શ્રી કૃ ષ્ણ

શ્રી રામ
યદા યદા હી ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્હ્યમ.
પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે.

ધર્મ કરતાં સતકર્મ ચઢિયાતું છે. કેમકે ધર્મ કરી ઈશ્વર પાસે માંગવું પડે, જયારે સતકર્મ કરો એટલે ઈશ્વરને
આપવું જ પડે. જનહિત માટે કરે લા સતકર્મનું ફળ અચુક મળેજ છે. એટલે સતકર્મ કરતાં દુ:ખ આવે તો
માફી માંગવાને બદલે સદ્દબુધ્ધિ અને સહનશક્તિ માંગવી, જ ે તમને કદી નબળા ન પડવા દે અને હમેશાં મુઠ્ઠી
ઉચ્ચેરા રાખે.
નવા વર્ષમાં સુખનો સરવાળો થાય, દુ:ખની બાદબાકી થાય અને સેવાનો ગુણાકાર
થાય તેવું મીઠપ વાળું જીવન જીવી આપણે તો મોજમાં રહીએ
પરંતુ બીજાને પણ મોજમાં રાખીએ એવી શુભેચ્છાઓ સાથે
સર્વેને નવા વર્ષના નૂતનવર્ષાભિનંદન.
ભક્તો, સેવકો, કારોબારી સમિતિના સભ્યો,
પ્રમુખશ્રી તેમજ ટ્રસ્ટી મંડળના સર્વેને જય માતાજી
સાથે જય શ્રી રામ.

ભક્તિ દર્શન
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Forthcoming Events
Santoshi Mataji Katha
Friday, 25 March 2016
સંતોષી માતાજી કથા
શક્રુ વાર, ૨૫ માર્ચ ૨૦૧૬

Krishna Speaks
Bhagwat Katha 2016
by Pujya Bhaishri RameshBhai Oza

Save the date 26 July 2016 2nd August 2016 and be part of
memorable event.

મંદિરના આંગણેથી
ભારતીય સંસ્કૃ તિની ગરિમા ગીરનારના ગૌરવસમી
ઝળહળી ઉઠે તેવી જ રીતે ઇંગ્લેન્ડની પાશ્ચાત્ય
સંસ્કૃ તિમાં શ્રી હિંદુ મંદિર અને કોમ્યુનીટી સેન્ટર એક
નવોદીત સૂર્યના તેજ સમાન સ્થિર સતત અવિરત છે.

શિવરાત્રી
શિવ ભક્તોએ સવારથીજ આનંદ અને ભાવ થી ભોળાનાથ
ને દૂધ ધરવી શિવરાત્રી ઉજવી અને આજ પ્રક્રિયા સાંજ ે
૯-૧૦ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહી દરમિયાન બ્રહ્મણોએ
રુદ્રમંત્રો ના પાઠ કર્યા. આબાજુ અવિરત ભાંગ વિતરણ
પણ ચાલુ રહ્યું. અને ભાવિક ભક્તો દ્વારા મંદિર માં દાન
પણ થયા સાંજ ે મોટી સંખ્યા માં સમૂહ શિવ આરાધન અને
અભિષેક થયો.

શ્રી હિંદુ મંદિર નાં આંગણે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૧ ના
નૂતનવર્ષના નૂતન સવારે દર્શનાર્થીઓ થી ઉભરાવા લાગ્યું.
આજ ે લીલુડા પાન ના તોરણ, રંગબેરંગી રંગોળી અને
વનસ્પતિઓ ધ્વારા શ્રી ઠાકોરજીના મંદિર ને દિવ્યતા
અપાઈ. બ્રાહ્મણો ધ્વારા થતો વેદઘોશ સંભળાયો, અને
સવારની મંગળા આરતી, સવારે ૯ કલાકે ભક્તો દ્વારા
ભજન ની રમઝટ સાથે ૧૦ કલાકે શૃંગાર આરતી ના
દર્શન થયા, મધ્યાન્હે ભોગ પીરસાયો. હવેથી રોજના ભોગ
સમયના યજમાનો પણ પંચોપચાર પૂજા અને નિત્ય ભોગ
ધરાવવાનો લાભ લેતા હોય છે. જ ેના નામો અને તારીખ
નોધાવવાનું કાર્ય ચાલુ જ છે.

હોળી
ભારત માં તો ફાગણ માસ પ્રારંભ ના એંધાણ કેસુડા ના
કેસરી ફૂલો કરતા હોય છે. જયારે અહીં માત્ર હોળી પ્રગટે
અને તે જ સમયે થોડો ગુલાલ ઉડાવી ધુળેટી ઉજવાઈ છે.
જ ેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ભેગા થતા હોય છે, એ જ
પ્રસંગ સ્પીનીહીલ પાર્ક માં ઉજવાયો. મંદિરના કરોબારી
સક્રિય સભ્ય અને મંદિરના નિત્ય દર્શનાર્થી શ્રીમતી
રાંભીબેન તથા પોલીસ ઓફિસરોએ પણ પૂજા માં ભાગ
લીધો. હોળી ના બે ત્રણ દિવસ થી જ પાંચ થી છ હજાર
ધાણી ના પેકેટ બનાવવા, ધાણી ફોડવી, ફાયર બ્રિગેડ,
પોલીસ ડીપાર્ટમેન્ટ, કાઉન્સીલ પરમીશન જ ેવા ઘણા કાર્યો
થયા. ઘણી મોટી સંખ્યા માં આવતા ભક્તો ને ખાસ વિનંતી
તમારી ભેટ ત્યાં મુકેલા ડોનેશન બોક્ષ માં મુકશો, હોળી માં
પધરાવવા થી હોળી માતા પ્રસન્ન થશે એવું નથી, પરંતુ
પૈસા નો દુરુપયોગ થાય છે. મંદિર તમારી સુવિધા જાળવવા
ઘણો ખર્ચ કરે છે તો તમારા દાન નો સદુપયોગ થાય, સાથે
આ કાર્યો પાર પાડવા સ્વયંસેવકોની પણ જરૂર પડે છે માટે
યુવાન ભાઈ બહે નો ને આગળ આવવા વિનંતી છે.

આમ ભક્તો ની સંગાથે મધ્યાહ્નનું કાર્ય સંપન્ન કરી
અન્ન્કુટની તૈયારી શરુ થઈ. અન્ન- અનાજ, કૂટ- પર્વત
આમ અનાજ ના ભવ્ય પર્વત ના રૂપમાં અન્નકૂટ પીરસાયો
અને શ્રી ગોવર્ધન નાથ ની આરતી પૂજા થઇ. જ ેના મુખ્ય
ભાગ્યશાળી યજમાન મહે શભાઈ દવે અને પરિવારે યશ
પ્રાપ્ત કર્યો. જ ેના LIVE દર્શન મોટેભાગે વેબસાઈટ પર
આખી દુનિયા કરી શકે છે.

તુલસી વિવાહ
દેવપ્રબોધીની એકાદશી તુલસી વિવાહ નો પ્રસંગ આપણા
નવનિર્મિત હોલમાં ઉજવાયો. આ પ્રસંગે શક્તી મંદિર
શાલીગ્રામ ભગવાનની જાન લઇ સહભાગી થયા. શબરી
મંડળે મામેરું કર્યું અને અલ્પાહાર લઈ વિદાઈ લીધી.
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ચૈત્ર માસ

નવરાત્રી

ગુડીપડવો એટલે ચૈત્ર માસ નો આરંભ. સવારની ૧૦
વાગ્યાની ની આરતી બાદ રામ પરિવાર ની સ્થાપના થઇ
સાથે રામાયણ ના પાઠ નો પ્રારંભ થયો મોટી સંખ્યા માં
ભક્તો સાથે મંદિર ના અર્ચકો એ ભાગ લીધો શુશીલાબેન
સાથે ચંચલમાસી અગ્રેસર બન્યા અને સવાર સાંજ
મળી રામાયણના પાઠની પૂર્ણાહુતી રામ નવમી એ થઇ
જ ેમાં શ્રી દિલીપભાઈ જોશી એ છેલ્લી ચોપાઈ પૂરી કરી
રામભગવાનને પાઠ અર્પણ થયો. રામ નવમી નો પ્રસંગ શ્રી
મહે શભાઈ ત્રિવેદી અંને તેમના પરિવાર સાથે મધ્યાહ્ન કાલે
ઉજવાયો.

રાજકોટ થી પધારે લ શ્રીકાંત ભાઈ નાયર અને કલાકારો
દ્વારા નવરાત્રીના નવ દિવસ ગરબાનો કાર્યક્રમ થયો. રોજ
ભક્તોની ભીડ મંદિરમાં વધતી ગઈ, મંદિરનું આંગણું જાણે
ભારતમાં યોજાતા મેળા જ ેવું દેખાવા લાગ્યું. ખાણી પીણીના
સ્ટોલ, આવનાર ભક્તોની સુરક્ષા, સલામતીની વ્યવસ્થા
તથા પોલીસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને અષ્ટમીના
હવનની તૈયારી થઈ જ ેમાં
ભક્તોએ મોટી સંખ્યા માં ભાગ લીધો. 'કલોૈ ચંડી વિનાયકોૈ'
ના સિદ્ધાંત થી ત્યોવહાર આનંદ થી ઉજવાયો.

સંતો ના આગમન

સાથે આજ માસમાં હનુમાન જયંતી નો પ્રસંગ ઉજવાયો,
બપોરે ૧૨ કલાકે આરતી થઈ અને સાંજ ે મધુભાઈ સોની
અને રામ ભક્તો એ હનુમાનજી અભિષેક અને હવન વિગેરે
કર્યા અને રાતે વિદાઈ લીધી.

ઉનાળા થી જ સંતો ના આગમન થી મંદિર પાવન થય.ું સરુ ત
થી પધારે લ ભરતભાઈ ભજનિક, ક્ષિપ્રાનન્દ બાપ,ુ સંત
ચીન્મયાનંદ બાપ,ુ ધર્માત્માનંદ મહારાજ, દિલીપભાઈ જોશી,
રમણીકભાઈ દવે, સંજય કૃ ષ્ણ ઠાકુર, કનુભાઈ રાજગરુુ ,
આનંદમૂર્તિ દીદીમાં, મિતેશ ભાઈ, અને દીદીમા રુતુંભરાજી
તથા, છગનભાઈ જોશી ની કથા સાથે મંદિર ગજી
ું ઉઠ.્યું

જ ેઠ મહિનામાં વડસાવિત્રી પૂનમ નો વ્રતોત્સવ ઉજવાયો.
ઘણી બધી બહે નોએ સાથે પૂજા કરી, અખંડ-સૌભાગ્ય
પ્રાપ્ત કરવા વડની પૂજા બાદ પ્રદક્ષિણા થઈ.

મંદિરનું આંગણું ભક્તો દ્વારા રોજ પ્રવૃત રહે લ છે. રવિવાર
એટલે ભક્તો નો વાર દરે ક આરતી માં ભીડ, સવારથી
દર્શનાર્થી ઓની અવરજવર, રોજના ભજનો અને અન્ય
પ્રસંગો માટે હોલ અને મંદિર પ્રવૃત હોય છે. સોમવારે
સવારે યોગાના ક્લાસ, બપોરે શબરી મંડળ સત્સંગ અને
આખો દિવસ શિવ ભક્તો ની અવરજવર, મંગળવારે
માતાજી અને હનુમાનજીના ભક્તો નું આવાગમન અને
સાંજ ે બાળકો ના ઈંગ્લીસ, મેથ્સ અને સાયન્સ ના કલાસ
સાથે દિવસ પૂરો થયો. બુધવારે માનવ સેવા દ્વારા ઓલ્ડ
પીપલ ડે સેન્ટરનુ આયોજન, ગુરવારે બપોરે શબરી મંડળ
સત સંગ. શુક્રવારે ડિસેબલ પીપલ ક્લાસ નું આયોજન
અને શનિવારે ભજન દ્વારા આખો દિવસ ભક્તો થી મંદિર
ભરે લું રહે છે.

અધિક માસમાં સવાર થી જ ભગવાન ની સ્થાપન પૂજા થઇ
સરસ નયન રમ્ય ભદ્ર મંડળ ની સ્થાપના કરવામાં આવી
ઘણા ભક્તોએ ભાગ લીધો ભગવાન સત્યનારાયણ ની કથા
પણ અધિક માસ નિમિતે થઇ શ્રી જયેશભાઈ ભટ્ટ અને
કિરણભાઈ એ ભાવગીત દ્વારા પુજા કરાવી કથા થઇ જ ેના
મુખ્ય યજમાન શ્રી પ્રફુલ પંડ્યા અને એમના પરિવારે ભાગ
લીધો. અમાસ ને દિવસે હવન મંદિર ના અર્ચક શ્રી કિરણભાઈ
એ કરાવ્યો, અને સવારે સ્કેગ્નેસ સાગર યાત્રા થઈ.

શ્રાવણ માસ
શ્રાવણ માસ દરમિયાન દર સોમવારે શિવ આરાધના
કરવામાં આવી મંદિર સવારે ૬.૩૦ વાગ્યે ખોલવામાં આવ્યું,
અને સાંજ ે શિવ અભિષેક થયો. સાથે ઇંગ્લેન્ડની ધરતી
પર કદાચ પ્રથમ વાર સંપૂર્ણ માસ પર્થીવેશ્વર ભગવાન નું
પૂજન થયું. ભાદરવા માસ માં પાર્થિવ ગણેશ નો ઉત્સવ
ઉજવાયો. અને વિસર્જન માટે કોચ ટ્રીપ નું આયોજન થયું.

મંદિર માં આ વર્ષે પતંજલિ યોગ શિબિરનું આયોજન થયું
જ ેમાં ભક્તો એ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો. પ્રવાસ માટે
પણ મંદિરે કોચ ટ્રીપ નું આયોજન કર્યું સ્કેગ્નેસ, લિવરપૂલ,
વેસ્ટ મિડલેન્ડ મંદિરો ની યાત્રા નું આયોજન થયું.

ભાદરવા માંસ ની પિતૃ કથા શ્રી છગનભાઈ જોશી દ્વારા
થઈ, જ ેમાં ભક્તો એ પિતૃ શાંતિ માટે કથા શ્રવણ, પિતૃ
તર્પણ, હવન, દાન ઈત્યાદી થયા. સપ્તાહ માં ઉજવાતા
પ્રસંગોમાં ભાગ લીધો હતો, રોજ પ્રશાદી લઈ, અમાસ ના
દિવસે હવન કરી પુર્ણાહુતી થઇ.

આ મંદિર આપણા બધાનું છે, ખાસ બાળકો માટે મંદિર
ગુરુ અને શુક્રવારે ગુજરાતી ક્લાસ જ ેવી પ્રવૃત્તિઓથી
મંદિર ધબકતુ રહે છે.
આવો તન મન અને ધન થી મંદિરમાં તમારી સેવા આપી
પુણ્યાર્થી બનો.
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આશિર્વચન

સંસારપંક નીર્મજ્ઞ સમદ્ધ
ુ રણ પંડિતા

શ્રી કિરણભાઈ પાધ્યા

શ્રી જયેશભાઈ ભટ્ટ

શ્રી નટુભાઈ આચાર્ય

માં જગદંબાના ચરણોમાં વંદન કરી પ્રત્યેક મનુષ્યના અંતરમાં વિરાજમાન પ્રભુને વંદન.
નૂતન વર્ષ વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨ પ્રત્યેક માનવીને સુખ, સમૃધ્ધિ અને ઐશ્વર્ય પ્રદ બને. સર્વને સારું આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય,
ે ા પ્રેમના તાર ફરી બંધાય, એજ શ્રી હિંદુ મંદિરના આંગણેથી
પરિવારમાં રહે લું પ્રેમનું અમૃત વધુ મધુર બને તથા તૂટલ
બ્રાહ્મણવૃન્દ તરફથી શુભ આશિર્વાદ. શ્રી હિંદુ મંદિરના દ્વારે આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિના મનનું સમાધાન થાય,
મનોકામના પૂર્ણ થાય તથા પ્રભુ પ્રત્યે આપણી શ્રદ્ધા વધુ દ્રઢ થાય, તથા વ્યવહારમાં નિતી અને શુધ્ધતા જાળવવાની
શક્તિ મળે તેવી પ્રભુના ચરણોમાં પ્રાર્થના.
નિર્ગુણ, નિરાકાર, સર્વવ્યાપક પરમાત્માને આપણે પિતા સ્વરૂપે ભજીએ છીએ અથવા માં સ્વરૂપે ભજીએ છીએ. પ્રભુ
આપણા પ્રેમનો હંમેશા સ્વિકાર કરવા તત્પર રહે તા હોય છે. માટેજ ઋષિઓએ માં જગદંબાની સ્તુતિ કરતા કહ્યું છે
કે “સંસારપંક નીર્મજ્ઞ સમુદ્ધરણ પંડિતા”. હે માં, તમો સંસારમા રહે લા રાગ-દ્ વેષ, માન-અપમાન તથા સુખ-દુ:ખ રૂપી
કાદવમાં થી આ જીવ રૂપી બાળકોનો ઉધ્ધાર કરનારા છો.
શ્રીમદ ભાગવત્ પુરાણમાં, પરમ ભગવદ્ ભક્ત શ્રી વૃત્રાસૂર આવાજ ભાવથી ભગવાનની પ્રાથના કરતા કહે છે કે:
મમોત્તમ-શ્લોક-જનેષુ સખ્યં સંસાર-ચક્રે ભ્રમત: સ્વકર્મભિ: |
ત્વન્માયયાઙ્ત્મજ-દાર-ગેહેષ્વાસક્ત- ચિત્તસ્ય ન નાથભૂયાત ||
હે પ્રભુ, મારા કર્મના ફળ સ્વરૂપ મારે વારંવાર આ સંસારમાં જન્મ લેવો પડે, તો મને ભક્તોના કુ ળમાં જન્મ આપજો,
ભક્તોનો સંગ આપજો. પરંતુ આપની માયાથી મોહપામી આ મારું ઘર, આ મારી પત્ની, આ મારા સંતાનો વગેરેની
આસક્તિમાં રમતા લોકોના સંગથી હંમેશા દૂર રાખજો. આપણે પણ આ પ્રમાણે પ્રભુના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી, આપણું
જીવન સેવાની સુવાસ અને સત્સંગના ઉજાસથી ઉજળુ કરી માનવ જીવન સાર્થક કરવાનો શુભ સંકલ્પ કરીએ.
ઇતિ શુભમ
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દર સોમવાર, ગુરુવાર અને અગિયારસના દિવસોએ
બપોરના ૨.૩૦ થી ૪.૩૦ વાગ્યા સુધી શ્રી હિંદુ મંદિર
શબરી સત્સંગ મંડળના ભજન કિર્તન હોય છે.
બાળકો માટે ગુજરાતી વર્ગો દર ગુરુવારે અને શુક્રવારે
સાંજના ૫ થી ૭ વાગ્યા સુધી હોય છે. તો તમારા
બાળકોને ગુજરાતી શીખવો અને ગુજરાતી વર્ગમાં
દાખલ કરો.
અંગ્રેજી અને ગણિત (મેથ્સ) ના ટ્યુશન વર્ગો દર
મંગળવારે સાંજના ૬ થી ૭ વાગ્યા સુધી હોય છે.
મંદિરમાં ભજન-કિર્તન, ધાર્મિક કાર્યક્રમો, જમણવાર,
સાંજીના ગીત, બર્થડે પાર્ટી, મિટિગ
ં , લગ્ન વિધિ વગેરે
માટે હોલ – રસોડુ,ં વાસણો મળી શકશે. શ્રી જલારામ
પ્રસાદી કોઈ પણ રવિવાર માટે નોંધાવી શકશો.
ભક્તિ દર્શન પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાનો પોસ્ટેજ ખર્ચ £૧૦
છે. પરદેશ મોકલવા માટે £૧૫ છે.
મંદિરમાં દર મહિનાના પહે લા શનિવારે સવારે ૧૧ થી
૧ વાગ્યા સુધી વિના મૂલ્યે વકીલ દ્વારા કાનૂની સલાહ
આપવામાં આવે છે.

મૂર્તિ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ
પૃથ્વી નો પ્રાણ એટલે વાયુ અને પાણી, શરીર નો પ્રાણ એટલે શ્વાસ એમજ મંદિર નો પ્રાણ એટલે પ્રતિષ્ઠિત ઈશ્વર
દેવપ્રતીમા

મુખ્ય યજમાન

શ્રી રાંદલ માં

સુરેન્દ્રભાઈ રતિલાલ નાકેશ્રી
અને પરિવાર

શ્રી વિશ્વકર્મા

જીજ્ઞેશ રામજીભાઈ વાજા
અને પરિવાર

શ્રી સાઈ બાબા

નાગજણભાઈ ઓડેદરા અને
પરિવાર

શ્રી જલારામ બાપા

ગંગાબેન નારનભાઈ મિસ્ત્રી
અને શર્મીલાબેન રાજ ેન્દ્રભાઈ
મિસ્ત્રી

શ્રી શીતળા માં

જયશ્રીબેન રણજીતભાઈ
સોનેગ્રા અને પરિવાર

શ્રી બળિયા દેવ

વિજયાબેન નાનજીભાઈ
ચોહાણ

શ્રી પાર્વતી માતાજી,
ત્રિવેણીબેન મહે શભાઈ દવે
ગંગામૈયા, નંદી અને કુર્મ અને પરિવાર
નુતન મૂર્તિ મહોત્સવ યજમાન
શ્રી રામદેવજી પરિવાર

માંડળ ભાઈ ઓડેદરા
અને પરિવાર (મૂર્તિ દાતા

- કાનાભાઈ ગોઢાંણીયા અને
પરિવાર)

શ્રી વાછરા ડાડા,
આવળ માતાજી
શ્રી ત્રિકમજી બાપુ

દિલીપભાઈ ઓડેદરા અને
પરિવાર
બર્ડાઇ બ્રહ્મસમાજ યુ.કે.

(શાંતિભાઈ થાનકી) પ્રતિનિધિ
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પ્રતિષ્ઠા નું મહત્વ
પ્રકરશેણ + તિષ્ઠતિ + દેવ ઇતિ = પ્રતિષ્ઠિત દેવ
(પ્રતિષ્ઠા) તસ્ય ક્રિયા પ્રતિષ્ઠા
આવો ઘણા અર્થો માંથી એક સામાન્ય અર્થ વિદ્વાનો કરે
છે. પ્રકર્સતા પૂર્વક તિષ્ઠતિ (ઉભા રહે છે) તે પ્રતિષ્ઠિત દેવ.
'નાસ્તી પ્રતિષ્ઠા સમો રીપુહં ુ ' એટલે કે કર્મકાંડ વિધિમાં
બ્રાહ્મણો માટે પ્રતિષ્ઠાની વિધિ કરવી તે એક સમર્થ વેરી
સામે ઉભું રહે વા બરાબર છે, કારણ તેમા ખુબજ ઝીણવટતા
પૂર્વક કામ કરવું પડે. પ્રતિષ્ઠા એ બે, ત્રણ, પાંચ, અને
સાત દિવસ સુધીનું કર્મ છે. જ ેનો અધિકાર કેવલ બ્રાહ્મણ
યજમાન ને જ છે.
શિલ્પી ની કલા-કારીગરી વખતે જ ે કાંઈ પણ તેમના
હથિયાર દ્વારા પથ્થરને આઘાત કરવાથી દોષ લાગે છે, તેનું
પ્રાયશ્ચિત્ત અને સુદ્ધીકરણ કરવામાં આવે છે.
પ્રતિષ્ઠા ઇન્ડેક્સ

મ ૂરતતિ પ્ાણ પ્રતષ્ા ના મુખ્ય ્યજમાનો

સર્વ પ્રથમ યજમાનો દ્વારા પ્રાયશ્ચિત કરવામાં આવ્યું. ત્યાર
પછી પંચાંગ કર્મ, કર્મકુટીર, જલાધીવાસ, અગ્નીસ્થાપન,
ગ્રહહોમ, ધાન્યાધીવાસ, જલયાત્રા, શોભાયાત્રા,
મહાસ્નપન, શાંતિક-પૌષ્ટિક હોમ, મહાન્યાસ, શય્યાધીવાસ,
દેવતાસ્થાપન, સ્થિરીકરણ, અચલ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને
પુર્ણાહુતી સુધી નું કર્મ કરવામાં આવ્યું. જ ેમાં આચાર્ય પદે
શ્રી યોગેશભાઈ શુકલ સાથે અગિયાર ભૂદેવો બિરાજીત
થયા હતા.

શ્રી રાંિલ માતાજી
Shree Randal Mataji

સુરેન્દ્રભાઈ રતતલાલ નાકેશ્રી અને પરીવાર
Mr Surendrabhai Ratilal Nakeshree & Family

શ્રી તવશ્વવકમામા
Shree Vishvakarma

દિવ્યેશભાઈ રામજીભાઈ અને પરીવાર
Mr Divyeshbhai Ramjibhai & Family

શ્રી સાંઈબાબા
Shree Saibaba

નાગાજનભાઈ ઓડેિરા અને પરીવાર
Mr Nagajanbhai Odedra & Family

શ્રી જલારામ બાપા
Shree Jalarambapa

િા્યાભાઈ મનજી અને પરીવાર
Mr Dayabhai Manji & Family

શ્રી શરીતલામાં
Shree Shitlama

રણજીતભાઈ સોનેગા અને પરીવાર
Mr Ranjitbhai Sonegra & Family

શ્રી દિંદુ મંદિર

ાણ પ્તતષ્ા મિો
ઃ પ્
તસ
ુ
ન
પ તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૫ થી ૦૧/૦૨/૨૦૧૫ વ
3 દિવસ નો ભવ્ય ઉતસવ

શ્રી બલ્યાિે વ
Shree Baliyadev
શ્રી પાવમાતરી માતાજી, ગંગામૈ્યા,
નાન્િી, કુ મમા
Shree Parvati Mataji, Gangaji,
Nandi, Kurma

ત્રીવેણરીબેન િવે અને પરીવાર
Mrs Triveniben Dave & Family

શ્રી રામિે વ પરીર
Shree Ramdev Pir

માંડણભાઈ ઓડેિરા અને પરીવાર
Mr Mandalbhai Odedra & Family

શ્રી ત્રીકમજી મારાજ
Shreee Trikamji Maraj

બ્રમિ સમાજ
Shree Brahm Samaj

શ્રી વાછરા ડાડા, આવળમાં
Shree Vachradada, Avadma

દિલરીપભાઈ ઓડેિરા અને પરીવાર
Mr Dilipbhai Odedra & Family

Shree Hindu Temple & Community Centre
34 St. Barnabas Road, Leicester, LE5 4BD
Tel: 0116 246 4590 | Email: info@shreehindutemple.net
www.shreehindutemple.net
Registered Charity No:701758

પૂર્વ ભૂમિકા
દરે ક કર્મ ઈશ્વર દ્વારા નિર્ધારિત હોય છે. આજથી ચાર
વર્ષ પહે લા કોઈ એક ભક્ત દ્વારા શ્રી વીર વાછરાડાડા
અને રામદેવપીર ના ચિત્રો મંદિરમાં મુકવામાં આવ્યા, જ ેને
ધીરે ધીરે ભક્તો દર્શન કરી ભેટ અપર્ણ કરવા લાગ્યા.
મંદિરના મહારાજ દ્વારા એક સારી જગ્યાએ બિરાજીત
કરવામાં આવ્યા, મંદિરના કાર્યકર્તા એમની પાસે આવેલી
ભેટ જુ દી રાખવા લાગ્યા કે કદાચ ભગવાનની ઈચ્છા હોય
તો મૂર્તિ મંગાવિશું, પણ ઈશ્વરે જુ દુંજ ધાર્યું હતું. જ ેથી
વાછરાડાડા, રામદેવપીર, પરિવાર ની મૂર્તિ માંડળભાઈ
ઓડેદરા, દિલીપભાઈ ઓડેદરા અને કાનાભાઈ ગોઢાંણીયા
દ્વારા ભારત થી મંગાવવામાં આવી.
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નુતન મ ૂરતતિ પ્ાણ પ્રતષ્ા

Pran Pratistha Mahotsav

Friday 30th January to Sunday 1st February 2015

મંદિર નું નવનિર્માણ
મંદિરના સશક્ત કર્યાકર્તા ડો. ભીમાભાઇ ઓડેદરા,
ભીખુભાઈ કોટેચા, વગેરે અન્ય વડીલો ના અનુશાસનમાં
જયારે મંદિરના અમુક ભાગનું નવ નિર્માણ થયું ત્યારે તેમણે
ખુબજ બુદ્ધિપૂર્વક પહે લાની જગ્યામાં જ બધી મૂર્તિઓ સાથે
આ દેવો ની પણ જગ્યા નો સમાવેશ કરી લીધો જ ેથી ભક્તો
ની પણ વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે . તે ખરે ખર પ્રસંસનીય છે.

પ્રતિષ્ઠા પ્રારંભ
જોત જોતામા એ સમય આવ્યો, સુંદર મંદિર મા સજાવટ
થવા લાગી, અને વી.સં.૨૦૭૧ મહાસુદ, એકાદશી, તા. ૩૦
જાન્યુઆરી ૨૦૧૫ શુક્રવાર સવારે નવ વાગ્યે પ્રતિષ્ઠા નો
પ્રારંભ થયો. જાણે હિંદુ મંદિર ઉપર ભગવાન વરસ્તો હોય
તેમ સુકન સમો ધીરો ધીરો સ્નો, બરફ પડવા લાગ્યો. છત્તા
પણ મંદિરમાં માનવ મહે રામણ ઉમટવા લાગ્યો અને ત્રણ
દિવસ સુધી ભવ્ય જોર શોર થી પ્રતિષ્ઠા પૂર્ણ થઈ.

કુટીરહોમ, જલાધીવાસ
ભગવાન નો કુ ટીરહોમ નામનો યજ્ઞ થયો. મોટા મોટા તપેલા
વગેરે વાસણોમાં જુ દા જુ દા તીર્થજળ ભરી મંત્રોચ્ચાર
પૂર્વક ભગવાનની પ્રતિમા ને તેમાં ડુબાડવામાં આવી. જ ેથી
શીતળતા અને પ્રતિષ્ઠા નું એક કર્મ, પહે લું પગથીયું પૂરું થયું.

