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કલાકારોન ું સ્વર્ગ ઃ જાપાન
મારી

તો એવીકલ્્ના હતી કે જાપન તો થોકબંધ માલ વવદે શોમાં મોકલનાર દે શ છે .

અને તયાં હરીફાઇઓનો જ પ્રભાવ હશે. પરં ત ુ જાપાનનુ ં પ્રતયક્ષ અવલોકન કરતા મારી એ
કલ્્ના સ્વ્નવત ્ લાર્ી, વ્યપાર ને હોડ તો દરે ક દે શ કરે છે , પણ જાપાન તો કલા કારીર્રીમાં
યક્ષભ ૂવમનો ખ્યાલ આપે છે . તયાં એકએક સ્થાન પર કલાના સુદર
ં
નમ ૂના જોવાને મળે છે . તે
જોતાં

વવલાપ થતોકે દુવનયા માણસ ધારે તો કેવી બનાવી શકાય તેનો નમ ૂનો જોવાને

જાપાનનો પરરચય અને પરરજ્ઞાન મેળવવાં જાઇએ. કેવળ વેપાર ધંધા માટે જાપાન જનારા
આપણા દે શબન્ધુઓ ભાગ્યેજ જ જાપાનની વાસ્તવવક કલા જોતા હશે. જાપાનથી આવતા જે
નમુનાઓ અહી જોવા મળે છે તે તો તયાં રદ્દી કાર્ળોના રહસાબમાં ખપે છે મેં તયાં જે જાયુ ં તેથી
લાગ્યુકેં જાપાની યાત્રા મારે પંદર વર્ગ પહેલા કરવી જોઇતી હતી. જો એમ બની શકયુ ં હોયતો
આજે હુ ં દે શની સવવશેર્ સેવા કરી શકયો હોત.
જાપાનના જીવનમાં કલા પ્રાણવાયુની પેઠે વ્યાપી

