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દાદા ભગવાન પ�રવાર (અડાલજ) ની �વૃિતઓ અને �ોજ�ેટસ �દવસે
�દવસ ેવધતા ંજ �ય છે. તેમા ંઅવનવા ફેરફાર પણ આવતા હોય છે.
આજકાલ ટેકનોલો�ની �ગિતન ેકારણે જુદી જુદી રીતે અપડે�સ મળતાં
જ હોય છે. તેવો જ એક ન� �યાસ સં�થા �ારા નવી રીતે થવા જઈ ર�ો
છે. િ�માિસક ઈ-�યુઝલેટર �ારા મહા�માઓન ેસં�થાકીય સમાચારો
મળતા રહે તે તેનો ઉદે�ય છે. અપડે�સ ઉપરાંત મહા�માઓના �ાનના,
સેવાના અનુભવો તેમજ પૂ�ય�ીની �ાનવધ�ક નાની નાની મજદેાર વાતો
પણ �ણવા મળશે. જ ેમહા�માઓ અડાલજ વારંવાર નથી આવી શકતા,
તેમન ેપણ ઘરે બેઠા િવિવધ �કારની �ણકારી મ�ા કરશે. આપ પણ
આપના અનુભવો આપના સે�ટર કોડ�નેટર થકી મોકલી શકો છો અને
�િતભાવો છે�ા પાના ંપર આપેલ ઈમેઈલ પર મોકલી શકો છો. આશા છે
કે આપન ેઅમારો આ નવો અિભગમ પસંદ પડશે. કોઈ �િત રહી ગઈ હોય
તો તે માટે �મા કરશો.  

જય સિ�ચદાનંદ
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Akram Updates

New Centers in 2017
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ઓ�ટોબરથી �ડસે�બર ૨૦૧૭ દર�યાન દુબઈ, મ�કત, નૈરોબી, ગાંધીનગર, રાજકોટ,
સુરે��નગર, ભુવને�ર, બોટાદ, ભાવનગર, રાજુલા, સાવરકંુડલા એમ ૧૧ �થળો પર
�ાનિવિધ થઇ અને કુલ ૧૩,૧૫૬ લોકો �ાન પા�યાં.

જુલાઈથી �ડસે�બર ૨૦૧૭ દર�યાન આ�પુ� ભાઈઓએ દેશ અને િવદેશના ૧૮૦ સબ-
સે�ટરની મુલાકાત લીધી અને િવિવધ �થળોએ સ�સંગ કયા�.  MMHT સ�સંગ અને ��ા
મહા�માઓ માટે િવશેષ આકષ�ણ ર�ા.ં

જુલાઈથી �ડસે�બર ૨૦૧૭ દર�યાન આ�પુ�ી બહેનોએ ભારતના ૫૨ સે�ટસ� પર WMHT
સ�સંગ કયા�.  આ �થળોએ �ુપ �ડ�કશન તથા પસ�નલ �ડ�કશન કરીન ેજ ેબહેનો અડાલજ
ન આવી શકતા ંહોય તેમન ે�ાનમા ંઆગળ વધવા માટે માગ�દશ�ન આ�યંુ.  િવદેશમાં વસતાં
NRI બહેનો માટે ZOOM  સ�સંગ પણ કરવામાં આ�યાં.

બોરીવલી (મુબંઈ) 
ઘાટકોપર (મુબંઈ) 
મલંુુડ (મુબંઈ) 

મોરબી 
�મનગર 

ઘાટલો�ડયા (અમદાવાદ) 

ભરતનગર (ભાવનગર) 
નારી (ભાવનગર) 
ચારોડીયા (રાજુલા) 
ડંુડાસ (રાજુલા) 

ગ�નંદ સોસાયટી(�ોળ) 
મોટા વાગુદળ (�ોળ) 
ગો�ી (વડોદરા) 

માંગરોળ 
મીની બાઝાર (સુરત) 
પીજ રોડ (ન�ડયાદ) 
રામપુરા (પાલનપુર) 

રાપર 
સંલોદ (ભ�ચ) 

સે�ટર ૪ (ગાંધીનગર) 
સાંગલી (મહારા�� )  

સાવરકંુડલા 

વાપી  

કડી  

થાણા (મુંબઈ) 

િવસનગર  

આ�વા (વડોદરા) 
ભાદરણ 
�ોણ 
લાલા 
કોસંબા 
વાપી 

અંકલે�ર 
ઓનજલ 

અડાજણ (સુરત)  

િવ�પુર 
તલાલા 
ધોરા� 
પોરબંદર 
�દ�હી 
જતેપુર 
ગ�ડલ 

મેહસાણા 
સમા (વડોદરા) 
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Sankul Updates
આજના હે�ધી જનરેશનની �કૃિત સમ�ન,ે અ�મ િવ�ાનના મૂ�યો જળવાઈ રહે તે માટે આ�િસંચનની
નવી ડીઝાઇન ગોઠવવામા ંઆવી રહી છે જનેો શુભારંભ ��યુઆરી ૨૦૧૮ થી થશે. આ નવી  
ડીઝાઇન “On Trial” મોડયુલ કહેવાશ.ે હવેથી આ�િસંચન પૂ�ય�ીની

પૂ�ય�ીના શ�દોમા ંકહીએ તો... “નદીનો �વાહ, કે જે
પહેલા ંજગંલમાંથી જતો હતો, એનંુ વહેણ ફેરવી હવે
એને ગામમાંથી વાળીએ છીએ".

પ�રચય સાથ ેઆ�સંકુલના અનુભવનો પ�રચય પણ મળશે જ ેતેમના ંસવા�ગી િવકાસ માટે ખુબ મદદ�પ થશે.    

