




જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રામ

યદા યદા હરી ધમ્મસય ગ્ાનિર્મવનિ રારિ, અભયયુત્ાિમધમ્મસય િદાતમાિં સૃજામ્હ્યમ.

પરરત્ા્ણાય સાધયુિાં નવિાશાય ચ દયુષકૃિામ ધમ્મસંસ્ાપિા્ા્મય સંરવામરી યયુગે યયુગે. 

જિરહિ િા કાયયો માં જ ેવયન્િ િરી નવચાર સર્ણરી િકારાતમક છ.ે િે હમેશા અસતય બો્ે છ ેઅિે અસતય િે સા્ આપે 
છ.ે પરંિયુ જ ેવયન્િ િરી નવચાર સર્ણરી સકારાતમક છ.ે િે હંમેશા સતય બો્ે છ ેઅિે સતય િે સા્ આપે છ.ે િેવરી વયન્િ 

શ્દ્ા ્રી જ્ાિ, િમ્રિા ્રી માિ, અિે યોગયિા ્રી યોગય સ્ાિ મેળવરી સમાજ માં સમ્માિ મેળવે છ.ે 

    સમાજ િરી ફરજ બિે છ,ે કે આવા સકારાતમક નવચાર સર્ણરી વાળા મા્ણસો િરી પરખ કરરી, 
િેમિે યોગય સ્ાિ આપરી, જિરહિ િા કાયયો િે જડપરી બિાવવા સા્ આપે. જ ે્ રી યયુવા 

સમાજ હંમેશા સમાજ િા સિ કાયયો માં જોડાવા માટ ેપ્ેર્ણા મેળવે.

િવા વર્મ માં સયુખ િો સરવાળો ્ાય, 
દયુખ િરી બાદબાકરી ્ાય, 
અિે સેવા િો ગયુ્ણાકાર ્ાય.  

િેવરી શયુરેચછા સા્ે સવવે િે િૂિિ વર્મ િા 
અનરિંદિ.

ર્િો, સેવકો, કારોબારરી સનમનિિા સભયો, 
પ્મયુખશ્રી િેમજ ટ્રસટરી મંડળિા સવવેિે જય 

માિાજી સા્ે જય શ્રી રામ.
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સસંારપકં િરીમ્મજ્ સમયુદ્ર્ણ પરંડિા

 શ્રી રકર્ણરાઈ પાધયા     શ્રી જયેશરાઈ રટ્ટ       શ્રી િટયુરાઈ આચાય્મ     શ્રી રદ્રીપરાઈ જોરરી

વરી.સં. ૨૦૭૩ િયું િવ્યું વર્મ આપ સૌિા જીવિમાં સયુવ્ણ્મ સૂય્મિા રકર્ણો સા્ે પ્ગટ ેઅિે દરેક ર્િોિો  
શયુદ્ સંકલપ ફ્રીરયુિ બિે. સા્ે જીવિિા અંિગ્મિ અંિરિરી અમરીઓિરી આશા સા્ે જીવ માત્િા 

મિોર્ રગવાિ શ્રી દ્ારરકાધરીશ િાં ચર્ણોિયું શરણં સવરીકારરી અિે પરરપૂ્ણ્મ બિે. આ િવયું વર્મ આપ 
સૌિા સામાનજક જીવિમાં રન્િ, શ્ધધા, સવાસ્થય, સયુખ, સયુંદરિા, સમ્પનત્, સંિનિ, સંસકાર અિે 

ધાનમ્મક પ્યાસો સરહિ પૂ્ણ્મ કરિારં નિવડ.ે

ઈશ્વર આપિે સદૈવ સતકમ્મ કરવાિરી પ્ેર્ણા આપે, કાર્ણ 

"કર્શ પ્રધાન કિશ્વ કરી રાખા"  
(રામાય્ણ)

"કર્શણ્યૈિાકધકારસતિતે રા ફલતેષુ કદાચન"  
(શ્રીમદ રાગવિ ગરીિા)

"કરમેગકતિ"  
(વેદાંિ)

અંિમાં આપિા જીવિમાં પ્રયુ રન્િ, વડરી્ો િાં સંસકાર, ધમ્મ પ્તયે પ્ેમ, નિષ્ા, નિષકામ રન્િ, વંશ 
વૃનદ્ અિે મયુન્િ આપે િેજ પ્રયુ પાસે પ્ા્્મિા.

સયુરાનશસ અિે િૂિિવરા્મનરિંદિ.

આશિર્વચન
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SHREE HINDU TEMPLE 
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Tel: (0116) 246 4590
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Issue 153
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મદંિર ખલુવાનો સમય:
મંરદર આખો રદવસ સવારે ૭ વાગયા ્રી સાંજિા 

૮ વાગયા સયુધરી ખયુલયું રેહશે. 
 

આરતી: 
મંગળા આરિરી સવારિા  ૭:૩૦ 
શૃંગાર આરિરી સવારિા  ૧૦:૦૦  
સંધયા આરિરી સાંજિા             ૭:૩૦ 

ઉપરાંિ ઉપરિા સમય દરમ્યાિ ્ાળ, પ્ા્્મિા 
અિે રજિ પાિ ચા્યું રહેશે.

Mandir’s Opening Times:
 

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

Arti Times:

  Mangal Arti 7:30am
  Shrungar Arti 10:00am
  Sandhya Arti 7:00pm

ઓફીસ ખુલવાનો સમયઃ
સવારના ૧0:૩0 થી ૧:૦૦

અને બપોરના ૩:૦૦ થી ૮:૦૦
Mandir’s Office Opening Times:

10:30am - 1pm and 3pm - 8pm

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

વર્ઃ ૨૨
અંકઃ ૧૫૩
ઓક્ોબર ૨૦૧૬
વવના મલુયે

Trustees:
Dr Bhimabhai Odedra (Chair)

Jivabhai Odedra
Vrajlalbhai Karia, Rajeshbhai Unadkat

Printed by:

T: 0330 010 0004  E: sales@evolutiondc.co.uk
W: www.evolutiondc.co.uk

મંદિરની પ્રવૃદતિ
• દર સોમવાર, ગયુરવાર અિે અનગયારસિા રદવસોએ 

બપોરિા ૨:૩૦ ્રી ૪:૩૦ વાગયા સયુધરી શ્રી રહંદયુ મરંદર 
શબરરી સતસંગ મંડળિા રજિ રકિ્મિ હોય છ.ે

• બાળકો માટ ેગયુજરાિરી વગયો દર ગયુરવારે અિે શયુક્રવારે 
સાંજિા ૫ ્રી ૭ વાગયા સયુધરી હોય છ.ે

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

• મરંદરમાં રજિ-રકિ્મિ, ધાનમ્મક કાય્મક્રમો, જમ્ણવાર, 
સાંજીિા ગરીિ, બ્્મડ ે પાટથી, નમરટગં, ્ગ્ન નવનધ વગેરે 
માટ ેહો્, રસોડયુ ંઅિે વાસ્ણો મળરી શકશે. શ્રી જ્ારામ 
પ્સાદરી કોઈ પ્ણ રનવવાર માટ ેિોંધાવરી શકશો.

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

• મરંદરમાં વકરી્ દ્ારા કાિૂિરી સ્ાહ આપવામાં આવે છ,ે 
િો વધયુ મારહિરી માટ ેમરંદર િો સંપક્મ કરો.

મદંિરના પ્રસગંોની માદિતી મેળવવા :
ફેસબયુક પર શ્રી રહંદયુ મંરદર ્ેસટરિા પેજ િે ્ાઈક 

કરરી ફોલો કરો.
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આવો આપ્ણે સૌ સા્ે મળરી નવક્રમ સંવિ ૨૦૭૨ ગિ વર્મિે નવદાય આપરી, નવક્રમ સંવિ ૨૦૭૩ િયું મંગ્મય પ્રાિ 
્રી શર ્િાં આપ્ણા િવા વર્મ િે હૃદય િા ઉમળકા્રી આવકારરીએ. િવા વરવે આિંદ નવરોર બિરી, એકિા સા્ે આ 
જીવિિરી શરૂઆિ કરરીયે, અિે સા્ે મળરી પ્ા્્મિા કરરીએ કે સવ્મિરી મિોકામિા પ્ૂણ્મ ્ાય. િવયું વર્મ યશશ્વરી, આરોગયમય 
અિે ્ારકારરી િરીવડ ેએવરી અંિઃકર્ણ િરી આશા અિે શ્રી રહંદયુ મરંદર િા સવવે ર્િોિે દરીપાવ્રીિરી હારદ્મક શયુરેચછા 
િ્ા િૂિિવરા્મનરિંદિ.

શ્રી રહંદયુ મંરદર ઉત્રોત્ર પ્ગનિ કરિયુ રહ્યયુ ંછ.ે મંરદર િા ચાર રૂદેવો સયુંદર સેવા આપરી રહ્યા છ.ે મંરદરમાં સવાર સાંજ 
ર્િો િરી હાજરરી અિે સેવા હોય છ.ે બધા િહેવારો રાવ પૂવ્મક રન્િ ્રી ઉજવવામાં આવે છ.ે રન્િમાં એટ્રી 
શન્િ રહે્રી છ ેકે જા્ણે  સવવે દેવરી દેવિાઓ તયા ંહાજરાહજૂર હોય િેવો રાસ ્ાય છ.ે કેટ્ાય ર્િો દયુઃખ હરર 
સયુખ પામ્યા છ,ે અિે કેટ્ાય િા સવપિ સાકાર ્યાં છ,ે િેવયું છ ેઆ ્ેસટર િયું શ્રી રહંદયુ મરંદર. તયાંિા દરવાજા બધા 
સમાજ માટ ેખયુલા છ.ે બધાિરી એકજ રાવિા છ ે- "સેવા". તયાં કોઈ પ્મયુખ િ્રી કે િ્રી કોઈ ટ્રસટરી. બધા એકજ 
સરખા રાવે સેવા િે માિ આપે છ.ે

રદવાળરી એટ્ે માત્ "દરીપ" પ્ગટાવવા બાહ્યરીક અજવાળા ફે્ાવવા એ માત્ િ્રી. હૃદય િા દ્ાર ખો્રી જીવિિે 
ઉલહાસમય બિાવરી, અંિ:કર્ણમાં પ્કાશ ફે્ાવરી, રાગદ્રે િે રૂ્રી, પરસપર પ્ેમ ફે્ાવરી, ગિ વરવે ્યે્ રૂ્ોિે રૂ્રી, 
િવા સમરીકર્ણ માંડવાિયું સૂચવે છ.ે આવિાર િવયું વર્મ મરંદર િા રહિ માં આિા્રી પ્ણ વધયુ પ્ગનિ કરે, અધૂરા રહે્ા 
કાય્મ િે માગ્મ બિાવે એજ અનર્ારા. ગઈ સા્ આજિરી સરખામ્ણરી માં આવિરી સા્ ઉત્રોત્ર પ્ગનિમય બિે િેજ 
માિાજીિે વંદિા.

આપ્ણે િો જીવિિરી અંનિમ ઘડરી સયુધરી પ્યતિો ચા્યુ રાખરી, રહમ્મિ પવૂ્મક આગળ ધપવાિયું છ.ે આપ્ણા કાય્મ િે કદરી 
પૂ્ણ્મનવરામ હોય શકે િરહ. િેમાં પ્ણ જો આપ્ણા પૂવ્મજો િા આશરીવા્મદ હોય, માિાજીિા આનશર હોય, િોજ આવા 
સયુંદર અિે સરસ સમાજિા કયયો કરરી શકાય.

મંરદરિા િાિા મોટા સવ્મિે આ રદવાળરી િા પરબ ઉપર હયું  રદ્ ્રી બધાિો આરાર વય્િ કરં છયુ .ં બધા િિ, મિ અિે 
ધિ્રી મંરદર િે સહકાર આપે છ.ે મંરદર િા ટ્રસટરીગ્ણિો પ્ણ આરાર જઓેએ મિે ત્્ણ વર્મ સયુધરી પ્મયુખ બિાવરી મારા 
પર નવશ્વાસ રાખયો.

મિે ઊંડરી આશા છ ેકે, જો િમે બધા શ્રી રહંદયુ મંરદર િે ઉમદા સહકાર આપશો િો મંરદર જરૂર ્રી આરિા નશખરે 
પહોંચશે.

રદપાવ્રીિા શયુર અવસરે બસ એટ્યુંજ. જીવિમાં જાગૃિિા દાખવવરી. બરીજાિે ઉપયોગરી બિરીએ, બરીજાિા જીવિમાં 
દરીપ પ્ગટાવવા, િે્ િા એક ટરીપા િયું નસંચિ કરરીયે, િેમાંજ આપ્ણો નવકાસ રહે્ો છ.ે

સવવેિે શયુર રદપાવ્રી અિે િૂિિવરા્મનરિંદિ.

સવવે િે જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માિાજી.

ભીખુ રોહનલાલ કોટતેચા. 

મંદિર ના પ્રમુખ નો સંિેશ
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શ્રી ગ્ણેશાય િમઃ 

શ્રી રહંદયુ મંરદર અિે કોમ્યયુિરીટરી સેનટરિા શબરરી મરહ્ા મંડળિા સવવે રાનવક ર્િોિે રદવાળરી 
અિે િૂિિ વર્મિા અનરિંદિ સા્ે જય શ્રી કૃષ્ણ.

માિવ જીવિ બહયુમૂલય છ,ે િો િેિો સદ ઉપયોગ કરો. રગવાિે આ પૃ્થવરી ઉપર મિયુષય જીવિ 
આપયયું છ ેિો િેિો આરાર આપ્ણે કેમ રૂ્રી શકરીએ? પરમાતમાિે યાદ રાખરી રદિ-દયુખરીયાિે મદદ 
કરો, બરીજાિા દયુઃખમાં સહરાગરી બિો. હમેશા બરીજાિયું ર્યું કરો. માિા નપિા િરી સેવા કરો અિે 
સવ્મ સયુખ-શાંનિ ્રી રહો એવરી રગવાિિા ચર્ણોમાં પ્ા્્મિા.

સા્ે અમારા વડરી્ ચંચળ માસરી અિે રિિ માસરી િા સવાસ્થયિરી િંદયુરસિરી િરી કામિા સા્ે શબરરી 
મરહ્ા મંડળ િા જય સરીયા-રામ.

શબરરી સતસંગ મંડળ દર સોમવારે, ગુરુવારે અને અગગયારસે, શ્ાવણમાસે, શ્ાધ્ધના હદવસોમાં 
અને અગ્ધકમાસે બપોરના સમય ૨.૧૫ થરી ૪.૧૫ વાગયા સ્ુધરી ્ધાગમમિક ગં્થનું વાંચન અને 
ભજન-હકતમિન કરરી આનંદ લેય છ.ે

આપ સૌને શબરરી મહિલા મંડળના સવવે બિેનોના  
જય શ્રી કૃષણ.

શબરી સતસંગ મંડળ

રબરી એટલતે શ્રદ્ા, ગુરુના િચનરાં શ્રદ્ા અનતે અટલ કિશ્વાસ એજ રબરી 
જ્ાન અનતે િયૈરાગ્ની ભક્તિ કરિાથી ભગિાનની પ્રાકતિ થા્ છતે.
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ભારતરીય ગહરમા, જ્ઞાગત, પાંત અને વેદો નરી સંસકૃગતનરી 
સહરતાનું સતત સીંચન કરાવતું આંગણં એટલે શ્રી હિંદુ 
મંહદર નું આંગણં. જ ેઇંગલેનડ માં હિમાલયના ગશખર 
સમું શોભરી રહંુ છ.ે જયા ંઅવનવા જુદા જુદા પકૃગત, 
સંસકૃગત અને સાંસકૃગતક કાયમિક્રમો થતાં રિે છ.ે જનેાથરી 
આખું વરમિ અને ત્રણે ઋતુ ગશયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું 
ભરપુર રિે છ.ે એ આંગણા ના ્ધાગમમિક અિેવાલ એટલે 
મંહદર ના આંગણે થરી.

ધાદમમિક અને સાંસકૃદિક પ્રવૃદતિઓ
શ્રી હિંદુ મંહદર માં નૂતનવરમિ, અન્નકૂટ, તુલસરી ગવવાિ, 
ગશવરાત્રરી, િોળરી, રામ નવમરી, નવાહ્ન પારાયણ, િનુમાન 
જયંગત, જયા પાવમિતરી, મોળાકત વ્રત, વટ સાગવત્રરી, 
કરવાચોથ, હદવાસો, નાગ પાંચમ, સરીતલા સાતમ, નોળરી 
નોમ, રક્ા બં્ધન, જનમાષ્ટમરી, ગણેશ મિોતસવ, ગપતૃ 
પક્ ભાગવત કથા, નવરાત્રરી, હદવાળરી વગેરે ઉતસવો 
અને વ્રતો ્ધામ્ધૂમ થરી નયાય પવૂમિક સુંદર વયવસથા સાથે 
ઉજવવામાં આવે છ.ે

સાથે સાથે જલારામ પસાદરી, રામ્ધુન, ભજન, ભાગવત 
કથા, પવચન, લોક ડાયરા, જનમ હદવસ પાટટી, લગ્ન, 
સગાઇ, સકુલ ના બાળકો નરી સપ્ધામિ અને શ્્ધાંજગલ 
ભજન તેમજ અનય પોગ્ામ થતા રિે છ.ે પભુ કૃપા થરી 
આજ ેમંહદર પાસે સુંદર અને ગવશાળ બે િોલ છ.ે લંડન, 
બગમિંગામ, લરીવરપુલ અને ઇસટ મરીડલેનડસ થરી મહંદર નરી 
યાત્રાએ જતરી બસો અને મલટરી ફૈથ ના ગ્ુપ પણ વારવાર 
મંહદર નરી મુલાકાતે આવતા રિે છ,ે જમેને મંહદર તરફ 

થરી ભોજન નરી વયવસથા આપવામા આવે છ.ે મંહદર માં 
બુ્ધવાર, ગુરુવાર અને શુક્રવારે અંગ્ેજી, ગગણત અને 
આપણરી માત્રુ ભારા ગુજરાતરી ના વગગો પણ ચાલે છ.ે 
જમેાં આશરે ત્રણસો થરી પણ વ્ધારે ગવ્ધથગોઓ અભયાસ 
કરે છ.ે યોગ ના વગગો માં પણ મોટરી સંખયા માં વડરીલો 
આવે છ,ે જ ેસોમવાર ના હદવસે ત્રણ કલાક સુ્ધરી યોગ 
અભયાસ કરે છ.ે શબરરી મંડળ નો સતસંગ આજ ેચાલરીસ 
વરમિ થરી મહંદર માં અગવરત ચાલે છ.ે મંહદર તરફ થરી 
બસ યાત્રા નું પણ આયોજન કરવામાં આવે છ.ે આ 
દરેક પસંગો ને પૂણમિ નયાય આપવા માટે સતત મંહદર ના 
કાયમિકતામિ અને સવયંસેવક ભાઈ બિેનો તથા ભૂદેવો દ્ારા 
અથાગ પયતન કરવામાં આવે છ.ે

આ વરમિ માં દવશેર
જુદા પસંગો દ્ારા સમાજ ને સંસકૃગત નો વારસો 
આપવાનો મંહદર નો િંમેશા પયતન રહો છ.ે આ વરવે 
આપણા બિેનો એક સાથે મળરી ને શુક્રવાર નું સંતોરરી 
માતા નું વ્રત ઉજવે એટલા માટે સમૂિ પૂજા નું આયોજન 
થયું. જમેાં ખુબજ મોટરી સંખયામાં ભકતોએ ભાગ લરી્ધો. 
ભારતરીય સંસકૃગત નું યુવાનો ને જ્ઞાન મળે તે માટે સવમિ 
પથમ કુળદેવરી નો સમૂિ યજ્ઞ અને નરીવેદ નું આયોજન 
થયું. જમેાં માનવ મિેરામણ ઉમટ્ો અને રાસ ગરબા નું 
પણ આયોજન થયું. સમિૂ રાંદલ માતાજી ના લોટા અને 
ગપતૃ-પક્ ભાગવત કથા એ પણ અનોખું રૂપ લરી્ધું જમેાં 
નવ હદવસ સુ્ધરી મોટરી સંખયામાં યજમાનોએ સિયોગ 
આપયો. આ વખતે ભગવાન શ્રી કૃષણ ને સોનાનરી બંસરરી 

મંદિરના આંગણેથી
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અને શ્રી િનુમાનજી ને ચાંદરી નરી ગદા સામૈયા અને પૂજન 
સાથે વાજતે ગાજતે અપમિણ કરવામાં આવરી. નવરાત્રરી 
માં દર વરમિ નરી જમે ભારત થરી પ્ધારેલ રાસ ગ્ુપ દ્ારા 
શાંગત પૂવમિક નવરાત્રરી નું આયોજન સંપન્ન થયું. નવરાત્રરી 
માં ધવજા નરી ઉછવણરી આનંદ દાયક રિરી.

