જય શ્રી કૃ ષ્ણ

જય શ્રી રામ

યદા યદા હી ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્હ્યમ.
પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે.
જનહિત ના કાર્યો માં જ ે વ્યક્તિ ની વિચાર સરણી નકારાત્મક છે. તે હમેશા અસત્ય બોલે છે અને અસત્ય ને સાથ આપે
છે. પરંતુ જ ે વ્યક્તિ ની વિચાર સરણી સકારાત્મક છે. તે હંમેશા સત્ય બોલે છે અને સત્ય ને સાથ આપે છે. તેવી વ્યક્તિ
શ્રદ્ધા થી જ્ઞાન, નમ્રતા થી માન, અને યોગ્યતા થી યોગ્ય સ્થાન મેળવી સમાજ માં સમ્માન મેળવે છે.
સમાજ ની ફરજ બને છે, કે આવા સકારાત્મક વિચાર સરણી વાળા માણસો ની પરખ કરી,
તેમને યોગ્ય સ્થાન આપી, જનહિત ના કાર્યો ને જડપી બનાવવા સાથ આપે. જ ેથી યુવા
સમાજ હંમેશા સમાજ ના સત કાર્યો માં જોડાવા માટે પ્રેરણા મેળવે.
નવા વર્ષ માં સુખ નો સરવાળો થાય,
દુખ ની બાદબાકી થાય,
અને સેવા નો ગુણાકાર થાય.
તેવી શુભેચ્છા સાથે સર્વે ને નૂતન વર્ષ ના
અભિનંદન.

ભક્તો, સેવકો, કારોબારી સમિતિના સભ્યો,
પ્રમુખશ્રી તેમજ ટ્રસ્ટી મંડળના સર્વેને જય
માતાજી સાથે જય શ્રી રામ.

ભક્તિ દર્શન
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Shrimad Devi Bhagvat Katha 2017
Shrimad Devi Bhagvat and Navchandi Yagna
From 15 April to 23 April 2017

શ્રીમદ્ દેવી ભાગવત તથા નવચંડી યજ્ઞ શ્રી હિંદુ મંદિરમાં
૧૫/૦૪/૨૦૧૭ થી ૨૩/૦૪/ ૨૦૧૭

128

આશિર્વચન

સંસારપંક નીર્મજ્ઞ સમુદ્ધરણ પંડિતા

શ્રી કિરણભાઈ પાધ્યા

શ્રી જયેશભાઈ ભટ્ટ

શ્રી નટુભાઈ આચાર્ય

શ્રી દિલીપભાઈ જોષી

વી.સં. ૨૦૭૩ નું નવલું વર્ષ આપ સૌના જીવનમાં સુવર્ણ સૂર્યના કિરણો સાથે પ્રગટે અને દરે ક ભક્તોનો
શુદ્ધ સંકલ્પ ફલીભુત બને. સાથે જીવનના અંતર્ગત અંતરની અમીઓની આશા સાથે જીવ માત્રના
મનોરથ ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશ નાં ચરણોનું શરણું સ્વીકારી અને પરિપૂર્ણ બને. આ નવું વર્ષ આપ
સૌના સામાજિક જીવનમાં ભક્તિ, શ્રધ્ધા, સ્વાસ્થ્ય, સુખ, સુંદરતા, સમ્પત્તિ, સંતતિ, સંસ્કાર અને
ધાર્મિક પ્રયાસો સહિત પૂર્ણ કરનારું નિવડે.
ઈશ્વર આપને સદૈવ સત્કર્મ કરવાની પ્રેરણા આપે, કારણ
"કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા"
(રામાયણ)

"કર્મણ્યૈવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન"
(શ્રીમદ ભાગવત ગીતા)

"કર્મેગતિ"
(વેદાંત)

અંતમાં આપના જીવનમાં પ્રભુ ભક્તિ, વડીલો નાં સંસ્કાર, ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ, નિષ્ઠા, નિષ્કામ ભક્તિ, વંશ
વૃદ્ધિ અને મુક્તિ આપે તેજ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના.
સુભાશિસ અને નૂતનવર્ષાભિનંદન.
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મંદિર ખુલવાનો સમય:

SHREE HINDU TEMPLE
& COMMUNITY CENTRE

મંદિર આખો દિવસ સવારે ૭ વાગ્યા થી સાંજના
૮ વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રે હશે.

34 St. Barnabas Road
Leicester LE5 4BD
Tel: (0116) 246 4590
E: info@shreehindutemple.net
W: www.shreehindutemple.net
Year 22
Issue 153
October 2016
Free Distribution

આરતી:

મંગળા આરતી સવારના		
૭:૩૦
શૃંગાર આરતી સવારના		
૧૦:૦૦
સંધ્યા આરતી સાંજના
૭:૩૦
ઉપરાંત ઉપરના સમય દરમ્યાન થાળ, પ્રાર્થના
અને ભજન પાન ચાલું રહે શે.

વર્ષઃ ૨૨
અંકઃ ૧૫૩
ઓક્ટોબર ૨૦૧૬
વિના મુલ્યે

Mandir’s Opening Times:

Bhakti Darshan Team:
Bhikhubhai Kotecha
Mayurbhai Sisodia
Jayeshbhai Bhatt
Dilipbhai Joshi
Rajiv Vaiyata
Ram Odedra

7am to 8pm
Mandir is open all day, every day.

Arti Times:
		
		
		

Trustees:

Mangal Arti
Shrungar Arti
Sandhya Arti

7:30am
10:00am
7:00pm

ઓફીસ ખુલવાનો સમયઃ

Dr Bhimabhai Odedra (Chair)
Jivabhai Odedra
Vrajlalbhai Karia, Rajeshbhai Unadkat

સવારના ૧0:૩0 થી ૧:૦૦
અને બપોરના ૩:૦૦ થી ૮:૦૦

મંદિરના પ્રસંગોની માહિતી મેળવવા :
ફે સબુક પર શ્રી હિંદુ મંદિર લેસ્ટરના પેજ ને લાઈક
કરી ફોલ્લો કરો.

Mandir’s Office Opening Times:
10:30am - 1pm and 3pm - 8pm

મંદિરની પ્રવૃત્તિ
•

Bhakti Darshan is published by Shree Hindu Temple and
Community Centre. The opinions and views expressed in
Bhakti Darshan are views of the authors alone and are not
necessarily those of the Editor, the Editorial Board and the
Shree Hindu Temple and Community Centre. Advertisement
and articles are published without responsibility on part
of the Shree Hindu Temple & Community Centre. Whilst
every reasonable care is taken Shree Hindu Temple and
Community Centre can not be held responsible as a result
of any loss occasioned by any persons acting or refraining
from action as a result of views and opinions expressed.
No parts of this publication may be reproduced, stored or
transmitted in any form without prior written permission
of Shree Hindu Temple. We welcome comments. Letters
should be addressed to the Editor.

•
•
•

•

Printed by:

•

T: 0330 010 0004 E: sales@evolutiondc.co.uk
W: www.evolutiondc.co.uk
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દર સોમવાર, ગુરુવાર અને અગિયારસના દિવસોએ
બપોરના ૨:૩૦ થી ૪:૩૦ વાગ્યા સુધી શ્રી હિંદુ મંદિર
શબરી સત્સંગ મંડળના ભજન કિર્તન હોય છે.
બાળકો માટે ગુજરાતી વર્ગો દર ગુરુવારે અને શુક્રવારે
સાંજના ૫ થી ૭ વાગ્યા સુધી હોય છે.
અંગ્રેજી અને ગણિત (મેથ્સ) ના ટ્યુશન વર્ગો દર
મંગળવારે સાંજના ૬ થી ૭ વાગ્યા સુધી હોય છે.
મંદિરમાં ભજન-કિર્તન, ધાર્મિક કાર્યક્રમો, જમણવાર,
સાંજીના ગીત, બર્થડે પાર્ટી, મિટિગ
ં , લગ્ન વિધિ વગેરે
માટે હોલ, રસોડું અને વાસણો મળી શકશે. શ્રી જલારામ
પ્રસાદી કોઈ પણ રવિવાર માટે નોંધાવી શકશો.
ભક્તિ દર્શન પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાનો પોસ્ટેજ ખર્ચ £૧૦
છે. પરદેશ મોકલવા માટે £૧૫ છે.
મંદિરમાં વકીલ દ્વારા કાનૂની સલાહ આપવામાં આવે છે,
તો વધુ માહિતી માટે મંદિર નો સંપર્ક કરો.

મંદિર ના પ્રમુખ નો સંદેશ
આવો આપણે સૌ સાથે મળી વિક્રમ સંવત ૨૦૭૨ ગત વર્ષને વિદાય આપી, વિક્રમ સંવત ૨૦૭૩ નું મંગલમય પ્રભાત
થી શરુ થતાં આપણા નવા વર્ષ ને હૃદય ના ઉમળકાથી આવકારીએ. નવા વર્ષે આનંદ વિભોર બની, એકતા સાથે આ
જીવનની શરૂઆત કરીયે, અને સાથે મળી પ્રાર્થના કરીએ કે સર્વની મનોકામના પૂર્ણ થાય. નવું વર્ષ યશશ્વી, આરોગ્યમય
અને લાભકારી નીવડે એવી અંતઃકરણ ની આશા અને શ્રી હિંદુ મંદિર ના સર્વે ભક્તોને દીપાવલીની હાર્દિક શુભેચ્છા
તથા નૂતનવર્ષાભિનંદન.
શ્રી હિંદુ મંદિર ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતુ રહ્યું છે. મંદિર ના ચાર ભૂદેવો સુંદર સેવા આપી રહ્યા છે. મંદિરમાં સવાર સાંજ
ભક્તો ની હાજરી અને સેવા હોય છે. બધા તહે વારો ભાવ પૂર્વક ભક્તિ થી ઉજવવામાં આવે છે. ભક્તિમાં એટલી
શક્તિ રહે લી છે કે જાણે સર્વે દેવી દેવતાઓ ત્યાં હાજરાહજૂ ર હોય તેવો ભાસ થાય છે. કેટલાય ભક્તો દુઃખ હરિ
સુખ પામ્યા છે, અને કેટલાય ના સ્વપ્ન સાકાર થયાં છે, તેવું છે આ લેસ્ટર નું શ્રી હિંદુ મંદિર. ત્યાંના દરવાજા બધા
સમાજ માટે ખુલ્લા છે. બધાની એકજ ભાવના છે - "સેવા". ત્યાં કોઈ પ્રમુખ નથી કે નથી કોઈ ટ્રસ્ટી. બધા એકજ
સરખા ભાવે સેવા ને માન આપે છે.
દિવાળી એટલે માત્ર "દીપ" પ્રગટાવવા બાહ્યીક અજવાળા ફે લાવવા એ માત્ર નથી. હૃદય ના દ્વાર ખોલી જીવનને
ઉલ્હાસમય બનાવી, અંત:કરણમાં પ્રકાશ ફે લાવી, રાગદ્ વેષ ને ભૂલી, પરસ્પર પ્રેમ ફે લાવી, ગત વર્ષે થયેલ ભૂલોને ભૂલી,
નવા સમીકરણ માંડવાનું સૂચવે છે. આવનાર નવું વર્ષ મંદિર ના હિત માં આનાથી પણ વધુ પ્રગતિ કરે , અધૂરા રહે લા
કાર્ય ને માર્ગ બતાવે એજ અભિલાષા. ગઈ સાલ આજની સરખામણી માં આવતી સાલ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિમય બને તેજ
માતાજીને વંદના.
આપણે તો જીવનની અંતિમ ઘડી સુધી પ્રયત્નો ચાલુ રાખી, હિમ્મત પૂર્વક આગળ ધપવાનું છે. આપણા કાર્ય ને કદી
પૂર્ણવિરામ હોય શકે નહિ. તેમાં પણ જો આપણા પૂર્વજો ના આશીર્વાદ હોય, માતાજીના આશિષ હોય, તોજ આવા
સુંદર અને સરસ સમાજના કર્યો કરી શકાય.
મંદિરના નાના મોટા સર્વને આ દિવાળી ના પરબ ઉપર હં ુ દિલ થી બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છુ .ં બધા તન, મન અને
ધનથી મંદિર ને સહકાર આપે છે. મંદિર ના ટ્રસ્ટીગણનો પણ આભાર જ ેઓએ મને ત્રણ વર્ષ સુધી પ્રમુખ બનાવી મારા
પર વિશ્વાસ રાખ્યો.
મને ઊંડી આશા છે કે, જો તમે બધા શ્રી હિંદુ મંદિર ને ઉમદા સહકાર આપશો તો મંદિર જરૂર થી આભના શિખરે
પહોંચશે.
દિપાવલીના શુભ અવસરે બસ એટલુંજ. જીવનમાં જાગૃતતા દાખવવી. બીજાને ઉપયોગી બનીએ, બીજાના જીવનમાં
દીપ પ્રગટાવવા, તેલ ના એક ટીપા નું સિંચન કરીયે, તેમાંજ આપણો વિકાસ રહે લો છે.
સર્વેને શુભ દિપાવલી અને નૂતનવર્ષાભિનંદન.
સર્વે ને જય શ્રી કૃ ષ્ણ, જય માતાજી.
ભીખુ મોહનલાલ કોટેચા.
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શબરી સત્સંગ મંડળ
શબરી એટલે શ્રદ્ધા, ગુરુના વચનમાં શ્રદ્ધા અને અટલ વિશ્વાસ એજ શબરી
જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની ભક્તિ કરવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.
શ્રી ગણેશાય નમઃ
શ્રી હિંદુ મંદિર અને કોમ્યુનીટી સેન્ટરના શબરી મહિલા મંડળના સર્વે ભાવિક ભક્તોને દિવાળી
અને નૂતન વર્ષના અભિનંદન સાથે જય શ્રી કૃ ષ્ણ.
માનવ જીવન બહુમૂલ્ય છે, તો તેનો સદ ઉપયોગ કરો. ભગવાને આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય જીવન
આપ્યું છે તો તેનો આભાર આપણે કેમ ભૂલી શકીએ? પરમાત્માને યાદ રાખી દિન-દુખીયાને મદદ
કરો, બીજાના દુઃખમાં સહ્ભાગી બનો. હમેશા બીજાનું ભલું કરો. માતા પિતા ની સેવા કરો અને
સર્વ સુખ-શાંતિ થી રહો એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના.
સાથે અમારા વડીલ ચંચળ માસી અને રતન માસી ના સ્વાસ્થ્યની તંદુરુસ્તી ની કામના સાથે શબરી
મહિલા મંડળ ના જય સીયા-રામ.
શબરી સત્સંગ મંડળ દર સોમવારે , ગુરુવારે અને અગિયારસે, શ્રાવણમાસે, શ્રાધ્ધના દિવસોમાં
અને અધિક્માસે બપોરના સમય ૨.૧૫ થી ૪.૧૫ વાગ્યા સુધી ધાર્મિક ગ્રંથનું વાંચન અને
ભજન-કિર્તન કરી આનંદ લેય છે.
આપ સૌને શબરી મહિલા મંડળના સર્વે બહે નોના
જય શ્રી કૃ ષ્ણ.
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મંદિરના આંગણેથી

ભારતીય ગરિમા, જ્ઞાતિ, પ્રાંત અને વેદો ની સંસ્કૃતિની
સરિતાનું સતત સીંચન કરાવતું આંગણું એટલે શ્રી હિંદુ
મંદિર નું આંગણું. જ ે ઇંગ્લેન્ડ માં હિમાલયના શિખર
સમું શોભી રહ્યું છે. જ્યાં અવનવા જુ દા જુ દા પ્રકૃ તિ,
સંસ્કૃતિ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થતાં રહે છે. જેનાથી
આખું વર્ષ અને ત્રણે ઋતુ શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું
ભરપુર રહે છે. એ આંગણા ના ધાર્મિક અહે વાલ એટલે
મંદિર ના આંગણે થી.

થી ભોજન ની વ્યવસ્થા આપવામા આવે છે. મંદિર માં
બુધવાર, ગુરુવાર અને શુક્રવારે અંગ્રેજી, ગણિત અને
આપણી માત્રુ ભાષા ગુજરાતી ના વર્ગો પણ ચાલે છે.
જેમાં આશરે ત્રણસો થી પણ વધારે વિધર્થોઓ અભ્યાસ
કરે છે. યોગ ના વર્ગો માં પણ મોટી સંખ્યા માં વડીલો
આવે છે, જે સોમવાર ના દિવસે ત્રણ કલાક સુધી યોગ
અભ્યાસ કરે છે. શબરી મંડળ નો સત્સંગ આજે ચાલીસ
વર્ષ થી મંદિર માં અવિરત ચાલે છે. મંદિર તરફ થી
બસ યાત્રા નું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. આ
દરે ક પ્રસંગો ને પૂર્ણ ન્યાય આપવા માટે સતત મંદિર ના
કાર્યકર્તા અને સ્વયંસેવક ભાઈ બહે નો તથા ભૂદેવો દ્વારા
અથાગ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.

ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ
શ્રી હિંદુ મંદિર માં નૂતનવર્ષ, અન્નકૂ ટ, તુલસી વિવાહ,
શિવરાત્રી, હોળી, રામ નવમી, નવાહ્ન પારાયણ, હનુમાન
જયંતિ, જયા પાર્વતી, મોળાકત વ્રત, વટ સાવિત્રી,
કરવાચોથ, દિવાસો, નાગ પાંચમ, સીતલા સાતમ, નોળી
નોમ, રક્ષા બંધન, જન્માષ્ટમી, ગણેશ મહોત્સવ, પિતૃ
પક્ષ ભાગવત કથા, નવરાત્રી, દિવાળી વગેરે ઉત્સવો
અને વ્રતો ધામધૂમ થી ન્યાય પૂર્વક સુંદર વ્યવસ્થા સાથે
ઉજવવામાં આવે છે.

આ વર્ષ માં વિશેષ
જુ દા પ્રસંગો દ્વારા સમાજ ને સંસ્કૃતિ નો વારસો
આપવાનો મંદિર નો હંમેશા પ્રયત્ન રહ્યો છે. આ વર્ષે
આપણા બહે નો એક સાથે મળી ને શુક્રવાર નું સંતોષી
માતા નું વ્રત ઉજવે એટલા માટે સમૂહ પૂજા નું આયોજન
થયું. જેમાં ખુબજ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ ભાગ લીધો.
ભારતીય સંસ્કૃતિ નું યુવાનો ને જ્ઞાન મળે તે માટે સર્વ
પ્રથમ કુ ળદેવી નો સમૂહ યજ્ઞ અને નીવેદ નું આયોજન
થયું. જેમાં માનવ મહે રામણ ઉમટ્યો અને રાસ ગરબા નું
પણ આયોજન થયું. સમૂહ રાંદલ માતાજી ના લોટા અને
પિતૃ-પક્ષ ભાગવત કથા એ પણ અનોખું રૂપ લીધું જેમાં
નવ દિવસ સુધી મોટી સંખ્યામાં યજમાનોએ સહયોગ
આપ્યો. આ વખતે ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ ને સોનાની બંસરી

સાથે સાથે જલારામ પ્રસાદી, રામધુન, ભજન, ભાગવત
કથા, પ્રવચન, લોક ડાયરા, જન્મ દિવસ પાર્ટી, લગ્ન,
સગાઇ, સ્કુલ ના બાળકો ની સ્પર્ધા અને શ્રધાંજલિ
ભજન તેમજ અન્ય પ્રોગ્રામ થતા રહે છે. પ્રભુ કૃ પા થી
આજે મંદિર પાસે સુંદર અને વિશાળ બે હોલ છે. લંડન,
બર્મિંગામ, લીવરપુલ અને ઇસ્ટ મીડલેન્ડસ થી મંદિર ની
યાત્રાએ જતી બસો અને મલ્ટી ફૈ થ ના ગ્રુપ પણ વારવાર
મંદિર ની મુલાકાતે આવતા રહે છે, જેમને મંદિર તરફ
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અને શ્રી હનુમાનજી ને ચાંદી ની ગદા સામૈયા અને પૂજન
સાથે વાજતે ગાજતે અર્પણ કરવામાં આવી. નવરાત્રી
માં દર વર્ષ ની જેમ ભારત થી પધારે લ રાસ ગ્રુપ દ્વારા
શાંતિ પૂર્વક નવરાત્રી નું આયોજન સંપન્ન થયું. નવરાત્રી
માં ધ્વજા ની ઉછવણી આનંદ દાયક રહી.

શ્રી હિંદુ મંદિર કેવલ દેશ માંજ નહિ પણ પરદેશ માં
પણ ખુબજ ખ્યાતી પામ્યું છે. આ વર્ષે દુબઈ થી પણ
યજમાનો પૂજા માટે મંદિરની વેબસાઈટ ના માધ્યમ થી
પૂજા માં આવ્યા હતા.
આપ પણ મંદિર ની દરે ક પ્રવૃત્તિઓ અને આગામી
કાર્યક્રમ, બુકિંગ વગેરે કોઈપણ માહિતી માટે શ્રી હિંદુ
મંદિર ની વેબસાઈટ:

ડાયરા અને સંતવાણી
લોક વિખ્યાત કલાકાર કીર્તીદાન ગઢવી નો ભજન અને
લોક ડાયરા ના પ્રોગ્રામ નું આયોજન સર્વ પ્રથમ ઇંગ્લેન્ડ
માં હિંદુ મંદિર માં થયું. જ ે કેવલ બેજ દિવસ માં સંપૂર્ણ
સફળ રહ્યો. ભારત ના પ્રખ્યાત સંતવાણી વિખ્યાત
નિરંજનભાઈ પંડ્યા, યોગેશપુરી ગોસ્વામી, અને
જયશ્રી દાસ માતાજી, જાગ્રતા ગ્રુપ, પ્રભાબેન રબારી,
ગોપાલદાસ વગેરે અવનવા સુંદર કોકિલ કંઠી કલાકારો
દ્વારા જુ દા જુ દા કાર્યકર્મો નું આયોજન થયું.

www.ShreeHinduTemple.net

ફે સબુક પેજ:
www.facebook.com/ShreeHinduTemple
ને લાઇક કરો અને ઇમેલ માટે:
info@ ShreeHinduTemple.net અને

ટેલીફોન દ્વારા:

0116 246 4590

પર ઓફીસનો સંપર્ક કરો.

આ વર્ષ ના યજમાન અને મુખ્ય
દાતાઓ

દેશ અને પરદેશ સૈનિકો ની
સહાદત શ્રધાંજલિ

શ્રી રમણભાઈ વિશ્રામ અને પરિવાર, કાંતિભાઈ
પોપટ અને જ્યોતિબેન કાંતિભાઈ પોપટ, દીપકભાઈ
દુર્લભજીભાઈ લાખાણી, ડો. ભીમાભાઇ ઓડેદરા,
વનીતાબેન ચૌહાણ, ચંચળબેન ચૌહાણ, મહે ન્દ્રભાઈ
ઝીણાભાઈ ગાંધી, ત્રિવેણીબેન મહે શભાઈ દવે,
સુમીતભાઈ સચદેવ, ભરતભાઈ મોઢવાડિયા,
આવડાભાઈ લીલાભાઈ કારાવદરા, વિજયભાઈ ખુંટી,
સતીશભાઈ વિસાવાડિયા અને દીન્તાબેન સતીશભાઈ
વિસાવાડિયા, મીનાબેન માણેક, ડો. રીદ્ધી પરમાર અને
ડો. સંજય પરમાર, પ્રતાપભાઈ ખુંટી, ગોગનભાઈ
ગોઢાણીયા, ભીખુભાઈ કોટેચા, અશોકભાઈ પટેલ,
હીરાભાઈ રવજીભાઈ પટેલ, દક્ષાબેન આડતિયા તેમજ
અન્ય ઘણા ભક્તો ભિન્ન ભિન્ન પ્રસંગો માં ભાગ લઇ
અને મંદિર માં મહત્વ નું યોગદાન આપ્યું હતું. શ્રી હિંદુ
મંદિર ના દરે ક કાર્યકર્તાઓ તેમનો હૃદય પૂર્વક વિશેષ
આભાર પ્રગટ કરે છે.

દેશ માંથી પધારે લા સંત શ્રી પૂજ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ
ઓઝા ની કથા નું ભવ્ય આયોજન લેસ્ટર માં થયું જેમાં
શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા ઘણા સ્વયં સેવકો જોડાયા હતા.
મંદિર માં શ્રી જ્ઞાનાનન્દજી મહારાજ, શ્રી કૃ ષ્ણચંદ્ર
ઠાકોરજી વગેરે સંતો પધાર્યા હતા.
અખંડ ભારત ની ખમીરી, ઉદારતા, વીરતા, મા ભોમ
ની રક્ષા કાજ ે સતત હિમાલય ની જેમ અડગ રહે તા
અને જરૂર પડ્યે માત્રુ ભૂમી ની લીલી ચાદર ની ઓઢણી
માં જીવનનું બલિદાન આપનાર આપણા ભારત ના
વીર જવાનો ઉપર સુતી વખતે હુમલો થયો. કાશ્મીર
થી સો કિલો મીટર દૂર ઉરી ગામમાં સૈનિકો ની એક
બટાલ્યન પર ઉપદ્રવીઓ દ્વારા ગ્રેનેડ ફે કવામાં આવી
જેમાં આપણા અઢાર વીરો વીરગતિ ને પામ્યાં જે ખુબજ
નીંદનીય અને દુખદ ઘટના છે. જે હુમલા ને કાયરતા
કરાર આપવામાં આવી હતી. શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા એક
ખાસ શ્રધાંજલિ કાર્યક્રમ નું આયોજન થયું જમે ાં વીર
સૈનિકો ને શ્રધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. પ્રભુ તેમના
આત્મા ને અવિચલ પદ આપે અને પરિવાર જનોને આ
દુખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તે પ્રાર્થના.

આવતા વર્ષની શ્રી દેવી ભાગવત સપ્તાહ માં આપ સૌને
સહભાગી બની અને આ પ્રસંગ ને દીપાવો તે પ્રાર્થના.
વર્ષ દરમ્યાન દરે ક પ્રસંગો માં આપને કોઈ પણ જાતની
ઉણપ આવી હોઈ તો ક્ષમા દાન કરી અને હંમેશા આવતા
રહો એજ પ્રભુ પ્રાર્થના સહ જય શ્રી કૃ ષ્ણ.

શ્રી હિંદુ મંદિર ના ટ્રસ્ટી પરે શભાઈ પટેલ આ વર્ષે ચીર
વિદાય પામ્યાં તેમના આત્મા ને પ્રભુ શાંતિ આપે તે
અભ્યર્થના. એમની હિંદુ મંદિર ની સેવા અવિસ્મરણીય છે.
ચંચળ માસી નું સ્વાસ્થ્ય જલ્દી સારું થાય તે અભ્યર્થના.
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દિપાવલી
દીપ એટલે દીવો અને આવલી એટલે હારમાળા. સંસાર ના
અંધકાર ને દૂર કરવા માટે દીપ ની હારમાળા પ્રગટાવવામાં
આવે છે. આ દીપ પ્રાગટ્ય સાથે આપણે નુતન વર્ષ નું સ્વાગત
કરીએ છીએ, સાથે જીવન ની નવી યાત્રાનું પ્રારંભ કરીએ
છીએ. દીપ પ્રાગટ્ય આમતો અભિમાન રૂપી અંધકાર નો
પણ નાશ કરે છે. આ તહે વાર વર્ષ ના એક દિવસ પહે લા
ઉજવવામાં આવે છે, કારણ કે કોઈ પણ નવા જીવન કે નવી
પ્રક્રિયાના પ્રારંભ પહે લા એ જગ્યા કે દેહ ની શુદ્ધિ અને
સ્વછત્તા અનિવાર્ય છે. આપણે પણ નૂતન વર્ષ ના પ્રારંભ
પહે લા દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને દ્વાર પાસે રાખીએ છે અને
લક્ષ્મી દેવી અને દેવતાઓ નું આહ્વાન કરીએ છીએ.
વ્યાપારી-વ્યવસાયી ભક્તો આ દિવસે આગામી વર્ષમાં
આર્થિક અને દંધા-રોજગારનો બહોળો વિકાસ અને
વિસ્તાર થાય એ માટે લક્ષ્મી પૂજન – ચોપડા પૂજન કરે
છે, જેમાં મહાકાલી, મહા-લક્ષ્મી અને મહા-સરસ્વતીની
પૂજા કરવામાં આવે છે. આમ તો લક્ષ્મીપૂજન ગમે ત્યારે
કરી શકાય પરંતુ વર્ષના અંતે અને નવા વર્ષની સંધ્યાએ
થતું લક્ષ્મી પૂજન ઘણું મહત્વપૂર્ણ છે. દિવાળીની સંધ્યાને
મહારાત્રિ, સિદ્ધરાત્રિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ
સમયે થતી સાધના ત્વરિત પરિણામ આપે છે.
આવા દરે ક પ્રસંગો માં આપણું શ્રી હિંદુ મંદિર સરસ
પૂજા નું આયોજન કરે છે જેમાં ભક્તો દ્વારા સમૂહ પૂજન
કરવામાં આવે છે.
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ચોપડા પૂજન
ચોપડા પૂજન એટલે કેવલ આખા વર્ષ ના ધંધા નો હિસાબ અને
આવતા વર્ષ ના ધંધામાં થતી વૃદ્ધિ ની કામના એટલોજ ભાવ
નથી, પણ આ દિવસ છે આખા વર્ષ દરમ્યાન જાણતા-અજાણતા
કરે લા સુકર્મ અને કુ કર્મના હિસાબ નો દિવસ. એટલા માટે ભક્તો
ભાવ થી શારદા પૂજા કરે છે અને માંગે છે કે મારા જીવનમાં,
વાણીમાં અને વર્તનમાં વિવેક આપજો, જ ેથી હં ુ મારા ગ્રાહકો ને
સંતોષ આપી શકું.
લક્ષ્મી પૂજા કરી આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મારા દ્વારા
કમાવા માં આવતી લક્ષ્મી દાન ના માર્ગે અને જીવન ની ઉન્નતી
ના માર્ગે વપરાય.
આવા ભાવ થી પરિવાર નું કલ્યાણ થાય છે, માટે આ દેવીઓને
આપણે દીપાવલી ના દીવા પ્રગટાવી આમંત્રિત કરીએ છીએ અને
કુ બુદ્ધિ રૂપી અંધકાર નો નાશ કરવા માટેની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.
આ વર્ષે પણ ઘણા ભક્તોએ આ પૂજા માં ભાગ લીધો હતો. જ ેમાં
ભૂદેવો દ્વારા દિવ્ય પૂજા કરાવવામાં આવી હતી.
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નૂતન વર્ષ ૨૦૭૨ - અન્નકૂટ દર્શન
અન્નકૂટ પૂજા મહોત્સવ અને ગોવર્ધન ભગવાને સાત દિવસ સુધી ગોવર્ધન
નાથજી ના મહિમા ની ગાથા ભગવાન પર્વતને ને ધારણ કર્યો અને રોજ
કૃ ષ્ણ દ્વારા સમાજ ને મળી છે. દેવ ઇન્દ્ર ભગવાન ને ગોકુ ળ વાસી તરફ થી આઠ
ના અભિમાન નો નાશ કરી ભગવાન આઠ વાનગી ધરવામાં આવી, આમ કરી
કૃ ષ્ણ ભક્તોને કહે છે, કે તમે ઇન્દ્રની છપ્પન વાનગી નો ભોગ ધર્યો, જ ેથી
પૂજા ન કરી, ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા આપણે પણ ભગવાનને છપ્પન ભોગ નો
કરો, કારણ કે ગોવર્ધન પર્વત દ્વારા વૃક્ષ, અન્નકૂટ ધરીએ છીએ. કૂટ નો સામાન્ય
વનસ્પતિ અને અન્ન પાકે છે. એટલા અર્થ થાય છે પર્વત, ઉદાર હાથે પર્વત
માટેજ વર્ષા (વરસાદ) થાય છે. ભગવાન સમું અન્ન અર્પણ કરો અને પ્રસાદી રૂપે
એ પણ કહે છે, કે જયારે જયારે શરીર સાથે જમો અને નૂતન વર્ષનો આરંભ
ના દોષ ને મારવામાં સફળ બનો ત્યારે કરો.
એક નવા વર્ષ નો અનુભવ કરો અને બધા વસ્ત્ર શુદ્ધ, વાણી પવિત્ર અને જીવમાત્ર
સાથે હળી મળી, બેસી અને જમો કારણ પ્રત્યે દયા-ભાવ રાખી અને એકમેક ને
મળો. જ ેથી વિચાર, વાણી અને વર્તન માં
જેના અન્ન ભેગા તેના મન ભેગા.
વિવેક આવે માટે આપણે પણ આવીજ
In 2017, New Year and Annkut Darshan is on
Friday, 20 October
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રીતે તૈયાર થઈ, મીઠાઈ વિતરણ કરી અને નવા
વર્ષ નો પ્રારંભ કરીએ છીએ.
શ્રી હિંદુમંદિર હર વર્ષે ભવ્ય અન્નકૂટ ધરી,
ગોવર્ધન નાથજી ની પૂજા નું સુંદર આયોજન કરે
છે, જ ેમાં ભક્તો ની મોટી ભીડ જોવા મળે છે.
આ દિવસે સમૂહ આરતી
કરવામાં આવે છે. અને
અહે વાલ આપતો એક અંક
ને આપવામાં આવે છે, જ ે
અત્યારે વાંચી રહ્યા છો.

