
MUKHOTE ARTISTS
Issue : 17 -Monsoon 2021 Contemporary Artists & Exhibitions

Front Page Credited by Photographer Kalpesh PrajapatiFront Page Credited by Photographer Kalpesh PrajapatiFront Page Credited by Photographer Kalpesh Prajapati



mukhoteartist@gmail.com www.creativesneelu.com, www.mukhote.com

Mukhote Artists mukhote_artistsMukhote Artists Group +91 98257 52633

દશ�ન અને સંક�પ 

 "મુખૌટે ��એટીવ આટ� ફાઉ�ડેશન" એક ખાનગી 

ચેરીટેબલ ��ટ છે, જેનું દશ�ન છે સામા�ક કાય� કરવા, લુ�ત થતી 

કલા અને કલાકારોને �ળવવા, હ�તઉ�યોગ,  હાથશાળ, 

સં�કૃિતક, આ�દ�િત કલામાં સંગીત, લોકગીત, ભારતના ભ�ય 

વારસાને �વંત રાખવો, ઇ�યા�દ લ�યો ધરાવે છે. કલાકારો અને 

એમની કલાના �થાનીય �તરે, રા�ય �તરે, રા�ીય �તરે તથા 

આંતરરા�ીય �તરે કાય�શાળાઓનું આયોજન કરવું, તેમજ �દશ�નો 

યોજવા તથા કલાને �ો�સાહન�પ બી�ં કાય� કરવા. 

 ઉપરાંત,  િવકસતી રહેતી નવીનતમ ટેકનોલો�નો 

ઉપયોગ કરવો, ઓનલાઇન �લેટફોમ� પર િચ�ાંકનની હ�રફાઈ, 

વ�યુ�અલ �દશ�ન, રંગોળી હરીફાઈ, દૈિનક આટ� ચેલે�જ,  સરદાર

ચેલે�જ, ટેા ચેલે�જ,દરેક શિનવારે મુખૌટે �ટુ�ડયોમાં કલાકારની ફો

�બ� મુલાકાત, �વંત-િચ�ાંકન દશ�ન, કલાકરના �વન પર 

આધા�રત ટૂંકી �ફ�મનું િનમા�ણ, ઇ�યા�દ સંક�પનાઓ સાકાર 

કરવી. 

 સોિશયલ મી�ડયામાં Mukhote Artistsના નામે 

FACEBOOK GROUP- PAGE / INSTAGRAM / 

YOUTUBE / TWITTER / LINKEDIN �લેટફોમ� પર 

�ચાર-�સાર-દશ�ન �વારા સતત ઉપિ�થત રહેવું. 

 આ અિભયાનમાં �વૈિ�છક સેવાની �િચ ધરાવતા 
�વયંસેવી સેવાભાવીઓને જોડાણ માટે કાયમી િનમં�ણ  છે.
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િચ�કાર સુભાષ ��પિત અમદાવાદ.



િચ�કાર કેનવાસ પેઇિ�ંગના ે

બેતાજ બાદશાહ સુભાષ 

��પિત અમદાવાદ. 