                જમે પૂ�ય ની�માએ હાલના આ�પુ�ો         
  અને આ�પુ�ીઓનુ ંઘડતર કયુ� હતુ ંએ મુજબ જ 
 આ�િસંચનની આ નવી ડીઝાઇન સાધકોનુ ંિસંચન
કરશ ેજમેાં સેવા અને સાધનાનો સમ�વય કરવામાં 

              આવશ.ે સાધકોન ેદર વષ� પૂ�ય�ીનુ ંવધુ સાંિન�ય મળે એવી
�યવ�થા કરવામા ંઆવશ.ે સીમંધર સીટીમાં સાધકોન ે�ાન
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WMht Updates

આ વષ�નો MMHT Day સ�ટે�બર - ઓ�ટોબર
મ�હનામા ં૧૬ ��ા લેવલના સે�ટરોમાં
ઉજવાયો.  “એક પ�ની�ત એ જ ��ચય�” એ
િવષય પર આ�પુ�ોએ સ�સંગ કરાવેલ અને
સહુ મહા�માઓએ તે િવશ ેઅદભુત િવડીઓ
સ�સંગની CD માણી. આશરે  ૨૦૦૦ જટેલા
પ�રણીત ભાઈઓએ આ MMHT Dayનો લાભ
લીધો.

WMHT િશિબરના રિજ�ટ�ેશન સરળ થાય તે માટે
રિજ�ટ�ેશનની ���યા એ-કને�ટ એપ પર લઇ જવામાં આવી
છે. કોડ�નેટર સરળતાથી હાજરી લઇ શકે તે માટે નવી િસ�ટમ
પણ ડેવલપ કરવામા ંઆવી રહી છે. દરેક WMHT સે�ટરનું
સરસ ડેવલપમે�ટ થાય, �પ� ક�યુિનકેશન થઇ શકે અને
બહેનોન ેસ�સંગનો વધુ લાભ મળે તે માટે અડાલજમાં HQ
ઝોનલની નવી િસ�ટમ પણ શ� કરવામા ંઆવશે.

MMht Updates

િન�ામા ંસીમંધર સીટીમા ંજ થશ.ે દાદા ભગવાન ફાઉ�ડેશન
�ારા સંચાિલત આ�િસંચન ટ�ેન�ગ �ો�ામ હેઠળ  
��ચારી ભાઈઓનુ ંઘડતર લ�ચ (િજ. મહેસાણા)માં  
અને ��ચારી બહેનોનુ ંઘડતર ભાદરણ (િજ. આણંદ)માં  
થતુ ંહતુ.ં
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તા.૨૯ નવે�બરથી ૩ �ડસે�બર દર�યાન હ�ર�ાર ખાતે �હ�દી િશિબરનું
આયોજન થયુ ંહતુ.ં ઉ�ર ભારતમા ંવસતા ંઘણા ંમહા�માઓન ેઅડાલજ
દૂર પડતુ ંહોવાથી મે-જૂન મ�હનામા ંથતી �હ�દી િશિબરમાં આવી શકતાં
નથી. આવા મહા�માઓન ે િશિબર મળે, પોતાની �ગિત માટે આગળના
સ�સંગ મળે અને પૂ�ય�ીનુ ંવધુ સાંિન�ય મળે તેવા હેતુથી પહેલી
વખત �હ�દીભાષી મહા�માઓ માટે ઉ�ર ભારતમાં િશિબર કરવામાં
આવી, જમેાં ૧૪૦૦ લોકોએ ભાગ લીધો.

H
indi S

hibir - H
aridwar

Biscuit Exhibition - Adalaj

Haridwar Shibir

તા. ૨ �ડસે�બરના ભારતના િવિવધ સે�ટસ�
પર પૂ�ય ની�માના જ�મ �દવસની
ઉજવણી કરવામા ંઆવી.  અડાલજમાં
કાય��મ બાદ સહુ મહા�માઓન ેની�માના
સંદેશની એક કાપલી આપવામા ંઆવી હતી.
આ�ય��પ ેઘણાબધા મહા�માઓન ેપોતાની
�કૃિત મુજબ જ સંદેશ મ�ો હતો. ની�મા
અહ� સૂ�મ�પ ેહાજર જ છે અને

Dada D
arshan Opening

સાવરકંુડલામા ંતા.૧૪ �ડસે�બરના પૂ�ય�ીના વરદ હ�તે “દાદા
દશ�ન” સે�ટરનુ ંઅનાવરણ થયુ.ં સાવરકંુડલાના  "દાદા દશ�ન”
માં ૨૫૦ મહા�માઓ બેસી શકે તેવી �યવ�થા છે.  આ ઉપરાંત
ડાયન�ગ એ�રયા, ગાડ�ન અને પા�ક�ગ સુિવધા પણ અહ�
ઉપલ�ધ છે.

Celebratio
n at 

Adalaj

મહા�માઓન ે�કૃિતમાંથી બહાર કાઢવાની ચાવી
આપી ર�ા ંછે એ અનુભૂિત સૌન ેફરી વખત થઇ.

Celebration  at H
aridw

ar 

w
ith P

ujyashree

YMHT ના ભાઈઓએ િ�મં�દર, વા�સ�ય, સમાિધ, દાદા દશ�ન જવેા
અનેક �મારકો કે જનેી સાથ ેની�માની યાદો સંકળાયેલી છે, તેની સુંદર
�િતકૃિત િવિવધ �કારના િબ�કીટમાંથી બનાવી �યજ�ેટીક હોલમાં એક
અનોખંુ �દશ�ન કયુ�.

Niruma’s Birthday 

Dada Darshan at 
Savarkundla 



GNC Updates

“સેવા”ના થીમ પર ઉજવાયુ ંયુથ બોયઝનુ ં 
મહા �યુઝન જમેાં યુથ ટેલે�ટ ફેર, �ેઝ�ટેશન,  
અને �થમવાર YBOYS �ારા યુવાનો ઉપરાંત  
૪૦૦૦ મહા�માઓ માટે ‘ફૂડ મેલા’નુ ંઆયોજન  
થયુ,ં જમેાં ૫૫૦ યુથ ભાઈઓ અને ૧૨૫ સેવાથ�
કોડ�નેટરોએ �દલથી ભાગ લીધો. ભાઈઓના ફૂડમેલામાં
પૂ�ય�ીની સર�ાઈઝ િવઝીટે યુવાનોન ેખૂબ ઉ�સા�હત કયા�.  