નું આયોજન પણ
મંદિર નો વાર્ષિક
પણ બધાજ ભક્તો
ભક્તિ દર્શન આપ

આશા છે કે આપ ને આ અંક સાનુકુ ળ લાગ્યો
હશે. આ વખત ના નુતન વર્ષ ની પણ આપ સૌને
ખુબ ખુબ શુભેચ્છા સાથે જય શ્રી કૃ ષ્ણ.
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તુલસી વિવાહ
તુલસી માતાજી ના ત્રણ અવતાર છે. તુલસીજી ના પતિ જાલંધર
નું મૃત્યુ શિવજી થી પણ શક્ય ના બન્યું કારણકે તે સતી વૃંદા
(તુલસી) ના તપ ના પરિણામે શક્તિશાળી બન્યો છે. તેથી
ભગવાન વિષ્ણુ ચતુરાઈ થી જાલંધરનુ રૂપ લઈને સતીના તપ
નું ખંડન કરે છે. જ ેને કારણે જાલંધરનો વધ થાય છે. આ કારણે
સતી વૃંદા, ભગવાન વિષ્ણુને શ્રાપ આપે છે, કે તમારું પથ્થર જ ેવું
હ્રદય છે, તમે મારા પતિનું રૂપ લઈને મારા તપનું ખંડન કરવા
આવ્યા, તમને જરા પણ દયા ના આવી? હં ુ તમને શ્રાપ આપું
છુ ,ં કે તમે હવે પથ્થર બની જાવ અને તમારું દીલ ચોખ્ખું ના
હોવાથી તમને કોઈ દીવસ ચોખા પણ નઈ ચડે. જ ેથી શાલીગ્રામ
ભગવાનની રચના થઇ. આ કારણસર ભક્તો તુલસીજી ના
ક્યારા માં પથ્થર રૂપી શાલીગ્રામ ની પૂજા કરે છે. તે વિષ્ણુ
ભગવાન નો અવતાર છે. પણ ઘણા ભક્તો પૂજા સમયે ચોખા
પણ ચડાવે છે, જ ે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે કેમેકે શાલીગ્રામ ભગવાનને
હંમેશા જવ ચઢાવવામાં આવે છે.
સતી વૃંદા પોતાના પતિ ના મૃત્યુ થવાથી તુલસીજી ના છોડ રૂપે
રહે છે અને ભગવાન કહે છે કે મારા લીધે તમારા પતિનુ મૃત્યુ
થયું છે, તો હં ુ વચન આપું છુ કે હં ુજ તમારી સાથે લગ્ન કરીશ
અને ત્યાર પછીજ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય લગ્ન કરી શકશે. માટે
વર્ષ ના ચાર મહિના લગ્ન થતા નથી અને તુલસી વિવાહ પછીજ
શુભ મુહુર્ત આવે છે અને વર્ષના પ્રારંભમાં જ સૌ પ્રથમ ભગવાન
ના લગ્ન તુલસીજી સાથે ઉજવવામાં આવે છે. જ ે કાર્તિક સુદ
એકાદશી નો દિવસ હોય છે.
આ વર્ષે કન્યા પક્ષ ના યજમાન શબરી મહિલા મંડળ અને જાન
પક્ષ ના યજમાન સુધાબેન પંચમતિયા અને ઉષાબેન નવીનભાઈ
પંચમતિયા રહ્યા હતા, જ ેમણે ધામધૂમ થી મંદિર ના સહકાર થી
આ મહોત્સવ ઉજવ્યો હતો.
14

તુલસી અને શાલીગ્રામ ભગવાનના લગ્નની અવિસ્મરણીય યાદી
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શીતલા માતાજી મૂર્તિ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ
પૃથ્વી નો પ્રાણ એટલે વાયુ અને પાણી, શરીર નો પ્રાણ એટલે શ્વાસ
એમજ મંદિર નો પ્રાણ એટલે પ્રતિષ્ઠિત ઈશ્વર
વિ.સં ૨૦૭૨ મહા સુદ ૧૩ એટલે શીતલા
માતાજી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને વિશ્વકર્મા ઇત્યાદિ
દેવો નો હિંદુ મંદિરમાં પાટોત્સવ.
દરે ક હિંદુ સમાજ માં શીતલા માતાજી નું ઘણું
મહત્ત્વ જોવા મળે છે. પહે લું સુખ તે જાતે
નર્યા.
જ્યારે જ્યારે શરીર માં ગરમીનું પ્રમાણ
વધે ત્યારે ત્યારે રોગ વધતા જોવા મળે છે.
ત્યારે આપણે શીતલા માતા ને શરણે જઈએ
છીએ. વળી ગર્ભાશય માં નવ મહિના રહ્યાં
પછી શરીરમાં જ ે ગરમી થાય છે, તે ગરમી
અચબડા ના રુપ માં બહાર આવે છે. ત્યારે
આપણે શીતલા માતાજી ની માનતા રાખીએ
છીએ, જ્યાં સુધી અચબડાની ગરમી શરીર
માં હોય ત્યાં સુધી નિયમમા રહીએ છીએ,
અને પાંચ-સાત દિવસ પછી માનતા પુરી કરી
બંધનો માંથી મુક્ત થઇએ છીએ.

ના યજમાન શ્રી રણજીત ભાઇ સોનેગ્રા અને
પરિવાર હતા. મંદિરના આચાર્યો અને અન્ય
ભૂદેવોના સહકાર સાથે મા ની પ્રતિષ્ઠા થઇ.
ગણેશ સ્થાપના પછી ભૂદેવો ના સહકારથી
પંચાંગ પૂર્ણ થયું. માતાજી નો કુટિર હવન,
જલાધીવાસ, ધાન્યાધિવાસ પૂર્ણ કરી, પ્રતિષ્ઠા
ના હવન વગેરે બ્રાહ્મણે ના સહકારથી પૂર્ણ
કર્યા. સ્થિર મુહૂર્ત માં પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થઈ.
સાથે સાથે શ્રી રાંદલ માતા, શ્રી બળીયા
દેવ, શ્રીરામદેવ પીર, શ્રી વચ્છરાજ ડાડા,
શ્રી જલારામ બાપા, શ્રી સંઇબાબા, વિશ્વકર્મા
દાદા નો પાટોત્સવ પણ આ જ દિવસે
ઉજવાયો. અને એના યજમાનો હતા:
શ્રી સુરેન્દ્રભાઇ નાકેશ્રી, શ્રી શન્તાબેન
રાણા, શ્રી માડણભાઇ ઓડેદરા, શ્રી થાનકી
પરિવાર, શ્રી મણીબેન ટડં લ
ે , શ્રી મિસ્ત્રી
પરિવાર અને શ્રી દિવ્યેશભાઇ.

સાથે માતાજી ની કૃ પા મેળવવા શ્રાવણ માસ
માં શીતલા સાતમે ઠડં ુ ખાઈએ છીએ. આમ,
મા બાળકોને આરોગ્ય આપે છે. માટે આપણાં
મંદિર માં શિતલા માતાની સ્થાપના કરવામાં
આવી હતી.

ભક્તો દ્વારા ધ્વજા ચઢાવવાનો સમય થયો.
બ્રાહ્મણો દ્વારા ધ્વજા નું પૂજન અર્ચન થયું
અને વાજતે ગાજતે મંદિરના શિખરે ધ્વજા
ચઢાવવામાં આવી અને આ રીતે આ બન્ને
પ્રસંગો સાંગોપાંગ પૂર્ણ થયાં.

આ નવી મૂર્તિ ની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ

જય માતાજી.
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સંતોષી માતાજી
જય જય સંતોષી માતા જય જય માં

વળી આપણે વ્રત કરીએ પરંતુ વ્રત
ના ફળ ની આશા શું રાખીએ? ધન"સંતોષી નર સદા સુખી"
દોલત કે વ્યવહારિક સંતોષ? આપણે
આ કહે વત બોલીએ છીએ પણ સંતોષ બધ્ધી કામનાઓ પુરી કરી શક્તા નથી,
છે ખરો? આજ ે આપણે ઘણુ બધું ભેગું કારણ કે એક ઇચ્છા પૂરી થઈ નથી
કર્યું છે, એ શું આપણે વાપરી શકીએ કે બીજી ઇચ્છા તૈયાર જ છે. આમ
છીએ? ના, કારણ કે આપણી પાસે આપણો લોભ પણ દિવસે દિવસે વધતો
સંતોષ નથી. આ માટે આપણે સંતોષી જાય છે. સંતોષી મા નું વ્રત કરીએ ત્યારે
મા ની કથા કરીએ છીએ.
એક જ સંકલ્પ કરવો જોઈએ કે ‘હે મા,
ગણેશ ની ઉપાસના કરવાથી રીધ્ધી- મારા મનને સંતોષ તરફ વાળો’.
સીધ્ધી ની પ્રાપ્તિ થાય તો રીધ્ધી- આ માટે જ સંતોષી મા ની સમૂહ પૂજા
સીધ્ધી પ્રાપ્ત થતાં શું મળવું જોઇએ? કથા નું આયોજન શ્રી હિંદુ મંદિર
તો જવાબ મળ્યો સંતોષ, પરંતુ આ તરફથી કરવા માં આવ્યું હતું. આ
બધું મળ્યા પછી પણ સંતોષ મળતો આયોજન માં મોટી સંખ્યા માં ભક્તો
નથી માટે આપણે સંતોષી મા ની કથા, એ ભાગ લીધો હતો. આ સમૂહ કથાના
પૂજા અને વ્રત કરીએ છીએ. જયાં મુખ્ય યજમાન શ્રી ભીખુભાઈ કોટેચા
સુધી સંતોષી મા ની કૃ પા પ્રાપ્ત ન થાય અને પરિવાર હતાં. એમની સાથે મોટી
ત્યાં સુધી સંતો દ્વારા મળતો ઉપદેશ સંખ્યા માં ભક્તો એ પેટા યજમાન
સમજાતો નથી. ઉપદેશ મળે તો જ્ઞાન તરીકે લાભ લીધો હતો. જ ેમાં લેસ્ટર
મળે અને તો જ મન ને સંતોષ થયો તેવું સીવાય બીજા અલગ અલગ શહે રો
કહે વાય. માટે જ સંતોષી માતા નું વ્રત માં થી પણ ભક્તો આવ્યા હતાં. આ
કરવું જોઈએ.
સમૂહ કથા ના આયોજન મુજબ મંદિર
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ના આચાર્યો દ્વારા પૂજન અને કથા સંપર્ણ
ૂ થયા બાદ
ભોજન પ્રસાદી ની વ્યવસ્થા થઈ. ખીર, પૂરી, ચણાનું
શાક વગેરે મુખ્ય ભોજન પીરસાયું. ત્યાર બાદ રાસ
ગરબાના કાર્યક્રમો યોજાયા.
માતા સંતોષી આપ સૌની આશા પુરી કરી સંતોષ ની
પ્રાપ્તિ કરાવે એવી પ્રાર્થના.
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શનિ જયંતી મહાપૂજા
શનિ મંત્ર:
નીલાંજન સમાભાસમ રવિ પુત્રમ યમ-અગ્રજમ
છાયા માર્તંડ સંભૂતમ તમ નમામિ શનૈશ્વરમ ।|
વૈસાખી અમાસ એટલે શનિ
જયંતી.
શનિ દેવ સૂર્ય ભગવાન અને
છાંયાયા દેવી ના પુત્ર હતા. તેઓ
યમરાજ અને યમુના દેવીના
ભાઈ હતાં.
નવ ગ્રહોમાં એમનું સ્થાન સાતમું
છે. વેદોએ પણ તેમને દેવનું
સ્થાન આપ્યું છે, એવા શનિ
મહારાજનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રમાં
થયો. એમનું કાશ્યપ ગોત્ર છે,
એમનું સ્થાન પશ્ચિમ દિશામાં છે.
જ ેમનુ નૈવેદ્ય ખારે ક છે. અડદ
અને તલ એમનું અનાજ છે.
તલનું તેલ એમને પ્રિય છે.
એમના સ્વભાવ પ્રમાણે એમનો
રંગ કાળો છે. એવા શનિ
મહારાજની કૃ પા પ્રાપ્ત કરવા
થી સિદ્ધિના શિખર ને સર કરી
શકાય છે.

શનિ મહારાજની અમી દ્રષ્ટિ
જીવનમાં બહુમુલ્ય ફાળો આપે
છે. શનિ મહારાજ ન્યાય ની
દ્રષ્ટીએ કર્મ પ્રમાણે ના ફળો
આપતા હોય છે.
શ્રી હિંદુ મંદિરમાં આ વર્ષે તારીખ
૧૦ મે ૨૦૧૬ ના શનિવારે
સવારે ૧૦:૩૦ વાગ્યે શનિ
પૂજા નો પ્રારંભ થયો. પૂજાના
મુખ્ય યજમાન મીના બેન અને
પરિવાર બન્યા હતાં સાથે પેટા
યજમાનોના સહકારથી આ
ઉત્સવ સાકાર થયો.
શનિ મહારાજ ની યથાશક્તિ
પૂજન અભિષેક થયા, ત્યાર બાદ
‘ઓમ પ્રાં પ્રીં પ્રૌં સઃ શનૈસ્ચરાય
નમઃ’ ના ભક્તિ ભાવ સાથે
બધાએ ભેગા મળી જપ કર્યા. જ ે
સમય નું વાતાવરણ આનંદમય
હતું.
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કુળદેવી યજ્ઞ અને સમૂહ નીવેદ
કુ ળદેવી એટલે શું?

નીવેદ નું ફળ શું? અને કોણે કરવા?

આદીકાળ થી આપણા વંશ ની લાજ,
માન, પ્રતિષ્ઠા અને મર્યાદા ને પોતાના
આશીર્વાદ અને કૃ પા થી જીવંત રાખનારી
મા જગદંબા ના કોઈ પણ એક રૂપ
ધારણ કરી બીરાજનારી દેવી ને આપણે
કુ ળદેવી તરીકે ઓળખીએ છીએ.

નીવેદ માતા પિતા દ્વારા દીકરા કે દીકરી
ના સફળ દામ્પત્ય ના જીવન ની કામના
માટે લગ્ન થી પહે લા કરવામાં આવે છે.
અને વંશવૃદ્ધિ ની કામના માટે લગ્ન પછી
નવદંપતી દ્વારા કરવામાં આવે છે. નવ
જાત બાળક ના જન્મ પછી સવા મહિના
માં નીવેદ કરવા જોઈએ, જ ે બાળક ના
નીવેદ ક્યારે અને કઈ વાનગી ના ધરવા? ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે માતા દ્વારા થવા
આજનો યુવા વર્ગ કુ ળદેવી, ઇષ્ટદેવ, જોઈએ. વિદેશ માં રહે તા ભારતીઓ માટે
વાર્ષીક નીવેદ અને તેમાં ધરાવતા ભોગ ભારત પ્રવાસ પહે લા પણ નીવેદ કરવા
વગેરે નું જ્ઞાન ભૂલવા માંડ્યો છે. એક જોઈએ જ ે સુખ ની પ્રાપ્તિ માટે છે. નૂતન
સમય હતો જયારે આપણા વડીલો ની વર્ષ માં અથવા વાર્ષિક નીવેદ કુ ળદેવી ની
આજ્ઞા અનુસાર લગ્ન પછી, બાળકના નિરંતર કૃ પા માટે સંપૂર્ણ પરિવાર દ્વારા
જન્મ વખતે, પ્રવાસ વખતે અને નૂતન કરવામાં આવે છે.
વર્ષ માં આપણે આપણા કુ ળદેવી માતાજી જો આ પ્રમાણે ભારતીય સંસ્કૃતિ ની
વગેરે ના નીવેદ ધરતા અને છેડા-છેડી સાચવણી રાખવામાં આવે તો જીવન માં
છોળવા જતા.
કોઈ પણ બાધા આવતી નથી કારણ કે
નીવેદ માં લાપ્સી, ખીર, રોટલી ના પળ, શાસ્ત્ર માં કહ્યું છે કે ...
તલવટ, ગોળ વાળા ભાત, શ્રી ફળ,
ચુંદડી અને માતાજી નો શ્રીંગાર વગેરે
કુ ટબ
ું ની પરંપરા ગત અર્પણ કરતા.
શ્રી હિંદુ મંદિર ભારતીય સંસ્કૃતિ ને
જાળવવા નિત્ય નૂતન પ્રયાસો કરે છે.

ધર્મો રક્ષતિ રક્ષીતઃ

22

કુ ળદેવી યજ્ઞ નું મહત્વ?
મા કુ ળદેવી ની કૃ પા થી પરિવાર માં ધનધાન્ય ની
વૃદ્ધિ થાય, અને અવિરત સુખ ની પ્રાપ્તિ બની
રહે , માટે વર્ષ માં એક વખત કુ ળદેવી નો ભાગ
તેના યજ્ઞ રૂપે અર્પણ કરવો જોઈએ. જ ેથી મા
ભગવતી ની કૃ પા થી વર્ષ દરમ્યાન મળેલું ધન
અને ધાન્ય શુદ્ધ થાય છે. સાથે સાથે દેવી ઋણ
માંથી પણ મુક્ત થવાય છે.
આ વખતે સર્વ પ્રથમ લોકહિત ને ધ્યાન માં
રાખી આ યજ્ઞ ઉત્સવ નું આયોજન થયું હતું.
જ ેમાં આવળાભાઈ લીલાભાઈ કારાવદરા,
ભરતભાઈ
મોઢવાડિયા,
સતીશભાઈ
વિસાવાડિયા, જયંતીભાઈ ગોહે લ, પ્રતાપભાઈ
ખુંટી, ગોગનભાઈ, સુમીતભાઈ પરમાર વગેરે
યજમાનો તરફ થી મહત્વ નું યોગદાન મળેલું.
માતાજીનો યજ્ઞ, પૂજા, નીવેદ, રામદેવપીર નો
અભિષેક, સામૈયા અને મહાપૂજા નું આયોજન
ખુબજ મોટી સંખ્યામાં ભાવ વિભોર ભક્તોએ
ઉજવ્યો હતો.

જય માતાજી
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મહા શિવરાત્રિ
કાલરાત્રી મહારાત્રી મોહરાત્રી સ્ચ દારુના
આમ મહારાત્રી એ શિવરાત્રી અને શિવરાત્રી એટલે શિવ
આરાધન ‘અજન્માનો લોકા’ જ ેનો જન્મ જ નથી થયો,
જ ે અજન્મા છે, એવા ભગવાન શિવની ઉપાસના એટલે
શિવરાત્રી.
આ દિવસે દરે ક ભક્તો શિવજી ને દૂધ ચઢાવવા માટે મોટી
સંખ્યા માં મંદિરોમાં જતા હોય છે. એવા આપણા શ્રી હિંદુ
મંદિર માં પણ મોટી સંખ્યા માં ભક્તો ની કતાર સવાર થી
જ જોવા મળે છે. શિવ એ કલ્યાણ કરનારા મહાદેવ છે.
જ ેમણે સર્વ નું કલ્યાણ જ કર્યું છે. સમુદ્ર મંથન માં અમૃત
લોકો એ વહે ચી લીધું પરંતુ વિષ શિવજી ને જ ધર્યું. સુગંધી
ફૂલો દરે ક ભગવાનને ચઢાવ્યા પરંતુ ધન્તુરો તો માત્ર
શિવજીને જ. ચંદન બધાયને ચઢે પરંતુ ભસ્મ શિવજીને જ.
આમ ભગવાન દેવમાંથી મહાદેવ કહે વાયા. એટલા માટેજ
કોઈ ભક્તે એ લખ્યું છે
“ઝહે ર પિયા, જીવન દિયા, કિતના ઉદાર તું... આયો
શરણ તિહારી પ્રભુ તારતાર તું"
પ્રત્યેક જીવે શિવ થવાનું છે, જ ેનો રસ્તો શ્રી કૃ ષ્ણ ભગવાને
ગીતાજીના બારમાં અધ્યામાં છત્રીસ ગુણોનું વર્ણન કરી
બતાવ્યો છે. જ ે પ્રાપ્ત થાય તો જીવ શિવ બને, અને મોક્ષ
ની પ્રાપ્તિ થાય. જ ે એક જન્મમાં શક્ય નથી પરંતુ જ ે શિવ
કૃ પા થી જ શક્ય બને.
આપણા ધર્મમાં ચાર પુરુષાર્થ બતાવેલા છે. ધર્મ, અર્થ, કામ
અને મોક્ષ. ગત જન્મના કર્મ પ્રમાણે ધર્મ પ્રાપ્ત થાય, ધર્મ
સાથે રાખી અર્થ ની પ્રાપ્તિ કરવી, ધર્મ દ્વારા કામનાઓ
પૂર્ણ કરવી અને ધર્મ દ્વારા મોક્ષના માર્ગે આગળ વધવું, જ ે
શિવકૃ પા થી જ શક્ય બને છે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં વેર
ભૂલાય છે માટે જ નંદી અને વાઘ એકબીજાના શત્રુ હોવા
છતાં શિવજીના સાન્નિધ્ય માં શત્રુતા ભૂલ્યા છે. ઉંદર અને
નાગ, મોર અને નાગ પણ શિવ ચરણોમાં ભેગા થતાં વેર
ભાવના ભૂલ્યા છે. જ ે શિવ ચરણો માં જ શક્ય બને છે માટે
શિવ આરાધના જરૂરી છે.
શિવરાત્રી ની ઉપાસના નો સમય રાત્રી ના ચાર પ્રહર નો
બતાવેલ છે, જ ે સુર્યાસ્ત થી સૂર્યોદય નો છે. આ કારણે
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શિવરાત્રી નો ઉપવાસ કરી, રાત્રે જાગરણ કરીને ચાર
પ્રહર ની પૂજા કરવામાં આવે છે. સાથે શિવરાત્રી ના દિવસે
સવારની પૂજા કરતા પણ શિવરાત્રી ની છેલ્લા પ્રહરની
પૂજાનું મહત્વ ઘણું બતાવેલ છે. જો શક્ય બને તો પૂજા
કરવી અથવા શિવ મંત્ર ના જપ કરવા. હે માદ્રી માં બતાવેલ
સિદ્ધાંત મુજબ દરે ક હિંદુએ બે અગિયારસ, જન્માષ્ટમી,
રામ-નવમી અને શિવરાત્રી ના પાંચ ઉપવાસો કરવા જોઈએ.
દરે ક મંદિર માં શિવજીને દૂધ ચઢાવવા નું ઘણું મહત્વ જોવા
મળે છે, પરંતુ ‘જલધારા શીવપ્રીય:’ માટે મંદિર માં દૂધનું
પ્રમાણ ઘટાડી જળનું પ્રમાણ વધારશો, મંદિર ને સ્વછ
રાખવા અમને મદદરૂપ થશો એજ પ્રાર્થના.
પ્રભુ ને કરજોડી વંદન, આપણે શિવ-આરાધના સમજીએ,
શિવ કૃ પા પ્રાપ્ત કરીએ. જીવ શિવ બને અને મોક્ષ ના માર્ગે
આગળ પગરણ માંડીએ એજ અભ્યર્થના.
સત્યમ શિવમ સુંદરમ

 નમઃ શિવાય
In 2017, Maha Shivratri is on Friday, 24
February
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હોળી
હોળી અને પ્રકૃ તિ
હિંદુ પંચાંગ અનુસાર ફાલ્ગુન માસ
ની પૂર્ણિમા ના દિવસે હોળી ઉત્સવ
મનાવવામાં આવે છે. હોળી તે એક રીતે
વસંત ઋતુ ને આવકારતો તહે વાર પણ
છે. રાગ અને રંગ આ ઉત્સવ ના પ્રમુખ
ચિન્હો છે. જ ેમાં રંગ અને ગીત નું મહત્વ
છે. વસંત ઋતુ માં પ્રકૃ તિ પણ ખીલી ઉઠે
છે. ફાલ્ગુન માસ માં મનાવવાના કારણે
એને ફાલ્ગુની પણ કહે વામાં આવે છે.
આમતો હોળી નો પવિત્ર તહે વાર વસંત
પંચમી થી જ પ્રારંભ થઈ જાય છે. ખેતરો
માં બીજ ખીલી ઉઠે છે. બાગ અને
બગીચા માં ફૂલ અને ફળ ના આગમનનો
પ્રારંભ થાય છે, અને એની આકર્ષક છટા
છવાઈ જાય છે. વૃક્ષ, છોડવા, પશુ અને
પ્રાણી ઉલ્લાસ થી પરિપૂર્ણ થવા લાગે
છે. ખેતરો માં પણ અનાજ ઉત્પાદન નો
પ્રારંભ થાય છે. બાળકો, યુવાનો અને
વૃદ્ધો નાચ-ગાન સાથે રંગો થી રંગાય છે.
સાથે સાથે સંગીત નો પણ આનંદ ઉઠાવે
છે. હોળી ના દિવસે ખજુ ર, ધાણી અને
દાળીયા નું ખુબજ મહત્વ છે.
હોળી નું પોરાણિક મહત્વ.
મહર્ષિ કશ્યપ અને દિતિ ના પુત્ર
હિરણ્યકશીપું, ભગવાન વિષ્ણુને પોતાના
શત્રુ માનતાં અને તે પોતેજ ભગવાન છે
એવું માની અને ધર્મ, મંદિર વગેરે સત્કર્મ
નો વિરોધ કરતા. પરંતુ એનોજ પુત્ર
પ્રહલાદ ભગવાન નો પરમ ભક્ત બન્યો.
જ ે લાખ પ્રયાસો પછી પણ ભગવાન ની
સાધના છોડતો નહિ. હિરણ્યકશીપું ની
બહે ન હોલિકા ને શિવજી પાસે થી ચાદર
મળી હતી કે જ ે ક્યારે ય બળે નહિ અને
જ ેને માથે આ ચાદર હોય તેનું મૃત્યુ ના
થાય. માટે હિરણ્યકશીપું પ્રહલાદ ને
હોલિકા સાથે અગ્નિમાં બેસાડી મારી
નાખવાનો પૂર્ણ પ્રયાસ કરે છે. પણ દેવ
કૃ પા થી એ ચાદર પવન દ્વારા ઉડીને
પ્રહલાદ ઉપર આવે છે, જ ેથી પ્રહલાદ
એટલે કે સદવિચાર ની રક્ષા થાય છે

અને હોલિકા એટલે કે દુર્બુદ્ધિનો નાશ
થાય છે. માટે સદભાવનાની રક્ષા અને
દુર્બુદ્ધિના પરાજય ના આનંદમાં આ
ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. જ ેમાં પહે લાં
શ્રી ગણેશ પૂજા અને સ્વસ્તી વાંચન અને
ભગવાન નારાયણનું પૂજન કરવામાં આવે
છે.
સંસ્કૃત ગ્રંથો મા હોળી
શ્રીમદ ભાગવત માં પણ રસ ના
સમૂહ રાસ નું વર્ણન છે. કવિ હર્ષ
ની પ્રીયદર્શિકા, કવિ કાલીદાસ નું
કુ મારસંભવ, માંલ્વીકાગ્નીમિત્ર અને
ઋતુસંહાર માં તો પૂર્ણ એક સર્ગ વસંત
ઉત્સવ માટે આપવામાં આવ્યો છે. કવિ
ભારવી તથા કવિ માઘ જ ેવા અન્ય ઘણા
સંસ્કૃત કવિઓ એ હોળી નું મહત્વ અને
વર્ણન કર્યું છે. ચંદ બરદાઈ કવિ (૧૧૪૯૧૨૦૦) દ્વારા રચિત હિંદી મહાકાવ્ય
પૃથ્વીરાજ રાસ માં હોળી મહત્વ સુંદર
બતાવ્યું છે. આદિકાળ કવિ વિદ્યાપતિ થી
કરી અને ભક્તીકાલીન સુરદાસ, રહીમ,
રસખાન, પદ્માકર, જાયસી, મીરાબાઈ
અને કબીર જ ેવા અનેક કવિઓ એ હોળી
નું મહત્વ ગાયું છે. મહાકવિ સુરદાસ ના
તો હોળી ઉપર ૭૮ પદ છે. સુફી સંત
હજરત નીજ્જામુદ્દીન ઓલીયા, અમીર
ખુસરો અને બહાદુર શાહ ઝફ્ફર જ ેવા
ઘણા મુસ્લિમ કવિઓ એ પણ હોળી નું
મહત્વ સમજાવ્યું છે.
શ્રી હિંદુ મંદિર નો હોળી ઉત્સવ
શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા આયોજિત હોળી
ઉત્સવ દર વર્ષ ની જ ેમ સ્પીનીહીલ
પાર્ક માં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં
ખુબજ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શન
નો લાભ લીધો હતો. જ ેમાં નવજાત
બાળકો ની વાળ ની વિધિ પણ ઢોલ,
વાજા સાથે કરવામાં આવી હતી. આપણા
મંદિર દ્વારા આરોગ્ય સુરક્ષા કેન્દ્ર, તેમજ
પોલીસ અધિકારી ગણ અને સ્વયંસેવક
ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ
ઉત્સવ સંપર્ણ
ૂ કાયદા અનુસાર પરવાનગી
સાથે સ્વછત્તા વગેરે ને ધ્યાન માં રાખી
અને ઉજવવામાં આવ્યા હતો. જ ેમાં મુખ્ય
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અતિથી રૂપે ઘણા અધિકારી ઓ પણ
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખજુ ર, ધાણી અને
દાળિયા ની પ્રસાદી વિતરણ મંદિર તરફ
થી કરવામાં આવ્યું હતું. આશા છે કે આપ
સૌને આનંદ આવ્યો હશે.
જય શ્રી કૃ ષ્ણ
કવિ રસખાન દ્વારા હોળી નું વર્ણન
યહ મિટ્ટી કી ચતુરાઈ હૈ, રુપ અલગ ઔર રંગ
અલગ
ભાવ વિચાર તરંગ અલગ હૈ, ઢાલ અલગ હૈ ઢગ
ં
અલગ
આઝાદી હૈ જિસકો ચાહો, આજ ઉસે કર લો,
હોલી હૈ તો આજ અપરિચિત સે પરિચય કર લો.
નિકટ હએ
ુ તો બનો નિકટતર, ઔર નિકટતમ ભી
જાઓ,
રુઢ-રીતિ કે ઔર નીતિ કે, શાસન સે મત ઘબરાઓ,
આજ નહીં બરજ ેગા કોઈ, મનચાહી કર લો.
હોલી હૈ તો આજ મિત્ર કો પલકોં મેં ઘર લો.
પ્રેમ ચિરંતન મૂલ જગત કા, વૈર-ઘૃણા ભૂલેં ક્ષણ કી,
ભૂલચૂક લેનીદેની મેં, સદા સફલતા જીવન કી,
જો હો ગયા બિરાના ઉસકો ફિર અપના કર લો,
હોલી હૈ તો આજ શત્રુ કો બાંહો મેં ભર લો.
હોલી હૈ તો આજ અપરિચિત સે પરિચય કર લો,
હોલી હૈ તો આજ મિત્ર કો પલકોં મેં ઘર લો,
ભૂલ શૂલ સે ભરે વર્ષ કે વૈર-વિરોધો કો,
હોલી હૈ તો આજ શત્રુ કો બાંહો મેં ભર લો.

