એકસ ૂત્રમ ાં બ ધ
ાં ત ાં ૫ર્વ એટલે હોળી
પ્રત્યેક દે શન પોત ન સ મ જીક..ધ ર્મિક અને ર ર્્િય
િય ૫ર્વ હોય છે .કોઇ૫
કોઇ૫ણ દે શન ૫ર્વ તે દે શની
સાંસ્કર્ૃ ત..એકત ..ભ ઇચ રો..૫
રો..૫રાં ૫ર અને આપસી ભેદભ ર્ દૂ ર કરી એકસ ૂત્રમ ાં ૫રોર્ર્ ન ાં પ્રર્તક
હોય છે . સ મ જીક અથર્ ધ ર્મિક તહેર્ રોન ાં પોત ન ાં અલગ મહત્ર્ તથ સ્થ ન હોય છે .આ તહેર્ ર
મ નર્ીની ધ ર્મિક ર્ર્ચ રધ ર ઓને પ ૃ્ટ કરે છે ..સ થે સ થે સમ નન તમ મ ર્ગગોમમ ાં પ રસ્પરીક
પ્રેમ..એકત ..ર્ગે રે સ્થ ર્પત કરે છે .
પ્રત્યેક પર્વનો સબાંધ ભ ૂતક ળની કોઇ મહત્ર્પ ૂણવ ઘટન અથર્ ઘટન ઓ સ થે નોડ યેલ
હોય છે .આ તહેર્ ર ભ ૂતક ળની ઘટન ઓ પ્રત્યે નર્ચેતન

નગ ર્ીને ઉલ્લ સ..ઉમાંગ ભરીને

ગૌરર્શ ળી ભ ૂતક ળને પનઃજીર્ર્ત કરે છે અને અમોને અમ રી મહ ન ગૌરર્શ ળી સાંસ્કૃર્તથી નોડી
ર ખે છે .
હોળીએ યૌર્ન..મસ્તી..ઉમાંગ અને અંદરોઅંદરન

ભેદભ ર્(દશ્મની) ભલીને એકસ ૂત્રમ ાં

બધ
ાં ર્ ન ાં ૫ર્વ છે .પ્ર ચીનક ળથી હોળીને એક લોક૫
લોક૫ર્વન રૂ૫
રૂ૫મ ાં મન ર્ર્ મ ાં આર્ે છે .હોળીન ાં ૫ર્વ
ભ રતીથ સાંસ્કૃર્ત અને પ્રકૃર્ત બાંન્ને સ થે નોડ યેલ ાં છે .
હોળીન ૫ર્વ સબાંર્ધત પૌર ણણક કથ ૫ણ ખબ ન પ્રર્સદ્ધ છે .ર જા હહરણ્યકશ્યપ અને તેમની
૫ત્ની કય ધ ૂથી ભગર્દ રત્ન પ્રહ્લ દનો
૫ને ચ ર પ ૂત્ર હત તેમ ાં પ્રહ્લ દ
દનો નન્મ થયો હતો.હહરણ્યકશ્ય
હતો.હહરણ્યકશ્ય૫
સૌથી હત એટલે તેમન પ્રત્યે ર્પત ને ર્ર્શેષ સ્નેહ હતો.ર્પત
હતો.ર્પત કટ્ટર ન સ્સ્તક તો પ ૂત્ર પ્રહ્લ દ કટ્ટર
આસ્સ્તક..ઇશ્વર ભક્ત હત .હહરણ્યકશ્યપ ર ક્ષસ હતો તેને તમ મ નગ્ય એ હહરણ્ય એટલે સોન ાં ન
દે ખ ત ાં હત.ાં તેને ત્રણ ન ર્સ્ત દે ખ તી હતીઃ પૈસો..સ્ત્રી અને દ ર.તે
.તે જીર્નમ ાં ભોગને ન સર્વસ્ર્
સમનતો હતો.તેન મ ાં ખ ર્ો..પીર્ો અને મોન કરો એર્ી મનોવ ૃર્િ હતી.તે પોત ને ન ઈશ્વર સમનતો
હતો અને પોત ન ર જ્યમ ાં તમ મ લોકો તેની ન ઈશ્વર સમજીને પ ૂજા કરે તેર્ો તેનો આદે શ
હતો.ક દર્મ ાં કમળ ખીલે તેમ આ ર ક્ષસને ત્ય ાં ર ત હદર્સ પ્રભન ાં ન મ સ્મરણ કરે તેર્ો પ ૂત્ર
નન્્યો હતો.ર્ર્ચ રોમ ાં નમીન આસમ નન ફરકન ક રણે ર્પત પ ૂત્ર ર્ચ્ચે એકત સ્થ ર્પત થઇ
શકી નહીં.
હહરણ્યકશ્યપ જેર્ ર ક્ષસન ઘેર પ્રહ્લ દ જેર્ ૫રમ ભક્તનો નન્મ કેમ થયો ?
એકર્ ર બ્રહ્મ જીન મ નસ પ ૂત્ર સનક હદક કે જેમની અર્સ્થ સદ ય પ ચ
ાં ર્ષવન બ ળક જેર્ી ન
રહે છે તેઓ ર્ૈકઠ લોકમ ાં ગય .તેઓ ભગર્ ન ર્ર્્ણ પ સે નર્ ઇચ્છત હત રપરાં ત નય અને
ર્ર્જ્ય ન મન દ્ર રપ ળોએ તેમને બ ળક સમજીને અંદર નર્ દીધ નહહરતેથી મહ ત્મ ઓને ગસ્સો
આર્ી જાય છે કે અમ ર મ ટે ભગર્ નન દ્ર ર ક્ય રે ય બાંધ ન હોય.ક્રોધન આર્ેશમ ાં સનક હદક

