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ક�છના સંતો

સતંો એ કોઇપણ �દ�શના સ�ંીઓ સમાન છે. આ સ�ંીઓ ��ની અ�� મતાને �વતં રાખ ેછે - ��તૃ રાખ ેછે. દ�વાદાડં� બનીને
માગ� - �લૂલેાને યાથાથ� માગ�� ુ ંભાન કારાવે છે. મશાલ બની જલતા રહ�ને ��ૃવી પર �કાશ પાથર� છે.

જયા ંસતંો છે તે �દ�શ કદ� ગર�બ ન હોઇ શક�, િનબ�ળ ન હોઇ શક�. એક સતંને �મુાવવા કરતા ંદ�શને �મુાવવા�ુ ંવ� ુપસદં
કરનાર રાજવીઓના દાખલા �ુિનયાના ઇિતહાસને  ચોપડ� ન�ધાયેલા છે. એટલે એક સતંની �ક�મત  ક�ટલી છે  તે  �હ��  સમ�
શકાશે.[1]

‘‘સતં �તૂા ભલા ભકત � ભોમમા,ં
પીર પોઢયા જયા ંકામ ઠામે;
�ુવંર� �ુગંર� દ�વની દ�ર�ઓ,

ખાભંીઓ ખ�ધની ગામ ગામે;
જગં ધારા તણા, રંગ ��યા જહા;ં
ભારતી માતને ખોળલ ેખલેતી,

ધ�ય હો ! ધ�ય હો ! ક�છ ધરણી !’’[2]

ક�છ� લોક સા�હ�ય�ુ ં�રુા�ુ ં�ગ તેના ંભજનો છે. �વન�ુ ંરહ�ય ઉક�લતી અને ભ��ત રસથી ન�ગળતી આ સતંવાણી પરંપરાથી
�ઝલાતી વહ�તી રહ� છે.

અચોર� �ુ�ં સતં સગા, રબ તા ંરંધાણી,
રબ તો રંધાણી ક� િમ�જ �ેમ� પાણી,

�ઉતા ં�જો �ઇ તા ં�ુ�ં વેદચવેાણી,
વલા વેદચ ેવાણી ત� સ� �ુ�ં �ીતડ� બધંાણી.

�વા ંભજનોમા ં�ેમ ભ��ત અને વેદવાણી રસોડાની બાનીમા ંરોચક કર�ને �કૂ� દ�વાઇ છે.

‘મનત� મચ તો બર�’ ગાઇને તેરાની રતનબાઇએ પાિથ�વ બધંનો ખખંરે� ના�યા,ં અને તેના �ફૂ� અને કિવ �દયે �ેમભ��તથી
ઊભરાતા ંભજનો લલકાયા�.[3]

કોઇપણ �ગુમા ંપ�રવત�નના પાયમા ંયૌવન ધન રહ��ુ ંહોય છે. સ�ં�ૃિત હરખાય અને િવ�ૃિત કરમાય �યાર� યૌવન મોહક ��ુકાન
સાથે મહો�બતની મઝા માણે છે. આમ યૌવન કદ� �ુબ� ુ ંનથી. ઘટમા ંઘોડાની �મ થનગને છે અને આતમ પાખં વ�ઝે છે એ
આતમનો  સબંધં  સતંવાણી સાથે  છે. તેમાયં  ક�છના િવિશ�ટ સતંોની વાણીના મમ��પશ� અ�ભુવનજ�ય  ઉ�ૃગારો  �વનના
િવિવધ પ�ોને ���ત કર�ને �યાપક સા�ં�ૃિતક અને સા�હ�� યક દ� �� ટકોણ �ગટ કર�ને દશે �દશાઓમા ં�િત�વિનત થયા કર� છે.

