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 વાહશત્મ અને પ્રકૃસત આભ તો એક સવક્કા ની ફે ફાજુ છે ણ પ્રકૃસત થી બયેલુું વાહશત્મ ક્ાું ને ક્ાું 
યેખાચિત્રો ઉવાલતુું શોમ છે. 

 યેખાચિત્રો નો સલળા ટ ભોટા બાગે પ્રલાવવાહશત્મ અને સનફુંધો ભાું સલબાજીત થમેરો છે . સનફુંધકાય 
ોતાની આગલી છટાથી વાહશત્મભાું ોતાની નજયે સનશાેરા વ્મક્તતત્લને યેખાકૃસતભાું અને ળાબ્દદક સ્લરૂભાું ઢાતો 
શોમ છે. 

 પ્રલાવ વાહશત્મ ની જો લાત કયલાભાું આલે તો ભોખયે શુંભેળા કાકાવાશફે , બોાબાઈ ટેર, ધભૂકેત,ુ કરાી, 
અમતૃરાર લેગડ લગેયેના નાભ મકૂી ળકામ છે . અમતૃરાર લેગ્દની જો લાત કયલાભાું આલે તો તેભની ાવે ણ 
કાકા વાશફે ની જેભ દ્વિબાી પ્રસતબા ધયાલનાયા વર્જક છે . તેઓ ગજુયાતી બાાને ભાતબૃાા અને હશન્દી બાાને 
કભમભસૂભની દેન છે ભાને છે . તેઓ વાયા ચિત્રકાય ણ છે . ળાુંસતસનકેતન ભાું ચિત્ર ના અભ્માસ ુણ યશરેા છે તેથી 
તેભના વાહશત્મભાું યેખાચિત્રોની સલળે છા છુામેરી છે . 

 “ વૌંદમમની નધી નભમદા ” વૌંદમમ થી બયેલુું લેગડનુું ખ્માતનાભ સુ્તક છે . આ કૃસત ભાટે વાહશત્મ અકાદભી 
હદલ્શી અને ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી એભ ફુંને યુસ્કાયો એનામત થમેરા છે . આ કૃસત તેભને હશન્દી બાાભાું 
“सौन्दर्य की नदी नर्यदा” નાભથી પ્રકાસળત કયી છે . તેના ભાટે તેભને ભધ્મપ્રદેળ ળાવન નુું ળયદ જોી વન્ભાન અને 
ભધ્મપ્રદેળ વાહશત્મ હયદનો અચખર બાયતીમ યુસ્કાય એનામત થમેરો છે . આ એક જ સુ્તકથી વાહશત્મભાું 
ોતાનો ગ જભાલનાય લેગડે વૌંદમમ ની નદી નભમદાભાું યેખાચિત્રોની બયભાય જભાલી છે . પ્રકૃસત ની વાથે યેખાચિત્રો 
ને ખફુજ ઉત્તભ યીતે લાગી રીધા છે. 

 વર્જકે યેખાચિત્રોની ળરૂઆત ોતાની યેખાચિત્ર થી કયી છે ોતે છેલ્રે જ્માયે નભમદાની હયક્રભા કયી ત્માયે 
૬૦ લમના ફલાન શતા અત્માયે તેભને ૬૯ ભાું ફેઠુું છે . સકુરકડી ળયીય , શ્વાવની તકરીપ ધયાલતો દદી છે . ોતે 
થોડુું િારે ત્માું શ્વાવ િડે છે . વર્જક ોતાની તાવીયને લયની રેતા ોતાનાજ શતે ોતાનુું યેખાચિત્ર ઊભુું કયલાભાું 
વપ યહ્યા છે. 

 તેભની વાથે આ હયક્રભાભાું જોડામેરા આટમ કોરેજ ના ત્રણ સલદ્યાથીઓ છે . તેઓ ણ આગલા ઉદે્દળ વાથે 
હયક્રભા કયલા નીકળ્મા છે . એક અરૂણ દુફે . ફનાયવ ાવેના એક ગાભના સખુી કુટુુંફનો દીકયો સ્લસ્થ , સુુંદય અને 
શરેલાન છે ચિત્રકરા નો અદ્દભતુ િાશક છે . સ્લાચબભાની એલો કે ઘયેથી ૈવા ન ભુંગાલે . જાતે કભામ અને બણે . િાય 
ાુંિ લાય િા ીલે ને આખો હદલવ કાઢે . યાતે્ર શોસ્ટેરભાું ોતાના રૂભભાું યાુંધે અને એક ટુંક ભાું ફે ટુંકનુું ખાઈ જામ 
આભ અરૂણ દુફેના ળાબ્દદક ચિત્રભાું વર્જકની કરા ઉબયતી નજયે િડે છે . 

