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ખારા ંજળનો દરરયો ભરરયો મીઠા ંજળનો લોટો...’ 



કમિ પે્રમશકંર ભટ્ટ આજે ૧૦૩ િરે્ષ સતત સ્સ્મત િેરતા ભાિનગરના 
મહાલક્ષ્મી નગરમા ંિોકરના ટેકે સ્િસ્થ છે. િાતો કરે ત્યારે બાળસહજ હસે 
છે, પોતાના ંબાળકાવ્યો િાચેં છે અને ગાય છે. 
મેં અને તમે, લગભગ આપણે બધાએ, એક મામમિક કમિતા શીખી છે. એ 
કમિતા આપણા પાઠયપસુ્તકમા ંસળંગ પચાસ િર્ષો સધુી રહી! બહુ 
જાણીતી, સૌના હોઠે એ કમિતા. 
ત ુ ંનાનો હું મોટો, એિો ખ્યાલ જગતનો ખોટો. 
આ નાનો આ મોટો, એિો મરૂખ કરતા ગોટો. 
નાનો છોડે મહકેી ઊઠે, જેિો ગલુાબ ગોટો. 
ઊંચા ઊંચા તાડે તમને, જડશ ેએનો જોટો? 

ખારા ંજળનો દરરયો ભરરયો, મીઠા ંજળનો લોટો. 
તરસ્યાને તો દરરયાથીયે લોટો લાગે મોટો. 
મન નાનુ ંતે નાનો જેનુ ંમન મોટંુ તે મોટો. 
ત ુ ંનાનો હું મોટો એિો ખ્યાલ જગતનો ખોટો. 
આ કમિતા એિરગ્રીન લાગે છે, કારણ કે તેના કમિ પે્રમશકંર ભટ્ટ આજે 
૧૦૩ િરે્ષ સતત સ્સ્મત િેરતા ભાિનગરના મહાલક્ષ્મી નગરમા ંિોકરના 
ટેકે સ્િસ્થ છે. િાતો કરે ત્યારે બાળસહજ હસે છે, પોતાના ંબાળકાવ્યો િાચેં 
છે અને ગાય છે અને સો િર્ષોની પે્રરણાદાયી િાતો લાગણી સાથે કરે છે. 
પે્રમશકંર ભટ્ટ એવુ ંમિરલ વ્યસ્તતત્િ છે કે મશક્ષણ-કેળિણી અને સસં્કારની 
ટોચની માતબર સસં્થાઓમા ંતેઓ જીવ્યા છે. 
ઘરશાળા, મશશમુિહાર, દક્ષક્ષણામમૂતિ, ગજૂરાત મિદ્યાપીઠ, શામંતમનકેતન જેિી 
સસં્થાઓના ંમિરલ સસં્મરણોનો પટારો ભયો છે પે્રમશકંર ભટ્ટ પાસે. એ 
પ્રહ્લાદ પારેખ અને કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીના 'જજગરી મમત્ર. મત્રપટૂી સાથે જ 
ભણી દક્ષક્ષણામમૂતિમા,ં મિદ્યાપીઠમા ંઅને શામંતમનકેતનમા.ં’ 



