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38 થી 1918 સુધીનો 
લગભગ 80 વષર્નો 
બાબાનો કાયર્કાળ આ 

�થ્વી ઉપર રહ્યો. કોઈને ખબર પડી નિહ 
અને સ્વયં �હ્મ િશરડીની ધરતી ખંૂદતા 
રહ્યા. સાંઈબાબાના માતા-િપતા કોણ 
હતા, કયા પ�રવારમાં એમનો જન્મ 
થયો, કયા �દેશમાં તેઓ �ગટ થયા, 
એમનું િશક્ષણ, પરવ�રશ, ઉછ�ર બાબત 
ભક્તોએ �ચ્છા કરી પણ બાબાએ 
તેઓને ઉત્તેજન આપ્યું નિહ. બાબાના 
ગુરુ કોણ હતા તે બાબત પણ તેઓએ 
ફોડ પા�ો નથી. બાબાએ પોતાનો ધમર્ 
કયો હતો એનો પણ ઉલ્લેખ કય� નથી. 
બાબા બહુ જ સમજદાર અને પ�રપકવ 
સંત હતા. પોતાના ભૂતકાળનો એમનો 
સંઘષર્, એમની આધ્યા�ત્મક સાધના, 
એમના ગુરુ સાથેના સંબંધો, જ્ઞાન-
�ા�પ્ત-સમાિધ અંગે હજુ સુધી પડદો 
ઊ�ો નથી. બાબા કોઈ જ્ઞાિત-કોમના 
મસલામાં પડવા માંગતા ન હતા અને 
કોઈ િહન્દુ-મુ�સ્લમ કરે તો ભયંકર લાલ 
આંખ કરતા હતા. 
સમ� દેશ અન ે
માનવ સમાજના 
ઉત્થાન માટ� તેમણે 
જન્મ લીધો હતો. 
સંતોનું કાયર્ માનવને ઉચ્ચતમ �િત લઈ 
જવાનું હોય છ�. બાબા મરાઠી બોલતા 
પણ બહુ હોંિશયાર હતા. પોતે િહન્દુ ક� 
મુ�સ્લમ તે છ�વટ સુધી જણાવ્યું નિહ.

સ્વામી િવવેકાનંદનું �ષ્ટાંત યાદ 
આવે છ�. 

ભારત �મણ દરમ્યાન સ્વામીજી 
મધ્ય�દેશના ખંડવાના બે�રસ્ટર 
હ�રદાસ ચટોપાધ્યાયને ત્યાં રોકાયા. 
સ્વામીજી થોડ�� બંગાળીમાં બોલ્યા 
તેથી હ�રદાસને આનંદ થયો. ત્યારે 
સ્વામીજીએ કહંુ્ય ક� એક બંગાળીને 
બીજો બંગાળી મળ� ત્યારે આનંદ 
થાય છ� તે સારી વાત છ� પણ આપણે 

આટલા પૂરતા સીિમત રહેવાનું નથી 
એક બહેતર ઈન્સાન બનવાનું છ�. એક 
ભારતીય બનવાનું છ�. સ્વામીજી જાિત-
ધમર્થી ઉપર ઊઠવાનું કહેતા હતા. 
�ાંત-�દેશની સંક�િચતતા છોડવાનું 
કહેતા. સ્વામીજીની વાત ક�ટલી સાચી 
છ�. આજે વષ� િવતી ગયા પરંતુ લોકો 
એક બીજા સાથે મળ� ત્યારે જાિત-ધમર્ની 
જ વાત કરે. તમે વૈષ્ણવ છો, જૈન છો, 
પટ�લ છો, ચૌધરી છો, ગુજરાતના 
આપણા ગુજરાતી છો ક� મરાઠી છો, 
એક જાતવાળા બીજી જાતવાળા સામે 
નાખુશ થઈને જુએ, ઉમળકાથી જોઈ 
નિહ. દેશ આખો જાિતવાદ અને 
�ાંતવાદમાં વહેંચાયેલો છ�. આજે આ 
�સ્થિત છ� તો આજથી 150 વષર્ પહેલાં 
ક� જ્યારે બાબા િશરડીમાં િવચરણ 
કરતા હતા ત્યારે ક�વી ધમર્ઝનૂન �જા 
હશે એ િવચારી લેજો અને એટલે જ 
બાબાએ પોતાનો ભૂતકાળ ખુલ્લો 
કરવાનું મુનાિસબ માન્યું નિહ. બીજું 
એક એવું કારણ પણ હોય શક� ક� બાબા 

