હોિ બહે નો!” કહી ભર્વાનભાઈએ આર્ળ ઉમેિુું,
“મારો તો પેઢીઉપાડ થઈ ર્િો.”
સાચાખોટા ડૂસકાં હૈ િામાં ધરબી સહુએ ફયળિામાં જોિું. ઝૂલથી સંપૂણજ ઢાંકીને લવાિેલા વાછરડો - વાછરડી 'અધીરાં'
થતાં'તાં. ર્ોક પર અમસ્તા યસ્મતનો ઢોળ ચઢાવેલ ચહે રાઓએ લીલ પરણાવવાની યવયધ પતાવી.
સઘળું સંકલે ી; કબાટમાંથી દીકરાની ડાિરી કાઢતા ભર્વાનભાઈને જોઈ હં સાબેને હીબકાં ભિાું, “રર્તને લગ્ન કરવા
ર્ નહોતા. તમે માની ર્િા હોત તો.. એ નદીમાં ન પડત. મેં મરતા દીકરાનું મોંિ ન ભાળ્યું.”
ડાિરી સળર્ાવી ભર્વાનભાઈએ ફોન જોડ્યો, “લીલ પરણાવવામાં 'બેઉ વાછરડા' હતા, એે કોઈને કહે તા નહીં!”
તરત સંબંધ છે કતો મેસર્
ે ઝબક્િો, ‘હં ુ મારા 'સંસાર'માં પહોંચી ર્િો.’

૨૮. ચિેરો – સનસમષ વોરા

“બટ, હાઉ કેન હી ડુ ધીસ? આટલા રદવસોમાં ર્..? હર્ુ તો મમ્પમીને ર્િે...”
“રડ નહીં ્લીઝ..”
“ર્ું પ્પાને મમ્પમી પ્રત્િે કોઈ લાર્ણી ર્ નહોતી? અત્િારનો એમનો ચહે રો તો કદાચ એ ર્ કહી રહ્યો છે .”
“કોઈને ચહે રો નથી કુતં લ, મહોરાં પાછળ પણ ક્િારેક બીર્ું મહોરું નીકળે તેવું બને.”
“તમે પ્પાને કર્ું નહીં કહો? ભલે એમના ભાઈ રહ્યા પણ મને હં મર્
ે પ્પાની હં ૂફ તમે આપી છે અંકલ..” આટલું
બોલી કુતં લ યવશ્વેર્ને વળર્ી પડી. યવશ્વેર્ે તેને રડવા દીધી, વાળ પર હાથ ફરતો રહ્યો.
“અંકલ, આઇ યથંક મમ્પમીનું મૃત્િુ પણ કુદરતી નહોતુ.ં ..”
એક ઝાટકા સાથે યવશ્વેર્ના હાથ થંભી ર્િા અને કુતં લની રડતી આંખો ખુલી ર્ઈ.
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૨૯. મૌન સંવાિ – ઝીલ ગઢવી
મૌન સંવાદ પણ હં ુ મારા હૃદિના ખૂણામાં સજાવી એને યવચારોમાં વાર્ોળતી બેઠી. એક ડૂસકુ ં બહાર આવવા ક્િારનું
મથામણ કરતું હતું. મારા મોં પાસે એક હાથ આવ્િો. ડૂસકુ ં ઝીલવા ર્ તો!
“મેં ના પાડી હતી.. આંસુ નબળા માણસોની યનર્ાની.. અને તું તો મારી ઝાંસી..”
મારા મુખ પર હાસ્િની રેખા આવી ર્ઈ. મેં આંસુ લૂછિા.. અને સાહયર્ક બોલી, “હવે તો ક્િાંિ નહીં જાિ ને!”
વાત હવામાં ર્ રહી ર્ઈ. ફરી ખાલીપો મને ઘેરી વળ્યો.

૩૦. ગંજીપો – સંજય થોરાત

“પ્રયવણ, ર્ંજીપો ચીપવાનું કામ તારું , મારું નહીં..”
સત્િેને યમત્ર પ્રયવણને પ્રેમથી ના પાડી દીધી.
“અરે, રમે નહી તો કાંઈ નહી, બાર્ુ માં બેસ તો ખરો.”, પ્રયવણની ર્ંજીપો ચીપવાની સ્ટાઈલ અને હાથચાલાકી એ
ધ્િાન મગ્ન થઈ જોિા કરતો. નેપાળ ફરવા ર્િેલા સત્િેનની બેર્ ચોરાઈ ર્ઈ. યખસ્સામાં માત્ર હજાર રૂયપિા... એને
પ્રયવણના ર્બ્દો િાદ આવ્િા, 'નેપાળ જાિ છે તો કસીનોમાં મારા નામે હજારનો ર્ંજીપો ચીપતો આવર્ે ...'
અને એ ઉપડ્યો...
કસીનોમાં બધાની નર્ર સત્િેન પર હતી, એણે એવો તે ર્ંજીપો ચી્િો કે જોતજોતામાં લાખ રૂયપિા જીતીને ઉભો
થિો.