જલયાત્રા, શોભાયાત્રા
પ્રતિષ્ઠા ની યજ્ઞશાળા મા પ્રવેશ કરવાની એક વિધિ ને પણ
જળયાત્રા કહે છે. જ ેમાં નાની નાની બાળાઓ અને બહે નો
સુંદરમજાના કળશ લઇ અને જળ ભરી, ઉપર શ્રીફળ
રાખી અને પૂરી યજ્ઞશાળાની પ્રદક્ષિણા કરે છે. ત્યાર પછી
યજમાનો ને યજ્ઞ કરવા માટે પ્રવેશ મળે છે. જ ેમાં દરે ક નદી
અને સમુદ્ર નું પાણી ભરવામાં આવે છે. મંદિરમાં આ દ્રશ્ય
જોતા એવું લાગતું હતું કે જાણે સાક્ષાત જગદંબા એક સાથે
અનેક રૂપ લઈને પધાર્યા હોય.
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મહાસ્નપન
મહાસ્નપન એટલે કે ભગવાન ઉપર જુ દી જુ દી અનેક પ્રકાર
ની ઔષધી ને અલગ અલગ ૧૦૮ કળશ મા ભરવામાં
આવે અને એ બધાજ કળશ ને એક અનોખા યંત્ર ના રૂપ
મા ગોઠવણી કરવામાં આવે છે. (જ ે તમે ફોટામાં નિહાળી
શકો છો.)
ત્યાર પછી દરે ક મૂર્તિ ઉપર એ જળ દ્વારા યજમાનો મહાઅભિષેક કરે છે અને બ્રાહ્મણો વૈદિક મંત્ર નો પાઠ કરે છે.
હિંદુ મંદિરમાં આ દ્રશ્ય થી એવું લાગતું હતું કે જાણે કોઈ
ભવ્ય રાજતિલક નું આયોજન થયું હોય. આ દરે ક વિધિ
થવા લાગી અને દરે ક મૂર્તિ મા દૈદીપ્યમાન તેજ પ્રગટ થતું
ગયું.
મહાન્યાશ
ભગવાન ની દરે ક પ્રતિમાઓના મહાન્યાસ કરવામાં આવ્યા.
એટલે કે દરે ક મૂર્તિના શરીરના એક એક અંગને મંત્રો સાથે
શુદ્ધીકરણ, ચૈતન્ય પ્રાગટ્યની વિધિ ને મહાન્યાશ કહે છે.
જ ેમાં એક ભૂદેવ વિધિ કરાવે અને બીજા ભૂદેવો તે મંત્રની
સાથે સાથે દર્ભ ની સલાકા લઇ અને મૂર્તિના અંગને સ્પર્શ
કરતા જાય,જ ે એક અતિ અગત્યની વિધિ હોય છે.
શાન્તિક�પૌષ્ટિકહોમ
ભૂદવે ો દ્વારા ભવ્ય યજ્ઞ અને આહુતિ ની સદું ર જલક. જયારે
યજ્ઞ ચાલે અને મંત્રોચ્ચાર થતો હતો ત્યારે એવો આભાસ થતો
હતો કે જાણે કોઈ તક્ષશીલા, કે નાલંદા જ ેવી મહા વિશ્વવિદ્યાલય
ના પ્રાચીન યજ્ઞ ની સુગધ
ં હોય. આવી શ્રી હિંદુ મંદિર અનેક
યાદગાર સ્મૃતિ ક્યારે ય નહી ભૂલાય તેવી છે.
શય્યાધીવાસ
ભગવાનની પ્રતિમાઓ ને સુંદર નૂતન ઉનની ચાદર ઉપર
શયન કરાવવામાં આવે છે. જ ેમાં પવિત્રતા ને સતત જાળવી
રાખવા માટે દર્ભ પણ મુકવામાં આવે છે.
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા
અંતમાં મૂર્તિમાં પ્રાણ પુરવામાં આવે છે. અને દરે ક દેવ
ને તેમના સ્થાને તેમના યજમાનો દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં
આવ્યા તેની એક યાદગાર ઝાંખી.
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પુર્ણાહુતી યજ્ઞ
પ્રતિષ્ઠા નું કર્મ વિરામ થયા પછી યજ્ઞ વિરામ માટે દરે ક
યજમાને એક સાથે મોટી અગ્નિની જ્વાળામાં સાક્ષાત
યજ્ઞનારાયણ ને પુર્ણાહુતી નું શ્રીફળ અર્પણ કર્યું હતું.
ધ્વજારોહણ
નૂતન પ્રાણપ્રતિષ્ઠા ના અંત મા નૂતન ધ્વજા નો ચડાવો
કરવામાં આવ્યો જ ેમાં દિલીપભાઈ ઓડેદરા અને પરિવારે
ખુબજ સુંદર સાથ આપ્યો અને ભેટ ન્યોછાવર કરી આ
લાભ લીધો હતો.
આભારદર્શન
આ દિવ્ય પ્રસંગે મંદિર તરફ થી માનનીય પ્રમુખ શ્રી
ભીખુભાઈ કોટેચા અને ટ્રસ્ટી બોર્ડ ના ચેરમેન શ્રી.ડો.
ભીમાભાઇ ઓડેદરાએ યજમાનો, ભક્તો, અને ભૂદેવો નું
આભારદર્શન કર્યું હતું.
વિવરણ
શ્રી હિંદુ મંદિર ને આંગણે આવા ભવ્ય ઉત્સવ આપ સોં
ભક્ત સમુદાય ના સહકાર અને આપણા દ્વારા મળતી
દાન રાશી થીજ શક્ય બને છે. આ પ્રસંગમાં સુંદર અન્ય
સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ નું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
સંજોગોવસાદ શીતળા માં ની પ્રતિષ્ઠા શક્ય ના બની જ ે આ
વર્ષમાં ભગવાનની દયા થી શક્ય બને તેવો પ્રયાસ કરશું.
ખાસ નોંધ
આ વર્ષ થી દર વર્ષે બે પાટોત્સવ થશે. જ ે જ ે યજમાન
ભાઈઓ દ્વારા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે તેમને અમારો ખાસ
આગ્રહ છે તેઓ તેમના દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત દેવ નું પાટોત્સવ માં
યજમાન પદ સ્વીકારે .
આપણા મંદિર ના પંચાંગ મા પાટોત્સવ ની તારીખ આપેલી છે.
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દિપાવલી
દિવસે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને નરકાસુરનો વધ કર્યો હતો. આ
દાનવનાં ત્રાસમાંથી મુક્તિ મળતાં બીજા દિવસે લોકોએ
ઘીના દીવા પ્રગટાવીને દિવાળી મનાવી હતી.

આપણા શ્રી હિંદુ મંદિરમાં દિવાળી હર વર્ષની જેમ ધામ
ધૂમ થી ઉજવવામાં આવી હતી.

દીપ એટલે દિવો અને આવલી એટલે હારમાળા. દીપોની
હારમાળા એટલે દિપાવલી. આજે વિશ્વભરમાં દિવાળી તો એક કથા અનુસાર સમુદ્રમંથનમાંથી લક્ષ્મી અને
ખુબજ જોરશોર અને ધૂમધામથી ઉજવવામાં આવે ધન્વંતરિ પ્રગટ થયાં હતાં. તેના સંદર્ભે પણ લક્ષ્મીપૂજન
છે. દિવાળીને પર્વોનો રાજા પણ કહે વામાં આવે છે. કરીને સમૃદ્ધ જીવનની કામના કરવામાં આવે છે. જ ૈન
વાઘબારસથી લઈને ભાઈબીજ સુધી તહે વારોની આ ધર્મની વાત કરીએ તો તેમના માટે આ દિવસ એટલા
માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ચોવીસમા તીર્થંકર મહાવીર
પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે.
દિવાળી કેમ ઉજવાય છે? કહે વાય છે કે દિવાળીના દિવસે સ્વામીનું નિવાર્ણ દિવાળીના દિવસેજ થયું હતું.

જ ભગવાન શ્રીરામ પત્ની સીતા અને ભાઈ લક્ષ્મણ સાથે અમૃતસરના સુવર્ણમંદિરનો શિલાન્યાસ પણ દિવાળીના
ચૌદ વર્ષનો વનવાસ ભોગવી અયોધ્યા પાછા આવ્યા દિવસે જ કરવામાં આવ્યો હતો. સીખ ધર્મના છઠ્ઠા ગુરુ
હતા. તેનો આનંદ અયોધ્યાવાસીઓમાં સમાતો નહોતો. હરગોવિંદ સિંહને દિવાળીના દિવસે જ જેલમાંથી મુક્તિ
આગમનની તૈયારીનાં ભાગરૂપે અમાસની અંધારી રાત્રે મળી હતી. આ રીતે સીખ ધર્મમાં દિવાળીના દિવસે જ
ઘીના દિવા પ્રગટાવી પ્રજાએ આવકાર આપ્યો હતો. બે મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના બની હોવાથી સીખ લોકો માટે પણ
દિવા સુશોભિત થતા જ જાણે અમાસની રાત પૂનમની આ પર્વનું ધાર્મિક મહત્વ છે. નેપાળીઓ માટે આ દિવસ
એટલા માટે વિશેષ છે કે દિવાળીના દિવસથી નેપાળી
જેમ રોશનીથી ઝગમગી ઉઠી હતી.
દિવાળીનું આધ્યાત્મિક મહત્વ શું છે? આ માટે અલગ સંવંતમાં નવું વર્ષ શરૂ થાય છે.

વર્તમાન સમય ને ધ્યાનમાં રાખતાં, આપણા જીવનમાંથી
કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર ને દૂર કરી આશાના
પ્રકાશને પોતાના અને બીજાના જીવનમાં ફે લાવવો આજ
છે દિવાળી નો ખરો તહે વાર.

અલગ કથાઓ અને દંતકથાઓ છે. કહે વાય છે કે રામ
ભગવાન રાવણનો વધ કરી અયોધ્યા આવ્યા હતા જેની
ખુશીમાં રામભક્તોએ દિવાળી ઉજવી હતી.

કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન ભક્તો માને છે કે કાળીચૌદશના
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ચોપડા પૂજન
પ્રકાશ નું પર્વ એટલે દિપાવલી. આ પર્વે જ્ઞાન વિજ્ઞાન ની
દેવી માં શારદાની પૂજા અર્ચના કરવાનું વિષેશ મહત્વ છે.
એમ કહે વાય છે કે સરસ્વતી અને લક્ષ્મી બન્ને બહે નો છે.
આ પવિત્ર દિવસે વેપારીઓ ચોપડા પૂજન કરે છે. તેઓ
જુના ચોપડાઓ નો હિસાબ બંધ કરી, નવા ચોપડાઓની
શરુઆત કરી માં સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરે છે કે: હે માં
શારદા, તમે સદ લક્ષ્મી સાથે સદૈવ અમારાં ગૃહમાં અને
વેપારમાં નિવાસ કરો.
ઘરે ઘરે દિવડાઓનો પ્રકાશ જોવા મળે છે. જ ૈન લોકો આ
દિવસે શ્રી મહાવીર સ્વામીનો મોક્ષ કલ્યાણ દિવસ પણ
ઉજવે છે.
દિવાળીના દિવસે શારદા પૂજન અને ચોપડા પૂજનનું શુભ
મુહુર્ત હોય છે. આપણા મંદિરમાં ચોપડા પૂજન કરતાં
ભક્તોની યાદગીરી ભક્તિ દર્શન દ્વારા જોવા મળશે.
આ વર્ષ ની દિવાળી પણ આનંદમય બને એજ પ્રભુ પ્રાર્થના.

15

નૂતન વર્ષ ૨૦૭૧ - અન્નકૂટ દર્શન
દિપાવલી પૂરી થયા બાદ પ્રથમ દિવસ તે બેસતું વર્ષ છે. આ
દિવસે અન્નકૂટ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે.

દેવતાની પૂજા કરવાથી ખેડતૂ ોના પાકની સફળતા પર કોઈ
અસર પડતી નથી, તેના માટે માત્ર સખત મહે નત જરૂરી છે.

અન્નકૂટ ને ગોવર્ધન પૂજા પણ કેહવામાં આવે છે. શ્રી કૃ ષ્ણ શ્રી કૃ ષ્ણનો સંદેશો હતો કે આપણે પ્રકૃ તિને સાચવીશું તો
અને ગોપ-ગોપીઓએ ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરી તેથી દેવો પ્રકૃ તિ આપણી સંભાળ રાખશે. આ પહે લી વાર શ્રી કૃ ષ્ણએ
ના રાજા ઈન્દ્ર રોષે ભરાયા. ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરતી ગીતામાં જણાવેલ કર્મના સિદ્ધાંત ની વાત સમજાવી.
વખતે દહીં, દૂધ અને વિવિધ ભોજનસામગ્રી ગોવર્ધન આપણે પોતા માટે, સમાજ માટે અને પ્રકૃ તિ માટે જ ે કામ
પર્વત સમક્ષ ધરાવવામાં આવી હતી. રોષે ભરાયેલા ઇન્દ્રે કરીએ છીએ તેનું પ્રતિક `કર્મ' છે. આની સાથે શ્રી કૃ ષ્ણએ
મૂશળધાર વરસાદ વરસાવ્યો. ગોપ-ગોપીઓ, ગાય- ગોવર્ધન એટલે કે ગાયોનું વર્ધન અથવા રક્ષણ કેવી રીતે
વાછરડાં બધાં પરે શાન થઈ ગયાં. વરસાદના કોપથી બચવું થાય તે માટે ગૌરક્ષાનું પ્રયોજન કર્યું.
કઈ રીતે? આ સમયે શ્રી કૃ ષ્ણે ટચલી આંગળીથી ગોવર્ધન
પર્વતને ઉઠાવી લીધો અને એની નીચે બધાને આશ્રય માટે ખોરાકના ટેકરાને શણગારવામાં આવે છે, જ ે ભગવાન
શ્રી કૃ ષ્ણે ઉંચકેલા ગોવર્ધન પર્વતનું પ્રતિક છે. મહારાષ્ટ્રમાં તે
આપ્યો. આ ગોવર્ધન પર્વતનું મહત્વ છે.
પડવા અથવા બલિપ્રતિપદા તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે
આ બેસતું વર્ષ શ્રી કૃ ષ્ણ દ્વારા ઈન્દ્રના પરાજયના દિવસ આપણા મંદિરમાં હર વર્ષની જ ેમ લોકોએ જાત જાતના
તરીકે ઉજવાય છે. ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણે લોકોને તેમનું `કર્મ' ભોજન બનાવી ગીરીરાજ ગોવર્ધન ને અર્પીત કર્યાં હતાં.
કરવા અને પ્રકૃ તિનું જતન કરવા ઉપદેશ આપ્યો હતો. આ
અંગે તેમણે કારણ આપ્યુ હતું કે ઈન્દ્ર અથવા અન્ય કોઈ સર્વ હરિભક્તો ને નૂતન વર્ષ ના અભિનંદન
In 2016 New Year and Annkut Darshan is on Monday, 31 October
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તુલસી વિવાહ
દર વર્ષ ની જ ેમ આ વર્ષે આપણા મંદિરના નવનિર્મિત
ભવનમાં ખુબજ આનંદ પૂર્વક તુલસી વિવાહનો પ્રસંગ
ઉજવાયો. અગાઉના અંકો માં આ પ્રસંગનું ઘણું જ્ઞાન
મળેલ છે. વૃંદા એ પ્રેમ છે અને શાલીગ્રામ એ પથ્થર
માં રહે લ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસરૂપી વાસુદેવ ભગવાન. વૃંદા
અને શાલીગ્રામના વિવાહ દ્વારા પ્રેમથી પથ્થરને ભગવાન
બનાવવાનો ભક્તિમય પ્રયાસ જોવા મળે છે. આપણે વૃંદા
બની ભગવાનને પરણીએ અને ભગવદ ભક્તિ પ્રાપ્ત
કરીએ, જ ે સૌભાગ્ય રાધા ને પ્રાપ્ત થયું અને કલિયુગ માં
મીરાંબાઈ ને.
શક્તિ મંદિર લેસ્ટરથી હરિ ભક્તો ભગવાનની જાન લઇ
આપણા મંદિરે પધાર્યા. સાથે વૃંદા ના માતાપિતા તરીકે
ભાગ લેવાનો શ્રેય મંદિરના ભૂદેવ શ્રી નટુભાઈ આચાર્યને
પ્રાપ્ત થયો. શક્તિ મંદિરના મહારાજ શ્રી મુકેશભાઈ
ચતુર્વેદી સાથે ટ્રસ્ટી મંડળના આગેવાન શ્રી જય-પ્રકાશભાઈ
પુરોહિત સાથે કારોબારીના સભ્યો અને મંદિરના ભક્તો
પધાર્યા.
હિંદુ મંદિરના આચાર્ય શ્રી દિલીપભાઈ જોશી અને સાથે
શ્રી પ્રકાશભાઈ પંડ્યા ના સહકારથી પ્રસંગ ઉજવાયો.
ગોત્રોચાર, મંગલાસ્ટક બોલાયા, કન્યાદાન સંકલ્પ કરીને
મંગળફે રા થયા. આવી રીતે ઉત્સાહ પૂર્વક તુલસી-શાલીગ્રામ
વિવાહ પૂર્ણ થયા.
In 2015 Tulsi Vivah is on Sunday
22 November
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મહા શિવરાત્રિ
શ્રી હિંદુ મંદિરમાં આ વર્ષે સંગીતમય મંત્રોચ્ચારણ દ્વારા
શિવરાત્રિની પૂજામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ ભાગ લીધો.
શિવનું અવતરણ એટલે શિવરાત્રિ. દરે ક જીવની કર્મચેષ્ટાઓ
રાત્રિ દરમિયાન બંધ રહે છે, તેથી કર્મચેષ્ટાઓનો અને
ચેતનાઓનો સંહાર થયો એમ મનાય છે. દા. ત. નિંદ્રા આવે
તેને ચેતનાનો સંહાર થયો કહે વાય છે. સમગ્ર જગત રાત્રીના
ખોળામાં અચેતન થઈ સૂઈ જાય છે અને ત્યારે વિચારોની
ગતિ પણ ઓછી હોય છે, જ ેથી એક પવિત્ર વાયુમંડળ બને
છે. આ રીતે પ્રાકૃ તિક દ્રષ્ટિથી શિવજીને રાત્રિ અતિ પ્રિય છે.
એમ કહી શકાય કે શિવજી રાત્રે આવી આપણા જીવનને
પ્રકાશના જ્ઞાનથી ભરપૂર કરે છે.
આપણા વેદોમાં ત્રણ મહાન રાત્રિઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં
આવ્યો છે:૧. કાળરાત્રિ જ ે કાળી ચૌદસને નામે ઓળખાય છે.
૨. મહારાત્રિ જ ે મહાશિવરાત્રી તરીકે ઓળખાય છે.
3. મોહરાત્રિ જ ે જન્માષ્ટમીની રાત્રી તરીકે ઓળખાય છે.
આમતો શિવરાત્રિ દર મહીને આવે છે. દર મહિનાની વદ
ચૌદસ શિવરાત્રિ કહે વાય છે. લોકો જ ેને સામાન્ય રીતે
શિવરાત્રી માની ઉજવે છે, તે દિવસ મહા વદ ચૌદસ
ખરે ખર મહા શિવરાત્રિનું પર્વ છે. એમ કેહવામાં આવે છે
કે શિવરાત્રિને દિવસે દ્વાપરયુગનો પ્રારંભ થયો હતો અને
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ પણ શિવરાત્રિને દિવસે જ પ્રગટ થયું
હતું.
શિવરાત્રિના સંદર્ભમાં શિકારી અને હરણાંની વાત પ્રખ્યાત
છે. એક શિકારી હતો. તે કુંટબ
ુ નું ગુજરાન શિકાર કરીને
ચલાવતો હતો. એક વખત તેને અઠવાડિયા સુધી શિકાર
ન મળ્યો. કુ ટબ
ું ના સભ્યોને ભુખ્યા ન જોઈ શક્યો. શિકાર
કરવા જગ
ં લમાં ગયો, ત્યાં તેણે એક હરણી જોઈ. તે તેનો
શિકાર કરવા માટે તૈયાર થાય છે. હરણી મનુષ્ય વાણીમાં
બોલે છે કે ‘હં ુ મારાં બાળકોને મળીને આવું એટલીવાર મને
રજા આપ.’ કાંઈક દયાથી, કાંઈક માયાથી શિકારીએ તેની
વાત માની. રાતમાં તે સલામતી માટે બીલીના ઝાડ પર
In 2016 Maha-Shivratri is on
Monday 7 March
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ચડી ગયો અને જગ
ં લ વિસ્તાર સ્પષ્ટ દેખાય તે માટે આડે
આવતાં બીલીના પાન તોડીને નીચે ફેં કવા લાગ્યો.
નીચે શિવલિંગ પ્રતિષ્ઠિત હતું પણ આ વાતની તેને ખબર
ન હતી. હરણીએ ઘેર જઈ હરણ તથા નાનાં હરણાંને બધી
વાત કરી. પત્નીને મરતી જોઈ હરણ તેની સાથે થયું. માબાપ પાછળ બાળકો આવ્યાં. આ હરણ સંઘ શિકારી પાસે
આવ્યો રાતનો ઉપવાસ તથા બીલીપત્ર શિવ ઉપર ચડતાં
શિકારીનું હૃદય પરિવર્તન થયું. સાચા બોલતાં હરણાં જોઈ
તે પ્રસન્ન થયો. તેણે સૌને જીવનદાન આપ્યું. ત્યાર બાદ
શિવ પ્રગટ થયા. હરણાં, શિકારી તથા તેના પરિવારને
કૈલાશ લઈ ગયા.
શિવ શબ્દનો અર્થ થાય છે
કલ્યાણકારી (વિશ્વનું કલ્યાણ કરનારા)
સંસારમાં ભક્તો ભગવાન પાસેથી અનેક પ્રકારની
માંગણીઓ કરતા હોય છે. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ.
આમ શિવને આપણા માતા-પિતા કહ્યા પછી માંગવાપણું
રહે તું જ નથી. તેમ છતાં કંઈક માંગવુજ હોય તો એવું
માગવું જ ેથી માંગવાપણું રહે નહી. પણ દુનિયા અને ખાસ
કરીને મનુષ્યનું મન બે શબ્દોમાં અટવાઈ પડે છે. એ શબ્દો
છે - શ્રેય અને પ્રેય. એકમાં મારૂં કલ્યાણ સમાયેલું છે અને
બીજામાં મને જ ે ગમે છે તેનો સમાવેશ થાય છે.
પણ આજ ે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મનુષ્ય પોતાની
જીવનશૈલીમાં એટલો ગૂંચવાયેલો છે કે તેને પોતા માટેજ
સમય નથી, તે પૈસા પાછળ ભાગતો રહે છે તો તે બીજાનું
કલ્યાણ કેવી રીતે કરી શકે? આ માટે પહે લા આપણે
આપણા વિચાર બદલવા પડે અને આપણે બદલીએ તો
જગ બદલે, પણ શું આપણે ખરે ખર બદલવા તૈયાર છીએ?

 નમઃ શિવાય
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હોળી

સંસાર ની હોળીમાં ભક્ત પ્રહલાદ ની જ ેમ એક દિવસ
જીવ માત્રએ બેસવાનો વારો આવે છે.

જો ભક્તિ, જ્ઞાન, વિવેક, મર્યાદા અને સંયમના
રંગ થી રંગાયા હશું તો હોળી મા પણ નારાયણ
પ્રણ ની પત રાખશે. જીવનના રંગ સાત્વિક અને
આપણા આજના જીવન, અને યુગને સાનુકુ ળ
હોવા જોઈએ. હોળી એ કેવલ રંગો નો ઉત્સવ
નથી પણ એ પ્રહલાદ ની જ ેમ સમર્પણ અને
શ્રદ્ધા નો ઉત્સવ છે. આધુનિક જીવન ના રંગ
સમાજ ને ડૂબાળે છે જયારે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ
ના રંગ ઊપર થી સમાજ, વર્ણ, અને શૈાર્ય ની
ઓળખાણ ની અનુભૂતિ થતી હતી.

ફસ્ટૅએઇડ, ડોક્ટર, એમ્બુલન્સ, ફાયર જ ેવા
જાણકાર અધિકારીઓની વ્યવસ્થા કરવામાં
આવી હતી. ધાણી, ખજુ ર, દા�ળયા ની પ્રસાદીનુ
વિતરણ થયું હતું. આ વર્ષ ના મુખ્ય અતિથી
ઇન્સ્પેક્ટર બેનગીલાર્દ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સાથે મંદિરમાં નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરનારા
રાંભીબેન ઓડેદરાએ પૂજા નો લાભ લીધો હતો.

અને એજ અનુભૂતિ ની અમર ગાથા ને આજ
પણ અમર રાખવા આપણા મંદિરો ભક્તિસભર
હોળી નું આયોજન કરતુ આવ્યું છે. દર વર્ષ
ની જ ેમ આ વર્ષે પણ મંદિર ના સ્વયંસેવકો
દ્વારા ખુબજ ધ્યાનપૂર્વક હોળી નું આયોજન
કરવામાં આવ્યું હતું. જ ેમાં હે લ્થ અને સેફટી,
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In 2016 Holi is on Wednesday 23 March
at Spinney Hill Park, Leicester
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શ્રી રામ નવમી
મર્યાદાનો મર્મ અને સિદ્ધાંત નું શરણ સ્વીકારવું એટલે
રામજન્મ મહોત્સવ. ભગવાન શ્રી રામના જન્મના દર્શન
કરતી વખતે આપોઆપ જીવ ભગવાન રામ ને વચન આપે
છે કે હં ુ આપનું અનુકરણ કરીશ.
જીવન ના આદર્શ, અનુરાગ અને સિદ્ધાંત ની ગરિમા ને
જાળવી રાખવી! તેજ રામજન્મ નો સંદેશ છે. સાથે સાથે
પરિવાર નો પ્રેમ અને જ ે સ્થાનને લઇને તમે અને હં ુ બેઠા
છીએ તે સ્થાન ની ગરિમા જાળવી રાખવી તેજ આદર્શ
જીવન કહે વાય.
સામાન્ય ફિલ્મ નું નિર્માણ કરનાર નિર્માતા જો તેના બતાવ્યા
પ્રમાણે એક્ટગ
િં કરનાર એક્ટર પર આટલો ખુશ થતો
હોય અને ફરીવખત આટલી સુંદર અને વધારે સફળ ફિલ્મ
આપતો હોય તો વિચાર કરો, તમે અને હં ુ જ ે સ્થાનને લઈને
આવ્યા છીએ તે સ્થાનને ન્યાય આપવામા સફળ બનીએ તો
જગત નો નિર્માતા રામ કેટલો રાજી થશે?
પછી પંજરી નો પ્રશાદ લઇયે તો જીવનના પાપરૂપી પાંજરા
માંથી મુક્તિ કે છુ ટકારો મળે.
એ હે તુ ને સાર્થક કરવા માટેજ આપણે શ્રી હિંદુ મંદિરમાં
ભવ્ય રામજન્મ મહોત્સવ ઉજવીયે છીએ. જ ેમાં મુખ્ય
યજમાન ત્રિવેણીબેન દવે પરિવાર દ્વારા શ્રી રામ પૂજા અને
મહાઅભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો. ભક્તો ની લાંબી કતાર
રામલલ્લા નું પારણું જુલાવવા માટે ઉમટી હતી. જ ેની એક
સુંદર જાંખી આપ ભક્તિ દર્શન દ્વારા નિહાળી શકો છો.

In 2016 Shree Ram Navami is on Friday, 15 April
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શ્રી હનુમાન જયંતી
પવન તનય સંકટ હરણ મગ
ં લ મૂર્તિ રૂપ |
રામ લખન સીતા સહીત હ્રદય બસહુ સુર ભૂપ ||
હનુમાનજી મહારાજ સર્વ ના હ્રદય માં બિરાજમાન છે
ઘણીવાર સંકટ આવે અને એમને યાદ કરીએ છીએ. માટેજ
ચૈત્રસુદ પૂનમ એટલે હનુમાન જયંતી. આજના દિવસો માં
મોટી સંખ્યામાં હનુમાન ચાલીસાના પાઠ થતાં હોય છે. ઘણા
પાઠ થયા પરંતુ એનું ચિંતન થયેલ નથી.
જય જય જય હનુમાન ગોસાઈ કૃ પા કરહં ુ ગુરુદેવ કી નાઈ |
યે સતબાર પાઠ કરે કોઈ છુ ટ હી બદં ી મહા સુખ હોઈ ||
આ પ્રમાણે સો વાર પાઠ કરી શકાય છે. જ ેનાથી ભક્તિ
માં વધારો કરી શકાય છે. હનુમાન ચાલીસા ના ૧૦૦ પાઠ
રોજ કરવા કઠણ છે, પરંતુ આ કડીના ૧૦૦ પાઠ સરળ
છે. વળી
નાસે રોગ હરે સબ પીડા જપત નિરંતર હનુમંત વીરા |
એનો અર્થ થાય છે, માત્ર હનુમંત વીરાય નમ: ના નિરંતર
જપ કરવાથી રોગોનો નાશ થાય છે. જ ે વાત સમજવાની
જરૂર છે. જ ે તુલસીદાસજી એ સૂચિત કરે લ છે.
જ ેમને ભજતા ભક્તિ સરળ બને છે, જ ેમણે મેળવ્યું છે તેવા
હનુમાનજીના દાસાનુદાસ થવામાં લાભ છે. જ ે આપણા
ભક્તિના માર્ગ ને સરળ બનાવે છે. તુલસીદાસજીની
હનુમાન ચાલીસથી ભક્તિ સરળ બની છે. આં સાથે
રામાયણના સુંદરકાંડ દ્વારા પણ ઉપાસના શક્ય બની છે.
આ વર્ષે આપણે હિંદુ મંદિર માં સુંદર કાંડ ના પાઠ કરી તેલ
અભિષેકથી હનુમાન ભક્તિનું આયોજન કરીશું.
આ વર્ષે પણ મધ્યાહ્ન કાલે હનુમાનજી ની આરતી થઇ સાંજ ે
શ્રી મધુભાઈ સોની તથા સીતારામ ભજન મંડળ દ્વારા તેલ
થી અભિષેક થયો અને મોટી સંખ્યા માં ભક્તો એ હાજરી
આપી, ઉપાસના માં સહભાગી બન્યા.

