




શ્રી કૃષ્ણ શ્રી રામ

યદા યદા હરી ધમ્મસય ગ્ાનિર્મવનિ રારિ, અભયયુત્ાિમધમ્મસય િદાતમાિં સૃજામ્હ્યમ.

પરરત્ા્ણાય સાધયુિાં નવિાશાય ચ દયુષકૃિામ ધમ્મસંસ્ાપિા્ા્મય સંરવામરી યયુગે યયુગે. 

ધમ્મ કરિાં સિકમ્મ ચરિયાિયું છ.ે કેમકે ધમ્મ કરરી ઈશ્વર પાસે માંગવયું પડ,ે જયારે સિકમ્મ કરો એટ્ે ઈશ્વરિે 
આપવયું જ પડ.ે જિરહિ માટ ેકરે્ા સિકમ્મિયું ફળ અચયુક મળેજ છ.ે એટ્ે સિકમ્મ કરિાં દયુ:ખ આવે િો 

માફરી માંગવાિે બદ્ે સદ્દબયુન્ધ અિે સહિશન્િ માંગવરી, જ ેિમિે કદરી િબળા િ પડવા દે અિે હમેશાં મયુઠ્રી 
ઉચચેરા રાખે. 

િવા વર્મમાં સયુખિો સરવાળો ્ાય, દયુ:ખિરી બાદબાકરી ્ાય અિે સેવાિો ગયુ્ણાકાર 
્ાય િેવયું મરીઠપ વાળયું જીવિ જીવરી આપ્ણે િો મોજમાં રહરીએ 

પરંિયુ બરીજાિે પ્ણ મોજમાં રાખરીએ એવરી શયુરેચછાઓ સા્ે  
              સવવેિે િવા વર્મિા િૂિિવરા્મનરિંદિ.

ર્િો, સેવકો, કારોબારરી સનમનિિા સભયો, 
પ્રમયુખશ્રી િેમજ ટ્રસટરી મંડળિા સવવેિે જય માિાજી 

સા્ે જય શ્રી રામ.
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ભારતીય સંસ ક્ૃ તતની ગરરમા ગીરનારના ગૌરવસમી 
ઝળહળી ઉઠે તેવી જ રીતે ઇંગ્ેન્ડની પાશ્ાતય 
સંસ ક્ૃ તતમાં શ્ી રહંદુ મંરદર અને ્ોમયુનીટી સેનટર એ્ 
નવોદીત સૂય્યના તેજ સમાન તસથિર સતત અતવરત છ.ે 

શ્રી રહંદયુ મંરદર િાં આંગ્ણે નવક્રમ સંવિ ૨૦૭૧ િા 
િૂિિવર્મિા િૂિિ સવારે દશ્મિા્થીઓ ્રી ઉરરાવા ્ાગયયું. 
આજ ે ્રી્યુડા પાિ િા િોર્ણ, રંગબેરંગરી રંગોળરી અિે 
વિસપનિઓ ્વારા શ્રી ઠાકોરજીિા મંરદર િે રદવયિા 
અપાઈ. બ્ાહ્મ્ણો ્વારા ્િો વેદઘોશ સંરળાયો, અિે 
સવારિરી મંગળા આરિરી, સવારે ૯ ક્ાકે ર્િો દ્ારા 
રજિ િરી રમઝટ સા્ે ૧૦ ક્ાકે શૃંગાર આરિરી િા 
દશ્મિ ્યા, મ્યાનહે રોગ પરીરસાયો. હવે્રી રોજિા રોગ 
સમયિા યજમાિો પ્ણ પંચોપચાર પૂજા અિે નિતય રોગ 
ધરાવવાિો ્ાર ્ેિા હોય છ.ે જિેા િામો અિે િારરીખ 
િોધાવવાિયું કાય્મ ચા્યુ જ છ.ે 

આમ ર્િો િરી સંગા્ે મ્યાહ્નિયું કાય્મ સંપન્ન કરરી 
અનનકયુટિરી િૈયારરી શરુ ્ઈ. અન્ન- અિાજ, કૂટ- પવ્મિ 
આમ અિાજ િા રવય પવ્મિ િા રૂપમાં અન્નકૂટ પરીરસાયો 
અિે શ્રી ગોવધ્મિ િા્ િરી આરિરી પૂજા ્ઇ. જિેા મયુખય 
રાગયશાળરી યજમાિ મહેશરાઈ દવે અિે પરરવારે યશ 
પ્રાપ્ કયયો. જિેા LIVE દશ્મિ મોટરેાગે વેબસાઈટ પર 
આખરી દયુનિયા કરરી શકે છ.ે

તુલસી વિિાહ
દેવપ્રબોધરીિરી એકાદશરી િયુ્સરી નવવાહ િો પ્રસંગ આપ્ણા 
િવનિનમ્મિ હો્માં ઉજવાયો. આ પ્રસંગે શ્િરી મંરદર 
શા્રીગ્ામ રગવાિિરી જાિ ્ઇ સહરાગરી ્યા. શબરરી 
મંડળે મામેરંુ કયયુું અિે અલપાહાર ્ઈ નવદાઈ ્રીધરી.

વિિરાત્ી
નશવ ર્િોએ સવાર્રીજ આિંદ અિે રાવ ્રી રોળાિા્ 
િે દૂધ ધરવરી નશવરાત્રી ઉજવરી અિે આજ પ્રરક્રયા સાંજ ે
૯-૧૦ વાગયા સયુધરી ચા્યુ રહરી દરનમયાિ બ્હ્મ્ણોએ 
રુદ્રમંત્ો િા પાઠ કયા્મ. આબાજયુ  અનવરિ રાંગ નવિર્ણ 
પ્ણ ચા્યુ રહ્યયું. અિે રાનવક ર્િો દ્ારા મંરદર માં દાિ 
પ્ણ ્યા સાંજ ેમોટરી સંખયા માં સમૂહ નશવ આરાધિ અિે 
અનરરેક ્યો.

હોળી
રારિ માં િો ફાગ્ણ માસ પ્રારંર િા એંધા્ણ કેસયુડા િા 
કેસરરી ફૂ્ો કરિા હોય છ.ે જયારે અહીં માત્ હોળરી પ્રગટ ે
અિે િે જ સમયે ્ોડો ગયુ્ા્ ઉડાવરી ધયુળેટરી ઉજવાઈ છ.ે 
જમેાં મોટરી સંખયામાં ર્િો રેગા ્િા હોય છ,ે એ જ 
પ્રસંગ સપરીિરીહરી્ પાક્મ માં ઉજવાયો. મંરદરિા કરોબારરી 
સરક્રય સભય અિે મંરદરિા નિતય દશ્મિા્થી શ્રીમિરી 
રાંરરીબેિ િ્ા પો્રીસ ઓરફસરોએ પ્ણ પૂજા માં રાગ 
્રીધો. હોળરી િા બે ત્્ણ રદવસ ્રી જ પાંચ ્રી છ હજાર 
ધા્ણરી િા પેકેટ બિાવવા, ધા્ણરી ફોડવરી, ફાયર નબ્ગેડ, 
પો્રીસ ડરીપાટ્મમેનટ, કાઉનસરી્ પરમરીશિ જવેા ઘ્ણા કાયયો 
્યા. ઘ્ણરી મોટરી સંખયા માં આવિા ર્િો િે  ખાસ નવિંિરી 
િમારરી રેટ તયાં મયુકે્ા ડોિેશિ બોક્ષ માં મયુકશો, હોળરી માં 
પધરાવવા ્રી હોળરી માિા પ્રસન્ન ્શે એવયું િ્રી, પરંિયુ  
પૈસા િો દયુરુપયોગ ્ાય છ.ે મંરદર િમારરી સયુનવધા જાળવવા 
ઘ્ણો ખચ્મ કરે છ ેિો િમારા દાિ િો સદયુપયોગ ્ાય, સા્ે 
આ કાયયો પાર પાડવા સવયંસેવકોિરી પ્ણ જરૂર પડ ેછ ેમાટ ે
યયુવાિ રાઈ બહેિો િે આગળ આવવા નવિંિરી છ.ે

મંવિરના આંગણેથી
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ચૈત્ માસ
ગયુડરીપડવો એટ્ે ચૈત્ માસ િો આરંર. સવારિરી ૧૦ 
વાગયાિરી િરી આરિરી બાદ રામ પરરવાર િરી સ્ાપિા ્ઇ 
સા્ે રામાય્ણ િા પાઠ િો પ્રારંર ્યો મોટરી સંખયા માં 
ર્િો સા્ે મંરદર િા અચ્મકો એ રાગ ્રીધો શયુશરી્ાબેિ 
સા્ે ચંચ્માસરી અગ્ેસર બનયા અિે સવાર સાંજ 
મળરી રામાય્ણિા પાઠિરી પૂ્ણા્મહયુિરી રામ િવમરી એ ્ઇ 
જમેાં શ્રી રદ્રીપરાઈ જોશરી એ છલે્રી ચોપાઈ પૂરરી કરરી 
રામરગવાિિે પાઠ અપ્મ્ણ ્યો. રામ િવમરી િો પ્રસંગ શ્રી 
મહેશરાઈ નત્વેદરી અંિે િેમિા પરરવાર સા્ે મ્યાહ્ન કા્ે 
ઉજવાયો. 

સા્ે આજ માસમાં હિયુમાિ જયંિરી િો પ્રસંગ ઉજવાયો,  
બપોરે ૧૨ ક્ાકે આરિરી ્ઈ અિે સાંજ ેમધયુરાઈ સોિરી 
અિે રામ ર્િો એ હિયુમાિજી અનરરેક અિે હવિ નવગેરે 
કયા્મ અિે રાિે નવદાઈ ્રીધરી. 

જઠે મરહિામાં વડસાનવત્રી પૂિમ િો વ્રિોતસવ ઉજવાયો. 
ઘ્ણરી બધરી બહેિોએ સા્ે પૂજા કરરી, અખંડ-સૌરાગય 
પ્રાપ્ કરવા વડિરી પૂજા બાદ પ્રદનક્ષ્ણા ્ઈ.

અનધક માસમાં સવાર ્ રી જ રગવાિ િરી સ્ાપિ પૂજા ્ ઇ 
સરસ િયિ રમ્ય રદ્ર મંડળ િરી સ્ાપિા કરવામાં આવરી 
ઘ્ણા ર્િોએ રાગ ્ રીધો રગવાિ સતયિારાય્ણ િરી ક્ા 
પ્ણ અનધક માસ નિનમિે ્ઇ શ્રી જયેશરાઈ રટ્ટ અિે 
રકર્ણરાઈ એ રાવગરીિ દ્ારા પયુજા કરાવરી ક્ા ્ઇ જિેા 
મયુખય યજમાિ શ્રી પ્રફયુ્ પંડ્ા અિે એમિા પરરવારે રાગ 
્રીધો. અમાસ િે રદવસે હવિ મંરદર િા અચ્મક શ્રી રકર્ણરાઈ 
એ કરાવયો, અિે સવારે સકેગ્ેસ સાગર યાત્ા ્ઈ.

શ્ાિણ માસ
શ્ાવ્ણ માસ દરનમયાિ દર સોમવારે નશવ આરાધિા 
કરવામાં આવરી મંરદર સવારે ૬.૩૦ વાગયે ખો્વામાં આવયયું, 
અિે સાંજ ે નશવ અનરરેક ્યો. સા્ે ઇંગ્ેનડિરી ધરિરી 
પર કદાચ પ્ર્મ વાર સંપૂ્ણ્મ માસ પ્થીવેશ્વર રગવાિ િયું 
પૂજિ ્યયું. રાદરવા માસ માં પાન્્મવ ગ્ણેશ િો ઉતસવ  
ઉજવાયો. અિે નવસજ ્મિ માટ ેકોચ ટ્રરીપ િયું આયોજિ ્યયું.

રાદરવા માંસ િરી નપિૃ ક્ા શ્રી છગિરાઈ જોશરી દ્ારા 
્ઈ, જમેાં ર્િો એ નપિૃ શાંનિ માટ ેક્ા શ્વ્ણ, નપિૃ 
િપ્મ્ણ, હવિ, દાિ ઈતયાદરી ્યા. સપ્ાહ માં ઉજવાિા 
પ્રસંગોમાં રાગ ્રીધો હિો, રોજ પ્રશાદરી ્ઈ, અમાસ િા 
રદવસે હવિ કરરી પયુ્ણા્મહયુિરી ્ઇ.

નિરાત્ી
રાજકોટ ્રી પધારે્ શ્રીકાંિ રાઈ િાયર અિે ક્ાકારો 
દ્ારા િવરાત્રીિા િવ રદવસ ગરબાિો કાય્મક્રમ ્યો. રોજ 
ર્િોિરી રરીડ મંરદરમાં વધિરી ગઈ, મંરદરિયું આંગણં જા્ણે 
રારિમાં યોજાિા મેળા જવેયું દેખાવા ્ાગયયું. ખા્ણરી પરી્ણરીિા 
સટો્, આવિાર ર્િોિરી સયુરક્ષા, સ્ામિરીિરી વયવસ્ા 
િ્ા પો્રીસ વયવસ્ા કરવામાં આવરી અિે અષ્ટમરીિા 
હવિિરી િૈયારરી ્ઈ જમેાં 

ર્િોએ મોટરી સંખયા માં રાગ ્ રીધો. 'ક્ોૈ ચંડરી નવિાયકોૈ' 
િા નસદ્ધાંિ ્રી તયોવહાર આિંદ ્રી ઉજવાયો.

સંતો ના આગમન
ઉિાળા ્ રી જ સિંો િા આગમિ ્ રી મંરદર પાવિ ્ યયુ.ં સયુરિ 
્રી પધારે્ રરિરાઈ રજનિક, નક્ષપ્રાિનદ બાપયુ, સિં 
ચરીનમયાિંદ બાપયુ, ધમા્મતમાિદં મહારાજ, રદ્રીપરાઈ જોશરી, 
રમ્ણરીકરાઈ દવ,ે સજંય કૃષ્ણ ઠાકયુર, કિયુરાઈ રાજગયુરુ, 
આિંદમૂનિ્મ દરીદરીમા,ં નમિશે રાઈ, અિ ેદરીદરીમા રુિયુરંરાજી 
િ્ા, છગિરાઈ જોશરી િરી ક્ા સા્ ે મંરદર ગયુજંી ઉઠયુ.ં 

મંરદરિયું આંગણં ર્િો દ્ારા રોજ પ્રવૃિ રહે્ છ.ે રનવવાર 
એટ્ે ર્િો િો વાર દરેક આરિરી માં રરીડ, સવાર્રી 
દશ્મિા્થી ઓિરી અવરજવર, રોજિા રજિો અિે અનય 
પ્રસંગો માટ ે હો્ અિે મંરદર પ્રવૃિ હોય છ.ે સોમવારે 
સવારે યોગાિા ્્ાસ, બપોરે શબરરી મંડળ સતસંગ અિે 
આખો રદવસ નશવ ર્િો િરી અવરજવર, મંગળવારે 
માિાજી અિે હિયુમાિજીિા ર્િો િયું આવાગમિ અિે 
સાંજ ેબાળકો િા ઈંગ્રીસ, મેથસ અિે સાયનસ િા ક્ાસ 
સા્ે રદવસ પૂરો ્યો. બયુધવારે માિવ સેવા દ્ારા ઓલડ 
પરીપ્ ડ ેસેનટરિયુ  આયોજિ, ગયુરવારે બપોરે શબરરી મંડળ 
સિ સંગ. શયુક્રવારે રડસેબ્ પરીપ્ ્્ાસ િયું આયોજિ 
અિે શનિવારે રજિ દ્ારા આખો રદવસ ર્િો ્રી મંરદર 
રરે્યું રહે છ.ે 

મંરદર માં આ વરવે પિંજન્ યોગ નશનબરિયું આયોજિ ્યયું 
જમેાં ર્િો એ મોટરી સંખયામાં રાગ ્રીધો. પ્રવાસ માટ ે
પ્ણ મંરદરે કોચ ટ્રરીપ િયું આયોજિ કયયુું સકેગ્ેસ, ન્વરપૂ્, 
વેસટ નમડ્ેનડ મંરદરો િરી યાત્ા િયું આયોજિ ્યયું.

આ મંરદર આપ્ણા બધાિયું છ,ે ખાસ બાળકો માટ ેમંરદર 
ગયુરુ અિે શયુક્રવારે ગયુજરાિરી ્્ાસ જવેરી પ્રવૃનત્તઓ્રી 
મંરદર ધબકિયુ રહે છ.ે 

આવો િિ મિ અિે ધિ ્રી મંરદરમાં િમારરી સેવા આપરી 
પયુણયા્થી બિો.
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સસંારપકં િરીમ્મજ્ઞ સમયુદ્ધર્ણ પરંડિા

શ્રી રકર્ણરાઈ પા્યા                  શ્રી જયેશરાઈ રટ્ટ                 શ્રી િટયુરાઈ આચાય્મ

માં જગદંબાિા ચર્ણોમાં વંદિ કરરી પ્રતયેક મિયુષયિા અંિરમાં નવરાજમાિ પ્રરયુિે વંદિ.

િૂિિ વર્મ નવક્રમ સવંિ ૨૦૭૨ પ્રતયેક માિવરીિે સયુખ, સમૃન્ધ અિે ઐશ્વય્મ પ્રદ બિે. સવ્મિે સારંુ આરોગય પ્રાપ્ ્ાય, 
પરરવારમાં રહે્યું પ્રેમિયું અમૃિ વધયુ મધયુર બિે િ્ા િૂટે્ ા પ્રેમિા િાર ફરરી બંધાય, એજ શ્રી રહંદયુ મંરદરિા આંગ્ણે્રી 

બ્ાહ્મ્ણવૃનદ િરફ્રી શયુર આનશવા્મદ. શ્રી રહંદયુ મંરદરિા દ્ારે આવિાર પ્રતયેક વયન્િિા મિિયું સમાધાિ ્ાય, 
મિોકામિા પૂ્ણ્મ ્ાય િ્ા પ્રરયુ પ્રતયે આપ્ણરી શ્દ્ધા વધયુ દ્રિ ્ાય, િ્ા વયવહારમાં નિિરી અિે શયુ્ધિા જાળવવાિરી 

શન્િ મળે િેવરી પ્રરયુિા ચર્ણોમાં પ્રા્્મિા.

નિગયુ્મ્ણ, નિરાકાર, સવ્મવયાપક પરમાતમાિે આપ્ણે નપિા સવરૂપે રજીએ છરીએ અ્વા માં સવરૂપે રજીએ છરીએ. પ્રરયુ 
આપ્ણા પ્રેમિો હંમેશા નસવકાર કરવા િતપર રહેિા હોય છ.ે માટજે ઋનરઓએ માં જગદંબાિરી સિયુનિ કરિા કહ્યયું છ ે
કે “સંસારપંક નીર્મજ્ઞ સરુદ્ધરણ પંડિતા”. હે માં, િમો સંસારમા રહે્ા રાગ-દ્રે, માિ-અપમાિ િ્ા સયુખ-દયુ:ખ રૂપરી 

કાદવમાં ્રી આ જીવ રૂપરી બાળકોિો ઉ્ધાર કરિારા છો.

શ્રીમદ રાગવત્ પયુરા્ણમાં, પરમ રગવદ્ ર્િ શ્રી વૃત્ાસૂર આવાજ રાવ્રી રગવાિિરી પ્રા્િા કરિા કહે છ ેકે: 

મમોત્તમ-શ્ોક-જનેષુ સખ્યં સયંસાર-ચક્ ેભ્રમતિ: સ્વકમ્શકભ: |
ત્વનમા્્ાઙતમજ-દાર-ગેહેષ્વાસ્તિ- કચત્તસ્ ન નાથભૂ્ાતિ ||

હે પ્રરયુ, મારા કમ્મિા ફળ સવરૂપ મારે વારંવાર આ સંસારમાં જનમ ્ેવો પડ,ે િો મિે ર્િોિા કયુળમાં જનમ આપજો, 
ર્િોિો સંગ આપજો. પરંિયુ આપિરી માયા્રી મોહપામરી આ મારંુ ઘર, આ મારરી પતિરી, આ મારા સંિાિો વગેરેિરી 

આસન્િમાં રમિા ્ોકોિા સંગ્રી હંમેશા દૂર રાખજો. આપ્ણે પ્ણ આ પ્રમા્ણે પ્રરયુિા ચર્ણોમાં પ્રા્્મિા કરરી, આપણં 
જીવિ સેવાિરી સયુવાસ અિે સતસંગિા ઉજાસ્રી ઉજળયુ કરરી માિવ જીવિ સા્્મક કરવાિો શયુર સંકલપ કરરીએ.

ઇનિ શયુરમ

આશિર્વચન
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મંવિરની પ્રિૃવતિ

• દર સોમવાર, ગયુરુવાર અિે અનગયારસિા રદવસોએ 
બપોરિા ૨.૩૦ ્રી ૪.૩૦ વાગયા સયુધરી શ્રી રહંદયુ મંરદર 
શબરરી સતસંગ મંડળિા રજિ રકિ્મિ હોય છ.ે

• બાળકો માટ ેગયુજરાિરી વગયો દર ગયુરુવારે અિે શયુક્રવારે 
સાંજિા ૫ ્રી ૭ વાગયા સયુધરી હોય છ.ે િો િમારા 
બાળકોિે ગયુજરાિરી શરીખવો અિે ગયુજરાિરી વગ્મમાં 
દાખ્ કરો.

• અંગ્ેજી અિે ગન્ણિ (મેથસ) િા ટ્યુશિ વગયો દર 
મંગળવારે સાંજિા ૬ ્રી ૭ વાગયા સયુધરી હોય છ.ે

• મંરદરમાં રજિ-રકિ્મિ, ધાનમ્મક કાય્મક્રમો, જમ્ણવાર, 
સાંજીિા ગરીિ, બ્્મડ ે પાટથી, નમરટગં, ્ગ્ નવનધ વગેરે 
માટ ેહો્ – રસોડયુ,ં વાસ્ણો મળરી શકશે. શ્રી જ્ારામ 
પ્રસાદરી કોઈ પ્ણ રનવવાર માટ ેિોંધાવરી શકશો.

• રન્િ દશ્મિ પોસટ દ્ારા મોક્વાિો પોસટજે ખચ્મ £૧૦ 
છ.ે પરદેશ મોક્વા માટ ે£૧૫ છ.ે

• મંરદરમાં દર મરહિાિા પહે્ા શનિવારે સવારે ૧૧ ્રી 
૧ વાગયા સયુધરી નવિા મૂલયે વકરી્ દ્ારા કાિૂિરી સ્ાહ 
આપવામાં આવે છ.ે 
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દેવપ્રતીમા મુખય યજમાન

શ્રી રાંદ્ માં સયુરેનદ્રરાઈ રનિ્ા્ િાકેશ્રી 
અિે પરરવાર

શ્રી નવશ્વકમા્મ જીજ્ઞેશ રામજીરાઈ વાજા 
અિે પરરવાર

શ્રી સાઈ બાબા િાગજ્ણરાઈ ઓડદેરા અિે 
પરરવાર

શ્રી જ્ારામ બાપા ગંગાબેિ િારિરાઈ નમસ્તરી 
અિે શમથી્ાબેિ રાજનેદ્રરાઈ 
નમસ્તરી

શ્રી શરીિળા માં જયશ્રીબેિ ર્ણજીિરાઈ 
સોિેગ્ા અિે પરરવાર

શ્રી બનળયા દેવ વનજયાબેિ િાિજરીરાઈ 
ચોહા્ણ

શ્રી પાવ્મિરી માિાજી, 
ગંગામૈયા, િંદરી અિે કયુમ્મ

નત્વે્ણરીબેિ મહેશરાઈ દવે 
અિે પરરવાર

િયુિિ મૂનિ્મ મહોતસવ યજમાિ

શ્રી રામદેવજી પરરવાર માંડળ રાઈ ઓડદેરા 
અિે પરરવાર (મૂનિ્મ દાિા 
- કાિારાઈ ગોિાં્ણરીયા અિે 
પરરવાર)

શ્રી વાછરા ડાડા, 
આવળ માિાજી

રદ્રીપરાઈ ઓડદેરા અિે 
પરરવાર

શ્રી નત્કમજી બાપયુ બડા્મઇ બ્હ્મસમાજ યયુ.કે. 
(શાંનિરાઈ ્ાિકરી) પ્રનિનિનધ

મૂવતતિ પ્રાણપ્રવતષ્ા મહોતસિ
પૃથવરી િો પ્રા્ણ એટ્ે વાયયુ અિે પા્ણરી, શરરીર િો પ્રા્ણ એટ્ે શ્વાસ એમજ મંરદર િો પ્રા્ણ એટ્ે પ્રનિનષ્િ ઈશ્વર
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પ્રવતષ્ા નું મહતિ
પ્રકરરેણ + કતિષ્ઠકતિ + દે્વ ઇકતિ = પ્રકતિકષ્ઠતિ દે્વ  

(પ્રકતિષ્ઠા) તિસ્ ક્ક્્ા પ્રકતિષ્ઠા  

આવો ઘ્ણા અ્યો માં્રી એક સામાનય અ્્મ નવદ્ાિો કરે 
છ.ે પ્રકસ્મિા પૂવ્મક નિષ્નિ (ઉરા રહે છ)ે િે પ્રનિનષ્િ દેવ.

'િાસિરી પ્રનિષ્ા સમો રરીપયુહયું ' એટ્ે કે કમ્મકાંડ નવનધમાં 
બ્ાહ્મ્ણો માટ ે પ્રનિષ્ાિરી નવનધ કરવરી િે એક સમ્્મ વેરરી 
સામે ઉરયું રહેવા બરાબર છ,ે કાર્ણ િેમા ખયુબજ ઝરી્ણવટિા 
પૂવ્મક કામ કરવયું પડ.ે પ્રનિષ્ા એ બે, ત્્ણ, પાંચ, અિે 
સાિ રદવસ સયુધરીિયું કમ્મ છ.ે જિેો અનધકાર કેવ્ બ્ાહ્મ્ણ 
યજમાિ િે જ છ.ે

નશલપરી િરી ક્ા-કારરીગરરી વખિે જ ે કાંઈ પ્ણ િેમિા  
હન્યાર દ્ારા પથ્રિે આઘાિ કરવા્રી દોર ્ાગે છ,ે િેિયું 
પ્રાયનચિત્ત અિે સયુદ્ધરીકર્ણ કરવામાં આવે છ.ે

પ્રવતષ્ા ઇન્ેકસ
સવ્મ પ્ર્મ યજમાિો દ્ારા પ્રાયનચિિ કરવામાં આવયયું. તયાર 
પછરી પંચાંગ કમ્મ, કમ્મકયુટરીર, જ્ાધરીવાસ, અગ્રીસ્ાપિ, 
ગ્હહોમ, ધાનયાધરીવાસ, જ્યાત્ા, શોરાયાત્ા, 
મહાસિપિ, શાંનિક-પૌનષ્ટક હોમ, મહાનયાસ, શયયાધરીવાસ, 
દેવિાસ્ાપિ, નસ્રરીકર્ણ, અચ્ પ્રા્ણ પ્રનિષ્ા અિે 
પયુ્ણા્મહયુિરી સયુધરી િયું કમ્મ કરવામાં આવયયું. જમેાં આચાય્મ પદે 
શ્રી યોગેશરાઈ શયુક્ સા્ે અનગયાર રૂદેવો નબરાજીિ 
્યા હિા.

પૂિતિ ભૂવમકા
દરેક કમ્મ ઈશ્વર દ્ારા નિધા્મરરિ હોય છ.ે આજ્રી ચાર 
વર્મ પહે્ા કોઈ એક ર્િ દ્ારા શ્રી વરીર વાછરાડાડા 
અિે રામદેવપરીર િા નચત્ો મંરદરમાં મયુકવામાં આવયા, જિેે 
ધરીરે ધરીરે ર્િો દશ્મિ કરરી રેટ અપ્ણ્મ કરવા ્ાગયા. 
મંરદરિા મહારાજ દ્ારા એક સારરી જગયાએ નબરાજીિ 
કરવામાં આવયા, મંરદરિા કાય્મકિા્મ એમિરી પાસે આવે્રી 
રેટ જયુદરી રાખવા ્ાગયા કે કદાચ રગવાિિરી ઈચછા હોય 
િો મૂનિ્મ મંગાનવશયું, પ્ણ ઈશ્વરે જયુદયુંજ ધાયયુું હિયું. જ ે્ રી 
વાછરાડાડા, રામદેવપરીર, પરરવાર િરી મૂનિ્મ માંડળરાઈ 
ઓડદેરા, રદ્રીપરાઈ ઓડદેરા અિે કાિારાઈ ગોિાં્ણરીયા 
દ્ારા રારિ ્રી મંગાવવામાં આવરી.