એ બંધ આંખે પ્રયવણને યનહાળી રહ્યો હતો. "લાખ રૂયપિા પર્ાર, ખાવા-પીવા-રહે વાનું મફત... બોલ, કામ કરવું છે ?"
કસીનોનો માયલક સત્િેનના ખભે હાથ મૂકી ઉભો હતો.
"ર્ેઠ, મર્બૂરી હતી... બાકી ર્ંજીપો ચીપવાનું કામ...'
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ુ ધ – િેમલ િવે
માઇક્રોદફતશન અને અછાંિસ વચ્ચેનો સેતબં
ર્બ્દોની બારાખડીમાં ભાષાનું દૈવત અને કૌવત સમાિેલું હોિ છે . ભાષાનાં મૂળાક્ષરો દ્વારા ર્બ્દયવશ્વ સજાજતું હોિ છે
અને આ ર્ યવશ્વ તમને ભાષાનાં માધુિજ થકી જીવનના ખૂણે ખૂણાનો પરરચિ કરાવવા સક્ષમ છે . બસ ર્બ્દોના
સંિોર્નના પ્રકારો ર્ુ દા છે . ર્બ્દ-સારહત્િ સાથે જોડાિેલા લોકોના રસ, રુયચ અને સમર્ના આધારે એ કોઈ પણ
પ્રકારમાં ર્બ્દની આરાધના કરી ર્કે છે . ક્િારેક ર્ે વાત કહે વામા હજારો ર્બ્દ જોઇએ, એ ર્ વાત ર્બ્દદેવતાની
કૃપાથી ફક્ત બે ત્રણ ર્બ્દોમાં સમજાવી ર્કાિ છે . કોઈ પણ પ્રકાર હોિ પરંતુ વાત ભાવક કે વાચક સુધી પહોંચવી
જોઈિે એ ર્ કોઈ પણ લેખકનો મૂળ મંત્ર હોિ છે . સારહત્િના ઢાંચામાં ર્દ્ય અને પદ્ય આવી બે મુખિધારાઓમાં
લેખકો પોતાનું ભાવયવશ્વ ખડું કરી ર્કતા હોિ છે . પદ્યમાં સજાજતી પ્રવારહતા અને ર્દ્યમાં સજાજતો લિ અને લચક
ર્બ્દોની આરાધનામાં ઘી હોમીને ભાવકો સાથે ર્બ્દતેર્થી જોડાઈને રહે છે . ર્દ્યમાં થતી રચનાઓ મધુરા ર્બ્દોના
સંર્ાથે રદપી ઊઠે છે . એ પછી ર્ઝલ હોિ, ર્ીત હોિ, સોનેટ હોિ કે પછી અછાંદસ.
છં દોબદ્ધ રચનાઓ છં દજ્ઞાનના આધારે સુંદર રીતે લખી ર્કાિ છે , જ્િારે ર્ીતમાં લિ આવશ્િક બને છે ; તો ર્ે
છં દજ્ઞાનના માહે ર હોિ એ અછાંદસને રૂપાળો ર્બ્દદેહ આપી ર્કે છે . વાત કરીએ અછાંદસની, તો કહે વાિ છે કે છં દ
ન આવડે એ રચનાકાર અછાંદસ તરફ વળી જાિ છે . પણ ઉત્તમ ર્ઝલકારોએ ઉત્તમ અછાંદસ આ્િાના પુરાવાઓ
સારહત્િ ર્ર્તનાં ઇયતહાસના પાને સચવાઈને પડ્યા છે . અછાંદસની ખાયસિત જોઈએ તો તેમાં ચોટદાર અથાજનુભયૂ ત
હોિ છે . લાઘવમાં રાઘવ અને ભાષા બને એટલી સરળ હોિ છે . ક્િારેક બહુ ટૂકં ા અછાંદસ ભાવકને ભીર્વી ર્કવા
સક્ષમ હોિ છે તો દીઘજ અછાંદસ પણ લખાિા છે .
અછાંદસ કયવતાનો એક એવો પ્રકાર કે જ્િાં તમારી લાર્ણીઓને ર્બ્દદેહ આપી ર્કો છો. ર્ે માં પોતાના આંતરરક
ર્ર્તને ર્બ્દના વાઘા પહે રાવીને સરસ ર્ણર્ારી ર્કાિ છે . છં દના બંધારણની બહાર પ્રવારહતા જાળવી ર્કાિ છે .
ક્િારેક ચમત્કૃયત સજાજિ છે , યવચારોના વમળ ઊઠે છે , કોઈ ઘટનાને સાક્ષી રાખીને અછાંદસમાં અનુભૂયત પ્રર્ટ થાિ
છે તો ક્િારેક વળી આખી વાતનો સાર મળી આવે છે , ને ક્િારેક આખી વાતને અધ્િાહાર રાખીને ભાવક યવચારતો
રહી જાિ છે . અછાંદસમાં પંયક્તઓ યનકટનો સંબંધ ધરાવતી હોિ ર્કે તો ક્િારેક સમાંતર કે યવરોધાભાસી પણ હોઇ
ર્કે. અછાંદસ લખવું કદાચ સૌથી અઘરું બની રહે છે કારણ કે તેના અથાજવકાર્ને ખાસ વફાદાર રહે વું ર્રૂરી છે .
