
ી તા યા પાટ લ કોતે    - િમના ી કરમરકર 

બાબા જયાર િશરડ  આ યા યાર તા યા કોટ પાટ લ ૭ થી ૮ વષના હતા. એમના 

ઘિન ઠ સબંધંોન ેલઈને તા યા બાબાને ‘મામા’ કહ ને બોલાવતા અને બાબા પણ એન ે

પોતાના ભાણેજની મ જ સાચવતા. ઘણીવાર બાય બાઈ તા યાન ેએના વતન માટ 

બુ ખીજવાતા પણ બાબા એને છાવરતા, સહકાર આપતા.  

તા યા ણૂપણ ેબાબાન ેસમિપત હતા. બાબા ઘણીવાર તા યાને કહતા ક “તા યા યા 

કોટયા યા કોટ ચા ઘોડ ુ યા”. તા યા દરરોજ બાબા પાસે .૩૫ ની બ સ મળેવતા. 

બાબા પાસ ે  પણ દાન-દ ણા આવતા તે તઓે રો રોજ બાય બાઈ, તા યા, બડ બાબા, અમાની, ઝી ી વગેરન ે

આપી દતા.  

એમના દવ વને લઈન ેકોઈપણ તની અપે ા વગર, િન: વાથભાવ ેએમનો પ રવાર બાબાનો અ યુાયી 

હતો. તા યા િશડ  ગામમા ંનામદાર ખે તૂ હતા. એમની પાસે ૬ બળદની જોડ હતી. આમ, તેઓ ગામમા ંપસૈાદાર 

ખે તૂ ગણાતા. ગામના દરક ય તન ેઅ ેસર રહ  મદદ કરવી એવો એમનો સવેાભાવી વભાવ હતો અન ેિશડ ના 

હતમા ંગામલોકોન ેદરક કાયમા ંસહકાર આપવા સદાય ત પર રહતા.  

 બાબા દરરોજ પાચં ઘર ભ ા માગંતા મા ુ ં એક ઘર તા યા ુ ં છે. તા યાના મા બાય બાઈ કોઈપણ 

દવસ બાબાન ેખાલી હાથે જવા દતા નહ  અન ેહમંેશા હસતા ખુે ેમથી બાબાને ભ ા આપતા. બાબા દવસમા ં

આઠ વાર ભ ા ેમથી લતેા. ૧૮૭૬ મા ં મહારા  રાજયમા ં ુ કાળ આ યો યાર બાબા ફકત બાય બાઈ અન ે

નં ુ રામ મારવાડ ના ઘર જ ભ ા માગંતા.  

 ગગંાગીર મહારાજ જયાર પહલી વખત િશરડ ની લુાકાતે આ યા યાર તેમણે બાબાને જોઈને ક ુ ંહ ુ ંક 

“િશડ  ભા યવાન છે ક એમને બાબા પે કમતી ર ન મ ુ ંછે.” ૧૭-૧૮ વષની મર તા યા આ ગગંાગીર મહારાજ 

સાથે નામસ તાહ કરવા અનેક થળોએ જતા. નામસ તાહની વાતો સાભંળ ને બાબા બુ શુ થતા.  

 ૧૯૦૯ થી િશડ મા ં ચાવડ  શોભાયા ા ુ ય તહવાર તથા દર ુ વાર શ  કરવામા ં આવી. મા ં

ારકામાઈથી બાબાની સાથ ેભાિવક ભકતો નાચ-ગાન, અનેકિવધ વાજ ો સાથે ભજન કરતા જોડાતા. બાબાન ેિ ય 

એવા યામકણ ઘોડાને પણ ુદંર ર તે સ વવામા ંઆવતો. બાબા શાિંતથી મસીદમા ંબેસતા. તા યા ભજનમડંળ  

લઈ બાબા પાસે તૈયાર થવા સા  ંઅરજ કરતા. પછ  બગલમા ંહાથ રાખી તા યા સાચવીને બાબાને ઊભા કરતા. 

તા યા બાબાના દહ પર સોનેર  ભરતવા ં ુદંર શે  ુ નાખંતો. બાબા ારકામાઈથી ચાવડ  જતા યાર એ 

શોભાયા ા ુ ં વણન અવણનીય છે. તા યા બાબાની ડાબી બા ુ  રહતા અને મહાલસાપિત બાબાની જમણી બા ુ 

રહતા અને બા સુાહબ જોગ બાબાના માથા ઉપર સ વે ુ ંછ  ધરતા. તા યા પાટ લ હાથમા ંફાનસ લઈ બાબાની 

ડાબી બા ુ  ચાલતા અને ભકત મહાળસાપિત બાબાનો કપડાનો છેડો પકડ  જમણી બા ુ  ચાલતા હતા. શોભાયા ાની 

આગળ યામકણ ઘોડો રહતો. ારકામાઈથી િશડ  ધુી ુ ં તર પાર કરતા શોભાયા ાને બે થી ણ કલાક લાગતા.  