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 

3 દિવસ નો ભવ્ય ઉતસવ
તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૫ થી ૦૧/૦૨/૨૦૧૫

Friday 30th January to Sunday 1st February 2015
Pran Pratistha Mahotsav

શ્રી દિંદુ મદંિર
મરૂતતિ પ્ાણ પ્રતષ્ા ના મખુ્ય ્યજમાનો

શ્રી રાિંલ માતાજી 
Shree Randal Mataji

સરેુન્દ્રભાઈ રતતલાલ નાકેશ્રી અને પરીવાર
Mr Surendrabhai Ratilal Nakeshree & Family

શ્રી તવશ્વવકમામા 
Shree Vishvakarma

દિવ્યેશભાઈ રામજીભાઈ અને પરીવાર 
Mr Divyeshbhai Ramjibhai & Family

શ્રી સાઈંબાબા 
Shree Saibaba

નાગાજનભાઈ ઓડેિરા અને પરીવાર 
Mr Nagajanbhai Odedra & Family

શ્રી જલારામ બાપા 
Shree Jalarambapa

િા્યાભાઈ મનજી અને પરીવાર 
Mr Dayabhai Manji & Family

શ્રી શરીતલામા ં
Shree Shitlama

રણજીતભાઈ સોનેગા અને પરીવાર 
Mr Ranjitbhai Sonegra & Family

શ્રી બલ્યાિેવ 
Shree Baliyadev

શ્રી પાવમાતરી માતાજી,  ગગંામૈ્યા, 
નાન્િી, કુમમા 
Shree Parvati Mataji, Gangaji, 
Nandi, Kurma

ત્રીવણેરીબેન િવે અને પરીવાર 
Mrs Triveniben Dave & Family

શ્રી રામિેવ પરીર 
Shree Ramdev Pir

માડંણભાઈ ઓડેિરા અને પરીવાર 
Mr Mandalbhai Odedra & Family

શ્રી ત્રીકમજી મારાજ 
Shreee Trikamji Maraj

બ્રમિ સમાજ 
Shree Brahm Samaj

શ્રી વાછરા ડાડા, આવળમા ં
Shree Vachradada, Avadma

દિલરીપભાઈ ઓડેિરા અને પરીવાર 
Mr Dilipbhai Odedra & Family

   
 પુનઃ પ્ાણ પ્તતષ્ા મિોતસવ

નતુન મરૂતતિ પ્ાણ પ્રતષ્ા
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મંવિર નું નિવનમાતિણ
મંરદરિા સશ્િ કયા્મકિા્મ ડો. રરીમારાઇ ઓડદેરા, 
રરીખયુરાઈ કોટચેા, વગેરે અનય વડરી્ો િા અિયુશાસિમાં 
જયારે મંરદરિા અમયુક રાગિયું િવ નિમા્મ્ણ ્ યયું તયારે િેમ્ણે 
ખયુબજ બયુનદ્ધપૂવ્મક પહે્ાિરી જગયામાં જ બધરી મૂનિ્મઓ સા્ે 
આ દેવો િરી પ્ણ જગયા િો સમાવેશ કરરી ્ રીધો જ ે્ રી ર્િો 
િરી પ્ણ વયવસ્ા જળવાઈ રહે. િે ખરેખર પ્રસંસિરીય છ.ે

પ્રવતષ્ા પ્રારંભ
જોિ જોિામા એ સમય આવયો, સયુંદર મંરદર મા સજાવટ 
્વા ્ ાગરી, અિે વરી.સં.૨૦૭૧ મહાસયુદ, એકાદશરી, િા. ૩૦ 
જાનયયુઆરરી ૨૦૧૫ શયુક્રવાર સવારે િવ વાગયે પ્રનિષ્ા િો 
પ્રારંર ્યો. જા્ણે રહંદયુ મંરદર ઉપર રગવાિ વરસિો હોય 
િેમ સયુકિ સમો ધરીરો ધરીરો સિો, બરફ પડવા ્ાગયો. છત્તા 
પ્ણ મંરદરમાં માિવ મહેરામ્ણ ઉમટવા ્ાગયો અિે ત્્ણ 
રદવસ સયુધરી રવય જોર શોર ્રી પ્રનિષ્ા પૂ્ણ્મ ્ઈ.

કુટીરહોમ, જલાધીિાસ
રગવાિ િો કયુટરીરહોમ િામિો યજ્ઞ ્યો. મોટા મોટા િપે્ા 
વગેરે વાસ્ણોમાં જયુદા જયુદા િરી્્મજળ રરરી મંત્ોચચાર 
પૂવ્મક રગવાિિરી પ્રનિમા િે િેમાં ડયુબાડવામાં આવરી. જ ે્ રી 
શરીિળિા અિે પ્રનિષ્ા િયું એક કમ્મ, પહે્યું પગ્રીયયું પૂરંુ ્ યયું.

જલયાત્ા, િોભાયાત્ા
પ્રનિષ્ા િરી યજ્ઞશાળા મા પ્રવેશ કરવાિરી એક નવનધ િે પ્ણ 
જળયાત્ા કહે છ.ે જમેાં િાિરી િાિરી બાળાઓ અિે બહેિો 
સયુંદરમજાિા કળશ ્ઇ અિે જળ રરરી, ઉપર શ્રીફળ 
રાખરી અિે પૂરરી યજ્ઞશાળાિરી પ્રદનક્ષ્ણા કરે છ.ે તયાર પછરી 
યજમાિો િે યજ્ઞ કરવા માટ ેપ્રવેશ મળે છ.ે જમેાં દરેક િદરી 
અિે સમયુદ્ર િયું પા્ણરી રરવામાં આવે છ.ે મંરદરમાં આ દ્રશય 
જોિા એવયું ્ાગિયું હિયું કે જા્ણે સાક્ષાિ જગદંબા એક સા્ે 
અિેક રૂપ ્ઈિે પધાયા્મ હોય.
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મહાસનપન
મહાસિપિ એટ્ે કે રગવાિ ઉપર જયુદરી જયુદરી અિેક પ્રકાર 
િરી ઔરધરી િે અ્ગ અ્ગ ૧૦૮ કળશ મા રરવામાં 
આવે અિે એ બધાજ કળશ િે એક અિોખા યંત્ િા રૂપ 
મા ગોઠવ્ણરી કરવામાં આવે છ.ે (જ ેિમે ફોટામાં નિહાળરી 
શકો છો.)

તયાર પછરી દરેક મૂનિ્મ ઉપર એ જળ દ્ારા યજમાિો મહા-
અનરરેક કરે છ ેઅિે બ્ાહ્મ્ણો વૈરદક મંત્ િો પાઠ કરે છ.ે 
રહંદયુ મંરદરમાં આ દ્રશય ્રી એવયું ્ાગિયું હિયું કે જા્ણે કોઈ 
રવય રાજનિ્ક િયું આયોજિ ્યયું હોય. આ દરેક નવનધ 
્વા ્ાગરી અિે દરેક મૂનિ્મ મા દૈદરીપયમાિ િેજ પ્રગટ ્િયું 
ગયયું.

મહાનયાિ
રગવાિ િરી દરેક પ્રનિમાઓિા મહાનયાસ કરવામાં આવયા. 
એટ્ે કે દરેક મૂનિ્મિા શરરીરિા એક એક અંગિે મંત્ો  સા્ે 
શયુદ્ધરીકર્ણ, ચૈિનય પ્રાગટ્િરી નવનધ િે મહાનયાશ કહે છ.ે 
જમેાં એક રૂદેવ નવનધ કરાવે અિે બરીજા રૂદેવો િે મંત્િરી 
સા્ે સા્ે દર્મ િરી સ્ાકા ્ઇ અિે મૂનિ્મિા અંગિે સપશ્મ 
કરિા જાય,જ ેએક અનિ અગતયિરી નવનધ હોય છ.ે

િાવનતક�પૌવટિકહોમ
રદેૂવો દ્ારા રવય યજ્ઞ અિે આહયુનિ િરી સયુદંર જ્ક. જયારે 
યજ્ઞ ચા્ે અિે મંત્ોચચાર ્િો હિો તયારે એવો આરાસ ્િો 
હિો કે જા્ણ ેકોઈ િક્ષશરી્ા, કે િા્દંા જવેરી મહા નવશ્વનવદ્ા્ય 
િા પ્રાચરીિ યજ્ઞ િરી સયુગધં હોય. આવરી શ્રી રહંદયુ મંરદર અિેક 
યાદગાર સમૃનિ ્યારેય િહરી રૂ્ ાય િવેરી છ.ે

િયયાધીિાસ
રગવાિિરી પ્રનિમાઓ િે સયુંદર િૂિિ ઉિિરી ચાદર ઉપર 
શયિ કરાવવામાં આવે છ.ે જમેાં પનવત્િા િે સિિ જાળવરી 
રાખવા માટ ેદર્મ પ્ણ મયુકવામાં આવે છ.ે

પ્રાણપ્રવતષ્ા
અંિમાં મૂનિ્મમાં પ્રા્ણ પયુરવામાં આવે છ.ે અિે દરેક દેવ 
િે િેમિા સ્ાિે િેમિા યજમાિો દ્ારા પ્રનિનષ્િ કરવામાં 
આવયા િેિરી એક યાદગાર ઝાંખરી.
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પુણાતિહુતી યજ્ઞ
પ્રનિષ્ા િયું કમ્મ નવરામ ્યા પછરી યજ્ઞ નવરામ માટ ેદરેક 
યજમાિે એક સા્ે મોટરી અનગ્િરી જવાળામાં સાક્ષાિ 
યજ્ઞિારાય્ણ િે પયુ્ણા્મહયુિરી િયું શ્રીફળ અપ્મ્ણ કયયુું હિયું.

ધિજારોહણ
િૂિિ પ્રા્ણપ્રનિષ્ા િા અંિ મા િૂિિ ્વજા િો ચડાવો 
કરવામાં આવયો જમેાં રદ્રીપરાઈ ઓડદેરા અિે પરરવારે 
ખયુબજ સયુંદર સા્ આપયો અિે રેટ નયોછાવર કરરી આ 
્ાર ્રીધો હિો.

આભારિિતિન
આ રદવય પ્રસંગે મંરદર િરફ ્રી માિિરીય પ્રમયુખ શ્રી 
રરીખયુરાઈ કોટચેા અિે ટ્રસટરી બોડ્મ િા ચેરમેિ શ્રી.ડો. 
રરીમારાઇ ઓડદેરાએ યજમાિો, ર્િો, અિે રૂદેવો િયું 
આરારદશ્મિ કયયુું હિયું.

વિિરણ
શ્રી રહંદયુ મંરદર િે આંગ્ણે આવા રવય ઉતસવ આપ સોં 
ર્િ સમયુદાય િા સહકાર અિે આપ્ણા દ્ારા મળિરી 
દાિ રાશરી ્રીજ શ્ય બિે છ.ે આ પ્રસંગમાં સયુંદર અનય 
સાંસકૃનિક પ્રોગ્ામ િયું આયોજિ પ્ણ કરવામાં આવયયું હિયું. 
સંજોગોવસાદ શરીિળા માં િરી પ્રનિષ્ા શ્ય િા બિરી જ ેઆ 
વર્મમાં રગવાિિરી દયા ્રી શ્ય બિે િેવો પ્રયાસ કરશયું.

ખાસ નોંધ
આ વર્મ ્રી દર વરવે બે પાટોતસવ ્શે. જ ેજ ે યજમાિ 
રાઈઓ દ્ારા મૂનિ્મ પ્રનિષ્ા ્ઈ છ ેિેમિે અમારો ખાસ 
આગ્હ છ ેિેઓ િેમિા દ્ારા પ્રનિનષ્િ દેવ િયું પાટોતસવ માં 
યજમાિ પદ સવરીકારે.

આપ્ણા મંરદર િા પચંાગં મા પાટોતસવ િરી િારરીખ આપે્ રી છ.ે

12



13



In 2016 Diwali is on Sunday, 30 October

વિપાિલી
આપણા શ્ી રહંદુ મંરદરમાં રદવાળી હર વર્યની જમે ધામ 
ધૂમ થિી ઉજવવામાં આવી હતી. 

દીપ એટ્ે રદવો અને આવ્ી એટ્ે હારમાળા. દીપોની 
હારમાળા એટ્ે રદપાવ્ી. આજ ેતવશ્વભરમાં રદવાળી 
ખુબજ જોરશોર અને ધૂમધામથિી ઉજવવામાં આવે 
છ.ે રદવાળીને પવવોનો રાજા પણ ્હેવામાં આવે છ.ે 
વાઘબારસથિી ્ઈને ભાઈબીજ સુધી તહેવારોની આ 
પ્રરરિયા ચા્ુ રહે છ.ે

રદવાળી ્ ેમ ઉજવાય છ?ે ્ હેવાય છ ે્ ે રદવાળીના રદવસે 
જ ભગવાન શ્ીરામ પતની સીતા અને ભાઈ ્ ક્મણ સાથિે 
ચૌદ વર્યનો વનવાસ ભોગવી અયોધયા પાછા આવયા 
હતા. તેનો આનંદ અયોધયાવાસીઓમાં સમાતો નહોતો. 
આગમનની તૈયારીનાં ભાગરૂપે અમાસની અંધારી રાત્ે 
ઘીના રદવા પ્રગટાવી પ્રજાએ આવ્ાર આપયો હતો. 
રદવા સુશોતભત થિતા જ જાણે અમાસની રાત પૂનમની 
જમે રોશનીથિી ઝગમગી ઉઠી હતી.

રદવાળીનું આધયાતતમ્ મહતવ શું છ?ે આ માટે અ્ગ 
અ્ગ ્થિાઓ અને દંત્થિાઓ છ.ે ્હેવાય છ ે્ે રામ 
ભગવાન રાવણનો વધ ્રી અયોધયા આવયા હતા જનેી 
ખુશીમાં રામભકતોએ રદવાળી ઉજવી હતી.

ક્ૃ ષણ ભતકતમાં ્ીન ભકતો માને છ ે ્ે ્ાળીચૌદશના 

રદવસે શ્ી ક્ૃ ષણ ભગવાને નર્ાસુરનો વધ ્ યવો હતો. આ 
દાનવનાં ત્ાસમાંથિી મુતકત મળતાં બીજા રદવસે ્ો્ોએ 
ઘીના દીવા પ્રગટાવીને રદવાળી મનાવી હતી.

તો એ્ ્થિા અનુસાર સમુદ્રમંથિનમાંથિી ્ક્મી અને 
ધનવંતરર પ્રગટ થિયાં હતાં. તેના સંદભભે પણ ્ક્મીપૂજન 
્રીને સમકૃદ્ધ જીવનની ્ામના ્રવામાં આવે છ.ે જનૈ 
ધમ્યની વાત ્રીએ તો તેમના માટે આ રદવસ એટ્ા 
માટે મહત્વપૂણ્ય છ ે ્ે ચોવીસમા તીથિથં્ર મહાવીર 
સવામીનું તનવાણ્ય રદવાળીના રદવસેજ થિયું હતું.

અમકૃતસરના સુવણ્યમંરદરનો તશ્ાનયાસ પણ રદવાળીના 
રદવસે જ ્રવામાં આવયો હતો. સીખ ધમ્યના છઠ્ા ગુરુ 
હરગોતવંદ તસંહને રદવાળીના રદવસે જ જ ે્ માંથિી મુતકત 
મળી હતી. આ રીતે સીખ ધમ્યમાં  રદવાળીના રદવસે જ 
બે મહત્વપૂણ્ય ઘટના બની હોવાથિી સીખ ્ો્ો માટે પણ 
આ પવ્યનું ધાતમ્ય્ મહતવ છ.ે નેપાળીઓ માટે આ રદવસ 
એટ્ા માટે તવશેર છ ે ્ે રદવાળીના રદવસથિી નેપાળી 
સંવંતમાં નવું વર્ય શરૂ થિાય છ.ે

વત્યમાન સમય ને ધયાનમાં રાખતાં, આપણા જીવનમાંથિી 
્ામ, રિોધ, ્ ોભ, મોહ અને અહં્ાર ને દૂર ્ રી આશાના 
પ્ર્ાશને પોતાના અને બીજાના જીવનમાં ફે્ાવવો આજ 
છ ેરદવાળી નો ખરો તહેવાર.
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ચોપ્ા પૂજન
પ્રકાશ િયું પવ્મ એટ્ે રદપાવ્રી. આ પવવે જ્ઞાિ નવજ્ઞાિ િરી 

દેવરી માં શારદાિરી પૂજા અચ્મિા કરવાિયું નવરેશ મહતવ છ.ે 

એમ કહેવાય છ ેકે સરસવિરી અિે ્ક્મરી બન્ને બહેિો છ.ે 

આ પનવત્ રદવસે વેપારરીઓ ચોપડા પૂજિ કરે છ.ે િેઓ 

જયુિા ચોપડાઓ િો રહસાબ બંધ કરરી, િવા ચોપડાઓિરી 

શરુઆિ કરરી માં સરસવિરીિે પ્રા્્મિા કરે છ ે કે: હે માયં 
રારદા, તિમે સદ લક્મમી સાથે સદૈ્વ અમારાયં ગૃહમાયં અને 
્વેપારમાયં કન્વાસ કરો.

ઘરે ઘરે રદવડાઓિો પ્રકાશ જોવા મળે છ.ે જિૈ ્ોકો આ 

રદવસે શ્રી મહાવરીર સવામરીિો મોક્ષ કલયા્ણ રદવસ પ્ણ 

ઉજવે છ.ે 

રદવાળરીિા રદવસે શારદા પૂજિ અિે ચોપડા પૂજિિયું શયુર 

મયુહયુિ્મ હોય છ.ે આપ્ણા મંરદરમાં ચોપડા પૂજિ કરિાં 

ર્િોિરી યાદગરીરરી રન્િ દશ્મિ દ્ારા જોવા મળશે.

આ વર્મ િરી રદવાળરી પ્ણ આિદંમય બિે એજ પ્રરયુ પ્રા ્્મિા.
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નૂતન િરતિ ૨૦૭૧ - અન્નકૂટ િિતિન
રદપાવ્રી પૂરરી ્યા બાદ પ્ર્મ રદવસ િે બેસિયું વર્મ છ.ે આ 
રદવસે અન્નકૂટ ઉતસવ ઉજવવામાં આવે છ.ે

અન્નકૂટ િે ગોવધ્મિ પૂજા પ્ણ કેહવામાં આવે છ.ે શ્રી કૃષ્ણ 
અિે ગોપ-ગોપરીઓએ ગોવધ્મિ પવ્મિિરી પૂજા કરરી િે્રી દેવો 
િા રાજા ઈનદ્ર રોરે રરાયા. ગોવધ્મિ પવ્મિિરી પૂજા કરિરી 
વખિે દહીં, દૂધ અિે નવનવધ રોજિસામગ્રી ગોવધ્મિ 
પવ્મિ સમક્ષ ધરાવવામાં આવરી હિરી. રોરે રરાયે્ા ઇનદ્રે 
મૂશળધાર વરસાદ વરસાવયો. ગોપ-ગોપરીઓ, ગાય-
વાછરડાં બધાં પરેશાિ ્ઈ ગયાં. વરસાદિા કોપ્રી બચવયું 
કઈ રરીિે?  આ સમયે શ્રી કૃષ્ણે ટચ્રી આંગળરી્રી ગોવધ્મિ 
પવ્મિિે ઉઠાવરી ્રીધો અિે એિરી િરીચે બધાિે આશ્ય 
આપયો. આ ગોવધ્મિ પવ્મિિયું મહતવ છ.ે

આ બેસિયું વર્મ શ્રી કૃષ્ણ દ્ારા ઈનદ્રિા પરાજયિા રદવસ 
િરરીકે ઉજવાય છ.ે રગવાિ શ્રી કૃષ્ણે ્ોકોિે િેમિયું `કમ્મ' 
કરવા અિે પ્રકૃનિિયું જિિ કરવા ઉપદેશ આપયો હિો. આ 
અંગે િેમ્ણે કાર્ણ આપયયુ હિયું કે ઈનદ્ર અ્વા અનય કોઈ 

દેવિાિરી પૂજા કરવા્રી ખેડિૂોિા પાકિરી સફળિા પર કોઈ 
અસર પડિરી િ્રી, િેિા માટ ેમાત્ સખિ મહેિિ જરૂરરી છ.ે 

શ્રી કૃષ્ણિો સંદેશો હિો કે આપ્ણે પ્રકૃનિિે સાચવરીશયું િો 
પ્રકૃનિ આપ્ણરી સંરાળ રાખશે. આ પહે્રી વાર શ્રી કૃષ્ણએ 
ગરીિામાં જ્ણાવે્ કમ્મિા નસદ્ધાંિ િરી વાિ સમજાવરી.

આપ્ણે પોિા માટ,ે સમાજ માટ ેઅિે પ્રકૃનિ માટ ેજ ેકામ 
કરરીએ છરીએ િેિયું પ્રનિક `કમ્મ' છ.ે આિરી સા્ે શ્રી કૃષ્ણએ 
ગોવધ્મિ એટ્ે કે ગાયોિયું વધ્મિ અ્વા રક્ષ્ણ કેવરી રરીિે 
્ાય િે માટ ેગૌરક્ષાિયું પ્રયોજિ કયયુું.

માટ ેખોરાકિા ટકેરાિે શ્ણગારવામાં આવે છ,ે જ ેરગવાિ 
શ્રી કૃષ્ણે ઉંચકે્ા ગોવધ્મિ પવ્મિિયું પ્રનિક છ.ે મહારાષ્ટ ્રમાં િે 
પડવા અ્વા બન્પ્રનિપદા િરરીકે ઉજવાય છ.ે આ રદવસે 
આપ્ણા મંરદરમાં હર વર્મિરી જમે ્ોકોએ જાિ જાિિા 
રોજિ બિાવરી ગરીરરીરાજ ગોવધ્મિ િે અપથીિ કયાું હિાં.

સવ્મ હરરર્િો િે િૂિિ વર્મ િા અનરિંદિ

In 2016 New Year and Annkut Darshan is on Monday, 31 October
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દર વર્મ િરી જમે આ વરવે આપ્ણા મંરદરિા િવનિનમ્મિ 
રવિમાં ખયુબજ આિંદ પૂવ્મક િયુ્સરી નવવાહિો પ્રસંગ 
ઉજવાયો. અગાઉિા અંકો માં આ પ્રસંગિયું ઘણં જ્ઞાિ 
મળે્ છ.ે વૃંદા એ પ્રેમ છ ે અિે શા્રીગ્ામ એ પથ્ર 
માં રહે્ શ્દ્ધા અિે નવશ્વાસરૂપરી વાસયુદેવ રગવાિ. વૃંદા 
અિે શા્રીગ્ામિા નવવાહ દ્ારા પ્રેમ્રી પથ્રિે રગવાિ 
બિાવવાિો રન્િમય પ્રયાસ જોવા મળે છ.ે આપ્ણે વૃંદા 
બિરી રગવાિિે પર્ણરીએ અિે રગવદ રન્િ પ્રાપ્ 
કરરીએ, જ ેસૌરાગય રાધા િે પ્રાપ્ ્યયું અિે કન્યયુગ માં 
મરીરાંબાઈ િે.

શન્િ મંરદર ્ેસટર્રી હરર ર્િો રગવાિિરી જાિ ્ઇ 
આપ્ણા મંરદરે પધાયા્મ. સા્ે વૃંદા િા માિાનપિા િરરીકે 
રાગ ્ેવાિો શ્ેય મંરદરિા રૂદેવ શ્રી િટયુરાઈ આચાય્મિે 
પ્રાપ્ ્યો. શન્િ મંરદરિા મહારાજ શ્રી મયુકેશરાઈ 
ચિયુવવેદરી સા્ે ટ્રસટરી મંડળિા આગેવાિ શ્રી જય-પ્રકાશરાઈ  
પયુરોરહિ સા્ે કારોબારરીિા સભયો અિે મંરદરિા ર્િો 
પધાયા્મ.

રહંદયુ મંરદરિા આચાય્મ શ્રી રદ્રીપરાઈ જોશરી અિે સા્ે 
શ્રી પ્રકાશરાઈ પંડ્ા િા સહકાર્રી પ્રસંગ ઉજવાયો. 
ગોત્ોચાર, મંગ્ાસટક બો્ાયા, કનયાદાિ સંકલપ કરરીિે 
મંગળફેરા ્ યા. આવરી રરીિે ઉતસાહ પૂવ્મક િયુ્સરી-શા્રીગ્ામ 
નવવાહ પૂ્ણ્મ ્યા.

તુલસી વિિાહ

In 2015 Tulsi Vivah is on Sunday 
22 November
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શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં આ વરવે સંગરીિમય મંત્ોચચાર્ણ દ્ારા 
નશવરાનત્િરી પૂજામાં મોટરી સંખયામાં ર્િોએ રાગ ્રીધો. 

નશવિયું અવિર્ણ એટ્ે નશવરાનત્. દરેક જીવિરી કમ્મચેષ્ટાઓ 
રાનત્ દરનમયાિ બંધ રહે છ,ે િે્રી કમ્મચેષ્ટાઓિો અિે 
ચેિિાઓિો સંહાર ્યો એમ મિાય છ.ે દા. િ. નિંદ્રા આવે 
િેિે ચેિિાિો સંહાર ્ યો કહેવાય છ.ે સમગ્ જગિ રાત્રીિા 
ખોળામાં અચેિિ ્ઈ સૂઈ જાય છ ેઅિે તયારે નવચારોિરી 
ગનિ પ્ણ ઓછરી હોય છ,ે જ ે્ રી એક પનવત્ વાયયુમંડળ બિે 
છ.ે આ રરીિે પ્રાકૃનિક દ્રનષ્ટ્રી નશવજીિે રાનત્ અનિ નપ્રય છ.ે 
એમ કહરી શકાય કે નશવજી રાત્ે આવરી આપ્ણા જીવિિે 
પ્રકાશિા જ્ઞાિ્રી રરપૂર કરે છ.ે

આપ્ણા વેદોમાં ત્્ણ મહાિ રાનત્ઓિો ઉલ્ેખ કરવામાં 
આવયો છ:ે-

૧. કાળરાનત્ જ ેકાળરી ચૌદસિે િામે ઓળખાય છ.ે

૨. મહારાનત્ જ ેમહાનશવરાત્રી િરરીકે ઓળખાય છ.ે

3. મોહરાનત્ જ ેજનમાષ્ટમરીિરી રાત્રી િરરીકે ઓળખાય છ.ે

આમિો નશવરાનત્ દર મહરીિે આવે છ.ે દર મરહિાિરી વદ 
ચૌદસ નશવરાનત્ કહેવાય છ.ે ્ોકો જિેે સામાનય રરીિે 
નશવરાત્રી માિરી ઉજવે છ,ે િે રદવસ મહા વદ ચૌદસ 
ખરેખર મહા નશવરાનત્િયું પવ્મ છ.ે એમ કેહવામાં આવે છ ે
કે નશવરાનત્િે રદવસે દ્ાપરયયુગિો પ્રારંર ્યો હિો અિે 
પ્ર્મ જયોનિન્ુંગ પ્ણ નશવરાનત્િે રદવસે જ પ્રગટ ્યયું 
હિયું.

નશવરાનત્િા સંદર્મમાં નશકારરી અિે હર્ણાંિરી વાિ પ્રખયાિ 
છ.ે એક નશકારરી હિો. િે કયુ ંટયુબિયું ગયુજરાિ નશકાર કરરીિે 
ચ્ાવિો હિો. એક વખિ િેિે અઠવારડયા સયુધરી નશકાર 
િ મળ્ો. કયુટયુબંિા સભયોિે રયુખયા િ જોઈ શ્યો. નશકાર 
કરવા જગં્માં ગયો, તયાં િે્ણે એક હર્ણરી જોઈ. િે િેિો 
નશકાર કરવા માટ ેિૈયાર ્ાય છ.ે હર્ણરી મિયુષય વા્ણરીમાં 
બો્ે છ ેકે ‘હયું  મારાં બાળકોિે મળરીિે આવયું એટ્રીવાર મિે 
રજા આપ.’ કાંઈક દયા્રી, કાંઈક માયા્રી નશકારરીએ િેિરી 
વાિ માિરી. રાિમાં િે સ્ામિરી માટ ે બરી્રીિા ઝાડ પર 

In 2016 Maha-Shivratri is on 
Monday 7 March

મહા વિિરાવત્
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ચડરી ગયો અિે જગં્ નવસિાર સપષ્ટ દેખાય િે માટ ેઆડ ે
આવિાં બરી્રીિા પાિ િોડરીિે િરીચે ફેંકવા ્ાગયો.

િરીચે નશવન્ંગ પ્રનિનષ્િ હિયું પ્ણ આ વાિિરી િેિે ખબર 
િ હિરી. હર્ણરીએ ઘેર જઈ હર્ણ િ્ા િાિાં હર્ણાંિે બધરી 
વાિ કરરી. પતિરીિે મરિરી જોઈ હર્ણ િેિરી સા્ે ્યયું. મા-
બાપ પાછળ બાળકો આવયાં. આ હર્ણ સંઘ નશકારરી પાસે 
આવયો રાિિો ઉપવાસ િ્ા બરી્રીપત્ નશવ ઉપર ચડિાં 
નશકારરીિયું હૃદય પરરવિ્મિ ્યયું. સાચા બો્િાં હર્ણાં જોઈ 
િે પ્રસન્ન ્યો. િે્ણે સૌિે જીવિદાિ આપયયું. તયાર બાદ 
નશવ પ્રગટ ્યા. હર્ણાં, નશકારરી િ્ા િેિા પરરવારિે 
કૈ્ાશ ્ઈ ગયા.