In 2

In 2017, Holi is on Saturday 11 March in Spinney Hill Park, Leicester
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શ્રી રામ નવમી
શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા ચૈત્ર સુદ નોમ તા. ૧૫મી એપ્રિલ ૨૦૧૬ ના
દિવસે ખૂબ હર્ષ અને ઉલ્લાસ પૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો. જ ેમાં
“અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવીર લાલ કી” અને
“શ્રી રામ, જય રામ, જય જય રામ” ના નાદ સાથે મંદિર
ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ભગવાન ભાવ પૂર્વક પારણા માં જુ લ્યા
હતા. જ ેમાં મહે શભાઈ દવે અને ત્રિવેણીબેન દવે પરિવાર
દ્વારા શ્રી રામ પૂજા અને અભિષેક કરવામાં આવ્યા હતાં.
શ્રી સૂર્ય નારાયણ ની ચોસઠ મી પેઢી માં શ્રી રામ જન્મ્યા
હતાં. શ્રી રામ ને ત્રણ ભાઇઓ અને એક બહે ન હતાં.
ભાગવાન શ્રી રામ નું રાજ્ય આજ ે પણ રામ રાજ્ય તરીકે
ઓળખાય છે. રામ જ ેવી પ્રજા પ્રત્યે ની નીતિ, રીતી અને
પ્રીતિ અદભૂત હતી. જ ેમાં ભીતિ નું કોઈ સ્થાનજ ન હતું.
રામ રાજ્ય માં પ્રજા સુખી હતી. લોકો જુ ઠ ્ઠું બોલતાં નહિ,
ચોરી કરતા નહિ, સંપ અને એક મેક ની ભાવના ને મહત્વ
મળતું.
રાજ્ય ના દરે ક નિર્ણય ધર્મ અને શાસ્ત્ર સંમત લેવામાં
આવતા હતાં. રામ રાજ્ય માં બ્રામ્હણ, વડીલ અને વિદ્વત્તા
ને માન હતું. આપણા મંદિર માં પણ આવી ભક્તિ, શ્રદ્ધા,
ભાવ, સંપ અને શ્રેય પ્રાપ્તિ ના ભાવ થી મહત્વ નો આ
ઉત્સવ ઉમંગ ભેર ઉજવવામાં આવે છે.
સર્વને જય શ્રી રામ
In 2017, Shree Ram Navami is on
Tuesday, 4 April
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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
examinations

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

Sabri Satsang
Mandal
Bhajan & Kirtan with
Sabri Satsang Mandal
on every Monday &
Thursday from 2pm 4pm.

Sakhi Mandal

યોગા

દર સોમવારે યોગા ના
વર્ગો સવારે ૧૦:૩૦ થી
૧૧:૩૦ વાગ્યા સુધી ચાલે
છે.

અંગ્રેજી, ગણિત
અને વિજ્ઞાન

દર મંગળવારે અંગ્રેજી,
ગણિત અને વિજ્ઞાનના
વર્ગો સાંજના ૫ થી ૭
વાગ્યા સુધી ચાલે છે .

ગુજરાતી શિખો

દર ગુરૂવારે અને શુક્રવારે
બાળકોના ગુજરાતી વર્ગો
સાંજના ૫ થી ૭ વાગ્યા
સુધી ચાલે છે .

શબરી મંડળનો
સત્સંગ

દર સોમવારે , ગુરૂવારે અને
આગિયારસના શબરી મહિલા
મંડળનો સત્સંગ બપોરે ૨ થી
૪ વાગ્યા સુધી હોય છે .

Gitaji Classes

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

Regular Bhagvad Gita
classes will be starting
in 2016.

સખી મંડળ

ગીતાજી ના વર્ગો.

દર શુક્રવાર સવારે ૧૧ થી
૧ વાગ્યા સુધી.
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ભાગવત ગીતા ના વર્ગો
થોડાજ સમયમાં માં શરૂ થશે.

શ્રી સત્યનારાયણ કથા
કલિયુગ માં કેવલ સત્યનારાયણ નું વ્રત અને કથા
જ શ્રેષ્ઠ ફળ આપનારું વ્રત છે. આ વ્રત ભગવાન
વિષ્ણુ પરમાત્મા નું છે.
જ ેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ દ્વારા અર્જુનજી
ને શ્રીમદ ભગવત ગીતા સંભળાવવામાં આવી,
તેવીજ રીતે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ દ્વારા વૈંકુઠ
માં નારદજી ને સત્યનારાયણ કથા નો મહિમા
સમજાવવામાં આવ્યો. કલિયુગ માં આ વ્રત
ખૂબજ સરળ અને શુદ્ધ છે. ભક્તો દ્વારા જો આ
વ્રત શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને પવિત્રતા થી કરવામાં
આવે તો મન વાંછિત ફળ ની પ્રાપ્તિ થાય છે.
કારણ કે આ વ્રત માં શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર ના પાઠ
નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જ ે દરે ક નામ
શ્રીમદ ભાગવત માં કહ્યા છે, માટે આ પાઠ કરવા
થી ભાગવતજી ના પાઠ સમાન ફળ મળે છે.
કથામાં પ્રસાદ નું મહત્વ અધિક છે.
પ્ર એટલે પ્રભુ, સા એટલે સાક્ષાત અને દ એટલે
દર્શન. ભાવ થી પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા થી પ્રભુ
ના સાક્ષાત દર્શન કર્યાના આનંદ ની અનુભૂતિ
થાય છે. આ વ્રત કોઈ પણ પવિત્ર સ્થાન માં કોઈ
પણ દિવસે અને સમયે કરી શકાય જ ેમાં મુહુર્ત
ની પણ આવશ્યકતા હોતી નથી. આર્થિક સંપન્ન
અને આર્થિક અસહાય ભક્તો પણ સરળતાથી
આ વ્રત કરી શકે છે.
આ વ્રત નો ખૂબજ મહિમા હોવાથી શ્રી હિંદુ
મંદિર માં દર વર્ષે કથાનું આયોજન કરવામાં
આવે છે. આ વખતે ભક્તો ના આગ્રહ થી બે
વખત આ વ્રત નું આયોજન થયું હતું. જ ેમાં
ભક્તો દ્વારા ખૂબજ સહયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો.
વધારે સંખ્યા માં યુવા વર્ગે ભાગ લીધો હતો જ ે
મહત્વ ની નોંધ છે.
સત્ય એજ નારાયણ છે અને જ્યાં નારાયણ છે
ત્યાં સત્ય અટલ છે તેજ કથા નો મુખ્ય સાર છે.
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હિંદુ મંદિરનો ૧૯ મો પાટોત્સવ
સ્થાપિત પ્રતિમાઓ ની શુદ્ધતા, પવિત્રતા અને
તેજોમય પ્રતિભા ને પુનઃ શક્તિમાન કરવાની
વેદોક્ત પદ્ધતી એટલે પાટોત્સવ. જ ેવી રીતે પ્રતિ
વર્ષ આપણે આપણા ઘરને અને નિત્ય સવારે
દેહ રૂપી ઘર ને શુદ્ધતા પૂર્વક શણગારીએ છીએ,
એવીજ રીતે વર્ષ માં એક વાર પાટોત્સવ દ્વારા
મંદિર ના દરે ક વિગ્રહ (દેવ પ્રતિમા) નો જન્મ
દિવસ ઉજવવા માં આવે છે, જ ે પાટોત્સવ તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે.
વર્ષ દરમ્યાન ગ્રહણ, અશુભ મુહુર્ત, સ્પર્શાસ્પર્શ દોષ અને વિભિન્ન દ્રષ્ટિપાત દ્વારા થતા
દોષ માંથી મૂર્તિઓ ને દોષ મુક્ત કરવામાં આવે
છે. જ ેમાં પૂજન, અભિષેક અને યજ્ઞ દ્વારા વૈદિક
પદ્ધતિ ને અનુસરવામાં આવે છે. જ ેમાં આ વખતે
પણ શ્રી હિંદુ મંદિરમાં ૧૯ મો પાટોત્સવ વી.સં.
૨૦૭૨ ના વૈસાખ સુદ આઠમ તા. ૧૪મી મે
૨૦૧૬, શુક્રવારે ના શુભ દિવસે પાટોત્સવ
ઉજવવામાં આવ્યો હતો.
આ શુભ પ્રસંગે યજમાન સવિતાબેન ટેલર,
સુશીલાબેન પટેલ, પુષ્પાબેન પટેલ, સુરેન્દ્રભાઈ
નાકેશ્રી, રમણભાઈ વિશ્રામ, પુરુષોત્તમભાઈ
પ્રેમા અને મહે શભાઈ દવે વગેરે ભક્તોએ લાભ
લીધો હતો. મૂર્તિઓની દિવ્યતા માટે પ્રત્યેક દેવદેવીઓના બીજ મંત્રો દ્વારા યજ્ઞ કરાવવામાં
આવ્યો. યજ્ઞ ની પુર્ણાહુતી અને થાળ સાથે
પાટોત્સવ પૂર્ણ થયો.
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રાંદલ માતાજી ના ૧૦૮ લોટા
શ્રી વિશ્વકર્મા પુરાણ અનુસાર સૂર્ય દેવ ને
બે પત્ની છે. એક છાયા અને બીજા સંજ્ઞા,
આ સંજ્ઞા એ વિશ્વકર્મા ના પુત્રી હતા.
જ ેમના લગ્ન મહર્ષિ કશ્યપ અને અદિતિ
ના પુત્ર સૂર્યદેવ સાથે થયા. સંજ્ઞા અને સૂર્ય
દેવ દ્વારા ત્રણ સંતાન થયા. વૈવશ્વત, યમ
અને યમી. વૈવશ્વત એ મનું (રાજા) થયા.
યમ ધર્મ ને જાણનારો હતો જ ેથી સૂર્યએ
તેમને યમના સ્થાનપર રાખ્યો અને યમી
કાલિન્દ દેશ માં નદી બની અને રહી.
ત્રણ સંતાનો પછી સૂર્ય નો ઉગ્ર સ્વભાવ
વધતોજ ગયો. જ ેથી સંજ્ઞા દેવી પોતાનાજ
શરીર માંથી પોતાની એક છાયા ઉત્પન્ન
કરી.
જ ેવીરીતે રામાયણ માં સીતા હરણ પહે લા
સીતાજી એ પણ એક પોતાનું જુ દું છાયા
રૂપ ઉત્પન્ન કર્યું હતું - જ ે રૂપ મા સીતાજી
રાવણ સાથે ગયા હતા.
એવીજ રીતે સંજ્ઞાદેવી પણ પોતાના છાયા
રૂપ ને સૂર્ય ના ઘર મા રાખી અને પોતે
ઘોળી ના રૂપ મા વન મા રહે વા લાગી.
સમય જવાથી સૂર્યદેવ ને છાયા દ્વારા પણ
ચાર પુત્ર થયા. સાવરની, શનિ, વિષ્ટિ અને
તપતી નામની એક કન્યા થઈ. યમ અને
શનિ ના ઝગડા થી ઘરમાં કંકાસ થયો અને
છાયા પણ સંજ્ઞા અને પોતાના પુત્રો માં
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ભેદભાવ રાખતી જ ેથી યમરાજા છાયા ને
મારવા તૈયાર થયા અને છાયા દ્વારા શ્રાપ
મળ્યો કે તું પ્રેતો નો રાજા બનીજા. સાથે
સાથે આ ઝગડો સૂર્યદેવ પાસે પોચ્વાથી
ખબર પડીકે છાયા ભેદભાવ રાખે છે, માટે
સૂર્યદેવ પોતે હકીકત જાણી અને સંજ્ઞા ને
ઘોડો બની અને ગોતવા ગયા, જ ેથી ધોળો
રમ્યા - નૃત્ય કર્યું અને માતાજી (પોતાના
પત્ની) ને રીજાવ્યા.
આજ સૂર્ય દેવની છાસઠ મી પેઢી માં શ્રી
રામ નો જન્મ થયો. આજ બે સ્વરૂપો
(છાયા અને સંજ્ઞા) ને ભગવતી રાંદલ નું
રૂપ ગણવામાં આવે છે. જ ે હંમેશા સાથે
હોવાથી બેકી સંખ્યામાં લોટા તેડવામાં
આવે છે અને ઘોળો ખુંદી અને માતાજી
ને ભક્તો દ્વારા રીજવવા નો પ્રયાસ પણ
કરવામાં આવે છે.
શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા પણ દર વર્ષે સમૂહ
રાંદલ માતાજી નું સુંદર આયોજન
કરવામાં આવે છે. આ વખતે પણ અદ્ભુત
આયોજન થયું જ ેમાં ખુબજ ભક્તો નો
સાથ મળ્યો સાથે પૂજન, પ્રસાદી, ગોરણી,
જાગરણ અને ઉત્થાપન ની વિધિ નું
અદ્વિતીય આયોજન જોવા મળ્યું હતું.
જય માતાજી.
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શ્રાવણ માસ
શ્રાવણ માસ ભગવાન સદાશિવની ઉપાસના માટે નું પવિત્ર
પર્વ છે. શિવ પુરાણ માં શિવજી અને શ્રાવણ માસ નો મહિમા
કહ્યો છે. ગયા વર્ષ ના અંક માં આપણે શિવ દરબાર અને શિવ
પરીવાર નું મહત્વ કહ્યું હતું. આ વર્ષે શિવ પુરાણ અને શિવ
સ્વરૂપ નો મહીમાં નો અનુભવ કરીએ.
શિવ પુરાણ માં ભગવાન વેદવ્યાસે ચોવીસ હજાર શ્લોકો લખ્યા
છે. તેમાં સાત સંહિતાઓ છે. પ્રથમ વિધ્યેશ્વર સંહિતા, બીજી રુદ્ર
સંહિતા, ત્રીજી સતરુદ્રીય સંહિતા, ચોથી કોટીરુદ્ર સંહિતા, પાંચમી
ઉમા સંહિતા, છઠ્ઠી કૈલાશ સંહિતા અને સાતમી વાયવીય સંહિતા
છે. પાંચ જુ દા ખંડ પણ છે. સતી ખંડ, સૃષ્ટી ખંડ, પાર્વતી ખંડ,
યુદ્ધ ખંડ અને કુ માર ખંડ આમ અગિયાર પ્રકરણ છે.
શ્રાવણ માસ માં આ શ્લોક થી શિવ પુરાણ ને વંદન કરવા
જોઈએ
વંદે શિવ પુરાણમ હિ, સર્વદાહમ પ્રશન્ન ધીયહ.
શિવહ પ્રશન્ન્તામ યાયાત, દ્ધ્યાત્સ્વપદયોરતિમ.
શિવ મહાપુરાણ માં કહ્યું છે કે ભગવાન શિવ અષ્ટ મૂર્તિ રૂપે
સમસ્ત જગત માં રહે લા છે. આ અષ્ટ મૂર્તિઓ ના નામ છે,
નામ

અર્થ

મંત્ર

શર્વ

ભૂમી

ઓમ શર્વાય ક્ષીતીમુર્તયે નમઃ

ભવ

જલ

ઓમ ભવાય જલ મુર્તયે નમઃ

રુદ્ર

અગ્નિ

ઓમ રુદ્રાય અગ્નિ મુર્તયે નમઃ

ઉગ્ર

વાયુ

ઓમ ઉગ્રાય વાયુ મુર્તયે નમઃ

ભીમ

આકાશ

ઓમ ભીમાય આકાશ મુર્તયે નમઃ

પશુપતિ

ક્ષેત્રજ્ઞ

ઓમ પશુપતયે યજમાન મુર્તયે નમઃ

મહાદેવ

સૂર્ય

ઓમ મહાદેવાય સૂર્ય મુર્તયે નમઃ

ઇશાન

ચંદ્ર

ઓમ ઇશાનાય સોમ મુર્તયે નમઃ

In 2017, Shravan Mas starts from
Monday, 24 July to Monday, 21 August
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હવે ૧૨ જ્યોતિર્લીંગ થી જુ દા આ આઠ શિવ લિંગ
પૃથ્વી ઉપર બિરાજિત છે.
૧. શિવકાંચી નું શિવ લિંગ એ કામ્રેશ્વર નામે પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાં
પાણી થી અભિષેક કરવામાં આવતો નથી પણ ચમેલી ના ફૂલ
ના તેલ થી સ્નાન કરાવવામાં આવે છે.
૨. જબ
ં ુકેશ્વર જલ તત્વ લિંગ માનેલું છે. મદ્રાસ ના ત્રીચીનાપલ્લી
જીલ્લામાં શ્રી રંગમ ની પાસે આ મંદિર આવેલુ છે જ્યાં જાંબુવન
મા જમબુ ઋષિ એ તપ કર્યું હતું.
૩. અગ્નિ મૂર્તિ મંદિર અરુણાચલ માં આવેલું છે જ્યાં ઘી ની
મશાલ અને શિખર ઉપર મોટી માત્રા માં કર્પૂર પ્રગટાવવા માં
આવે છે.
૪. કાળહસ્તી મંદિર મદ્રાસ માં સુવર્ણ મુખી નદી ના કિનારે છે.
ત્યાં પુજારીઓ ને પણ શિવ લિંગ નો સ્પર્શ કરતા નથી. સુવર્ણ
પટ્ટિકા નું પૂજન કરે છે.
૫. ચિદમ્બરમ આકાશ લિંગ કાવેરી નદી ના કિનારે છે, જ ે
આકાશ જ ેવું લાગે છે. ત્યાં બીજા કોઈ પણ દર્શન થતા નથી જ ે
નિરાકાર ભગવાન નો અનુભવ કરાવે છે.
૬. નેપાળ માં આવેલા પશુપતીનાથ ને યજમાન મૂર્તિ મહાદેવ
કહે વામાં આવે છે. જ્યાં પાંચ મુખ વાળા ભગવાન શિવ બિરાજ ે
છે જ ેને પંચવક્ત્ર કહે વાય છે.
૭. સૂર્ય પ્રત્યક્ષ દેવતા છે અને પ્રત્યેક મંદિર માં સૂર્ય બિરાજ ે છે,
એટલે એમાં કોઈ ભેદ નથી.
૮. સોમનાથ, શિવ નું ઇશાન તત્વ છે જ ેમની સ્થાપના સાક્ષાત
ચંદ્રે કરે લી છે.
આ મહિમા ને ધ્યાન થી વાંચવા અને સમજવા થી જ ેનાથી પૃથ્વી
બની છે એવા પાંચ તત્વ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ
શિવ રૂપ છે એવું સમજાશે.
આવાજ સુંદર મહિમા સાથે અને ઉપર બતાવેલા વૈદિક મંત્રો
દ્વારા શ્રી હિંદુ મંદિર માં આખા શ્રાવણ માસ દરમ્યાન પૂજા,
અભિષેક અક્રવામાં આવ્યા. જ ેમાં મોટી સંખ્યા માં લોકો એ ભાગ
લીધો હતો. શ્રાવણ માસ માં મંદિર સવારે ૬ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦
વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું હતું. આ દરમ્યાન દરે ક
ભક્તો અને યજમાનો નો સાથ મળ્યો એ માટે શ્રી હિંદુ મંદિર
આપ સૌનો આભારી છે.

ૐ નમ: શિવાય
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હિંડોળા ઉત્સવ
ભગવાન ની કૃ પા થી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ની પુષ્ટી
સેવા ને અનુલક્ષીને શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા વૈષ્ણવ
ભક્તો માટે શ્રાવણ માસ દરમ્યાન હિંડોળા ઉત્સવ
ઉજવવામાં આવ્યો. આ સેવા શ્રીનાથજી ની
પુષ્ટી સેવા છે. આ હિંડોળા ઉત્સવ માં જીવન ના
ગ્રહસ્થાશ્રમ માં વપરાતા દ્રવ્ય શુદ્ધિ માટે હોય છે.
જ ેમ કે શાકભાજી, ડ્રાય ફ્ટરુ , લીલા ફળો, ધન,
લક્ષ્મી, શુદ્ધ વસ્ત્ર અને સુગંધી ફૂલો દ્વારા હિંડોળા
શણગારવામાં આવે છે. આ દરે ક ચીજ ભગવાન
ના શણગાર માં વાપરવાથી જીવનમાં અને ઘરમાં
વપરાતી વસ્તુ શુદ્ધ બને છે. સાથે સાથે પ્રભુ
શ્રીજીબાવા ની સેવા અને બાલકૃ ષ્ણ અભિષેક
પૂજન કરવાથી ભક્તિ ની પ્રાપ્તિ થાય છે.
આમતો હિંડોળા મહોત્સવ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ની
હવેલીમાં પુષ્ટી ધર્મ ના વર્ધન માટે કરવામાં આવે
છે, પણ શ્રી હિંદુ મંદિર પણ પુરુષોત્તમ માસ અને
શ્રાવણ માસ ધામધૂમ થી ઉજવે છે. જ ેમાં દરરોજ
ભક્તો દ્વારા સવારે સાડા દસ (૧૦:૩૦) વાગ્યા
થી બપોરે બાર વાગ્યા (૧૨:૦૦) સુધી જુ દા જુ દા
દૈનિક યજમાનો ને અભિષેક અને પૂજન કરવાનો
લાવો મળ્યો હતો.
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Shiv Abhishek for Children
Shree Hindu Temple once again
organised a special Shiv Abhishek
for children only, supporting parents
to bring their children to the Mandir
and take part in this auspicious
ceremonies.
Shiv Pujan was conducted by
Temple's Pujaris - Jayeshbhai Bhatt,
and Kiranbhai Padhya.
The ritual was performed very slowly
with clear explanation and meaning
of each step in English and in
Gujarati.
This was the fourth year that Shiv
Pujan was performed by children
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 our children have a bright
future and our culture is preserved.
Aum Namah Shivay
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જન્માષ્ટમી
જન્માષ્ટમી એટલે પ્રભુ પ્રેમીના આનંદની પરાકાષ્ઠા. આ પર્વ
પ્રત્યેક વર્ષે એક જ વાર આવે છે, પણ લોકોને કેટલો આનંદ
આપે છે! વસુદેવ શુદ્ધ સત્વનું સ્વરૂપ છે, અને દેવકીજી નિષ્કામ
બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે.
દેવકીનો ભાઇ કંસ બહે નને વિદાય આપવા રથ હાંકે છે. આ
વખતે આકાશવાણી થાય છે. "હે કંસ, તારી બહે ન દેવકીનો
આઠમો ગર્ભ તને મારશે." આ સાંભળી કંસે ભયભીત બની
દેવકી અને વાસુદેવને કારાગૃહમાં પૂરી દીધા હતા.
એક પછી એક એમ દેવકીના બાળકોનો કંસે વિનાશ કર્યો. શ્રી
કૃ ષ્ણાવતાર એટલે દેવકીજીનો આઠમો પુત્ર.
શ્રાવણ વદ આઠમ, અભિજીત નક્ષત્ર, બુધવાર, ભગવાન શ્રી
કૃ ષ્ણની જન્મ જયંતી. શ્રી કૃ ષ્ણે આજ ે અધર્મનો નાશ કરી
ધર્મની સ્થાપના કરવા, પાપીઓનો સંહાર કરી, પુણ્યાત્માઓની
રક્ષા કરવા, અસુરોનો ધ્વંસ કરી, ગાયો, બ્રાહ્મણો અને સંતમહાત્માઓનું પાલન કરવા જન્મ ધારણ કર્યો હતો.
ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ થતાની સાથે જ કારાગૃહમાં દિવ્ય પ્રકાશ
રે લાયો. પ્રકાશમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરે લા
ભગવાન વિષ્ણુને વસુદેવે જોયા. "મને ગોકુ ળમાં નંદબાબાને ત્યાં
મૂકી આવો." આમ કહી તેમણે દેવકી અને વસુદેવને ને બીજા ૧૧
વર્ષ અને ૫૨ (બાવન) દિવસ પોતાનું ધ્યાન ધરવા કહ્યું.

"यदा यदा हि धर्मस्य..."
આ કોલ પાળવા શ્રી કૃ ષ્ણે દેવકીજીની કૂખે અવતાર લીધો. જન્મ
કારાવાસમાં પરંતુ ઉછેર નંદરાજાને ઘેર માતા યશોદાજીની
ગોદમાં!
સવાર થતાં જ નંદજી ના બહે ન સુનંદાજી દ્વારા યશોદાજીને પુત્ર
જન્મની વધાઈ સાંપડે છે. ગોકુ ળમાં આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો.
"નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી" નો નાદ ગુંજી ઉઠ્યો.
શ્રી કૃ ષ્ણ ભયાનક કાળમાં જન્મ્યાં હતા. તત્કાલીન સમાજમાં
સત્તા અને સંપત્તિનું પાશવી નૃત્ય ચાલી રહ્યું હતું. રાક્ષસી પૂતના,
રાક્ષસો શકટાસુર, તૃણાવર્ત, વત્સાસુર, બકાસુર, વ્યોમાસુર વગેરે
ભગવાન શ્રી બાળ કૃ ષ્ણના અપૂર્વ બળ આગળ ટકી શકતા નથી.
In 2017, Janmashtami on
Tuesday, 15 August

વ્રજ ગોપીઓ પ્રત્યેના અલૌકિક પ્રેમનો અને રાસલીલાનો પ્રસંગ
અદભુત છે. વ્રજના કણ કણમાં આ ઉત્સવ ઉજવાયો છે.
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આ પરમ પવિત્ર દિવસે રાત્રે જાગરણ અને કૃ ષ્ણ કીર્તન કરતાંકરતાં જન્મ દિવસની ઉજવણી દરે ક મંદિરોમાં કરવામાં આવે
છે. અર્ચન-પૂજન, ભૂદેવો અને સંતોનું સન્માન, દાન-દક્ષિણા
વગેરે સાથે વ્રત કરવાથી શ્રી કૃ ષ્ણની કૃ પા પ્રાપ્ત થાય છે, અને
સુખ-શાંતિ ભર્યું જીવન જીવી અંતે વૈકુંઠમાં વાસ મળે છે.
પૂર્વે યદુના વંશમાં શ્રી કૃ ષ્ણનો જન્મ થયેલો. શ્રી શુકદેવજી કહે
છે: "कृ ष्णस्तु भगवान स्वयं " – શ્રી કૃ ષ્ણ પોતે જ ભગવાન છે.
સાથે દેવાધિદેવ ભગવાન શિવ પણ જન્માષ્ટમી વ્રત ઉપવાસ
કરવાથી પ્રસન્ન થાય છે. આ વ્રત સુખ, સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ આપનારું
છે. આ વ્રત સૌ પ્રથમ રાજા યુધિષ્ઠિરે કર્યું હતું. આ વ્રતના
પ્રભાતે તેઓ પુનઃ રાજવૈભવ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતાં.
અને આપણા મંદિર માં પણ દર વર્ષની જ ેમ ચાલુ વર્ષે ખૂબજ
આનંદ પૂર્વક જન્માષ્ટમી ની ઉજવણી થઇ.
દર વર્ષ ની જ ેમ આ વર્ષે પણ શ્રી મહે શ ભાઇ ત્રિવેદી અને
એમના ધર્મ પત્ની ત્રિવેણીબેન મુખ્ય યજમાન હતા જ ે પ્રસાદીના
મુખ્ય મનોરથી બન્યા હતા. ખુબજ આનંદ પૂર્વક મંદિરના
આચાર્યો એ એમને મહાપૂજા કરાવી અને સર્વે ભક્તોને ભગવાન
ના દર્શન કરાવ્યા.
રાકેશભાઈ ગોવિંદભાઈ રાવત અને એમના પરિવાર સાથે વાજતે
ગાજતે વાદ નૃત્ય સાથે એમના સુપુત્ર મયાન ને બાલકૃ ષ્ણ સ્વરુપે
પ્રગટ કર્યા હતા. ભક્તો નંદોત્સવ માં તરબોળ બન્યા. ભકતો
ને પંજીરી અને માલપૂડાનો પ્રસાદ વિતરણ કરવા માં આવ્યો.
મંદિરના ભૂદેવ દિલીપભાઈ જોષીના સુપુત્રો રાધે અને શ્યામ
દ્વારા મટકી ફોડ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આમ ખુબજ
આનંદોલ્લાસથી ૫,૨૪૧ મો જન્મોત્સવ ઉજવાયો હતો.
જય શ્રી કૃ ષ્ણ.
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શ્રી ગણેશ ચતુર્થી
ભાદરવા સુદ ચોથ એટલે પાર્થિવ ગણેશ મહોત્સવ. જ ેવી રીતે પાર્થિવેશ્ર્વર શિવલિંગ નું વ્રત
કરવામાં આવે છે, તેવીજ રીતે પાર્થિવ ગણેશ મહોત્સવ ઉજવાય છે .પહે લા ના સમયમા ઘરે
જાતે મૂર્તિ બનાવતા અને તે મૂર્તિની પૂજા કરી વિસર્જન કરતા. ખરે ખર ભાદરવા સુદ ચોથ
પછી જયારે મૂળ નક્ષત્ર આવે ત્યારે અથવા એક દિવસ, ત્રણ દિવસ, પાંચ દિવસ કે પછી
ચૌદશે આ ગણેશ મૂર્તિને વિસર્જિત કરવા માં આવે છે.
બ્રીટીશ રાજ વ્યવસ્થા દરમિયાન પ્રજાજનો માં ફે લાયેલ ભય ને કારણે પ્રજા એકબીજા
સાથે ભેગા થઈ ઉત્સવો ઉજવવા ડરતા હતા. એમને ઉત્સાહિત કરવા અને નિર્ભયતા
લાવવા શ્રી લોકમાન્ય તિલકે પાર્થિવ ગણેશોત્સવ
ને આનંદોત્સવ બનાવી સમૂહ પાર્થિવ ગણશોત્સવ
નું આયોજન કર્યુ. ત્યારથી આ ઉત્સવ ભક્તોના
ઘરમાંથી બહાર સામાન્ય પ્રજાજનો માટે આયોજિત
થયો. આજ ે આપણે જોઈએ છીએ કે આ પાર્થિવ
ગણશોત્સવ સમગ્ર વિશ્વવમાં માં વસતો હિદું
સમાજ ખૂબજ હર્ષોલ્લાસ થી ઉજવે છે.
ભગવાન શ્રી ગણેશ, બુદ્ધિ આપનાર દેવ છે. એમની
ઉપાસના બાળક ને આઠ વર્ષે આપવા માં આવે
છે. જ્યારે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર અપાય ત્યારે પિતા
શ્રી બાળકને આશિર્વાદ આપે છે ત્વં ગણપતિ
ભક્તો સી, જ ેનો અર્થ થાય કે તું ગણપતિ નો ભક્ત થા, જ ેથી મૂલાધાર ચક્ર માં રહે લા
ભગવાન શ્રી ગણેશ તને જ્ઞાન આપે. એટલા માટેજ આપણા ઋષિ ઓએ હાથીના મુખ
વાળા ગણેશની ઉપાસના બતાવી છે. હાથી કદીય ભૂલતો નથી, માટે ગણેશની ભક્તિ કરીએ
ગં ગણપતિ ના જપ કરીએ. ધ્યાન જપ કરવાથી 'જો ધ્યાવે ફલ પાવે' એ સિદ્ધાંત અનુસાર
યાદશક્તિ મળે, જ ે જ્ઞાન વધારે , જ્ઞાનથી પંચેન્દ્રીય નો સંયમ પ્રાપ્ત થાય, જ ેથી મન સંયમ માં
આવે અને કામના ઓ સંતોષાય. જ ે માનવીય જીવનનો મુખ્ય હે તુ છે અને તોજ ઈષ્ટ દેવની
કૃ પા પ્રાપ્ત થાય. આ કારણે દરે ક મંદિરો માં ગણેશ ભગવાન ની સ્થાપના જોવા મળે છે.
આમ આપણા હિંદુ મંદિરમાં દર વર્ષની જ ેમ આ વર્ષે પણ શ્રી ગણશોત્સવ ઉજવાયો. પ્રથમ
દિવસથી જ ભક્તો દ્વારા લાડુ ધરાવવાનો પ્રારંભ થયો. દસ દિવસ આરતી પૂજા કરવામાં
આવી અને આનંદ ચૌદશ ને દિવસે ભક્તો ના સંગાથે ઈન્ગ્લેન્ડ ના લીવરપૂલ મુકામે
વિસર્જન યાત્રા પ્રવાસ દ્વારા આ આનંદોત્સવ ની સમાપ્તિ થઈ.
In 2017 Ganesh Chaturthi
is on Friday, 25 August
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ધાર્મિક વ્રત
વ્રત શા માટે? સ્ત્રીઓ જ કેમ?
શ્રી હિંદુ ધર્મ માં દીકરીઓ, માતાઓ અને બહે નો માટે
ઉમર અને સહનશીલતા પ્રમાણે વ્રત ની વ્યવસ્થા કરવામાં
આવી છે. આ વ્રત સર્વ સિદ્ધી પ્રદાયક છે. આ વ્રત ને
ઉપાસના, અનુષ્ઠાન, સાધના વગેરે નામો થી ઓળખવામાં
આવે છે. આ દરે ક વ્રત પતિ અને પરિવાર ની કામના માટે
કરવામાં આવે છે. લગ્ન વખતે પત્ની પતિ ને વચન આપે છે
કે આપ વ્યવહારિક અને ધન ઉપાર્જન માટે શરીરનો ઉપયોગ
કરશો અને હં ુ ધર્મ, કુ ળ, શીલ અને મર્યાદા સાચવીશ. આ
વચન નું પાલન કરવા બહે નો વ્રત કરે છે જ ેમાં પરિવાર ના
સુખ ની કામના કરે છે.
વ્રત, વનસ્પતિ અને ઈશ્વર
ઈશ્વર દેવતા રૂપે પૃથ્વી પર વનસ્પતિ માં બિરાજ ે છે.
વડ માં શિવ (વડ સાવિત્રી), કેવડા ત્રીજ (શિવ પુરાણમાં
દર્શાવેલ કેવડા ના ફૂલ ની કથા), મોળાકત, જયા પાર્વતી
વ્રત, જવેરામાં તુલસીજી, પીપળો, કેળ, બિલ્વપત્ર વગેરે માં
ભગવાન નો વાસ છે અને આ વનસ્પતિઓ જીવન ના શ્વાસ
અને ઓક્સીજન માટે અને રોગ નિવારક શક્તિ માટે પણ
ખુબજ ઉપયોગી છે. દરે ક વ્રત ની કથાઓ પુરાવા સાથે જુ દા
જુ દા પુરણો માં જોવા મળે છે.
વ્રત અને તપ નું ફળ
વ્રત ના ફળ થી સતિ વૃંદાએ જલંદરનું રક્ષણ કર્યું. મંદોદરી
દ્વારા રાવણ અને સીતા દ્વારા રામનો વિજય થયો. સતી
અનસુયા દ્વારા સાક્ષાત ભગવાન નો પરાજય, દિતિ દ્વારા
ભગવાન નું પ્રાગટ્ય, માતા ગાંધારી દ્વારા દુર્યોધન ને બળ
ની પ્રાપ્તિ, વ્રત થી દેવી ઉમા એ શિવ ને પ્રાપ્ત કર્યા, વ્રત ના
પ્રભાવ થી પાર્વતીનું યોગાગ્ની માં પ્રવેશ, વ્રત થી દ્રોપદી ને
પાંચ પતિ નું વરદાન, સુશીલા દેવી ના વ્રત થી સુદામા ને
ભગવાન મળ્યા, રાધા ને વ્રત થી કૃ ષ્ણ મળ્યા,વ્રત થી કુંતાજી
ને પાંચ મંત્ર પુત્ર નું વરદાન પ્રાપ્ત થયું. આવા અનેક વ્રત,
સાધના ના ફળ ની કથા પુરાણો માં કેવલ હિંદુ ધર્મ માંજ
જોવા મળે છે. માટે શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા વ્રત દરમ્યાન બહે નો
ને ખુબ સુંદર વ્યવસ્થા આપવામાં આવે છે જ ેમાં ભાવ થી
ભૂદેવો દ્વારા પૂજન પણ કરાવવામાં આવે છે.
Vrats in 2017:
Morakat Vrat is on Tuesday, 4 July
Jaya Parvati Vrat is on Thursday, 6 July
Divaso is on Sunday, 23 July
Kevada Trij is on Thursday, 24 August
Karwa Chauth is on Sunday, 8 October
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પિતૃ પક્ષ સમૂહ શ્રી મદ ભાગવત કથા
ભાગવતજી નું મહત્વ અને ઉત્પત્તિ.
ભ એટલે ભક્તિ, ગ એટલે જ્ઞાન, વ એટલે
વૈરાગ્ય અને ત એટલે તત્વ.
ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નું ગૂઢ તત્વ
જ ેમાં છુ પાયેલું છે, તે છે ભાગવત. શ્રીમદ
ભાગવતજી માં ૧૨ સ્કંધ (ભાગ) છે અને
૧૮ હજાર શ્લોક છે. જ ેમાં ભગવાન શ્રી
કૃ ષ્ણ નો મહીમા અને જીવન જીવવાની
શૈલી બતાવવામાં આવી છે. ભગવાન ને
પ્રાપ્ત કરવા માટે સરળ રહસ્ય નું વર્ણન
પણ કરે લું છે. ભગવાન શિવ અને માતા
પાર્વતી દ્વારા ભાગવત ની ઉત્પત્તિ થઈ
અને ભગવાન વિષ્ણુ અને બ્રમ્હાજી દ્વારા
વ્યાસજી ને ચાર શ્લોકો મળ્યા જ ેમાંથી
નારદજી અને શ્રી ગણેશજી ની મદદ થી
વ્યાસજી એ ૧૮ હજાર શ્લોકો નો વિસ્તાર
કર્યો. વ્યાસજી ના પુત્ર શુક્દેવજી દ્વારા આ
ભાગવત પરીક્ષિત ના માધ્યમ થી સમાજ
ને મળ્યું. જ ે આજના કલિયુગ ના સમયમાં
એક ભવ્ય ઔષધી ગણાય છે.

