
ભાગો  િશદ     - િમના ી કરમરકર  

ભાગો  િશદ િશડ ના રહવાસી હતા.ં તેઓ ર તિપતના રોગી હતા. તઓે 

ારકામાઈમા બાબાની સાથે રહતા અને બાબા દરરોજ એના ઘા સાફ કર  દવા 

લગાવતા. રકતિપતને કારણે એમના પગની તથા હાથની ગળ ઓ સડ  ગઈ 

હતી. એમન ે બાબા યે એટલો અપાર ેમ હતો એટલે આટલી બધી શાર રક 

તકલીફો છતા ંહમંેશા બાબાની સેવા કરવા સદા ત પર રહતા.  

શ આતના દવસોમા બાબા િશડ  િનવાસીઓને તથા આ ુબા ુના ગામના લોકોન ેમફતમા ંદવા 

આપતા. એ દર યાન ભાગો ની બીમાર  બુ જ વધી ગઈ. એમના પ રવારવાળા પણ બુ જ 

ચતા રુ બની ગયા. એમણ ેએમની વવાની આશા છોડ  દ ધી હતી. એકવાર બાબા એમના ઘર ગયા 

અને ભાગો  િશદને દવા આપી. સાથે સાથ ે વન વવાની િવષા પણ જગાડ . ઘણીવાર બાબા 

લોખડંના સ ળયાને ગરમ કર  ભાગો ના બરડા અન ેકાન ઉપર ડામ આપતા.ં ભાગો ને પણ બાબા 

પર અ ટૂ િવ ાસ હતો ક માર  બીમાર  તો બાબા જ સાર  કરશે એટલે તઓે બાબા  કહ તે માણ ે

કરતા. રો રોજ સેવા કરવાની હોવાથી ભાગો  ારકામાઈમા જ રહવા આવી ગયા અને બાબાના પરમ 

ભકત બની ગયા.  

ભાગો  િશદના મોટા ભાઈને ર ુ  િશદ પણ બાબાના સેવક હતા.ં એકવાર મારવાડ  ી સાથ ે

આ ોશ વૂક વતન કરવા બદલ ર ુ  િશદ સાથ ેબી  પાચં જણાને પકડવામા ંઆ યા ંહતા.ં તમામ 

રુાવાઓ અને સા ીઓની ુબાનીના આધાર આ છ ય તઓન ે૬ માસની કારાવાસની સ  કરવામા ં

આવી હતી. આ સમય દર યાન િશડ મા ંઘણાબધા રાજકારણીઓ આવતા રહતા હતા.  

તા યા પાટ લની સહા ુ િૂત આરોપીઓ તરફ હતી તેથી તા યાએ કુાદાની કોપીઓ યાત 

વક લો મક .એસ.ખાપડ, કાકાસાહબ દ ત અને એચ.વી.સાઠ ને બતાવી. યાર તેઓ િશડ મા ંજ 

હતા. કુાદાની સમી ા કરતા આ લોકોન ેલા ુ ંક રુાવા અને કોટના કુાદામા ંએટલી સ જડ ર તે 

આરોપ કુવામા ંઆ યો હતો ક અપીલ કરવામા ંઆવ ેતો પણ સફળતા મળવાની તક બ  ુઓછ  હતી.  

