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��વીનું સજ�ન એટલે પરમા�માનું પરમ સજ�ન પંચ ત�વ �ારા સજ�ન પામેલ ��વી તેમન ��વી પરના ��યેક �વ 

�ાક�િતક કલાના સજ�નને ચાર ચાંદ લગાવે છ� ક�દરતનું �વ િન�વ ��યેક સજ�ન િચ�કારો માટ� �ેરણા ��ોત સમાન છ� 

કારણ �ક�િતની રચના ��યેક �ણે થતી રહ� છ� જેમા ��યેક ર�ગો આકારો તેમજ ગહ�રાઈ સમાયેલ છ� માટ� જ આપણા 

સૈા માટ� �ેરણા સમાન છ�. શેઠ સી.એન. કોલજ ઓફ ફાઇન આટ�સમાં કલા અ�યાસ કર�લ ૧૯૭૬ થી ૧૯૮૧ના 

પેઇ�ટ�ગ બેચના ૧૧ િસિનયર કલાકારો �ક�િત સાથે �ડાયેલ ક�દરતના �ેમ છ� જેઓ એ �વનના કપરા સમય કોરોના 

કાળ દરિમયાન નવરાશનો સમય મળતા ન�ી કયુ� ક� આ સમયનો સદઉપયોગ કરી સુંદર ક�િતઓનું સજ�ન કરી એક 

ભ�ય �ુપ શોનું આયોજન સજ�ન પામેલ અ�ત ક�િતઓનું �દશ�ન અમદાવાદની ગુફા ખાતે ધ આટ� ગેલેરીમાં 

ઓજવામાં આ�યું હતું. ��યેક કલાકાર� પોતાની આગવી શૈલીમાં સુંદર ક�િતઓ દશા�વી હતી. 

િવિવધતા ધરાવતું કલાસજ�ન ૧૧ િચ�કારોનો સુંદર �ુપ શો
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�ાચીન કલામાં �થાપ�ય-કલા ખૂબ જ મહ�વની 
ગણાતી. તે સમયમાં બનાવાતી ઐિતહાસીક 
ઇમારતો, મહ�લ, હવેલી, મં�દરો અને ભ�યતા 
ધરાવતા મકાનો ખાસ વા�તુશા�� �માણે તૈયાર 
કરાવાતા. બાંધકામની ગોઠવણી હવા-ઉ�સને 
�યાનમાં રાખી થતી હતી. ઓરડાઓ, રસોઈઘર, 
બેઠક �મ, વર�ડો તથા મકાનને ફરતી ખુ�ી જ�યા 
દર�કમાં પહોળાઈ હોય ક� ઊંચાઈ િવશાળતા રહ�તી. 
�વનની નાનામાં નાની અનુક�ળતાને �યાનમાં 
રખાતી. આજે પણ તેની ભ�યતા આપણને આકષ� 
છ�. તે સમયના ર�તાઓ શેરીઓમાંથી પસાર 
થવાની અલગ મ� છ�.

િચ�કાર અતુલ પં�ડત પોતાના કલા સજ�નમાં 
�ાચીન ભ�યતા ધરાવતી ઇમારતોને આબે�બ 
ઉપસાવે છ�. તેની જરઝ�રત લાગણીઓને �વનમાં 
સમેટવાનું તેઓને ગમે છ�. તેમ જે ��યકલાથી 
�ભાિવત હોઈ ઇમારતોની ભ�યતામાં �ાચીન 
��યનો સમ�વય સાધી સુંદર કોમળતાનો  જડવાનું 
કામ કર� છ�.  

�ી અતુલ પં�ડત લાગણીઓ �ય� કરતાં કહ� 
છ�, �વજન...... વીતેલો સમય અને ઉ�મર... હજુ 
પણ અકબંધ ર�ા હોય તેવા એસા સાથે, કલાસજ�ન 
�પે ક�નવાસ પર કલરની એક છટા રજૂ કરવાની 
તક...અને એ જ િમ�ોનો સાથ આનંદ સાથે કરાતો 
ચા ના�તોમોજ મ�તીથી છલકાતા સમયને અકબંધ 
રાખવાનો �યાસ... એટલે અમારા પેઈ��ટ�ગનો આ 
�ુપ શોવા�તિવક િચ�ો એ મારો િ�ય િવષય.... 
જેમાં ર�ગ, પ�છી �ારા અપાતા ��ોક, પર��ે��ટવ, 
ક�પોિઝશન, ���કચર અને ��યનો અનેરો 
આનંદપૌરાિણક મહ�લની.... જજ�� રત 
લાગણીઓને લાંબી િજંદગીના નાના પડાવ સમાઆ 
મોકળાશમાં સ�વવાનો આનંદ કલર �શની 
જુગલબંધી �ારા ક�નવાસ પર હળવાશથી 
ક�ડારવાની અલૌ�કક આનંદની આ પળો... આવી 
જ પળોના અફ�સાસ સાથે મા�ં

કલાસજ�ન અિવરત ચા�યા કર� અમૂ�ય િમ�ોનો 
�ેમ તથા કલાસજ�નમાં ઉપસાવાતી લાગણીઓ એ 
જ મા�ં સવ��વ                     - િવનય પં�ા