In 2016 Shree Hanuman Jayanti is on
Thursday, 21 April
25

શ્રી સત્યનારાયણ કથા
શ્રી હિંદુ મંદિરમાં દર વર્ષ ની જ ેમ આ વખતે પણ શ્રી સમૂહ
સત્યનારાયણની કથાનું આયોજન થયું હતું.
મંદિર ના ભૂદેવો દ્વારા દિવ્ય પૂજા નો લાભ મળ્યો હતો.
આપણા ઘરમાં નારાયણની મૂર્તિ હોવાથી સિદ્ધ નથી થતું કે
ઘરમાં સત્ય નો વાસ છે, પણ જો સત્ય નો વાસ હોય અને
નીતિ નો નિવાસ હોય તો મૂર્તિ ન હોવા છત્તા પણ નારાયણ
નો વાસ છે. એજ કથા નો સાર છે.
કથા માં પ્રસાદ નું મહત્વ ખુબજ બતાવ્યું, પણ પ્રસાદ ને
કેવીરીતે આરોગવો! તેના ઉપર નિર્ભર છે. દા. ત. આપણા
શરીર મા રહે લ પાંચ કમળ પ્રભુ ને અર્પણ કરવા અને એ
કાર્ય દર્શન કરતી વખતે થાય છે.
બે હસ્ત કમળ, બે નેત્ર કમળ અને એક હૃદય કમળ આ
પાંચ કમળ નો સમન્વય કરવા થી દર્શન થાય છે. ત્યાર
પછીજ પ્રસાદ નો સ્વીકાર કરવો. જ ેથી:પ્ર = પ્રભુ
સા = સાક્ષાત
દ = દર્શન
પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન ની અનુભૂતિ થાય અને તેના દ્વારા
મન, વાણી અને વર્તન પવિત્ર બને, માટે દરરોજ મંદિરમાં
આવતા રહો તેજ પ્રાર્થના.
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હિંદુ મંદિરનો ૧૮ મો પાટોત્સવ
શ્રી હિંદુ મંદિરનો ૧૮ મો પાટોત્સવ ખૂબ આનંદથી
ઉજવાયો. ભગવાનની નિત્ય પૂજા ભક્તોના સહકાર થી
શક્ય બને છે. અને એજ કારણે પ્રભુ આપણી સાથેજ છે
એવો ભાવ નિત્ય થતો હોય છે. ભક્તોના મનોરથ પૂરા થાય
છે. એ માટે આપણે પાટોત્સવ ઉજવીએ છીએ.
આ દિવસે યજમાનોના સાથ સહકાર થી સ્થાપિત દેવતા નું
પૂજન, અભિષેક, હવન, અને નવી ધ્વજા ચઢાવીએ છીએ.
પ્રતિ વર્ષ ની જ ેમ આ વર્ષે પણ ભાવનીષ્ઠ યજમાન શ્રી
મહે શભાઈ દવે પરિવાર સાથે અન્ય યજમાનો, કોવેન્ટ્રી
નીવાસી શ્રી વિજયભાઈ પંડિત અને પરિવાર જ ેમણે
અનુક્રમે રાધા કૃ ષ્ણ અને શ્રી રામ પરિવાર ના યજમાન
તરીકે લાભ લીધો. અને સુશીલાબેન જ ેઓ મંદિરના નિત્ય
દર્શનાર્થી છે અને મંદિરમાં દાન ધર્માદા કરતા હોય છે,
તેઓ માતાજીના યજમાન બન્યા હતા.
આ યજમાનોએ સ્થાપિત દેવતાઓની પૂજા અભિષેક કરી
હવન માં પણ ભાગ લીધો. મંદિરના પૂજારી શ્રી નટુભાઈ
આચાર્ય તથા શ્રી કિરણભાઈ પાધ્યા ના સહ્કાર થી
પાટોત્સવ પરી પૂર્ણ થયો હતો.
મંદિર ની ધ્વજાના મુખ્ય યજમાન શ્રી કીશોરભાઈ ઓડેદરા
તથા દિલીપભાઈ ઓડેદરા બન્યા હતા.
મંદિરની ધ્વજા એ ભગવાનની શીખા છે, અને શિખર તે
મંદિરનું મસ્તક છે. આ ધ્વજા-રોહણ નો લાભ મંદિરના
સેવક શ્રી ભીમાભાઈ ભગતે લીધો, અને બધાએ પ્રસાદી
લઈ વિદાઈ લીધી હતી.
મંદિરનું કોઈ પણ કાર્ય હરી ભક્તો વગર શક્ય નથી,
માટે મંદિરમાં આવો અને ઉત્સવને જીવંત બનાવો. એજ
અભ્યર્થના.
In 2016 Patotasav is on February, 19 &
on Saturday, 14 May
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પુરુષોત્તમ માસ
ભગવાન ના ઘણા અવતારો થયા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ
ભગવાન ૧૬ કળામાં છે. હજી સુધીમા ભગવાન શ્રી
કૃ ષ્ણ બાર કળામાં આવ્યા હતા તોપણ ભક્તો ને
દુર્લભ લીલા ના દર્શન થયા, તો વિચારકરો કે જ ેમનો
પુરુષોત્તમ માસ છે, એવા ભગવાન ૧૬ કળા વાળા
વિષ્ણુ કેવા આનંદી હશે? એટલા માટે એ દરે ક પુરુષો
માં ઉત્તમ છે. એટલે પુરુષોત્તમ માસ એમનો છે.
આ માસ દર ત્રણ વર્ષ પછી આવેછ.ે ગ્રીક, બ્રિટન
અને ઇસ્લામ ધર્મ ના કેલેન્ડરમાં ૩૬૫ દિવસના વર્ષ
ની ગણતરી જાળવી રાખવા અમુક મહિનામાં તારીખ
અને ચન્દ્રમાં ફે રફાર કરે લ છે. તેવીજ રીતે આપણા
પંચાંગમાં પણ તિથી અને તારા, ચન્દ્ર, સૂર્યનું સામ્યંતર
જાળવી રાખવા, દર ત્રણ વર્ષે એક અધિક માસ આવે છે.
દરે ક માસના એક સાધ્ય (સાધના કરવા યોગ્ય પ્રધાન)
દેવ છે, અને બાર સૂર્ય હોવાથી દર મહિનાના એક સૂર્ય
છે. પણ ત્રણ વર્ષે આવતા આ અધિક માસના કોઈ
દેવ ન હોવાથી મેલ યુક્ત, ન પુજ્વાલાયક મળ માસ
તરીકે ઓળખ હતી. જ ેથી સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુના
શરણમાં જવાથી તેમને વિષ્ણુના પવિત્ર ઉપાસ્ય માસ
તરીકે સન્માન પ્રાપ્ત થયું.
સર્વ મહિનાઓમાં શ્રેષ્ઠ માસ તરીકે સ્થાન મળ્યું. આપણે
પણ જીવનમાં ભગવાનના શરણે જવાથી જીવનની શ્રેષ્ઠ
ઉંચાઈ ને પ્રાપ્ત થઈશકાય છે. પણ જો માસ, મહિના,
તેમના દેવ, તેમની ઉપાસનાની રીતો અને નિયમોનું
મહત્વ સમજીને કરવા મા આવે તો!
શ્રી હિંદુ મંદિરના ભૂદેવો હમેંશા ભક્તોની શ્રદ્ધામાં
વધારો કરવા આવું મહત્વ સમજાવવા પ્રયત્નશીલ
હોય છે. જ ેથી મંદિરમાં દાન, દયાભાવ, અને ભક્તોની
ભીડમાં વધારો જોવા મળે છે. આ વખતે પણ ભગવાન
નો અભિષેક અને પૂજા એકમાસ સુધી નું આયોજન
કરવામાં આવ્યું હતું, જ ેમાં જુ દા જુ દા ભક્તો એ લાભ
લીધો હતો.
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Shiv Abhishek for Children
Shree Hindu Temple once again
organised a special Shiv Abhishek
for children only, supporting parents
to bring their children to the Mandir
and take part in ceremonies.
Shiv Pujan was conducted by
Temple's Pujaris - Jayeshbhai Bhatt,
Kiranbhai Padhya and Natubhai
Acharya.
The ritual was performed very slowly
with clear explanation and meaning
of each step in English and in
Gujarati.
This was the third year that Shiv
Pujan was performed and it's clear
to see that children learn more
about Hinduism by taking part, than
just reading.
Shree Hindu Temple continues to
organise children focused events to
ensure they have a good future.
Aum Namah Shivay
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શ્રાવણ માસ
શિવ એ કલ્યાણ, જ્ઞાન અને ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. શિવ
સાધના માટે બધાજ દેવ, દેવીઓ કરતા આપણને
વધારે દિવસો મળ્યા છે. એક માસ.
પિતાની ભક્તિ (શ્રાવણ માસમાં) અને ત્યાર પછી
પુત્રની પૂજા (ગણેશ ઉત્સવ ભાદ્રપદમાં) અને ત્યાર
પછી માતા ની ભક્તિ નવરાત્રીમાં થાય છે. દરે ક દેવના
મંદિર માં દરે કના પરિવારની પૂજા થતી નથી. દા.ત.
શ્રી કૃ ષ્ણ, શ્રી રામ, શ્રી વિષ્ણુના પરિવાર મંદિરની
અંદર હોયજ અથવા હોવા જોઈએ એવું જરૂરી નથી.
પણ સદાશિવ ભગવાન શિવના પૂર્ણ પરિવારની પૂજા
થાય છે.

શિવના મંદિરમાં:
(૧) ગણપતિ (સફળતા) (૨) ભગવતી પાર્વતીજી
(ભક્તિ) (૩) કાર્તિકસ્વામીજી (સેનાપતિ) (૪)
ગંગાજી (જ્ઞાન) (૫) સર્પ (પ્રમાણિકતા) (૬) નંદી
(ધર્મ) (૭) કુર્મ (શાંતિ) હોયજ છે.
કારણ કે શિવ એ સંશાર નું ઝેર પીનારા દેવ છે.
એટલા માટે એમના મંદિરમાં ભક્તિ, શાંતિ, જ્ઞાન,
પ્રમાણિકતા, અને સફળતા જોવા મળે છે.
આપણા પારિવારિક જીવનમાં આપણે પણ ઘણી વખત
સંશાર ના ઝેર પીવા પડે છે, પણ જો એમાં સફળતા
મળે તો આ બધીજ જીવન સફળતાની ચાવી આપણને
પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એ ત્યારે જ મળી શકે જયારે
શિવની ભક્તિ હોય. શિવ આપણને સંદેશ આપે છે કે
સંસારની વ્યાધી સામે ધર્મ અને નિષ્ઠા રાખીને જાવ તો
સુખ રૂપી અમૃતની પ્રાપ્તિ થાશે. એટલા માટેજ શિવ,
તેમના પુત્ર ગણેશ, તેમના પત્ની રિદ્ધી, સિદ્ધી અને
તેમના પણ પુત્ર શુભ, લાભ આદરણીય થયા છે.
In 2016 Shravan Mas start is on
Wednesday, 3 August
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આપણે પણ જો આપણા પરિવાર અને કુ ળ ની આભા
ને જીવંત અને ખમ્તીધર જાળવી રાખવી હોય અને
આવનારી આપણી પેઠી ને સમાજમાં માન, પ્રતિષ્ઠા,
અને આદરણીયતા પૂર્વક નો વારસો આપવો હોય તો
શિવની અર્ચના કરવી જોઈએ.
અને એજ દરે ક બહે ન, દીકરી, દીકરાનું કર્તવ્ય છે. પછી
સંજોગ ગમે તે હોય. એટલા માટેજ આપણા મંદિરમાં
આખો માસ ભવ્ય પાર્થેશ્વર પૂજાનું સુંદર આયોજન
સાથે ઉપાસના થઈ. દરરોજના જુ દા જુ દા યજમાન
દ્વારા અભિષેક, અને પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.
અંતે સમુદ્રમાં પાર્થેશ્વર વિસર્જન કરવા માટે સ્કેગનેસ
યાત્રાનું આયોજન થયું હતું.
દર સોમવારે શિવ મહાપૂજા સાથે સાથે ભાંગ ની પ્રશાદી
વિતરણ કરવામાં આવી હતી. આશા છે કે આપ સૌ
દર વર્ષે આવીજ રીતે પૂજાનો લાભ લેતા રહે શો.

ૐ નમ: શિવાય
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જન્માષ્ટમી
સત્યસનાતન ધર્મના પ્રમુખ એટલે કે શ્રી કૃ ષ્ણ
ભગવાન. હરિવંશ પુરાણ પ્રમાણે તેમનો જન્મ
બી.સી. વર્ષ ૩૨૨૫ અને તારીખ ૨૪ જુલાઈ (બી.
સી. પંચાંગ અનુસાર) બુધવારે રોહિણી નક્ષત્રમાં
મથુરા ની જ ેલમાં થયો હતો. જ ે આ વખતે ૫૨૪૦
મો જન્મ દિવસ ઉજવાયો હતો.
ભગવાને જયારે અર્જુન ને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહી
ત્યારે તેમની ઉમર ૮૩ વર્ષ ની હતી. અર્જુન ભગવાન
શ્રી કૃ ષ્ણ કરતા ૧૮ વર્ષ નાના હતા. ૬૫ વર્ષ ની ઉમરમાં
અર્જુને મહાભારત નું યુદ્ધ કર્યું હતું. જયારે ભીષ્મ અને
દ્રોણની ઉમર ૧૮૦ થી ૧૯૦ વર્ષની હતી. વસુદેવની
ઉમર ૧૫૦ વર્ષની હતી. આવતા વર્ષે આપણે ૫૨૪૧
મો જન્મ ઉજવીશું.
અર્જુનની જ ેમ આપણું પણ ૬૫માં વર્ષ થી જીવન નું યુદ્ધ
શરુ થાય છે. માટે જીવનમાં હંમેશા શ્રી કૃ ષ્ણ ને સાથે
રાખ્યા હશે તો જીવન નું અંતિમ યુદ્ધ જીતી શકાશે.
સંસાર ની માટલીમાં ઘણા રસ છે, પણ એ કૃ ષ્ણ ની
મોરલી માટલીને માર્યા વગર સંસાર ના રસ માંથી
મુક્તિ મળતી નથી. માટે આપણે જન્માષ્ટમી મહોત્સવ
ઉજવીયે છીએ, જ ેથી કરી જીવન સાક્ષર બને.
ભગવાનનો જન્મ મંદિર ખુબ સુંદર રીતે ઉજવે છે.
જ ેમાં કેરી નો રસ, શેરડી નો રસ, કેશર, ચંદન, ગંગા
જળ, યમુના જળ અને બીજા અનેક જળ થી અભિષેક
કરવામાં આવે છે. સાથે પારણું જુલાવવું, મટકી
ઉછવણી, અને

નંદ ઘરે આનંદભયો || જય કનૈયા લાલ કી
નો નાદ મંદિરની આભા ને ભાવ વિભોર બનાવે છે. આ
વખતે જયેશભાઈ, કિરણભાઈ, અને નટુભાઈ, ભૂદેવોએ
અભિષેક અને મટકી મનોરથમાં ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.
દર વર્ષ ની જ ેમ આ વખતે પણ ત્રિવેણીબેન દવે અને
પરિવારે આ ઉત્સવમાં ભાગ લીધો હતો. મંદિર ના
કાર્યકર્તા, સ્વયંસેવક ભાઈઓ અને બહે નોએ સુંદર
સજાવટ કરી હતી. ભક્ત સમુદાય હંમેશા આવતા રહે
તે શુભેચ્છા સાથે.

જય શ્રી કૃ ષ્ણ
In 2016 Janmashtami on
Thursday, 25 August
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શ્રી ગણેશ ચતુર્થી
શ્રી ગણેશ હિંદુ ધર્મના સર્વ સિદ્ધી પ્રદાયક દેવ છે જ ેના
ગણેશ પુરાણ અનુસાર મુખ્ય આઠ અવતાર છે.
શ્રી ગણેશજી નો જન્મ ભાદરવા સુદ ચોથના દિવસે
થયો હતો. શ્રી કૃ ષ્ણની જ ેમ તેમણે પણ માયાસુર,
મદાસુર, લોભાસુર, મોહાસુર, અહન્તાસુર, ક્રોધાસુર,
કામાંસુર, અને મમતાસુર જ ેવા રાક્ષસોનો સંહાર
કર્યો છે. આટલા માટેજ ગણેશની ઉપાસના કરવાથી
આપણા મન માં કે શરીર માં માયા, મોહ, અભિમાન,
લોભ, વિકાર વગેરે આવતું નથી કેમકે એમની સાધના
થી અંદરના અસુરો પણ ધીરે ધીરે નાશ પામે છે.
આ બધીજ લીલાઓ વખતે તેમના જુ દા જુ દા નામ થી
અલગ અલગ અવતાર થયા, જ ેમકે:૧. વક્રતુંડ
૨. એકદંત
૩. મહોદર
૪. ગજાનન

૫. લંબોદર
૬. વિકટ
૭. વિઘ્નરાજ
૮. ધૂમ્રવર્ણ

જ ેથી તે અષ્ટવિનાયક કહે વાય છે. દરે ક વખતે તેમની
માતાઓના નામ પણ અલગ થયા. ઉમા, ચતુર્થી,
પાર્વતી વગેરે.
અનન્ત ચતુર્થી ના દિવસે તેમણે પોતાના દેહ નું
વિલીનીકરણ કર્યું જ ેથી આપણે પણ ભગવાન ને તેમના
ધામ ક્ષીરસાગર માં પધરાવીએ છીએ.
આપણા લોક-લાડીલા શ્રી હિંદુ મંદિરમાં આ બધીજ
ફળની કામના માટે ભગવાનની સ્થાપના, પૂજા અને
વાર્તા વાંચન સાથે વિસર્જન ની વ્યવસ્થા કરવામાં
આવી હતી.

In 2016 Ganesh Chaturthi is on
Monday, 5 September
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પિતૃ શ્રાદ્ધ ભાગવત કથા
 નમો ભગવતે વાસુદેવાય
પ્રભુર્નન્દ કુ મારો મેં સ્વામીની વૃષભાનુજા
કૃ તાર્થોહમ કૃ તાર્થોહમ કૃ તાર્થોહમ ન સંશય:
પરમ કૃ પાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃ પાથી દર વર્ષની
જ ેમ આ વર્ષે પણ આપણા શ્રી હિંદુ મંદિરમાં શ્રાદ્ધ
પક્ષમાં (પિતૃપક્ષમાં) સમૂહ શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ
પારાયણનું આયોજન ભાદરવા વદ આઠમને સોમવાર
તા. ૫-૧૦-૨૦૧૫ થી અમાસને સોમવાર તા. ૧૨૧૦-૨૦૧૫ સુધી કરવામાં આવેલ હતું.
વ્યાસપીઠ ઉપર આપણા મંદિરના જુના પ્રભુ સેવક
અને લોકલાડીલા પરમ પૂજ્ય શ્રી છગનભાઈ જોશી
બિરાજી તેમની ભક્તિ સભર વાણીમાં સંગીતમય
કથામૃતનું પાન કરાવ્યું હતું. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ, જ્ઞાન,
વૈરાગ્ય અને વિવેક વિષે કથા કરી શ્રોતાઓને મંત્રમૂગ્ધ
કર્યા હતાં. સાતે સાત દિવસ શ્રોતાઓની ભીડ રહી
હતી. મોટા પ્રમાણમાં ભક્ત ભાઈઓ તથા બહે નો એ
શ્રવણનો લાભ લીધો હતો.
દરરોજના યજમાન તરીકે શ્રી બચુભાઈ ઓડેદરા તથા
પરિવાર હતાં તથા દૈનિક યજમાનોમાં ઘણા ભાઈઓ
તથા બહે નોએ સમૂહ પૂજા તર્પણ પિતૃઓના ફોટા
પધરાવી સાથ અને સહકાર આપ્યો હતો.
શ્રી કૃ ષ્ણ જન્મના મુખ્ય યજમાન તરીકે શબરી મંડળની
બહે નો, રુક્ષ્મણી વિવાહમાં કન્યા પક્ષે શરદભાઈ કોટેચા
પરિવાર અને જાન પક્ષે નીલેશભાઈ ગોરાણીયાએ
લાભ લીધો હતો.
કૃ ષ્ણ જન્મ, અન્નકુ ટ, ગોવર્ધન પૂજા, રુક્ષ્મણી વિવાહ
વગેરે પ્રસંગો ધામ ધૂમથી ઉજવવામાં આવ્યા હતાં,
ખરે ખર યાદગાર પ્રસંગ હતો.

જય શ્રી કૃ ષ્ણ
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નવરાત્રિ નો મહિમા

નવરાત્રિ શ્રી ભગવતી નવદુર્ગા ની સાધના ના દિવસો અને
ઉપાસના નું પર્વ છે.

દેવી ભાગવતમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અવતાર ની સાધના માટે નવ દિવસો
માતાજી રત્નજડિત સોનાના હિંડોળા છે, જ ે નવરાત્રિ કહે વાય છે. આમતો
પર બીરાજ ે છે, અને મણીપુર નામનું એક વર્ષમાં ચાર નવરાત્રિ આવે છે.
તેનું ધામ છે. માં ભગવતીની સાધના (૧) માઘી નવરાત્રિ - માઘ માસ માં
ના જુ દા જુ દા પ્રકાર છે. જ ેવી રીતે કે (૨) ચૈત્રી નવરાત્રિ જ ે ચૈત્ર માસમાં
પુરશ્ચરણ, અનુષ્ઠાન, અર્ચન, સાધના... આવે છે. (૩) આષાઢી નવરાત્રિ અને એમાં પણ બે પ્રકાર છે. એક આષાઢ માસમાં (૪) આસુ નવરાત્રિ
સાત્વિક કર્મ અને બીજુ ં છે કામ્ય કર્મ. જ ે આસો માસમાં આવે છે. આમાની
હવે સાત્વિક કર્મ એને કહે વાય કે જ ેમાં દરે ક નવરાત્રિ ના નવ દિવસો છે,
કેવળ આત્મા ના કલ્યાણ ની ભાવના જ ેમાંના દર એક દિવસ ના જુ દા જુ દા
હોય. જયારે કામ્ય કર્મ એ છે કે જ ે દેવી છે. જ ેમના નામ (૧) શૈલપુત્રી
કોઈ એક પદાર્થ ની કામના અથવા તો (૨) બ્રહ્મચારિણી (૩) ચંદ્રઘંટા (૪)
કુ ષ્માંડા (૫) સ્કન્દમાતા (૬) કાત્યાયની
એક લક્ષ્ય ને સિદ્ધ કરવા માટે હોય.
(૭) કાળરાત્રિ (૮) મહાગૌરી (૯)
કોઈ પણ સાધના કે ઉપાસના સુધી સિદ્ધીદાત્રી છે. આ નવ દિવસોમાંથી
પહોચવા માટે ચાર માર્ગ છે. (૧) અષ્ટમીનું વધારે મહત્વ છે, જયારે
માતાજી ના બીજ મંત્ર દ્વારા (૨) માતાજીએ તેમના વિરાટ રૂપના દર્શન
ચંડીપાઠ દ્વારા (૩) દેવીભાગવત દ્વારા આપ્યા હતા. તે મહાન અને વિરાટ
(૪) પદાર્થ ભક્તિ દ્વારા.
રૂપ વાળી અષ્ટભૂજાની કૃ પા મેળવવા
માતાજી ના નવ જુ દા જુ દા રૂપ અને માટે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. જ ેથી
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હવનઅષ્ટમી પણ કહે વાય છે.
આમાંના નવે નવ નામનો મહિમા
પાર્વતીજી ના જુ દા જુ દા અવતારો
પર આધારિત છે. જ ેમના મંત્ર,
સાધના, અને હે તુ દરે ક અવતારમાં
ભિન્ન ભિન્ન જોવા મળે છે અને
તેના આધારે જ નવે નવ દિવસ ના
દેવીઓની આરાધના કરવી જોઈએ.
એ ઉપરાંત આ નવ માતાજીના મુખ્ય
(પ્રધાન) દેવીઓ શ્રી મહાકાળી, શ્રી
મહાલક્ષ્મી અને શ્રી મહાસરસ્વતી છે.
નવરાત્રીના નવ દિવસના ત્રણ ભાગ
કરી અને આમાંના એક એક દેવીઓ
ની આરાધના રૂપે ગણેલ છે.

In 2016 Navratri starts
on Saturday, 1 October

શ્રી હિંદુ મંદિર ની
નવરાત્રિ ૨૦૧૫
લેસ્ટર ના પાવાગઢ સમા રણીયામણા હિંદુ મંદિર માં ભવ્ય
નવરાત્રિ થઈ. આ વખતે વધારે બહે નો આવ્યા, સાથે નાના
નાના બાળકો ને લાવ્યા. દરરોજ એકાવન દિપમાળાની
આરતી થઈ. જ ેમાં જુ દા જુ દા યજમાનોએ ભાગ લીધો
હતો. માતાજીના પૂજન અને ગરબા પધરામણીના યજમાન
ભીખુભાઈ અને ભારતીબેન કોટેચા રહ્યા હતા. મંદિરમાં
નવરાત્રિ ને સફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન મંદિરના ભાઈ બહે નો
પાસે ખુબજ મહે નત માંગીલેય છે. દુર્ગાષ્ટમીના દિવસે યજ્ઞ
કરવામાં આવ્યો હતો. જ ેમાં મુખ્ય યજમાન વિરમભાઈ
મગનભાઈ ટડં લ
ે રહ્યા હતા. ક્યારે ક ભાવવિભોર ભક્તો ની
ભીડ નો સમાવેશ ગરબીના પટ્ટાંગણ માં કરવો તે અઘરું
હોય છે. ગરબા રમવા તે સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક, અને સભ્યતા
નો ઉત્સવ છે. એટલા માટે આપણો પહે રવેષ, હાવભાવ,
વ્યવહાર, અને મનની માનસિકતા ઉપર ખુબજ નિર્ભર છે.
વિશેષ કરી ને ત્યારે , જયારે તમે મંદિરમાં આવો.

ભારતના રાજકોટ થી પધારે લ કલાકારો: શ્રીકાંતભાઈ
ક્રિષ્નન નાયર, જીગ્નેશભાઇ ગોસ્વામી, અલ્પાબેન પટેલ,
કલ્પેશભાઇ કાચા અને ભાસ્કરભાઈ શિંગાળા.

દા.ત. જ ે માણસ અગિયારસ નો ઉપવાસ કરે છે, તેને
ભોજનમાં બંધન છે, તે અન્ન ખાઈ શકતો નથી. કેવળ
ફલાહાર જમી શકે છે, પણ જ ે માણસ ને ઉપવાસ નથી તેને
કોઈ બંધન હોતું નથી. તે તો બન્ને ભોજન, અને ફલાહાર
ખાઈ શકે છે. તેવીજ રીતે મંદિરમાં સેવા આપનાર ભાઈ,
બહે નોને પણ ઘણું બંધન હોય છે, માટે આશા છે, કે આપ
પણ આપણા વ્યાવહારિક સહયોગ આપશો.
એકંદરે નવરાત્રિ ખુબજ આનંદ યુક્ત રહી.

જય માતાજી
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શ્રી દુર્ગાષ્ટમી યજ્ઞ
અષ્ટમીએ માં ભગવતી નો પવિત્ર દિવસ છે. માતાજી
ને શાંત કરવા ચંડીપાઠની આહુતી અને પુર્ણાહુતિ યજ્ઞ
કરવામાં આવે છે.
શ્રી હિંદુ મંદિરમાં દુર્ગાષ્ટમીના દિવસે સરસ યજ્ઞનુ
યયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ ેમાં મુખ્ય યજમાન
વિરમભાઈ મગનભાઈ ટડં લ
ે અને પરિવાર રહ્યા હતા.
In 2016 Durgashtami Havan is on
Sunday, 9 October

ધજા ના મુખ્ય યજમાન ભરતભાઈ અને નિલેશભાઇ મોઢવાડિયા
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ધાર્મિક વ્રત
આર્ય સંસ્કૃતિના વ્રત એ માં ભગવતી પાર્વતી અને શિવજી
ની સાધના છે.
મોળાકત, જયાપાર્વતી, દીવાસો, કરવાચોથ, નાગ પાંચમ,
શીતળા સાતમ, નોળીનોમ જ ેવા વ્રતના પવિત્ર દીવસોમાં
બહે નો એમના પરિવાર માટે સાધના રૂપી તપ કરે છે.
તેમના પતિ અને પરિવારના સુખની કામના માટે શિવપાર્વતીનું પૂજન અને ઉપવાસ કરે છે. ભૂતકાળમા આમાના
ઘણા વ્રતો ભગવતી પાર્વતીજી એ કર્યા છે, જ ેથી કદાચ
શિવજી અમર છે.
બહે નો સૌભાગ્યના સોળ શણગાર સજી અને મંદિરોમા જાય
છે. પૂજન કર્યા પછી વાર્તાનું પણ શ્રવણ કરે છે. એટલાજ
માટે સ્ત્રી એ સજ્જન્ત્તા, શીતળતા, અને સાત્વિકતા

ના સત્ત થી સતીત્વ ના સામર્થ્ય ને જાળવી રાખે
છે . જ ેથી તેમના પતિના જીવનરૂપી યુદ્ધનું રક્ષણ કરી શકે

છે. પછી તે વનવાસ ના રામ હોય, કે યુદ્ધમા જાલંધર હોય
કે સ્વયંવરમાં અર્જુન હોય. માટે આજની બહે નો, દીકરીઓ
ને પ્રાર્થના છે કે તમારા જીવન ની સિદ્ધીઓના શિખર ને સર
કરવા સદૈવ મંદિરમાં આવા વ્રત કરતા રહો.
Vrats in 2016:
Morakat Vrat is on Friday, 15 July
Jaya Parvati Vrat is on Sunday, 17 July
Divaso is on Tuesday, 2 August
Kevda Trij is on Sunday, 4 September
Karwa Chauth is on Tuesday, 18 October

બહે નોનુ નાગ પાંચમ વ્રત
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શબરી સત્સંગ મંડળ
શ્રી હિંદુ મંદિર અને કોમ્યુનીટી સેન્ટરના શબરી મહિલા મંડળના સર્વે ભાવિક
ભક્તો ને દિવાળી અને નૂતન વર્ષના જય શ્રી કૃ ષ્ણ અને અભિનંદન. આ
શરુ થતું વિ.સ. ૨૦૭૨ અને ઈ.સ. ૨૦૧૫ – ૨૦૧૬ વર્ષ પરમ કૃ પાળુ
પરમાત્માની અસીમ કૃ પાથી આપ સહુને કુ ટબ
ું સહીત શુકનવંતુ, સખાકારી,
આનંદમય અને ભક્તિભાવ પૂર્ણ નીવડે. કુ ટબ
ું , સમાજ, સંપ્રદાયમાં કાર્ય કરી
પૂજન અર્ચન સત્સંગનો લાભ લઈ, આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધે. પ્રગતીના
પંથે જીવનમાં ભક્તિની જ્યોત વિશ્વભરમાં રહે .
શબરી સત્સંગ મંડળ દર સોમવારે , ગુરુવારે અને અગિયારસે, શ્રાવણમાસે, શ્રાધ્ધના દિવસોમાં અને
અધિક્માસે બપોરના સમય ૨.૧૫ થી ૪.૧૫ વાગ્યા સુધી ધાર્મિક ગ્રંથનું વાંચન અને ભજન-કિર્તન
કરી આનંદ લેય છે.
શબરી એટલે શ્રદ્ધા, ગુરુના વચનમાં શ્રદ્ધા અને અટલ વિશ્વાસ એજ શબરી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની ભક્તિ
કરવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.
આ વર્ષે અધિકમાસમાં સંતો દ્વારા અનેક કથાઓનો લાભ મળ્યો છે. હવે મંદિરની વિશાળતાના અતિ
સુંદર દ્રશ્ય જોતા ભાગવત ભાવ જાગ્રત થાય છે. હિંદુ સંસ્કૃતિ જળવાય છે. અનેરો લાવો લઈ આગળ
વધવા પ્રેરણા મળે છે.
મંદિરમાં ઉજવાતા તહે વારો અને યોગા ગ્રુપમાં અમો બધાજ લાભ લઈએ છીએ. અમારા બહે નો દરરે ક
ઉત્સવમાં મદદગાર થાય છે. સમયે સમયે દાન-પુણ્ય કરી ધર્મનું ભાથું બાંધે છે. મંદિરના ટ્રસ્ટીગણ,
પ્રમુખશ્રી, મંત્રીશ્રી તથા કોમ્યુનીટી ના સ્વયંસેવકો સત્સંગ મંડળને બધાજ કાર્યોમાં સહાયક થાય છે.
વિશ્વમાં સૌને આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ કે સહુ આવો અને નૂતન વર્ષના સોનેરી કિરણના ઉત્સવને અમારી
સાથે ઉજવો.
આપણે બધા સત્સંગ કથાઓમાં પ્રભુ નામનો
લાભ લઈ સારું જીવન જીવવાનો સંકલ્પ કરીએ.
શબરી મહિલા મંડળના સર્વે બહે નોના
જય શ્રી કૃષ્ણ.
લી. શ્રી ચંચળબેન કાલિદાસ ચૌહાણ
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રાંદલ માતાજી ના લોટા
માં રાંદલ ના લોટા મંદિરમાં તેડવા નો યશ શ્રી રણજીતભાઈ સોનેગ્રા ને
પ્રાપ્ત થયો, અને તે પણ ૧૦૮ લોટા.
શનિવારે મંદિર માં લોટાનો શણગાર થયો. રવિવારે સવારે સુરજના રથ
સાથે રણજીતભાઈના પરિવારે માં જગદમ્બાનું સ્થાપન મંદિરના અર્ચક
નટુ ભાઈ આચાર્ય ના હસ્તક થયું.
7૫૬ અખંડ સૌભાગ્ય્વતી તથા કુ વારકા નું પૂજન થયું. ભક્તો એ પ્રસાદી
લીધી અને બપોરે રૂપાબેન સોનીના સ્વરમાં સંગીત સાથે રાસ ગરબાનો
લાભ ભક્તો એ લીધો.
સાંજની આરતી સાથે બીજા દિવસે વિસર્જન થયું.
સાથે આપણે ત્યાં માતાજી ના ભક્તો દ્વારા આ સિવાય પણ લોટા તેડવાનું
આયોજન થયેલ છે અને કાર્યકરતા સાથે ભક્તો નો પણ સહકાર મળેલ
છે. અને ભવિષ્યમાં પણ મંદિર અવા પ્રયાસ ને આવકારે છે.