 ચાવડ મા ં શોભાયા ા પહ ચે એટલે તા યા બાબા ુ ં બેસવા ુ ં આસન પાથર  દતો અને પાછળ ત કયો 

કૂતો. પછ  બાબાને સફદ ગર ુ ં પહરાવતા. યારબાદ બાબા આસન હણ કરતા અને તા યા, મહાલસાપિત, 

બા સુાહબ જોગ, વગેર બાબાની ૂ -અચના કરતા. ૂ -અચન થયા બાદ શામા ચલમ તૈયાર કર  તા યાના 

હાથમા ં આપતા અને તા યા ચલમન ે કં ને ભડકો કર  બાબાને આપતા. યારબાદ મહાળસાપિત અને અ ય 

ભકતોના હાથમા ંચલમ ફરતી. યારબાદ ભકતો ુ ંિવસ ન થ ુ.ં તા યા પણ જવા ઉઠતા એટલ ેબાબા કહતા ‘માર  



ચોક  કર , તાર જ ુ ંહોય તો  પણ રાતમા ંપાછો આવ  અન ેખબર રાખ .’ તા યા ઘર જઈ પાછા આવતા. આ 

બાબા અને તા યા વ ચેના સબંધંો હતા. બાબા સાથ ે૧૪ વષ ધુી તા યા રોજ મ દમા ં તૂા.  

 ી સાઈં સ ચ ર ના અ યાય ૯ મા ંજણા યા જુબ “એકવાર તા યા કોટ હટા ુ ંકરવા ટાગંામા ંકોપરગાવં 

જતો હતો. તેણ ેમસીદમા ંએ દમ આવી બાબાને નમન કર ને ક ુ ંક “ ુ ં હટા ુ ંકરવા કોપરગાવં ઉં .ં” બાબા 

બો યા, “ઉતાવળો થા મા. થોડ વાર થોભી . ભલે બ ર ઉઠ  જતી. િશરડ માથંી બહાર નીકળ શ નહ .” એ છતા ં

જવા માટની તેની આ રુતા જોઈ બાબાએ ક ુ,ં ‘તો છેવટ શામાને સાથે તેડતો જ .” પણ તા યા તો આ ચૂના 

પણ અવગણીને એકદમ ટાગંો હકંાર  ગયો. તાજો જ ણસો િપયાનો એક ઘોડો તેણે ખર દલો. તે ભાર તોફાની 

હતો. માગમા ં સાઈલના પછ  ભયકંર ઝડપથી ત ે દોડવા લા યો. તેથી કડ ચકો લાગવાથી ત ે નીચ ે પડયો. 

તા યાને બ  ુવા ુ ંતો ન હ પણ ત ે દવસથી ી સાઈબાબાની આ ા માથ ેચડાવવા ુ ંકદ  ૂ યા નથી. બી ુ  એક 

વાર કો હા રુ ગામ જતા ંજયાર બાબાની આ ા અવગણી હતી યાર પણ તેમને આવો જ અક માત નડયો હતો.  

 તા યા પાટ લન ે ણ પ નીઓ હતી. માથંી પહલી બ ેપ નીઓને કોઈ સતંાન નહો ુ ંઅને એમની ી  

પ ની પણ બાળક આપી શક તેમ નહોતી. તેઓ બુ જ ચતા રુ રહતા અન ેએમણ ેન  ક  ુ ક એમના િમ  

રામચં  પાટ લના બાળકને દ ક લે ુ.ં એમણ ે દ ક સમારંભ ુ ં આયોજન ક  ુ અને દ કપ  પર બાબાના 

આશીવાદ લેવા ારકામાઈમા ંબાબા પાસે ગયા. બાબાએ જયાર દ કપ  જો ુ ં યાર તરત જ તા યાને ક ુ,ં “શા 

માટ બી ુ ંબાળક ુ ંદ ક લે છે? તાર યા ંતા  ંપોતા ુ ંબાળક થશે.”  

 તા યાને બાબાના દરક શ દ ઉપર અપાર િવ ાસ હતો એટલે એમણે તરત જ દ ક સમારંભ અટકાવી 

દ ધો. યારબાદ ઘણા લાબંા સમય ધુી એમણ ેકોઈપણ બાળકન ેદ ક લીધો નહ . ફર  એકવાર બાબા પાસ ેગયા 

અને બાબાને બાળક માટની પોતાની તી  ઈ છા જણાવી. બાબાએ ક ુ,ં “તા યા, તને બાળક જોઈએ છે પણ એમ 

કરવાથી તા  ંશર ર નબ ં પડશે. ુ ંજ ન  કર ક તાર તં ુ ર તી સાચવી ીમતં બન ુ ંછે ક બાળક જોઈએ છે?” 

