
સાઈંનો િન ય મ ....    - િમના ી કરમરકર  

 રોજ સવાર બાબા ઉઠયા બાદ િન ય યા અને ખુમા ન પછ  બાબા રોજ ણૂી 

સ ખુ અ કુ સમય માટ ચો સ બેસતા. સવાર સૌ થમ ભાગો  િશદ 

બાબાને ણામ કર  ચીલમ અપણ કરતા.  ચીલમન ેબાબા પોતે કસ લીધા 

બાદ ભાગો ને પણ કંવા કહતા. 

 બાબાના જમણા હાથની પ ીઓ ખોલી રોજ ભાગો  ારકામાઈમા ં જવ લત 

દ વાના તેલથી બાબાના હાથ ુ ંમાલીસ કરતા.  

 આ સમય ે મહા ુ  ફસલ,ે અ ુલ િવગેર ભકતો બાબાનો ડૂ જોઈ ારકામાઈમા ં ઉપરના ભાગમા ં જઈ 

સાફસફાઈ કરતા.  

 ગામના હ મ બાળા અથવા ુ  ુરોજ સવાર બાબા પાસે આવતા – બાબાની દાઢ  અને કશ કપાવવા માટ 

એમના ડુ ઉપર આધા રત રહ ુ.ં કોઈવાર દાઢ  કરાવતા અથવા કોઈવાર ના પણ કરાવતા.  

 રાધા ૃ ણમાઈ બાબાના નાન માટ ગરમ – ઠડંા પાણીની યવ થા કરતા 

 અ ુલ અને મહા ુ  ફસલ ે બાબાને નાન કરાવતા. એ બાદ બા સુાહબ જોગ બાબાના કપાળે ગધંથી 

વ તક કર  લપાનથી ૂ  કરતા.  

 નેવાસકર રોજ સાઈંના નાન ુ ંતીથ આચમન કરતા 

 બયા  કોત ે પાટ લ રોજ સવાર ણૂી સમ થી બાબાને ચક ને ગાદ  ઉપર બેસાડતા. તેના કસરતી 

શર રમા ંઅપાર શ ત હતી અને તેન ેતે ુ ંગવ પણ હ ુ.ં એક દવસ સવાર િનયમ જુબ બયા  બાબાન ે

ચકવા ગયા તો ણૂ શર રની તાકાત લગાવવા છતા ંબાબાન ે ચક  શકયા નહ . સં ણૂ શ ત વાપરવા 

છતા ંપોત ેપરસેવાથી રબઝેબ થઈ ગયા પરં  ુબાબાને હલાવી શકયા નહ . તે એમન ેઆ યાનો મમ 

સમ ઈ ગયો અને તેઓ ીએ બાબાની મા માગંી તો તરત જ સાઈં ુ ંશર ર નાના બાળક કરતા ંપણ 

હલ ું થઈ ગ ુ ંઅન ેબાબા એ બાબાન ેગાદ  ઉપર બસેાડયા.  

 કોઈવાર બાબા દ ઘકાળ ધુી મૌન સેવતા હતા,   પર ુ ં તેમ ુ ંએક ર ત ે ૂં ુ ં યા યાન જ હ ુ.ં 

કોઈવાર બાબા ભકતોની મ યમા ં સ ચદાનદં વ પે બેસતા હતા. કોઈવાર બાબા તે પકમા ં વાતા 

કહતા, તો કોઈ વાર મમાળ  હા યજનક કથા કહતા. કોઈવાર ત ન પ ટ કહતા, તો કોઈવાર લાં  ુિવવચેન 

કરતા હતા અન ે ઘણીવાર તો સાવ સાદ  વાતો જ કહતા હતા. આમ દરક આવનારની લાયકાત અન ે

જ રયાત જુબ બાબા તમેને બોધ દતા હતા.  

 િશડ  ગામમા ંભાગો  િશદનો િશદવાડો એ સમયે હતો. તેઓ મરાઠા સરદાર ળૂના લડવૈયા હતા પરં  ુ

િનયિતના ભોગે તેઓ ુ ઠ રોગથી પીડાતા હતા. એ બીમાર  હોવા છતા ંઆ વન તેઓ િન ય સાઈંની ન ક 

અને સેવામા ંમ ન ર ા અને સાઈનો સહવાસ પા યા.  