કર્વ રબદનો અથ્શ થા્ છ ે 
 કલ્ાણકારમી (ક્વશ્વનુયં કલ્ાણ કરનારા)

સંસારમાં ર્િો રગવાિ પાસે્રી અિેક પ્રકારિરી 
માંગ્ણરીઓ કરિા હોય છ.ે તવમેવ માતા ચ તપતા તવમેવ. 
આમ નશવિે આપ્ણા માિા-નપિા કહ્યા પછરી માંગવાપણં 
રહેિયું જ િ્રી. િેમ છિાં કંઈક માંગવયુજ હોય િો એવયું 
માગવયું જ ે્ રી માંગવાપણં રહે િહરી. પ્ણ દયુનિયા અિે ખાસ 
કરરીિે મિયુષયિયું મિ બે શબદોમાં અટવાઈ પડ ેછ.ે એ શબદો 
છ ે- શ્ેય અિે પ્રેય. એકમાં મારૂં કલયા્ણ સમાયે્યું છ ેઅિે 
બરીજામાં મિે જ ેગમે છ ેિેિો સમાવેશ ્ાય છ.ે 

પ્ણ આજ ેઆપ્ણે જોઈ શકરીએ છરીએ કે મિયુષય પોિાિરી 
જીવિશૈ્રીમાં એટ્ો ગૂંચવાયે્ો છ ે કે િેિે પોિા માટજે 
સમય િ્રી, િે પૈસા પાછળ રાગિો રહે છ ેિો િે બરીજાિયું 
કલયા્ણ કેવરી રરીિે કરરી શકે? આ માટ ે પહે્ા આપ્ણે 
આપ્ણા નવચાર બદ્વા પડ ેઅિે આપ્ણે બદ્રીએ િો 
જગ બદ્ે, પ્ણ શયું આપ્ણે ખરેખર બદ્વા િૈયાર છરીએ?

 િમઃ નશવાય
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જો રન્િ, જ્ઞાિ, નવવેક, મયા્મદા અિે સંયમિા 
રંગ ્રી રંગાયા હશયું િો હોળરી મા પ્ણ િારાય્ણ 
પ્ર્ણ િરી પિ રાખશે. જીવિિા રંગ સાનતવક અિે 
આપ્ણા આજિા જીવિ, અિે યયુગિે સાિયુકયુળ 
હોવા જોઈએ. હોળરી એ કેવ્ રંગો િો ઉતસવ 
િ્રી પ્ણ એ પ્રહ્ાદ િરી જમે સમપ્મ્ણ અિે 
શ્દ્ધા િો ઉતસવ છ.ે આધયુનિક જીવિ િા રંગ 
સમાજ િે ડબૂાળે છ ે જયારે પ્રાચરીિ સંસકૃનિ 
િા રંગ ઊપર ્રી સમાજ, વ્ણ્મ, અિે શૈાય્મ િરી 
ઓળખા્ણ િરી અિયુરૂનિ ્િરી હિરી.

અિે એજ અિયુરૂનિ િરી અમર ગા્ા િે આજ 
પ્ણ અમર રાખવા આપ્ણા મંરદરો રન્િસરર 
હોળરી િયું આયોજિ કરિયુ આવયયું છ.ે દર વર્મ 
િરી જમે આ વરવે પ્ણ મંરદર િા સવયંસેવકો 
દ્ારા ખયુબજ ્યાિપૂવ્મક હોળરી િયું આયોજિ 
કરવામાં આવયયું હિયું. જમેાં હેલ્ અિે સેફટરી, 

ફસટટૅએઇડ, ડો્ટર, એમ્બયુ્નસ, ફાયર જવેા 
જા્ણકાર અનધકારરીઓિરી વયવસ્ા કરવામાં 
આવરી હિરી. ધા્ણરી, ખજયુર, દારળયા િરી પ્રસાદરીિયુ 
નવિર્ણ ્યયું હિયું. આ વર્મ િા મયુખય અનિ્રી 
ઇનસપે્ટર બેિગરી્ાદ્મ ઉપનસ્િ રહ્યા હિા. 
સા્ે મંરદરમાં નિસવા્્મ રાવે સેવા કરિારા 
રાંરરીબેિ ઓડદેરાએ પૂજા િો ્ાર ્રીધો હિો.

હોળી સંસાર િરી હોળરીમાં ર્િ પ્રહ્ાદ િરી જમે એક રદવસ 
જીવ માત્એ બેસવાિો વારો આવે છ.ે
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In 2016 Holi is on Wednesday 23 March 
at Spinney Hill Park, Leicester
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શ્ી રામ નિમી 
મયા્મદાિો મમ્મ અિે નસદ્ધાંિ િયું શર્ણ સવરીકારવયું એટ્ે 

રામજનમ મહોતસવ. રગવાિ શ્રી રામિા જનમિા દશ્મિ 

કરિરી વખિે આપોઆપ જીવ રગવાિ રામ િે વચિ આપે 

છ ેકે હયું  આપિયું અિયુકર્ણ કરરીશ. 

જીવિ િા આદશ્મ, અિયુરાગ અિે નસદ્ધાંિ િરી ગરરમા િે 

જાળવરી રાખવરી! િેજ રામજનમ િો સંદેશ છ.ે સા્ે સા્ે 

પરરવાર િો પ્રેમ અિે જ ેસ્ાિિે ્ઇિે િમે અિે હયું  બેઠા 

છરીએ િે સ્ાિ િરી ગરરમા જાળવરી રાખવરી િેજ આદશ્મ 

જીવિ કહેવાય. 

સામાનય રફલમ િયું નિમા્મ્ણ કરિાર નિમા્મિા જો િેિા બિાવયા 

પ્રમા્ણે એન્ટગં કરિાર એ્ટર પર આટ્ો ખયુશ ્િો 

હોય અિે ફરરીવખિ આટ્રી સયુંદર અિે વધારે સફળ રફલમ 

આપિો હોય િો નવચાર કરો, િમે અિે હયું  જ ેસ્ાિિે ્ ઈિે 

આવયા છરીએ િે સ્ાિિે નયાય આપવામા સફળ બિરીએ િો 

જગિ િો નિમા્મિા રામ કેટ્ો રાજી ્શે?

પછરી પંજરરી િો પ્રશાદ ્ઇયે િો જીવિિા પાપરૂપરી પાંજરા 

માં્રી મયુન્િ કે છયુ ટકારો મળે. 

એ હેિયુ િે સા્્મક કરવા માટજે આપ્ણે શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં 

રવય રામજનમ મહોતસવ ઉજવરીયે છરીએ. જમેાં મયુખય 

યજમાિ નત્વે્ણરીબેિ દવે પરરવાર દ્ારા શ્રી રામ પૂજા અિે 

મહાઅનરરેક કરવામાં આવયો હિો. ર્િો િરી ્ ાંબરી કિાર 

રામ્લ્ા િયું પારણં જયુ્ાવવા માટ ેઉમટરી હિરી. જિેરી એક 

સયુંદર જાંખરી આપ રન્િ દશ્મિ દ્ારા નિહાળરી શકો છો.

In 2016 Shree Ram Navami is on Friday, 15 April
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શ્ી હનુમાન જયંતી
પ્વન તિન્ સયંકટ હરણ મયંગલ મૂકતિ્શ રૂપ |   

રામ લખન સમીતિા સહમીતિ હ્રદ્ બસહુ સરુ ભૂપ ||

હિયુમાિજી મહારાજ સવ્મ િા હ્રદય મા ં નબરાજમાિ છ ે
ઘ્ણરીવાર સકંટ આવે અિે એમિે યાદ કરરીએ છરીએ. માટજે 
ચૈત્સયુદ પિૂમ એટ્ે હિયુમાિ જયંિરી. આજિા રદવસો માં 
મોટરી સખંયામા ંહિયુમાિ ચા્રીસાિા પાઠ ્િા ંહોય છ.ે ઘ્ણા 
પાઠ ્યા પરંિયુ એિયુ ંનચિંિ ્યે્ િ્રી.

જ્ જ્ જ્ હનુમાન ગોસાઈ કૃપા કરહુયં  ગુરુદ્ેવ કમી નાઈ |   
્ ેસતિબાર પાઠ કરે કોઈ છુટ હમી બયંદમી મહા સખુ હોઈ ||

આ પ્રમા્ણે સો વાર પાઠ કરરી શકાય છ.ે જિેા્રી રન્િ 
માં વધારો કરરી શકાય છ.ે હિયુમાિ ચા્રીસા િા ૧૦૦ પાઠ 
રોજ કરવા કઠ્ણ છ,ે પરંિયુ આ કડરીિા ૧૦૦ પાઠ સરળ 
છ.ે વળરી 

નાસે રોગ હરે સબ પમીડા જપતિ કનરયં તિર હનુમયંતિ ્વમીરા | 

એિો અ ્્મ ્ાય છ,ે માત્ હનુમયંતિ ્વમીરા્ નમ: િા નિરંિર 
જપ કરવા્રી રોગોિો િાશ ્ાય છ.ે જ ેવાિ સમજવાિરી 
જરૂર છ.ે જ ેિયુ્સરીદાસજી એ સૂનચિ કરે્ છ.ે

જમેિે રજિા રન્િ સરળ બિે છ,ે જમે્ણે મેળવયયું છ ેિેવા 
હિયુમાિજીિા દાસાિયુદાસ ્વામાં ્ાર છ.ે જ ે આપ્ણા 
રન્િિા માગ્મ િે  સરળ બિાવે છ.ે િયુ્સરીદાસજીિરી 
હિયુમાિ ચા્રીસ્રી રન્િ સરળ બિરી છ.ે આં સા્ે 
રામાય્ણિા સયુંદરકાંડ દ્ારા પ્ણ ઉપાસિા શ્ય બિરી છ.ે

આ વરવે આપ્ણે રહંદયુ મંરદર માં સયુંદર કાંડ િા પાઠ કરરી િે્ 
અનરરેક્રી હિયુમાિ રન્િિયું આયોજિ કરરીશયું.

આ વરવે પ્ણ મ્યાહ્ન કા્ે હિયુમાિજી િરી આરિરી ્ઇ સાંજ ે
શ્રી મધયુરાઈ સોિરી િ્ા સરીિારામ રજિ  મંડળ દ્ારા િે્ 
્રી અનરરેક ્યો અિે મોટરી સંખયા માં ર્િો એ હાજરરી 
આપરી, ઉપાસિા માં સહરાગરી બનયા.

In 2016 Shree Hanuman Jayanti is on  
Thursday, 21 April
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શ્ી સતયનારાયણ કથા
શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં દર વર્મ િરી જમે આ વખિે પ્ણ શ્રી સમૂહ 
સતયિારાય્ણિરી ક્ાિયું આયોજિ ્યયું હિયું. 

મંરદર િા રૂદેવો દ્ારા રદવય પૂજા િો ્ાર મળ્ો હિો. 
આપ્ણા ઘરમાં િારાય્ણિરી મૂનિ્મ હોવા્રી નસદ્ધ િ્રી ્િયું કે 
ઘરમાં સતય િો વાસ છ,ે પ્ણ જો સતય િો વાસ હોય અિે 
િરીનિ િો નિવાસ હોય િો મૂનિ્મ િ હોવા છત્તા પ્ણ િારાય્ણ 
િો વાસ છ.ે એજ ક્ા િો સાર છ.ે

ક્ા માં પ્રસાદ િયું મહતવ ખયુબજ બિાવયયું, પ્ણ પ્રસાદ િે 
કેવરીરરીિે આરોગવો! િેિા ઉપર નિર્મર છ.ે દા. િ. આપ્ણા 
શરરીર મા રહે્ પાંચ કમળ પ્રરયુ િે અપ્મ્ણ કરવા અિે એ 
કાય્મ દશ્મિ કરિરી વખિે ્ાય છ.ે 

બે હસિ કમળ, બે િેત્ કમળ અિે એક હૃદય કમળ આ 
પાંચ કમળ િો સમનવય કરવા ્રી દશ્મિ ્ાય છ.ે તયાર 
પછરીજ પ્રસાદ િો સવરીકાર કરવો. જ ે્ રી:-

 પ્ર = પ્રભુ

 સા = સાક્ાત 

 દ = દશ્યન 

પ્રરયુિા સાક્ષાિ દશ્મિ િરી અિયુરૂનિ ્ાય અિે િેિા દ્ારા 
મિ, વા્ણરી અિે વિ્મિ પનવત્ બિે, માટ ેદરરોજ મંરદરમાં 
આવિા રહો િેજ પ્રા્્મિા.
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વહંિુ મંવિરનો ૧૮ મો પાટોતસિ
શ્રી રહંદયુ મંરદરિો ૧૮ મો પાટોતસવ ખૂબ આિંદ્રી 
ઉજવાયો. રગવાિિરી નિતય પૂજા ર્િોિા સહકાર ્રી 
શ્ય બિે છ.ે અિે એજ કાર્ણે પ્રરયુ આપ્ણરી સા્ેજ છ ે
એવો રાવ નિતય ્ િો હોય છ.ે ર્િોિા મિોર્ પૂરા ્ ાય 
છ.ે એ માટ ેઆપ્ણે પાટોતસવ ઉજવરીએ છરીએ.

આ રદવસે યજમાિોિા સા્ સહકાર ્રી સ્ાનપિ દેવિા િયું 
પૂજિ, અનરરેક, હવિ, અિે િવરી ્વજા ચિાવરીએ છરીએ. 

પ્રનિ વર્મ િરી જમે આ વરવે પ્ણ રાવિરીષ્ યજમાિ શ્રી 
મહેશરાઈ દવે પરરવાર સા્ે અનય યજમાિો, કોવેનટ્રરી 
િરીવાસરી શ્રી નવજયરાઈ પંરડિ અિે પરરવાર જમે્ણે 
અિયુક્રમે રાધા કૃષ્ણ અિે શ્રી રામ પરરવાર િા યજમાિ 
િરરીકે ્ાર ્રીધો. અિે સયુશરી્ાબેિ જઓે મંરદરિા નિતય 
દશ્મિા્થી છ ેઅિે મંરદરમાં દાિ ધમા્મદા કરિા હોય છ,ે 
િેઓ માિાજીિા યજમાિ બનયા હિા. 

આ યજમાિોએ સ્ાનપિ દેવિાઓિરી પૂજા અનરરેક કરરી 
હવિ માં પ્ણ રાગ ્રીધો. મંરદરિા પૂજારરી શ્રી  િટયુરાઈ 
આચાય્મ િ્ા શ્રી રકર્ણરાઈ પા્યા િા સહકાર ્રી 
પાટોતસવ પરરી પૂ્ણ્મ ્યો હિો.

મંરદર િરી ્વજાિા મયુખય યજમાિ શ્રી કરીશોરરાઈ ઓડદેરા 
િ્ા રદ્રીપરાઈ ઓડદેરા બનયા હિા. 

મંરદરિરી ્વજા એ રગવાિિરી શરીખા છ,ે અિે નશખર િે 
મંરદરિયું મસિક છ.ે આ ્વજા-રોહ્ણ િો ્ાર  મંરદરિા 
સેવક શ્રી રરીમારાઈ રગિે ્રીધો, અિે બધાએ પ્રસાદરી 
્ઈ નવદાઈ ્રીધરી હિરી.

મંરદરિયું કોઈ પ્ણ કાય્મ હરરી ર્િો વગર શ્ય િ્રી, 
માટ ેમંરદરમાં આવો અિે ઉતસવિે જીવંિ બિાવો. એજ 
અભય્્મિા.

In 2016 Patotasav is on February, 19 &  
on Saturday, 14 May
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પુરુરોતિમ માસ
રગવાિ િા ઘ્ણા અવિારો ્યા છ.ે પૂ્ણ્મ પયુરુરોત્તમ 
રગવાિ ૧૬ કળામાં છ.ે હજી સયુધરીમા રગવાિ શ્રી 
કૃષ્ણ બાર કળામાં આવયા હિા િોપ્ણ ર્િો િે 
દયુ્્મર ્રી્ા િા દશ્મિ ્યા, િો નવચારકરો કે જમેિો 
પયુરુરોત્તમ માસ છ,ે એવા રગવાિ ૧૬ કળા વાળા 
નવષણ કેવા આિંદરી હશે? એટ્ા માટ ેએ દરેક પયુરુરો 
માં ઉત્તમ છ.ે એટ્ે પયુરુરોત્તમ માસ એમિો છ.ે 

આ માસ દર ત્્ણ વર્મ પછરી આવેછ.ે ગ્રીક, નબ્ટિ 
અિે ઇસ્ામ ધમ્મ િા કે્ેનડરમાં ૩૬૫ રદવસિા વર્મ 
િરી ગ્ણિરરી જાળવરી રાખવા અમયુક મરહિામાં િારરીખ 
અિે ચનદ્રમાં ફેરફાર કરે્ છ.ે િેવરીજ રરીિે આપ્ણા 
પંચાંગમાં પ્ણ નિ્રી અિે િારા, ચનદ્ર, સૂય્મિયું સામ્યંિર 
જાળવરી રાખવા, દર ત્્ણ વરવે એક અનધક માસ આવે છ.ે 

દરેક માસિા એક સા્ય (સાધિા કરવા યોગય પ્રધાિ) 
દેવ છ,ે અિે બાર સૂય્મ હોવા્રી દર મરહિાિા એક સૂય્મ 
છ.ે પ્ણ ત્્ણ વરવે આવિા આ અનધક માસિા કોઈ 
દેવ િ હોવા્રી મે્ યયુ્િ, િ પયુજવા્ાયક મળ માસ 
િરરીકે ઓળખ હિરી. જ ે્ રી સાક્ષાિ રગવાિ નવષણિા 
શર્ણમાં જવા્રી િેમિે નવષણિા પનવત્ ઉપાસય માસ 
િરરીકે સનમાિ પ્રાપ્ ્યયું.

સવ્મ મરહિાઓમાં શ્ેષ્ માસ િરરીકે સ્ાિ મળ્યું. આપ્ણે 
પ્ણ જીવિમાં રગવાિિા શર્ણે જવા્રી જીવિિરી શ્ેષ્ 
ઉંચાઈ િે પ્રાપ્ ્ઈશકાય છ.ે પ્ણ જો માસ, મરહિા, 
િેમિા દેવ, િેમિરી ઉપાસિાિરી રરીિો અિે નિયમોિયું 
મહતવ સમજીિે કરવા મા આવે િો!

શ્રી રહંદયુ મંરદરિા રૂદેવો હમેંશા ર્િોિરી શ્દ્ધામાં 
વધારો કરવા આવયું મહતવ સમજાવવા પ્રયતિશરી્ 
હોય છ.ે જ ે્ રી મંરદરમાં દાિ, દયારાવ, અિે ર્િોિરી 
રરીડમાં વધારો જોવા મળે છ.ે આ વખિે પ્ણ રગવાિ 
િો અનરરેક અિે પૂજા એકમાસ સયુધરી િયું આયોજિ 
કરવામાં આવયયું હિયું, જમેાં જયુદા જયુદા ર્િો એ ્ાર 
્રીધો હિો.
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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

Shiv Abhishek for Children
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નશવ એ કલયા્ણ, જ્ઞાિ અિે રન્િિયું સવરૂપ છ.ે નશવ 
સાધિા માટ ે બધાજ દેવ, દેવરીઓ કરિા આપ્ણિે 
વધારે રદવસો મળ્ા છ.ે એક માસ.

નપિાિરી રન્િ (શ્ાવ્ણ માસમાં)  અિે તયાર પછરી 
પયુત્િરી પૂજા (ગ્ણેશ ઉતસવ રાદ્રપદમાં)  અિે તયાર 
પછરી માિા િરી રન્િ િવરાત્રીમાં ્ાય છ.ે દરેક દેવિા 
મંરદર માં દરેકિા પરરવારિરી પૂજા ્િરી િ્રી. દા.િ. 
શ્રી કૃષ્ણ, શ્રી રામ, શ્રી નવષણિા પરરવાર મંરદરિરી 
અંદર હોયજ અ્વા હોવા જોઈએ એવયું જરૂરરી િ્રી. 
પ્ણ સદાનશવ રગવાિ નશવિા પૂ્ણ્મ પરરવારિરી પૂજા 
્ાય છ.ે 

નશવિા મંરદરમાં:

(૧) ગ્ણપનિ (સફળિા) (૨) રગવિરી પાવ્મિરીજી 
(રન્િ) (૩) કાનિ્મકસવામરીજી (સેિાપનિ) (૪) 
ગંગાજી (જ્ઞાિ) (૫) સપ્મ (પ્રમાન્ણકિા) (૬) િંદરી 
(ધમ્મ) (૭) કયુમ્મ (શાંનિ) હોયજ છ.ે 

કાર્ણ કે નશવ એ સંશાર િયું ઝેર પરીિારા દેવ છ.ે 
એટ્ા માટ ેએમિા મંરદરમાં રન્િ, શાંનિ, જ્ઞાિ, 
પ્રમાન્ણકિા, અિે સફળિા જોવા મળે છ.ે

આપ્ણા પારરવારરક જીવિમાં આપ્ણે પ્ણ ઘ્ણરી વખિ 
સંશાર િા ઝેર પરીવા પડ ેછ,ે પ્ણ જો એમાં સફળિા 
મળે િો આ બધરીજ જીવિ સફળિાિરી ચાવરી આપ્ણિે 
પ્રાપ્ ્ાય છ.ે પ્ણ એ તયારેજ મળરી શકે જયારે 
નશવિરી રન્િ હોય. નશવ આપ્ણિે સંદેશ આપે છ ેકે 
સંસારિરી વયાધરી સામે ધમ્મ અિે નિષ્ા રાખરીિે જાવ િો 
સયુખ રૂપરી અમૃિિરી પ્રાનપ્ ્ાશે. એટ્ા માટજે નશવ, 
િેમિા પયુત્ ગ્ણેશ, િેમિા પતિરી રરદ્ધરી, નસદ્ધરી અિે 
િેમિા પ્ણ પયુત્ શયુર, ્ાર આદર્ણરીય ્યા છ.ે

In 2016 Shravan Mas start is on 
Wednesday, 3 August

શ્ાિણ માસ
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આપ્ણે પ્ણ જો આપ્ણા પરરવાર અિે કયુળ િરી આરા 
િે જીવંિ અિે ખમ્િરીધર જાળવરી રાખવરી હોય અિે 
આવિારરી આપ્ણરી પેઠરી િે સમાજમાં માિ, પ્રનિષ્ા, 
અિે આદર્ણરીયિા પૂવ્મક િો વારસો આપવો હોય િો 
નશવિરી અચ્મિા કરવરી જોઈએ.

અિે એજ દરેક બહેિ, દરીકરરી, દરીકરાિયું કિ્મવય છ.ે પછરી 
સંજોગ ગમે િે હોય. એટ્ા માટજે આપ્ણા મંરદરમાં 
આખો માસ રવય પા્વેશ્વર પૂજાિયું સયુંદર આયોજિ 
સા્ે ઉપાસિા ્ઈ. દરરોજિા જયુદા જયુદા યજમાિ 
દ્ારા અનરરેક, અિે પૂજિ કરવામાં આવયયું હિયું. 

અંિે સમયુદ્રમાં પા્વેશ્વર નવસજ ્મિ કરવા માટ ેસકેગિેસ 
યાત્ાિયું આયોજિ ્યયું હિયું. 

દર સોમવારે નશવ મહાપૂજા સા્ે સા્ે રાંગ િરી પ્રશાદરી 
નવિર્ણ કરવામાં આવરી હિરી. આશા છ ેકે આપ સૌ 
દર વરવે આવરીજ રરીિે પૂજાિો ્ાર ્ેિા રહેશો.

ૐ િમ: નશવાય
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સતયસિાિિ ધમ્મિા પ્રમયુખ એટ્ે કે શ્રી કૃષ્ણ 
રગવાિ. હરરવંશ પયુરા્ણ પ્રમા્ણે  િેમિો જનમ 
બરી.સરી. વર્મ ૩૨૨૫ અિે િારરીખ ૨૪ જયુ્ાઈ  (બરી.
સરી. પંચાંગ અિયુસાર) બયુધવારે રોરહ્ણરી િક્ષત્માં 
મ્યુરા િરી જ ે્ માં ્યો હિો. જ ેઆ વખિે ૫૨૪૦ 
મો જનમ રદવસ ઉજવાયો હિો.

રગવાિે જયારે અજયુ ્મિ િે શ્રીમદ રગવદ્ ગરીિા કહરી 
તયારે િેમિરી ઉમર ૮૩ વર્મ િરી હિરી. અજયુ ્મિ રગવાિ 
શ્રી કૃષ્ણ કરિા ૧૮ વર્મ િાિા હિા. ૬૫ વર્મ િરી ઉમરમાં 
અજયુ ્મિે મહારારિ િયું યયુદ્ધ કયયુું હિયું. જયારે રરીષમ અિે 
દ્રો્ણિરી ઉમર ૧૮૦ ્રી ૧૯૦ વર્મિરી હિરી. વસયુદેવિરી 
ઉમર ૧૫૦ વર્મિરી હિરી. આવિા વરવે આપ્ણે ૫૨૪૧ 
મો જનમ ઉજવરીશયું.

અજયુ ્મિિરી જમે આપણં પ્ણ ૬૫માં વર્મ ્ રી જીવિ િયું યયુદ્ધ 
શરુ ્ાય છ.ે માટ ેજીવિમાં હંમેશા શ્રી કૃષ્ણ િે સા્ે 
રાખયા હશે િો જીવિ િયું અંનિમ યયુદ્ધ જીિરી શકાશે. 
સંસાર િરી માટ્રીમાં ઘ્ણા રસ છ,ે પ્ણ એ કૃષ્ણ િરી 
મોર્રી માટ્રીિે માયા્મ વગર સંસાર િા રસ માં્રી 
મયુન્િ મળિરી િ્રી. માટ ેઆપ્ણે જનમાષ્ટમરી મહોતસવ 
ઉજવરીયે છરીએ, જ ે્ રી કરરી જીવિ સાક્ષર બિે. 

રગવાિિો જનમ મંરદર ખયુબ સયુંદર રરીિે ઉજવે છ.ે 
જમેાં કેરરી િો રસ, શેરડરી િો રસ, કેશર, ચંદિ, ગંગા 
જળ, યમયુિા જળ અિે બરીજા અિેક જળ ્રી અનરરેક 
કરવામાં આવે છ.ે સા્ે પારણં જયુ્ાવવયું, મટકરી 
ઉછવ્ણરી, અિે

િંદ ઘરે આિંદરયો  || જય કિૈયા ્ા્ કરી

િો િાદ મંરદરિરી આરા િે રાવ નવરોર બિાવે છ.ે આ 
વખિે જયેશરાઈ, રકર્ણરાઈ, અિે િટયુરાઈ, રૂદેવોએ 
અનરરેક અિે મટકરી મિોર્માં ઉતસાહ વધાયયો હિો. 
દર વર્મ િરી જમે આ વખિે પ્ણ નત્વે્ણરીબેિ દવે અિે 
પરરવારે આ ઉતસવમાં રાગ ્રીધો હિો. મંરદર િા 
કાય્મકિા્મ, સવયંસેવક રાઈઓ અિે બહેિોએ સયુંદર 
સજાવટ કરરી હિરી. ર્િ સમયુદાય હંમેશા આવિા રહે 
િે શયુરેચછા સા્ે. 

જય શ્રી કૃષ્ણ

In 2016 Janmashtami on 
Thursday, 25 August

જનમાટિમી
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શ્ી ગણેિ ચતુથીતિ
શ્રી ગ્ણેશ રહંદયુ ધમ્મિા સવ્મ નસદ્ધરી પ્રદાયક દેવ છ ેજિેા 
ગ્ણેશ પયુરા્ણ અિયુસાર મયુખય આઠ અવિાર છ.ે

શ્રી ગ્ણેશજી િો જનમ રાદરવા સયુદ ચો્િા રદવસે 
્યો હિો. શ્રી કૃષ્ણિરી જમે િેમ્ણે પ્ણ માયાસયુર, 
મદાસયુર, ્ોરાસયુર, મોહાસયુર, અહનિાસયુર, ક્રોધાસયુર, 
કામાંસયુર, અિે મમિાસયુર જવેા રાક્ષસોિો સંહાર 
કયયો છ.ે આટ્ા માટજે ગ્ણેશિરી ઉપાસિા કરવા્રી 
આપ્ણા મિ માં કે શરરીર માં માયા, મોહ, અનરમાિ, 
્ોર, નવકાર વગેરે આવિયું િ્રી કેમકે એમિરી સાધિા 
્રી અંદરિા અસયુરો પ્ણ ધરીરે ધરીરે િાશ પામે છ.ે 

આ બધરીજ ્રી્ાઓ વખિે િેમિા જયુદા જયુદા િામ ્રી 
અ્ગ અ્ગ અવિાર ્યા, જમેકે:-

૧. વક્રિયુંડ  ૫. ્ંબોદર 
૨. એકદંિ  ૬. નવકટ 
૩. મહોદર  ૭. નવઘિરાજ 
૪. ગજાિિ  ૮. ધૂમ્રવ્ણ્મ

જ ે્ રી િે અષ્ટનવિાયક કહેવાય છ.ે દરેક વખિે િેમિરી 
માિાઓિા િામ પ્ણ અ્ગ ્યા. ઉમા, ચિયુ્થી, 
પાવ્મિરી વગેરે.

અિનિ ચિયુ્થી િા રદવસે િેમ્ણે પોિાિા દેહ િયું 
નવ્રીિરીકર્ણ કયયુું જ ે્ રી આપ્ણે પ્ણ રગવાિ િે િેમિા 
ધામ ક્ષરીરસાગર માં પધરાવરીએ છરીએ. 

