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��ુુ�ુળ કાગંડ
મા ં િશ�ા �ા�ત કર
, સ�ં�ૃતના �કાડં પ�ંડત બની, પોતાના શહ$ર પાછા 

આવી આવી  િવ( િવ)ાલયના સ�ં�ૃત િવભાગના �ા,યાપક જ ન�હ અ,ય� પણ બનવા0ુ ં

સદભા2ય �ા�ત કર
, �ોફ$સર લ4મીનારાયણ નામ તો બ5ુ કમાઈ 79ૂા; પણ છેક િન;<ૃ થતા 

>ધુી લ4મીયોગથી વ�ંચત જ વ�ંચત રAા, તેનો મનના Bડા Cણેૂ તેમને અફસોસ તો રAા જ 

કયD.વષF વષF જGમેલા પોતાના છ છ  હHિશયાર   IJુોને ઉLચ િશ�ણ આપી-અપાવી, તેમને તેમની 

ઇLછા0સુાર િવદ$શમા ંસેટલ કરાPયા બાદ, પોતાને દ$ણા જ દ$ણામા ંQબેૂલો જોઈ તેઓ 9ાર$ક Sુખી 

Sુખી થઇ જતા.જો ક$ લોન બધી Tવનવીમાની જ હતી અને વીમાઓ બધા આવતા વષF તો પાક
 

જ જવાના હતા અને લોનની રકમ બાદ કર
 થોડ
 ઘણી -હક
કતમા ં ઘણી થોડ
-વીમા 

પોલીસીઓની પાક$લી રકમ મળ
 જતા, થોડ
 શાિંત થશે,થોડ
 ધરપત રહ$શે, તેમ મનને મનાવતા 

રહ$તા. SુભાV2યે રાWયના XYુય મJંી રાવના Zઘુલક
 િનણVયના કારણે િન;<ૃ થતા �ોફ$સરોને ક$વળ 

માJ એક હ\ર ]િપયા જ  પેGશન મળે તેવી િવ�ચJ Pયવ�થા થઇ ગઈ હોવાથી તેઓ વધાર$ Sુખી 

રAા કરતા.IJુો પાસે પહ$લેથી અયાચક �વભાવ હોવાના કારણે આજ >ધુી એક ડોલર ક$ એક 

પાઉGડ નહોતો મગંાPયો તો હવે જ]ર
 હોવા છતાયં તેઓ હાથ તો લાબંો કરવા તૈયાર નહોતા જ 

નહોતા. અને IJુો પણ એમ જ િવચાયાV કર$ ક$ િપતા_ીને તો િન;િૃ<ના ઘણા લાભ મ`યા હશે અને 

દાદા0ુ ં પણ પેGશન જોડ
ને  ક$વળ ચાર ભાણા સાચવવામા ંતો કોઈ કરતા કોઈ જ તકલીફ ન�હ 

પડતી હોય. 

શ] શ]મા ંઆવતા તેમના પJો ઓછા થતા ગયા અને ફોન તો પોતે પોતાની સાથે કામ 

કરતી પોતાની પસદંગીની છોકર
 સાથે લ2ન કર
 લીધા છે, એવા >ખુદ-Sુખદ સમાચાર આપવા 

માટ$ જ આવતા.ન તેમને બોલાPયા ક$ ન તેમને પણ ;aૃ માતા-િપતાને Xકૂ
 bયા ં િવદ$શ જવાનો 

અભરખો >aુા હતો.િપતા િન;<ૃ િશ�ક હતા; પણ તેમને મળZુ ંપેGશન તો Bટના મોઢામા ંTરા d;ુ ં

જ efુલક હZ ુ.ં માતા તો કાકા-કાક
 પાસે મોટા થયેલા એટલે તેમને તો વારસામા ંકાઈં કરતા કાઈં 