ી સાઈં સ ચ ર ના ઉપો ઘાતમા ંજણા યા જુબ પોતે વહલા ઉઠ  ણૂી પાસે બેસતા. થોડા સમય પછ  

શૌચ-િવિધ કર  પોતાને હાથે ફક  દતા અન ેથોડો વખત વ થ બેસતા. એટલામા ંભાગો  િશદ આવીન ેમહારાજના 

જમણા હાથનો પાટો છોડ ને માલીશ કરતો તથા આખા ડલની  ચપંી કરતો. પછ  તે ચલમ ભર  સળગાવીને 

મહારાજને પીવા આપતો. મહારાજ પોતે પીધા પછ  ભાગો ને ચલમ આપતા. આમ ચાર-પાચં વખત ચલમ પીધા 

પછ  ભાગો  જતો. ભાગો ને મહારોગ પણ થયેલ હતો. છતા ંમહારા  કદ  તનેી ણૃા કર  નથી અગર િન ય મ 

બદ યો નથી. ભાગો  ગયા પછ  થોડો સમય મહારાજ બેસતા. એટલામા ંિનયિમત ભકત-મડંળ આવ ુ ંતથા સેવા 



કર ુ.ં પછ  મહારાજ ખુ- ાલન માટ ઉઠતા. તે યા જોવા સરખી હતી. હાથ પર, ખુ પર, કાન પર, બૂ પાણી 

લઈ છાટં ને અ યતં હલકા હાથે દરક ગ વ છ કરતા (  પછ  એકનાથ મહારાજના વણન જુબ નાનિવિધ 

થતો.)  

ખુમા ન થયા બાદ બાબા ગામમા ં ભ ા માગંવા જતા. ન  કરલા પાચં ઘર જઈને એક થળે ઊભા 

રહતા. રોટલા-રોટલી, દાળ-કઢ -ચટણી  આપ ે ત ેલેતા અન ે મસીદમા ંઆવી થો ુકં જમતા. જ યા પછ  થોડો 

વખત બેઠકનો ભાગ સાફ ફૂ કરતા. યા ંતો ઘણા ભકતો ભેગા થતી. તેમને મહારાજ ી વાતા પે બોધ કરતા. કોઈ 

કોઈવાર આ બેઠક વખતે કળા,ં જમ ખ ક કર  પોતે વચેાતી લઈને મડંળ ને વહચતા. કળાનંી છાલ ત ેઉતાર ને 

કળા ંખવડાવતા. જમ ખના ુકડા કર ને દતા અને કર  દરકન ે તે ઘોળ ને આપતા. એ પછ  પોતે લડ  પર જતા 

અને યા ંએક કલાક રોકાતા; યાથંી આ યા પછ  ભાિવક ભકતો મહારાજની ૂ -અચના કર  આરતી ઉતારતા. એ 

પછ  ભોજન લઈ મહારાજ ચાર વા યા ધુી મસીદમા ંબેસતા અને નુ: લડ  પર જઈને યા ંપોણો કલાક રોકાઈને 

પાછા આવતા. તે પછ  સાજં ધુી મસીદમા ંજ બસેતા. સં યાકાળે થોડો વખત બહાર નીકળતા. પણ પાછા તરત જ 

મસીદમા ંઆવીન ેબેસતા. ભકત ૃદં િન ય ણ વખત એક ુ ં થ ુ ં (1) સવારની િશરામણી-ના તા પછ  (2) બપોર 

લડ થી પાછા આ યા પછ  અન ે (3) પાચં વા યાના મુાર – આમ બાબાની બઠેકના ણ દરબાર ભરાતા હતા. 

દરક બેઠકમા ંમહારાજ વાતા પે બોધ કરતા. એ સમયે પોતાની પાસે બેઠલા માણસોની તરની વાતો ણીન ેપોતે 

વગર છેૂ તમેના લુાસા કર  દતા હતી. પોત ે કટ ર તે કદ  ઢૂ વેદાતં િવષય ુ ં િવવચેન કરતા ન હ. અગર 

ઉપિનષદ પર વચન દતા ન હ. તેમનો ઉપદશ જ નૈિતક હતો.  
 