સપ્તાહ એટલે શું?
સપ્ત એટલે સાત અને આહ એટલે બોલવું.
સાત દિવસ સુધી પ્રભુ નું નામ સતત લેવું
એટલે સપ્તાહ. આમતો અહિયાં સાત
દિવસ એટલે કેવલ અઠવાડિયા ના સાત
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દિવસ એવો અર્થ લેવાનો નથી, પણ સાત
દિવસ એટલે કે જીવન ના હર એક દિવસ
અને ક્ષણ ભગવાન નું ભજન કરવું એટલે
સપ્તાહ.
પરીક્ષિત ને શ્રાપ હતો કે તેને સાત દિવસ
માં સર્પ કરડશે એટલે કે મૃત્યુ રૂપી સર્પ
અઠવાડિયા ના સાત દિવસ માંથી ગમે
ત્યારે જીવ માત્ર ને કરડશે, પણ જો તમે
જીવનનાં સાતે સાત દિવસ અને સતત
પ્રભુ ભજન બોલતા રહે શો (એટલે કે
સપ્તાહ) તો મૃત્યુ મોક્ષ માં પરિવર્તન થઈ
જાશે. આ સંદેશ જીવ માત્ર ને આપવા
માટે સપ્તાહ શબ્દ નો પ્રયોગ કર્યો છે.

સપ્તાહ પિતૃ માટે છે? કે.....
શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ, પદ્મ પુરાણ
અને સ્કંદ પુરાણ પ્રમાણે જોઈએ તો
ભાગવત કથા એ પિતૃ કૃ પા, દેવ કૃ પા,
દ્રવ્ય કૃ પા અને ઈષ્ટ કૃ પા હોય ત્યારે જ
થઈ શકે. અર્થાત પિતૃ ની કૃ પા ત્યારે જ
શક્ય બને જો તેઓ દેવલોક પ્રાપ્ત થયા
હોય અને તેઓએ આશીર્વાદ આપવા
લાયક સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય. હવે જો
આશીર્વાદ આપવા ને લાયક સ્થાન
મળી ગયું હોય તો એનો અર્થ એ પણ
થયો કે તેઓ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી પામ્યા છે

અથવા તો એ દેવ તત્વ ને પ્રાપ્ત કરી ચુક્યા
છે. તો પછી સપ્તાહ કરવાનો અને એ પણ
પિતૃ મુક્તિ માટે સપ્તાહ કરવી તે સવાલ
ઉત્પન્ન થતોજ નથી. આ તર્ક એમ સૂચવે
છે કે પિતૃ મોક્ષ માટે સપ્તાહ ની માન્યતા
અથવા તો એ શબ્દ પ્રયોગ ખોટો છે.
પદ્મ પુરાણ પુરાવો આપે છે કે શ્રીમદ
ભાગવત કથા એ પિતૃ માટે નહિ પણ પ્રેત
માટે છે. એવા સ્વજનો, સગા સંબંધીઓ
કે જ ેમનું અપમૃત્યુ થયું છે. આત્મહત્યા,
અકાળ મૃત્યુ વગેરે જુ દા જુ દા અકાળ મૃત્યુ
ના બાવીસ પ્રકાર બતાવ્યા છે. જો એમાંથી
કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય તો એ જીવ સદગતી
પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી જ ેને પ્રેત યોની મળે
છે, અને એવા જીવ માટે કેવલ ‘ભાગવતમ
એકમ શાસ્ત્રમ મુક્તિ દાનેન ગર્જતી’. કારણ
કે ધુન્ધીકારી કહે છે કે ‘ગયા શ્રાદ્ધ સતેનાપી
મુક્તીર્મેના ભવિષ્યતિ’ ધુન્ધીકારી એટલે
કહે છે કે એ પ્રેત છે. માટે પ્રેત યોની માંથી
મુક્તિ મેળવવા અને જીવતાજ સંસાર માંથી
આશક્તિ છોડવા માટે ભાગવત કથા છે.

શ્રી હિંદુ મંદિર માં કથા
પ્રભુ કૃ પા થી આજ ે વર્ષો થી પ્રેત-મોક્ષ
સમૂહ શ્રીમદ ભાગવત કથા નું આયોજન
કરવામાં આવે છે. દરવર્ષ ની જ ેમ આ
વખતે પણ આ સપ્તાહનું દિવ્ય આયોજન
થયું. આઠ દિવસ ની આ કથામાં શ્રી કૃ ષ્ણ
જન્મ, ગોવર્ધન પૂજા, રૂક્ષ્મણી વિવાહ,
યમુના મહારાણી મનોરથ અને અંતમાં યજ્ઞ
નું આયોજન થયું. દરરોજ યજમાનો દ્વારા
ભગવાન ની પૂજા અને સમૂહ પિતૃ તર્પણ
કરવામાં આવતું. પૂજા દરમ્યાન મંદિર ના
ભૂદેવો શ્રી જયેશભાઈ, કિરણભાઈ અને
નટુભાઈ એ ભક્તોને સુંદર માર્ગદર્શન
આપ્યું હતું. મંદિરના દરે ક સ્વયંસેવક
ભાઈ બહે નો દ્વારા ખુબજ સરસ સેવા અને
વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
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બંસરી તે
પ્રેમનું પ્રતિક
(સોના ની
વાંસળી
અને વાંસની
વાંસળી નું
સુંદર મિલન)

આવી હતી. જ ેમાં મહે ન્દ્રભાઈ ઝીણાભાઈ ગાંધી, વનીતાબેન
અને ચંચળબેન ચોહાણ, ડો. રિદ્ધી પરમાર, ડો. સંજય પરમાર,
હીરાભાઈ રવજીભાઈ પટેલ, દક્ષાબેન આડતિયા અને સંજયભાઈ
પાનખાણીયા તેમજ અન્ય ભક્તો દ્વારા મહત્વ નું યોગદાન મળ્યું
હતું. શ્રી હિંદુ મંદિર આ દરે ક યજમાનો નું હૃદય પૂર્વક આભાર
પ્રગટ એકરે છે, અને સદૈવ આવો સહકાર મળતો રહે તે અપેક્ષા
વ્યક્ત કરે છે.

અ ભિ મ ા ન
નો નાશ કરે
તે ગદા

શ્રી કૃ ષ્ણ પ્રેમ નો સંદેશ આપે છે. એટલે ભગવાન જ ેટલા વાંસળી
સાથે શોભે છે એવા શસ્ત્ર સાથે શોભતા નથી. બંસરી તેપ્રેમ નું
પ્રતિક છે. જીવ અને નિર્જીવ, પ્રકૃ તિ અને વિકૃ તિ, પ્રાણી અને પ્રાણ,
બુધ અને અબુધ જીવ બધુજ બંસરી ને આધીન છે. સાંભળતા
ની સાથેજ દેહ નું પણ ભાન ભુલી જવાય છે. આ શુદ્ધ પ્રેમ છે.
ભગવાન જગત ને પ્રેમ અને વિવેક થી જીતવાનો સંદેશ આપે છે,
અને એમાં પણ ધાતુઓ માં બધા થી શુદ્ધ ધાતુ સુવર્ણ છે.

હનુ એટલે હણવું
અને માન એટલે
અ ભિ મ ા ન .
અભિમાન નો
નાશ કરે તે
હનુમાન.
શ્રી
કૃ ષ્ણ પ્રેમ શીખવે છે અને પ્રેમ કરે છે માટે પ્રેમ નું પ્રતિક વાંસળી
છે. હનુમાન અભિમાની અને અભિમાન નો નાશ કરે છે માટે
નાશ કરવા માટે ગદા આયુધ રૂપે રાખે છે.

વાંસ શુદ્ધ તત્વ છે અને એનાથી બનેલી વાંસળી બીજા બધાજ
સંગીત સાધનો કરતા સંપૂર્ણ શુદ્ધ છે કારણ કે વાંસળી ને બનાવવા
માટે બીજા કોઈ પણ ધાતુ નો કે વસ્તુ નો પ્રયોગ કરવામાં આવતો
નથી. ભગવાન એવું સૂચવે છે કે જીવન માં બીજી બધી વેશભૂષા
કરવા કરતાં જ ેવા છો તેવાજ વાગશો તો પ્રભુ એના હોઠ થી
વ્હાલ કરશે અથવા બોલાવશે. બસ એક શુદ્ધ શ્વાસ રૂપી પ્રાણ
ભર્યા રાખો તો નાદ થશે અને આ નાદજ બ્રમ્હ છે. કહે વા નો
અર્થ એ છે કે વાંસળી દ્વારા બ્રમ્હ નો નાદ સહજ ભાવથીજ સિદ્ધ
થાય છે. એટલે ભગવાન નિર્દોષ અને શુદ્ધ પ્રેમ વાળા અથવા તો
પ્રેમ ના ભૂખ્યા ભક્તો માટે વાંસળી વગાડે છે. તેઓ રાધા ને પણ
પ્રેમના પ્રતિક (નિશાની) રૂપે વાંસળી આપે છે.

હીંસા થી જ ેનું દિલ દુભાય તે હિંદુ અને હિંદુઓ નું મંદિર હંમેશા
પ્રેમ નો સંદેશ આપે છે પણ સાથે અભિમાન નો નાશ પણ કરે
છે આ કારણસર ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ ને સોના ની વાંસળી અર્પણ
કરી અને હનુમાનજી ને ચાંદીની ગદા અર્પણ કરી છે. ગદા તે
ભીમ, હનુમાન, બલરામ, નારાયણ અને માતાજનું પ્રિય આયુધ
છે.

શ્રી હિંદુ મંદિરમાં ભક્તોના સહયોગ થી આ કથા ના શુભ
પ્રસંગે શ્રી કૃ ષ્ણને સુવર્ણ વાંસળી ધામધૂમ થી અર્પણ કરવામાં
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નવરાત્રી

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

નવરાત્રી - શિવરાત્રી

બીજ મંત્ર

નવરાત્રી અને શિવ રાત્રી
આ બંને રાત્રી ના અનુષ્ઠાન,
પુરસ્ચરણ, સાધના અને ઉપાસના ના પર્વ ગણવામાં
આવ્યા છે. ભવ (એટલે કે શિવ) અને ભવાની ના
સાધના ના દિવસો એટલે શિવરાત્રી અને નવરાત્રી. શિવપાર્વતી એ જગત ના માતા પિતા કહે વામાં આવ્યા છે.

ૐ ઐં હ્રીં કલીં ચામુંડાયૈ વીચ્ચૈ નમઃ
જગદંબા શ્રેષ્ઠ બીજ મંત્ર છે. ઐમ એ
મહાકાલી નો બીજ મંત્ર છે. જ ે શારીરિક વિટબ
ં ણાઓ નો
નાશ કરનારી છે. હ્રીં એ મહાલક્ષ્મી નો સૂચક મંત્ર છે. જ ે
શુદ્ધ, સાત્વિક લક્ષ્મી પ્રદાયક (આપનારી) દેવી છે. ક્લીમ એ
મહા-સરસ્વતી નો મૂળાક્ષર મંત્ર છે. જ ે નિર્મલ, બુદ્ધી અને
શુદ્ધ જ્ઞાન આપનારી છે.

સાધના ના પ્રકાર

આમ જ ેવી રીતે જગત ના ત્રણ મહાન
દેવો છે. બ્રમ્હા, વિષ્ણું અને મહે શ
(શિવ) તેવીજ રીતે તે ત્રણે દેવો ના
પત્ની રૂપે સુશોભિત ત્રણ દેવીઓ
છે. જ ેમના એક સાથે જપ સાધના
માં મદદ રૂપ થતો આ બીજ મંત્ર
અત્યંત શુભ અને શીઘ્ર ફળ દાયક
છે. આ ત્રણ બીજ શક્તિ દ્વારા બ્રમ્હા
આદી ત્રણેય દેવો ને જગત ના પાલન,
પોષણ અને સંહાર ની શક્તિ પ્રાપ્ત
થાય છે.

નવરાત્રી ના નવ દિવસો માં માતા
જગદંબા ના જુ દા જુ દા રૂપો ની
સાધના કરવામાં આવે છે. સાત્વિક,
રાજસી અને તામસી સાધના હોય છે.
ભક્તો ના પણ ત્રણ પ્રકાર છે. જુ દી
જુ દી કામના માટે ના જુ દા પ્રયોગ અને
તેમાં ઉપયોગ થતી વસ્તુ ના પ્રકાર
પણ અલગ હોય છે. બધા કરતા
સાત્વિક સાધના ઉત્તમ હોય છે. જગત
માં માતાજી અને દરે ક દેવો ના બીજ
મંત્ર નું ખૂબજ મહત્વ છે.

In 2017, Navratri starts on Wednesday, 20 September
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શ્રી હિંદુ મંદિર ની નવરાત્રી ૨૦૧૬
શ્રી હિંદુ મંદિર ની નવરાત્રી
ભક્તોને હર વર્ષ ની જ ેમ આ વર્ષે પણ નવરાત્રી નો પૂરેપૂરો
આનંદ મળે તે ધ્યેય ને ધ્યાન આપી શ્રી હિંદુ મંદિરે ભારત
થી પ્રભાબેન રબારી, રસિકરાજ બારોટ, ગોપાલભાઈ,
ગોવિંદભાઈ, અશ્વિનભાઈ બારોટ, તેજાભાઈ ભરવાડ, મુક્તિરામભાઈ અને નીલેશભાઈ જ ેવા કલાકારો ને બોલાવ્યાં હતાં.
આ કલાકારોએ નવ દિવસ સુધી ભક્તો ને બે તાળી અને
ત્રણ તાળી ગરબા, રાસ, ડાખલા અને સનેડો રમાડી મોજ
કરાવી હતી જ ેની ચર્ચા ઇસ્ટ મીડલેન્ડસમાં થઈ રહી હતી,
નવરાત્રી અને શરદ પૂનમની ટીકીટો લેવા ભક્તો હરરોજ
મંદિરની ઓફીસ બહાર લાઈન સર ઉભા રે હતાં.
આ વર્ષે નવે નવ દિવસની આરતી ના યજમાન ભીમાભાઇ
ગોઢાંણીયા અને પરિવાર બન્યા હતાં. આ વર્ષની નવરાત્રીની
ઝાંખી તમને શ્રી હિંદુ મંદિર ના ફે સબૂક પેજ પર જોવા
મળશે.

ધ્વજા રોહણ
ભગવતી ભવાની ની ધ્વજા ની ઉછવણી માં આ વર્ષે સૌથી
વધારે નો ફાળો મળ્યો હતો. દુર્ગાષ્ટમી ના દિવસે ધ્વજા પૂજન
રાખવામાં આવ્યું હતું અને દસેરા ના દિવસે સવારે ધામ
ધૂમ થી ધ્વજા રોહણ કરવામાં આવ્યું હતું. ધ્વજા રોહણ ના
યજમાન આવડાભાઈ કારાવદરા અને વિજય ભાઈ ખુંટી
પરિવાર નો ખૂબ ખૂબ આભાર.

જય માતાજી
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શ્રી દુર્ગાષ્ટમી યજ્ઞ
નવ દિવસ ની નવરાત્રીમાં દુર્ગાષ્ટમીનું ખૂબજ મહત્વ
છે. મા દુર્ગા દ્વારા મહિસાસુર, રક્તબીજ, શુમ્ભ,
નીશુમ્ભ, વગેરે ભયંકર દૈત્ય નો નાશ કરવામાં
આવ્યો હતો. અષ્ટભુજા માતાજી ના પૂર્ણ રૂપના
દર્શન ભક્તોને નવરાત્રી ની આઠમ ના દિવસે થયા
હતાં. માટે દુર્ગાષ્ટમી એ માતાજી નો પ્રાગટ્ય દિવસ
ગણવામાં આવે છે અને આજ દિવસે ભક્તો દ્વારા
હવન અને યજ્ઞ કરી માતાજી ને રીજવવામાં આવે
છે. આ યજ્ઞ માં ચંડીપાઠ ના હોમ નું મહત્વ છે, જ ેમાં
ભગવતી ના મહિમા નું વર્ણન છે.
આ ચંડીપાઠ ની ઉત્પત્તિ માર્કન્ડેય પુરાણ માં છે.
માતાજી ના યજ્ઞ ના જુ દા જુ દા પ્રકાર છે. જ ેમાં દેવી
યાગ, ચાંદી યાગ, નવચંડી, સતચંડી, સહસ્ત્ર ચંડી,
લક્ષ ચંડી, કોટી ચંડી વગેરે યજ્ઞ ના રૂપ છે. આ બધા
યજ્ઞ માં બ્રામ્હણો ની સંખ્યામાં મંત્ર ની આહુતિ ની
પૂર્ણ ગણતરી મહત્વ ની છે.
આપણા મંદિરમાં દર વર્ષ ની જ ેમ દેવી યાગ કરી અને
ખીર-પૂરી ના નીવેદ અને ગોરણી જમાડવામાં આવી
હતી. માતાજી સ્વરૂપ ગોરણી જમાડી અને શૃંગાર
ભેટ આપવામાં આવી હતી. નવ દિવસો ખૂબજ શાંતિ
પૂર્વક ભક્તિભાવ થી વ્યતીત થયા હતાં. માતાજી
બધાની મનોકામના પરિપૂર્ણ કરે એ ભાવ સાથે
દરે ક ભક્તો ને
જય માતાજી.
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સાકાર શિવ દર્શન
શ્રી હિંદુ મંદિર માં પ્રતિષ્ઠિત શિવલિંગ જ ે રામેશ્વર મહાદેવ ના નામ
થી પૂજિત છે, આ શિવલિંગ ઉપર ભક્તો દ્વારા દૂધ સાથે ઘણા બીજા
પદાર્થો ચડાવવા માં આવે છે. ભૂદેવો એ વારંવાર ભક્તો ને અનુરોધ
પણ કર્યો છે કે આવું કરવા થી મુખ્ય શિવલિંગ મા ઘસારો અને
જીર્ણતા આવે છે, છત્તા પણ આ પ્રથા ચાલુજ રહી છે માટે શિવલિંગ
નું ભવિષ્ય ધ્યાન માં રાખી અને એક સુંદર, દિવ્ય અને રમણીય શિવ
મુખાકૃ તિ વાળું આવરણ (કવર) શિવલિંગ ઉપર ઓઢાડવામાં આવ્યું છે.
ભગવાન ની કૃ પા થી મંદિર દ્વારા જાહે રાત થતાજ યજમાન રમણભાઈ
નરશીદાસભાઈ વિશ્રામ, અનુસુયાબેન રમણભાઈ વિશ્રામ, મેહુલભાઈ
રમણભાઈ વિશ્રામ અને પારૂલબેન રમણભાઈ વિશ્રામ (શ્રી રામ
જવેલર્સ, મેલ્ટન રોડ લેસ્ટર) દ્વારા શિવ દર્શન કરાવતું એક અદભુત
ચાંદી ના ઘાટ વાળું કવર અર્પણ કરવામાં આવ્યું, જ ેમાં આસરે
અગ્યાર કિલો ચાંદી થી આ પ્રતિમા ને એક સુંદર આકાર આપવામાં
આવ્યો.
પૂજન અને પ્રતિષ્ઠા સાથે શ્રાવણ માસ એકમ અને બુધવારે તા.૨૦૦૭-૨૦૧૬ ના સવારે અગ્યાર વાગ્યે શ્રી હિંદુમંદિરમાં પૂજન સાથે
આ દિવ્ય કવરનું અર્પણ કરવામાં આવ્યું. શ્રી હિંદુ મંદિર આ પરિવાર
નો હૃદય પૂર્વક આભાર પ્રગટ કરે છે અને સદૈવ આપના સહયોગ ની
અપેક્ષા રાખે છે.
હર હર મહાદેવ
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Some of the Major Events at Shree Hindu Temple 2015 - 2016
Shree Ram
Dhoon

24 hours non stop
dhoon of Shree Ram
Jay Ram Jay Jay Ram
Organised by: Shree
Ram Dhoon Mandal
Leicester

Niranjan Pandya
Sant Vani & Lok Dairo

Organised and hosted
by:
Shree Hindu Temple
and Community Centre

Kirtidan Gadhvi

Lok Dairo
The only show in the
UK and first in Leicester
Organised and hosted
by:
Shree Hindu Temple
and Community Centre

Devotional Bhajans
Evening of devotional
bhajans and prayers to
remember our loved
ones.
Organised by:
Oxford Centre for Hindu
Studies

Bhajan Night

Shree Hindu Temple
hosted the all night
Bhajans, sang by
different groups from
around the country.
Organised by:
Mineshbhai Patel and
group
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ડાયરો
કાઠીયાવાડી ડાયરા ની રમઝટ (કીર્તીદાન ગઢવી અને યોગેશપુરી ગોસ્વામી)
શ્રી હિંદુ મંદિર દ્વારા ભારત અને વિશ્વ વિખ્યાત ખ્યાતી પ્રાપ્ત કરે લ કલાકાર
કીર્તીદાન ગઢવી ના અદ્દ્ભુત ડાયરા નું આયોજન થયું. આ પ્રોગ્રામ નું આયોજન
ફક્ત દોઢ દિવસ માજ થયું અને શ્રી હિંદુમંદિર ના યુવાવર્ગ દ્વારા અને સોશિયલ
મીડિયા ના ઉપયોગ થી એક ભવ્ય જુ બ
ં ેશ જાહે રાત થઈ અને વધીને ૧૦ કલાકમાં
જ બધીજ ટીકીટ વહે ચાઈ ગઈ હતી. ખુબજ મોટી સંખ્યામાં માનવ મહે રામણ
હિંદુ મંદિર માં જોવા મળ્યો હતો. કીર્તીદાન ગઢવી નો યુ.કે. માં ખાનગી સંસ્થા
દ્વારા આ પહે લો પ્રોગ્રામ હતો, જ ે એક સુનહે રો ઈતિહાસ બની ગયો.
માં મોગલ અને ભગવાન શિવ ના અધ્યાત્મિક ભજન, રાસ, ગઝલ, અને દુહાછદં ની રમઝટ ઉભરી હતી. જ ેથી મંદિર મા એક ઉત્સાહ નું મોજુ ં ફરી વળ્યું
હતું. આ ડાયરો, શ્રી હિંદુ મંદિરના યુવા કાર્યકર દ્વારા સફળ બન્યો હતો જ ેમાં
મયુરભાઈ, રાજીવભાઈ, ખેમરાજભાઈ, સુનીલભાઈ અને પ્રતાપભાઈ ખુંટી
પરિવાર દ્વારા મહત્વ નો ભાગ ભજવવામાં આવ્યો હતો.

રાસ, ગરબા, લોકગીત, ભજન
ની મોજ (ગોવિંદ, ગોપાલ અને ગ્રુપ)
ભારત થી પધારે લ તેજાભાઈ ભરવાડ, પ્રભાબેન રબારી, ગોવિંદદાસ, ગોપાલરામ
અને રસિકરાજ બારોટ ના સ્વર માં સુંદર પ્રોગ્રામ નું આયોજન થયું. મણીરાજ
બારોટ નો સનેડો તેમનાજ નાના ભાઈ રસિકરાજ બારોટ ના સ્વર માં સરસ રીતે
લોકોમાં છવાઈ ગયો હતો. શ્રી રવી રાંદલ માતાજી ના સમૂહ લોટા ના જાગરણ
નિમિત્તે આ પ્રોગ્રામ નું આયોજન
થયું હતું.

સંતવાણી (જયશ્રી દાસ
માતાજી)
ગુજરાત ના જામનગર પાસે આવેલા મોટા ખારચિયા હાઇવે પર જ ેમનો સત
કેવલ આશ્રમ છે. તેમના સંસ્થાપક કુલપતિ સાધ્વી શ્રી જયશ્રી દાસ માતાજી દ્વારા
પાનબાઈ, મીરાબાઈ, સતાર, જ ેસલ, તોરલ તેમજ જુના દાસ કબીર વગેરે સંતો
ના અર્વાચીન અને પ્રાચીન મર્મજ્ઞ ભજન દ્વારા સંતવાણી પ્રોગ્રામ પ્રસ્તુત થયો હતો.
જ ેમાં ભક્તો એ ઉદાર હાથે આશ્રમ ના લાભાર્થે દાન આપ્યું. આશ્રમ માં ચાલતી
સેવાકીય પ્રવૃત્તિ માટે શ્રી હિંદુ
મંદિર દ્વારા પણ ૫૦૧ પાઉન્ડ નું
દાન આપવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોગ્રામ પિતૃ પક્ષ ની સમૂહ શ્રીમદ ભાગવત કથા
ની પુર્ણાહુતી નિમિત્તે યોજવામાં આવ્યો હતો.

જગ્રાતા (ભજન કાર્યક્રમ) નરે શ શર્મા.
સમૂહ શ્રી રાંદલ માતાજી લોટા મહોત્સવ નિમિત્તે દક્ષીણ ભારત માં જગ્રાતા
નામથી જાણીતા માતાજી ના ભજનના પ્રોગ્રામ નું આયોજન થયું. જ ેમાં નરે શ શર્મા
અને ગ્રુપ નો લાભ ભક્તો ને મળ્યો હતો.
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શ્રી રામ ધુન
કલોઉં કેવલ નામાંધારા કલિયુગ માં કેવલ પ્રભુ ના નામનો જ આધાર છે. કબીર
પણ કહે છે કે કર સાહે બ કી બંદગી ઓર ભૂખે કો અન્ન દે.

ભજન મા પણ કહે છે કે નામ હિ તુજકો નરક સે બચાવે... ભાગવતજી પણ
આખે છે કે કલોઉં કેશવ કીર્તનાત - કેવાનો ભાવ એ છે કે નામ એજ જીવન ની
સાચી પુંજી છે. માટે શ્રી હિંદુ મંદિર માં ચાર વખત અખંડ રામધુન નું આયોજન
થયું જ ેમાં બે વખત બાર બાર કલાક એક વખત ચોવીસ કલાક અને એક વખત
તો છત્રીસ કલાક સુધી ની અખંડ રામધુન નું આયોજન થયું.
આ પ્રસંગે ઇગ્લેન્ડ ની દરે ક રામધુન મંડળી અને રામ ભક્ત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ મંદિર ના પણ ઈતિહાસ મા સર્વ પ્રથમ વાર આવું આયોજન કરવામાં આવ્યું
હતું. એક વખત ચોવીસ કલાક ના અખંડ ભજન નું પણ અતિ સુંદર આયોજન
થયું જ ેમાં દરે ક ભજનીકો અન્વ ભજન મંડળી ઓ નો સમૂહ જોવા મળ્યો હતો.