જ મ`gુ ંનહોZ ુ.ં કાકા કાક
એ થોQુ ંઘhુ ં-વ�Zતુ: ઘhુ ંથોQુ ં-ભણાવી લ2ન કરાવી દ
ધેલા એ જ ઘhુ ં



�к���� �	
��… ડૉ. લ�લત પર
ખ  

2 

 

બjુ ં કહ$વાય.તેમના િપતા_ી પોતાના આનદં માટ$ ઘર$ બોલાવી બાળકોને ભણાવે અને તેમના 

માબાપ d ટkશુન ફ
 આપે તેનાથી Cશુ રહ$ અને િન�Iહૃ હોવાથી ઘર ખચV માટ$ તે રકમ IJુ 

લ4મીનારાયણને આપી દ$.લ4મીનારાયણ પોતે તો િવ)ાિવlય ન કરવા0ુ ં �ણ ��ુુ�ુળમા ંલઈને 

નીક`યા હોવાથી ટkશુનો કરતા જ ન�હ. અને આમે ય સ�ં�ૃત0ુ ંટkશુન લેનાર મળે પણ 9ાથંી?  

પરંZ ુએવામા ં bયા ં તેમના શહ$રના mન અપાસરામા ંચાZમુાVસનો િવહાર કરવા આવેલ બે 

મહારાજ સાહ$બોમાથંી  એક મહારાજ સાહ$બને સ�ં�ૃત શીખવવા માટ$ તેમને કહ$ણ આPgુ ંઅને તેના 

માટ$ ધનવાન ધમV�ેમી એક n�ટ
એ તેમને મH-માગંી ફ
 આપવાની અને ધમV લાભ લેવાની ઈLછા-

તૈયાર
 -તbપરતા દશાVવી. પરંZ ુ િવ)ાિવlય ન કરવાના િસaાતંને વર$લા લ4મીનારાયણે તે ઓફર 

ન �વીકાર
. મહારાજ સાહ$બના અ0�ુળૂ સમયે તેમને બે કલાક માટ$ સ�ં�ૃત શીખવવા જવા0ુ ંશ] 

કર
 દ
jુ.ંમહારાજ સાહ$બની oહણશpqત �વાભાિવક ર
તે સાર
 હોવાથી તેમને �ા�ૃતની dમ જ 

સ�ં�ૃત સમ\Zુ ં ગgુ,ંફાવZ ુ ં ગgુ ં અને oહણ થZુ ં ગgુ.ંચાર મ�હના Iરૂા થવામા ં હતા એટલામા ં

9ાકં કોઈ પાસથી  સાભંળવા મ`gુ ંક$ mન સાj ુમહારાજ સાહ$બો Wયોિતષ શાrના અને હ�ત ર$ખા-

શાrના બ5ુ મોટા \ણકાર હોય છે એટલે સકંોચIવૂVક થોડ
 �હમત કર
 Iછૂkુ:ં"મહારાજ 

સાહ$બ,સાભં`gુ ં છે ક$ આપ હ�તર$ખા- શાrના બ5ુ મોટા \ણકાર છો તો મને �ૃપયા જણાવો ક$ 

મારા નામમા ંશ]મા ંજ આવતી લ4મીનો માર$ કોઈ યોગ છે ક$ ન�હ? આજ પયtત મu Iરૂ
 ખuચમા ં

જ,ભરIરૂ તાણમા ંજ Tવન વીતાPgુ ંછે.મા�ંુ પેGશન વધવાનો કોઈ યોગ ખરો?"  

મહારાજ સાહ$બ લ4મીનારાયણની સ�ં�ૃત શીખવવાની િનIણુતાથી અિત �સv અને 

�ભાિવત હતા એટલે તેમની િવનિંત �વીકારતા બોfયા:" બતાવા તમારા બેઉ હાથ. અમે બેઉ 

હાથોની ર$ખાઓ જોઈએ. પણ 5ુ ંઆ બાબત \ણકાર w ંઅને મu તમારો હાથ જોઈ તમા�ંુ ભિવxય 

ભાYgુ ં છે એ વાત કોઈ કરતા કોઈને પણ મારા અહyથી  િવહાર કયાV >ધુી �ૃપા કર
ને કહ$તા 

ન�હ.ન�હ તો બધા મારો Tવ ખાઈ જશે." 

