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મહાિવ/હ તીથ3ધામ રજત જય*તી (િસ6વર 7uિબલી) મહો<સવ
ભાવસભર સ>દય િનમ*?ણ
તા. ૨૧ થી ૨૫ નDEબર, ૨૦૧૭
II નમો વીતરાગાય II
“ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ! ”
જય સિ3ચદાન5દ !!
દસ લાખ વષe :;વ ીપટલ પર >ગ?લા ‘અ@મ-િવAાન’ સ5>વતBક સ5CD દાદા ભગવાનE
‘િFમ5િદર’ િનમGણ અE ‘િFમ5F’ નો િદIય સ5Jત સ5>ાK થયો. સ5CD દાદા ભગવાનની પિરકMપના તથા
અ5તર આશય અPસાર નવાગામ Qરત RS ભIય-િદIય Tી મહાિવUહ તીથBધામ િFમ5 િદર સ5કuલના મ5ગલ
િનમGણP5 ખાતXહYતB Z[\આરી, ૧૯૮૪મા5 થ\5 અE વષB ૧૯૯૨, નbcબર તા. ૨૬ થી તા. ૩૦ દરcયાન
આ િFમ5િદરનો >ાણ>િતhા મહોiસવ ઉkાસCવBક ઊજવાયો.
સવBદશm િનnપo pયાqવાદના ઉ3ચતમ ઉદાહરણrs tળનાયક વતBમાન તીથvકર ભગવાન Tી
સીમ5ધર pવામી, Tી વાQUવ wnણ ભગવાન તથા ભગવાન Tી િશવx yમજ Tી પzનાભ pવામી, Tી
સા5ઈબાબા, Tી િસિ|િવનાયક ગ}શx તથા અ[ય અિધhાયક શાસનUવ-Uવીઓની >િતમાઓ અS
>pથાિપત કરવામા5 આવી.
અ•યાiમRS આ એક િવરલ અિpમતા ઉપહાર pવrs જગતE >ાK થઈ • અE ભારતભરના
લાખો યાિFકો તથા િવિવધ સ5>દાયના હZરો સા‚ સા•વીઓએ આ િનnપoપાતી િFમ5 િદરના5 દશBનનો
લાભ લીધો • અE રોƒરોજ સeકડોની સ5†યામા5 યાFા‡ઓ ઉમટી રˆા •. આ અPપમ િFમ5િદરથી >eરણા
>ાK થતા5 અ[ય RFોમા5 પણ સ5CD દાદા ભગવાનP5 અલૌિકક ‘અ@મ-દશBન’ >સર‹5 Zય •.
આ િસMવર Œuિબલી >ાણ>િત hા મહો iસવમા5 વતBમાન >ગટ >iયo Aાની•Žષ CD
કPદાદાx, Tી કિવરાજ, તથા શીલવ5ત આK•Fો અE મહાiમાઓની શuભિનTામા5 tળનાયક વતBમાન
તીથvકર Tી સીમ5ધર pવામી સ•ત Tી િશવમ5િદર, Tી wnણ મ5િદર, Tી પzનાભ pવામી અE Tી સા5ઈબાબા
ચ•iય >ાસાદોમા5 િજE‘ર >’ના કMયાણક સિહત આગમશાpFો અE વ•િદક પર5પરા Xજબ યA, CZ,
Cજન ઉપરા5ત દશBન, સiસ5ગ, કીતBનભિ“ આિદ િવિવધ પરમોકાર >સ5ગોP5 આયોજન ક\v •.
”ાિરકા િવ•– •રાતન ચાર યાFાધામની ƒમ મહાિવUહ તીથBધામ એ વતBમાન સમયP5 કોઈપણ
>કારના નાત,Zત,ધમB, સ5>દાય J Uશ-િવUશ ના —દભાવ િવનાP5 સવBજનQલભ સનાતન પર5પરાP5
તીથB •. પ.C. દાદાભગવાનના િદIયAાન Xજબ વતBમાન સમયમા5 શ•વ, વ•nણવ અE જ•ન પર5પરાઓના
સ5િમલનની અિત આવ˜યકતા જણાઈ અE y Xજબ આ Fણ tળ™ત ધમoના5 મ5િદર એક બીજE સ5લ›ન
બનાવવામા5 આIયા5 ƒથી હરકોઈ Iયિ“ પોતપોતાના ઈœUવની સમo >ાથBના-ભિ“ કરી શJ.
ભગવાનના tતB pવŽપના5 દશBનથી જ •žમ pવŽs આપણા દ–કની અ5દર રŸલા પરમાiમાની િp ત
થાય •. ભગવાનની >િતમામા5 •Žષ અE >wિત (Real અE Relative) ની સ5વાિદતા Iય“ થાય •