આપ્ણા ્ોક-્ાડરી્ા શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં આ બધરીજ 
ફળિરી કામિા માટ ે રગવાિિરી સ્ાપિા, પૂજા અિે 
વાિા્મ વાંચિ સા્ે નવસજ ્મિ િરી વયવસ્ા કરવામાં 
આવરી હિરી.

In 2016 Ganesh Chaturthi is on 
Monday, 5 September
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વપતૃ શ્ાદ્ધ ભાગિત કથા
      િમો રગવિે વાસયુદેવાય

પ્રરયુિ્મનદ કયુમારો મેં સવામરીિરી વૃરરાિયુજા 

કૃિા્યોહમ કૃિા્યોહમ કૃિા્યોહમ િ સંશય:

પરમ કૃપાળયુ પરમાતમાિરી અસરીમ કૃપા્રી દર વર્મિરી 
જમે આ વરવે પ્ણ આપ્ણા શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં શ્ાદ્ધ 
પક્ષમાં (નપિૃપક્ષમાં) સમૂહ શ્રીમદ્ રાગવિ સપ્ાહ 
પારાય્ણિયું આયોજિ રાદરવા વદ આઠમિે સોમવાર 
િા. ૫-૧૦-૨૦૧૫ ્રી અમાસિે સોમવાર િા. ૧૨-
૧૦-૨૦૧૫ સયુધરી કરવામાં આવે્ હિયું.

વયાસપરીઠ ઉપર આપ્ણા મંરદરિા જયુિા પ્રરયુ સેવક 
અિે ્ોક્ાડરી્ા પરમ પૂજય શ્રી છગિરાઈ જોશરી 
નબરાજી િેમિરી રન્િ સરર વા્ણરીમાં સંગરીિમય 
ક્ામૃિિયું પાિ કરાવયયું હિયું. પ્રેમ્ક્ષ્ણા રન્િ, જ્ઞાિ, 
વૈરાગય અિે નવવેક નવરે ક્ા કરરી શ્ોિાઓિે મંત્મૂગધ 
કયા્મ હિાં. સાિે સાિ રદવસ શ્ોિાઓિરી રરીડ રહરી 
હિરી. મોટા પ્રમા્ણમાં ર્િ રાઈઓ િ્ા બહેિો એ 
શ્વ્ણિો ્ાર ્રીધો હિો. 

દરરોજિા યજમાિ િરરીકે શ્રી બચયુરાઈ ઓડદેરા િ્ા 
પરરવાર હિાં િ્ા દૈનિક યજમાિોમાં ઘ્ણા રાઈઓ 
િ્ા બહેિોએ સમૂહ પૂજા િપ્મ્ણ નપિૃઓિા ફોટા 
પધરાવરી સા્ અિે સહકાર આપયો હિો. 

શ્રી કૃષ્ણ જનમિા મયુખય યજમાિ િરરીકે શબરરી મંડળિરી 
બહેિો, રુક્મ્ણરી નવવાહમાં કનયા પક્ષે શરદરાઈ કોટચેા 
પરરવાર અિે જાિ પક્ષે િરી્ેશરાઈ ગોરા્ણરીયાએ 
્ાર ્રીધો હિો. 

કૃષ્ણ જનમ, અન્નકયુટ, ગોવધ્મિ પૂજા, રુક્મ્ણરી નવવાહ 
વગેરે પ્રસંગો ધામ ધૂમ્રી ઉજવવામાં આવયા હિાં, 
ખરેખર યાદગાર પ્રસંગ હિો. 

જય શ્રી કૃષ્ણ
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દેવરી રાગવિમાં બિાવયા પ્રમા્ણે  
માિાજી રતિજરડિ સોિાિા રહંડોળા 
પર બરીરાજ ેછ,ે અિે મ્ણરીપયુર િામિયું 
િેિયું ધામ છ.ે માં રગવિરીિરી સાધિા 
િા જયુદા જયુદા પ્રકાર છ.ે જવેરી રરીિે કે 
પયુરચિર્ણ, અિયુષ્ાિ, અચ્મિ, સાધિા... 
અિે એમાં પ્ણ બે પ્રકાર છ.ે એક 
સાનતવક કમ્મ અિે બરીજયુ  ંછ ેકામ્ય કમ્મ.

હવે સાનતવક કમ્મ એિે કહેવાય કે જમેાં 
કેવળ આતમા િા કલયા્ણ િરી રાવિા 
હોય. જયારે કામ્ય કમ્મ એ છ ે કે જ ે
કોઈ એક પદા્્મ િરી કામિા અ્વા િો 
એક ્ક્ય િે નસદ્ધ કરવા માટ ેહોય.

કોઈ પ્ણ સાધિા કે ઉપાસિા સયુધરી 
પહોચવા માટ ે ચાર માગ્મ છ.ે (૧) 
માિાજી િા બરીજ મંત્ દ્ારા (૨) 
ચંડરીપાઠ દ્ારા (૩) દેવરીરાગવિ દ્ારા 
(૪) પદા્્મ રન્િ દ્ારા. 

માિાજી િા િવ જયુદા જયુદા રૂપ અિે 

અવિાર િરી સાધિા માટ ેિવ રદવસો 
છ,ે જ ેિવરાનત્ કહેવાય છ.ે આમિો 
એક વર્મમાં ચાર િવરાનત્ આવે છ.ે 
(૧) માઘરી િવરાનત્ - માઘ માસ માં 
(૨) ચૈત્રી િવરાનત્ જ ે ચૈત્ માસમાં 
આવે છ.ે (૩) આરાિરી િવરાનત્ - 
આરાિ માસમાં (૪) આસયુ િવરાનત્ 
જ ેઆસો માસમાં આવે છ.ે આમાિરી 
દરેક િવરાનત્ િા િવ  રદવસો છ,ે 
જમેાંિા દર એક રદવસ િા જયુદા જયુદા 
દેવરી છ.ે જમેિા િામ (૧) શૈ્પયુત્રી 
(૨) બ્હ્મચારર્ણરી (૩) ચંદ્રઘંટા (૪) 
કયુષમાંડા (૫) સકનદમાિા (૬) કાતયાયિરી 
(૭) કાળરાનત્ (૮) મહાગૌરરી (૯) 
નસદ્ધરીદાત્રી છ.ે આ િવ રદવસોમાં્રી  
અષ્ટમરીિયું વધારે મહતવ છ,ે જયારે 
માિાજીએ િેમિા નવરાટ રૂપિા દશ્મિ 
આપયા હિા. િે મહાિ અિે નવરાટ 
રૂપ વાળરી અષ્ટરૂજાિરી કૃપા મેળવવા 
માટ ે યજ્ઞ કરવામાં આવે છ.ે જ ે્ રી 

હવિઅષ્ટમરી પ્ણ કહેવાય છ.ે 

આમાંિા િવે િવ િામિો મરહમા 
પાવ્મિરીજી િા જયુદા જયુદા અવિારો 
પર આધારરિ છ.ે જમેિા મંત્, 
સાધિા, અિે હેિયુ દરેક અવિારમાં 
નરન્ન નરન્ન જોવા મળે છ ે અિે 
િેિા આધારેજ િવે િવ રદવસ િા 
દેવરીઓિરી આરાધિા કરવરી જોઈએ. 

એ ઉપરાંિ આ િવ માિાજીિા મયુખય 
(પ્રધાિ) દેવરીઓ શ્રી મહાકાળરી, શ્રી 
મહા્ક્મરી અિે શ્રી મહાસરસવિરી છ.ે 
િવરાત્રીિા િવ રદવસિા ત્્ણ રાગ 
કરરી અિે આમાંિા એક એક દેવરીઓ 
િરી આરાધિા રૂપે ગ્ણે્ છ.ે

In 2016 Navratri starts 
on Saturday, 1 October 

નિરાવત્ નો મવહમા
િવરાનત્ શ્રી રગવિરી િવદયુગા્મ િરી સાધિા િા રદવસો અિે 
ઉપાસિા િયું પવ્મ છ.ે
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્ેસટર િા પાવાગિ સમા ર્ણરીયામ્ણા રહંદયુ મંરદર માં રવય 
િવરાનત્ ્ઈ. આ વખિે વધારે બહેિો આવયા, સા્ે િાિા 
િાિા બાળકો િે ્ાવયા. દરરોજ એકાવિ રદપમાળાિરી 
આરિરી ્ઈ. જમેાં જયુદા જયુદા યજમાિોએ રાગ ્રીધો 
હિો. માિાજીિા પૂજિ અિે ગરબા પધરામ્ણરીિા યજમાિ 
રરીખયુરાઈ અિે રારિરીબેિ કોટચેા રહ્યા હિા. મંરદરમાં 
િવરાનત્ િે સફળ બિાવવાિો પ્રયતિ મંરદરિા રાઈ બહેિો 
પાસે ખયુબજ મહેિિ માંગરી્ેય છ.ે દયુગા્મષ્ટમરીિા રદવસે યજ્ઞ 
કરવામાં આવયો હિો. જમેાં મયુખય યજમાિ નવરમરાઈ 
મગિરાઈ ટડંે્  રહ્યા હિા. ્યારેક રાવનવરોર ર્િો િરી 
રરીડ િો સમાવેશ ગરબરીિા પટ્ટાંગ્ણ માં કરવો િે અઘરંુ 
હોય છ.ે ગરબા રમવા િે સાંસકૃનિક, ધાનમ્મક, અિે સભયિા 
િો ઉતસવ છ.ે એટ્ા માટ ેઆપ્ણો પહેરવેર, હાવરાવ, 
વયવહાર, અિે મિિરી માિનસકિા ઉપર ખયુબજ નિર્મર છ.ે 
નવશેર કરરી િે તયારે, જયારે િમે મંરદરમાં આવો. 

દા.િ. જ ે મા્ણસ અનગયારસ િો ઉપવાસ કરે છ,ે િેિે 
રોજિમાં બંધિ છ,ે િે અન્ન ખાઈ શકિો િ્રી. કેવળ 
ફ્ાહાર જમરી શકે છ,ે પ્ણ જ ેમા્ણસ િે ઉપવાસ િ્રી િેિે 
કોઈ બંધિ હોિયું િ્રી. િે િો બન્ને રોજિ, અિે ફ્ાહાર 
ખાઈ શકે છ.ે િેવરીજ રરીિે મંરદરમાં સેવા આપિાર રાઈ, 
બહેિોિે પ્ણ ઘણં બંધિ હોય છ,ે માટ ેઆશા છ,ે કે આપ 
પ્ણ આપ્ણા વયાવહારરક સહયોગ આપશો. 

એકંદરે િવરાનત્ ખયુબજ આિંદ યયુ્િ રહરી.

જય માતાજી  

શ્ી વહંિુ મંવિર ની 
નિરાવત્ ૨૦૧૫

રારિિા રાજકોટ ્રી પધારે્ ક્ાકારો: શ્રીકાંિરાઈ 
રક્રષિિ િાયર, જીગ્ેશરાઇ ગોસવામરી, અલપાબેિ પટે્ , 
કલપેશરાઇ કાચા અિે રાસકરરાઈ નશંગાળા.
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શ્ી િુગાતિટિમી યજ્ઞ
અષ્ટમરીએ માં રગવિરી િો પનવત્ રદવસ છ.ે માિાજી 
િે શાંિ કરવા ચંડરીપાઠિરી આહયુિરી અિે પયુ્ણા્મહયુનિ યજ્ઞ 
કરવામાં આવે છ.ે 

શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં દયુગા્મષ્ટમરીિા રદવસે સરસ યજ્ઞિયુ 
યયોજિ કરવામાં આવયયું હિયું. જમેાં મયુખય યજમાિ 
નવરમરાઈ મગિરાઈ ટડંે્  અિે પરરવાર રહ્યા હિા.

In 2016 Durgashtami Havan is on 
Sunday, 9 October

ધજા િા મયુખય યજમાિ રરિરાઈ અિે નિ્ેશરાઇ મોિવારડયા
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આય્મ સંસકૃનિિા વ્રિ એ માં રગવિરી પાવ્મિરી અિે નશવજી 
િરી સાધિા છ.ે 

મોળાકિ, જયાપાવ્મિરી, દરીવાસો, કરવાચો્, િાગ પાંચમ, 
શરીિળા સાિમ, િોળરીિોમ જવેા વ્રિિા પનવત્ દરીવસોમાં 
બહેિો એમિા પરરવાર માટ ે સાધિા રૂપરી િપ કરે છ.ે 
િેમિા પનિ અિે પરરવારિા સયુખિરી કામિા માટ ે નશવ-
પાવ્મિરીિયું પૂજિ અિે ઉપવાસ કરે છ.ે રૂિકાળમા આમાિા 
ઘ્ણા વ્રિો રગવિરી પાવ્મિરીજી એ કયા્મ છ,ે જ ે્ રી કદાચ 
નશવજી અમર છ.ે 

બહેિો સૌરાગયિા સોળ શ્ણગાર સજી અિે મંરદરોમા જાય 
છ.ે પૂજિ કયા્મ પછરી વાિા્મિયું પ્ણ શ્વ્ણ કરે છ.ે એટ્ાજ 
માટ ેસ્તી એ સજ્જન્ત્ા, શીતળતા, અને સાત્વકતા 
ના સત્ થી સતી્વ ના સામરય્ ને જાળવી રાખે 
છે. જ ે્ રી િેમિા પનિિા જીવિરૂપરી યયુદ્ધિયું રક્ષ્ણ કરરી શકે 
છ.ે પછરી િે વિવાસ િા રામ હોય, કે યયુદ્ધમા જા્ંધર હોય 
કે સવયંવરમાં અજયુ ્મિ હોય. માટ ેઆજિરી બહેિો, દરીકરરીઓ 
િે પ્રા્્મિા છ ેકે િમારા જીવિ િરી નસદ્ધરીઓિા નશખર િે સર 
કરવા સદૈવ મંરદરમાં આવા વ્રિ કરિા રહો.

ધાવમતિક વ્રત

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

બહેિોિયુ િાગ પાંચમ વ્રિ 
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શ્રી રહંદયુ મંરદર અિે કોમ્યયુિરીટરી સેનટરિા શબરરી મરહ્ા મંડળિા સવવે રાનવક 
ર્િો િે રદવાળરી અિે િૂિિ વર્મિા જય શ્રી કૃષ્ણ અિે અનરિંદિ. આ 
શરુ ્િયું નવ.સ. ૨૦૭૨ અિે ઈ.સ. ૨૦૧૫ – ૨૦૧૬ વર્મ પરમ કૃપાળયુ 
પરમાતમાિરી અસરીમ કૃપા્રી આપ સહયુિે કયુટયુબં સહરીિ શયુકિવંિયુ, સખાકારરી, 
આિંદમય અિે રન્િરાવ પૂ્ણ્મ િરીવડ.ે કયુટયુબં, સમાજ, સંપ્રદાયમાં કાય્મ કરરી 
પૂજિ અચ્મિ સતસંગિો ્ાર ્ઈ, આ્યાનતમક માગવે આગળ વધે. પ્રગિરીિા 
પં્ે જીવિમાં રન્િિરી જયોિ નવશ્વરરમાં રહે.

શબરી સતસંગ મં્ડળ દર સોમવારે, ગુરુવારે અને અતગયારસે, શ્ાવણમાસે, શ્ાધધના રદવસોમાં અને 
અતધકમાસે બપોરના સમય ૨.૧૫ થિી ૪.૧૫ વાગયા સુધી ધાતમ્ય્ ગ્ંથિનું વાંચન અને ભજન-ર્ત્યન 
્રી આનંદ ્ેય છ.ે

શબરરી એટ્ે શ્દ્ધા, ગયુરુિા વચિમાં શ્દ્ધા અિે અટ્ નવશ્વાસ એજ શબરરી જ્ઞાિ અિે વૈરાગયિરી રન્િ 
કરવા્રી રગવાિિરી પ્રાનપ્ ્ાય છ.ે

આ વરવે અનધકમાસમાં સંિો દ્ારા અિેક ક્ાઓિો ્ાર મળ્ો છ.ે હવે મંરદરિરી નવશાળિાિા અનિ 
સયુંદર દ્રશય જોિા રાગવિ રાવ જાગ્િ ્ાય છ.ે રહંદયુ સંસકૃનિ જળવાય છ.ે અિેરો ્ાવો ્ઈ આગળ 
વધવા પ્રેર્ણા મળે છ.ે 

મંરદરમાં ઉજવાિા િહેવારો અિે યોગા ગ્યુપમાં અમો બધાજ ્ાર ્ઈએ છરીએ. અમારા બહેિો દરરેક 
ઉતસવમાં મદદગાર ્ાય છ.ે સમયે સમયે દાિ-પયુણય કરરી ધમ્મિયું રા્યું બાંધે છ.ે મંરદરિા ટ્રસટરીગ્ણ, 
પ્રમયુખશ્રી, મંત્રીશ્રી િ્ા કોમ્યયુિરીટરી િા સવયંસેવકો સતસંગ મંડળિે બધાજ કાયયોમાં સહાયક ્ાય છ.ે 
નવશ્વમાં સૌિે આમંત્્ણ પાઠવરીએ છરીએ કે સહયુ આવો અિે િૂિિ વર્મિા સોિેરરી રકર્ણિા ઉતસવિે અમારરી 
સા્ે ઉજવો. 

આપ્ણે બધા સતસંગ ક્ાઓમાં પ્રરયુ િામિો 
્ાર ્ઈ સારંુ જીવિ જીવવાિો સંકલપ કરરીએ.

શબરી મરહ્ા મં્ડળના સવભે બહેનોના  
જય શ્ી ક્ૃ ષણ.
 
લી. શ્ી ચંચળબેન કાલલદાસ ચૌહાણ

િબરી સતસંગ મં્ળ 
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માં રાંદ્ િા ્ોટા મંરદરમાં િેડવા િો યશ શ્રી ર્ણજીિરાઈ સોિેગ્ા િે 
પ્રાપ્ ્યો, અિે િે પ્ણ ૧૦૮ ્ોટા.

શનિવારે મંરદર માં ્ોટાિો શ્ણગાર ્યો. રનવવારે સવારે સયુરજિા ર્ 
સા્ે ર્ણજીિરાઈિા પરરવારે માં જગદમ્બાિયું સ્ાપિ મંરદરિા અચ્મક 
િટયુ રાઈ આચાય્મ િા હસિક ્યયું. 

7૫૬ અખંડ સૌરાગયવિરી િ્ા કયુવારકા િયું પૂજિ ્ યયું. ર્િો એ પ્રસાદરી 
્રીધરી અિે બપોરે રૂપાબેિ સોિરીિા સવરમાં સંગરીિ સા્ે રાસ ગરબાિો 
્ાર ર્િો એ ્રીધો.

સાંજિરી આરિરી સા્ે બરીજા રદવસે નવસજ ્મિ ્યયું.

સા્ે આપ્ણે તયાં માિાજી િા ર્િો દ્ારા આ નસવાય પ્ણ ્ ોટા િેડવાિયું 
આયોજિ ્યે્ છ ેઅિે કાય્મકરિા સા્ે ર્િો િો પ્ણ સહકાર મળે્ 
છ.ે અિે રનવષયમાં પ્ણ મંરદર અવા પ્રયાસ િે આવકારે છ.ે

જય માિાજી

રાંિલ માતાજી ના લોટા
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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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Major Events Taken Place at Shree Hindu Temple
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આપ્ણે તયાં ઉિાળો પ્રારંર ્િા સંિો િો આવાગમિ પ્ણ 
શરુ ્ાય છ.ે રગવદ કૃપા ્રી જમેિા રારિમાં દશ્મિ 
દયુ્્મર છ ેિેવ સંિો અહરી દયુ્્મર બિે છ.ે ૨૦૧૫ માં સંિોિરી 
કૃપા પ્રાપ્ ્ઈ.

સયુરિ ્રી શ્રી રરિરાઈ િો આગમિ ્યયું જઓે સવ. 
રામરગિ િા પટ નશષય અિે િેમિા ગયુરુજી િરી શૈ્રી માં 
એમ્ણે સરળ રારા માં ઘ્ણરી મધયુર વા્ણરી માં િરીમહારારિ 
િા પ્રસંગો સમજાવયા. સા્ે સંગરીિમય સતયિારાય્ણ ક્ા 
િયું પ્ણ પાિ કરાવયયું.

િા. ૮ જૂિ ્રી ૧૩જૂિ જમેિો આશ્મ પ્ણ સયુરિ માં જ છ ે
િેવા શ્રી નક્ષપ્રાિંદ મહારાજ જઓે હિયુમાિ ર્િ છ ેસરળ 
રારા માં હિયુમાિજી મહરાજ િો સરળ શૈ્રી માં ક્ા પાિ 
કરાવયયું. જઓે ગૌ દાિ માટ ેજ રારિ ્રી પધાયા્મ અિે ગૌ 
હતયા પર ખાસ રાર મયુ્યો અિે જ ેબંધ ્ાય એ માટ ે
રજૂઆિ કરરી.

રારિિા દરેક સંિો િે મદદ કિા્મ 
એવા રારિ વેલફેર ટ્રસટ દ્ારા 
નવનવધ સંિો િા પ્રવચિો ્યા 
જમેાં િા. ૨૦ ્રી ૨૬ જૂિ શ્રી 
નચનમયાિંદ બાપયુ જવેા યયુવાિ 
સંિિયું આગમિ ્યયું મંરદર 
માં્રી પો્રી યાત્ાિો પ્રારંર ્યો 
અિે કૃષ્ણ્રી્ા ઉપર એમ્ણે સાિ 
રદવસ રન્િ રસ પરીરસયો. પૂ બાપયુ 
રારિ વેલફેરિા સહકાર ્રી મળે્ દાિિો ઉપયોગ એમિા 
આશ્મમાં બાળકોિા અભયાસ, ઘરડા ઘર િ્ા અનય સેવા 
િા કાયયોમાં ઉપયોગ કરવાિો પ્ાિ રજયુ  કયયો. ર્િો એ 
િેિે વધાવરી ્ઈ દાિ આપયા અિે આસ્ા િા સહયોગ ્રી 
પયુરા ઇંગ્ેનડ માં હરરી ર્િોિે ક્ા િો ્ાર પ્રાપ્ ્યો.

િા. ૨૯ જૂિ ્રી ૪ જયુ્ાઈ િા આદર્ણરીય શ્રી ધમા્મતમાિંદ 
મહારાજ, જઓેએ ઓરરસસામાં, જગન્ના્ આરદવાસરી 
નવસિારમાં આરદવાસરી ઉત્ાિ માટ ે દેશ પરદેશ સતસંગ 
અિે જિજાગૃનિ  માટ ેઅભયાિ ગિરીપ્રદ કયયુું અિે આપ્ણે 
તયાં એમ્ણે પયુરરોત્તમ ક્ા સા્ે મહારારિ પ્રસંગોિો 
પરરચય કરાવયો.

મંરદરિા પ્રમયુખ શ્રી રરીખયુરાઈ કોટચેા પરરવાર દ્ારા િેમિા 

નપિૃઓિા મોક્ષા વ્ે શ્રીમદ રાગવિ 
ક્ાિયું આયોજિ ્યયું અિે ખયુબજ 
આિંદ સરર રહ્યયું. આ ક્ાિયું 
રસપાિ ્ેસટર નિવાસરી શ્રી 
રદ્રીપ રાઈ જોશરી એ ખયુબજ 
ક્ણ્મનપ્રય સંગરીિ સા્ે એમિરી 
સરળ શૈ્રી માં અિે ખાસ કરરીિે 
યયુવાિોિે ્યાિમાં ્ઈ, આજિયું 
જીવિ કેવયું હોવયું જોઈએ? હા્ િા 
સમયે આપણં વિ્મિ કેવયું છ?ે 

કેવયું હોવયું જોઈએ? િેિા ઉપર ખયુબજ રાર મયુ્યો અિે 
દરેક રાગવદરીય પ્રસંગો િે રવય બિાવવાિો પ્રયાસ કયયો. 
કૃષ્ણ જનમ, રુક્મ્ણરી નવવાહમાં પ્ણ રૂદેવો િા સહકાર સા્ે 
પ્રસંગ ઉજવયો અિે આ બધા પ્રસંગોમાં ઉતસાહરી એવા 
મંરદરિા ર્િો અિે સવયંસેવકોએ ઘ્ણો સા્ સહકાર 
આપયો. જ ે્ રી આ યાદગાર ક્ા શ્ય બિરી.

શાંનિ્ા્ રાઈ ્ાિકરી પરરવારે 
યોજ ે્  રાગવિ ક્ાિયું રસપાિ 
શ્રી રમ્ણરીકરાઈ દવેએ કરાવયયું. 
નિિ-િવા પ્રસંગો પરીરસવામાં 
આવયાં. યયુવાિોિે સમજ પડ ેમાટ ે
શ્રી રદ્રીપરાઈ એ પૂ્ણા્મહયુિરી 
સમયે ઈંગ્રીશમાં સમજાવરીિે 
ક્ા યયુવાિો સયુધરી પહોંચાડરી.

રારિ વેલફેર દ્ારા આયોજીિ શ્રી 
સંજય કૃષ્ણ ઠાકયુર જઓે વૃંદાવિ 
્રી પધારરી આસ્ા મા્યમ સા્ે 
બા્કૃષ્ણ ક્ા િયું આયોજિ 
્યયું જિેો આશય હિો ગાય 
માિા. ર્િો દ્ારા િેમિે 
સહકાર પ્રાપ્ ્યો. સંસકૃિ 
અિે સંગરીિ સા્ે એમ્ણે ક્ાિયું 
રસ પાિ કરાવયયું.

સંતો અને મહેમાનો
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રામર્િ શ્રી કિયુરાઈ રાજગયુરુ 
દ્ારા સંગરીિ સા્ે રામરસ ગાયો 
સરસ એવા એમિા મધયુર કંઠ ે
એમ્ણે ર્િો િે રન્િમાં 
િરબોળ કયા્મ. જા્ણે ત્્ણ રદવસ 
િો ્યાં પયુરા ્યા એ ખબરે િા 
પડરી અિે એમિા યયુ.કે િા જયુિા 

સહવાસ િે કર્ણે રામર્િો એ 
રસિે ્ૂટ્ો.

આિંદમૂનિ્મ ગયુરુમા, જમેિા દશ્મિ 
ટરી.વરી. પરજ શ્ય છ.ે િેમ્ણે 
અંગ્ેજી રારાિા મા્યમ દ્ારા 
રન્િિયું સવરૂપ બિાવયયું. મંરદરિા 
સવયંસેવકોએ ખાસ કાળજી ્ઇ 
હો્ િે શ્ણગાયયો. શાંનિ પૂવ્મક  
સિિ ૩ રદવસ રન્િિયું  જ્ઞાિ 

પરીરસયયુ.

૨૪ ઓગસટ ્રી ૧ સપટમે્બર 
દરમ્યાિ શ્રી ્ીંબાનચયા સમાજ 
દ્ારા આયોનજિ દેવરી રાગવિ િયું 
આયોજિ ્યયું જ ેદરમ્યાિ શ્રી 
નમિેશ રાઈ એ રાંદ્ માિાિા 
્ોટા, હવિ, િપ્મ્ણ અિે પૂજિ 

સા્ે ક્ાિયું પાિ કરાવરી સમાજિે 
કૃિકૃતય કયયો હિો. 

દરીદરી માં ઋિયુંરરા દ્ારા ૪ રદવસિરી 
કૃષ્ણ ક્ા િો સતસંગ ્યો. જમેાં 
પ્રેમ સરર વા્ણરી સા્ે કૃષ્ણ 
જનમોતસવ જનમાષ્ટમરી િા પનવત્ 
રદવસે ઉજવાયો. જમેિો મયુખય 
સંદેશ િાિા બાળકોિરી સેવા એજ 

પ્રરયુ સેવા રહ્યો હિો.

આ વર્મિરી અંનિમ ક્ા શ્રી છગિરાઈ 
જોશરી દ્ારા નપિૃ મોક્ષા્વે શ્રીમદ 
રાગવિ ક્ાિયું રસ પાિ કરાવયયું, 
જમેાં શ્રી બચયુરાઈ ઓડદેરા મયુખય 
યજમાિ બનયા.

સંિ શ્રી જનેનિરામ બાપા, સંિ 
પૂર્ણ ધામ (ધૂંિડા, જામિગર્રી) 
પધાયા્મ હિાં, જવેોએ સયુંદર 
રજિ દ્ારા માનમ્મક રસ પરીરસયો 
હિો.  
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School visits
Shree Hindu Temple and Community Centre 
welcomes students of all ages from around 
the country to visit and gain knowledge on 
Hinduism.

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.”

Lady Gretton  
H.M. Lord-Lieutenant of 
Leicestershire

Visitors & Comments

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

GCSE Tuitions 
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.

યોગા
દર સોમવારે યોગા - 
સવારે ૧૦:૩૦ થી ૧૧:૩૦

ઈંગલીશ, મેરસ, 
સાયન્સ  
દર મગંળવારે ઈંગલીશ, 
મેરસ અને સાયન્સના વગગો 
સા્ંજના ૫ - ૭ વાગયા 
સધુી ચાલે છે. 

ગ્ુજરાતી વશખો
દર ગરુૂવારે અને શકુ્રવારે 
બાળકોને ગ્ુજરાતી વશખવા 
ના વગગો સા્ંજના ૫ - ૭ 
વાગયા સધુી ચાલે છે.