વાચકનાં માનસપટ પર અથજયવન્િાસની ચોક્કસ છાિા ઉપજાવામાં અછાંદસ મહદ્દ અંર્ે સફળ રહે છે . સમથજ ભાવક
ક્િારેક કયવ કરતા આર્ળનું યવચારીને પોતાની રીતે અથજ નીપજાવી ર્કે છે . અછાંદસના રંર્ે રંર્ાિા પછી અન્િ કાવ્િ
પ્રકારો ભાવકની અયભરૂચીમાં અર્ંત: ઘટાડો નોંધાઇ ર્કે છે કારણ કે સફળ અછાંદસ વાચકનાં સ્મૃયતપટમાં અણધાિુું
ઘટનાયચત્ર પણ દોરી આપે છે . મજાની વાત તો એ છે કે કેટલાક લઘુ અછાંદસ લોકહૈ િે લોકર્ીતની કક્ષાએ વસી ર્િા
છે . સારહત્િનો આવો ર્ એક પ્રકાર ર્લ્દીથી લોકભોગ્િ બની રહ્યો છે અને એ છે માઈક્રોરફકર્ન વાતાજઓ. આર્કાલ
બધુ ર્ ફાસ્ટ થતું જાિ છે . સમિ ૨૪ કલાકનો છે પરંતુ ૪૮ કલાકની ર્ે મ જીવવામાં આવે છે . દુયનિા એક મુઠ્ઠીમાં
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સમાઇ રહી છે અથવા એમ કહીએ કે ટેકનૉલોજીના આ િુર્માં માણસો થોડામાં ઘણં કેવી રીતે મળે? એની ર્ોધમાં
હરહં મેર્ રહે છે . કદાચ એટલે ર્ ઓછા ર્બ્દોમાં વાચકોને યવચારતી કરી મૂકતી માઇક્રોરફકર્ન વાતાજઓ પ્રચયલત
થઈ રહી છે .
અંગ્રેજી સારહત્િમાં ખૂબ પ્રભાવર્ાળી સ્થાન ભોર્વતો આ પ્રકાર આપણાં સારહત્િર્ર્તમાં પણ ખૂબ મક્કમ પર્લાં
ભરી રહ્યો છે ત્િારે આ નોખા અનોખા સ્વરૂપ યવષે થોડી વાત. આ પ્રકારની લંબાઈ યવષે કોઈ સ્પષ્ટતા જોવા નથી
મળતી પરંતુ આ પ્રકારના સર્જ નને ર્ુર્રાતી ભાષામાં પ્રચયલત કરવામાં પૂણજ પ્રિત્નો કરના જીજ્ઞેર્ અધ્િારૂના લેખ
મુર્બ “મહદંર્ે ૩૦૦ અને ઘણી વખત ૫૦૦ ર્બ્દો સુધીની મિાજદા ધરાવતી વાતાજઓને અંગ્રજી
ે સારહત્િમાં
માઈક્રોરફક્ર્ન ર્ણવામાં આવે છે , ચીનમાં તેને ‘સ્મોકીંર્ લોંર્’ કહે છે , મતલબ કે યસર્ારેટ પૂરી થાિ એ પહે લા વાતાજ
વંચાઈ ર્વી જોઈએ, વળી તેને ‘પામ સાઈઝ’ પણ કહે વાિ છે . તેના અન્િ નામમાં પોસ્ટકાડજ, યક્વક, ફ્િૂરીિસ,
પોકેટસાઈઝ કે યમયનટ લોંર્ રફક્ર્ન પણ કહે વાિ છે .” બને એટલા ઓછા ર્બ્દોમાં પૂરી વાત સમજાઇ જાિ અથવા
તો એ વાતના અંતે વાચક ખુદ સર્જ નહાર બની ર્કે એ આ વાતાજઓનું મુખિ હાદજ કહી ર્કાિ. ર્ુર્રાતી ભાષામાં
લખતી માઇક્રોરફકર્ન ફક્ત આઠ-દસ ર્બ્દોથી લઈને વધીને ૩૦૦ ર્બ્દો સુધી પહોંચે છે પરંતુ તે છતાં તેના ટૂકા
ં
પ્રવાહમાં વાચકને યવચારતો કરી મૂક ે એટલી સજ્જડ તાકાત છે .