૧૯૧૦ના માચચની પદંરમી તારીખે ભાિનગરમા ંજન્મ. દાદા, મપતા અને 
કાકા પોલીસખાતામા ંફોજદાર. પગાર પચ્ચીસ રૂમપયા ને ઘોડો રાખિાના 
રૂમપયા પદંર! ભાિનગરની િસતી માત્ર પચ્ચીસથી ત્રીસ હજારની ત્યારે. 
મોટર નીકળે તો રસ્તે સૌ જોિા નીકળતા! એક દરજીએ મોટર રાખેલી. 
તેમા ંતળાજાથી ભાિનગરના ફેરા થતા. એક માણસ ચલાિતો ને બીજો 
ખાસ હોનચ િગાડિા માટે રહતેો. સડસડાટ દોડી જાય ને ભોંપુ ંિાગત ુ!ં જાય 
પે્રમશકંરભાઇ આ િાત કરે ત્યારે નાના ંછોકરા ંજેટલા ંરાજી રાજી થઇ જાય 
છે, આજેય! 
દાદા પોલીસ હતા તો પણ કમિતા લખતા! 'મખૂચના ચોિીસા’ અને 'સારા 
માણસની બોંતેરી’ એમણે લખેલ. મશશમુિહારની બધુસભામા ંઆિતા ને 
કમિતા રજૂ કરતા. બાળકાવ્યોમા ંજુદંુ જ પ્રદાન કરનાર પે્રમશકંર ભટ્ટને 
કમિતા દાદા તરફથી િારસામા ંમળી. પે્રમભાઇ પર નાનપણમા ંકુદરતી 
રૂઠી. બહને સાત િર્ષચની, ભાઇ પાચં િર્ષચના અને પે્રમભાઇ અઢી િરસના 
હતા ત્યારે માએ મિદાય લીધી. દાદાજી મા બની ગયા. પરૂી સભંાળ અને 
શે્રષ્ઠ ઉછેર. ઉત્તમ આશ્રમી શાળા કરતાયેં િધારે ઉચ્ચ પ્રકારનુ ંઘડતર 
થયુ.ં માની મિદાય િખતે મપતા તો જુિાન હતા. પત્નીની મિદાય થાય તો 
સ્મશાનમા ંબીજુ ંગોઠિાત ુ.ં રરિાજને રીમત જ એિી હતી. પણ મપતા હતેાળ 
અને પે્રમાળ. બીજીિાર ન જ પરણ્યા. જોકે મપતા ફરતા રહ.ે 
બોટાદ, કંુડલા જેિા ંસ્થળોએ િેકેશનમા ંમપતા ભેગા રહ્યાનુ ંપે્રમભાઇને 
સ્મરણ છે. પણ દાદા આયચસમાજજસ્ટ. ઘરકામ બધુ ંપોતે જ જાણે. બનેં 
ભાઇઓ ઘરમાથંી જ ઘણુ ંબધુ ંશીખ્યા. જાહરે નળ પર પાણી ભરિા 
જિાનુ ંઅને માથે બેડા ંમકૂી બનેં ભાઇઓએ ઘરે પાણી લાિિાનુ.ં.. પણ 
દાદાની સચૂના કે પાણી ઢોળાવુ ંન જોઇએ. લોટ ચાળિાનો. પણ મહત્ત્િ 
ચાળિાનુ ંનહીં,... નીચે ન ઢોળાય તેન ુ.ં લોટ ચાળતા ંપહલેા ંનીચે છાપુ ં



પાથરિાનુ ંઅને ચળાઇ જાય પછી એ છાપુ ંહળિેકથી ઉપાડી ડબામા ં
ખખેંરિાન ુ.ં.. ચલૂો એક દીિાસળીથી જ પેટાિિાનો... દાદાએ ચીિટ અને 
ચોક્કસાઇની કેળિણી આપી. દાદા કહતેા: 'આપણી જાતને સધુારિા 
આપણી ચોકસાઇ કામ લાગે.’ નાના ંકામ શે્રષ્ઠતાથી કરી શકે તે જ મોટા ં
કામ કરી શકે!! 
ચાર ધોરણ સધુી મપરછલ્લાની સ્કલૂમા.ં ગરામસયાના છોકરાને ત ુકંારે 
બોલાિાઇ જાય તો માર ખાિો પડતો! પે્રમભાઇને આ લાભ મળ્યો છે! 
માસ્તરના ઘરે તેના ંછોકરાિંને હીંચકાિિા જિાનો લહાિો લીધો છે 
એમણે... પે્રમશકંર ભટ્ટની એક બહુ મોટી ઓળખ એ કે તેઓ ગજુરાતના 
ખરા લોકસેિક અને મશશમુિહારના સ્થાપક માનભાઇ ભટ્ટના નાના ભાઇ. 
પે્રમશકંરભાઇ પણ જેટલી િાતો કરે તેમા ંધ્રિુ પસં્તત તો મોટાભાઇ 
માનભાઇ ભટ્ટ જ હોય. માનભાઇનો જબરો પ્રભાિ છે પે્રમભાઇના ંજીિન 
અને વ્યસ્તતત્િ પર... બનેં સનાતન હાઇસ્કલૂમા.ં માનભાઇને ભણવુ ંન 
ગમે, રખડવુ ંગમે જ ગમે. િાદે િાદે પે્રમભાઇ પણ રખડિાના શોખીન થઇ 
ગયા. 
મપતાએ પે્રમશકંરને દક્ષક્ષણામમૂતિમા ંદાખલ કયો અને પે્રમભાઇના જીિનમા ં
િળાકં આવ્યો! સજંોગ એિો થયો કે જે રદિસે પે્રમશકંર ત્યા ંદાખલ થયા 
તે જ રદિસે પ્રહ્લાદ પારેખ અને કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી પણ દક્ષક્ષણામમૂતિમા ં
પ્રિેશ્યા. પછી તો આ મત્રપટુીની દોસ્તી જામી. માધ્યમમક મશક્ષણ પરંુૂ કરી 
ત્રણેય સાથે જ ગજૂરાત મિદ્યાપીઠમા ંગયા-સ્નાતક થયા-જેલમા ંપણ સાથે 
ગયા-માર પણ સાથે ખાધો. 
સ્નાતક થઇ ત્રણેય શામંતમનકેતન સાથે જ ભણિા ગયા... પછી ત્રણેયના 
કાયચમાગો ફંટાયા... છતા ંદોસ્તી અપાર. શ્રીધરાણી િર્ષો પછી અહીં આવ્યા 
ત્યારે બનેં સાથે દક્ષક્ષણામમૂતિના ંપેશાબઘર જોિા ગયેલા. કારણ િર્ષો 