રહી છે . સ્વાભાવમાં,વાણીમાં અને

પોતાના સવગરિયા-વ્યવહારમાં જાપાનની પ્રજા લાલલતય અને શોભા સંપાદન માટે વવશેર્ આગ્રહ
રાખે છે . ઘરનાં પુષ્પત્રોની સજાવટમાં તથા બર્ીચામા નવવનમાગ ણ કરવાનો તેઓ બહુજ આગ્રહ
રાખેછે, એમના દરે ક કાયગમાં મનોરમ ્ કલ્પના અને સુદર
ં
કલાતતવ અવશ્ય દે ખાઇ આવછે . અને
એવાં બધા કાયોમાં લચત્રકાર અગ્રનાયક હોય છે . લચત્રકલા તયાં પ્રજાની કલા બની ર્ઇ છે
કોઇના ઘરમાં છાપેલ ું લચત્ર કે મફત મેળવેલ ુ સલચત્ર કેલેંડર કે બજારૂ લચત્રોનો ઠઠેરો જોવામાં
નરહ આવે પ્રતયેક ગૃહસ્વામી પોતાના શોખ અને શરકત અનુસાર હાથે દોરે લાં લચત્રો સંઘરે છે .
અને ઘરના મુખ્ય ખંડમાં બહુ આકર્ગક રીતે એ હેત ુ માટે જ રાખેલા ર્ોખમાં તેમાનુ ં એક જ લચત્ર
ટાંર્ે છે , લાંબા પડદા જેવા આ લચત્રોને બાકીમોનો કહે છે . આપણા કબાટોના એક બારણા જેટલી
તેની લબાંઇ પહોળાઇ હોય છે . અને નીચેથી ઉપર નકશાની જેમ વીંટી લેવાય છે . બેંઉ છે
લાકડાની બનાવટની સુદર
ં
દાંડીઓ હોય છે . લચત્રની આસપાસ સુદર
ં
રં ર્બે રં ર્ી પટ્ટીઓના
સુદર
ં હાંવસયા દોરવાનુ ં અને દાંડીઓ લર્ાવવાનુ ં કામ કરનાર લચત્રકાર વસવાય એક જુદોજ વર્ગ
તયાં છે . તેઓ લચત્રના રં ર્ અને લક્ષણ સમજી તેને અનુરૂપ સજાવટ કરી આપછે .
જાપાનમાં લચત્રકાર તરફ બહુ ં સન્માનની દ્રષ્ષ્ટ જોવામાં આવે છે . વ્યપારી કે રાજનૈવત
પુરુર્ો કરતા કલાકાર અને વશક્ષક ને વધુ આદર મળે છે . કલાકારો અને કલ્પનાકા
(ડીઝાઇનરો)બહુ ં યોગ્ય પ્રકારે વનવાગહ મળી રહે છે . બહન
ુ ાના લચત્રકારોની આવક જજલ્લાના
પ્રોફેસરો (કવમશ્ન જેવા)થી પણ વધી જાયછે .
સમસ્ત જાપાનના ચ ત્રકારોન ું એક મોટું સુંર્ઠિત મુંડળ છે . તેન ું નામ જાપાન હેમકાન
છે . આ લચત્રકાર મંડળી બહુ વર્દાર છે . અને વશક્ષણ વવભાર્ના રાજમંત્રી પણ તેની દહેસત
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રાખે છે . સમસ્ત જાપાનના કલા વવર્યક વશક્ષણની યોજના પણ આ મંડળ વવચારે છે . તયાની
પ્રતયેક પ્રાથવમક શાળાનું વશક્ષણ બહુ ધ્યાનપ ૂવગક ર્ોઠવાયુ છે .
પ્રત્યેક ચ ત્રકલા શિક્ષક ટોઠકયો (જાપાનની રાજધાની) ની સરકારી િાળાનો સ્નાતક
હોવો જોઇએ કલામુંડળનો પ્રત્યેક કલાકાર સાવગજશનક પ્રસુંર્ોમાું તેમના ધુંધાને પ્રદશિિત કરનાર
એક ખાસ પોષાક પહેરે છે . જેથી લોકો તને ઓળખીને તેને યોગ્ય સન્માન આપે છે . લચત્રકારોના
બીજા નાંના મોટાં મંડળો અનેક છે . અને કળાને લર્તાં પત્ર,પવત્રકાઓ ઘણી બધી વવવવધ
સજાવટ અને સામગ્રી સાથે પ્રર્ટ થાયછે . તે યુરોવપયન કે અમેરરકન પ્રકાશનોથી જરાય
ઉતરતાં હોતાનથી.
દરે ક મુખ્ય શહેરમાં વવશાળ રાજમહેલ જેમા મકાનો ખાસકળા પ્રદશગનો માટે જ બાંધવામાં આવે