 સુભાષ ��પિત. . . . એક 

િવલ�ણ િચ�કાર. જે પોતાને 

વરેલી િસ�ધ હ�તકલા અને સૂઝ 

વડે લોકોના આબેહૂબ િચ�ો 

બનાવીને પોતાનો �વનિનવા�હ 

ચલાવે છે તો આવો મળીયે આલા 

દરજ�ના િચ�કાર સુભાષભાઇ 

��પિતને જેઓ હાલ પોતાની 

મ�તીમાં તરબોળ બની પોતાની 

અિભ�યકિતઓને કેનવાસ પર 

પ�છી વડે અનેકિવધ રંગોથી 

�ય�ત કરી ર�ા છે.પોતાની અનેક 

શા�રરીક તકલીફો હોવા છતાંય 

હસતા મ�એ, ખુદને સૌથી વધારે 

ખુશનશીબ માનીને ખુશીથી 

�વન �વે છે. ઈ�વરે આપેલા 

�વનને તેઓ પરમિપતા 

પરમા�માની ભ�ટ સમજે છે, અને 

જે છે તે પ�ર�થિતમાં પોતાની 

�તને એડજ�ટ કરી અને �વવા 

ક�ટબ�ધ છે. �દગીના મોરચે 

બાળપણથી જ ઘણી હાલાકીઓ 

વેઠયા પછી તેઓએ એક વાતને 

�વીકારી લધેલી છે કે ઈ�વરની 

મર� અને નસીબના ખેલમાં 

કોઈનું કશું નથી ચાલત.ુસુભાષ 

ભાઈનું મૂળ વતન મહેસાણા 

િજ�લાના  �ઝા તાલુકાનું ઉપેરા 

ગામ. સંતાનોમાં સહુથી નાના 

સુભાષભાઈ પાંચમા નંબરના �મે 

હતા.જ�મના 6 મિહનામાં જ 

બ�ને પગે પોિલયો થયો અને 

એમના �વનમાં મુ�કેલીઓની 

શ�આત થઈ.
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ગુજરાન ચલાવવા માતા િપતા 

માટીના વાસણો બનાવતા. ૬ 

વષ�ની ઉમરે સુભાષભાઈ બે 

બગલઘોડી થી ચાલતા થયા �યારે 

અમદાવાદની એક �દ�યાંગ 

બાળકોની શાળામાં હો�ટેલમાં 

જ રહી અ�યાસ માટે એડિમશન 

કરાવી દીધૂ. આમ બે બગલઘોડી 

થી ધીમી પણ મ�કમ રીતે 

ભણવાની શ�આત કરી. ધોરણ 

7માં ભણતા સુભાષને 

ઓલઇિ�ડયા �ડસેબલ 

િચ��પધા�માં બ��લોર ખાતે ભાગ 

લીધો.અહી તેઓએ ટોપ કયુ� અને 

�થમ �મે ઉતીણ� થયા.કણા�ટક 

રાજયના ત�કાિલન મુ�ય 

મં�ી�ી વ�કટરામનના હ�તે તેને 

એવોડ� આપેલો.  �યારબાદ 

ગુજરાતના ત�કાિલન મુ�યમં�ી 

અમર�સંહ ચૌધરીએ પણ તેઓને 

સ�માિનત કરેલા.તેમના વતનમાં 

પણ તેમનુ બહુમાન કરવામા 

આ�યું હતુ. અમદાવાદના 

ટાઉનહોલ ખાતે યો�યેલ 

અિખલ ભારિતય નાટય �પધા�માં 

મા� 16 વષ�ની કુમળી વયે 65 

વષ�ના કે�સર થી િપડીત વૃ�ધ 

લેખકનું પા� ભજવવા અને તેમાં 

�ાણ પૂરવા બદલ બે�ટ એ�ટરનો 

એવોડ� મળેલ .એ નાટક ને પણ 

બે�ટ નાટકની કેટેગરીમાં �થમ  
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પા�રતોષક મળેલુ હત.ુ પોતાના 

નાટકના ડાયલોગ અને તેની 

ખૂબી આ�મસાત કરી કાયમ માટે 

હદયમાં �થાન આપવુ એ તેમની 

સાિહ�ય માટેની સમ�પ�તતા જ 

કહી શકાય. 1987માં વડોદરામાં 

યો�યેલી ઓપનગુજરાત ��કેટ 

ટુના�મે�ટમાં તેઓએ ટોપ કરી 

અને શાળાને િવજયી બનાવી 

હતી.

 1982 થી 1988 દર�યાન 

સેક�ડરી �કૂલના અ�યાસ 

દર�યાન તેઓએ અનેક �પધા�માં 

ભાગ લઈ અનેક ઈનામો ��યા 

હતા. �યારબાદ તેઓ  હાયર 

સેક�ડરી અને કોલેજનો અ�યાસ 

કરવા �ઝા આ�યા.સુભાષભાઇ 

તેમના અ�યાસકાળ દર�યાન 

ભણવામાં તો હ�િશયાર હતા જ, 

સાથે તેઓ િચ�કલા/વકૃત�વ/ 

અિભનય/સંગીત/લેખન જેવા 

િવષયો પર ફોકસ કરતા ર�ા. 

તેમની �ાન િપપાસા તી� હતી. 

