
બાબાને હાલો કૂો રોટલો              - િમના ી કરમરકર  

િશડ મા ભકત ૃદં િન ય ણ વખત એક ુ ં થ ુ.ં ૧) સવારની શીરામણી ના તા પછ  ૨) 

બપોર લડ થી આ યા પછ  અને ૩) સાં  પાચં વા યાના મુાર.... આમ બાબાની 

બેઠકના ણ દરબાર ભરાતા. મા ંવેદવેદાતં, બોધવાતા તથા અ ભુવોની ચચા થતી. 

બપોરનો આરતીનો સમય હતો. ૂર ૂરથી ભકતો બાબાને મળવા આ યા હતા. એમા ં

વળ  આ  ુ વાર હતો એટલે ણ ેમાનવ સાગર િશડ મા ં હલોળે ચઢયો હતો. સૌ કોઈના મનમા બાબાના દશન 

કરવાની, બાબા સાથ ેવાત કરવાની બળ િવષા હતી. તેવો જ દરકના મનમા ંઈષાનો ભાવ હતો ક બાબા 

મારા જ છે. એ મન ેજ જોશ,ે માર  જ વાત સાભંળશ.ે એવા અનેક મનોરથો લઈ સૌ કોઈ લાઈનમા ંઊભા હતા. સૌન ે

બાબાની એક અમી નજરથી શોટકટમા ંભવસાગર પાર કરવો હતો.  

આપણન ેઆટલી સરસ ુ િનયામા ંમાનવ તર ક અવતાર ને બાબાએ કટલી બધી ઉદારતા બતાવી છે છતા ં

જ મથી મરણ ધુી આપણ ેસતત એની પાસે માં યા જ કર એ છ એ અને જરા જરામા ંવાં ુ પડ ક વારંવાર એનો 

વાકં કાઢ ા કર એ છ એ. કદ  એના વણમાં યા આપલે ખુની કદર કર  નથી. બસ, સતત આ આપ, તે આપ... 

મા  ં વન સ ૃ ધ બનાવ બાક  તા  અને બી ુ ં ુ ં ણ ેએવી હલક  મનો િૃત આજકાલ સૌની જોવા મળે છે. 

 પોલીસ અને વયસંેવકો ભીડન ેકા મુા ંરાખવાની િમ યા કોિશશ કરતા હતા. એક બા ુ  ભજન, ક તન થતા 

હતા તો બી  બા ુ  ઢોલ, નગારા, ૃ ય સાથ ે નૂ બોલાતી હતી. સૌ કોઈ પોત પોતાની ર તે સાઈંની આરાધના 

કરવાના ય નો કરતા હતા. 

ઓમ સાઈં નમો નમ: ી સાઈં નમો નમ: 

જય જય સાઈં નમો નમ: સ ુ  સાઈં નમો નમ: 

 બાબા પણ પરમાનદંમા મ ત બની, ભકતોન ેદશન આપી થોડ  થોડ  વાર આકાશ તરફ જોતા હતા. વળ  

પાછા જનમેદની તરફ જોઈ ણ ેકોઈન ેશોધતા હોય તેમ આમતેમ જોતા હતા. એમના ચહરા ઉપર કોઈની રાહ 

જોતા હોય એવો ભાવ દખાતો હતો. આટલી જનમેદની વ ચ ેપણ બાબા િનરાકાર, િનલપ રહ  ઈ રની આરાધનામા ં

ત લીન હતા.  

 આ જન વાહમા ં આશર ૭૦ વષની આ વુાળા એક મા  ધ ા ૂ  ખાતા આમતેમ અટવાતા હતા. 

એમના મેલાઘલેા અન ેફાટલા કપડા ંએમના દા ર યની વાતો કહતા હતા. શર ર આ ુ ં ળૂથી ભર ુ ંહ ુ.ં પણ આ 

બધામા ંએ પોતાની બગલમા ંકપડાના ુકડામા ંબાધંેલી પોટલીને વની મ સાચવતા હતા.  

 શોરબકોર વ ચે ડોશીમા જોરજોરથી બોલતા હતા, “મારો હાલીડો સાઈં, ુ ં કયા ં ખોવાઈ ગયો? જો ુ ં

મતેમ કર  તન ેમળવા કટલે ૂરથી આવી .ં હવ ેતો જ દ  તાર  પાસે બોલાવ... આ ઘડપણ ેહવે કટલી કસોટ  

કરાવીશ. બ  ુથયા તારા રાજ-ઠાઠ... તારા િવના મારા મનની યથા કોણ સમ ... મને જ દ  તાર  પાસ ેબોલાવ...” 