જય માતાજી
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Major Events Taken Place at Shree Hindu Temple
Hanumant Katha
by Chinmayanandji
Bapu
Organised by: Bharat
Welfare Trust
No. of Days: 7
LIVE on ASTHA TV

Bal Krishna
Katha

by Sanjeev Krishna
Thakurji
Organised by: Bharat
Welfare Trust
No. of Days: 7
LIVE on ASTHA TV

Shrimad
Bhagvat Katha
by Shastri Dilipbhai
Joshi
Organised by:
Bhikhubhai Kotecha &
Family
No. of Days: 7

Shrimad Devi
Bhagvat Katha
by Miteshbhai Dave
Organised by: Shree
Limbachia Gnati
Federation UK
No. of Days: 9

Shree Krishna
Katha
by Didi Maa Sadhvi
Ritambhara

Organised by: Bharat
Welfare Trust
No. of Days: 5
LIVE on ASTHA TV
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સંતો અને મહેમાનો
આપણે ત્યાં ઉનાળો પ્રારંભ થતા સંતો નો આવાગમન પણ
શરુ થાય છે. ભગવદ કૃ પા થી જ ેમના ભારતમાં દર્શન
દુર્લભ છે તેવ સંતો અહી દુર્લભ બને છે. ૨૦૧૫ માં સંતોની
કૃ પા પ્રાપ્ત થઈ.

પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત
કથાનું આયોજન થયું અને ખુબજ
આનંદ સભર રહ્યું. આ કથાનું
રસપાન લેસ્ટર નિવાસી શ્રી
દિલીપ ભાઈ જોશી એ ખુબજ
કર્ણપ્રિય સંગીત સાથે એમની
સરળ શૈલી માં અને ખાસ કરીને
યુવાનોને ધ્યાનમાં લઈ, આજનું
જીવન કેવું હોવું જોઈએ? હાલ ના
સમયે આપણું વર્તન કેવું છે?

સુરત થી શ્રી ભરતભાઈ નો આગમન થયું જ ેઓ સ્વ.
રામભગત ના પટ શિષ્ય અને તેમના ગુરુજી ની શૈલી માં
એમણે સરળ ભાષા માં ઘણી મધુર વાણી માં નીમહાભારત
ના પ્રસંગો સમજાવ્યા. સાથે સંગીતમય સત્યનારાયણ કથા
નું પણ પાન કરાવ્યું.
તા. ૮ જૂ ન થી ૧૩જૂ ન જ ેમનો આશ્રમ પણ સુરત માં જ છે
તેવા શ્રી ક્ષિપ્રાનંદ મહારાજ જ ેઓ હનુમાન ભક્ત છે સરળ
ભાષા માં હનુમાનજી મહરાજ નો સરળ શૈલી માં કથા પાન
કરાવ્યું. જ ેઓ ગૌ દાન માટે જ ભારત થી પધાર્યા અને ગૌ
હત્યા પર ખાસ ભાર મુક્યો અને જ ે બંધ થાય એ માટે
રજૂ આત કરી.

કેવું હોવું જોઈએ? તેના ઉપર ખુબજ ભાર મુક્યો અને
દરે ક ભાગવદીય પ્રસંગો ને ભવ્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
કૃ ષ્ણ જન્મ, રુક્ષ્મણી વિવાહમાં પણ ભૂદેવો ના સહકાર સાથે
પ્રસંગ ઉજવ્યો અને આ બધા પ્રસંગોમાં ઉત્સાહી એવા
મંદિરના ભક્તો અને સ્વયંસેવકોએ ઘણો સાથ સહકાર
આપ્યો. જ ેથી આ યાદગાર કથા શક્ય બની.

ભારતના દરે ક સંતો ને મદદ કર્તા
એવા ભારત વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા
વિવિધ સંતો ના પ્રવચનો થયા
જ ેમાં તા. ૨૦ થી ૨૬ જૂ ન શ્રી
ચિન્મયાનંદ બાપુ જ ેવા યુવાન
સંતનું આગમન થયું મંદિર
માંથી પોથી યાત્રાનો પ્રારંભ થયો
અને કૃ ષ્ણલીલા ઉપર એમણે સાત
દિવસ ભક્તિ રસ પીરસ્યો. પૂ બાપુ
ભારત વેલ્ફેરના સહકાર થી મળેલ દાનનો ઉપયોગ એમના
આશ્રમમાં બાળકોના અભ્યાસ, ઘરડા ઘર તથા અન્ય સેવા
ના કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવાનો પ્લાન રજુ કર્યો. ભક્તો એ
તેને વધાવી લઈ દાન આપ્યા અને આસ્થા ના સહયોગ થી
પુરા ઇંગ્લેન્ડ માં હરી ભક્તોને કથા નો લાભ પ્રાપ્ત થયો.

શાંતિલાલ ભાઈ થાનકી પરિવારે
યોજ ેલ ભાગવત કથાનું રસપાન
શ્રી રમણીકભાઈ દવેએ કરાવ્યું.
નિત-નવા પ્રસંગો પીરસવામાં
આવ્યાં. યુવાનોને સમજ પડે માટે
શ્રી દિલીપભાઈ એ પૂર્ણાહુતી
સમયે ઈંગ્લીશમાં સમજાવીને
કથા યુવાનો સુધી પહોંચાડી.
ભારત વેલ્ફેર દ્વારા આયોજીત શ્રી
સંજય કૃ ષ્ણ ઠાકુ ર જ ેઓ વૃંદાવન
થી પધારી આસ્થા માધ્યમ સાથે
બાલકૃ ષ્ણ કથા નું આયોજન
થયું જ ેનો આશય હતો ગાય
માતા. ભક્તો દ્વારા તેમને
સહકાર પ્રાપ્ત થયો. સંસ્કૃત
અને સંગીત સાથે એમણે કથાનું
રસ પાન કરાવ્યું.

તા. ૨૯ જૂ ન થી ૪ જુલાઈ ના આદરણીય શ્રી ધર્માત્માનંદ
મહારાજ, જ ેઓએ ઓરિસ્સામાં, જગન્નાથ આદિવાસી
વિસ્તારમાં આદિવાસી ઉત્થાન માટે દેશ પરદેશ સત્સંગ
અને જનજાગૃતિ માટે અભ્યાન ગતીપ્રદ કર્યું અને આપણે
ત્યાં એમણે પુરષોત્તમ કથા સાથે મહાભારત પ્રસંગોનો
પરિચય કરાવ્યો.
મંદિરના પ્રમુખ શ્રી ભીખુભાઈ કોટેચા પરિવાર દ્વારા તેમના
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રામભક્ત શ્રી કનુભાઈ રાજગુરુ
દ્વારા સંગીત સાથે રામરસ ગાયો
સરસ એવા એમના મધુર કંઠ ે
એમણે ભક્તો ને ભક્તિમાં
તરબોળ કર્યા. જાણે ત્રણ દિવસ
તો ક્યાં પુરા થયા એ ખબરે ના
પડી અને એમના યુ.કે ના જુના
સહવાસ ને કરણે રામભક્તો એ
રસને લૂટ્યો.

દીદી માં ઋતુંભરા દ્વારા ૪ દિવસની
કૃ ષ્ણ કથા નો સત્સંગ થયો. જ ેમાં
પ્રેમ સભર વાણી સાથે કૃ ષ્ણ
જન્મોત્સવ જન્માષ્ટમી ના પવિત્ર
દિવસે ઉજ્વાયો. જ ેમનો મુખ્ય
સંદેશ નાના બાળકોની સેવા એજ
પ્રભુ સેવા રહ્યો હતો.

આનંદમૂર્તિ ગુરુમા, જ ેમના દર્શન
ટી.વી. પરજ શક્ય છે. તેમણે
અંગ્રેજી ભાષાના માધ્યમ દ્વારા
ભક્તિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. મંદિરના
સ્વયંસેવકોએ ખાસ કાળજી લઇ
હોલ ને શણગાર્યો. શાંતિ પૂર્વક
સતત ૩ દિવસ ભક્તિનું જ્ઞાન
પીરસ્યુ.

આ વર્ષની અંતિમ કથા શ્રી છગનભાઈ
જોશી દ્વારા પિતૃ મોક્ષાર્થે શ્રીમદ
ભાગવત કથાનું રસ પાન કરાવ્યું,
જ ેમાં શ્રી બચુભાઈ ઓડેદરા મુખ્ય
યજમાન બન્યા.

સંત શ્રી જ ેન્તિરામ બાપા, સંત
પૂરણ ધામ (ધૂંનડા, જામનગરથી)
પધાર્યા હતાં, જ ેવોએ સુંદર
ભજન દ્વારા માર્મિક રસ પીરસ્યો
હતો.

૨૪ ઓગસ્ટ થી ૧ સપ્ટેમ્બર
દરમ્યાન શ્રી લીંબાચિયા સમાજ
દ્વારા આયોજિત દેવી ભાગવત નું
આયોજન થયું જ ે દરમ્યાન શ્રી
મિતેશ ભાઈ એ રાંદલ માતાના
લોટા, હવન, તર્પણ અને પૂજન
સાથે કથાનું પાન કરાવી સમાજને
કૃ તકૃ ત્ય કર્યો હતો.
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Visitors & Comments

Shree Hindu Temple is for everyone.
All guests, visitors and devotees are
warmly welcomed and blessed.
“Thank you so much
for inviting me to join
you again. A very
special evening and
wonderful hospitality.”

School visits

Shree Hindu Temple and Community Centre
welcomes students of all ages from around
the country to visit and gain knowledge on
Hinduism.

Lady Gretton
H.M. Lord-Lieutenant of
Leicestershire

Visitors from India

Children's dance group from Ahmadabad,
Gujarat, India visited the Temple and
presented a special gift - "image of Ganesh
carved out of precious gem stone"
Lord Mayor of Leicester and Vice
Chancellor withInterfaith Visitors.
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Regular Activities At Shree Hindu Temple
Yoga Classes

Free Legal Advice

યોગા

લીગલ એડવાઈસ

Every Monday from
10:30 am to 11:30 am
for children and adults
of all ages.

Every First Saturday of each
month legal advice is given
by a qualified Solicitor.

દર સોમવારે યોગા સવારે ૧૦:૩૦ થી ૧૧:૩૦

દર મહિનાના પહેલા શનિવારે
સોલીસીટર દ્વારા ફ્રી એડવાઈસ

GCSE Tuitions

ઈંગ્લીશ, મેથ્સ,
સાયન્સ

English, Maths and
Science classes every
Tuesday from 5pm
to 7pm for children
studying for GCSE
examination

Gujarati Classes

Every Thursday and
Friday from 5pm to
7pm for children aged
between 5 to 16 years
old.

Sabri Satsang
Mandal

Come and enjoy
Bhajan & Kirtan with
Sabri Mandal on every
Thursday afternoon
from 2pm - 4pm

દર મંગળવારે ઈંગ્લીશ,
મેથ્સ અને સાયન્સના વર્ગો
સાંજના ૫ - ૭ વાગ્યા
સુધી ચાલે છે .

ગુજરાતી શિખો

દર ગુરૂવારે અને શુક્રવારે
બાળકોને ગુજરાતી શિખવા
ના વર્ગો સાંજના ૫ - ૭
વાગ્યા સુધી ચાલે છે .

શબરી મંડળનો
સત્સંગ

દર ગુરૂવારે અને
આગિયારસના શબરી
મહિલા મંડળનો સત્સંગ
બપોરે ૨ થી ૪ વાગ્યા
સુધી

Shakhi Mandal

Gitaji Classes

સખી મંડળ

ગીતાજી કલાસીસ

Come and join us on
variety of activities every
Friday 11am - 1pm
દર શુક્રવાર સવારે ૧૧ થી
૧ વાગ્યા સુધી
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Regular Bhagvad Gita
classes will be starting
in 2016.
ભાગવત ગીતા ના કલાસીસ
૨૦૧૬ માં શરૂ થશે.

Core Beliefs of

Hinduism

Shastras, Atma, Karma, Murti-Puja,
Guru-Shishya, Ahimsa
Hinduism, also known as the Sanatan
Dharm, or "Eternal Way," is our planet's
original and oldest living religion, with
over one billion adherents. Today it
has four main denominations: Saivism,
Shaktism, Vaishnavism and Smartism,
each with hundreds of lineages. They
represent a broad range of beliefs,
practices and mystic goals, but
virtually all concur on certain bedrock
concepts.

One Supreme God
Hinduism has often been misunderstood
and misinterpreted as a religion of
many ‘Gods’. But Hindus believe in one
supreme Bhagwan (God). The Rig Veda
(1.164.45) clearly states Ekam sat vipraha
bahudha vadanti – ‘To what One, sages
give many names’. He is sat-chit-anand
(eternal, consciousness and blissful). He
is supreme, all-powerful, the all-doer and
all-pervading.

All Hindus worship one Supreme
Reality, though they call it by many
names. There is no eternal hell, no
damnation, in Hinduism, and no intrinsic
evil-no satanic force that opposes the
will of God. Hindus believe that the
cosmos was created out of God and
is permeated by Him-a Supreme Being
who both is form and pervades form,
who creates, sustains and destroys
the universe only to recreate it again in
unending cycles. Each soul is free to
find his own way, whether by devotion,
austerity, meditation, yoga or selfless
service.

The Vedas
The Vedas are the ancient sacred texts
of the Hindus that were revealed by God
to the enlightened rishis of India. All the
Hindus texts derive their source and
authority from the Vedas.

Hinduism's three pillars are temple
worship, scripture and the guruAtma
disciple tradition.
The nearest translation of atma is
‘self’ or ‘soul’. The ancient rishis of
India turned their thoughts inward to
discover their inner self. The atma is
eternal, infinitely blissful, luminous
and pure; beyond sorrow and decay.

Hinduism strongly declares the validity
of the three worlds of existencephysical, astral and spiritual-and the
myriad Gods and devas residing within
the inner worlds. Festivals, pilgrimage,
chanting of holy hymns and home
worship
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Karma
Karma means action or deed. No one can
remain without performing karmas for
even a moment (Bhagavad Gita 3.5,8), any
physical, mental and emotional action is
call karma. Karma is the universal law of
cause and effect.

Punarjanma

Murti Puja

The death of one’s body does not destroy
one’s atma, which is eternal. The atma
takes on another body based on its
karma (Bhagavad Gita 2.22) this is called
punarjanma, rebirth or reincarnation.

Sacred Image of the Supreme
Since it is not possible to focus upon God
merely in thought or name, the rishis made
pratiks (Symbols) and pratimas (images
or murtis) of clay, stone or wood. With
elaborate rituals God was invoked (pranpratishtha) into the murtis. The rishis
regarded the murtis as God himself and
they became the focus of worship. The
ancient of murti-puja imbues divine peace
and joy in devotees.

Ahimsa
Devout Hindus believe in and practise
the principle of ahimsa, or non-violence.
Ahimsa does not mean nonviolence
in deed alone, but also in thought and
speech. With this belief, Hindus respect all
life forms and thus practices ahimsa and
compassion.

Avatarvad
Avatarvad is the belief that the one,
supreme God takes a human form in
order to liberate countless jivas from
material bondage and the cycles of birth
and death. Avatar literally means ‘one
who descends’. The approximate English
words is ‘incarnation’.

Guru-Shishya
The
guru-shishya
(master-disciple)
relationship is unique to Hinduism.
Thousands of years ago from the
Upanishadic times, the guru tradition
has served the role of imparting spiritual
knowledge to disciples. The guru guides,
inspires and also engages the disciples in
the rigours of the spiritual path. The Godrealised guru represents God; he does not
become God.

Four Purusharths
The four Purusharths or goals of human
life are:
1. Dharma (righteousness, duty and moral order)
2. Artha (wealth and prosperity)
3. Kama (worldly desires)
4. Moksha (liberation)
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The Bhagavad Gita
and its Relevance
Today

Jiva Odedra MBA, Leicester 2015

The eternal words from the
dialogue between Lord Krishna
and Pandava Prince Arjun on the
battle field of Kurushektra over
5000 years ago in form of the
Bhagavad Gita are increasingly
relevant today.
The enhanced understanding of the Bhagavad
Gita makes the humanity realise despite having
the Bhagavad Gita and preserving its original
message, the Indian civilisation has witnessed
numerous invasions and attacks. Today,
millions of Indians remain poor and visibly
troubled mentally, physically and spiritually.

concerning the subcontinent are in news; or
cry foul play when the ‘Indian’ label is violated
or seen by other faiths or nations from different
view point.

In its core message the Bhagavad Gita provides
clarity on constant changes in our everyday
lives and how all bodies in colours and forms
are made up from five basic elements – water,
fire, earth, air and space. The forms change
the spirit remains eternal. The Bhagvad Gita
provides us with perfect explanation of how
to recognize the divine in ALL, irrespective of
faith, gender or any particular ethnic affinity.

However, we have no problem spitting on
the same mother earth after enjoying PaanFaki; some of us throw rubbish anywhere we
desire, happy to spend someone else’s pound
to save our precious pennies, our temples and
places of worships remain magnets which
attracts looters in different disguises; in the
contemporary times only the means and
methods of looting seem to have changed.
We have no problem in feasting on a delightful
hefty meal when some children outside our
house might be going hungry. In fact, these
children may not even know when or where
their next meal will be. In many events, we are
decidedly clear and happy that peoples past
Karma are responsible for their current state
of existence.

The Bhagvad Gita gives instructions on how
to carry out selfless actions without desiring
the fruits or outcomes. The Bhagvad Gita
emphasizes the importance of hard work and
provides outlines about becoming a good
human being. It makes clear to humanity that
to carry out the task at hand efficiently is our
duty but we have no right to expect the fruits
for the effort.

However, the Bhagavad Gita defines a problem
as not what we lack, but that we lack; and it
informs the Indians that ultimately we are the
solution because we are also the problem.

We often hear the talk of ‘Mother India’ and
many Indians feel offended or emotional
regularly when issues of faith or geography
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In main, there are two kinds of problems;

what virtue means and provides humanity with
guidance on some specific virtues that are
absolute and worth maintaining. In this sense
the Bhagavad Gita leads us all by prescribing
which virtues are worth cultivating and aids in
maintaining the personal character;

1. which has its solution outside the
problem
2. which has its solution within the very
problem itself.
When the solution to a problem is outside the
problem, it means that we have to consider
some measures of activities to solve the
problem. However, when the solution is within
the problem, there is no problem – here the
only problem is us and the solution is also us.
When we do not understand something, it is a
problem for us, whereas if we do understand,
there is no problem.

In fact, by closer examination of the Bhagavad
Gita, it is possible to construct a template of
types of people individuals are expected to
become and how to faithfully execute this
character throughout the entirety of their
lives under every imaginable circumstance
regardless of how demanding or harsh the
conditions are presented in the theatre of life.
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna refers to
three different human temperaments which
are continuously impacts each and every
human being:

The understanding is the solution.
When viewing the world through the
Bhagavad Gita, we have absolutely
no problem or should not have.
From the Bhagavad Gita we learn that we are all
creatures whose every action is driven by likes
and dislikes (Raag-Dwesha); the Bhagavad
Gita makes us appreciate how our knowledge
is limited; and a decision to not perform or not
carrying out duty is also a deliberate action.
The knowledge associated with the external
objects cannot make us eternally happy.

•

Satvik emphasising the purity of thoughts,
words and actions

•

Tamsik observed in form of an attitude of
ignorance

•

Rajsik manifested in forms of passionate
attachments

The Bhagavad Gita, being the refined
representation of all Upanishads provides
clarity on the characteristics of the inertia
(Tamsik) and resultant emotions such as
delusion, fear, despondency, sleepiness,
weariness, heedlessness, old age, sorrow,
hunger, thirst, wretchedness, anger, atheism,
ignorance,
jealousy,
cruelty,
stupidity,
shamelessness, religious neglect, pride, unequableness; and the characteristics of the
passionate temperament (Rajsik), being inner
thirst, affection, emotion, covetousness,
maliciousness, lust, hatred, secretiveness,
envy
insatiability,
unsteady,
fastness,
fickleness, distractedness, ambitiousness,
acquisitiveness, favouritism towards friends,
dependence upon surroundings, hatred in
regard to unpleasant objects of sense, overfondness in regard to pleasant objects,
sourness of utterance, gluttonousness.
The attributes of the Satvik temperament
makes humanity do what is right and while
maintaining the knowledge of the divine and

In main, the Bhagavad Gita promotes selfless activities carried out through attitude of
Action (Karma), while maintaining knowledge
of divine (Jnana) and total Devotion (Bhakti) to
the task at hand.
The Bhagavad Gita helps humanity shed light
ahead on a pathway of undertaking the most
arduous tasks efficiently while maintaining
the personal character above all else and
selflessly serving others and therefore live a
life of a moral leadership.
It is worth noting that the concept of character
is most confusing and often contradictory yet
the Bhagavad Gita puts forward a succinct
definition,
‘An honourable individual condition gained
through the intentional pursuit of virtue and
maintained over the course of a lifetime.’
The Bhagvad Gita provides a clear picture of
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the devotion to Sat-Chit- Ananda (eternal truth
– consciousness and permanent bliss)

and therefore emotions. In fact, it can be said
that the purity of emotions is more useful than
that of the body and of the thoughts.
It is also true that each body being a subject
is surrounded by the external objects and
each soul is surrounded by the thoughts. In
the Bhagavad Gita having heard Lord Krishna
Arjun is heard asking Lord Krishna that it is
easier to control the blowing winds but difficult
to control the mind. Therefore, it is worth
noting that the thoughts will keep appearing
and disappearing like clouds but the process
of creating these thoughts must be watched
and we must become witness to our minds
activities.
When a mother watches her child play with the
toys; one is assured by mothers that her mind
is firmly fixed on the child and not the toys.
Likewise the sensory organs (representing
toys) being driven by the Mind (representing
the Child) must be monitored by the soul
(representing the mother).

The Bhagvad Gita provides clear instructions
on how to be a better human being by
maintaining consistency of thoughts,
words, emotions, attitudes, behaviour and
action in all human endeavours.
For all of us, irrespective of faith, gender or
ethnic backgrounds by learning to develop
friendliness, compassion, cheerfulness and
the gratitude it is possible to develop purity
of body, thoughts and emotions. On the
opposite end of this spectrum of behavioural
qualities, it is worth noting that the opposite
of friendliness is hatred and enmity, the
opposite of compassion is cruelty, violence
and unkindness, the opposite of cheerfulness
is sadness, misery, anguish and worry, the
opposite of gratitude is ingratitude or in plain
words ungratefulness.

In short, majority of individuals do not live
so much according to thoughts, instead
individual’s live more according to their
emotions. It is so often claimed that an
individual is a rational creature but that is far
from the truth and is in reality driven by values
and attitudes which in turn are shaped by the
life experiences.
Not many things in life gets done as a result
of thinking, most of what individuals do is
influenced by their emotions. The hatred, the
anger and the love are all related to emotions,
not to thoughts.

Someone whose life and emotions are in the
opposite aspects of friendliness, compassion,
cheerfulness and gratitude, is likely to be
in a state of mixed emotions. In fact, if this
thought is to be taken to a logical conclusion,
it can be simply said that no external object
can ever make individual display friendliness,
compassion, cheerfulness and the gratitude; it
inevitably emerges from deep core within and
no external stimulant can make a human being
permanently happy.

Therefore, it can be safely accepted that
for every emotions there is a thought in the
background; and almost all of the activities in
life originate from the world of emotions, not
from the world of thoughts.
How often an individual thinks of something
and yet when the time comes to actual action
that obvious thought, the same individual ends
up doing something else. This is another proof
of difference between thinking and emotions.

The emotions are at a much deeper level than
the body and thoughts. In day to day existence
it is important to maintain the purity of thoughts

In this brief presentation I have attempted to
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introduce beautiful and eternal Bhagavad Gita. However, I remain hopeful that few of the readers
will learn to take a dive in to this deep ocean of the Knowledge hidden in the Bhagavad Gita and
ultimately discover that the bubble, the water and waves are all One. May they also learn from
the Bhagavad Gita that the seer, the seen and seeing is One.
I conclude here with a thought from the Vedic scriptures which emphasises different behaviour
when it comes to attitude towards work through thoughts, words and action.

''People of the lowest category do not undertake any work
fearing obstacles. Mediocre people make a start, but stop
working when they encounter hindrances. The best among
human, however, after commencing a job do not give up in
spite of recurring impediments.''

Join the dots ...
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શ્રી વીર વાછરાડાડા
પડાણે થી પધાર્યો, છત્રાવે ચડીધાર...
મરતા મરતા ચારણ ઉગાર્યો...મારી વેગડ ના
આવી વીર વાછરા...
સૌરાષ્ટ્રની ખમીરવંતી ધરા, વીર, સંત, સુર, સતી, સાધ્વી
અને બહારવટીયાની જમીન એટલે જાહે લવાડ, ગોહે લવાડ,
કાઠિયાવાડ, હાલાર અને કચ્છ ભૂમિનો ઈતિહાસ. જ ેમાં
આજ ે પણ શ્રી વીર વાછરાડાડાના પરાક્રમ અને તેજના
તારલા જોવા મળે છે.
સૌરાષ્ટ્રના સુંવાળ પ્રદેશના કાલવિ ગામમાં સોલંકી કુ ળના
હાથીજી રાજપૂત રહે છે. જ ેના પત્ની નું નામ કેસર બા છે.
જ ે ખૂબજ ધાર્મિક, સરળ અને પવિત્ર હતા. એમના ખાનદાન
ની કીર્તિ ફૂલડાની ફોરમની જ ેમ રોજથી રોજ આખા
પ્રદેશમાં ફે લાતી હતી. સતત એ શ્રી કૃ ષ્ણ ના પરમભક્ત
હતા. જાગીરદાર હોવા છતાં પણ, વિશાળ શરીર, મૂંછ અને
દાઢી ના કારણે ગરવા ગીરનાર ના અવધૂત લાગતા હતા.

અવિરત શ્રદ્ધા હોય તોજ પરિણામ આવે. અને ત્યાં એક
દીકરાનો જન્મ થયો, જ ેનું નામ બળદેવજી રાખવામાં આવ્યું.
ટૂકં સમય બાદ ત્યાં બીજા બાળકનો જન્મ થયો જ ેનું નામ
‘વછરાજ’ રાખવામાં આવ્યું.