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

શબરી મડંળનો 
સ્સગં
દર ગરુૂવારે અને 
આગગયારસના શબરી 
મહિલા મડંળનો સ્સગં 
બપોરે ૨ થી ૪ વાગયા 
સધુી

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

ગીતાજી કલાસીસ
ભાગવત ગીતા ના કલાસીસ 
૨૦૧૬ મા ંશરૂ થશ.ે

લીગલ એડવાઈસ
દર મહિનાના પિલેા શવનવારે 
સોલીસીટર દ્ારા ફ્ી એડવાઈસ

Shakhi Mandal
Come and join us on 
variety of activities every 
Friday 11am - 1pm

Gitaji Classes
Regular Bhagvad Gita 
classes will be starting  
in 2016. 

સખી મડંળ 
દર શકુ્રવાર સવારે ૧૧ થી 
૧ વાગયા સધુી
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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.

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.

Hinduism's three pillars are temple 
worship, scripture and the guru-
disciple tradition. 

Hinduism strongly declares the validity 
of the three worlds of existence-
physical, astral and spiritual-and the 
myriad Gods and devas residing within 
the inner worlds. Festivals, pilgrimage, 
chanting of holy hymns and home 
worship

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.

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.

Atma

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. 

Core Beliefs of 
Hinduism
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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

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. 

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. 

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 God-
realised guru represents God; he does not 
become God.

Murti Puja

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 (pran-
pratishtha) 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.

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’.

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

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.

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. 

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.

We often hear the talk of ‘Mother India’ and 
many Indians feel offended or emotional 
regularly when issues of faith or geography 

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. 

However, we have no problem spitting on 
the same mother earth after enjoying Paan-
Faki; 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.

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. 

Jiva Odedra MBA, Leicester 2015
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In main, there are two kinds of problems; 

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. 

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.

In main, the Bhagavad Gita promotes self-
less 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 

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; 

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: 

• 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, un-
equableness; 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, over-
fondness 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 
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the devotion to Sat-Chit- Ananda (eternal truth 
– consciousness and permanent bliss)

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. 

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.

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 

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). 

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.

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.

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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પડાણે થમી પધા્યો, છત્ા્વે ચડમીધાર...

મરતિા મરતિા ચારણ ઉગા્યો...મારમી ્વેગડ ના 
આ્વમી ્વમીર ્વાછરા...
 

સૌરાષ્ટ ્રિરી ખમરીરવંિરી ધરા, વરીર, સંિ, સયુર, સિરી, સા્વરી 
અિે બહારવટરીયાિરી જમરીિ એટ્ે જાહે્વાડ, ગોહે્વાડ, 
કારઠયાવાડ, હા્ાર અિે કચછ રૂનમિો ઈનિહાસ. જમેાં 
આજ ેપ્ણ શ્રી વરીર વાછરાડાડાિા પરાક્રમ અિે િેજિા 
િાર્ા જોવા મળે છ.ે

સૌરાષ્ટ ્રિા સયુંવાળ પ્રદેશિા કા્નવ ગામમાં સો્ંકરી કયુળિા 
હા્રીજી રાજપૂિ રહે છ.ે જિેા પતિરી િયું િામ કેસર બા છ.ે 
જ ેખૂબજ ધાનમ્મક, સરળ અિે પનવત્ હિા. એમિા ખાિદાિ 
િરી કરીનિ્મ ફૂ્ડાિરી ફોરમિરી જમે રોજ્રી રોજ આખા 
પ્રદેશમાં ફે્ાિરી હિરી. સિિ એ શ્રી કૃષ્ણ િા પરમર્િ 
હિા. જાગરીરદાર હોવા છિાં પ્ણ, નવશાળ શરરીર, મૂંછ અિે 
દાિરી િા કાર્ણે ગરવા ગરીરિાર િા અવધૂિ ્ાગિા હિા. 

બધયુંજ બરાબર હિયું, પ્ણ સંસારિા ૨૦ વર્મ ્યાં છત્તા 
િેમિે કાંઈ સંિાિ િ હિયું. આ વાિિયું કેસરબાિા મિમાં 
રોજ દયુખ ્િયું. િેઓ સ્તરી હોવાિે કાર્ણે એવયું માિિાં કે:

હાથે પોંચમી હેમનમી અને ગળે એકા્વન હાર,  
પણ જનેે ઘર નક્હ પારણયં એનો એળે ગ્ો અ્વતિાર

િેઓ રોજ માિાજીિરી ઉપાસિા કરિાં. એક વખિ હા્રીજી 
મહારાજ િે જળસમાધરી ્ઈ પોિાિયું જીવિ ટૂકંાવરી દેવાિો 
નવચાર આવયો. અિે િેઓ યમયુિા િદરી પાસે જઈ િેમાં પડવા 
જાય છ.ે િેવા સમયે આકાશવા્ણરી ્ઈ અિે શ્રી યમયુિાિા 
ધરા માં્રી એક િેજ પયુંજ દેખાયયું. વાંકરડયા વાળ, મધયુરરી 
મયુર્રીધર િંદ રકશોર દેખાયા જ્ેણે મહારાજિે વચિ આપયયું 
કે હયું  િમારા ઘરે ગાયોિા રખેવાળ િરરીકે અંશ રૂપે અવિરરીશ. 

રગવાિિરી અસરીમ કૃપા્રી કેસર બા િે તયાં માંગન્ક 
રદવસો આવયા અિે તયાં આિંદિરી લહેર છવાઈ. આમ પ્ણ 
આપ્ણે તયાં કહેવિ છ ેકે દસ દસ ફૂટિા દસ કયુવા ખોદવામાં 
આવેિો પા્ણરી િ આવે પરંિયુ જો એકજ કયુવો સો ફૂટિો 
હોય િોજ પરર્ણામ આવે. િેવરીજ રરીિે જો પરમાતમામાં 

અનવરિ શ્દ્ધા હોય િોજ પરર્ણામ આવે. અિે તયાં એક 
દરીકરાિો જનમ ્ યો, જિેયું િામ બળદેવજી રાખવામાં આવયયું. 
ટૂકં સમય બાદ તયાં બરીજા બાળકિો જનમ ્યો જિેયું િામ 
‘વછરાજ’ રાખવામાં આવયયું. 

વછરાજિરી ઉમર બાર વર્મિરી ્ઈ અિે િેિરી પ્રરીનિ ગાયોમાં 
્વા ્ાગરી. મોટા રાઈ બળદેવિા ્ગ્ ્યાં અિે વછરાજ 
ગોવાનળયાિયું જીવિ જીવવા ્ ાગયા. ગાયોિે િવડાવવરી, ઘાસ 
ખવડાવવયું, પા્ણરી પરીવડાવવયું િે એમિા જીવિિરી રદિચયા્મ 
બિરી ગઈ. એક વખિ વરસાદ િ ્વા્રી દયુકાળ પડ્ો અિે 
ગાયો માટ ેપા્ણરી પ્ણ િ રહ્યયું. એવા સમયે વછરાજ િેમિા 
કા્નવ ગામિરી િજીકમાં વડાવ્રી ગામ ગયા, તયાં િેમ્ણે 
જમરીિ ઉપર એક રા્ો મારરી િેમાં્રી પા્ણરી પ્રગટ કયયુું. 
આજ ેપ્ણ એ જગયાએ પા્ણરીિરી ધારા અનવરિ ચા્યુ છ.ે

અમયુક સમય જિાં એમિા માિા નપિાિયું અવસાિ ્યયું. 
તયાર પછરી રજપૂિરી જીવિ જીવયા અિે કયુળિરી ગરરમાિે 
જાળવરી રાખરી એટ્ે િો ગાઈએ છરીએ કે 

સબળો સોલયંકમી કુળમાયં અને તુિયં મહા ભળતિાલ.... 
પણ ્વધારમી કુળનમી લાજ, એ તિ ેતિો ્વટથમી જગમાયં ્વાછરા

એક વખિ િેમિા રારરીિા નપયર માં્રી મહેમાિ આવયા. 
જમેિરી મહેમાિ-ગનિ વછરાજિે સોંપવામાં આવરી કેમકે 
એ ખૂબજ મયા્મદાવાિ હિાં પ્ણ તયારેજ ગામિા પા્ણરીિા 
િળાવમાં િાિરી ગાય (વાછળરી) િ્ણાય જવાિા સમાચાર મળ્ા, 

શ્ી િીર િાછરા્ા્ા
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િે િતપર િેિરી રક્ષા કરવા ગયા, જ ે્ રી રારરી એ મેણં માયયુું કે:

“ઘર માં િહરી પ્ણ બારેજ રહો ગાયોિરી સેવામાં”

જમે કૈકેઈિા વચિ િે પાડરી રામ વિમાં ગયાં િેમ વછરાજ 
પ્ણ બારે રહેવા ્ાગયા. આ સમાચાર િેમિા મામા 
સામંિનસંહ રાઠોડ િે મળ્ા અિે એ આવરી વછરાજિે 
પોિાિા ગામ ્યુ્ણાવા ્ઈ ગયા. આમિો વછરાજિે તયાંજ 
પહોંચવયું હિયું કાર્ણકે તયાં નસંધ પ્રદેશમાં્રી રોજ ચોર અિે 
્યુટારા આવરી ગાયોિે ્ઈ જિાં. વછરાજિે આ મિમાં 
ખટકિયું હિયું. એમિે આ અધમ્મ િો િાશ કરવો હિો.

્ોડા સમય જિાં મામાએ બાજયુિાં કયુ ંવર િામ િા ગામમાં 
શ્રી વરીર વછરાજિયું સગપ્ણ ‘ઉિાબા’ સા્ે િક્રી કયયુું. પ્ણ 
મામા િે ખબર િ હિરી કે ‘સાવજ કોઈ રદવસ સાંકળે 
બંધાિા િ્રી’. િેમિા ્ગ્ માટ ેકા્નવ ગામ્રી રાઈ અિે 
રારરી પધાયા્મ, વછરાજ ્ગ્ માટ ેિૈયાર ્યાં.

પગે રાઠોડમી મોજડમી, ખયંભે કરરોહમી તિલ્વાર,  
જનેા કાને કુયંડળ જળહળે...એ તિો ્વરરાજો ્વછરાજ

સવારે સૂય્મ વંદિા કરરી જાિ પ્રસ્ાિ ્ ઈ. ્ ગ્ ગરીિ ગવાયા. 
ગાડા, ઘોડા અિે ર્ િૈયાર ્યાં. એ જાિ કયુંવર ગામ 
પંહોચરી. ્ગ્ શરુ ્યાં અિે ત્્ણ મંગ્ ફેરા પૂરા ્યા 
અિે સમાચાર મળ્ા કે દયુશમિો ગાયોિે વારરી ગયાં. એજ 
સમયે વરીર વછરાજ ે્ગ્િરી વરમાળા ઉિાબાિા હા્માં 
સમનપ્મિ કરરી, ધીંગા્ણાિા યયુ્ધમાં િરીકડરી પડ્ા. િેઓ 
દરરેક ગાયોિા ધ્ણિે દયુશમિોિો સંહાર કરરીિે ્ાવયા. એવા 
સમયે િેમિા બહેિ સમાિ જગદંબા દેવ્બાઈ આવરીિે 
કહે છ ેકે:

ધણ આવ્ ુયં ધણ રેરમીએ, ખાડુયં આક્વ્ુયં ખાખરે... 
જનેમી દધુડમીએ ક્દ્વડા બળ ેએ મારમી ્ેવગડ ના આ્વમી ્વાછરા

હે વછરાજ, ગાયો રેંસોિા ટોળા આવયાં પ્ણ જ ે વેગડ 
િામિરી ગાય જિેા દૂધ્રી રદવા પ્રગટ ેિે હજયુ  િા આવરી. 
આ સાંરળિાજ વછરાજ આ વેગડ િામિરી ગાય િે ્ાવવા 
પાછા ગયાં. જ ે સમયે જગં્િરી જારરી પાછળ સંિાયે્ા 
દયુશમિોએ દગા્રી વછરાજિયું શરીર ધડ્રી અ્ગ કરરી 
િાખયયું. એ ધડ ૨૨ રક્ોનમટર સયુધરી દયુશમિો સા્ે ્ડિયું 
ગયયું અિે બધા દયુશમિો િો િાશ કયયો. અિે જયાં આ ધડ 
પડ્યું િે જગયા આજ ેપ્ણ વછરાજબેટ િરરીકે ઓળખાય છ.ે

આ બાજયુ  બધા રાહ જોિા હિા કે વછરાજ હજી પાછા કેમ 

િ આવયાં. િેમિે ગોિવાિા પ્રયાસો્રી િેમિયું મસિક મળ્યું. 
દેવ્બાઈ િેમિયું મસિક ્ઈ ધડ સયુધરી પહોંચયા અિે શરરીર 
સા્ે સંધાિ કયયુું. દેવ્માં જોગમાયાિરી દયા્રી વછરાજ ે
આંખો ઉઘાડરી. તયારે ચો્યું મંગ્ ફેરો ફરવાિયું કહ્યયું, પ્ણ 
આ ક્ષ્ણે વછરાજ પોિાિરી ્રી્ાઓિરી સમાનપ્ જાહેર કરરી 
દેહનવન્િ ્યાં.

જ ે જગયા ‘વછરાજબેટ’ કહેવામાં આવે છ,ે તયાં વરીર 
વછરાજિયું મંરદર, િેમિરી પતિરી િયું મંરદર, વેગડ ગાયિરી 
સમાનધ છ,ે જિેા દશ્મિ દૂર દયુર્રી મા્ણસો કરવા આવે છ.ે 
માિિાંઓ કરે છ.ે એમિા મંરદર ફાગવે્, પડા્ણા, છત્ાવા, 
કા્નવ, જીંજયુવાડા જવેા અિેક જગયાઓએ છ,ે જયાં આજ ે
પ્ણ સતયિરી અમર જયોિ ચા્ે છ.ે અિે ઘ્ણરી ગૌશાળાઓ છ.ે

િામ: શ્રી વાછરાડાડા

નપિા: હા્રીજી બાપયુ

માિા: કેસર બા

મોટારાઈ: બળદેવજી સો્ંકરી

પતિરી: ઉિાબા 

મામા: સામંિ નસંહ રાઠોડ

બાળપ્ણ: કા્વરી ગામ

મોસાળ: ્ો્ાડા 
(પંચમહા્)

સાસરંુ: કયુ ંવર ગામ

ઘોડરીિયું િામ: રિિ

ઘોડાિયું િામ: હંસ્ો

ગાય: વેગડ

ગોવાળ: પાચો

િો્રી: રહરો

મયુખય યયુ્ધ: નસંધ પ્રદેશ

દેહ-નવ્રીિ: ફાગવે્, ખેડા 
ગયુજરાિ

શરરીરિરી 
પૂજા:

જીંજૂવાડા  
(સયુરેનદ્ર િગર)

િરીવેદ 
(રોજિ)

ગોળિરી ્ાપસરી

્રી. શાસ્તરી રદ્રીપરાઈ જોશરી 
(શ્રી વછરાજ જીવિ ચરરત્ માં્રી)
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“સનચચદાિંદ પ્રરયુ પરમ કૃપાળયુ પરમેશ્વર િમે 
રદિ દયાળયુ નવશ્વંવરર ઓમ ઓમ ઓમ”

આપ્ણા પૂ. બાપયુએ આપે્ા આ મંત્િો ઉચચાર્ણ કરિાં 
રોમ રોમ પયુ્રકિ ્ઈ ઉઠ ે છ.ે આ મંત્ જવેાજ રદવય 
આપ્ણા બાપયુ નવરે ્ોડયુકં જા્ણરીએ. પૂ. બાપયુિો જનમ 
૧૯૨૦ માં કયુ્ણવદર િામ િા ગામમાં ૭ સયુદ પોર માસે 
્યો હિો. િેમિા નપિાિયું િામ હરરીદાસજી અિે માિાિયું 
િામ ્ાછબાઈ હિયું. આ ઋનર જવેા બરીજા પયુત્િા જનમ 
બાદ નપિાિાં મિમાં નવચારો િૃતય કરવાં ્ાગયાં કે હયું  આ 
દરીકરાિે ગોર મહારાજ બિાવરીશ. રા્ણા સાહેબિો ગોર 
બિાવરીશ જિેે દેશ અિે દયુનિયા પગે ્ાગશે. 

જયારે પયુત્િે પહે્રી વાર જોયો તયારે િેમેિા મયુખમાં્રી ‘વાહ 
નત્કમજી વાહ’ િા શબદો સરરી પડ્ા અિે આ પયુત્િયું િામ 
નત્કમજી પડરી ગયયું. કેટ્યું નવ્ક્ષ્ણ િામ! િામમાં કેટ્ો 
પ્રરાવ! િામ પ્રમાં્ણેજ નવ્ક્ષ્ણ ગયુ્ણ ધરાવિા નત્કમજીિે 
પાઠશાળામાં અભયાસ કરવા માટ ેમૂકવામાં આવયા. તયારે 
પાટરીમાં માત્ મીંડાજ કરે. આગળ ્ખેજ િહીં. કહે કે આ 
મિખા દેહ મીંડા જવેો જ છ.ે નપિાિે ્યયું ર્ણિો િ્રી કામે 
્ગાડરી દઈએ. 

એક રદવસ નત્કમજી િે બળદ ચારવા મોકલયા, બળદ 
ચરિા રહે અિે નત્કમજી આકાશ સામે જોિા નવચાર મં્િ 
કરે. એક મા્ણસે િેમિે કહ્યયું કે ‘િારા બળદ િો ખેિરમાં 
ચાલયા જાય છ’ે પ્ણ નત્કમજી િો સિિ નચંિિમાં ડબૂે્ા 
જ રહેિાં અિે કહેિા કે ‘નચંિા િા કરો, બળદ પાછા આવરી 
જશે’. િે મા્ણસિે અપમાિ ્ ાગયયું. િે્ણે આ વાિિરી ફરરયાદ 
નત્કમજીિા નપિાિે કરરી કે નત્કમજીએ મારંુ અપમાિ કયયુું 
અિે િે કોઈ વાિ કે શરીખામ્ણ સાંરળવા િૈયાર િ્રી.

નપિાિે ખૂબજ ગયુસસો આવયો િેમિે નત્કમજીિે સોટરી્રી 
સયુધારવાિયું િક્રી કયયુું. પ્ણ િેઓ નત્કમજીિા મયુખ પર 
ચમકિરી ્ા્રી અિે રદવય િેજ જોઈ ગદ ગદ ્ઈ ગયાં. 
મોટા ્યા છિાં નત્કમજીિા વિ્મમાિમાં કોઈ સયુધારો િા 
આવયો. િરીશફરીકર જીવિ, મિિ-નચંિિ સિિ ચા્િયું 
હિયું. એક વાર ગયુસસામાં નપિાશ્રી ્રી બો્ાઈ ગયયું કે ‘જા 

રાગરી જા’ અિે ખરેખર િે ઘરમાં્રી રાગરી ગયાં. પછરી િો 
નપિાિાં પસિાવાિો પાર િહીં. ગામે ગામ ફરરી વળ્ા પ્ણ 
નત્કમજીિો ્યાંય પિોજ િહીં. માિા આક્રદં કરવાં ્ાગયાં 
કે જો પયુત્િે પર્ણાવરી દરીધો હોિ િો િેિરી પતિરી િે છોડરીિે 
્યાંય જાિ િહીં.

બે ત્્ણ નમહિા પછરી ઘેર એક પત્ આવયો, આ પત્ કોઈ 
બરીજાએ ્ખે્ હિો. ગામ માં્રી યાત્ા માટ ે સંઘ ગયે્ 
હિો િેમાં્રી એક વયન્િ એ ્ખે્ હિો જમેાં ્ખયયું હિયું કે 
અમે દેવ દશ્મિ કરરીએ છરીએ, શ્રી યમયુિામાં િહાઈએ છરીએ 
અિે નત્કમજી અમારરી સા્ે છ.ે નપિાિાં મિમાં શાંનિ ્ઈ 
કે ચા્ો યાત્ામાં ગયો છ,ે બાવો િો િ્રી થયો. િેમ્ણે િતપર 
મોટા દરીકરાિે યાત્ાએ જઈ નત્કમજીિે પાછા ્ાવવા કહ્યયું.

આ િરફ યાત્ામાં બધાં સા્ે હોવા છિાં, અ્ગારરી જીવ 
પોિાિા નચંિિમાંજ મગ્ રહેિાં હિાં. ્ોકોિે દશ્મિ કરિાં, 
રગવાિિે ઝૂ્ાવિા અિે ઝગડિા જોિા હિાં. બ્ાહ્મ્ણો 
અિે પંરડિોિે રગવાિિા િામે ઠગિા જોિા હિા. િેઓિરી 
સા્ે રહેિા હોવા છિાં જગિ્રી દૂર હિાં.

નત્કમજી મોટા રાઈ સા્ે ઘેર પાછા આવયા. િેઓિા સારા 
ઘરિરી કનયા સા્ે િેમિા ્ગ્ ્ેવાયા. આ બાપયુ િા જીવિ 
િો પહે્ો િબબકો કહરી શકાય. ્ગ્ સામાનય મા્ણસ માટ ે
િો બંધિ રૂપ િરીવડ ેપ્ણ પ્રરયુિા કૃપા પાત્ ્ ોકો માટ ેમૂન્િ 
દાયક હોય છ.ે ્ગ્ ્યાં એટ્ે જવાબદારરી, રોજીરોટરી 
માટ ેખેડ, નત્કમજીિે સખિ મહેિિ કરવરી પડિરી. િેમિે 
મિમાં ્િયું કે આ બધરી જજંાળમાં હયું  રગવાિ િે રૂ્િો 
જાઉં છયુ .ં પ્ણ રગવાિ િેમેિે રૂલયા િ હિા – કમ્મ િા 

પૂજય વત્કમજી બાપુ
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નિયમ પ્રમા્ણે િમે રગવાિ િે યાદ કરો િો રગવાિે પ્ણ 
િમિે યાદ કરવાજ પડ.ે િેમિરી વધિરી જવાબદારરીિે ્રીધે, 
આ્યાનતમક માગ્મમાં જિાં િેમિે ૪ વર્મ મોડયુ ં ્યયું. આ 
સમય દરનમયાિ િેમિે તયાં પયુત્રીિો જનમ ્યો પ્ણ િાિરી 
દરીકરરીિે મૂકરી િેમિા પતિરીિયું અવસાિ ્યયું.

આ્યાનતમકિો માગ્મ સઘંર્મ વગર િો પસાર ્િો િ્રી. 
ડગ્ ેિ ેપગ્ે અનગ્ પરરીક્ષા. એક બાજયુ િાિકડરી પયુત્રીિરી 
જવાબદારરી િો બરીજી બાજયુ રકિ્મિ સરૂિો ખેંચાવ. િઓે 
દરીકરરીિરી જવાબદારરી િમેિા રારરીિ ે સોંપરી રકિ્મિ-
સતસગંમા ં ચાલયા જિા.ં ઘરમા ં રારરીિા ં મે્ણા-ટો્ણા્રી 
કંટાળરીિ ેનત્કમજી િાિરી બાળાિ ે્ ઈિે ચા્િા ્ યા.ં ચા્િા 
ચા્િા કયુ્ણવદર્રી રોઝડા આવયા. તયા ં૨ વર્મ રહ્યા.ં િઓે 
કોઈિા ખેિરમા ંકામ કરરી પોિાિયુ ંગયુજરાિ ચા્વિા. માિા 
વગરિરી િમેિરી પયુત્રીિા િ ેમાિા અિે નપિા બનયા. ખેિરમાં 
કામ, રાતે્ રજિ રકિ્મિ અિે મિિ નચિંિ. આખરે ઈશ્વરિે 
જ ેકરવયુ ંહિયુ ંિ ે્ઈિ ેજ રહ્યયુ.ં પયુત્રી પ્ણ માિાિા રસિ ેસવગ્મ 
નસધાવરી. આ બાજયુ બધંિ પ્ણ છયુ ટરી ગયયુ.ં 

હવે િો માત્ રજિ રકિ્મિ અિે નચંિિ. એક રાત્ે ખેિરમાં 
રખોપા કરવાિાં હિાં પ્ણ િેઓ રકિ્મિમાં એટ્ા મસિ 
બિરી ગયા કે એમિે યાદ િ રહ્યયું કે િેઓ ગામિા ચોરે 
બેસરીિે રજિ કરે છ ે કે ખેિરમાં રખોપા કરેછ.ે કોઈ એ 
ખેિરિા માન્કિે ફરરયાદ કરરી કે નત્કમજીિો ગામ િા 
ચોરે બેસરીિે રજિ કરે છ.ે ખેિરિો માન્ક જઈિે જોવે છ ે
િો બન્ને જગયાએ નત્કમજી જોવા મળે છ.ે આ જોઈ ગામિા 
્ોકો નત્કમજીિે પગે ્ાગયા ‘બાપયુ, અમિે માફ કરો અમે 
િમિે ઓળખરી િા શ્યાં’. અરહયાં બાપયુિા જીવિ િો બરીજો 
િબબકો શરૂ ્ાય છ.ે

ચા્િાં ચા્િાં નબ્ખામાં િ્યુરામ શમા્મજીિા આશ્મ પાસે 
આવયા. ક્ા ચા્યુ હિરી. ક્ા પૂરરી ્ાય િો શમા્મજીિે મળરી 
શકાય. મે્ા ઘે્ા કપડાં, મા્ે ફેંટો પ્ણ ઝગારા મારિયું મયુખ 
જોઈ િ્યુરામ શમા્મ ઓળખરી ગયા કે પાત્ યોગય છ.ે ક્ા 
બાદ શમા્મજી એ પૂછયું કે ‘્યાં રહેવયું?’ જવાબ મળ્ો કે 
‘ધરિરી પર’. શમા્મજી એ પૂછયું કે ‘શા માટ ેઆવયા છો?’ િો 
કહે કે ‘રગવાિ મેળવવા’. ગયુરુએ કહ્યયું ‘યયુવાિ છો, આખયું 
જીવિ પડ્યું છ.ે વૈરાગય િો માગ્મ સહે્ો િ્રી. િ્વારિરી 
ધાર પર ચા્વા જવેયું છ ેમાટ ેપાછા ચાલયા જાવ.’ નત્કમજી 
બોલયા ‘હયું  પાછો જવા માટ ેિ્રી આવયો’. આ બાદ િેઓ 
આકરા અિે સયુસિ નિયમોમાં બંધાઈિે ૬ મરહિા તયાં રહ્યાં. 

તયાર બાદ િેઓ ગરીરિાર ગયા. ‘મિે રગવાિ મેળવવા છ’ે 
બસ આ એક આશાએ સમાજ સેવા કરરી. 

નત્કમજી તયાં્રી ચા્િા ચા્િા ઘયુમ્રી આવયા, રૃગયુકંડ 
પર આવયા. તયાં એક રબારરી રાઈ સૂિા હિાં. િેમ્ણે 
નત્કમજીિે જોઈ પૂછયું કે ‘્યાં જવયું છ?ે’ અિે જવાબ 
મળ્ો ‘આરપરા’ નત્કમજી ડયુગંર પર ચડ્ા કે પાછા 
૭ વર્મ સયુધરી િરીચે ઉિયા્મજ િહીં. બાપયુએ પોિાિરી િપ, 
સાધિા અિે રજિ્રી તયાિયું વાિાવર્ણ એવયું સજી્મ દરીધયું કે 
તયાં આવિાં સાપ, િાગ, નસંહ, દરીપડા કે નશયાળ બધાિા 
સવરાવ બદ્ાઈ ગયાં. આ ૭ વર્મ માં પહે્ાં ૨ વર્મ ફળ 
અિે ફૂ્ પર, પછરીિા ૪ વર્મ પાંદડા પર અિે છલે્યું ૧ વર્મ 
માત્ પા્ણરીિરી ૩ અંજ્રી પર રદવસ કાઢાંં.

આધૂનિક સમયમાં મા્ણસો નસન્ધ જૂએ છ ેપ્ણ નસન્ધ માટ ે
કરે્રી મહેિિ, િપસયા, સાધિા અિે તયાગિે રૂ્રી જાય છ.ે 
આરપરા્રી િરીચે ઉિરિાિરી સા્ે બાપયુિા જીવિિો ત્રીજો 
િબબકો શરૂ ્યો. બાપયુએ જોયયું કે બરડાઈ બ્ાહ્મ્ણ જ્ઞાનિ 
ખૂબજ પછાિ છ ે પ્ણ િેિયું કાર્ણ શયું છ?ે આ બ્ાહ્મ્ણો 
મયુશકે્રી અિે ગરબરીમાં િેમિયું જીવિ પસરિા હિાં. બાપયુ 
ગોંડ્, રક્ેશ્વર, સોંિા્ણ વગેરે અિેક ગામોમાં િેમિા પરચા 
દેખાડ્ા. િેમ્ણે રારટયા ગામમાં એક નબમાર દરીકરાિે મૃિ 
દેહ માં્રી સજીવિ કયયો. બડા્મઈ જ્ઞાનિિા ઉતકર્મ માટ ેકનયા-
નવક્રય જવેા કયુરરવાજો બંધ કરાવયાં.