૧૫ ઓગસ્ટ પ્રજા
સત્તાક દિવસ
ભારત ની ગરિમા અને સંસ્કાર એ દરે ક દેશ
અને વિદેશી ભારતી ઓ ના હૃદય માં વસેલી
છે. અર્વાચીન ભારત ની સંસ્કૃતિ, હળપીય
સંસ્કૃતિ, શિલા-લેખો, આઝાદી ની ચળવળ,
રાની લક્ષ્મીબાઈ, લાલ લજપતરાય, લોકમાન્ય
તિલક, જ ેવા અનેક વીરો ના બલિદાન નો દેશ
એટલે આપણો ભારત દેશ છે.
આપણા દેશના વીર મંગલ પાંડે થી કરી
ભગત સિંહ અને ગાંધીજી ને શ્રદ્ધાંજલિ
અને સલામી આપવાના શુભ દિવસ નિમિત્તે
યોજાયેલ ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ ખુબ ધામધૂમ
થી ઉજવાયો, જ ેમા ઇન્ડિયન ડેપ્યુટી હાઈકમીશનર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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સંતો અને મહેમાનો
શ્રી ધર્માનંદજી મહારાજ
જગન્નાથપુરી થી પધાર્યા હતા.
જ ેમણે ભક્તો ને દિવ્ય જ્ઞાન નો
લાભ આપ્યો હતો.

ભારત ના પ્રખ્યાત સંતવાણી ના
સરતાજ નિરંજન ભાઈ પંડ્યા
દ્વારા શ્રી હિંદુ મંદિર માં અલૌકિક
ભજન સંધ્યા નું આયોજન થયું.
સંતવાણી ની મોજ માણવા ભજન
રસિકો કોવેન્ટ્રી, બર્મિન્ગમ, લંડન,
પીટરબ્રો વગેરે જુ દા જુ દા શહે રો
માંથી આવ્યા હતા. જ ેથી માનવ
મહે રામણ નો મેળો ઉમટ્યો હતો.

શ્રી જ્ઞાનાનંદજી મહારાજ ભારતીય
અખાડા ના મહામંડલેશ્વર દ્વારા
શ્રીમદ ભગવત ગીતા ઉપર
આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સત્સંગ નું
પાંચ દિવસ નું સુંદર આયોજન
થયું હતું, જ ેમાં ભક્તો ને જ્ઞાન
રસ નો આનંદ મળ્યો હતો.

શ્રી પરમાત્માનંદજી દ્વારા ગીતા
ઉપદેશ અને યોગ નો બોધ
આપવામાં આવ્યો હતો.

વિશ્વ વિખ્યાત શિવપુરાણ કથાકાર
સંત શ્રી ગીરીબાપું દ્વારા શ્રી હિંદુ
મંદિર ની મુલાકાત માં ભક્તો ને
શિવ અભિષેક નું મહત્વ અને
શિષ્ટાચાર નો સંદેશ આપવામાં
આવ્યો હતો.

શ્રી સંજીવ કૃ ષ્ણ ઠાકોરજી ની શ્રી
કૃ ષ્ણ સત્સંગ અમૃતવાણી નો બે
દિવસ સુધી લાભ મળ્યો. જ ેમાં
મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા
અને સાથે સાથે શ્રી કૃ ષ્ણ જન્મ
મહોત્સવ ધામ ધૂમ થી ઉજવ્યો
હતો.

મંદિરમાં સ્કુલ અને બસ પ્રવાસ
કરવામાં આવે છે. જ ેમાં આ વખતે ૨,૮૦૦ થી ૩,૦૦૦ જ ેટલા
શાળામાં ભણતા નાના મોટા વિદ્યાર્થી ઓ એ ભાગ લીધો હતો.
જ ેમાં આર્મ ફોર્સ સ્કુલ ના ડીફે ન્સ મીનીસ્ટર પણ આવ્યા હતા.

શ્રી હિંદુ મંદિર માં દરવર્ષે મોટી સંખ્યામાં જુ દા જુ દા શહે રો માંથી
સ્કુલ ના વિવિધ ધર્મો ના વિદ્યાર્થી ઓ આવતા હોય છે. જ ેઓ
હિંદુ ધર્મ વિશે વધુ રસ ધરાવે છે અને જાણવાનો પ્રયાસ પણ
કરતા હોય છે.

સેંટ ફિલિપ ચર્ચ ના મલ્ટી ફે ઈથ ગ્રુપ ના મહે માનો પણ આવ્યા
હતા. હે રો લંડન થી નીકળતી પ્રવાસી બસ દ્વારા હિંદુ ધર્મના
વડીલો એ પણ મંદિર ની મુલાકાત લીધી હતી, જ ે નોધનીય છે.

મંદિર ના ભૂદેવો દ્વારા તેમને દરે ક પ્રશ્નના જવાબ અને ધર્મ
વિશે નું જ્ઞાન તેમજ સંસ્થામાં થતી પ્રવૃત્તિઓ નો પણ ખયાલ
આપવામાં આવે છે. મંદિર તરફ થી અલ્પાહાર ની પણ વ્યવસ્થા
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Visitors and Guests

Maharaj welcoming coach trip visitors

Shree Hindu Temple is for everyone.
All guests, visitors and devotees are
warmly welcomed and blessed.

Giribapu from India visits the Temple

World famous Gujarati singer Kirtidan
Gadhvi prays to Lord Shiv.
Visit by Armed Forces and Multi faith representatives
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Core Beliefs of

Hinduism

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

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

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

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

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

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

Punarjanma

Murti Puja

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

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

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

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

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

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

What do we know about him?
by Jiva Odedra, Leicester
“In Krishna we find ... two ideas [stand]
supreme in his message: The first is the
harmony of different ideas; the second is nonattachment. A man can attain to perfection, the
highest goal, sitting on a throne, commanding
armies, working out big plans for nations. In
fact, Krishna's great sermon was preached on
the battlefield.
Krishna saw plainly through the vanity of all the
mummeries, mockeries, and ceremonials of
the old priests; and yet he saw some good in
them.”

He did not believe in living here for the
sake of another world and another life; he
had believed in living this very life, here on
this very earth. According to the teachings
of some other enlightened ones, Moksha
(Brahmic Salvation) belongs somewhere
else and beyond this world.

- Swami Vivekananda
Even today, Lord Krishna continues to
defy our judgment; in reverence we call
him the God. In some ways it is also our
failure to accept our ignorance about him
and therefore, we find it easier to call him a
God; and if truth be told majority of us also
don’t understand the God.

Lord Krishna was fearless and he was all
about here and now. Life as we know it
today had never received such profound
and unqualified acceptance at the hands
of any other enlightened soul. However, we
mustn’t lose sight of Lord Krishna’s selfless
service, backed up by Sharpe intellect,
valour and sincerity. These qualities had
allowed Lord Krishna to live a spiritual life
while on this earth; and ultimately level
of spiritually is dependent on level of
unselfish. Lord Krishna’s unselfishness is
expressed through loving service to all who
came in contact with him throughout his
life. Lord Krishna had taught us that selfless
service is an expression of our feelings of
oneness with others which takes the shape
of sympathy and wishes to help others
despite practically challenges and life’s
difficulties.

Therefore, in main, Lord Krishna is as
unknowable and as mysterious as the God
himself; and despite our best endeavours
he, like God, ever remains to be known.
Apart from Lord Krishna, other divine souls
generally stood for some other world or
for a life in some other world after death.
Some of them had set future things like
the attainment of heaven and liberation as
goals for our life on this earth. We learn from
the scriptures that in their day, life on this
earth was so miserable and painful it was
nearly impossible to live. It can be said that
our past was one of want and hardship, of
struggle and suffering, that it was hard to
accept life happily. In summary, all of the
religions in the main deny and denounce
life on this earth.

The valour, intellect and selfless service
continue to attract us towards Lord
Krishna even today. Lord Krishna had
dedicated his entire life for a core purpose

Lord Krishna is the only one who had
accepted the life on this earth in its entirety.
60

When unethical, irreligious, immoral as well
as wicked king Narkasur had abducted
beautiful daughters of many kings and
civilians, Lord Krishna had invaded
Kingdom of this bully king and rescued
thousands of innocent women from his
charge. However, this had presented Lord
Krishna with additional problem and the
one which tested to limit his humanity.
The same parents and society, which were
crying for their daughters to be returned,
were now not prepared to accept the
rescued daughters. The same parents and
communities had turned back on them –
no one was willing to marry or offer shelter
to them. When faced with this dilemma,
he symbolically had married these women
and therefore had secured status and
respect for these unfortunate women. This
was done so that they could live out rest of
their lives with head held high and without
suffering further hardship or receiving
degrading remarks from anyone.

of righteousness. The splendid qualities
such as determination, intellect and noble
personality are interconnected when we
view events in Lord Krishna’s lifetime.
Lord Krishna is often accused of lies and
deceitful behaviour including during the
war of Mahabharat; for example, during the
war he had encouraged Yudhisthira to lie
about the death of their teacher’s son and
so on. However, by making Yudhisthira to
speak untruth Lord Krishna was motivated
towards gaining a much higher goal and
beyond his own selfish desires.
When we closely study different fields of
activities, religious, moral, worldly as well
as spiritual all versatile in Lord Krishna’s
life we come across many contradictions
at different stages of his life.
In fact, it can be said that Lord Krishna’s life
was divine, glorious and beautiful. Although,
lives of many civilians were covered with
darkness of terror and punishment, Lord
Krishna brought light to these individuals
and helped them shed fear of atrocities led
darkness permanently.

It is very easy to judge events of Lord
Krishna’s life with present day moral values
but we must all ensure that the events are
seen in true perspective and logically.

Lord Krishna was a humanitarian who not
only applied his intellect to the pressing
issues of time but persevered to find
solution too. Today, we are surrounded by
many human beings who hold humanitarian
views but fail to do anything practical
about it. On more than one occasion,
Lord Krishna was prepared to sacrifice
everything for the cause of humanity. For
the humanitarian causes he was prepared
to suffer physically as well as mentally;
and where it mattered most he had no
compulsions about deploying his material
and military powers; although he had
participated in many battles, he had never
fought any battles for the personal gains.

Ultimately, Lord Krishna possessed strong
character, supreme ideals and even today
by studying the life of Lord Krishna we
get true value of life and resolve to live for
higher values of life.
However, it is suffice to say that even if we
spend our whole life learning about Lord
Krishna it may not be long enough.

We should acknowledge universally that
Lord Krishna’s life was grand, noble, dazzling
and pure with no trace of contamination.
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Did you know?

The Bhartiya (Hindu) scriptures also reveal the
scientific axioms that are valuable in the research
and development of modern science. They reveal the
sequence of the procedure of creation of the universe,
the exact model and working of the universe, as well as
the science of defense, medicine and aviation, whatever
is required by the society for daily living.

At over 162.6 ha (401 acres), the
Hindu Temple in Angkor Wat in
Cambodia is the largest religious
structure in the world.

The Mahabharata,
used to teach
the principles of
Hinduism, is 1.8
million words long
and is the longest
poem in the world.

The Swastika is
recognized as a symbol
of auspiciousness in
Hinduism, Buddhism,
and Jainism.

Hinduism is the oldest
known religion in the world.
In fact, it goes back as far
as begining of time it self
India's Hindu calendar
has 6 seasons: spring,
summer, monsoon,
autumn, winter and
prevernal.

Shree Hindu Temple has
donated over £10,000
in last 3 years to Gau
Seva in India.
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“Hinduism” is not the real word for the religion.
That was made up by Greeks and Arabs to
those living by the Sindhu river. The real name
for Hinduism is Sanatan Dharma. This means
“eternal dharma”, or eternal truth.

The Vedas were
preserved for over
5,000 years without
the use of printing.
This was done by
memorisation!
The most common
language for Hindu
scriptures is Sanskritthe oldest language in
the world.

Hindu scriptures;
the Upnishads and the
Bhagwatam give a detail
description of 12 step-wise
phases of creation of the
universe and the exact
calculations of the age of
sun and earth planet.

The Rig Veda is the
oldest known book in
the world.

The supreme divine spirit is
considered to be both male
and female.
Om is the subtle sound of
the universe, and can be
heard in deep meditation.

Hinduism accepts the idea
that anyone in any religion can
attain salvation/enlightenment
through perseverance,
devotion, and personal
experience in deep prayer or
meditation. Instead of closing
off to many religions, they
have opened themselves up
to it.

Hindus believe in
reincarnation - the soul
is immortal, but takes
on the form of many
bodies until they achieve
enlightenment.
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Hanuman the
Greatest Superhero
Hanuman was the first superhero in the history of
the world. Yes, that’s true! Hanuman was real and
was around millions of years before the fictitious
Spiderman, Batman and even Superman.
Lord Hanuman’s name conjures up an image of
robustness, sturdiness, devotion and unconditional faith. He is the chief devotee of Lord Ram
and is a scourge to all the wicked persons and evil
spirits that may try to exist within the world. So
eat your heart out Superman!
Hanuman is a unique deity in the Hindu Dharma.
He is shown not as a human but as a monkey,
and despite belonging to a sub human species
he is adored by the entire world. He is worshiped
so much that there are more temples of Hanuman
than any other deity. Yet Hanuman is always seen
as a humble servant to his beloved Lord Ram. He
is celebrated in many cultures and traditions. In
China, he is known as the Shun Wu Kong, The
wind monkey, whilst in Thailand Hanuman plays
a central role in the Ramakiya (a Thai folk story).

ing a battle. When you look at a picture of Hanuman you see Ram in his heart, this implies the
Vedantic philosophy that in each one of us there
lives God, and if we keep that God within us we
can accomplish anything.

Lord Hanuman is the reincarnation of Lord Shiv
and with the help of Pawan (the wind God) Hanuman was given to Anjani (his mother). This can be
seen by Hanuman’s two names which are Anjaniputra and Pawanasuta. Anjani then married Kesari and he became a father to Hanuman.

All these are the great qualities of Hanuman and
if you believe in him you can unlock and unleash
all of your strengths and fight all evil and combat
all problems in life. So go and strike that goal or
hit that sixer, if one has belief in Hanuman one has
the capability of doing anything.

There are many stories about Hanuman as a child.
One of the best known was when Hanuman tried
to eat the sun thinking of it as a fruit, however
he ceased in this upon Lord Indra’s punishment
as he realised it was wrong and damaging to the
world.

One great man who kept Hanuman within him
was Sri Tulsidas. As a young boy Tulsidas was set
with a challenge to climb the 40 steps towards
the Hanuman temple. He was afraid, as along the
temple stairway was a dangerous place where
Ghouls and Goblins were supposed to hide.

So kids be a bit mischievous but stop it when you
are told to. You too can be like Hanuman! Taught
by Surya (the sun God) for many years Hanuman grew up to be very learned and intelligent.
He could converse in Sanskrit the language of
the Gods’. Hanuman was strong both physically
and mentally as one can see when he outwitted
Surasa and Lankini the demoneses.

However, Tulsidas accepted and for each step he
took, he recited the names and glories of Hanuman to be protected. In the end he managed to
climb all forty steps and in the process he wrote
the Hanuman Chalisa.

He could draw on his inner strength to even fly
over the seas to Lanka to rescue Sita and to be
able to lift an entire mountain to save Laxman dur-

Jay Siya Ram

So, remember if you have Hanuman within you
then nothing is impossible to achieve.

64

Why trees are revered in Hinduism?
Hindus have always had great reverence
for trees and other plants because
they are the foundation of life. In the
Puranas and other religious texts, great
importance has been accorded to trees
and plants, equating them with gods.
It is recommended that they should be
treated as members of the family.With
confirmation by scientists that plants are
living beings, the credibility of religious
texts has been strengthened. This has
also strengthened belief in the effects
of good and bad deeds on rebirth. The
special status granted to some plants is
now easier to understand.

Whoever gives trees and plants in charity
pleases the gods through flowers on the
trees. In sunny and rainy weather trees
serve as umbrellas to passer-by desiring
refuge and rest. By offer droplets after
the rain, they please forefathers. Those
who offer flowers attain affluence and
prosperity.
In the Rig-Veda, 6/48/17, it is said:

The neem tree is sacred and its flower is
offered to God and eaten on New Years
day although it is sour. The bilva tree,
its flowers and fruits are very sacred for
Shiva worship. The tulsi plant is regarded
as the abode of Krishna and is important
in all pujas. Sandal wood, its paste and
oil are important in worship of gods.
All plants and flowers have medicinal
value in the Hindu system of medicine
(ayurveda) brought by the divine
medicine man Dhanvantari during
Samudra mathana (churning of oceans).
The coconut tree and the coconut are
sacred and are offered to God during
worship. Mango leaves are used as
festoons during pujas and auspicious
events. All flowers and leaves of plants
are used during worship for pushpa
puja and patra puja. The lotus is a
sacred flower and plant for Hindus. The
banana plant and leaves are used for
ornamentation and worship.

Do not be like the devilish buzzard that
troubles other birds by grabbing their
necks and killing them. Do not trouble the
trees. Do not uproot or cut them. They
provide protection to animals, birds and
other living beings.
In the Manusmriti, it is said that trees
bring with them the fruits of their deeds
from the last birth. They are living beings
and experience sorrow and happiness.
God has created them for the welfare
of living beings. They face the sun and
the heat, but protect those who come
under their shade. They provide refuge
and residence to birds and insects. They
bear flowers and fruits. One cannot
estimate the number of saints and sages
who offered prayers under the shade of
trees. It is characteristic of the trees to
give and keep giving.
Since a traditional burial consumes
nearly one tree, Hindus are bound to
plant three trees, on special occasions,
during their life span. Which actually
makes sense, especially in today’s world
where we need more and more trees
to give us life when we live and for fire
when we die.
Have you done your duty and paid
your part to Mother Nature for your
life and death?

According to religious texts, when
people plant trees and care for them,
those plants are reborn as their children.
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મંદિરમાં વૃક્ષો નું મહત્ત્વ
‘વૃક્ષો છે તો માનવજીવન શક્ય છે'
પર્યાવરણનો મુખ્ય આધાર વૃક્ષો કે જગ
ં લો છે. પર્યાવરણને
તમામ રીતે પોષણ આપવાનું કામ માનવજાત અને સમગ્ર
સમાજ માટે ‘વન એ જ જીવન છે’ કારણ કે, વૃક્ષો
માનવજીવન માટે ઓક્સિજન આપવાનું કામ કરે છે.
વાતાવરણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શોષીને ઓક્સિજન
આપે છે. જમીનમાં ભેજ જાળવવા અને વરસાદના પાણીને
દરિયામાં ઝડપથી વહી જતા રોકવાનું કામ પણ જગ
ં લો
કરે છે. માનવી અને પશુ-પક્ષીઓને આશરો આપવાનું કામ
પણ જગ
ં લો કરે છે. વૃક્ષની પ્રત્યેક પેદાશોનું ઘણું જ આર્થિક
મૂલ્ય છે વૃક્ષોમાં ઔષધિય વૃક્ષોનું અસાધારણ મહત્ત્વ છે
તેની છાલ, પાન, મૂળ, ફળ, લાકડુ એ તમામનું ઔષઘિ મૂલ્ય
છે જ ે અનેક પ્રકારની ગંભીર બીમારી દૂર કરે છે વૃક્ષોનું
આર્થિક, ઔદ્યોગિક મૂલ્ય ઉપરાંત તેનું સામાજિક અને
સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ છે.

આપણી સંસ્કૃતિમાં ભગવાનના વિવિધ અવતારો અને
સ્વરૂપોને કેટલાક વૃક્ષો સાથે સાંકળીને વૃક્ષોની મહત્તા
દર્શાવવામાં આવી છે. આગળ ચર્ચા કરી તેમ પીપળાના વૃક્ષ
સાથે વિષ્ણુ ભગવાન સંકળાયેલ છે. શિવજી કૈલાસ પર્વત
પર વટવૃક્ષ નીચે ઘ્યાન ધરે છે અને કથા કરે છે. ભગવાન
શ્રી રામ ચિત્રકૂટ પર્વત પર પાંચ વટવૃક્ષોનો સમૂહ એવી
એક પંચવટીમાં રહે છે. ભગવાન દત્તાત્રય ઉંમરાના વૃક્ષ
નીચે બિરાજ ે છે. શિરડીના સાંઇબાબા લીમડાના વૃક્ષ નીચે
બિરાજતા હતા. શ્રીરંગ અવઘૂત પણ લીમડાના વૃક્ષ નીચે
બિરાજતા હતા.
આ રીતે ભારતીય સંસ્કૃતિ, સમાજજીવન વગેરેમાં વૃક્ષોનું
વિવિધ રીતે મહત્ત્વ સ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે કારણ
કે વૃક્ષો એ માનવજીવન અને સમાજજીવનનો આધાર છે.
પરંતુ કમનસીબે આપણે વૃક્ષોના મહત્ત્વને ભૂલી ગયા છીએ
જગ
ં લો અને વૃક્ષો કપાવા લાગ્યા છે. તેથી જગ
ં લ વિસ્તારમાં
આત્મઘાતક રીતે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તેથી પ્રદૂષણના પ્રશ્નો
સર્જાયા છે. વૈશ્વિક તાપમાન, એસિડનો વરસાદ, ગ્રીનહાઉસ
ઇફે ક્ટ, ૠતુચક્રમાં પ્રતિકૂળ પરિવર્તનો વગેરે પ્રશ્નો વઘ્યા
છે. જગ
ં લોનો નાશ એ માનવજાત માટે આત્મઘાતક અને
આત્મનિકંદક પગલું છે.

વૃક્ષોના અસાધારણ સર્વક્ષેત્રીયય મહત્ત્વને ઘ્યાનમાં રાખીને
ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વૃક્ષોને અગ્રીમ મહત્ત્વ આપવામાં
આવેલ છે આપણે ત્યાં વૃક્ષોની પૂજા થાય છે. બહે નો પોતાના
સૌભાગ્યની રક્ષા માટે ‘વટસાવિત્રી’ નું વ્રત કરી વડલાની
પૂજા કરે છે. પીપળામાં ભગવાન વિષ્ણુનો વાસ છે એમ
માનવામાં આવે છે. પિતૃઓના આત્માને શાંતિ મળે તે માટે
અમુક વિશિષ્ટ દિવસોમાં પીપળે પાણી રે ડી પિતૃઓને તૃપ્ત
કરવામાં આવે છે.

તુલસી - આયુર્વેદમાં

અનાજમાંથી જીવડા (ધનેરા વગેરે) ને દૂર
રાખવા જાળવણીમાં વપરાય છે.

ઘા રુઝવવાના તુલસીના ગુણને કારણે
તુલસી હજારો વર્ષોથી આયુર્વેદમાં વપરાતી આવી છે. ચરકે
આયુર્વેદનાં પ્રાચિતતમ ગ્રંથ ચરક સંહિતામાં તેનો ઉલ્લેખ
કર્યો છે. તુલસીને બળપ્રદાયી ગણાય છે, જ ે શરીરની વિવિધ
પ્રક્રિયાઓમાં સમતોલન લાવે છે, અને તણાવનો સામનો
કરવામાં મદદ કરે છે. તેની તીવ્ર સુગંધ અને તીખા
સ્વાદને લીધે, તેને આયુર્વેદમાં રામબાણ જીવન ઔષધ
મનાય છે અને તે દીર્ધ આયુષ્ય આપે છે એમ કહે વાય
છે.

એક અભ્યાસમાં જણાવ્યું છે કે તુલસી લોહીમાં ગ્લુકોઝનું
પ્રમાણ ઘટાડીને ડાયાબિટીસના ઈલાજમાં મદદ કરે છે. આ જ
અભ્યાસમાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે તુલસી
વાપરવાથી કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરમાં દેખીતો ઘટાડો થયો.
એક અન્ય અભ્યાસમાં જણાયું કે તેનામાં રહે લા
એન્ટી-ઓક્સિડન્ટ ગુણધર્મને કારણે લોહીમાં ગ્લુકોઝના
સ્તરની જાળવણીમાં ફાયદો થાય છે.

તુલસીના અર્કનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં સામાન્ય શર્દી,
માથાનો દુખાવો, પેટની તકલીફો, સોજા, હૃદયના
દર્દ, ઝેર વિકાર અને મલેરિયામાં કરવામાં આવે છે.
પારંપારિક રીતે તુલસી વિવિધ રીતે ગ્રહણ કરવામાં
આવે છે: ઉકાળા તરીકે, સુકા ચૂર્ણ તરીકે, તાજા પાંદડા
કે ઘી સાથે મેળવીને. કર્પૂર તુલસીમાંથી કાઢેલા સુગંધીતેલને ઔષધિ તરીકે સૌંદર્ય પ્રસાધનોમાં અને તેના જીવાણુંનાશક (એન્ટિ-બેક્ટેરિયલ) ગુણધર્મને લીધે તેને ત્વચા રોગના
ઔષધોમાં વપરાય છે. સદીઓથી તુલસીના સુકાવેલા પાંદડાને

કીરણોત્સર્ગ (રે ડીએશન) થી થયેલા વિષ વિકારો અને
મોતિયા (મોતિબિંદુ) ઉપર પણ તુલસી ફાયદાકારક
સાબિત થઈ છે.
તુલસીના અમુક ખાસ રાસાયણીક તત્વો આ
પ્રમાણે છે: ઓલિનોલીક એસિડ, અર્સોલીક એસિડ,
રોસમેરીનીક એસિડ, યુજીનોલ, કાર્વાક્રોલ, લીનાલુલ, અને બીટાકેરીઓફાયલીન.
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માતા-પિતાનું ઋણ કેમ કરી ઊતરશે?
એક નાનો બાળક હતો. બાળકને કેરીનું ઝાડ (આંબો) બહુ
ગમતો. જ્યારે નવરો પડે કે તુરંત આંબા પાસે પહોંચી
જાય. આંબા પર ચડે, કેરી ખાય અને રમીને થાકે એટલે
આંબાના વૃક્ષની ઘટાદાર છાયામાં સૂઈ જાય. બાળક અને
આ વૃક્ષ વચ્ચે એક અનોખો સંબંધ હતો.

ન કર. મારી બધી ડાળીઓ કાપીને લઈ જા. એમાંથી
તારું ઘર બનાવ.” યુવાને આંબાની ડાળીઓ કાપી અને
ચાલતો થયો.
આંબો હવે તો સાવ ઠૂઠં ો થઈ ગયો હતો. કોઈ એની સામે
પણ ન જુ વે. આંબાએ પણ હવે પેલો બાળક પોતાની
પાસે આવશે એવી આશા છોડી દીધી હતી. એક દિવસ
એક વૃદ્ધ ત્યાં આવ્યો. તેણે આંબાને કહ્યું, “તમે મને નહીં
ઓળખો પણ હં ુ એ જ બાળક છુ ં જ ે વારંવાર તમારી
પાસે આવતો અને તમે મદદ કરતા.” આંબાએ દુઃખ
સાથે કહ્યું, “પણ બેટા હવે મારી પાસે એવું કંઈ નથી જ ે
હં ુ તને આપી શકું.”

બાળક જ ેમ જ ેમ મોટો થવા લાગ્યો તેમ તેમ એણે આંબા
પાસે આવવાનું ઓછુ ં કરી દીધું. અમુક સમય પછી તો
સાવ આવતો જ બંધ થઈ ગયો. આંબો એકલો એકલો
બાળકને યાદ કરીને રડ્યા કરે . એક દિવસ અચાનક
એને પેલા બાળકને પોતાના તરફ આવતો જોયો. આંબો
તો ખુશ થઈ ગયો.
બાળક જ ેવો નજીક આવ્યો એટલે આંબાએ કહ્યું, “તું
ક્યાં ચાલ્યો ગયો હતો? હં ુ રોજ તને યાદ કરતો હતો.
ચાલ હવે આપણે બંને રમીએ.” બાળક હવે મોટો થઈ
ગયો હતો. એણે આંબાને કહ્યું, “હવે મારી રમવાની ઉંમર
નથી. મારે ભણવાનું છે પણ મારી પાસે ફી ભરવાના
પૈસા નથી.” આંબાએ કહ્યું “તું મારી કેરીઓ લઈ જા. એ
બજારમાં વેચીશ એટલે તને ઘણા પૈસા મળશે. એમાંથી
તું તારી ફી ભરી આપજ ે.” બાળકે આંબા પરની બધી જ
કેરીઓ ઉતારી લીધી અને ચાલતો થયો.

વૃદ્ ધે આંખમાં આંસુ સાથે કહ્યું, “આજ ે કંઈ લેવા નથી
આવ્યો. આજ ે તો મારે તમારી સાથે રમવું છે. તમારા
ખોળામાં માથું મૂકીને સૂઈ જવું છે.” આટલું કહીને એ
રડતાં રડતાં આંબાને ભેટી પડ્યો અને આંબાની સુકાયેલી
ડાળોમાં પણ નવા અંકુર ફૂટ્યા.
વૃક્ષ એ આપણાં માતા-પિતા જ ેવું છે, જ્યારે નાના હતા
ત્યારે એમની સાથે રમવું ખૂબ ગમતું. જ ેમ જ ેમ મોટા
થતા ગયા તેમ તેમ એમનાથી દૂર થતા ગયા. નજીક ત્યારે
જ આવ્યા જ્યારે કોઈ જરૂરિયાત ઊભી થઈ કે કોઈ
સમસ્યા આવી.

ફરીથી એ ત્યાં ડોકાયો જ નહીં. આંબો તો એની રોજ
રાહ જોતો, એક દિવસ અચાનક એ આવ્યો અને કહ્યું,
“હવે તો મારા લગ્ન થઈ ગયા છે. મને નોકરી મળી છે
એનાથી ઘર ચાલે છે પણ મારે મારું પોતાનું ઘર બનાવવું
છે એ માટે મારી પાસે પૈસા નથી.” આંબાએ કહ્યું, “ચિંતા

આજ ે પણ એ ઠૂઠં ા વૃક્ષની જ ેમ રાહ જુ વે છે. આપણે
જઈને એને ભેટીએ ને એને ઘડપણમાં ફરીથી કૂંપણો ફૂટ.ે
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સજ્જન વ્યકતિની ઓળખ
એક ચાર વર્ષનો ભાઈ અને એની છ વર્ષની બહે ન બંને ભાઇ
બહે ન બજાર માં ફરવા નીકળ્યા છે. નાનો ભાઈ છટા થી
આગળ ચાલે છે અને બહે ન પાછળ છે.

વેપારી કહે , "ના આમાંથી તો વધશે"
વધેલા છીપલા ફરી ખીસ્સામાં નાખી અને ઢીંગલી રમાડતાં એ
બાળકો તો જતાં રહ્યાં પણ એના ગયા પછી વેપારી ને એના
માણસે પૂછ્યું, "આવી કિંમતી ઢીંગલી તમે છીપલા ના બદલા મા
આપી દીધી?"

થોડી થોડી વારે ભાઈ પાછળ જોતો જાય છે કે બહે ન આવે છે કે
નહીં. રમકડા ની એક દુકાન આગળ બહે ન ઊભી રહી જાય છે
ભાઈ નજીક આવી ને પૂછ ે છે

વેપારી એ કહ્યું, "ભાઈ, આપણે મન આ છીપલા છે એને મન
તો એની સંપતિ છે અને અત્યારે એને ભલે ના સમજાય પણ
એ મોટા થશે ત્યારે તો એને સમજાશેે કે છીપ ના બદલે આપણે
ઢીંગલી લઈ આવેલા ત્યારે એ મને યાદ કરશે અને એ વિચારશે
કે દુનિયામાં સજ્જન માણસો પણ છે"

"કેમ તારે કાંઇ લેવુ છે?"
બહે ને ઢીંગલી સામે આંગળી ચીંધીને બતાવ્યું. ભાઈ એ બહે ન
ની આંગળી પકડી અને એક વડીલ ની અદા થી બહે ન ને એ
ઢીંગલી હાથ મા આપી, બહે ન ખુબ જ ખુશ થઇ.

કૈં ક ઈચ્છાઓ અધૂરી હોય છે,
જિદં ગી તોયે મધૂરી હોય છે,
દ્રાક્ષ ખાટી દર વખત હોતી નથી,
જીભ પણ ક્યારે ક તૂરી હોય છે.
લીમડાના પાન મેં પણ ચાખ્યા છે,
માણસના બોલ કરતા મીઠા લાગ્યા છે.
જિદં ગી રોજ મને શીખવે કે જીવતા શીખ,
એક સાંધતા તેર તૂટશે, પણ સીવતા શીખ.