‘સતં’ શ�દનો �યોગ એવા સ�જનના અથ�માં થાય છે. � મા� સ�ય�હણ કર�  છે, પર�હત રહ� છે. � સ�  ્�પી પરમત�વનો
અ�ભુવ  કર�, �વથી ઉપર ઊઠ�ને  તેની સાથે  ત�પૂ  થઇ �ય  છે. આ ર�તે  સતં  આ�મ��ુ�ધ, અખડં  સ�ય  અને  પર�હતના
પયા�વાચી છે. સતં ક�વળ એક �થાન ક� �દ�શની �ક�લી સીમા ર�ખાના નહ� પણ સમ�ત દ�શના �ગ�ક ચતેનાશીલ �હર� છે. �
ધમ� અને નીિત�ુ ંર�ણ કર�ને �નતાની અ�� મતાને �વતં રાખ ેછે. પથં �લૂલેા �દશાહારાઓ�ુ ંમાગ�દશ�ન કર�ને મશાલની �મ
�જવ�લત થઇ ��ૃવી પર �કાશ પાથર� છે.[4]
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૧૫’મી થી ૧૮’મી સદ� �ધુી સમ�ત ભારત દ�શ ભ��તરસથી તરબોળ ર�ો. િન�ુ�ણધારાના �ાના�યી શાખાના �િતિનિધ સતં
કિવ  કબીર સાહ�બની વાણીએ  �િત, ધમ�, �થાન  અને  સમયના સકં�ણ� ��ેોને  ન�ટ કર�ને  એક �યાપક �વ�પ  ધારણ ક� ુ�.
�ેમા�યી શાખાના �ફૂ� સતંોની વાણીમાં માનવીય  �ેમભાવ  �ગટ થયો. ભ�ત  કિવ  �લુસીદાસની સનાતન  �રુાવલીમાં આ
દ�શની સ�ં�ૃિત, �વનના આદશ� અને ��ૂયો �િત�વિનત થયા તો બી� તરફ રસમય વાણી� ુ ંરસપાન �ૃ�ણભ��ત શાખાના
�િતિનિધ કિવ �રૂદાસે કરા��ુ.ં આ �માણે સતં વાણીએ સાધારણ જનમનમા ંનવ��િૃત અને નવચતેના �સા�રત કર� ભારત
દ�શના ��ૂુર મ��િૂમ ક�છ ઈલાકામા ંપણ સતંોની સરવાણી ����ટત થતી રહ�.[5]

જગતમા ં�યૂ� અને ચ�ં �મ �ધકારને ભદે�ને �કાશ ફ�લાવે છે. તેમ સતંો અને કિવઓ પણ �ાનના �કાશને ફ�લાવે છે. સતંો ન
હોય તો આ જગમા ંઅ�ાનનો ઘેરો �ધકાર છવાઇ ગયો હોત. સતંો એ સસંાર-સાગરમા ં�લૂા પડ�લા માનવ-�વોને સાચો માગ�
બતાવનાર દ�વાદાડં� સમાન છે. દ�પક �મ પોતે બળ�ને બી�ને �કાશ આપે છે તે� ુ ંજ સતં-�વન�ુ ંછે.[6]

ક�છની ભૌગો�લક પ�ર�� થિત જોઇએ તો �વૂ� અને ઉ�રમા ંરણ, દ��ણમા ંખાડ� િવ�તાર અને પિ�મમા ંઅરબી સ��ુ �હલોળા લે
છે. આ �દ�શનો અિધકાશં િવ�તાર પહાડ� અને અિવકિસત છે છતાયંે ક�છડો બાર� માસ આ દ�શના નકશામા ં�થાન પામે છે. તે� ું
એક કારણ �ાચીન તીથ� ધામ નારાયણ સરોવર છે. તો બી� બા�ુ રાવ લખપત� �ારા �જુમા ં�થાિપત �જભાષા પાઠમાળા છે.

જો ક� અહ�ના પૌરા�ણક અને ઐિતહાિસક ��ૂયો પણ મહ�વ ઘરાવે છે.[7]