તયાર બાદ બાપયુ આરદતયા્ણા રહ્યાં અિે તયાંજ િેમ્ણે 
સમાધરી ્ેવાિયું િક્રી કયયુું. બાપયુિરી સૂચિા પ્રમા્ણે ગાયિા 
છા્ણ્રી જમરીિ ્રીપરી ઉપર દર્મ મૂ્યયું. બાપયુ િેિા પર ઓમ 
બો્રી ્ોટરી ગયાં. આંખો બંધ કરરીિે ઊંડો શ્વાસ ્રીધો અિે 
આ ક્ષ્ણે િેમિો મહાિ આતમા શરરીરિયું પીંજર છોડરીિે ચા્રી 
િરીકળ્ો. એ વાિાવર્ણ સયુગંધ્રી મહેકરી ઉઠયું. આકાશમાં 
એક િેજસવરી િારો િેજિો ્રીસોટો કરિો ગંગા િરફ જિો 
અદ્રશય ્ઈ ગયો. 

ર્ે આજ આપ્ણરી વચચે બાપયુ સદેહે િ્રી. પ્ણ સયુક્મ દેહે, 
જ્ઞાિ દેહે િેઓ આપ્ણરી સા્ેજ છ.ે િેમિા વચિો આજ ે
પ્ણ એટ્ાજ પ્રસિયુિ છ.ે એમિરી વા્ણરી આજ ેપ્ણ આપ્ણિે 
સતમાગવે ્ઈ જાય છ.ે 

‘પરબ્હ્મ પ્રરયુ હરરી ઓમ સાક્ષાિ. હરરી ઓમ િિ સિ 
પરબ્હ્મ પ્રરયુ.’ 

લી. ભારતીબેન બી. કોટચેા (લેસટર)

59



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. 

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. 

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. 

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.

He performed many miracles, even as a child. 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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

Credit: Dintaben Vaghela, Leicester

The story of Ramdevpir
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શ્ીમત ભાગિત સપતાહ 
એટલે િું? 
 

સાિ રદવસ સયુધરી શ્રી કૃષ્ણ રગવાિિયું સિિ નચંિિ 
(સમર્ણ) કરવામાં આવે િેિે રાગવિ સપ્ાહ 
કહેવાય. આપ્ણે આ પનવત્ સપ્ાહ શા માટ ેકરરીએ 
છરીએ? કોઈ પૂછ ેિો આપ્ણે કહરીએ કે િે નપિૃઓિરી 
મયુન્િ માટ,ે િેિા રહે્ાં અધૂરા ઋ્ણ માં્રી મયુન્િ 
માટ ેિ્ા િેિા િવા જનમમાં સરખરી ગનિ મળે, સયુખ 
મળે અિે સબંધો માં્રી પૂરરી આઝાદરી મળે. આપ્ણે 
રાગવિ સપ્ાહ દ્ારા આપ્ણા નપિૃઓિે મયુ્િ 
કરરીએ છરીએ. સાિ રદવસ સયુધરી પૂજા-પાઠ, દાિ, 
સેવા, રન્િ િ્ા સાિ ગાંઠ વાળા વાસિરી પૂજા કરરી 
િેઓિે આપ્ણા સબંધો માં્રી છયુ ટ્ટા કરરીએ છરીએ.

કહેવાય છ ે કે, જયારે દેવો સમયુદ્ર મં્િ કરિાં હિા, 
તયારે િેઓિે અમૃિિો કયુંર હા્ ્ાગયો. તયારે િેમિે 
નવચાર આવયો કે જો આ અમૃિિા કળશિે દેિા પ્ણ જો 
આપ્ણે રાગવિજી મળે િો આપણં જીવિ ધનય બિરી 
જાય. કળયયુગમાં રાગવિ જવેા શ્ેષ્ પયુસિકિયું પૂજિ 
િ્ા સમર્ણ કરવા્રી આપ્ણે સિયયુગિા પં્ે પહોંચરી 
શકરીએ. પ્ણ તયાં પહોંચયા બાદ આપ્ણે રાગવિ બોધ 
આપ્ણા જીવિમાં ઉિારવો ખૂબ આવશકય છ ે અિે 
િેજ મોક્ષિે પામિારરી સરીડરી છ.ે

રાગવિ ક્ાિો એટ્ો મોટો મહરીમાં છ ેકે કોઈ ખરા 
રાવ્રી, નવશ્વાસ્રી, રન્િ્રી અિે ઉદારિા્રી આ 
વ્રિિો પ્રારંર કરે િો ્ાક િો પ્ણ અિયુરવ િ્રી ્િો. 
અિે આ સાિ રદવસ આિંદ, ઉલ્ાસ અિે સહે્ાઈ્રી 
પસાર ્ઈ જાય છ.ે િેમાં પ્ણ જયારે ગોકયુળ જવેયું 
્ેસટર ગામ, શ્રી રહંદયુ મંરદર જવેયું પનવત્ ધામ, શાસ્તરી 
રદ્રીપરાઈ જોરરી જવેા જ્ઞાિરી ક્ાકાર અિે િેમાં પ્ણ 
ઉત્તમ પયુરરોત્તમ માસમાં આ મહાિ કાય્મ ્ાય િો 
બધાંજ સમજી શકે કે આ પ્રસંગ કેવો અિેરો હશે.

રાગવિ ક્ા િો બરીજો અ્્મ એટ્ે કયુટયુબં મેળો. સાિ 

સાિ રદવસ સયુધરી આપ્ણા પૂવ્મજોિરી યાદરી, રજિ, 
રકિ્મિ, રોજિ સા્ે જયુદા જયુદા પ્રસંગોિરી ઉજવ્ણરી 
આ પ્રસંગિે કદરી િ રૂ્ાય િેવો યાદગાર બિાવે છ.ે 

આમિો રાગવિ ક્ા આપ્ણરી કમ્મરૂમરી, રારિ માં 
જ ્ વરી જોઈએ. જયાં આપ્ણરી ધરિરી માિા અિે પનવત્ 
વહેિરી ૪૨ િદરીઓ, જમેાં આપ્ણે આપ્ણા દેહિરી 
શયુન્ધ કર્ણ કરરી આ પૂજાિરી શરૂઆિ કરરી શકરીએ. 
પરંિયુ આપ્ણે ઈંગ્ેનડ િરી ધરિરી પર વસરીએ છરીએ. 
આપ્ણા સગા-સબંધરી, નમત્ો, પાડોશરી પરરવાર અહરીયાં 
હોવા્રી આ પ્રસંગ અહરીયાં મિાવરીયે છરીએ. ક્ામાં 
રોજ બધા વૈશ્નવો િ્ા રાવરી-ર્િો સા્ સહકાર 
આપરી આ પ્રસંગિે રદપાવે છ.ે અિે િે સ્ળ આખયું 
ગયુંજી ઉઠ ેછ.ે આ પ્રસંગ્રી જા્ણે સાક્ષાિ દેવરી દેવિાઓ 
પયુષપ વરા્મ કરિાં હોય િેવયું સયુંદર વાિાવર્ણ ્ાગે છ.ે

જયારે સાિ સાિ જનમોિા પૂણય હોય, વડરી્ોિા 
આશરીવા્મદ હોય તયારેજ આવયું મોટયુ ં મિોર્ કરરી 
શકાય છ.ે અિે િેમાં પ્ણ અંધશ્્ધા વગર રાગવિજી 
િયું રસ પાિ ્ાય િોજ જીવિ અિે વા્ણરી ખરેખર 
પરરવિ્મિ ્ ાય છ.ે જવેરી રરીિે પરરીનક્ષિ રાજાિે આ ક્ા 
સાંરળવા્રી મળ્યું.

દરરે્ શાસ્ત્રમાં શ્ેષ્ટ એજ શ્ીમત ભાગવત 
્થિા પૂરણ.

રારિરીબેિ બરી. કોટચેા (્ેસટર)
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રગવાિ શ્રી કૃષ્ણ અિે પાંડવ રાજકયુમાર અજયુ ્મિ વચચેિા 
કયુરુક્ષેત્િા યયુદ્ધ મેદાિમાં ્ યે્ સંવાદિે આપ્ણે સૌ રાગવિ 
ગરીિા િરરીકે ઓળખરીયે છરીએ.

આ રાગવદ ગરીિા વિ્મમાિ યયુગ માટ ે સિાિિ સંદેશ 
પૂરવાર ્વા ્ાગે્ છ.ે

હજારો વરયો્રી અિેક સંિો અિે મહાતમાઓ આ પનવત્ 
કાય્મ નવરે ઊંડયુ ંનચંિિ કરિા આવયા છ ેઅિે રનવષયમાં પ્ણ 
આ પરંપરા ચા્યુ રહેશે.

એક ઉડિરી િજરે જોઈએ િો રાગવદ ગરીિાિા ૧-૬ 
અ્યાયો કમ્મ સા્ે જોડાયે્ છ,ે ૭-૧૨ અ્યાયો જ્ઞાિ સા્ે 
જોડાયે્ છ ે અિે છલે્ા ૧૩-૧૮ અ્યાયો રન્િ સા્ે 
જોડાયે્ છ.ે

અજયુ ્મિ જયારે કયુરુક્ષેત્િા મેદાિમાં આખરરી વખિ ્ડરી 
્ેવાિરી ઇચછાએ િૈયારરીઓ કરરીિે આવે છ ેતયારે રગવાિ 
શ્રી કૃષ્ણિે આજ્ઞા કરે છ ેઅિે કહે છ ેકે મારા ર્િે બંિે 
સેિાઓ વચચે ્ઈ જાવ, અહીં અજયુ ્મિ જા્ણવા માંગિો હશે 
કે એમિરી સામે ્ડવા માટ ેકો્ણે કો્ણે રહંમિ કરરી છ.ે એ 
પછરી રગવાિ અજયુ ્મિિા ર્િે બે સેિાઓ વચચે ઉરો રાખે 
છ ેઅિે કહે છ ેકે હે અજયુ ્મિ જો કયુરુ વંશમાં્રી કો્ણ કો્ણ 
્ડવા આવયા છ.ે

અજયુ ્મિિે સામે ઉરે્ મહાર્રીઓ જોઈિે એમિા જીવિિા 
પ્રસંગો યાદ આવે છ,ે એમિે સબંધો યાદ આવે છ,ે અિે 
રાવયુક બિરીિે મિિા ઘોડાઓિે દોડાવવા માંડ ે છ.ે આ 
્ડાઈમાં િ ્ડવાિરી ઈચછા વય્િ કરે છ ેઅિે એમિરી એ 
ઈચછાિે સમ્્મિ આપિરી દ્રી્ો કરવા ્ાગે છ.ે

અજયુ ્મિિરી વાિો સાંરળરીિે રગવાિ શ્રી કૃષ્ણ એમિે વચિો 
દ્ારા ચાબખા મારે છ.ે હે અજયુ ્મિ આવરી નવરમ પરરનસ્નિમાં 
આ વિ્મિ િિે શોરા િ્રી દેિયું અિે રાવરી પ્રજા િિે માિિરી 
િજરે જોવાિયું ટાળશે. 

આપ્ણે પ્ણ અજયુ ્મિિરી જમે આશા અિે નિરાશાિા રાર 
િરીચે જીવરીએ છરીએ. આપ્ણો અંિરાતમા રગવાિ શ્રી 
કૃષ્ણિરી માફક આપ્ણિે સ્ાહ આપિો રહે છ ેપ્ણ આપ્ણે 
એ સ્ાહિરી અવગ્ણિા કરરીએ છરીએ. રાગવદ ગરીિામાં 
આપ્ણિે જા્ણવા મળે છ ે કે જયારે અજયુ ્મિિા મિિરી 
પરરનસ્નિ ્ડવા ્ાયક િ હિરી તયારે રગવાિે એક વહા્ા 

સંબંધરી અિે નમત્ િરરીકે આગળિો રસિો બિાવવા માટ ે
ખૂબજ મહેિિ કરે્.

રગવાિ શ્રી કૃષ્ણિરી વાિો સાંરળિા અજયુ ્મિે કહે્ કે 
હે મધયુસયુદિ પવિ િે રોકવો સહે્ો છ ેપ્ણ મિિે રોકવયું 
મયુશકે્ અિે અશ્ય છ.ે આ વાિ આજ ેપ્ણ સતય છ.ે આ 
સંસારમાં સૌ્રી મહતવિરી સરહદ હોયિો એ છ ેકે દરરેક 
માિવરીિરી ચામડરીિરી બહારિરી દયુનિયા અિે અંદરિરી દયુનિયા. 
જયારે બાળકિો જનમ ્ાય છ ે તયારે કોઈ પ્ણ જાિિા 
્ેબ્ વગર જનમે છ.ે અહીં રગવાિ આપ્ણિે પૂરાવો 
અપવે છ ેઅિે જ્ણાવિા કહે છ ે કે આજ ે પ્ણ મે માિવ 
જાિ ઉપર્રી રરોસો િ્રી ગયુમાવયો. પાછળ્રી આપ્ણે આ  
બાળકિે ્ેબ્ ્ાગડવા માંડરીએ છરીએ. િયું રહંદયુ છ,ે િયું 
રારિરીય છ ેિયું બરીજા કરિા જયુદો છ,ે િયું ફ્ા્ણા સમાજિો 
છ,ે િયું ફ્ા્ણા ગામિો છ ેનવગેરે નવગેરે. 

આ પાંચ િતવિરી કાયા અિે આતમાિે જોડિા શ્વાસ નવરે 
આપ્ણે રૂ્રી જઈએ છરીયે.આપ્ણરી કાયા અિે આતમાિો 
સંબંધ િૂટિાિરી સા્ે એક ખાિરિરી કો્ળરી બિરી જાય છ.ે 
એ બાબિ આપ્ણે રૂ્રી જઈએ છરીએ. જ ેબાળક શ્વાસો 
શ્વાસ કોઈ પ્ણ જાિિરી સહાય વગર કરરી શકે છ ેએમિે માટ ે
આપ્ણે રૂંધવનિ મયા્મદાઓ અિે અિયુકયુ્િ કરવા ્ાગરીએ 
છરીએ. મોટા રાગે આ અિયુકયુ્િ ચામડરી બહારિરી દયુનિયા 
સા્ે જોડાયે્ હોય છ ેઅિે આ બાળકિે મયુંઝવરી િાખરીએ 
છરીએ, અિે આ બાળકિે શ્વાસો શ્વાસિરી જ ેમજા મા્ણવા 
મળિરી હોય છ ેએ રૂ્ાવરી દઈએ છરીએ.

અહીં આપ્ણા વિ્મિિે ટાંકરીિે રાગવદ ગરીિામાં રગવાિ 
ચેિવ્ણરી આપે છ ેપ્ણ આપ્ણે આ ચેિવ્ણરીિરી અવગ્ણિા 
કરરીએ છરીએ. બરીજા અ્યાય િા ૬૨/૬૩ માં શ્ોક દ્ારા 
રગવાિ કહે છ ેકે જયારે િયું કોઈ પ્ણ નવરય ઉપર િારરી 
ઈનનદ્રયોિે કેંરદ્રિ કરરીશ તયારે િિે એ નવરય િરફ મોહ 
અ્વા આકર્મ્ણ ઉતપન્ન ્શે અિે જયારે િિે રાસ ્શે 
કે એ નવરય િરફ કોઈ બરીજો વયન્િ પ્ણ આકર્મ્ણ દશા્મવે 
છ,ે તયારે િિે ક્રોધ ઉતપિ ્શે. અિે ક્રોધ ઉતપન્ન ્વાિરી 
સા્ેજ િયું સંયમ ગયુમાવરી દઈશ અિે આ સા્ેજ િારરી બયુનદ્ધ 
ભ્રષ્ટ ્ વા ્ ાગશે જ ેિારા જીવિિરી છલે્રી ઘડરી બિરી રહેશે.

આપ્ણે રૂ્રી ગયાં છરીએ કે કોઈ પ્ણ નવચાર ઉતપન્ન ્ાય 
એ પહે્ા એ એક યાદરી બિરી જાય છ ે-  

ભાગિત ગીતા વિરે વિચારીએ  જીવારાઈ ્. ઓડદેરા 
્ેસટર
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Every thought is already a memory
 

છિાં પ્ણ આપ્ણે આ યાદરીઓિા ખજાિા માટ ેમહેિિ કયા્મ 
કરરીએ છરીએ.

આજ ેઆપ્ણે રૂ્રી ગયા છરીએ કે ગમે એટ્યું મેળવરીએ અિે 
ગઈ કા્ અિે આવિરી કા્ નવરે ગમે એટ્યું નવચારરીએ પ્ણ 
અિયુરવ બસ વિ્મમાિિો જ કરરી શકરીએ છરીએ

We can only ‘experience’ now.

આ સંસારમાં કોઈ પ્ણ એવરી વયન્િ િ્રી કે રૂિકાળ 
અ્વા રનવષયિે અિયુરવરી શ્યા હોય. રાગવદ ગરીિામાં 
રગવાિ, અજયુ ્મિિે જ્ણાવયા રાખે છ ેકે નવચાર, વા્ણરી-વિ્મિ 
એક રાખવાં અિે સવ્મ કમયો િયું મિે અપ્ણ્મ કરરી દે; હયું  િિે 
દયુખરી િહરી કરંુ.

આપ્ણરી કાયા પદા્્મમય દયુનિયા્રી વીંટ્ણાયે્રી છ.ે આ 
નવચારો વાદળાિરી માફક ઉતપિ ્િાંિરી સા્ેજ એટ્રીજ 
ગનિએ ટળરી જિા હોય છ.ે રગવાિ શ્રી કૃષ્ણએ રાગવદ 
ગરીિા દ્ારા આપ્ણિે સપષ્ટ રરીિે જ્ણાવે્ છ,ે કે નવચારોિે 
રોકવાિરી કોનશશ િ કરશો કાર્ણકે એ અશ્ય છ.ે બસ 
િમારરી નવચારવાિરી રરીિ િે બદ્વાિરી ચાવરી િમારા હા્માં 
છ.ે 

જ ેજ્ઞાિિરી રગવાિે વાિ કરરી છ ેએ જ્ઞાિ મળિાિરી સા્ે 
‘મારંુ’ અિે ‘હયું ’ િયું મહતવ ઘટરી જાય છ.ે આ જ્ઞાિ એટ્ે 
આપ્ણા આતમાિયું સાચયું રૂપ ઓળખવાિરી રરીિ. અહીં એ 
કહેવયું જરૂરરી છ ે કે આતમાિે શોધવાિરી જરૂર િ્રી બસ 
ઓળખવાિરી વાિ છ.ે 

જવેરી રરીિે રગવાિ ગ્ણેશિા વાહિરૂપરી, ઉંદર, વસિયુઓ 
એકઠરી કયા્મ કરે છ ેઅિે રૂલયા કરે છ ેએવરીજ રરીિે આપ્ણે 
ચામડરીિા બહારિા સબંધોિે જાળવરી રાખવા માટ ેઆપ્ણા 
આતમાિે રૂ્રી ગયાં છરીએ. બસ આગળ કહ્યા મયુજબ આ 
પાંચ િતવિરી કાયા અિે આતમાિો સંબંધ જાળવરી રાખિા 
પૂ્રૂપરી શ્વાસિે ઓળખવાિરી જરૂર છ.ે

જયારે કોઈ પ્ણ િદરી િાિરી કે મોટરી મહાસાગરિે મળે છ,ે 
તયારે પોિાિરી ઓળખ ગૂમાવરી દરીએ છ ેઅિે મહાસાગર 
બિરી જાય છ.ે 

જયારે અન્ન અિે પા્ણરી શરરીરમાં જાય છ ેતયારે િે એિરી 
ઓળખ ગયુમાવરીિે શરરીર બિરી જાય છ.ે આવરીજ રરીિે 
આપ્ણે આપ્ણા શ્વાસોિે ઓળખરીિે નવચારવાિરી રરીિ િે 
બદ્વાિરી જરૂર છ.ે જયારે કાંઈ અ્ણઘટિયું અ્વા ગમિયું 
કાય્મ ્િયું હોય તયારે આપ્ણરી શ્વાસ ્ેવાિરી રરીિ બદ્રીિે 
નવચારો બદ્વાિા છ.ે જ ે કાંઈ ્ઈ રહ્યયું છ,ે એ જટે્યું 
સારંુ જ્ણાય છ ેએટ્યું સારંુ પ્ણ િ્રી, અિે જટે્યું ખરાબ 
જ્ણાય રહ્યયું છ ેએટ્યું ખરાબ પ્ણ િ્રી આ નવચારિે કાયમરી 
બિાવવાિો છ.ે આપ્ણે ચામડરીિરી અંદર િરી દયુનિયા અિે 
ચામડરીિરી બહારિરી દયુનિયા નવરે નવચારવાિયું છ.ે

આ બન્ને પ્રદેશોિા કારોરાર નવરે િોંધ ્ેવાિરી આપ્ણે 
જરૂર છ.ે જનમ અિે મર્ણિા અવસરો નવરે નવચારવાિરી 
રરીિિે ઓળખવાિરી જરૂર છ.ે આપ્ણે જીવિિા અિયુરવાિા 
શારરીરરક રોગોિે ઓળખવાિરી જરૂર છ.ે

આપ્ણે જરૂર છ ેઆ્યાનતમક દયુનિયાિા મંત્રીમંડળ દ્ારા 
ઉતપિ ્િા નવચારો િે ઓળખવાિરી, આ મંત્રીમંડળિા 
પાત્ો છ ેમિ, બયુનદ્ધ, ઈનનદ્રયો, અહંકાર અિે આતમા. આપ્ણે 
શરરીરિરી બહારિરી દયુનિયા નવરે જ ેનવચારો ધરાવરીએ છરીએ 
એમિે ઓળખવાિરી જરૂર છ.ે  આપ્ણે જરૂર છ,ે કયુદરિરી 
આફિો બાબિ આપ્ણરી નવચારવાિરી રરીિિે ઓળખવાિરી.

એક માિસરીક રરીિે જોઈએ િો આપ્ણે સૌ જ ે્ માં છરીએ. 
આ જ ે્ માં્રી રાગવા માટ ેઆપ્ણે સૌ મ્રીએ છરીએ. પ્ણ 
આ જ ે્  માં્રી રાગવાિો એકજ રસિો છ ે અિે એ છ ે
એક સયુરંગ દ્ારા. પ્ણ આ સયુરંગ ્યાં કરવરી અિે કેવરી 
રરીિે કરવરી િેિરી મારહિરી આપ્ણે પહે્ા મયુ્િ ્ઈ ગયે્ 
વયન્િઓ પાસે્રી મળરી શકે છ.ે આ મયુ્િ વયન્િઓિે 
અમયુક સંસ્ાઓ દ્ારા શોધરી શકાય.

રાગવદ ગરીિામાં રગવાિ શ્રી કૃષ્ણએ જયારે અજયુ ્મિ સંપૂ્ણ્મ 
રરીિે શર્ણોમાં પડ ેછ,ે તયારે અજયુ ્મિિે મિરૂપરી જ ે્ માં્રી 
રગવાિે મયુન્િ મેળવવામાં મદદ કરરી. રગવાિ શ્રી કૃષ્ણ 
આપ્ણિે રાગવદ ગરીિા દ્ારા જ્ણાવે છ,ે કે મોક્ષ કોઈ 
એક સ્ળ કે વસિયુ િ્રી બસ આપ્ણરી દયુનિયાિા સમ્રાટ 
પ્રધાિમંત્રીિરી ઓળખ ્િાંિરી સા્ેજ મોક્ષ મળરી જાય છ.ે

આ સામ્રાજયિા પ્રધાિમંત્રી એજ આપ્ણો આતમા. આશા 
રાખયું છયુ  કે આ શબદો આપ સૌિે આપિા આતમાિે ઓળખવા 
માટ ેમદદરૂપરી ્શે એ નવચાર સા્ે અહીં નવરમયુ છયુ ં
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ભવકત એિી હોિી જોઈએ કે ઈશ્વર સાક્ાત િિતિન આપે

એક ગામિરી બહાર રગવાિ ્ક્મરીિારાય્ણિયું એક જૂિયું 
પ્ણ સયુંદર મંરદર હિયું. એક જ્ઞાિરી અિે એક ર્િ તયાં 
નિયનમિ સેવા-પૂજા કરિાં હિા. જ્ઞાિરી પોિાિા જ્ઞાિ પ્રમા્ણે 
રગવાિિયું સાંગોપાંગ પૂજિ કરિો અિે ર્િ કે જિેે જ્ઞાિ 
િો કંઈ જ િ હિયું, પ્ણ િે રગવાિિરી મૂનિ્મઓિરી સેવા 
ઘ્ણરી િનમયિા્રી કરિો હિો. િે મંરદર જઈિે વાસરી ફૂ્ો 
ઉિારરીિે રગવાિિે ચંદિયયુ્િ જળ્રી સિાિ કરાવરીિે 
અત્તર ્ગાવિો, રગવાિિા અંગો પર અત્તરિરી માન્શ 
કરિો અિે િેમિે િવા પયુષપોિરી માળા પહેરાવિો હિો. એક 
સેવકિરી જમે િે િેમિયું ્યાિ રાખિો હિો.

રાગય પ્રમા્ણે, જ્ઞાિરી અિે ર્િ બંિેિે તયાં એક સા્ે એક 
રાિે ચોરરી ્વાિરી હિરી અિે િે સવારે જ જ્ઞાિરી રગવાિિા 
પૂજિ માટ ેગયો. તયારે રગવાિે િેિે સંકેિ કયયો કે આજ ે
રાત્ે િારા ઘરે ચોરરી ્વાિરી છ.ે માટ ે સાવધાિ રહેજ.ે 
જ્ઞાિરીએ કહ્યયું કે ઠરીક છ.ે પ્રરયુ હયું  મારા જ્ઞાિિા સહારે આ 
ઘટિા્રી બચરી જઈશ.

રગવાિિે પોિાિા સહાયક માિરીિે પ્રસન્ન મિ્રી િે ઘરે 
જઈિે ચોરરી્રી બચવાિા માગ્મ શોધવા ્ાગયો. િેિા ગયા 

બાદ ર્િ મંરદર પહોંચયો. િે ઘ્ણરી િનમયિા્રી રગવાિ 
્ક્મરીિારાય્ણિરી સેવા કરવા ્ાગયો અિે પૂજિ કરરીિે િે 
ઘરે ચાલયો ગયો. િેિા ગયા બાદ માિા ્ક્મરીએ રગવાિ 
િારાય્ણિે કહ્યયું કે પ્રરયુ બંિે, જ્ઞાિરી અિે ર્િ સેવાપૂજા 
કરે છ.ે આજ ેબંિેિા ઘરે ચોર ચોરરી કરવા માટ ેહયુમ્ો 
કરવાિા છ.ે િમે જ્ઞાિરીિે સંકેિ કરરીિે િો જ્ણાવરી દરીધયું છ ેકે 
િેિા ઘરે ચોરિયું આક્રમ્ણ ્શે. િે સાવધાિ પ્ણ ્ઈ ગયો 
છ.ે પરંિયુ િમે િમારા ર્િિે ચોરિા હયુમ્ા સંદરવે કોઈ 
જ સંકેિ આપયો િ્રી. િે નબચારો હજી પ્ણ આ જોખમ્રી 
અજા્ણ છ.ે

માિા ્ક્મરી દ્ારા આ પ્રકારે પૂછાયા બાદ રગવાિ 
િારાય્ણે કહ્યયું કે રગવિરી આ જ્ઞાિરી અિે ર્િ બંિે મારરી 
સેવા કરે છ.ે િેમાં જ્ઞાિરીિે િો પોિાિા જ્ઞાિ પર રરોસો 
છ.ે િે્રી મે િેિે જોખમિો સંકેિ આપરી દરીધો છ ેકે િે િેિા 
જ્ઞાિ્રી પોિાિરી રક્ષા કરે. પરંિયુ જ ેમારો ર્િ છ,ે િેિે િો 
કેવળ મારો સહારો છ.ે િે િો રાત્ે આરામ્રી નવશ્ામ કરશે 
અિે હયું  રાિરર િેિા ઘરિરી બહાર ઊરો રહરીિે ચોરો્રી 
િેિરી રક્ષા કરરીશ. જિેા કાર્ણે મે િેિે કંઈજ જ્ણાવયયું િ્રી.

• પોિાિા સવરાવિે સરળ બિાઓ િો સવ્મ કાય્મ સરળ 
્ઈ જશે.

• જીવિમાં મધયુરિાિો સવાદ અિયુરવવા માટ ેજૂિરી વાિો 
પર પૂ્ણ્મ નવરામ ્ગાઓ.

• િમારંુ વિ્મમાિ સારંુ રાખો િો આવિારો સમય પ્ણ 
સારોજ આવશે.

• આપ્ણે પોિાિરી પ્રગિરી માટ ેવધારે સમય આપશયું િો 
બરીજાિરી નિંદા કરવોિો સમય જ િહરી રહે.

• બરીજાિરી રૂ્ોિે ક્ષમા કરરી રૂ્રી જવયું િે મહાિિા છ.ે
• િમારો અંિરઆતમા િમારો સાચો નમત્ છ.ે િેિરી 

વાિ વારં વારં સાંરળો. 

• બરીજાિા નવચારોિે સમ્માિ આપો િો િે િમારા 
મદદકાર બિરી જશે.

