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આખરે એ�ું �ું છે જ ેઆપણને �વન-આનંદ આપે છે? �ું એ કોઈ વ��ુ છે? ઘટના છે? ���ત છે? 

અ�ુભવ છે? કે પછ� આ બધામાં રહેલો સંતોષ? 

ગાંધી�ની સ�યસાધનાથી �ેરાઈને ઘણા સ�ય-સાધકો એમની સાથે જોડાયેલા. એમાંના એકે એક �દવસ 

ધીરજ �મુાવી અને �ૂ�ું, “બા�ુ, તમે કહો છો કે સ�ય મળશે. પણ �ારે?” �યારે બા�ુએ કહે�ું, “સ�યની 

�ા��ત �ારે થશે એ તો મને ખબર નથી પણ કેવી ર�તે થશે એ હ�ુ  ��ં છુ� .” તો પેલા  સ�જને �ૂ�ું, “કેવી 

ર�તે?” બા�ુએ સ��મત જણા�ું, “કામ કરતાં કરતાં જ સ�ય જડશે.” �ું આ જ બાબત �વન-સ�દય�ને નથી 

લા�ુ પડતી? આપ�ં �વન �ુંદર બનશે એ આશાથી �વન �ુંદર બન�ું નથી પણ એના માટે સતત કામ કર�ું 

પડ ેછે. �કૃ�ત અને �નય�તએ જ ેઆ��ું છે એ બ�ું જ કશાય ભેદભાવ વગર વધાવી લઈએ તો આ �વન નામનો 

બરડ લાગતો �ુ�ો વાંસ �ુર�લી વાંસળ� બની �ય. 

લોકભારતી પણ છે�લા ં૬૮ વષ�થી સતત કામ કરતી કરતી ૬૯મા વષ� પહ�ચે છે �યારે આ વષ� ક�ઈક �વશેષ 

�ુંદર બ��ું છે. આમ જુઓને, આ 'કો�ડ�'ંુનો અ�ૃત મહો�સવ ઉજવાઈ ર�ો છે, '�વ�ાન સવ�� �ૂજયતે' 

કાય��મ હેઠળ દેશમાં પસંદ થયેલ ૭૫ સં�ાઓમાં લોકભારતીને �ાન મ�ું અને આ અંક તમે વાંચો છો �યારે 

લોકભારતીમાં જ 'લોકભારતી �ુ�નવ�સ�ટ� ઓફ �રલ ઇનોવેશન'નામની નવી પહેલ મંડાઈ છે. આ એક ખાનગી 

�ુ�નવ�સ�ટ� બનશે. વળ�, અહ�યા એક �પ�તા જ�ર� બને છે કે “ખાનગી અથવા �ાઈવેટ”નો સામા�ય અથ� 

લોકો એવો કરે છે કે એમાં �ૂબ શોષણ થાય અને �શ�ણ મ�� ંુબને. એ હક�કત અ�યારે �ૂબ �ાપક ર�તે સાચી 

પણ છે. પણ “ખાનગી અથવા �ાઈવેટ”નો બીજો અથ� આપણે વ�ુ મજ�તૂ ર�તે પકડવાનો છે. ખાનગીકરણ 

એટલે વ�ુ �વતં�તા, વ�ુ �યોગશીલતા અને વ�ુ સજ�નશીલતા. આજ ેગામડાંના ખેડૂતો અને ��મકોના ં

સંતાનોને દૂર દૂર શહેરોમાં મ�ઘી-દાટ ફ� ભર�ને જ ેકોસ� કરવા જ�ું પડ ેછે એ જ કોસ� જો એમને અડધા કરતાં પણ 

ઓછા ખચ� લોકભારતીમાં કરવા મળે તો? તો આપણે ખાનગીકરણ�ું ન�ું �વ�પ બનાવી શક��ું; જમેાં શોષણ 

નથી પણ ઉ�મ �ુણવ�ાવા�ું �શ�ણ ગામડાંના �વ�ાથ�ઓ �ુધી પહ�ચાડ� શક��ું. આ જ વાતને આપણા ��ય 

(અ)�ૂત�ૂવ� રા�પ�ત ડો. એ.પી.જ.ે અ�લુ કલામ સાહેબે PURA (�ોવઈ�ડ�ગ અબ�ન એમે�નટ�ઝ ઇન �રલ 

એ�રયાઝ)�ું નામ આપે�ું. આવા �વ�ન સાથે સાધન તરફથી જરા પણ નજર હટા�ા વગર મા� સાધનમાં 

સમયા�ુ�ચત ફેરફાર કર�ને �ાપક દાદાઓ, �મ�ો, �ુભે�છકો અને �મ�ોની મદદથી મથી ર�ા છ�એ. 

હમણાં હમણાં લોકભારતી કે�પસ પર �ૂબ �શ�બરો થાય છે, �ુલાકાતીઓ પણ દેશભરમાંથી આવી ર�ાં છે 

�યારે સૌને એક વાત �ૂબ જ �પશ� છે: આપણી સાદગીભર� �ુંદરતા. આ �ુંદરતા પાછળ એક નાનકડ� ઘટના 

અહ� અ�ાને નહ� ગણાય. દશ�ક દાદા અને હ�ુ  ��લે�ડમાં શે�સ�પયર�ું ગામ જોવા ગયા. �યાં જો�ું તો દર ૧૦૦ 

મીટરે એક ગાડ�ન. અમે �યાના �ા�નક લોકોને �ૂ�ું કે આટલા બધા ગાડ�ન કેમ તો કહે, “ભાઈ, આ 

શે�સ�પયર�ું ગામ છે, લાગ�ું તો જોઈએને!” એનો એ જવાબ અમારાં મનમાં વસી ગયો. �યારથી સંક�પ કરેલો 

કે આપણે લોકભારતીને એવી �ુંદર બનાવવી છે કે કોઈ આવીને �ૂછે કે તમાર� સં�ા આટલી બધી �પાળ� કેમ 

છે? તો આપણે કહ� શક�એ કે, “ભાઈ, આ નાનાભાઈ અને મ�ુભાઈની સં�ા છે; લાગવી તો જોઈએને!

�વન-આનંદના �ણ જ �ોત દખેાય છે: ૧) �ન�કામ કમ�, ૨) અ�યા�મ અને ૩) કળા. આ સ�દય� 

�વશેષાંકનો �વચાર જ એમાંથી આ�ો છે કે આપણે �વનમાં જ ેપણ કરતા હોઈએ એમાં જો સ�દય�-��� 

કેળવાય તો ક� ટાળો જ�મતો જ નથી અને ચારે બાજુ મા� સારપની જ ખેતી થવા લાગે છે. 

ભાઈ મહે�� ચોટ�લયાએ જ ેર�તે આ �વશેષાંક તૈયાર કય� છે એ જોતા ંએમ કહ� શકાય કે એમની 

સ�દય����, સંપાદન��� અને �વન��� આપણને સૌને ઘ�ં શીખવનાર� છે. 

-A{Z v h¡
એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 

તં�ી �ાનેથી...



486

ડૉ. મહે�� ચોટ�લયા: �વશેષ, સ�વશેષ અન ે શેષ

�વશેષ:

ડૉ. �ડ મહે�� ચોટ�લયાએ અમે�રકાના પાટ�મે�ટ ઓફ �ટેટના આમં�ણથી અમે�રકાની ૧૦ 

�ુ�ન.માં �વશેષ કાય�શાળામાં ત�� તર�કે . તેઓ નેશનલ કાઉ��સલ ઓફ સહભાગી કાય� ક�ુ� છે

ટ�ચર એ�ુકેશન  �ૂજરાત �વ�ાપીઠ, બાબાસાહેબ આંબેડકર �ુ�ન., લકુલીશ યોગ (NCTE),

�ુ�ન.  �સીઈઆરટ� વગેરે સં�ાઓએ બોડ�માં �ાન આપીને અને ત�� તર�કે એમની , IITE,

સેવાઓનો લાભ લીધો છે. �ુજરાત સરકારે �ારે �ચ���સ �ુ�નવ ની �ાપના કર� �યારે તે�ું �સ�ટ�

પાયા�ું કામ કરવા માટે એમની �નમ�ૂક રે�ટર તર�કે કરવામાં આવી. એમણે �ુજરાત સરકાર �ડ

માટે ૨૦ કર વ�ુ પા��ુ�તકો�ું �નમા�ણ ક�ુ�, ૧૫ જટે �ુ�તકો�ું લેખન અને અ�ુવાદ  કામ તાં લાં �ું

ક�ુ�, ૧૦૦થી વ�ુ સંશોધનપ�ો અને લેખો �કા�શત  છે અને ઇ�ટરનેશનલ જન�લ ઓફ કયા�

એ�ુકેશન એ�ડ સાયકોલો�ના તં�ી તર�કે �ાન-સજ�ન�ું કાય� ક�ુ� છે. 

