શ્રી મોટા
આકરી આંતરરક તપશ્ચર્ાા માાં રહીને આધ્ર્ાત્મમક સિદ્ધિઓ
મેળવનાર
ુ ીલાલ આશારામ ભાવિારનો જન્મ
શ્રી મોટા એટલે કે ચન
િાવલી ગામે ઈ. ૧૮૯૮ના િપ્ટે મ્બરનરની થો ી તારી ે

ર્ો

ુ ાલીમાાં ગોળધાણા
હતો. દાદા ભાઈથાંદ ભગતે પૌત્રજન્મની ખશ
વહેંચ્ર્ા હતા. રાં ગાટી કાપડની પેઢી ધમધોકાર થાલતી અને
ૃ હત.ાંુ પણ ભાઈથાંદના મ ૃમયુ પછી પરરસ્થ સત ક ળી.
કુ ટાંુ ન િમિ
પેઢી અને મકાન છોડી િૌ કાલોલના નાના મકાનમાાં રહેવા
લાગ્ર્ા. પ ૂજ્ર્ વડીલના પર્ાા ર્ તરીકે િૌ એમને ‘મોટા‘ કહેતા
અને પછી તેઓ ‘મોટા‘ તરીકે સવખ્ર્ાત

ર્ા.

ુ ીલાલે
સ ુ નો સ ૂરજ આ મી હવે પરરવાર પર દુુઃ નો અંધકાર ઘેરાવા લાગ્ર્ો. આઠ વર્ાના ચન
પણ કામ કરી પૈિા રળવાન ાંુ થાલ ુ કરી દીધ.ાંુ રદલથોરી સવના કામ કરે . નાનો છોકરો માની
કેટલાક પ ૂરતી મજૂરી ન આપે પણ કામમાાં કમી ન આવે. નાનપણ ી જ પરરશ્રમનો મરહમા
અને પ્રામાણણકતાન ાંુ ગૌરવ એમના જીવનમાાં વણાઈ ગર્ાાં હતાાં.
આ જ અરિામાાં એમણે અભ્ર્ાિ થાલ ુ કર્ો. િમજશસ્તત અને થમસૃ ત નાંને િતેજ હતાાં. પણ
આગળ અભ્ર્ાિની ફી ભરવાનાાં નાણાાંની મશ્ુ કેલી. શાળાના આથાર્ા અને ઇન્થપેતટરને વાત
કરી, શાળાન;ુ કામ કરી પૈિા મેળવ્ર્ા અને માત્ર દોઢ વર્ામાાં પછીનાાં થાર વર્ાનો અભ્ર્ાિ પ ૂરો
કર્ો. આગળ ભણવાની ઇચ્છા

રી પણ પૈિા નરહ. માનાપે પણ ઇચ્છય ાંુ કે છોકરો કમાતો

ાર્

તો િારાં ુ . અંતે ગોધરાના એક અનાજના વેપરીને મર્ાાં નોકરી મળી. વેપારીએ ઘરાકન ાંુ ઓછાં
અનાજ દે વાનો કીસમર્ો નતાવ્ર્ો પણ અપ્રમાણણકતા નરહ આથરતાાં નોકરી

ોવી પડી.

ુ ૂસત ી તેમણે ઈ. ૧૯૧૯માાં િારાાં ગણ
ુ ાાંક પ્રાપ્ત કરી મેરરિકકની પરી્ા
િદ્દભાવીઓની િહાનભ
પાિ કરી. એ જ રીતે અનેક અડથણો વેઠતાાં કૉલેજસશ્ણ શરૂ કય.ું ુ ઈ. ૧૯૨૧માાં ગાાંધીજીની
ુ રાત સવદ્યાપીઠમાાં જોડાર્ા. ગાાંધીજીના ‘નવજીવન‘
અિહકારની હાકલ પડી. કૉલેજ છોડી તે ગજ
માાં કામ કરી

થા જોગાં ુ મેળવતા. પરાં ત ુ દે શપ્રેમનો જુવાળ ઊભરાતો ગર્ો. તેવામાાં ગાાંધીજીએ

ગ્રામજનો વચ્થે નેિવાની વાત કરી. સવદ્યાભ્ર્ાિ છોડી હરરજનકાર્ાપ્રવ ૃસિમાાં જોડાઈ ગર્ા.
વ્ર્સ્તતજીવનમાાં આધ્ર્ાત્મમક ઉન્નસત માટે ની એમની પ્રવ ૃસિ પણ થાલ ુ હતી. નાનપણ ી જ
એમને ઈશ્વરભસ્તતન ાંુ અજન આકર્ાણ હત.ાંુ મોટાભાઈન ાંુ અવિાન

તાાં કૌટાંુ ણનક પરરસ્થ સત

એટલી વણિી અને વધારામાાં વાઈન ાંુ દરદ લાગાં ુ પડ્ ાં ુ આ ી આમમહમર્ા કરવાનો સનશ્ચર્ કર્ો.
ઊંથે ી નમાદામાાં ભ ૂિકો માર્ો પરાં ત ુ નદીનાાં ઊછળતાાં મોજાંઓએ એમને રકનારે પાછા ધકેલી
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દીધા. જીવનનો નાશ ઈશ્વરને માંજૂર ન ી એમ િમજય.ાંુ
ુ હરરનામરટણની દવા રોગમસ્ુ તત માટે નતાવી. ઘેર આવ્ર્ા પછી
નહાર નીકળતાાં એક િાધએ
ુ હામમા હાજરાહજૂર દે ાર્ા. મોટાએ પ્રભન
ુ ામ
વાઈ ી દાદર પર ી ગનડયા મર્ારે તે િાધમ
થમરણની િાધના શરૂ કરી. એવામાાં એમને નાલર્ોગી મહારાજ િા ે ભેટો

ર્ો. નાલર્ોગી

ુ જગ્ર્ા નતાવી મર્ાાં આશ્રમ થ ાપવા િલાહ
મહારાજે ઈશ્વરમાગે જવાની દી્ા આપી. અમક
આપી. આજે મર્ાાં ‘હરર ૐ આશ્રમ‘ સવથતાર્ો છે . ઉપાિની મહારાજ િા ે

ુ ાકાત ખ ૂન
ર્ેલી મલ

ુ ુ કેશવાનાંદજીની આકરી કિોટીમાાં ી પિાર
ફળદાર્ી નીવડી. ઉપાિની મહારાજ અને િાથા ગર
ઈ થરમસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી.
જીવન દરસમર્ાન મોટાએ કરોડો રૂસપર્ા એકત્ર કર્ાા અને સવસવધ કલ્ર્ાણકામોમાાં

ચ્ર્ાા.

ભારતીર્ િાંથકાર અને િાંથકૃસતના એ મેરુ હતા. નાતજત કે ઊંથનીથના ભેદભાવ વગર
િવાજનરહતાર્ આરાં ભાર્ેલી કલ્ર્ાણપ્રવ ૃસિના મહાર્જ્ઞના એ ઋત્મવજ હતા. એમન ાંુ સનદોર્ હાથર્
ુ
અને એમની સન ાલિ વાણી િૌ કોઈને હ્રદર્ના સનમાલીકરણ તરફ વાળતી. એમના સવપલ
ગદ્ય-પદ્ય લ ાણમાાં એમણે સનરાડાં નરી રીતે વ્ર્સ્તતજીવનના ઘડતરની અસત મ ૂલ્ર્વાન વાતો
કરી છે .
આ તેજથવી તપથવીએ ઈ. ૧૯૭૬ના જુલાઈની તેવીિમીએ પોતાની જીવનલીલા િાંકેલી લીધી.
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