ઋર્ષઓએ શ્ર પ આપ્યો કેઃતમ ર લોકોની ધધિ ધ તમોગણથી અણભભ ૂત છે એટલે તમે બાંને અસર
બની નશો.દ્ર રપ ળો દઃખી થઇ ગય .ભગર્ નને ખબર પડી એટલે બહ ર આવ્ય .મહ ત્મ ઓને
સમજાવ્્ ાં કેઃદ્ર રપ ળોએ તમોને અટક વ્ય એ તેમની ભ ૂલ હતી પરાં ત તમોએ એમને શ્ર ૫ આપ્યો
એ બર બર નથી ક્ું કેમ કે તેઓ તેમની ફરન બજાર્ત હત ! ગમે તેમ ૫ણ તે ચોકીદ ર છે ર
કાં ઇક ફેરફ ર કરો.સાંતોએ કહ્ાં કેઃ તેમને અસર તો થવ ાં ન ૫ડશેરપરાં ત અમે એક ફેરફ ર કરીએ છીએ
કે તે અસર બન્ય ૫છી તમ રી સ થે ભસ્ક્તભ ર્ ર ખશે તો તેમને સ ત નન્મો પછી મસ્ક્ત મળશે
અને તમ રી સ થે ર્ેર બ ધ
ાં શે તો ત્રણ નન્મો
નન્મો પછી પનઃ તેમને આ સ્થ નની પ્ર ર્પ્ત થશે.આટલ ાં
કહીને મહ ત્મ ઓ નત રહ્ય .આ દ્ર રપ ળોએ ર્નણવય કયગોમ કેઃ ભગર્ નન ાં ભનન કરીએ તો સ ત
નન્મો પછી મસ્ક્ત મળશેરતેન કરત ાં ત્રણ નન્મો ૫છી મસ્ક્ત મળે તેવ ાં કરીએ.
ઋર્ષન શ્ર ૫ર્શ તે બાંને દ્ર રપ ળો હદર્તન ગભવથી હહરણ્યકશ્યપ
હહરણ્યકશ્યપ અને હહરણ ક્ષન રૂ૫
રૂ૫મ ાં
ઉત૫ન્ન થય .હહરણ ક્ષને ભગર્ ન ર્ર્્ણએ ર્ર હ અર્ત ર ધ રણ કરીને મ યગોમ.ભ ઇન ર્ધથી
સાંતપ્ત હહરણ્યકશ્યપએ દત ત્યો અને દ નર્ોને દે ર્ો ઉ૫
ઉ૫ર અત્ય ચ ર કરર્ મ ટે આજ્ઞ આપી પોતે
મહેન્દ્ર ચલ પર્વત ઉ૫
ઉ૫ર તપ કરર્ મ ટે ચ લ્યો ગયો.તેન હૃદયમ ાં ર્ેરની આગ ધધક રહી
હતીરએટલે તે ભગર્ ન ર્ર્્ણ સ મે બદલો લેર્ મ ટે ઘોર ત૫
ત૫સ્ય મ ાં નોડ ઇ ગયો. આ બ
હહરણ્યકશ્યપને ત૫
ત૫સ્ય મ ાં લીન નોઇને ઇન્દ્રે દત ત્યો ૫ર ચઢ ઇ કરી દીધી.દત ત્યગણ અન થ હોર્ ન
ક રણે ભ ગીને રસ તલમ ાં ચ લ્ય ગય .ઇન્દ્રએ
દ્રએ ર નમહેલમ ાં પ્રર્ેશ કરીને ર નર ણી કય ધ ૂને બાંદી
બન ર્ી દીધ રાં તે સમયે તે ગભવર્તી હત .ાં ઇન્દ્ર જ્ય રે તેમને અમર ર્તી તરફ લઇ નઇ રહ્ય હત
ત્ય રે તેમની મલ ક ત દે ર્ર્ષિ ન રદજી સ થે થ ય છે .ન રદજીએ ઇન્દ્રને કહ્ાં કેઃ ઇન્દ્ર ! આ કય ધ ૂને
ક્ય ાં લઇ જાય છે ? ઇન્દ્રએ કહ્ાં કેઃ દે ર્ર્ષિ ! તેન ગભવમ ાં હહરણ્યકશ્યપ
હહરણ્યકશ્યપનો અંશ છે તેથી તેને મ રીને
૫છી કય ધ ૂને છોડી દઇશ. આ સ ભ
ાં ળીને ન રદજીએ કહ્ાં કેઃ

