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િવ� ત�વીર કલા �દવસ િનિમ�ે ત�વીરકારોનો શો

 ત�વીરકલા ��યેક કલામાં આગવું �થાન ધરાવે 

છે. જે કલાકારના �ી� ને� સમાન છે. �કૃિત હોય કે 

પદાથ� ત�વીરમાં તેના �ગલની જ વે�યુ હોય છે. 

જેનાથી વા�તિવકતા કરતાં પણ િવશેષતા જોવા મળે 

છે. "વ�ડ� ફોટો�ાફી ડે" એટલે ૧૮ ઓગ�ટ. આ 

�દવસે ખાસ ત�વીરકલાનું �દશ�ન ઓપન આટ� 

ગેલેરી અમદાવાદની ગુફા ખાતે યોજવામાં આ�યું છે. 

જેમાં �ણીતા ત�વીરકાર �ી �જ િમ��ી, િનરવ 

પટેલ, ��ેશ સચાણીયા તથા િવનય પં�યાની 

તસવીરો રજૂ કરવામાં આવી.

 �ી �જ િમ��ી સી. એન. કલા 

મહાિવ�ાલયમાં પેઇ��ટંગનો અ�યાસ કયા� બાદ 

કોમ�શ�યલ આટલું કામ કરતા. કેિલકો િમલમાં  

ટે�ટાઈલ �ડઝાઈનરની સેવા આપી. ગાંધીનગરમાં 

માિહતી ખાતાના ફોટો�ાફર તરીકે સેવા આપી. 

૧૯૭૩માં પોતાનો �ટુ�ડયો શ� કય� જે આજે પણ 

િમ��ી �ટુ�ડયોના નામથી ��યાત છે. 

 ત�વીરકાર �જભાઈએ કોમ�શ�યલ, ફોટો�ાફી 

સાથે કલા�મક ફોટો�ાફીમાં નેશનલ ઇ�ટરનેશનલ 

હરીફાઇઓમાં ૩૫ જેટલા એવોડ� અને ૫૦થી વધુ 

મેરીટ સટ�ફીકેટ મેળવી �યુિનિસપલ કોપ�રેશન 

તરફથી સ�માન પા�યા છે. આ ઉપરાંત કોઈપણ ફી 

લીધા વગર ફોટો�ાફી શીખવી ર�ા છે. છે�લા પાંચ 

વષ�માં ૨૦૦ થી વધુ �યિ�તઓને ફોટો�ાફી શીખવી 

છે. ત�વીરકાર િનરવ પટેલ �ણીતા ત�વીરકાર છે. 

જેઓ ��એ�ટવ ફોટો�ાફી કરે છે. તેઓનો રસનો 

િવષય પો�ેટ છે.

��યેક ચહેરાની અલગ-અલગ અિભ�યિ�ત સાથે 

તેઓ ખાસ લગાવ ધરાવે છે. જુદા �કારની લાઈ�ટંગ 

તેમજ �કાશમાં તેઓ કલા�મક ફોટો�ાફી કરી લીધેલ 

ત�વીરને િવશેષ આટ�માં તૈયાર કરે છે પો�ેટ 

ફોટો�ાફીમાં તેઓ આટ� લેવલની ખાસ િવશેષતા 

ધરાવે છે. તેમજ �ોડ�ટ ફોટો�ાફીમાં પણ તેઓ 

આગવી ઓળખ ધરાવે છે.
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 ત�વીરકાર ��ેશ સચાણીયા 
િમક�િનકલ એ��જિનય�ર�ગનો અ�યાસ કરી 
બંદર ખાતામાં અલંગ, ભાવનગર, ઓખા 
તેમ ફરજ બ�વેલ.અ�યાસ દરિમયાન 
ફોટો�ાફ�, પેઇ��ટ�ગ, િહમાલય 
પ�ર�મણનો શોખ ક�ળવેલ. ૧૯૮૫થી 
ફોટો�ાફ� માટ� દ�શના �ચિલત કલા�મક 
�થળોનો �વાસ કર�લ. ૨૦૧૬માં ક�છ 
લોક�વન પર �દશ�ન કર�લ. િહમાલય 
પ�ર�મણ દરિમયાન પાંચ ક�લાસ 
માનસરોવર, એવર��ટ બેઝ ક��પ, 
અમરનાથ, પંચક�દારની  િહમારછા�દત 
ત�વીરો લેવાનો અનેરો આનંદ મા�યો છ�. 
ફોટો�ાફ�માં લે�ડ�ક�પ, લોક�વન, 
છાયાિચ�, કટલાઈટમાં િવશેષ �ાન
ધરાવે છ�. તેમજ તેઓના આ િ�ય
િવષય છ�.
 ત�વીરકાર િવનય પં�ા સી.એન. 