�ાચીનકાળની �થાપ�ય કલામાં આજે પણ તેની
ભ�યતા જરઝ�રત લાગણી �ારા છલકાય છ�
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સં�ક�િત સભર માનવ અને
અિભ�યિ� ઉપર અદભૂત િચ�ોનું સજ�ન

ભારતીય સં�ક�િત િવ�ભરમાં અલગ તરી 
આવે છ�. કારણ તેમાં સં�કાર, મયા�દા, શુ�ધતા, 
ધમ�, િનિત જેવા સદગુણો રહ�લા છ�. આ 
સદગુણો �ારા અિભ�યિ� આકાર લે છ�. 
આપણી સં�ક�િતનો આપડા ઘડતરમાં ખૂબ 
મોટો ફાળો હોય છ�. જેનાથી આપણું �યિ��વ 
ખીલે છ�. આમ જુઓ તો સમાજની રચનાનો 
પાયો પણ આપણી સં�ક�િત જ છ�. સં�ક�િત 
સભર અિભ�ય�કતથી �ભાિવત િચ�કાર 
િબ�દુ દોશી કહ� છ�, મ� મારા િચ�ોમાં માનવ અને 
અિભ�ય�કત દશા�વવાનો �યાસ કર�લ છ�. �� માનું છું ક� 
માનવ એટલે અિભ�યિ�નો ભંડાર. માનવ અને 
અિભ�યિ�નો સમ�વય એટલે સં�ક�િત. આ સં�ક�િત �ારા 
માનવની અંદર છુપાયેલ મનોભાવને મ� મારા િચ�ોમાં રજુ 
કય� છ�. �યિ� જ�મે �યાર� “�લેક એ�ડ �હાઈટ” હ�ય છ�. 
�યારબાદ જેવા ર�ગો પુરો તેવું તેનું �યિ��વ િનખાર પામે છ�. 
કોઈ �યિ� મહાન બને છ� તો કોઈ તેના આ�મબળ, િવ�ાસ 
અને સ�યના આધાર� ઉ�ચાઈ �ા� કર� છ�. �ેરણા દાયક બને 
છ�. કોઈ સારા િમ�ની સાથે આગળ વધવા માંગે છ� તો કોઈ 
પોતાના પથ પર એકલા જ આગળ વધવામાં પોતાનું િહત 
જુએ છ�. આવા અનેક િવધ મનોભાવો જેવા ક� 
આ�મિવ�ાસ, સંકોચ, શરમ, ભેદ, મહ�વકાં�ા, સુંદર ક� 
સુખી હોવાનું અિભમાન િવગેર� િવિવધ લાગણીઓ અને 
ભાવનાઓને ક�નવાસ પર ઓઈલ કલર �ારા તેમજ 
��કચરના આધાર� ઉપસાવવા �ય� કર�લ છ�. તેઓ �દ�હી 
લિલતકલા તથા અમદાવાદ લિલતકલા એવોડ�થી સ�માિનત 
છ�. િબ�દુ દોશી કહ� છ�, મ� સી.એન.ફાઈન આટ�સ કોલેજમાં 

પાંચ વષ� કલા અ�યાસ કય� છ�. કલા 
અ�યાસમાં અમને અમારા વંદનીય 
ગુ�જનોએ ��યેક કલા તથા દર�ક િમડીયમ માં 
કલાસજ�નનું પૂણ� �ાન આપેલ છ�. �� િચ�માં 
સમ� ગુજરાતમાં �થમ આવી તેનો યશ મારા 
ગુ�ને આપું છું. તે �દવસ મારા �વનનો 
અણમોલ હતો.

વારસામાં મેળવેલ લખવાની કલાથી ખુશ 
થયેલ �ીમિત એ�થર ડેવીડે મારી િથસીસ 
�યા બાદ મારા િપતા�ીને મળવા આવેલ 

અને િવનંતી કર�લ ક� આ છોકરી મને આપી દ� માર� તેને 
આટ�િ�ટીક બનાવવી છ�. આવા �સંગો યાદ આવતા મારી 
આંખો ભીની થઈ �ય છ�. િચ�કાર િબ�દુ દોશીએ 
૧૯૮૪માં અમદાવાદ લિલતકલા અકાદમી ખાતે �પ 
શોમાં ભાગ લીધો હતો. જેમાં ખુબ સારો �િતસાદ મેળવેલ. 
�યારબાદ ભરત મેવાડા સાથે િવ�કોશમાં બી� શો કય� 
હતો. આપણા દ�શના લોખંડી પુ�ષ �ી સરદાર 
વ�ભભાઈ પટ�લને �ય�કત�વથી �ભાિવત હોઈ 
તેઓ�ીની લા�ણીક મુખમુ�ાઓ તથા છટાને મે મારા 
િચ�ોમાં ઉપસાવી અમદાવાદની ગુફા આટ� ગેલેરીમાં 
સોલો શો ૨૦૧૮માં કય� હતો. હાલમાં અમે સહઅ�યાસી 
અગીયાર (૧૧) િમ�ોએ કોિવડ દર�યાન તૈયાર કર�લા 
િચ�ોનો ગુપ શો અમદાવાદની ગુફા, આટ� ગેલેરી ખાતે 
કય�. મોટી સાઈઝના મારા અિભ�યિ� પરને �લેક એ�ડ 
વહાઈટ િચ�ો મ� રજુ કયા� હતા. જેમાં કયાંક ર�ગનો પણ 
ઉપયોગ કય� છ�. આ િવષય પર �� સોલો શો કરવાની 
તૈયારી ક�ં છું.                                - િવનય પં�ા
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માનવ �વન �ક�િતના સમ�વયના ચાહક
�ીભરત મેવાડાનું સુંદર કલા સજ�ન 