દે ર્ર ન ! કય ધ ૂન ગભવમ ાં મહ ન

ભગર્દ ભક્ત છે જેને મ રર્ો ત રી શસ્ક્તની બહ ર છે રએટલે ત ાં ૂ તેમને છોડી દે . ન રદજીની ર્ ત
મ નીને ઇન્દ્રએ કય ધ ૂને ન રદજી પ સે ન છોડીને અમર ર્તી ચ લ્ય ગય .ન રદજી કય ધ ૂને
પોત ન આશ્રમમ ાં લઇ ગય અને કય ધ ૂને કહ્ાં કેઃ બેટી ! જ્ય સ
ાં ધી તમ ર પર્ત ત૫
ત૫સ્ય કરીને
૫રત ન આર્ે ત્ય સ
ાં ધી આ૫
આ૫ સખપ ૂર્વક મ ર આશ્રમમ ાં રહો.અર્ રનર્ ર ન રદજી ગભવસ્થ
બ ળકને લક્ષ્ય બન ર્ીને કય ધ ૂને તત્ર્જ્ઞ નનો ઉ૫
ઉ૫દે શ આ૫
આ૫ત હત . આ ન બ ળક નન્મ બ દ
પરમ ભ ગર્ત પ્રહ્લ દ થય . ત્ય ન
ાં
સાંસ્ક રોની અસર પ્રહ્લ દ ઉ૫
ઉ૫ર પડી હતી.ન રદજીન મખેથી
દત ર્ી ર્ર્ચ રો સ ભ
ાં ળી પ્રહ્લ દ નડર્ દી ર ક્ષસનો પ ૂત્ર હોર્ છત ાં ૫ણ ગભવર્ સમ ાં દત ર્ી ર્ર્ચ રો
સભ
ાં ળ્ય હોર્ થી તે દત ર્ી ર્ર્ચ રનો મહ ન..તેનસ્ર્ી પ્રભ ભક્ત થયો.

