
બાબાની પા ુ કા ....    - િમના ી કરમરકર  
સાઈંબાબાના િશડ  વસવાટ દર યાન અનેક ભકતો બાબાન ેપા ુ કા તથા અ ય 

ભેટસોગાદો આપતા હતા. બાબા એ આવલે ચીજવ ઓુ અ ય ભકતોમા ં

વહચી દતા. કહવાય છે ક બાબાએ પોતે કયારય પા ુ કા પહર  નહોતી. બાબા 

પાલખીમા ંપણ કદ  બેસતા નહ . બાબાના ભકત કાકાસાહબ દ ીત ેસ ુ ન ે

ચામડાની પા ુ કા કમ અપાય એમ િવચાર  લાકડાની ખડાઉ પા ુ કા અપણ 

કરલ.  બાબાના પશથી પાવન થઈ આશીવાદ સાથે એમને પાછ  મળ  

હતી  આ  પણ એમના પાલાના ઘર ભકતોના દશનાથ કુવામા ંઆવી છે.  

 હાલમા ં િશડ  સં થાન પાસ ેબાબાના પશથી પાવન થયેલ ણ પા ુ કાઓ છે. બાબાની મહાસમાધી પછ  

અનેક વ ઓુ તે સમય ે સાઈંભકતો પોતાના ઘર લઈ ગયા હતા. ને પાછ  લાવવા ી કાકાસાહબ દ ીત, 

નાનાસાહબ રાસણે તથા ી તખડ અનેક ય નો કર  િશડ  સં થાનમા ંજમા કરાવી હતી.  

 ૧૯૬૮ મા ં સાઈંબાબાની ૫૦ મી ુ યિતિથ િનિમ ે બાબાની પા ુ કા ુબંઈમા ં ઉ સવ િનિમ  ે લાવવામા ં

આવલે જયા ંઅનેક ભકતોએ પા ુ કાના દશન કર  ધ ય થયા હતા.  

 ૧૯૯૧ મા ંસાઈંબાબાની ૭૫ મી ુ યિતિથ િનિમ  ે િશવા  પાક ુબંઈ ખાત ેભ ય અ ખલ ભારતીય સાઈં 

સમંેલન ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે. જયા ંવાજતે ગાજતે બાબાની પા ુ કાની પધરામણી કર  ભકતોના દશનાથ 

રાખવામા ંઆવી હતી.  

 હાલમા ંસાઈં સમાધી ઉપર થાિપત ચાદં ની પા ુ કાઓની જ યાએ સોનાની પા ુ કાઓ ની થાપના કરવામા ં

આવલે છે. સમાધી પરની ચાદં ની અને અસલ પા ુ કાને િશડ  સં થાન તરફથી અિધ ૃત ર તે ગોવા, આસામ, 

રાય રુ, ગૌહર , કલક ા, ઓ ર સા અને અ ય જ યાએ ભકતોના દશનાથ લઈ જવામા ંઆવલે. જયા ંસાઈંભકતોની 

અફાટ મેદનીએ અ વૂ િતસાદ આપેલ અને પા ુ કાના દશન કર  આશીવાદ મળેવલે. 

  