અને તેઓ લીધેલી વાતને 

ઝડપથી  ભૂલી �ય તેવુ તેમનુ 

�યિ�ત�વ પણ નહોત.ુધીમે ધીમે 

પોતાના રસના િવષયોમાં તે 

અિભયો�યતા  પામવા   લા�યા.

પોતાના રીસચ�ના �ે�માં તેઓએ 

આદર�યાન   અનેક   પુર�કાર/

ઈનામો/ મેડલો મેળ�યા. 
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બાળપણથી તેમનો િમલનસાર 

�વભાવ અને હસતો ચહેરો તેમને 

લોકોમાં �ણીતા અને માનીતા 

બનાવવામાં કારણભૂત ર�ો છે 

એવુ તેમનુ માનવુ છે. એક 

અનુભવની વાત કરતા 

સુભાષભાઈ જણાવે છે કે 

એકવાર શાળા અને કોલેજ લેવલે 

યો�યેલ યુવક મહો�સવ અંતગ�ત 

"એકપાિ�ય અિભનય" �પધા�માં 

ભાગ લેવા તેઓ નામ ન�ધાવવા 

ગયા �યારે શાળાના સંચાલકોએ 

તેમની શા�ર�રક અ�મતાને લઈને 

ક�ુ કે તઓે આમાં ભાગ લેવાને 

યો�ય નથી. વાત સુભાષભાઈએ 

તેમના ગામની "આદશ� યુવક 

મંડળ"સં�થાના િમ�ોને કરતા 

તેઓએ સુભાષભાઇની ગામના 

�પધ�ક તરીકે એ��ી મોકલી.અને 

તેમાં તેઓને �થમ ઈનામ   

મ�યુ. શાળાના સંચાલકોએ 

સુભાષભાઇમાં રહેલી �િતભાને 

આવકારીને ભ�યા �યાં સુધી 

િશ�કો અને સંચાલકો અને સાથી 

િમ�ોના િ�ય ર�ા. સુભાષ ભાઈ 

��પિત િમલનસાર �ય�કત અને 

મળવા જેવામાણસ છે.

 િવધાતાએ એની પાસે 

થોડુ છીનવી ઘ�ંબધું આપી દીધુ 

છે એમ કહુતો અિતશયોિ�ત 

નથી. એમનો સંગીત ��યેનો 

લગાવ પણ અ�ભૂત રહયો 

છે.તેઓ નવરાિ� અને સાં�કૃિતક 

�ો�ામમાં સ��ય રહે છે.નવરાિ� 

દર�યાન ગીતો/ગરબાના �ટેજ 

શોમાં અનેક વાર પરફોમ�સ 

આપી  ચૂકયા છે.ગીત/ગરબા/

િમિમ�ી/ અિભનય/ મહ�દી/ 

હા�યકલા આવા િવિવધ કલા 

�ે�ના કૌશ�યની સાથે સાથે 

તેઓ વાંચન અને લેખનમાં પણ 

અિ�વિતય છે.ગુજરાતી, િહ�દી, 

અં�ે� તથા સંકૃત ભાષા પરની 

તેમની પકડ ઉડીને આંખે વળગે 

તેવી છે એટલુ જ નહ� પરંતુ પોતે 

આલા દર��ના મોટીવેશનલ 
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�પીકર પણ છે.  પોતાની 

શા�ર�રક અ�મતાને તેઓએ 

કયારેય પોતાના કામ અને 

ખૂબીઓને આડે આવવા દીધી 

નથી.  કોઈપણ સં�થાને 

સમાજસેવા માટે  ફાળાની  

જ�ર હોય �યારે તેઓ નાટકનુ 

આયોજન કરતા.લોકોને તાલીમ 

આપતા અને શો કરતા.એમના 

નાટકો જોવા ગામના  તથા  

બી� ગામના લોકો પણ  

આવતા. એ શો દર�યાન થતી 

આવક તેઓ ફંડ ફાળામાં આપી 

દેતા હતા.તેઓની વતન ��યેની 

આ�થા અને લાગણી અજબ 

છે. ગામના આ�થ�ક િવકાસની 

વાત હોય કે ધા�મ�ક/સામાિજક 

કાય� માટેની વાત હોય �યા તેઓ 

અચૂકપણે િહ�સેદાર રહે છે. 