ક�છ મા� લૌ�કક �ેમીઓ અને ઐ�ય�કાર� વીરો� ુ ંજ ��ડા �થળ ર�ુ ંનથી, પરં� ુ��ુ�તકામી અને આ�યા�� મક �ેમીઓ�ુ ંકમ���ે
પણ ર�ું છે. �ાચીન  કાળથી -  આથ  િસ�ધોના સમયથી -  તો  િન�ત�પે  ક�છની મહ�વ�ણૂ� �િૂમકા રહ� છે. ક�છના જન
સાધારણ પર વીરો, િસ�ધો, નાથો અને સતંોનો બ�િુવધ �ભાવ પડ�ો છે. વામાચારથી માડં�ને ��ુધ સતંમતનો, એક યા બી�
�પે, જનતામા ં�ચાર ર�ો છે અને આ પરંપરાઓને �વતં અથવા �તૃ�ાયઃ �પોમા ંઆ� પણ શોધી શકાય એમ છે. અનેકવાર
િસ�ધો અને નાથોના િવ�ાસો, ત�ંિવધા અને �વન દશ�નનો મેળ ભ��તની ભાવનાઓ અને સતં મતની િન�વલ િન�ઠાઓની
સાથે િવિવધ�પે થઇ ગયો છે, એટ�ુ ંજ ન�હ� અનેક ઐિતહાિસક �ય��તઓ અથવા અધ�-ઐિતહાિસક ઘટના�મોના આધાર� લોકોમાં
િનજધંર� આ�યાન અને િસ�� ધઓ �ચ�લત થઇ ગઇ છે. એવી �ય��તઓમા ં�સલ-તોરલ, જખ-બાકરશા, રાવળપીર, મામાઇ,

ધોરમનાથ, મોડાવીર-મેકણદાદા વગેર�ની ગણના થઇ શક� છે.[8]

�ઢૂાથ�ની વાતો મનમા ંવધી વધીને વડ �વડ� થઇ ગઇ પણ �યુો�ય માણસોએ તે �છૂ� ન�હ� અને મનની મનમા ંજ રહ� ગઇ.

એ જ �માણ ેદાદા મેકણ કહ� છે, ક� ---

��ુરત જ�ુ ંગા�લ�ુ,ં વધી વડ થઇ�ુ.ં
ચડં� મા�ુ� ન �છુઇ�ુ,ં મનજ�ુ ંમનમ� રઇ�ુ.ં[9]

મહા�મા મેકણ, રિવ સાહ�બ, ખીમ સાહ�બ, ભાણ સાહ�બ, મોરાર સાહ�બ, દ�વા સાહ�બ, ઇ�ર રામ� અને દ�વીદાન� આ�દ ક�છના
િવિશ�ટ સતં-કિવઓ�ુ ં�વન અને કવન એક સમાન પારદશ� ર�ુ ંછે. ક�છના સતંોએ �વનોપયોગી સદં�શ ક�વળ �જુરાત ક�
ક�છમા ંન�હ પણ જનભાષા �હ�દ�મા,ં �ા�તીય સીમાડાઓને તોડ�ને જનમનમા ંિવહાર કરતી �યાપક વાણીમા ં�ગટા�� ુ ંછે. આ
સતંો�ું ��ુય  લ�ય  ભદેર�ખાઓને  �સૂીને  સમતાની  �િૂમ  પર  બ�જુન  �હતાય,  બ�જુન  �ખુાયને  �યાનમાં લઇને  મમ��પશ�
અ�ભુવજ�ય ઉ�ગારોમા ંરહ��ુ ંછે. �ાન અને ભ��તના સમ�� વત�પને જન�વન અને લોક �યવહાર સાથે જોડ�ને એક �ગુ�ય
અને ��ુા� �વ�પ �દાન કરવામા ંક�છના સતંોએ ��ુય યોગદાન આપેલ છે. આ સૌ સતંો સમ�વયવાદ�, �યાગી અને સમાજ
સેવી હતા. ‘સા� ુતો ચલતા ભલા’ ��ૂને �વનમા ંઉતાર�ને ક�છના સતંોએ િવિવધ �થાનોમા ં�મણ કર�ને સામા�ય જન�વન
સાથે એક�પ થઇને ક�છ�, �જુરાતી અને �હ�દ�મા ંવાણીને વહ�તી કર� હતી.