પહલેા ંશ્રીધરાણી અહીં સ્િચ્છતા ટુકડીના નેતા હતા ને પે્રમભાઇ ટુકડીના 
સભ્ય. બનેંએ સાથે મળી એ મતુરડીઓ સાફ કરેલી!’ 'મા કે બાપ અથિા 
બનેંની છત્રછાયા િગરના અમે ત્રણ સાથે દક્ષક્ષણામમૂતિમા ંનાનાભાઇ ભટ્ટની 
લાગણી અને બચુદાદાની હૂંફથી મોટા થયા. મારે મા નહીં, પ્રહ્લાદને મપતા 
નહીં ને કૃષ્ણલાલને તો બનેં નહીં! અમારા જેિા ઘણા માટે દક્ષક્ષણામમૂતિએ 
માતા-મપતાન ુ ંકામ કયુું.’ પે્રમશકંરભાઇ લાગણીિશ થઇ કહ ેછે. 
પાર િગરની પ્રવમૃત્તઓ. ન.પ્ર.બચુ-બચુદાદા પાસે ભણ્યા. મળૂશકંરભાઇ 
ભટ્ટ મિદ્યાપીઠમા ંતેમના સહાધ્યાયી. 'બચુદાદા જેિા મશક્ષક તો ભાગ્ય હોય 
તેને જ મળે. બેતાળીસ િર્ષચ મશક્ષક રહ્યા પણ એકેય રદિસ િગચમા ંમોડા 
ગયાનો દાખલો નહીં. બચુદાદા, મળૂશકંરભાઇ, નાનાભાઇ જેિા મશક્ષકોને 
તો નોબેલ પ્રાઇઝ મળવુ ંજોઇએ.’ કહનેાર પે્રમભાઇ ભણિામા ંઠોઠ. પણ 
પ્રવમૃત્ત એટલી બધી કે ભણિામા ંઠોઠ પણ સૌને હોમશયાર લાગે-ચપળ 
લાગે-કામગરો લાગે એટલે ખાત ુ ંસરભર! ૧૯૨૮મા ંબારડોલી સત્યાગ્રહ 
થયેલો. દક્ષક્ષણામમૂતિના ગક્ષણત મશક્ષક ગોપાલદાસ કુલકણીએ 
કહ્ુ:ં 'ચાલો, આિવુ ંછે બારડોલી?’ ચાર છોકરાઓ અને કુલકણી ઊપડયા 
બારડોલી. લાગી ગયા સત્યાગ્રહમા.ં જોકે, નાનાભાઇએ કીધ ુ ંતમે રજા નથી 
લીધી, એટલે કા ંપાછા આિો અને કા ંસસં્થા છોડી દો! એટલે ખાદીધારી 
કુલકણી સાથે પાછા આિી સસં્થા મશસ્તને અદકેરી કરી. 
... ત્યાથંી મિદ્યાપીઠ ગયા. ત્યા ંગમત ુ ંનહોત ુ,ં કારણ ત્યા ંનાનાભાઇ-
ક્ષગજુભાઇ-હરભાઇ ક્ા?ં મિદ્યાપીઠની પાછળના ગાડીના પાટે બેસી 
પે્રમશકંરભાઇએ ભાિનગર તરફ જતી ગાડીને કમિતા કહી સભંળાિી, જે 
પછીથી 'પીપ પીપ ગાડી’ના શીર્ષકથી ખબૂ પ્રચક્ષલત થઇ...! 
મિદ્યાપીઠ બધં થઇ એટલે બોરસદ જઇ ધરાસણા સત્યાગ્રહમા ંપે્રમભાઇ 
જોડાયા. રામપરુામા ંછાિણીનુ ંકામ સભંાળ્યુ.ં સાબરમતી જેલ, યરિડા 