પોતાની જીવનલીલા 
અને �થ્વી પરના 
એમના અવતરણકાયર્ 
ઉપર જ ધ્યાન 
આપવા માટ� કહેતા 

હતા. બાબા ક્યારેય કોઈ િવવાદમાં 
પ�ા નથી અને એમના ઈ�રીય 
અનુસંધાનમાં ખલેલ પડી નથી તેઓ 
ક�ટલા સુલઝેલા, ક�ટલા સમજદાર અને 
ક�ટલી િદવ્ય �િતભાવાળા હતા. સંતે 
ચૂપચાપ એમના ભાગે આવેલંુ િદવ્ય 
કાયર્ પતાવીને ચાલતી પકડી. જો ક� 
સાંઈસતચ�ર�ને આધારે એટલંુ કહી 
શકાય ક� બાબાના ગુરુ હતા એટલંુ 
િનિ�ત છ� એમાં બે મત નથી અને 
બાબાએ િશરડીમાં �ાગ� પહેલાં 
ગુરુની સાથે રહીને ક�વી રીતે �હ્મજ્ઞાન 
�ાપ્ત કયુ� હતું એનો સંશોધનાત્મક લેખ 
આવતા અંક�.

18

સૂ

કોઈ િહન્દુ-મુ�સ્લમ કરે તો ભયંકર લાલ એક એવું કારણ પણ હોય શક� ક� બાબા 
પોતાની જીવનલીલા 
અને �થ્વી પરના 
એમના અવતરણકાયર્ 
ઉપર જ ધ્યાન 
આપવા માટ� કહેતા 

çë_³ìÇ_ÖÞ
િવરેશ રૂદલાલ

યર્પુ�ી મા તાપીના તટ� 
વસેલંુ સૂરત શહેર સાચે 
જ સદ્ નસીબ છ�. અનેક 
અવતારી િસ� સાધુ સંતો 

મહાત્માઓ, ધમર્ગુરુની લીલાઓ તથા 
ચરણરજથી પાવન સૂરત નગરીમાં િસ� 
સંતો િનવાર્ણ સાહેબ, સંત તેજાનંદ, 
િનમર્ળદાસજી, પંચમુ�ા િસ� રઘુરામ 
મહારાજે િવત્તમલીન િવધમ� શાસકો, 
અં�ેજોના �ાસ બબર્રતા, ધમા�ધતા અને 
સીતમથી લોકોને મા� રાહત જ નહીં 
અપાવી પરંતુ આિદ દૈિવક, આિદ ભૌિતક, 
આધ્યા�ત્મક લોકકારણનું કાયર્ િનરંતર કયાર્ 
કયુ�. મંિદરો, મઠો, આ�મોનું િનમાર્ણ 
કરાવી લોકોમાં એક નવી ચેતનાનો સંચાર 
કરી આત્મબળ વધારી સુખ-શાંિત બ�યા.

આ િસ�સંતો તેમની લીલાઓ અંગે 
ખૂબ લખી શકાય પરંતુ અહીં આજે વાત 
કરવાની છ� િસ� સંત િનમર્લદાસજી �ારા 
સ્થાિપત નવસારી બજાર કોટસફીલ રોડ 
(બંબાખાનાની બાજુ) પર આવેલા �ી 
શેષ નારાયણ મંિદરની જેની સાલગીરી 

તા. 31મીને મંગળવારે છ�. તા. 30મીને 
સોમવારે સવારે 9 કલાકથી 24 કલાક 
અખંડ રામાયણ પાઠથી ઉત્સવ શરૂ થશે. 
મંગળવારે િવશેષ પૂજન અને બપોરે 
મહા�સાદ ભંડારો યોજાશે. ભગવાન �ી 
શેષ નારાયણના મંિદરો જવલ્લે જ જોવા 
મળ� છ�. સૂરતમાં શેષ નારાયણ શે ષ 
શાથી મુ�ામાં છ� અને ચરણમાં 
લ�મીજી િબરાજમાન છ�. જેના 
દશર્ને વાર તહેવારે ભકતો દૂર 
દૂરથી ઉમટ� છ�.