તા યા િનરાશ ના થતા ં બાબા પાસે સલાહ લેવા ગયા. બાબાએ એ લોકોને છોડાવવા માટ 

એસ.બી. મુાલ વક લ (ભાઉ સાહબ) પાસ ેજવાની સલાહ આપી. તા યા બધા જ ડોક મુે ટ લઈન ે ી 

મુાલ પાસે ગયા. ભાઉ સાહબે બધા જ કાગળોનો અ યાસ કરતા ંએમન ેલા ુ ંક અપીલમા ંજવાથી 

ભા યે જ સફળતા મળે. યાર તા યા પાટ લ ેજણા ુ ં ક બાબાએ મન ેતમાર  પાસે મોક યો છે. બસ 

આટ  ુબોલતા ંજ ભાઉ સાહબે ણના પણ િવલબં વગર અપીલના કાગળો તૈયાર કયા અને બી  

દવસ ે લા મે ટની સામે એમના ઘર હાજર થયા.ં  

ગોરો અમલદાર હતો એટલે થમ તો કાગળો જોયા ં ક વાં યા વગર જ મુાલ સાહબન ે

આવવા ુ ં યોજન છૂ ુ ં તો મુાલ સાહબે મે ટન ે િવગતે વાત કર  અન ે ગામડામા ં ુથબધંી 

ચાલતી હોવાથી લોકો એકબી ની િવ ધમા ં ખોટ  સા ી આપતા હોય છે એમ જણા ુ.ં આ કસમા ં

ર ુ  ખોટ  ર ત ેફસાયા હતા. લમા ંરહ ને પણ તઓે બાબાન ેપોતાન ેછોડાવવા ાથના કરતા હતા. 



ી  દવસની રાતે બાબા ર ુ ના વ નામા ંઆ યા અને ક ુ ંક “જરાપણ ગભરાઈશ નહ . ુ ંતમન ે

બધાને છોડાવી જઈશ.”  

આ પછ  મે ટ નીચલી કોટના કોઈપણ તના ડોક મુે ટ જોયા વગર ક વાં યા વગર ક 

તપા યા વગર ક નીચલી કોટના સરકાર  વક લનો સપંક કયા વગર જ મે ટ બધા આરોપીઓન ે

છોડ  કુવાનો મૌ ખક આદશ આ યો.  

બાબા આ ર ત ેપોતાના ભકતોની ર ા કરતા, એમન ેમદદ કરતા. બી  દવસ ેસવાર લર 

ર ુ ને ઘમાથંી ઉઠાડ ને ક ુ ંક વ તમને બધાને લ કુત કરવામા ંઆવે છે લમા ંજ ર ુ એ 

બાબાને સા ટાગં દંડવત ણામ કયા. આ ઘટના ૧૯૧૧ ની સાલમા ંબની હતી. બાબાએ એક ણમા ં

કુાદાને બદલી નાં યો. મે ટન ેબાબાના આ ચમ કારની ખબર પડ  યાર તેમણે ભાઉ મુાલન ે

એમના િવશે છૂ ુ,ં ભાઉ સાહબે ક ુ ંક બાબા નથી હ ુ  ક નથી ુ લીમ. તેઓ તો હાજરાહ ુર ઈ ર ય 

અવતાર છે.  

બાબા જયાર ણુીની આગણ બેસતા યાર યા ંકોઈન ેપણ જવાનો  જોવાની સ ત મનાઈ 

હતી. જયાર તેઓ ણુી પાસે બેસતા યાર હાથ ારા કોઈ રહ યમય સં ાઓ કરતા હતા અને “યાદબ 

હ ”, અ લહ વલી હ” વા શ દો બોલતા હતા. ફકત અ ુલ, બાબા અને માધવ મ દમા ં થમ 

આવતા અને રોજની સાફસફાઈ ુ ંકામ કરતા.ં મ દના ફલોર પર ઝા ુ મારતા અને દ વાબતી ુ ંકામ 

કરતા. દ વામા ંતેલ રૂતા અને ણુી માટ લાકડા લાવતા. વહલી સવાર ભાગો  મ દમા આવતા. 

ચલમ ભરતા,ં સળગાવતા અને બાબાન ે આપતા.ં આમ એકબી ને ચલમની આપલ ે કરતા ં રહતા. 

યારબાદ ભાગો  બાબાના હાથ, પગ માલીશ કર  દબાવી આપતા અન ેપછ  પાછા ઘર ચાલી જતા.ં 

બાબા ભાગો ની હાથની ભરલી ચલમ બુ જ ેમ વૂક અન ેઆનદંથી પીતા. આમ સવાર લગભગ 

૭:૩૦ વા યે આ બધો કાય મ ણૂ થતો તે પછ  બાબાના દશન માટ ભકતો આવવા મ દમા ંઆવવા 

માડંતા. બાબા આ ભકતો ક ઓ રા ી સુાફર  કર  બુ ુ રથી આવતા ંહતા ંતમેની કઈ ર તે બાબા 

ર ા કરતા તે વનવતા અને કોઈ ભકત બાબા પાસે આવે તે પહલા ંજો તે ુ ંર તામા ં ૃ  ુથાય તો 