િવ� ત�વીર કલા �દવસ િનિમ�ે ત�વીરકારોનો શો
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ફાઈન આ�સ�માં કલા અ�યાસ દરિમયાન 
સંદ�શમાં આ�ટ��ટ તરીક� �ડાયા. ૨૧ વષ� 
સંદ�શ, ગુજરાત સમાચાર, ટાઇ�સ ઑફ 
ઇ��ડયા, �લૂચીપ જેવા નામી �યૂઝપેપરમાં 
આ�ટ��ટ તથા જના�િલ�ટ તરીક� સેવા
આપી. તે દરિમયાન ગુજરાત પ�કાર 
સંઘના ગુજરાત જન�લ મેગેઝીનના
સંપાદક તરીક�ની જવાબદારી સંભાળ� છ�. 
સારા આ�ટ��ટ સાથે સારા ફોટો�ાફ
પણ છ�. �થાપ�ય-કલા સાથે સાથે
�ાક�િતક ��યો તથા પો��ટના શોખીન હોઈ 
િ�એ�ટવ તથા આટ��ટીક ફોટો�ાફ�માં 
માહ�ર છ�. ભારતીય સં�ક�િતના અ�યાસ 
તથા િવશેષ ત�વીરો લેવાના શોખીન છ�. 
હાલમાં અમદાવાદની ગુફા આટ�
ગેલેરીમાં સંચાલક તરીક� કાય�રત છ�. 
ગુજરાત જન�લ મુખપ�માં તેમની આટ� 
ઓડીશન કટાર �િસ�ધ થાય છ�.                   



સૂય�દય પૂવ�નું �ગરણ �વન બદલી શક� છ�

 ભારતીય સં�કૃિત તેમજ ધમ� અનુસાર સૂય�દય 

પહેલા �ગવુ એ ખુબ મહ�વનું છે. પરોઢીયે   �નાન 

પૂ� કયા� બાદ �દવસની શ�આત કરવામાં આવતી. તે 

જ રીતે વહેલા સૂવામાં આવતું. ��યેક ઘરે આ િનયમ 

હતા. હાલના સમયમાં સૂય�દય પહેલા સુવાનો રીવાઝ 

બનતો �ય છે. આયુવ�દના �ંથમાં લ�યુ છે કે વહેલા 

વૃ�ધ�વ લાવવુ હોય તો "મોડા �ઘવું અને મોડા ઉઠવું."

  સૂય�દય પહેલા ઉઠવાથી સંપૂણ� �દવસ તાજગી 

ભય� રહે છે. �વા��ય સા�ં રહે છે. �દવસ 

દરિમયાનના નોકરી કે ધંધાના કામમાં 

વૃિ�ધ રહે છે. સૂય�દય સમયે પરમા�મા 

સાથેનો નાતો મજબૂત બને છે અને �યાન 

સાધનામાં તરત જ લીન થવાય છે. તેમજ 

અલૌ�કક આનંદનો અનુભવ થાય છે. 

િચ�કાર તૃિ�તબેન દવેએ ૧૯૮૪માં 

એમ. એસ. યુિનવ�સ�ટી (વડોદરા) માંથી 

આ�ક�ટે�ચરનો અ�યાસ કય� અને તેને 

લગતા કામની શ�આત કરી. પરંતુ �વન �કૃિત સાથે 

જોડાયેલું હતું.કલાકાર �વ હતો. કલા ��યેની �િચને 

ટાળી શ�યા નહ�.