 ભારતીય સં�કૃિત તથા સં�કારને આધા�રત 
�કૃિત ઈ�વર સમાન છે માટે જ આપણા 
ઋિષમુિનઓ તેમજ વડીલો �કૃિતની પૂ� કરે 
છે તમે જ તેની સાથે જોડાયેલા પહેલા 
�ય�નશીલ હોય છે. �કૃિત  ��યેક રચનાઓ 
�વારા આપણે �વન �વવાની કળા 
શીખવાની હોય છે. િચ�કાર ભરત મેવાડા 
માનવ�વન અને કૃિતના સમ�વયના ચાહક છે. 
પોતાનું �વન સંપૂણ� �કૃિતમય �વે છે અને 
તેના �કારો અને આધા�રત ઘણાં િચ�ો બના�યા 
છે. 1984માં લિલત કલા અકાદમી ખાતે �ુપ 
શો યો�યો હતો અને ૧૮૮૩માં �યુિનસીપલ 
કોપ�રેશનનો એવોડ� �ા�ત કય� હતો. 

સારંગપુરમાં આ�ટ��ટ તરીકે કામ કયા� બાદ 
ઇિ�ટ�રયર �ડઝાઇનનો �યવસાય શ� કરી 
પોતાની આગવી કલા �વારા આજે પણ સુંદર 
��એશન તેઓના જોવા મળે છે તેઓ સતત 
�કૃિત તેમજ ��એશન સાથે જોડાયેલા રહે છે.
 ૨૦૧૧માં િવ�વકોશ ખાતે અદભુત શો 
યો�યો હતો �યારો 2018 ગાંધી�નું 
અિતદુલ�ભ લા�િણક મુ�ાઓનો �લેક એ�ડ 
વાઈટ િચ�ોનીની િસરીઝ તૈયાર કરી ધ આટ� 
ગેલેરી અમદાવાદની ગુફામાં સુંદર શોન ું
આયોજન કયુ� હતું. �યારે હાલમાં આપણા 
વડા�ધાન નરે�� મોદીની લા�િણક અદાઓ 
સહજતા ભય ુ� હા�ય માતૃભૂિમ ��યેની ખમુ ારી 
તથા આગવી છટા  ધરાવતા આબેહૂબ િચ�ોનું 
સજ�ન ગુફા આટ� ગેલેરીમાં જોવા મ�યું.

          - િવનય પં�ા
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સજ�નહારને પામવાનો માગ�
િચ�કલા �ારા દશા�વાયો

 �ક�િ�માં પરમા�માના દશ�ન 
થાય છ� એવું કહ�વાય છ�. કારણ 
�ક�િ�એ પરમા�માનું જ �વ�પ છ�. 
�ક�િ�ના દશ�ન કયા� બાદ આપણી 
અંદર જયાર� �વાનો �ય� કરીએ 
છીએ �યાર� એક અનોખુ �પ ��ય� 
આવે છ�. ��ીના સજ�નહારના 
દશ�ન કરવા હોય �યાર� �ક�િ� એટલે 
ક� કલા તેમજ આ�યા�મતાની ��� 
હોવી જ�રી છ� અને �યારબાદ સાચા 
કલાસજ�ન માટ�નો કલા�વ�પ 
અિભગમ ��� થાય છ�.
 િચ�કાર ફા�ગનુ ી શાહ પોતે 
જૈન ધમ�ના છ� અને તેમનું 
કલાસજ�ન પણ જૈિનઝમ પર છ�. 
તેઓએ પોતાના આ�યા��મક 
સં�કાર �પી ભાવોને ક�નવાસ ઉપર 
એ��લીક રગ� ો �ારા લાવવાનો 
�ય� કર�લ છ�. ૧૯૭૬ થી ૧૯૮૧ 
દર�યાન શેઠ સી.એન. ફાઈન 
આટ�સમાં કલા અ�યાસ દર�યાન 
સજ�ના�મક �ાન આપનાર સવ� 
ગુ�જનોનો આદરપૂવ�ક આભાર 
માને છ�. તેમજ કોરોના કાળ 