વછરાજની ઉમર બાર વર્ષની થઈ અને તેની પ્રીતિ ગાયોમાં
બધુંજ બરાબર હતું, પણ સંસારના ૨૦ વર્ષ થયાં છત્તા થવા લાગી. મોટા ભાઈ બળદેવના લગ્ન થયાં અને વછરાજ
તેમને કાંઈ સંતાન ન હતું. આ વાતનું કેસરબાના મનમાં ગોવાળિયાનું જીવન જીવવા લાગ્યા. ગાયોને નવડાવવી, ઘાસ
રોજ દુખ થતું. તેઓ સ્ત્રી હોવાને કારણે એવું માનતાં કે:
ખવડાવવું, પાણી પીવડાવવું તે એમના જીવનની દિનચર્યા
બની ગઈ. એક વખત વરસાદ ન થવાથી દુકાળ પડ્યો અને
હાથે પોંચી હે મની અને ગળે એકાવન હાર,
ગાયો માટે પાણી પણ ન રહ્યું. એવા સમયે વછરાજ તેમના
પણ જેને ઘર નહિ પારણું એનો એળે ગયો અવતાર
કાલવિ ગામની નજીકમાં વડાવલી ગામ ગયા, ત્યાં તેમણે
તેઓ રોજ માતાજીની ઉપાસના કરતાં. એક વખત હાથીજી જમીન ઉપર એક ભાલો મારી તેમાંથી પાણી પ્રગટ કર્યું.
મહારાજ ને જળસમાધી લઈ પોતાનું જીવન ટૂકં ાવી દેવાનો આજ ે પણ એ જગ્યાએ પાણીની ધારા અવિરત ચાલુ છે.
વિચાર આવ્યો. અને તેઓ યમુના નદી પાસે જઈ તેમાં પડવા
જાય છે. તેવા સમયે આકાશવાણી થઈ અને શ્રી યમુનાના અમુક સમય જતાં એમના માતા પિતાનું અવસાન થયું.
ધરા માંથી એક તેજ પુંજ દેખાયું. વાંકડિયા વાળ, મધુરી ત્યાર પછી રજપૂતી જીવન જીવ્યા અને કુ ળની ગરિમાને
મુરલીધર નંદ કિશોર દેખાયા જ ેણે મહારાજને વચન આપ્યું જાળવી રાખી એટલે તો ગાઈએ છીએ કે
કે હં ુ તમારા ઘરે ગાયોના રખેવાળ તરીકે અંશ રૂપે અવતરીશ.
સબળો સોલકં ી કુળમાં અને તું મહા ભળતાલ....
પણ વધારી કુળની લાજ, એ તે તો વટથી જગમાં વાછરા
ભગવાનની અસીમ કૃ પાથી કેસર બા ને ત્યાં માંગલિક
દિવસો આવ્યા અને ત્યાં આનંદની લ્હેર છવાઈ. આમ પણ
આપણે ત્યાં કહે વત છે કે દસ દસ ફૂટના દસ કુ વા ખોદવામાં
આવેતો પાણી ન આવે પરંતુ જો એકજ કુ વો સો ફૂટનો
હોય તોજ પરિણામ આવે. તેવીજ રીતે જો પરમાત્મામાં

એક વખત તેમના ભાભીના પિયર માંથી મહે માન આવ્યા.
જ ેમની મહે માન-ગતિ વછરાજને સોંપવામાં આવી કેમકે
એ ખૂબજ મર્યાદાવાન હતાં પણ ત્યારે જ ગામના પાણીના
તળાવમાં નાની ગાય (વાછળી) તણાય જવાના સમાચાર મળ્યા,
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તે તત્પર તેની રક્ષા કરવા ગયા, જ ેથી ભાભી એ મેણું માર્યું કે: ન આવ્યાં. તેમને ગોતવાના પ્રયાસોથી તેમનું મસ્તક મળ્યું.
દેવલબાઈ તેમનું મસ્તક લઈ ધડ સુધી પહોંચ્યા અને શરીર
“ઘર માં નહી પણ બારે જ રહો ગાયોની સેવામાં”
સાથે સંધાન કર્યું. દેવલમાં જોગમાયાની દયાથી વછરાજ ે
જ ેમ કૈકેઈના વચન ને પાડી રામ વનમાં ગયાં તેમ વછરાજ આંખો ઉઘાડી. ત્યારે ચોથું મંગલ ફે રો ફરવાનું કહ્યું, પણ
પણ બારે રહે વા લાગ્યા. આ સમાચાર તેમના મામા આ ક્ષણે વછરાજ પોતાની લીલાઓની સમાપ્તિ જાહે ર કરી
સામંતસિંહ રાઠોડ ને મળ્યા અને એ આવી વછરાજને દેહવિલિન થયાં.
પોતાના ગામ લુણાવા લઈ ગયા. આમતો વછરાજને ત્યાંજ
પહોંચવું હતું કારણકે ત્યાં સિંધ પ્રદેશમાંથી રોજ ચોર અને જ ે જગ્યા ‘વછરાજબેટ’ કહે વામાં આવે છે, ત્યાં વીર
લુટારા આવી ગાયોને લઈ જતાં. વછરાજને આ મનમાં વછરાજનું મંદિર, તેમની પત્ની નું મંદિર, વેગડ ગાયની
સમાધિ છે, જ ેના દર્શન દૂર દુરથી માણસો કરવા આવે છે.
ખટકતું હતું. એમને આ અધર્મ નો નાશ કરવો હતો.
માનતાંઓ કરે છે. એમના મંદિર ફાગવેલ, પડાણા, છત્રાવા,
થોડા સમય જતાં મામાએ બાજુનાં કુંવર નામ ના ગામમાં કાલવિ, જીંજુ વાડા જ ેવા અનેક જગ્યાઓએ છે, જ્યાં આજ ે
શ્રી વીર વછરાજનું સગપણ ‘ઉનાબા’ સાથે નક્કી કર્યું. પણ પણ સત્યની અમર જ્યોત ચાલે છે. અને ઘણી ગૌશાળાઓ છે.
મામા ને ખબર ન હતી કે ‘સાવજ કોઈ દિવસ સાંકળે
બંધાતા નથી’. તેમના લગ્ન માટે કાલવિ ગામથી ભાઈ અને
નામ: શ્રી વાછરાડાડા
ભાભી પધાર્યા, વછરાજ લગ્ન માટે તૈયાર થયાં.
પિતા: હાથીજી બાપુ
માતા:
મોટાભાઈ:
પત્ની:
મામા:
બાળપણ:
મોસાળ:

પગે રાઠોડી મોજડી, ખંભે શિરોહી તલવાર,
જેના કાને કું ડળ જળહળે...એ તો વરરાજો વછરાજ
સવારે સૂર્ય વંદના કરી જાન પ્રસ્થાન થઈ. લગ્ન ગીત ગવાયા.
ગાડા, ઘોડા અને રથ તૈયાર થયાં. એ જાન કુંવર ગામ
પંહોચી. લગ્ન શરુ થયાં અને ત્રણ મંગલ ફે રા પૂરા થયા
અને સમાચાર મળ્યા કે દુશ્મનો ગાયોને વારી ગયાં. એજ
સમયે વીર વછરાજ ે લગ્નની વરમાળા ઉનાબાના હાથમાં
સમર્પિત કરી, ધીંગાણાના યુધ્ધમાં નીકડી પડ્યા. તેઓ
દરરે ક ગાયોના ધણને દુશ્મનોનો સંહાર કરીને લાવ્યા. એવા
સમયે તેમના બહે ન સમાન જગદંબા દેવલબાઈ આવીને
કહે છે કે:

સાસરું:
ઘોડીનું નામ:
ઘોડાનું નામ:
ગાય:
ગોવાળ:
ઢોલી:
મુખ્ય યુધ્ધ:
દેહ-વિલીન:

ધણ આવ્યું ધણ શેરીએ, ખાડું આવિયું ખાખરે ...
જેની દુધડીએ દિવડા બળે એ મારી વેગડ ના આવી વાછરા
હે વછરાજ, ગાયો ભેંસોના ટોળા આવ્યાં પણ જ ે વેગડ
નામની ગાય જ ેના દૂધથી દિવા પ્રગટે તે હજુ ના આવી.
આ સાંભળતાજ વછરાજ આ વેગડ નામની ગાય ને લાવવા
પાછા ગયાં. જ ે સમયે જગ
ં લની જારી પાછળ સંતાયેલા
દુશ્મનોએ દગાથી વછરાજનું શીર ધડથી અલગ કરી
નાખ્યું. એ ધડ ૨૨ કિલોમિટર સુધી દુશ્મનો સાથે લડતું
ગયું અને બધા દુશ્મનો નો નાશ કર્યો. અને જ્યાં આ ધડ
પડ્યું તે જગ્યા આજ ે પણ વછરાજબેટ તરીકે ઓળખાય છે.

શરીરની
પૂજા:
નીવેદ
(ભોજન)

કેસર બા
બળદેવજી સોલંકી
ઉનાબા
સામંત સિંહ રાઠોડ
કાલવી ગામ
લોલાડા
(પંચમહાલ)
કુંવર ગામ
રતન
હંસલો
વેગડ
પાચો
હિરો
સિંધ પ્રદેશ
ફાગવેલ, ખેડા
ગુજરાત
જીંજૂ વાડા
(સુરેન્દ્ર નગર)
ગોળની લાપ્સી

લી. શાસ્ત્રી દિલીપભાઈ જોશી
(શ્રી વછરાજ જીવન ચરિત્ર માંથી)

આ બાજુ બધા રાહ જોતા હતા કે વછરાજ હજી પાછા કેમ
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પૂજ્ય ત્રિકમજી બાપુ
“સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પરમ કૃ પાળુ પરમેશ્વર તમે
દિન દયાળુ વિશ્વંવભર ઓમ ઓમ ઓમ”
આપણા પૂ. બાપુએ આપેલા આ મંત્રનો ઉચ્ચારણ કરતાં
રોમ રોમ પુલકિત થઈ ઉઠે છે. આ મંત્ર જ ેવાજ દિવ્ય
આપણા બાપુ વિષે થોડુકં જાણીએ. પૂ. બાપુનો જન્મ
૧૯૨૦ માં કુણવદર નામ ના ગામમાં ૭ સુદ પોષ માસે
થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ હરીદાસજી અને માતાનું
નામ લાછબાઈ હતું. આ ઋષિ જ ેવા બીજા પુત્રના જન્મ
બાદ પિતાનાં મનમાં વિચારો નૃત્ય કરવાં લાગ્યાં કે હં ુ આ ભાગી જા’ અને ખરે ખર તે ઘરમાંથી ભાગી ગયાં. પછી તો
દીકરાને ગોર મહારાજ બનાવીશ. રાણા સાહે બનો ગોર પિતાનાં પસ્તાવાનો પાર નહીં. ગામે ગામ ફરી વળ્યા પણ
બનાવીશ જ ેને દેશ અને દુનિયા પગે લાગશે.
ત્રિકમજીનો ક્યાંય પતોજ નહીં. માતા આક્રંદ કરવાં લાગ્યાં
જયારે પુત્રને પહે લી વાર જોયો ત્યારે તેમેના મુખમાંથી ‘વાહ કે જો પુત્રને પરણાવી દીધો હોત તો તેની પત્ની ને છોડીને
ત્રિકમજી વાહ’ ના શબ્દો સરી પડ્યા અને આ પુત્રનું નામ ક્યાંય જાત નહીં.
ત્રિકમજી પડી ગયું. કેટલું વિલક્ષણ નામ! નામમાં કેટલો બે ત્રણ મિહના પછી ઘેર એક પત્ર આવ્યો, આ પત્ર કોઈ
પ્રભાવ! નામ પ્રમાંણેજ વિલક્ષણ ગુણ ધરાવતા ત્રિકમજીને બીજાએ લખેલ હતો. ગામ માંથી યાત્રા માટે સંઘ ગયેલ
પાઠશાળામાં અભ્યાસ કરવા માટે મૂકવામાં આવ્યા. ત્યારે હતો તેમાંથી એક વ્યક્તિ એ લખેલ હતો જ ેમાં લખ્યું હતું કે
પાટીમાં માત્ર મીંડાજ કરે . આગળ લખેજ નહીં. કહે કે આ અમે દેવ દર્શન કરીએ છીએ, શ્રી યમુનામાં નહાઈએ છીએ
મનખા દેહ મીંડા જ ેવો જ છે. પિતાને થયું ભણતો નથી કામે અને ત્રિકમજી અમારી સાથે છે. પિતાનાં મનમાં શાંતિ થઈ
લગાડી દઈએ.
કે ચાલો યાત્રામાં ગયો છે, બાવો તો નથી થ્યો. તેમણે તત્પર
એક દિવસ ત્રિકમજી ને બળદ ચારવા મોકલ્યા, બળદ મોટા દીકરાને યાત્રાએ જઈ ત્રિકમજીને પાછા લાવવા કહ્યું.
ચરતા રહે અને ત્રિકમજી આકાશ સામે જોતા વિચાર મંથન આ તરફ યાત્રામાં બધાં સાથે હોવા છતાં, અલગારી જીવ
કરે . એક માણસે તેમને કહ્યું કે ‘તારા બળદ તો ખેતરમાં પોતાના ચિંતનમાંજ મગ્ન રહે તાં હતાં. લોકોને દર્શન કરતાં,
ચાલ્યા જાય છે’ પણ ત્રિકમજી તો સતત ચિંતનમાં ડૂબેલા ભગવાનને ઝૂલાવતા અને ઝગડતા જોતા હતાં. બ્રાહ્મણો
જ રહે તાં અને કહે તા કે ‘ચિંતા ના કરો, બળદ પાછા આવી અને પંડિતોને ભગવાનના નામે ઠગતા જોતા હતા. તેઓની
જશે’. તે માણસને અપમાન લાગ્યું. તેણે આ વાતની ફરિયાદ સાથે રહે તા હોવા છતાં જગતથી દૂર હતાં.
ત્રિકમજીના પિતાને કરી કે ત્રિકમજીએ મારું અપમાન કર્યું
ત્રિકમજી મોટા ભાઈ સાથે ઘેર પાછા આવ્યા. તેઓના સારા
અને તે કોઈ વાત કે શીખામણ સાંભળવા તૈયાર નથી.
ઘરની કન્યા સાથે તેમના લગ્ન લેવાયા. આ બાપુ ના જીવન
પિતાને ખૂબજ ગુસ્સો આવ્યો તેમને ત્રિકમજીને સોટીથી નો પહે લો તબ્બકો કહી શકાય. લગ્ન સામાન્ય માણસ માટે
સુધારવાનું નક્કી કર્યું. પણ તેઓ ત્રિકમજીના મુખ પર તો બંધન રૂપ નીવડે પણ પ્રભુના કૃ પા પાત્ર લોકો માટે મૂક્તિ
ચમકતી લાલી અને દિવ્ય તેજ જોઈ ગદ ગદ થઈ ગયાં. દાયક હોય છે. લગ્ન થયાં એટલે જવાબદારી, રોજીરોટી
મોટા થયા છતાં ત્રિકમજીના વર્તમાનમાં કોઈ સુધારો ના માટે ખેડ, ત્રિકમજીને સખત મહે નત કરવી પડતી. તેમને
આવ્યો. નીશ્ફીકર જીવન, મનન-ચિંતન સતત ચાલતું મનમાં થતું કે આ બધી જજા
ં ળમાં હં ુ ભગવાન ને ભૂલતો
હતું. એક વાર ગુસ્સામાં પિતાશ્રી થી બોલાઈ ગયું કે ‘જા જાઉં છુ .ં પણ ભગવાન તેમેને ભૂલ્યા ન હતા – કર્મ ના
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ત્યાર બાદ તેઓ ગીરનાર ગયા. ‘મને ભગવાન મેળવવા છે’
બસ આ એક આશાએ સમાજ સેવા કરી.

નિયમ પ્રમાણે તમે ભગવાન ને યાદ કરો તો ભગવાને પણ
તમને યાદ કરવાજ પડે. તેમની વધતી જવાબદારીને લીધે,
આધ્યાત્મિક માર્ગમાં જતાં તેમને ૪ વર્ષ મોડું થયું. આ
સમય દરમિયાન તેમને ત્યાં પુત્રીનો જન્મ થયો પણ નાની
દીકરીને મૂકી તેમના પત્નીનું અવસાન થયું.

ત્રિકમજી ત્યાંથી ચાલતા ચાલતા ઘુમલી આવ્યા, ભૃગુકંડ
પર આવ્યા. ત્યાં એક રબારી ભાઈ સૂતા હતાં. તેમણે
ત્રિકમજીને જોઈ પૂછ્યું કે ‘ક્યાં જવું છે?’ અને જવાબ
મળ્યો ‘આભપરા’ ત્રિકમજી ડુગ
ં ર પર ચડ્યા કે પાછા
૭ વર્ષ સુધી નીચે ઉતર્યાજ નહીં. બાપુએ પોતાની તપ,
સાધના અને ભજનથી ત્યાનું વાતાવરણ એવું સર્જી દીધું કે
ત્યાં આવતાં સાપ, નાગ, સિંહ, દીપડા કે શિયાળ બધાના
સ્વભાવ બદલાઈ ગયાં. આ ૭ વર્ષ માં પહે લાં ૨ વર્ષ ફળ
અને ફૂલ પર, પછીના ૪ વર્ષ પાંદડા પર અને છેલ્લું ૧ વર્ષ
માત્ર પાણીની ૩ અંજલી પર દિવસ કાઢ્યાંં.

આધ્યાત્મિકનો માર્ગ સંઘર્ષ વગર તો પસાર થતો નથી.
ડગલે ને પગલે અગ્નિ પરીક્ષા. એક બાજુ નાનકડી પત્
ુ રીની
જવાબદારી તો બીજી બાજુ કિર્તન સૂરનો ખેંચાવ. તેઓ
દીકરીની જવાબદારી તેમના ભાભીને સોંપી કિર્તનસત્સંગમાં ચાલ્યા જતાં. ઘરમાં ભાભીનાં મેણા-ટોણાથી
કંટાળીને ત્રિકમજી નાની બાળાને લઈને ચાલતા થયાં. ચાલતા
ચાલતા કુણવદરથી રોઝડા આવ્યા. ત્યાં ૨ વર્ષ રહ્યાં. તેઓ
કોઈના ખેતરમાં કામ કરી પોતાનું ગજ
ુ રાન ચાલવતા. માતા
વગરની તેમની પત્
ુ રીના તે માતા અને પિતા બન્યા. ખેતરમાં
કામ, રાત્રે ભજન કિર્તન અને મનન ચિંતન. આખરે ઈશ્વરને
જ ે કરવું હતું તે થઈને જ રહ્યું. પત્
ુ રી પણ માતાના રસ્તે સ્વર્ગ
સિધાવી. આ બાજુ બંધન પણ છુટી ગય.ું

આધૂનિક સમયમાં માણસો સિધ્ધિ જૂ એ છે પણ સિધ્ધિ માટે
કરે લી મહે નત, તપસ્યા, સાધના અને ત્યાગને ભૂલી જાય છે.
આભપરાથી નીચે ઉતરતાની સાથે બાપુના જીવનનો ત્રીજો
તબ્બકો શરૂ થયો. બાપુએ જોયું કે બરડાઈ બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ
ખૂબજ પછાત છે પણ તેનું કારણ શું છે? આ બ્રાહ્મણો
મુશ્કેલી અને ગરબીમાં તેમનું જીવન પસરતા હતાં. બાપુ
ગોંડલ, કિલેશ્વર, સોંઢાણ વગેરે અનેક ગામોમાં તેમના પરચા
દેખાડ્યા. તેમણે ભાટિયા ગામમાં એક બિમાર દીકરાને મૃત
દેહ માંથી સજીવન કર્યો. બર્ડાઈ જ્ઞાતિના ઉત્કર્ષ માટે કન્યાવિક્રય જ ેવા કુ રિવાજો બંધ કરાવ્યાં.

હવે તો માત્ર ભજન કિર્તન અને ચિંતન. એક રાત્રે ખેતરમાં
રખોપા કરવાનાં હતાં પણ તેઓ કિર્તનમાં એટલા મસ્ત
બની ગયા કે એમને યાદ ન રહ્યું કે તેઓ ગામના ચોરે
બેસીને ભજન કરે છે કે ખેતરમાં રખોપા કરે છ.ે કોઈ એ
ખેતરના માલિકને ફરિયાદ કરી કે ત્રિકમજીતો ગામ ના
ચોરે બેસીને ભજન કરે છે. ખેતરનો માલિક જઈને જોવે છે
તો બન્ને જગ્યાએ ત્રિકમજી જોવા મળે છે. આ જોઈ ગામના
લોકો ત્રિકમજીને પગે લાગયા ‘બાપુ, અમને માફ કરો અમે
તમને ઓળખી ના શક્યાં’. અહિયાં બાપુના જીવન નો બીજો
તબ્બકો શરૂ થાય છે.

ત્યાર બાદ બાપુ આદિત્યાણા રહ્યાં અને ત્યાંજ તેમણે
સમાધી લેવાનું નક્કી કર્યું. બાપુની સૂચના પ્રમાણે ગાયના
છાણથી જમીન લીપી ઉપર દર્ભ મૂક્યું. બાપુ તેના પર ઓમ
બોલી લોટી ગયાં. આંખો બંધ કરીને ઊંડો શ્વાસ લીધો અને
આ ક્ષણે તેમનો મહાન આત્મા શરીરનું પીંજર છોડીને ચાલી
ચાલતાં ચાલતાં બિલખામાં નથુરામ શર્માજીના આશ્રમ પાસે નીકળ્યો. એ વાતાવરણ સુગંધથી મહે કી ઉઠ્યું. આકાશમાં
આવ્યા. કથા ચાલુ હતી. કથા પૂરી થાય તો શર્માજીને મળી એક તેજસ્વી તારો તેજનો લીસોટો કરતો ગંગા તરફ જતો
શકાય. મેલા ઘેલા કપડાં, માથે ફેં ટો પણ ઝગારા મારતું મુખ અદ્રશ્ય થઈ ગયો.
જોઈ નથુરામ શર્મા ઓળખી ગયા કે પાત્ર યોગ્ય છે. કથા ભલે આજ આપણી વચ્ચે બાપુ સદેહે નથી. પણ સુક્ષ્મ દેહે,
બાદ શર્માજી એ પૂછ્યું કે ‘ક્યાં રહે વું?’ જવાબ મળ્યો કે જ્ઞાન દેહે તેઓ આપણી સાથેજ છે. તેમના વચનો આજ ે
‘ધરતી પર’. શર્માજી એ પૂછ્યું કે ‘શા માટે આવ્યા છો?’ તો પણ એટલાજ પ્રસ્તુત છે. એમની વાણી આજ ે પણ આપણને
કહે કે ‘ભગવાન મેળવવા’. ગુરુએ કહ્યું ‘યુવાન છો, આખું સત્માર્ગે લઈ જાય છે.
જીવન પડ્યું છે. વૈરાગ્ય નો માર્ગ સહે લો નથી. તલવારની
ધાર પર ચાલવા જ ેવું છે માટે પાછા ચાલ્યા જાવ.’ ત્રિકમજી ‘પરબ્રહ્મ પ્રભુ હરી ઓમ સાક્ષાત. હરી ઓમ તત સત
બોલ્યા ‘હં ુ પાછો જવા માટે નથી આવ્યો’. આ બાદ તેઓ પરબ્રહ્મ પ્રભુ.’
આકરા અને સુસ્ત નિયમોમાં બંધાઈને ૬ મહિના ત્યાં રહ્યાં. લી. ભારતીબેન બી. કોટેચા (લેસ્ટર)
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The story of Ramdevpir
Ramdev Pir is a Hindu deity originating from
Rajasthan in India. He was a ruler in the 1300’s and
said to have miraculous powers who devoted his
life for the upliftment of poor people in society.
He is still today, worshipped by members of all
religions.

this news Ajmalji imprisoned the toymaker.
However, Ramdevpir returned and forgave the
toymaker. Furthermore, it is said that as a teenager
Ramdevji killed a demon named Bhairav, who
resided in a nearby forest.

Ajmalji Tanwar was married to Minalde the
princess of Jaisalmer and after becoming the king
of Pokhran (in Rajasthan) he had three daughters
Lasa, Laxmi and Saguna.

In bardic tales it is documented that Ramdevpir
turned sugar into salt and back. Once on the
outskirts of the town, a trader called Lakho
Vanjaro, was transported sugar. However, when
asked about the contents of his oxcart, he told
Ramdevpir that it was only salt. By doing this he
wanted to avoid paying taxes. Ramdevpir sifted
some sugar through his hands and it all turned
into salt. Lakho Vanjaro recognised his mistake
and promised to always be truthful in life. His
sugar was returned instantly.

King Ajmalji had no sons and he was a devotee
of Lord Shiva, regularly making pilgrimages to
Kashi. In medieval times a King without a male
heir was considered unlucky. Once when Ajmalji
was checking upon his kingdom he was spotted
by some farmers who were preparing to sow the
crops. They turned their faces as Ajmalji neared.
When the King asked why they had done this,
they answered, “If we look at a barren Kings face,
it might result in barren crops.” Consequently,
he went on a pilgrimage to Dwarka, where the
temple of Krishna is located.

The most famous miracle performed by
Ramdevpir was in relation to the 5 Pirs (Saints)
of Mecca (in Saudi Arabia). The delegation of Pirs
went to Ranuja a town founded by Ramdevpir
near Pokhran. The Pirs were received and were
invited to lunch. However, the Pirs said that they
only eat in their utensils, but they had left them in
Mecca. Ramdevpir asked the Pirs to take another
look. They saw their very own utensils.

After praying, Krishna appeared to Ajmalji. Ajmalji
told Krishna that he wants a wants a son like him.
Krishna promised him that he will be gifted with
two sons.
The King then returned to Pokhran. After nine
months the first child was born. He was named
Viramdev. Nine months later in the form of
Ramdevji Lord Krishna was born.

Other than this Ramdevpir completed many
miracles each more legendary than the last. 7

He performed many miracles, even as a child.

The second day of every month (as per the
Vikram Samvant Hindu calendar) is known as a
“Bij”. Ramdevpir is worshipped on these day by all
night “Bhajans” sung in his honour.

When his mother Minalde was feeding him, milk
was being warmed on a stove. Ramdevji put his
hand into the boiling milk and cooled it.

Ramdevpir inspired many saints in the years to
come. These include, Jesal Toral, Sati Lirbai Maa,
Harji Bhattu and Rupdev Maldev.

His father provided a Darji Bhagat (a toymaker) to
create a wooden horse, and to decorate it, gave
him an expensive piece of cloth. However, the
toymaker stole the cloth for his wife and made the
toy using old cloth. When Ramdevpir sat of the
horse, it disappeared into the sky. After, hearing

Credit: Dintaben Vaghela, Leicester
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શ્રીમત ભાગવત સપ્તાહ
એટલે શું?

સાત દિવસ સુધી શ્રી કૃ ષ્ણ ભગવાનનું સતત ચિંતન
(સ્મરણ) કરવામાં આવે તેને ભાગવત સપ્તાહ
કહે વાય. આપણે આ પવિત્ર સપ્તાહ શા માટે કરીએ
છીએ? કોઈ પૂછ ે તો આપણે કહીએ કે તે પિતૃઓની
મુક્તિ માટે, તેના રહે લાં અધૂરા ઋણ માંથી મુક્તિ
માટે તથા તેના નવા જન્મમાં સરખી ગતિ મળે, સુખ
મળે અને સબંધો માંથી પૂરી આઝાદી મળે. આપણે
ભાગવત સપ્તાહ દ્વારા આપણા પિતૃઓને મુક્ત
કરીએ છીએ. સાત દિવસ સુધી પૂજા-પાઠ, દાન,
સેવા, ભક્તિ તથા સાત ગાંઠ વાળા વાસની પૂજા કરી
તેઓને આપણા સબંધો માંથી છુટ્ટા કરીએ છીએ.

સાત દિવસ સુધી આપણા પૂર્વજોની યાદી, ભજન,
કિર્તન, ભોજન સાથે જુ દા જુ દા પ્રસંગોની ઉજવણી
આ પ્રસંગને કદી ન ભૂલાય તેવો યાદગાર બનાવે છે.
આમતો ભાગવત કથા આપણી કર્મભૂમી, ભારત માં
જ થવી જોઈએ. જ્યાં આપણી ધરતી માતા અને પવિત્ર
વહે તી ૪૨ નદીઓ, જ ેમાં આપણે આપણા દેહની
શુધ્ધિ કરણ કરી આ પૂજાની શરૂઆત કરી શકીએ.
પરંતુ આપણે ઈંગ્લેન્ડ ની ધરતી પર વસીએ છીએ.
આપણા સગા-સબંધી, મિત્રો, પાડોશી પરિવાર અહીયાં
હોવાથી આ પ્રસંગ અહીયાં મનાવીયે છીએ. કથામાં
રોજ બધા વૈશ્નવો તથા ભાવી-ભક્તો સાથ સહકાર
આપી આ પ્રસંગને દિપાવે છે. અને તે સ્થળ આખું
ગુંજી ઉઠે છે. આ પ્રસંગથી જાણે સાક્ષાત દેવી દેવતાઓ
પુષ્પ વર્ષા કરતાં હોય તેવું સુંદર વાતાવરણ લાગે છે.

કહે વાય છે કે, જયારે દેવો સમુદ્ર મંથન કરતાં હતા,
ત્યારે તેઓને અમૃતનો કુંભ હાથ લાગ્યો. ત્યારે તેમને
વિચાર આવ્યો કે જો આ અમૃતના કળશને દેતા પણ જો
આપણે ભાગવતજી મળે તો આપણું જીવન ધન્ય બની
જાય. કળયુગમાં ભાગવત જ ેવા શ્રેષ્ઠ પુસ્તકનું પૂજન
તથા સ્મરણ કરવાથી આપણે સતયુગના પંથે પહોંચી
શકીએ. પણ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ આપણે ભાગવત બોધ
આપણા જીવનમાં ઉતારવો ખૂબ આવશ્કય છે અને
તેજ મોક્ષને પામનારી સીડી છે.
ભાગવત કથાનો એટલો મોટો મહીમાં છે કે કોઈ ખરા
ભાવથી, વિશ્વાસથી, ભક્તિથી અને ઉદારતાથી આ
વ્રતનો પ્રારંભ કરે તો થાક નો પણ અનુભવ નથી થતો.
અને આ સાત દિવસ આનંદ, ઉલ્લાસ અને સહે લાઈથી
પસાર થઈ જાય છે. તેમાં પણ જયારે ગોકુ ળ જ ેવું
લેસ્ટર ગામ, શ્રી હિંદુ મંદિર જ ેવું પવિત્ર ધામ, શાસ્ત્રી
દિલીપભાઈ જોષી જ ેવા જ્ઞાની કથાકાર અને તેમાં પણ
ઉત્તમ પુરષોત્તમ માસમાં આ મહાન કાર્ય થાય તો
બધાંજ સમજી શકે કે આ પ્રસંગ કેવો અનેરો હશે.

જયારે સાત સાત જન્મોના પૂણ્ય હોય, વડીલોના
આશીર્વાદ હોય ત્યારે જ આવું મોટું મનોરથ કરી
શકાય છે. અને તેમાં પણ અંધશ્રધ્ધા વગર ભાગવતજી
નું રસ પાન થાય તોજ જીવન અને વાણી ખરે ખર
પરિવર્તન થાય છે. જ ેવી રીતે પરીક્ષિત રાજાને આ કથા
સાંભળવાથી મળ્યું.