• સતયિાિરી િાવડરી હ્શે ડૂ્ શે પ્ણ ડબૂશે િહીં.
• સારા ગયુ્ણ સૌ્રી મોટયુ ં ધિ છ.ે સહિશરી્િા િે જ 

મહાિ ધાર્ણા છ.ે
• અશબદો િો ઉપયોગ કરવાિો અ્્મ એ છ ેકે િમારામાં 

સાચો અ્વા સારો શબદ વાપરવાિરી શન્િ િ્રી.
• બધાિરી નચંિાઓિે દૂર કરિારા શયુર નચંિક બિો.
• સદા પરમાતમાિા સાનિ્ય માં રહો અિે પ્રરયુિે 

પોિાિો સાર્રી બિાવો.
• ્ાટ્રસટરી એજ છ ેજિેામાં સેવા કરવાિરી શયુ્ધ રાવિા છ.ે

સુિાકય

આશા છ ેકે િમે ઉપર આપે્ા દરરેક સયુવયકોિો જીવિમાં જરૂર ઉપયોગ કરશો. 
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Yoga Changed My Life
I sought stillness amongst the chaos...
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 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.  

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  
eventual ly it became a way of life.

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. 

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.

 "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.  

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!

Abi Mills  
Yoga Teacher, UK 

www.abimillsyoga.com
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School @ Shree Hindu Temple
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. 

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.

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. 

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 

only a year ago is some achievement!

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:

• 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.  

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

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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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.

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”.

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

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.

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 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.

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

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 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 

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

Indira Nooyi - PepsiCo

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

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

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).

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

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

Shantanu Narayen - Adobe Systems

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

"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."

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.

The world of Indian CEOs
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Weddings
Engagements
Receptions
Parties
Sanji  
Mehndi Nights

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

Music Shows
Lectures
Training 
Education

Shree Hindu Temple & Community Centre for all your events.

Community Events
Fund Raising Events

શ્ી હિંદુ મહંદર
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± Äe  S > N v $ u i  l f ¡ ,  ± Äe  S > N v $ u i  l f ¡
c¼sS>_p ¡L ¡ $  k „L $V $  (2) nZd¡ v | $ f L $f ¡ . . . .± Äe

Å¡ Ýeph¡ ag `ph¡, v y $ :M rb_k¡ d_L$p (2) âcy
kyM k„`rÑ Of Aph¡ (2) L$ô$ rdV¡$ s_Lp....± Äe

dps-r`sp syd d¡f ¡ ifZ N°lz „ d¢ qL$kL$u (2) âcy
syd rb_ Ap¥f _ vy$Å (2) Api L$fy„ d¢ qL$kL$u....± Äe

s yd ` | fZ `fd pÐd p ,  s yd  A „sfe pd u  (2) âc y
`fb°û `fd¡ðf (2) syd kbL¡ $  õhpdu....± Äe

syd L $ê $Zp L ¡ $  kpNf, s yd `pg_ L $fsp (2) âcy
d¦ k¡hL$ syd 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  v y $ :M lfsp, s yd fnL $  d ¡f ¡  (2) âcy
A`_¡ lõs DW$php ¡, (2) ifZ `X$p s¡f ¡....± Äe

rhje rhL $ pf  rdV $ ph p ¡ ,  `p` lf p ¡  v ¡ $h p  (2) âcy
îÙp c[¼s bY$php ¡, (2) k„s_L$u k¡hp....± Äe

± Äe  S > N v $ u i  l f ¡ ,  ± Äe  S > N v $ u i  l f ¡
c¼s S>_p ¡L ¡ $  k „L $V $ (2) nZd¡ v | $f L $f ¡ . ...± Äe

± Äe S>Nv$ui lf¡...Apfsu JAI JAGDISH HARE ... AARTI

O m  J a i  j a g d i s h  h a r e ,  O m  j a i  j a g d i s h  h a r e
Bhaktjano ke sankat (2) kshanme dur kare... Om jai

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

O m  j a i  j a g d i s h  h a r e ,  O m  j a i  j a g d i s h  h a r e
Bhakt janoke sankat (2) kshanme dur kare... Om jai

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. 

સંવંત ૨૦૭૨ ગુરુવાર તા. ૧૨-૧૧-૨૦૧૫ ના મંગલ પ્રભાતથી શરૂ થતું નવું વર્ષ શ્ી હિંદુ મંહદરના સવ્ષ 
ધમ્ષપ્રરેમી, દશ્ષનાથથી, ભકતજનો, સરેવાભાવી એવા સૌ બાળકો, ભાઈ-બિરેનો, વડીલો સૌનરે કલ્ાણકારી, 
મંગલકારી, ્શોદા્ી હરહ� સસહ� આપનારંુ નીવડરે, તરેમજ આપ સૌનરે અૈશ્વ્્ષ અનરે સવજ્ પરમ કૃપાળુ 

પરમાતમાની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાઓ. એજ િાહદ્ષક પ્રાથ્ષના અનરે શુભ કામનાઓ સાથરે શુભ આશીવા્ષદ.

|| શુભં - ભવતુ - કલ્ાણં - અસતુ ||

આ ઉતસવ-દશ્ષન શ્ી હિંદુ મંહદરના પ્રભુ સરેવક શ્ી જ્રેશભાઈ ભટ્ટ, શ્ી નટભુાઈ આચા્્ષ તથા  
શ્ી હકરણભાઈ પાધ્ાએ તૈ્ાર કરરેલ છરે.

લી. શ્ી હિંદુ મંહદર કા્્ષવાિક સસમસત તથા ટ્રસટી મંડળના જ્ શ્ી કૃષણ સાથરે નૂતનવરા્ષસભનંદન

નૂતનવર્ષાભિનંદન
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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

YAANI KAANI CHA PAAPAANI
GNAATAAGNAAT KRITAANICHA
TAANI SARVAANI NASHYANTU

PRADKSHINAAYAM PADE-PADE

L $` | ® f  Np ¥ f „  L $ f yZphspf „  k „kpfkpf „  c yS >N ¡ÞÖlpfd — &
kv$ phk„s „ ùv$epfrhÞv ¡ $  ch„ chp_u krls„ _dprd —&&

d „ N g „  c N h p _  r h ó Ï  d „ N g  N ê $ X $ Ý h S >  — &
d „ N g „  ` y „ X $ f u L $ p n p ¡  d „ N g p e s _ p ¡  l q f :  — & &
k h ®  d „ N g  d p „ N ë e ¡  r i h ¡  k h p ® \ ®  k p r ^ L ¡ $  &
ifÎe ¡  Ôe „bL ¡ $  N p ¥ q f  _ p f pe rZ _d p ¡ X $ õs y  s ¡  — & &

e p r _  L $ p r _ Q  ` p ` p r _  o p s p o p s L © $ s p r _ Q  — &
s p r_  kh p ® rZ _íe [Þs âv $ rnZpe p  `v ¡ $-`v ¡ $  — & &

L$`|®f Np¥f„

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

L$pe¡_ hpQp d_k¡[ÞÖe¥hp® byvvepÐd_p hp âL©s¡: õhcphps —&&
L $ f p ¡ r d  eØÐkL „ $g  `fõd ¥  _ p f peZpe ¡ rs  kd` ®e p rd

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

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

± 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:

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) 

cNhv¹$ âp\®_p

îu f pdQ „Ö L © $` pm y  cS>  d_ lfZ ch ce v $ p ê $Zd ¹ 
_h L „ $S > gp ¡Q_ L „ $S > d yM L $f L „ $S > `v $ L „ $Åf yZd¹ (1)

L „ $ v $` ®  ANqZs Ards R >bu  _h _ug _ufv $  k y „ v $ fd ¹
`V $`us dp_l z „  sqX $s ê $ rQ, i y rQ _p ¥ rd S>_L $  k ysphfd ¹(2)

rif d yL y $ V $  L y „ $ X $g rsgL $  Qpê $ ,  Dv $ pf  A „N rhc|jZd¹
ApÅ_y cyS> if Qp` ^f, k„N°pdrS>s Mf v| $jZd¹ ¹ (3)
cS > y  v $ u_b „^ y  q v $_ ¡i  v $ p_h,  v $g_ v y $ô $  r_L „ $ v $_d ¹
fO y_ „ v $  Ap_ „ v $  L „ $ v $  L $ p ¥ig, Q „ v $  v $if\_ „ v $_d ¹  (4)

B rs  hv $ rs  s ygk u v $ pk  i „ L $ f ,  i ¡j  d y r_d_f „ S >_d ¹
dd ùv$eL „ $S> r_hpk L$ê $, L $ pdpqv $ Mgv$g N„S>_d¹ ¹  (5)

îu fpd õsyrs

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

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

Iti vadati Tulsidaas Shankar,
  Shesh munimanranjanam 
Mama hridaya kanj nivas karu,
  Kamadi khaldal ganjanam

SHREE RAAM STUTI
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fZR > p ¡ X $  s y „  f „ N ug p ¡  _ p\;  r hð  kL $m_ ¡  s p f p ¡  k p\
c | r d  L ¡ $ f p ¡  l fh p  c p f ;  S >Nd p „  âNV $é p ¡  h p f „ h p f . . .1
S > Þ d  ^ e p £  s ¢  L $ p f p N p f ;  S > N s d p „  L $ f h p  Q d Ð L $ p f
L „ $ k f p e_ ¡  \ p e ¡  ÅZ;  s ¡ \ u  L $ u ^ y „  s fs  âe pZ . . . 2
N p ¡ L y $ m d p „  S > C  L $ u ^ p ¡  h pk ;  _ „ v $  ei p ¡ v $ pÆ_ u  ` pk
hZ ®_ L $ fs p „  _ p’h ¡  ` pf;  A ¡h u  s pf u  g ug p  A`pf . . .3
N p ¡ h p m p ¡ _ u  k p \ ¡  Å e ;  N p e  Q f p h u  f p Æ  \ p e
R > p_ p ¡  N p ¡ fk  g y „ V $ u  M pe;  `L $ X $ s pd p „  R > V $ L $ u  Åe. . .4
N p ¡ ` u L $ p _ p  Q p ¡ e p ®  r Q Ñ ;  k p ¥ _ p  D ` f  k f M u  â u s
b „ k u  L ¡ $ f p ¡  k y f  d^ y f ;  k |Z_ p f p  \ p e ¥  Q L $ Q | f . . . 5
i f v $  ` | _ d_ u  A p h ¡  f p s ;  k p ¥ _ p  l ¥ e ¡  \ p e  âc p s
h ° S >h r_s p  R > p ¡ X ¡ $  A ph pk; v $ p ¡ X $ u  A ph ¡  fdh p  f pk . . .6
s p fg u e p  Qd L ¡ $  A p L $ p i ;  Q p „ v $ g u e p Þ p ¡  ` |Z ®  â L $ p i
v $ p_h L ¡ $f p ¡  Äep „  Äep „  Ópk; `mdp „  S>C_¡ L $ u^p ¡  _pi...7
`V $ L $ u  d pe p £  d p d p ¡  L „ $ k ;  fü p ¡  _  S >Nd p „  s ¡ _ p ¡  h „ i
L $ p ¥ f h p ¡ _ ¡  L $ u ^ p  s „ N ;  ` p „ X $ h p ¡ _ p ¡  f p M u  f „ N . . . 8
AS y > ® __ ¡  s ¢  v $ u ^ p ¡  b p ¡ ^ ;  o p_ pd © s_ p ¡  h f õe p ¡  ^ p ¡ ^ 
e yÙ sÆ_ ¡  L $ u^ u  v $ p ¡ X $ ;  _ pd `X $é y „  s ¡\ u  fZR> p ¡ X $ . . .9
Ü p q f L $ p d p „  L $ u ^ p ¡  h p k ;  ^ d ®  ^ Å  a f L ¡ $  Q p ¡ ` p k
NyS>fps ¡ A¡L $ X $ pL $ p ¡f Npd; c¼s \ep ¡ bp ¡X $ pZp ¡ _pd...10
` Ð _ u  S > ¡ _ u  N „ N p b p C ;  s ¡  ` Z  c [ ¼ s d p „  f „ N p C
lfs p „  a fs p  N pe ¡  N p_;  d ¡mhh p  Q pl ¡  cNh p_ . . .11
s ¡ h p d p „  A ¡ L $  A p ì e p ¡  k „ O ;  f ¡ g p e p ¡  c [ ¼ s _ p ¡  f „ N
e pÓ pm y  Ü p q f L $ p  Åe;  b p ¡ X $ pZ p ¡  s ¡ d p „  Å ¡ X $ p e . . . 12
N p ¡ ds uÆd p „  L $ u ^ y „  õ_ p_;  c ph ¡  q_ f¿e p  î u  cNh p_
R> dpk ¡  l z „  Aphui ^pd; V ¡ $ L $  A ¡hu gu^u r_óL $ pd.. .13
s y g k u  h p h u  L $ p e d  Å e ;  â c y _ ¡  A ` }  f p Æ  \ p e
kl_ L $f ¡  A ¡  L $ô $  Adp`; cg¡ `X ¡ $  W „ $ X $ u  L ¡ $  sp`.. .14
h ©Ý^ \ep ¡  `Z l ¥e ¡  l pd;  ArhQm îv^p  ApW $ p ¡  Åd
kus¡f hj® rhÐep R> ¡  A¡d; Ðepf ¡ ` yfZ \C R> ¡  _ ¡d...15
bp ¡ X $ pZ p ¡  ÆÐe p ¡  R > ¡  v $ p h;  âc y_ p  l ¥e ¡  âNV $é p ¡  c ph
lh ¡ gphS> ¡  NpX y „ $  kp\; bp ¡ëep ¡  rhð kL$m_p ¡  _p\...16
MX $MX $ s u  g u^ u  R > ¡  ì l ¡ g ;  h ©Ù  \e ¡g p  Å ¡ X $ é p  b ¡g
N „N pbpCA ¡  v $ u^ u  rhv $ pe; bp ¡ X $ pZp ¡  lfMpsp ¡  Åe.. .17
b p ¡ X $ p Z p _ ¡  f p s p ¡  f p s ;  d y ¼ e p ¡  Ü p q f L $ p _ u  h p V $
v $i ®_ L $fsp „  L $l ¡  R> ¡  _p\; NpX y „ $  l z „  gpìep ¡  R y > „  kp\...18
N yNm ue p ¡  d_d p „  ì l ¡ d p e ;  c¼s  âc y_ ¡  _ p  gC  Åe 
dpep ®  s pmp dS >b ys Üpf; f ps `X $ u_ ¡  hpÁep bpf. . .19
ìl pg p ¡  r _ L $m u  _ p W $ p ¡  b p f ;  ì l ¡ g  s fs  L $ u ^ u  s ¥ e p f
NpX y „ $  l p „ L ¡ $   S >Nv $ p^ pf; L $l p ¡  `R > u  i y „  g pN ¡  h pf . . .20
Ddf ¡ W $  `L $ X $ u  g udX $ p  X $ pm; d uW $ u  \C NC s ¡  sÐL $ pm
ìl pÏ „  h pe y  h us u  f ps; X $ p L $ p ¡ f  d p „ l ¡  \e y „  âcps. . .21
N „N pb pBA ¡  r _ f¿e p ¡  _ p\ ;  D f  DdmL ¡ $  Å ¡ X $ é p  l p\
X $ p L $ p ¡ f  hfÐe p ¡  Äe ÄeL $ p f ;  Ü p q f L $ p d p „  l p l p L $ p f . . .22
Ü p q f L $ p _ p  f pÅ_ u  k p \ ;  N y Nm u  g ¡ h p  A p ì e p  _ p \
cNs k pd ¡  g ¡h p  Åe; d pe p £  c pg p ¡  d © Ðe y  \ pe . . .23
c p r h L $ p ¡ _ p  q v $ g  v y $ c p e ;  b v $ g p ¡  g ¡ h p  k p d p  \ p e
N „N pb pBA ¡  ^ u fS >  ^f u ;  ìl pgdÆA ¡  rh`s lf u . . .24
N y N m u  k p ¡ _ y „  g ¡ h p  Å e ;  ì l p g p ¡  h p m u A ¡  s p ¡ g p e
qfTep ¡  rhð kL$m_p ¡  c |`; d_kyMfpd_y „  gu^ y „  ê $`...25
k „ s  ` y r _s_ ¡  v $ u ^ u  l p d ;  ` y fZ  L $ u ^ p  kOm p  L $ p d
‘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...!
- fpdc¼s

îu fZR>p¡X$ bph_u

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

GOVIND MERI YAH PRARTHANA HAI

Np¡thv$ d¡fu el âp\®_p l¥
Np ¡ thv $  d ¡ f u  el âp\ ®_ p  l ¥  c |g y „  _ d ¥  _ pd L $cu  s y çl pf p
r_óL $ p d  l p ¡ L $ f  q v $ _ f ps  N pJ ,  N p ¡ t h v $  v $ p d p ¡ v $ f  d p^h ¡ rs

l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..
v ¡ $ l p „s  L $ pg ¡  s yd   kpd_ ¡  l p ¡ ,  b „ku  bÅs ¡  d_L $ p ¡  g ycps ¡
elu _p\ Np L $fL ¡ $  e ¡ s_L$p ¡  ÐepNy „, Np ¡ thv$ v $ pdp ¡v $f dp^h¡rs

l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..
dpsp  eip ¡ v $ p  s ydL $ p ¡  b ygph ¡ ,  Aphp ¡  S >f p  dp ¡l_ _ ¡L $  M ¡gp ¡
Ü p f ¡  s y ç l p f ¡  c ¼ s  ` | L $ p f ¡ ,  N p ¡ t h v $  v $ p d p ¡ v $ f  d p ^ h ¡ r s

l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..
àepf ¡  S>fp _ ¡L $  d_d¢ rhQpfp ¡, L $ep kp\ gpe¡ ¼ep g¡ Qg¡N„ ¡
q v $gk ¡  ` yL $ pf p ¡  elu Nus NpAp ¡ ,   Np ¡ thv $  v $ pdp ¡ v $ f  dp^h ¡ rs

l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..

ed y_ p S >md p „  L ¡ $ k f  O p ¡m u  õ_ p_  L $ f p h y „  i pdm p
l g L ¡ $  l p \ ¡  A „ N p ¡  Q p ¡ m u  g p X $  g X $ p h y „  i p d m p

edy_pS>mdp„...
A „N p ¡  g y R > u  A p` y „  h÷p ¡  ` um y  ` us pb „ f  àe p fd p
s ¡g  k yN „^ u  _ pMu  Ap` y „ ,  h p „ L $m ue p  s y S >  h pmdp „

edy_pS>mdp„...
L y $ d L y $ d  L ¡ $ ê „ $  r sgL $  kÅh y „  rÓL $ d  s p f p  c pgd p „
Agb ¡g u  A p „ M p ¡ d p „  A p „ S y >  A „ S > _  d p f p  h pgd p „

edy_pS>mdp„...
l k s u  Å J  h p s ¡ $  h p s ¡ ¡ $  _ p Q u  E W y „ $  s p g d p „
_S>f _ gpN¡ íepd ky „ v $f_ ¡  V $`L $ p „  L $fu v $J Npgdp „

edy_pS>mdp„...
`Ndp „  T p „Tf  ê $dT yd  h pN ¡ ,  L $ fd p „  L „ $ L $Z h pgdp „
L „ $ W ¡ $  d p g p  L $ p _ ¡  L y „ $ X $ g  Q p ¡ f ¡  r Q Ñ X y $  Q p g d p „

edy_pS>mdp„...
d p ¡ f  d y L y $ V $  d p\ ¡  ` l ¡ f p h y „  d y fg u  A p` „ y  l p \d p „
L © $ óZ  L © $ ` pm y  q _ fM u  i p ¡c p  h p f u  ÅJ  h pgd p „

edy_pS>mdp„...
v | $ ^  L $ V $ p ¡ f u  cf u_ ¡  A p` y „  ` uA p ¡ _ ¡  d p f p  i pdm p
c¼sd „X $m r_fMu ip ¡cp fpMp ¡ ,  QfZ¡ dpfp ipdmp

edy_pS>mdp„...

dp_ku k¡hp
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DOHA
Shree guru charan saroj raj, nijmanmukur sudhari
Vararanau raghuvar bimal jas jo dayak fa l  char
B u d h i h i n  t a n u  j a n i k e  s u m i r o  p a v a n k u m a r
Bal buddhi 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 gun i  a t i  chaatur ,  ram ka j  kar i  beko aa tur
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 j iyaye, 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 sugr ivahi  k inhaa, Ram mi lay ra j  pad dinha
Tumharo mantra bibhishan mana, lankeshwar bhaye sab jag jaana
Yug sahstra jojan par bhaanu, li lyo 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 b in paisare
Sab sukh lahe tumhari sarna, tum rakshak kahu ko darna

A p a n a  t e j  s a m h a r o  a a p e ,  t i n o w  l o k  h a n k t e  k a n p e
Bhut pisach nikat  nahi  aave, mahavir  jab nam sunave

Nasei  rog hare sab pira,  japat n i rantar hanumant bi ra
Sankat se hanumant chhudave, man karma bachan dhyan jo lavei

Sab par  ram tapasv i  ra ja ,  t in  ke  ka j  saka l  tum sa ja
Aur  manora th  jo  ko i  l ave ,  tasu  ami t  j i van  fa l  pave i

Charo yug par tap tumhara,  he i  pars idha jagat  u j iyara
Sadhu sant ke tum rakhavare, asur nikandan ram dulare

Asta  s idh i  nav  n idh i  ke  da ta ,  ashvar  d in  jank i  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 ,  ja i ,  hanuman gosai,  krupa karo gurudev ki  nai
Jo sat bar path kare koi,  chuutei bandi maha sukh hoi

Jo yah padhe hanuman chal isa, hoi sidhi sakhi gaurisa
Tulsidas sada hari  chera, ki je nath rhadday main dera.

DOHA
Pavan tanay sankat haran, mangal murti rup
Ram lakhan sita sahit, rhaday basahu sur bhup

v$p¡lp
îu Nyfy Qf_ kfp¡S> fS>, r_S> d_ dyLy$f ky^pf,
hfZp¦ fOyhf rhdgei, Å¡ v$peL$ ag Qpf,
byqÙlu_ s_y „ Å_uL¡, kyrdfp¡ `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„Nu, Ly $drs r_hpf kydrs L¡ $ k„Nu —&
L„$Q_ bf_ bufpS>¡ kyh¡ip, L$p__ Ly„ $X$g Ly„ $Qus L¡$ip —&&

lp\ hÇ> Ap¡f ÝhÅ rbfpS> ¡, L$p „^¡ d„ yS> S>_¡J kpS> ¡ —&
i„L$f kyh_ 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 fOyhuf 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¡buv$ 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 $Apf¡ syd fMhpf¡, lp¡s _ Apop bu_ `¥kp f¡ —&
kb kyM gl¥ syçlpfu if_p, syd fnL$ L$plzL$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¡ —&&

_pk¡ fp ¡N lf¡ kb `ufp, S>`s r_f„sf l_yd„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¡ —&&

Qpfp¡ eyN `fsp` syçlpfp, l¡ `frkÙ S>Ns DÆepfp —&
kp^y k„sL¡ $ syd fMhpf¡, Akyf r_L„ $v $_ fpd vy $gpf¡ —&&

Aô$ rkqÙ _h r_r^L¡$ v$psp, Akbf v$u_ Å_L$u dpsp —&
fpd fkpe_ syçlf¡ `pkp, kv$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¡$hsp rQÑ _ ^fB, l_yd„s k¡B kh® kyM L$fB —&
k„L$V$ lf¡ rdV¡$ kb `ufp, Å¡ kyrdf¡ l_yd„s bghufp —&&

S¥, S>¥, S>¥, l_ydp_ Ny„kpB, L©$`p L$fp¡ Nyfyv¡$h L$u _pB —&
Å¡¡ isbpf `pW$ L$f¡ L$p ¡B, Ry>V ¡ $ b„v$u  dlpkyM lp¡B —&&

Å¡ el `Y¡$ l_ydp_ Qpgukp, lp¡e rkqÙ kpMu Np¥fuip —&
sygkuv$pk kv$p lqf Q¡fp, L$uS> ¡ _p\ ùv$e d¦ X ¡ $fp —&&

(v$p¡lp)

`h_ s_e k „L $ V $  lf_, d „Ng d | f rs ê $`,
fpd gM_ kusp krls, ùv$e bklz kyfc|`.

îu l_ydp_ Qpgukp SHREE HANUMAN 
CHALISA
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l¡ _p\ Å¡X$u lp\
l ¡  _ p \  Å ¡ X $ u  l p \   ` p e ¡  â ¡ d \ u  k p ¥  d p „ N u A ¡
i f Ï „  d m ¡  k p Q y „  s d p f y „  A ¡  ù v $ e \ u  d p „ N u A ¡
S > ¡  Æ h  A p ì e p ¡  A p `  ` p k ¡  Q f Z d p „  A ` _ p h Å ¡
` f d p Ð d p  A ¡  A p Ð d p _ ¡  ` f d  i p „ r s  A p ` Å ¡ . . . ( 2 )
h m u  L $ d ® _ p  e p ¡ N ¡  L $ f u  S > ¡  L y $ m d p „  A ¡  A h s f ¡
Ð e p „  ` | Z ®  â ¡ d ¡  A p ¡  â c y Æ  A p ` _ u  c [ ¼ s  L $ f ¡
g n  Q p ¡ e p ® k u  b „ ^ _ p ¡ _ ¡  g n d p „  g B  L $ p ` Å ¡
` f d p Ð d p  A ¡  A p Ð d p _ ¡  ` f d  i p „ r s  A p ` Å ¡ . . . ( 2 )
k y k „ ` r Ñ  k y r h Q p f  _ ¡  k Ð L $ d ® _ p ¡  v $ B  h p f k p ¡
S > _ d p ¡ S > _ d  k Ð k „ N \ u  q L $ f s p f  ` p f  D s p f Å ¡
A p  g p ¡ L $  _ ¡  ` f g p ¡ L $ d p „  s h  â ¡ d  f N f N  ì e p ` Å ¡
` f d p Ð d p  A ¡  A p Ð d p _ ¡  ` f d  i p „ r s  A p ` Å ¡ . . . ( 2 )
dm ¡  d p ¡ n  L ¡ $  k y M  õhN ® _ p  A pi p  D f ¡  A ¡ h u  _\ u
q v $ e p ¡  v ¡ $ l  v y $ g ® c  d p _ h u _ p ¡  c S > _  L $ f h p  c p h \ u
k p Q y „  b s p h u   ê $ `  î u  f Z R > p ¡ X $  ù v $ e ¡  õ \ p ` Å ¡
` f d p Ð d p  A ¡  A p Ð d p _ ¡  ` f d  i p „ r s  A p ` Å ¡ . . . ( 2 )

HE NAATH JODEE HAATH
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 shaant i  aapajo.. . (2)

i„cy ifZ¡ `X$u
i„cy ifZ¡ `X$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...

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—&&

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—&&

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—&&

îu Np¡thv$ v$pdp¡v$f õsp¡Ó

K a r a r v i n d e n  p a d a r v i n d m  m u k h a r v i n d e  v i n i v e s h a y a n t a m ,
Vatsaya pa t rasya pu te  sayann ba in  mukund mansa smrami1

Sr i  Kr ishn Govind hare murare !  ha i  nath narayan vasudeva, 
J i h a v e !  p i b a s v a m r u t m e t d e v  g o v i n d  d a m o d a r  m a d h v e t i   2

V i k e t u k a m a k h i l  g o p k a n y a  m u r a r i p a d a r i p t v h i t t v r u t i  h a ,
D a d h y a d i k  m o h a v s a a d v o c h d  g o v i n d  d a m o d a r  m a d h v e t i   3

Gruhai  gruhai  gopavdhukamba sarve mi l i tva samvapya yogam,
Puranyani  namani  padhant i  n i tya govind damoda madhvet i   4

Sukhn sayana n i laye n i jadpi  namani  v ishno pravdant i  mrat ia ,
Te  n i sh i tn  tanmaya ta  v ra jan t i  gov ind  damodar  madhve t i   5

Jihave! shaidav bhaj sundarani namani krushnshya manoharani,
S a m a s t  b h a k t a r t i v i n a s h a n a n i  g o v i n d  d a m o d a r  m a d h v e t i   6

S u k h a v a s h n e  i d m e v  s h a r m  d h u k h a v s a n e  i d m e v  g y e y a m ,
D e h a v a s a n e  i d m e v  j a p y a n  g o v i n d  d a m a o d a  m a d h v e t i   7

Shri  Krushna raghavar gokulesh gopal govardahannath vishno,
J i h a v e !  p i b a s v a m r u t m e t d e v  g o v i n d  d a m o d a r  m a d h v e t i   8

Jihave! rashagne madhurpriya tyan satyam hit tva parm vadami,
A a v r e y e t h a  m a d h u r a x h r a n i  g o v i n d  d a m o d a r  m a d h v e t i   9

Tavamev yaye mam dehi  j ihave samagame danddhar krutante,
Vaktyamev madhur  subhkatya  gov ind  damodar  madhvet i   10

Shr ina th  v isveshver  v ischmur te  shr idevk inandan da i tyash t ro ,
J i h a v e !  p i b a s v a m r u t m e t d e v  g o v i n d  d a m o d a r  m a d h v e t i   1 1

G o p i p t e  k a n s r i p o  m u k u n d  l a x m i p a t e  k e s h a v  v a s u d e v ,
J i h a v e !  p i b a s v a m r u t m e t d e v  g o v i n d  d a m o d a r  m a d h v e t i   1 2

Shree Govind Damodar Madhveti 
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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)

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 

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)

Maaraa Ghatamaa Biraajtaa Shree 
Naathjee

îu fpd
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„. 