                     એ�સે�ટ ધ િસ�યુએશન, પીઅર �ેશર, 
                    સેવા અને સંતોષ આ ટોિપક હતાં યુથ     
               ગ�સ�ના ફયુઝનના,ં જમેાં ૩૮૭ છોકરીઓ   
          અને ૬૭ કો�ડ�નેટસ� ભાગ લીધો. “ફૂડમેલા િવથ
�ાની” માં છોકરીઓએ ફૂડ �ત ેબનાવવાથી લઈને
ડેકોરેશન, વાઈ�ડ અપ બધુ ંજ કામ ખૂબ જ આનંદ
સાથ ેકયુ� હતુ.ં  

૭ થી ૧૨ વષ�ના બાળકોનો ( LMHT ) ફયુઝનનો ટોિપક
હતો “સુપર �ુમન”.  ૧૩ સે�ટરના કુલ ૩૧૪ બાળકો અને
૯૧ દીદીઓએ આ ફયુઝનમા ંભાગ લીધો હતો. ફૂડમેલા
ઉપરાંત વોલ પેઈ�ટ�ગ આ ફયુઝનનુ ંઆકષ�ણ ર�ુ,ં જમેાં
બાળકોએ અંબા બીઝનેસ પાક�ના બેઝમે�ટની દીવાલો પર
૮૦ િચ�ો પેઈ�ટ કયા�.    

પૂ�ય�ીની ઉ�કૃ� ભાવનાના ભાગ�પ ેદાદાઈ અ�મ િવ�ાનના પાયાની વાતો દરેક શાળામાં પહોચાડવા માટે  
“I Spread Happiness”ના સેશ�સની સીરીઝ શ� કરવામાં આવી છે. સહભાગી થતી �કૂલમાં બાળકોની ભણવાની
શ�આત “અંતયા�મી પરમા�મા” �ાથ�નાથી થાય, વષ�માં ૭ થી ૧૦ “હે�પીનેસ સેશન” લેવાય, એક �દવસીય કે�પ અને
વક�શોપ થાય એ ભાવના સાથ ે�ોજ�ેટ શ� કરવામાં આ�યો છે. અડાલજની આસપાસ ૩૪ �કૂલમાં લગભગ ૧૦,૦૦૦
બાળકો માટે તથા અમદાવાદની ૨૦ �કૂલમાં લગભગ ૯,૦૦૦ બાળકો માટે િનયિમત સેશન થઇ ર�ાં છે. અ�ય ૩૫

સે�ટસ�ની ૮૦ થી વધુ શાળાઓમા ંપણ આ �ોજ�ેટ શ� થયો છે.  
અમદાવાદની શાળાઓમા ંમેનેજમે�ટની િવનંતીથી બાળકો માટે ખાસ ટૉિપ�સજમે કે કુસંગ, ઈષા�, �પધા� પર એક

�દવસીય કે�પ થયા. યુથ િવ�ાથ�ઓ કો�ફીડ�સ સાથે પરી�ા આપી શકે તે માટે વક�શોપ થઇ. આ ઉપરાંત
મંદબુિ�ધના િવ�ાથ�ઓ માટે  ૧ કલાકનંુ સેશન અડાલજમાં દાદાનગર ખાતે લેવાયંુ. 

૪ થી ૭ વષ�ના બાળકો માટે અડાલજ દાદાનગરમાં
યો�યેલ �યુઝનનો ટોિપક હતો “સુખનો ખ�નો”.
િવિવધ સે�ટસ�ના ૧૬૫ બાળકો અને ૫૫ દીદીઓએ
એમા ંઉ�સાહભેર ભાગ લીધો.    

Maha Fusion

YMHT Boys

LMHT
BMHT

I Spread Happiness

YMHT Girls
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Overseas Updates

લંડન (યુ.કે.) ખાતે ઉજવાયો એક ભ�ય �ાન-અ�કૂટ:

“સેઇલ ધ સેવન સીસ ઓફ પોિઝ�ટિવટી”  

૨૦૧૭ ના વષ�નુ ંથીમ “સેઇલ ધ સેવન સીસ ઓફ પોિઝ�ટિવટી” એક એવો �ાન

સંદેશ આપે છે કે પોિઝ�ટિવટીના 7 'સી' શ�દો (ક�સીડરેશન, કો�યૂિનકેશન,

કો�ટ� ી�યુશન, કંપેશન, કોિ�ફડ�સ, કો-ઓપેરશન, કનેકશન) ના સહારે આપણે

�વનસફર�પી સાત સમુ�દર પાર કરી શા�ત સુખ અને મો�ની �ાિ� કરીએ. 

સુંદર કલાકારીયુ�ત �દશ�નની સાથોસાથ અ�મ સાય�સ એ�સપે�રમે�ટ, ઓ�ડયો

ગાઈડ, પપેટ શો, િવિવધ હ�તકલા �ટોલ, બાળકો માટે ટેલે�ટ �ટેજ તથા �વા�દ�

ભોજનની લહાણીનો પણ સમાવેશ કરવામાં આ�યો હતો.  

આ �દશ�નન ેબહુ સુંદર �િતસાદ મ�ો છે.  અ�યાર સુધીમાં

લગભગ ૨,૫૦૦ લોકો અને �કૂલના ૬૫૦ બાળકોએ મુલાકાત

લઈન ેલાભ લીધો છે. આ �દશ�ન �ઈન ેલોકોન ેપોિઝ�ટવ

�િ�કોણ મ�ો છે અને પૂ�ય�ી પાસ ે�ાન લઇ સાચા

સુખનો અનુભવ કરવાની ઉ�કંઠા દશા�વી છે.  

લોકિ�ય માંગન ેકારણ ેહજુ પણ �દશ�ન  

ચાલ ુજ છે.  

યુકેના મુ�ય સે�ટર દાદા દશ�ન, લંડન ખાતે �ાન-અ�કૂટ�પી �દશ�ન

૨૦૧૭ ના વષ�નુ ંઆકષ�ણનુ ંકે�� બની ગયંુ છે.   

