
1. મહાત્માન ું નામ:, , સરનામ ું: ફોન નુંબર:, ઇ-મેઈલ:  

જ્ઞાનવિવિની તારીખ અને સ્થળ:  

અન ભિો: ‘દાદા’ ના આ અક્રમ વિજ્ઞાનથી માર ું  આખ ું જીિન જ બદલાઈ ગય ું. પહલેા એ જ ખબર 

ન’હોતી કે જીિનન ું ધ્યેય શ ું છે? હ ું કોણ છું? પણ ‘દાદા’ ના જ્ઞાન પછી આ પ્રશ્નોના જિાબ મળી 

ગયા(અથિા પ્રશ્નો જ ઊડી ગયા).  

હ ું જ્યારે નાની હતી ત્યારે ‘દાદા ના અસીમ જય જયકાર ના સ્ટીકર અમારા ઘરમાું હતા. હ ું કે 

ઘરમાું ફ્રી બેસથી તો એમ જ િાુંચતી મને કઈ ખબર પડતી ન હતી. પણ અજાણતાએ પણ ‘દાદા’ 

ન ું નામ લેિાથી કલ્યાણ થઈ જાય છે. 

હ ું 10 િોરણમાું હતી ત્યારે જ્ઞાન લીધ ું હત  ું અને ત્યારે અમે વિમુંિોની માળા કરિાની પણ લીિી 

હતી અને મારા એ િરે્ષ ઘણા સારા ટકા આવ્યા હતા જે મે વિચાયાા પણ ન હતા અને ત્યારે મને તો 

એ જ લાગય ું આ ‘દાદા’ ની કૃપાથી જ આટલા સારા ટકા આવ્યા છે .  

જ્યારે હ ું ૨૦૦૪ માું પ્રથમ િખત જોિપ ર ગઈ હતી વિબબર માું ત્યારે જીિનમાું ઘણા દ :ખિાળા 

સુંજોગો હતા પણ ત્યાું વિબબર માું જતાું ની સાથે જ ઘણ ું હલક ું થય ું અને ત્યાુંથી જ આ જ્ઞાન ની 

સમજણ, આજ્ઞા શ ું છે ની સમજણ ચાલ  થઈ, ઇન્ટરેસ્ટ પડિા લાગયો આ જ્ઞાન જાણિામાું. અને આ 

જ્ઞાન ની સમજણથી બહારના ગમે તેિા કડક સુંજોગો માું પણ અંદર તો ઠુંડક જ લાગે. ‘દાદા’ ની 

કૃપા સતત સાથેને સાથે જ હોય એમ લાગે. પહલેા પદ સાુંભળિા ગમતા નહીં પણ પછી 

જોિપ રમાું રાિે જે live પ્રોગ્રામમા સાુંભળ્યા ત્યારથી એટલ ું સરસ લાગય ું કે આ પદો તો અદ્દભ ત છે.  

મને જ્યારે પણ કોઈની ભલૂ િારુંિાર દેખાય ત્યારે હ ું આ પદો ‘ભલૂો પોતાની જોનારા જગતમાું થી 

િકે ભગિાન’ અને ‘કોઈનાયે દોર્ષો જોિાથી પોતાને છે ન કિાની’ એ િારુંિાર સાુંભળિાથી પછી 

સામેિાળો દોવર્ષત દેખાતો બુંિ થઈ જાય. અને આ પદો હિે સહજેેય યાદ આિી જાય છે. આ એક 

અદ્દભ ત ચાિી છે  મારા માટે.  



દાદા ના ઘણા સિૂો પણ મને મદદ કરે છે. દાદા ન ું એક સિૂ છે કે ‘જે િસ્ત   િારુંિાર યાદ કરો તે 

દૂર જતી જાય અને યાદ ના અકરો તો સહજેે મળે’ તો ક્યારેક કોઈ પોસ્ટ આિિાની હોય કે કઈ 

મુંગાવ્ય ું હોય અને તે 1-2 દદિસ માું આિિાન ું હોય પણ િારુંિાર યાદ કર ું  કે પોસ્ટ બોક્સ જોિા 

જવ ું કે આ કેમ ના આવ્ય ું અને તે િખતે તે મોડ  જ આિે અને પછી દાદા ન ું આ સિૂ યાદ આિે કે 

મેં ડખલ કરી અંદર તેથી આ આવ્ય ું નથી અને બીજા દદિસે જ આિી જાય. તો જે િસ્ત   િારુંિાર 

યાદ નથી કરતાું તે સહજેે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એવ ું મને િીખિા મડય ું.  

પછી એક બીજી પણ એક અંિશ્રદ્ધા હતી કે બબલાડી આગળ આિે તો કામ બગડી જાય તો ત્યાું હિે 

બબલાડી દેખતાની સાથે તેમાું રહલેા શ ધ્િાત્મા ભગિાનના દિાન થાય અને એમ જ થાય કે 

બબલાડી જોઈ એટલે મારા બિા કામ સરસ જ થિે અને થાય પણ છે. અને આ રીતે ઘણા 

સુંજોગોમાું ‘દાદા’ન ું  જ્ઞાન હાજર થઈ જાય અને આગળ ની બબબલફ બદલાઈ જાય છે.  

