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1. બાપા સાથે ફોટા પડાવવાન ું ખબૂ ગમ્ ું.  મારે અંગે્રજી વવષયમાું મહનેત કરવી જોઈએ એવો 
અહસેાસ થયો. મેં બે નવા વમત્રો બનાવયાું.મારા એ વમત્રો કોઈને ખરાબ લાગે એવ ું બોલતા 
નથી. કોઈ આપણને સારી વિખામણ આપત ું હોય અને બીજા મજાક કરતા હોય તે ન ગમ્ ું.   
                                                                               – ઋવતક રાઠોડ  

2.      વવડીયો બતાવયો તેમાુંની બુંને વાતાાઓ ખબૂ ગમી. વાતાાઓ બતાવયા પછી પ્રશ્નોતરી 
થતી તેમાુંથી ઘણ ું િીખવાન ું મળ્ ું. રાતે્રના પ્રોગ્રામમાું ખબૂ મજા આવી. બીજીવાર જવાન ું મન 
છે કારણ કે ગ ર  દેવ ખ બજ ગમે છે. થેંક્ ું ગ ર દેવ અને અમને અહીંથી મોકલનાર અમારા 
મમમી-પપ્પા જેવા સર-ટીચરને..                                         – લક્ષ્મી તળાવવયા  

3.      અંધશ્રદ્ધા માુંથી બહાર નીકળવ ું જોઈએ તે વાતાા,પરમકૃપાળુ દેવન ું જીવનચરરત્ર, 
રોહવનયા ચોરની વાતાા વગેરે માુંથી ખબૂ િીખવાન ું મળ્ ું. રમવાની અને જમવાની મઝા પડી 
ગઈ. મને મુંગલાચરણ ગાવાન ું ખબૂ ગમ્ ું. ડાન્સ કરવાન ું, નાટક કરવાન ું ખબૂ ગમ્ ું. અમે  
Love & Careનો ચાટા  બનાવયો તે મારા દીદીને ખબૂ ગમયો. હ ું બીજીવાર જવા માગ ું છું .    
                                                                            – રદવયાુંગી પટેલ   

4.       અમને રરધ્ધધદીદી ભણાવવા આવતા તે ખબૂ ગમત ું. રરધ્ધધદીદીએ એક સ વવચાર કહ્યો 
હતો કે જો તમારે મસ્તીથી અને આનુંદથી જીવવ ું હોય તો માત્ર સ્સ્મતની જરૂર છે. અમે જે 
ડાન્સ કયો એ બધાને ખબૂ ગમયો હતો. ત્યાનો નાસ્તો અને જમવાન ું ખબૂ સરસ છે.    

                                                                                – પરરતા પટેલ  

5.    પહલેા રદવસે રરધ્ધધદીદીએ અમને એક વવડીયો બતાવયો જેમાુંથી એ િીખવા મળ્ ું કે 
અંધશ્રદ્ધારાખવી જોઈએ નરહ. રોહનીયા ચોરની અને રેવતી શ્રાવવકાની વાતાામાુંથી ઘણ ું 
િીખવાન ું મળ્ ું. મને અહીન ું બધ ું જ ખબૂ ગમ્ ું. મને આ કેમપમાું ઘણો ફાયદો થયો. હ ું ક્યારેય 
ચોરી કરીિ નરહ.                                                  – કાજલ ચૌધરી 

6.      પરમકૃપાળુ દેવના જીવન વવિે ઘણ ું જાણવાન ું અને તેમાુંથી િીખવાન ું મળ્ ું. રાતે્ર અમે 
જે ડાન્સ પરફોમા કયો તેના બધાએ વખાણ કયાા ત્યારે અમારો બધાનો જ આત્મવવશ્વાસ ખબૂ 
વધયો હતો. અમને થ્ ું કે અમે પણ સામાન્ય નથી. કઈ પણ કરી િકીએ છીએ.  
                                                                   – અચાના પાડવી  



 

7.         મને રરધ્ધધદીદી અને િેફાલીદીદી ખબૂ ગમયા. તેઓ અમને ખબૂ પે્રમ કરતા હતા. 
મોક્ષમાલા વવિે િીખ્યા. ગ ર દેવ સાથે વાત કરતી વખતે ભગવાન મળી ગયા એવ ું. લાગ્ ું. 

