
કોણ કહ છે ક “બાબા” દશન નથી આપતા...   – િમના ી કરમરકર 
 

અ ખલ ાડંમા ંએક  ુ ી હ ર, ૂજવ ે પે અનતં ભાસે, 

દહમા ંદહ ુ,ં તેજમા ંત વ ુ,ં ૂ યમા ંશ દ થઈ વેદ વાસે, 

ૃ મા ંબીજ ,ુ બીજમા ં ૃ  ુ,ં જ ઉ પરંતરો એ જ પાસે, 

ભણે નરસયૈો એ મનતણી શોધના, ીત ક ું ેમથી ગટ થાશે. 
 

ઘણીવાર એવા અ ભુવો તમને પણ થયા હશ ેક,  લોકો તક-િવતક કર છે તેમન ેઆપણી અ ટૂ ધાની 

સમજ જ પડતી નથી. તેઓ ખાસ કર ને ભગવાનના વ ુદના રુાવા માગં ેછે. આખી જ દગી એશોઆરામ કયા હોય 

અને યાર રલો આવ ેએટલે  બાબાના ભકત હોય એની ભ કતના પારખા કર ક “તારા, બાબાને કહ ક મા  ંઆ 

કામ કર  આપ ેતો ુ ંમા ુ ં ક તારા બાબા છે.” અર ભલા માણસ  ુ  ાસ લ ે છે તે હવાનો રુાવો માં યો છે 

કદ ...?  તો પછ  ભગવાનના રુાવા કમ માગં ેછે અને તાર  હિસયત જ ુ ંછે ક  ુજગતના નાથને પડકાર  શક.... 

મને કોઈ આવી વાત કર યાર કમના િસ ધાતંમા ં ુ ંઅડચણ પ બનતી નથી અને બાબાને ાથના ક  ં  ં

ક, એના પર  ુ કલી આવી છે એને સહન કરવાની તથા એમાથંી બહાર નીકળવાનો માગ જોવાની શ ત આપ .  

કોઈ ૃ નુી અણીએ પારાવાર પીડા સહન કર  ુહોય અન ેએના ભોગવવાના કમ  થોડા જ હોય એવા સમયે એની 

ુ ત માટ જો આપણે બાબાને ાથના કર એ અન ે ૃપાિનધાન બાબા જો આપણી અર  વીકાર  લ ેતો એ બાક  

રહલા કમ  રૂા કરવા એણે પાછો અવતાર લેવો પડ તો આ તો અ ણ રહ  આપણે એને ભોગવવાના કમ મા ં

અડચણ પ બનીએ છ એ. એના કરતા ંએની ુ :ખની ઘડ મા ંક ણાિનધાન બાબા દશા બતાવે, સહન કરવાની શ ત 

આપ ેએવી ાથના ઉ ચત છે અને શકય હોય તો એની જ રયાત જુબ આપણે મદદ કરવી જોઈએ. 

ધાથી, ન તાથી, અહકંારર હત બની સાચા ેમભાવથી, ભ કતભાવથી જો બાબાના દશન કરવા હોય તો 

આપણી આ ુબા ુની ૃ ટ પર નજર કરો. ખે તૂ એક બીજ ુ ં વાવેતર કર અને એ એકના અનેક થાય, ખેતર 

હલોળે ચઢ, પ -ુ ાણી ઘાસ-કાગળ ખાઈન ે ૂધ આપ,ે અર આપણ ે ત તના ં વા દ ટ ભોજન ખાઈએ ક સા ુ  

ભોજન કર એ અને લોહ  બને આવી તો અસં ય અ યબીઓ રો રોજ આપણી સાથે થતી જ હોય છે. આ બાબાનો 

સા ા કાર નહ , એના વ ુદનો રુાવો નહ  તો ુ ંકહવાય...? 

એ કટલો દયા  છે ક એણે આપણન ેતકલીફ ના પડ તે માટ ભડંારના ભડંાર કુ  દ ધા... સાગર, નદ , 

પવત, પ થર, ખનીજ ત વો આ... હા.. હા... અઢળક.. આનાથી વધાર  ુજોઈએ? એની હયાતીના રુાવા માટ 

મટ ર યલ બ  ુઆપી દ .ુ હવ ેતમ ેએના ઉપર ર સચ કર  કર ને પોતાના નામના લેબલો લગાવો એનો પણ એને 

કોઈ વાધંો નથી. બ  ુમટ ર યલ આ ુ ંપણ એમાથંી નીતનવીન શોધો કરવાની ુ ધ આપી આપણને આળ  ુના 

બનાવતા મહન  ુબના યા. ધમ વગર િવ ાન પાગં ં છે અને િવ ાન વગર ધમ ધળો છે.  

વૈ ાિનક પણ કોઈ શોધ કરતો હોય યાર એને રૂ રૂ  ધા હોય છે ક એ  શોધ કર છે એમા ંસફળ થશ ે

જ. ચોવીસ કલાક વા ભમાનમા ંમદમ ત થઈન ેરાચતો હોય, નાક પર ોધ હાજર હોય, મોઢથી અભ  શ દોનો 

વાહ સતત વહતો હોય, કદ  કોઈના માટ એક િપયો પણ ઘસાયા ના હોય  અને પછ  મારા-તમારા વાને છેૂ ક 

બાબા કમ દખાતા નથી... તો સહજતાથી તમ ેબોલી ઉઠો... “તારા વા ના તકન ેબાબા કયાથંી દશન આપ.ે..”  

બાબાના દશન કરવા હોય, બાબાને પામવા હોય, બાબામય બની જ ુ ંહોય તો રાધા વો િન: વાથ ેમ, 

દુામા વો સખાભાવ, રામ ૃ ણ પરમહસં વી ખેલદ લી, સતી અન યૂા ુ ં સતી વ, ગ  વી ાથના, 

િવભીષણ વી યાયિ યતા, વુ વી અડગતા, શબર  વી ધીરજ, ભરત વો યાગ, નરિસહ મહતા વી અ ટૂ 



ભ ત, હ મુાન  ુ ંનામ મરણ, મીરાબંાઈ વો યાગ, હલાદ વી ધા અને ૌપદ  વો િવ ાસ કળવવા 

પડ. બાબાને પામવા આપણે એમને બતાવેલા ર તે ુટંણીયા કરવા પડ તો એ દોડતા દોડતા આવી આપણન ે

ચક  લઈ અમાપ મે કર.  
 