ડાયરા અને સંિવાણી
લોક ગવખયાત કલાકાર કરીતટીદાન ગઢવરી નો ભજન અને 
લોક ડાયરા ના પોગ્ામ નું આયોજન સવમિ પથમ ઇંગલેનડ 
માં હિંદુ મંહદર માં થયું. જ ેકેવલ બેજ હદવસ માં સંપૂણમિ 
સફળ રહો. ભારત ના પખયાત સંતવાણરી ગવખયાત 
ગનરંજનભાઈ પંડ્ા, યોગેશપુરરી ગોસવામરી, અને 
જયશ્રી દાસ માતાજી, જાગ્તા ગ્ુપ, પભાબેન રબારરી, 
ગોપાલદાસ વગેરે અવનવા સુંદર કોહકલ કંઠરી કલાકારો 
દ્ારા જુદા જુદા કાયમિકમગો નું આયોજન થયું.

િેશ અને પરિેશ સદૈનકો ની 
સહાિિ શ્રધાંજદિ
દેશ માંથરી પ્ધારેલા સંત શ્રી પૂજય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ 
ઓઝા નરી કથા નું ભવય આયોજન લેસટર માં થયું જમેાં 
શ્રી હિંદુ મંહદર દ્ારા ઘણા સવયં સેવકો જોડાયા િતા. 
મંહદર માં શ્રી જ્ઞાનાનનદજી મિારાજ, શ્રી કૃષણચંદ્ર 
ઠાકોરજી વગેરે સંતો પ્ધાયામિ િતા.

અખંડ ભારત નરી ખમરીરરી, ઉદારતા, વરીરતા, મા ભોમ 
નરી રક્ા કાજ ેસતત હિમાલય નરી જમે અડગ રિેતા 
અને જરૂર પડ્ે માત્રુ ભૂમરી નરી લરીલરી ચાદર નરી ઓઢણરી 
માં જીવનનું બગલદાન આપનાર આપણા ભારત ના 
વરીર જવાનો ઉપર સુતરી વખતે િુમલો થયો. કાશમરીર 
થરી સો હકલો મરીટર દૂર ઉરરી ગામમાં સૈગનકો નરી એક 
બટાલયન પર ઉપદ્રવરીઓ દ્ારા ગ્ેનેડ ફેકવામાં આવરી 
જમેાં આપણા અઢાર વરીરો વરીરગગત ને પામયાં જ ેખુબજ 
નીંદનરીય અને દુખદ ઘટના છ.ે જ ે િુમલા ને કાયરતા 
કરાર આપવામાં આવરી િતરી. શ્રી હિંદુ મહંદર દ્ારા એક 
ખાસ શ્્ધાંજગલ કાયમિક્રમ નું આયોજન થયું જમેાં વરીર 
સૈગનકો ને શ્્ધાંજગલ આપવામાં આવરી િતરી. પભુ તેમના 
આતમા ને અગવચલ પદ આપે અને પહરવાર જનોને આ 
દુખ સિન કરવાનરી શગકત આપે તે પાથમિના.

શ્રી હિંદુ મંહદર ના ટ્રસટરી પરેશભાઈ પટેલ આ વરવે ચરીર 
ગવદાય પામયાં તેમના આતમા ને પભુ શાંગત આપે તે 
અભયથમિના. એમનરી હિંદ ુમહંદર નરી સવેા અગવસમરણરીય છ.ે

ચચંળ માસરી નુ ંસવાસ્થય જલદરી સારંુ થાય તે અભયથમિના.

શ્રી હિંદુ મંહદર કેવલ દેશ માંજ નહિ પણ પરદેશ માં 
પણ ખુબજ ખયાતરી પામયું છ.ે આ વરવે દુબઈ થરી પણ 
યજમાનો પૂજા માટે મંહદરનરી વેબસાઈટ ના માધયમ થરી 
પૂજા માં આવયા િતા.

આપ પણ મહંદર નરી દરેક પવગૃતિઓ અન ે આગામરી 
કાયમિક્રમ, બહુકંગ વગરેે કોઈપણ માહિતરી માટે શ્રી હિંદુ 
મહંદર નરી વબેસાઈટ: 

www.ShreeHinduTemple.net   
ફેસબકુ પજે:  
www.facebook.com/ShreeHinduTemple  
ન ેલાઇક કરો અન ેઇમલે માટે:  
info@ ShreeHinduTemple.net અને  
ટેલરીફોન દ્ારા: 
0116 246 4590 પર ઓફરીસનો સપંકમિ કરો.

આ વરમિ ના યજમાન અને મુખય 
િાિાઓ 
શ્રી રમણભાઈ ગવશ્ામ અને પહરવાર, કાંગતભાઈ 
પોપટ અને જયોગતબેન કાગંતભાઈ પોપટ, દરીપકભાઈ 
દુલમિભજીભાઈ લાખાણરી, ડો. ભરીમાભાઇ ઓડેદરા, 
વનરીતાબેન ચૌિાણ, ચંચળબેન ચૌિાણ, મિેનદ્રભાઈ 
ઝરીણાભાઈ ગાં્ધરી, ગત્રવેણરીબેન મિેશભાઈ દવે, 
સુમરીતભાઈ સચદેવ, ભરતભાઈ મોઢવાહડયા, 
આવડાભાઈ લરીલાભાઈ કારાવદરા, ગવજયભાઈ ખુંટરી, 
સતરીશભાઈ ગવસાવાહડયા અને દરીનતાબેન સતરીશભાઈ 
ગવસાવાહડયા, મરીનાબેન માણેક, ડો. રરીદ્રી પરમાર અને 
ડો. સંજય પરમાર, પતાપભાઈ ખુંટરી, ગોગનભાઈ 
ગોઢાણરીયા, ભરીખુભાઈ કોટેચા, અશોકભાઈ પટેલ, 
િરીરાભાઈ રવજીભાઈ પટેલ, દક્ાબેન આડગતયા તેમજ 
અનય ઘણા ભકતો ગભન્ન ગભન્ન પસંગો માં ભાગ લઇ 
અને મંહદર માં મિતવ નું યોગદાન આપયું િતું. શ્રી હિંદુ 
મંહદર ના દરેક કાયમિકતામિઓ તેમનો હૃદય પૂવમિક ગવશરે 
આભાર પગટ કરે છ.ે 

આવતા વરમિનરી શ્રી દેવરી ભાગવત સપ્ાિ માં આપ સૌને 
સિભાગરી બનરી અને આ પસંગ ને દરીપાવો તે પાથમિના.

વરમિ દરમયાન દરેક પસંગો માં આપને કોઈ પણ જાતનરી 
ઉણપ આવરી િોઈ તો ક્મા દાન કરરી અને િંમેશા આવતા 
રિો એજ પભુ પાથમિના સિ જય શ્રી કૃષણ.
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In 2017, Diwali is on Thursday, 19 October

દરીપ એટલે દરીવો અને આવલરી એટલે િારમાળા. સંસાર ના 
અં્ધકાર ને દૂર કરવા માટે દરીપ નરી િારમાળા પગટાવવામાં 
આવે છ.ે આ દરીપ પાગટ્ સાથે આપણે નુતન વરમિ નું સવાગત 
કરરીએ છરીએ, સાથે જીવન નરી નવરી યાત્રાનું પારંભ કરરીએ 
છરીએ. દરીપ પાગટ્ આમતો અગભમાન રૂપરી અ્ંધકાર નો 
પણ નાશ કરે છ.ે આ તિેવાર વરમિ ના એક હદવસ પિેલા 
ઉજવવામાં આવે છ,ે કારણ કે કોઈ પણ નવા જીવન કે નવરી 
પહક્રયાના પારંભ પિેલા એ જગયા કે દિે નરી શુગદ્ અને 
સવછતિા અગનવાયમિ છ.ે આપણે પણ નૂતન વરમિ ના પારંભ 
પિેલા દરીપ પાગટ્ કરરી અને દ્ાર પાસે રાખરીએ છ ેઅને 
લક્મરી દેવરી અને દેવતાઓ નું આહ્ાન કરરીએ છરીએ. 

વયાપારરી-વયવસાયરી ભકતો આ હદવસે આગામરી વરમિમાં 
આગથમિક અને દ્ંધા-રોજગારનો બિોળો ગવકાસ અને 
ગવસતાર થાય એ માટે લક્મરી પૂજન – ચોપડા પૂજન કરે 
છ,ે જમેાં મિાકાલરી, મિા-લક્મરી અને મિા-સરસવતરીનરી 
પૂજા કરવામાં આવે છ.ે આમ તો લક્મરીપૂજન ગમે તયારે 
કરરી શકાય પરંતુ વરમિના અંતે અને નવા વરમિનરી સંધયાએ 
થતું લક્મરી પૂજન ઘણં મિતવપૂણમિ છ.ે હદવાળરીનરી સંધયાને 
મિારાગત્ર, ગસદ્રાગત્ર તરરીકે ઓળખવામાં આવે છ.ે આ 
સમયે થતરી સા્ધના તવહરત પહરણામ આપે છ.ે

આવા દરેક પસંગો માં આપણં શ્રી હિંદુ મહંદર સરસ 
પૂજા નું આયોજન કરે છ ેજમેાં ભકતો દ્ારા સમૂિ પૂજન 
કરવામાં આવે છ.ે

દિપાવિી
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ચોપડા પૂજિ એટ્ે કેવ્ આખા વર્મ િા ધંધા િો રહસાબ અિે 

આવિા વર્મ િા ધંધામાં ્િરી વૃનદ્ િરી કામિા એટ્ોજ રાવ 

િ્રી, પ્ણ આ રદવસ છ ેઆખા વર્મ દરમ્યાિ જા્ણિા-અજા્ણિા 

કરે્ા સયુકમ્મ અિે કયુકમ્મિા રહસાબ િો રદવસ. એટ્ા માટ ેર્િો 

રાવ ્રી શારદા પૂજા કરે છ ેઅિે માંગે છ ેકે મારા જીવિમાં, 

વા્ણરીમાં અિે વિ્મિમાં નવવેક આપજો, જ ે્ રી હયું  મારા ગ્ાહકો િે 

સિંોર આપરી શકયું.

્ક્મરી પૂજા કરરી આપ્ણે પ્ા્્મિા કરરીએ છરીએ કે મારા દ્ારા 

કમાવા માં આવિરી ્ક્મરી દાિ િા માગવે અિે જીવિ િરી ઉન્નિરી 

િા માગવે વપરાય.

આવા રાવ ્રી પરરવાર િયું કલયા્ણ ્ાય છ,ે માટ ેઆ દેવરીઓિે 

આપ્ણે દરીપાવ્રી િા દરીવા પ્ગટાવરી આમંનત્િ કરરીએ છરીએ અિે 

કયુબયુનદ્ રૂપરી અંધકાર િો િાશ કરવા માટિેરી પ્ા્્મિા કરરીએ છરીએ. 

આ વરવે પ્ણ ઘ્ણા ર્િોએ આ પૂજા માં રાગ ્રીધો હિો. જમેાં 

રૂદેવો દ્ારા રદવય પૂજા કરાવવામાં આવરી હિરી.

ચોપડા પૂજન
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અન્નકૂટ પૂજા મહોતસવ અિે ગોવધ્મિ 
િા્જી િા મરહમા િરી ગા્ા રગવાિ 
કૃષ્ણ દ્ારા સમાજ િે મળરી છ.ે દેવ ઇનદ્ર 
િા અનરમાિ િો િાશ કરરી રગવાિ 
કૃષ્ણ ર્િોિે કહે છ,ે કે િમે ઇનદ્રિરી 
પૂજા િ કરરી, ગોવધ્મિ પવ્મિિરી પૂજા 
કરો, કાર્ણ કે ગોવધ્મિ પવ્મિ દ્ારા વકૃ્, 
વિસપનિ અિે અન્ન પાકે છ.ે એટ્ા 
માટજે વરા્મ (વરસાદ) ્ાય છ.ે રગવાિ 
એ પ્ણ કહે છ,ે કે જયારે જયારે શરરીર 
િા દોર િે મારવામાં સફળ બિો તયારે 
એક િવા વર્મ િો અિયુરવ કરો અિે બધા 
સા્ે હળરી મળરી, બેસરી અિે જમો કાર્ણ 

જતેના અન્ન ભતેગા તિતેના રન ભતેગા.

રગવાિે સાિ રદવસ સયુધરી ગોવધ્મિ 
પવ્મિિે િે ધાર્ણ કયયો અિે રોજ 
રગવાિ િે ગોકયુળ વાસરી િરફ ્રી આઠ 
આઠ વાિગરી ધરવામાં આવરી, આમ કરરી 
છપપિ વાિગરી િો રોગ ધયયો, જ ે્ રી 
આપ્ણે પ્ણ રગવાિિે છપપિ રોગ િો 
અન્નકૂટ ધરરીએ છરીએ. કૂટ િો સામાનય 
અ્્મ ્ાય છ ે પવ્મિ, ઉદાર હા્ે પવ્મિ 
સમયું અન્ન અપ્મ્ણ કરો અિે પ્સાદરી રૂપે 
સા્ે જમો અિે િૂિિ વર્મિો આરંર 
કરો.

વસ્ત્ર શયુદ્, વા્ણરી પનવત્ અિે જીવમાત્ 
પ્તયે દયા-રાવ રાખરી અિે એકમેક િે 
મળો. જ ે્ રી નવચાર, વા્ણરી અિે વિ્મિ માં 
નવવેક આવે માટ ેઆપ્ણે પ્ણ આવરીજ 

In 2017, New Year and Annkut Darshan is on  
Friday, 20 October

નૂિન વરમિ ૨૦૭૨ - અન્નકૂટ િશમિન
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રરીિે િૈયાર ્ઈ, મરીઠાઈ નવિર્ણ કરરી અિે િવા 
વર્મ િો પ્ારંર કરરીએ છરીએ.

શ્રી રહંદયુમંરદર હર વરવે રવય અન્નકૂટ ધરરી, 
ગોવધ્મિ િા્જી િરી પૂજા િયું સયુંદર આયોજિ કરે 
છ,ે જમેાં ર્િો િરી મોટરી રરીડ જોવા મળે છ.ે

આ રદવસે સમૂહ આરિરી િયું આયોજિ પ્ણ 
કરવામાં આવે છ.ે અિે મંરદર િો વાનર્મક 
અહેવા્ આપિો એક અંક પ્ણ બધાજ ર્િો 
િે આપવામાં આવે છ,ે જ ે રન્િ દશ્મિ આપ 
અતયારે વાંચરી રહ્યા છો.  

આશા છ ે કે આપ િે આ અંક સાિયુકયુળ ્ાગયો 
હશે. આ વખિ િા િયુિિ વર્મ િરી પ્ણ આપ સૌિે 
ખયુબ ખયુબ શયુરેચછા સા્ે જય શ્રી કૃષ્ણ. 
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િયુ્સરી માિાજી િા ત્્ણ અવિાર છ.ે િયુ્સરીજી િા પનિ જા્ંધર 
િયું મૃતયયુ નશવજી ્રી પ્ણ શ્ય િા બનયયુ ંકાર્ણકે િે સિરી વૃંદા 
(િયુ્સરી) િા િપ િા પરર્ણામે શન્િશાળરી બનયો છ.ે િે્રી 
રગવાિ નવષણ ચિયુરાઈ ્રી જા્ંધરિયુ રૂપ ્ઈિે સિરીિા િપ 
િયું ખંડિ કરે છ.ે જિેે કાર્ણે જા્ંધરિો વધ ્ાય છ.ે આ કાર્ણે 
સિરી વૃંદા, રગવાિ નવષણિે શ્ાપ આપે છ,ે કે િમારં પ્થ્ર જવેયું 
હ્રદય છ,ે િમે મારા પનિિયું રૂપ ્ઈિે મારા િપિયું ખંડિ કરવા 
આવયા, િમિે જરા પ્ણ દયા િા આવરી? હયું  િમિે શ્ાપ આપયું 
છયુ ,ં કે િમે હવે પ્થ્ર બિરી જાવ અિે િમારં દરી્ ચોખખયું િા 
હોવા્રી િમિે કોઈ દરીવસ ચોખા પ્ણ િઈ ચડ.ે જ ે્ રી શા્રીગ્ામ 
રગવાિિરી રચિા ્ઇ. આ કાર્ણસર ર્િો િયુ્સરીજી િા 
્યારા માં પ્થ્ર રૂપરી શા્રીગ્ામ િરી પૂજા કરે છ.ે િે નવષણ 
રગવાિ િો અવિાર છ.ે પ્ણ ઘ્ણા ર્િો પૂજા સમયે ચોખા 
પ્ણ ચડાવે છ,ે જ ેશાસ્ત્ર નવરદ્ છ ેકેમેકે શા્રીગ્ામ રગવાિિે 
હંમેશા જવ ચઢાવવામાં આવે છ.ે

સિરી વૃંદા પોિાિા પનિ િા મૃતયયુ ્વા્રી િયુ્સરીજી િા છોડ રૂપે 
રહે છ ેઅિે રગવાિ કહે છ ેકે મારા ્રીધે િમારા પનિિયુ મૃતયયુ 
્યયું છ,ે િો હયું  વચિ આપયું છયુ  કે હયુંજ િમારરી સા્ે ્ગ્ન કરરીશ 
અિે તયાર પછરીજ પૃ્થવરી ઉપર મિયુષય ્ગ્ન કરરી શકશે. માટ ે
વર્મ િા ચાર મરહિા ્ગ્ન ્િા િ્રી અિે િયુ્સરી નવવાહ પછરીજ 
શયુર મયુહયુિ્મ આવે છ ેઅિે વર્મિા પ્ારંરમાં જ સૌ પ્્મ રગવાિ 
િા ્ગ્ન િયુ્સરીજી સા્ે ઉજવવામાં આવે છ.ે જ ેકાનિ્મક સયુદ 
એકાદશરી િો રદવસ હોય છ.ે 

આ વરવે કનયા પક્ િા યજમાિ શબરરી મરહ્ા મંડળ અિે જાિ 
પક્ િા યજમાિ સયુધાબેિ પંચમનિયા અિે ઉરાબેિ િવરીિરાઈ 
પંચમનિયા રહ્યા હિા, જમે્ણે ધામધૂમ ્રી મંરદર િા સહકાર ્રી 
આ મહોતસવ ઉજવયો હિો.

િુિસી દવવાહ
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તુલસરી અને શાલરીગ્ામ ભગવાનના લગ્નનરી અગવસમરણરીય યાદરી
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પૃથિી નો પ્રાણ એટલતે િા્ુ અનતે પાણી, રરીર નો પ્રાણ એટલતે શ્વાસ 
એરજ રંદદર નો પ્રાણ એટલતે પ્રકતિકઠિતિ ઈશ્વર

શરીિ્ા માિાજી મૂનિ્મ પ્ા્ણપ્નિષ્ા મહોતસવ

નવ.સં ૨૦૭૨ મહા સયુદ ૧૩ એટ્ે શરીિ્ા 
માિાજી પ્ા્ણ પ્નિષ્ા અિે નવશ્વકમા્મ ઇતયારદ 
દેવો િો રહંદયુ મંરદરમાં પાટોતસવ. 