ભાગવત કથા નો બીજો અર્થ એટલે કુ ટબ
ું મેળો. સાત

ભારતીબેન બી. કોટેચા (લેસ્ટર)

દરરે ક શાસ્ત્રમાં શ્રેષ્ટ એજ શ્રીમત ભાગવત
કથા પૂરણ.
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ભાગવત ગીતા વિષે વિચારીએ

જીવાભાઈ લ. ઓડેદરા
લેસ્ટર

ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ અને પાંડવ રાજકુ માર અર્જુન વચ્ચેના સંબંધી અને મિત્ર તરીકે આગળનો રસ્તો બતાવવા માટે
કુ રુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાનમાં થયેલ સંવાદને આપણે સૌ ભાગવત ખૂબજ મહે નત કરે લ.
ગીતા તરીકે ઓળખીયે છીએ.
ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણની વાતો સાંભળતા અર્જુને કહે લ કે
આ ભાગવદ ગીતા વર્તમાન યુગ માટે સનાતન સંદેશ હે મધુસુદન પવન ને રોકવો સહે લો છે પણ મનને રોકવું
મુશ્કેલ અને અશક્ય છે. આ વાત આજ ે પણ સત્ય છે. આ
પૂરવાર થવા લાગેલ છે.
સં
સારમાં સૌથી મહત્વની સરહદ હોયતો એ છે કે દરરે ક
હજારો વર્ષોથી અનેક સંતો અને મહાત્માઓ આ પવિત્ર
કાર્ય વિષે ઊંડું ચિંતન કરતા આવ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ માનવીની ચામડીની બહારની દુનિયા અને અંદરની દુનિયા.
જયારે બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે કોઈ પણ જાતના
આ પરંપરા ચાલુ રહે શે.
લેબલ વગર જન્મે છે. અહીં ભગવાન આપણને પૂરાવો
એક ઉડતી નજરે જોઈએ તો ભાગવદ ગીતાના ૧-૬ અર્પે છે અને જણાવતા કહે છે કે આજ ે પણ મે માનવ
અધ્યાયો કર્મ સાથે જોડાયેલ છે, ૭-૧૨ અધ્યાયો જ્ઞાન સાથે જાત ઉપરથી ભરોસો નથી ગુમાવ્યો. પાછળથી આપણે આ
જોડાયેલ છે અને છેલ્લા ૧૩-૧૮ અધ્યાયો ભક્તિ સાથે બાળકને લેબલ લાગડવા માંડીએ છીએ. તું હિંદુ છે, તું
જોડાયેલ છે.
ભારતીય છે તું બીજા કરતા જુ દો છે, તું ફલાણા સમાજનો
અર્જુન જયારે કુ રુક્ષેત્રના મેદાનમાં આખરી વખત લડી છે, તું ફલાણા ગામનો છે વિગેરે વિગેરે.
લેવાની ઇચ્છાએ તૈયારીઓ કરીને આવે છે ત્યારે ભગવાન આ પાંચ તત્વની કાયા અને આત્માને જોડતા શ્વાસ વિષે
શ્રી કૃ ષ્ણને આજ્ઞા કરે છે અને કહે છે કે મારા રથને બંને આપણે ભૂલી જઈએ છીયે.આપણી કાયા અને આત્માનો
સેનાઓ વચ્ચે લઈ જાવ, અહીં અર્જુન જાણવા માંગતો હશે સંબંધ તૂટતાની સાથે એક ખાતરની કોથળી બની જાય છે.
કે એમની સામે લડવા માટે કોણે કોણે હિંમત કરી છે. એ એ બાબત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. જ ે બાળક શ્વાસો
પછી ભગવાન અર્જુનના રથને બે સેનાઓ વચ્ચે ઉભો રાખે શ્વાસ કોઈ પણ જાતની સહાય વગર કરી શકે છે એમને માટે
છે અને કહે છે કે હે અર્જુન જો કુ રુ વંશમાંથી કોણ કોણ આપણે રૂંધવતિ મર્યાદાઓ અને અનુકુલન કરવા લાગીએ
લડવા આવ્યા છે.
છીએ. મોટા ભાગે આ અનુકુલન ચામડી બહારની દુનિયા
સાથે
જોડાયેલ હોય છે અને આ બાળકને મુંઝવી નાખીએ
અર્જુનને સામે ઉભેલ મહારથીઓ જોઈને એમના જીવનના
પ્રસંગો યાદ આવે છે, એમને સબંધો યાદ આવે છે, અને છીએ, અને આ બાળકને શ્વાસો શ્વાસની જ ે મજા માણવા
ભાવુક બનીને મનના ઘોડાઓને દોડાવવા માંડે છે. આ મળતી હોય છે એ ભૂલાવી દઈએ છીએ.
લડાઈમાં ન લડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે અને એમની એ અહીં આપણા વર્તનને ટાંકીને ભાગવદ ગીતામાં ભગવાન
ઈચ્છાને સમર્થન આપતી દલીલો કરવા લાગે છે.
ચેતવણી આપે છે પણ આપણે આ ચેતવણીની અવગણના
અર્જુનની વાતો સાંભળીને ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ એમને વચનો કરીએ છીએ. બીજા અધ્યાય ના ૬૨/૬૩ માં શ્લોક દ્વારા
દ્વારા ચાબખા મારે છે. હે અર્જુન આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ભગવાન કહે છે કે જયારે તું કોઈ પણ વિષય ઉપર તારી
આ વર્તન તને શોભા નથી દેતું અને ભાવી પ્રજા તને માનની ઈન્દ્રિયોને કેંદ્રિત કરીશ ત્યારે તને એ વિષય તરફ મોહ
અથવા આકર્ષણ ઉત્પન્ન થશે અને જ્યારે તને ભાસ થશે
નજરે જોવાનું ટાળશે.
કે એ વિષય તરફ કોઈ બીજો વ્યક્તિ પણ આકર્ષણ દર્શાવે
આપણે પણ અર્જુનની જ ેમ આશા અને નિરાશાના ભાર છે, ત્યારે તને ક્રોધ ઉત્પન થશે. અને ક્રોધ ઉત્પન્ન થવાની
નીચે જીવીએ છીએ. આપણો અંતરાત્મા ભગવાન શ્રી સાથેજ તું સંયમ ગુમાવી દઈશ અને આ સાથેજ તારી બુદ્ધિ
કૃ ષ્ણની માફક આપણને સલાહ આપતો રહે છે પણ આપણે ભ્રષ્ટ થવા લાગશે જ ે તારા જીવનની છેલ્લી ઘડી બની રહે શે.
એ સલાહની અવગણના કરીએ છીએ. ભાગવદ ગીતામાં
આપણને જાણવા મળે છે કે જયારે અર્જુનના મનની આપણે ભૂલી ગયાં છીએ કે કોઈ પણ વિચાર ઉત્પન્ન થાય
પરિસ્થિતિ લડવા લાયક ન હતી ત્યારે ભગવાને એક વ્હાલા એ પહે લા એ એક યાદી બની જાય છે 62

જ્યારે અન્ન અને પાણી શરીરમાં જાય છે ત્યારે તે એની
ઓળખ ગુમાવીને શરીર બની જાય છે. આવીજ રીતે
આપણે આપણા શ્વાસોને ઓળખીને વિચારવાની રીત ને
બદલવાની જરૂર છે. જ્યારે કાંઈ અણઘટતું અથવા ગમતું
કાર્ય થતું હોય ત્યારે આપણી શ્વાસ લેવાની રીત બદલીને
વિચારો બદલવાના છે. જ ે કાંઈ થઈ રહ્યું છે, એ જ ેટલું
સારું જણાય છે એટલું સારું પણ નથી, અને જ ેટલું ખરાબ
જણાય રહ્યું છે એટલું ખરાબ પણ નથી આ વિચારને કાયમી
બનાવવાનો છે. આપણે ચામડીની અંદર ની દુનિયા અને
ચામડીની બહારની દુનિયા વિષે વિચારવાનું છે.

Every thought is already a memory
છતાં પણ આપણે આ યાદીઓના ખજાના માટે મહે નત કર્યા
કરીએ છીએ.
આજ ે આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે ગમે એટલું મેળવીએ અને
ગઈ કાલ અને આવતી કાલ વિષે ગમે એટલું વિચારીએ પણ
અનુભવ બસ વર્તમાનનો જ કરી શકીએ છીએ

We can only ‘experience’ now.
આ સંસારમાં કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ નથી કે ભૂતકાળ
અથવા ભવિષ્યને અનુભવી શક્યા હોય. ભાગવદ ગીતામાં
ભગવાન, અર્જુનને જણાવ્યા રાખે છે કે વિચાર, વાણી-વર્તન
એક રાખવાં અને સર્વ કર્મો તું મને અપર્ણ કરી દે; હં ુ તને
દુખી નહી કરું.

આ બન્ને પ્રદેશોના કારોભાર વિષે નોંધ લેવાની આપણે
જરૂર છે. જન્મ અને મરણના અવસરો વિષે વિચારવાની
રીતને ઓળખવાની જરૂર છે. આપણે જીવનના અનુભવાતા
શારીરિક રોગોને ઓળખવાની જરૂર છે.

આપણી કાયા પદાર્થમય દુનિયાથી વીંટણાયેલી છે. આ
વિચારો વાદળાની માફક ઉત્પન થતાંની સાથેજ એટલીજ
ગતિએ ટળી જતા હોય છે. ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણએ ભાગવદ
ગીતા દ્વારા આપણને સ્પષ્ટ રીતે જણાવેલ છે, કે વિચારોને
રોકવાની કોશિશ ન કરશો કારણકે એ અશ્ક્ય છે. બસ
તમારી વિચારવાની રીત ને બદલવાની ચાવી તમારા હાથમાં
છે.

આપણે જરૂર છે આધ્યાત્મિક દુનિયાના મંત્રીમંડળ દ્વારા
ઉત્પન થતા વિચારો ને ઓળખવાની, આ મંત્રીમંડળના
પાત્રો છે મન, બુદ્ધિ, ઈન્દ્રિયો, અહંકાર અને આત્મા. આપણે
શરીરની બહારની દુનિયા વિષે જ ે વિચારો ધરાવીએ છીએ
એમને ઓળખવાની જરૂર છે. આપણે જરૂર છે, કુ દરતી
આફતો બાબત આપણી વિચારવાની રીતને ઓળખવાની.

એક માનસીક રીતે જોઈએ તો આપણે સૌ જ ેલમાં છીએ.
આ જ ેલમાંથી ભાગવા માટે આપણે સૌ મથીએ છીએ. પણ
આ જ ેલ માંથી ભાગવાનો એકજ રસ્તો છે અને એ છે
એક સુરંગ દ્વારા. પણ આ સુરંગ ક્યાં કરવી અને કેવી
રીતે કરવી તેની માહિતી આપણે પહે લા મુક્ત થઈ ગયેલ
વ્યક્તિઓ પાસેથી મળી શકે છે. આ મુક્ત વ્યક્તિઓને
જ ેવી રીતે ભગવાન ગણેશના વાહનરૂપી, ઉંદર, વસ્તુઓ અમુક સંસ્થાઓ દ્વારા શોધી શકાય.
એકઠી કર્યા કરે છે અને ભૂલ્યા કરે છે એવીજ રીતે આપણે ભાગવદ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણએ જ્યારે અર્જુન સંપૂર્ણ
ચામડીના બહારના સબંધોને જાળવી રાખવા માટે આપણા રીતે શરણોમાં પડે છે, ત્યારે અર્જુનને મનરૂપી જ ેલમાંથી
આત્માને ભૂલી ગયાં છીએ. બસ આગળ કહ્યા મુજબ આ ભગવાને મુક્તિ મેળવવામાં મદદ કરી. ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ
પાંચ તત્વની કાયા અને આત્માનો સંબંધ જાળવી રાખતા આપણને ભાગવદ ગીતા દ્વારા જણાવે છે, કે મોક્ષ કોઈ
પૂલરૂપી શ્વાસને ઓળખવાની જરૂર છે.
એક સ્થળ કે વસ્તુ નથી બસ આપણી દુનિયાના સમ્રાટ
જ્યારે કોઈ પણ નદી નાની કે મોટી મહાસાગરને મળે છે, પ્રધાનમંત્રીની ઓળખ થતાંની સાથેજ મોક્ષ મળી જાય છે.
ત્યારે પોતાની ઓળખ ગૂમાવી દીએ છે અને મહાસાગર આ સામ્રાજ્યના પ્રધાનમંત્રી એજ આપણો આત્મા. આશા
બની જાય છે.
રાખું છુ કે આ શબ્દો આપ સૌને આપના આત્માને ઓળખવા
માટે મદદરૂપી થશે એ વિચાર સાથે અહીં વિરમુ છુ ં
જ ે જ્ઞાનની ભગવાને વાત કરી છે એ જ્ઞાન મળતાની સાથે
‘મારું’ અને ‘હં ુ ’ નું મહત્વ ઘટી જાય છે. આ જ્ઞાન એટલે
આપણા આત્માનું સાચું રૂપ ઓળખવાની રીત. અહીં એ
કહે વું જરૂરી છે કે આત્માને શોધવાની જરૂર નથી બસ
ઓળખવાની વાત છે.
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ભક્તિ એવી હોવી જોઈએ કે ઈશ્વર સાક્ષાત દર્શન આપે
એક ગામની બહાર ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણનું એક જૂ નું
પણ સુંદર મંદિર હતું. એક જ્ઞાની અને એક ભક્ત ત્યાં
નિયમિત સેવા-પૂજા કરતાં હતા. જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે
ભગવાનનું સાંગોપાંગ પૂજન કરતો અને ભક્ત કે જ ેને જ્ઞાન
તો કંઈ જ ન હતું, પણ તે ભગવાનની મૂર્તિઓની સેવા
ઘણી તન્મયતાથી કરતો હતો. તે મંદિર જઈને વાસી ફૂલો
ઉતારીને ભગવાનને ચંદનયુક્ત જળથી સ્નાન કરાવીને
અત્તર લગાવતો, ભગવાનના અંગો પર અત્તરની માલિશ
કરતો અને તેમને નવા પુષ્પોની માળા પહે રાવતો હતો. એક
સેવકની જ ેમ તે તેમનું ધ્યાન રાખતો હતો.

બાદ ભક્ત મંદિર પહોંચ્યો. તે ઘણી તન્મયતાથી ભગવાન
લક્ષ્મીનારાયણની સેવા કરવા લાગ્યો અને પૂજન કરીને તે
ઘરે ચાલ્યો ગયો. તેના ગયા બાદ માતા લક્ષ્મીએ ભગવાન
નારાયણને કહ્યું કે પ્રભુ બંને, જ્ઞાની અને ભક્ત સેવાપૂજા
કરે છે. આજ ે બંનેના ઘરે ચોર ચોરી કરવા માટે હુમલો
કરવાના છે. તમે જ્ઞાનીને સંકેત કરીને તો જણાવી દીધું છે કે
તેના ઘરે ચોરનું આક્રમણ થશે. તે સાવધાન પણ થઈ ગયો
છે. પરંતુ તમે તમારા ભક્તને ચોરના હુમલા સંદર્ભે કોઈ
જ સંકેત આપ્યો નથી. તે બિચારો હજી પણ આ જોખમથી
અજાણ છે.

ભાગ્ય પ્રમાણે, જ્ઞાની અને ભક્ત બંનેને ત્યાં એક સાથે એક
રાતે ચોરી થવાની હતી અને તે સવારે જ જ્ઞાની ભગવાનના
પૂજન માટે ગયો. ત્યારે ભગવાને તેને સંકેત કર્યો કે આજ ે
રાત્રે તારા ઘરે ચોરી થવાની છે. માટે સાવધાન રહે જ ે.
જ્ઞાનીએ કહ્યું કે ઠીક છે. પ્રભુ હં ુ મારા જ્ઞાનના સહારે આ
ઘટનાથી બચી જઈશ.

માતા લક્ષ્મી દ્વારા આ પ્રકારે પૂછાયા બાદ ભગવાન
નારાયણે કહ્યું કે ભગવતી આ જ્ઞાની અને ભક્ત બંને મારી
સેવા કરે છે. તેમાં જ્ઞાનીને તો પોતાના જ્ઞાન પર ભરોસો
છે. તેથી મે તેને જોખમનો સંકેત આપી દીધો છે કે તે તેના
જ્ઞાનથી પોતાની રક્ષા કરે . પરંતુ જ ે મારો ભક્ત છે, તેને તો
કેવળ મારો સહારો છે. તે તો રાત્રે આરામથી વિશ્રામ કરશે
અને હં ુ રાતભર તેના ઘરની બહાર ઊભો રહીને ચોરોથી
તેની રક્ષા કરીશ. જ ેના કારણે મે તેને કંઈજ જણાવ્યું નથી.

ભગવાનને પોતાના સહાયક માનીને પ્રસન્ન મનથી તે ઘરે
જઈને ચોરીથી બચવાના માર્ગ શોધવા લાગ્યો. તેના ગયા

સુવાક્ય
•
•
•
•
•
•

પોતાના સ્વભાવને સરળ બનાઓ તો સર્વ કાર્ય સરળ
થઈ જશે.
જીવનમાં મધુરતાનો સ્વાદ અનુભવવા માટે જૂ ની વાતો
પર પૂર્ણ વિરામ લગાઓ.
તમારું વર્તમાન સારું રાખો તો આવનારો સમય પણ
સારોજ આવશે.
આપણે પોતાની પ્રગતી માટે વધારે સમય આપશું તો
બીજાની નિંદા કરવોનો સમય જ નહી રહે .
બીજાની ભૂલોને ક્ષમા કરી ભૂલી જવું તે મહાનતા છે.
તમારો અંતરઆત્મા તમારો સાચો મિત્ર છે. તેની
વાત વારં વારં સાંભળો.

•
•
•
•
•
•
•

બીજાના વિચારોને સમ્માન આપો તો તે તમારા
મદદકાર બની જશે.
સત્યતાની નાવડી હલશે ડૂલશે પણ ડૂબશે નહીં.
સારા ગુણ સૌથી મોટું ધન છે. સહનશીલતા તે જ
મહાન ધારણા છે.
અશબ્દો નો ઉપયોગ કરવાનો અર્થ એ છે કે તમારામાં
સાચો અથવા સારો શબ્દ વાપરવાની શક્તિ નથી.
બધાની ચિંતાઓને દૂર કરનારા શુભ ચિંતક બનો.
સદા પરમાત્માના સાનિધ્ય માં રહો અને પ્રભુને
પોતાનો સારથી બનાવો.
લાટ્રસ્ટી એજ છે જ ેનામાં સેવા કરવાની શુધ્ધ ભાવના છે.

આશા છે કે તમે ઉપર આપેલા દરરે ક સુવ્યકોનો જીવનમાં જરૂર ઉપયોગ કરશો.
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Yoga Changed My Life
I sought stillness amongst the chaos...

Finances became drained and I then lost my
job. At first I was devastated, but now I am so
grateful! Finally I was given the opportunity to
really think about what I wanted to do with my
life. After a particularly long and thoughtful
practice in my lounge at home, I realised this is
what I want to do! I want to take my practice to
the next level and help everyone and anyone to
begin this amazing life changing journey.

My name is Abi Mills and I'm an Essex based
ashtanga yoga teacher in the UK. I hold classes
in local gyms and studios and I also teach
privately.
Before I discovered yoga I was a keen martial
artist for many years building strength and
self discipline in my practice. During this time
I worked long hours in the city and I sought
stillness amongst the chaos which filled my day.

"I discovered Yoga Dharma..."
After a lot of research trying to find somewhere I
could do my teacher training course, I discovered
Yoga Dharma in Southend-on-Sea. A warm and
welcoming studio run by married couple, Martin
and Fran Thompson.

I started spending my lunch hours in the gym
to unwind where I quickly discovered yoga. I
couldn't believe I had never tried this before!
It was everything I was looking for, and far more
than just a regular work out at the gym.

For over 37 years they have been exploring Yoga
practice as a way of life and warmly share this
with their students. They have been blessed to
have worked with many renowned teachers
including Pattabhi Jois, Dharma Mittra, David
Swenson, Danny Paradise, Venkatesh, Brian
Cooper and Ana Forest amongst others. I feel
privileged to have completed my Alliance 200
teacher training course at Yoga Dharma and now
I teach along side Martin and Fran!

Not only did my body feel better after sitting
hunched at my desk most of the day, but I found
peace. I was astonished how quickly my body
was changing, not only did I have more strength
than I did after five years of martial arts but I was
also healthier.
My immune system became stronger, my energy
levels became higher and my mind became clearer
and sharper.
Slowly over the years my practice
became deeper, more focused and
eventually it became a way of life.

Abi Mills
Yoga Teacher, UK
www.abimillsyoga.com

My yoga practice continued throughout
two pregnancies where I learnt the
deeply calming benefits of yoga and
meditation and some invaluable
relaxation techniques.
After being blessed with two
beautiful babies life was changing
for me.
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School @ Shree Hindu Temple

only a year ago is some achievement!

The Shree Hindu Temple and Community Centre
"School" was set up over 2 years ago. The ethos
around the School is to help children appreciate
and rejoice in our rich culture, to have pride in being
Hindus in this multi-cultural society.

The efforts of our dedicated, hard-working Hindu
teachers who give up their free time for our children
is commendable, especially after having done a full
day’s work, however, we still need the help and the
support of the community in the following areas:

Our children, by and large, are exposed to the values
of the mainstream society which inadvertently
demeans and undervalues our spiritual and moral
contribution(s) of our cultural and moral beliefs. This
attrition of values on a constant basis is not only
confusing to the child but leads to a loss of identity,
which needs to be addressed. We at the Temple
hope that this school is a start. It is our wish that by
providing help and positive role models, the children
will have the confidence to face the mainstream
positively as Hindus.

•

We need further funding to buy teaching and
classroom equipment for the children.

•

So to all you sponsors, please do your bit to help.

•

We need more Hindu professionals to spare a
bit of your time and offer your services, to teach
and become role models to our children - to
show them that anything is possible - after all
you’ve been successful, and so can they!

•

We need more teachers, so that hopefully
we can provide a one to one tuition to all the
children - if you feel that you can contribute,
please get in touch with us.

•

We need people with administrative skills so
that we can take the School to the next level.

The "School" currently teaches about 20-25 children,
ranging from the ages of 5-15 years of age. The
children are of mixed abilities and therefore it is
proving to be a challenge to provide a one-to-one
tuition. We have formed classes by age groups
overcome this challenge, with a specialist teacher
concentrating on their specific group.

Anyone interested in contributing to the School
please contact: Jatin Morjaria
Mobile: 07941612344
Email: jmmorjaria@gmail.com

At the moment, we are getting the younger children
to concentrate on the reading and writing skills, whilst
the older children are focusing on Mathematics and
English. Given the time constraints, as we teach only
once a week on Tuesdays between 6.30-8.00pm, we
have had some success already, one of our students
has successfully undertaken a police cadets training
course and passed with flying colours. This, from a
student who had difficulty with English and Maths

After School Classes for children
are on every Tuesday from 5pm to
7pm at Shree Hindu Temple and is
free of charge.
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The world of Indian CEOs
It is not every day that one of the world's largest
technology companies announces a new CEO. So when
Google announced that Sundar Pichai was taking the
reins on Monday, his promotion gained thousands of
column inches worldwide - not least of all in his native
India.

something that interested me. That's it. So, don't stress if
you haven't got a detailed plan for your life. Anyone can
have a good idea or plan; what makes it great is execution."
He also outlined six main lessons for good leadership:
•
a sense of urgency
•
a sense of balance
•
the courage to take thoughtful risks
•
be competitively paranoid
•
develop a global view
•
do well and do good

The Hindu newspaper called the news "a bonus for
people of Indian-origin world over".
But his ascent is far from unique. In fact, it is becoming
ever more common for major international companies
to have an Indian-born CEO.
One study, by the University of Southern New
Hampshire, says that Indian managers are more
successful because of "a paradoxical blend of genuine
personal humility and intense professional will”.

Indira Nooyi - PepsiCo

Whatever the model is, it seems to be working. Mr
Pichai is the latest, and the most high-profile, Indianborn CEO. Here are four more Indian-born CEOs who
are making waves.

She was named CEO of PepsiCo in 2006, having joined
the company in 1994.

Named the third most powerful woman in business by
Fortune magazine last year, Ms Nooyi was, like Sundar
Pichai, born in Chennai.

The company she presides over is a food and drinks
giant: some of the brands owned by PepsiCo include
Starbucks, Muller, Frito-Lay and Tropicana. The
company says 22 of its brands are each worth more
than $1bn (£640m).

Satya Nadella - Microsoft
Mr Nadella, 47 (Born in Hyderabad) who was named
the head of Microsoft in February last year, was one of
the first to tweet his congratulations to Mr Pichai on
Monday.

"In my case, I benefited because I grew up outside of the
United States," Ms Nooyi said in an interview in March.

On his first day in the job, the father-of-three sent an
email to all staff, calling it "a very humbling day for me".

"I understand exactly how the world works, and I could
see the world through the eyes of people from outside
the United States."

"I am... defined by my curiosity and thirst for learning," he
told staff. "I buy more books than I can finish. I sign up for
more online courses than I can complete.

Shantanu Narayen - Adobe Systems
Mr Narayen, from Hyderabad, has run the software firm
since December 2007. He began his career with Apple.

"I fundamentally believe that if you are not learning new
things, you stop doing great and useful things.

"There's an Indian community that's vibrant and thriving,"
he said of Silicon Valley in an interview in February. "We
attribute a lot of that to the importance of education that
we all grew up with."

Ajay Banga - Mastercard
After working for Nestle, then PepsiCo, Mr Banga who is from Pune - took over as CEO of the credit card
company in July 2010. He began his career with Nestle
in 1981.

In the interview, he said Hyderabad's schools modelled on the British public school system - helped
his progression, as did having a foreigner's appreciation
of the opportunity the US had given him.

In a speech in April to his alma mater, the Indian Institute
of Management (IIM), he outlined what he called the
"grand plan" he had at the start of his career.
"Get with somebody good. Get with somebody global. Do
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શ્રી હિંદુ મંદિર

Community Events
Fund Raising Events

Katha
Jalaram Prasadi
Hanuman Chalisa
Randal Mataji Na Lota
Ram Dhoon
Pooja & Ceremonies
Satsang & Bhajan

Weddings
Engagements
Receptions
Parties
Sanji
Mehndi Nights
Music Shows
Lectures
Training
Education

Shree Hindu Temple & Community Centre for all your events.

નૂતનવર્ષાભિનંદન
સંવંત ૨૦૭૨ ગુરુવાર તા. ૧૨-૧૧-૨૦૧૫ ના મંગલ પ્રભાતથી શરૂ થતું નવું વર્ષ શ્રી હિંદુ મંદિરના સર્વ
ધર્મપ્રેમી, દર્શનાર્થી, ભક્તજનો, સેવાભાવી એવા સૌ બાળકો, ભાઈ-બહેનો, વડીલો સૌને કલ્યાણકારી,
મંગલકારી, યશોદાયી રિ�� સિ�� આપનારું નીવડે, તેમજ આપ સૌને અૈશ્વર્ય અને વિજય પરમ કૃ પાળુ
પરમાત્માની કૃ પાથી પ્રાપ્ત થાઓ. એજ હાર્દિક પ્રાર્થના અને શુભ કામનાઓ સાથે શુભ આશીર્વાદ.
|| શુભં - ભવતુ - કલ્યાણં - અસ્તુ ||
આ ઉત્સવ-દર્શન શ્રી હિંદુ મંદિરના પ્રભુ સેવક શ્રી જયેશભાઈ ભટ્ટ, શ્રી નટુભાઈ આચાર્ય તથા
શ્રી કિરણભાઈ પાધ્યાએ તૈયાર કરે લ છે.
લી. શ્રી હિંદુ મંદિર કાર્યવાહક સમિતિ તથા ટ્રસ્ટી મંડળના જય શ્રી કૃ ષ્ણ સાથે નૂતનવર્ષાભિનંદન

JAI JAGDISH HARE ... AARTI

± Äe S>Nv$ui lf¡...Apfsu

Om purnamadah
purnamidam purnat purna mudachyate
purnasya purnamadaya purnameva vashishyate
Om perfect is the Lord
Perfect also is this universe.
If any portion is subtracted from the
perfect that which is taken and
that which remains is yet perfect.

Om Jai jagdish hare, Om jai jagdish hare
Bhaktjano ke sankat (2) kshanme dur kare... Om jai

± Äe S>Nv$ui lf¡, ± Äe S>Nv$ui lf¡
c¼sS>_p¡L¡$ k„L$V$ (2) nZd¡ v|$f L$f¡....± Äe
Å¡ Ýeph¡ ag `ph¡, vy$:M rb_k¡ d_L$p (2) âcy
ky M k„ ` rÑ Of Aph¡ (2) L$ô$ rdV¡ $ s_Lp....± Äe
dps-r`sp sy d d¡ f ¡ ifZ N° l z „ d¢ qL$kL$u (2) âcy
syd rb_ Ap¥f _ vy$Å (2) Api L$fy„ d¢ qL$kL$u....± Äe
syd `|fZ `fdpÐdp, syd A„sfepdu (2) âcy
`fb°û `fd¡ðf (2) syd kbL¡$ õhpdu....± Äe
syd L$ê$Zp L¡$ kpNf, syd `pg_ L$fsp (2) âcy
d¦ k¡ h L$ sy d õhpdu (2) L© $ `p L$fp¡ cfsp....± Äe
syd lp¡ A¡L$ ANp¡Qf, kbL¡$ `°pZ `qs (2) âcy
rL$k rh^ rdgy„ v$epde (2) sydL$p¡ d¥ L$ydrs....± Äe
v$u_ b„^y vy$:M lfsp, syd fnL$ d¡f¡ (2) âcy
A`_¡ lõs DW$php¡ , (2) ifZ `X$p s¡ f ¡ . ...± Äe
rhje rhL$pf rdV$php¡, `p` lfp¡ v¡$hp (2) âcy
îÙp c[¼s bY$php¡, (2) k„s_L$u k¡hp....± Äe
± Äe S>Nv$ui lf¡, ± Äe S>Nv$ui lf¡
c¼s S>_p¡L¡$ k„L$V$ (2) nZd¡ v|$f L$f¡....± Äe

Jo dhyaave fal paave, dukh vinase mankaa (2) Prabhu
Sukh sampatti ghar aave, (2) kashta mite tanakaa... Om jai
Maat pitaa tum mere, sharan grahu mai kisaki (2) Prabhu
Tum bin aur na dujaa (2) aash karu mai kisaki... Om jai
Tum puran parmaatmaa, tum antaryaami (2) Prabhu
Par-Brahm parameshwar (2) tum sabke swaami ... Om jai
Tum karunake saagar, tum paalan kartaa (2) Prabhu
Mai sevak tum swaami (2) krupaa karo bhartaa... Om jai
Tum ho ek agochar, sabke praan pati (2) Prabhu
Kis vidh milu dayaamay (2) tumko mai kumati ...Om jai
Din bandhu dukh hartaa, tum rakshak mere (2) Prabhu
Apane hast uthaavo (2) sharan padaa tere... Om jai
Vishay vikaar mitaavo, paap haro devaa (2) Prabhu
Shraddhaa bhakti badhaavo (2) santanki seva...Om jai
Om jai jagdish hare, Om jai jagdish hare
Bhakt janoke sankat (2) kshanme dur kare... Om jai
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cNhv¹$ âp\®_p

L$`|®f Np¥f„

Ab kp¦` qv$ep Bk Æh_L$p, kb cpf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2)
l¥ Æs syçlpf¡ lp\p¡d¢, Ap¥f lpf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2)
d¡fp r_òe bk A¡L$ elu, BL$ bpf syçl¢ `p ÅJd¢ (2)
A`®Z L$f v|„$ vy$r_epcfL$p, kb àepf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2)
Å¡ S>Nd¡„ flz„ sp¡ A¥k¡ flz„, Äep¢ S>gd¢ L$dgL$p awg fl¡ (2)
d¡f¡ kb NyZ v$p¡j kdr`®s lp¡, cNhp_ syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1)
		
L$fspf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1)
eqv$ dp_hL$p dyS>¡ S>Þd rdg¡, sp¡ sh QfZp¢L$p `|Åfu b_y„ (2)
Bk `|S>L$ L$u BL$ BL$ fNL$p, lp¡ spf syçlpf¡ lp\p„¡d¢ (2)
S>b S>b k„kpfL$p L¥$v$u b_y„, r_óL$pd cphk¡ L$d® L$fy„ (2)
qaf A„s kded¢ âpZ sSy>„, _ufpL$pf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1)
		
kpL$pf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1)
dyS>d¢ syS>d¢ bk c¡v$ elu, d¦ _f l„y syd _pfpeZ lp¡ (2)
d¦ lz„ k„kpf L¡$ lp\p¢d¢, k„kpf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2)