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.
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કારતક સુદ - નવેમ્બર ૨૦૧૫
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરુવાર ૧૨
નુતનવર્ષ પલવંગ પ્રારંભ ૨૦૭૨  
અન્નકૂટ દશ્ષન મંહદરમાં

૨ શુક્રવાર ૧૩ ભાઈબીજ 

૩ શસનવાર ૧૪

૪ રસવવાર ૧૫ સવના્ક ચતુથથી

૫ સોમવાર ૧૬ લાભ પાંચમ

૬ મંગળવાર ૧૭

૭ બુધવાર ૧૮ જલારામ જ્ંતી

૮ ગુરુવાર ૧૯

૯ શુક્રવાર ૨૦

૧૦ શસનવાર ૨૧

૧૧ રસવવાર ૨૨ િેિઉઠી એકાિરરી  
તલુસરી વિિાિ મહંિરમાં

૧૨ સોમવાર ૨૩

૧૩ મંગળવાર ૨૪ વ્રતની પૂનમ

૧૪ બુધવાર ૨૫ દરેવહદવાળી

ખાસ સુચના

આ સાથરે આપવામાં આવરેલ ઉતસવ દશ્ષન ભારતી્ સમ્ અનુસાર બનાવવામાં આવરેલ છરે. અનરે ઉતસવો 
પણ અિીની અન્ સંસથાઓ સાથરે ઉજવવાના િો્ આ ઉતસવ દશ્ષન તૈ્ાર કરરેલ છરે. શાસ્ત્ર અનુસાર 
વ્રત, ઉપવાસ સૂ્્ષ અનરે ચંદ્ર ના ઉદ્ અનરે અસત અનુસાર લરેવા જોઈએ, માટરે હિંદુ મંહદર થોડા સમ્માં 
્ુ.કરે. સમ્ અનુસાર લુનર કરેલરેનડર છપાવવાનો પ્ર્તન કરશરે પરંતુ જો શક્ ના બનરે તો ફરેડરરેશન ઓફ 
હિંદુ પ્રીસટ તરફથી તૈ્ાર કરવામાં આવરેલ કરેલરેનડર અથવા ઋસર પંચાંગ તથા હિંદુ મંહદર ની વરેબસાઈટ 
www.shreehindutemple.net ઉપર થી તમરે ્ોગ્ માહિતી મરેળવી શકશો. અન્ ધમ્ષ ના અનુ્ા્ી જ રેઓ 
ચંદ્ર પ્રમાણરે બીજ વ્રત ઉજવરે છરે તરેઓએ પણ ્ુ.કરે. સમ્ અનુસાર જ ચંદ્ર દશ્ષન શક્ બનરે છરે માટરે ્ોગ્ 
સનણ્ષ્ લઈ તમારા વ્રત ઉપવાસ કરશો.

નોધ: હિનદુધમ્ષ ના સસધાંતો નરે જાળવી રાખવા સમાજ સમક્ષ પ્રથમ પ્ર્ાસ કરવામાં આવી રહ્ો છરે વધુ સનણ્ષ્ ભસવષ્ 
પર સનભ્ષર રિરેશરે.

કારતક વદ - નવેમ્બર - ડિસેમ્બર ૨૦૧૫

સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરુવાર ૨૬

૨ શુક્રવાર ૨૭

૩ શસનવાર ૨૮

૪ રસવવાર ૨૯ સંકષ્ટ ચતુથથી

૫ સોમવાર ૩૦

૬ મંગળવાર ૧ હડસરેમબર ૨૦૧૫

૭ બુધવાર ૨

૮ ગુરુવાર ૩ દુગા્ષષ્ટમી

૯ શુક્રવાર ૪

૧૦ શસનવાર ૫

૧૦ રસવવાર ૬

૧૧ સોમવાર ૭ ઉતપસત એકાદશી

૧૨ મંગળવાર ૮

૧૩ બુધવાર ૯

૧૪ ગુરુવાર ૧૦

૩૦ શુક્રવાર ૧૧ અમાસ
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માગશર સુદ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૫
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર ૧૨

૨ રસવવાર ૧૩

૩ સોમવાર ૧૪

૪ મંગળવાર ૧૫ સવના્ક ચતુથથી 

૫ બુધવાર ૧૬ ધનુમાૅસ પ્રારંભ

૬ ગુરુવાર ૧૭

૭ શુક્રવાર ૧૮

૮ શસનવાર ૧૯ દુગા્ષષ્ટમી

૯-૧૦ રસવવાર ૨૦

૧૧ સોમવાર ૨૧ મોક્ષદા એકાદશી, ગીતા જ્ંતી

૧૨ મંગળવાર ૨૨

૧3 બુધવાર ૨૩

૧૪ ગુરુવાર ૨૪ વ્રતની પૂનમ, દતાત્ર્ જ્ંતી

૧૫ શુક્રવાર ૨૫ પૂનમ

માગશર વદ - ડિસેમ્બર -  જાન્ુઆરી ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ

૧ શસનવાર ૨૬

૨ રસવવાર ૨૭

૩ સોમવાર ૨૮

૪ મંગળવાર ૨૯

૫ બુધવાર ૩૦

૬ ગુરુવાર ૩૧

૭ શુક્રવાર ૧ જાન્ુઆરી ૨૦૧૬

૮ શસનવાર ૨

૯ રસવવાર ૩

૧૦ સોમવાર ૪

૧૧ મંગળવાર ૫ એકાદશી

૧2 બુધવાર ૬

૧૨ ગુરુવાર ૭

૧૩ શુક્રવાર ૮

૧૪ શસનવાર ૯ અમાસ

પોસ સુદ - જાન્ુઆરી ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રસવવાર ૧૦

૨ સોમવાર ૧૧ વ્રતની બીજ

૩ મંગળવાર ૧૨

૪ બુધવાર ૧૩ સવના્ક ચતુથથી

૫ ગુરુવાર ૧૪

૬ શુક્રવાર ૧૫ મકરસંક્રાંસત

૭ શસનવાર ૧૬ ધનુમા્ષસ સમાપ્ત

૮ રસવવાર ૧૭

૯ સોમવાર ૧૮

૧૦ મંગળવાર ૧૯

૧૧ બુધવાર ૨૦

૧૨ ગુરુવાર ૨૧ પુત્રદા એકાદશી

૧૩ શુક્રવાર ૨૨ પ્રદોર

૧૪ શસનવાર ૨૩ વ્રતની પૂનમ

પોસ વદ - જાન્ુઆરી-ફેબ્ુઆરી ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રસવવાર 2૪

૧ સોમવાર 2૫

૨ મંગળવાર ૨૬

૩ બુધવાર ૨૭

૪ ગુરુવાર ૨૮ સંકષ્ટ ચતુથથી

૫ શુક્રવાર ૨૯

૬ શસનવાર ૩૦

૭ રસવવાર ૩૧

૮ સોમવાર ૧ ફરેબ્ુઆરી ૨૦૧૬

૯ મંગળવાર ૨

૧૦ બુધવાર ૩

૧૧ ગુરુવાર ૪ એકાદશી

૧૨ શુક્રવાર ૫ 

૧૩ શસનવાર ૬

૧૪ રસવવાર ૭

૩૦ સોમવાર ૮ અમાસ
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મહા સુદ - ફેબ્ુઆરી ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર ૯

૨ બુધવાર ૧૦

૩ ગુરુવાર ૧૧ ચોથ ગણરેશ જ્ંતી

૪ શુક્રવાર ૧૨ વસંત પંચમી, પંચમી ક્ષ્

૬ શસનવાર ૧૩

૭ રસવવાર ૧૪

૮ સોમવાર ૧૫ કાલાષ્ટમી

૯ મંગળવાર ૧૬

૧૦ બુધવાર ૧૭

૧૧ ગુરુવાર ૧૮ જ્ા એકાદાશી

૧૨ શુક્રવાર ૧૯
શીતળામાતાજી મૂસત્ષ પ્રસતષ્ા અનરે 
પાટોતસવ

૧૩ શસનવાર ૨૦ સવશ્વકમા્ષ જ્ંતી

૧૪ રસવવાર ૨૧

૧૫ સોમવાર ૨૨ પુણથીમાં

મહા વદ - ફેબ્ુઆરી - માર્ચ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર ૨૩

૨ બુધવાર ૨૪

૩ ગુરુવાર ૨૫ સંકષ્ટ ચતુથથી

૪ શુક્રવાર ૨૬

૪ શસનવાર ૨૭

૫ રસવવાર ૨૮

૬ સોમવાર ૨૯

૭ મંગળવાર ૧ માચ્ષ ૨૦૧૬

૮ બુધવાર ૨ જાનકી જનમ, દુગા્ષષ્ટમી

૯ ગુરુવાર ૩

૧૦ શુક્રવાર ૪ સવજ્ા એકાદશી

૧૧ શસનવાર ૫ પ્રદોર

૧૨ રસવવાર ૬

૧૩ સોમવાર ૭ મિા સશવરાસત્ર પૂજન મંહદરમાં

૧૪ મંગળવાર ૮

૩૦ બુધવાર ૯ દશ્ષ અમાસ એકમ ક્ષ્

ફાગણ સુદ - માર્ચ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૨ ગુરુવાર ૧૦ વ્રત બીજ

૩ શુક્રવાર ૧૧

૪ શસનવાર ૧૨ સવના્ક ચતુથથી

૫ રસવવાર ૧૩

૬ સોમવાર ૧૪ મીનારક, કમુરતા

૭ મંગળવાર ૧૫ િોળાષ્ટક પ્રારંભ

૮ બુધવાર ૧૬

૯ ગુરુવાર ૧૭

૧૦ શુક્રવાર ૧૮

૧૧ શસનવાર ૧૯ આમલકી એકાદશી

૧૨ રસવવાર ૨૦ પ્રદોર

૧૩ સોમવાર ૨૧

૧૪ મંગળવાર ૨૨

૧૫ બુધવાર ૨૩ િોળી પૂનમ, િોલીકાદિન

ફાગણ વદ - માર્ચ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરુવાર ૨૪

૨ શુક્રવાર ૨૫

૩ શસનવાર ૨૬

૪ રસવવાર ૨૭ સંકષ્ટ ચતુથથી

૫ સોમવાર ૨૮ રંગ પંચમી

૬ મંગળવાર ૨૯ વૃસ� સતથી

૬ બુધવાર ૩૦

૭ ગુરુવાર ૩૧

૮ શુક્રવાર ૧ એસપ્રલ ૨૦૧૬

૯ શસનવાર ૨

૧૦ 
૧૧

રસવવાર ૩ પાપ મોચની એકાદશી

૧૨ સોમવાર ૪ વૈષણવ એકાદશી

૧૩ મંગળવાર ૫

૧૪ બુધવાર ૬

૩૦ ગુરુવાર ૭ દશ્ષ અમાસ



124

શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૨  ઉતસિ િર્શન

રેત્ર સુદ - એડરિલ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર ૮
ચરેત્રી નવરાસત્ર તથા  
રામા્ણ પાઠ મંહદરમા

૨/3 શસનવાર ૯ ત્રીજ નો ક્ષ્ 

૪ રસવવાર ૧૦ સવના્ક ચતુથથી

૫ સોમવાર ૧૧

૬ મંગળવાર ૧૨

૭ બુધવાર ૧૩

૮ ગુરુવાર ૧૪ દુગા્ષષ્ટમી

૯ શુક્રવાર ૧૫
શ્ી રામનવમી, નવરાસત્ર સમાંપ્ત, 
રામા્ણ પાઠ પુણા્ષિુસત

૧૦ શસનવાર ૧૬

૧૧ રસવવાર ૧૭ કામદા એકાદશી

૧૨ સોમવાર ૧૮ વામન જ્ંતી

૧૩ મંગળવાર ૧૯

૧૪ બુધવાર ૨૦ ચૌદસ વૃસ� સતથી 

૧૪ ગુરુવાર ૨૧
વ્રતની પૂનમ / િનુમાનજ્ંતી 
ઉપવાસ

૧૫ શુક્રવાર ૨૨ િનુમાન જ્ંતી ઉતસવ  

રેત્ર વદ - એડરિલ-મે ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર ૨૩

૨ રસવવાર ૨૪

૩ સોમવાર ૨૫ સંકષ્ટ ચતુથથી 

૪ મંગળવાર ૨૬

૫ બુધવાર ૨૭

૬ ગુરુવાર ૨૮

શુક્રવાર ૨૯

૮ શસનવાર ૩૦ કાલસટમી

૯ રસવવાર ૧ મરે ગુજરાત હદન

૧૦ સોમવાર ૨

૧૧ મંગળવાર ૩ વરુથીની એકાદશી

૧૨ બુધવાર ૪ પ્રદોર

૧૩ ગુરુવાર ૫ ભોમ પ્રદુર, સશવરાસત્ર

૩૦ શુક્રવાર ૬ દશ્ષ અમાસ
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 વૈશાખ સુદ - મે ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર ૭

૨ રસવવાર ૮ વ્રતનીબીજ,  સશવાજી જ્ંતી

૩ સોમવાર ૯ અખા ત્રીજ 

૪ મંગળવાર ૧૦ સવના્ક ચતુથથી

૫ બુધવાર ૧૧ આદ્ય શંક્રાચા્્ષ જ્ંતી

૬ ગુરુવાર ૧૨  ગંગા સપ્તમી 

૭ શુક્રવાર ૧૩

૮ શસનવાર ૧૪
મંહદરનો ૧૯ મો પાટોતસવ  
દુગા્ષષ્ટમી, સીતા નવમી 

૯ રસવવાર ૧૫

૧૦ સોમવાર ૧૬

૧૧ મંગળવાર ૧૭ મોહિની એકાદશી 

૧૨ બુધવાર ૧૮ પરશુરામ દ્ાદશી 

૧૩ ગુરુવાર ૧૯ નરસીંિ જ્ંતી , પ્રદોર 

૧૪ શુક્રવાર ૨૦

૧૫ શસનવાર ૨૧ વ્રતનીપૂનમ, બુ� જ્ંતી કુમ્ષ જ્ંતી

વૈશાખ વદ - મે - જુન ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રસવવાર ૨૨ નારદજ્ંતી

૨ સોમવાર ૨૩

૨ મંગળવાર ૨૪

૩ બુધવાર ૨૫ સવના્ક ચતુથથી

૪ ગુરુવાર ૨૬

૫ શુક્રવાર ૨૭

૬ શસનવાર ૨૮

૮ રસવવાર ૨૯

૯ સોમવાર ૩૦

૧૦ મંગળવાર ૩૧

૧૧ બુધવાર ૧ જૂન અપરા એકાદશી

૧૨ ગુરુવાર ૨ પ્રદોર

૧૩ શુક્રવાર ૩ સશવરાસત્ર

૧૪ શસનવાર ૪ દશ્ષ અમાસ, શસન જ્ંતી

૩૦/૧ રસવવાર ૫ અમાસ
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જેઠ સુદ - જુન ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૨ સોમવાર ૬

૩ મંગળવાર ૭

૪ બુધવાર ૮ સવના્ક ચતુથથી

૫ ગુરુવાર ૯

૬ શુક્રવાર ૧૦

૭ શસનવાર ૧૧

૮ રસવવાર ૧૨ દુગા્ષષ્ટમી

૯ સોમવાર ૧૩
 

૧૦ મંગળવાર ૧૪ દશમી વૃ�ી સતથી 

૧૦ બુધવાર ૧૫

૧૧ ગુરુવાર ૧૬ સનજ ્ષળા એકાદશી

૧૨ શુક્રવાર ૧૭ પ્રદોર

૧૩ શસનવાર ૧૮

૧૪ રસવવાર ૧૯ વ્રતનીપૂનમ, વટ સાસવત્રીપૂનમ

૧૫ સોમવાર ૨૦ પૂસણ્ષમા

જેઠ વદ - જુન-જુલાઈ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર ૨૧જૂન 

૨ બુધવાર ૨૨

૩ ગુરુવાર ૨૩ સંકટ ચતુથથી

૪ શુક્રવાર ૨૪

૫ શસનવાર ૨૫

૬ રસવવાર ૨૬

૭ સોમવાર ૨૭

૮ મંગળવાર ૨૮

૯ બુધવાર ૨૯

૧૦ ગુરુવાર ૩૦ ્ોગીની એકાદશી

૧૨ શુક્રવાર ૧ જુલાઈ ૨૦૧૬

૧૩ શસનવાર ૨ શસનપ્રદોર, સશવરાસત્ર

૧૪ રસવવાર ૩

૩૦ સોમવાર ૪ સોમવતી અમાસ 

 અષાઢ સુદ - જુલાઈ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર ૫ વ્રતની બીજ 

૨ બુધવાર ૬ અરાઢી બીજ, રથ ્ાત્રા

૩ ગુરુવાર ૭  

૪ શુક્રવાર ૮ સવના્ક ચતુથથી

૫ શસનવાર ૯

૬ રસવવાર ૧૦

૭ સોમવાર ૧૧

૮ મંગળવાર ૧૨ દુગા્ષષ્ટમી

૯ બુધવાર ૧૩

૧૦ ગુરુવાર ૧૪

૧૧ શુક્રવાર ૧૫
દરેવપોઢી એકાદશી,  
મોળાકત વ્રત પ્રારંભ

૧૨ શસનવાર ૧૬ પ્રદોર

૧૩ રસવવાર ૧૭ જ્ા પાવ્ષતી વ્રત આરંભ 

૧૪ સોમવાર ૧૮

૧૫ મંગળવાર ૧૯ ગુરુ પૂસણ્ષમા,  મોળાકત જાગરણ 

 અષાઢ વદ - જુલાઈ - ઓગસ્ટ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર ૨૦ મોળાકત પારણા 

૨ ગુરુવાર ૨૧ જ્ા પાવ્ષતી જાગરણ

૩ શુક્રવાર ૨૨

૪ શસનવાર ૨૩ સંકષ્ટ ચતુથથી 

૫ રસવવાર ૨૪
રાંદલ માતાજી ના સમૂિ ૧૦૮ લોટા 
લુિાણા નાગ પંચમ

૬ સોમવાર ૨૫

૭ મંગળવાર ૨૬

૮ બુધવાર ૨૭

૯ ગુરુવાર ૨૮

૧૦ શુક્રવાર ૨૯

૧૧ શસનવાર ૩૦ કાસમકા એકાદશી

૧૨ 
૧૩

રસવવાર ૩૧ પ્રદોર ત્ર્ોદશી ક્ષ્ 

૧૪ સોમવાર ૧ ઓગસટ ૨૦૧૬

૩૦ મંગળવાર ૨ હદવસો દીપપૂજા, દશ્ષ અમાસ
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શ્ાવણ સુદ - ઓગસ્ટ ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર ૩ સશવ પૂજા પ્રારંભ

૨ ગુરુવાર ૪ બીજ નું વ્રત

૩ શુક્રવાર ૫

૪ શસનવાર ૬ સવના્ક ચતુથથી

૫ રસવવાર ૭ નાગ પંચમી

૬ સોમવાર ૮
રાંધણ છઠ, છઠ વૃ�ી સતથી  
સશવ પૂજા મંહદરમાં

૬ મંગળવાર ૯ શીતળા સાતમ, મંગળા ગોંરી વ્રત

૭ બુધવાર ૧૦  

૮ ગુરુવાર ૧૧

૯ શુક્રવાર ૧૨ નોળી નોમ 

૧૦ શસનવાર ૧૩

૧૧ રસવવાર ૧૪ પુત્રદા એકાદશી 

૧૨ સોમવાર ૧૫
પસવત્રા બારસ   
સશવ પૂજા મંહદરમાં

૧૩ મંગળવાર ૧૬

૧૪ બુધવાર ૧૭ વ્રતની પૂનમ  શ્ાવણી

૧૫ ગુરુવાર ૧૮ બળરેવ/ રક્ષા બંધન, નાળી્રેરી પૂનમ

શ્ાવણ વદ - ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર ૧૯

૨ શસનવાર ૨૦

૩ રસવવાર ૨૧ બોળચોથ,  સંકટ ચતુથથી

૫ સોમવાર ૨૨ નાગપંચમી

૬ મંગળવાર ૨૩ રાંધણ છઠ

૭ બુધવાર ૨૪

૮ ગુરુવાર ૨૫ જનમાષ્ટમી

૯ શુક્રવાર ૨૬

૧૦ શસનવાર ૨૭

૧૧ રસવવાર ૨૮

૧૨ સોમવાર ૨૯

૧૩ મંગળવાર ૩૦

૧૪ બુધવાર ૩૧

૩૦ ગુરુવાર ૧ સપટરેમબર ૨૦૧૬

 ભાદરવા સુદ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર ૨

૨ શસનવાર ૩ કરેવડાત્રીજ, વરાિજ્ંતી 

૩ રસવવાર ૪

૪ સોમવાર ૫ ગણરેશ ચતુથથી 

૫ મંગળવાર ૬ ઋરી પંચમી

૬ બુધવાર ૭

૭ ગુરુવાર ૮

૮ શુક્રવાર ૯ રાધાસટમી - ધરો અમાસ

૯ શસનવાર ૧૦

૯ રસવવાર ૧૧

૧૦ સોમવાર ૧૨

૧૧ મંગળવાર ૧૩ એકાદશી, વામન જ્ંતી

૧૨ બુધવાર ૧૪

૧૪ ગુરુવાર ૧૫

૧૫ શુક્રવાર ૧૬ પૂનમનું શ્ા�

 ભાદરવા વદ - સપ્ટેમ્બર -  ઓક્ટો્બર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર ૧૭ એકમનું શ્ા�

૨ રસવવાર ૧૮ બીજનું શ્ા�

૩ સોમવાર ૧૯ ત્રીજનુ શ્ા�

૪ મંગળવાર ૨૦ ચોથનું શ્ા�

૫ બુધવાર ૨૧ પાંચમનુ શ્ા�

૬ ગુરુવાર ૨૨ છ�નુ શ્ા�

૮ શુક્રવાર ૨૩ સાતમનું શ્ા�, અઠમનું શ્ા�

૯ શસનવાર ૨૪ નોમનું શ્ા�

૧૦ રસવવાર ૨૫ દશમનુ શ્ા�

૧૧ સોમવાર ૨૬ એકાદશનુ શ્ા�

૧૨ મંગળવાર ૨૭ શ્ા�

૧૩ બુધવાર ૨૮ શ્ા�

૧૪ ગુરુવાર ૨૯ ચૌદશનું શ્ા�

૩૦ શુક્રવાર ૩૦
સવ્ષ સપતૃ શ્ા�
પૂજન મંહદરમાં
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શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૨  ઉતસિ િર્શન

આસો સુદ - ઓક્ટો્બર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર ૧ નવરાસત્ર પ્રારંભ

૧ રસવવાર ૨

૨ સોમવાર ૩

૩ મંગળવાર ૪ સવના્ક ચતુથથી

૪ બુધવાર ૫

૫ ગુરુવાર ૬

૬ શુક્રવાર ૭

૭ શસનવાર ૮

૮ રસવવાર ૯ દુગા્ષષ્ટમી િવન મંહદરમાં

૯ સોમવાર ૧૦

૧૦ મંગળવાર ૧૧ સવજ્ા દશમી 

૧૧ બુધવાર ૧૨ પાંશકુશી એકાદશી

૧૨ ગુરુવાર ૧૩

૧૩ શુક્રવાર ૧૪

૧૪ શસનવાર ૧૫ શરદ પૂનમ

૧૫ રસવવાર ૧૬ પૂનમ

આસો વદ - ઓક્ટો્બર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૨ સોમવાર ૧૭

૩ મંગળવાર ૧૮ કડવા ચૌથ

૪ બુધવાર ૧૯ સંકષ્ટ ચતુથથી

૫ ગુરુવાર ૨૦

૬ શુક્રવાર ૨૧

૭ શસનવાર ૨૨

૮ રસવવાર ૨૩

૯ સોમવાર ૨૪

૧૦ મંગળવાર ૨૫

૧૧ બુધવાર ૨૬ રમા એકાદશી 

૧૨ ગુરુવાર ૨૭ વાધ બારશ

૧૩ શુક્રવાર ૨૮ ધન તરેરાશ, ધન લક્મી પૂજા મંહદરમાં

૧૪ શસનવાર ૨૯ કાળી ચૌદશ

૩૦ રવિિાર ૩૦ હિિાળી
ચોપડા પજૂન મહંિરમાં

 કારતક સુદ - ઓક્ટો્બર - નવેમ્બર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમિાર ૩૧ નતૂનિર્શ ૨૦૭૩ અન્નકટૂ મહંિરમા ં

૨ મંગળવાર ૧ ભાઈબીજ, નવરેમબર ૨૦૧૬

૩ બુધવાર ૨

૪ ગુરુવાર ૩

૪ શુક્રવાર ૪ સવના્ક ચતુથથી

૫ શસનવાર ૫ લાભ પાંચમ

૬ રસવવાર ૬

૭ સોમવાર ૭ જલારામ જ્ંતી

૮ મંગળવાર ૮

૯ બુધવાર ૯

૧૦ ગુરુવાર ૧૦

૧૧ શકુ્રિાર ૧૧ િેિઉઠી એકાિરરી 
તલુસરી વિિાિ મહંિરમાં

૧૩ શસનવાર ૧૨

૧૪ રસવવાર ૧૩

૧૫ સોમવાર ૧૪ દરેવહદવાળી પૂનમ

 કારતક વદ - ઓક્ટો્બર - નવેમ્બર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર ૧૫

૨ બુધવાર ૧૬

૩ ગુરુવાર ૧૭

૫ શુક્રવાર ૧૮ સંકષ્ટ ચતુથથી

૬ શસનવાર ૧૯

૭ રસવવાર ૨૦

૮ સોમવાર ૨૧

૯ મંગળવાર ૨૨

૧૦ બુધવાર ૨૩

૧૧ ગુરુવાર ૨૪

૧૧ શુક્રવાર ૨૫ ઉતપસત એકાદશી

૧૨ શસનવાર ૨૬

૧૩ રસવવાર ૨૭

૧૪ સોમવાર ૨૮

૩૦ મંગળવાર ૨૯ અમાસ
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Thur 12-11-2015 Annakut Darshan
Fri 13-11-2015 Bhai Bij
Mon 16-11-2015 Laabh Paacham
Wed 18-11-2015 Jalaram Jayanti
Sun 22-11-2015 Tulsi Vivah
Wed 25-11-2015 Dev Diwali
Mon 21-12-2015 Gita Jayanti
Thur 24-12-2015 Vratni Poonam
Fri 01-01-2016 New Year’s Day (2016)
Fri 15-01-2016 Makar Sankranti
Tue 26-01-2016 India Republic Day
Fri 12-02-2016 Vasant Panchmi

Fri 19-02-2016
Shitla Mataji Murti 
Pratistha & Patotsav

Sat 20-02-2016 Vishvakarma Jayanti
Mon 07-03-2016 Maha Shivratri
Tue 15-03-2016 Holashtak Begins

Wed 23-03-2016
Holi Purnima  
(Holi in Spinney Hill Park)

Fri 08-04-2016 Chaitri Navratri Starts
Fri 15-04-2016 Shree Ram Navami
Thur 21-04-2016 Hanuman Jayanti Poonam
Sat 14-05-2016 Mandir Patotsav (19th)
Sat 04-06-2016 Shaneshwar Jayanti
Mon 09-05-2016 Akha Trij
Sun 15-06-2016 Vat Savitri Vrat 
Fri 15-07-2016 Morakat Vrat Begins
Sun 17-07-2016 Jaya Parvati Vrat Begins 

Tue 19-07-2016
Morakat Jagaran &  
Guru Purnima

Thur 21-07-2016 Jayaparvati Jagaran

Sun 24-07-206
Randal Mataji na 108 
Samuh Lota in Mandir

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

Mon 08-08-2016 Raandhan Chhath
Tue 09-08-2016 Shitla Saatam
Fri 12-08-2016 Noli Naum 
Thur 18-08-2015 Raksha Bandhan
Sun 21-08-2016 Bor Chauth
Mon 22-08-2016 Nag Paacham

Wed 24-08-2016
Shravan Vad Shitla 
Saatam

Thur 25-08-2016
Janmashtmi 
Shree Krishna Birthday

Thur 01-09-2016 Shravan Maas Ends
Sun 04-09-2016 Kevada Trij
Mon 05-09-2016 Ganesh Chaturthi
Tue 06-09-2016 Rishi Panchmi
Fri 09-09-2016 Radha Ashtami
Sat 17-09-2016 Shradh Begins
Fri 30-09-2016 Shradh Ends
Sat 01-10-2016 Navratri Begins
Sun 09-10-2016 Shree Durga Ashtami
Tue 11-10-2016 Vijya Dashmi (Dashera)
Sat 15-10-2016 Sharad Purnima
Tue 18-10-2016 Karwa Chauth
Thur 27-10-2016 Vaagh Baras 
Fri 28-10-2016 Dhan Teras
Sat 29-10-2016 Kali Chaudash

Sun 30-10-2016
Diwali - Chopda Pujan in 
the Temple

Mon 31-10-2016
New Year V. Samvant 2073 
Annakut Darshan

Tue 01-11-2016 Bhai Bij
Sat 05-11-2016 Laabh Paacham
Mon 07-11-2016 Jalaram Jayanti
Fri 11-11-2016 Tulsi Vivah

 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.

List of Festivals  2015-2016
New Year Vikram Samvant 2072