તેમનામા ંરહેલી  કલા અને  સૂઝને 

લઈ તેઓને અનેક �માણપ�/ 

એવોડ� અને પુર�કાર �ટેટ લેવલ/ 

શાળા/કોલેજ ઈ�ટર કો�પીટીશન 

દર�યાન �ા�ત થયેલ છે.

ે" િસિ� તેને જઈ વર જ ે

પરસેવે �હાય....."

      આ કહેવત તેઓમાં 
સંપૂણ�પણે યથાથ� સાિબત થઈ. 
તેઓ �દગીના એક એવા 
પ�રમાણ પર ઝઝૂમીને ટકી રહયા 
કે જેના પર િવચારવું એ સામા�ય 
માણસને માટે અશકય�મ હોય. 
1995 દર�યાન તેઓ કાયમી 
ધોરણે અમદાવાદ ખાતે �થાયી 
થયા.

 અહ� આવી તેઓએ 

િચ�કલાને તેનું િનવા�હ માટેનું 

લ� બના�યું.  2007માં તેઓના 

પગનો બોલ ફાટી જવાથી તેનુ 

ઓપરેશન કરવામાં આવેલ.ુઅહ� 

એક નવી જ તકલીફનો સામનો 

કરવાનુ આ�ય.ુ

 તેઓ માટે હવે પેઈ�ટ�ગ 

કરવાનુ અશ�ય બની ગય.ુહાર 

માનવીએ  ના અલગ દર��

કલાકાર માટે શકય નહોતુ.ંહવે 

તેઓએ ફરી એકવાર નવેસરથી 
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શ�આત કરી.
"અિ�થર હોય કદમ જના ે

એને  ર�તો  નથી  જડતો ,
અડગ  મનના  મુસાિફરને 

િહમાલય પણ નથી નડતો "

 2007 માં ગુજરાત 
સરકાર �વારા ચાલતા 
રોજગારલ�ી  "ઉ�મીદ" 
�ોજે�ટમાં કો��યુટર ટીચર તરીકે 
જોડાયા. પછીથી તેઓએ 
પોતાની �ટાર કો��યુટર 
એજયુકેશન ઈ��ટીટયુટ ચાલુ 
કરી.અહી તેઓ સરસ રીતે �થાયી 
થયા. પણ િવધાતાને કદાચ એ 
મંજૂર નહોતુ. 2017માં 
કરોડર�જુના ટીબીનુ િનદાન 
થય.ુ રીકવરી સુધી તેઓ 
લાગલગાટ 3 વષ� સુધી 
પથારીવશ રહયા.કમરથી નીચેનો 
ભાગ કામ કરતો બંધ થઈ ગયો. 
ખૂબ આકરી કસોટી ચાલી રહી 
હતી.પણ તેઓ �હંમત હારે તેમ 
નહોતા.આખરે 2020માં તેઓ 
ફરી એકવાર સા� થઈ કામે 
લાગવા સ�મ થયા.લોકડાઉનના 

લીધે બહારથી કામ શકય ના 
હોવાથી તેણે ઘેર બેસી બોલપેન 
વડે િચ�ો દોરવા શ� કયા�. 
લોકડાઉનના ગાળામાં જ 
તેઓએ અંદાજે 130 જેટલા 
િચ�ો દોયા�. 2020 લોકડાઉનના 
િપ�રયડમાં તેઓ સંપૂણ� સા� 
થયા. પ�ર�થિતવશ તેઓએ 
�વત�માન સંજોગોને લઈને ઘેર 
રહેવાનુ આવ�યક બનતા તેઓએ 
નકકી કરી અને ઘરેથીજ િચ�ો 
બનાવવાનુ ચાલુ કયુ�. એમનુ 
નસીબ એટલુ જોર કરી ગયુ કે 
લોકડાઉન દર�યાનની સમય 
પસાર કરવાની એમની �વૃિતની 
લોકોએ ખૂબ સરાહના 
કરી. તેમના િનકટવત� વતુ�ળના 
�નેહીજનો અને િમ�ોના મળેલા 
�િતસાદથી �ેરાઈને હાલ તેઓ 
ઘણા સ��ય છે. પેઈ�ટ�ગની 
દુિનયામાં �કેચ અને શેડ�ગથી 
કરવામાં આવેલ તેઓની કૃિતના 
કસબી એવા સુભાષભાઈ અ�યારે 
એકિઝબીશનના કામમાં પૂરેપૂરા 
મ�ન થયેલા છે. તેઓને ખૂબ 
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સારો   �ર�પો�સ  સાંપ�યો.
 સોિશયલ મી�ડયાથી ઘણા 
ઓડ�સ� મ�યા. તેઓ કે�વાસ 
પેઈનટીગમાં હાલ  એકિઝબીશન 
માટે તૈયારી કરી રહયા છે. 