L$`|®f Np¥f„ L$fyZphspf„ k„kpfkpf„ cyS>N¡ÞÖlpfd —&
kv$phk„ s „ ùv$epfrhÞv¡ $ ch„ chp_u krls„ _dprd —&&
d„Ng„ cNhp_ rhóÏ d„Ng Nê$X$ÝhS> —&
d„Ng„ `y„X$fuL$pnp¡ d„Ngpes_p¡ lqf: —&&
kh® d„Ng dp„Nëe¡ rih¡ khp®\® kpr^L¡$ &
ifÎe¡ Ôe„bL¡$ Np¥qf _pfperZ _dp¡X$õsy s¡ —&&
epr_ L$pr_Q `p`pr_ opspopsL©$spr_Q —&
spr_ khp®rZ _íe[Þs âv$rnZpep `v¡$-`v¡$ —&&
KARPUR GAURAM KARUNAAVTAARAM
SANSAAR SAARAM BHUJAGENDRAHAARAM
SADAA VASANTAM HRIDYAARVINDE
BHAVAM BHAVAANI SAHITAM NAMAAMI
MANGALAM BHAGVAAN VISHNU
MANGALAM GARUD DHWAJAH
MANGALAM PUNDARIKAKSHO
MANGALAAYA TANO HARIHI
SARVA MANGAL MAANGALYE
SHIVE SARVAARTH SAADHIKE
SHARNYE TRYAMBAKE GAURI
NAARAYNI NAMO STUTE

îu fpd õsyrs

îu fpdQ„Ö L©$`pmy cS> d_ lfZ ch ce v$pê$Zd¹
_h L„$S> gp¡Q_ L„$S> dyM L$f L„$S> `v$ L„$ÅfyZd¹ (1)
L„$v$`® ANqZs Ards R>bu _h _ug _ufv$ ky„v$fd¹
`V$`us dp_lz„ sqX$s ê$rQ, iyrQ _p¥rd S>_L$ kysphfd¹(2)

YAANI KAANI CHA PAAPAANI
GNAATAAGNAAT KRITAANICHA
TAANI SARVAANI NASHYANTU
PRADKSHINAAYAM PADE-PADE

rif dyLy$V$ Ly„$X$g rsgL$ Qpê$, Dv$pf A„N rhc|jZd¹
ApÅ_y cy S > if Qp` ^f, k„ N ° p drS>s Mf v| $ jZd¹ ¹ (3)
cS>y v$u_b„^y qv$_¡i v$p_h, v$g_ vy$ô$ r_L„$v$_d¹
fOy_„v$ Ap_„v$ L„$v$ L$p¥ig, Q„v$ v$if\_„v$_d¹ (4)

Ðhd¡ h dpsp Q r`sp Ðhd¡h, Ðhd¡ h b„ ^ y ò kMp Ðhd¡ h —&
Ðhd¡ h rhÛp ÖrhZ„ Ðhd¡ h , Ðhd¡ h kh® d d v¡ $ h v¡ $ h —&&

Brs hv$rs sygkuv$pk i„L$f, i¡j dyr_d_f„S>_d¹
dd ùv$eL„$S> r_hpk L$ê$, L$pdpqv$ Mgv$g N„S>_d¹¹ (5)

L$pe¡_ hpQp d_k¡[ÞÖe¥hp® byvvepÐd_p hp âL©s¡: õhcphps —&&
L$fp¡rd eØÐkL„$g `fõd¥ _pfpeZpe¡rs kd`®eprd

SHREE RAAM STUTI

Ny¹ê$b°®ûp Nyê$®rhóÏ: Nyê$v£$hp¡ dl¡ðf
Nyê$ ipnps¹ `fb°û sõd¥ îu Nyê$h¥ _d:

Shree Raamchandra kripaalu bhaj man
		 Haran bhavbhay daarunam
Nav kanja lochan kanj mukh
		 Kar kanj pad kanjaarunam

TVAMEV MATACHA PITA TVAMEV
TVAMEV BANDUSCHA SAKHA TVAMEV
TVAMEV BIDYA DRAVINAM TVAMEV
TVAMEV SARVAM MAM DEVDEVA
KAAYEN VACHA MANSENDRIYEVA
BUDHDHYATMANAVA PRAKRUTI SWABHAVAT
KAROMI YAT YAD SAKALAM PARASMEI
NARAYANAYETI SAMARPAYAMI
GURURBRAHAMA GURURVISHNUHU
GURURDEVO MAHHESHWAR
GURU SHAKSHAT PARABRAHMA TASMAI
SHREE GURUVAI NAMAH

Kandarp agnit amit chhabi,
		 Nav neel nirad sundaram
Patpit maanahu tadit ruchi,
		 Suchi noumi Janak sutaavaram
Shir mukut kundal tilak chaaru,
		 Udaar anga vibhushanam
Aajaanu bhuj shar chaap dhar,
		 Sangraamjit khar dushnam
Bhaju dinbandhu dinesh daanav
		
Dalan dushta nikandanam
Raghunand aanand kand kaushal,
		 Chand dasharathanandanam

± Ûp¡: ip„rsf„sqfn (Ny„) ip„rs:
`©r\hu ip„rsfp`: ip„rs fp¡j^e: ip„rs —&
h_õ`se: ip„rs rhð¡v¡$hp: ip„rs b°û ip„rs:
kh® (Ny„) ip„rs: ip„qs f¡h ip„rs: kpdp ip„rs f¡r^ —&&
± ip„rs ip„rs ip„rs:

Iti vadati Tulsidaas Shankar,
		 Shesh munimanranjanam
Mama hridaya kanj nivas karu,
		 Kamadi khaldal ganjanam
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îu fZR>p¡ X $ bph_u

Np¡thv$ d¡fu el âp\®_p l¥

Np¡thv$ d¡fu el âp\®_p l¥ c|gy„ _ d¥ _pd L$cu syçlpfp
r_óL$pd lp¡L$f qv$_fps NpJ, Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs
l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..
v¡$lp„s L$pg¡ syd kpd_¡ lp¡, b„ku bÅs¡ d_L$p¡ gycps¡
elu _p\ Np L$fL¡ $ e¡ s_L$p¡ ÐepNy „ , Np¡ t hv$ v$pdp¡ v $f dp^h¡ r s
l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..
dpsp eip¡v$p sydL$p¡ bygph¡, Aphp¡ S>fp dp¡l_ _¡L$ M¡gp¡
Üpf¡ syçlpf¡ c¼s `|L$pf¡, Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs
l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..
àepf¡ S>fp _¡ L $ d_d¢ rhQpfp¡ , L$ep kp\ gpe¡ ¼ep g¡ Qg¡ N „ ¡
qv$gk¡ `yL$pfp¡ elu Nus NpAp¡, Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs
l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..

fZR>p¡X$ sy„ f„Nugp¡ _p\; rhð kL$m_¡ spfp¡ kp\
c|rd L¡$fp¡ lfhp cpf; S>Ndp„ âNV$ép¡ hpf„hpf...1
S>Þd ^ep£ s¢ L$pfpNpf; S>Nsdp„ L$fhp QdÐL$pf
L„$kfpe_¡ \pe¡ ÅZ; s¡\u L$u^y„ sfs âepZ...2
Np¡Ly$mdp„ S>C L$u^p¡ hpk; _„v$ eip¡v$pÆ_u `pk
hZ®_ L$fsp„ _p’h¡ `pf; A¡hu spfu gugp A`pf...3
Np¡hpmp¡_u kp\¡ Åe; Npe Qfphu fpÆ \pe
R>p_p¡ Np¡fk gy„V$u Mpe; `L$X$spdp„ R>V$L$u Åe...4
Np¡`uL$p_p Qp¡ep® rQÑ; kp¥_p D`f kfMu âus
b„ku L¡$fp¡ kyf d^yf; k|Z_pfp \pe¥ QL$Q|f...5
ifv$ `|_d_u Aph¡ fps; kp¥_p l¥e¡ \pe âcps
h°S>hr_sp R>p¡X¡$ Aphpk; v$p¡X$u Aph¡ fdhp fpk...6
spfguep QdL¡$ ApL$pi; Qp„v$guepÞp¡ `|Z® âL$pi
v$p_h L¡$fp¡ Äep„ Äep„ Ópk; `mdp„ S>C_¡ L$u^p¡ _pi...7
`V$L$u dpep£ dpdp¡ L„$k; füp¡ _ S>Ndp„ s¡_p¡ h„i
L$p¥fhp¡_¡ L$u^p s„N; `p„X$hp¡_p¡ fpMu f„N...8
ASy>®__¡ s¢ v$u^p¡ bp¡^; op_pd©s_p¡ hfõep¡ ^p¡^
eyÙ sÆ_¡ L$u^u v$p¡X$; _pd `X$éy„ s¡\u fZR>p¡X$...9
ÜpqfL$pdp„ L$u^p¡ hpk; ^d® ^Å afL¡$ Qp¡`pk
NyS>fps¡ A¡L$ X$pL$p¡f Npd; c¼s \ep¡ bp¡X$pZp¡ _pd...10
`Ð_u S>¡_u N„NpbpC; s¡ `Z c[¼sdp„ f„NpC
lfsp„ afsp Npe¡ Np_; d¡mhhp Qpl¡ cNhp_...11
s¡hpdp„ A¡L$ Apìep¡ k„O; f¡gpep¡ c[¼s_p¡ f„N
epÓpmy ÜpqfL$p Åe; bp¡X$pZp¡ s¡dp„ Å¡X$pe...12
Np¡dsuÆdp„ L$u^y„ õ_p_; cph¡ q_f¿ep îu cNhp_
R> dpk¡ lz„ Aphui ^pd; V¡$L$ A¡hu gu^u r_óL$pd...13
sygku hphu L$ped Åe; âcy_¡ A`} fpÆ \pe
kl_ L$f¡ A¡ L$ô$ Adp`; cg¡ `X¡$ W„$X$u L¡$ sp`...14
h©Ý^ \ep¡ `Z l¥e¡ lpd; ArhQm îv^p ApW$p¡ Åd
kus¡f hj® rhÐep R>¡ A¡d; Ðepf¡ `yfZ \C R>¡ _¡d...15
bp¡X$pZp¡ ÆÐep¡ R>¡ v$ph; âcy_p l¥e¡ âNV$ép¡ cph
lh¡ gphS>¡ NpXy„$ kp\; bp¡ëep¡ rhð kL$m_p¡ _p\...16
MX$MX$su gu^u R>¡ ìl¡g; h©Ù \e¡gp Å¡X$ép b¡g
N„NpbpCA¡ v$u^u rhv$pe; bp¡X$pZp¡ lfMpsp¡ Åe...17
bp¡X$pZp_¡ fpsp¡ fps; dy¼ep¡ ÜpqfL$p_u hpV$
v$i®_ L$fsp„ L$l¡ R>¡ _p\; NpXy„$ lz„ gpìep¡ Ry>„ kp\...18
NyNmuep¡ d_dp„ ìl¡dpe; c¼s âcy_¡ _p gC Åe
dpep® spmp dS>bys Üpf; fps `X$u_¡ hpÁep bpf...19
ìlpgp¡ r_L$mu _pW$p¡ bpf; ìl¡g sfs L$u^u s¥epf
NpXy„$ lp„L¡$ S>Nv$p^pf; L$lp¡ `R>u iy„ gpN¡ hpf...20
Ddf¡W$ `L$X$u gudX$p X$pm; duW$u \C NC s¡ sÐL$pm
ìlpÏ„ hpey husu fps; X$pL$p¡f dp„l¡ \ey„ âcps...21
N„NpbpBA¡ r_f¿ep¡ _p\; Df DdmL¡$ Å¡X$ép lp\
X$pL$p¡f hfÐep¡ Äe ÄeL$pf; ÜpqfL$pdp„ lplpL$pf...22
ÜpqfL$p_p fpÅ_u kp\; NyNmu g¡hp Apìep _p\
cNs kpd¡ g¡hp Åe; dpep£ cpgp¡ d©Ðey \pe...23
cprhL$p¡_p qv$g vy$cpe; bv$gp¡ g¡hp kpdp \pe
N„NpbpBA¡ ^ufS> ^fu; ìlpgdÆA¡ rh`s lfu...24
NyNmu kp¡_y„ g¡hp Åe; ìlpgp¡ hpmuA¡ sp¡gpe
qfTep¡ rhð kL$m_p¡ c|`; d_kyMfpd_y„ gu^y„ ê$`...25
k„s `yr_s_¡ v$u^u lpd; `yfZ L$u^p kOmp L$pd
‘fpdc¼s’ S>¡ L$fi¡ `pW$; _p\ Tpgi¡ s¡_p¡ lp\...26
-v$p¡lfp¡`|rZ®dpA¡ â¡d\u X$pL$p¡f v$i®_¡ Åe.
fpdc¼s s¡ `yr_s b_¡, L$pfS> kOmp„ \pe...!

GOVIND MERI YAH PRARTHANA HAI

Govind meri yah prarthana hai bhulu na mein naam kabhi tumhara
Niskaam hokar dinraat gau, govind damodar madhaveti
Hey krishna, hey yadav hey sakhethi
Dehant kale tum samne ho, bansi bajate manako lubhate
Yahi naath ga karke tanko tyagu, govind damodar madhaveti
Hey krishna, hey yadav hey sakhethi
Mata yashoda tumko bulave, aavo jara mohan nek khelo
Dware tumhare bhakta pukare, govind damodar madhaveti
Hey krishna, hey yadav hey sakhethi
Pyare jara nek manamein vicharo, kya saath laye kya le chalenge
Dilse pukaro yahi geet gao, govind damodar madhaveti
Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

dp_ku k¡hp

edy_pS>mdp„ L¡$kf Op¡mu õ_p_ L$fphy„ ipdmp
lgL¡$ lp\¡ A„Np¡ Qp¡mu gpX$ gX$phy„ ipdmp
edy_pS>mdp„...
A„Np¡ gyR>u Ap`y„ h÷p¡ `umy `uspb„f àepfdp
s¡g kyN„^u _pMu Ap`y„, hp„L$muep syS> hpmdp„
edy_pS>mdp„...
Ly$dLy$d L¡$ê„$ rsgL$ kÅhy„ rÓL$d spfp cpgdp„
Agb¡gu Ap„Mp¡dp„ Ap„Sy> A„S>_ dpfp hpgdp„
edy_pS>mdp„...
lksu ÅJ hps¡$ hps¡¡$ _pQu EWy„$ spgdp„
_S>f _ gpN¡ íepd ky„v$f_¡ V$`L$p„ L$fu v$J Npgdp„
edy_pS>mdp„...
`Ndp„ Tp„Tf ê$dTyd hpN¡, L$fdp„ L„$L$Z hpgdp„
L„$W¡$ dpgp L$p_¡ Ly„$X$g Qp¡f¡ rQÑXy$ Qpgdp„
edy_pS>mdp„...
dp¡f dyLy$V$ dp\¡ `l¡fphy„ dyfgu Ap`„y lp\dp„
L©$óZ L©$`pmy q_fMu ip¡cp hpfu ÅJ hpgdp„
edy_pS>mdp„...
v|$^ L$V$p¡fu cfu_¡ Ap`y„ `uAp¡_¡ dpfp ipdmp
c¼sd„X$m r_fMu ip¡cp fpMp¡, QfZ¡ dpfp ipdmp
edy_pS>mdp„...

- fpdc¼s
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îu l_ydp_ Qpgukp

SHREE HANUMAN
CHALISA

v$p¡lp
îu Nyfy Qf_ kfp¡S> fS>, r_S> d_ dyLy$f ky^pf,
hfZp¦ fOyhf rhdgei, Å¡ v$peL$ ag Qpf,
by q Ùlu_ s_y „ Å_uL¡ , ky r dfp¡ `h_Ly $ dpf,
bg byqÙ rhÛp v¡$lz„, dp¡rl lflz„ L$g¡i rhL$pf.
(Qp¡`pB)
Äe l_ydp_ op_ NyZ kpNf, Äe L$r`i rslzgp¡L$ DÅNf —&
fpdvy$s Asyrgs bg ^pdp, A„S>_u`yÓ `h_ kys _pdp —&&
dlphuf rh¾$d bS>f„ N u, Ly $ drs r_hpf ky d rs L¡ $ k„ N u —&
L„ $ Q_ bf_ bufpS>¡ ky h ¡ i p, L$p__ Ly „ $ X$g Ly „ $ Qus L¡ $ ip —&&
lp\ hÇ> Ap¡ f ÝhÅ rbfpS>¡ , L$p„ ^ ¡ d„ y S > S>_¡ J kpS>¡ —&
i„ L $f ky h _ L¡ $ kfu _„ v $_, s¡ S > âsp` dlp S>Nh„ v $_ —&&
rhÛphp_ NyZu Ars Qpsyf, fpd L$pS> L$fu b¡L$p¡ Apsyf —&
âcy QqfÓ kyr_ b¡L$p¡ frkep, fpdgM_kusp d_ brkep —&&
kyÿdê$` ^fu rkelu qv$Mphp, buL$V$ ê$` ^fu g„L$ S>gphp —&
cudê$` ^fu Akyf k„lpf¡, fpdQ„ÖL¡$ L$pS> k„hpf¡ —&&
gpe kÆh_ gM_ Æepe¢ , îu fOy h uf lfju Df gpe¡ —&
fOy`rs L$uÞlu blzs bX$pB, syd ddrâe cfs kdcpB —&&
kl÷ bv$_ syçlpfp¡ S>i Nph¡, Ak L$rl îu `rs L„$W$ gNph¡ —&
kÞL$pqv$L$ b°ûpqv$ dyr_ip, _pfv$, ipfv$ kl÷ Al]kp —&&
ed Ly$b¡f qv$N`pg S>lp„s¡, L$bu L$p¡ b uv$ L$lu iL¡ $ L$lp„ s¡ — &
syd D`L$pf kyN°uhlu L$uÞlp, fpd rdgpe fpS>`v$ v$uÞlp —&&
syçlpfp¡ d„Ó bucujZ dp_p, g„L¡$ðf ce¡ kbS>N Å_p —&
eyN kl÷ ep¡S>_ `f cp_y, gugp splu d^yf ag Å_y„ —&&
âcy dyqÖL$p d¡gu dyM dp„lu, S>gr^ gp„^u Ne¡ AQfS> _prl —&
vy$N®d L$pS> S>NsL¡$ S>¡ s¡, kyNd A_yN°l syçlpf¡ s¡ s¡ —&&
fpd vy $ Apf¡ sy d fMhpf¡ , lp¡ s _ Apop bu_ `¥ k p f¡ —&
kb ky M gl¥ sy ç lpfu if_p, sy d fnL$ L$plz L $p¡ X$f_p —&&
Ap`_p s¡ S > kçlpfp¡ Ap`¥ , su_p¡ gp¡ L $ lp„ L $ s¡ L$p„ ` ¥ —&
c|s r`ipQ r_L$V$ _rl Aph¡, dlphuf S>b _pd ky_ph¡ —&&

Shree guru
Vararanau
Budhihin
Bal buddhi

DOHA

charan saroj raj, nijmanmukur sudhari
raghuvar bimaljas jo dayak fal char
tanu janike sumiro pavankumar
vidya dehu mohi harehu kalesh vikar
CHOPAI

Jay Hanuman gyaan gun saagar, jay kapish tihun lok ujagar
Ramdut atulit bal dhaama, anjaniputra pavan sut naamaa
Mahavir vikram bajarangi, kumati nivaar sumati ke sangi
Kanchan baran viraj subesha, kanan kundal kunchit kesaa
Haath vajra aur dhvajaa biraje, kandhe muj janeu saaje
Shankar suvan kesari nandan, tej pratap mahaa jag vandan
Vidyavaan guni ati chaatur, ram kaj kari beko aatur
Prabhu charitra suni beko rasiya, ram lakhan sita man basiya
Suksham rup dhari siyahi dikhawa, bikat rup dhari lanka jalawa
Bhim rup dhari asur sanhare, ramchandra ke kaaj sanvare
Lay sajivan lakhan jiyaye, shreeraghubir harshi uar laye
Raghupati kinhi bahut badaai, tum mama priy bharat sam bhai
Sahastra badan tumhro jas gave, asa kahi shri pati kanth lagaave
Sankadik brahmadi munisha, narad sarad sahit ahinshaa
yam kuber digpal jahante, kabi kobid kahi sake kanhaa te
Tum upkar sugrivahi kinhaa, Ram milay raj pad dinha
Tumharo mantra bibhishan mana, lankeshwar bhaye sab jag jaana
Yug sahstra jojan par bhaanu, lilyo tahi madhur fal jaanu
Phrabhu mudrika meli mukh maanhi, jaladhi landhi gaye acharaj naahi
Durgam kaaj jagat ke je te, sugam anugrah tumhare te te
Ram duware tum rakhware, hot na aagna bin paisare
Sab sukh lahe tumhari sarna, tum rakshak kahu ko darna
Apana tej samharo aape, tinow lok hankte kanpe
Bhut pisach nikat nahi aave, mahavir jab nam sunave

_pk¡ fp¡ N lf¡ kb `ufp, S>`s r_f„ s f l_y d „ s bufp—&
k„L$V$k¡ l_ydp_ Ry>X$ph¡, d_ L$d® bQ_ Ýep_ Å¡ gph¡ —&&
kb `f fpd s`õhu fpÅ>, rs_L¡$ L$pS> kL$g syd kpÅ —&
Ap¥f d_p¡f\ Å¡ L$p¡B gph¡, spky Ards Æh_ ag `ph¡ —&&

Nasei rog hare sab pira, japat nirantar hanumant bira
Sankat se hanumant chhudave, man karma bachan dhyan jo lavei
Sab par ram tapasvi raja, tin ke kaj sakal tum saja
Aur manorath jo koi lave, tasu amit jivan fal pavei

Qpfp¡ ey N `fsp` sy ç lpfp, l¡ `frkÙ S>Ns DÆepfp —&
kp^y k„ s L¡ $ sy d fMhpf¡ , Aky f r_L„ $ v$_ fpd vy $ gpf¡ —&&
Aô$ rkqÙ _h r_r^L¡$ v$psp, Akbf v$u_ Å_L$u dpsp —&
fpd fkpe_ sy ç lf¡ `pkp, kv$p flp¡ fOy ` rs L¡ $ v$pkp —&&
syçlpf¡ cS>_ fpdL$p¡ cph¡, S>Þd S>ÞdL¡$ vy$:M rbkfph¡ —&
A„sL$pg fOy`rs `yf ÅB, S>lp„ S>Þd lqf c¼s L$lpB &&
Ap¥ f v¡ $ hsp rQÑ _ ^fB, l_y d „ s k¡ B kh® ky M L$fB —&
k„ L $V$ lf¡ rdV¡ $ kb `ufp, Å¡ ky r df¡ l_y d „ s bghufp —&&
S¥ , S>¥ , S>¥ , l_y d p_ Ny „ k pB, L© $ `p L$fp¡ Ny f y v ¡ $ h L$u _pB —&
Å¡ ¡ isbpf `pW$ L$f¡ L$p¡ B , Ry > V¡ $ b„ v $u dlpky M lp¡ B —&&
Å¡ el `Y¡$ l_ydp_ Qpgukp, lp¡e rkqÙ kpMu Np¥fuip —&
sy g kuv$pk kv$p lqf Q¡ f p, L$uS>¡ _p\ ùv$e d¦ X¡ $ fp —&&
(v$p¡lp)
`h_ s_e k„L$V$ lf_, d„Ng d|frs ê$`,
fpd gM_ kusp krls, ùv$e bklz kyfc|`.

Charo yug partap tumhara, hei parsidha jagat ujiyara
Sadhu sant ke tum rakhavare, asur nikandan ram dulare
Asta sidhi nav nidhi ke data, ashvar din janki mata
Ram rasayan tumhre pasa, sada raho raghupati ke dasa
Tumhre bhajan ramko pavei, janam janam ke dukh bisaravei
Antakal raghubar pur jai, jahan janma hari bhakta kahai
Aur devta chitt na dharai, hanumant sei sarva sukh karai
Sankat katei mitei sab pira, jo sumirei hanumant balbira
Jai, jai, jai, hanuman gosai, krupa karo gurudev ki nai
Jo sat bar path kare koi, chuutei bandi maha sukh hoi
Jo yah padhe hanuman chalisa, hoi sidhi sakhi gaurisa
Tulsidas sada hari chera, kije nath rhadday main dera.

DOHA
Pavan tanay sankat haran, mangal murti rup
Ram lakhan sita sahit, rhaday basahu sur bhup
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îu Np¡thv$ v$pdp¡v$f õsp¡Ó

l¡ _p\ Å¡X$u lp\

l¡ _p\ Å¡X$u lp\
`pe¡ â¡d\u kp¥ dp„NuA¡
ifÏ„ dm¡ kpQy„ sdpfy„ A¡ ùv$e\u dp„NuA¡
S>¡ Æh Apìep¡ Ap` `pk¡ QfZdp„ A`_phÅ¡
`fdpÐdp A¡ ApÐdp_¡ `fd ip„rs Ap`Å¡...(2)
hmu L$d®_p ep¡N¡ L$fu S>¡ Ly$mdp„ A¡ Ahsf¡
Ðep„ `|Z® â¡d¡ Ap¡ âcyÆ Ap`_u c[¼s L$f¡
gn Qp¡ep®ku b„^_p¡_¡ gndp„ gB L$p`Å¡
`fdpÐdp A¡ ApÐdp_¡ `fd ip„rs Ap`Å¡...(2)
kyk„`rÑ kyrhQpf _¡ kÐL$d®_p¡ v$B hpfkp¡
S>_dp¡S>_d kÐk„N\u qL$fspf `pf DspfÅ¡
Ap gp¡L$ _¡ `fgp¡L$dp„ sh â¡d fNfN ìep`Å¡
`fdpÐdp A¡ ApÐdp_¡ `fd ip„rs Ap`Å¡...(2)
dm¡ dp¡n L¡$ kyM õhN®_p Apip Df¡ A¡hu _\u
qv$ep¡ v¡$l vy$g®c dp_hu_p¡ cS>_ L$fhp cph\u
kpQy„ bsphu ê$` îu fZR>p¡X$ ùv$e¡ õ\p`Å¡
`fdpÐdp A¡ ApÐdp_¡ `fd ip„rs Ap`Å¡...(2)

L$fpfrhÞv¡$_
`v$pfrhÞv„$
dyMpfrhÞv¡$
rhr_h¡ieÞsd¹
—&
hV$õe `Óõe `yV¡$ iep_„ bpg„ dyLy$Þv„$ d_kp õdpfrd —&&1—&&
îuL©$óZ Np¡thv$ lf¡ dpff¡! l¡ _p\ _pfpeZ hpkyv¡$h —&
rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡sv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&2—&&
rhL¡$syL$pdprMg
Np¡`L$Þep
dyfpqf`v$pr`®srQÑh©rs:
—&
v$Ýepqv$L$ dp¡lhipv$hp¡Qv¹$ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&3—&&
N©l¡ N©l¡ Np¡`h^|L$v$çbp: kh£ rdrgÐhp kdphpàe ep¡Nd¹ —&
`yÎepr_ _pdr_ `W$[Þs r_Ðe„ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&4—&&
kyM„ iep_p r_ge¡ r_S>¡@r` _pdpr_ rhóZp¡: âhv$[Þv$ dÐep„: —&
s¡ r_ròs„ sÞdesp„ h°S>[Þs Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&5—&&
rS>l¹h¡! kv¥$h„ cS> kyÞv$fprZ _pdpr_ L©$óZõe d_p¡lfprZ —&
kdõs c¼sprs®rh_pi_pr_ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&6—&&
kyMphkp_¡ Bv$d¡h kpf„ vy$Mphkp_¡ Bv$d¡h o¡ed¹ —&
v¡$lphkp_¡ Bv$d¡h Åàe„ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&7—&&

HE NAATH JODEE HAATH

îu L©$óZ fp^phf Np¡Ly$g¡i Np¡`pg Np¡h^®__p\ rhóZp¡ —&
rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡hv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&8—&&

He naath jodee haath paaye premthi sau maangiye
Sharanu male sachu tamaaru e hradaythi maangiye
Je jeev aavyo aap paase charanma apanaavjo
Parmaatmaa e aatmaane param shaanti aapjo...(2)
Vali karmanaa yoge karee je kulamaa e avatare
Tyaan poorna preme o prabhujee aapanee bhakti kare
Laksha choryaasi bandhanone lakshamaa lai kaapajo
Parmaatmaa e aatmaane param shaanti aapjo...(2)
Susampati suvichaar ne satkarmano dai vaarso
Janamo janam satsangathee kirataara paar utaarjo
Aa loka ne paralokmaa tava prem ragaraga vyapjo
Parmaatmaa e aatmaane param shaanti aapajo...(2)
Male moksha ke sukh svarganaa aashaa ure evee nathee
Diyo deha durlabh maanaveeno bhajan karawa bhaavathi
Saachu bataavee rup shree Ranachhod hradaye sthaapjo
Parmaatmaa e aatmaane param shaanti aapajo...(2)

rS>l¹h¡ fko¡ d^yfr`ep Ðh„ kÐe„ rls„ Ðhp `fd„ hv$prd —&
AphZ®e¡\p d^yfpnfprZ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&9—&&
Ðhpd¡h epQ¡ dd v¡$rl rS>l¹h¡ kdpNd¡ v$ÎX$^f¡ L©$spÞs¡ —&
h¼sìed¡h„ d^yf„ kycL$Ðep Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&10—&&
îu_p\ rhððf rhðd|s£ îuv¡$hL$u_Þv$_ v¥$ÐeiÓp¡ —&
rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡sv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&11—&&
Np¡`u`s¡ L„$kqf`p¡ dyLy$Þv$ gÿdu`s¡ L¡$ih hpkv¡$h —&
rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡sv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&12—&&

Shree Govind Damodar Madhveti
Kararvinden padarvindm mukharvinde viniveshayantam,
Vatsaya patrasya pute sayann bain mukund mansa smrami1
Sri Krishn Govind hare murare ! hai nath narayan vasudeva,
Jihave! pibasvamrutmetdev govind damodar madhveti 2
Viketukamakhil gopkanya muraripadariptvhittvruti ha,
Dadhyadik mohavsaadvochd govind damodar madhveti 3
Gruhai gruhai gopavdhukamba sarve militva samvapya yogam,
Puranyani namani padhanti nitya govind damoda madhveti 4
Sukhn sayana nilaye nijadpi namani vishno pravdanti mratia,
Te nishitn tanmayata vrajanti govind damodar madhveti 5

i„cy ifZ¡ `X$u

Jihave! shaidav bhaj sundarani namani krushnshya manoharani,
Samast bhaktartivinashanani govind damodar madhveti 6

i„cy ifZ¡ `X$u dp„Ny OX$uA¡ OX$u L$ô$ L$p`p¡, v$ep L$fu v$i®_ rih Ap`p¡....
sd¡ cL$sp¡_p vy$:M lf_pfp, iyc klz_y„ kv$p L$f_pfp,
dpfu d„v$drs sdpfu A$L$m Nsu, L$ô L$p`p¡... v$ep L$fu...
A„N¡ cód õdip__u Qp¡mu, k„N¡ fpMp¡ c|s-V$p¡mu
cpg¡ rsgL$ ¼ey®, L„„$W¡$ rhj ^ey¯, Ad©s Ap`p¡...v$ep L$fu ...
_¡qs _¡rs Äep„ h¡v$ L$l¡ R>¡, dpfy„ rQÑXy„$ Ðep„ Åhp Qpl¡ R>¡,
kpfp S>Ndp„ R>¡ sy„ hky spfpdp„ lz„, i[¼s Ap`p¡...v$ep L$fu...
lz„ sp¡ A¡L$g `„\ `°hpku, R>sp„ Apsd L¡$d Dv$pku
\p¼ep¡ d\u f¡ d\u, L$pfZ S>X$sy„ _\u, kdS>Z Ap`p¡... v$ep L$fu...
Ap`p¡ ×rô$dp„ s¡S> A_p¡My„, kpfu k©rô$dp„ ríphê$` v¡$My„,
dpfp d_dp„ hkp¡, Aphu l¥e¡ hkp¡, ip„rs õ\p`p¡... v$ep L$fu...
cp¡mp i„L$f chvy$:M L$p`p¡, kpfu k¡hp_y„ iyc am Ap`p¡,
V$pmp¡ dp_ dv$, V$pmp¡ Nh® kv$p c[¼s Ap`p¡...v$ep L$fu...