જેલ,... એમ જેલ બદલતા ગયા. જેલમા ંપે્રમભાઇએ સૌને પ્રાથચના કરાિી. 
જેલરને િાધંો પડયો. પછૂ્ ુ:ં 'કૌન ગાના ગાતા હૈ?’ પે્રમભાઇ કહ:ે 'ગાના 
નહીં, મૈં પ્રાથચના કરાતા થા...’ બસ, એક મરહનો દંડાબેલીની સજા ફટકારી 
દીધી ૧૯૩૩મા ંશામંતમનકેતનમા ંઇન્ન્દરા ગાધંીને મકૂિા કમલા અને 
જિાહરલાલ નહરુે આિેલા.ં બનેં છાત્રાલયમા ંઆિેલા.ં નહરુેની ટોપી 
ઊંધી હતી, મસલાઇ આગળ દેખાતી હતી. 
પે્રમભાઇએ કહ્ુ:ં 'નહરુેજી, આપની ટોપી ઊંધી છે’, નહરુેજીએ હળિાશથી 
જિાબ આપતા ંટોપી સરખી કરી: 'દોસ્ત, ટોપી જ ઊંધી છે, મારંુ માથુ ંઊંધુ ં
નથી હોં...!’ ભાિનગરના રાજિીએ સ્કોલરમશપ મજૂંર કરી અને પે્રમશકંર 
જમચની ગયા. 'સસ્ત ુ ંહશ ેતેમા ંજઇશ,’ એ વુ ંનક્કી કરનાર પે્રમશકંરને 
રાજાએ બોલાિી કહ્ુ:ં 'સ્ટીમરમા ંસારા તલાસમા ંબેસીને જજો. ખાસ ડ્રેસ 
પહરેીને જજો. તમે અમારા સ્કોલર તરીકે જાિ છો.’ 
જમચની અને સ્સ્િટઝલેન્ડની સીમાએ બ્લેક ફોરેસ્ટમા ંઆિેલ ફ્રાઇબગુચ 
યમુનિમસિટીમા ંબાળકેળિણીનુ ંભણીને આવ્યા બાદ પદંર િર્ષચ ઘરશાળામા ં
જીવ્યા. ઘરશાળાના બાળમરંદર અને પ્રાથમમક શાળાના આચાયચ રહ્યા. 
કુટંુબ સધુારાિાદી. જ્ઞામતએ નાત બહાર પણ ગણ્યા. પે્રમશકંર મહાલક્ષ્મી 
મમલના કામદારો અંગેની મજૂરકલ્યાણ પ્રવમૃતમા ંજોડાયા. મજૂરિગચની બહુ 
ચાહના મેળિી... અને પછીથી માનભાઇની સસં્થા 'મશશમુિહાર’ની પ્રવમૃતઓ 
સેિાભાિે ઉપાડી છે. આજે ૧૦૩ િરે્ષ પે્રમભાઇ જાણે પરુિાર કરે છે કે: 'ત ુ ં
નાનો હું મોટો, એિો ખ્યાલ જગતનો ખોટો.’  ૧૫-૩-૨૦૧૩  

 



 
૨૦૧૩ માાં ગજુરાતના મખુ્ય માંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે તેમનુાં સન્દ્માન 

  



તેમની કવિતાઓ 

તુાં નાનો, હુાં મોટો – 

એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો ; 
આ નાનો, આ મોટો – 

એવો મરૂખ કરતા ગોટો. 
  

ખારા જળનો દરરયો ભરરયો, 
મીઠા જળનો લોટો ; 
તરસ્યાને તો દરરયાથીયે 
લોટો લાગે મોટો. 
 
નાના છોડે મહકેી ઊઠે 

કેવો ગલુાબગોટો ! 
ઊંચા ઊંચા ઝાડે તમને 
જડશે એનો જોટો ? 

                        મન નાનુાં તે નાનો,  
                        જેનુાં મન મોટુાં તે મોટો. 

*********************** 

સટ્ટાખોર એર્ વાણણયો  મ ુંબઈર્ાું રહતેો, 
દાડી દાડી હન ર્ાનને હાથ જોડી ર્હતેો; 
 

“અંતરયાર્ી બાપ, તર્ે જાણો ર્ારી પીડ, 

પાુંચસો જો અપાવો તો ભાુંગે ર્ારી ભીડ, 



 

પાુંચસો જો  અપાવો  તો  પાઠ પજૂા ર્ર ું, 
શનનવારે  પાઈ પાઈન ું  તેલ  લાવી ધર ું.” 

 

એર્ દાડો  હન ર્ાનને  એવી ચડી ચીડ, 

પથ્થરર્ાુંથી બેઠા થયા, નાખી ર્ોટી રીડ 

 

“પજૂારીનો ઓનશયાળો  ખાવા દે તો ખાઉં, 

રે્ર્ ર્રી ભ ૂુંડા,  હ ું તો તારી વહારે ધાઉં? 

 

પાુંચસોના બદલાર્ાું આપે પાઈપાઈન ું તેલ, 

પછૂડ ું દેખી મરૂખ, ર્ને ર્ાની લીધો બેલ? 

 

પાુંચસો  જો હોય તો ર્રાવ ું ન  હ ું હોજ? 

ભરાવીને તેલ,  પછી ધબૂર્ાું  ર્ાર ું રોજ!” 

 

-પ્રેર્શુંર્ર નરભેરાર્ ભટ્ટ  

 
 