 સાચા દલથી, ખર  લાગણીથી તમ ેકોઈન ેયાદ કરો ક બોલાવો તો ગમ ેતેટલા િવકટ સજંોગોમા ંપણ એ 

તમને મળશે તો આ તો જગતનો નાથ... એનાથી અ  ુકંઈ નથી. આ વાથ  ુ િનયાના લોકો તમને મદદ કર ક 

ના કર પણ બાબા હમંેશા તમાર  પડખે જ છે, તમારા ુ :ખદદ સાભંળ  સ થુી પહલા એ દોડશે. ના માટ એને કોઈ 

બધંન નડતા નથી. ફકત ધાથી એકવાર કુાર  તો ુઓ... 

થોડા યાન લગા.... થોડા યાન લગા... 

સાઈં દોડ ચલ ેઆયગ,ે ઝુ ેગલ ેસે લગાયગ.ે.. 



 આ ભીડમા ંબાબાના ભકત આ મારામ તખડ ં હતા. એમન ે વય ં રણા થઈ અને તેઓ ડોશીમાનો હાથ 

પકડ  એને બાબા પાસે લઈ ગયા. આ છે બાબા ુ ંનટેવક... વા ડોશીમા બાબાની સામે ારકામાઈમા આ યા ક 

બાબા પોતાના થાન ઉપરથી ઉઠ  દોડતા ડોશીમા પાસે પહ યા. ભકત અને ભગવાન ુ ંઅને  ંિમલન હ ુ.ં ડોશીમા 

તો બાબાને ભગવાન ના માનતા દ કરો જ સમજતા હતા. એટલે સહજ મા ભૃાવથી બબડવા લા યા.. “કયારની તન ે

બોલા ુ ં ,ં તાર  રાહ જો   ં તે તને સભંળા ુ ં નથી. બધાને મળવાનો તાર  પાસે સમય છે, બધાની વાતો 

સાભંળવાનો સમય છે, બસ મને મળવાનો જ સમય નથી..” આ બા ુ  બાબા મનમા ંને મનમા ંહસતા હતા. મા ુ ં

ેમાળ શૈ  પ ખો ભર  ભર ને માણતા હતા. 

 હવ ેમા ના મનનો ઉભરો નીકળ  ગયો. એ શાતં થઈ ગયા એટલે બાબાએ ઘરના સૌ કોઈના નામ લઈ 

ખબર તરબ છૂયા. પછ  લાડઘલેા થઈ મા ન ેક ુ.ં.. “મા,  ુમારા માટ ુ ંલાવી? તારા હાથ ુ ંખાધે બ  ુ દવસ 

થઈ ગયા.. બી  બધી વાત પછ ... હવ ેજ દ  ખાવા આપ નહ  તો ુ ંપાછો રસાઈ જઈશ.” બાબાની વાત સાભંળ  

મા  પોતાને જ દોષ દવા લા યા... “ ુ ંપણ કવી લુ ડ .ં.. તને ખીજવાવામા ંખવડાવવા ુ ંપણ લૂી ગઈ.” 

જ દ થી પોટલી ખોલી રોટલો અન ેપીઠ  ુ (કાદંો-બેસન અને મર ુ,ંમી ુ ં નાખંી બનાવાય) કાઢ  બાબાન ે કો ળયા 

ભરા યા. “દ કરા ર તે જરા ખૂ લાગી એટલે મ થો ુ ંખા  ુછે, તને ચાલી રહશે ને..” એક એક કો ળયો ભરાવતા 

ય અન ેગાતા ય.... 

જુ કાય દઉ સ ુ  મી ખાયા તર , મી ુબળ  બ ટન ના યાચી ણ ી હ ર, 

ઉ છ ટ લુા દણ ેહ  ગો ટના બર ,  ુજગ ાથ જુ દઉ કશી ર ભાકર , 

 કોઈપણ ભગવાન ભાવ ના ૂ યા છે, એને તમારા રાજ-રજવાડા, જરઝવરેાત, ગાડ -બગંલા નથી જોઈ  ુ

પણ તમારામા ં રહલી િન વાથતા, પરોપકારપ ુ,ં ભ ત, ધા-સ રૂ , એને તમાર  તરફ ખચી લાવે છે.  એ જ 

ભકત-ભગવાનની એક પતા છે. 