ઘણાં આ પ્રકારને લઘુકથા સમર્વાની ભૂલ કરી બેસે છે કારણ કે એક વાતાજમાં રહે લી બધી ર્ ખૂબીઓ તેમાં મોર્ુ દ
છે છતાં આ પ્રકારની પોતાની આર્વી ઓળખ છે . અને ટૂકી
ં વાતાજ કે લઘુકથા કરતાં આ પ્રકાર લખવામાં અઘરો પણ
એટલો ર્ છે . વાતને કહે વા માટે અધવચ્ચેનો ઉપાડ અને તેમાં પણ ભરપૂર ર્બ્દસત્વ કે આર્લી વાત વાચક પોતે
સમજી જાિ એ રીતે છે ડા મૂકીને કથક આલેખવું ર્રા પણ સરળ નથી. છતાં માઇક્રોરફકર્ન વાતાજઓ તમને સમજાઇ
જાિ છે . હા, આ સમર્ કેળવવા માટેની એક ર્રત એ છે કે વાચક ખુદ યવચારતો હોવો જોઇએ એટલે કે વાચકની
સમર્ યવસ્તરેલી હોવી ર્રૂરી છે . ઓછા ર્બ્દોમાં ચોટદાર વાત કહે વા માટે માઇક્રોરફકર્ન લખાિ છે તેવી ર્ રીતે
અછાંદસમાં કાવ્િત્વના પ્રવાહને જાળવી રાખવો ર્રૂરી બને છે ર્ે થી અછાંદસ લઘુકથાનું સ્વરૂપ ધારણ ન કરી લે.
માઇક્રોરફકર્ન વાતાજઓમાં ર્બ્દોની ર્ૂંથણી અને અછાંદસમાં લખાતા ર્બ્દોમાં ઉડીને આંખે વળર્ે એવો મુખિ ભેદ
કદાચ માત્ર કાવ્િત્વનો છે . કેટલાક અછાંદસ એવા રચાિા છે ર્ે ભાવકને યવચારતા કરી મૂક ે છે , તેમાં કથાનક છે ,
એટલે એ વાતાજના સ્વરૂપને પણ ન્િાિ આપે છે , અને એ ર્ રીતે માઇક્રોરફકર્ન વાચકને આિિાજનુભયૂ ત સાથે
યવચારતા કરી મૂકવા માટે ર્ સજાજિ છે . આ વાતાજપ્રકારમાં ર્બ્દમિાજદાને લીધે તમે ર્વલ્લે ર્ પાત્ર પ્રવેર્ કરી ર્કો
છો જ્િારે અછાંદસમાં ક્િારેક તમે તમારી જાતનું ર્બ્દઆલેખન થિું હોિ એવું અનુભવી ર્કો છો. અછાંદસમાં
ઉદ્દભવતી ચોટ અહીં કદાચ વધુ સજ્જડ રીતે અનુભવાિ છે . ઓછા ર્બ્દોમાં ઘણં કહે વાિ છે , અંત તમારા
ભાવયવશ્વમાં યવહરતા કરી મૂકવાની તાકાત ધરાવે છે . કોઈ વાતના મૂળ સુધી પહોંચ્િા ન હોિ છતાં એ વાતનું મૂળ
વાતાજની ટોચ પર ઊભા રહીને હાથ લંબાવ્િા વર્ર સ્પર્જ કરી ર્કાિ છે . ર્ે મ અછાંદસ કાવ્િ લખવું અઘરું છે એવી
ર્ રીતે માઈક્રોરફકર્ન લખવી એટલી ર્ મુશ્કેલ છે . ર્બ્દવૈભવના માયલક હોવું એ આવશ્િક તત્વ બની રહે છે . મૌન
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રહીને તમારી વાત સામેના હ્રદિ સુધી પહોંચવાની ક્ષમતા કેળવવા ર્ે વુ આ કામ છે ને છતાં સારહત્િરયસકોના
ભાવયવશ્વમાં આ બંને પ્રકારો પોતાની અલર્ છાપ છોડે છે .

૩૧. ઑફબીટ – એન્જલ ધોળદકયા
એક ખાબોયચિામાં પથ્થર મારી એમાં ઉઠતા વમળોને રાર્ે એના નવા ડી.એસ.એલ.આર. કેમેરામાં ઝડપી લીધું... એક
આંખ ઝીણી અને એક લેન્સ પાસે ર્ોઠવાિેલી કીકી અચાનક થોડે દૂર ખૂણામાં એક ર્ગ્િા જોઈ ચમકી ઉઠી! કોઈ
નાની ઓરડી કે કોઠી ર્ે વું મકાન હતું... થોડું ઓફબીટ! એ બાર પંદર પર્લાં રાર્ દોડીને પાર કરી ર્િો.
ધૂયળિું મકાન અને દરવાજા પાસે ર્મણી બાર્ુ એક લાકડાની તૂટ ેલી તકતી હતી.. "ફરીદા" એ તકતીને ફોકસ કરી
એક ઇમેર્ લીધી! દરવાજાને હડસેલો મારી એ અંદર પ્રવેશ્િો.. વષો ર્ૂ ની કોઠી હતી કદાચ.. લીલા ચૂનામાં ધોળેલી
દીવાલો અને તૂટ ેલાં મોતીનાં તોરણ. કૅમરાના લેન્સની નર્રે રાર્ ઘર આખામાં ફરી વળ્યો! બંર્ડીઓ અને ઝાંઝરનો
આછો રણકાર એને અંદરના ઓરડામાં ખેંચી ર્િો. ર્ુલાબી ર્ાલ, ચમકતી નથ, હીરા ર્રડત નર્ીલી આંખો અને એને
ફરતે અણીદાર મેષ એ મોટ્ટા તૈલયચત્રની આંખોમાં ભેર્ પણ કેદ હતું. રાર્ એ મોહક સૌંદિજને જોઈ આભો બની
ર્િો. તરત એનો હાથ કેમેરા સાથે ઊંચકાિો પણ કેમેરાની બેટરી ડરઇન
ે થઈ ર્ઈ હતી!