આિા ઘણા ઘણા અન ભિ છે ‘દાદા’ ના. જમાની આિીને પણ મને ગણા અન ભિ થયા છે. મારા 

પવત પણ પહલેા માનતા ના હતા પણ એમને પણ ઘણા અન ભિ થયા અને હિે અમે બુંને 

એકબીજા ને જ્યાું વનશ્ચયમાું એકન ું કાચ ું પડે તો બીજો મદદ કરે અને જ્યારે પણ કઈ દ ખ લાગે 

એિા સુંજોગો આિે ત્યારે બુંને સાથે મળીને જોઈએ કે ભલૂ ક્યાું છે અને ભલૂ હુંમેિા ખોટી બબબલફની 

જ મળતી હોય છે, કોઈ અણસમજણ જ હોતી હોય છે દ ખના પાછળ ખાલી. ‘દાદા’ ન ું જ્ઞાન દરેક 

નાના સુંજોગોમાું પણ ઘણ ું કામ કરે છે.   

પહલેા એિી િાણી નીકળી જતી કે સામેિાળે ને િાગે પણ હિે એ દેખાય ું કે આ િાણી મને પોતાને 

પણ એટલીજ િાગે છે તો બસ એિી જ ભાિના થઈ કે કોઈને પણ દ ખ પહોંચે એિી િાણી ના 

હોિી જોઈએ. દાદાને સતત પ્રાથાના કયાા કરિાથી અને નિ કલમો ભાિિા થી હિે એ પણ ઓછી 

થતી જતી જાય છે અને આનુંદ બહ  રહતેો જાય છે. 

પહલેા મને ટીિી જોિાન ું બહ  ગમત ું હત  ું જાણે એના િગર તો ચાલે જ નહીં પણ અહીં જમાની 

આવ્યા પછી 4 િર્ષાથી જોય ું નથી અને તોય ચાલે છે આ એક ખોટી માન્યતા હતી જે હિે સમજાય  

કે એનાથી ખોટો ટાઇમ અને બચત્ત બગડે છે હિે એ ટાઇમ દાદા ના સત્સુંગ સાુંભડિામાું િપરાય છે 

અને આનુંદ રહ ેછે.  



પહલેા ખાિામાું અમ ક િસ્ત   જેિી કે દહી પ્રત્યે ખબૂ અણગમો હતો અને દાદા ને હ ું પ્રાથાના કરતી 

કે દાદા મને કોઈ પણ િસ્ત   પ્રત્યે વતરસ્કાર નથી કરિો તો હિે દહી પણ ખાિાનો અણગમો જતો 

રહ્યો છે.  

મને જ્યારે પણ મ શ્કેલી આિે તો બસ ‘દાદા ભગિાનના અસીમ જય જય કાર હો’ એના જાતે જ 

ચાલ  થઈ જાય છે. અને દાદા ત્યાું હાજર જ થઈ જાય છે. 

 કોઈને દ :ખ અપાય જાય ત્યારે નિકલમ યાદ આિે અને પ્રવતક્રમણ થઈ જાય છે. અને અહીં 

આટલે દૂર પણ ‘કન દાદાજી’ નો સત્સુંગ Live જોિા મળે છે, બિા પ સ્તકો પણ નેટ પર મળી જાય 

છે. આપ્તપ િો ના સત્સુંગનો પણ લાભ મળે છે. આ બહ  મદદ કરે છે ‘દાદા’ન ું વિજ્ઞાન સમજિામાું.  

આ અન ભિ લખિા માટે ૧ અઠિાદડયાથી રોજ મને યાદ આિે ને પછી અંદર એમ થાય મને 

લખતા આિડત ું નથી, શ ું લખ ું અને પછી વિચારે કાલે લખીિ અને આજે નક્કી કય ું અને ‘દાદા’ ને 

દદલથી પ્રાથાના કરી કે દાદા મને ખબર પડતી નથી તમે જ બસ આ અન ભિ લખાિો અને એના 

જાતે જ લખાય ગય ું અને દદલમાું ઘણો આનુંદ થયો. દદલથી જ્યારે પણ પ્રાથાના થાય છે ત્યારે 

તરત જ એન ું ફળ મળી જાય છે એિો અન ભિ છે મારો.  

હિે તો જીિનન ું એક જ લક્ષ છે આ પાુંચ આજ્ઞા જેમ છે તેમ સમજાઈ જાય અને બસ આના 

પાછળ જ પડી જવ ું છે. હજ  પણ વનશ્ચયની કચાિો છે તે ‘દાદા’ પાસે િક્ક્ત માગીને કાઢી નાખિી 

છે. દાદા’ ને એક જ પ્રાથાના છે કે બસ મારે તમારા જેવ  જ થઈ જવ ું છે આિીિાાદ આપો. આ 

જગત કલ્યાણન ું વનવમત બનિાની િક્ક્ત આપો.જય સચ્ચચદાનુંદ! 

 


