
મને ખ્યાલ ન હતો ક� બાબા તમે આટલા બધા સારા હશો. 

                                                                   બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લ્લચદં્ર શાહ; (M) 91-9825892710  

                ભ�કત માગર્મા ં હતો ત્યાર� માનતો હતો ક� પરમાત્મા સવર્જ્ઞ છે; જ્ઞાનસાગર છે; �ની �નનહાર છે;  

તેનાથી ક�ુ ંજ અજ્ઞાત નથી. પરં� ુતે �ુ ં�ણ ેછે ? કોના િવશે �ણ ેછે? શાના િવષે �ણ ેછે? ક�� ુ ં�ણે છે? ક�ટ�ુ ં

�ણે છે? તેનો કશોજ ખ્યાલ ન હતો. એક પ્રકાર� અજ્ઞાન�પી �ધકારમા ંઅટવાયેલો હતો, ભટકતો હતો. �યા ં�વ 

જગત અને જગદ�શ િવષે અનેક માન્યતાઓ, િવચારધારાઓ, ખ્યાલો પ્રવતર્તા હોય અને તેમાયં ક�ટલાક તો 

િવરોધાભાસી, ત્યા ંમારા �વો સામાન્ય માનવી તો �ુ�ંઇ જ �ય ને! મને એવો તો �બલ�ુલ ખ્યાલ ન હતો  ક� બાબા 

તમે એક સમયે �ુિનયા પર આવી શકો છો અને  પ્રત્યક્ષ થઇ સન્�ખુ બેસીને અજ્ઞાન�પી �ધકાર �ૂર કર� શકો છો. 

મને રતીમાત્ર પણ ખ્યાલ ન હતો ક� તમે આટલી સરળતાથી સહજતાથી બ્રહમાબાબાના તનમા ંપ્રવેશી, પ્રત્યક્ષ થઇ,  

�ુ ં�વો � ંતેજ �પમા ંમને બાળકના �પમા ંસ્વીકાર કર�શો.  માતિપતાની પાલના આપશો; મારા પરમ િશક્ષક બની 

આત્મા, પરમાત્મા તેમજ ��ૃષ્ટચક્ર િવશે તેમજ ��ૃષ્ટનાટકમા ંમારા જન્મો િવષે, મારા પાટર્ િવષે આટ�ુ ંસ્ફ�ટક સમાન 

સાફ જ્ઞાન આપશો અને મને જ્ઞાન સ્વ�પ બનાવશો.  

ભ�કત કરતો હતો ત્યાર� ગાયા ક�ુ� ક� ‘અસત્યો માહ�થી પ્ર� ુપરમ સત્યે � ુ ંલઇ �, �ડા �ધાર�થી પ્ર� ુપરમ તે� � ુ ં

લઇ �, મહા�તૃ્�મુાથંી અ�તૃ સમીપે નાથ � ુ ંલઇ �’,  પરં� ુવતર્માન સગંમ�ગુમા ંઆટલી સહજતાથી પ્રત્યક્ષ થઇ 

મારા અજ્ઞાન �ધકારને �ૂર કર� મને જ્ઞાન પ્રકાશથી ઉ�ગર કરશો, અસત્યથી ભર�લી �ુિનયામાથંી સત્યની �ુિનયા 

તરફ લઇ જશો, તેમજ �તૃ્�નુા ડરથી મને સ�ંણૂર્ પણે �કુત કર� અ�તૃ સમાન મા�ંુ �વન બનાવશો તે વાત તો 

મારા માન્યામાજં નથી આવતી.  

ભ�કતમા ંભાવનાથી એ પણ ગાયા ક�ુ� ક� “’હ� જગત્રાતા િવ�િવધાતા, હ� �ખુશાિંત િનક�તન હ�, પે્રમ ક� િસ�� ુદ�નક� બ�ં ુ

�ુ:ખ દર�દ્ર િવનાશન હ�’ “ એમ પણ ગા�ુ,ં  �ુ ં��ુકતદાતા છે, પાપ કટ��ર છે. પરં� ુમને ખ્યાલ ન હતો ક� તમે 

સત��ુુના �પમા ં માર� સન્�ખુ પ્રત્યક્ષ થઇ અનેક પ્રકારના િવકારોના બધંનમા ં જકડાયેલા મને તેમજ િવકમ�ના 

ભારથી લદાયેલા મને આટલા િનસ્વાથર્ભાવથી �કુત કરશો અને �ખુ : શાિંત-પે્રમ પ્રદાન કરશો.  

મારા �તૂકાળ પર  દ્ર�ષ્ટપાત ક�ંુ � ંતો ખ્યાલ આવે છે ક� �ુ ંક�ટલો િવષયોમા ં તેમજ િવકારોમા ંરચ્યોપચ્યો રહ�તો 

હતો, દલદલમા ંગરકાવ હતો.ખાલી ચોટલીજ બાક� હતી અને મા�ંુ ભાગ્યતો �ુઓ, તેજ સમયે, રાઇટ ટાઇમે આવી 

માર� ચોટલી પકડ� મને દલદલમાથંી બહાર કાઢ� નાખ્યો. મનેતો એમજ હ�ુ ંક� �ુ ંતો િવષય વૈત�રણીમા ં�બૂતો જ 

�� �,ં કોઇ આશા�ુ ં�કરણ દ�ખા� ુ ંન હ� ુ.ં પરં� ુતમે આવી ર�તે આવશો અને માર� �વનનૈયાને િવષયસાગરમાથંી 

બહાર કાઢ� ક્ષીરસાગરમા ંલઇ જશો અને મારા ઉપર આટલો બધો ઉપકાર કરશો તેનો તો ખ્યાલ જ ન હતો.  