દરેક રહંદયુ સમાજ માં શરીિ્ા માિાજી િયું ઘણં 
મહત્વ જોવા મળે છ.ે પહે્યું સયુખ િે જાિે 
િયા્મ.

જયારે જયારે શરરીર માં ગરમરીિયું પ્મા્ણ 
વધે તયારે તયારે રોગ વધિા જોવા મળે છ.ે 
તયારે આપ્ણે શરીિ્ા માિા િે શર્ણે જઈએ 
છરીએ. વળરી ગરા્મશય માં િવ મરહિા રહ્યા ં
પછરી શરરીરમાં જ ેગરમરી ્ાય છ,ે િે ગરમરી 
અચબડા િા રપ માં બહાર આવે છ.ે તયારે 
આપ્ણે શરીિ્ા માિાજી િરી માિિા રાખરીએ 
છરીએ, જયાં સયુધરી અચબડાિરી ગરમરી શરરીર 
માં હોય તયાં સયુધરી નિયમમા રહરીએ છરીએ, 
અિે પાંચ-સાિ રદવસ પછરી માિિા પયુરરી કરરી 
બંધિો માં્રી મયુ્િ ્ઇએ છરીએ.

સા્ે માિાજી િરી કૃપા મેળવવા શ્ાવ્ણ માસ 
માં શરીિ્ા સાિમે ઠડંયુ ખાઈએ છરીએ. આમ, 
મા બાળકોિે આરોગય આપે છ.ે માટ ેઆપ્ણાં 
મંરદર માં નશિ્ા માિાિરી સ્ાપિા કરવામાં 
આવરી હિરી.

આ િવરી મૂનિ્મ િરી પ્ા્ણ પ્નિષ્ા મહોતસવ 

િા યજમાિ શ્રી ર્ણજીિ રાઇ સોિેગ્ા અિે 
પરરવાર હિા. મંરદરિા આચાયયો અિે અનય 
રૂદેવોિા સહકાર સા્ે મા િરી પ્નિષ્ા ્ઇ. 
ગ્ણેશ સ્ાપિા પછરી રૂદેવો િા સહકાર્રી 
પંચાંગ પૂ્ણ્મ ્યયું. માિાજી િો કયુરટર હવિ, 
જ્ાધરીવાસ, ધાનયાનધવાસ પૂ્ણ્મ કરરી, પ્નિષ્ા 
િા હવિ વગેરે બ્ાહ્મ્ણે િા સહકાર્રી પ્ૂણ્મ 
કયા્મ. નસ્ર મયુહૂિ્મ માં પ્નિષ્ા સંપન્ન ્ઈ.

સા્ે સા્ે શ્રી રાંદ્ માિા, શ્રી બળરીયા 
દેવ,  શ્રીરામદેવ પરીર, શ્રી વચછરાજ ડાડા, 
શ્રી જ્ારામ બાપા, શ્રી સંઇબાબા, નવશ્વકમા્મ 
દાદા િો પાટોતસવ પ્ણ આ જ રદવસે 
ઉજવાયો. અિે એિા યજમાિો હિા: 

શ્રી સયુરેનદ્રરાઇ િાકેશ્રી, શ્રી શનિાબિે 
રા્ણા, શ્રી માડ્ણરાઇ ઓડદેરા, શ્રી ્ાિકરી 
પરરવાર, શ્રી મ્ણરીબિે ટડંે્ , શ્રી નમસ્ત્રરી 
પરરવાર અિે શ્રી રદવયેશરાઇ.

ર્િો દ્ારા ધવજા ચઢાવવાિો સમય ્યો. 
બ્ાહ્મ્ણો દ્ારા ધવજા િયું પૂજિ અચ્મિ ્યયું 
અિે વાજિે ગાજિે મંરદરિા નશખરે ધવજા 
ચઢાવવામાં આવરી અિે આ રરીિે આ બન્ન ે
પ્સંગો સાંગોપાંગ પ્ૂણ્મ ્યાં.

જય માિાજી.
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જ્ જ્ સંતિોષી રાતિા જ્ જ્ રાં 

"સંતિોષી નર સદા સુખી"

આ કહેવિ બો્રીએ છરીએ પ્ણ સિંોર 
છ ેખરો? આજ ેઆપ્ણે ઘણ બધયું રેગયું 
કયયુું છ,ે એ શયું આપ્ણે વાપરરી શકરીએ 
છરીએ? િા, કાર્ણ કે આપ્ણરી પાસે   
સંિોર િ્રી. આ માટ ેઆપ્ણે સંિોરરી 
મા િરી ક્ા કરરીએ છરીએ.

ગ્ણેશ િરી ઉપાસિા કરવા્રી રરીધધરી-
સરીધધરી િરી પ્ાનતિ ્ાય િો રરીધધરી-
સરીધધરી પ્ાતિ ્િાં શયું મળવયું જોઇએ? 
િો જવાબ મળ્ો સંિોર, પરંિયુ આ 
બધયું મળ્ા પછરી પ્ણ સંિોર મળિો 
િ્રી માટ ેઆપ્ણે સંિોરરી મા િરી ક્ા, 
પૂજા અિે વ્રિ કરરીએ છરીએ. જયાં 
સયુધરી સિંોરરી મા િરી કૃપા પ્ાતિ િ ્ાય 
તયાં સયુધરી સિંો દ્ારા મળિો ઉપદેશ 
સમજાિો િ્રી. ઉપદેશ મળે િો જ્ાિ 
મળે અિે િો જ મિ િે સંિોર ્યો િેવયું 
કહેવાય. માટ ેજ સંિોરરી માિા િયું વ્રિ 
કરવયું જોઈએ.

વળરી આપ્ણે વ્રિ કરરીએ પરંિયુ વ્રિ 
િા ફળ િરી  આશા શયું રાખરીએ? ધિ-
દો્િ કે વયવહારરક સિંોર? આપ્ણે 
બધધરી કામિાઓ પયુરરી કરરી શ્િા િ્રી, 
કાર્ણ કે એક ઇચછા પૂરરી ્ઈ િ્રી 
કે બરીજી ઇચછા િૈયાર જ છ.ે આમ 
આપ્ણો ્ ોર પ્ણ રદવસે રદવસે વધિો 
જાય છ.ે સંિોરરી મા િયું વ્રિ કરરીએ તયારે 
એક જ સંકલપ કરવો જોઈએ કે ‘હે મા, 
મારા મિિે સંિોર િરફ વાળો’. 

આ માટ ેજ સંિોરરી મા િરી સમૂહ પૂજા 
ક્ા િયું આયોજિ શ્રી રહંદયુ મંરદર 
િરફ્રી કરવા માં આવયયું હિયું. આ 
આયોજિ માં મોટરી સંખયા માં ર્િો 
એ રાગ ્રીધો હિો. આ સમૂહ ક્ાિા 
મયુખય યજમાિ શ્રી રરીખયુરાઈ કોટચેા 
અિે પરરવાર હિાં. એમિરી સા્ે મોટરી 
સંખયા માં ર્િો એ પેટા યજમાિ 
િરરીકે ્ાર ્રીધો હિો. જમેાં ્ેસટર 
સરીવાય બરીજા અ્ગ અ્ગ શહેરો 
માં ્રી પ્ણ ર્િો આવયા હિાં. આ 
સમૂહ ક્ા િા આયોજિ મયુજબ મંરદર 

સંિોરી માિાજી
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િા આચાયયો દ્ારા પૂજિ અિે ક્ા સંપ્ૂણ્મ ્યા બાદ 
રોજિ પ્સાદરી િરી વયવસ્ા ્ઈ. ખરીર, પૂરરી, ચ્ણાિયું 
શાક વગેરે મયુખય રોજિ પરીરસાયયું. તયાર બાદ રાસ 
ગરબાિા કાય્મક્રમો યોજાયા.

માિા સિંોરરી આપ સૌિરી આશા પયુરરી કરરી સિંોર િરી 
પ્ાનતિ કરાવે એવરી પ્ા્્મિા.
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વૈસાખરી અમાસ એટ્ે શનિ 
જયંિરી.

શનિ દેવ સૂય્મ રગવાિ અિે 
છાંયાયા દેવરી િા પયુત્ હિા. િેઓ 
યમરાજ અિે યમયુિા દેવરીિા 
રાઈ હિાં.

િવ ગ્હોમાં એમિયું સ્ાિ સાિમયું 
છ.ે વેદોએ પ્ણ િેમિે દેવિયું 
સ્ાિ આપયયું છ,ે એવા શનિ 
મહારાજિો જનમ સૌરાષ્ટ ્રમાં 
્યો. એમિયું કાશયપ ગોત્ છ,ે 
એમિયું સ્ાિ પનચિમ રદશામાં છ.ે 
જમેિયુ િૈવેદ્ય ખારેક છ.ે અડદ 
અિે િ્ એમિયું અિાજ છ.ે 
િ્િયું િે્ એમિે નપ્ય છ.ે 

એમિા સવરાવ પ્મા્ણે એમિો 
રંગ કાળો છ.ે એવા શનિ 
મહારાજિરી કૃપા પ્ાતિ કરવા 
્રી નસનદ્િા નશખર િે સર કરરી 
શકાય છ.ે 

શનિ મહારાજિરી અમરી દ્રનષ્ટ 
જીવિમાં બહયુમયુલય ફાળો આપે 
છ.ે શનિ મહારાજ નયાય િરી 
દ્રષ્ટરીએ કમ્મ પ્મા્ણે િા ફળો 
આપિા હોય છ.ે 

શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં આ વરવે િારરીખ 
૧૦ મે ૨૦૧૬ િા શનિવારે 
સવારે ૧૦:૩૦ વાગયે શનિ 
પૂજા િો પ્ારંર ્યો. પૂજાિા 
મયુખય યજમાિ મરીિા બેિ અિે 
પરરવાર બનયા હિાં સા્ે પેટા 
યજમાિોિા સહકાર્રી આ 
ઉતસવ સાકાર ્યો.

શનિ મહારાજ િરી ય્ાશન્િ 
પૂજિ અનરરેક ્ યા, તયાર બાદ 
‘ઓમ પ્ાં પ્રીં પ્રૌં સઃ શિૈસચરાય 
િમઃ’ િા રન્િ રાવ સા્ે 
બધાએ રેગા મળરી જપ કયા્મ. જ ે 
સમય િયું વાિાવર્ણ આિંદમય 
હિયું. 

શદન જયંિી મહાપૂજા

શનિ મતં્:

િરી્ાંજિ સમારાસમ રનવ પયુત્મ યમ-અગ્જમ

છાયા માિુંડ સંરૂિમ િમ િમાનમ શિૈશ્વરમ ।|
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કયુળદેવરી એટ્ે શયું?

આદરીકાળ ્રી આપ્ણા વંશ િરી ્ાજ, 
માિ, પ્નિષ્ા અિે મયા્મદા િે પોિાિા 
આશરીવા્મદ અિે કૃપા ્ રી જીવંિ રાખિારરી 
મા જગદંબા િા કોઈ પ્ણ એક રૂપ 
ધાર્ણ કરરી બરીરાજિારરી દેવરી િે આપ્ણે 
કયુળદેવરી િરરીકે ઓળખરીએ છરીએ.

િરીવેદ ્ યારે અિે કઈ વાિગરી િા ધરવા?

આજિો યયુવા વગ્મ કયુળદેવરી, ઇષ્ટદેવ, 
વારથીક િરીવેદ અિે િેમાં ધરાવિા રોગ 
વગેરે િયું જ્ાિ રૂ્વા માંડ્ો છ.ે એક 
સમય હિો જયારે આપ્ણા વડરી્ો િરી 
આજ્ા અિયુસાર ્ગ્ન પછરી, બાળકિા 
જનમ વખિે, પ્વાસ વખિે અિે િૂિિ 
વર્મ માં આપ્ણે આપ્ણા કયુળદેવરી માિાજી 
વગેરે િા િરીવેદ ધરિા અિે છડેા-છડેરી 
છોળવા જિા. 

િરીવેદ માં ્ાપસરી, ખરીર, રોટ્રી િા પળ, 
િ્વટ, ગોળ વાળા રાિ, શ્રી ફળ, 
ચયુંદડરી અિે માિાજી િો શ્રીંગાર વગેરે 
કયુટયુબં િરી પરંપરા ગિ અપ્મ્ણ કરિા. 
શ્રી રહંદયુ મંરદર રારિરીય સંસકૃનિ િે 
જાળવવા નિતય િૂિિ પ્યાસો કરે છ.ે 

િરીવેદ િયું ફળ શયું? અિે કો્ણે કરવા?

િરીવેદ માિા નપિા દ્ારા દરીકરા કે દરીકરરી 
િા સફળ દામ્પતય િા જીવિ િરી કામિા 
માટ ે્ગ્ન ્રી પહે્ા કરવામાં આવે છ.ે 
અિે વંશવનૃદ્ િરી કામિા માટ ે્ગ્ન પછરી 
િવદંપિરી દ્ારા કરવામાં આવે છ.ે િવ 
જાિ બાળક િા જનમ પછરી સવા મરહિા 
માં િરીવેદ કરવા જોઈએ, જ ેબાળક િા 
ઉજ્જવળ રનવષય માટ ેમાિા દ્ારા ્વા 
જોઈએ. નવદેશ માં રહેિા રારિરીઓ માટ ે
રારિ પ્વાસ પહે્ા પ્ણ િરીવેદ કરવા 
જોઈએ જ ેસયુખ િરી પ્ાનતિ માટ ેછ.ે િૂિિ 
વર્મ માં અ્વા વાનર્મક િરીવેદ કયુળદેવરી િરી 
નિરંિર કૃપા માટ ેસંપ્ૂણ્મ પરરવાર દ્ારા 
કરવામાં આવે છ.ે

જો આ પ્મા્ણે રારિરીય સંસકૃનિ િરી 
સાચવ્ણરી રાખવામાં આવે િો જીવિ માં 
કોઈ પ્ણ બાધા આવિરી િ્રી કાર્ણ કે 
શાસ્ત્ર માં કહ્યયું છ ેકે ... 

ધરમો રક્ષકતિ રક્ષીતિઃ

કુળિેવી યજ્ઞ અને સમૂહ નીવેિ
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કયુળદેવરી યજ્ િયું મહતવ?

મા કયુળદેવરી િરી કૃપા ્રી પરરવાર માં ધિધાનય િરી 
વૃનદ્ ્ાય, અિે અનવરિ સયુખ િરી પ્ાનતિ બિરી 
રહે, માટ ેવર્મ માં એક વખિ કયુળદેવરી િો રાગ 
િેિા યજ્ રૂપે અપ્મ્ણ કરવો જોઈએ. જ ે્ રી મા 
રગવિરી િરી કૃપા ્રી વર્મ દરમ્યાિ મળે્યું ધિ 
અિે ધાનય શયુદ્ ્ાય છ.ે સા્ે સા્ે દેવરી ઋ્ણ 
માં્ રી પ્ણ મયુ્િ ્વાય છ.ે

આ વખિે સવ્મ પ્્મ ્ોકરહિ િે ધયાિ માં 
રાખરી આ યજ્ ઉતસવ િયું આયોજિ ્યયું હિયું. 
જમેાં આવળારાઈ ્રી્ારાઈ કારાવદરા, 
રરિરાઈ મોઢવારડયા, સિરીશરાઈ 
નવસાવારડયા, જયંિરીરાઈ ગોહે્, પ્િાપરાઈ 
ખયુંટરી, ગોગિરાઈ, સયુમરીિરાઈ પરમાર વગેરે 
યજમાિો િરફ ્રી મહતવ િયું યોગદાિ મળે્યું.

માિાજીિો યજ્, પૂજા, િરીવેદ, રામદેવપરીર િો 
અનરરેક, સામૈયા અિે મહાપૂજા િયું આયોજિ 
ખયુબજ મોટરી સંખયામાં રાવ નવરોર ર્િોએ 
ઉજવયો હિો.

જય માિાજી
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કાલરાત્ી રહારાત્ી રોહરાત્ી સચ દારુના

આમ મહારાત્રી એ નશવરાત્રી અિે નશવરાત્રી એટ્ે નશવ 
આરાધિ ‘અજનમાિો ્ોકા’ જિેો જનમ જ િ્રી ્યો, 
જ ેઅજનમા છ,ે એવા રગવાિ નશવિરી ઉપાસિા એટ્ે 
નશવરાત્રી.

આ રદવસે દરેક ર્િો નશવજી િે દૂધ ચઢાવવા માટ ેમોટરી 
સંખયા માં મરંદરોમાં જિા હોય છ.ે એવા આપ્ણા શ્રી રહંદયુ 
મંરદર માં પ્ણ મોટરી સંખયા માં ર્િો િરી કિાર સવાર ્રી 
જ જોવા મળે છ.ે નશવ એ કલયા્ણ કરિારા મહાદેવ છ.ે 
જમે્ણે સવ્મ િયું કલયા્ણ જ કયયુું છ.ે સમયુદ્ર મં્િ માં અમિૃ 
્ોકો એ વહેચરી ્રીધયું પરંિયુ નવર નશવજી િે જ ધયયુું. સયુગંધરી 
ફૂ્ો દરેક રગવાિિે ચઢાવયા પરંિયુ ધનિયુરો િો માત્ 
નશવજીિે જ. ચંદિ બધાયિે ચઢ ેપરંિયુ રસમ નશવજીિે જ. 
આમ રગવાિ દેવમાં્રી મહાદેવ કહેવાયા. એટ્ા માટજે 
કોઈ ર્િે એ ્ખયયું છ ે

“ઝહતેર કપ્ા, જીિન દદ્ા, દકતિના ઉદાર તિું... આ્ો 
રરણ કતિહારી પ્રભુ તિારતિાર તંુિ" 

પ્તયેક જીવે નશવ ્વાિયું છ,ે જિેો રસિો શ્રી કૃષ્ણ રગવાિે 
ગરીિાજીિા બારમાં અધયામાં છત્રીસ ગયુ્ણોિયું વ્ણ્મિ કરરી 
બિાવયો છ.ે જ ેપ્ાતિ ્ાય િો જીવ નશવ બિે, અિે મોક્ 
િરી પ્ાનતિ ્ાય. જ ેએક જનમમાં શ્ય િ્રી પરંિયુ જ ેનશવ 
કૃપા ્રી જ શ્ય બિે.

આપ્ણા ધમ્મમાં ચાર પયુરરા્્મ બિાવે્ા છ.ે ધમ્મ, અ્્મ, કામ 
અિે મોક્. ગિ જનમિા કમ્મ પ્મા્ણે ધમ્મ પ્ાતિ ્ાય, ધમ્મ 
સા્ે રાખરી અ્્મ િરી પ્ાનતિ કરવરી, ધમ્મ દ્ારા કામિાઓ 
પૂ્ણ્મ કરવરી અિે ધમ્મ દ્ારા મોક્િા માગવે આગળ વધવયું, જ ે
નશવકૃપા ્રી જ શ્ય બિે છ.ે આ જ્ાિ પ્ાતિ ્િાં વેર 
રૂ્ાય છ ેમાટ ેજ િંદરી અિે વાઘ એકબરીજાિા શત્યુ હોવા 
છિાં નશવજીિા સાનન્નધય માં શત્યુિા રૂલયા છ.ે ઉંદર અિે 
િાગ, મોર અિે િાગ પ્ણ નશવ ચર્ણોમાં રેગા ્િાં વેર 
રાવિા રૂલયા છ.ે જ ેનશવ ચર્ણો માં જ શ્ય બિે છ ેમાટ ે
નશવ આરાધિા જરૂરરી છ.ે 

નશવરાત્રી િરી ઉપાસિા િો સમય રાત્રી િા ચાર પ્હર િો 
બિાવે્ છ,ે જ ેસયુયા્મસિ ્રી સૂયયોદય િો છ.ે આ કાર્ણે 

મહા દશવરાદરિ
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નશવરાત્રી િો ઉપવાસ કરરી, રાત્ે જાગર્ણ કરરીિે ચાર 
પ્હર િરી પૂજા કરવામાં આવે છ.ે સા્ે નશવરાત્રી િા રદવસે 
સવારિરી પૂજા કરિા પ્ણ નશવરાત્રી િરી છલેા પ્હરિરી 
પૂજાિયું મહતવ ઘણં બિાવે્  છ.ે જો શ્ય બિે િો પૂજા 
કરવરી અ્વા નશવ મંત્ િા જપ કરવા. હેમાદ્રરી માં બિાવે્  
નસદ્ાંિ મયુજબ દરેક રહંદયુએ બે અનગયારસ, જનમાષ્ટમરી, 
રામ-િવમરી અિે નશવરાત્રી િા પાંચ ઉપવાસો કરવા જોઈએ. 