દર�યાન એકિ�ત થયેલ 
સહઅ�યાસી િમ�ોની �ેરણા જ આ 
િચ�ોનું સજ�ન થવાને કારણે િમ�ો 
તેમજ ક�ટુંબીજનોના સહકાર તથા 
�ો�સાહન બદલ તેઓ સૌને 
�દયપૂવ�ક વંદન કર� છ�. 
 કલાકાર ફા�ગનુ ી શાહ કહ� છ� 
મારી આ કલાને ભગવાનના 
ચરણોમાં અિપ�ત કરતા �� ધ�યતા 
અનુભવું છ�. કારણ તેઓની 
�ેરણાથી જ આ કલાનું સજ�ન શ�ય 
બ�યું છ�. જેિનઝમ પરના મારા આ 
િચ�ોમાં �વ��તક છ�. તે ચાર ગિતનું 
�િતક છ�. જ�મ-મરણના ફ�રામાંથી 
મુિ� પામવા દ�વ આરાધના �ારા 
મો� મેળવી શકાય છ�. �દયના 
ભાવોને ર�ગો �ારા સ��યા છ�. 
ખુ�ા તેજ�વી ર�ગો �ારા 
આ�યા��મક તેજ દશા��યું છ�. ચ� 
�ારા જ�મથી મો� સુધીની ગિત 
દશા�વી છ�. િ�પુટ તેમજ ગિતક��� 
�ારા પરમા�મા સાથેનું �ડાણ 
બતાવવાનો ન� �યાસ કર�લ છ�.              
                  - િવનય પં�ા
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  આપણું �વન તથા �વન સાથે 
�ડાયેલ આપણી આસપાસની 
જ�યાઓ તેમજ �ક�િત ખૂબ 
મહ�વનો ભાગ ભજવે છ�. આપણા 
��યેક કાય�માં આસપાસના �થળો, 
તેનું વાતાવરણ તેમજ �ક�િત  
િવગેર�ની અસર �વા મળ� છ�. એક 
િચ�કાર ક� તસવીરકારના 
�વનમાં  તેનું સજ�ન જ સવ��વ 

હોય છ� અને તે સજ�નમાં �વન સાથે �ડાયેલ ��યેક 
ચીજ, જ�યા, �યિ�, વાતાવરણ તથા  મુ�ય �ક�િતની 
ખાસ અસર �વા મળ� છ�.
 િચ�કાર જગદીશ ભાવસાર છ��ા ૧૫ વષ�થી �યૂ 
જસ�, યુ.એસ.એ માં �થાયી છ�. બાળપણથી િચ� 
કલા ��યે �િચના કારણે િચ�કાર બનવાનું ન�ી કયુ�. 
૧૯૭૬થી ૧૯૮૧ની બેચમાં શેઠ સી.એન ફાઈન 
આ�સ�માં કલા અ�યાસ બાદ �ા�ફક �ડઝાઇનર 
તરીક�ના �યવસાયથી કલા સજ�ન સાથે �ડાયેલ ર�ા. 
સાથે ���ન િ���ટ�ગ પણ ખ�ં. �યારબાદ 
યુ.એસ.એ.માં જવાનું થયું. �યાં ફોટો�ાફ�ને �યવસાય 
બના�યો. 
 તે કહ� છ� ક� ૧૯૮૧ બાદ ૪૫ વષ�નો ગાળો પસાર 
થઈ ગયો ખબર પણ ના પડી. કોરોના કાળનો અિત 
કપરો સમય જૂની યાદોને પાછો લઈ આ�યો. અમારા 
કોલેજકાળના અ�યાસી �ુપે આ સમયનો સદુપયોગ 
કરી પાછું કલા સજ�ન શ� કયુ� અને એક યાદગાર �ુપ 
શો યોજવો તેમ ન�ી કયુ�.૪૫ વષ�ના ગાળા બાદ 

હાથમાં �શ લઈ ક�નવાસ પર ર�ગો �ારા �દલને 
ઠાલવવાનો મોકો મ�યો. શ�આત અધરી લાગી. 
પર�તુ ફોટો�ાફ�ની ��િ�ના કારણે સુંદર �ાક�િતક 
��યોને િચ�કલામાં ઢાળી ક�નવાસ શોભા�યા અને 
અમદાવાદ �ુપ શો માટ� પહ�ચતા કયા�. વષ� પછી 
શોના માહોલ િમ�ો સાથે મળવાની ખૂબ ઇ�છા �ગી 
પર�તુ શ�ય જ ન હતું.
 અમે સહઅ�યાસ િમ�ોએ "પુરાની યાદ�" નામની  
�ુપ સિ�ય રા�યું છ�. જેમાં િનયમો મુજબ સુિવચાર, 
સાિહ�ય, �ાન, હા�ય બધા કલા િવષયને �યાનમાં 
રાખી પો�ટ મૂકવામાં આવે છ�. અને એકબી�ના 
સંપક�માં રહીએ છીએ. અમારા આ સિ�ય �ુપના 
કારણે જ આજે આ �ુપ શો શ�ય બ�યો છ�. જેનો અમને 
સૌને ખૂબ ખૂબ આનંદ છ�. 
 �� ફોટો�ાફ�ક �ડિજટલ પે��ટ�ગ પણ બનાવું છું. 
જેનો એક અલગ જ આનંદ છ�.       
   - િવનય પં�ા