અ�યાર સુધીમાં

ાળકોએ મુલાકાતમુલાકાતમ

લોકોને પોિઝ�ટવ

ાન લઇ સાચા

છેછેછ. 

�દશ�ન

"Sai l   the 7  Cs  of  Posit ivity"  
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Sub Center News
The Humble Beginning of Orrisa Center

હાલમા ંભુવને�રમા ંપહેલી વખત પૂ�ય�ીનો સ�સંગ અન ે�ાનિવિધનો કાય��મ થયો. ઓ�ર�સામાં સ�સંગના સં�ગો
ભેગા ંથવા પાછળ રસ�દ �ક�સો છે. 
    ઓ�ર�સાના અમુક યુવાન ભાઈઓએ ૨૦૦૯ માં કોલકતામાં �ાન લીધુ.ં સ�સંગ માટે તેમની પાસે સા�હ�ય ઓછંુ હતંુ
તેમ છતા ંતેઓ સ�સંગ માટે િનયિમત ભેગા થવા લા�યા. તેઓ સીમંધર સીટીમાં અને સે�ોનીમાં થતી ��ચય� િશિબરમાં
પણ િનયિમત આવવા લા�યા.ં તેમની િવનંતીથી ૨૦૧૧ માં પહેલી વાર આ�પુ�ભાઈ ઓ�ર�સા ગયા, જમેાં મા� ૫
મહા�માઓ અન ે૨ મુમુ�ુઓ આ�યા.ં ઓછા લોકો હોવા છતાં પણ ૨૦૧૨ અન ે�યારબાદ પણ આ�પુ�ભાઈઓ સ�સંગ
માટે ઓ�ર�સા ગયા.ં ઓ�ર�સાના આ યુવાનોએ દાદાના ૮ પુ�તકોનો ઓ�રયા ભાષામાં અનુવાદ કય� છે.   
ચે�ાઈિ�થત મૂળ ઓ�ર�સાના એક મહા�મા બહેન ે૨૦૦૬ માં �ાન લીધુ ંહતંુ અન ેપારાયણમાં િનયિમત આવતા હતાં.
એક વાર પારાયણમા ંપૂ�ય�ીએ ઓ�રયા ભાષામાં પુ�તકનુ ંિવમોચન કયુ� �યારે તેમને ખબર પડી કે ઓ�ર�સાના અમુક
યુવાન ભાઈઓ સ�સંગમા ંઆવ ેછે, પુ�તકોનુ ંઅનુવાદ કરે છે અન ેતેઓ પૂ�ય�ીના ઓ�ર�સા સ�સંગ માટે �ય�ન કરી
ર�ા ંછે.     

7

�દ�હીમા ંરહેતાં મૂળ ઓ�ર�સાના એક ભાઈ કે જમેન ેએક �યોિતષ ેકહેલી સવ� વાતો સાચી પડેલી અને તેમને �� થયો કે
� �વનમા ંબધુ ંજ પહેલેથી ન�ી છે તો �વનનો �યેય શું છે? તેમના ંપ�ની ૨૦૦૬ થી ટી.વી. પર સ�સંગ �તાં હતાં.
૨૦૧૪ માં તેઓ �ારકા આવેલા ંઅન ેઅમદાવાદથી પરત જવાના હતાં. એ ભાઈએ તેમની પ�નીને ક�ુ ંકે તમે ટી.વી. પર
જ ેસ�સંગ �તા ંહતા ંતેમનુ ંઅડાલજમા ંમં�દર છે માટે દશ�ન કરવા જઈએ. તેઓ અડાલજ િ�મં�દર આ�યાં. મં�દરમાં એક
સેવાથ�એ કહેવાથી તેઓ દાદા દરબારમાં પૂ�ય�ીના દશ�ન માટે પહ��યા. પૂ�ય�ીને �તાવ�ત જ પેલાં ભાઈને �ણે સવ�
��ોના જવાબ અન ે�વનનો �યેય મળી ગયો. તેમણ ેપૂ�ય�ીન ેપૂ�યંુ કે હવ ેશું કરવું અને પૂ�ય�ીએ ક�ુ ંકે �ાન લઇ
લો. �દ�હીમા ં�ાન લેતા ંપહેલા ંએ ભાઈએ ચાર આ�વાણીનો અ�યાસ પણ કય�. ૨ વષ� પછી એ મહા�મા ઓ�ર�સા
રહેવા ગયા.   
   એ મહા�મા ભાઈ ઓ�ર�સામા ંએક પુ�તકમેળામાં ગયા. �યાં દાદા ભગવાનના પુ�તકોનો �ટોલ �ઈ અચંબામાં પ�ાં.
તે �ટોલનુ ંસંચાલન પેલા ંયુવાનભાઈઓ અન ેચે�ાઈવાળા મહા�મા બેન કરી ર�ાં હતાં. હવ ેઆ સહુએ સ�સંગ માટે ભેગા
થવાનુ ંન�ી કયુ� અન ેસાથ ેમળીન ેપૂ�ય�ીના સ�સંગનુ ંઆયોજન કયુ�. કેમ કરીને વધુ લોકો આ સ�સંગ પામે તે માટે
તેઓ દાદાન ે�ાથ�ના કરવા લા�યા અન ેતેમણ ેએક બી� પુ�તકમેળામાં ભાગ લીધો, �યાં ૧૨૨ લોકોનો સંપક�  થયો કે જે
ટી.વી.માં સ�સંગ �તા ંહતા ંઅન ે�ાન લેવામાં રસ હતો. ઓ�ર�સામાં �ાનિવિધ થવાની �ણ થતાં જ સૌ રોમાંિચત થઇ
ગયા.ં આ �ુપ જયારે સ�સંગ માટે પોલીસ પરમીશન લેવા ગયંુ �યારે પૂ�ય�ીના ઓ�ર�સા આવવાની ખબરથી  પોલીસ
ઓ�ફસર પણ રોમાંિચત થઇ ગયા.ં  પોલીસ ઓ�ફસર પણ પૂ�ય�ીના સ�સંગ િનયિમતપણે �તા હતા. 
ઓ�ર�સામા ં૪૦૦ મુમુ�ુઓએ �ાન લીધુ.ં �યાં “સહુ �વો મો�નુ ં�ાન પામો” એ ભાવ �બળ હોય, �યાં �યવિ�થત
 કેવી રીત ેસં�ગો ભેગા કરી જ આપ ેએ આ રસ�દ �ક�સામાં �ણવા મળે છે.  
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રાજકોટ ખાતે આઠ �દવસનો પ.પ.ૂદાદા ભગવાનનો ૧૧૦મો
જ�મજયંતી મહો�સવ અિત આનંદ-ઉમંગ સાથે ભ�ય રીતે
ઉજવાયો. જ�મજયંતીના �દવસ ેJJ 111 નુ ંકાઉ�ટડાઉન
એક અ�ભુત આમં�ણ�પી ડા�સ કાય��મથી શ� થયંુ, જે
અડાલજના યુવાનો �ારા કરવામા ંઆ�યુ ંહતંુ. અનેરા ઉ�સાહ
અને મહા�માઓના તાળીઓના ગડગડાટ સાથે યુવાનોએ
દુિનયાભરના મહા�માઓન ે૨૦૧૮મા ંઅડાલજમાં થનાર
ભ�યાિતભ�ય ઉજવણીની એક નાનકડી ઝલક આપી.
બાળકોની �દય�પશ� ભાવનાના સમ�વયથી સહુ
મહા�માઓએ 'વન ફોર 111' ગીત ગાયંુ અને પૂ�ય�ીન ેJJ
111 માટે બધા એક થઈશુ ંએવુ ંવચન આ�યંુ.  