અE yથી જ આપણE

મ5િદરમા5 >bશતા5 જ િદIય અP’િત થાય •. મ5િદરમા5 દશBન અE CZ એ

ભગવાન સા¡ના સ5પકBની િવિધ • ƒનાથી આપણE પોતાની અ5દર િબરાજમા ન પરમાiમાની િદIય
હાજરીની િp ત થાય •.
મ5િદરના >ાણ>િતhાના વાiષકોiસવ >સ5• િવિધિવધાનના Zણકાર •રોિહતો ”ારા શાpFો“
રીy UવUવીઓP5 આ£વાન,pથાપના, Cજન, યA,આહuિત, અચBન વ•– કરી Uવાલયોની િદIયતાનો
•ન:સ5ચાર કરવામા5 આવતો હોય •. bદમ5Fો અE pતોF ”ારા UવUવીઓP5 આ£વાન અE >ાથBના કરી
yમના આશીવGદ •ળવવામા5 આb •. આ સનાતન ધમB પર5પરાના આધારŽપ િવિધિવધાન,યA, Cજન,
અચBન દરcયાન X†યib તો આ >સ5• Cજનમા5 ભાગ ¤નાર Iયિ“ઓ yમ જ ઉપિpથત ભ“ો અE
મહાiમાઓ, સૌના ભાવ અE સ5કMપP5 ઘ¦ મહiવ •. આ દરcયાન UવUવીઓની હાજરીથી ઉભા થતા
િદIય વાતાવરણમા5 >ાથBના કરી આપ} સૌE yમ જ સમpત િવ‘ના xવોE Qખ, સ િ•ધ, શા5િત અE
મોo >ાK થાય yવા ભાવથી Cજન અE >ાથBના નો િદIય અવસર મ§ •.
આ પાવન >સ5• તીથB™િમની ધ[ય ધરા પર સિ3ચદાન5દની pવરી પલoી સિરતામા5 આક5ઠ
િન©યલoી pનાન કરવા, •žમrs પધારતા અPભાIય િજE‘ર >’, િશવx, વાQUવx, તથા અ[ય
અિધhાયક Uવ-UવીઓP5 ભિ“CવBક અિભવાદન કરવા... અગોચર •žમ-િદIય સમવસરણમા5
આiમલાભ પામવા આપ સૌE સપિરવાર પધારવા અ—દભાb િનમ5Fણ પાઠવીએ છીએ.
By the divine grace of Shri Dada Bhagwan, Mahavideh Tirthdham will complete 25
years in November 2017. The groundbreaking and construction commenced in 1984
in the presence of Shri Dada Bhagwan. The installation and Pran Prathistha of the
deities in the three mandirs dedicated to Sri Simandhar Swami, Lords Yogeshwar
Krishna-Balaji- Srinathji and Lord Shivji was completed in 1992. We will celebrate the
25th Silver Jubilee of the temple this year, as per the Agam Shastras prescribed in
the Vedic tradition. On behalf of all Mahatmas of the United States, Canada, the UK,
India and worldwide, we cordially invite all to participate in the auspicious celebration
of the Silver Jubilee Anniversary of Shri Mahavideh Tirthdham, Surat.

Mahavideh Tirthdham is the modern day Dwarka, open to all, irrespective of race,
caste creed, gender, religion and nationality. In Dada Bhagwan’s vision, the
unification of all faiths of India Saivism, Vaishnavism and Jainism was very much
needed in the present time. The three pillars of the temple stand for these three main
faiths. Each soul is free to pray to his or her Ishta devta (the deity of his or her
choice) for whatever he or she wishes for in life. The physical representation of the
deities is only a reminder that God is within each one of us and the harmony of
Prakurthi and Purusha (Relative and Real) is a symbolic representation in the deities
we worship. That is the reason we feel and sense the divine presence as we
approach the inner sanctum sanctorum housing the deities. Temples and worship
are external forms of communication with the Divine and a reminder of the divine
presence of God within us.

The significance of the anniversary is to rejuvenate the deities through rituals,
sacrifice and offerings in the holy pyre (Yagna) by the priests trained in these
practices, prescribed in our scriptures from the ancient times. The chanting of Vedic
hymns and prayers are invocations to the gods and goddesses to accept our prayers
and shower their blessings. During these three days of Yagna and rituals, most
important is the feeling and devotion of the people who are gathered with the
determination (Sankalp) to participate and to complete these traditional practices
which have been the bedrock of our Sanatan Dharma. The entire atmosphere is
“charged” by the prayerful communion of the devotees and the result is a temple of
“live” deities with whom we can communicate through prayers and silent worship for
prosperity, peace and liberation from the cycle of birth, death and rebirth (Moksha)
for generations to come.