સામા�ય જન�વનને �પશ�તી અને �માિવત કરતી �ગુની �િત�ળૂ પ�ર�� થિતઓમાં આકાશદ�પ બની અને �ભાિવત કરતી,
�ગુની  વાણી  સતંવાણી  છે. ક�છના  સતંો  પણ સ�રતાના  ખળ-ખળ વહ�તાં �વ�છ  અને  નીમ�ળ નીર  સમ  �થાન  �િત�થાન
�મૂ�ડ�પે ફરતા ર�ા અને �ત�તના લોકોના સપંક�મા ંઆવતા ર�ા. �ુદરતી �વનશૈલી અને શા�ત વાણીને લીધે િવિવધ
સ�ંદાયના સતંોએ �વ, જગત, ��, માયા, સસંારની �ણભ�ંરુતા, સ�સગં મ�હમા, ��ુમાહા�મય, મનની ચચંળતા અને �ેમ
લ�ણા ભ��ત �વા િવષયોની મમ��પશ� �યા�યાઓ ���તુ કર� છે. � જનમનના અ�ાન�પી �ધકારને ભદે�ને શા�ત �કાશ
ફ�લાવે છે.[10]
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અખ�ડયન સામી, �ની ! અખ�ડ�ુ ંઅડાય િમઠા;
િધલડો �ખસેડ� હાણ ે�ુ ંમ� મ�લકાય;

�હન િસકંઘલ િધલક� હાણ ેમિસકાય;

તો ક� �દસણલા �ઉ ભગેાની અ�આ.

મારા નયનોને તાર� �ેમભર� અમી નજરથી છલકાવી દ�. મા� ં�દલ �તી લીધા પછ� તા� ંમ� સતંાડ� છે શે ? મારા �રતા �દયને
હવે ટગવ મા. તારા દશ�ન માટ� �ુ ંબહાવર� બની �ં.

આવી �નેહભ��તના સાદ� ક�છ� લોક સા�હ�ય રસભ�ુ� બ��ુ ંછે. એવી જ સીધી ગળે ઊતર� તેવી લોકવાણીમા ંસતં મ�કણે �વન�ું
ત�વ�ાન સમ���ુ ંછે.

પીપરમ� પણ પાણ, નાયં બાવરમ� �યો,
નીમમ� ઊનારાણ, તડ� કંઢ�મ� કયો ?

પીપળામા ં� આપણા ��ુ ંજ �વનત�વ છે તેથી જરાય �ુ�ુ ત�વ બાવળમા ંનથી. લીમડામા ંપણ એ જ �વનશ��ત કામ કર�
રહ� છે. તો ખીજડામા ંકાઇં તેનાથી �ભ�નત�વ હોઇ શક� ? મતલબ ક� સવ�� એક સ�વ શ��ત કાય� કર� રહ� છે.[11]

‘‘આશા�રૂાને શરણ.ે’’

�જયા તા ંઝરે મ િથયો, સકકર િથયો �ુ�ં સેણ,

મર� વ�ધા મેકણ ચ�, ર�ધા ભલ� � વેણ.

�વતા રહો પણ ઝરે �વા થશો ન�હ. મારા વહાલા ! તમે સાકર �વા મીઠા થજો ! જો મ�કણ કહ� છે ક� માનવ મારણાધીન છે.

મા� મહાન પ�ષોના ંવચનો જ અમર રહ�વાના છે. મેકણદાદાએ મા� થોડા જ શ�દોમા ંક�ટલી મોટ� વાત કર� દ�ધી છે.[12]

ભ��તની સહજતા અને �ાનની �ઢૂતાને સરળ અ�ભ�ય��ત અપ�તી મેકણવાણી લગભગ ૧૧૦ સા�ખયોમાં સસંારની અસારતા,
ભ��ત અને સા�રતાની આવ�યકતા, ઇ�ર�િતિન�ઠા, કમ�કાડંની �યથ�તા, ��ુની મહ�ા �વા િવષયો�ુ ં�ાગટ� કર� છે.