કાઉન્ટર પર બેઠેલો વેપારી, આ ભાઈ બહે ન ને બહાર થી
જોતા હતા અને ભાઈ ના માસુમ વડપણ ને નીરખી ને મનમાં
મુસ્કુરાતા હતા.
કાઉન્ટર પાસે આવીને ચાર વર્ષનો એ બાળક બોલ્યો
"આ ઢીંગલી નુ શું છે?"
જીવતર ને ઘોળીને પી ગયેલા એ વેપારી એ કહ્યું
"તમારી પાસે શું છે?"
બાળકે ચડ્ડી ના ખીસ્સામાં થી સમુદ્ર ના છીપલા કાઢ્યા અને
કાઉન્ટર પર મુક્યા પેલા વેપારીએ એ જ માર્મિક હાસ્ય સાથે
બાળક ઉપર અમીભરી દ્રષ્ટિ કરી અને જેમ રુપિયા ગણે એમ
છીપલા ગણ્યા બાળકે કહ્યું "કેમ ઓછા છે?"

"મન ભરીને જીવો, મનમાં ભરીને નહી"

સુવિચારો
પરિવર્તન

સફળતા

જ ેવું પરિવર્તન આપણે સમાજમાં ઇચ્છીએ છીએ તેવું પહે લા આપણે
બનવું પડશે.

જ્યાં નીતિ અને બળ બંને કામમાં લેવાય છે ત્યાં બધી બાજુથી
સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે.

માણસ તેનું વલણ બદલીને પોતાનું ભવિષ્ય બદલી શકે છે.
પરિવર્તન વિના પ્રગતિ અશક્ય છે અને જ ે લોકો તેમના વિચારો
બદલી નથી શકતા તેઓ કઈ પણ બદલવા અસમર્થ છે.

જો તમે જીવનમાં સફળતા મેળવવા માંગતા હોવ તો ધીરજને
પોતાનો પરમ મિત્ર, અનુભવને પોતાનો બુદ્ધિમાન સલાહકાર,
સાવધાનીને પોતાનો મોટો ભાઈ બનાવો.

કીર્તિ / નામના

સાહસ

કીર્તિ એવી ચીજ છે જ ે માણસે કમાવી પડે છે અને ગૌરવ એવી
ચીજ છે જ ે વ્યક્તિએ ખોવી ન જોઈએ.

માનવીના બધાજ ગુણોમાં સાહસ પહે લો ગુણ છે, કારણકે તે બધા
જ ગુણોની જવાબદારી લે છે.

નામમાં શું છે? ગુલાબને ગમે તે નામે બોલાવો સુગંધ તો તેવી જ
આવવાની છે.

કમજોરીનો ઈલાજ તેની ચિંતા કરવામાં નથી પણ શક્તિનો વિચાર
કરવામાં છે.
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બોધ કથા
કરચલાનું એક નાનું બચ્ચું આખો દિવસ પાણીમાં તરતું.
જયારે તેનું મન થાય ત્યારે તે નદીની બહાર નીકળતું અને
કિનારાના ઘાસ પર વાંકું થઇ કૂદી-કૂદીને ચાલવાની કોશિષ
કરતું. સાત વર્ષના રામુને આ નાનું બચ્ચું પાણીમાં તરતું,
જમીન પર વાંકું ચાલતું તે જોવુ બહં ુ જ ગમતુ હતું અને એટલે
એણે કરચલાના બચ્ચા સાથે દોસ્તી કરી લીધી. એ કરચલા
માટે ક્યારે ક મસાલાવાળા ચણા લઈને જતો, તો ક્યારે ક
લોટની ગોળીઓ બનાવીને ખવડાવતો. એક દિવસ રામુને
ઉદાસ જોઈને બચ્ચું બોલ્યું, દોસ્ત! આજ ે તું ઉદાસ કેમ છે?
કરચલાના બચ્ચાની વાત સાંભળીને રામુની આંખોમાં આંસુ
છલકવા લાગ્યા. તે બોલ્યો, આજ મમ્મીએ મને બહુ માયૉ. મમ્મી
પોતે જ કેટલીય વાર જુ ઠું બોલે છે. અને તો પછી હં ુ જુ ઠું બોલું છુ .ં
તો પછી મમ્મી મને શા માટે મારે છે? હમણાં કાલે જ બાજુ વાળા
કાકીએ મમ્મી પાસે છાપું માગ્યું તો મમ્મીએ કહ્યું, આ વખત અમે
છાપું ખરીદયું જ નથી. જયારે જ ે છાપું બે દિવસથી ઘરમાં હતું.
કરચલાના બચ્ચાએ રામુને સમજાવીને ઘરે મોકલ્યો, અને પોતે જ
રામુની મૂંઝવણનો જવાબ વિચારતા નદી કિનારે થી ઘરે ધીરે ચાલવા
લાગ્યું. ત્યારે જ તેની માં કરચલી ત્યાં આવી અને તેને ગુસ્સામાં
બોલી, હમણાં સુધી તો તને જમીન પર સીધી રીતે ચાલતા પણ
નથી આવડયું. આખરે આવી રીતે વાંકો થઈને તું કેમ ચાલે છે?
માની વાત સાંભળી બચ્ચું બોલ્યું, માં, પહે લા તમે સીધી રીતે ચાલીને
બતાવો. તમને સીધા ચાલતા જોઈને તો હં ુ સીધો ચાલતા શીખીશ.
કરચલીએ સીધા ચાલવાની કોશિશ કરી, પણ સીધી ન ચાલી શકી.
એટલે કરચલાનું બચ્ચું બોલ્યું, માં તમે પણ રામુની મમ્મી જ ેવા જ છો.
રામુની મમ્મી પોતે જુ ઠું બોલે છે. અને રામુને જુ ઠું બોલવા પર મારે છે.
તમે વાંકી ચાલ ચાલો છો. મને સીધા ચાલવાનું કહો છો. આવું કેમ?
કરચલીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. તેણે મનમાંને મનમાં નક્કી કર્યું,
કે બીજાને કોઈ વાત શીખવાડતા પહે લા તે પોતે જ તેને શીખશે.
બીજાને આપેલી શિખામણની અસર ત્યારે જ પડે છે, કે જયારે
આપણે પોતે જ તે શિખામણમાંથી પસાર થઈ ચુક્યા હોઈએ.
આ બોધકથાનો સાર એ છે. કે આપણે કોઈને પણ શિખામણ
આપતા પહે લા આપણે તેનો અમલ કરશું તો બીજા કરશે.
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10 TEMPLES THAT ARE MORE THAN
1000 YEARS OLD
Hinduism is one of the world’s oldest religions, and has over
a Billion followers worldwide. Though most of the Hindus
live in India there are substantial numbers present in Nepal,
Bangladesh, Indonesia, Europe, East Africa and North America.
Temple construction in India started over 2000 years ago and
marked the transition of Hinduism from the Vedic religion. The
architecture of Hindu temples has evolved ever since resulting
in a great variety of styles. They are usually dedicated to one
primary Hindu deity and feature a murti (sacred image) of the
deity. Temples play a vital role in Hindu society and culture.
1. Ambarnath Temple
Located in Maharashtra, this temple
dedicated to Lord Shiva is also called
Ambreshwar Shiva Temple and was
built in 1060 A.D. It is said that Shilahara
king Chhittaraja constructed it, his son
Mummuni rebuilt it but the legend goes
that it was built by the Pandavas out of
one single stone.
2. Brihadeeswarar Temple
This Shiva temple located in Thanjavur,
Tamil Nadu, is also known as
RajaRajeswara Temple Rajarajeswaram.
One of the oldest temples in India, this
reflects the Chola architecture and was
built for Raja Raja Chola I. It is said to
have been completed in 1010 A.D.

3. Kailasa Temple
Kailasa Temple is one of the largest
rock-cut temples in India; located in
Ellora, Maharashtra. It is said to have
been carved out of one rock and shows
traces of Pallava architecture. Historical
evidence suggests this temple to have
been built in the 8th Century AD.

Background picture: Angkor is a vast temple complex in Cambodia featuring the magnificent remains
of several capitals of the Khmer Empire, from the 9th to the 15th century AD
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4. Shore Temple
This temple at Mahabalipuram,
Tamil Nadu, is called so because
it faces the Bay of Bengal. One
of the oldest structural temples
in South India, this temple was
constructed some time around 700
A.D. during the reign of the Pallava
king Narasimhavarman II
5. Somnath Temple
This 7th Century temple dedicated
to Lord Shiva is one of the twelve
Jyotirlinga Temples. Located in
Gujarat, this popular temple was
first built by the Seuna Dynasty
and has been destroyed and
rebuilt several times throughout
the centuries.
6. Dwarakadhish Temple
This temple located in Gujarat
is one of the Char Dhams and
also one of Lord Vishnu’s 108
Divya Desams. It is said to be
more than 2500 years old; with
archaeological evidence putting its
age around 2000 years old.

7. Meenakshi Amman Temple
Popularly known as Madurai
Meenakshi Temple, this temple
dedicated to goddess Parvati is
said to have been first built in the
6th Century B.C. Many additions
have been done to this temple with
the present structure being built in
the 16th Century A.D.
8. Sri Ranganatha Swamy Temple
Sriranganatha Swamy Temple,
Tiruchirapalli is one of the 108 Divya
Desams dedicated to Lord Vishnu.
Built some time between 6th and
9th centuries, it is regarded as the
largest functioning Hindu temple in
the world; with an area of 156 acres.
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9. Kedarnath
Temple
While the exact
date of this Shiva
temple is unknown,
it is believed to have
been constructed
some time in the 8th
Century A.D. To reach
the temple, one has
to walk a distance
of 14 kilometers as
the location is not
accessible by road.
This is also one of
the twelve Jyotirlinga
temples.

10. Mundeshwari
Temple
This is one of the
oldest temples
in Bihar and is
dedicated to Lord
Shiva and his
consort Parvati.
Archaeological
Survey of India dates
it to 108 A.D. It is
also considered to be
the oldest functional
temple in the world.

q, A±±ÉÉ»É,
+{Éà +ä¹É«ÉÇ
qÉÊ«É{ÉÒ - સ્વાગતમ
આનંદ, ઉલ્લાસ,+É{ÉÅ
પ્રસન્નતા
અને¡É»É{{ÉlÉÉ
ઐશ્વર્ય દાયિની
દીપાવલિ
qÒ~ÉÉ´ÉÊ±É - »´ÉÉNÉlÉ©ÉÃ

qÒ~ÉÉ´É±ÉÒ - qÒ´ÉÉ³Ò +à÷±Éà Êq~ÉÉàl»É´ÉÒ - ¡ÉHÉ¶É~ÉÅÖW{ÉÉà Al»É´É. A©ÉÅNÉ, Al»ÉÉ¾ +{Éà ¡Éà©É ¡ÉNÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÉà
~É´ÉÇ. qÒ~ÉÉ´É±ÉÒ +à ©ÉÉmÉ +àH Êq´É»É{ÉÉà Al»É´É «ÉÉ lÉ¾à´ÉÉù {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ Al»É´ÉÉà{ÉÖÅ »{Éà¾»ÉÅ©Éà±É{É Uà. yÉ{ÉlÉàù»É,
HÉ³Ò SÉÉäq¶É, Êq´ÉÉ³Ò, ¥Éà»ÉlÉÖÅ ´ÉºÉÇ +{Éà §ÉÉ> ¥ÉÒW. +É ~ÉÉÅSÉà ~É´ÉÉâ §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ NÉÊù©ÉÉ +{Éà
ù¾»«É{Éà »ÉÅÊ©ÉÊ±ÉlÉ HùÒ{Éà ~ÉùÉ~ÉÚ´ÉÇoÉÒ ¡ÉHÉ¶É{ÉÉ Al»É´É lÉùÒHà §ÉÉùlÉ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ ùÅNÉàSÉÅNÉà AW´ÉÉ«É Uà.
»É©ÉOÉ +É»ÉÉà ©ÉÉ»É{Éà FÊºÉ©ÉÖÊ{É+Éà+à lÉ¾à´ÉÉùÉà{ÉÉ LÉX{ÉÉoÉÒ §Éù~ÉÚù ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ Uà. +É»ÉÉà
¶ÉÖH±É ~ÉKÉ{ÉÉ ¡ÉoÉ©É {É´É Êq´É»É +à÷±Éà {É´ÉùÉmÉÒ. qä´ÉÒ ¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ +{Éà +ÉùÉyÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ
~É´ÉÉâ. »Éù»´ÉlÉÒ, qÖNÉÉÇ, +Å¥ÉÉ, ©É¾ÉHÉ±ÉÒ, ¥É¾ÖSÉùÉY, ¶Éä±ÉX, HÉl«ÉÉÊ«É{ÉÒ ´ÉNÉàùà Ê¶É´É¶ÉÎGlÉ+Éà+Éà{Éà ¡É»É{{É
HùÒ, »ÉÉyÉ{ÉÉ +{Éà +ÉùÉyÉ{ÉÉ wÉùÉ ©ÉÉ{É´ÉY´É{É©ÉÉÅ +Éy«ÉÉÎl©ÉH «ÉÉ Êq´«É ¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
~É´ÉÇ, HÉ³J©Éà {É´ÉùÉmÉÒ Wà´ÉÖÅ A{{ÉlÉ +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉà »ÉÅSÉ«É HùÒ Y´É{É{Éà ¡É§ÉÖ©É«É, +ä¹É«ÉÇ´ÉÉ{É
¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ~É´ÉÇ ©ÉÉmÉ NÉù¥ÉÉ - ùÉ»É +{Éà ©É{ÉÉàùÅW{É ~ÉÚùlÉÖÅ ¥É{ÉÒ{Éà ù¾Ò NÉ«ÉÖÅ. {É´ÉùÉmÉÒ ~É´ÉÇ{ÉÒ Êq´«ÉlÉÉ +{Éà
y«Éà«É Ê´É»ÉùÉ> NÉ«ÉÉÅ.
{É´É{É´É Êq´É»ÉÉà{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ +{Éà +ÉùÉyÉ{ÉÉ{Éà ~ÉÊùiÉÉ©Éà ©ÉÉ{É´É +Él©ÉÉ+Éà ~ÉÉ»Éà +ÉÅlÉÊùH »ÉÉ©Éo«ÉÇ
«ÉÉ Êq´«É¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ oÉ´ÉÉoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ ¶ÉmÉÖ+Éà +¾ÅHÉù, HÉ©É-JÉàyÉ, ±ÉÉà§É-©ÉÉà¾, ùÉNÉwàºÉ, +É³»É ´ÉNÉàùà{ÉÉà »ÉÅ¾Éù HùÒ ¶ÉHà Uà. +É ù¾»«É{ÉÉ ¡ÉlÉÒH °~Éà Ê´ÉW«ÉÉq¶É©ÉÒ{ÉÉà lÉ¾à´ÉÉù AW´ÉÉ«É Uà.
càù càù ùÉ´ÉiÉ q¾{É{ÉÉ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà AW´ÉÉ«É Uà. q¶ÉÉ{É{É{ÉÉ q»É ©É»lÉH +oÉÉÇlÉÃ qùàH {Éù +{Éà {ÉÉùÒ©ÉÉÅ
ù¾à±ÉÉ +É»ÉÖùÒ +Å¶ÉÉà{Éà »É³NÉÉ´ÉÒ LÉÉLÉ HùÒ qà´ÉÉ.
+É»ÉÉà ©ÉÉ»É{ÉÒ +ÅyÉÉùÒ ùÉÊmÉ+Éà +à ©ÉÉ{É´É{ÉÉ +ÉÅlÉÊùH +[ÉÉ{É °~ÉÒ +ÅyÉHÉù{ÉÉà »ÉÅHàlÉ Hùà Uà.
Wà Ê¶É´É¶ÉÎGlÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ wÉùÉ +oÉÉÇlÉÃ +Éy«ÉÉÎl©ÉH Y´É{É{ÉÉ ùÉ¾à W qÖù HùÒ ¶ÉHÉ«É. Êq~ÉÉ´É±ÉÒ{ÉÒ
+É»É~ÉÉ»É{ÉÉ ~ÉÉÅSÉà ~É´ÉÉâ{Éà ¡ÉHÉ¶É{ÉÉ ~É´ÉÉâ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. V«ÉÉùà +É»ÉÖùÒ lÉn´ÉÉà{ÉÖÅ q¾{É
+oÉÉÇlÉÃ +ÉÅlÉÊùH +[ÉÉ{É °~ÉÒ +ÅyÉHÉù{Éà qÚù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà, ~ÉUÒ W ©ÉÉ{É´É +Él©ÉÉ+Éà{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ
[ÉÉ{É°~ÉÒ ¡ÉHÉ¶É{ÉÉà ~ÉÖÅW ¡ÉNÉ÷à Uà, Wà{ÉÉ ´Éeà Y´É{É©ÉÉÅ +É{ÉÅq, A±±ÉÉ»É, »{Éà¾, ¡É»É{{ÉlÉÉ +{Éà +ä¹É«ÉÇ{ÉÒ
¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É Uà. +É ~ÉÉÅSÉà ~É´ÉÉâ{ÉÖÅ +Éy«ÉÉÎl©ÉH ù¾»«É »É©ÉY+à.
qÒ~ÉÉàl»´ÉÒ, +à÷±Éà +É{ÉÅq{ÉÉà A±±ÉÉ»É{ÉÉà, Al»ÉÉ¾{ÉÉ +{Éà +ä¹É«ÉÇ ¡ÉÉÎ~lÉ{ÉÉà lÉoÉÉ ¡ÉHÉ¶É{ÉÉà ~É´ÉÇ Uà. §ÉÉùlÉ
´ÉºÉÇ Ê»É´ÉÉ«É +{«É HÉà> ùÉº÷Ä©ÉÉÅ +É ¡ÉHÉù{ÉÉ [ÉÉ{É{ÉÒ NÉÖÂlÉÉ{Éà AXNÉù Hù{ÉÉùÉ ~É´ÉÉâ Xà´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ
+É´ÉlÉÉ. qÒ~ÉÉ´ÉÊ±É +à÷±Éà W{ÉW{É{ÉÒ +Él©ÉV«ÉÉàÊlÉ WNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Al»É´É ©É{ÉÖº«ÉÉl©ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±É +[ÉÉ{É°~ÉÒ
+ÅyÉHÉù{Éà §ÉNÉÉeÒ SÉälÉ{«É Y´É{É V«ÉÉàÊlÉ{Éà XNÉÞlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà ~É´ÉÇ +à÷±Éà qÒ~ÉÉ´É±ÉÒ.
H±~É~ÉÚ´Éâ (~ÉÉÅSÉ ¾Xù ´ÉºÉÇ ~É¾à±ÉÉÅ) ~Éù©ÉÊ~ÉlÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Ê¶É´Éà »´É«ÉÅ úÉÁÉ wÉùÉ {ÉÚlÉ{É »ÉlÉÃ«ÉÖNÉÒ qä´ÉÒ
»ÉÞÊº÷{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ lÉoÉÉ +É»ÉÖùÒ lÉl´ÉÉà{ÉÉà Ê´É{ÉÉ¶É H«ÉÉâ ¾lÉÉà, lÉà PÉ÷{ÉÉ{ÉÒ »©ÉÞÊlÉ©ÉÉÅ qÒ~ÉÉ´É±ÉÒ{ÉÖÅ ~É´ÉÇ
+vÉÊ~É ~É«ÉÈlÉ AW´ÉÉ> ùÂÖÅ Uà. »ÉÞÊº÷SÉJ{ÉÉ SÉÉùà «ÉÖNÉÉà ~ÉÖùÉ oÉlÉÉÅ, HÊ³«ÉÖNÉ{ÉÉ +ÅÊlÉ©É SÉùiÉ©ÉÉÅ ~ÉÖ{É& Ê¶É´ÉÊ~ÉlÉÉ
¡ÉXÊ~ÉlÉÉ úÉÁÉlÉ{É©ÉÉÅ +´ÉÊùlÉ oÉ>{Éà W{É-W{É{ÉÒ +Él©ÉV«ÉÉàÊlÉ WNÉÉ´ÉÒ [ÉÉ{É-+©ÉÞlÉ{ÉÖÅ ~ÉÉ{É HùÉ´ÉÒ
ù¾«ÉÉ Uà. +Él©ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±É +É»ÉÖùÒ »ÉÅ»HÉùÉà - +oÉÉÇlÉÃ qà¾-+Ê§É©ÉÉ{É, HÉ©É, JÉàyÉ, ±ÉÉà§É, ©ÉÉà¾, >º«ÉÉÇ,
Ê{ÉÅqÉ, ùÉNÉ, -wàºÉ ´ÉNÉàùà +É»ÉÖùÒ ©ÉÉ{É´É lÉl´ÉÉà +oÉÉÇlÉÃ +[ÉÉ{É +ÅyÉHÉù{Éà Ê´ÉqÉ«É +É~ÉÒ, ©ÉÉ{É´É Y´É{É{Éà
Êq´«ÉNÉÖiÉÉàoÉÒ ¶ÉiÉNÉÉù´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ - ùÉW«ÉÉàNÉ ¡É¶É»lÉ HùÒ ùÂÉ Uà, l«ÉÉùà Êq~ÉÉ´É±ÉÒ{ÉÉ »Él«É ù¾»«É{Éà
¥ÉÉWÖ+à ©ÉÚHÒ +É~ÉiÉà »oÉÚ³ ùÒlÉà +É Al»É´É{Éà CW´ÉÒ+à UÒ+à.
qÒ~ÉÉ´É±ÉÒ +É´ÉlÉÉ ~ÉÚ´Éâ +É~ÉiÉà »É©ÉOÉ PÉù{ÉÒ »É£É> HùÒ+à UÒ+à »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà. LÉùàLÉù lÉÉà +É~ÉiÉÉ
»´É§ÉÉ´É, »ÉÅ»HÉù©ÉÉÅ ù¾à±É ¥ÉÖùÉ>+Éà °~ÉÒ HSÉùÉ~ÉaÒ{Éà qÚù Hù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà.
~Éù©ÉÉl©ÉÉ Ê¶É´Éà +É~Éà±É +Éy«ÉÉÎl©ÉH [ÉÉ{É +{ÉÖ»ÉÉù ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÊ³«ÉÖNÉ »ÉÞÎº÷{ÉÉ +ÅlÉ ~ÉUÒ {ÉWqÒH
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§ÉÊ´Éº«É©ÉÉÅ {ÉÚlÉ{É qä´ÉÒ »ÉlÉÃ«ÉÖNÉÒ §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉ¶Éà +{Éà qà´ÉÒ - qà´ÉlÉÉ+Éà{ÉÉàà »´ÉÊiÉÇ©É «ÉÖNÉ ¶É° oÉ¶Éà.
~Éù©ÉÉl©ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »ÉÅNÉ©É«ÉÖNÉà ©É{ÉÖº«É +Él©ÉÉ+Éà{ÉÉ [ÉÉ{ÉqÒ~ÉH{Éà AXNÉù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Êq´«ÉHlÉÇ´«É HùÒ ù¾«ÉÉ
Uà, l«ÉÉùà +É~ÉiÉà +Éy«ÉÉÎl©ÉH ~ÉÅoÉà {É´ÉY´É{É{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ HùÒ+à - +àW qÒ~ÉÉ´É±ÉÒ +{Éà {ÉÚlÉ{É´ÉºÉÇ{ÉÉà »ÉÅqà¶É
Uà. {ÉÚlÉ{É´ÉºÉÇ +à {ÉÚlÉ{É«ÉÖNÉ{ÉÉ »ÉWÇ{É{ÉÒ «ÉÉqNÉÉù Uà. {ÉÚlÉ{É«ÉÖNÉ©ÉÉÅ +à W +Él©ÉÉ+Éà §ÉÉN«É¶ÉÉ³Ò ¥É{ÉÒ
X«É Uà Wà+Éà+à +Éy«ÉÉÎl©ÉH [ÉÉ{É wÉùÉ lÉà©ÉW ùÉW«ÉÉàNÉ{ÉÉ +§«ÉÉ»É wÉùÉ Y´É{É{Éà ¶ÉÖu «ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ
¥É{ÉÉ´«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉoÉÉ lÉà ©ÉÉ÷à Êq´«É ¶ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ HùÒ ¾Éà«É, l«ÉÉù¥ÉÉq ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ +oÉÉÇlÉÃ »É´ÉÇ»É©ÉÞÊu «ÉÉ
+ä¹É«ÉÇ{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ oÉÉ«É Uà Wà{ÉÒ «ÉÉqNÉÉù °~Éà yÉ{ÉlÉàù»Éà ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ{ÉÖÅ ~ÉÚW{É lÉoÉÉ Y´É{É{ÉÉà Ê¾»ÉÉ¥É ÊHlÉÉ¥É
»ÉÅHà±É´ÉÉ{ÉÉ ù¾»«ÉÉà{Éà ¡ÉNÉ÷ HùlÉÖÅ SÉÉà~ÉeÉ ~ÉÚÅW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÉ³ÒSÉÉääq¶É +à +»ÉÖùÉà{ÉÉ Ê´É{ÉÉ¶É{ÉÉ
HlÉÇ´«É{ÉÒ «ÉÉqNÉÉù Uà, Wà Êq´É»Éà »ÉÉä £÷ÉHeÉÅ £ÉàeÒ ùÉY oÉÉ«É Uà. LÉùàLÉù +Åqù ù¾à±ÉÉ »´É«ÉÅ{ÉÉ qÉàºÉÉà +´ÉNÉÖiÉÉà, ¥ÉÖùÉ>Ç+Éà +{Éà Ê´ÉHÉùÉà{ÉÉà {ÉÉ¶É Hù´ÉÉ{ÉÉà »ÉÅHàlÉ UÖ~ÉÉ«Éà±ÉÉà Uà. Êq~ÉÉ´É±ÉÒ{Éà Êq´É»Éà PÉùà PÉùà
qÒ´ÉÉ ¡ÉH÷É´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉÉ +à ù¾»«É{ÉÉà »ÉÅHàlÉ Uà Hà W{ÉW{É +Él©ÉÉ+Éà{ÉÉ qÒ~É ¡ÉH÷«ÉÉ Wà{Éà ~ÉÊùiÉÉ©Éà »ÉlÉÃ«ÉÖNÉÒ
qä´ÉÒ {É´É«ÉÖNÉ{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É oÉ«ÉÉà +{Éà »ÉÉä ~Éù»~Éù »{Éà¾oÉÒ ¶ÉÖ§É qÒ~ÉÉ´É±ÉÒ +{Éà »ÉÉ±É©ÉÖ¥ÉÉùH H¾Ò »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{Éà
lÉÉX lÉoÉÉ ©ÉyÉÖù ¥É{ÉÉ´Éà Uà. {É´ÉÉÅ ´É»mÉÉà ~É¾àùÒ LÉÖ¶ÉÒLÉÖ¶ÉÒ ©ÉÒcÉÅ ~ÉH´ÉÉ{É +ÉùÉàNÉà Uà. Wà {É´ÉY´É{É°~ÉÒ
´É»mÉÉà +{Éà ©ÉyÉÖù »ÉÅ»HÉù »´É§ÉÉ´ÉoÉÒ +É{ÉÅq©É«É - ©ÉyÉÖù »´ÉÊiÉÇ©É«ÉÖNÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ oÉ> ¾lÉÒ. lÉà{ÉÒ «ÉÉqNÉÉù
»ÉSÉ´ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà.
~Éù©ÉÉl©ÉÉ NÉÖ~lÉ °~Éà +´ÉlÉÊùlÉ oÉ> lÉà©É{ÉÉ Êq´«É HlÉÇ´«É wÉùÉ ~ÉÖ{É& »ÉlÉÃ«ÉÖNÉÒ §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉ>
ùÂÅÖ Uà. §ÉÉN«É +É~ÉiÉ{Éà ~ÉÖ{É: WNÉÉeÒ ùÂÖ Uà.
Xà, Xà »É©É«É HÖÅ§ÉHiÉÇ{ÉÒ DPÉ©ÉÉÅ ´ÉÒlÉÒ {É X«É.
Y´É{É{ÉÒ PÉ÷©ÉÉ³©ÉÉÅ Al»É´ÉÉà {ÉÊ´É{É »ÉÅqà¶É ±É>{Éà +É´Éà Uà. §ÉÉùÊlÉ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É Al»É´ÉÉà W{É»É©ÉÉW{Éà
W«ÉÉÅ Ê´ÉÊ¶Éº÷ »ÉÅqà¶É +É~Éà Uà l«ÉÉÅ ©É{ÉÖº«É ©ÉÉmÉ{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇlÉÉ lÉù£ ±É> W´ÉÉ{ÉÒ +qÃ§ÉÖlÉ +{Éà »Éù³ ¶ÉÒLÉ +É~Éà
Uà.
Êq~ÉÉ´É±ÉÒ+à ¡ÉNÉ÷É´ÉÉlÉÉ Êq~É +à ùÉmÉÒ{ÉÉà +ÅyÉHÉù qÚù Hùà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà +É~ÉiÉÉ +ÅlÉù+Él©ÉÉ{ÉÉÅ
Ê{É»lÉàW oÉ> NÉ«Éà±É lÉàW{Éà £ùÒoÉÒ ¡ÉW´ÉÉ³à lÉà´ÉÒ ¶ÉÖ§É§ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ »É´ÉÇ ¡ÉÊlÉ »Éà´ÉÒ+à.
+ÅlÉùÉl©ÉÉ{ÉÉà Êq~É »ÉqÉ{Éà ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉ{Éà »Él«É +{Éà +»Él«É{ÉÒ, »ÉÉùÉ +{Éà {Éù»ÉÉ{ÉÒ ]ÉÅLÉÒ HùÉ´ÉlÉÉà
ù¾à +{Éà lÉà oÉHÒ +É~ÉiÉà ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÒ +{Éà +É~ÉiÉÒ +ÉWÖ¥ÉÉWÖ{ÉÒ +{ÉàH +Él©ÉÉ+Éà{Éà lÉà©É{ÉÉ Y´É{É{ÉÒ
HÉà>H{Éà HÉà>H {ÉÉ{ÉÒ ©Éqq oÉHÒ »ÉlH©ÉÇ°~ÉÒ ~ÉÖº~É{ÉÒ »ÉÖ´ÉÉ»É £à±ÉÉ´ÉlÉÉ ù¾Ò+à.
+ÉÅlÉÊùH Y´É{É lÉoÉÉ »É©ÉÉW Y´É{É©ÉÉÅ »´ÉSUlÉÉ{ÉÉà +ÉOÉ¾ ùÉLÉÒ »É´ÉÇ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¶ÉÖÊyyÉ, Wà ¡É§ÉÖ{Éà Ê¡É«É
Uà lÉà{Éà +É~ÉiÉÉ Y´É{É{ÉÖÅ +ÅNÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ+à.
¶ÉùÒù{Éà +Él©ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÅÊqù ©ÉÉ{ÉÒ »ÉqÉ ¶ÉÖyyÉ +}ÉoÉÒ lÉà{ÉÖÅ ~ÉÉàºÉiÉ HùÒ+à. ¨Éº÷ÉSÉÉù +{Éà ~ÉÉ~ÉÉSÉÉùoÉÒ
¥ÉSÉlÉÉ ù¾Ò+à +{Éà +{«É{Éà ~ÉiÉ ¥ÉSÉÉ´ÉÒ+à. {É´É«ÉÖNÉ ©ÉÖ¥ÉÉùH !!
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દડવાની દાતાર રન્નાદે
ગુજરાતના ગઢ તરીકે જાણીતા લેસ્ટરમાં ૩૪ સેન્ટ
બર્નાબસ રોડ પર આવેલ શ્રી હિંદુ મંદિરમાં તારીખ ૨૪
મી જુલાઈ ૨૦૧૬ ને રવિવાર ના સૂર્યોદય તથાંજ એક
અનેરો ઉત્સવ માણવાની તૈયારી થઇ રહી હતી. સવાર
ખુશનુમા હતી. સવારે ભગવાન સૂર્યનારાયણે દર્શન દીધાં.
મંદિરમાં ઝાલર રણકી ઉઠી. પક્ષીઓ મુક્તપણે ઉડાઉડ
કરતા કલશોર કરી રહ્યાં હતાં. આજ ે મંદિરમાં પૂજા બાદ
તરતજ રાંદલ માતાજી ના તેડા હતાં. શ્રધ્ધાળુ ભક્તો એ
પ્રેમપૂર્વક સાથે મળી ૧૦૮ લોટા તેડાવ્યાં હતાં.

વ્યક્તિઓને રાંદલ માતાજીની પ્રસાદી આપી, નિષ્ઠાપૂર્વક
જમાડવામાં આવ્યાં.