લ«તમભાb,
િનમ*?ક :

\. એસ .એ. ના વિરh મહાiમાઓ સવB Tી વસ5તભાઈ અE તŽલતા¬ન પ?લ,

શ•¤શભાઈ વી. પ?લ, રામમોહનભાઈ પ?લ, મગનભાઈ પ?લ, >’ભાઈ પ?લ, નવીનભાઈ અમીન,
શ•¤શભાઈ વકીલ, અરiવદભાઈ. એમ. પ?લ, >િવણભાઈ પ?લ, >દીપભાઈ પ?લ, જય5તભાઈ પ?લ
([\યોકB), pવ. િકiતભાઈ શાહ, pવ.હસXખભાઈ શાહ, ™પતભાઈ પ?લ, pવ. ™લાભાઈ પ?લ
ડૉ.રાધાwnણન અE ડૉ. લિલતા wnણન, Tી અŽણભાઈ શાહ, ડૉ. િદEશભાઈ પ?લ, ડૉ.XJશભાઈ
પ?લ, Tી વસ5તભાઈ પ?લ (Indianapolis), pવ. ડૉ. કિપલભાઈ પ?લ, Tી િનિતનભા ઈ Uસાઈ, Tી
હQભાઈ પ?લ, Tી નિલનભાઈ પ?લ, ડૉ.જ¯શભાઈ શાહ, ડૉ. ભરતભાઈ દોશી(NJ), Tી ભરતભાઈ
દોશી(GA) yમજ મહાિવUહ તીથBધામમા5 યોગદાન આપનાર \. એસ. એ. અE JEડા અE °›¤[ડના સવB
મહાiમાઓ.

શuJ%છક :
❖ આ સ5કuલની શrઆતથી આxવન ±વા આપનાર pવ. Tી ર•શભાઈ J. પ?લ, pવ. બા²ભાઈ એન.
પ?લ, pવ. Tી નાPભાઈ પ?લ, તથા Tી Uવચ5દભાઈ પ?લ અE પિરવાર
❖ જય સિ3ચદાન5દ સ5ઘ ભારતના આxવન સમiપત વિરh મહાiમાઓ સકળ સ5ઘપિત Tી Qધીરભાઈ
શાહ, ડૉ. ƒ. પી. અમીન સાŸબ, Tી રા³˜ય ામ શમG , Tી િવn´ભાઈ પાઠક, Tી નવનીતભાઈ
પ?લ, Tી િદલીપભાઈ પ?લ, Tી હષBદભાઈ પ?લ, Tી ઉµમભાઈ •હતા, Tી લિલતભાઈ •હતા, Tી
જગદીશભાઈ અમીન, Tી >કાશભાઈ જ•ન, Tી વ5શરાજભાઈ ભણસાલી, Tી જય5તીભાઈ પ?લ, Tી
કા5િતભાઈ જ•ન, QTી સર\¬ન શાહ, Tી >કાશભાઈ વોરા, Tી તારાચ5દx ખ5¶લવાલ, Tી
અરiવદભાઈ પ?લ, Tી જગદીશભાઈ ·શી, Tી હરીશભાઈ પ?લ, Tી સ5તોષભાઈ ¸ઠ, Tી
પદમચ5દ નાહટા, Tી સરબતચ5દ નાહટા અE ભારતના તમામ સનાતન સ5pકાર J[¹ના સ5ચાલકTીઓ.

❖ વીતરાગ િવAાન ચૅિર?બલ િરસચB ફાઉ[¶શનમા5 ±વા આપનાર મહાiમાઓ J: વસ5તભાઈ પ?લ,
હરીશભાઈ શાહ, Q–શભાઈ પ?લ, યો•શભાઈ શu¼, લાલાભાઈ પ?લ, બ•જuભાઈ પ?લ, Žિચર
શu¼, ભગીરથ પ?લ િવ. (આ Mસ*N હોિલિOટક સાયQસ િરસચ3 સૅQટર અT મહાિવ/હ તીથ3ધામના
સ*UV ઉપYZ એિશયન િફલોસોફી કોન્ફરQસ ^મજ 92મી ઈQડીયન િફલોસોિફકલ કobeસ પણ
dQUઆરી - ૨૦૧૮ મા* યોdઈ રહી f.)