લ4મીનારાયણે તરત પોતાના બેઉ હાથોની હથેળ
ઓ Cfુલી કરતા કzુ:ં"આપની આ{ા 

િશરોધાયV છે." 

"બી\ પણ કોઈ �| હોય તો સાથે જ Iછૂ
 લો" મહારાજ સાહ$બે }ખો ઝીણી કર
 ર$ખાઓ 

તરફ  Sૃ�xટ ક$�G�ત કરતા કરતા કzુ.ં                                                                                 

     લ4મી નારાયણે Iછૂkુ:ં"મારા માતા- િપતા0ુ ં આgxુય તો લા�ં ુ છે ને? અને વશં ;�ૃaના 

સમાચાર 9ાર$ સાભંળવા મળશે?" અને ઉ<ર પહ$લેથી તૈયાર હોય તેમ મહારાજ સાહ$બે એક પછ
 

એક એમ Jણ િવધાનો  કયાV.પહ$�ુ ંતો એ ક$ "તમને માતા તરફથી અક�માત ધનયોગનો નTકમા ં

જ અવસર છે.બી�ુ ંતમા�ંુ પેGશન પણ િનયમા0સુાર પચાસ ટકા નTકના ભિવxયમા ંજ મળZુ ંથઇ 
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જશે.અને માતા-િપતાની છJ છાયા બ5ુ લાબંા સમય સાથે મળતી રહ$શે.આ બધા �|નોનો આધાર 

એક �ભુ સમાચાર સાથે  સકંળાયેલો છે અને તે એ  તમાર$ bયા ં કોઈ IJુવjનેૂ bયા ંલ4મી -IJુી 

અવતરશે એટલે તમાર$ bયા ંd સો વષVથી IJુી જGમી નથી તે જGમતા જ પહ$લા બે લાભો મળશે -

માતા તરફથી અક�માત ધન યોગ અને પચાસ ટકા પેGશનનો લાભ. માતા-િપતાની છJ છાયા તો 

dટલી લાબંી મળે તે ઉ<મ કહ$વાય.પણ યાદ રાખજો,આ ભિવxયવાણીનો ઉfલેખ >aુા અમારા 

િવહાર >ધુી કોઈને પણ કરતા ન�હ." 

"વચનબa w,ંમહારાજ સાહ$બ.હવે �ૃપા કર
 માર$ bયા ંવહોરવા માટ$ એક �દવસ પધારો અને 

અમને સ5ુને 'મગંલમ' સભંળાવો." 

   "જ]ર.�ભુ�ય શી�મ.િવહાર પર જતા પહ$લા અવ�ય વહોરવા માટ$ અમે બેઉ સાjઓુ 

આવી�ુ.ંતમાર
 સપ�રવાર >ખુ-શાતા વધો !' 

   બીd જ �દવસે બેઉ મહારાજ સાહ$બો ગોચર
 પર નીક`યા તો લ4મીનારાયણે ખાખરા-મગ 

અને ચા વહોરPયા અને હાથ જોડ
ને ઊભેલા પ�રવારના ચાર$ય સ�યોને આશીવાVદ આપતા બેઉ 

મહારાજ સાહ$બો 'મગંલમ' ભણી તેઓ િવદાય થયા. 