‘‘ચ�ં નહ�, �રૂજ નહ�, �દવસ નહ�, નહ� રાત,

�પર�ખભી નહ�, નહ� વરણ �ુલ�ત
નહ� તીરથ, �ત નહ�, વહા ંન વેદ િવચાર

નહ� દ�વ, નહ� દ�વતા, નહ� ષટકમ� િવચાર ’’

સતં મેકણની લોકસેવા, આદશ� �વન અને ઉ�ચ િવચારવાણીને લીધે લોકોએ તેમને ક�છના કબીર� ુ ં�બ�દ આ��ુ ંછે.[13] �યાર�
બી� બા�ુ, ક�ટલાક દંભી સા�ઓુ ���ાનની બનાવટ� વાતો કર� લોકોને ઠગે છે. તેમ� ુ ંમાનખડં�્ કરવા ખતેસી ખાટં� ક�છ�માં
‘ખતેા બાવતી’ ગાઇ છે.

‘‘ �ાન� �ણુાઇ ગાલ, ખસ�એ પરાયો માલ,

પારખો ન ર�હો અજ �ણુ અવ�ણુજો;
ચએ ���ાન પણ �વુે િપઢં �� ઢગ,

ખતેો ખાટં ચએ ત�ક� માર જોડો �નુજો. ’’

�ાનની બનાવટ� વાતો કર� ઢગાઇથી જ પરાયો માલ ખસી લે છે અને આ� �યાર�  �ણુીજન અને �ુ�ન બધાને એવાઓ એક
લાકડ�એ હાકં� પોતાની સરસાઇ દ�ખાડ� છે �યાર� ખતેો ખાટં કહ� છે ક� એવા મહા ઠગોના માથામા ંખાસ�ુ ંજ ફટકારો.

‘‘ લસો સસો સાર� અચ ેમખી �ય માને મથે- ’’

એવા જરાક કયા ંપોલ સાર� ક� મધ�ડૂા ઉપર માખી આવે તેમ �સૂી આવે છે અને ---

ખાઇ ખાઇ �ણુા એડા મ� � ગડોડ� �ડા
પસમ �ડસો ત મખ િ�ક� િવન� �ગતા.ં
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એવા પેટ ભરા સા�ઓુ ખાઇ-ખાઇ મ�ના ગધેડા �વા ધ�ગા અને ધોળા થાય છે. અને �ગ ઉપરથી માખંી પણ સરક� �ય એ�ું
તેને �વુા�ં બનાવે છે. �ુસા�ઓુને ખાટં� લોકવાણીમા ંઠ�કાઠ�ક કડવા આબખા ફટકાયા� છે.[14]

જયાર�  ભ�ચમાં સવંત  ૧૭૮૩ માધ�દુ� �નૂમના જ�મેલ રિવ  સાહ�બને  પણ પ�રવારની ભ��તમયી પરંપરા �ા�ત  થઇ હતી.
તેમની િવશાળ િશ�ય પરંપરાના મોટા ભાગના િશ�ય� ક�છ - કા�ઠયાવાડમાં મળે છે. રાપર (ક�છ)ની ગાદ� તેમ� ુ ં��ુય ક���
રહ�લ છે. તેમના �યાપક કમ��ે�માં ક�છ�ુ ં�થાન મહ�વ�ુ ંછે. રિવ સાહ�બે વારાહ�ના સતં ભાણ સાહ�બ પાસે દ��ા �હણ કર�
હતી. રિવ સાહ�બની વાણીમા ંમનસયંમ, ��સાધના, ��ુમહા��ય �વા િવષયો અઢ� હ�ર સાખીયોમા ં�ય�ત થયો છે.

‘ બોધ િશરોમણી’, મનસયંમ, સાખી સા�હ�ય, ભજન �ધુાસાર િસ��,ુ - �વા �થંોમા ંવૈરા�ય બોધ, મ�તી ફ�ડપન, �ેમમય
ભ��ત અને આ�યા�� મક અ��ુિૂતઓ�ુ ંઅ�ભુવજ�ય �ચ�ણ જોવા મળે છે.[15] રિવ સાહ�બની વૈરા�ય અને બોધ�દ વાણીના
�ભાવથી દ��ા �હણ કર� તેમની ઉપાસના પ�ધિતમાં િવનય, દ��ય અને �ેમલ��ય ભ��ત ��ુય છે. સૌરા�� અને ક�છના
જન�વન  સાથે  તેમના  સામા�જક  કાય�  સકંળાયેલા  છે.  �ત-પાતના  બધંનો  તોડ�ને  દ�ન-�ુ�ખયાની  સેવા,  �વા�ય  અને
સમજો��ખુ ભાવ રાખી સૌને આન�ંદત અને પ�ર��ૃત કરવાનો ઉ�ે�ય મોરાર સાહ�બનો �વન મ�ં હતો. ભ��ત, �ાન-વૈરા�યના
સમ�વયને �ગટ કરતી તેમની વાણી એક ��ુતભોગી આ�માની સહજ અ�ભ�ય��ત સાથે ��ુ મહા��ય �ગટ કર� છે :-