સ�વશેષ:

ઉપરો�ત �વગતો પરથી મહે�� ચોટ�લયાનો હો ઝો�ટલ પ�રચય મળે છે પણ એમનો ડૉ. �ર

વ�ટ� નાં નાં તાં તાંકલ પ�રચય પણ મેળવવા જવેો છે. �વ�વધ �વ�ાશાખા  દ�ુનયાભર  �ુ�તકો વાંચ -વાંચ  

પણ પોતાનાં મૌ�લક �વચારો અને ��ાને . કોઈએ �વચાર�ું કેમ એ કોઈ ક� ઠ�માં બંધાવા દ�ધાં નથી

શીખ�ું હોય તો એમની સાથે રા�ીના મોડા �હરની ગોઠડ� માંડવી પડ.ે �નભ�ળ અને �વયં�ૂ સાદગી 

તો એવી કે જોઇને  ભલભલા થાપ ખાય �ય કે આ એ જ છે જે(face value) ���ત  આ�ું બ�ું 

કર� શકે છે �ફ�ઝ! જો તમને �ૂછતાં આવડ ેતો એમની પાસે ભગવદ ગીતાથી માંડ�ને �વો�ટમ �સ 

આધા�રત �વન �વવા (અને અ�યને �વવા દવેા ) �ુઝર મે��ુઅ�સ મ�ાં જ કરે. એક નાં નાં

બાજુ સમાજના છેવાડાના આ�દવાસી �વ�તારમાં �ુણવ�ાસભર પાયાની કેળવણી કેવી ર�તે થઇ 

શકે એની  કરે અને એ માટે ધરમ�ુરના �શ�કોને સ�જ કરે; અને બી� બાજુ �દ�લી જઈને �ચ�તા

સમ� દેશમાં �શ�ણ  �તર કેમ ઉપર લાવ  એના આયોજનમાં ઝ��ં કાંતીને ઉપયોગી માગ�દશ�ન નો વો

આપે. કળાના પાર�ુ – �વ�ેષક અને ��ૃત ભાવક. જ ેકામ ઉપાડ ેતેને શ� તેટ�ું નાવી�યસભર, 

ચોકસાઈવા�ું અને ગહેરાઈવા�ું કરે (જ ેઆ અંકમાં પણ જોઈ શકાશે).

મ�ત માણસ! �ારેય �ુ�સે થયા હોય એ�ું મ� જો�ું નથી. બાળક હોય કે વડ�લ, સૌને એમની 

સાથે ફાવે એવા �દલ �મ�. દરેક વડ�લે લો�  �માટ�  ઉપયોગ કેમ કરાય એ એમની �ઝ�દા  ટૅ�નો નો

પાસેથી શીખ�ું ર�ં! ડાક�  ચોકલેટની મ� લે અને અ�ધકૃત કા�ઠયાવાડ� રસોઈ બનાવી �ણે. ુ

ખડખડાટ હસે અને હસાવે. ઔપચા�રક ર�તે એમની પાસે ભણવા�ું થ�ું નથી પણ 'ઉપ�નષદ'ની 

જમે - ન�ક જઈને - શીખવા�ું આ �ણ �ુધી શ� જ છે એ ઈ�રકૃપાથી જરાય ઓછુ�  નથી. 

શેષ: 

ડૉ. : ખાં મહ�ે� ચોટ�લયા વ�લભ �વ�ાનગર. કામ: �શ�ણ, ��શ�ણ અન ે�ાન-��ે ે ખાખોળ�. 

અ�યાસ: MA (English), M.Ed. (Guidance & Counselling), Ph D  (Philosophy of Education), . .

Diploma in Journalism. �ાવસા�યક કાર�કદ�: સરદાર પટલે ��ુનવ�સટ� �ની ફકે�ટ� ઓફ 

એ�કુશેનના ડ�ન અન ેહડે, �શ�કોની અનકે પઢે�ન ેતયૈાર કર�ન ેહાલ �ન��ૃ (�વશષે ���ૃ) છે. 

-�વશાલ ભાદાણી

એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 
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વાચકિમ�ો,

 તમ ે �યારયે ન બો�યા હો ક ેબોલવાનો િવચાર સુ�ા ંન કય� હોય; ન ે તમ ે કોઈ પાસેથી �યારયે સાંભ� ું

પણ ન હોય એવું, રરે�ેટ ઓફ રરે, અ�યંત દુલ�ભ વા�ય આ છે: "મને સ�દય� જરાય ગમતું નથી." પૈસો, 

�િત�ા, સુખભોગ ન ગમતાં હોય તેવા માણસો મળી રહે પણ સ�દય� સામે માથું ધુણાવનાર તો ન જ હોઈ 

શક.ે હ પણ તમારા જેવો જ સ�દયા�િભલાષી છુ.ં ંુ

 `કો�ડયું' ��વલનના અમૃત મહો�સવના ઊજમનો ગુલાલ કરવા માટ ેચાર િવશેષાંકો કાઢવાની યોજના 

થઈ ને તેમાં મને સ�દય� િવશેષાંક માટ ેઆમં�ણ મ�ું. "ના" જેવો ઉ�ર તો મનમાં �વેશી પણ ન શક ેતેવો 

િવષય. આમં�કોને એવી �ણ હશે જ ક ે`આ સંપાદક કઈંક આડટઢે ંક ેનવાજૂની કરશે, �ડ-�પાળુંય કરશે. ુ ં ુ ુ ં

�યોગ કરવા જેવો.'

 આ અંકના સંપાદનકાય � દરિમયાન 'કો�ડયું'ના તં�ી િવભાગ ે મારી કઈંક કટેલીય િચ�-િવિચ� 

માંગણીઓને �ખમ વહોરીને પણ લીલી બ�ીથી આવકારી છે ને મ� એનો ૧૨૫ ટકા લાભ લીધો છે. આટલી 

મજેદાર મોકળાશ આપવા બદલ િવશેષતઃ અ�ણભાઈ અને �કાશન મંડળના િવશાલ ભાદાણી, સોનલ 

પરીખ, તારક ઓઝા વગેરનેો ભાવપૂવ�ક આભાર માનું છુ.ં

આ અંક માટ ેઅને ચૂિનંદા �િતિ�ત લેખકો, િમ�ો, અ�યયનશીલ િવ�ાથ�ઓ (જેઓ હવે અ�યાપનશીલ 

થઈ ગયા છે.) વગેરનેે સ�દય�ને લગતાં વૈિવ�યપૂણ� �ે�ો િવશે લખવા માટ ેઆમં�ણ અને આવાહન આપેલું. 

એ સૌએ સાિબત કરી આ�યું છે ક ેગુજરાતમાં, ગુજરાતી ભાષામાં સ�દય� જેવા િચંતનશીલ િવષય પર રિસક, 

ગંભીર, સા�હિ�યક, કળા�મક અને રમૂ� લેખો �ડી સમજ અને અિભિનવેશપૂવ�ક કરી આપે તેવા અનેક 

લેખકો િવ�માન છે અને સ��ય પણ છે. એ સૌનો હ ઋણી છુ. તેમની સાથેના સંવાદથી મારી સ�દય�-ં ંુ

િ�િતજનો િવ�તાર થયો છે.

 આ અંકમા ં જેમના ં કા�યો, ગ�ખંડો, મંત�યો, િચ�ો, ફોટો જેવી મહ�વની સહાયક સામ�ી સાંપડી છે ત ે

સૌના મૂક સહકાર માટ ે પણ આભાર. આ અંકની મનોહર સંરચના અને સ�� માટ ેમારી સાથે અ�યંત 

ધીરજ અને રસપૂવ�ક કામ કરનાર ક��યુટર� �ડઝાઇનર કતેનભાઇ રા�યગુ�નો મૈ�ીપૂણ� આભાર માનું છુ.ં

આ અંકમાં લેખોને પાંચ િવભાગમાં ગોઠવવામાં આ�યા છે. (ક) સ�દય��વેશ (૧-૪)નો હેતુ સ�દય� શું છે 

તેનો પ�રચય અને ઓળખ મેળવવાનો છે. (ખ) સા�હ�ય અને કળામાં સ�દય� (૫-૧૮)નો ઉ�શે આ �ે�માં 

સ�દય�ને કઈ રીતે �ગટાવવામાં આવે છે તેની ઉદાહરણ સ�હત સમજ રજૂ કરવાનો છે. (ગ) �ાન�ે�ના 

િવષયો (૧૯-૨૫)માં સ�દય � શામા ં અન ે કવેી રીત ે  �ગટ ેતેની રજૂઆત થઈ છે. (ઘ) સ�દય�મીમાંસા િવભાગ 

(૨૬-૨૭)મા ં સ�દય�ની િવભાવનાની ત�વચચા�ઓ અન ે િચંતકોના ં �િ�િબંદુઓનો સમાવેશ 

કય� છે. (ચ) સ�દય�ની કળેવણી માટનેા  િવભાગ(૨૮-૩૦)માં બાળકો અને મોટરેાઓમાં 

સ�દય��િ� કઈ રીતે કળેવી શકાય તેનું માગ�દશ�ન રજૂ કરવામાં આ�યું છે. આ ઉપરાંત 

રજૂ થયેલી સામ�ી વાચકોના સ�દય�બોધ અને સ�દયા�નુભૂિતની �ેિ�ટસ કરવા માટ ેછે. 