- રદવયા કોંકણી  
 

8.         બાપા આવે ત્યારે બધા જે રીતેન ું વતાન કરતા તેના પરથી િીખવાન ું મળ્ ું કે કોઇ 
આવે ત્યારે તેને માન આપવ ું જોઈએ. નાસ્તો, જમવાન ું , રમવાન ું ગમ્ ું. Love & Care વવિે 
િીખ્યા. 

- પજૂા પટેલ  
9.      ગ રૂદેવની વાતથી અને પ્રવચનથી ઘણ ું િીખ્યા. બાપના દિાન કરવાન ું ગમ્ ું. 

- માનસી પટેલ  
10.      પરમકૃપાળુ દેવના જીવન વવિેનો વવરડયો બતાવયો તે ખબૂ ગમયો. ત્યાું જમવાન ું ખબૂ 

સરસ હત  ું. મને કેરીનો રસ ખબૂ ભાવયો. એક રદવસ ત્યાુંની ગૌિાળામાું લઇ ગયા હતા. ત્યાું 
મને ગમ્ ું પણ થોડી ગુંદકી લાગતી હતી. ત્યાન ું વાતાવરણ, રીત-ભાત ઘણ ું સાર ું  હત  ું. 
અમારામાું સદગ ણો આવે તેવ ું ઘણ ું િીખવ્ ું.                               – સ વનતા ગાુંવવત  

11.       પરમકૃપાળુ દેવના જીવનચરરત્ર પરથી જીવનમાું સાદગી હોવી જોઈએ તે મને િીખવાન ું 
મળ્ ું. દીદીઓએ અમને ડાન્સ િીખવાડયો હતો.               - રોિની પટેલ  

12.        રાજકોટ નામ કઈ રીતે પડ્ ું તેની સમજ. અમે પણ થોડ ું અંગે્રજી બોલતાું િીખ્યા. ત્યાું 
એવ ું કુંઈ નહત  ું જે ન ગમે. સ વવચાર ગમયો. મારે બીજીવાર જવ ું છે.     – પાયલ જાદવ  

13.        રરધ્ધધદીદી અને િેફાલીદીદીએ અમને એક નાટક બતાવ્ ું જેમાુંથી િીખવાન ું મળ્ ું કે 
અંધશ્રદ્ધામાું ન જીવવ ું જોઈએ. અમારા ગ ર  સાથે અમારે કેવ ું વતાન કરવ ું જોઈએ તે િીખવાન ું 
મળ્ ું. કેમપમાું જવાથી જીવન બદલાઈ જાય એવ ું લાગે છે.               – ફૂલા પાલવી  

14.         રરધ્ધધદીદી અમારી સ્કલૂમાું મેજીક ટચ િીખવવા માટે આવે છે. એમના થકી જ અમને 
આ કેમપમાું જવાન ું મળ્ ું. થેંક્ ું દીદી. ત્યાું બધા જ દીદીઓન ું અમારી સાથેન ું વતાન ખબૂ 
સરસ હત  ું. હ ું તો ઘરે આવયા પછી પણ મુંગલાચરણ બોલ્યા કર ું  છું. અંગે્રજી બોલવાન ું, નવી 
રમતો રમવાન ું, નવા વમત્રો બનાવવાન ું, પરમકૃપાળુ દેવની વાતો જાણવાની વાતાા દ્વારા 
િીખવાન ું, જમવાન ું, રહવેાન ું બધ ું જ ગમ્ ું. ગ ર દેવે અમારી સાથે ખબૂ સારી રીતે વાત કરી. 



અમારો ડાન્સ પણ ગ ર દેવને ખબૂ ગમયો. ગ ર દેવે પ્રોવમસ આપ્્ ું કે તેઓ એકવાર અમારી 
સુંસ્થામાું આવિે.                                                          – માલવી પરમાર  

15.      પ્લે ફોર પીસની રમત ગમી. ગ ર વુંદનામાું જે સ વવચાર બોલતા હતા તે ગમ્ ું. નાસ્તો, 
જમવાન ું સાર ું  હત  ું.                                                       – રાહ લ પટેલ  

16.      વિસ્તમાું રહવે  ું જોઈએ એવ ું િીખવા મળ્ ું. બધાની સામે ઊભા થઈને બોલવાન ું િીખ્યો. 
થોડ ું અંગે્રજી બોલવાન ું હ ું પણ િીખ્યો.                                     – રદવયેિ ઉધાર  

17.       ત્યાું પ્રશ્નો પછૂવામાું આવે અને ઇનામમાું લાઈફકાડા આપવામાું આવે તે ગમ્ ું. ત્યાું 
ગાડાનમાું રમવાની મઝા આવી. ત્યાું મારો એક નવો વમત્ર બન્યો. જેન ું નામ વવનાયક છે. 