પુરોહિત મહારાજ ે મંદિરમાં એક સ્વચ્છ ઉચ્ચિત સ્થાન
નક્કી કરીને ત્યાં બાજોટની માફક પગથી બનાવેલી હતી,
તે પર ફૂલો પાથરીને તેના પર ૧૦૮ કળશનું સ્થાપન
કરી, તેમાં નાગરવેલના પાન મુકીને તેની ઉપર દરે ક
કળશમાં શ્રીફળ અને પ્રદિપ્ત માતાજીની છબી મૂકી
હતી. માતાજીના શણગાર અને વેશભૂષા થઈ. ચુંદડીઓ
ઓઢાડવામાં આવી અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી માતાજીને
આહવાન આપી મંદિર ના પવિત્ર સ્થાન પર પધારવાનું
આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું.

સાંજના પાંચક વાગ્યાના સમયે રાંદલમાનો ઘોડો ખૂંદવાનો
સમય થતાં, બહે નોએ ‘ઘોર અંધારી રાતલડીમાં
નીકળ્યા ચાર અસ્વાર’ ના ગીત સાથે વાતાવરણમાં
શક્તિ પ્રદાન કરી. ભુઈમાં એ ઘોડો ખુંદયો અને ત્યાં
હાજર રે હનાર દરે કની ચિત-ભાવનામાં માતાજીનો અંશ
ક્ષણાર્થ માટે પ્રદિપ્ત થયો. આરતી થઈ અને રાત્રે ગરબા
અને જાગરણ બાદ બીજ ે દિવસે સવારે સાડા દસ વાગ્યે
પુરોહિત મહારાજ ે ઉત્થાપન કરીને માતાજીને વિદાય
આપી.

સૂર્યના કિરણો અને માતાજીના ચમકતાં પ્રતિકો સૌને
સ્ફૂર્તિ અને શક્તિ પ્રદાન કરતાં હતાં. પુરોહિતે દરે ક
ભાગ લેનાર અને રાંદલ માતાજીને તેડાવનાર શ્રધ્ધાળુ
ભક્તોને તિલક કરીને પૂજા કરાવી આશીર્વાદ આપ્યાં
અને માતાજી દરે ક ની ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરશે તેવી
શ્રધ્ધા વ્યક્ત કરી.

રાંદલ માતા – રન્નાદે
સૂર્યની એક તેજસ્વી
શક્તિ જ્યોતિ છે. તે
ગુજરાતમાં આવેલ
દડવા ગામમાં છે
અને તેથી તેને
‘દડવાની દાતાર’ થી
પોકારવામાં આવે છે.

ત્યાર બાદ યજમાન
બનેલા બહે નો એ
ત્યાં હાજર રહે લ
ગ ો ર ણી ઓ ન ા
પગના
અંગુઠા
દૂધપાણીથી ધોયાં
અને તેમને તિલક
કરી મંદિર તરફથી
ભેંટો આપવામાં
આવી. ત્યાર બાદ ગોરણીઓને માતાજી નો પ્રસાદ
આપી જમાડવામાં આવી. ત્યાર પછી દરે ક આમંત્રિત

દરે ક નારી માં સંતાન સુખની ભાવના હોય છે અને
તેથી આ દૈવીશક્તિ રન્નાદે ને ‘ખોળાનો ખુંદનાર દે’,
‘પગલીનો પાડનાર દે’ જ ેવા ગીતો થી પ્રાથના કરવામાં
આવે છે.
રાંદલ માતાનું શ્રધ્ધાથી ભક્તો સ્મરણ કરે તો માતાજી
અવશ્ય તેમના મનની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરે છે.
મધુબેન સવજી કારા વાઘેલા, લંડન.
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આપણું મૂળરૂપ

શ્રી કૃ ષ્ણની જીવદયા

એક શિક્ષક પોતાના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ
કરી રહ્યા હતા. શિક્ષકે પોતાના વિદ્યાર્થીઓની સમક્ષ
એક પ્રશ્ન કરતાં પૂછ્યુ, “આ બ્રહ્માંડમાં તમને જ ે કાંઇ
દેખાય છે, એ બધ જ સર્જન ભગવાનનું છે એ સાચું કે
ખોટુ?ં ” એક વિદ્યાર્થીએ ઉભા થઇને જવાબ આપ્યો, “સર,
આપે જ ે કહ્યું તે બિલકુલ સાંચુ છે, સમગ્ર બહ્માંડમાં જ ે
કંઇ પણ અસ્તિત્વમાં છે તેનું સર્જન ભગવાને જ કર્યુ છે.”

શ્રી કૃ ષ્ણ એવા અનેક વિશિષ્ઠ લક્ષણો ધરાવતા હતાં.
જ ેનાથી તેઓ સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં જુ દા તરી આવતા
અને એટલે જ તેઓ ભગવાનના અવતાર ગણાય છે.
તેઓ મહાભારત યુગના યુગપુરુષ ગણાતા.એમના
સંપર્કમાં આવતા દરે ક મનુષ્ય કે કોઈ પણ જીવની તેઓ
કાળજી લેતા.
કુરુક્ષેત્રના પ્ર્યખ્યાત યુદ્ધમાં એમણે એક યોદ્ધા તરીકે ભાગ
નહોતો લીધો. તેઓ અર્જુનનું માર્ગદર્શક અને સારથી
બન્યા હતાં. દરરોજ ભીષણ યુદ્ધની સમાપ્તિ બાદ તેઓ
ઘોડાઓની સાર સંભાળ લેતા. તેઓ સ્વયં એમના ઘા
સાફ કરતા, એમણે સ્નાન કરવતા અને ખવડાવતા. તેઓ
બીજા કોઈને પણ આ કાર્ય કરવા હુકમ કરી શક્યા હોત
પરંતુ તેઓ સ્વયં પ્રાણીઓની કાળજી લેતા.

શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને સામો પ્રશ્ન પુછ્યો, “બેટા, તો પછી આ
જગતમાં જ ે દુર્જનો અને શેતાનો છે એ પણ ભગવાનની જ આ
જગતને અપાયેલી ભેટ ગણવાની ને?”
વિદ્યાર્થીએ કહ્યું, “સર, હં ુ આ બાબતમાં જવાબ આપતા પહે લા
આપને બે પ્રશ્નો પુછી શકું?”
શિક્ષકે કહ્યું “ચોક્ક્સ, તારે જ ે પુછવું હોય તે પુછ.”

એક દિવસ એક ટીટોડીએ કુરુક્ષેત્રના રણમેદાન નજીક
એનો માળો બનાવ્યો. માનવીઓ વચ્ચે ચાલતા આ ભીષણ
યુદ્ધથી આ બિચારું નિર્દોષ પક્ષી તો સાવ અજાણ હતું.
સૂર્યોદય બાદ તે દિવસના યુદ્ધનો આરંભ થતાંજ શ્રી કૃ ષ્ણ
એ આ જોયું. એમણે ટીટોડીના માળાનું રક્ષણ કરવા એક
મોટો ઘંટ એના ઉપર મૂકી દીધો.

વિદ્યાર્થીએ કહ્યું “સર, આ જગતમાં ઠડં ીનું કોઇ અસ્તિત્વ છે
ખરું?”
તો શિક્ષકનો જવાબ મળ્યો “જરૂર છે. કેમ તને ક્યારે ય ઠડં ીની
અનુભૂતિ નથી થતી?”
વિદ્યાર્થીએ શિક્ષકને સમજાવતા કહ્યું કે “સર આપ મને માફ
કરજો પણ આપ આ બાબતમાં ખોટા છો, ઠડં ીનું કોઇ અસ્તિત્વ
છે જ નહિ, માત્ર ગરમીની હાજરી નથી એટલે ઠડં ી જ ેવું લાગે
છે.”

નિર્દોષ પક્ષી એના બચ્ચાની ચિંતા કરતું કલ્પાંત કરતું
હતું. પરંતુ તેઓ તો શ્રી કૃ ષ્ણએ મુકેલા ઘંટ નીચે સલામત
હતાં. યુદ્ધ સમાપ્ત થતાં શ્રી કૃ ષ્ણએ ઘંટ ઉપાડી લીધો અને
ટીટોડીને એનો માળો સલામત મળી ગયો.

શિક્ષકે વિચારતા કહ્યું કે ”હા બેટા તું સાચો છે."

આવા ભીષણ યુદ્ધ મધ્યે પણ ભગવાન જો આવા નાના
જીવ ની આટલી બધી કાળજી લેતા હોય તો આપણે તો
નિશ્ચિંત રે હવું જ જોઈએ કે એ ભગવાન આપણી પણ
કાળજી લેતાજ હોય.

વિદ્યાર્થી એ બીજો સવાલ પૂછ્યો કે “શું અંધારાનું અસ્તિત્વ છે?”
શિક્ષક નો જવાબ હતો કે “હા છેજ રોજ રાત્રે અંધારું હોય જ છે.”
વિદ્યાર્થીએ ફરી હસ્તે સમજાવ્યું કે “સર, આપનો જવાબ
ફરીવાર ખોટો છે. અંધારા જ ેવુ કંઇ છે જ નહિ, માત્ર પ્રકાશની
હાજરી નથી માટે આપણને અંધારુ લાગે છે. સર આપણે પણ
હંમેશા ગરમી અને પ્રકાશ વિષે જ ભણીએ છીએ ઠડં ી અને
અંધારા વિષે ક્યારે ય કોઇ ભણાવતું નથી. બસ એવી જ રીતે
આ દુનિયામાં દુર્જન અને શેતાનનું અસ્તિત્વ છે જ નહિ માત્ર
પ્રેમ, કરુણા અને માનવતાથી હર્યાભર્યા સજ્જનોની ગેરહાજરી
છે.”
આ જગતમાં જ ે કાંઇ પાપાચાર કે અનાચાર જોવા મળી રહ્યો
છે તે માત્ર સજ્જનતાના અભાવને કારણે છે બાકી આપણું
બધાનું મુળરૂપ તો શાંતિમય, નિર્મલ અને આનંદમય બ્રહ્મ જ છે
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કાશ્મીર ભારતનું કેહવાય
કાશ્મીર ભારતનું કેહવાય, એ તો કોઈનું ના કેહવાય,
ઝંડો ફરકી રહ્યો છે હિંદુસ્તાન નો, જાગો જાગો જુ વાનો હિંદુસ્તાન ના...
સરીફાઈ ચાલે ના સરીફ, તને ચેતાવું છુ ં આજ,
આતો છાતી બતાવું છપ્પન ઇંચની, જાગો જાગો જુ વાનો હિંદુસ્તાન ના...
પાકિસ્તાને તાણી તોપ, અમને છે બસ તારી હોપ,
આ તો બોલે છે હાવજ ગુજરાતનો, જાગો જાગો જુ વાનો હિંદુસ્તાન ના...
બધા દેશ માં ડકં ો, વાગે વાગે છે ડકં ો,
વાગે વાગે છે ડકં ો બસ એકજ નામ નો, મોદી મોદી રે એવાજ એક નામ નો...
કારગીલ હોય કે ઉરી, પાકિસ્તાન હોય કે ચીન,
અમે ડરતા નથી રે હવે કોઈ થી, જાગો જાગો જુ વાનો હિંદુસ્તાન ના...
વિનોદ ભાઈ

Seva
There are five types of seva.
1.

The first type of seva is when you do not even know
that you are doing seva. You do not recognize it as
seva because it is your very nature - you cannot but
do it!

2.

The second type of seva is what you do because it is
needed in that situation.

3.

You do the third type of seva because it gives you joy.

4.

The fourth type is done out of your desire for merit you do seva expecting some benefit in the future.

5.

And the five type is when you do seva just to show
off, to improve your image and to gain social or
political recognition. Such seva is simply exhausting,
while the first type does not bring any tiredness at
all!

To improve the quality of your seva, regardless of
where you start, you must move up to higher levels of
seva. Come and do your seva at Shree Hindu Temple.
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શ્રી હિંદુ મંદિર

Weddings
Engagements
Receptions
Parties
Sanji
Mehndi Nights
Community Events
Fund Raising

Music Shows
Lectures
Training
Education

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

Shree Hindu Temple & Community Centre for all your events.

34 St Barnabas Road, Leicester, LE5 4BD
Tel: 0116 246 4590 | Email: info@shreehindutemple.net | www. shreehindutemple.net

Unit 8, Buckland Road,
Leicester LE5 0NT

tel: 0116 274 0070
email: praful1952@hotmail.co.uk
web: www.4seasons-catering.co.uk

Happy Diwali and a Prosperous New Year

We take small & large orders for Weddings, Parties and all other Occasions

EAT IN OR TAkEAWAy
Tel: 0116 266 0513 TIFFINS AVAILABLE
108 Belgrave Road,
Leicester LE4 5AT

Rekha - 07711 738 316 Praful - 07710 663 364
Prashant Lodhiya
& Bansri Lodhiya

Pure Vegetarian! Fresh, Hot and Tasty! 0116 266 1663
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Happy Diwali and a Happy New Year
to all our customers!

Aarti Sweet Centre
Pure Vegetarian

We cater for weddings, parties
and all other occasions.

Shop AddreSS:
8 Melton road, Leicester Le4 5eA

Tel:

0116 266 1066

BrANCh AddreSS:
321 St Saviours road, Leicester Le5 4hG

Tel:

0116 273 8088

UNIT AddreSS:
7 & 11 Syston Street, Leicester Le1 2JU

opeNING TIMeS:
Monday:
Closed
Tues - Saturday:
9.00am - 7.00pm
Sunday:
8.30am - 7.00pm

We take orders online and guaranteed next day delivery

www.aartisweetcentre.co.uk

Happy Diwali and a Prosperous New Year

ASHA PHARMACY
R. Thanki

MRPharmS

n Repeat Dispensing
Service
n We can order, collect
and dispense your
Prescriptions
n Delivery Service
available
n Expert Medical advice
on your medicines and
health Issues
n Advise on healthy
lifestyle to improve
your health.
n We can help you to stop
smoking and chewing
Tobacco.
n Minor Ailments service.
n We can carry out
H Pylori test.
n Chlamydia Test
undertaken.
n Flu Vaccinations
available.

3 The Parkway
Leicester
LE5 2BB
Tel/Fax: 0116 274 3200
Mon to Fri:
9:15am to 1:00pm
2:00pm to 6:00 pm
Sat:
9:15am to 1:00pm
2:00pm to 5:00 pm
Ask about our repeat
prescription service

Happy Diwali and a
Prosperous New Year

B8designsltd

Unit 2 & 3, 8 French Road
Leicester LE5 4AH
Tel: (0116) 276 1470
Fax: (0116) 276 7149
Email: info@b8designsltd.co.uk

Bharat Welfare Trust,
55 Loughborough Road,
Leicester
LE4 5LJ
qv$hpmu“p v$uhX$p S>Nsdp„ Äep¡s ‘p’fu“¡ dp“h“¡ “hy„ Æh“ bn¡ R>¡.
qv$hpmu A¡V$g¡ spS>Nu A“¡ Dd„N“p¡ sl¡hpf
Æh“dp„ v$uìesp“p v$u‘âpNV$é“y„ ‘yr“s ‘h®
k„b„^p¡“¡ dS>b|s b“ph“pf ArÜsue ‘h®
A„^L$pf“¡ v|$f L$f“pf v$¥v$uàedp“ ‘h®
dp“hsp“p„ v$u‘“¡ rQf„Æh L$fhp“y„ ‘h®
Ns hj®“y„ kfh¥ey„ A“¡L$ MpV$u-duW$u A“¡ kyM-vy$:Mcfu v$põsp“p¡’u cf‘|f R>¡. lÆ dp““ue dp¡v$uÆ“u
ey.L¡$.“u dp¡cpv$pf dygpL$ps, ^dpL¡$v$pf h¼sìe A“¡ Ns v$u‘phgu“p¡ ArhõdfZue v$uhk Ap„M kpd¡
sf¡ R>¡. ApS>¡ c|r“epcf“p v$f¡L$ cpfsue“¡ Nh® A‘ph“pf ""â^p“ d„Óu'' S>¡ ‘p¡sp“u Ap¡mMpZ A¡L$
""â^p“ k¡hL$'' sfuL¡$ Ap‘¡ R>¡ - Ap iåv$p¡ DÃQpf“pf“u rh“d°sp“¡ L$p¡V$u L$p¡V$u h„v$“.
cpfs“u âNrs“u duipg kp¥ cpfsuep¡“p lp’dp„ R>¡ A¡ ‘Z A¡L$ k“ps“ kÐe R>¡. cpfsdpsp“p
iui“¡ Nh®’u JQy DW$phhp dpV¡$ v$¡i“p„ khp¯NuZ rhL$pk“¡ h¡N Ap‘hp¡ S> füp¡. Crslpk kpnu R> L¡$
vy$r“ep“¡ ""0'', rÓNp¡“p¡d¡V²$u, L¡$ë¼eygk, A¡gÆb°p“u c¡V$ L$f“pf Af¡, vy$r“ep“u kh®â’d eyr“hk}V$u
c¡V$ ^f“pf ‘Z dp„ cpfsu“p gpg lsp. ApS>¡ rhðcf“p„ h¥op“uL$p¡, L$p¡çàeyV$f n¡Ó, ìep‘pf-hprZÄe
rhje¡ rlÞvy$õsp“u k‘|sp¡ â’d lfp¡mdp„ R>¡ ‘f„sy b¡Bdp“u, AâdprZL$sp, âvy$jZ S>¡hp vy$jZ“¡ L$pfZ¡
ApS> rhðõsf¡ ‘pRy>„ lV¡$ R>¡. A“pv$uL$pm“u rlÞvy$õsp““u v$bv$bpcfu kd©qÙ“¡ ‘y“: õ’p‘us L$fhp“p¡
A¡L$ dpÓ D‘pe A¡V$g¡ rinZ A“¡ v$¡iâ¡d.

Ab L$u sp¡ v$uhpgu ld ey„ d“pe¡ - A„^ue¡fu Ly$qV$ep¢d¢ A¡L$ A¡L$ v$u‘ S>gpe¡
Ap “|s“hj£ kp¥ kp’¡ dmu AÐe„s A„sqfepm rhõspfp¡dp„ klpe“u Api b„^phuA¡. A¡ Ðepf¡ S> i¼e
b“i¡ Äepf¡ v|r“epcf“p„ cpfsue k„NW$us ’C v$¡i“p„ L$ëepZ dpV¡$ âeÐ“iug b“¡.
dpÓ £3 v$f drl“¡ Ap v$fuÖ “pfpeZp¡ dpV¡$ dp„ cpfsu“p ifZ¡ ^fue¡
dpÓ ey.L¡$.dp„ S> 9.5 gpM NyS>fpsuAp¡ R>¡ A¡ ‘¥L$u 10% gp¡L$p¡ dpkuL$ £3 A“yv$p“ Ap‘¡ sp¡ v$f drl“¡
L¡$V$gu fL$d Ap‘Z¡ cpfs“p cphu “pNfuL$p¡“p OX$sf dpV¡$ c¡Nu L$fu iL$ue¡ A¡“u L$ë‘“p L$fp¡.
rhop“eyNdp„ hp¡V¹$kA¡‘“p dpÝed’u hpeyh¡N¡ dprlsu hl¡su ’C R>¡ A“¡ spS>¡sfdp„ cpfs“p„ 18
“p¥S>hp“p¡“u iluv$u“¡ A“ygnu“¡ v$¡iâ¡d“p¡ hpefp¡ ìep‘L$ bÞep¡ R>¡. e’pi[¼s A“yv$p“ Ap‘u v$¡i
bp„^hp¡“u ìlpf¡ S>hy„ A¡ v$f¡L$“u afS> R>¡. v$¡i“p ipk““u v$p¡f dp““ue dp¡v$uÆ“p lp’dp„ S>ê$f R>¡ ‘Z
v$¡i“p DÐL$j®“u v$p¡f v$f¡L$ cpfsue“p„ lp’dp„ R>¡.

Ap‘“y„ v$p“ L¡$i/Q¡L$/L$pX®$ Ap‘u iL$p¡ R>p¡.

klep¡N dpV¡$ k„‘L®$:

0116 266 7050 / 0116 216 1684 / 0800 999 0022

Whatever you
are celebrating
please do it safely
This Diwali…
· Only use enough ghee or oil for a diva
to last your puja
· Lock all doors and windows, even if going
out for a short time
· Never fill more than one third of your cooking
pan with oil
· If you’re wearing jewellery like a necklace,
cover it with a scarf
· Be aware of what is happening around
you at events you attend and trust your
instincts
• www.leicestershire-fire.gov.uk/celebratesafely
• www.leicester.gov.uk/celebratesafely
• www.leics.police.uk/celebratesafely

independent crime-fighting charity
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Happy Diwali & A Prosperous New Year
Professional service beyond accountancy
We have wealth of experience and specialist skills
which would bring cost savings, greater efficiency and improved quality
throughout your business. Our services include:

Accounting

Taxation

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Book-keeping services
Payroll
VAT
Management accounts
Statutory accounts
Cash Flows & Forecasts

Personal tax
Business & Corporation tax
Capital Gains tax & Planning
Inheritance tax & Estate Planning
Tax Investigations
Tax Planning

Other Services
• Business start-up planning and advice
• Company Formation and consultancy

Happy Diwali and a
Prosperous New Year

71 St Barnabas Rd | Leicester | LE5 4BE
T: 0116 274 1659
F: 0116 276 7007
E: firstjiamltd@btconnect.com

t 0116 262 0001
Highcross Law are a firm of solicitors
specialising in the following areas:
•
•
•
•

Criminal Defence

•
•
•
•
•
•
•

Immigration and Nationality Law

Company and Commercial
Commercial and Residential Property
Employment Law Services for Employers
and HR Managers
Family and Matrimonial
Affidavits and Statutory Declarations
Powers of Attorney
Mental Capacity and Court of Protection
Wills, Trusts and Probate
Financial Claims (Complaints against banks and financial
institutions including PPI)

We can communicate with you in English, Hindi, Gujarati,
Punjabi and Urdu.
Contact Highcross Law for confidential advice, representation
or an informal discussion.

HighcrossLaw
www.highcrosslaw.co.uk
Highcross-Law-Solicitors

highcross-law-solicitors

www.hksretail.co.uk

Happy Diwali

HKS, is a leading
independent operator
of Filling Stations &
Convenience Stores
nationally,
with a key focus on providing exclusive
Customer Service and value for money.
HKS brings one of the best retail experience
by partnering with many leading brands
including BP, Shell, Esso, Jet & Essar, Spar,
Costcutter, Costa Coffee, Subway &
(µ½ noOb8uµ½½}b²µ¢

HKS Retail Limited

,oYËÂ²O8
+b½²ouµ½8½8Y
convenience store visit:
www.hksretail.co.uk

Aquis House, 211 Belgrave Gate, Leicester, LE1 3HT
t: 0116 2489 600 f: 0116 2489 610

e: info@hksretail.co.uk

Best Wishes & Compliments to the
Devotees, Volunteers and Committee members of Shree Hindu Temple

J & J Enterprises
and Group of Companies
UK

“Gokul”, 724 Uppingham Road, Bushby, Leicester LE7 9RN (UK) Tel: 0116 241 5186

Lohana Prakash Diwali 2015

Ap‘“u kyQ“p L¡$ ârscph A‘¡qîs, AphL$pe®, Ar“hpe® R>¡.
Ars kyMuep ’hy„ lp¡e sp¡ Ars $vy$:rMep“u k¡hp L$fp¡ - v$¡“¡ L$p¡ Vy$L$X$p cgp, g¡“¡ L$p¡ lqf “pd

bVy$L$ cp¡S>“, kp^y“p¡ c„X$pfp¡ A“¡ b°û cp¡S>“ - îu S>gpfpd d„qv$f - ÜpfL$p (Dwarka)

‘|S>e îuS>gpfpd bp‘p“p k¡hp eodp„ ‘Äep„ Vy$L$X$p¡ Ðep„ lqf Yy$L$m$p’¡ - cy¿ep“¡ cp¡S>““y„ dlÐh R>¡. îu S>gpfpd d„qv$fdp„ v$f N$ê$ hpf¡
s’p v$psp“u BÃR>p“ykpf s’p sl¡hpf AÞe qv$hkp¡ A¡ ApSy> bpSy>“p ‘R>ps rhõspf“p bpmL$p“
¡ ¡ kpÐhuL$ Mp¡fpL$ kp’¡ ^prd®L$
cph“p ÅN©s ’pe A¡hp iyc Dv$i
¡ ’u bVy$L$ cp¡S>“ k¡hp iê L$fg
¡ R>¡. s¡dp 330 ’u 400 bpmL$p¡ âkpv$ g¡ R>¡. S>¡dp cp¡S>“
MQ®“p ê$p. 5000 (ê$. ‘p„e lÅf) g¡hpdp„ Aph¡ R>¡. $ cp¡S>“dp„ A¡L$ rdõV$p“ Ap‘hpdp„ Aph¡ R>¡. eS>dp““u BÃR>p A“ykpf
kp^y“p¡ c„X$pfp¡ b°ûcp¡S>“ ‘Z L$fphhpdp„ Aph¡ R>¡.
‘|S>e îu fpdbp‘p “u â¡fZp s’p Apri®hpv$’u bß¡ Np¥ipmp“y„ Apep¡S>“ ’ey„ R>¡.
(1) Qgpgp Np¥ k¡hp d„X$m - Np¥ipmp s\p `p„S>fp `p¡m - Opfu fp¡X$, Qgpgp, Adf¡gu Æëgp¡
(2) bpg dyL$„y v$ Q¡fuV$ubg V²$õV$ duW$p`yf - Np¥ipmp s\p `p„S>fp `p¡m - duW$p`yf ÜpfL$p “u bpSy>dp„ Åd_Nf Æëgp¡ Aph¡g
R>¡. Ðep„ Åh Ðepf¡ S>fyf dygpL$ps g¡ip¡.
D`f_p bß¡ Np¥ipmp s\p `p„S>fp `p¡m_y„ k„Qpg_ L$fhpdp„ Np¥âd¡ u L$ëepZÆcpC W$L$fpf g„X$_\u dv$v$ L$fhpdp„
cpÁeipmu bÞep R>¡.

c|gp¡ cg¡ buSy> b^y„ - Np¥hi„ _¡ c|gip¡ _tl...Np¥hi„ _u k¡hp Qplp¡ - dp_h R>p¡ k¡hp L$fp¡...
Happy Diwali and a Prosperous New Year
from

Kalyanjibhai Morarjibhai Kheraj &
Manjulaben Thakrar & Thakrar Family

Send all your donations to:
Kalyanjibhai Morarjibhai Kheraj
Springfield House, Mill Lane, Taplow, Maidenhead,
Berkshire, SL6 0AG. UK. Tel: 01628 628307

g¡õV$f s’p ApSy> bpSy>“p Npd“p Np¥ cL$sp¡ dpV¡$ lh¡ v$p“ s’p Np¥kh¡ p Ap‘hp dpV¡$
Shree Ashokbhai Kotecha of 42 Watergate Lane, Leicester LE3 2XP k„‘L®$ L$fu iL$p¡ R>p¡.
Phone: 0116 291 0547, Mobile: 07954 378 322

$Np¥ dpspL$u fnp lp¡

$Np¥ dpsp L$u Äe lp¡
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Call now for a FREE discussion

0116 265 1711
M: 07342 171169 E: kam.samji@krsep.co.uk

With over 15 years’ specialist experience, we help individuals
and business owners to protect their assets for their families.
Our services include:
■ Wills & Trusts

■ Business Succession Planning

■ Inheritance Tax Planning

■ Care Fees Planning

■ Lasting Powers of Attorney

■ Fixed Fees – no surprise bills

■ Advice in English, Hindi or Gujarati ■ Free Home Visits
■ Evening Appointments Available

0116 265 1711
This firm complies with the IPW Code of Practice

Maher Centre
Wishing You A Very Happy

Diwali & New Year
Weddings

Receptions

Conferences

The Midland’s finest venue for every occasion
15 Ravensbridge Drive Leicester LE4 0BZ
www.Maher Centre.com
01162 425 360

Business Box, 3 Oswin Road, Leicester LE3 1HR

We provide advice on:
Buy To Let Mortgages •
Income Protection •
Landlords Insurance •
Residential Mortgages •
Family & Mortgage Protection •
Buildings & Contents Insurance •

T : 0116 264 0081
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(A NON PROFIT ORGANIZATION)

SERVICE TO THE NEEDY IS THE BEST WORSHIP TO GOD

CHARITY REG
NO: 1149630

NARAYAN SEVA SANSTHAN, UK

68-76 BELGRAVE ROAD
VICTORIA, LONDON SW1V 2BP
Tel: 079732 66569

OFFICES

12 MELTON ROAD
LEICESTER LE4 5EA
Tel: 0116 3800 212, 0116 3196 495

Ad rhL$gp„Np¡ A„s:L$fZ’u

Ap‘ kh®¡ v$pspAp¡“¡
iyc qv$‘phgu“u
cph“p A“¡ “|s“
hj®“p Arc“„v$“
ìeL$s L$fue¡ R>uA¡
Trustee
Bhikhubhai P Patel

Trustee
Baldev Krishen

Trustee
Dr. Pramod M Patel

President
Prashant Agarwal

London Tel: 0797 326 6569

Bradford Tel: 0744 826 9808

Leicester Tel: 0750 445 8048

India Tel: +91 9928 744 444

iycÃ¡ R>L$p:¡
îu kfgp L$L$X$
îu fídu dphpZu
îu S>eîu dl¡sp
îu grgsp Np¥sd
îu S>NÆh“ rd”u
îu Ly$gcyjZ ‘fpif
îu hk„s rd”u
îu lqfi rd”u
îu lidyM Np¡lug

Tel: 0116 247 0067
or 07855 952793

Tel: 0116 247 0067 or 07855 952793
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020 8902 3007

info@skylinkworld.co.uk
AIR HOLIDAYS 2017
 Sri Lanka & Kerala - 15 Days
 Australia, New Zealand & Fiji - 25 Days

(Possible stop-over India or Dubai, CondiƟons Apply)

18/01/17
20/02/17

from £1595
from £4985

 Imperial CiƟes of Morocco - 09 Days 23/04, 03/05, 17/05, 04/06, 13/09
 Myanmar (Burma) - 13 Days
06/03/17
 Bali, Java & Sumatra - 17 days
02/04/17
 Dubai Special - 8 days
12/07/17
 Vietnam, Cambodia & Laos - 18 Days
08/03/17
 Luxury Far East - 14 Days
16/01/17
 South Africa with MauriƟus - 16 Days
16/01/17
 Japan with South Korea - 18 Days
24/04/17
 China - 11 Days
05/06/17, 04/09/17

from £875
from £2900
from £3499
from £900
from £2375
from £1775
Call for Details
Call for Details
Call for Details

Tour Includes: Intl Flight, AccommodaƟon, Indian Meals, Sighteseing & Experienced Tour Manager

COACH HOLIDAYS 2017

 Belgium and Holland - 3 Days
25/03/17, 29/04, 28/05
Call for Details
 European Dhamaka - 9 Days
15/07/17
Call for Details
 Italy - 9 days
15/07/17, 22/07/17
Call for Details
 Paris - 3 Days & 4 Days
25/3/17, 29/4, 15/7, 25/8
Call for Details
 Switzerland - 6 Days
08/7/17, 15/7, 22/7, 12/8
Call for Details
 Switzerland and Austria - 7 Days
29/07/17
Call for Details
 Scotland - 3 Days
 Isle of Wight - 3 Days
 Ireland - 4 Days & 6 Days

Tour Includes: AccommodaƟon, Indian Meals, Sighteseing & Services of experienced Tour Manager

CRUISE HOLIDAYS 2017
 Sunder Kand Katha & Hanuman Chalisa on Greek Isles Cruise - 08 Days 7/5/17 from £1350
 Sundar Kand on Cruise by Shree Ramnikbhai Shastri a Shri Hanuman Chalisa Path
 7 Night Cruise with Veg. Meals
 Venice Sightseeing  Services of Tour Manager

 Rocky Mountain with Alaska Cruise – 14 Days 24/05/17, 6/6, 20/6, 7/8, 6/9 Call for Details
 Eastern Caribbean from New York with Niagra Falls - 16 Days
09/03/17 Call for Details
 Western Mediterranean Cruise
 Southern Caribbean Cruise
 Panama Canal Cruise
 Norwegian Fjords from Southampton

HINDU PILGRIMAGE 2017

 Kailash Mansarovar via Lhasa - 19 Days / with MukƟnath - 25 Days
 Kailash by Helicopter - 13 Days / with MukƟnath - 19 days
 Kailash Mansarovar Yatra (Overland) with MukƟnath - 23 Days*
 Kailash Mansarovar Yatra (Overland) - 17 Days*
 Chardham Yatra - 17 Days / with Vaishnodevi - 21 Days
 Chardham Yatra with Amarnath - 26 Days
 Amarnath Yatra - 9 Days
 Eleven JyoƟrling with Gangasagar & Jagganathpuri - 31 Days
 Nav ShakƟ Peeth Yatra - 20 Days

21/5/17, 1/6/17, 22/6/17, 30/8/17
21/05/17, 01/06/17, 06/09/17
21/5/17, 1/6/17, 22/6/17, 30/8/17
27/05/17, 07/06/17, 30/08/17
3/5/17, 7/6, 18/6, 28/6, 02/09
07/06/17, 18/06/17, 28/06/17
24/06/17, 05/07/17, 15/07/17
07/02/17, 01/05/17, 30/10/17
27/01/17, 15/02, 01/09, 01/11
*new route subject to open in 2017

CALL FOR 2017 HOLIDAY & HINDU PILGRIMAGE BROCHURE
WWW.SKYLINKWORLD.CO.UK

WWW.HINDUPILGRIMAGE.CO.UK

Sona Solicitors
221 Melton Road, Leicester LE4 7AN
Tel: (0116) 268 2300 Fax: (0116) 319 0736

Trust begins here...
We are based in the Belgrave area, the heart of Leicestershire.
We aim to provide a professional, cost effective and friendly
service of a high standard for all our clients.
We specialise in the following areas of law:
l

Residential Property

l

Commercial Property

l

Family

l

Landlord & Tenants

l

Wills & Probate

l

Immigration

l

Intellectual Property

We also deal with Powers of Attorney and Statutory Declarations.
We also provide services as Commisioners for Oaths.
We also provide home visits for the elderly clients.