બાબા તેના આ માન ે વગની રાહ દખાડતા, ભકતોને બાબા ઉપદશ આપતા ંક િશખામણ આપતા ંતે ૂ ં

રહ ય યાર જ ભકતોન ેમાલમ પડ  ુજયાર તેમને તનેો અ ભુવ થતો અને ુ રથી ફર  આવનાર ભકત 

તે બાબત ેબાબાન ેતેમના અ ભુવ જણાવતા.  

ભાગો ુ ં ઘર િશદવાડા તર ક ઓળખાતા િવ તારમા ં હ ુ ં અને લ મીબાઈ િશદના ઘરની 

પાછળ પડ  ુહ .ુ તમેજ આ ઘરો પણ ચાવડ મા ંજ આવેલા હતા.ં શ દવાડાની ઘર ફરતી દવાલોની 

બા ુમા ંજ એક ના  ુદવાખા  ુહ ુ.ં  ભાગો ના સબંધંી ચલાવતા ંહતા. તેઓ બાબા જયાર લડ  બાગ 

જતા ંતો આ ભાઈ બાબાના માથે છ ી લઈ બાબાન ેતડકો ક વરસાદ નહ  લાગ ેમાટ બાબાના માથા 

ઉપર છ ી રાખી બાબાની સેવા કરવાનો ફાયદો ઉઠાવતા.  

એક વખત બાબા જયાર ણુીની પાસે બસેીને ણુીમા આગ ગટાવી ર ા હતા. યાર અચાનક 

જ બાબાએ જલતી ણુીમા પોતાના હાથ નાખંી દ ધા થી બાબા બ ે હાથે સખત દાઝી ગયા. આ જોઈ 

યામા બાબા પાસે દોડ  આવી. એમના હાથ પકડ  લીધા અન ે ણવા માં  ુ ક ણુીમા બાબાએ 



પોતાના હાથ શા માટ નાં યા. થી હાથ દાઝી ગયા યાર બાબાએ જણા ુ ં ક અહ થી ુ ર એક 

હુારનો છોકરો જયાર એની મા એન ે કમરમા ં ચક ને ભ ી પર કામ કરતી હતી યાર તે લપસી 

જવાથી ભ ીમા પડતો હતો. ને બાબાએ ણુીમા હાથ નાખંી છોકરાને હુારની ભ ીમા ંપડતો બચાવી 

દ ધો હતો અને છોકરાને પોતાના હાથ દઝાડ  વતદાન આ ુ ંહ ુ.ં આ સગં ૧૯૧૦ ના દવાળ ના 

દવસોમા થયો હતો.  

નાના સાહબ ચાદંોડકર ુબંઈના એક બુ જ ણીતા ડોકટર હતા. તેમને લઈ િશડ  બાબાની 

ચ ક સા કરાવવા આ યા ંપરં  ુબાબાએ પોતાની ડોકટર  તપાસ કરાવવા અને હાથ આપવાનો પણ 

ઈ કાર કર  દ ધો.  

ડૉકટરને હાથ દખાડવાની જ યાએ ભાગો ન ે હાથ  જ યાએ દા ગી ગયા હતા યાથંી ઘી 

લગાડ  આપવા જણા ુ ંતમેજ તે ઉપર ઝાડના પાન લગાવી તેની ઉપર મજ તુાઈથી પાટો બધંાવી 

દ ધો. નાનાસાહબ ચાદંોરકર બાબાન ેસમ વતા ર ા ક પાટો છોડ ન ેડૉકટરને દાઝેલો ભાગ બતાવો. 

 ઉપર દવા લગાવી ડોકટર સારવાર કર  શક પરં  ુબાબાએ ક ુ ં ક અ લાહ જ એમના ડો ટર છે. 