દરેક મંરદર માં નશવજીિે દૂધ ચઢાવવા િયું ઘણં મહતવ જોવા 
મળે છ,ે પરંિયુ ‘જલધારા રીિપ્રી્:’ માટ ેમંરદર માં દૂધિયું 
પ્મા્ણ ઘટાડરી જળિયું પ્મા્ણ વધારશો, મરંદર િે સવછ 
રાખવા અમિે મદદરૂપ ્શો એજ પ્ા્્મિા.

પ્રયુ િે કરજોડરી વંદિ, આપ્ણે નશવ-આરાધિા સમજીએ, 
નશવ કૃપા પ્ાતિ કરરીએ. જીવ નશવ બિે અિે મોક્ િા માગવે 
આગળ પગર્ણ માંડરીએ એજ અભય્્મિા.

સત્ર કરિર સુંદરર

 િમઃ નશવાય
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હોળી
િોળરી અને પકૃગત

રહંદયુ પંચાંગ અિયુસાર ફાલગયુિ માસ 
િરી પનૂ્ણ્મમા િા રદવસે હોળરી ઉતસવ 
મિાવવામાં આવે છ.ે હોળરી િે એક રરીિે 
વસંિ ઋિયુ િે આવકારિો િહેવાર પ્ણ 
છ.ે રાગ અિે રંગ આ ઉતસવ િા પ્મયુખ 
નચનહો છ.ે જમેાં રંગ અિે ગરીિ િયું મહતવ 
છ.ે વસંિ ઋિયુ માં પ્કૃનિ પ્ણ ખરી્રી ઉઠ ે
છ.ે ફાલગયુિ માસ માં મિાવવાિા કાર્ણે 
એિે ફાલગયુિરી પ્ણ કહેવામાં આવે છ.ે 
આમિો હોળરી િો પનવત્ િહેવાર વસંિ 
પંચમરી ્રી જ પ્ારંર ્ઈ જાય છ.ે ખિેરો 
માં બરીજ ખરી્રી ઉઠ ે છ.ે બાગ અિે 
બગરીચા માં ફૂ્ અિે ફળ િા આગમિિો 
પ્ારંર ્ાય છ,ે અિે એિરી આકર્મક છટા 
છવાઈ જાય છ.ે વૃક્, છોડવા, પશયુ અિે 
પ્ા્ણરી ઉલાસ ્રી પરરપ્ૂણ્મ ્વા ્ાગે 
છ.ે ખેિરો માં પ્ણ અિાજ ઉતપાદિ િો 
પ્ારંર ્ાય છ.ે બાળકો, યયુવાિો અિે 
વૃદ્ો િાચ-ગાિ સા્ે રંગો ્રી રંગાય છ.ે 
સા્ે સા્ે સંગરીિ િો પ્ણ આિંદ ઉઠાવે 
છ.ે હોળરી િા રદવસે ખજયુર, ધા્ણરી અિે 
દાળરીયા િયું ખયુબજ મહતવ છ.ે  

િોળરી નું પોરાગણક મિતવ.

મહનર્મ કશયપ અિે રદનિ િા પયુત્ 
રહરણયકશરીપયું, રગવાિ નવષણિે પોિાિા 
શત્યુ માિિાં અિે િે પોિેજ રગવાિ છ ે
એવયું માિરી અિે ધમ્મ, મંરદર વગેરે સતકમ્મ 
િો નવરોધ કરિા. પરંિયુ એિોજ પયુત્ 
પ્હ્ાદ રગવાિ િો પરમ ર્િ બનયો. 
જ ે્ાખ પ્યાસો પછરી પ્ણ રગવાિ િરી 
સાધિા છોડિો િરહ. રહરણયકશરીપયું િરી 
બહેિ હોન્કા િે નશવજી પાસે ્રી ચાદર 
મળરી હિરી કે જ ે્યારેય બળે િરહ અિે 
જિેે મા્ે આ ચાદર હોય િેિયું મૃતયયુ િા 
્ાય. માટ ે રહરણયકશરીપયું પ્હ્ાદ િે 
હોન્કા સા્ે અનગ્નમાં બેસાડરી મારરી 
િાખવાિો પ્ૂણ્મ પ્યાસ કરે છ.ે પ્ણ દેવ 
કૃપા ્રી એ ચાદર પવિ દ્ારા ઉડરીિે 
પ્હ્ાદ ઉપર આવે છ,ે જ ે્ રી પ્હ્ાદ 
એટ્ે કે સદનવચાર િરી રક્ા ્ાય છ ે

અિે હોન્કા એટ્ે કે દયુબયુ્મનદ્િો િાશ 
્ાય છ.ે માટ ે સદરાવિાિરી રક્ા અિે 
દયુબયુ્મનદ્િા પરાજય િા આિંદમાં આ 
ઉતસવ ઉજવવામાં આવે છ.ે જમેાં પહે્ાં 
શ્રી ગ્ણેશ પૂજા અિે સવસિરી વાંચિ અિે 
રગવાિ િારાય્ણિયું પૂજિ કરવામાં આવે 
છ.ે 

સંસકૃત ગ્ંથો મા િોળરી 

શ્રીમદ રાગવિ માં પ્ણ રસ િા 
સમૂહ રાસ િયું વ્ણ્મિ છ.ે કનવ હર્મ 
િરી પ્રીયદનશ્મકા, કનવ કા્રીદાસ િયું 
કયુમારસંરવ, માંલવરીકાગ્નરીનમત્ અિે 
ઋિયુસંહાર માં િો પૂ્ણ્મ એક સગ્મ વસંિ 
ઉતસવ માટ ેઆપવામાં આવયો છ.ે કનવ 
રારવરી િ્ા કનવ માઘ જવેા અનય ઘ્ણા 
સંસકૃિ કનવઓ એ હોળરી િયું મહતવ અિે 
વ્ણ્મિ કયયુું છ.ે ચંદ બરદાઈ કનવ (૧૧૪૯-
૧૨૦૦) દ્ારા રનચિ રહંદરી મહાકાવય 
પ્ૃથવરીરાજ રાસ માં હોળરી મહતવ સયુંદર 
બિાવયયુ ંછ.ે આરદકાળ કનવ નવદ્યાપનિ ્રી 
કરરી અિે ર્િરીકા્રીિ સયુરદાસ, રહરીમ, 
રસખાિ, પદ્ાકર, જાયસરી, મરીરાબાઈ 
અિે કબરીર જવેા અિેક કનવઓ એ હોળરી 
િયું મહતવ ગાયયું છ.ે મહાકનવ સયુરદાસ િા 
િો હોળરી ઉપર ૭૮ પદ છ.ે સયુફરી સંિ 
હજરિ િરીજજામયુદ્રીિ ઓ્રીયા, અમરીર 
ખયુસરો અિે બહાદયુર શાહ ઝફફર જવેા 
ઘ્ણા મયુનસ્મ કનવઓ એ પ્ણ હોળરી િયું 
મહતવ સમજાવયયુ ંછ.ે 

શ્રી હિંદુ મહંદર નો િોળરી ઉતસવ

શ્રી રહંદયુ મંરદર દ્ારા આયોનજિ હોળરી 
ઉતસવ દર વર્મ િરી જમે સપરીિરીહરી્ 
પાક્મ માં ઉજવવામાં આવયો હિો. જયાં 
ખયુબજ મોટરી સંખયામાં ર્િોએ દશ્મિ 
િો ્ાર ્રીધો હિો. જમેાં િવજાિ 
બાળકો િરી વાળ િરી નવનધ પ્ણ ઢો્, 
વાજા સા્ે કરવામાં આવરી હિરી. આપ્ણા 
મંરદર દ્ારા આરોગય સયુરક્ા કેનદ્ર, િેમજ 
પો્રીસ અનધકારરી ગ્ણ અિે સવયંસેવક 
િરી વયવસ્ા કરવામાં આવરી હિરી. આ 
ઉતસવ સંપ્ૂણ્મ કાયદા અિયુસાર પરવાિગરી 
સા્ે સવછત્ા વગેરે િે ધયાિ માં રાખરી 
અિે ઉજવવામાં આવયા હિો. જમેાં મયુખય 

અનિ્રી રૂપે ઘ્ણા અનધકારરી ઓ પ્ણ 
ઉપનસ્િ રહ્યા હિા. ખજયુર, ધા્ણરી અિે 
દાનળયા િરી પ્સાદરી નવિર્ણ મરંદર િરફ 
્રી કરવામાં આવયયું હિયું. આશા છ ેકે આપ 
સૌિે આિંદ આવયો હશે.

જય શ્રી કૃષણ

કગવ રસખાન દ્ારા િોળરી નું વણમિન

યહ નમટ્ટરી કરી ચિયુરાઈ હૈ, રપ અ્ગ ઔર રંગ 
અ્ગ

રાવ નવચાર િરંગ અ્ગ હૈ, ઢા્  અ્ગ હૈ ઢગં 
અ્ગ

આઝાદરી હૈ નજસકો ચાહો, આજ ઉસ ેકર ્ ો,

હો્ રી હૈ િો આજ અપરરનચિ સ ેપરરચય કર ્ ો.

નિકટ હયુએ િો બિો નિકટિર, ઔર નિકટિમ રરી 
જાઓ,

રઢ-રરીનિ કે ઔર િરીનિ કે, શાસિ સ ેમિ ઘબરાઓ,

આજ િહરીં બરજગેા કોઈ, મિચાહરી કર ્ ો.

હો્ રી હૈ િો આજ નમત્ કો પ્કોં મેં ઘર ્ ો.

પ્મે નચરંિિ મૂ્  જગિ કા, વરૈ-ઘ્ૃણા રૂ્ ેં ક્્ણ કરી,

રૂ્ ચકૂ ્ િેરીદિેરી મેં, સદા સફ્િા જીવિ કરી,

જો હો ગયા નબરાિા ઉસકો રફર અપિા કર ્ ો,  

હો્ રી હૈ િો આજ શત્યુ કો બાહંો મેં રર ્ ો.

હો્ રી હૈ િો આજ અપરરનચિ સ ેપરરચય કર ્ ો,

હો્ રી હૈ િો આજ નમત્ કો પ્કોં મેં ઘર ્ ો,

રૂ્  શૂ્  સ ેરરે વર્મ કે વરૈ-નવરોધો કો,

હો્ રી હૈ િો આજ શત્યુ કો બાહંો મેં રર ્ ો.
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In 2017, Holi is on Saturday 11 March in Spinney Hill Park, Leicester
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શ્રી રહંદયુ મંરદર દ્ારા ચૈત્ સયુદ િોમ િા. ૧૫મરી એનપ્્ ૨૦૧૬ િા 
રદવસે ખૂબ હર્મ અિે ઉલાસ પૂવ્મક ઉજવવામાં આવયો. જમેાં  
“અવધ મેં આિંદ રયો જય રઘયુવરીર ્ા્ કરી” અિે  
“શ્રી રામ, જય રામ, જય જય રામ” િા િાદ સા્ે મંરદર 
ગયુંજી ઉઠયું હિયું. રગવાિ રાવ પવૂ્મક પાર્ણા માં જયુ લયા 
હિા. જમેાં મહેશરાઈ દવે અિે નત્વે્ણરીબેિ દવે પરરવાર 
દ્ારા શ્રી રામ પૂજા અિે અનરરેક કરવામાં આવયા હિાં.

શ્રી સૂય્મ િારાય્ણ િરી ચોસઠ મરી પેઢરી માં શ્રી રામ જનમ્યા 
હિાં. શ્રી રામ િે ત્્ણ રાઇઓ અિે એક બહેિ હિાં. 
રાગવાિ શ્રી રામ િયું રાજય આજ ેપ્ણ રામ રાજય િરરીકે 
ઓળખાય છ.ે રામ જવેરી પ્જા પ્તયે િરી િરીનિ, રરીિરી અિે 
પ્રીનિ અદરૂિ હિરી. જમેાં રરીનિ િયું કોઈ સ્ાિજ િ હિયું. 
રામ રાજય માં પ્જા સયુખરી હિરી. ્ોકો જયુઠયુ ંબો્િાં િરહ, 
ચોરરી કરિા િરહ, સંપ અિે એક મેક િરી રાવિા િે મહતવ 
મળિયું. 

રાજય િા દરેક નિ્ણ્મય ધમ્મ અિે શાસ્ત્ર સંમિ ્ેવામાં 
આવિા હિાં. રામ રાજય માં બ્ામ્હ્ણ, વડરી્ અિે નવદ્ત્ા 
િે માિ હિયું. આપ્ણા મરંદર માં પ્ણ આવરી રન્િ, શ્દ્ા, 
રાવ, સંપ અિે શે્ય પ્ાનતિ િા રાવ ્રી મહતવ િો આ 
ઉતસવ ઉમંગ રેર ઉજવવામાં આવે છ.ે 

સવ્મિે જય શ્રી રામ

In 2017, Shree Ram Navami is on 
Tuesday, 4 April

શ્રી રામ નવમી
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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.

યોગા
િર સોમવારે યોગા ના 
વગગો સવારે ૧૦:૩૦ થી 
૧૧:૩૦ વાગયા સધુી ચાલે 
છે.

અંગે્જી, ગણિત 
અને વવજ્ાન  
િર મગંળવારે અંગે્જી, 
ગણિત અને વવજ્ાનના 
વગગો સાજંના ૫ થી ૭ 
વાગયા સધુી ચાલે છે. 

ગજુરાતી વિખો
િર ગરુૂવારે અને શકુ્રવારે 
બાળકોના ગજુરાતી વગગો 
સાજંના ૫ થી ૭ વાગયા 
સધુી ચાલે છે.

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

િબરી મડંળનો 
સતસગં
િર સોમવારે, ગરુૂવારે અને 
આણગયારસના િબરી મદિલા 
મડંળનો સતસગં બપોરે ૨ થી 
૪ વાગયા સધુી િોય છે.

ગીતાજી ના વગગો.
ભાગવત ગીતા ના  વગગો 
થોડાજ સમયમા ંમા ંિરૂ થિ.ે

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

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

સખી મડંળ 
િર શકુ્રવાર સવારે ૧૧ થી 
૧ વાગયા સધુી.
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કન્યયુગ માં કેવ્ સતયિારાય્ણ િયું વ્રિ અિે ક્ા 
જ શે્ષ્ ફળ આપિારં વ્રિ છ.ે આ વ્રિ રગવાિ 
નવષણ પરમાતમા િયું છ.ે 

જવેરી રરીિે રગવાિ શ્રી કૃષ્ણ દ્ારા અજયુ ્મિજી 
િે શ્રીમદ રગવિ ગરીિા સંરળાવવામાં આવરી, 
િેવરીજ રરીિે રગવાિ શ્રી નવષણ દ્ારા વૈંકયુઠ 
માં િારદજી િે સતયિારાય્ણ ક્ા િો મરહમા 
સમજાવવામાં આવયો. કન્યયુગ માં આ વ્રિ 
ખૂબજ સરળ અિે શયુદ્ છ.ે ર્િો દ્ારા જો આ 
વ્રિ શ્દ્ા, નવશ્વાસ અિે પનવત્િા ્રી કરવામાં 
આવે િો મિ વાંનછિ ફળ િરી પ્ાનતિ ્ાય છ.ે 
કાર્ણ કે આ વ્રિ માં શ્રી નવષણ સહસ્ત્ર િા પાઠ 
િો સમાવેશ કરવામાં આવયો છ,ે જ ેદરેક િામ 
શ્રીમદ રાગવિ માં કહ્યા છ,ે માટ ેઆ પાઠ કરવા 
્રી રાગવિજી િા પાઠ સમાિ ફળ મળે છ.ે 
ક્ામાં પ્સાદ િયું મહતવ અનધક છ.ે

પ્ એટ્ે પ્રયુ, સા એટ્ે સાક્ાિ અિે દ એટ્ે 
દશ્મિ. રાવ ્રી પ્સાદ ગ્હ્ણ કરવા ્રી પ્રયુ 
િા સાક્ાિ દશ્મિ કયા્મિા આિંદ િરી અિયુરૂનિ 
્ાય છ.ે આ વ્રિ કોઈ પ્ણ પનવત્ સ્ાિ માં કોઈ 
પ્ણ રદવસે અિે સમયે કરરી શકાય જમેાં મયુહયુિ્મ 
િરી પ્ણ આવશયકિા હોિરી િ્રી. આન ્્મક સંપન્ન 
અિે આન્્મક અસહાય ર્િો પ્ણ સરળિા્રી 
આ વ્રિ કરરી શકે છ.ે 

આ વ્રિ િો ખૂબજ મરહમા હોવા્રી શ્રી રહંદયુ 
મરંદર માં દર વરવે ક્ાિયું આયોજિ કરવામાં 
આવે છ.ે આ વખિે ર્િો િા આગ્હ ્રી બે 
વખિ આ વ્રિ િયું આયોજિ ્યયું હિયું. જમેાં 
ર્િો દ્ારા ખૂબજ સહયોગ પ્ાતિ ્યો હિો. 
વધારે સંખયા માં યયુવા વગવે રાગ ્રીધો હિો જ ે
મહતવ િરી િોંધ છ.ે

સતય એજ િારાય્ણ છ ેઅિે જયા ંિારાય્ણ છ ે
તયા ંસતય અટ્ છ ેિેજ ક્ા િો મયુખય સાર છ.ે

શ્રી સતયનારાયણ કથા
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સ્ાનપિ પ્નિમાઓ િરી શયુદ્િા, પનવત્િા અિે 
િેજોમય પ્નિરા િે પયુિઃ શન્િમાિ કરવાિરી 
વેદો્િ પદ્િરી એટ્ે પાટોતસવ. જવેરી રરીિે પ્નિ 
વર્મ આપ્ણે આપ્ણા ઘરિે અિે નિતય સવારે 
દેહ રૂપરી ઘર િે શયુદ્િા પૂવ્મક શ્ણગારરીએ છરીએ, 
એવરીજ રરીિે વર્મ માં એક વાર પાટોતસવ દ્ારા 
મંરદર િા દરેક નવગ્હ (દેવ પ્નિમા) િો જનમ 
રદવસ ઉજવવા માં આવે છ,ે જ ેપાટોતસવ િરરીકે 
ઓળખવામાં આવે છ.ે

વર્મ દરમ્યાિ ગ્હ્ણ, અશયુર મયુહયુિ્મ, સપશા્મ- 
સપશ્મ દોર અિે નવનરન્ન દ્રનષ્ટપાિ દ્ારા ્િા 
દોર માં્ રી મૂનિ્મઓ િે દોર મયુ્િ કરવામાં આવે 
છ.ે જમેાં પૂજિ, અનરરેક અિે યજ્ દ્ારા વરૈદક 
પદ્નિ િે અિયુસરવામાં આવે છ.ે જમેાં આ વખિે 
પ્ણ શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં ૧૯ મો પાટોતસવ વરી.સં. 
૨૦૭૨ િા વૈસાખ સયુદ આઠમ િા. ૧૪મરી મે 
૨૦૧૬, શયુક્રવારે િા શયુર રદવસે પાટોતસવ 
ઉજવવામાં આવયો હિો.