િસ�સંત િશરોમણી 
િનમર્લદાસજી ભારત �મણ 
કરતા કરતા સૌ �થમ ઉધના દરવાજા 
નજીકના દાંડી વલ્લા સ્થાને પધાયાર્ હતા. 
તે સમયે િનજર્ન અને ભયાનક ગણાતા 
જંગલ જેવા સ્થાનને મંગલ બનાવ્યું અને 
થોડા જ સમયમાં  દશર્નાથ� ભાિવકોના 
ટોળ� ટોળા ઉમટવા લાગતા િનજર્ન 
સ્થાન મંગલમય બની ગયું. દાંડીવલ્લામાં 
િનમર્લદાસજી સ્થાિપત હનુમાનજીના તથા 
સંત િનમર્લદાસજીના દશર્ને ભકતો મોટી 
સંખ્યામાં આવતા તેમાં સૂરતના શાહપોરથી 
છબીલદાસ નામના રાણા ભકત િનત્ય 
િનયમથી દશર્ને આવતા. સમય જતા 
�� અશકત બનવા છતાં પરાણે ચાલીને 
આવતા એકવાર અચાનક સંતની તેમના 
ઉપર ��ષ્ટ પડી. જોયું તો ભકત છબીલના 

ને�ોમાંથી અ�ુધારા વહી રહી હતી. એ 
જોતા િનમર્લદાસજીએ પૂછયું ભકતરાજ 
આંખોમાંથી અ�ુધારા ક�મ વહી રહી છ�? 
િદલમાં શી વાતનું દુ:ખ છ�. જે હોય તે 
િદલ ખોલીને કહી નાંખો. ભકત છબીલે 
કહંુ્ય મહારાજ, શરીર હવે ખુબ દુબર્ળ બની 
ગયું છ�. પહેલાંની જેમ ચાલી શકાતું નથી. 
આપના દશર્ને આવવાનો િનયમ લીધો છ� 
તે આપની ક�પાથી અટલ બની રહે અને તે 
એ રીતે ક� આપ સુરતમાં આવીને િનવાસ 
કરો તો મને િનત્ય દશર્નનો લ્હાવો �ાપ્ત 

થાય. મારો િનયમ તૂટી જશે એ ભયથી 
અધીર બની અ�ુ વહાવી રહ્યો હતો. 
ભકતનો ખુલાસો સાંભળી ભકત વત્સલ 
દયાિનિધ સંતે મોકળા �દયથી વચન 
આપ્યું ક� ભકતરાજ તમારી ઇચ્છા જરૂર 
પ�રપૂણર્ થશે. અહીંથી આસન ઉઠાવી 
સૂરતમાં આવી મુકામ કરીશ. સહુ 

ભકતો ખુબ ખુશ 
થયા. આજે સંત 
િનમ ર્ળદ ાસજીએ 
િદવસ ન�ી કય�. 
િવ.સં. 1892માં 
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મોિહની એકાદશીના મંગળ �ભાતે 
દાંડીવલ્લાથી ઢોલ નગારા શરણાઇ, ભજન 
મંડળીઓ સાથે વાજતે ગાજતે સામૈયુ 
કરી સંતને પાલખીમાં પધરાવી સેવકો 
સૂરત શહેરમાં લાવ્યા. પગપાળા ભારત 
�મણ કરનાર સંત િનમર્ળદાસજીની ઇચ્છા 
પાલખીમાં બેસવાની નહોતી પરંતુ ભકતની 
ભાવપૂણર્ િવનંતીને માન આપી સંત 
પાલખીમાં િબરાજયા. પાલખી યા�ા ઉધના 
દરવાજેથી નવસારી બજારમાંથી કોટસફીલ 
રોડ પર આવતા સંતે પાલખી ઉતારવા 
કહયું એટલે ભકતોએ પાલખી ઉતારી અને 
કોટસીફીલની ધરતી ઉપર પગ મુકતાં ‘હમ 
યહાં હી ઠહરેંગે’ સંતે પોતાની ઇચ્છા વ્યકત 
કરી એટલે સહુ ત્યાં થંભી ગયા.

