
સાઈંભકત ી ખાપડની ડાયર     - િમના ી કરમરકર 

ી ગણેશ ી ણા ખાપડનો જ મ ૨૭ ઓગ ટ ૧૮૫૪ મા ંમહારા ના બેરરના 

ગરોલી ગામે થયો હતો. તેઓ અમરાવતીના ુ િસ  વક લ, િવ ાન, 

રાજનતેા, ઘણી ભાષાઓના ણકાર અને ુશળ વકતા હતા. ભણવામા ં

હ િશયાર અને ુ ધશાળ  હોય એલ.એલ.બી.નો અ યાસ કર  ૧૮૮૪ મા ંવક લ 

બ યા હતા. યારબાદ આસી ટ ટ કિમશનર તર ક  ૧૮૮૫ થી ૧૮૯૦ ધુી 

બેરરમા ંનોકર  કર  હતી.  

રાજકારણમા ં તેઓ ી બાળ ગગંાધર િતલક સાથે સ ય હતા. રાજકારણમા ં

રસ ધરાવતા હોવાથી તમેણ ે ૧૮૯૦ મા ં નોકર માથંી રા ના ુ ં આપી પોતાની ાઈવેટ કેટ સ 

અમરાવતીમા ંશ  કર . કમ એ જ ૂ મા ંમાનનાર તેઓ ૧૮૯૭ મા ંઅમરાવતીની ર સે પશન કમીટ મા ં

ચેરમેન બ યા હતા. ૧૯૦૬ ધુી તેઓ કલક ા ક ેસના િશવા  ફ ટ વલમા ંબાળ ગગંાધર િતલક સાથે 

િનયિમત હાજર  આપી હતી.  

ઉ ામ મતવાદ  તર ક ી ખાપડએ લાલા લજપતરાય, બાળ ગગંાધર િતલક અને બીપીનચં  

પાલ સાથ ેસ ય ભાગ ભજ યો હતો. બાળ ગગંાધર િતલકના િતિનિધ તર ક એમણ ે ભાવશાળ  કામ 

ક  ુહોવાથી એમને “The Nawab of Berar” થી સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા. ૧૯૦૮ થી ૧૯૧૦ ધુી 

તેઓ ી િતલકના સલાહકાર મડંળમા ં લે ડ  ગયા હતા. િશડ ના કારાવાસમાથંી આ યદાતાઓ નાસી 

ગયાના સમાચાર ફલાતા તેઓ િશડ  ગયા અને  પણ અફવાઓ ક મતભેદો સાઈંબાબાને લઈને તે સમયે 

ફલાઈ હતી તે બાબાને મળવાથી ૂર થઈ ગઈ. ી ખાપડ સતં ી ગ નન મહારાજ તથા સાઈંબાબાના 

અન ય ભકત હતા.  

ી ખાપડએ ી સાઈંનાથ પાસેથી આ યા મક ાન મેળવવાના હ થુી પાચં વખત િશડ ની યા ા 

કર  હતી. યા ા દર યાન િશડ મા ંથયેલા અ ભુવો ુ ંસ વ ચ  પોતાની ડાયર મા ંર ુ ક  ુછે  િશડ  

સં થાને કાિશત કર  છે. ૫ ડસે બર થી ૧૨ ડસે બર ૧૯૧૦ ધુી તેઓ પહલી વાર િશડ મા ંરોકાયા હતા. 

યારબાદ તેઓ ૬ ડસે બર ૧૯૧૧ થી ૧૫ માચ ૧૯૧૨ ધુીમા ં ણ માસથી વ  ુસમય િશડ  રોકાયા હતા. 

૨૯ ડસે બર થી ૩૧ ડસે બર ૧૯૧૫ િશડ  ગયા હતા. વતં  ચળવળના લોકલાડ લા નેતા ી લોકમા ય 

િતલકની સાથે તેઓ ૧૯ મે ૧૯૧૭ ના રોજ િશડ  ગયા હતા. યારબાદ કટલાક દવસો માટ તેઓ માચ 

૧૯૧૮ મા ંફર  િશડ  આ યા હતા. 

ી ખાપડની ડાયર  એટલે ‘િશરડ  ડાયર ’ મા ં કટલીય રોચક વાતો અન ેઘટનાઓ છે. િશડ મા ં

બાબાને મળવા આવનાર કટલાય લોકોની ઓળખ છે, એ સમયના રાજક ય અને સામા ક રવાજની 

મા હતી છે, મ દમા ંથતી બેઠકોનો ખે દ યો અહવાલ છે, ચાવડ  સમારોહની અ યતં ભા કુ ઝલકો છે, 

બાબાની ુ ાઓ અને ભાવો ુ ંઅ યતં ુદંર વણન છે.  