“ર્ીટ! બટ નો.. અબ તો તેરી તસ્વીર લેકર હી જાઉંર્ા ફરીદા બેર્મ..” એ કારમાંથી બેકઅપ બેટરી લેવા બહાર
ર્િો. દરવાજા તરફ આર્ળ વધ્િો ર્ હતો કે ઝાંઝરની ઝીણી ઠેક સાથે વર્ીકરણ થાિ એવો અવાર્ એના કાને
અથડાિો અને એના પર્ થંભી ર્િા, “આર્ જાને કી યઝદ ના કરો... આ.. ર્ જાને કી યઝદ ના કરો..”
રાર્ે પાછળ જોિું અને એના હૃદિના ધબકારા અમુક ક્ષણો માટે વધીને અટકી ર્િા હતા.. હં મર્
ે ા માટે! લોહીથી
ખરડાિેલી - પીંખાિેલી ફરીદાની રૂહ ઓરડીની વચ્ચોવચ બેસી, પીરડત આંખે રાર્ના યનષ્ચેત ર્રીરને છોડી રહે લી
જ્િોયત સામે જોઈને ર્ાઈ રહી હતી, એ ર્ મોહક અવાર્માં...
"વક્ત કી કૈદ મેં યઝંદર્ી હૈ મર્ર
ચંદ ઘરડિાં િહી હૈ જો આઝાદ હૈ ....
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૩૨. ફોરે ન બોડી - િેલી વોરા

ડોર્ીમાં સીત્િોતેર વષે ર્ામડેથી પુત્ર પાસે ર્હે ર રહે વા આવ્િા અને તાવ આવ્િો. તેમનો પુત્ર ડોકટરને બતાવી તેમની
સલાહ મુર્બ બ્લડ ટેસ્ટ માટે લેબોરેટરી લાવ્િો. ર્ામડે કદી આવું કરાવેલું નરહ એટલે ડોર્ીમાં થોડી યવમાસણમાં
પડ્યા. થોડી વારે લેબોરેટરીમાં કામ કરતો એક િુવક થોડો ફ્ી દેખાિો એટલે ડોર્ીમાં તેમની નજીક ર્િા.
“બેટા આ લોહી તપાસવાની ર્ું ર્રૂર? કાંઈ યચંતાર્નક છે ?”
“ના બા.” તે હસ્િો. “ર્ુ ઓ કોઈ ફોરેન બોડી એટલેક ે યવદેર્ી કે બહારનું કણ આપણા ર્રીરમાં પ્રવેર્ે એને આપણં
ર્રીર સ્વીકારે ર્ નરહ, એ બહારના કણ સામે સતત પ્રયતકાર કરે અને આ ઉત્પાતને કારણે તાવ આવે...”
“હં .... ર્ે મ કુટબ
ુ ં માં વહુઓ આવે એમ.” તે સ્વર્ત બોલ્િા.
(માઇક્રોરફક્ર્ન સ્પધાજ ૨૦૧૭ની એન્ટરી)
૩૩. ઈજ્જત - પંકજ નાિીયા

સવારનાં દસ સુધીમાં બજાર લોકોથી ઉભરાવા લાગ્િું હતું. એટલામાં ર્ હાથમાં લાકડીઓ લઈને, જીપ અને ટરક
ભરીને આવેલ ટોળાએ દુકાનો બંધ કરાવવા માંડી. ટોળાના નેતાએ બજારની વચ્ચેના ચોકમાં ર્ઈને લાઉડ સ્પીકરમાં
જાહે રાત કરી.
“આર્ે ફરી ર્ૌમાતાની હત્િા થઈ છે . આપણે સૌ ર્ાિ માતાનાં સંતાનો દુ:ખ અનુભવીએ છીએ. ર્ૌમાતાની હત્િાના
યવરોધમાં આર્ે ર્હે ર બંધનું એલાન કરીએ છીએ. ર્ૌમાતાની કત્લેઆમનો બદલો લેવાર્ે. ર્ૌહત્િા એ ર્ાિ માતાની
બેઈજ્જતી છે ર્ે અમે ક્િારેિ સહન નહીં કરીએ. ર્ૌમાતાને ઈજ્જત અને સમ્પમાન અપાવવા અમે મરવા અને મારવા
પણ તૈિાર છીએ. બોલો ર્ૌમાતા કી ર્િ.”