આ શયુર પ્સંગે યજમાિ સનવિાબિે ટે્ ર, 
સયુશરી્ાબેિ પટે્ , પયુષપાબેિ પટે્ , સયુરેનદ્રરાઈ 
િાકેશ્રી, રમ્ણરાઈ નવશ્ામ, પયુરરોત્મરાઈ 
પ્ેમા અિે મહેશરાઈ દવે વગેરે ર્િોએ ્ાર 
્રીધો હિો. મનૂિ્મઓિરી રદવયિા માટ ેપ્તયકે દેવ-
દેવરીઓિા બરીજ મંત્ો દ્ારા યજ્ કરાવવામાં 
આવયો. યજ્ િરી પયુ્ણા્મહયુિરી અિે ્ાળ સા્ે 
પાટોતસવ પૂ્ણ્મ ્યો.

દહંિુ મંદિરનો ૧૯ મો પાટોતસવ
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રાંદ્ માિાજી િા ૧૦૮ ્ોટા
શ્રી નવશ્વકમા્મ પયુરા્ણ અિયુસાર સૂય્મ દેવ િે 
બે પતિરી છ.ે એક છાયા અિે બરીજા સંજ્ા, 
આ સંજ્ા એ નવશ્વકમા્મ િા પયુત્રી હિા. 
જમેિા  ્ગ્ન મહનર્મ કશયપ અિે અરદનિ 
િા પયુત્ સયૂ્મદેવ સા્ે ્યા. સંજ્ા અિે સૂય્મ 
દેવ દ્ારા ત્્ણ સિંાિ ્યા. વૈવશ્વિ, યમ 
અિે યમરી. વૈવશ્વિ એ મિયું (રાજા) ્યા. 
યમ ધમ્મ િે જા્ણિારો હિો જ ે્ રી સૂય્મએ 
િેમિે યમિા સ્ાિપર રાખયો અિે યમરી 
કાન્નદ દેશ માં િદરી બિરી અિે રહરી. 
ત્્ણ સિંાિો પછરી સયૂ્મ િો ઉગ્ સવરાવ  
વધિોજ ગયો. જ ે્ રી સંજ્ા દેવરી પોિાિાજ 
શરરીર માં્ રી પોિાિરી એક છાયા ઉતપન્ન 
કરરી. 

જવેરીરરીિે રામાય્ણ માં સરીિા હર્ણ પહે્ા 
સરીિાજી એ પ્ણ એક પોિાિયું જયુદયું છાયા 
રૂપ ઉતપન્ન કયયુું હિયું - જ ેરૂપ મા સરીિાજી 
રાવ્ણ સા્ે ગયા હિા.  

એવરીજ રરીિે સંજ્ાદેવરી પ્ણ પોિાિા છાયા 
રૂપ િે સૂય્મ િા ઘર મા રાખરી અિે પોિે 
ઘોળરી િા રૂપ મા વિ મા રહેવા ્ાગરી. 
સમય જવા્રી સૂય્મદેવ િે છાયા દ્ારા પ્ણ 
ચાર પયુત્ ્યા. સાવરિરી, શનિ, નવનષ્ટ અિે 
િપિરી િામિરી એક કનયા ્ઈ. યમ અિે 
શનિ િા ઝગડા ્રી ઘરમાં કંકાસ ્યો અિે 
છાયા પ્ણ સંજ્ા અિે પોિાિા પયુત્ો માં 

રેદરાવ રાખિરી જ ે્ રી યમરાજા છાયા િે 
મારવા િૈયાર ્યા અિે છાયા દ્ારા શ્ાપ 
મળ્ો કે િયું પ્ેિો િો રાજા બિરીજા. સા્ે 
સા્ે આ ઝગડો સયૂ્મદેવ પાસે પોચવા્રી 
ખબર પડરીકે છાયા રેદરાવ રાખે છ,ે માટ ે
સૂય્મદેવ પોિે હકરીકિ જા્ણરી અિે સંજ્ા િે 
ઘોડો બિરી અિે ગોિવા ગયા, જ ે્ રી ધોળો 
રમ્યા - િૃતય કયયુું અિે માિાજી (પોિાિા 
પતિરી) િે રરીજાવયા. 

આજ સૂય્મ દેવિરી છાસઠ મરી પેઢરી માં શ્રી 
રામ િો જનમ ્યો. આજ બે સવરૂપો 
(છાયા અિે સંજ્ા) િે રગવિરી રાંદ્ િયું 
રૂપ ગ્ણવામાં આવે છ.ે જ ે હંમેશા સા્ે 
હોવા્રી બેકરી સંખયામાં ્ોટા િેડવામાં 
આવે છ ે અિે ઘોળો ખયુંદરી અિે માિાજી 
િે ર્િો દ્ારા રરીજવવા િો પ્યાસ પ્ણ 
કરવામાં આવે છ.ે

શ્રી રહંદયુ મરંદર દ્ારા પ્ણ દર વરવે સમૂહ 
રાંદ્ માિાજી િયું સયુંદર આયોજિ 
કરવામાં આવે છ.ે આ વખિે પ્ણ અદરયુિ 
આયોજિ ્યયું જમેાં ખયુબજ ર્િો િો 
સા્ મળ્ો સા્ે પૂજિ, પ્સાદરી, ગોર્ણરી, 
જાગર્ણ અિે ઉત્ાપિ િરી નવનધ િયું 
અનદ્િરીય આયોજિ જોવા મળ્યું હિયું.

જય માિાજી.
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શ્ાવ્ણ માસ રગવાિ સદાનશવિરી ઉપાસિા માટ ે િયું પનવત્ 

પવ્મ છ.ે નશવ પયુરા્ણ માં નશવજી અિે શ્ાવ્ણ માસ િો મરહમા 

કહ્યો છ.ે ગયા વર્મ િા અંક માં આપ્ણે નશવ દરબાર અિે નશવ 

પરરીવાર િયું મહતવ કહ્યયું હિયું. આ વરવે નશવ પયુરા્ણ અિે નશવ 

સવરૂપ િો મહરીમાં િો અિયુરવ કરરીએ.

નશવ પયુરા્ણ માં રગવાિ વેદવયાસે ચોવરીસ હજાર શ્ોકો ્ખયા 

છ.ે િેમાં સાિ સંરહિાઓ છ.ે પ્્મ નવધયેશ્વર સરંહિા, બરીજી રદ્ર 

સરંહિા, ત્રીજી સિરદ્રરીય સંરહિા, ચો્રી કોટરીરદ્ર સંરહિા, પાંચમરી 

ઉમા સંરહિા, છઠરી કૈ્ાશ સરંહિા અિે સાિમરી વાયવરીય સરંહિા 

છ.ે પાંચ જયુદા ખંડ પ્ણ છ.ે સિરી ખંડ, સૃષ્ટરી ખંડ, પાવ્મિરી ખંડ, 

યયુદ્ ખંડ અિે કયુમાર ખંડ આમ અનગયાર પ્કર્ણ છ.ે

શ્ાવ્ણ માસ માં આ શ્ોક ્રી નશવ પયુરા્ણ િે વંદિ કરવા 

જોઈએ

િંદતે કરિ પુરાણર દહ, સિ્શદાહર પ્રરન્ન ધી્હ. 

કરિહ પ્રરનનતિાર ્ા્ાતિ, દ્ધ્ાતસિપદ્ોરકતિર.

નશવ મહાપયુરા્ણ માં કહ્યયું છ ેકે રગવાિ નશવ અષ્ટ મનૂિ્મ રૂપે 

સમસિ જગિ માં રહે્ા છ.ે આ અષ્ટ મૂનિ્મઓ િા િામ છ,ે

િામ અ્્મ મંત્

શવ્મ રૂમરી ઓમ શવા્મય ક્રીિરીમયુિ્મયે િમઃ

રવ જ્ ઓમ રવાય જ્ મયુિ્મયે િમઃ

રદ્ર અનગ્ન ઓમ રદ્રાય અનગ્ન મયુિ્મયે િમઃ

ઉગ્ વાયયુ ઓમ ઉગ્ાય વાયયુ મયુિ્મયે િમઃ

રરીમ આકાશ ઓમ રરીમાય આકાશ મયુિ્મયે િમઃ

પશયુપનિ ક્ેત્જ્ ઓમ પશયુપિયે યજમાિ મયુિ્મયે િમઃ

મહાદેવ સૂય્મ ઓમ મહાદેવાય સૂય્મ મયુિ્મયે િમઃ

ઇશાિ ચંદ્ર ઓમ ઇશાિાય સોમ મયુિ્મયે િમઃ

In 2017, Shravan Mas starts from 
Monday, 24 July to Monday, 21 August

શ્રાવણ માસ
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િવે ૧૨ જયોગતલટીંગ થરી જુદા આ આઠ ગશવ ગલંગ 
પૃ્થવરી ઉપર ગબરાગજત છ.ે

૧. નશવકાંચરી િયું નશવ ન્ંગ એ કામ્રેશ્વર િામે પ્નસદ્ છ.ે તયાં 

પા્ણરી ્રી અનરરેક કરવામાં આવિો િ્રી પ્ણ ચમે્રી િા ફૂ્ 

િા િે્ ્રી સિાિ કરાવવામાં આવે છ.ે

૨. જબંયુકેશ્વર જ્ િતવ ન્ંગ માિે્યું છ.ે મદ્રાસ િા ત્રીચરીિાપલરી 

જીલામાં શ્રી રંગમ િરી પાસે આ મંરદર આવે્ યુ છ ેજયા ંજાંબયુવિ 

મા જમબયુ ઋનર એ િપ કયયુું હિયું.

૩. અનગ્ન મનૂિ્મ મંરદર અર્ણાચ્ માં આવે્યું છ ેજયાં ઘરી િરી 

મશા્ અિે નશખર ઉપર મોટરી માત્ા માં કપૂ્મર પ્ગટાવવા માં 

આવે છ.ે

૪. કાળહસિરી મંરદર મદ્રાસ માં સયુવ્ણ્મ મયુખરી િદરી િા રકિારે છ.ે 

તયા ંપયુજારરીઓ િે પ્ણ નશવ ન્ંગ િો સપશ્મ કરિા િ્રી. સયુવ્ણ્મ 

પનટ્ટકા િયું પૂજિ કરે છ.ે

૫. નચદમ્બરમ આકાશ ન્ંગ કાવેરરી િદરી િા રકિારે છ,ે જ ે

આકાશ જવેયું ્ાગે છ.ે તયાં બરીજા કોઈ પ્ણ દશ્મિ ્િા િ્રી જ ે

નિરાકાર રગવાિ િો અિયુરવ કરાવે છ.ે

૬. િેપાળ માં આવે્ા પશયુપિરીિા્ િે યજમાિ મૂનિ્મ મહાદેવ 

કહેવામાં આવે છ.ે જયાં પાંચ મયુખ વાળા રગવાિ નશવ નબરાજ ે

છ ેજિેે પંચવ્ત્ કહેવાય છ.ે

૭. સૂય્મ પ્તયક્ દેવિા છ ેઅિે પ્તયકે મંરદર માં સૂય્મ નબરાજ ેછ,ે 

એટ્ે એમાં કોઈ રેદ િ્રી.

૮. સોમિા્, નશવ િયું ઇશાિ િતવ છ ેજમેિરી સ્ાપિા સાક્ાિ 

ચંદ્રે કરે્રી છ.ે

આ મરહમા િે ધયાિ ્રી વાંચવા અિે સમજવા ્રી જિેા્રી પ્ૃથવરી 

બિરી છ ેએવા પાંચ િતવ પ્ૃથવરી, જ્, િેજ, વાયયુ અિે આકાશ એ 

નશવ રૂપ છ ેએવયું સમજાશે. 

આવાજ સયુંદર મરહમા સા્ે અિે ઉપર બિાવે્ ા વૈરદક મંત્ો 

દ્ારા શ્રી રહંદયુ મંરદર માં આખા શ્ાવ્ણ માસ દરમ્યાિ પૂજા, 

અનરરેક અક્રવામાં આવયા. જમેાં મોટરી સંખયા માં ્ોકો એ રાગ 

્રીધો હિો. શ્ાવ્ણ માસ માં મરંદર સવારે ૬ વાગયા ્રી રાત્ે ૧૦ 

વાગયા સયુધરી ખયુલયું રાખવામાં આવયયું હિયું. આ દરમ્યાિ દરેક 

ર્િો અિે યજમાિો િો સા્ મળ્ો એ માટ ેશ્રી રહંદયુ મરંદર  

આપ સૌિો આરારરી છ.ે

ૐ નમ: ગશવાય
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રગવાિ િરી કૃપા ્રી વૈષ્ણવ સપં્દાય િરી પયુષ્ટરી  
સેવા િે અિયુ્ક્રીિે શ્રી રહંદયુ મંરદર દ્ારા વૈષ્ણવ 
ર્િો માટ ેશ્ાવ્ણ માસ દરમ્યાિ રહંડોળા ઉતસવ 
ઉજવવામાં આવયો. આ સેવા શ્રીિા્જી િરી 
પયુષ્ટરી સેવા છ.ે આ રહંડોળા ઉતસવ માં જીવિ િા 
ગ્હસ્ાશ્મ માં વપરાિા દ્રવય શયુનદ્ માટ ેહોય છ.ે

જમે કે શાકરાજી, ડ્રાય ફ્યુટ, ્રી્ા ફળો, ધિ, 
્ક્મરી, શયુદ્ વસ્ત્ર અિે સયુગંધરી ફૂ્ો દ્ારા રહંડોળા 
શ્ણગારવામાં આવે છ.ે આ દરેક ચરીજ રગવાિ 
િા શ્ણગાર માં વાપરવા્રી જીવિમાં અિે ઘરમાં 
વપરાિરી વસિયુ શયુદ્ બિે છ.ે સા્ે સા્ે પ્રયુ 
શ્રીજીબાવા િરી સેવા અિે બા્કૃષ્ણ અનરરેક 
પૂજિ કરવા્રી રન્િ િરી પ્ાનતિ ્ાય છ.ે 

આમિો રહંડોળા મહોતસવ વૈષ્ણવ સંપ્દાય િરી 
હવે્ રીમાં પયુષ્ટરી ધમ્મ િા વધ્મિ માટ ેકરવામાં આવે 
છ,ે પ્ણ શ્રી રહંદયુ મંરદર પ્ણ પયુરરોત્મ માસ અિે 
શ્ાવ્ણ માસ ધામધૂમ ્રી ઉજવે છ.ે જમેાં દરરોજ 
ર્િો દ્ારા સવારે સાડા દસ (૧૦:૩૦) વાગયા 
્રી બપોરે બાર વાગયા (૧૨:૦૦) સયુધરી જયુદા જયુદા 
દૈનિક યજમાિો િે અનરરેક અિે પૂજિ કરવાિો 
્ાવો મળ્ો હિો.

દહંડોળા ઉતસવ
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Shree Hindu Temple once again 
organised a special Shiv Abhishek 
for children only, supporting parents 
to bring their children to the Mandir 
and take part in 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

Shiv Abhishek for Children
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જનમાષ્ટમરી એટ્ે પ્રયુ પ્ેમરીિા આિંદિરી પરાકાષ્ા. આ પવ્મ 
પ્તયેક વરવે એક જ વાર આવે છ,ે પ્ણ ્ોકોિે કેટ્ો આિંદ 
આપે છ!ે વસયુદેવ શયુદ્ સતવિયું સવરૂપ છ,ે અિે દેવકરીજી નિષકામ 
બયુનદ્િયું સવરૂપ છ.ે 

દેવકરીિો રાઇ કંસ બહેિિે નવદાય આપવા ર્ હાંકે છ.ે આ 
વખિે આકાશવા્ણરી ્ાય છ.ે "હે કંસ, િારરી બહેિ દેવકરીિો 
આઠમો ગર્મ િિે મારશે." આ સાંરળરી કંસે રયરરીિ બિરી 
દેવકરી અિે વાસયુદેવિે કારાગૃહમાં પૂરરી દરીધા હિા.

એક પછરી એક એમ દેવકરીિા બાળકોિો કંસે નવિાશ કયયો. શ્રી 
કૃષ્ણાવિાર એટ્ે દેવકરીજીિો આઠમો પયુત્. 

શ્ાવ્ણ વદ આઠમ, અનરજીિ િક્ત્, બયુધવાર, રગવાિ શ્રી 
કૃષ્ણિરી જનમ જયંિરી. શ્રી કૃષ્ણે આજ ે અધમ્મિો િાશ કરરી 
ધમ્મિરી સ્ાપિા કરવા, પાપરીઓિો સંહાર કરરી, પયુણયાતમાઓિરી 
રક્ા કરવા, અસયુરોિો ધવંસ કરરી, ગાયો, બ્ાહ્મ્ણો અિે સંિ-
મહાતમાઓિયું પા્િ કરવા જનમ ધાર્ણ કયયો હિો.

રગવાિિો પ્ાદયુરા્મવ ્િાિરી સા્ે જ કારાગૃહમાં રદવય પ્કાશ 
રે્ાયો. પ્કાશમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અિે પદ્ ધાર્ણ કરે્ા 
રગવાિ નવષણિે વસયુદેવે જોયા. "મિે ગોકયુળમાં િંદબાબાિે તયાં 
મૂકરી આવો." આમ કહરી િેમ્ણે દેવકરી અિે વસયુદેવિે િે બરીજા ૧૧ 
વર્મ અિે ૫૨ (બાવિ) રદવસ પોિાિયું ધયાિ ધરવા કહ્યયું.

"यदा यदा हि धर्मस्य..."  

આ કો્ પાળવા શ્રી કૃષ્ણે દેવકરીજીિરી કૂખે અવિાર ્રીધો. જનમ 
કારાવાસમાં પરંિયુ ઉછરે િંદરાજાિે ઘેર માિા યશોદાજીિરી 
ગોદમાં!

સવાર ્િાં જ િંદજી િા બહેિ સયુિંદાજી દ્ારા યશોદાજીિે પયુત્ 
જનમિરી વધાઈ સાંપડ ેછ.ે ગોકયુળમાં આિંદ આિંદ છવાઈ ગયો. 
"િંદ ઘેર આિંદ રયો, જય કિૈયા ્ ા્ કરી" િો િાદ ગયુંજી ઉઠો.

શ્રી કૃષ્ણ રયાિક કાળમાં જનમ્યા ં હિા. િતકા્રીિ સમાજમાં 
સત્ા અિે સંપનત્િયું પાશવરી િૃતય ચા્રી રહ્યયું હિયું. રાક્સરી પિૂિા, 
રાક્સો શકટાસયુર, િૃ્ણાવિ્મ, વતસાસયુર, બકાસયુર, વયોમાસયુર વગેરે 
રગવાિ શ્રી બાળ કૃષ્ણિા અપવૂ્મ બળ આગળ ટકરી શકિા િ્રી.