�યારબાદ પૂ�ય�ીએ દાદા�ી પાસ ેJJ 111 માટે

આશીવા�દની �ાથ�ના કરી અને મહા�માઓન ેહાકલ કરી કે

JJ 111 માં એવી ઉજવણી કરીએ કે એકાવતારી પદ

આવીન ેઉભુ ંરહે. પૂ�ય�ીની JJ 111 માટેની �દય�પશ�

ભાવના સાંભળી મહા�માઓ આનંદિવભોર થયાં.  

િબન-સ��ય મહા�માઓ - તેઓન ેસ��ય થવાની તક
મળે, સીમંધર સીટીના હકારા�મક પોિઝ�ટવ
વાતાવરણમા ંવધુ સમય ગાળીન ેઅને ��ય� �ાનીની
હાજરીમા ં�ાનની તેમની સમજણન ેમજબૂત બનાવી
 શકે.  

સ��ય મહા�માઓ -  તેઓ સેવા આપવાની તક મેળવી
શકે -  કઈ રીત ેસેવા આપવાથી આપણા પોતાના
કષાયો ચો�ખા થાય તેનો અનુભવ મળી શકે તથા
�ાનનો �યવહા�રક રીત ેઉપયોગ કરવાનો લાભ પણ
મળે.  

સેવાથ� મહા�માઓ - જ ેમહા�માઓ પહેલેથી જ સેવા
આપી ર�ા છે તેઓ આ અવસર �ારા પોતાના
કિમટમે�ટમા ંઅને �ાનના ઉપયોગમા ંવધુ મજબૂત
બની શકે . 

JJ 111 નો �યેય દરેક �કારના મહા�માઓ માટે એક
મંચ પૂરો પાડવાનો છે કે જમેાં, 

તારીખ : ૧૫ થી ૨૫ નવે�બર, ૨૦૧૮     
 �થળ : અડાલજ િ�મં�દર -સીમંધર સીટી

જ�મજયંતી ૧૧૧ 

સેવા �ારા િવ�ભરના મહા�માઓન ે�ાનમાં મજબૂત

થવાનો.   

સીમંધર સીટીમા ંરહેવાના અલૌ�કક ફાયદાઓનો

અનુભવ કરવાનો. 

"બધા જ સીમંધર સીટીમા ંપધારો"  

આ �સંગ એવો બન ેકે મહા�માઓન ેસમ� વષ�
દર�યાન અડાલજમા ંથતા બધા ંજ કાય��મોની ઝલક
�વા મળે. 
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પરમ પૂ�ય દાદા ભગવાનની ૧૧૧ મી જ�મજયંિત િનિવ��ને
પ�રપૂણ� થાય, જગતના લોકો તેમના દુઃખો અને
અણસમજણોમાંથી મુ�ત થાય અને મહા�માઓ શુ�ધ
ઉપયોગમા ંરહીન ે�ાનમા ં�ગિત કરી શકે એવા ભાવ સાથે
દાદા�ીના ૧૧૧ માં જ�મજયંિતના ભ�ય ઉજવણીના ભાગ�પે
િવ�ભરમા ં�વ�પ કીત�ન ભિ�ત કરવામાં આવશે.  
આ કીત�ન ભિ�તનો શુભારંભ તા.૨ ��યુઆરી ૨૦૧૮ ના

દાદા�ીની પુ�યિતથીના �દવસ ેસીમંધર સીટી અડાલજથી થશે

અને તે દાદા�ીના ૧૧૧ મા જ�મ�દવસ, તા.૨૨ નવે�બર ૨૦૧૮ 

દાદા�ીની ૧૧૧મી જ�મજયંતી માટે પૂ�ય�ીએ �ય�ત કરેલી ભાવના સાકાર કરવા માટે G-connect કાય��મ ઘડવામાં
આ�યો છે. �ાનિવિધ બાદ ઘણા ંમહા�માઓ સ�સંગમાં connect (�ડાઈ) થઈ શકતાં નથી. ઘણાં મહા�માઓ સં�ગો
ન મળતા ંdisconnect (િવખેરાઈ) થઇ �ય છે. આવા સહુ મહા�માઓન ેre-connect (ફરી �ડવા) કરવા માટેનો
કાય��મ એટલ ેG-connect. G-connect એટલ ે કે ‘�ાની સાથે કને�ટ’. G-connect કાય��મ હેઠળ દેશ િવદેશના
તમામ સે�ટસ� પર છે�ા ૧૫ વષ�મા ંતે િવ�તારમાં �ાન લીધેલા મહા�માઓના ડેટા મોકલાવવામાં આવશે. તમામ
સે�ટસ�ન ે‘આગોતરા આમં�ણ પિ�કા’ તથા પૂ�ય�ીનો �પેશીયલ આમં�ણ િવડીયો આપવામાં આવશે. સે�ટસ�ના
મહા�માઓ નાની ટીમ બનાવી લી�ટમાંના મહા�માઓનો સંપક�  કરશે અને તેમનો સમય લઇ તેમને �બ�માં આમં�ણ
પિ�કા આપશ.ે આપણા મહા�માઓ લી�ટમાંના મહા�માઓન ેસે�ટર પર ગોઠવેલા કાય��મો માટે પણ આમં�ણ આપશે,