એક તરફ �ડી ખાઇ અને સામે 
િવશાળ મેદાન તે વખતે હતું. આ સ્થાન 
પર સંતે પોતાનું આસન જમાવ્યું. સદ્ ગુરુ 
િનમર્ળદાસજીએ પોતાનો ચીિપયો ખોસી 
ધૂણી �કટાવી એ સ્થાને બેસી ગયા. 
ભકતોએ િનમર્ળદાસ મહારાજનો જય 
જયકાર બોલાવ્યો. આવા િસ� સંત 
ખુલ્લામાં રહે તે ભકતોને ઠીક ન લાગતા 
ભકતોએ મંિદર બનાવવા માંડયંુ. પરંતુ 
સંજોગોવશાત એવી ઘટના બનતી ક� 
પથ્થરો, છો, ઇમારતી લાકડ�� વગેરે ભરેલા 
ગાડાવાળાઓ િનમર્ળદાસ મહારાજનું નામ 
પૂછતા આવતા અને ગાડા ખાલી કરીને 
સંતને વંદન કરીને પાછા િવદાય થતાં. 
કયા શેઠ તરફથી માલ સામાન આવ્યો? 
મોકલનાર કોણ હતું. તેનું કોઇ ઠામ 
ઠ�કાણંુ જ નહીં મળ�. સંત �ભુના ધ્યાનમાં 
િનમગ્ન રહેતા અને એ વ્હાલો (�ભુ) 
સાધુની પાછળ સેવક બની સંતના બધા 
જ કામો પ�રપૂણર્ કરતો. સૂરતની જનતા 
એમને ‘ટ�કશાળી સાધુ’ કહી િબરદાવતી. 
કોટસફીલ રોડ પર િવશાળ મંિદર બંધાઇન ે
તૈયાર થયંુ. સંતે પોતાનું આસન ઉઠાવી 
મંિદરમાં ધૂણી �કટાવી. હવે મોડી રાત 
સુધી ભકતો સંત સત્સંગ કરતા ભજન થતા 
એકાદશી અને પૂનમની રાતે ભજન મંડળી 
સાથે સદ્ ગુરુ િનમર્ળદાસ પણ ભજનાનંદની 
ધૂન મચાવતા.  જે મેદાનમાં સંતે રાવટી 
અને ધૂણ ધખાવી હતી તે જમીન કહેવાય 
છ� ક� કોઇ અિધકારીની હતી. તેઓએ 
મહારાજનું આસન�ચકી બહાર ફ�કી 
દેવાનો હુકમ કય� પરંતુ મહારાજનું આસન 
િબલક�લ ડગ્યું નહીં. આથી અિધકારી પિત-
પત્ની િનમર્લદાસજી મહારાજ પાસે આવ્યા. 
માફી માંગી જીવલેણ િબમારીમાં પટકાયેલા 
પોતાના પુ�ને સાજો કરવા મહારાજને 
િવનંતી કરી. દયાિનધાન મહારાજના 
આિશવાર્દથી તેમનો પુ� ઉગરી ગયો. ત્યાર 
પછી અિધકારીએ મહારાજ�ીને મંિદર 
બંધાવી આપ્યું હોવાની લોકવાયકા છ�. 
ત્યાં ભગવાન શેષશાચીજીની �ાણ�િતષ્ઠા 
કરવામાં આવી.  આ મંિદરમાં સંતે મહાબલી 
હનુમાનજીની સ્થાપના કરી. ત્યાં િશવલીંગ 
તથા પાવર્તીજીની મૂિતર્ છ�. આ સ્થાનમાં 
િસ� સંત િશરોમણી િનમર્ળદાસજીની 
સમાિધ તથા પાદુકાજી છ�. તેની બાજુમાં 
તેમના િશષ્ય જાનકીદાસજીની પાદુકાજી 
પણ છ�. પોણા બસો વષર્થી પણ જૂનું આ 
મંિદર સાદું �ાચીન છ� પરંતુ િદવ્ય છ� અને 
ભાિવક ભકતોને અહીં દશર્ન કરવાથી 
શાંિતનો સુખદ અનુભવ થાય છ�.

સૂરતમાં �ી શેષ નારાયણ 
ભગવાનનું મંિદર પણ છ�
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સાંઈબાબાના 
ગુ� કાેણ હતા?