પોતાના બનાવેલા કેનવાસ 
પેઈ�ટ��સનું   એ�ઝીિબશન 
કરવુ તે સુભાષભાઇનુ �વ�ન છે. 

સુભાષભાઇનુ આ �વ�ન પુ� થાય 

અને એક આટ��ટ તરીકે ખુબજ 

નામના મળે તેવી શુભકામના. 

મળવા જેવા આ બહુમુિખ 

�િતભાશાળી અને િનખાલસ 

કલાકાર છે.આપણે એક કોલ કરી 

શુભકામના તો પાઠવી શકીયે. 

ખરેખર સુભાષભાઇને મ�યા પછી 

એક ગીતની પંિ�ત યાદ આવી ગઇ 

કે...
“મરતા હૈ આદમી સો બાર 

જનમ લેતા હૈ, િહ�મત કી કોખ સે 

અવતાર જનમ લેતા હૈ...
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કલામય બની કલાનું સજ�ન ક�ં 

એટલે ઈ� દેવની આરાધના કરવી 

સંપૂણ� �યાન�થ થઈ જવું. આ 

���યામાં કંઈક જ�મોના સં�કાર 

�ગૃત બની  બહાર આવવા લાગે 

છે. અને એ જ સં�કાર �પી 

ક�પનાઓ કેનવાસ પર રંગો �વારા 

ઉપસી આવે છે.

લગભગ કલાકારની કલાના 

પગરણ બાળપણથી જ દેખાવા 

લાગે છે ધ આટ� ગેલેરી ખાતે 

યો�યેલ �દશ�નમાં કલાકાર મૈ�ી 

મેવાડા ,સુજલ સોની તથા િનરાલી 

સોની �વારા પોતાની આગવી શૈલી 

ના િચ�ો રજૂ કરવામાં આ�યા.

 જેમાં મૈ�ી મેવાડા એ 

કયુબ પર  આધા�રત �લેક એ�ડ 

વાઈટ િચ�ો �વારા વ�ડ� ને દશા��યુ 

છે.   જેમાં  �વનનું  હાડ�વક� 

દશા�વવાનો  �યાસ છે.   સાથે 

યુરોિપયન  નેચર પર સુંદર કલા 

સજ�ન પણ  કરેલ  છે.  સાથે 

�ી� િવષયમાં મેડીટેશન �વારા 

આપણામાં રહેલ યુિનવસ� અને 

યુિનવસ�માં રહેલ આપણે બી� 

િચ�માં ની� �વારા થતા મેડીટેશન 

ની વાત રજૂ કરી છે �યારે �ી� 

િચ�માં સૂ�મ યા�ા દશા�વાઈ છે.
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કલા સજ�નમાં સં�કાર �પી ક�પના 
કેનવાસ પર ઉપસી આવે છે.
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સજુલ સોનીએ િપતાના   

વારસાને પોતાના �વનમાં ઉતારી 

નાનપણથી િચ�કાર બનવાના 

સપના સે�યા છે કોલેજકાળ 

દરિમયાન અજંતાની ગુફાઓ ના 

�વાસ થી �ભાિવત થઈ ભારતીય 

સં�કૃિત સમાન અજંતા ના 

�થાપ�ય અને િચ�ો �વારા 

દશા�વવાનો ખૂબ જ સુંદર �યાસ 

કય� છે.  જેમાં 14 ગુફાઓ ને 

નકશા �વ�પમાં દશા�વી છે.  જેમાં 

ગુફાની અંદર ના િચ�ો તથા 

િશ�પોને દશા�વી ��યેક ગુફામાં 

રહેલ કલાને દશા�વી છે.
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  િનરાલી સોનીએ 

પોતાના િચ�ો �વારા રાધાકૃ�ણના 

�ેમના અલગ- અલગ �કારના 

ભાવ દશા��યા છે.  જેમાં રાધા ના 

આંસુ થી બનેલ �ેમ સરોવર �ેમ 

�વારા મો� યા�ા દશા�વી છે. 