હહરણ્યકશ્યપએ પોત
પોત ન ગરૂપ ૂત્ર ષણ અને અમકવ ને બોલ વ્ય અને પ્રહ્લ દને ર્શક્ષણ આ૫
આ૫ર્ મ ટે
તેમને હર્ લે કરી દીધ .પ્રહ્લ દ ગરૂગૃહમ ાં ર્શક્ષણ મેળર્ર્ લ ગ્ય .કશ ગ્ર ધધિ ધ હોર્ ન ક રણે તે
ગરૂ પ્રદિ ર્શક્ષણ
ર્શક્ષણ તરાં ત ન ગ્રહણ કરી લેત હત .સ
.સ થે સ થે તેમની ગરૂ ભસ્ક્ત ૫ણ ર્ધર્
લ ગી.પ્રહ્લ દ અસર બ ળકોને ૫ણ ભગર્દ ભસ્ક્તન ાં ર્શક્ષણ આ૫
આ૫ત હત .આ
.આ બધી ર્ તોની જાણ
જ્ય રે હહરણ્યકશ્યપને થઇ તો એકહદર્સ હહરણ્યકશ્યપએ ઘણ ન પ્રેમથી પ્રહ્લ દને પોત ન ખોળ મ ાં
બેસ ડીને કહ્ાં કેઃ બેટ ! અત્ય ર સધીમ ાં ભણેલી સ ર મ ાં સ રી ર્ ત સાંભળ ર્.
હહરણ્યકશ્ય૫
હહરણ્યકશ્ય૫એ પ્રહ્લ દને સમજાર્ર્
સમજાર્ર્ ન અનેક પ્રય સો કય વ પરાં ત પ્રભન મમ ાં મસ્ત પ્રહ્લ દન
ર્ર્ચ રો બદલર્ મ ાં તે ર્ન્ફળ
ફળ રહ્ય .ત્
.ત્ય રબ દ તેને પ્રહ્લ દને મ રી ન ખર્ આજ્ઞ આપી.અસ
આપી.અસરોએ
પ્રહ્લ દને મ રી ન ખર્ મ ટે ર્ર્ણભન્ન અસ્ત્રોનો
ત્રોનો પ્રયોગ કયગોમરપરાં ત તે તમ મ ર્ન્ફળ
ફળ ગય રત્ય રબ દ
પ્રહ્લ દને હ થીઓની નીચે કચડી ન ખર્ પ્રય સ કયગોમરર્ર્ષધર સપગોમ કરડ વ્ય રપરોહહતોથી કૃત્ય
ર ક્ષસી ઉત્પન્
પન્ન કર ર્ડ ર્ી ૫હ ડોની ટોચ ઉ૫
ઉ૫રથી નીચે નખ વ્ય રશ્બ સ ૂર પ સે અનેક મ ય ન
પ્રયોગો કર ર્ડ વ્ય રઅંધ રી કોટડીમ ાં પરી દીધ રઝેર ર્પર્ડ વ્્રાં ભોનન બાંધ કર ર્ી દીધરાં બહફિલી
નગ્ય એરદહકતી
એરદહકતી આગ અને સમદ્રમ ાં ફેક વ્ય ર આંધીમ ાં છોડી મક્ય તથ ૫ર્વત નીચે દબ ર્ી
દે ર્ મ ાં આવ્ય રપરાં ત તમ મ ઉપ યો કરર્ છત ાં પ્રહ્લ દનો ર્ ળ ર્ ક
ાં ો ન થયો.પ્રત્યેક ર્ખતે તે
બચી ગય રત્ય રે હહરણ્યકશ્યપે પ્રહ્લ દને અસ્ગ્નમ ાં જીર્તો બ ળી મકર્ ની નર્ી યોનન બન ર્ી.
હહરણ્યકશ્ય૫
હહરણ્યકશ્ય૫ની હોલીક ન મની એક બહેન હતી.હોલીક ને અસ્ગ્નદે ર્ન ાં ર્રદ ન હત ાં કેઃ નો
તે સદવ ૃર્િન મન્યોને
યોને કનડશે નહીં તો અસ્ગ્ન તેને બ ળશે નહીં.આ મ ટે અસ્ગ્નદે ર્ે ર્રદ નન
રૂ૫
ાં ડી આપી હતી કે જે ઓઢર્ થી અસ્ગ્નથી રક્ષણ થ ય.
રૂ૫મ ાં હદવ્ય ચદ
હહરણ્યકશ્યપે પ્રહ્લ દને જીર્તો બ ળી મ રી ન ખર્ લ કડ નો ઢગલો કરી તેમ ાં હોલીક ન
ખોળ મ ાં પ્રહ્લ દને બેસ ડર્ નો આદે શ કયગોમ.પ્રહલ દે ર્પત ની આજ્ઞ ન ાં પ લન ક્ું અને ભગર્ ન
ર્ર્્ણને પોત નો જીર્ બચ ર્ર્ મ ટે પ્ર થવન કરી. અંતે જ્ય રે અસ્ગ્ન પ્રગટ ર્ર્ મ ાં આવ્યો ત્ય રે
૫ર્નદે ર્ની કૃપ થી પેલી ઓઢણી હોણલક ન ાં મસ્તક પરથી ઉડી અને પ્રહલ દને ર્ર્િંટળ ઇ ગઇ.
ગઇ.
ઇશ્વરની લીલ થી હોણલક અસ્ગ્નમ ાં બળીને ભસ્મ થઇ ગઈ અને પ્રહલ દનો
ાં ો ન થયો.
દનો ર્ ળ ૫ણ ર્ ક
આમ હોણલક ન ાં દહન થ્ ાં તે ઘટન હોળી ઉત્સર્ન ાં ક રણ બની.
કોઇને નન્મ આપી કોઇ વ્યસ્ક્તને મોટો કરર્ ની હહિંમત મ -બ ૫મ ાં હોતી નથી.પ્રભની શસ્ક્ત
ર્ર્ન કોઇન
કોઇન મ ાં નન્મ આપર્ ની શસ્ક્ત હોતી નથી અને નન્મેલ ને બચ ર્ર્ ની શસ્ક્ત ૫ણ હોતી
નથી. પ્રભ શસ્ક્ત ન આપર્િમ થ
ાં ી બચ ર્ે છે .
આ કથ અનસ ર આજે ૫ણ હોણલક દહન મન ર્ર્ મ ાં આર્ે છે .હર્ે આ૫
આ૫ણને શાંક થ ય કેઃ
જે હોણલક એ પ્રહલ દ જેર્ હહરભક્તને મ રી ન ખર્ નો પ્રય સ કયગોમ..તે હોણલક ન ાં હજારો ર્ષગોમથી