- અજય પટેલ  
18.       ત્યાું કેમપમાું હ ું એ િીખ્યો કે જીવન માત્ર પોતાના માટે નથી. બીજા માટે પણ જીવવ ું 

જોઈએ. હ ું જે િીખ્યો તે હ ું બીજાને પણ િીખવીિ. પરમ કૃપાળુ દેવન ું જીવનચરરત્ર મને ખબૂ 
ગમ્ ું.                                                               – પટેલ તેજસ  

19.       હ ું નવી-નવી રમતો િીખ્યો. મારી રીત-ભાતમાું ઘણો ફેર પડયો.  છાસ બનાવતા િીખ્યો. 
નાટક કરતા િીખ્યો. કસરત, ગ ર વુંદના ગમી.                      – જૈમીન િેઠ  

20.       દરેકમાું જીવ છે તે વાત પરથી અરહિંસા વવિે િીખ્યા. વિસ્તમાું રહતેા િીખ્યો. નાસ્તો, 
જમવાન ું, રમવાન ું ગમ્ ું.                                                   – ધનાક માર  

21.       ગ ર વુંદના કરવાન ું િીખ્યો. જમવાન ું,રમવાન ું, રહવેાન ું ગમ્ ું.         – સ્સ્મત પટેલ  
22.       નવી-નવી રમતો િીખ્યા. શ્રીમદ્દ રાજચુંદ્રજીના બાળપણ વવિે જાણવાન ું મળ્ ું. નાટક 

કેવી રીતે કરવાન ું તે િીખ્યો. પ્લે ફોર પીસ રમત ગમી.                    – અિોક  
23.      ગ ર વુંદનામાું દરરોજ એક શ્લોક અને તેનો અથા સમજાવે તે મને ખબૂ ગમ્ ું. ત્યાું બધા 

સેવક ભાઈ-બહનેો ગમયા.નવા વમત્રો મળયા. તેમની પાસેથી અંગે્રજી િીખવા મળ્ ું. બીજી વાર 
જાઉં ત્યાએ બાપા વવિે એક કવવતા િીખવાની અને બોલવાની ઈચ્છા છે. બાપા સાથે ફોટા 
પડાવવાન ું ગમ્ ું. જયારે િેસન ચાલ  હોય ત્યારે અમ ક છોકરાઓ અંદર-અંદર વાત કરે તે ન 
ગમ્ ું. હ ું બીજી વાર કેમપમાું જરૂર જઇિ. મને એવો આનુંદ છે કે બાપમાું જે મહાનતાના ગ ણો  
છે તેમાના બે-ત્રણ ગ ણ તો મારામાું પણ છે.                                 – મહિે મોકાિી 

24.    પરમ કૃપાળુ દેવન ું જીવનચરરત્ર જાણવા મળ્ ું. આવતાું વષે કેમપમાું જવા માગ  છું. અને 
ત્યાું કુંઇક પરફોમા કરવા માગ ું છું. પે્રમથી રહવેાન ું િીખ્યો.            - જાદવ વવિાલ  



25.      પરમકૃપાળુ દેવને બધ જ યાદ રહતે  ું તે મને ખબૂ ગમ્ ું. હ ું ત્યાું છાણા થાપવાન ું િીખ્યો. 
રહવેાન ું., જમવાન ું , રમવાન ું બધ ું ગમ્ ું.                                     – રહિંમત  

26.     ત્યાું જઈને હ ું બીજાની વાત સાુંભળવી, નવા વમત્રો બનાવવા, સચ્ચાઈ, અરહિંસા જેવી 
બાબત િીખ્યો. બીજીવાર જઈશ ું ત્યારે અમે પણ કુંઇક પરફોમા કરીશ ું. ગ ર દેવની સાથે વાતો 
કરી.                                                                 – સ રજ હળપવત 

27.      ત્યાું જઈને બીજા સાથે કેવ ું વતાન કરવ ું તે હ ું િીખ્યો. ત્યાું દીદીઓ ખબૂ પે્રમથી વાતો કરે 
છે તે ગમ્ ું. રમવાની જગયા ખબૂ સરસ છે. ગૌ સેવા કરવાથી શ ું ફાયદા થાય તે જાણવા 
મળ્ ું.                                                               – પ્રવતક િેઠ    

 

 