આખો રદવસ ટોળું ર્હે રમાં ફરતું રહ્યું અને ર્ૌમાતાની રક્ષા અને સમ્પમાનના ભાષણો કરતું રહ્યું. રાતના નવ આસપાસ
અમી રેલવે સ્ટેર્ને ઊતરી. ર્હે ર બંધનું એલાન હોવાથી રીક્ષા ન મળતાં તેણે ચાલતા ઘરે ર્વાનું નક્કી કિુું. રસ્તામાં
કેટલાક યનર્ાચર નબીરાઓએ અમીને જોઈને લાળ ટપકાવી. ર્હે ર બંધ, રાત, સૂમસામ સડક અને એકલી અમી.
તેમણે અમીને પીંખી નાખી. દૂર ક્િાંક લાઉડ સ્પીકરનો અવાર્ આવતો હતો. “ર્ૌમાતાને ઈજ્જત અપાવવા.. સમ્પમાન..
રક્ષા કાર્ે ..”
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બીજા રદવસે ર્હે રનાં તમામ છાપાં ર્ૌરક્ષકોની તસ્વીરો અને ભાષણોથી ભરેલા હતાં. મોટા અક્ષરે હે ડલાઈન્સ હતી ‘ર્ૌમાતાની રક્ષા માટે મરવા-મારવા તૈિાર.’ સૌથી નીચે ખૂણામાં નાના અક્ષરથી છપાિું હતું - ‘ચાર ર્ણે ભેર્ાં મળી
છોકરીની ઇજ્જત લૂંટી.’
(માઇક્રોરફક્ર્ન સ્પધાજ ૨૦૧૭ની એન્ટરી)

ુ ી બલા િૈ.. - િશાન ગાંધી
૩૪. ચોરી બર

આર્ે તો તુષારનું આવી ર્ બન્િું. પ્રોર્ે ક્ટ રરપોટજ તુષારે જાતે ન બનાવતા પોતાના સહાધ્િાિીમાંથી નકલ કરીને
બનાવતા પ્પાનુંતો મર્ર્ છટકી ર્િું.
તેમણે જાત મહે નત યઝંદાબાદ અને બીજાના કામ પર આપણાંથી હક ન ભોર્વાિ - પર આખેઆખો યનબંધ સુણાવી
દીધો.
આવતીકાલે રરપોટજ ર્મા કરાવવા માટેની આખરી તારીખ હોઈ, પ્પાએ કંપનીનું લેપટોપ કાઢીને પોતાના પડોર્ીનો
વાઇ-ફાઇ પાસવડજ નાખી તુષારને ઈન્ટરનેટ ચાલુ કરી દીધુ,ં કહે લે હવે બનાવ રરપોટજ.
(માઇક્રોરફક્ર્ન સ્પધાજ ૨૦૧૭ની એન્ટરી)

ુ સોલંકી
૩૫. યાત્રા - અનજ

"કેટલા?"
"પોંચ આલો.." ને વહે લી સવારે મેં લંબાવેલી સોની કડકડતી નોટ જોઈ એના મોં પર સહે ર્ે અંકાઈ ર્િેલ તંર્
રેખાઓનું ઝૂંડ, જાણે તેની સામે તલવાર ન ખેંચી હોિ; તેમ ઉપસી આવી. બે ઘડી થિું કે, મેં ન્િૂઝપેપર માંર્ી કોઈ
અક્ષમ્પિ અપરાધ કરી દીધો.
"હં ુ સા'બ, તમેિ હવાર હવારમોં! સુટ્ટા આલો નં!" પણ હં ુિે સાવ લાચાર; િાત્રામાં નીકળ્યો હતો, પણ વર્ર
પરચુરણે.
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"હોત તો આપી દીધા હોતને! આર્ુ બાર્ું પૂછી જોને.." એ બે ઘડી મને જોઈ રહ્યો ને પછી કહે ,
"લાઓ, સુટ્ટા લેતો આઉં.."
મનમાં થિુ,ં અજાણ્િું સ્થળ; ક્િાંક ભાર્ી ર્િો તો? ને મારા અયવશ્વાસની ચાડી ખાતો મારો ચહે રો જોઈ એ બોલ્િો,
"રે'વા દો સા'બ, કો'ક ર્લુડીિાનં પા'લ્લે ખવડાઈ દેજો!" મારા હાથમાં ન્િૂઝપેપર થમાવી એ ચાલતો થિો ને હં ુ; એ
કાિમી િાત્રીને ર્તા જોઈ રહ્યો.