આમ તેમણે ડોક  પરમાનદંને સારવાર કરવા ક ઈ  પામેલો હાથ નહ  દખાડયો. ડૉ. પરમાનદં પણ 

બાબાને સમ વવાના અથાગ યાસ કયા પરં  ુબાબા ઈ કાર કરતા ર ા પરં  ુડોકટરન ેસ નસીબ ે

બાબાના દશન કરવાનો મોકો મ યો. સમય પસાર થતા ંધીમે ધીમે હાથ સાજો થતો ગયો તેમ છતા ં

રોજ વહલી સવાર ભાગો  બાબાના હાથન ે મસાજ કર  ઘી લગાડ  નવો પાટો બાધંી આપતા. આ 

માણેની યવ થા હાથ સારો થયા છતા ંઆઠ વષ ધુી આ િશર તો ચાલતો ર ો. આમ તો બાબા એક 

િસ ધ ુ ુષ હતા અને એમને આવી બધી સારવારની જ રયાત નહ  હતી પરં  ુ બાબા ભકતોના 

ેમવશ આ યા કરાવતા ર ા હતા અન ેભાગો  સવેા કરતા ર ા હતા  બાબાના મહાસમાધી ધુી 

આ કાય મ ચાલતો ર ો હતો.  

સન ૧૯૧૬ ના િવજયાદશમીના દવસ ેબાબા અચાનક જ ોિધત થઈ ગયા અને માથા પર 

બાધંેલો પટકો, કફની અને લગંોટ સ હત કપડા ંઉતાર ને એના ચીરચીરા કર  નુીમા ંનાખંી દ ધા અન ે

બુ જ ોિધત વરમા ં ચા અવા  મ દમા ંહાજર ભકતોને જણા ુ ંક લો નજદ કથી જોઈ લો ક ુ ં 

હ ુ   ંક ુ લીમ ?ં મ દમા હાજર દરક ભકતો બાબા ુ ંઆ વ પ જોઈને થરથર  ગયા. ભયથી 

જુવા લા યા પરં  ુઆ વખતે ભાગો  મ દમા હાજર હતા. તેઓ દોડ  આવીને બાબાની લગંોટ  

બાધંી દ ધી તે રા  ેબાબા શાતં થયા તેમ છતા ંઘણા બધા ભકતોએ જો ુ ં ક બાબા એમના શર રના 

ચ હોથી સા બત થ ુ ંહ ુ ંક બાબા હ ુ  હતા એ ુ ંચો સપણે લોકોએ માની લી ુ.ં  

બાબાના દરબારમા ં  ભકતો આવતા તેમન ે હાથમા ં ભાગો  ઉદ  આપતા હતા અને ઘણા 

ભકતોના મ મા ંપણ ઉદ ની ચપટ  કુતા.  

ી સાઈં સ ચ ર ના અ યાય – ૭ ના પાના નબંર ૫૨ ઉપર ી  પેર ાફમા ં “પિતયા 

ભકતની સેવા : આમ બાબાનો હાથ દાઝી ગયાની ખબર માધવરાવ દશપાડં પાસેથી પ  ારા ણીન ે

ી નાનાસાહબ ચાદંોરકર ુબંઈના િસ ધ ડૉકટર પરમાનદંને તેડ ને મલમ, લપે પાટા ઈ.સવ સાધન 

સાથે વ રત િશરડ  આ યા અને ડૉકટર પરમાનદં હાથ તપાસી ઉપચાર કરવા દવા સા  નાનાસાહબે 



બાબાને િવનિંત કર . પણ બાબાએ ચો ખી ના પાડ . હાથ દાઝી ગયો યારથી જ પિતયો ભગત 

ભાગો  હાથ પર પાટા-પ ડ  કરતો હતો. દાઝેલો ભાગ ઘી લઈ માલીશ કરતો. તેના પર પાદં ુ  ં કૂ  

મજ તૂ પાટો બાધંતો હતો પણ ઝટ આરામ થાય ત ેહ થુી દાઝેલો ભાગ ડૉ. પરમાનદંને તપાસી ત ે

પર દવા લગાડવા દવા સા  નાનાસાહબે બાબાને ઘણી અરજ કર  જોઈ. તેમજ દાકતર પરમાનદં પોત ે

પણ બાબાને િવનિંત કર  પણ બાબા બો યા : “મારા દાકતર તો અ લા છે.” એટ ુ ંબોલી તેમણે હાથ 