આ બધા લેખોને અનુ�પ અને ટકેા�પ ��ય-�ા�ય અને વાંચન માટનેી પૂરક સામ�ી 

અહ� છાપેલા QR કોડને �કને કરીને તમે મેળવી શકશો. અનુસંધાન પાન ૪૯૦... 
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અનુવાદ: જયં�તલાલ આચાય�

અંતમાં એક વાત અંડરલાઇન કરીને કહેવા માગું છુ: મને દેખાય છે ક ેમાનવ�યવહારનાં જગતભરનાં �ે�ોનું ં

ભિવ�ય સ�દય�લ�ી િવકાસ અને આનંદદાયક સજ�નો તરફ જ ગિત કરી ર�ું છે. વધુ ને વધુ સં�યામાં લોકો સુંદરને 

મળવા-માણવા અને પોતાની આસપાસ રાખવા પૈસા, સમય અને સજ�નશીલતાનો ઉપયોગ કરી ર�ા છે. (ઈ�ટરનેટ 

પર જઈ, સ�દય�ના વેબ-સાગરમાં ધુબકો મારીને �ઈ જુઓ.) આજના �દવસે સ�દય� જેટલું �ા�ય છે અથવા જેટલી 

બાબતોન ેઆપણ ેસદંુર તરીક ે�માણીન ેતમેાથંી િન�પ� થતો આનદં માણી ર�ા છીએ, તને ંુ�માણ આજથી દસ વષ �

પછી ૧૦x૧૦ જેટલ ંુવધાર ેહશ.ે પચાસ હ�ર વષ � પવૂ � પોતાની ગફુાની બહાર ઘીસોટા-િલસોટાથી િચતરડા ંકાઢનાર 

સ�દયિ� �ય આપણો આ�દ િપતામહ ઉ��ાતં થતો વધાર ેવિૈવ�યપણૂ � અન ેસકંલ કલારચનાઓથી મ�, લહેર ન ેઆનદં ુ

અનભુવવા માટ ેઅપવૂ � �શથી મડંી પ�ો છે ન ેમડંી રહેશ-ે શ ંુએવી ખાતરી તમન ેનથી ? � તમ ેપસૈા, પ�ર�મ અન ે

સમયન ેખચ�ન ેપણ �સ� રહી શકતા ન હો અન ેતમ ેરોિજંદી ઘટમાળમાથંી નીકળી આનદંી ઉછાળ માટ ેતમારી �તન ે

તયૈાર કરવા ઈ�છતા હો તો આ વાત સમ�: "દ�રયાની મોજ માણવા માટ ેઆપણ ેદ�રયામા ંઊતરવ ંુપડ"ે એ વાત સાચી 

નથી. સાચ ંુએ છે ક ે "દ�રયાનો આનદં માણવા માટ ેઆપણ ેદ�રયાન ેઆપણી અદંર ઉતારવો પડ.ે!" �યાર ેઆપણ ે

કોઈપણ વ�ત-ુ�યિ�ત-િવચાર-ઘટનાને આપણાં �ાન, મા�યતાઓ, ઈરાદાઓથી મર�ા વગર આપણી અંદર ઉતરવા 

દઈએ તો આપણને આનંદ િસવાય બીજંુ કઈં �ા� નહ� થાય. આ કિવતા વાંચતા રહે� :

પાન ૪૮૭ થી સંપાદકીય...
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આફર�ન...
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જગતે સ�દય�ય�ે આમાર �નમં�ણ  

આનંદલોક ેમંગલલોક ેિબરાજ, સ�યસુંદર! 
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 મારા �દયમં�દરમાં આવો.... 
 આ બધું હાથ પસારીને �વીકારો
 ધૂળ અને ભ�મ :  તમારો �પશ� આપો. 
 આ સવ��વ તમારા કાજે તો છે. 
 તમને તો અપ�ણ છે. 

 તારામાં સમિપ�ત થઈ જવાનું પૂણ�
 �વાતં�ય મને આપ. 

 Coming, going, the waterfowl
 leaves not a trace,
 nor does it need a guide.

 ફાગણી સં�યાએ પુ�રયા ધના�ીના �વર, 
 વાદળછાઇ અષાઢી રાતે ચં�ની અલપ
 ઝલપ મુલાકાત,
 બનારસના મિણકિણ�કા ઘાટ ેપરોઢમાં 
 કબીરનું પદ,
 �દ�હીની ભીડ વ�ચે એક નાનકડા બાળકનું
 આપણી સામે કરલે  િ�મત,
  �હમાલયમાં દેવદારોથી ઘેરાયેલ પગદંડી પર
 એક વોક,
 એકાદ એરપોટ � પર વેઇ�ટગં લાઉ�જમાં
 �ટારબકની કોફી અને ગમતું પુ�તક... 
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ક�વતામાં સ�દય�બોધ: હ�ર ઓરડા ભાવનના

વૃ� ન ર�ાં, વૃ�મય કશંુક લોકો�ર સ�વ, મા� �ાં ફેલાઈ ર�ું- એ જ તો સૌંદય� !

 �યાર ેઆપણે નહોતા, �યાર ેહતાં એ વૃ�ો. 

 એમનાથી િવશેષ એમની �મૃિતઓ છે
 આપણી પાસે
 એ બનેલાં છે કરોડો પ�ીઓની ન�દર વડ ે

 આપણે એમને �યારયે  નારાજ ક ે
 ઉ�કરેાયેલાં નથી �યાં
 નથી �યાં માથું ધૂણતાં

 એ િવચારતાં રહે છે કશુંક
 પૃ�વી અને આકાશમાં બરાબર વહ�ચાયેલાં.

     (અનુવાદ: હ.મી.)
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તમાર ેતો સાણસીનો કરવો છે અથ�.

fetched
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poetic experience,

� �‘આંખ, તે એ �ેયંુ? આજ સુધી કાં ન �ેયંુ તે એ?’ 

 મૃત વૃ�

 ટબેલ ખુરશી પર બેસીને
 પલંગ પર લંબાવીને
 ક ેકમાડ ભીડતાં
 કોણ યાદ કર ે છે વૃ�ને

 પણ �યાર ેવરસાદ આવે છે
 ધરતી મહમહી ઊઠ ેછે
 સજળ બની �ય છે એ
 એમનામાંથી સુગંધો નીકળવા લાગે છે
 પૂવ��ની યાદ અપાવતી

 (અનુવાદ: હ.મી.)
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aesthetic

aesthetic
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 િ�થર.

 કવેળ િ�થર. અબોલ.
 કોઈ મંદ �વરમાં સમાપન પામેલી
 હત�ભ  સળીઓનો િવદીણ�  કલાપ
 હવામાં  ઊભરાયો  છે.  વચમાં  વચમાં
 પીત હ�રત ક�થાઈ ડાઘાઓ ફફડીને
 પાંદડાંનો  પંખો  રચવાનો
 િમ�યા �ય�ન કર ે છે.
 સૈકાઓના
 ર�ે-ધૂસર
 કા�યનો
 કોઈ ન સમ�તી
 ભાષામાં થયેલો તરજુમો
 માટીના �થિવર મ�છદમાં અ�પ� ડ�યો છે.ં ૂ

 કઈ િખ� �ણના આલંબને આ બૃહ� 
લીલાિવ�વમાં કોણ એને સાહી ર�ું છે?

 મારી �યથાનો અંશ જ �કટ થશે.
 એટલે હ હ� અ�યથા મથીશંુ
 આ અ�ુત �ણનો �ોક રચવા
 - નવતર લયા�વયે, ઉ�છદે, શૈલીિ�ય ં

આવેશથી
 ક ેઉ�મેષથી યિતભંિગમા રચીને
 હ મારી �વચાનાં અબરખ વ�ચેથીં ુ
 કિવનું સૂ�મ �પ તારવી લઈશ
 ને તડપતી કષાય �ીડાથી
 એ વૃ�નું કા�ય કરવા મથીશ.

Typographical image

 મ� �યેલા તે વૃ�નું યથાતથ રસિચ� 
 કા�યમાં �ય�ત નહ� થઈ શક.ે 
 એમ તો �યાં કશુંય �ય�ત થઈ શકયું છે 
 આ શ�દોની પુ�કળ ઘટામાં?
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 �તવન�થિલ:  હરીશ મીના�ુ

 િ�થર.
 કવેળ િ�થર. અબોલ.
 કોઈ મંદ �વરમાં સમાપન પામેલી
 હત�ભ  સળીઓનો િવદીણ�  કલાપ
 હવામાં  ઊભરાયો  છે.  વચમાં  વચમાં
 પીત હ�રત ક�થાઈ ડાઘાઓ ફફડીને
 પાંદડાંનો  પંખો  રચવાનો
 િમ�યા �ય�ન કર ે છે.
 સૈકાઓના
 ર�ેધૂસર
 કા�યનો
 કોઈ ન સમ�તી
 ભાષામાં થયેલો તરજુમો
 માટીના �થિવર મ�છદમાં અ�પ� ડ�યો છે.ં ૂ

 કઈ િખ� �ણના આલંબને
 આ બહૃ� લીલાિવ�વમા ંકોણ એન ેસાહી ર� ંુછ?ે

 મને તો શંકા છે ક ે
 પડી ગયેલા પવનમાં અ�યારે
 કોઈ વટમેારગુ પોપટનું વૃંદ
 એની શાખા પર જઈ ચડ ે
 તો કદાચ �થાવર બની �ચ.