ક�દરતના કલાસજ�નની સુવાસ સુંદર િચ�કલા �વારા ઉપસાવાઈ
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 �કૃિ�ના િનયમોને પોતાના િનયમોમાં 
વણી લઈ ��યેક �વાસને �કૃિ� સાથે જોડી 
�વનાર કલાકાર એટલે િચ�કાર જગદીશ 
ખ�ી. સહજ, સરળ તેમજ સૌ�ય �વભાવ 
ધરાવતા હતા. રાયપુર આકા શેઠના કુવાની 
પોળમાં રમતા ઉછળતા બાળપણથી બહાર 
આવી કેનવાસ પર રંગો �વારા સજ�ના�મક 
આકારો થકી આપણને અને જગતને કેટકેટલું 
આપી જશે તેની �યાં કોઈને ખબર હતી. 
દાઢીવાળો શાંત �ભાવીત ચહેરો, ખભે થેલો, 
સાદા કપડા અને ચંપલધારી �ય�કત�વને 
દૂરથીજ િનહાળનાર તરત કહે જગદીશ ખ�ી 
આ�યા.
 જેવો �વભાવ અને �કૃિ� હતા તેવાજ 
રંગો એટલે કે શાંત સૌ�ય �ભાિવ રંગો �વારા 
અભૂત કલાસજ�ન કરનાર જગદીશભાઈ ખૂબ 
જ ઓછા શ�દોમાં સંપૂણ� વાતની રજૂઆત 
કરવામાં માિહર હતા. સમય કેવો પણ હોય, 
સમય-સંજોગને સહજતા પૂવ�ક �વીકારી 

કલાસજ�નની િવશેષતા ધરાવનાર
�ી જગદીશ ખ�ીની કલાયા�ા

સરળતા પૂવ�ક નીકળતા તેમને આવડતુ હતુ 
અને તેના અહેસાસને રંગો �વારા અિભ�ય�ત 
કરવાની એમની ખુબી હતી. કોઈપણ �કારનો 
�વાથ� કે અપે�ા વગર સંબંધોને �ળવી 
રાખવા અને કોઈને છેતરવા કરતા છેતરાઈ 
જવું એ તેમના �વભાવમાં વણાયેલું હતું.
 કલા�ે�ે ખૂબજ માન સ�માન મેળવનાર 
જગદીશભાઈ ૧૯૯૦માં મેળવેલ નેશનલ 
એવોડ� સાથે અનેક એવોડ�થી સ�માનીત હતા. 
કૃિતઆકૃિત અને �કૃિ�ના રંગો તેમની ભીતર 
વહેતા રહેતા હતા. તેઓ �વારા દોરાયેલા 
િચ�ો પારદશ�ક રંગોમાં �યાંક પશુ-પ�ી, 
�ાણી, ચેતનાની પેલે પાર લઈ �ય છે. વેદના 
અને સંવેદનાના રંગો એકબી�માં ઓગળતા 
દેખાય છે. 
 તેમની આગવી કલાસજ�નની િવશેષ 
સુવાસ ફેલાવી હતી. શુ�યથી સજ�ન સુધીનો 
સા�ાતકાર કરનાર સંત સમા �ી જગદીશ 
ખ�ી ભૂલી શકાય તેમ નથી.          - િવનય પં�ા
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 કલા અને કલાકાર બ�નેનો જ�મ સાથે થતો 
હોય છે અને િવકાસ પણ. કલાકાર 
બાળપણથીજ કલા સાથે રમતો હોય છે. કંઈક 
અવનવું કરવાની મ� અને રોજના િચ�િવિચ ટા 
અખતરા. આ અખતરાઓમાંથી તૈયાર થતી 
સુંદર કલાકૃિત બધા વખાણે એટલે મ� પડી 
�ય. શાળાના �દવસોમાં આપણી ક�પનાઓ ને 
પૂણ� અવકાશ મળતો. કલાકાર જય�ી રાવત 
નાનપણથી કલા સાથે જ ઉછયા� હતા. શાળામાં 
િચ�િશ�ક તેઓનું િચ� જોઈ વખાણ કરતા અને 
�ો�સાહન પણ. થમ�કોલની શીટ પર �ો�ગ કરી 
તેનું કટઆઉટ કરતા અને પાછળ રંગીન કાગળ 
મૂકી આનંદ લેતા. અરીસા ઉપર �ો �ગથી િસદી 
સૈયદની �ળી બનાવતા. આવા ઘણા અખતરા 
કરતા શાળાના અ�યાસ સમયની વાત જ કંઈક 
અનોખી હોય છે. ૧૯૭૬માં શેઠ સી.એન. 
કોલેજ ઓફ ફાઈન આટ�માં �વેશ લીધો. આજે 
પણ ઉિમબેનનો સરળ �વભાવ અને 
િશખવવાની પ�ધતી ખુબ યાદ આવે છે. રોજના 
૧૦૦ �કેચ અને એક પો�ેટ કરવા આપતા. કલા 
અ�યાસ દર�યાન �કેચ કરવા જવાની મ� 
અવાતી. �ા�ય િવ�તાર, �લમ િવ�તાર, રે�વે 
�ટેશન, કાંકરીયા �ાણી સં�હાલયમાં �ુપમાં 
ભેગા થઈ �કેચ કરવા જતા હતા. બી� વષ�માં 
કલા અ�યાસ અથ� અજંટાઈલોરાનો �વાસ 
થયો હતો. અ�ભૂત કલાના દશ�ન થયા હતા. 
�વનનો પહેલો જ યાદગાર �વાસ જેનાથી 
ઘ�ં િશખવા મ�યું. લ�ન બાદ સંસારમાં 
ખોવાઈ ગયા હતા. કોઈને યાદ કરવાનો સમય 