વ્રજ ગોપરીઓ પ્તયેિા અ્ૌરકક પે્મિો અિે રાસ્રી્ાિો પ્સંગ 
અદરયુિ છ.ે વ્રજિા ક્ણ ક્ણમાં આ ઉતસવ ઉજવાયો છ.ે

જનમાષ્ટમી

In 2017, Janmashtami on  
Tuesday, 15 August
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આ પરમ પનવત્ રદવસે રાત્ે જાગર્ણ અિે કૃષ્ણ કરીિ્મિ કરિાં-
કરિાં જનમ રદવસિરી ઉજવ્ણરી દરેક મંરદરોમાં કરવામાં આવે 
છ.ે અચ્મિ-પૂજિ, રૂદેવો અિે સિંોિયું સનમાિ, દાિ-દનક્્ણા 
વગેરે સા્ે વ્રિ કરવા્રી શ્રી કૃષ્ણિરી કૃપા પ્ાતિ ્ાય છ,ે અિે 
સયુખ-શાંનિ રયયુું જીવિ જીવરી અંિે વૈકયુ ંઠમાં વાસ મળે છ.ે

પૂવવે યદયુિા વંશમાં શ્રી કૃષ્ણિો જનમ ્યે્ો. શ્રી શયુકદેવજી કહે 
છ:ે "कृष्णस्तु भगवान स्वयं" – શ્રી કૃષ્ણ પોિે જ રગવાિ છ.ે  
સા્ે દેવાનધદેવ રગવાિ નશવ પ્ણ જનમાષ્ટમરી વ્રિ ઉપવાસ 
કરવા્રી પ્સન્ન ્ ાય છ.ે આ વ્રિ સયુખ, સમનૃદ્, સંપનત્ આપિારં 
છ.ે આ વ્રિ સૌ પ્્મ રાજા યયુનધનષ્રે કયયુું હિયું. આ વ્રિિા 
પ્રાિે િેઓ પયુિઃ રાજવૈરવ પ્ાતિ કરરી શ્યા હિાં.

અિે આપ્ણા મંરદર માં પ્ણ દર વર્મિરી જમે ચા્યુ વરવે ખૂબજ 
આિંદ પૂવ્મક જનમાષ્ટમરી િરી ઉજવ્ણરી ્ઇ.

દર વર્મ િરી જમે આ વરવે પ્ણ શ્રી મહેશ રાઇ નત્વેદરી અિે 
એમિા ધમ્મ પતિરી નત્વે્ણરીબિે મયુખય યજમાિ હિા જ ેપ્સાદરીિા 
મયુખય મિોર્રી બનયા હિા. ખયુબજ આિંદ પવૂ્મક મંરદરિા 
આચાયયો એ એમિે મહાપૂજા કરાવરી અિે સવવે ર્િોિે રગવાિ 
િા દશ્મિ કરાવયા. 

રાકેશરાઈ ગોનવંદરાઈ રાવિ અિે એમિા પરરવાર સા્ે વાજિે 
ગાજિે વાદ િૃતય સા્ે એમિા સયુપયુત્ મયાિ િે બા્કૃષ્ણ સવરપે 
પ્ગટ કયા્મ હિા. ર્િો િંદોતસવ માં િરબોળ બનયા. રકિો 
િે પંજીરરી અિે મા્પૂડાિો પ્સાદ નવિર્ણ કરવા માં આવયો.

મંરદરિા રૂદેવ રદ્રીપરાઈ જોરરીિા સયુપયુત્ો રાધે અિે શયામ 
દ્ારા મટકરી ફોડ ઉતસવ ઉજવવામાં આવયો હિો. આમ ખયુબજ 
આિંદોલાસ્રી ૫,૨૪૧ મો જનમોતસવ ઉજવાયો હિો. 

જય શ્રી કૃષ્ણ.
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રાદરવા સયુદ ચો્ એટ્ે પાન્્મવ ગ્ણેશ મહોતસવ. જવેરી રરીિે પાન્્મવેશ્રવર નશવન્ંગ િયું વ્રિ 
કરવામાં આવે છ,ે િેવરીજ રરીિે પાન્્મવ ગ્ણેશ મહોતસવ ઉજવાય છ ે.પહે્ા િા સમયમા ઘરે 
જાિે મૂનિ્મ બિાવિા અિે િે મૂનિ્મિરી પૂજા કરરી નવસજ ્મિ કરિા. ખરેખર રાદરવા સયુદ ચો્ 
પછરી જયારે મૂળ િક્ત્ આવે તયારે અ્વા એક રદવસ, ત્્ણ રદવસ, પાંચ રદવસ કે પછરી 
ચૌદશે આ ગ્ણેશ મૂનિ્મિે નવસનજ ્મિ કરવા માં આવે  છ.ે

બ્રીટરીશ રાજ વયવસ્ા દરનમયાિ પ્જાજિો માં ફે્ાયે્  રય િે કાર્ણે પ્જા એકબરીજા 
સા્ે રેગા ્ઈ ઉતસવો ઉજવવા ડરિા હિા. એમિે ઉતસારહિ કરવા અિે નિર્મયિા 
્ાવવા શ્રી ્ોકમાનય નિ્કે પાન્્મવ ગ્ણેશોતસવ 
િે આિંદોતસવ બિાવરી સમૂહ પાન્્મવ ગ્ણશોતસવ 
િયું આયોજિ કયયુ્મ. તયાર્રી આ ઉતસવ ર્િોિા 
ઘરમાં્રી બહાર સામાનય પ્જાજિો માટ ેઆયોનજિ 
્યો. આજ ેઆપ્ણે જોઈએ છરીએ કે આ પાન્્મવ 
ગ્ણશોતસવ સમગ્ નવશ્વવમાં માં વસિો રહદયું 
સમાજ ખૂબજ હરયોલાસ ્રી ઉજવે છ.ે

રગવાિ શ્રી ગ્ણેશ, બયુનદ્ આપિાર દેવ છ.ે એમિરી 
ઉપાસિા બાળક િે આઠ વરવે આપવા માં આવે 
છ.ે જયારે યજ્ોપનવિ સંસકાર અપાય તયારે નપિા 
શ્રી બાળકિે આનશવા્મદ આપે છ ેતવ ંગ્ણપનિ 
ર્િો સરી, જિેો અ્્મ ્ાય કે િયું ગ્ણપનિ િો ર્િ ્ા, જ ે્ રી મૂ્ાધાર ચક્ર માં રહે્ા 
રગવાિ શ્રી ગ્ણેશ િિે જ્ાિ આપે. એટ્ા માટજે આપ્ણા ઋનર ઓએ હા્રીિા મયુખ 
વાળા ગ્ણેશિરી ઉપાસિા બિાવરી છ.ે હા્રી કદરીય રૂ્િો િ્રી, માટ ેગ્ણેશિરી રન્િ કરરીએ 
ગં ગ્ણપનિ િા જપ કરરીએ. ધયાિ જપ કરવા્રી 'જો ધયાવે ફ્ પાવે' એ નસદ્ાંિ અિયુસાર 
યાદશન્િ મળે, જ ેજ્ાિ વધારે, જ્ાિ્રી પંચેનદ્રરીય િો સંયમ પ્ાતિ ્ાય, જ ે્ રી મિ સંયમ માં 
આવે અિે કામિા ઓ સંિોરાય. જ ેમાિવરીય જીવિિો મયુખય હેિયુ છ ેઅિે િોજ ઈષ્ટ દેવિરી 
કૃપા પ્ાતિ ્ાય. આ કાર્ણે દરેક મંરદરો માં ગ્ણેશ રગવાિ િરી સ્ાપિા જોવા મળે છ.ે

આમ આપ્ણા રહંદયુ મંરદરમાં દર વર્મિરી જમે આ વરવે પ્ણ શ્રી ગ્ણશોતસવ ઉજવાયો. પ્્મ 
રદવસ્રી જ ર્િો દ્ારા ્ાડયુ ધરાવવાિો પ્ારંર ્યો. દસ રદવસ આરિરી પૂજા કરવામાં 
આવરી અિે આિંદ ચૌદશ િે રદવસે ર્િો િા સંગા્ે ઈનગ્ેનડ િા ્રીવરપૂ્ મયુકામે 
નવસજ ્મિ યાત્ા પ્વાસ દ્ારા આ આિંદોતસવ િરી સમાનતિ ્ઈ.

In 2017 Ganesh Chaturthi 
is on Friday, 25 August

શ્રી ગણેશ ચિુથીમિ
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ધાદમમિક વ્રિ

વ્રત શા માટે? સ્તરીઓ જ કેમ?

શ્રી રહંદયુ ધમ્મ માં દરીકરરીઓ, માિાઓ અિે બહેિો માટ ે 
ઉમર અિે સહિશરી્િા પ્મા્ણે વ્રિ િરી વયવસ્ા કરવામાં 
આવરી છ.ે આ વ્રિ સવ્મ નસદ્રી પ્દાયક છ.ે આ વ્રિ િે 
ઉપાસિા, અિયુષ્ાિ, સાધિા વગેરે િામો ્રી ઓળખવામાં 
આવે છ.ે આ દરેક વ્રિ પનિ અિે પરરવાર િરી કામિા માટ ે
કરવામાં આવે છ.ે ્ગ્ન વખિે પતિરી પનિ િે વચિ આપે છ ે
કે આપ વયવહારરક અિે ધિ ઉપાજ ્મિ માટ ેશરરીરિો ઉપયોગ 
કરશો અિે હયું  ધમ્મ, કયુળ, શરી્ અિે મયા્મદા સાચવરીશ. આ 
વચિ િયું પા્િ કરવા બહેિો વ્રિ કરે છ ેજમેાં પરરવાર િા 
સયુખ િરી કામિા કરે છ.ે

વ્રત, વનસપગત અને ઈશ્વર

ઈશ્વર દેવિા રૂપે પ્ૃથવરી પર વિસપનિ માં નબરાજ ેછ.ે 
વડ માં નશવ (વડ સાનવત્રી), કેવડા ત્રીજ (નશવ પયુરા્ણમાં 
દશા્મવે્ કેવડા િા ફૂ્ િરી ક્ા), મોળાકિ, જયા પાવ્મિરી 
વ્રિ, જવેરામાં િયુ્સરીજી, પરીપળો, કેળ, નબલવપત્ વગેરે માં 
રગવાિ િો વાસ છ ેઅિે આ વિસપનિઓ જીવિ િા શ્વાસ 
અિે ઓ્સરીજિ માટ ેઅિે રોગ નિવારક શન્િ માટ ેપ્ણ 
ખયુબજ ઉપયોગરી છ.ે દરેક વ્રિ િરી ક્ાઓ પયુરાવા સા્ે જયુદા 
જયુદા પયુર્ણો માં જોવા મળે છ.ે

વ્રત અને તપ નું ફળ

વ્રિ િા ફળ ્રી સનિ વૃંદાએ જ્ંદરિયું રક્્ણ કયયુું. મંદોદરરી 
દ્ારા રાવ્ણ અિે સરીિા દ્ારા રામિો નવજય ્યો. સિરી 
અિસયુયા દ્ારા સાક્ાિ રગવાિ િો પરાજય, રદનિ દ્ારા 
રગવાિ િયું પ્ાગટ્, માિા ગાંધારરી દ્ારા દયુયયોધિ િે બળ 
િરી પ્ાનતિ, વ્રિ ્રી દેવરી ઉમા એ નશવ િે પ્ાતિ કયા્મ, વ્રિ િા 
પ્રાવ ્રી પાવ્મિરીિયું યોગાગ્નરી માં પ્વેશ, વ્રિ ્રી દ્રોપદરી િે 
પાંચ પનિ િયું વરદાિ, સયુશરી્ા દેવરી િા વ્રિ ્રી સયુદામા િે 
રગવાિ મળ્ા, રાધા િે વ્રિ ્રી કૃષ્ણ મળ્ા,વ્રિ ્રી કયુંિાજી 
િે પાંચ મતં્ પયુત્ િયું વરદાિ પ્ાતિ ્યયું. આવા અિેક વ્રિ, 
સાધિા િા ફળ િરી ક્ા પયુરા્ણો માં કેવ્ રહંદયુ ધમ્મ માંજ 
જોવા મળે છ.ે માટ ેશ્રી રહંદયુ મંરદર દ્ારા વ્રિ દરમ્યાિ બહેિો 
િે ખયુબ સયુંદર વયવસ્ા આપવામાં આવે છ ેજમેાં રાવ ્રી 
રૂદેવો દ્ારા પૂજિ પ્ણ કરાવવામાં આવે છ.ે

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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રાગવિજી િયું મહતવ અિે ઉતપનત્.

ર એટ્ે રન્િ, ગ એટ્ે જ્ાિ, વ એટ્ે 
વૈરાગય અિે િ એટ્ે િતવ. 

રન્િ, જ્ાિ અિે વૈરાગય િયું ગૂઢ િતવ 
જમેાં છયુ પાયે્ યું છ,ે િે છ ેરાગવિ. શ્રીમદ 
રાગવિજી માં ૧૨ સકંધ (રાગ) છ ેઅિે 
૧૮ હજાર શ્ોક છ.ે જમેાં રગવાિ શ્રી 
કૃષ્ણ િો મહરીમા અિે જીવિ જીવવાિરી 
શૈ્રી બિાવવામાં આવરી છ.ે રગવાિ િે 
પ્ાતિ કરવા માટ ેસરળ રહસય િયું વ્ણ્મિ 
પ્ણ કરે્યું છ.ે રગવાિ નશવ અિે માિા 
પાવ્મિરી દ્ારા રાગવિ િરી ઉતપનત્ ્ઈ 
અિે રગવાિ નવષણ અિે બ્મ્હાજી દ્ારા 
વયાસજી િે ચાર શ્ોકો મળ્ા જમેાં્રી 
િારદજી અિે શ્રી ગ્ણેશજી િરી મદદ ્રી 
વયાસજી એ ૧૮ હજાર શ્ોકો િો નવસિાર 
કયયો. વયાસજી િા પયુત્ શયુ્દેવજી દ્ારા આ 
રાગવિ પરરીનક્િ િા માધયમ ્રી સમાજ 
િે મળ્યું. જ ેઆજિા કન્યયુગ િા સમયમાં 
એક રવય ઔરધરી ગ્ણાય છ.ે 

સતિાહ એટ્ે શયું?

સતિ એટ્ે સાિ અિે આહ એટ્ે બો્વયું. 
સાિ રદવસ સયુધરી પ્રયુ િયું િામ સિિ ્ેવયું 
એટ્ે સતિાહ. આમિો અરહયાં સાિ 
રદવસ એટ્ે કેવ્ અઠવારડયા િા સાિ 

રદવસ એવો અ્્મ ્ેવાિો િ્રી, પ્ણ સાિ 
રદવસ એટ્ે કે જીવિ િા હર એક રદવસ 
અિે ક્્ણ રગવાિ િયું રજિ કરવયું એટ્ે 
સતિાહ. 

પરરીનક્િ િે શ્ાપ હિો કે િેિે સાિ રદવસ 
માં સપ્મ કરડશે એટ્ે કે મૃતયયુ રૂપરી સપ્મ 
અઠવારડયા િા સાિ રદવસ માં્રી ગમે 
તયારે જીવ માત્ િે કરડશે, પ્ણ જો િમે 
જીવિિાં સાિે સાિ રદવસ અિે સિિ 
પ્રયુ રજિ બો્િા રહેશો (એટ્ે કે 
સતિાહ) િો મૃતયયુ મોક્ માં પરરવિ્મિ ્ઈ 
જાશે. આ સંદેશ જીવ માત્ િે આપવા 
માટ ેસતિાહ શબદ િો પ્યોગ કયયો છ.ે

સતિાહ નપિૃ માટ ેછ?ે કે.....

શ્રીમદ રાગવિ મહાપયુરા્ણ, પદ્ પયુરા્ણ 
અિે સકંદ પયુરા્ણ પ્મા્ણે જોઈએ િો 
રાગવિ ક્ા એ નપિૃ કૃપા, દેવ કૃપા, 
દ્રવય કૃપા અિે ઈષ્ટ કૃપા હોય તયારે જ 
્ઈ શકે. અ્ા્મિ નપિૃ િરી કૃપા તયારેજ 
શ્ય બિે જો િેઓ દેવ્ોક પ્ાતિ ્યા 
હોય અિે િેઓએ આશરીવા્મદ આપવા 
્ાયક સ્ાિ પ્ાતિ કયયુું હોય. હવે જો 
આશરીવા્મદ આપવા િે ્ાયક સ્ાિ 
મળરી ગયયું હોય િો એિો અ્્મ એ પ્ણ 
્યો કે િેઓ મોક્ પ્ાતિ કરરી પામ્યા છ ે

દપિૃ પક્ષ સમૂહ શ્રી મિ ભાગવિ કથા
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અ્વા િો એ દેવ િતવ િે પ્ાતિ કરરી ચયુ્યા 
છ.ે િો પછરી સતિાહ કરવાિો અિે એ પ્ણ 
નપિૃ મયુન્િ માટ ે સતિાહ કરવરી િે સવા્ 
ઉતપન્ન ્િોજ િ્રી. આ િક્મ એમ સૂચવે 
છ ે કે નપિૃ મોક્ માટ ેસતિાહ િરી માનયિા 
અ્વા િો એ શબદ પ્યોગ ખોટો છ.ે

પદ્ પયુરા્ણ પયુરાવો આપે છ ે કે શ્રીમદ 
રાગવિ ક્ા એ નપિૃ માટ ેિરહ પ્ણ પે્િ 
માટ ે છ.ે એવા સવજિો, સગા સંબંધરીઓ 
કે જમેિયું અપમૃતયયુ ્યયું છ.ે આતમહતયા, 
અકાળ મૃતયયુ વગેરે જયુદા જયુદા અકાળ મૃતયયુ 
િા બાવરીસ પ્કાર બિાવયા છ.ે જો એમાં્ રી 
કોઈિયું મૃતયયુ ્યયું હોય િો એ જીવ સદગિરી 
પ્ાતિ કરરી શકિો િ્રી જિેે પ્ેિ યોિરી મળે 
છ,ે અિે એવા જીવ માટ ેકેવ્ ‘રાગવિમ 
એકમ શાસ્ત્રમ મયુન્િ દાિેિ ગજ ્મિરી’. કાર્ણ 
કે ધયુનધરીકારરી કહે છ ેકે ‘ગયા શ્ાદ્ સિેિાપરી 
મયુ્િરીમવેિા રનવષયનિ’ ધયુનધરીકારરી એટ્ે 
કહે છ ેકે એ પે્િ છ.ે માટ ેપે્િ યોિરી માં્રી 
મયુન્િ મેળવવા અિે જીવિાજ સંસાર માં્ રી 
આશન્િ છોડવા માટ ેરાગવિ ક્ા છ.ે

શ્રી રહંદયુ મંરદર માં ક્ા

પ્રયુ કૃપા ્રી આજ ે વરયો ્રી પ્ેિ-મોક્ 
સમૂહ શ્રીમદ રાગવિ ક્ા િયું આયોજિ 
કરવામાં આવે છ.ે દરવર્મ િરી જમે આ 
વખિે પ્ણ આ સતિાહિયું રદવય આયોજિ 
્યયું. આઠ રદવસ િરી આ ક્ામાં શ્રી કૃષ્ણ 
જનમ, ગોવધ્મિ પૂજા, રૂક્મ્ણરી નવવાહ, 
યમયુિા મહારા્ણરી મિોર્ અિે અંિમાં યજ્ 
િયું આયોજિ ્યયું. દરરોજ યજમાિો દ્ારા 
રગવાિ િરી પૂજા અિે સમૂહ નપિૃ િપ્મ્ણ 
કરવામાં આવિયું. પૂજા દરમ્યાિ મંરદર િા 
રૂદેવો શ્રી જયેશરાઈ, રકર્ણરાઈ અિે 
િટયુરાઈ એ ર્િોિે સયુંદર માગ્મદશ્મિ 
આપયયુ ં હિયું. મંરદરિા દરેક સવયંસેવક 
રાઈ બહેિો દ્ારા ખયુબજ સરસ સેવા અિે 
વયવસ્ા કરવામાં આવરી હિરી. 
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બંસરરી તે 
પેમનું પગતક 
(સોના નરી 
વાંસળરી 
અને વાંસનરી 
વાંસળરી નું 
સુંદર ગમલન)