‘સત ��ુ �બન સાધન ન�હ િસ�� ધ,

સ� ્��ુ �બન નહ� નવે િન��ધ.

સત ��ુ �બન ભ��ત ન�હ� ��ુ�ત,

સ� ્��ુ �બન વ�� ુન�હ� �ય��ત.[16]

�ૃ�ણભ�ત  હોવા  છતાં �ળુ  ચારણ  ��ૃિતના  દ�વીદાસની  આ�થામાં જગદ�બામાં સહજ  ર�તે  ����ટત  થઇ  છે.  ��ુ  મ�હમા,
રામનામ�ુ ંમહ�વ, સસંારની અસારતા, માનવદ�હની �ુબ�લતા, પચંિવકારોની �ુ� હતા, માયાનો �ુભ�ધ �ભાવ અને �તે ��ુ
શરણાગિત �વા િવષયો તેમની વાણીમાં હોવા છતાં નામ �મરણ અને ��ુ મ�હમા પર િવશેષ ભાર �કૂયો છે. �ળૂ વાત તો
પોતાને ઓળખવાની છે, અને મનની શાિંત ��ુય લ�ય છે. બાક� તો ચરણ �ક� �યા ંકાશી !
તેઓ કહ� છે. :-

‘જબ લગ આ�મ ત�વ ન ચીના, તબ લગ સાધન �ૂઠ જહાના શાિંત ન આઇ હ� મન ભાઇ ! �નો �ૂઠા જોગ કમાના’

આ ર�તે ભારતીય ચતેનાની કરોડર��ુ સતંોની વાણી છે. આ સતંોની વાીણીએ ક�છથી કટક અને કા�મીરથી ક�યા�ુમાર� �ધુી
ભાવા�મક એકતા �થાિપત કર�લ છે. �હમા�છા�દત પહાડ�ઓમા ંઆવેલ ક�દારનાથ અને બ�ીનાથની ભ��તગગંા દ��ણમા ંરામે�ર
�ધુી �વા�હત થઇ છે. તો �ૃ�ણલીલાની બા�ંરુ� �જુરાતના નરિસ�હ મહ�તા અને રાજ�થાનની મીરાથી લઇને મગધના િવધાપિત
અને બગંાળના મહા��ુ ચૈત�ય ના �દય �પશ� પદોના �હ�ડોળે �લે છે. આ સમ� �ચ�માં ક�છ�િૂમ, �ાચીન કાળથી અનેક
સતંો, મહા�માઓ, પીર-ફક�રો અને ભ�ત જનોને પોતાની ગોદમા ંઉછર�ને તેમની અ�તૃવાણી�ુ ંઆચમન સૌને કરાવતી રહ� છે.

ક�છના સતંોએ હાથ ઉચકતા અને આભ ઉચકાઇ ગ�ુ ં![17]

સંદભ� ::
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ક�છ.

2. 

ક�છ�ુ ંસ�ં�ૃિત દશ�ન. લ.ેરામિસ�હ� રાઠોડ (સ�ટ�-૧૯૯૦)3. 

ર૭’મી રાજય �વુા �િતભા શોધ �પધા�, �જૂ-ક�છ, માચ�-એિ�લ/૧૯૯૫, ‘‘�મર�ણકા’’ ‘ક�છના સતંો’ - �ા.કમલ મહ�તા.4. 

- એજન -5. 

‘‘ક�છના સતંો અને કિવઓ’’ ભા.૧. �ુલરેાય કારાણી (�વેશક)6. 
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