 તેમની ન ધ માણે વાડામા ંવહલી સવાર, બપોર તથા રાિ ના સમય ેહ રભાઉ દ ત, બા સુાહબ 

જોગ, ઉપાસની શા ી, ભી મ, ીમતી કોજલગી સાથે અ ય ભકત સ દુાય પોથી વાચંન, પારાયણ તથા 



પ રચયા કરતા.  પોથી વાચંનમા ં ખાસ કર ને પચંદશ , ભાવાથ રામાયણ, ભાગવત, પા ૃત ભાગવત, 

ાને ર , દાસબોધ, અ તૃા ભુવ, વા ભુવ વા ધાિમક ુ તકોનો સમાવેશ થતો. સાથે સાથ ે

સાઈંબાબાના અ ભુવો, િવચારોનો સ સગં પણ થતો.  

 વાડામા ં રહતા યા ીઓ, ભકતો, સાધકોમા ં પર પર સ ુ  ી સાઈનાથના તેમના પોતાના 

અ ભુવો, ભાવ, િવચારો, ટાતંો િવગરે િવષયમા ં ચચા થવા ુ ં વાભાિવક હ ુ.ં સ સગંની આ ણોમા ં

આ યા મક િવકાસ માટ તેમનામા ંનવી િત અન ે ેરણાનો સચંાર થતો.  

 “મૌન અિનવાય છે” એ ી રંગ અવ તૂની િવચારધારાને અમલમા ં કૂતા હોય તેમ બાબા ભકતોને 

વાડામા ંજઈ પૂચાપ બસેવાનો આદશ કરતા. આની પાછળ ભકતો વ ચતન કર  આ યા મક િવકાસ 

પામે એવો ઉમદા હ  ુહતો. િન યની દનચયામા ંભજન- કતન પણ સમય માણે થતા.  

 તેમના લખાણોમા ં મા ણકતાની પ ટ ઝલક જોવા મળે છે. જયા ંજયા ંપણ તેઓ બાબાએ કહલા 

શ દો ક ુ ાઓનો અથ નથી સમ  શકયા યા ં યા ંતેમણે મા ણકતાથી પોતાની અસમથતાનો વીકાર 

કય  છે.  

બાબાનો દિનક કાય મ એટલે ચલમ પીવી, ણૂી પાસે બેસ ુ,ં લડ  બાગમા ંફરવા જ ુ,ં ભકતો 

પાસેથી ેમથી દ ણા લેવી, વાર-તહવાર તે રસોઈ બનાવી ગર બોને ખવડાવવી, અ દાન કર ુ,ં 

મ દ સાફ કરવી, ઉદ  વહચવી, ારકામાઈમા ંલોકોના ુ :ખો સાભંળવા. સામા ય માણસ વો એમનો 

િન ય મ હતો.  

ઘણીવાર એકદમ શુ શુાલ દખાતા તો ઘણીવાર યા ં હાજર હોય છતા ં ૂર ૂર જોતા રહતા, 

િવચારમ ન બની રહતા. એકલા એકલા વાતો કરતા રહતા. કોઈવાર ખભ ેમાટ નો ઘડો કૂ  લડ બાગમા ં

છોડવાઓન ેપાણી પાતા જોવા મળતા તો વળ  કોઈવાર બાળકોની વ ચે બેસી વાતા કહતા જોવા મળતા. 

દરક વખતે નવા પે જોવા મળતા. એક ણમા ંભકત ઉપર આશ વચનની હલી કરતા તો એક ણમા ં

ગાળો બોલી કોપાયમાન થઈ  વ પે દખાતા. ેમથી કૂો રોટલો ખાતા તો વળ  કોઈવાર નૈવધે 

ધરાવેલી થાળ  હડસેલી દતા. ારકામાઈથી ચાવડ  જતી વખતે નાચતા ગાતા ંજતા તો કયારક ભજનની 

રમઝટ વ ચે પગ ે ઘૂરા ંબાધંી ૃ ય કરતા. ઘણા ભકતોને સામે લેવા જતા તો વળ  ઘણાને મ દ ુ ં

પગિથ ુ ંપણ ચડવા દતા નહ . તેવી જ ર તે ઘણાને પોત ે તે િશડ થી િવદાય આપતા તો કટલાક ભકતો 

જવાના હોય તો એમને એ અટકાવતા.  

ી ગણેશ ી ણા ખાપડએ તા.૧ ુલાઈ ૧૯૩૮ મા ંતેઓએ િતમ ાસ લીધો 

આમ સાઈં નામ એક પણ પ અનેક.... 
 