શ્રી કૃષ્ણ પ્ેમ િો સંદેશ આપે છ.ે એટ્ે રગવાિ જટે્ા વાંસળરી 
સા્ે શોરે છ ેએવા શસ્ત્ર સા્ે શોરિા િ્રી. બંસરરી િેપે્મ િયું 
પ્નિક છ.ે જીવ અિે નિજી્મવ, પ્કૃનિ અિે નવકૃનિ, પ્ા્ણરી અિે પ્ા્ણ, 
બયુધ અિે અબયુધ જીવ બધયુજ બંસરરી િે આધરીિ છ.ે સાંરળિા 
િરી સા્ેજ દેહ િયું પ્ણ રાિ રયુ્રી જવાય છ.ે આ શયુદ્ પ્ેમ છ.ે 
રગવાિ જગિ િે પ્ેમ અિે નવવેક ્રી જીિવાિો સંદેશ આપે છ,ે 
અિે એમાં પ્ણ ધાિયુઓ માં બધા ્રી શયુદ્ ધાિયુ સયુવ્ણ્મ છ.ે

વાંસ શયુદ્ િતવ છ ેઅિે એિા્રી બિે્રી વાંસળરી બરીજા બધાજ 
સંગરીિ સાધિો કરિા સંપૂ્ણ્મ શયુદ્ છ ેકાર્ણ કે વાંસળરી િે બિાવવા 
માટ ેબરીજા કોઈ પ્ણ ધાિયુ િો કે વસિયુ િો પ્યોગ કરવામાં આવિો 
િ્રી. રગવાિ એવયું સૂચવે છ ેકે જીવિ માં બરીજી બધરી વેશરૂરા 
કરવા કરિાં જવેા છો િેવાજ વાગશો િો પ્રયુ એિા હોઠ ્રી 
વહા્ કરશે અ્વા બો્ાવશે. બસ એક શયુદ્ શ્વાસ રૂપરી પ્ા્ણ 
રયા્મ રાખો િો િાદ ્શે અિે આ િાદજ બ્મ્હ છ.ે કહેવા િો 
અ્્મ એ છ ેકે વાંસળરી દ્ારા બ્મ્હ િો િાદ સહજ રાવ્રીજ નસદ્ 
્ાય છ.ે એટ્ે રગવાિ નિદયોર અિે શયુદ્ પે્મ વાળા અ્વા િો 
પ્ેમ િા રૂખયા ર્િો માટ ેવાંસળરી વગાડ ેછ.ે િેઓ રાધા િે પ્ણ 
પ્ેમિા પ્નિક (નિશાિરી) રૂપે વાંસળરી આપે છ.ે 

શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં ર્િોિા સહયોગ ્રી આ ક્ા િા શયુર 
પ્સંગે શ્રી કૃષ્ણિે સયુવ્ણ્મ વાંસળરી ધામધૂમ ્રી અપ્મ્ણ કરવામાં 

આવરી હિરી. જમેાં મહેનદ્રરાઈ ઝરી્ણારાઈ ગાંધરી, વિરીિાબેિ 
અિે ચંચળબેિ ચોહા્ણ, ડો. રરદ્રી પરમાર, ડો. સંજય પરમાર, 
હરીરારાઈ રવજીરાઈ પટે્ , દક્ાબિે આડનિયા અિે સંજયરાઈ 
પાિખા્ણરીયા િેમજ અનય ર્િો દ્ારા મહતવ િયું યોગદાિ મળ્યું 
હિયું. શ્રી રહંદયુ મંરદર આ દરેક યજમાિો િયું હૃદય પવૂ્મક આરાર 
પ્ગટ એકરે છ,ે અિે સદૈવ આવો સહકાર મળિો રહે િે અપેક્ા 
વય્િ કરે છ.ે

અ ગ ભ મ ા ન 
નો નાશ કરે 
તે ગદા
હિયુ એટ્ે હ્ણવયું 
અિે માિ એટ્ે 
અ ન ર મ ા િ . 
અનરમાિ િો 
િાશ કરે િે 
હિયુમાિ. શ્રી 

કૃષ્ણ પ્ેમ શરીખવે છ ેઅિે પ્ેમ કરે છ ેમાટ ેપે્મ િયું પ્નિક વાંસળરી 
છ.ે હિયુમાિ અનરમાિરી અિે અનરમાિ િો િાશ કરે છ ેમાટ ે
િાશ કરવા માટ ેગદા આયયુધ રૂપે રાખે છ.ે 

હરીંસા ્રી જિેયું રદ્ દયુરાય િે રહંદયુ અિે રહંદયુઓ િયું મરંદર હંમેશા 
પ્ેમ િો સંદેશ આપે છ ેપ્ણ સા્ે અનરમાિ િો િાશ પ્ણ કરે 
છ ેઆ કાર્ણસર રગવાિ શ્રી કૃષ્ણ િે સોિા િરી  વાંસળરી અપ્મ્ણ 
કરરી અિે હિયુમાિજી િે ચાંદરીિરી ગદા અપ્મ્ણ કરરી છ.ે ગદા િે 
રરીમ, હિયુમાિ, બ્રામ, િારાય્ણ અિે માિાજિયું નપ્ય આયયુધ 
છ.ે
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In 2017, Navratri starts on Wednesday, 20 September

િવરાત્રી શ્રી રગવિરી િવદયુગા્મ 
િરી સાધિા િા રદવસો અિે 

ઉપાસિા િયું પવ્મ છ.ે

નવરાત્રરી - ગશવરાત્રરી

િવરાત્રી અિે નશવ રાત્રી 
આ બિંે રાત્રી િા અિયુષ્ાિ, 
પયુરસચર્ણ, સાધિા અિે ઉપાસિા િા પવ્મ ગ્ણવામાં 
આવયા છ.ે રવ (એટ્ે કે નશવ) અિે રવાિરી િા 
સાધિા િા રદવસો એટ્ે નશવરાત્રી અિે િવરાત્રી. નશવ-
પાવ્મિરી એ જગિ િા માિા નપિા કહેવામાં આવયા છ.ે 

સા્ધના ના પકાર

િવરાત્રી િા િવ રદવસો માં માિા 
જગદંબા િા જયુદા જયુદા રૂપો િરી 
સાધિા કરવામાં આવે છ.ે સાનતવક, 
રાજસરી અિે િામસરી સાધિા હોય છ.ે 
ર્િો િા પ્ણ ત્્ણ પ્કાર છ.ે જયુદરી 
જયુદરી કામિા માટ ેિા જયુદા પ્યોગ અિે 
િેમાં ઉપયોગ ્િરી વસિયુ િા પ્કાર 
પ્ણ અ્ગ હોય છ.ે બધા કરિા 
સાનતવક સાધિા ઉત્મ હોય છ.ે જગિ 
માં માિાજી અિે દરેક દેવો િા બરીજ 
મંત્ િયું ખૂબજ મહતવ છ.ે

બરીજ મંત્ર

ૐ ઐં હ્રીં કલરીં ચારુંડા્યૈ િીચચયૈ નરઃ 

જગદંબા શ્ેષ્ બરીજ મંત્ છ.ે ઐમ એ 
મહાકા્રી િો બરીજ મંત્ છ.ે જ ેશારરીરરક નવટબં્ણાઓ િો 
િાશ કરિારરી છ.ે હ્રરીં એ મહા્ક્મરી િો સૂચક મતં્ છ.ે જ ે
શયુદ્, સાનતવક ્ ક્મરી પ્દાયક (આપિારરી) દેવરી છ.ે ્ ્રીમ એ 
મહા-સરસવિરી િો મૂળાક્ર મતં્ છ.ે જ ેનિમ્મ્, બયુદ્રી અિે 
શયુદ્ જ્ાિ આપિારરી છ.ે 

આમ જવેરી રરીિે જગિ િા ત્્ણ મહાિ 
દેવો છ.ે બ્મ્હા, નવષણં અિે મહેશ 
(નશવ) િેવરીજ રરીિે િે ત્્ેણ દેવો િા 
પતિરી રૂપે સયુશોનરિ ત્્ણ દેવરીઓ 
છ.ે જમેિા એક સા્ે જપ સાધિા 
માં મદદ રૂપ ્િો આ બરીજ મંત્ 
અતયંિ શયુર અિે શરીઘ્ર ફળ દાયક 
છ.ે આ ત્્ણ બરીજ શન્િ દ્ારા બ્મ્હા 
આદરી ત્્ણેય દેવો િે જગિ િા પા્િ, 
પોર્ણ અિે સંહાર િરી શન્િ પ્ાતિ 
્ાય છ.ે

નવરારિી
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શ્રી દહંિુ મંદિર ની નવરારિી ૨૦૧૬
શ્રી હિંદુ મંહદર નરી નવરાત્રરી

ર્િોિે હર વર્મ િરી જમે આ વરવે પ્ણ િવરાત્રી િો પૂરેપૂરો 
આિંદ મળે િે ધયેય િે ધયાિ આપરી શ્રી રહંદયુ મંરદરે રારિ 
્રી પ્રાબેિ રબારરી, રનસકરાજ બારોટ, ગોપા્રાઈ, 
ગોનવંદરાઈ, અનશ્વિરાઈ બારોટ, િેજારાઈ રરવાડ, મયુન્િ-
રામરાઈ અિે િરી્ેશરાઈ જવેા ક્ાકારો િે બો્ાવયાં હિાં. 

આ ક્ાકારોએ િવ રદવસ સયુધરી ર્િો િે બે િાળરી અિે 
ત્્ણ િાળરી ગરબા, રાસ, ડાખ્ા અિે સિેડો રમાડરી મોજ 
કરાવરી હિરી જિેરી ચચા્મ ઇસટ મરીડ્ેનડસમાં ્ઈ રહરી હિરી, 
િવરાત્રી અિે શરદ પૂિમિરી ટરીકરીટો ્ેવા ર્િો હરરોજ 
મંરદરિરી ઓફરીસ બહાર ્ાઈિ સર ઉરા રેહિાં.

આ વરવે િવે િવ રદવસિરી આરિરી િા યજમાિ રરીમારાઇ 
ગોઢાં્ણરીયા અિે પરરવાર બનયા હિાં. આ વર્મિરી િવરાત્રીિરી 
ઝાંખરી િમિે શ્રી રહંદયુ મંરદર િા ફેસબૂક પેજ પર જોવા 
મળશે. 

ધવજા રોિણ

રગવિરી રવાિરી િરી ધવજા િરી ઉછવ્ણરી માં આ વરવે સૌ્રી 
વધારેિો ફાળો મળ્ો હિો. દયુગા્મષ્ટમરી િા રદવસે ધવજા પૂજિ 
રાખવામાં આવયયુ ંહિયું અિે દસેરા િા રદવસે સવારે ધામ 
ધૂમ ્રી ધવજા રોહ્ણ કરવામાં આવયયુ ંહિયું. ધવજા રોહ્ણ િા 
યજમાિ આવડારાઈ કારાવદરા અિે નવજય રાઈ ખયુંટરી 
પરરવાર િો ખૂબ ખૂબ આરાર.

જય માિાજી
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શ્રી િુગામિષ્ટમી યજ્ઞ

િવ રદવસ િરી િવરાત્રીમાં દયુગા્મષ્ટમરીિયું ખૂબજ મહતવ 
છ.ે મા દયુગા્મ દ્ારા મરહસાસયુર, ર્િબરીજ, શયુમ્ર, 
િરીશયુમ્ર, વગેરે રયંકર દૈતય િો િાશ કરવામાં 
આવયો હિો. અષ્ટરયુજા માિાજી િા પ્ૂણ્મ રૂપિા 
દશ્મિ ર્િોિે િવરાત્રી િરી આઠમ િા રદવસે ્યા 
હિાં. માટ ેદયુગા્મષ્ટમરી એ માિાજી િો પ્ાગટ્ રદવસ 
ગ્ણવામાં આવે છ ેઅિે આજ રદવસે ર્િો દ્ારા 
હવિ અિે યજ્ કરરી માિાજી િે રરીજવવામાં આવે 
છ.ે આ યજ્ માં ચંડરીપાઠ િા હોમ િયું મહતવ છ,ે જમેાં 
રગવિરી િા મરહમા િયું વ્ણ્મિ છ.ે

આ ચંડરીપાઠ િરી ઉતપનત્ માક્મનડયે પયુરા્ણ માં છ.ે 
માિાજી િા યજ્ િા જયુદા જયુદા પ્કાર છ.ે જમેાં દેવરી 
યાગ, ચાંદરી યાગ, િવચંડરી, સિચંડરી, સહસ્ત્ર ચંડરી, 
્ક્ ચંડરી, કોટરી ચંડરી વગેરે યજ્ િા રૂપ છ.ે આ બધા 
યજ્ માં બ્ામ્હ્ણો િરી સંખયામાં મંત્ િરી આહયુનિ િરી 
પૂ્ણ્મ ગ્ણિરરી મહતવ િરી છ.ે

આપ્ણા મંરદરમાં દર વર્મ િરી જમે દેવરી યાગ કરરી અિે 
ખરીર-પૂરરી િા િરીવેદ અિે ગોર્ણરી જમાડવામાં આવરી 
હિરી. માિાજી સવરૂપ ગોર્ણરી જમાડરી અિે શૃંગાર 
રેટ આપવામાં આવરી હિરી. િવ રદવસો ખૂબજ શાંનિ 
પૂવ્મક રન્િરાવ ્રી વયિરીિ ્યા હિાં. માિાજી 
બધાિરી મિોકામિા પરરપ્ૂણ્મ કરે એ રાવ સા્ે 
દરેક ર્િો િે  
જય માિાજી.
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સાકાર નશવ દશ્મિ
શ્રી રહંદયુ મંરદર માં પ્નિનષ્િ નશવન્ંગ જ ેરામેશ્વર મહાદેવ િા િામ 
્રી પનૂજિ છ,ે આ નશવન્ંગ ઉપર ર્િો દ્ારા દૂધ સા્ે ઘ્ણા બરીજા 
પદા્યો ચડાવવા માં આવે છ.ે રૂદેવો એ વારંવાર ર્િો િે અિયુરોધ 
પ્ણ કયયો છ ે કે આવયું કરવા ્રી મયુખય નશવન્ંગ મા ઘસારો અિે 
જી્ણ્મિા આવે છ,ે છત્ા પ્ણ આ પ્્ા ચા્યુજ રહરી છ ેમાટ ેનશવન્ંગ 
િયું રનવષય ધયાિ માં રાખરી અિે એક સયુંદર, રદવય અિે રમ્ણરીય નશવ 
મયુખાકૃનિ વાળયું આવર્ણ (કવર) નશવન્ંગ ઉપર ઓઢાડવામાં આવયયું છ.ે 

રગવાિ િરી કૃપા ્ રી મંરદર દ્ારા જાહેરાિ ્ િાજ યજમાિ રમ્ણરાઈ 
િરશરીદાસરાઈ નવશ્ામ, અિયુસયુયાબિે રમ્ણરાઈ નવશ્ામ, મેહયુ્રાઈ 
રમ્ણરાઈ નવશ્ામ અિે પારૂ્બેિ રમ્ણરાઈ નવશ્ામ (શ્રી રામ 
જવે્સ્મ, મેલટિ રોડ ્ેસટર) દ્ારા નશવ દશ્મિ કરાવિયું એક અદરયુિ 
ચાંદરી િા ઘાટ વાળયું કવર અપ્મ્ણ કરવામાં આવયયુ,ં જમેાં  આસરે 
અગયાર રક્ો ચાંદરી ્રી આ પ્નિમા િે એક સયુંદર આકાર આપવામાં 
આવયો. 

પૂજિ અિે પ્નિષ્ા સા્ે શ્ાવ્ણ માસ એકમ અિે બયુધવારે િા.૨૦-
૦૭-૨૦૧૬ િા સવારે અગયાર વાગયે શ્રી રહંદયુમંરદરમાં પૂજિ સા્ે 
આ રદવય કવરિયું અપ્મ્ણ કરવામાં આવયયુ.ં શ્રી રહંદયુ મંરદર આ પરરવાર 
િો હૃદય પૂવ્મક આરાર પ્ગટ કરે છ ેઅિે સદૈવ આપિા સહયોગ િરી 
અપેક્ા રાખે છ.ે

હર હર રહાદતેિ
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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

Bhajan Night
Shree Hindu Temple 
hosted the all night 
Bhajans, sang by 
different groups from 
around the country.
Organised by: 
Mineshbhai Patel and 
group

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

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
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કાઠરીયાવાડરી ડાયરા િરી રમઝટ (કરીિથીદાિ ગઢવરી અિે યોગેશપયુરરી ગોસવામરી)

શ્રી રહંદયુ મંરદર દ્ારા રારિ અિે નવશ્વ નવખયાિ ખયાિરી પ્ાતિ કરે્ ક્ાકાર 
કરીિથીદાિ ગઢવરી િા અદદરયુિ ડાયરા િયું આયોજિ ્યયું. આ પ્ોગ્ામ િયું આયોજિ 
ફ્િ દોઢ રદવસ માજ ્યયું અિે શ્રી રહંદયુમરંદર િા યયુવાવગ્મ દ્ારા અિે સોનશય્ 
મરીરડયા િા ઉપયોગ ્રી એક રવય જયુબંેશ જાહેરાિ ્ઈ અિે વધરીિે ૧૦ ક્ાકમાં 
જ બધરીજ ટરીકરીટ વહેચાઈ ગઈ હિરી. ખયુબજ મોટરી સંખયામાં માિવ મહેરામ્ણ 
રહંદયુ મંરદર માં જોવા મળ્ો હિો. કરીિથીદાિ ગઢવરી િો યયુ.કે. માં ખાિગરી સંસ્ા 
દ્ારા આ પહે્ો પ્ોગ્ામ હિો, જ ેએક સયુિહેરો ઈનિહાસ બિરી ગયો. 

માં મોગ્ અિે રગવાિ નશવ િા અધયાનતમક રજિ, રાસ, ગઝ્, અિે  દયુહા-
છદં િરી રમઝટ ઉરરરી હિરી. જ ે્ રી મંરદર મા એક ઉતસાહ િયું મોજયુ  ંફરરી વળ્યું 
હિયું. આ ડાયરો, શ્રી રહંદયુ મંરદરિા યયુવા કાય્મકર દ્ારા સફળ બનયો હિો જમેાં 
મયયુરરાઈ, રાજીવરાઈ, ખેમરાજરાઈ, સયુિરી્રાઈ અિે પ્િાપરાઈ ખયુંટરી 
પરરવાર દ્ારા મહતવ િો રાગ રજવવામાં આવયો હિો.

રાસ, ગરબા, ્ોકગરીિ, રજિ 
િરી મોજ (ગોનવંદ, ગોપા્ અિે ગ્યુપ)

રારિ ્રી પધારે્ િેજારાઈ રરવાડ, પ્રાબેિ રબારરી, ગોનવંદદાસ, ગોપા્રામ  
અિે રનસકરાજ બારોટ િા સવર માં સયુંદર પ્ોગ્ામ િયું આયોજિ ્યયું. મ્ણરીરાજ 
બારોટ િો સિેડો િેમિાજ િાિા રાઈ રનસકરાજ બારોટ િા સવર માં સરસ રરીિે 
્ોકોમાં છવાઈ ગયો હિો. શ્રી રવરી રાંદ્ માિાજી િા સમૂહ ્ોટા િા જાગર્ણ 
નિનમત્ે આ પ્ોગ્ામ િયું આયોજિ 
્યયું હિયું.

