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Scatter Your Salutations Across the Universe
as narrated by Popatbhai Gulabchand
One day, Motibhai of Anand came to pay his respects to Shrimad Rajchandra. He
wanted to ask Shrimad 14 questions that had arisen in his mind. Motibhai had
carefully written these questions on a piece of paper which he had tucked safely
inside his turban.
That morning, when Motibhai arrived, Shrimad was giving a discourse to a group
of truth seekers. Motibhai had not yet asked his questions but was surprised
when he found accurate and heartwarming answers to all of them in Shrimad’s
preachings which emerged from Shrimad’s limitless pure conscience and his
detached state of being. A deeply impressed Motibhai thanked Shrimad with
folded hands and praised him greatly.
After this divine experience, Motibhai was
moved to bow down at Shrimad’s feet
when a doubt held him back. He thought,
Shrimad is still a householder, how can I
pay my obeisance to him? As soon as
Motibhai had this thought, Shrimad
intuitively said, “Motibhai, I do not want
your salutations. They do not bring any
benefit to me, nor do I desire to be
worshipped or praised. Instead, let your
salutations be scattered across the entire
universe!”
After hearing these priceless words,
Motibhai was convinced that Shrimad was a highly elevated soul. He was also
certain Shrimad possessed extraordinary clairvoyant powers as Shrimad not
only read his thoughts accurately but also answered all the 14 questions that had
arisen in his mind.
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