(માઇક્રોરફક્ર્ન સ્પધાજ ૨૦૧૭ની એન્ટરી)

મારી દ્રક્ષ્ટએ માઇક્રોદફતશન : કાંકરી પરન ંુ સશલ્પકામ - એન્જલ ધોળદકયા
"સૌ પથ્થરોનો બોર્ તો ઊંચકી ર્િા અમે
અમને નમાવવા હોિ તો ફૂલો નો ભાર દે"
મરીઝની આ પંયક્તમાં ર્ે મ એમના જીવનનો યચતાર છે એમ ર્ મારી નર્રે આ પંયક્ત માઇક્રોરફક્ર્નની સચોટતા
અને વાચક પર એની અસરને પણ પ્રસ્તુત કરે છે . જી! સારહત્િ ર્ર્તમાં વષોથી સ્થાયપત ૧૦૦૦, ૨૦૦૦ કે ૫૦૦૦
ર્બ્દોની ભવ્િ વાતાજઓ સામે આ નાનકડી ફૂલની પાંખડી ર્ે વી ટચૂકડીઓ પોતાના પલડાને ધીમી પણ મક્કમ ર્યતએ
નીચું કરતી આવી છે . દરેક ભાષા અને માધ્િમમાં આ વાતાજઓ પોતાનું સ્વરૂપ આર્કાલ ઉજાળી રહી છે એ ઉડી ને
આંખે વળર્ે તેમ છે . એક કોરડિું જોવામાં કદાચ નાનુસુ લાર્ે પણ અંધારા ઓરડામાં એને પ્રર્ટાવીને મૂકવાથી આખા
ઓરડાને પ્રકાયર્ત કરવાનું એનું સામથ્િજ પ્રતીત થાિ છે . માઇક્રોરફક્ર્ન વાતાજઓનું પણ એવું ર્ છે . વખતોથી સારહત્િ
ર્ર્તનો ભાર્ બનેલી આ નાનકડી જ્િોયત આર્ે પોતાનું સામથ્િજ બતાવી રહી છે .
માઇક્રોરફક્ર્નનો વ્િાપ અને ચલણ કદાચ થોડા સમિથી ર્ વધ્િાં છે એવું માનવામાં આવે છે , અને એટલેર્ લોકોમાં
આર્કાલ એના સ્વરૂપ, રચના કે પ્રકાર યવર્ે ખાસ યર્જ્ઞાસા જોવા મળે છે ર્ે ની ચચાજ આ આરટજકલમાં નહીં કરીએ.
કારણ કે એ માટે 'સર્જ ન' ર્ે વું સમથજ ગ્રુપ સતત કાિજરત છે ર્. પરંતુ આપણી વચ્ચે વષોથી શ્વસતી આ વાતાજઓની
સાદી સમર્ મારે આર્ે આપવી છે . ર્ા માટે આ કાંકરી મોટા મોટા પવજત સમાન હૈ િાંઓને વલોવી નાખવાનું સામથ્િજ
ધરાવે છે એની થોડી વાત કરીએ!
ે
માઇક્રોરફક્ર્ન વાતાજઓ આર્ે દરેક ્લેટફોમજ પર "ટરયન્ડંર્"
કેટ ેર્રીમાં મૂકાઈ ર્ઈ છે એનું એકમાત્ર કારણ એ ઓછા
સમિમાં વંચાઈ જાિ છે એટલું ર્ માત્ર છે કે એની પાછળ બીજા પરરબળો પણ છે ? સરળ રીતે કહીએ તો
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માઇક્રોરફક્ર્ન એટલે વાતાજ ર્ે ઓછા ર્બ્દોમાં ઘણં કહી જાિ છે . ૨૦૦, ૧૦૦ કે ૫૫ કે એથીિ ઓછા ર્બ્દોમાં એક
નવલકથા કે લઘુકથા ર્ે ટલું ર્ વાતાજ તત્વ અને સત્વ એમાં રહે લા હોિ છે .
વષોથી દરેક સંસ્કૃયત અને ભાષામાં "સુયવચાર" કે "વન લાઈનસજ" નું આર્વું સ્થાન રહ્યું છે . એવું ક્િારે યવચાિુું કે ર્ા
માટે? મને હં મેર્ા માઇક્રોરફક્ર્નનું મહત્વ આ સુયવચારો જોડે સંકળાિેલું લાગ્િું છે . સુયવચાર ટૂકં ા હોવાથી િાદ રહે
અને સાથે અસરકારક પણ રહે . એ ર્ રીતે કોઈ મેસર્
ે જ્િારે વાતાજ સ્વરૂપે વાચકના મન સુધી પહોંચાડવો હોિ ત્િારે
ે
કદાચ લાંબી મોટી વાતાજ કે આરટજકલ ર્ે કામ ન કરે એ માઇક્રોરફક્ર્ન કરી ર્તી હોિ છે ! કારણકે એ કોન્સન્ટરટેડ
એફટજ છે . મૂળ યવચાર વણજનમાં કદાચ ખોવાઈ કે બટાઈ ર્વાનો ભિ છે ર્ે માઇક્રોરફક્ર્નમાં નથી હોતો. ડોક્ટરે
આપેલી ર્ોળી ર્ે મર્ સ્તો!
દા. ત. ડાિરીમાં વંચાિુ,ં "વરસાદમાં તને િાદ ન કરવાનો યનણજિ હવાઈ જાિ છે હં મર્
ે ાં... " (એન્ર્લ ધોળરકિા)
૧૦ ર્ ર્બ્દોમાં પ્રેમ, અયત પ્રેમ, યવરહ અને યવખુટા પડ્યા પછીની અસરનું વણજન વાંચકને સમજાઈ જાિ છે . એ
સામથ્િજ આ ટચૂકડી વાતાજઓ ર્ આપે છે .