અહલ્યાની વાતાર્ પણ સાભંળ� હતી ક� શાપથી પથ્થર બની �કુ�લી અહલ્યા રામના પગના સ્પશર્માત્રથી સ�વન થઇ 

ગઇ, પરં� ુ મને જરાપણ ખ્યાલ ન હતો ક� તમે પથ્થર��ુધ્ધ બની ગયેલા મને તમારા જ્ઞાનના સ્પશર્ માત્રથી 

પારસ��ુધ્ધ બનાવી દઇ મારા પર આટલો બધો ઉપકાર કરશો !  



ભ�કતમાગર્મા ં મને કથાવાતાર્ સાભંળવા�ુ ં પણ ગમ�ુ ં હ� ુ.ં તે સમયે યમરાજ અને ન�ચક�તા વચ્ચેનો સવંાદ પણ 

સાભંળ્યો હતો. આત્મજ્ઞાનથી બાળક ન�ચક�તા �તૃ્�નુા ડરથી �કુત થયો તે વાતાર્નો સાર હતો. પરં� ુ તેમા ં ક�ુ ં

આત્મજ્ઞાન તે�ુ ંિવશેષ કોઇ સ્પ�ષ્ટકરણ ન હ�ુ.ં  પરં� ુતમે �જુ આત્માને મારો સ્પષ્ટ પ�રચય આપી, ��ૃષ્ટનાટકમાનંા 

મારા ઓલરાઉન્ડ પાટર્થી મને અવગત કરાવી સાચા અથર્મા ંમને �તૃ્�નુા ડરથી �કુત કય� છે, માર� શા�તતાનો મને 

અ�ભુવ કરાવ્યો છે અને તે પણ કોઇ અપેક્ષા વગર.  

તમે જ્ઞાન�રુલીમા ંવારંવાર કહ�તા આવ્યા છો ક� ‘�ુ ંકોઇના પર �ૃપા કરતો નથી’ પરં� ુમારા માટ� આટ�ુ ંબ�ુ ંકરવા 

છતા,ં  �ુ ંક�વી ર�તે માની શ�ંુ ક� તમે �ૃપા કરતા નથી? �ુ ં�યાર� િવચા�ંુ � ંક� તમે મને કયાથંી કયા ંલઇ ગયા, મને 

ક�ટલા હ�નમાથંી ક�વો બનાવ્યો ત્યાર� મને ખ્યાલ આવે છે ક� તમે �ૃપાસાગર નથી તો બી�ુ ં �ુ ં છો? મને જરા 

સમ�વશો.  

મારા માટ� સ્વગર્ એક પ�રક્લ્પના હતી. તેની વાસ્તિવકતા િવષે ઘણીવાર શકંા પણ ઉત્પ� થતી,  પરં� ુતમે આપેલા 

જ્ઞાન પ્રકાશથી સ્વગર્ િવષેની માર� સકંલ્પના સ્પષ્ટ થઇ ગઇ. એટ�ુ ં �્ ન�હ પણ તમે મને સ્વગર્નો અિધકાર� પણ 

બનાવી દ�ધો. રામ, �ૃષ્ણ, બ્રહ્મા, િવષ્�,ુ શકંર, હ�મુાન, ગણશે �વા દ�વતાઓની તેમજ �ુગાર્, સરસ્વતી, લ�મી �વી 

દ�વીઓની તો �ુ ંઆરાધના કરતો હતો પરં� ુમને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન હતો ક� આ ભારતવષર્મા ં�ુ ંપોતેજ, સત�ગુના 

સમયે, દ�વી-દ�વતા હતો અને વતર્માન સમયે તમાર� �ૃપાથી �ુ ંફર�થી મા�ંુ �મુાવે�ુ ંદ�વત્વ �નુ: પ્રાપ્ત કર� રહ્યો �,ં 

તેનો મને અનહદ આનદં છે.  

સત્યનારાયણની કથાતો વારંવાર સાભંળ� હતી. તેમા ંવાતાર્નો સાર એ છે ક� સત્યનારાયણ�ુ ંવ્રત રાખવાથી આપણી 

મનોકામનાઓ તેમજ નાની નાની મહ�ચ્છાઓ �ણૂર્ થાય છે તેમજ વ્રત ન રાખવાથી ક� વ્રત રાખવા�ુ ં�લૂી જવાથી 

વ્ય�કતની ક�વી �ૂદર્શા થાય છે. કથામા ંલીલાવતી, કલાવતી, ક�ઠયારા �વા પાત્રોથી આ વાત સ્પષ્ટ કર� છે. પરં� ુ ંતે 

સત્યનારાયણ�ુ ંવ્રત ક�ુ?ં સત્યનારાયણની સાચી કથા ક� વાતાર્ કઇ? તેની કોઇજ સમજ મને મળ� ન હતી. પરં� ુતમે 

તો પ્રત્યક્ષ આવીને મને સત્યનારાયણની આખી બાયોગ્રાફ� બતાવી દ�ધી. એટ�ુ ંજ ન�હ પણ ન�કના ભિવષ્યમા ં

તમારા દ્વારા આ �ુિનયા પર સ્થપાનાર સત્યનારાયણના રાજયમા ં મા�ંુ પણ સ્થાન ન�� કર�, માર� બધીજ 

મનોકામનાઓ �ણૂર્ કર�, મને ઇચ્છા માત્રમ અિવદ્યા બનાવ્યો મારા માટ� આ કલ્પના બહારની વાત છે.   

બાબા તમારા િવષે સાભંળ્� ુતો ઘ�ુ ંબ�ુ ંહ� ુ ંપણ મને ખ્યાલ ન હતો ક� તમે આટલા બધા િવનમ્ર અને િનરહકંાર� 

હશો અને આવી પારાવાર �ૃપા કરશો.  
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