 હેમંતની આ ર�ટાયેલી સાંજ
 એને ઢાંક ેછે �થ વાયુના ઝીણા પરદાથી
 �યારે
 દ�યબોધની આ �ણ ગુ�તર બને છે.

 આ કૃિતને હ અંધાર કહીને ઓળખું તો તોં ુ
 મારી �યથાનો અંશ જ �કટ થશે.
 એટલે હ હ� અ�યથા મથીશંુ
 આ અ�ુત �ણનો �ોક રચવા

 - નવતર લયા�વયે, ઉ�છદે, શૈલીિ�ય 
આવેશથી
 ક ેઉ�મેષથી યિતભંિગમા રચીને
 હ મારી �વચાનાં અબરખ વ�ચેથીં ુ
 કિવનું સૂ�મ �પ તારવી લઈશ

 એ વૃ�નું કા�ય કરવા મથીશ.

 એ વૃ�ે તો
 મારા જ કોઈ િન�સમય િવષાદને
 �ય�ત કય� નીલ�યામળી ને કઠોરકિપલ 
 રખેાઓમાં.

 પણ િમ�ો,

 મ� �યેલા તે વૃ�નું યથાતથ રસિચ�
 કા�યમાં �ય�ત નહ� થઈ શક.ે

 આ શ�દોની પુ�કળ ઘટામાં ?
 - મુકદંિશશુના અંગૂઠાની દા�ડમકળી, ુ
�કશોરનો
 �થમ દોષ
 વડના પાંદડ ેઝીલાયેલો રજષૂસર સમય, વૃ� 
 �હેરાની
 કરચલીઓમાં ચળકતો ક�ણ ઈ�ર, કોઈ
 તવાયફની
 તાંબૂલ�યથા, િ�લઓપેટા� ની સોનાની ટાંકણીની
 ટોચે
 બાઝેલાં ર�તબુંદ, ઘંટ તળે સૂતેલી �ટટોડીનો
 �કલકાર

 - ને એવું તો ક ેકટેલું ય.

 અર,ેમારી િનવ�સન વાસનાઓના
 ��કઠોર તંતુઓ કટેકટેલીવાર ખ�ચાયા
 તરલ તૂ�ા ને વળી �ુ�ા
 �યાર ેશરીરનું આ તંતુવા� ઘડાયું ?
 - એનું મહાકા�ય પણ �યાં રચી શકાયું?

 બસ, -
 એ સં�યાકાળે મ� એ શ�દવૃ� મનુ�યને �યો.
 એણે ઝાકળના બુંદમાં સમુ�ને �ય�ત કય�
 ને બીજમાં વૃ� રજૂ કયુ�, -
 હ - અ�ય�ત - �યાં બેસી પ�ો, સા�હબ!ં ુ
 તારી ઘાસની ગંધક�ટર.ેુ

મહાન સૌ�દય� મને આકષ� છે, પેાતાનો બનાવી દે છે, વશ કરી લે છે. 

પણ જે સૌ�દય� આ મહાન કરતાં પણ મહાન છે,

એ તેા મને પેાતાનાથી પણ મુ�ત બનાવે છે!
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રાવ�ની �ામચેતનાની ક�વતામાં સ�દય�� ું આલેખન

મારા ખેતરને શેઢથેી

c�યા ઊડી ગઈ સારસી!

 મા

ઢોચકીમાં છાશ પાછી રડેી દે.

 રોટલાને બાંધી દે આ ચલમની તમાકમાં કસ નથી;ુ

ઠારી  દે આ તાપણીમાં

 ભારવેલો અગની 

મને મહડીની છાંય તળેુ

પડી રહેવા દે ભલે આખું આભ રલેી  �ય

 ગળા સમું ઘાસ ઊગી �ય 

અલે એઈ

 બળદને હવે �તરીશ નઇ…

 મારા ખેતરને શેઢથેી- !
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 મૂતરતાં મૂતરતાં �યેલું છાપ�ં

 બંગલો બની ગયું !'

૧. સંચાર

શાંત સૂન ું �થલ
અવાચક છે હ� તો ઘેનમાં,
સળવળે ના વૃ�ની છાયા 
કદાિચત સૂય�નાં �કરણોય તે 
ના �ય લેટી અહ� 
ફલ ડ�યાં ન�દમાંૂૂ
એક આ સુગંધ ફરતી આમ
�ણે હવાની �ઘ ધીમે ઊડતી !
પતંિગયું આ�યું �યહ� મુજને લગીર અડ�યું
અને
એ ફલ પર બેઠ.ંુૂ
રંગીન પાંખો હલમલે એથી હવે તો
પાંદડી પર 
અધ�સૂતાં આભ ઝોલાં ખાય !

૨. ર�ય શાંિત !

એક પંખીની પાંખ હલે ખેતર પર મંથર
પવન પણે � પાળ ઉપર ગોવાળ સરીખો �ત�ધ 
ઘાસ અવલોક ે!

વૃ� છાંયમાં બળદ ભળી જઈ 
લુ�કાય વાગોળે 
�ગે સૂય� એ�લો 
નજર પહ�ચે �યાં લગી િવચારો જં�યા 
તળાવનું પોયણજળ �વ�નવધૂના પેટ સરીખું
હાલે !

એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



508

પણે ચરાના શાંત ઘાસમાં સારસ �ડ ંુ
એકમેક પર ડોક પાથરી સૂતું 
ઉ�ગાર કાઢી ન શક ંએટલી ર�ય શાંિતુ
ઘડીભર આવી'તી…

કમાડ પર ચોડલેી ચકલી 
શમ�ં થઈ ઘરમાં ફડફડશે.

મેઘપથે િનરંતર ઉ�યન સારસનું…
જૂઈ સુગંધની ઝરમર 
તૃણદલમાંથી િતિમરનો આિવભા�વ…

પડ ેટીપાં અવા�નાં �વણે મન -ભાવતાં
બારણે લીમડો ડોલે કપંળો તો લચી જતી…ૂ
સૂપડ ેઅ�ને સોતી ગૃહલ�મી પુરાવતી
હ�તની થાપની સાથે તાલ કકંણના ઝીણા…

ઇશાની પવન મારા છાપરાના નિળયાને �ચું
નીચું કયા� કરે
નિળયાંનીનીચે મારી �ઘ પણ પ�છાં જેવી,
આઘીપાછી થયા કરે

નાનોભાઈ બચબચ ધાવે,
બચકાર ેબચકાર ેઅંધારાનો મોલ હવે
મારી કીકીઓમાં કણસલાં હળુંહળું હ�યા કરે
એની પર પંખીઓનાં પ�છાં �હેજ ફરફરે
આખો દહાડો ઢફેાઈ કટાઈુ
મા
પંજેઠીની જેમ લુસ ખાટલામાં  પડી રહી
મારાં બાવડાંમાં �દવસ, બળદ, હળ, બાર ે મેઘ
પો�ાં
અને 
નિળયાંની નીચે મારી �ઘ 
પ�છાં જેવી આઘીપાછી થયા કર…ે

હ� હ તો ટાઢા ઉનાળાના તડકામાં ઘ� વી�ંં ુ
હ�ય તે,  હ તો માર ેઆવુંતેવું કયા� ક�ં ં ુ
ખાલી ગમાણના  ખીલા જેવી 
હ તો માર ેપડી રહ ં ંુ ુ
કદી કદી આંગણામાં ખેતરને મૂકી દ� 
કદી કદી ઘ� ઓ�ં
કદી કદી મહડાના ંવન આખા,ં વન આખાં વનુ
આખાં વેડી દ� 
કદી કદી છાપરીની છેક �ચી થાંભલીએ
ઓઢણીને
વ�ટી દ� પછી ગોફણમાં સીમ આખી �ચકીને;
એય ઓ�યા  ડગરાની પાર એની પાર એનીયુ ં
પાર
ફક� ી દ� �હેજ ધણમાંના ઢોર બધાં આઘાંપાછાં
થાય �ધું ઘાલી સાંજ ખસી �ય. ટહકાના કણંાૂુ
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કણંા �હાણાૂ
મારા કાળ�ને વાગે;
તોય ઘ� વી�ં;
હ�ય તે ?