❖ હોિલિpટક સાય[સ ½રી?બલ િરસચB ફાઉ[¶શન, \. એસ. એ. મા5 ±વા આપનાર મહાiમાઓ: ડૉકટર
રાધાwnણન, Tી િવજય પ?લ, ડૉ.ગીતા Uસાઈ, રજનીકા[ત પ?લ, ડૉ.મ‚•દન ઝbરી, મનીષ
શાહ, મŸ[¹ ગોસર, હષBદ પ?લ, રામતીથB પ?લ, િવ•– .

શuભાિશષ :
❖ જય સિ3ચદાન5દ સ5ઘના પાયાના િનિમµ મહાiમાઓ : અ@મિવAાનના5 ”ાર ખોલનાર tળ િનિમµ pવ.
મહાiમા ભાિવ તીથvકર Tી ચ5¹કા5તભાઈ પ?લ, જય સિ3ચદાન5 દ સ5ઘના >થમ સકળ સ5ઘપિત pવ.
Tી ¿તશીભાઈ શાહ, િ”તીય સકળ સ5ઘપિત Tી x. એ. શાહ સાŸબ.
❖ વતBમાન >ગટ >iયo Aાની•Žષ CD કPદાદાx, Tી કિવરાજ અE પ. C. દાદા ભગવાનના
જગત કMયાણ યAE આxવન સમiપત શીલવ5ત આK•FTીઓ
▪ મહો<સવ : તા. ૨૧ થી ૨૫ નDEબર, ૨૦૧૭
Oથળ : મહાિવ/હ તીથ3ધામ, i. પો. નવાગામ, નનસાડ રોડ, કામkજ ચાર રOતા, l. mરત. ૩૯૪૧૮૫
ફોન. ન*. ૦૨૬૨૧ ૨૫૨૭૨૯, ૨૫૨૭૩૦
✓ યrિવિધ (તા. 21-22-23 નDEબર) : કuલ છ યAકu5ડ અE દસ •રોિહત (Fણ
\.એસ.એ.થી અE સાત િતŽપિત બાલાx મ5િદર-ભારતમા5થી). ભારતની પિવF
નદીઓના5 જળ ભ–લા એકસો આઠ ચા5દીના કળશ અE એકસો આઠ તા5બાના કળશ
દ–ક યAકu 5ડ ફરy pથાપવામા5 આવ¸ અE •રોિહતો શાpFો“ િવિધ Xજબ યA
કરાવ¸.Fીƒ િદવ± CણGહuિત થયા બાદ આ કળશમા5ના પિવF જળથી યો•‘ર Tી
wnણ ભગવાન, Tી બાલાx, Tીનાથx, Tી િશવx, Tી ગ}શx, Tી સા5ઈબાબા
િવ•– ની >િતમાઓE અિભÀક કરવામા5 આવ¸.
✓ વત3માન તીથsકર tી સીમ*ધર Oવામી ભગવાન ની uજન િવધી તા.24 નDEબર ના રોજ
થv.