CALL US NOW
Tel: (0116) 268 2300
Opening Hours: Monday to Friday - 9am to 5pm
We are regulated by the Solicitors Regulation Authority (ww.sra.org.uk). Our SRA number is 567835. Law Society (www.lawsociety.org)

Email: enquiries@sonasolicitors.co.uk | Web: www.sonasolicitors.co.uk
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H. B. WINDOWS
Hitesh Bhutia

07877 497 708
DOORS £ WINDOWS £ BI-FOLD DOORS
PATIO £ KITCHENS £ BATHROOMS
GUTTERS FASCIAS £ SOFFITS
DRIVEWAY £ SHOP FITTING
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નૂતનવર્ષાભિનંદન
સંવંત ૨૦૭૩ સોમવાર તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૬ ના મંગલ પ્રભાતથી શરૂ થતું નવું વર્ષ શ્રી હિંદુ મંદિરના
સર્વ ધર્મપ્રેમી, દર્શનાર્થી, ભક્તજનો, સેવાભાવી એવા સૌ બાળકો, ભાઈ-બહેનો, વડીલો સૌને કલ્યાણકારી,
મંગલકારી, યશોદાયી રિ�� સિ�� આપનારું નીવડે, તેમજ આપ સૌને અૈશ્વર્ય અને વિજય પરમ કૃ પાળુ
પરમાત્માની કૃ પાથી પ્રાપ્ત થાઓ. એજ હાર્દિક પ્રાર્થના અને શુભ કામનાઓ સાથે શુભ આશીર્વાદ.
|| શુભં - ભવતુ - કલ્યાણં - અસ્તુ ||
આ ઉત્સવ-દર્શન શ્રી હિંદુ મંદિરના પ્રભુ સેવક શ્રી જયેશભાઈ ભટ્ટ, શ્રી નટુભાઈ આચાર્ય,
શ્રી કિરણભાઈ પાધ્યા તથા શ્રી દિલીપભાઈ જોષીએ તૈયાર કરે લ છે.
લી. શ્રી હિંદુ મંદિર કાર્યવાહક સમિતિ તથા ટ્રસ્ટી મંડળના જય શ્રી કૃ ષ્ણ સાથે નૂતનવર્ષાભિનંદન

JAI JAGDISH HARE ... AARTI

± Äe S>Nv$ui lf¡...Apfsu

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

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

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

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

L$`|®f Np¥f„

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

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

îu fpd õsyrs

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

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

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

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

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

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

SHREE RAAM STUTI

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

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

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

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

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

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

Np¡thv$ d¡fu el âp\®_p l¥

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

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

GOVIND MERI YAH PRARTHANA HAI

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

dp_ku k¡hp

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

- fpdc¼s
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îu l_ydp_ Qpgukp

SHREE HANUMAN
CHALISA

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

Shree guru
Vararanau
Budhihin
Bal buddhi

DOHA

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

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

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

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

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

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

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

l¡ _p\ Å¡X$u lp\

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

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

HE NAATH JODEE HAATH

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

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

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

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

i„cy ifZ¡ `X$u

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

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

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

dpfp OV$dp„ rbfpS>sp îu_p\Æ

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

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

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

îu fpd

îu fpd

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

rhcy klºdp„ hk¡gp¡ R>¡, v$epmy v$¡h dp¡V$p¡ R>¡,
L$u^p„ sd¡ kp^_p¡ kpfp„, klº_¡ kyM v$¡_pfp„,
Æhp¡_¡ sd¡ ÆhpX$p¡ R>p¡, Adp¡_¡ sd¡ fdpX$p¡ R>p¡,
dsu kpfu kv$p v$¡ sy„, Asu Apcpf dp_y„ Ry>„.
\sy„ S>¡ L$pep\u, OX$uL$ OX$uL$ hpZu\u DÃQfy„,
L©$su I[ÞÖep¡_u, syS> d_ rhj¡ cph S> cfy„,
õhcph¡ byqÙ\u, iyc Aiyc S>¡ L$p„CL$ L$fy„,
ndp ×ô¡$ Å¡ Å¡, syS> QfZdp„ _p\Æ ^fy„.
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૫

શુક્રવાર

4

લાભ પાંચમ

૬

શનિવાર

5

૭

રવિવાર

6

૭

સોમવાર

7

૮

મંગળવાર

8

૯

બુધવાર

9

૧0

ગુરુવાર

10

સ્માત� એકાદશી

૧૧

શુક્રવાર

25

૧૧

શુક્રવાર

11

તુલસી વિવાહ મંદિરમાં

૧૨ શનિવાર

26

૧3

શનિવાર

12

૧3

રવિવાર

27

૧૪

રવિવાર

13

૧૪ સોમવાર

28

૧૫ સોમવાર

14

૩૦ મંગળવાર

29

જલારામ જયંતી

દેવદિવાળી, પૂનમ
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સંકટ ચતુર્થી (ચોથ)

અમાસ

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩

માગશર સુદ - નવેમ્બર - ડિસેમ્બર ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

૧

બુધવાર

30

૨

ગુરુવાર

1

૩

શુક્રવાર

2

૪

શનિવાર

3

૫

રવિવાર

૬

ઉત્સવ દર્શન

પોસ સુદ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ - જાન્યુઆરી ૨૦૧૭

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

૧

શુક્રવાર

30

૨

શનિવાર

31

વ્રતની બીજ

૩

રવિવાર

1

જાન્યુઆરી ૨૦૧૭

૪

સોમવાર

2

વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

4

૫

મંગળવાર

3

સોમવાર

5

૬

બુધવાર

4

૭

મંગળવાર

6

૭

ગુરુવાર

5

૮

બુધવાર

7

૮

શુક્રવાર

6

૯

ગુરુવાર

8

૯

શનિવાર

7

૧૦

શુક્રવાર

9

૧૦

રવિવાર

8

૧૧ શનિવાર

10

૧૨ સોમવાર

9

૧૨

રવિવાર

11

૧૩ મંગળવાર

10

૧3

સોમવાર

12

૧૪

બુધવાર

11

વ્રતની પૂનમ

૧૪ મંગળવાર

13

૧૫

ગુરુવાર

12

પોષી પૂનમ

ડિસેમ્બર ૨૦૧૬
વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

દુર્ગાષ્ટમી

ગીતા જયંતિ, મોક્ષદા એકાદશી

વ્રતની પૂનમ, દતાત્રેય જયંતિ

માગશર વદ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૬
તિથિ

વાર

૧

બુધવાર

14

૨

ગુરુવાર

15

૩

શુક્રવાર

16

૪

શનિવાર

17

૫

રવિવાર

18

૬

સોમવાર

19

૭

મંગળવાર

20

૮

બુધવાર

21

૯

ગુરુવાર

22

૧૦

શુક્રવાર

23

૧૧ શનિવાર
૧૨ રવિવાર

24

૧૩ સોમવાર
૧3 મંગળવાર

26

૧૪
૩૦

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

દુર્ગાષ્ટમી, આથમ ક્ષય તિથી

પુત્રદા એકાદશી

પોસ વદ - જાન્યુઆરી ૨૦૧૭

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

૧

શુક્રવાર

13

૨

શનિવાર

14

મકરસંક્રાંતિ

૩

રવિવાર

15

સંકષ્ટ ચતુર્થી (ચોથ)

૪

સોમવાર

16

૫

મંગળવાર

17

૬

બુધવાર

18

૭

ગુરુવાર

19

૮

શુક્રવાર

20

૯

શનિવાર

21

૧૦

રવિવાર

22

૧૧ સોમવાર

23

૧૨ મંગળવાર

24

27

૧૩

બુધવાર

25

બુધવાર

28

૧૪

ગુરુવાર

26

ભારત પ્રજાસત્તાકદિન

ગુરુવાર

29

૩૦

શુક્રવાર

27

દર્સ અમાસ

સંકષ્ટ ચતુર્થી (ચોથ), ધનુમા�સ આરંભ

સફલા એકાદશી

25
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તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

દુર્ગાષ્ટમી, વિવેકાનંદ જયંતી

ષટતીલા એકાદશી

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩

ઉત્સવ દર્શન

ફાગણ સુદ - ફેબ્રુઆરી - માર્ચ ૨૦૧૭

મહા સુદ - જાન્યુઆરી - ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

28

૧

સોમવાર

27

રવિવાર

29

૨

મંગળવાર

28

૩

સોમવાર

30

૩

બુધવાર

1

માર્ચ ૨૦૧૭

૪

મંગળવાર

31

૪

ગુરુવાર

2

વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

૫

બુધવાર

1

૫

શુક્રવાર

3

૬

ગુરુવાર

2

૬

શનિવાર

4

૭

શુક્રવાર

3

૮

રવિવાર

5

૮

શનિવાર

4

૯

સોમવાર

6

૯

રવિવાર

5

૧૦ મંગળવાર

7

૧૦ સોમવાર

6

૧૧

બુધવાર

8

૧૧ મંગળવાર

7

જયા એકાદાશી

૧૨

ગુરુવાર

9

૧૨

બુધવાર

8

વિશ્વકર્મા જયંતી

૧3

શુક્રવાર

10

૧૩

ગુરુવાર

9

૧૪

શનિવાર

11

૧૪

શુક્રવાર

10

૧૫

રવિવાર

12

તિથિ

વાર

૧

શનિવાર

૨

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)
વસંત પંચમી
ફે બ્રુઆરી ૨૦૧૭

કાલાષ્ટમી

માઘી પૂનમ

મહા વદ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

દુર્ગાષ્ટમી હોળાષ્ટક પ્રારંભ

આમલકી એકાદશી

હોળી પ ૂનમ, સ્પીનિહિલ પાર્ક માં

ફાગણ વદ - માર્ચ ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

11

૧

સોમવાર

13

રવિવાર

12

૨

મંગળવાર

14

૩

સોમવાર

13

૩

બુધવાર

15

૪

મંગળવાર

14

૪

ગુરુવાર

16

૫

બુધવાર

15

૫

શુક્રવાર

17

૫

ગુરુવાર

16

૬

શનિવાર

18

૬

શુક્રવાર

17

૭

રવિવાર

19

ભાનુ સપ્તમી

૭

શનિવાર

18

દુર્ગાષ્ટમી

૭

સોમવાર

20

દુર્ગાષ્ટમી

૮

રવિવાર

19

જાનકી જયંતિ, વૃદ્ધિ તિથી

૮

મંગળવાર

21

૯

સોમવાર

20

૧૦ મંગળવાર

21

૯
૧૦

બુધવાર
ગુરુવાર

22
23

૧૧

બુધવાર

22

૧૧

શુક્રવાર

24

૧૨

ગુરુવાર

23

૧૩

શુક્રવાર

24

૧૨ શનિવાર
૧૩ રવિવાર

25
26

૧૪ શનિવાર

25

૧૪ સોમવાર

27

સોમવતી અમાસ

રવિવાર

26

૩૦ મંગળવાર

28

ચૈત્ર નવરાત્રી પ્રારંભ, નવાન્હ પારાયણ
રામાયણ પાઠ મંદિરમા

તિથિ

વાર

૧

શનિવાર

૨

૩૦

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

સંકષ્ટ ચતુર્થી (અંગારકી ચોથ)

વિજયા એકાદશી
મહા શિવરાત્રિ પ ૂજન મંદિરમાં

અમાસ
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તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
ધૂળેટી
સંકટ ચોથ
રંગ પંચમી

પાપમોચની એકાદશી

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩
૨૦૭૨

વૈશાખ સુદ - એપ્રિલ - મે ૨૦૧૭

ચૈત્ર સુદ - માર્ચ - એપ્રિલ ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

૨

બુધવાર

૩

ઉત્સવ દર્શન

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

29

૧

ગુરુવાર

27

ગુરુવાર

૩૦

૨

શુક્રવાર

28

અખાત્રીજ, શિવાજી જયંતિ

૪

શુક્રવાર

31

વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

૩

શનિવાર

29

વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

૫

શનિવાર

1

એપ્રિલ ૨૦૧૭

૫

રવિવાર

30

શ્રી આધશંકરાચાર્ય જયંતી

૬

રવિવાર

2

૬

સોમવાર

1

મે ૨૦૧૭

૭

સોમવાર

3

દુર્ગાષ્ટમી

૭

મંગળવાર

2

ગંગા સપ્તમી

શ્રી રામનવમી, નવરાત્રિ સમાપ્ત,
રામાયણ પાઠ પુર્ણાહુતિ

૮

બુધવાર

3

૯

ગુરુવાર

4

૧૦

શુક્રવાર

5

૮

મંગળવાર

4

૯

બુધવાર

5

૧૦

ગુરુવાર

6

૧૧

શુક્રવાર

7

કામદા એકાદશી

૧૧ શનિવાર

6

મોહિની એકાદશી

૧૨ શનિવાર

8

વામન જયંતિ

૧૨

રવિવાર

7

મુખ્ય મંદિરનો ૨૦ મો પાટોત્સવ
પરશુરામ જયંતિ

૧૩

રવિવાર

9

૧૩ સોમવાર

8

નરસીંહ જયંતિ

૧૪ સોમવાર

10

૧૪ મંગળવાર

9

૧૫ મંગળવાર

11

૧૫

10

હનુમાન જયંતી ઉત્સવ, વ્રતનીપૂનમ

બુધવાર

તિથિ

વાર

૧

ગુરુવાર

11

૨

શુક્રવાર

12

૨

શનિવાર

13

૩

રવિવાર

14

૪

સોમવાર

15

દે વી ભાગવત કથા મંદિર માં

૫

મંગળવાર

16

17

દે વી ભાગવત કથા મંદિર માં

18

દે વી ભાગવત કથા મંદિર માં

૬

બુધવાર

17

બુધવાર

19

દે વી ભાગવત કથા મંદિર માં

૭

ગુરુવાર

18

૯

ગુરુવાર

20

દે વી ભાગવત કથા મંદિર માં

૮

શુક્રવાર

19

૧૦

શુક્રવાર

21

દે વી ભાગવત પુર્ણાહત
ુ ી

૯

શનિવાર

20

૧૧

શનિવાર

22

૧૦

રવિવાર

21

૧૨

રવિવાર

23

૧૧ સોમવાર

22

૧૩ સોમવાર
૧૪ મંગળવાર
૩૦ બુધવાર

24
25
26

૧૨ મંગળવાર

23

૧૩

બુધવાર

24

૩૦

ગુરુવાર

25

વાર

૧
૨

બુધવાર
ગુરુવાર

12
13

૩

શુક્રવાર

14

સંતોષીમાં કથા વ્રત પ ૂજન મંદિર માં
વિનાયક ચત ુર્થી (ચોથ)

૪

શનિવાર

15

દે વી ભાગવત કથા પ્રારં ભ
અનસુયા જયંતિ

૫

રવિવાર

16

૬

સોમવાર

૭

મંગળવાર

૮

વ્રતનીપૂનમ, કૂર્મ જયંતિ

વૈશાખ વદ - મે ૨૦૧૭

ચૈત્ર વદ - એપ્રિલ ૨૦૧૭
તિથિ

સીતા નવમી

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

નવચંડી યજ્ઞ પ્રારં ભ
વરુ થીની એકાદશી

નવચંડી યજ્ઞ પુર્ણાહત
ુ ી

અમાસ
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તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
નારદજયંતિ
સંકષ્ટ ચતુર્થી (ચોથ)

અપરા એકાદશી

શનૈશ્ર્ચર જયંતિ, અમાસ

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩

જેઠ સુદ - મે - જુન ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

૧

શુક્રવાર

26

૨

શનિવાર

27

૩

રવિવાર

28

મહારાણા પ્રતાપ જયંતિ

૪

સોમવાર

29

વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

૫

મંગળવાર

30

૬

બુધવાર

31

૭

ગુરુવાર

1

૮

શુક્રવાર

૯
૧૦

ઉત્સવ દર્શન

અષાઢ સુદ - જુન - જુલાઈ ૨૦૧૭

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ વાર તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
૧ શનિવાર 24
૨

રવિવાર

25

૩

સોમવાર

26

૪

મંગળવાર

27

૫

બુધવાર

28

અષાઢી બીજ, રથ યાત્રા
વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

૬

ગુરુવાર

29

૭

શુક્રવાર

30

૮

શનિવાર

1

દુર્ગાષ્ટમી - જુ લાઈ ૨૦૧૭

2

૯

રવિવાર

2

રાંદલ માતાજી ના સમૂહ ૧૦૮ લોટા

શનિવાર

3

૧૦ સોમવાર

3

રવિવાર

4

૧૧ મંગળવાર

4

૧૧ સોમવાર

5

૧૨ મંગળવાર

6

૧૨

બુધવાર

5

૧૩

બુધવાર

7

૧૩

ગુરુવાર

6

૧૪

શુક્રવાર

7

૧૪

ગુરુવાર

8

૧૪ શનિવાર

8

ગુરુ પૂર્ણિમા, મોળાકત જાગરણ

૧૫

શુક્રવાર

9

૧૫

૯

મોળાકત પારણા

જુ ન ૨૦૧૭

નિર્જલા એકાદશી

વટ સાવિત્રી વ્રત, પૂનમ

જેઠ વદ - જુન ૨૦૧૭

રવિવાર

દેવશયની એકાદશી
મોળાકત વ્રત પ્રારંભ
જયાપાર્વતી વ્રત આરંભ

અષાઢ વદ - જુલાઈ ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

10

૧

સોમવાર

10

જયાપાર્વતી જાગરણ

રવિવાર

11

૨

મંગળવાર

11

જ્યાપાર્વતી વ્રત પારણા

૩

સોમવાર

12

૩

બુધવાર

12

સંકષ્ટ ચતુર્થી (ચોથ)

૪

મંગળવાર

13

૪

ગુરુવાર

13

૫

બુધવાર

14

૫

શુક્રવાર

14

૬

ગુરુવાર

15

૬

શનિવાર

15

૭

શુક્રવાર

16

૭

રવિવાર

16

૮

શનિવાર

17

૮

સોમવાર

17

૯

રવિવાર

18

૯

મંગળવાર

18

૧૦ સોમવાર

19

૧૦

બુધવાર

19

૧૧ મંગળવાર

20

૧૨

ગુરુવાર

20

૧૨

બુધવાર

21

૧૩

શુક્રવાર

21

૧૩

ગુરુવાર

22

૧૪ શનિવાર

22

૧૪/૩૦

શુક્રવાર

23

૩૦

23

તિથિ

વાર

૧

શનિવાર

૨

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

સંકટ ચતુર્થી (ચોથ)

દુર્ગાષ્ટમી

યોગીની એકાદશી

અમાસ
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રવિવાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

લોહાણા નાગ પાંચમ

કામિકા એકાદશી

અમાસ, દિવાસો વ્રત

શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩

શ્રાવણ સુદ - જુલાઈ - ઓગસ્ટ ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

૧

સોમવાર

24

૨

મંગળવાર

25

૩

બુધવાર

26

૪

ગુરુવાર

27

૫

શુક્રવાર

૬

ઉત્સવ દર્શન

ભાદરવા સુદ - ઓગસ્ટ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

શિવપૂજા મંદિરમાં પ્રારંભ

૧

મંગળવાર

22

બીજનું વ્રત

૨

બુધવાર

23

૩

ગુરુવાર

24

કેવડાત્રીજ, વરાહ જયંતી

વિનાયક ચતુર્થી (ચોથ)

૪

શુક્રવાર

25

શ્રી ગણેશ ચત ુર્થી (ચોથ)

28

નાગ પંચમી

૫

શનિવાર

26

ઋષી પંચમી

શનિવાર

29

રાંધણ છ�, છ� વૃદ્ધી તિથી

૬

રવિવાર

27

૭

રવિવાર

30

શીતળા સાતમ, મંગળા ગોંરી વ્રત

૮

સોમવાર

31

નોળી નોમ, શિવ પૂજા મંદિરમાં

૭

સોમવાર

28

૯

મંગળવાર

1

ઓગસ્ટ ૨૦૧૭

૮

મંગળવાર

29

૧૦

બુધવાર

2

૯

બુધવાર

30

૧૧

ગુરુવાર

3

પુત્રદા એકાદશી

૧૦

ગુરુવાર

31

૧૨

શુક્રવાર

4

પવિત્રા બારસ

૧૦

શુક્રવાર

1

સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭

૧૩ શનિવાર

5

૧૧ શનિવાર

2

ઝુલઝુલની એકાદશી, વામન જયંતી

૧૪

રવિવાર

6

૧૨

રવિવાર

3

૧૩ સોમવાર

4

૧૫ સોમવાર

7

૧૪ મંગળવાર

5

વ્રતની પૂનમ

૧૫

6

પૂનમ, એકમનું શ્રાદ્ધ, મહાલય શ્રાદ્ધ

બળેવ/ રક્ષા બંધન, પૂનમ,
શિવ પૂજા મંદિરમાં

વાર તારીખ ઉજવાતા તેહવારો
મંગળવાર 8
બુધવાર
9
ગુરુવાર
10
શુક્રવાર
11
બોળચોથ
શનિવાર 12 નાગ પંચમી
રવિવાર 13 રાંધણ છ�

૭/૮ સોમવાર

14

૮ મંગળવાર
૯ બુધવાર
૧૦ ગુરુવાર
૧૧ શુક્રવાર
૧૨ શનિવાર
૧૪ રવિવાર

15
16
17
18
19
20

૩૦

સોમવાર

21

રાધાષ્ટમી, ધરો અમાસ

ભાદરવા વદ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭

શ્રાવણ વદ - ઓગસ્ટ ૨૦૧૭
તિથિ
૧
૨
૩
૪
૫
૬

બુધવાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

૧

ગુરુવાર

7

બીજનું શ્રાદ્ધ

૨

શુક્રવાર

8

ત્રીજનુ શ્રાદ્ધ

૩

શનિવાર

9

ચોથનું શ્રાદ્ધ

૪

રવિવાર

10

પાંચમનુ શ્રાદ્ધ

જન્માષ્ટમી - શ્રી કૃષ્ણ જન્મ
શીતળા સાતમ, શિવ પ ૂજા મંદિરમાં

૬

સોમવાર

11

છ�નુ શ્રાદ્ધ

૭

મંગળવાર

12

સાતમનું શ્રાદ્ધ, અઠમનું શ્રાદ્ધ

ભારત સ્વતંત્રતા દિવસ

૮

બુધવાર

13

આઠમનું શ્રાદ્ધ

૯

ગુરુવાર

14

દશમનું શ્રાદ્ધ, સૌભાગ્યવતી શ્રાદ્ધ

૧૦

શુક્રવાર

15

એકાદશીનુ શ્રાદ્ધ

૧૧ શનિવાર

16

બારસનું શ્રાદ્ધ

૧૨

રવિવાર

17

તેરસનું શ્રાદ્ધ, સંન્યાસીનુ શ્રાદ્ધ

૧૩ સોમવાર

18

ચૌદશનું શ્રાદ્ધ

૧૪ મંગળવાર

19

સર્વ પિતૃ શ્રાદ્ધ, અમાસ

અજા એકાદશી

સોમવતી અમાસ
સ ૂર્યગ્રહણ સાંજે ૭:૩૯ થી ૮:૨૫
સ ૂર્યગ્રહણ હોવાથી મંદિર બંધ રહેશ.ે
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શ્રી હિંદુ મંદિર

વિક્રમ સવંત ૨૦૭૩-૨૦૭૪

આસો સુદ - સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

૧

બુધવાર

20

૨

ગુરુવાર

21

૩

શુક્રવાર

22

૩

શનિવાર

23

૪

રવિવાર

૫

ઉત્સવ દર્શન

કારતક સુદ - ઓક્ટોબર ૨૦૧૭

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

તિથિ

વાર

૧

શુક્રવાર

20

ન ૂતનવર્ષ ૨૦૭૪ સૌમ્ય સંવત્સર
અન્નકૂટ દર્શન મંદિરમાં

૨

શનિવાર

21

ભાઈબીજ

૩

રવિવાર

22

૪

સોમવાર

23

24

૪

મંગળવાર

24

વિનાયક ચતુર્થી

સોમવાર

25

૫

બુધવાર

25

લાભ પાંચમ

૬

મંગળવાર

26

૬

ગુરુવાર

26

૭

બુધવાર

27

૭

શુક્રવાર

27

જલારામ જયંતી

૮

ગુરુવાર

28

૮

શનિવાર

28

દુર્ગાષ્ટમી

૯

શુક્રવાર

29

૯

રવિવાર

29

૧૦ શનિવાર

30

વિજયા દશમી

૧૦ સોમવાર

30

૧૧

રવિવાર

1

ઓક્ટોબર ૨૦૧૭

૧૧ મંગળવાર

31

૧૨ સોમવાર

2

પાંશાકુ શી એકાદશી

પ્રબોધીની એકાદશી
ત ુલસી વિવાહ મંદિરમાં

૧૩ મંગળવાર

3

૧૨

બુધવાર

1

નવેમ્બર ૨૦૧૭

૧૪

બુધવાર

4

૧૩

ગુરુવાર

2

૧૪

શુક્રવાર

3

વ્રતની પૂનમ

૧૫

ગુરુવાર

5

૧૫ શનિવાર

4

દેવ દિવાળી પૂનમ

નવરાત્રિ પ્રારંભ

વિનાયક ચતુર્થી (ચૌથ)

દુર્ગાષ્ટમી (હવન મંદિરમાં)

શરદ પૂનમ, ગરબા મંદિરમાં

આસો વદ - ઓક્ટોબર ૨૦૧૭
તિથિ

વાર

૧

શુક્રવાર

6

૨

શનિવાર

7

૩

રવિવાર

8

૪

સોમવાર

9

૫

મંગળવાર

10

૬

બુધવાર

11

૭

ગુરુવાર

12

૯

શુક્રવાર

13

૧૦ શનિવાર

14

૧૧

રવિવાર

15

રમા એકાદશી

૧૨ સોમવાર

16

વાધ બારશ

૧૩ મંગળવાર

17

ધન તેરશ, ધન લક્ષ્મી પૂજા મંદિરમાં

૧૪

બુધવાર

18

કાળી ચૌદશ

૩૦

ગુરુવાર

19

દિવાળી
ચોપડા પ ૂજન મંદિરમાં

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

કારતક વદ - નવેમ્બર ૨૦૧૭

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

કડવા ચૌથ, સંકષ્ટ ચતુર્થી (ચૌથ)
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તિથિ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તેહવારો

૧

રવિવાર

5

૩

સોમવાર

6

૪

મંગળવાર

7

૫

બુધવાર

8

૬

ગુરુવાર

9

૭

શુક્રવાર

10

૮

શનિવાર

11

૯

રવિવાર

12

૧૦ સોમવાર

13

૧૧ મંગળવાર

14

૧૨

બુધવાર

15

૧૩

ગુરુવાર

16

૧૪

શુક્રવાર

17

દર્શ અમાસ

૩૦ શનિવાર

18

અમાસ

સંકષ્ટ ચતુર્થી (ચૌથ)

દુર્ગાષ્ટમી

ઉત્પત્તિ એકાદશી

Festivals 2016-2017
New Year Vikram Samvant 2073

Mon

31-10-2016 Annakut Darshan

Sat

29-07-2017 Raandhan Chhath

Tue

01-11-2016 Bhai Bij

Sun

30-07-2017 Shitla Saatam

Sat

05-11-2016 Laabh Paacham

Mon

31-07-2017 Noli Naum

Mon

07-11-2016 Jalaram Jayanti

Mon

07-08-2017 Raksha Bandhan

Fri

11-11-2016 Tulsi Vivah

Fri

11-08-2017 Bor Chauth

Mon

14-11-2016 Dev Diwali

Sat

12-08-2017 Nag Paacham

Sat

10-12-2016 Gita Jayanti

Mon

14-08-2017

Shravan Vad Shitla
Saatam

Tue

15-08-2017

Janmashtmi
Shree Krishna's Birthday

Mon

21-08-2017 Shravan Maas Ends

Thur

24-08-2017 Kevda Trij

Fri

25-08-2017 Ganesh Chaturthi

Sat

26-08-2017 Rishi Panchmi

Tue

29-08-2017 Radha Ashtami

Wed

06-09-2017 Shradh Begins
19-09-2017 Shradh Ends

Sun

01-01-2017 New Year’s Day (2017)

Sat

14-01-2017 Makar Sankranti

Thur 26-01-2017 India Republic Day
Wed

01-02-2017 Vasant Panchmi

Wed

08-02-2017 Vishwakarma Jayanti

Fri

24-02-2017 Maha Shivratri

Sun

05-02-2017 Holashtak Begins

Sat

11-03-2017

Holi Purnima
(Holi in Spinney Hill Park)

Tue

28-03-2017 Chaitri Navratri Starts

Tue

Tue

04-04-2017 Shree Ram Navami

Wed

20-09-2017 Navratri Begins

Mon

10-04-2017 Hanuman Jayanti Poonam

Thur

28-09-2017 Shree Durga Ashtami

Fri

14-04-2017 Santoshi Ma Katha Vrat

Sat

30-09-2017 Vijya Dashmi (Dashera)

Sat

15-04-2017 Devi Bhagvat Katha

Thur

05-10-2017 Sharad Purnima

Sat

22-04-2017 Navchandi Yagna

Sun

08-10-2017 Karwa Chauth

Fri

28-04-2017 Akha Trij

Mon

16-10-2017 Vaagh Baras

Sun

07-05-2017 Mandir Patotsav (20th)

Tue

17-10-2017 Dhan Teras

Wed

18-10-2017 Kali Chaudash

Thur

19-10-2017

Diwali - Chopda Pujan in
the Temple

Fri

20-10-2017

New Year V. Samvant 2074
Annakut Darshan

Sat

21-10-2017 Bhai Bij

Wed

25-10-2017 Laabh Paacham
27-10-2017 Jalaram Jayanti
31-10-2017 Tulsi Vivah

Thur 25-05-2017 Shani Jayanti
Randal Mataji na 108
Samuh Lota in Mandir

Sun

02-07-2017

Tue

04-07-2017 Morakat Vrat Begins

Thur 06-07-2017 Jaya Parvati Vrat Begins
Sat

08-07-2017

Vat Savitri Vrat
Guru Purnima

Sun

09-07-2017 Morakat Jagaran

Fri

Mon

10-07-2017 Jayaparvati Jagaran

Tue



Fri

14-07-2017 Lohana Nag Paacham

Sun

23-07-2017 Divaso - Deep Puja

Mon

24-07-2017 Shravan Maas Begins

Fri

28-07-2017 Nag Paacham

Main Festival of the year to be celebrated at the Mandir

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

 Moon and various planets. This accutrately tells us
auspicious days, months and the time of the day.
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