લોકો પ ૂનન શ મ ટે કરે છે ? હોણલક પ ૂનનની પ છળન ાં ક રણ

દાં છે .જે હદર્સે હોણલક પ્રહ્લ દને

ખોળ મ ાં બેસ ડીને અસ્ગ્નમ ાં બેસર્ ની હતી તે હદર્સે નગરન બધ ન લોકોએ ઘેર ઘેર અસ્ગ્ન
પ્રગટ ર્ીને પ્રહ્લ દન રક્ષણ મ ટે પ્ર થવન કરી હતી.અસ્ગ્નદે ર્ે લોકોની અંતઃકરણની
અંતઃકરણની પ્ર થવન સ્ર્ીક રી
અને પ્રહ્લ દ બચી ગયો.ક ળક્રમે પ્રહ્લ દને બચ ર્ર્ મ ટે ની પ્ર થવન રૂપે ઘરઘરની અસ્ગ્નપ ૂજાએ
સ મહહક અસ્ગ્નપ ૂજાન ાં રૂ૫
રૂ૫ લીધ ાં છે .
આમ...હોળીની પ ૂજા એટલે અસ્ગ્નદે ર્ન ાં પ ૂનન..ખર બ વ ૃર્િન ન શ મ ટે તથ સ રી વ ૃર્િન
રક્ષણ મ ટે લોકોન હ્રદયમ ાં રહે
ાં ી બચી નર્ થી
રહેલી શભ ભ ર્ન ન ાં પ્રર્તક છે .પ્રહ્લ દન અસ્ગ્નમ થ
તથ કપટી હોણલક બળી નર્ થી ખશ થયેલ લોકોએ ઉત્સર્ મન વ્યો..એકબીજા ઉ૫
ઉ૫ર રાં ગ અને
ગલ લ ઉડ ડયો.આ નોઇ બીજા હદર્સે આસરીવ ૃર્િન લોકોએ ધ ૂળ..ક દર્..ઉડ ડયો તેથી હોળીન
બીજા હદર્સને ધ ૂળે ટી કહેર્ ઇ.હોળીમ ાં ફક્ત કચરો કે ક મ ર્ર્ન ની ચીનોનો ન હોમ નથી કરર્ નો
પરાં ત આ૫
આ૫ણ જીર્નમ ાં આ૫
આ૫ણને હેર ન કરત ખર બ ર્ર્ચ રો..મનન મેલન ાં ૫ણ હર્ન કરર્ ન ાં છે .
આ ન હદર્સે યોગેશ્વર ભગર્ ન શ્રી કૃ્ણજીએ
ણજીએ પ ૂતન ન મની ર ક્ષસીનો ર્ધ કયગોમ હતો..
ૂ ો આ ૫ર્વને ખેતી સ થે નોડે છે .હોળીનો અથવ છે ઃ હોલ (હોર ) એટલે કેઃ ક ચ ાં અન ન.
ખેડત
પ્ર ચીનક ળમ ાં એક સ મહીક યજ્ઞ કરર્ મ ાં આર્તો.આ યજ્ઞમ ાં પ્રસ દન રૂ૫
રૂ૫મ ાં હોલે (ક ચ ાં અન ન)
ર્હેંચર્ મ ાં આર્ત ાં નથી.આ
નથી.આ યજ્ઞન ાં આધર્નકરૂ૫
ર્નકરૂ૫ હોળી ૫ર્વ મન ર્ર્ મ ાં આર્ે છે .ર્ર્દે શોમ ાં ૫ણ
હોળીન ાં ૫ર્વ ઉનર્ર્ મ ાં આર્ે છે .બમ વ મ ાં હોળીન પર્વને હટગલ ન મથી મન ર્ર્ મ ાં આર્ે છે .
થ ઇલેન્ડ આ પર્વ સ વગ્ક ન કહેર્ મ ાં આર્ે છે .આ ૫ર્ે સગાંર્ધત નળનો ઉ૫
ઉ૫યોગ કરર્ મ ાં આર્ે છે
તથ એકબીજા ઉ૫
ઉ૫ર અિરનો છાં ટક ર્ કરર્ મ ાં આર્ે છે .ચીનમ ાં આ ૫ર્વને રર્ેગે ન મથી ઉનર્ ય
છે .ર્તબેટમ ાં આ ૫ર્વન હદર્સે અસ્ગ્ન પ્રગટ ર્ીને તેની ૫રીક્રમ કરર્ મ ાં આર્ે છે .ફ્ર ન્સમ ાં આ
તહેર્ રને હડિંબોો-હડિંબો ન મથી ઉનર્ર્ મ ાં આર્ે છે .પ્ર ણચન ્ ૂન નમ
નમ ાં હોળીન ૫ર્વને મળતો મેયો
ન મનો તહેર્ ર ઉનર્ર્ મ ાં આર્ે છે .આ ૫ર્વન હદર્સે ડ યન ર્સિંયલ ન મન દે ર્ત ની પ ૂજા થ ય
છે તથ અસ્ગ્ન પ્રગટ ર્ી તેની આસપ સ ન ચે છે .
હોળીન હદર્સે ઘેર ઘેર ફરી લ કડ ાં ભેગ ાં કરી અસ્ગ્ન પ્રગટ ર્ી પ ૂજા અચવન કરર્ મ ાં આર્ે
છે તથ ઢોલ..નગ ર તથ ન ચ ગ ન કરર્ મ ાં આર્ે છે .હોળીન બીજા હદર્સને ધ ૂળે ટીન ન મથી
ઉનર્ર્ મ ાં આર્ે