તા યા, ઘણા વષ થી બાળક ઝખંી રહયા હતા તથેી તમેણે ક ુ ં ક, “માર બાળક જોઈએ છે.” બાબાએ ૃ તતાભર  

હા ય કર  આશીવાદ આ યા. જયાર તા યા ૫૫ વષના થયા યાર એમના ઘર બાળકો થયા અને ઘણો મોટો 

પ રવાર બ યો.   

 એક દવસ રાધા ૃ ણામાઈના ઘર જમવા માટ બા સુાહબ ુ ી, કાકાસાહબ દ ત, ડૉ. િપ લાઈ અની 

તા યા ગયા. તે વખતે તા યાએ રાધા ૃ ણમાઈ માટનો પોતાનો અ ભુવ વણ યો. એકવાર એ ઘણો સઘંષમા હતો 

યાર રાધા ૃ ણામાઈને બ  ુ ુ સામા ંજોયા. યારબાદ એ પોતાના ખેતરમા ગયો અને ખેતીકામ કરવા લા યો. એણે 

જો ુ ંક કશેકથી પ થર આવતા હતા અને એના પગ ઉપર લાગતા હતા. એ ઘણો જ ુ :ખી થયો પણ ે શોધી શકયો 

નહ  ક એ પ થર કોણ એના તરફ ફક  ુહ .ુ પછ   એમણે એ ુ ંઅ ભુ ુ ંક આ કામ રાધા ૃ ણમાઈ ુ ંજ છે. એ 

બાબાને જમાડતા હતા અને ભાિવક ભકતો ારા લાવવામા ં આવતી અનેક  ભટેસોગાદોની યવ થા કર  િશડ  

સં થાન માટ ઘણા િનયમો બના યા હતા  આ  પણ એનો અમલ થાય છે.  

 બાબાએ જયાર ુ ંક તા યા ુ ં ૃ  ુ િવજયાદશમીના દવસ ેથશે યાર એમણ ે ી રામચં  દાદા  કોટ 

પાટ લના વ નમા ંઆવી આ વાત કર . યાર ી રામચં  પાટ લ બીમાર હતા અન ેતા યા પણ બીમાર હતા. 

બાબાએ આ વાત ખાનગી રાખવા રામચં  પાટ લન ે કહ  હતી પરં  ુ રામચં  પાટ લે આ વાત બાલા િસ પીને 

જણાવી પુ રહવા ક ુ.ં ૧૯૧૮ નો એ દવસ આવી ગયો. રામચં  પાટ લ હવ ેસારા થઈ ગયા હતા પણ તા યા તો 

પથાર માથંી ઉઠ  પણ શકતો ન હતો. બાલા િસ પી અને ી રામચં  પાટ લ તા યાના ઘર ચતા રુ થઈ બઠેા હતા. 

એટલામા ંતા યાના શર રમા ંચેતનાનો સચંાર થયો અને અચાનક એ ઉભો થઈ ચાલવા લા યો. એકદમ સારો થઈ 



ગયો હોય તમે એ ફરવા લા યો. એનાથી માદંગીને લઈને બાબાના દશને જઈ શકા ુ ં ન હ ુ ં એટલે દોડતો એ 

બાબાને મળવા મ દમા ંગયો. બાબાના ચરણમા ંપોતા ુ ંમા ુ ં કૂ  રડવા લા યો. બાબાએ જો ુ ંતા યા સારો થઈ 

ગયો છે. શામાને ક ુ ં ક એન ેએના ઘર કૂ  આવો. આશર બપોર બે વા યાનો સમય હતો. આ બા ુ  ધીમેધીમે 

બાબાની ત બયત બગડવા લાગી. આમ, તા યાને નવ વન આપવા માટ પોતાના દહનો યાગ કય  હતો.  

 બાબાના મહા યાણ પછ  તા યા કોટ પાટ લ આશર ૨૭ વષ યા. બાબા તરફથી મળેલ આ અણમોલ 

વનને એમણ ેબાબાની સવેામા ંતથા એમણે બતાવલેા ર તે યિતત ક .ુ ૧૯૪૫ મા ંબાબા ુ ં મરણ કરતા કરતા 

એમણે પોતાનો દહ છોડયો. એમના ઉપર બાબાની અસીમ ૃપા હતી.  
 
 