તેમની સાથ ેસંપક�  �ળવી રાખશ ેઅને તેમન ે૧૧૧મી જ�મજયંતીના ર��ટ�ેશન કરવા સુધી અને �ાનમાં આગળ વધવા
માટે સહાય કરશ.ે આ માટે દરેક સે�ટસ� પર G-connect કોડ�નેટસ� િનયુ�ત કરવામાં આવશે. કાય��મમાં ભાગ લેતાં
સેવાથ� મહા�માઓન ેઆ માટે ટ�ેન�ગ પણ આપવામાં આવશે. G-connect કાય��મ દરેક સે�ટર પર માચ� ૨૦૧૮ થી શ�
થશ.ે G-connect કાય��મમા ંઆશરે 8000 મહા�માઓ ભાગ લેશે.    

G-connect 

િવ��યાપી �વ�પ કીત�ન ભિ�ત 

W      rldwide  Swaroop 
Kirtan Bhakti 

િનધા��રત �દવસ ેકરવામા ંઆવશ.ે ૩૨૫ �દવસ થનાર આ કીત�નભિ�તમાં ૨૫૦૦૦ થી વધુ મહા�માઓ ભાગ લેશે. 

"પોિઝ�ટવ ભાવની" આ સાંકળ િવ�ભરમાં અખંડપણ ેચાલ ુરહે તેમજ સહુ મહા�માઓ ‘વન ફોર ૧૧૧’ બની દાદાના

િમશનન ેટેકો આપે એ ભાવનાન ેહ�રો મહા�માઓએ અડાલજમાં �ડસે�બર પારાયણ દર�યાન વધાવી લીધી.

સુધી ચાલ ુરહેશે. આ ભાવના મુજબ દરરોજ દાદા ભગવાન પ�રવાર

(અડાલજ)ના એક સે�ટર પર ૧ કલાક ‘અસીમ જયજયકાર’ ની

કીત�ન ભિ�ત કરવામા ંઆવશ.ે આ ભિ�ત દેશ િવદેશના તમામ સે�ટસ� પર



                          ��ટની સેવા તો બધાન ેગમે. રોટલી આવી, પીરસી, દીપકભાઈ એક તો લેવી જ પડશે. તમે બનાવી?
ના, ના, એ તો બી� બનાવ ેછે. ��ટની મ� આવ.ે પડદા પાછળ રહીન ેસેવા કરવી ને એ તો બહુ મોટા આશીવા�દ ઉતરે.
ચુલા આગળ તપતા ંહોય અને રસોઈ બનાવ.ે અને પેલા ંપીરસનારા તો આમ.. ઓહોહો, તમે થોડંુક તો લો... ના ના. ધ�ય
થઇ ગયા ંઅહોહો આપણ ે! કહેન ેકે કેટલી મોટી સેવા કરી ! ખાનગીમાં કરે ન ેએની �કંમત વધારે. હંુ એ મતનો કે ખાનગીમાં
કયા� ક�ં, પડદાની પાછળ. પછી કુદરત �ચકીન ેબહાર લઇ આવી. અને સેવા કરતાં કરતાં આપણા કષાયો, આપણી
�કૃિત ખાલી થવાની. અને દાદા કહે છે ન ેકે સેવા�પી ય� હોય તો દાદાની જવાબદારી, મો�ે લઇ જ �ય. કષાયર�હત
સેવા એ મો�નો િસ�ો પાકો કરી આપ.ે સ�સંગ સાંભ�ા કરો અને ઝીણા ઝીણા ��ો પૂછો સૂ�મતર ને સૂ�મતમ અને
બાવો અને અહંકાર તો આમ હવ ેઓળખી ગયાં પણ આ સેવા વગર �ાન પ�રણામ પામતું નથી. જવેી �દલની સેવા તેટલી
દાદાની કૃપા ઉતયા� જ કરે, આશીવા�દ મ�ા જ કરે. ��ટમાં સેવા કરીએ એને વધારે આશીવા�દ મળે અને ખાનગીમાં કરે
એને ઓછા મળે એવુ ંનથી થવાનુ.ં ખાનગીવાળાને તો �લસ માક�  વધી �ય. એટલે કૃપા ઉતયા� જ કરે. અને એનંુ ફળ શું કે
આપણન ેબીજુ ંતો ન સમ�ય પણ આનંદ  
આનંદ વધે.     