પણ કયાં હતો. કોરોનાનો કપરો સમય આ�યો 
અને �વન �થગીત થઈ ગયું. બધા યાદ આવવા 
લા�યા. િવતેલો સમય ��ય� થવા લા�યો. 
એકબી� િમ�ોના સંપક�માં આ�યા અને કપરા 
સમયનો સરળ ર�તો મળી ગયો. પાછા 
કલાસજ�નમાં ખોવાઈ ગયા અને સુંદર ગુપ શો 
અમદાવાદની ગુફા ખાતે કય�. �વનનો સાચો 
આનંદ પાછો મ�યો.
 મારા �થમ િચ�માં �દકરી માતાને નારી 
િશ�ણનું મહ�વ દશા�વે છે. ભરણતર સંપૂણ� 
�વન બદલી શકે છે. જયારે બી� િચ�માં 
માનવ�વન અને કુદરતનું સમ�વય બના�યું છે. 
�કૃિ� સાથે જોડાયેલું �વન કેટલું આનંદમય 
હોય છે તે બતા�યું છે અને �ી� િચ�માં ફા�ટ 
ખુ�લા રંગોના ��ોક �વારા �કૃિ�ને મોડ�ન 
આટ�માં બતાવવાના �યાસ. પાછા બાળપણના 
અખતરા યાદ કરાવે છે.

            - િવનય પં�ા

કલા અને �ાકાર બ�ે સાથે જ િવકાસ પામે છ�



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

Mukhote Artists mukhote_artistsMukhote Artists Group +91 98257 52633

11

િવિવધતા ધરાવતુ કલાસજ�ન િચ�કાર જયલેશ ��ભ�ની કલામાં 

 અનોખા �કારનું કલાસજ�ન અને 
કલાસજ�નમાં કંઈક અનોખું કરવાની લગની 
સદાય �ચા �તર પર લઈ �ય છે. સતત 
એ�સપરીમે�ટ અને તેમાંથી મળતો નવો માગ� 
ખુબ આનંદ આપે છે. આધુિનક કલાસજ�નમાં 
િવષયને મહ�વ નથી. પરંતુ નવસજ�ન 
મનમોહક હોવું જ�રી છે. સુંદર આકારોની 
રચના એમાં તેજસવી રંગો. િચ�કાર જયલેશ 
��ભ�ટ શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઈન 
આટ�સમાં કલા અ�યાસ કય�. કોલેજના િસ�ધ 
હ�ત કલાિશ�કો પાસેથી કલાસજ�નનું �ાન 
મેળ�યું. સરીયાલીઝમ િવષય પર સુંદર િચ� 
સજ�નનું કામ કયુ�.

  ક�પના તેમજ સુખ-દુ:ખને ઉપસાવતા 
અ�ભુત આકારો અને તેમાં તેજ�વી લાલ, 
પીળો, વાદળી જેવા રંગોને કેનવાસ પર 
આગવી ખૂબી પૂવ�ક કાંડારવાની કલાને 
ઉપસાવી. કોરોનાકાળના કપરા સમયમાં 
િમ�ોના સહકાર તથા �ેરણાથી ૧૯૮૧માં કલા 
અ�યાસ પૂણ� કરી લાંબા સમય બાદ ૨૦૨૧માં 
સુંદર િચ�સજ�ન કયુ� અને ધ આટ� ગેલેરી, 
અમદાવાદની ગુફા ખાતે સુંદર ગુપ શો યો� 
હાલની પળોને યાદગાર બનાવી. ૪૦ વષ� બાદ 
સહઅ�યાસી િમ�ોને મળવાનો મોકો અને 
કલાસજ�ન. આ બંનેનો ભેગો થયેલ અલૌ�કક 
આનંદ કયારેય ભૂલાય તેમ નથી.    - િવનય પં�ા
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કલા ��યેની �ચી તથા પોઝેટીવ િવચાર
કઠીન સમયમાં પણ સફળતા અપાવે છ�

 કલાસાધના એ મે�ડટેશનની �ાચીન 
અભૂત પ�ધતી છે. જેનાથી મનની 
��િ�લતતા, તાજગી, ધીરજનો અનુભવ થાય 
છે. કલા ��યેની �ચી પોઝેટીવ િવચારધારા 
આપે છે. કઠીન સમયમાં પણ સફળતા અપાવે 
છે. આવા સમયમાં મોટાભાગના લોકો 
માનિસક, આ�થ�ક તથા શારી�રક પીડા 
અનુભવે છે. આવા કઠીન સમયમાં ઘણાં લોકો 
સમયને સમ�-િવચારી પોઝેટીવ �વન 
�વૃિ�ઓમાં પરોવાઈ એટલે કે સજ�ના�મક 
�વૃિ� �વારા પોતાને સલામત રાખી 
આપિ�ને અવસરમાં બદલી શકે છે. ઘેર બેઠા 
નવા �યોગો �વારા સજ�ના�મક �વૃિ�માં 
પરોવાઈ �વન સરળ બનાવી આનંદમય 
�વન �વે છે. અનોખા િચ�કાર પદમ 
સુખલાલ જૈન શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ 
ફાઈન આટ�સમાં ૧૯૭૬ થી ૧૯૮૧ દર�યાન 