છે . વર્ગમાં બે તો મોટાં પ્રદશગન થાયછે , વસવાય મોટા મોટા રડપાટગ મેન્ટલ સ્ટોરના સૈાથી ઉપરના
માળે પુષ્પપાત્રો માકીમોનોનાં પ્રદશગન વખતોવખત થાય છે . પાંચ દશ લચત્રકારો,પોતાના
વાડાનાં પ્રદશગનો ર્ામોર્ામ ફરતાં રાખે છે . લચત્રોની ખપત પણ સારી થાયછે . હોટે લો,રે સ્ટોરાં
અને અન્ય સાવગજવનક સ્થળોમાં લચત્રોનો સારો સંચય થાયછે . તયાનાં વવશ્વવવદ્યાલયો પણ કલા,
વશક્ષા અને પ્રોતસાહનમાં બહુ આયોજન અને વ્યય કરે છે . કોયાસાન વવશ્વવવદ્યાલય માટે લચત્રો
કરનાર કયોલેના કલાકાર ઇશીયાકીની મુલાકાત કરવાનો સુયોર્ મને મળ્યો હતો. એમની સાથે
વાતાગ લાપ કરતા હુ ં જાણી શકયો કે તે બધા વચ્ચે પ્રેમ સહદયતાથી સાથે રહે છે , અને પરસ્પર
ખ ૂબ સહકાર કરે છે .
જાપાનના લચત્રકારોનું ગૃહસ્થજીવન બહુ ઉચ્ચપ્રકારનુ ં લાગ્યુ.ં એમની ર્ણના સુવશલક્ષત,
વશષ્ટ અને સંસ્કારી વર્ગમાં થાય છે . કલાના વવર્યમાં જાપાનના સક્ષ્મ પરીક્ષણ અને વવવેચનો
થયાં જકરે છે . અને તેન ું વવપુલ સારહતય પણ તયાં રચાયુ છે . પણ એ બધુ જ જાપાની ભાર્ામાં
હોઇ પરદે શીને અપ્રા્ય રહે છે , જાપાની જનતાનો સામાન્ય વર્ગ પણ કલાના ઉન્નત તતવોથી
સ ૃપરરલચત છે . પોતાના કુશળ કલાકારોની શરકત અને યોગ્યતાની સમજ હોવાથી જ તેઓ
તેમને યોગ્ય માન આપે છે . તયાનાં સવગ ઉધોર્ધંધા અને કારીર્રીની પાછળ કલાકારોની
કલ્પનાનું શાસન છે , તેથી જ પ્રતયેક કૃવિ સુરલચત, સુરમ્ય અને સંસ્કાર સંપન્ન બને છે .
જાપાનમાં કોઇ પણ ઠેકાણે કોઇ પણ ઘરમાં કે સાવગજવનક સ્થળમાં વવદે શી લચત્રકારોનાં
લચત્રો જોવામાં આવતાં નથી. જાપાનનોજ કલાને પ્રથમ આદર મળે છે . તો પણ યુરોપની કલા
અને કાલકારો વવર્ે અર્લણત પુસ્તકો અનુવાદરૂપમાં અને લચત્ર સંગ્રહરૂપમાં જાપાની ભાર્ામાં
પ્રર્ટ થયેલા હોય છે . અને તે કાલાકારોને સુપ્રા્ય છે , એ બધાના અભ્યાસ અને મનનથી તેઓ
સ્વદે શી,કલાવશક્ષણ અભ્યાસ વર્ેરેમાં પ્રર્વત સાધી રહ્યા છે .
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જાપાની લચત્રકલાનાં મ ૂળ ચીનની કળામાંછે, અને તેમા મુખ્યતવે ત ૂલલકા (પીંછી)નુ ં
ચાત ુયગ વકાસ પામ્યુ છે . તેના ખાસ વવર્યો પ્રકૃવિના અનેક રૂપો સ ૂક્ષ્મ છાયાઓ અને તતવો
લચવત્રત કરવામાં તેનો પ્રયોર્ થાય છે . પુષ્પો અને પત્રો કે વ ૃક્ષડાળો પર કીડા પતંલર્યા બેંઠા
હોય કે ઉડતા હોય પચંડધોધ વનધોર્ કરી રહ્યા હોય, પંખીઓ ડોલતી કે ઝૂલતી ડાળો પર
રુદ્રર્ાન કરતાં હોય એવા દ્રશ્યો ઉપર જાપાની પ્રજાનો ખ ૂબ પ્રેમ હોય છે .
માનવકૃવિઓ લચવત્રત કરવાનો િમ બૈાધ્ધધમગના કલા પરરચય પછી પ્રચાર પામ્યો હોય
એવું લાર્ે છે . નારાનર્રની પાસે હોસયજીના મંરદરની ભીંત પર કરે લા લચત્રો ઘણે અંશે ભાવની
અજન્તાની શૈલીના વારસદારો છે એવુ ં સ્પષ્ટ લાર્ે છે . જાપાન બૈાધ્ધધમગ