Sukhavashne idmev sharm dhukhavsane idmev gyeyam,
Dehavasane idmev japyan govind damaoda madhveti 7
Shri Krushna raghavar gokulesh gopal govardahannath vishno,
Jihave! pibasvamrutmetdev govind damodar madhveti 8
Jihave! rashagne madhurpriya tyan satyam hit tva parm vadami,
Aavreyetha madhuraxhrani govind damodar madhveti 9
Tavamev yaye mam dehi jihave samagame danddhar krutante,
Vaktyamev madhur subhkatya govind damodar madhveti 10
Shrinath visveshver vischmurte shridevkinandan daityashtro,
Jihave! pibasvamrutmetdev govind damodar madhveti 11
Gopipte kansripo mukund laxmipate keshav vasudev,
Jihave! pibasvamrutmetdev govind damodar madhveti 12
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Maaraa Ghatamaa Biraajtaa Shree
Naathjee

dpfp OV$dp„ rbfpS>sp îu_p\Æ

Maaraa ghatamaa biraajataa Shree Naathjee,
Shree Yamunaaji Mahaaprabhuji
Maaru manadu chhe Gokul Vanaraavan
Maaraa tananaa aanganheeyamaa tulseenaa van
maaraa praanjeevan....Maaraa

dpfp OV$dp„ rbfpS>sp îu_p\Æ, îu edy_pÆ, îu dlpâcyÆ
dpfy„ d_Xy„$ R>¡ Np¡Ly$m h_fph_
dpfp s__p Ap„NZuepdp„ sygku_p„ h_ dpfp âpZÆh_
...A¡ dpfp
A¡ dpfp Apsd_p Ap„NZ¡ îu dlpL©$óZÆ
dpfu Ap„Mp¡ rhi¡ rNqf^pfu f¡ ^pfu
dpfy„ s_ d_ Ney„ R>¡ S>¡_¡ hpfu f¡ hpfu dpfp íepd dp¡fpqf
...A¡ dpfp
A¡ dpfp âpZ \L$u d_¡ h¥óZh ìlpgp
r_Ðe L$fsp îu_p\Æ_¡ L$pgp f¡ hpgp
d¢ sp¡ hëgc âcyÆ_p L$u^p f¡ v$i®_ dpfy„ dp¡lu gu^y„ d_
				
...A¡ dpfp
A¡ lz„ sp¡ r_Ðe rhÌ$ghf_u k¡hp f¡ L$fy„
lz„ sp¡ ApW¡$ kdp L¡$fu Tp„Mu f¡ L$fy„
d¡„ sp¡ rQsXy„$ îu_p\Æ_¡ QfZ¡ ^ey¯ Æh_ kag Ley¯
...A¡ dpfp
A¡ d¢ sp¡ c[¼s dpfN L¡$fp¡ k„N f¡ kpÝep¡
d_¡ ^p¡m L$us®_ L¡$fp¡ f„N f¡ gpÁep¡
l¡ d¢ sp¡ gpgp_u gpgu L¡$fp¡ _„N f¡ dpÁep¡ lufgp¡ lp\ f¡ gpÁep¡
...A¡ dpfp
A¡ Aphp¡ Æh_dp„ ëlphp¡ afu L$v$u _p dm¡
hpf¡ hpf¡ dp_h v¡$l L$v$u _p dm¡
a¡fp¡ gM f¡ Qp¡fpiu_p¡ dpfp¡ f¡ am¡ d_¡ dp¡l_ dm¡
...A¡ dpfp
l¡ dpfu A„s kde L¡$fu kyZp¡ f¡ AfÆ
l¡ g¡Å¡ ifZp¡dp„ îuÆbphp, v$ep f¡ L$fu
A¡ d_¡ s¡X$p„ f¡ ed L¡¡$fp„ L$v$u_p Aph¡ dpfp¡ _p\ s¡X$ph¡
...A¡ dpfp
dpfy„ d_Xy„$ R>¡ Np¡Ly$m h_fph_
dpfp s__p Ap„NZuepdp„ sygku_p h_ dpfp âpZ Æh_
îu_p\Æ bp¡gp¡ îu edy_pÆ bp¡gp¡ (2)
îu_p\Æ bp¡gp¡ îu edy_pÆ bp¡gp¡ (2)

Maaraa aatamanaa aanganhe Shree mahaa Krushnajee
Maaree aankho vishe giridhaaree re dhaaree,
Maaru tanma, gayu chhe jene waree re,
waree maaraa Shyaam Moraaree ....Maaraa
Maaraa praanha thaki mane Vaishnhavo walaa,
Nitya kartaa Shreenaathajeene kaalaa re walaa,
Me to Vallabh, Prabhujeenaa kidhaa re darshan,
maaru mohee leedhu maan....Maaraa
Hu to nitya vitthalvarnee sewa re karu,
Hu to aathe samaa keree jhaakhee re karu,
Me to chitadu, shreenaathajeene charanhe dharyu,
jeevan saphal karyu....Maaraa
Me to bhakti maaraga kero sanga re saadhyo,
Mane dhol kirtan kero rang re laagyo,
Me to laalaanee, laalee kero nanga re maagyo,
heerlo haath laagyo....Maaraa
E aavo jeevanmaa lhaavo pharee kadee naa male
Vaare vaare maanav deha kadi naa maale
Phero lakhre chorasheeno maaro re phale
mane Mohana male....Maaraa
He maaree anta samay keree sunore arajee
He lejo sharanhomaa shreejeebaavaa, dayaa re karee
E mane tedaa re yama kera kadee naa aave
maaro naath tedavaa....Maaraa
Maaru manadu chhe Gokul Vanaraavan
Maaraa tananaa aanganheeyamaa tulseenaa van
maaraa praanjeevan ....Maaraa
Shreenaathjee bolo shree Yamunaajee bolo (2)
Shreenaathajee bolo shree Yamunaajee bolo (2)

îu fpd

îu fpd

v$if\_p¡ v$fbpf, S>¡_u CÞÖ `Z Apip L$f¡,
`Z cpey hu_p c¢L$pf, d_¡ L$X$hy„ gpN¡ L$pNX$p.
Cðf_p¡ Ap v$fbpf, S>¡_u lf v$¡h Apip L$f¡,
`Z c¼sp¡ hu_p c¢L$pf, d_¡ L$X$hy„ gpN¡ L$pNX$p.
duW$`hpmp„ dp_hu, Ap S>N R>p¡X$u_¡ Åi¡,
L$pNp A¡_p¡ Aakp¡k, O¡f-O¡f \pi¡.
d_ dmhp sX$`¡ OÏ„, R>¡V$p„ Aß_¡ `pZu,
Cðf_¡ Ap^u_ li¡, sp¡ dmiy„ dp¡X$p„ d¡OpZu.

rhcy klºdp„ hk¡gp¡ R>¡, v$epmy v$¡h dp¡V$p¡ R>¡,
L$u^p„ sd¡ kp^_p¡ kpfp„, klº_¡ kyM v$¡_pfp„,
Æhp¡_¡ sd¡ ÆhpX$p¡ R>p¡, Adp¡_¡ sd¡ fdpX$p¡ R>p¡,
dsu kpfu kv$p v$¡ sy„, Asu Apcpf dp_y„ Ry>„.
\sy„ S>¡ L$pep\u, OX$uL$ OX$uL$ hpZu\u DÃQfy„,
L©$su I[ÞÖep¡_u, syS> d_ rhj¡ cph S> cfy„,
õhcph¡ byqÙ\u, iyc Aiyc S>¡ L$p„CL$ L$fy„,
ndp ×ô¡$ Å¡ Å¡, syS> QfZdp„ _p\Æ ^fy„.
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લાભ પાંચમ
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૩૦

૬

મંગળવાર
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બુધવાર
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૧૪

મીનારક, કમુરતા

૮

સોમવાર

૧૫

૭

મંગળવાર

૧૫

હોળાષ્ટક પ્રારંભ

૯

મંગળવાર

૧૬

૮

બુધવાર

૧૬

૧૦

બુધવાર

૧૭

૯

ગુરુવાર

૧૭

૧૧

ગુરુવાર

૧૮

જયા એકાદાશી

૧૦

શુક્રવાર

૧૮

શુક્રવાર

૧૯

શીતળામાતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા અને
પાટોત્સવ

૧૧ શનિવાર

૧૯

આમલકી એકાદશી

૧૨

૧૨

રવિવાર

૨૦

પ્રદોષ

૧૩ શનિવાર

૨૦

વિશ્વકર્મા જયંતી

૧૩ સોમવાર

૨૧

૧૪

રવિવાર

૨૧

૧૪ મંગળવાર

૨૨

૧૫ સોમવાર

૨૨

૧૫

૨૩

કાલાષ્ટમી

પુર્ણીમાં

બુધવાર

મહા વદ - ફેબ્રુઆરી - માર્ચ ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

૧

મંગળવાર

૨

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
વ્રત બીજ
વિનાયક ચતુર્થી

હોળી પૂનમ, હોલીકાદહન

ફાગણ વદ - માર્ચ ૨૦૧૬

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

૨૩

૧

ગુરુવાર

૨૪

બુધવાર

૨૪

૨

શુક્રવાર

૨૫

૩

ગુરુવાર

૨૫

૩

શનિવાર

૨૬

૪

શુક્રવાર

૨૬

૪

રવિવાર

૨૭

સંકષ્ટ ચતુર્થી

૪

શનિવાર

૨૭

૫

સોમવાર

૨૮

રંગ પંચમી

૫

રવિવાર

૨૮

૬

મંગળવાર

૨૯

વૃદ્ધિ તિથી

૬

સોમવાર

૨૯

૬

બુધવાર

૩૦

૭

મંગળવાર

૧

માર્ચ ૨૦૧૬

૭

બુધવાર

૨

જાનકી જન્મ, દુર્ગાષ્ટમી

ગુરુવાર

૩૧

૮

૮

ગુરુવાર

૩

શુક્રવાર

૧

૯
૧૦

શુક્રવાર

૪

વિજયા એકાદશી

૨

૧૧ શનિવાર

૫

પ્રદોષ

૩

પાપ મોચની એકાદશી

૧૨

રવિવાર

૬

૯ શનિવાર
૧૦
રવિવાર
૧૧
૧૨ સોમવાર

૪

વૈષ્ણવ એકાદશી

૧૩ સોમવાર

૭

૧૩ મંગળવાર

૫

૧૪ મંગળવાર

૮

૧૪

બુધવાર

૬

૩૦

૯

૩૦

ગુરુવાર

૭

બુધવાર

સંકષ્ટ ચતુર્થી

મહા શિવરાત્રિ પૂજન મંદિરમાં
દર્શ અમાસ એકમ ક્ષય
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તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

એપ્રિલ ૨૦૧૬

દર્શ અમાસ

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨

ચેત્ર સુદ - એપ્રિલ ૨૦૧૬
તિથિ
૧

વૈશાખ સુદ - મે ૨૦૧૬

વાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
ચેત્રી નવરાત્રિ તથા
૮
શુક્રવાર
રામાયણ પાઠ મંદિરમા

૨/3 શનિવાર

૯

ત્રીજ નો ક્ષય
વિનાયક ચતુર્થી

ઉત્સવ દર્શન

તિથિ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

૧

શનિવાર

૭

૨

રવિવાર

૮

વ્રતનીબીજ, શિવાજી જયંતી

૩

સોમવાર

૯

અખા ત્રીજ

૪

મંગળવાર

૧૦

વિનાયક ચતુર્થી

૫

બુધવાર

૧૧

આદ્ય શંક્રાચાર્ય જયંતી

૬

ગુરુવાર

૧૨

ગંગા સપ્તમી

૭

શુક્રવાર

૧૩

૪

રવિવાર

૧૦

૫

સોમવાર

૧૧

૬

મંગળવાર

૧૨

૭

બુધવાર

૧૩

૮

ગુરુવાર

૧૪

દુર્ગાષ્ટમી

૯

શુક્રવાર

૧૫

શ્રી રામનવમી, નવરાત્રિ સમાંપ્ત,
રામાયણ પાઠ પુર્ણાહુતિ

૮

શનિવાર

૧૪

૧૦ શનિવાર

૧૬

૧૧

રવિવાર

૧૭

કામદા એકાદશી

૯

રવિવાર

૧૫

૧૨ સોમવાર

૧૮

વામન જયંતી

૧૦ સોમવાર

૧૬

૧૩ મંગળવાર

૧૯

૧૧ મંગળવાર

૧૭

મોહિની એકાદશી

૧૪

૨૦

ચૌદસ વૃદ્ધિ તિથી

૧૨

બુધવાર

૧૮

પરશુરામ દ્વાદશી

૨૧

વ્રતની પૂનમ / હનુમાનજયંતી
ઉપવાસ

૧૩

ગુરુવાર

૧૯

નરસીંહ જયંતી , પ્રદોષ

૧૪

શુક્રવાર

૨૦

૧૫ શનિવાર

૨૧

૧૪
૧૫

બુધવાર
ગુરુવાર
શુક્રવાર

૨૨

હનુમાન જયંતી ઉત્સવ

વાર

૧

શનિવાર

૨૩

૨

રવિવાર

૨૪

૩

સોમવાર

૨૫

૪

મંગળવાર

૨૬

૫

બુધવાર

૨૭

૬

ગુરુવાર

૨૮

શુક્રવાર

૨૯

૮

શનિવાર

૩૦

કાલસ્ટમી

૯

રવિવાર

૧ મે

ગુજરાત દિન

તિથિ વાર તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
૧ રવિવાર ૨૨ નારદજયંતી
૨ સોમવાર ૨૩

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

સંકષ્ટ ચતુર્થી

૧૦ સોમવાર

૨

૧૧ મંગળવાર

૩

વરુથીની એકાદશી

૧૨

બુધવાર

૪

પ્રદોષ

૧૩

ગુરુવાર

૫

ભોમ પ્રદુષ, શિવરાત્રિ

૩૦

શુક્રવાર

૬

દર્શ અમાસ

વ્રતનીપૂનમ, બુદ્ધ જયંતી કુ ર્મ જયંતી

વૈશાખ વદ - મે - જુન ૨૦૧૬

ચેત્ર વદ - એપ્રિલ-મે ૨૦૧૬
તિથિ

મંદિરનો ૧૯ મો પાટોત્સવ
દુર્ગાષ્ટમી, સીતા નવમી

૨

મંગળવાર

૨૪

૩

બુધવાર

૨૫

૪

ગુરુવાર

૨૬

૫

શુક્રવાર

૨૭

૬

૨૮

૮

શનિવાર
રવિવાર

૯

સોમવાર

૩૦

૧૦ મંગળવાર

૩૧

૧૧
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વિનાયક ચતુર્થી

૨૯

૧૨

બુધવાર ૧ જૂ ન અપરા એકાદશી
૨
પ્રદોષ
ગુરુવાર

૧૩

શુક્રવાર

૩

શિવરાત્રિ

૧૪ શનિવાર
૩૦/૧ રવિવાર

૪

દર્શ અમાસ, શનિ જયંતી

૫

અમાસ

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨

જેઠ સુદ - જુન ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

૨

સોમવાર

૩

ઉત્સવ દર્શન

અષાઢ સુદ - જુલાઈ ૨૦૧૬

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

૬

૧

મંગળવાર

૫

વ્રતની બીજ

મંગળવાર

૭

૨

બુધવાર

૬

અષાઢી બીજ, રથ યાત્રા

૪

બુધવાર

૮

૩

ગુરુવાર

૭

૫

ગુરુવાર

૯

૪

શુક્રવાર

૮

૬

શુક્રવાર

૧૦

૫

શનિવાર

૯

૭

શનિવાર

૧૧

૬

રવિવાર

૧૦

૮

રવિવાર

૧૨

૭

સોમવાર

૧૧

૯

સોમવાર

૧૩

૮

મંગળવાર

૧૨

૧૦ મંગળવાર

૧૪

૯

બુધવાર

૧૩

૧૦

બુધવાર

૧૫

૧૦

ગુરુવાર

૧૪

૧૧

ગુરુવાર

૧૬

નિર્જળા એકાદશી

૧૧

શુક્રવાર

૧૫

દેવપોઢી એકાદશી,
મોળાકત વ્રત પ્રારંભ

૧૨

શુક્રવાર

૧૭

પ્રદોષ

૧૨ શનિવાર

૧૬

પ્રદોષ

૧૩ શનિવાર

૧૮

૧૩

રવિવાર

૧૭

જયા પાર્વતી વ્રત આરંભ

૧૪

રવિવાર

૧૯

વ્રતનીપૂનમ, વટ સાવિત્રીપૂનમ

૧૪ સોમવાર

૧૮

૧૫ સોમવાર

૨૦

પૂર્ણિમા

૧૫ મંગળવાર

૧૯

વિનાયક ચતુર્થી

દુર્ગાષ્ટમી

દશમી વૃદ્ધી તિથી

જેઠ વદ - જુન-જુલાઈ ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

વિનાયક ચતુર્થી

દુર્ગાષ્ટમી

ગુરુ પૂર્ણિમા, મોળાકત જાગરણ

અષાઢ વદ - જુલાઈ - ઓગસ્ટ ૨૦૧૬

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

૧

મંગળવાર ૨૧જૂ ન

૧

બુધવાર

૨૦

મોળાકત પારણા

૨

બુધવાર

૨૨

૨

ગુરુવાર

૨૧

જયા પાર્વતી જાગરણ

૩

ગુરુવાર

૨૩

૩

શુક્રવાર

૨૨

૪

શુક્રવાર

૨૪

૪

શનિવાર

૨૩

સંકષ્ટ ચતુર્થી

૫

શનિવાર

૨૫

૫

રવિવાર

૨૪

રાંદલ માતાજી ના સમૂહ ૧૦૮ લોટા
લુહાણા નાગ પંચમ

૬

રવિવાર

૨૬

૬

સોમવાર

૨૫

૭

સોમવાર

૨૭

૭

મંગળવાર

૨૬

૮

મંગળવાર

૨૮

૮

બુધવાર

૨૭

૯

બુધવાર

૨૯

૯

ગુરુવાર

૨૮

૧૦

ગુરુવાર

૩૦

યોગીની એકાદશી

૧૦

શુક્રવાર

૨૯

૧૨

શુક્રવાર

૧

જુ લાઈ ૨૦૧૬

૩૦

કામિકા એકાદશી

૧૩ શનિવાર

૨

શનિપ્રદોષ, શિવરાત્રિ

૩૧

પ્રદોષ ત્રયોદશી ક્ષય

૧૪

રવિવાર

૩

૧૧ શનિવાર
૧૨
રવિવાર
૧૩
૧૪ સોમવાર

૧

ઓગસ્ટ ૨૦૧૬

૩૦ સોમવાર

૪

૩૦ મંગળવાર

૨

દિવસો દીપપૂજા, દર્શ અમાસ

સંકટ ચતુર્થી

સોમવતી અમાસ
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શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨

શ્રાવણ સુદ - ઓગસ્ટ ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

૧

બુધવાર

૩

૨

ગુરુવાર

૪

૩

શુક્રવાર

૫

૪

શનિવાર

૬

વિનાયક ચતુર્થી

૫

રવિવાર

૭

નાગ પંચમી

૬

સોમવાર

૮

રાંધણ છઠ, છઠ વૃદ્ધી તિથી
શિવ પૂજા મંદિરમાં

૬

મંગળવાર

૯

શીતળા સાતમ, મંગળા ગોંરી વ્રત

૭

બુધવાર

૧૦

૮

ગુરુવાર

૧૧

૯

શુક્રવાર

૧૨

૧૦ શનિવાર

૧૩

રવિવાર

૧૪

૧૨ સોમવાર

૧૫

૧૩ મંગળવાર

૧૬

૧૪

બુધવાર

૧૫

ગુરુવાર

૧૧

ઉત્સવ દર્શન

ભાદરવા સુદ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

શિવ પૂજા પ્રારંભ

૧

શુક્રવાર

૨

બીજ નું વ્રત

૨

શનિવાર

૩

૩

રવિવાર

૪

૪

સોમવાર

૫

ગણેશ ચતુર્થી

૫

મંગળવાર

૬

ઋષી પંચમી

૬

બુધવાર

૭

૭

ગુરુવાર

૮

૮

શુક્રવાર

૯

૯

શનિવાર

૧૦

૯

રવિવાર

૧૧

પુત્રદા એકાદશી

૧૦ સોમવાર

૧૨

પવિત્રા બારસ
શિવ પૂજા મંદિરમાં

૧૧ મંગળવાર

૧૩

૧૨

બુધવાર

૧૪

૧૭

વ્રતની પૂનમ શ્રાવણી

૧૪

ગુરુવાર

૧૫

૧૮

બળેવ/ રક્ષા બંધન, નાળીયેરી પૂનમ

૧૫

શુક્રવાર

૧૬

નોળી નોમ

શ્રાવણ વદ - ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

૧

શુક્રવાર

૧૯

૨

શનિવાર

૨૦

૩

રવિવાર

૨૧

બોળચોથ, સંકટ ચતુર્થી

૫

સોમવાર

૨૨

નાગપંચમી

૬

મંગળવાર

૨૩

રાંધણ છઠ

૭

બુધવાર

૨૪

૮

ગુરુવાર

૨૫

૯

શુક્રવાર

૨૬

૧૦ શનિવાર

૨૭

૧૧

રવિવાર

૨૮

૧૨ સોમવાર

૨૯

૧૩ મંગળવાર

૩૦

૧૪

બુધવાર

૩૧

૩૦

ગુરુવાર

૧

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
કેવડાત્રીજ, વરાહજયંતી

રાધાસ્ટમી - ધરો અમાસ

એકાદશી, વામન જયંતી

પૂનમનું શ્રાદ્ધ

ભાદરવા વદ - સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર ૨૦૧૬
તિથિ વાર તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
૧ શનિવાર ૧૭ એકમનું શ્રાદ્ધ
૨ રવિવાર ૧૮ બીજનું શ્રાદ્ધ

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

જન્માષ્ટમી

૩

સોમવાર

૧૯

ત્રીજનુ શ્રાદ્ધ

૪

મંગળવાર

૨૦

ચોથનું શ્રાદ્ધ

૫

બુધવાર

૨૧

પાંચમનુ શ્રાદ્ધ

૬

ગુરુવાર

૨૨

છ�નુ શ્રાદ્ધ

૮

શુક્રવાર

૨૩

સાતમનું શ્રાદ્ધ, અઠમનું શ્રાદ્ધ

શનિવાર
૧૦ રવિવાર

૨૪

નોમનું શ્રાદ્ધ

૨૫

દશમનુ શ્રાદ્ધ

૧૧ સોમવાર

૨૬

એકાદશનુ શ્રાદ્ધ

૧૨ મંગળવાર
૧૩ બુધવાર

૨૭

શ્રાદ્ધ

૨૮

શ્રાદ્ધ

૧૪

ગુરુવાર

૨૯

ચૌદશનું શ્રાદ્ધ

૩૦

શુક્રવાર

૩૦

સર્વ પિતૃ શ્રાદ્ધ
પૂજન મંદિરમાં

૯

સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
126

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૨

આસો સુદ - ઓક્ટોબર ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

કારતક સુદ - ઓક્ટોબર - નવેમ્બર ૨૦૧૬

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

૧

સોમવાર

૩૧

૨

મંગળવાર

૧

૩

બુધવાર

૨

૪

ગુરુવાર

૩

૪

૬

શુક્રવાર

૪

વિનાયક ચતુર્થી

૫

૭

શનિવાર

૫

લાભ પાંચમ

૬

રવિવાર

૬

૭

સોમવાર

૭

૮

મંગળવાર

૮

૯

બુધવાર

૯

૧૦

ગુરુવાર

૧૦

૧૧

શુક્રવાર

૧૧

૧૩ શનિવાર

૧૨

શરદ પૂનમ

૧૪

રવિવાર

૧૩

પૂનમ

૧૫ સોમવાર

૧૪

૧

શનિવાર

૧

૧

રવિવાર

૨

૨

સોમવાર

૩

૩

મંગળવાર

૪

૪

બુધવાર

૫

૫

ગુરુવાર

૬

શુક્રવાર

૭

શનિવાર

૮

૮

રવિવાર

૯

૯

સોમવાર

૧૦

૧૦ મંગળવાર

૧૧

વિજયા દશમી

૧૧

બુધવાર

૧૨

પાંશકુ શી એકાદશી

૧૨

ગુરુવાર

૧૩

૧૩

શુક્રવાર

૧૪

૧૪ શનિવાર

૧૫

રવિવાર

૧૬

૧૫

નવરાત્રિ પ્રારંભ

વિનાયક ચતુર્થી

દુર્ગાષ્ટમી હવન મંદિરમાં

આસો વદ - ઓક્ટોબર ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

૨

સોમવાર

૧૭

૩

મંગળવાર

૧૮

૪

બુધવાર

૧૯

૫

ગુરુવાર

૬

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
ન ૂતનવર્ષ ૨૦૭૩ અન્નકૂટ મંદિરમાં

ભાઈબીજ, નવેમ્બર ૨૦૧૬

જલારામ જયંતી

દે વઉઠી એકાદશી
ત ુલસી વિવાહ મંદિરમાં

દેવદિવાળી પૂનમ

કારતક વદ - ઓક્ટોબર - નવેમ્બર ૨૦૧૬

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

૧

મંગળવાર

૧૫

કડવા ચૌથ

૨

બુધવાર

૧૬

સંકષ્ટ ચતુર્થી

૩

ગુરુવાર

૧૭

૨૦

૫

શુક્રવાર

૧૮

શુક્રવાર

૨૧

૬

શનિવાર

૧૯

૭

શનિવાર

૨૨

૭

રવિવાર

૨૦

૮

રવિવાર

૨૩

૮

સોમવાર

૨૧

૯

સોમવાર

૨૪

૯

મંગળવાર

૨૨

૧૦ મંગળવાર

૨૫

૧૦

બુધવાર

૨૩

૧૧

બુધવાર

૨૬

રમા એકાદશી

૧૧

ગુરુવાર

૨૪

૧૨

ગુરુવાર

૨૭

વાધ બારશ

૧૧

શુક્રવાર

૨૫

૧૩

શુક્રવાર

૨૮

ધન તેરાશ, ધન લક્ષ્મી પૂજા મંદિરમાં

૧૨ શનિવાર

૨૬

૧૪ શનિવાર

૨૯

કાળી ચૌદશ

૧૩

રવિવાર

૨૭

૩૦

૩૦

દિવાળી
ચોપડા પ ૂજન મંદિરમાં

૧૪ સોમવાર

૨૮

૩૦ મંગળવાર

૨૯

રવિવાર

ઉત્સવ દર્શન
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તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

સંકષ્ટ ચતુર્થી

ઉત્પતિ એકાદશી

અમાસ

List of Festivals 2015-2016
New Year Vikram Samvant 2072

Thur

12-11-2015

Annakut Darshan

Mon

08-08-2016

Raandhan Chhath

Fri

13-11-2015

Bhai Bij

Tue

09-08-2016

Shitla Saatam

Mon

16-11-2015

Laabh Paacham

Fri

12-08-2016

Noli Naum

Wed

18-11-2015

Jalaram Jayanti

Thur

18-08-2015

Raksha Bandhan

Sun

22-11-2015

Tulsi Vivah

Sun

21-08-2016

Bor Chauth

Wed

25-11-2015

Dev Diwali

Mon

22-08-2016

Nag Paacham

Mon

21-12-2015

Gita Jayanti

Thur

24-12-2015

Vratni Poonam

Wed

24-08-2016

Shravan Vad Shitla
Saatam

Fri

01-01-2016

New Year’s Day (2016)

Fri

15-01-2016

Makar Sankranti

Thur

25-08-2016

Janmashtmi
Shree Krishna Birthday

Tue

26-01-2016

India Republic Day

Thur

01-09-2016

Shravan Maas Ends

Fri

12-02-2016

Vasant Panchmi

Sun

04-09-2016

Kevada Trij

Fri

19-02-2016

Shitla Mataji Murti
Pratistha & Patotsav

Mon

05-09-2016

Ganesh Chaturthi

Tue

06-09-2016

Rishi Panchmi

Sat

20-02-2016

Vishvakarma Jayanti

Fri

09-09-2016

Radha Ashtami

Mon

07-03-2016

Maha Shivratri

Sat

17-09-2016

Shradh Begins

30-09-2016

Shradh Ends

Tue

15-03-2016

Holashtak Begins

Fri

Wed

23-03-2016

Holi Purnima
(Holi in Spinney Hill Park)

Sat

01-10-2016

Navratri Begins

Sun

09-10-2016

Shree Durga Ashtami

Fri

08-04-2016

Chaitri Navratri Starts

Tue

11-10-2016

Vijya Dashmi (Dashera)

Fri

15-04-2016

Shree Ram Navami

Sat

15-10-2016

Sharad Purnima

Thur

21-04-2016

Hanuman Jayanti Poonam

Tue

18-10-2016

Karwa Chauth

Sat

14-05-2016

Mandir Patotsav (19th)

Thur

27-10-2016

Vaagh Baras

Sat

04-06-2016

Shaneshwar Jayanti

Fri

28-10-2016

Dhan Teras

Mon

09-05-2016

Akha Trij

Sat

29-10-2016

Kali Chaudash

Sun

15-06-2016

Vat Savitri Vrat

Fri

15-07-2016

Morakat Vrat Begins

Sun

30-10-2016

Diwali - Chopda Pujan in
the Temple

Sun

17-07-2016

Jaya Parvati Vrat Begins

31-10-2016

Tue

19-07-2016

Morakat Jagaran &
Guru Purnima

Mon

New Year V. Samvant 2073
Annakut Darshan

Tue

01-11-2016

Bhai Bij

Thur

21-07-2016

Jayaparvati Jagaran

Sat

05-11-2016

Laabh Paacham

Sun

24-07-206

Randal Mataji na 108
Samuh Lota in Mandir

Mon

07-11-2016

Jalaram Jayanti

Fri

11-11-2016

Tulsi Vivah

Sun

24-07-2016

Lohana Nag Paacham

Tue

02-08-2016

Divaso - Deep Puja

Wed

03-08-2016

Shravan Maas Begins

Sun

07-08-2016

Nag Paacham



Main Festival of the year to be celebrated at the Mandir

The Indian calendar is based on mathematical
calculations based on the movement of the sun,

 the moon and various planets. Clearly this tells us
auspicious days, months and the time of the day.
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