કલા અ�યાસ કય�. આ સમયમાં તેઓએ 
પો�ેટ, લે�ડ�કેપ, શેરીઓની પર�પેકટીવ 
રચનાઓ, કોમ�શ�યલ �ડઝાઈન િવગેરે કામ 
કયા�. બાળપણથીજ િચ�ો દોરવાનો શોખ 
ધરાવનાર િચ�કાર પદમભાઈએ કોલેજ 
અ�યાસ બાદ �ફ�મોના બેનરો બનાવવાનું 
કામ કયુ�. જેમાં �ફગરો પણ દો યાં. શહેરમાં જ 
બાળપણથી ઉછેર થયેલ હોવાને કારણે રા�ી 
દર�યાન ��ીટ લાઈટમાં શેરીઓનું સ�દય� 
કેનવાસ પર ઓઈલ કલરમાં અભૂત રીતે 
ઉપસાવતા પાકૃિતક દ�યો, શહેર તથા 
ગામડાની શેરીઓ પર સુંદર િચ�સજ�ન કયુ�. 
�દવસ દર�યાન દોડધામ તથા ધ�ધાટથી થાકી 
ગયેલ ર�તા, મકાન તેમજ વૃ�ો આછા 
�કાશમાં �ણે િનરાંતનો �વાસ લેતા હોય તેવું 
િચ�કાર પદમભાઈના િચ�ોને જોતા 
અનુભૂિત થાય છે.                   - િવનય પં�ા
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કલાકાર સદાય કલા સાથે �ડાયેલ રહ� છ�

 િવિવધ �કારની કલા ભારતીય સં�ક�િતમાં 
વણાયેલી છ�. િચ�કલા, િશ�પકલા, ��યકલા, 
સાિહ�ય કલા, હ�તકલા, ત�વીરકલા.... િવગેર�. 
��યેક કલામાં પણ ખૂબ જ િવિવધતા �વા મળ� છ�. 
મહ�વનું એ છ� ક� કલા ��યે �ચી હોવી અને કલાકર 
બનવુ તથા કલાનું સજ�ન કરવું. િચ�કાર િવપુલ 
દ�સાઈએ શેઠ સી.એન. ફાઈન કોલેજમાં કલા 
અ�યાસ દર�યાન ખુબ સુંદર કલાસજ�ન કયુ�.
 �યારબાદ ફોટો�ાફ� ઘરનો �યવસાય હોવાથી 
ફોટો�ાફ� તરફ વળી ગયા. ધીર� ધીર� િચ�કામ 
ઓછુ થવા લા�યું. ત�વીરકલામાં િવિવધ �કારના 
કામથી ખૂબ આનંદ મળતો. અચાનક અમેરીકા 
જવાનું થયું. પર�તુ આનંદ એ વાતનો ર�ો ક� �યાં 
પણ ત�વીરકલા સાથે �ડાયેલા ર�ા. કામ કરવાની 
વધુ મ� આવી. ઘણા વષ�થી િચ�કલા તેમજ 

સાથેના કલાકારો િવસરાયેલા હતા. પર�તુ કોરોના 
સમયમાં સહઅ�યાસી િમ�ો સાથે ચચા� દરિમયાન 
િચ�ાસજ�ન કરી �ુપ શોના આયોજનનું ન�ી 
કરવામાં આ�યું અને નવસજ�નમાં પરોવાઈ ગયા. 
�ત�તામાં સમય પસાર થઈ ગયો. અમદાવાદની 
ગુફા આટ� ગેલેરી ખાતે અમારો અિગયાર િમ�ોનો 
શો ગોઠવાઈ પણ ગયો.
 આનંદની િસમા નહોતી. િમ�ો આટ� ગેલેરીમાં 
હતા. અને �� અમેરીકા હતો. િવ�ડયો કોલ �ારા
મ� અમારા �દશ�નને મા�યું હતું. મે મારા િચ�ોમાં 
ફાનસ �ારા �ાિચન સાદગીભય� વૈભવ દશા��યો છ� 
તો સાથે બી� િચ�માં �ક�િ�માં પાંગર�લ
નેચરના ર�ગો �વન સાથે �ડાયા છ� ક� પ�ર��થિત 
કોઈપણ હોય ર�ગો અને આનંદ એવા જ રહ�વા 
�ઈએ.                                   - િવનય પં�ા
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 આપણાં સૌનું �વન જુદા-જુદા �કારની 
લાગણીથી �ડાયેલ છ�. ��યેક સાથે અલગ �કારની 
લાગણીના સંબંધો ક�ળવાતા હોય છ�. જેમ ક� ઘરમાં, 
ક�ટુંબમાં, સમાજમાં, િમ�ોમાં, સગા-સંબંધી િવગેર� 
દર�ક સાથે આપણે ખાસ �કારની લાગણીથી 
�ડાયેલ હોય છ� જેનો અહ�સાસ, ગહ�રાઈ, અનુભવ 
�યિ�ને િવચલીત કર� છ�. આપણું મગજ િવચારોનું 
કારખાનું છ�. 
 જેમાં અનેક �કારના િવચારો ઉ�પ� થાય છ�. 
પર�તુ � આપણે સારા, સા��વક અને હકારા�મક 
િવચારધારાથી �ડાયેલ રહીએ તો �વનમાં મનની 
શાંિત, આનંદ, િવ�ાસ િવગેર� સરળતા પૂવ�ક મળ� 
છ� અને સજ�ના�મક �વન �વી શકાય છ�. કલાકાર 
યેશા રામાણી હકારા�મક િવચારધારા ધરાવે છ� અને 