�વનમાં અથાગ પ�ર�મ �વારા 

�ા�ત થતા શુ�ધ મોતી ધમા ભાવને 

દશા��યો છે.  મૂલાધાર ચ� ની 

�ગૃિત તેમજ ��ાંડમાં �ેમ ની 

�ે�તા દશા�વી છે.

 

          
fkuE™u ytf{kt ònuhkŒ  

yk…ðe nkuÞ Œku ™e[u yk…u÷ ™tƒh 
…h ‚t…fo fhðku. {ku. +91 98257 52633
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 ��યેક �વ એક �કારની 

લાગણી સાથે જોડાયેલ હોય છે. 

જેને લાગણીના સબંધો કહેવામાં 

આવે છે.  ઘરમાં કુટુંબમાં 

સમાજમાં િમ�ોમાં અલગ અલગ 

�કારની લાગણીથી આપણે 

જોડાયેલ હોઈએ છીએ. જેનો 

અહેસાસ ગહેરાઈ અનુભવ 

�યિ�તને િવચિલત કરે છે.

આ�ક�ટેક ના અ�યાસ બાદ 

સારંગા પુનાથી અમદાવાદ આવી 

હે�રટેજ પર કામ શ� કયુ�. 

બાળપણથી િચ�કલા સાથે 

જોડાયેલ સારંગાને અંદરથી જ 

િચ�ો ફરીથી દોરવાની ઈ�છા થવા 

લાગી.  પોતાના ઘરથી લાંબો 

સમય અલગ રહેવાથી તેને 

લાગણીના સંબંધો ની સાચી 

�કંમત થવા લાગી અને �પશ� એના 

લાગણીના અનુભવો ને સારંગા એ 

ઓઈલ કલર �વારા કે�વાસ ઉપર 

ઉપસાવવાની શ�આત કરી. તેણે 

૨૭ જેટલા િચ�ો બનાવી �દશ�ન 

યોજવાનું ન�કી કયુ�. જેનું નામ 

“E M O T I O N A L 

INTIMACY” રાખી ધ આટ� 

ગેલેરી અમદાવાદની ગુફા ખાતે 

�દશ�ન  ખુ�લુ  મુકવામાં  આ�યુ.ં

લાગણીના અનુભવ કે�વાસ 

ઉપર રજુ થયા…
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આ ઉપરાંત નારી અને 

�કૃિતનો અહેસાસ દશા�વતું એક 

િચ� દશા�વવામાં આ�યુ.ં જેમાં 

રોટ�રંગ પેન �વારા નારી સાથે 

�કૃિતનો �પશ� ખૂબ જ સુંદર રીતે 

દશા��યો છે. જે જોનારને પણ 

�પશ� �ય છે.  �કૃિત સાથે 

જોડાયેલ સારંગા એ પોતાની 

કલાકૃિતઓમાં �કૃિત�ેમ તથા 

કલા �ેમ નો અદભુત સમ�વય 

રજુ કય� છે. 
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�વનસંગીત

�ેમ

અિજબ છે આ દુિનયા અ�હં કયારે શુએ થઇ�ય છે

લાગણીશીલ માણસ કયારે લાગણી શુ�ય થઈ �ય છે

પોિતકા રહેલા �વજનો કયારેક દુ�મન થઈ �ય છે

સોગંધ થી આપેલા વચનો કયારેક મ�ક બની �ય છે

કોઇ ખાસ ચહેરાને જોતા �દલ જયાં બાગ બાગ છે

આજ એજ ચહેરા જોઈ કુલો બાગના કરમાય છે

�ેમ માં હોય કયારેક અવકાશ ખેલ�દલી ને પણ પણ કાયમ 

ખેલ સમ� અ�હં �ેમ પણ થાય છે .