 અરૂણ દુફે ના છાત્રાલાવ ભાું સલચિત્ર આદતો ધયાલતા સલદ્યાથીઓના યેખાચિત્રો ભાું વર્જક પ્રસતબાના દળમન 
થામ છે . તેભની શોસ્ટેરના એક છોકયાની ગજફની ઊંઘ તેને ગભે તેટરો ઢુંઢોલા ભાું આલે તો ણ દવ લાગ્મા 
શરેાું ઊઠે જ નશી એક લખત તેને િાય ાઈ વાથે ઉાડીને ફશાય વડક ય રઈ ગમા ખાટરાના િાય ામે 
નાીમેય ફાુંધ્મા, અગયફતી વગાલીને જતા આલતા રોકોને કશ ેશોસ્ટેરનો ગયીફ છોકયો ભયી ગમો છે અશી આનુું 
કોઈ નથી , એના અંસતભ વુંસ્કાય ભાટે દાન આો . જોત જોતાભાું અઢીવો રૂસમા બેગા થઈ ગમા . એટરે આને વડક 
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ય જ મકુીને ડાઘઓુએ કોપી શાઉવની લાટ રીધી . થોડીલાય છી એક ટ્રકે જોય જોયથી શોનમ લગાડ્ુું ત્માયે આની 
ઊંઘ તટૂી ને ખાટરા વહશત ભડદુું ાછુું શોસ્ટેરભાું આલી ગયુું . લેગડે ોતાની કરભે અદ્દભતુ પ્રકાયના યેખાચિત્રો 
ઉવાલલાનો ઉત્તભ પ્રમાવ કમો છે . તેભની કરભભાું ક્ાું ક્ાું હશન્દી બાાની આછી છાુંટ નજયે ડે છે . 

 લેગડે મવુી ાવેની ધભમળાાના યખેલાા ના યેખાિીત્રભાું રોક ફોરી ને લણી રેતા રખ્યુું છે કે તાયી 
ાવેથી થોડુું ફતણ ભળે ? તો ખે આ શાું ભાચરકા લેગડે ત્રણ િાય વલાર છૂયા તેનો જલાફ આ શાું ભાચરકભાું જ 
આપ્મો. તેનુું આશાું એટરે ગજુયાતીભાું „ના‟ થામ છે. અશી રોક ફેરીનો ઉત્તભ હયિમ ભે છે . 

 હયક્રભાભાું આગ લધતાું ડોગયગાુંલ શોંચ્મા ત્માું તેભને ઓયડાલાી ધભમળાા ભી ત્માું એક યભશુંવી 
વાધ ુૈવા અને અક્ગ્નનો સ્ળમનો ન કયે એટરે ધૂ -દી ન કયે , અગયફતીમ ન વગાલે , યાતે્ર અંધાયાભાું જ યશે , 
અક્ગ્નને અડે નશી એટરે યવોઈ તો ફનાલી જ ન ળકે . એક હકવાન ને ત્માું જીને જભી આલે એક જ લાય જભે . આ 
સુ્તકભાું લેગડે સલચિત્ર વ્રત ધાયી વાધ ુવુંન્માવીઓ ના યેખાચિત્રો ઉવાવ્મા છે . 

 કેયા થી હશયાયુ જતાું વર્જકને ફે વુંન્માવી ભેરા તેભાુંનો એક ૩૧ લમનો કાી તેજસ્લી આંખો , કાી 
દાઢી, દૂધ જેલા વપેદ દાુંત ને પ્રબાલળાી િશયેો અને તેઓ કડકડાટ અંગે્રજી ફોરે મૂ ગજુયાતના લડોદયા ના 
લતની શતા તેઓ હદગુંફય અલસ્થાભાું જીલે છે . 

 આભ વૌંદમમ ની નદી નભમદાભાું લેગડે પ્રકૃસતની વાથે વાથે યેખાચિત્રો ની બયભાય ળરૂ કયી છે અને તેભાું 
તેઓ વપ યહ્યા છે . નભમદા કોઠા ના યશલેાવીઓ કે છી તેભના ભાું વ્માેરા યીલાજો અને વુંસ્કૃસત ને તેભને ઉજાગય 
કયી છે. નભમદાની હયક્રભા ભાું તેભને સનશાેરા વાધ ુવુંતો અને ધભમળાાઓના િોકીદાય ના યેખાચિત્રો ને જુદો ઓ 
આપ્મો છે. નભમદા-કાુંઠે ાણી બયતી સ્ત્રીઓ શોમ કે છી ખેતય ભાું ાણી છીંિતા ખેડૂતો શોમ તેભના ઉત્તભ યેખાચિત્રો 
આકાય ામ્મા છે. 

 આભ લેગડે વાચફત કયી ફતાવ્યુું છે કે તેઓ એક ઉત્તભ ચિત્રકાય અને રેખક છે . લેગડના આ સુ્તકભાું 
કરાનો ઉત્તભ નમનુો યુલાય થામ છે  
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The superior man acts before he speaks, and afterwards speaks according 

to his action. 

       ~ Confucius 