રજત જય5િત મહોiસવના >થમ Fણ િદવસ (તા.21-22-23 નbcબર) ચાલનાર આ યAિવિધ
yમજ ચોથા િદવ± (તા. 24 નbcબર) Tી સીમ5ધર pવામી ભગવાન ની Cજન િવિધનો લાભ ¤વા
તમામ મહાiમાઓE આમ5Fણ •.
મહો<સવના યજમાનપદની નoધણી :
¬ >કારના5 યજમાનપદ નoધવામા5 આવનાર • : US$ 300/- (Ž. વીસ હZર)P5 દાન આપનાર
યજમાનE ચા5દીનો કળશ અE ચા5દીનો િp ત િસÂો આપવામા5 આવ¸ અE US$ 150/-(Ž.દસ
હZર)P5 દાન આપનાર યજમાનE તાÃ કળશ અE ચા5દીનો િp ત િસÂો આપવામા5 આવ¸.
>થમ િદવ± •રોિહતો યજમાનોE સ5કMપિવિધ કરાવ¸ અE Fીƒ િદવ± યAની CણGહuિત બાદ
ƒ y યજમાનોE >સાદŽs કળશ અE િp તિસÂો અપBણ કર¸.
ƒ યજમાનો Cજન મા? ŽબŽ ન આવી શJ yમ હોય તો પણ પોતાP5 દાનની રકમના ચૅક ની
સા¡ના પFમા5 CŽ5 નામ, ગોF અE સરનાX5 નoધાવી યજમાનપદનો લાભ લઈ શJ •. yમનો
કળશ તથા િp ત િસÂો પહoચાડવાની Iયવpથા કરવામા5 આવ¸.
યજમાનપદ નoધાવવા ઈ%છતા મહા<માઓએ તા. 30 સyzEબર,2017 mધીમા* પોતાનો ચૅક
^મજ નામ, સરનાi* , ગો? િવNk ની{ના સરનાZ મોકલી આપ|*. }થી કળશ બનાવવાના
ઑડ3ર સમયસર આપી શકાય.
અZિરકા, કૅTડા અT U.•. અT અQય /શના મહા<માઓ : Send a check made out of
US$300/-(for Silver Kalash)
OR US$ 150/- (for Copper Kalash) to Jai
Sachchidanand Sangh, USA for the Silver Jubilee Program November
21-25,2017. Send Cheque with details to: Pravinbhai Patel, Jai
Sachchidanand Sangh,3144 W. US Hwy. 90,Lake City, FL 32055
(pjpatel@atlantic.net). Please fill out the form at https://tinyurl.com/25thkalash
in order to book your Kalash.
ભારતના મહા<માઓ : Ž.20000/- (ચા5દીના કળશ મા?) / Ž.10,000/- (તાÃ કળશ મા?) ચૅક
જય સિ3ચદાન5દ સ5ઘ ના ના• અલગ પF સા¡ નામ, સરના X5 , ગોF િવ•– લખી મહાિવUહ
તીથBઘામ રજત જય5િત મહોiસવ Ÿ‹ લખી ની½ના સરના• મોકલવા િવન5તી:
જનરલ મૅEજર, મહાિવUહ તીથBધામ, નવાગામ-કામ–જ x.Qરત ,ગuજરાત -394185
િવ/શના મહા<માઓ પોતાના ભારતની બeકના ખાતાનો Ž.20000/- (ચા5દીના કળશ મા?) / Ž.
10,000/- (તાÃ કળશ મા?) ચૅક જય સિ3ચદાન5દ સ5ઘ ના• િવગત સા¡ સીધો પણ જનરલ
મૅEજર, મહાિવUહ તીથBધામ, નવાગામ-કામ–જ x.Qરત ,ગuજરાત -394185 E
મોકલી શJ •.

There will be six Yagna Kunds and ten priests (three from USA and seven from
Tirupati Balaji Mandir, India). Around each Kund, at least 108 Silver Kalash and 108
Copper Kalash will be filled with holy water from the sacred rivers of India and the
priests will perform the Havan according to our Shastras. On the third day after the
Purnahuti, the sacred water will be used for the Abhishek of Yogeshwar Krishnaji,
Balaji, Srinathji, Shivji, Ganeshji and Sai Baba in the respective temples. All are
welcome to participate in the Yagna that will be performed on the first three days
(November 21-23) of the temple anniversary.

There are two types of sponsorship are available for the puja. Those who donate US
$300 (20,000 INR) will receive the Silver Kalash and a Silver commemoration coin.
Those who donate US $150 (10,000 INR) will receive a Copper Kalash and a Silver
commemoration coin.

The priests will take the Sankalp of ALL sponsors on the first day, and at the end of
the third day, they will receive the Kalash and coin from the priests. Those sponsors
who are unable to attend but would still like to sponsor, please fill out the form below
with your name, Gothra and address, along with sending your sponsorship check to
the address below. The Kalash and coin will be reserved and made available to you.
We humbly request sponsors to register NOW and send the checks so that the order
for the required number of Kalash to be made, can be placed in India with the
manufacturer.

The strict deadline to sponsor this auspicious event is September 30, 2017. Please
be sure your check is delivered to the address below prior to this.

For donors from USA, Canada, UK and other foreign countries :
▪ Please fill out form at https://tinyurl.com/25thkalash .

▪ Please mail a check to the address below: payable in USD - $300 Silver
Kalash / $150 Copper Kalash):

Jai Sachchidanand Sangh
Attn: Pravinbhai Patel (pjpatel@atlantic.net)
3144 W. US Hwy. 90
Lake City, FL 32055

For Donors from India:

▪ Please fill out form at https://tinyurl.com/25thkalash .

▪ Please mail a check to the address below: payable in INR - 20,000 INR Silver
Kalash / 10,000 INR Copper Kalash):

Jai Sachchidanand Sangh
Attn: Anilbhai (General Manager)
Mahavideh Tirthdham
Navagam, Kamrej, Surat, Gujarat 394 185

(***Please make the check payable to Jai Sachchidanand Sangh, including Surat
Mandir Silver Jubilee in Memo line, along with Silver/Copper sponsorship as per the
guidelines above.)

Donors from foreign countries can send their cheque favouring Jai Sachchidanand
Sangh, drawn on any Bank branch in India , direct to Mahavideh Tirthdham,
Navagam, Kamrej, Surat, Gujarat 394 185