મા�ં દુઃખ ચકલીઓ મૂંગી છે તે છે
આગલી કિવતામાં મારા �વનનાં
દશ વષ� રહી ગયાં, અને 
હ આંસુમાં ઓગળી ગયેલી ચકલીઓ જેવોં ુ
ફરીવાર થઈ ગયો
મારા હાથ
બોબડાની �ભ જેવા-
ભ�ત પર હ�યા કરતા પડછાયા જેવો
ઘરમાં વસું
એના કરતાં
મં�દરનો ઘંટ હોત તોય સા�ં
કટેલાય કાન ને હ જગાડત…ંુ

બપોરી વેળાનું હ�રત વર�ં ખેતર ચ�ું
િવચાર ેએવું ક ેલસલસ થતો મોલ સઘળો
અને આ કોસે તો બસ હદ કરી આંખ મળતાં
ઉલે�યાં પાતાળો પુનરિપ હવે તે ટપકતો 
ર�ો  ભ�તે ,
બેઠ િવહગ જઈ �યાં નીરખી ુ ં
કર ેછે ગીતોનું �મરણ 

ચ�ો ઝોક ેએવો બળદ પણ 
બી� મુજ સમો
ર�ો આ વાગોળી 
લચકાઈ પ�ાં લોચન મહ�
પછી તો ડડાંઓ,ૂં
હરખ નવ માયો �દયમાં 
ફરી આવું થોડ ચલ મન જરી ખેતર િવશે ુ ં
જતાં રો�ય,ંુ વા�યું, ચરણ લથ�ાં
આંખ ફરકી 
અહ� આ �યારીમાં ખડખડ હ�યો ભાઈ
મુજનો!

આ�યે હ� પળ નથી થઈ એક, �યાં તો
આ સીમનું કલક�યું મન િવ�તરલે ું;
ભેગું થતું અવ કશે... મુજને થતું ક ે
મારી જેમજ હમણાં કઈં બોલશે એ!
મ� ડોલતાં કણસલાં પર કાન માં�ા
પંખી સમાં �યહ�ય બેઉ રમે મજેથી!
લીલાશમાં સરકતી હવાને
ચૂમી લઈ કલબલાટ બધોય ચા�યો!

એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



510

ને હ હવે નગરને પંથ સંચ�ં �યાંં ુ
આખીય સીમ મુજને વળગી રહી છે !

           મારા ગામની નદી

મારા ગામની નદીની વાત ન થાય.

છતાં � કહેવી હોય તો

એમ કહેવાય ક-ે

મારા ગામની નદી

મારી નાની બહેન મુ�ીના

માથામાં નાખવાની બૉપ�ી જેવી છે.

અથવા

મારા ગામની નદી 

મારા મામાને ઘેર મારી મા 

લાપસીમાં વાઢીથી ચો�ખું ઘી રડે તી

તેના ચાલતા રલેા જેવી છે.

અથવા

મારા ગામની નદી

નાના બાળકને મોઢ ંઆ�યું હોયુ

�યાર ેતેના મોઢામાં પાડવામાં આવતી

બકરીના દૂધની શે� જેવી છે.

અથવા 

મારા ગામની નદી

મારી માએ બનાવેલી કઢીમાં

નાંખેલા મીઠા લીમડાનાં પાંદની

આવતી ને વહેતી સોડમ જેવી છે.

            –રમેશ આચાય�

�યાંક જતાં રંઈ

હાલને વાલમ �યાંક જતાં રંઈ

�યાંક જતા રંઈ ખુ�ે મારગ

આંઈ તો અડાબીડ મકાનું ગલીએ ગલીએ પાંસળી ભાંગે

ગા�ડયું દોડી �ય ક ે�ણે ભૂ�યા દીપડા, વાઘ છલાંગે

િજંદગી �યાં તો આપણી વહેતી �ય આફડી સાવ સુવાંગેૂ
મોટા શે'રની મોહની તે શી?

ફલેથી આવા થઈ � ફારગ

આભથી તારા રમતા આવે મોગરા જેવી સેજ વચાળે,

સીમ તો સામી સાદ પાડ ેક,ે આવ દોડી આવ હરણફાળે.

ભીની રતે ીમાં નાનકી નદી આપણાં ભોળાં પગલા ં ભાળે

હડકાયાં આ હાડ ભાળીને

હ તો આવી ગઈ ગળા લગ.ં ુ

મારા સામું �ઈ કહી દે, �ઇશ મા તું જમણેથી-ડાબે

નોરતાં આવતાં સાંભળી લે તું, આંઇ નહ� રહ કોઈ �હસાબેં ુ

પે�ટયું આપ�ં ભરશું વાલમ, રોટલા ભેળી પાતળી રાબે

ગરકાંઠાના ગામડ ેમા�ં

મન રંગાયું હે...ય રગેરગ.

-મકરંદ દવે
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‘સો�ે�ટસ'નો સ�દય�લોક 

એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



512એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



513એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



514એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



515એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



516એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



517

શંૃગાર રસ : 

સં�કતનાં સ-રસ પ�ોમાં �ન�પ� સ�દય�બોધ�ું અ�ુભાવનૃ
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હા�ય રસ: 

ક�ણ રસ :

મૃ�ુ �ારા કા��ય: 
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�વરહ �ારા કા��ય: 

વીરરસ: 
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બીભ� રસ: 

રૌ�રસ:  
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ભયાનક રસ

અદ્ભુત રસ:  
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શા�ત રસ:  

શાંતરસનંુ ઉદાહરણ �ેઈએ :

પં�ડતરાજ જગ�ાથના શ�દોમાં, "સૌ�દય� ક ેરસનો અનુભવ 
અને તેનાથી ઉપજતો આન�દ  (જેનું 

આવરણ ભાંગી ગયું છે એવા િચ�થી િવિશ�) છે." આમ 
રસાનુભવમાં માણસનો �વ ‘પ�રિમત’પ�ં િવસરી �ય છે 
અને ‘ભૂમા'માં �વેશ કર ે છે.  આ રીતે િસ� 

થાય છે. કલાઓનાં સજ�નમાં અને આ�વાદમાં પણ ભૂમા 
અને તેનો આનંદ મૂળ �ેરણા લાગે છે.

કા�ય, ના� ક ે બી� કોઈ કલા, રસસૂ�ની પ�રભાષામાં, 
િવભાવ �પ છે જેનું કામ, અિભનવગુ�પાદ કહે છે, આ 
િવ�નોને દૂર કરવાનુ છે. અથા��  કા�ય ક ે ના� ક ે કલાકિૃત 
�તીિત(અથઘ� ટન)ના િવ�ન દરૂ કર ેછે અન ેએના સૌ�દયબ� લથી 
સાધારણીકરણ કર ેછે. એ રીતે બધાં િવ�નોને દૂર કરી િચ�ને 
િનિવ��ન કર ેછે. આવી ‘િનિવ��ના સંિવ�’ એ જ રસ છે અને 
એવી િનિવ��નસંિવિ� થતાં, થતો રસનો અનુભવ એ આન�દ 
છે- એ જ રસનો, સ�દય�નો અને કલાનો આન�દ છે.

 —રિસકલાલ છો. પરીખ
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કા�લદાસના મેઘદતમાં સ�દય�ૂ
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ચ��: 

�વણેિ��ય: 

�પશ� િ��ય: 

�વાદેિ��ય: 

�ાણેિ��ય:

ચંડ ગજ�ના ફરી ફરી  મેઘે- 
 ઘન અંધારી ય રજનીમાં, 

ચપળા કરેી ચમક જેમના- 
 પથ દશા�વતી અવનીમાં,

કાિમનીઓ અિભસારવતી,
 એ �ેમે િપયુ પાસ જતી !

નીલકમલદલ સરખા �યામલ, 

 �ચો જળભાર ેનમતો,

મૃદુ પવનેથી િવચિલત ધીમે- 

 ��ચાપ સહ ઘન સરતો

િવર�હણી પિથકિ�યાના એ

 �ણે િચ� હરી �યે !

-- કિવ કાિલદાસ રિચત ઋતુસંહારનો સમ�ોકી અનુવાદ: સુંદર� --
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ગૌર� �ુંદરમ્
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વા'લા મે'તર
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 ઉ�ક� આટ� સો�ગૃ
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An art song might be defined as "a 
poem set to music, usually for trained 
voice and piano accompaniment with a 
duration of about three minutes. The 
German word for such classical song is 
Lied (singular) and Lieder (plural),  so 

that you will hear the terms "art song" 
"lied" and "lieder" used interchangeably. 
In France the term is Melodie, and in Italy, 
Romanza. Art Song strives to be the 
perfect combination of music and 
literature, based on four elements: poet, 
composer, singer and accompanist. The 
composer uses the full resources of the art 
form to embellish the poet's text, 
sometimes even realizing potential 
interpretations that were not explicit in the 
poet's words. In a well-realized Art Song, 
the composer creates a duet between the 
accompanist and the vocalist. That is, the 
Art Song paints for us a picture of what the 
poet  might  have envisioned.  The 
performance of an Art Song literally 
breathes life into this picture through a 
complementary, coordinated partnership 
among the four significant elements.