સેવા કરવાથી શિ�ત અને સૂઝ ખૂબ વધી �ય છે. �ી �કૃિતની
ગાંઠો, �ોધ-માન-માયા-લોભ, ધાયુ� કરવાની આદત ઓછી થતી
હોય એવુ ંલાગ ેછે. પ�રણામ ેઘરની ફાઈલો સાથે પણ કષાયર�હત
�યવહાર થતો હોય એવુ ંલાગ ેછે. શ�આતમાં પહેલા ંવષ� બધા માટે
નેગે�ટવ દેખાતુ ંહતુ ંપણ ધીમે ધીમે એકબી�ન ેપૂરક થઈને,
એડજ�ેટમે�ટ લઈન,ે આ�ામા ંરહીન ેસેવા કરવાથી સૂઝ વધતી
ગઈ.  
                પા�લ પટેલ, હાઉસકીિપંગ ઉતારા િવભાગ   

સેવાથ�ઓના અનુભવો  

સેવા િવશ ેપૂ�ય�ીનો સ�સંગ, રાજકોટ જ�મજયંતી – ૮ નવે�બર ૨૦૧૭  

સેવાથી મારા િવષય, કષાય અને વાણી પર સંયમ આ�યો. સામાના �યુ-પોઈ�ટને સમજતો થયો. સેવાથી જ
મારામા ં�ાનની �ગિત થઇ અને �ગૃિત વધી છે. �ાન ધારણ કરી શકંુ એવી મારી કોઈ પા�તા ન હતી પરંતુ
સેવાથી જ �ાન ધારણ થયુ ંઅને હંુ �ાનમાં રહી શકંુ છંુ.  
                                                                                             ભરતભાઈ પટેલ, પા�ક�ગ િવભાગ  

         સફાઈ િવભાગમા ંસવારે વહેલા ઉઠીન ેસ�સંગ હોલની  
સફાઈ માટે પહ�ચી જવાનુ ંહોય. �યાર બાદ અલગ અલગ  
જ�યાએ સફાઈ માટે જવાનુ ંહોય. �યારેક બપોરે સુવા પણ ન  
મળ.ે અને સાંજ ેબી� વખત હોલની સફાઈ માટે જવાનુ ંહોય. તેમ છતાં થાક
લાગતો નથી અને ઊલટો આનંદ વધે છે. મન ે�ઘવાનો મોહ હતો, જ ેઆ
સેવાથી ગયો. ટોઇલેટની સફાઈ શ�આતમાં ગમતી નહ� પરંતુ દાદાના કામમાં
દેહ વાપરવાથી �ી-�કૃિતના કષાયો ઓછા થયાં એ અનુભવમાં આ�યંુ.      
                                                    ચેતનાબેન િવરાણી, સફાઈ િવભાગ  
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રાજકોટ જ�મજયંતીમા ંલગભગ ૧૫,૦૦૦ બાળકોએ િચ�ડ�ન
પાક�ની મુલાકાત લીધી. સવારના ૮ વા�યાથી �કૂલના બાળકો
આવી જતા ંઅને પૂ�ય�ીના સ�સંગમા ંજવુ ંશ�ય જ ન હતંુ.
બાળકો ખૂબ ખુશ થતા ંહતા.ં આટલા બધા બાળકો દાદાનું
�ાન પામશ ેએનો આનંદ જ ઘણો હતો. સાચો આનંદ કોને
કહેવાય એનો અનુભવ થયો. "ખુશી આપો તો ખુશી મળે"
એનો સાચો અનુભવ થયો. કાશ મન ેપણ �કુલકાળમાં જ દાદા
મ�ા ંહોત!          
                               ઇલાબેન દેસાઈ, �કૂલ હો�ટ�ગ  

િસ�યોરીટીની સેવામા ં૧૦ વષ�થી છંુ. તમામ
સ�સંગ ગુમાવીન ેસેવા કરવાની હોય છે. ઇવે�ટમાં
આવનાર મહા�મા િનિ�ંતપણ ેસ�સંગનો લાભ લઇ
શકે માટે અમારે �ગૃિત રાખવાની હોય છે. આ
સેવામા ંિન�નંદની અનુભૂિત થાય છે જ ેશ�દોમાં
મૂકી શકાય નહ�. હંુ તો રાહ જ �તો હોવ છંુ કે �યારે
ઇવે�ટ આવ ેઅને �યારે હંુ સેવામા ંપહ�ચંુ. આ સેવા
હંુ �ાની ��ય ેમારો �ેમ હોવાથી ક�ં છંુ.  
        રાજુભાઈ પં�ા, િસ�યોરીટી િવભાગ   

દરેક મોટા કાય��મોમા ંસેવા માટે સ�સંગ જતો કરવો પડે છે.
શ�આતમા ંકષાયો બહુ થતા.ં અહંકાર પર માર પડવાથી
 ભોગવટા પણ ખૂબ આ�યા.ં હંુ-પ�,ં �ણપણાના અહંકાર પર
માર પડવાથી અહંકાર ઓળખાયો. સામાના દોષ �વા, ખ�ચ,
પકડો, આ�હ, ડખા વગેરે ઓછા થયા.ં સેવામાં �ાન
ગોઠવવાથી પોતાની તથા સામેવાળાની �કૃિત ઓળખવાની
શિ�ત વધી છે. હવ ેકોઈ ભૂલ દેખાડે તો �વીકારી શકંુ છંુ.    
                                                  આરતી શેઠ, ભોજનશાળા  

             હંુ ઉતારા િવભાગમા ંછે�ા ૧૨ વષ�થી સેવા આપુ ંછંુ. આજે
મારી �ાનમા ંજ ેકંઈ પણ �ગિત છે તે સેવાના કારણ ેજ છે. ઉતારા
િવભાગની સેવામા ંઉઘાડા કષાયો બહાર આ�યાં. સામસામે અથડાય
અને પૂરા થાય. પછી ખૂબ �િત�મણ થાય. અને એમ કરતાં કરતાં
આજ ેસામાન ેિનદ�ષ �વાની શિ�ત ખૂબ જ વધી છે. એક વાર
સેવામા ંખૂબ થાકી ગયો હતો, તે રા� ેની�મા સપનામાં આ�યાં અને
તેમણ ેમન ેપૂ�યુ,ં “બેટા, ખૂબ થાકી ગયો છે? લાવ તારા પગ દાબી
દ�.” આવો ની�માના �ેમનો અનુભવ થયેલો.                             
                        ચેતન શાહ, હાઉસકીિપંગ ઉતારા 
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��કતા� : સેિ�સ�ટવ અહંકાર કેવો હોય ?  

પૂ�ય�ી : કાચબા જવેો. જરાક જ ખખડાટ થાય એટલે

સંકોચાતો �ય અન ેહાથ, પગ, માથું એક પછી એક અંદર

ખ�ચતો �ય.  

ભાદરણ  – નવે�બર ૨૦૧૭  

��કતા� : મારે એક સફળ �ય�કત બનવુ ંછે. 