 તૃિ�ત દવેના �વનમાં કપરા સમયની શ�આત 

થઈ.મગજની બીમારીના કારણે કોમામાં જતા ર�ા. એ 

સમય દરિમયાન તેઓને ચમ�કા�રક અનુભવો થયા અને 

તેઓનો �વન ��યેનો અિભગમ બદલાઈ ગયો. ��ધા 

તથા ભિ�તએ તેઓને નવ�વન આ�યું.

 છે�લા ૧૫ વષ�થી તેઓ પરો�ઢયે ૩:૪૫ વાગે ઉઠી 

�ય છે અને સૌ �થમ ભગવાન �ી ગણેશ�નું િચ� 

તૈયાર કરે છે. ગણેશ િચ�થી �દવસની શ�આત થાય છે. 

આ�ક�ટેકમાંથી િચ�કાર બનેલ તૃિ�ત બહેને આઠ હ�ર 

કરતાં વધુ ગણેશ�ના િચ�ો બના�યા છે. �વનનો 

અિભગમ બદલાતા તેઓની શીવ� તથા ગણેશ� 

��યે અખૂટ ��ધાનો ભાવ ��યો. સંપૂણ� આ�યા�મને 

વરેલ તૃિ�ત બહેનના િચ�ોમાં પણ તેની સંપૂણ� અસર 

અનુભવી શકાય છે. કોરોના કાળના કપરા સમયમાં પણ 

તેઓએ �ણ િચ� �દશ�ન યો� શકાય 

તેટલા િચ�ો દોયા� છે. તેમના િચ�ોમાં 

ગણેશ�ના આકાર તેઓની અનુભૂિતના 

આધારે દોરાયેલ જોવા મળે છે. તૃિ�ત 

બહેન માને છે કે પરો�ઢયે સૌથી વધુ 

પોિઝ�ટવ ઊ�� �ા�ત થાય છે. માટે  દૈવી 

ઉ�� સાથે જોડાવાનો ઉ�મ સમય છે. 

તેઓને �યાન અવ�થામાં અલગ �કારની 

લીપીનો અનુભવ થાય છે. જે સમ� 

શકાય તેમ નથી.

આ લીપી તેઓના િચ�ોમાં િચ�ના ભાગ�પે જોવા 

મળે છે. આ લીપી �વારા ગણેશ િચ�નું સજ�ન પણ 

થયેલ છે. તેઓ ���ટલ હી�લંગ તેમજ મેડીટેશનના 

�ણકાર છે. તેમજ આ�યાિ�મક �વનમાં િચ� 

દોરવાના સાધનોને પૂજનીય ગણી તેની પૂ� કરે છે. 

તિબયત સારી ન હોય તે �દવસે દવા કરતા િચ�કામને 

વધુ મહ�વ આપે છે. આવા �ેરણાદાયક િચ�કાર

તૃિ�તબેન દવેને સલામ.                
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આધુિનક કલાસજ�નમાં ર�ગોનો િવશેષ �ભાવ 

અનોખા �કારનું કલાસજ�ન અને કલા 

સજ�નમાં કંઈક અનોખું કરવાની લગની 

સદાય �ચા �તર પર લઇ �ય છે.સતત 

એ�પરીમે�ટ અને તેમાંથી મળતો નવો 

માગ� ખૂબ આનંદ આપે છે. આધુિનક 

કલા સજ�નમાં િવષયને મહ�વ નથી  

પરંતુ નવસજ�ન મોહ મોહક હોવું જ�રી 

છે.  કલાકાર સલોની દલાલ નાનપણથી 

કલાના વાતાવરણમાં ઉછરી છે. માટે 

તેની કલા ��યેની લગની અને કંઈક નવું 

કરવા �ેરે છે. તે સતત �ય�નશીલ રહે 

છે. ધ આટ� ગેલેરી અમદાવાદની ગુફા 

ખાતે તેના �દ�શ�ત િચ�ો ૬ �ચના 

��વેરથી લઇ ૬ �ટ બાય ૧૨ �ટ 

સુધીના જોવા મ�યા. જેટલા આકષ�ક 

નાના િચ�ો હતા તેટલા જ મોટા િચ�ો 

પણ મનમોહક હતા. ખુ�લા પારદશ�ક 

રંગો �વારા �ણે સલોનીએ �વનમાં 

સમાતા અવનવા રંગો દશા��યા હોય. 