દરકે રાગ ક ેરાિગણી એ જુદાં જુદાં �ા�યિચ�ો જ છે. દરકે રાગ અને રાિગણીમાં તેનું પુ�ષ�વ છે, 
�ી�વ છે, કઠોર અને કોમલ�વ છે. ��યેકને પોતાની િભ� િભ� ભાવના છે, �મર છે, સુખ-દુઃખા�દ 
સંવેદનાઓ છે, જુદાં જુદાં સમય, ઋતુ અને રસ છે. કોઈ શાંત છે, કોઈ ઉદા� છે, કોઈ ધીર છે, વીર છે, 
ગંભીર છે; કોઈ ક�ણ કોમલ છે; કોઈ અધીર ઉ�ામ છે; કોઈ શૃંગારિ�ય છે; કોઈ વીતરાગી છે; કોઈ 
નવોઢા છે, �ૌઢા છે, ખં�ડતા છે, �ોિષતભતૃ�કા છે, સુરતદુઃિખતા છે. દરકે રાગ ક ેરાિગણી અનેક 
માનવોિચત ભાવોિમ�ઓથી ભરલેાં �વરકા�યો જ છે.

 - પં�ડત ઓમકારનાથ ઠાકરુ
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�ૃ�યમાં સ�દય�
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(pose)

(recorded track)

make-up, background (properties)

|| કળાનું �યેય છ:ે િવચારોમાંની લાગણીઓને ઘનીભૂત કરવી અને પછી એને કોઈ સુંદર આકારમાં ગોઠવવી. || 
e e
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ભારતીય �ચ�કળામાં લોક�વનના સ�દય�ની અ�ુ�ૂ�ત 
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ંસાદડી અને સાત પંૂછ�ડયો ઉદર 
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ઇ��ટોલેશન કળા

(Environment)
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• • •
તમે પેઈિ�ટગં �પે�યલાઈઝેશન સાથે અ�યાસ કય� 

તેમ છતાં ક�ૅવાસ અને કલરના બદલે િ�-પ�રમાણીય સજન� ો 

કરવાનું કમે પસંદ કયુ�?

જુ�હકાદેવી:

(Clay) 

તમારાં શ�આતનાં ઘણાં સજન� ોમાં સામા�ય દેખાતી 

વ�તુઓ જવેી ક ેવાયર, પાઈપ, નળ, િ�વચ વગેરેનો ઉપયોગ 

થતો દેખાય છ.ે તો તેના િવષે જરા વાત કરશો?

જુ�હકાદેવી: 
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આવા સાવ જુદા �કારનું સજન�  કરવાની �ેરણા 

�યાંથી મળી? 

જુ�હકાદેવી:

શ�આતનાં તમારાં સજન� ો અને હમણાંનાં કટેલાંક 

સજન� ોમાં તમે શટન� ા િખ�સાનો ��ય� ક ેપરો� રીતે �યોગ 

કય� છ.ે તો આ િખ�સાના આકારોનો ઉપયોગ કઈ રીતે શ� 

થયો?

જુ�હકાદેવી:
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તમારી આ વાતોના આધારે તમારાં કટેલાંક સજન�  હવે 

વધારે સમ�ય છ.ે 76 Inverted Pockets ૨૦૧૦માં 

છ�ીસગઢના દંતેવાડામાં ન�સલી હમલામાં માયા� ગયેલા ુ

૭૬ જવાનોના �વન સાથે ઘણી બધી આશાઓના અંતની 

વાત કરતા હોય એવું લાગે છ.ે તો કદાચ પાટા સાડીને પણ 

તમે એક િખ�સા તરીક ે�તા હો એવું જણાય છ.ે આ બંને 

સજન� ો છ�ીસગઢ – બ�તર સાથે �ડાયેલા છ.ે કોઈ ચો�સ 

કારણ ? 

જુ�હકાદેવી: 

Pockets
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(talisman)   .           .

�ાપ�યની �દઈ �કતાબુ
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•

•

ki     ,     

'     .'   

રાઈટની પાંચ �ામા�ણકતાઓ :
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(paradigm)    emergent design 

(    )    .  
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�ણોને થી�વતી કળા : ફોટો�ાફ� 

એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



556એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



557એ��લ-મે ૨૦૨૨ અંક ૯-૧૦ 



558

��યકલામાં સ�દય�
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man and woman a secret is hidden, and as 
a photographer it is my task to reveal it if I 
can."

•
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•
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�વરાટનો �હ�ડોળો ઝાકમઝોળ …
(��ાંડ� ંુસ�દય)�
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(meteor)

meteorites

Physical Research Laboratory

PRL

star party

star party

(milky way)

(our galaxy)
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(rocky planet)

(Astronomical Unit, AU)
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missions) Voyager

Voyager

blue dot….!!

( h u m b l i n g 

experience)

Pale blue 

dot

youtube
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(physics)

( a s t rophys i c s )

(positional 

astronomy)

(space-time)

matter (energy)

(experiment) (measurements)

(invisible radiation)

(electromagnetic spectrum)

(visible light)

(wavelength)

(cosmology) (theory) 

અિખલ ��ાંડમાં એક તું �ીહ�ર 

જૂજવે �પે અન�ત ભાસે...!
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black hole

relativity)

(temperature) 

Physical  Research Laboratory

(relative)

We are here.
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ગ�ણત�ું સ�દય� 

અિગયારમા વષ� મ� યુિ�લડ (�ીસના ��યાત ગિણતશા�ી)નો અ�યાસ આરં�યો. મારા 

�વનમાં આ બહ મહ�વની ઘટના હતી;  �થમ �ેમ જેવી જ મદહોશીવાળી.  મને ક�પના ુ

પણ ન હતી ક ેિવ�માં આટલું માધુય�પૂણ� કશું હોઈ શક ે!    – બટા� ��ડ રસેલ 

summetriya
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"�યાર ેહ તેરમા �મેય પર પહ��યો �યાર ેિવષયની અ�ભુત ં ુ

સરળતાનું મને દશ�ન થયું. જે િવષય �યિ�તની તકશ� િ�તનો શુ� 

અને સરળ ઉપયોગ કર ેતે અઘરો ન જ હોય.  �યારથી ભૂિમિત 

મારા માટ ેસહેલી અને રસ�દ બની."

Birth of Venus
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(Fractals)

anamorphism
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•

લય,  આ દરકેમાં ��છ� ગિણત હોય છે. 

•

સરળતા- આ બધા ગિણતના સુંદર ગુણધમ� છે.

•

સંગીત, કલા વગેર ેજે તે સં�કૃિત પર અવલંિબત હોઈ 

શક.ે)

•

સંપૂણ�તા ઉ�કૃ� શુ�તા અને પૂણ�તા માટનેી 

�ય�નશીલતા છે, જે કલાના �ે� ઉદાહરણોનું 

લ�ણ છે. -  બટા� ��ડ રસેલ 

•

ક ેત�વમીમાંસા એ ગિણત છે. તેઓ એમ પણ માનતા 

ક ેગિણતશા�,  કા�યત�વ અને દશ�ન વ�ચે ખૂબ જ 

ગહન સંબંધ છે.

િવ�ાન અને સૌ�દય�: એસ ચં�શેખર (અનુ. મુિન દવે)

આઈ��ટાઈનની સાપે�તાના સામા�ય િસ�ાંતની શોધને હબ�ટ � વેઈલે ક�પનાશીલ િવચારોની તાકાતના �ે� ઉદાહરણ તરીક ેવણ�વી છે. �યાર ેલા�ડાઉ અને 
લીકસીટઝ માને છે ક ેઆ િસ�ાંત ભૌિતક િવ�ાનના હાલના બધા જ િસ�ાંતોમાં સૌથી વધુ સુંદર છે અને આઈ��ટાઈને પોતાના field equations �હેર 
કરતા પહેલા પેપરને લખતી વખતે અંતમાં ક�ું છે ક ે: ‘‘ભા�યે જ કોઈ એવું હશે ક ેજે આ વાતને પૂરી સમ� લીધા બાદ એના �દુથી છટકી શક.ે’’ હં ુ
પછીથી એ જણાવીશ ક ેઆ �દુનો �ોત �યાં છે. પણ તે પહેલાં હં તમને એક િવરોધાભાસ બતાવવા માગું છંુ. આઈ��ટાઈનના પોતાના િસ�ાંત પર આપેલા ુ
�િતભાવને સમાતંર, હાઈઝનબગ� પોતાની �વો�ટમ િમકિેન�સની શોધ વખતની �ણોએ દશા�વેલી લાગણીઓને બતાવું. આપણે નસીબદાર છીએ ક ેઆપણી 
પાસે હાઈઝનબગ� પોતે કહેલી હકીકત છે. તે લખે છે:

‘‘મને એ �પ� થઈ ગયેલું ક ેએટોિમક �ફિઝ�સના કાય�માં બો�ર-સો�મર�ફ�ડ પ�રિ�થિત દેખીતી રીતે કટેલા મોટા �માણમાં બદલાઈ જવાની 
છે. તે પણ �પ� થઈ ગયું ક ેઆ વધારાની ધારણાથી, મ� એ િસ�ાંતમાં એક મહ�વનો અવરોધ ઊભો કય� છે. પછી મ� �યું ક ેતેની કોઈ 
ખાતરી નથી ક ે.. conservation of energy નો િસ�ાંત લાગુ પડશે. આથી મ� એ બતાવવા પર �યાન કિે��ત કયુ� ક ેconservation law ચાલુ 
રહે. અને એક સાંજે હ �યાં પહ�ચી ગયો ક ેજયાર ેહ એન�� ટબેલમાં દરકે સં�યાને ન�ી કરી શકવા માટ ેતૈયાર હતો. �યાર ેએન�� ં ંુ ુ
ટબેલની પહેલી સં�યા એન��ના િનયમો સાથે મેળ ખાવા લાગી �યાર ેહ એકદમ ઉ�કરેાટ અનુભવવા લા�યો, જેને કારણે ગાિણિતક ભૂલો ં ુ
કરવા માં�ો. પ�રણામે આખર ેવહેલી સવાર ે છેક �ણ વા�યે આખરી પ�રણામ મારી સામે આ�યું. બધી જ એન��ઓ િનયમો સાથે મેળ 
ખાતી હતી અને જે રીતે મારી ગણતરીઓ ગાિણિતક સાત�ય અને �વો�ટમ િમકિેન�સ સાથેની જે રીતની સુસંગતતા બતાવતી હતી તેમાં મને 
િબલકલ શંકા ન રહી. પહેલાં તો હ હેબતાઈ ગયો. મને એવી લાગણી થઈ ક ેસપાટી પરની એટોિમક પ�રિ�થિતને કારણે હ એક અ��યા ુ ં ંુ ુ
આંત�રક સ�દય�ને �ઈ ર�ો છંુ. અને મને એ િવચારથી ચ�ર આવવા લા�યા ક ેમાર ેહવે ગાિણિતક માળખાઓના ખ�નાની સંપિ�ની 
તપાસ કરવી પડશે જે �કૃિતએ મારી સામે અનાવૃ� કરી છે.’’
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album-artificial-intelligence-interview)

#�લ. હ�  હમણા ં અપલોડ ક��  છ�ુ ુ
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Comes the Fiery Night: 2000 Haiku 
by Man and Machine 

The Work of Art in the Age of 

Mechanical Reproduction)

Electric Sheep Fibonacci word, 

Mandelbulb  Apophysis,  
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what you can measure! 
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functional Magnetic Resonance Imaging.

[Source:Toward A Brain-Based Theory of Beauty,Tomohiro 
Ishizu,Semir Zeki https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021852]

“Beauty is, for the greater part, some quality in bodies acting mechanically upon the human 
mind through the intervention of the senses.”

��ૂરો-એ�ે�ટ�સ: સ�દય��ું કાયમી સરના�ું: મા�ું તમા��  !
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યોગ થક� સ�દય��ું વધ�ન

યોગનો સામા�ય પ�રચય:
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યોગની ���એ સૌંદય� ના �વ�વધ �તરો: 
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મનુ�ય �વનનાં સૌંદય� લ�ી પાંચ પ�રમાણો: 
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આ�ુવ�દમાં સ�દય�
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સૌંદય� માં અિ�નંુ મહ�વ: 
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દોષ �વચાર : 
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'  '       

શુ�ધાતુ અને સૌંદય�  : 

�વચાસાર પુ�ષ અને સૌંદય�  : 

મલ : 

�દનચયા� માં સંુદરતા : 

મૂછ કાતરવી : 

દપ� ણ દશ� ન : 

�યાયામ-કસરત : 

અ�યંગ (મા�લશ) :
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ઉ�ત� ન (પાવડર ઘસવો) :

મુખાલેપ :

પુ�પધારણ:

ર�ધારણ : 

વ�ય�  ઔષિધ ( વણ� ને સારો કરનાર) :
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સ�દય�ની  હા�યમીમાંસા: 

'મ� �ુંદર હ� 'થી 'મેરા �ુંદર સપના બીત ગયા' �ુધીૂ
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બારીમાંથી મ� ઘેાડા �યા…

હ બિલ�નમાં હતો, િશયાળામાં.ં ુ
�કાશ હતો �કાશ વગરનો,

આકાશ હતું આકાશ વગરનું.
હવા હતી ધેાળી ધોળી,

ભેજથી ફગાયેલા રોટલા જેવી.ુ

મારી બારીમાંથી દેખાતું હતું િનજ�ન
પટાંગણ, િશયાળાના દાંતે કાતરી ખાધેલું 

વતુ�ળ.
�યાં એકાએક,

એક માનવી દોરી લા�યો દશ ઘેાડા- 
બરફમાં ડાબલા પાડતા આ�યા દશ ઘોડા. 

હ� તેા ભા�યે જ અિ�ત�વમાં
તરંિગત થયા હશે અિ�િશખાની જેમ,

�યાં તો એમણે ભરી દીધું
મારી આંખેાનું સપૂણ� િવ�,

અ�યાર સુધી હતું
�ર�ત, અણીશુ�, ઉજજવલ.

એઓ ચાલી આ�યા દશ દેવોની જેમ
પહેાળી ચો�ખી ખરીઓથી ડાબલા પાડતા.

લવણિસકરોના �વ�નની યાદ આપતી એમની
કશેવાળી,

   ઘોડા: પા�લો ને�દા  (અનુ. સુરેશ �શી)

એમના િનતંબ બે ગેાલાધ�, બે નારંગી,
અ�બર અને મધના જેવો એમનો રંગ,
�કટલેા અિ� જેવો.
એમની �ીવા તે ગૌરવની િશલામાંથી
કડંારલેા િમનારા
અને એમની �ુ� આંખેામાં સા�ાત શિ�ત
એ આંખેાના કારાગારમાં ��.

અને �યાં, એ િનરવતામાં, મ�યા�ે
એ મેલા, દુણાયેલા િશયાળામાં
ઘેાડાની ઉ�કટ ઉપિ�થિત
તે ર�ત તે લય,
અિ�ત�વમા�ને સંકતે કરતો �યેાિત,
મ� �યું,
�યું અને �તાં �તાં સ�વન થયેા.

�યાં હતો અ�ણ ફવારો, ુ
સુવણ�નું નૃ�ય, આકાશ,
સુ�દર વ�તુઓમાં ફાળ ભરીને 
સ�વન થયો અિ�.

બિલ�નનો એ ગમગીન િશયાળો
મ� ભૂંસી ના�યો છે; 
એ ઘોડાઓમાંથી આવતા �કાશને
હ કદી નહ� ભૂલું.ં ુ
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ભારતીય સ�દય����

(sascination) (glamour)  

(attributes) 

(luster)
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(cosmos)

(romantic)

એક વાર કળાકારને પોતાને પોતાની શુ� અને સરલ ��ા 
તરીકનેી ભૂિમકા સમ�ઈ �ય પછી એને વ�તુઓના હોવાના હેતુઓ 
િવશે વધુ ખુલાસાની જ�ર ન રહે. કવેળ સાચો કળાકાર આ ��યમાન 
જગતનાં રહ�યનું આકલન કરી શક ે અને એને �ગટ કરીને 
આનંદિવભોર થઈ શક.ે બી� જે બધાં િચ�ોમાં નાહકના અથ� શોધવા 
ફાંફાં માર ેછે એ સઘળા �યથ�તાની ભુલભુલામણીમાં અટવાઈ જવાના.

-રવી��નાથ ટાગોર
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કલા અને સ�દય � �વશે

[ઘણાંને લાગે છે ક ેગાંધી� કળા િવષે જરાય િચંતા કરતા નહ� હોય પણ એમની કલાિભ�િચ અ�યંત િવશુ� અને સા�િવક 

હતી. તેથી વૈભવલ�ીજનો તેમને સમજવામાં ભૂલ કરી �ય છે.અમદાવાદમાં ૧૯૩૬માં બારમી ગુજરાતી સા�હ�ય પ�રષદ થઇ 

તેનું �મુખ�થાન ગાંધી�એ �વીકાયુ� તે �સંગે મારી દોરવણી નીચે એક કળા �દશ�ન પણ રચાયું હતું. સભામાં જતાં પહેલાં 

ગાંધી�એ તે �વાની ઇ�છા કરી અને માર ેતેમની સાથે રહેવું એમ ઠયુ�. ગુજરાતમાં ઘણા નવા �લાકારો �ગ�ા હતા; તેમની 

કૃિતઓનું એ �થમ �દશ�ન હતું. લગભગ પોણો કલાક િચ�ો અને િચ�કારોની વાત કહેતો હ તેમની સાથે ફય�, પછી પાતે ં ુ

સભામાં આ�યા અને પોતાના િવચારો અને ભાવ છૂટથી �ગટ કરવા લા�યા. — રિવશંકર રાવળ]

on Cross
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Light
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ખાતો પીતો, કામ કરતો ક ે િવ�ાિ�ત ભોગવતો માનવ �યાર ેનવસજ�નની શ�કત મેળવે છે �યાર ેજ તેનામાં રહેલી િવ�વ-ચૈત�ય શિ�ત નવા 

�યાલ અને અવાજ ક ેઆકારથી િવ�વમાં �કટ થાય છે. તે કા�ય �પે, સંગીત �પે ક ેનૃ�ય �પે અ�ય માનવને આકષ�, સમભાવ અપ�, એવો સજ�ક યથાથ� 

માનવન ું દેવ�વ િસ� કર ેછે અને માનવ�વનના અંત�થમાં વહેતા �ેરણા �ોતને બહાર લાવે છે. નવી ક�પનાઓ, નવાં �પો ક ેનવી �વનભાવનાઓ 

માનવ ઇિતહાસમાં ઝળહળી રહી છે. �કૃિતજ�ય સ�દય�ને પણ તે નવાં �િતિબંબોમાં પુનજ��મ આપી શક ેછે.                        -રિવશંકર રાવળ
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સ�દય�ના અ�ુભવ માટે �તને તૈયાર કર�એ

સૌંદય� નંુ �શ�ણ
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આ� શ��તઓ

એ સજ�કતા શી રીતે �સ� કરી શકાય ?
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સહજ �ા� સં�ેગો
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વાતાવરણ અને સાધનો આપીએ
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  સ�દય�ની કેળવણીનો ક��મયો 
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( )      

/      

( ૧)  બોધા�ક સ�તા:    

( ૨)  ઉ��ાં�ત �વ�ાન પરથી સમ�તા 

મુ�ાઓ :          

(૩) ��યા�ક સ�તા: 
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(૪) ભાવા�ક સ�તા:    "  

(          

( )    .     