કયાર�ય પણ નબળો સમય આવે તો પોઝેટીવ 
કાય�માં પરોવાયેલા રહ� છ�. કલા અ�યાસ બાદ 
કોરોનાકાળ દર�યાનના ફ�રસદના સમયનો 
સદઉપયોગ કરી સુંદર �ેરણાદાયી િચ�ોનું સજ�ન 
કયુ�. જેમાં �થમ િચ�માં ફાનસના �કાશ �ારા 
અંધકારમય �વનમાં �કાશ લાવવાની વાત કરી છ� 
અને �વનને સુંદરતા પૂવ�ક આનંદમય �વવાનો 
માગ� િચં�યો છ�.બી� િચ�માં �વનની ગહનતા 
દશા�વી છ�, તો �ી� િચ�માં �વન સક�સ સમાન 
દશા�વી સમય-સં�ગોને આિધન બતા�યું છ�. તો 
ચાર ૩લ�ગના િચ�ોમાં મનમાં ચાલતા િવચારો, 
અ�યાસ, પા�રવારીક સમ�યા, મુસાફરી, 
રાજકારણ જેવી અ�ય સમ�યાઓને દશા�વવા પેન 
�ારા �ય� કય� છ�.                   - િવનય પં�ા

હકારા�મક િવચારધારા અને લાગણી �વનમાં સજ�ના�મક કાય� કરાવે છ�
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 િચ�કલા તેમજ િશ�પકલામાં �ી ગણેશ�નો 
ખૂબ દબદબો ર�ો છ�. સૌના િ�ય ગણેશ િચ� 
કલામાં અનિગનીત આકારોમાં સજ�ન પા�યા છ�. એ 
જ �માણે િશ�પકલામાં પણ િવિવધતા ધરાવતી 
હલનચલન કરતી મૂિત�ઓ દર વષ� �પધા��મક બની 
રહી છ�. 
 આવા ગણેશ�ના અલૌ�કક આકાર તથા 
ર�ગોમાં �ભાિવત સજ�ન કલાક�િતઓનું �દશ�ન ધ 
આટ� ગેલેરી અમદાવાદની ગુફા ખાતે યો�યું. 
િચ�કાર �િ�બેન દવેના ��યેક કલા સજ�નમાં 
આ�યા��મકતા, પોિઝ�ટિવટી, ર�ગો, આકારો જુદા 
જુદા �ભાવમાં �વા મળ� છ�. ગણેશ દાદાની જ�મ 
િતિથની ઉજવણી િનિમ�ે આ ભ�ય �દશ�નની 
ઉજવણી કરવામાં આવી. પર�તુ આ ઉજવણીમાં 
સાદગીને પણ એટલું જ મહ�વ આપવામાં આ�યું. 
જેમાં �દલના ભાવ �ાથ�ના,�ોક ઉ�ારણ,

દીપ-�ાગ�ની જે મહ�વ અપાયું છ�. હવેનો સમય 
ભારત વષ� માટ� શાંિતમય, વાતાવરણની શુ�તા 
વાળો, િનરોગી તથા �ગિતશીલ રહ� તેવી �ાથ�ના 
તથા �દય પૂવ�ક તેવા ભાવ સાથે ગણેશ�ને આ 
�દશ�ન �ારા દશ�કોના દશ�ન માટ� ખુ�ું મૂકવામાં 
આ�યા.
 છ��ા ૧૫ વષ�થી તેઓ પરોઢ� ૩:૪૫ વાગે 
ઉઠી �ય છ� અને સૌ�થમ ભગવાન �ી ગણેશ�નું 
િચ� તૈયાર કર� છ�. ગણેશ િચ�થી �દવસની 
શ�આત થાય છ�. આ�ક�ટ�ક માંથી િચ�કાર બનાય 
�િ� બહ�ને આઠ હ�ર કરતાં વધુ ગણેશ�ના 
િચ�ો બના�યા છ�. �વનનો અિભગમ બદલાતા 
તેઓને િશવ� તથા ગણેશ ��યે અખૂટ ��ાનો 
ભાવ ��યો સંપૂણ� અ�યા�મને વર�લ �િ�
બહ�નના િચ�ોમાં પણ તેની સંપૂણ� અસર અનુભવી 
શકાય છ�.                      - િવનય પં�ા      

�દલના ભાવ તથા �ાથ�ના સાથે
�ી ગણેશ�ના િચ�ોનું ભ�ય �દશ�ન
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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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આપને અંકમાં 

 �હ�રાત
આપવી હોય તો નીચે આપેલ નંબર પર સંપક� કરવો.

મો. +૯૧ ૯૮૨૫૭ ૫૨૬૩૩
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