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જ્ઞાન વિધી તા. Xxx and place 

જ્ઞાન મળ્યા પહલેા મારો સ્િભાિ ગસુ્સાિાળો, જીદ્દી, કઠોર ભાષાિાળો હતો. મારુું  ધાર્ુું કરાિીને 
જ ુંપતી કદી કોઈનુુંય સાુંભળી ને ન આિતા સુંભળાિીને આિતી તેમાું નાના – મોટાનો ભેદ પણ હુું 
જોતી ન હતી. 

        જ્ઞાન દીક્ષા કેલનપરુી કે્ષતે્ર પ્રાપ્ત થઇ. અને હમણાું મારી ઊંમર ૧૪ િષષની છે. જ્ઞાન લીધા 
પછી આજ્ઞા પાળતા – પાળતા ધીરે – ધીરે પ્રકૃવતમાું બદલાિ થતાું ઉપરના જે કાુંઈ પણ દોષો હતા તે 
નરમ અને મોળા પડતા ગયા. એમાું ખાસ સ્સ્થરતા નો એક અનભુિ એ હતો કે પરીક્ષાનાું આગળનાું 
દદિસે કોઈએ મારી દફતરબેગમાું પાણી નાખર્ુું જેથી મારી બધીજ બકુો પાણીથી ભીંજાઈ જતાું અક્ષરો 
ભ  ુંસાઈ ગયા. મને તરતજ મારો દહસાબ દેખાયો. પછી બીજા દદિસે પણ એિીજ રીતે પાણી નાુંખર્ુું 
ફરજ નાું ભાગે મને ટીચરને ફદરયાદ કરિી પડી. ટીચરે બધાને પ  છ્ુું. પણ કોઈએ કીધુું નહીં કે મેં 
નાખર્ુું છે. પણ મેં જેણે પણ નાખર્ુું હશે તે તો વનદોષ જ છે. મારો જ દહસાબ આવ્યો છે એમ સમજીને મેં 
પ્રવતક્રમણો કયાષ. ત્રીજા દદિસે જેણે પાણી નાખર્ુું હત ુું તે છોકરાએ આિીને મને સોરી કીધી અને તરતજ 
મારાથી માફી અપાઈ જરાય એના પર ગસુ્સો ન આિતા મને સમજાર્ુું કે આતો ઊપકારી છે આટલુું 
મારુું  માઇનસ થર્ુું દહસાબ. આિી રીતે દાદાશ્રી આજ્ઞાએ આિા સુંજોગોમાું સ્સ્થરતા – સહજતા રખાિી. 
એ પદરણામે પરીક્ષામાું િાુંચિા માટે બકુોની ગોઠિણી થઇ ગઈ સારી રીતે. એિા નાના - મોટા 
અનભુિો સ્ક લમાું – ઘરમાું – ફે્રન્ડ સકષલમાું થતા રહ ે છે. ત્યારે એ સહુ કહ ે છે કે વનધી ત ુું આટલી 
બદલાઈ કેમ છે ? પહલેા તો ત ુું આિી ન હતી તારા નાક ઊપર તો ગસુ્સો જ રહતેો. ત્યારે હુું દાદાજી 
ની વિજ્ઞાનની િાત મારા સકષલમાું કરુું  છું અને એ લોકો પણ સાુંભળીને એિી રીતે િતષિા માુંગે છે. 
ત્યારે દાદાજી માટે અહો ! અહો ! થાય છે કે દાદાજી નમળ્યા હોત તો મારુું  શુું થાત ? એટલે હિે દાદાજી 
પાસે પ્રાથષના કરુું  છું કે આપે જેિીરીતે જગતના લોકોને વનદોષ જોયા તેિીજ રીતે હુું જીિનપયુંત સિષને 
વનદોષ જોઉં અને આપની પાુંચ આજ્ઞામાું વનરુંતર રહીને જગત કલ્યાણનાું યજ્ઞમાું વનવમત બની શકુું. 
અને મારો પરુૂષાથષ પરાક્રમ ભણી જઈને એકાિતારી બનુું અને મોક્ષની મુંઝિલ સધુી પહોચુું. એવુું પ  . 
દાદાભગિાન અને પ  . કનદુાદાજી પાસે કૃપા–રાજીપો માુંગ ુછું. 

||  જય સચ્ચચદાનુંદ  || 

 