તપાસવા દ ધો ન હ. દાકતર પરમાનદં ુબંઈથી  દવા-સાધન ઈ. લા યા હતા તેને િશરડ ની હવા 

મળવા જ સ યેલી નહોતી. તેથી તેમની દવાની પેટ  બાધંેલી જ પડ  રહ . પણ દાકતરના ભા યમા ં

બાબાના દશન લખાયા ંહતા.ં ભાગો  જ િન ય બાબાના હાથની સારવાર કરતો હતો. થોડા દહાડા પછ  

હાથને આરામ થયો યાર સૌને શાિંત થઈ. છતા ંતેમને કશી પીડા થયલેી ક કમ ત ેવાતની તો કોઈન ે

ખબર જ પડ  નહ . િન ય સવાર આવી ભાગો  પાટો છોડતો. હાથ પર ઘી ની માલીસ કરતો અને નુ: 

તેના પર પાટો બાધંતો. બાબાએ સમાધી લીધી યા ંલગી આ મ ચા  ુર ો હતો. સાઈબાબા તો ણૂ 

િસ  ુ ુષ હતા. તથેી તેમને ખરખર તો આવી કોઈ દવાની જ ર નહોતી. પણ પોતે ભકતના ેમન ે

ખાતર જ ભાગો ની આ સેવા-ઉપાસના દ ધકાળ ધુી ચા  ુ રહવા દ ધી હતી. બાબા લડ  જવા 

નીકળતા યાર આ ભાગો  તેમેને માથે છ ી ધરતો અને જોડ જોડ ચાલતો. િન ય ાત:કાળમા ં ણૂી 

પાસેની થાભંલીન ે અઢલીન ે બાબા બેસતા હતા યાર ભાગો  યા ં હાજર થઈને પોતાની સેવા શ  

કરતો. ગયા જ મના કોઈ પાપન ેલીધે જ ભાગો ને પત નીકળ  હતી અને ગળા ંખર  પડયા ંહતા ં

તથા દહ પરથી રગરગતો ુગધ મારતો હતો. આમ બહારથી તો તે આવો કમભાગી ુ :ખી હતો પણ 

બાબાનો આવો ુ ય સેવક તે બ યો હતો અને બાબાનો સ સગં પા યો હતો એ જ તે ુ ંભા ય અન ે ખુ 

હ ુ.ં  

તેવી જ ર તે ી સાઈ સ ચ ર ના અ યાય – ૪૨ ના પાના નબંર ૨૬૪ ઉપર ત ેવળેા દશેરા-

િવજયાદશમીના દને સાં  જયાર લોકો સીમો લઘંન કર ને પાછા વળતા હતા. યાર બાબાન ેભાર ોધ ે

ભરાયેલા દ ઠા. માથથેી કપડાનો ુકડો, દહ પરથી કફની તથા લગંોટ કાઢ  નાખંીન ેબધા કપડા ંનાં યા 

અને બળતી ણૂીમા ં ફક  દ ધા.ં એથી ણૂીમા ભડકો થયો અન ેબાબા કાશવતં દખાયા. એ વેળા 

બાબા િનવ  બનીન ેઉભા હતા. તે લાલચોળ ખ કર ને ાડ  ઉઠયા : “હ લોકો! હવ ેજોઈ લો! ુ ં હ ુ  

 ં ક ુ લમ ત ે છે લા છે લા ન  કર  લો!” લોકો તો ડરને લીધ ે જૂતા હતા અને બાબા પાસ ે

જવાની કોઈની હમત ચાલતી ન હ. છેવટ બાબાનો પિતયો સવેક ભાગો  િશદ હમત કર ને બાબાની 

પાસે ગયો અને તેમની કડ પર ૂગંી વ ટ  શકયો. તેમણે બાબાને છૂ ુ ં, “બાબા, આ બ ુ ં ુ ંછે? આ  

તો દશેરા સીમો લઘંનનો તહવાર છે.” એ વેળા જમીન પર સટાકો પછાડ ને બાબા બો યા, “આ મા  

સીમો લઘંન છે.”   
 