બહુ આદર અને

શ્રધ્ધાથી પાળે છે . જાપાની કલામાં એક,બે કે થોડા વધુ ઝટકાથી લચત્ર બનાવી દે વામાં ઘણી
કુશળતા સમજે છે , અને તે પ્રકારની વનપુણતા બતાવવા લચત્રકારોની સ્પધાગઓ જલસા થાય છે .
યુરોપની કલાની કલાઓનુ ં અધ્યયન કરવામાં પણ જાપાની લોકો જરાય ઓછા ઉતયાગ
નથી. યુરોપની કળાના મમગજ્ઞો રિયાબલલષ્ટ કલાકારોના તયાં એક મોટો વર્ગ છે . પરં ત ુ તેમને હજુ
અસલ જાપાની કલાકારો જેટલી પ્રવતષ્ઠા મળી નથી. યુરોપના અનેક નર્રોમાં તેઓના લચત્રો
રજૂથાય છે . અને પ્રસંશા પામે છે .
ટોરકયોની કલાપરરર્દ અને કયોટાની કલાશાળાના અધ્યાપકો, છાત્રો અને અન્ય
કેટલાક વમત્ર લચત્રકારોએ મને એક અવતવથ સ્વીકાર તરીકે બહુ સર્વડો અને સમાર્મની સુદર
ં
તકો આપી હતી. ભારતના કલાસાધકોને એમના સંબધોથી જરૂર લાભ થાય એવુ છે .જાપાનના
કલાકારોના લચત્રકાયગ માટે યુરોવપયન કુટુંબના રં ર્, કાર્ળ,કેનવાસ વર્ેરે તૈયાર કરનાર બે
મોટી પેઢીઓ છે . રહિંદુસ્તાનમાં તો લચત્રકારોને કામની કાળી શાહી પણ કોઇ બનાવી શકતુ ં નથી
એવીમને તયાં ચચાગ કરતા બહુ લજ્જજીત થવુ ં પડત.ુ ં
ટોરકયોમાં

સ્ત્રી

અને

કન્યાઓ

માટે

એક

સરકારી

કલાશાળા

અને

કલ્પના

ભવન,(ડીલર્ળી કોલેજ)છે . આખા દે શમાં ખાનર્ી શાળાઓ પણ સેંકડો છે . તયાં ર્રીબ
વવદ્યાથીઓ, મજૂરો રાત્રે લચત્રકારી શીખે છે અને પોતાની પ્રર્વત કરે છે. મારા વમત્ર બનેલા એક
બે લચત્રકારોને તયાં રાત્રે ૭૫ થી ૧૦૦ જેટલા વવદ્યાથીઓ આવતા હતા.,
ટોરકયો અને કવાયોટોમાં મારી મુલાકાતની ખબર તયાંના ઓસાકમાઇનીસ નામના દૈ વનક
પત્રો વનયવમત પ્રકટ કરતાં. ‘આિાહી’ પત્ર લુંડન ન્ય ૂસ જેવ ું સચ ત્ર સાપ્તાઠહક છે . ‘હોમી’છે .
ટોઠકયોન ું દૈ શનક ‘અગ્રપત્ર’ છે . દરે કની

પંદર લાખથી વધી ત્રીસ લાખ સુધીની પ્રતો રોજ

છપાતી હતી અસને એરો્લેનથી તેના સંસ્થાનોમાં રોજ પંહોચી જતી હતી. સએ બધાએ મારી
મુલાકાતો લચત્ર સાથે પ્રકટ કરીલી તેથી આરિકામાં રહેતા રહિંદીઓ જાપાની વમત્રો પાસેથી મારા
ખબરો પામેલા પત્રકારોએ લચત્રકાર માટે બહુ પ્રેમ સદભાવ બતાવ્યો હતો.

કલા ચ િંતન[કલાકારોનુ સ્વર્ગઃજાપાન-લેખક શ્રીરવવશંકર રાવળ]
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એલ.જે.કણઝરરયા ડાયેટ-રાજકોટ આટગ લેકચરર પી.એસ.ટી.ઇ.શાખા

કલાકારનું જીવન કેટલું ધન્ય છે તેનો પ્રતયક્ષ અનુભવ મને જાપનમાં થયો. જાપાનના
એક ચ ત્રકાર ‘કાત્સટા’ ભારતમાું આવી શિલ્પા ાયગ આવનીન્રનાથના મહેમાન થયા હતા.
તેમને મળ્યો ત્યારે તેમણે કહ્ું હત કે ભારતવષગ પોતાના કલાકારોને પીછાની િકત નથી.

કલાચ િંતન

(બીજી આવ ૃવિ માંથી-૧૯૭૨)

-લેખક-
શ્રી રશવિુંકર રાવળ,
યુવનવવસિટી ગ્રંથ વનમાગણ બોડગ
ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ
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