  પછ
 તો તેઓ અઠવા�ડયામા ંિવહાર કર
 ગયા અને લ4મીનારાયણ મનોમન X ૂઝંાતા  રAા  

ક$ નાનપણમા ંજ માતા-િપતાને �મુાવી 7કૂ$લી માતા �ારા તેમને અક�માત ધન યોગ ક$વી ર
તે 

સભંવી પણ શક$.અનેપોતાના પ�રવારમા ંસો વષVથી IJુી જGમી જ નથી તેની તો તેમને પોતાને 

પણ મા�હતી નથી, d માતા-િપતાને Iછૂ�ા બાદ d તેઓ  ચો�સ ર
તે હવે \ણી  શ9ા -તો તે 

મહારાજ સાહ$બ ક$વી ર
તે કહ
 શ9ા હશે.અને પેGશન એકાએક પચાસ ટકા મળZુ ંક$વી ર
તે થઇ 

શકશે? મનમા ં �|ોની પરંપરા જ શ] થઇ જવા લાગી. પણ મહારાજ સાહ$બના િવહાર કર
 

ગયાના Jણ જ �દવસમા ં તેમને મહારાજ સાહ$બની Jણેય  ભિવxયવાણીઓનો પરચો  જોવા 

મ`યો.મોટા IJુનો ફોન આPયો ક$ તેને bયા ં IJુી જGમી છે અને તે0ુ ં નામ સોના રાYgુ ં

છે.લ4મીનારાયણે સપ�રવાર લ4મીના �વગતાથV સbય નારાયણની િવિધવત I\ૂ કર
 આડોશીઓ 

-પાડોશીઓ અને સગા વહાલાઓમા ંજલેબી વહ�ચાવડાવી. તેના બી\ જ �દવસે સમાચાર આPયા ક$ 

g.ુT.સી તરફથી ઓડVર નીકળ
 ગયો છે ક$ XYુય મJંીનો Zઘુલક
 પેGશન ઓડVર રદ થાય છે અને 

સ5ુ પેGશનરોને Iરૂા પચાસ ટકા પેGશન મળશે. અને તેના Jીd જ �દવસે સમાચાર મ`યા ક$ 

માતાના કાકા_ી �જુર
 ગયા છે પણ પોતાના વીલમા ંલખતા ગયા છે ક$ વતનમા ંપહ$�ુ ંબાધેં�ુ ં

મકાન બીમાર જ બીમાર રહ$તા ભાઈની હયાતીમા ં બને�ુ ં એટલે તે મકાન વેચી તેની અડધી 

રકમ તેમની દ
કર
ને  આપવામા ંઆવે અને બાક
 અડધી રકમ પોતાના ચાર દ
કરા અને દ
કર
ને 

આપવામા ં આવે. વહ$વાર$ bયા ં કાકા સસરાને bયા ં તેમના બારમા -તેરમા પર પહHચી  તેઓ 
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એ  સાભંળ
ને રાT થયા ક$ એ વતન0ુ ંમકાન દસ લાખમા ંવેચાઈ ગgુ ંછે અને તેની માતાને પાચં 

લાખ નો તેમનો ભાગ તરતમા ં જ મળ
 જશે.આ \ણી -સાભંળ
 તેમને તેમને કાકા સસરાના 

કારજના 7રૂમાના લાQુ વધાર$ �વા�દxટ લા2યા. 

આમ એકાએક મહારાજ સાહ$બની  બધી ભિવxયવાણીઓ સાચી પડતા, અક�માત ધનયોગ 

જોઈ-\ણી તેમને dટલી Cશુી થઇ તે કરતા વj ુઅને િવશેષ Cશુી એ વાતની થઇ ક$ સો વષF 

પ�રવારમા ં લ4મી અવતર
 અને મહારાજ સાહ$બના કથના0સુાર માતા- િપતાની છJછાયા તો 

લાબંી રહ$વાની જ રહ$વાનીએટલે એ બાબત પણ તેઓ  િનિ��ત જ િનિ��ત હતા..              

 ધનના અભાવમા ંSુખી Sુખી રહ$તા  લ4મીનારાયણ હવે પોતાને >ખુી >ખુી અ0ભુવવા 

લા2યા. 

(સમા�ત) 
 