(૫) નવા નવા અનુભવો અને ઘટનામાં 

�વેશવાનંુ સાહ�સક વલણ:     

(        

practice to do something  .)  

સૌંદય� ની કેળવણીને પોષક �વૃ��ઓ:
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(૧) ��� સૌંદય� ની કેળવણી: (૨) �પશ�  સૌંદય� ની કેળવણી:   

(૩) �વાદ સૌંદય� ની કેળવણી :    

(૪) �ાણ સૌ�દય� ની કેળવણી :   
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(૫) નાદ સૌ�દય� ની કેળવણી:

સ�દય�નો સારાંશ:

સ�દય�ની અનુભૂિત એટલે વ�તુ, �યિ�ત, ઘટના, િવચાર, પુ�તક, 

�ફ�મ ક ે મા� કોઈ એક ઇિ��યથી પણ પામી શકાય તેવા 

કોઈપણ િવષયના સંપકથ� ી આપણામાં સ��તો આનંદનો ભાવ.

આવો ભાવ આપણો કટંાળો, તણાવ, �ોધ, શોક અને ભય જેવી 

અસુખકર લાગણીઓનું િનરસન-શમન કર ે છે. જેમ જેમ આવું 

કરવાનું ફાવતું �ય તેમ તેમ આપણે વધાર ે�સ� રહી શકીએ 

છીએ- જગતને �વનને વધુ સારી રીતે માણી શકીએ છીએ.

સ�દય � અન ેતનેી અનભુિૂત િવશ ેઆટલી સમજ તારવી શકાય છે:

(૧) વ�તુ-�યિ�ત-ઘટના-િવચાર વગેર ે સાથે આપણે જે મનો-

િ�થિતથી સંપકમ� ાં આવીએ તે વખતે તે બંને વ�ચે થતી આંતર-

��યામાંથી સ�દય� જ�મે છે. સ�દય� વ�તુ ક ેિવષયોમાં હોતું નથી. 

(૨) આપણી ઇિ��યોની સંવેદનશીલતા વધારતા જઇએ અને 

આપણી અંદર રહેલી મા�યતાઓ, પૂવ��હો, ઈરાદાઓ, તથા 

આકાં�ાઓને એક કોરાણે (ક�સમાં) મૂકવાનું શીખી જઈએ તો 

સ�દય�ના આનંદની અવ�થા આપોઆપ/સહજ �ા� થાય.

(૩) સ�દય�-અનુભૂિત એ કોઈ �ાન, સમજ, અથ�ઘટન, 

સરખામણી ક ેમૂ�યાંકન નથી. પરંતુ આવું બધું કરનાર બૌિ�ક 

વાદળ િવખરાઈ �ય �યાર બાદ સ��તો, સમ�ત અિ�ત�વમાં 

�સરતો, ભાવ છે. િવચારમાં શ�દ હોય છે હોય છે �યાર ેભાવ 

તો શમન, િવ�ાંિત અને અન-આહત સંતુલનની અશ�દ 

ચૈતિસક િ�થિત છે.

(૪) પંચેિ��યનો સીધો ઉપયોગ ન થતો હોય તેવી બાબતો ક ે

િવષય સાથેના સંપકથ� ી પણ સ�દય�ની અનુભૂિત જ�મે છે. પરંતુ 

તે માટ ે જે તે િવષયની બોધા�મક સ�તાની જ�ર પડ ે છે. 

સા�હ�ય, ત�વ�ાન, મનોિવ�ાન, િવ�ાન, ગિણત, ટકેનોલો� ક ે

કોઈ પણ િવષયનું અને �કારનું લખાણ વાંચીએ ક ેસાંભળીએ 

તો પણ સ�દયા�નંદમાં ગરકાવ થઇ શકાય છે.

(૫) જગતમાં જે કઈં મૂત� ક ેઅમૂત� છે તે સઘળા ત�-સ� ને 

આપણા સંપક � અને િમલનની ગુણવ�ાથી આપણે સુંદર બનાવી 

શકીએ છીએ.

સ�દય�ના િશખર પર આનંદના અંબારમાંથી ઊડતી કપૂરની 

સુગંધ પેઠ ે સચરાચરની લીલામાં ત�ૂપ થઈ શકો તેવી 

શુભે�છાઓ!
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ભળતા જ �વગ�માં 
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 હ જે ગીત ગાવા આ�યો હતો તે મા�ં ગીત તો ં ુ
હ� ગાવાનું રહી ગયું છે! મારો ઘણો સમય તો મારા 
વાિજં�ના તાર મેળવવામાં જ ચા�યો ગયો. હ� 
ગીતની એ પળ મને આવી મળી નથી, હ� એ શ�દો 
હૈયામાં ઊ�યા નથી. મા� �દયમાં �ડ �ડ દદ� છે ુ ં ુ
— ન ગવાયેલાં ગીતનું !

પ�રમલનો ભંડાર તો અણઊઘડયો ર�ો છે : 
મા� પવનની એકાદ-બે લહેરખીના િન:�ાસ જ 
આ�યા છે!

મ� એ સૌ�દય�સાગરની ઝાંખી પણ �યાં કરી છે? 
ક ેએના શ�દો —એમને પણ કયાં સાંભ�ા છે? 
કવેળ મારા ઘર પાસેથી પસાર થતા એના આછા 
પદ�વિનને જ મ� કયારકે સાંભ�ેા છે!

-રિવ ઠાકરુ

The beauty we see in another soul
is a reflection of our own.



સુ�દરતા �તવન

સુ�દરતા, જ�મ તારો અગાધ શું નભે ? 

અતલ પાતાલથકી પામી તું ઉદય ? 

ને� તારાં નારકી ને દૈવી િવતર ે છે સાથે

શુભ ને અશુભ; તેથી તું છે મદતુ�ય.

તારાં ને�ો મહ� વસે સં�યા અને ઉષા, 

ઝંઝામ� �હર શી િવખેર ે સૌરભ: 

તારાં મુખ તણો �મ ચુ�બને ને ઢાળે ઔષિધનો રસ,

વીરનું �ક�પે તનુ, િશશુ ચહે કરવા સાહસ.

નારકી ગ�ર ેતારો વાસ ક ેતું અવતરી ન��ોથી ? 

મં�મુ�ધ દૈવ તને અનુસર ે કો �ાનની જેમ,

�વે�છાએ તું વાવે બીજ આન�દ ને િવનાશનાં,

િનમ��ણ તા�ં બધે, �ક�તુ તું ના કોઈને અધીન.

હે સુ�દરી, મૃતને ચરણે ચાંપી ચાલી �ય કરી અવહેલા, 

આતંક તો વ�ે તાર ેકૌ�તુભ શેા ઝૂલતો દીસે છે સદા;

િજઘાંસા છે તને અિત િ�ય અલંકાર,

દપ�પૂણ� નાિભ પર ે કામુક એ કર ેથૈથૈકાર.

ધસી �ય પતિગયાં વારી જઈ, તને માની શમા,

બળી �ય ને છતાં ય અિભવાદે: 'ધ�ય દીપિશખા ! ' 

ક�પમાન િ�યતમ �સારતા અંગ �યાર ે િ�યતમા પરે

મુમૂષુ� છુ કો આિલંગતો િચતાને ના હોય �ણે !ં

હે સુ�દરી! જનમી હોય �વગ�માં  ક ેનરકમાં ભલે,

િવરાટ ને ભયાવહ રા�સી  નૈપુ�યવતી !

નયનો ને િ�મત તવ, તે ચરણ તારાં

અ�ાત કો અસીમનાં ખેાલે �ાર, જેને ચાહ સદા.ં ુ

                       —- બો�રસ પા�તરનાક
                       (અનુવાદ : સુરશે �ષી)
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