પૂ�ય�ી : એના કરતા અસાધારણ �ય�કત બનવાનુ ંમાંગો

કે જ ેસફળતામા ંછકે નહ� ને િન�ફળતામાં  ડગે નહ�. 

ભાદરણ  – નવે�બર ૨૦૧૭  

ભુવને�ર – નવે�બર ૨૦૧૭  

ગાંધીનગર સ�સંગ – ઓકટોબર ૨૦૧૭

��કતા� : ન�ધ એટલ ેશું ? 

પૂ�ય�ી : આ મ� આંગળીથી કંકુના ચાંદલા ૧ િમનીટ જ કયા�

તો તે આઠ �દવસ થયા તે હજુ લાલ લાલ આછંુ ર�ંુ છે,

દરરોજ ધો� છંુ થોડંુ થોડંુ ઓછંુ થઇ ર�ંુ છે. એવંુ ન�ધ થઇ

ગઇ હોય તે ઘણા વષ� રહે. 

��કતા� : GST ને લીધ ેધંધા પર બહુ અસર થઇ છે. 

પૂ�ય�ી : GST તો બહુ ઉપકારી છે. G એટલે �ાન, S

એટલ ેસમજણ અન ેT એટલ ેતપ.   
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દરેકના પોતાના �વ�નો અને �યેય તો હોય જ પણ તેના માટે તમારે શું કરવાની જ�ર છે એનંુ �લાિનંગ અને
આયોજન ના હોય તો તમ ે�યાંના �યા ંજ રહેશો...

આપણ ેજને ેટાઈમ મેનેજમે�ટ ફો�યુ�લા
કહીએ છીએ તેનો સૌથી મહ�વનો ભાગ
છે   
 આપણ ેએવુ ંકહેતા ંહોઈએ છીએ કે
“�લાિનંગ કરવાનો મારી પાસ ેટાઈમ જ
નથી” અથવા “�લાિનંગ કયા� પછી ખૂબ
ફેરફારો થતા હોય છે” પણ હકીકત આ છે:
�રસચ� એવુ ંકહે છે કે �લાિનંગ પાછળ ૧
િમિનટ ફાળવવાથી એના અમલમા ં૧૦
ગણો ફાયદો થાય છે. 

� અસરકારક ટાઈમ મેનેજમે�ટથી રોજ
અડધો કલાક વધારે મળે તો તે �હસાબે
તમન ે૧ વષ�મા ં૨૨ �દવસ વધારાના
મળી �ય છે. �લાિનંગ તમન ેતમારા લ�
અને ઉદે�યન ેપહ�ચી વળવા માટે �ગૃત
રાખ ેછે.

1 minute = 10 minutes  

10 minutes = 1 hour 

and 40 minutes! 

TTiT pT pTipiTiT pTiT
s B

oard

તમારા �યેયને િસ�ધ કરવા માટે �લાિનંગની કેટલીક ટી�સ !

1. એક લી�ટ બનાવો. રોજ સવારની પહેલી દસ િમનીટ જુદી
તારવીન ેઆખા �દવસના અગ�યના કામો િવશે િવચાર કરો.  

2. એકદમ અગ�યનુ ંકામ પહેલા શ� કરો (એવુ ંકે જે
સમયસર પૂ�ં ના થાય તો મોટા �ો�લેમ થઇ �ય) 

3. લીધેલા �ોજ�ેટ માટે ચો�સ સમય ફાળવી દો. (આખા
�દવસમા ંકે અઠવા�ડયાનો અમુક સમય ન�ી રાખો) પછી એ
સમય ેબી� રોજબરોજના કામમા ંલાગી જવાની વૃિ�ન ેવશ
થઇ જતા ંરોકો. 

4. આવી પડતા ંઅણધાયા� કામો માટે સમય બચાવો. ઓિચંતા
આવી પડતા કામો આપનો કેટલો સમય લઇ લ ેછે તેટલો સમય
પહેલેથી જ �ડી લો જથેી અણધાયા� કામોન ેપહ�ચી વળાય. 

planning.
plan your day

think about it!

13



ઉડીયા  

બંગાળી

�હ�દી આ�વાણી
૧૩ (પ ૂ.)  

DVD  ભાગ ૧-૪૦

    પાંચ આ�ા સમ�વતી     
                 નવી ડીવીડી       
                     િવિવધ           
                     ��ાંતો         

                     સાથે...

બાળિવ�ાનની �કાિશત થયેલ નવી બુ�સ

New Releases

14

મરાઠી

પોટુ�ગીઝ  
ઓ�ડયો બકુ

�હ�દી
આ�વાણી
૧૩ (પૂ.) 

આસામી

અલગ અલગ ભાષામા ંરીલીઝ થયેલ બુ�સ...

GNC
ભિ�તપદ

૯ કલમો ઉપર
િવ�ડયો �ટોરી



          આ વષ� આપેલ સંદેશ મુજબ ગમતાં–  
નાગમતા ંસંયોગોમા ંસમતા રહે,  

શુ�ધા�મા પદમા ંરહી સંયોગ મા� ફાઈલ �વ�પે લાગે અન ેઆવી
પડેલા ંસં�ગોનો  સમભાવે િનકાલ થાય. પરમ પૂ�ય દાદા�ીએ
આપેલ પાંચ આ�ાઓ િસ�ધ કરવાનો પુ�ષાથ� વધુ વેગથી

મંડાય એ જ દાદા ભગવાનન ે�દયપૂવ�ક ભાવના છે.  

જય સિ�ચદાનંદ, 

દીપકના જય સિ�ચદાનંદ... 
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Special Message

Guru Purnima

Bestu Varsh

Janma Jayanti

Akram Jhalak 
Dada Bhagwan Parivar 

Adalaj Trimandir, Simandhar City,  
Ahmedabad-Kalol Highway, Gandhinagar, Gujarat 382421 

Email: newsletter@dadabhagwan.org 
Website: www.dadabhagwan.org

Wishing you all a Happy New Year 
full of Gnan & Events  