ભ�ન �દયે ફરતા યુવાનો ના �ેકઅપ ઉજવાય છે .

ફરી કોઇ બી� મળે તો ફરી �ણય સ��ય છે

જો કાના તારી ધરા પર હવે આમ �ેમ થાય છે

આદશ� હતાં એ �ેમ જયાં �ેમ ની મયા�દા જળવાય આજે 

એવા �ેમ કયાં �ફ�મો માં જોવાય છે

જયાં �ેમમાં �જંદગી નું કારણ મોત નું બની �ય છે .

“�ેમાળ” 
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સા�યતા
એક�પતા ને િભ�નતાઓ અનેક , છતાં �કૃિતનો �મ છે એક , 

સમજવા �ય�ન કરીએ અનેક , પણ ન પામીએ અંત એનો છેક ,
 

હૈયે રાખી ધરખમ હેત , કરીએ ના સહેજે પણ ખેદ , 

પણ� ને �વનને સરખાવી , ચાલો �ણીએ મમ�નો ભેદ , 

જ�મ છે �વનની શ�આત ,તો બી�ંકુરણ પણ�ના ઉદભવતી રજૂઆત , 

બાળ તણી ચંચળતા હોયે અપાર ,કુણી કુપળો �ણે હસતું એક બાળ . 

શૈશવાવ�થાથી યુવાની વ�ચે જેમ �વન ઝોલા ખાય ,

 પણ� પણ િવકાસ પામી વૃ�ની ડાળ પર લહેરાય . 

બાળપણ - યુવાની - વૃ�ધ�વ જેમ લાવે રંગ�પમાં બદલાવ , 

પવ� પર પોપટી- લીલા - પીળા લાલ �ગમાં થાય પરકાવ . 

કાળથી જેમ �વનની દશા - �દશા બદલાય , 

સમય ન કોઈનો છે , કયારેય ન કોઈનાં થાય.

પાનખર �પી વૃ�ધ�વ જેમ �વનને કોરી ખાય , 

પણ ડાળથી છૂટું પડી પવનની સાથે ઊડતું �ય , 

યમના તેડાંની વાટે જે મ આવ કાયાથી અલગ થાય , 

કોઇના પગ નીચે કચડાઈ પણનો પણ �વાસ �ંધાય , 

“મન�વી” િ�વષા ભ�ટ
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LkkutÄ : yk {uøkuÍeLk îkhk f÷k MksoLk, MkkrníÞ yLku ÷u¾Lk fkÞoLku 
{t[ Ãkwhwt Ãkkzðk {kxu «ÞíLkþe÷ Aeyu. 

f÷kf]ríkyku yLku MkkrníÞ h[Lkkyku {kuf÷LkkhLkwt {kir÷f MksoLk nkuÞ íkkus «rMkæÄ Úkþu 
yLÞÚkk Mðefkhðk{kt ykðþu Lkrn íkuLke LkkUÄ ÷uðe.

h[Lkk fu f÷kf]rík ÃkkuíkkLkwt s MksoLk Au íkuðwt Mkt{ríkÃkºk E{uE÷ îkhk {kuf÷ðkLkwt hnuþu.

ykÃkLku ÷¾ðkLkku þku¾ Au
yLku ykÃk fkuE Ãký rð»kÞ WÃkh ÷¾e þfku Aku (f÷kfkh yLku f÷k Lkk rð»kÞ Ãkh, frðíkk, økÍ÷, ÷u¾,

 çkk¤ðkíkko, huMkeÃke ðøkuhu) ykÃk ykÃkLke h[Lkk y{kuLku E-{uE÷ ÿkhk {kuf÷e ykÃke þfku Aku.
mukhoteartist@gmail.com
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Mukhote Artists mukhote_artistsMukhote Artists Group +91 98257 52633
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 +91-9558 41 9440, 9638 99 5252 |  krishnagraphics268@gmail.com | Gurukul Road, Opp. Navneet House, Ahmedabad

Specification for our 

HP Latex Printer 
1) Health Care base Ink.

2) Water base & Smell Free Ink. 

3) Eco-Friendly Ink.
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5) Better for Environment. 
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