તેમજ િચ�ોમાં દશા�વેલ રંગો એકબી� 

રંગોમાં ઓગળી જઈ સમપ�ણની 

ભાવના તથા સાચા �વન �વવાના 

અથ�ને અિભ�યિ�ત કરતા હોય.

 કલાિશ�ક મનહર કાપ�ડયા કહે છે 

કે હંુ મારા કોઈ િવ�ાથ�ને કોઈ બોડ�રમાં 

બાંધવા નથી માગતો. કલાના સજ�ન 

માટે િવશાળ ફલક જ�રી છે. સલોની 

વાતને તરત જ સમ� �ય છે અને 

�ીડમથી તે પોતાના િચ�ોનું સંપૂણ� 

લગાવ સાથે સજ�ન કરે છે. માટે જ તેના 

િચ�ોમાં તાજગી અને િવશાળતાના 

દશ�ન થાય છે. 
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આધુિનક કલાસજ�નમાં ર�ગોનો િવશેષ �ભાવ 

�કૃિત એ પરમા�માનું �વ�પ ગણવામાં આવે 
છે કારણ �કૃિતમાં તેના દશ�ન થાય છે. 
�કૃિત�િપ પરમા�માના દશ�ન કયા� બાદ 
�યારે �વયંમાં જોવાનો �ય�ન કરીએ �યારે 
એક અ�ભુત �વ�પ ��ય� આવે છે. 
સજ�નહારના દશ�ન કરવા માટે �કૃિત એટલે 
કે કલા તેમજ આ�યા�મતાની �િ� હોવી 
જ�રી છે. �યારે જ સાચા કલા સજ�ક માટેનો  
પારદશ�ક અિભગમ �ગૃત થાય છે.
 િચ�કાર જ�પા પટેલમાં બાળપણથી 
કલા અને �કૃિત ��યેનો અદભુત ભાવ ર�ો 
છે. તેનો �વભાવ સજ�ના�મક તેમજ 
સાિ�વક છે. માટે જ કલાસજ�ન તેના 
ભા�યમાં વણાયેલું છે. છે�લા ચાર વષ�થી 
કલાસાધના ચાલુ કરી. િચ�ોનું સજ�ન શ� 
કયુ�. હાલમાં યો�યેલ તેમની કલાકૃિતઓનું 
�દશ�ન ધ આટ� ગેલેરી અમદાવાદની ગુફા 
ખાતે જોવા મ�યું. મોટી સાઈઝમાં
કેનવાસ પર �ાકૃિતક ��યોને સુંદર રીતે 

ઉપસા�યા છે. પવ�ત પરથી ઉતરી આવતું
દૂધ જેવું ઝર�ં જમીન પર આવતા
�ણે આકાશના રંગો ધારણ કરતું હોય અને 
વાદળો �ાકૃિતક રચનાને માણવા ના
આ�યા હોય. �કૃિતના આ �ેમ�પી 
ભીનાશથી લીલોતરી આકાર લઇ
સુંદરતામાં કલગીનું �થાન મેળવવા આતુર 
હોય છે. કલા િશ�ક મનહર કાપ�ડયા કહે છે 
કે મને મળેલ કુદરત સાથે જોડાયેલ આ 
ભિવ�યના કલાકારોથી હંુ ધ�ય છંુ. મારા 
િવ�ાથ�ઓના કલા સજ�નથી મને પૂણ� 
આનંદ�પી સંતોષ છે. હંુ મારા કોઈ 
િવ�ાથ�ને કોઈ બોડ�રમાં બાંધવા નથી 
માગતો. કલાના સજ�ન માટે િવશાળ ફલક 
જ�રી છે. સલોની વાતને તરત જ સમ� 
�ય છે અને �ીડમથી તે પોતાના િચ�ોનું 
સંપૂણ� લગાવ સાથે સજ�ન કરે છે. માટે જ 
તેના િચ�ોમાં તાજગી અને િવશાળતાના 
દશ�ન થાય છે.
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કહેવાય છે �વગ� અને નક� પૃ�વી પર જ છે. �વગ�નાં ઘણા �કાર 

છે. એમાનો એક �કાર �કૃિત છે. �કૃિતની રચના અમ�તી નથી થઈ. 