છે .સર્ રથી

ન બ ળકો..્ર્ નો..વ ૃદ્ધો..્ર્ક..્ર્તીઓ ટોળકીઓ બન ર્ી

એકબીજાન ઘેર નઇ અણબલીન પ ણીથી રાં ગે છે .
અણબલ-ગલ લ..રાં ગ રાં ગ
ગીન
હોળીન
હોળીન ૫ર્વમ ાં ઉંમર..અમીરી..ગરીબીને કોઇ સ્થ ન નથી.તમ મ ર્ગગોમન તથ તમ મ
ઉંમરન
ઉંમરન

નરાં ે છે અને ભેદભ ર્ ર્મટ ર્ર્ નો સાંકલ્પ કરે છે .
નર-ન રી એકબીજા ઉ૫
ઉ૫ર રાં ગ છ ટ

ગ મડ ઓમ ાં પરૂષો મહીલ ઓ ઉ૫
ાં ે છે ત્ય રે મહહલ ઓ હ થમ ાં લ કડી લઇ પરૂષોની
ઉ૫ર રાં ગ છ ટ

ર્પટ ઇ કરે છે .કેટલ ક લોકો આ પ ર્ન
ર્ન અને મસ્તીભય વ તહેર્ રન હદર્સે શર બ પીર્ે છે તથ
નબરનસ્તીથી એકબીજાને રાં ગર્ નો પ્રય સ કરે છે તથ ક દર્ ઉછ ળે છે અને આમ અશ્લીલત કે
અમ નર્ીય વ્યર્હ રન ાં પ્રદશવન કરવ ાં નોઇએ નહીં પરાં ત હળીમળીને આ પર્વને પર્વની
ની ભ ર્ન થી
મન ર્વ ાં નોઇએ.
ર્ સ્તર્મ ાં હોળી મસ્તી..ઉમાંગ અને દશ્મની ભ ૂલીને એકબીજાને ભેટર્ નો પ ર્ન તહેર્ ર
છે .અલગ અલગ ર્ર્ચ રો..ઘ ૃણ ..શત્રત અને આપસમ ન
ાં ો ભેદભ ર્ દૂ ર કરર્ નો પ્રયત્ન કરર્ો
નોઇએ ત્ય રે ન હોળી એકસ ૂત્ર બ ધ
ાં ર્ ન ાં ૫ર્વ કહેર્ શે....!!
સાંકલન : ર્ર્નોદભ ઈ.માંગળભ ઈ. મ છી. “ર્નરાં ક રી”