વાચક માટે આર્ળ એક વાક્િમાં અપાિેલી વ્િાખિા પૂરતી છે પરંતુ એને સાથજક કરવી લેખક માટે એટલીર્ અઘરી
બને છે . લેખકે વાતાજના પોત અને મૂળભૂત યવચાર તંતન
ુ ે નુકસાન પહોંચાડ્યા યસવાિ ભાષાકીિ સુદં રતા સાથે વાતાજને
વાચક સામે મુકવાની ર્વાબદારી હોિ છે . ર્ે એક ખૂબ મોટી અપેક્ષા છે . લેખક પાસે ર્બ્દસમુહો, રૂપકો અને
ઓછામાં ઘણં કહે વાની કળા હોિ તોર્ એ સુંદર માઈક્રો નું સર્જ ન કરી ર્કે છે . માઇક્રોરફક્ર્ન ઘટના, ટુચકો કે માત્ર
વાક્િોનો સમૂહ નથી એ ખાસ ધ્િાનમાં રાખવાની બાબત છે . એ એક સંપૂણજ વાતાજ ર્ છે માટે પાત્ર, વણજન અને સ્થાન
પણ સચોટ હોવા ર્રૂરી છે . ઓછા ર્બ્દો હોવાથી એ નીરસ કે અકાલ્પયનક ન બની ર્વી જોઈએ.
ચંરકાન્ત બક્ષીએ કહે લું કે ટેબલ ખુરર્ી પર આરામથી બેઠલે ા લેખકો હં મેર્ા લોકોની ઇષ્િાજનું કેન્ર બન્િા છે પણ
લેખકો હકીકતમાં કાળી મર્ૂ રી કરતા હોિ છે . એ સંદભજમાં માઇક્રોરફક્ર્નનો લેખક મારે મતે સોનાની કણી પર
નકર્ીકામ કરતો કે કાચમાં કાપા પાડી એને હીરામાં પરરવયતજત કરતો કારીર્ર છે ! ર્ે માં મહે નત અને કળા બંનન
ે ો
સમન્વિ હોિ તોર્ એ સારું કામ આપી ર્કે. જ્િારે એક વાચક તરીકે આંખના ખૂણા ભીના કરતી કોઈ નાનીસી વાતાજ
હાથમાં આવે ત્િારે ભૂલતા નહીં કે એ કોઈ ર્બ્દોના કારીર્રની યવરાટ દેન છે …
તા. ક. આર્કાલ વોટ્સએપ કે ફેસબુકના વ્િાપ સાથે માતૃભાષાને એક સરસ ધક્કો મળ્યો છે , પરંતુ એ સાથેર્ આવી
કપરી મહે નતથી લખાિેલી ટચૂકડીઓ લેખકના નામ યવના બસ અનામી મેસેર્ તરીકે એક થી બીજા મોબાઈલમાં
આર્ળ ધ્િે જાિ છે . એક ર્વાબદાર વાચક તરીકે લેખક અને કૃયતનું માન જાળવવું એ વાંચકનો ધમજ છે . આર્ા છે
આ લેખ તમારી આંર્ળીઓને કોઈની મહે નતને દાદ આપવાના કામમાં લર્ાડર્ે.
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સર્જન આઠમા અંકન ંુ સવિંગાવલોકન - અજય ઓઝા
એક એકથી ચરડિાતા અંક આપવાની ર્ૃંખલામાં સર્જ નનો આઠમો અંક પણ સંપૂણજ સફળ રહ્યો.
સંપાદકીિ ટચૂકડા તોફાનો માણ્િા બાદ પ્રારંભે ર્ સ્પર્ી ર્િેલી કૃયત 'ખુલાસો' ર્ે માં ત્રણ અલર્ અલર્ ખુલાસા
વાતને ર્બરું વર્ન પૂરું પાડે છે . 'એક બટકુ'ં અને 'અલામજ' માઇક્રોરફક્ર્ન સુંદર રહી. ઓછા ર્બ્દોમાં મોટી વાત
લઈને આવેલી 'િાદ' સરસ ઉપસાવી ર્કાઈ છે . માઇક્રોરફક્ર્ન 'છાપુ'ં કેટલાક સોંસરવા લસરકાઓને કારણે અદભુત
બની છે . 'ઈફ્તારી' અને 'નમાિો' માઇક્રોરફક્ર્ન પણ સુંદર રીતે આલેખાઈ છે .
રામ મોરીએ આપેલા ર્વાબોથી મનમાં એના માટે ર્વજ અને ખુર્ી થાિ છે .
ભરૂચ અને રાર્કોટના મેળાવડાઓના ફોટા જોઈ ભાવનર્રના યમત્રો પણ હવે ઉત્સાહ બતાવર્ે એ નક્કી!
અંગ્રેજી કૃયતઓનો સ્વાદ પણ માણવો ર્મ્પિો ર્.
સુંદર ટીમવકજ માટે અયભનંદન.

‘સર્પન' તરફથી સર્વેને દિર્ોત્સર્વીની હાદિપક
શુભકામનાઓ અને નર્વા ર્વર્પના સાલ મુબારક.
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