�કૃિતએ જ �વગ�ય આનંદ આપે છે. તેને માણતાં આવડવું જોઈએ. 

�કૃિતનો પરમ આનંદ અને દ�રયા �કનારો સાથે મળી �ય તો જોઈએ 

શું? �કૃિતની અદભૂત સુવાસ અને પ�ીઓનો કલરવ સાથે �ાકૃિતક 

અદભુત રંગો �ણે તાલમેલ મેળવતા સૂય�દયથી સૂયા��ત સુધીનું 

વાતાવરણ. તેમાંય ચારચાંદ સમાચાર દ�રયાના ઘુઘવાટનો સંગીતમય 

લય. મદહોશ કરનારા �કૃિતના ખોળામાં ઉછરેલ કલાકાર એટલે મેઘલ 

ડોડીયા. જેણે ભાવનગર િજ�લાના મહુવા ખાતે �થમ ગુ� કુદરતની 

હાજરીમાં તેની જ �ેરણાથી કલા સજ�નની  પાપા પગલીથી અ�યાર 

સુધીની સફળ સફર કરી.

મેઘલે બરોડાની સુ�િસ�ધ એમ.એસ યુિનવ�સ�ટી ખાતે અ�યાસ 

કરી કલાસજ�ન સાથે સાથે RANG - The Branding Idaelist 

નામથી ફમ� પણ શ� કરી. ગુજરાત સરકાર માટે અનેક િવષયો પર 

ડો�યુમે�ટરી તથા શોટ� �ફ�મ બનાવી. મેઘલે કુદરત સાથેના સંબંધને 

અકબંધ રાખતા કુદરતી ��યને આગવી સૂજ �વારા સુંદરતા પૂવ�ક 

િચ�કલામાં ઉપસાવી છે. જેમાં કુદરતની હાજરી, રંગોની કરામત, 

પણ�ના અદભુત આકાર, વાતાવરણની સુગંધ, સૂય�દેવની હાજરીનો 

�ભાવ વગેરે એકબી�માં સમાયેલા અનુભવાય છે. આ જ �વગ� છે. 

જેમાં મા� આનંદ મળે છે.

ક�દરતની કલાને આગવી સુજ �ારા
સુંદરતા પૂવ�ક િચ�કલામાં ઉપસાવી
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િવિવધતા ધરાવતું કલાજ�ન
૪૪ િચ�કારોનો સુંદર �ુપ શો

 િવિવધ �કારનું કલાસજ�ન 

અને કલા પ�યેનો અનોખો લગાવ 

�યાન�થાની ગરજ સારે છે. 

જેનાથી �વનમાં તાજગીનો 

અહેસાસ, મનની ��િ�લત તથા 

ધીરજનો અનુભવ થાય છે.

 મુખોટે ��એટીવ આટ� 

��એશન ફાઉ�ડેશ �વારા ૪૪ 

િચ�કારોની સુંદર કૃિતઓનું 

�દશ�ન હઠીસ�ગ િવ�યુઅલ 

આટ� સે�ટર ખાતે યોજવામાં 

આ�યું. જેમાં િવિવધતા ધરાવતું કલાસજ�ન જોવા મ�યું. ૪૪ 

િચ�કારોએ પોતાની આગવી કલા �વારા િવિવધ કૃિતઓ �દશ�ત 

કરી હતી. જેમાં નીલુ પટેલ, કલગી શાહ, �ગર પં�યા, �િવણા 

મહીચા, અિનલ �ીમાળી, �નેહા �ની, િવજય �ીમાળી, નયના 

મેવાડા, હંસા પટેલ, હસમુખ રાવલ, ��ના સુથાર, અતુલ પડયા 

િવગેરેએ ભાગ લીધો હતો. “મંગલારંભ-૨” �દશ�ન �વારા 

કલાકારોને તેમની કલાકૃિતઓ �દ�શ�ત કરવા તેમજ િવશાળ દશ�કો 

�દાન કરવાનો ન� �યાસ છે. આ �દશ�નમાં ગુજરાતના અલગ-

અગલ શહેરમાંથી કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો.
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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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