સંિવા્ણરી (જયશ્રી દાસ 
માિાજી)

ગયુજરાિ િા જામિગર પાસે આવે્ ા મોટા ખારનચયા હાઇવે પર જમેિો સિ 
કેવ્ આશ્મ છ.ે િેમિા સંસ્ાપક કયુ્પનિ સાધવરી શ્રી જયશ્રી દાસ માિાજી દ્ારા 
પાિબાઈ, મરીરાબાઈ, સિાર, જસે્, િોર્ િેમજ જયુિા દાસ કબરીર વગેરે સિંો 
િા અવા્મચરીિ અિે પ્ાચરીિ મમ્મજ્ રજિ દ્ારા સંિવા્ણરી પ્ોગ્ામ પ્સિયુિ ્યો હિો. 
જમેાં ર્િો એ ઉદાર હા્ે આશ્મ િા ્ારા્વે દાિ આપયયુ.ં આશ્મ માં ચા્િરી 

સેવાકરીય પ્વૃનત્ માટ ેશ્રી રહંદયુ 
મંરદર દ્ારા પ્ણ ૫૦૧ પાઉનડ િયું 
દાિ આપવામાં આવયયું હિયું. આ પ્ોગ્ામ નપિૃ પક્ િરી સમૂહ શ્રીમદ રાગવિ ક્ા 
િરી પયુ્ણા્મહયુિરી નિનમત્ે યોજવામાં આવયો હિો.

જગ્ાિા (રજિ કાય્મક્રમ) િરેશ શમા્મ.

સમૂહ શ્રી રાંદ્ માિાજી ્ોટા મહોતસવ નિનમત્ે દક્રી્ણ રારિ માં જગ્ાિા 
િામ્રી જા્ણરીિા માિાજી િા રજિિા પ્ોગ્ામ િયું આયોજિ ્યયું. જમેાં િરેશ શમા્મ 
અિે ગ્યુપ િો ્ાર ર્િો િે મળ્ો હિો. 

ડાયરો
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ક્ોઉં કેવ્ િામાંધારા કન્યયુગ માં કેવ્ પ્રયુ િા િામિો જ આધાર છ.ે કબરીર 

પ્ણ કહે છ ેકે કર સાહેબ કરી બંદગરી ઓર રૂખે કો અન્ન દે.

રજિ મા પ્ણ કહે છ ેકે િામ રહ િયુજકો િરક સે બચાવે... રાગવિજી પ્ણ 

આખે છ ેકે ક્ોઉં કેશવ કરીિ્મિાિ - કેવાિો રાવ એ છ ેકે િામ એજ જીવિ િરી 

સાચરી પયુંજી છ.ે માટ ેશ્રી રહંદયુ મંરદર માં ચાર વખિ અખંડ રામધયુિ િયું આયોજિ 

્યયું જમેાં બે વખિ બાર બાર ક્ાક એક વખિ ચોવરીસ ક્ાક અિે એક વખિ 

િો છત્રીસ ક્ાક સયુધરી િરી અખંડ રામધયુિ િયું આયોજિ ્યયું. 

આ પ્સંગે ઇગ્ેનડ િરી દરેક રામધયુિ મંડળરી અિે રામ ર્િ ઉપનસ્િ રહ્યા હિા. 

આ મંરદર િા પ્ણ ઈનિહાસ મા સવ્મ પ્્મ વાર આવયું આયોજિ કરવામાં આવયયું 

હિયું. એક વખિ ચોવરીસ ક્ાક િા અખંડ રજિ િયું પ્ણ અનિ સયુંદર આયોજિ 

્યયું જમેાં દરેક રજિરીકો અનવ રજિ મંડળરી ઓ િો સમૂહ જોવા મળ્ો હિો.

શ્રી રામ ધુન

રારિ િરી ગરરમા અિે સંસકાર એ દરેક દેશ 
અિે નવદેશરી રારિરી ઓ િા હૃદય માં વસે્ રી 
છ.ે અવા્મચરીિ રારિ િરી સંસકૃનિ, હળપરીય 
સંસકૃનિ, નશ્ા-્ેખો, આઝાદરી િરી ચળવળ, 
રાિરી ્ક્મરીબાઈ, ્ા્ ્જપિરાય, ્ોકમાનય 
નિ્ક, જવેા અિેક વરીરો િા બન્દાિ િો દેશ 
એટ્ે આપ્ણો રારિ દેશ છ.ે

આપ્ણા દેશિા વરીર મંગ્ પાંડ ે્રી કરરી 
રગિ નસંહ અિે ગાંધરીજી િે શ્દ્ાંજન્ 
અિે સ્ામરી આપવાિા શયુર રદવસ નિનમત્ે 
યોજાયે્ ધવજ વંદિ કાય્મક્રમ ખયુબ ધામધૂમ 
્રી ઉજવાયો, જમેા ઇનનડયિ ડપેયયુટરી હાઈ-
કમરીશિર પ્ણ ઉપનસ્િ રહ્યા હિા. 

૧૫ ઓગસટ પ્રજા 
સતિાક દિવસ
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શ્રી ધમા્મિંદજી મહારાજ 
જગન્ના્પયુરરી ્રી પધાયા્મ હિા. 
જમે્ણે ર્િો િે રદવય જ્ાિ િો 
્ાર આપયો હિો.

     શ્રી જ્ાિાિંદજી મહારાજ રારિરીય 
અખાડા િા મહામંડ્ેશ્વર દ્ારા 
શ્રીમદ રગવિ ગરીિા ઉપર 
આધયાનતમક જ્ાિ સતસંગ િયું 
પાંચ રદવસ િયું સયુંદર આયોજિ 
્યયું હિયું, જમેાં ર્િો િે જ્ાિ 

રસ િો આિંદ મળ્ો હિો. 

નવશ્વ નવખયાિ નશવપયુરા્ણ ક્ાકાર 
સંિ શ્રી ગરીરરીબાપયું દ્ારા શ્રી રહંદયુ 
મંરદર િરી મયુ્ાકાિ માં ર્િો િે 
નશવ અનરરેક િયું મહતવ અિે 
નશષ્ટાચાર િો સંદેશ આપવામાં 

આવયો હિો.

રારિ િા પ્ખયાિ સંિવા્ણરી િા 
સરિાજ નિરંજિ રાઈ પંડ્ા 
દ્ારા શ્રી રહંદયુ મંરદર માં અ્ૌરકક 
રજિ સંધયા િયું આયોજિ ્યયું. 
સંિવા્ણરી િરી મોજ મા્ણવા રજિ 

રનસકો કોવેનટ્રરી, બનમ્મનગમ, ્ંડિ, 
પરીટરબ્ો વગેરે જયુદા જયુદા શહેરો 

માં્રી આવયા હિા. જ ે્ રી માિવ 
મહેરામ્ણ િો મેળો ઉમટ્ો હિો.

શ્રી પરમાતમાિંદજી દ્ારા ગરીિા 
ઉપદેશ અિે યોગ િો બોધ 

આપવામાં આવયો હિો.

શ્રી સંજીવ કૃષ્ણ ઠાકોરજી િરી શ્રી 
કૃષ્ણ સતસંગ અમૃિવા્ણરી િો બે 
રદવસ સયુધરી ્ાર મળ્ો. જમેાં 
મોટરી સંખયામાં ર્િો જોડાયા 
અિે સા્ે સા્ે શ્રી કૃષ્ણ જનમ 

મહોતસવ ધામ ધૂમ ્રી ઉજવયો 
હિો.

સંિો અને મહેમાનો

મંદિરમાં સકુિ અને બસ પ્રવાસ

શ્રી રહંદયુ મંરદર માં દરવરવે મોટરી સંખયામાં જયુદા જયુદા શહેરો માં્રી 
સકયુ્ િા નવનવધ ધમયો િા નવદ્યા્થી ઓ આવિા હોય છ.ે જઓે 
રહંદયુ ધમ્મ નવશે વધયુ રસ ધરાવે છ ેઅિે જા્ણવાિો પ્યાસ પ્ણ 
કરિા હોય છ.ે 

મંરદર િા રૂદેવો દ્ારા િેમિે દરેક પ્શ્નિા જવાબ અિે ધમ્મ 
નવશે િયું જ્ાિ િેમજ સંસ્ામાં ્િરી પ્વનૃત્ઓ િો પ્ણ ખયા્ 
આપવામાં આવે છ.ે મંરદર િરફ ્રી અલપાહાર િરી પ્ણ વયવસ્ા 

કરવામાં આવે છ.ે જમેાં આ વખિે ૨,૮૦૦ ્રી ૩,૦૦૦ જટે્ા 
શાળામાં ર્ણિા િાિા મોટા નવદ્યા્થી ઓ એ રાગ ્રીધો હિો. 
જમેાં આમ્મ ફોસ્મ સકયુ્ િા ડરીફેનસ મરીિરીસટર પ્ણ આવયા હિા.

સેંટ રફન્પ ચચ્મ િા મલટરી ફેઈ્ ગ્યુપ િા મહેમાિો પ્ણ આવયા 
હિા. હેરો ્ંડિ ્રી િરીકળિરી પ્વાસરી બસ દ્ારા રહંદયુ ધમ્મિા 
વડરી્ો એ પ્ણ મરંદર િરી મયુ્ાકાિ ્રીધરી હિરી, જ ેિોધિરીય છ.ે
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Shree Hindu Temple is for everyone.
All guests, visitors and  devotees are 
warmly welcomed and blessed.

Visitors and Guests

World famous Gujarati singer Kirtidan 
Gadhvi prays to Lord Shiv.

Visit by Armed Forces and Multi faith representatives

Giribapu from India visits the Temple

Maharaj welcoming coach trip visitors
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Shastras, Atma, Karma, Murti-Puja, 
Guru-Shishya, Ahimsa

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

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

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

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

One Supreme God

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

The Vedas

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

Atma

The nearest translation of atma is 
‘self’ or ‘soul’. The ancient rishis of 
India turned their thoughts inward to 
discover their inner self. The atma is 
eternal, infinitely blissful, luminous 
and pure; beyond sorrow and decay. 

Core Beliefs of 
Hinduism
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Karma

Karma means action or deed. No one can 
remain without performing karmas for 
even a moment (Bhagavad Gita 3.5,8), any 
physical, mental and emotional action is 
call karma. Karma is the universal law of 
cause and effect. 

Punarjanma

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

Ahimsa 

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

Guru-Shishya

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

Murti Puja

Sacred Image of the Supreme 

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

Avatarvad 

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

Four Purusharths

The four Purusharths or goals of human 
life are:

1. Dharma (righteousness, duty and moral order)

2. Artha (wealth and prosperity)

3. Kama (worldly desires)

4. Moksha (liberation)
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Lord Krishna 
What do we know about him?

“In Krishna we find ... two ideas [stand] 
supreme in his message: The first is the 
harmony of different ideas; the second is non-
attachment. 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.”

- 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.  

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.

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

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. 

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.

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 

by Jiva Odedra, Leicester
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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.

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. 

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

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. 

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.

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.
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Did you know?

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.

India's Hindu calendar 
has 6 seasons: spring, 
summer, monsoon, 
autumn, winter and 
prevernal.

Hinduism is the oldest 
known religion in the world. 
In fact, it goes back as far 
as begining of time it self

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.

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 most common 
language for Hindu 
scriptures is Sanskrit- 
the oldest language in 
the world.

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

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.

The supreme divine spirit is 
considered to be both male 

and female.

Hindus believe in 
reincarnation - the soul 
is immortal, but takes 
on the form of many 

bodies until they achieve 
enlightenment.

The Vedas were 
preserved for over 
5,000 years without 
the use of printing. 
This was done by 

memorisation!

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.
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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 uncondi-
tional 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).

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

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.

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 Hanu-
man 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.

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-

ing a battle. When you look at a picture of Hanu-
man 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.

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.

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.

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

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

Jay Siya Ram

Hanuman the 
Greatest  Superhero
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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.

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.

According to religious texts, when 
people plant trees and care for them, 
those plants are reborn as their children. 

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:

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?

Why trees are revered in Hinduism?
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‘વૃક્ો છ ેિો માિવજીવિ શ્ય છ'ે

પયા્મવર્ણિો મયુખય આધાર વૃક્ો કે જગં્ો છ.ે પયા્મવર્ણિે 
િમામ રરીિે પોર્ણ આપવાિયું કામ માિવજાિ અિે સમગ્ 
સમાજ માટ ે‘વિ એ જ જીવિ છ’ે કાર્ણ કે, વૃક્ો 
માિવજીવિ માટ ેઓન્સજિ આપવાિયું કામ કરે છ.ે 
વાિાવર્ણમાં્રી કાબ્મિ ડાયો્સાઇડ શોરરીિે ઓન્સજિ 
આપે છ.ે જમરીિમાં રેજ જાળવવા અિે વરસાદિા પા્ણરીિે 
દરરયામાં ઝડપ્રી વહરી જિા રોકવાિયું કામ પ્ણ જગં્ો 
કરે છ.ે માિવરી અિે પશયુ-પક્રીઓિે આશરો આપવાિયું કામ 
પ્ણ જગં્ો કરે છ.ે વૃક્િરી પ્તયેક પેદાશોિયું ઘણં જ આન્્મક 
મૂલય છ ેવૃક્ોમાં ઔરનધય વૃક્ોિયું અસાધાર્ણ મહત્વ છ ે
િેિરી છા્, પાિ, મૂળ, ફળ, ્ાકડયુ એ િમામિયું ઔરનઘ મૂલય 
છ ેજ ેઅિેક પ્કારિરી ગંરરીર બરીમારરી દૂર કરે છ ેવૃક્ોિયું 
આન્્મક, ઔદ્યોનગક મૂલય ઉપરાંિ િેિયું સામાનજક અિે 
સાંસકૃનિક મહત્વ છ.ે

વૃક્ોિા અસાધાર્ણ સવ્મક્ેત્રીયય મહત્વિે ઘયાિમાં રાખરીિે 
રારિરીય સંસકૃનિમાં વૃક્ોિે અગ્રીમ મહત્વ આપવામાં 
આવે્ છ ેઆપ્ણે તયાં વૃક્ોિરી પૂજા ્ાય છ.ે બહેિો પોિાિા 
સૌરાગયિરી રક્ા માટ ે‘વટસાનવત્રી’ િયું વ્રિ કરરી વડ્ાિરી 
પૂજા કરે છ.ે પરીપળામાં રગવાિ નવષણિો વાસ છ ેએમ 
માિવામાં આવે છ.ે નપિૃઓિા આતમાિે શાંનિ મળે િે માટ ે
અમયુક નવનશષ્ટ રદવસોમાં પરીપળે પા્ણરી રેડરી નપિૃઓિે િૃતિ 
કરવામાં આવે છ.ે

આપ્ણરી સંસકૃનિમાં રગવાિિા નવનવધ અવિારો અિે 
સવરૂપોિે કેટ્ાક વૃક્ો સા્ે સાંકળરીિે વૃક્ોિરી મહત્ા 
દશા્મવવામાં આવરી છ.ે આગળ ચચા્મ કરરી િેમ પરીપળાિા વૃક્ 
સા્ે નવષણ રગવાિ સંકળાયે્  છ.ે નશવજી કૈ્ાસ પવ્મિ 
પર વટવકૃ્ િરીચે ઘયાિ ધરે છ ેઅિે ક્ા કરે છ.ે રગવાિ 
શ્રી રામ નચત્કૂટ પવ્મિ પર પાંચ વટવૃક્ોિો સમૂહ એવરી 
એક પંચવટરીમાં રહે છ.ે રગવાિ દત્ાત્ય ઉંમરાિા વૃક્ 
િરીચે નબરાજ ેછ.ે નશરડરીિા સાંઇબાબા ્રીમડાિા વૃક્ િરીચે 
નબરાજિા હિા. શ્રીરંગ અવઘૂિ પ્ણ ્રીમડાિા વૃક્ િરીચે 
નબરાજિા હિા.

આ રરીિે રારિરીય સંસકૃનિ, સમાજજીવિ વગેરેમાં વૃક્ોિયું 
નવનવધ રરીિે મહત્વ સ્ાનપિ કરવામાં આવે્  છ ેકાર્ણ 
કે વૃક્ો એ માિવજીવિ અિે સમાજજીવિિો આધાર છ.ે 
પરંિયુ કમિસરીબે આપ્ણે વૃક્ોિા મહત્વિે રૂ્રી ગયા છરીએ 
જગં્ો અિે વૃક્ો કપાવા ્ાગયા છ.ે િે્રી જગં્ નવસિારમાં 
આતમઘાિક રરીિે ઘટાડો ્ઈ રહ્યો છ.ે િે્રી પ્દૂર્ણિા પ્શ્નો 
સજા્મયા છ.ે વનૈશ્વક િાપમાિ, એનસડિો વરસાદ, ગ્રીિહાઉસ 
ઇફે્ટ, ૠિયુચક્રમાં પ્નિકૂળ પરરવિ્મિો વગેરે પ્શ્નો વઘયા 
છ.ે જગં્ોિો િાશ એ માિવજાિ માટ ેઆતમઘાિક અિે 
આતમનિકંદક પગ્યું છ.ે

મંરદરમાં વૃક્ો િયું મહત્વ

િયુ્સરી - આયયુવવેદમાં
ઘા રઝવવાિા િયુ્સરીિા ગયુ્ણિે કાર્ણે 
િયુ્સરી હજારો વરયો્રી આયયુવવેદમાં વપરાિરી આવરી છ.ે ચરકે 
આયયુવવેદિાં પ્ાનચિિમ ગ્ં્ ચરક સંરહિામાં િેિો ઉલેખ 
કયયો છ.ે િયુ્સરીિે બળપ્દાયરી ગ્ણાય છ,ે જ ેશરરીરિરી નવનવધ 
પ્રક્રયાઓમાં સમિો્િ ્ાવે છ,ે અિે િ્ણાવિો સામિો 
કરવામાં મદદ કરે છ.ે િેિરી િરીવ્ર સયુગંધ અિે િરીખા 
સવાદિે ્રીધે, િેિે આયયુવવેદમાં રામબા્ણ જીવિ ઔરધ 
મિાય છ ેઅિે િે દરીધ્મ આયયુષય આપે છ ેએમ કહેવાય 
છ.ે 

િયુ્સરીિા અક્મિો ઉપયોગ આયયુવવેદમાં સામાનય શદથી, 
મા્ાિો દયુખાવો, પેટિરી િક્રીફો, સોજા, હૃદયિા 
દદ્મ, ઝેર નવકાર અિે મ્ેરરયામાં કરવામાં આવે છ.ે 
પારંપારરક રરીિે િયુ્સરી નવનવધ રરીિે ગ્હ્ણ કરવામાં 
આવે છ:ે ઉકાળા િરરીકે, સયુકા ચૂ્ણ્મ િરરીકે, િાજા પાંદડા 
કે ઘરી સા્ે મેળવરીિે. કપૂ્મર િયુ્સરીમાં્રી કાઢે્ ા સયુગંધરી-
િે્િે ઔરનધ િરરીકે સરૌંદય્મ પ્સાધિોમાં અિે િેિા જીવાણં-
િાશક (એનનટ-બે્ટરેરય્) ગયુ્ણધમ્મિે ્રીધે િેિે તવચા રોગિા 
ઔરધોમાં વપરાય છ.ે સદરીઓ્રી િયુ્સરીિા સયુકાવે્ ા પાંદડાિે 

અિાજમાં્રી જીવડા (ધિેરા વગેરે) િે દૂર 
રાખવા જાળવ્ણરીમાં વપરાય છ.ે

એક અભયાસમાં જ્ણાવયયું છ ેકે િયુ્સરી ્ોહરીમાં ગ્યુકોઝિયું 
પ્મા્ણ ઘટાડરીિે ડાયાનબટરીસિા ઈ્ાજમાં મદદ કરે છ.ે આ જ 

અભયાસમાં એ પ્ણ દશા્મવવામાં આવયયું છ ેકે િયુ્સરી 
વાપરવા્રી કો્ેસટ્રો્િા સિરમાં દેખરીિો ઘટાડો ્યો. 
એક અનય અભયાસમાં જ્ણાયયું કે િેિામાં રહે્ા 
એનટરી-ઓન્સડનટ ગયુ્ણધમ્મિે કાર્ણે ્ોહરીમાં ગ્યુકોઝિા 
સિરિરી જાળવ્ણરીમાં ફાયદો ્ાય છ.ે

કરીર્ણોતસગ્મ (રેડરીએશિ) ્રી ્યે્ા નવર નવકારો અિે 
મોનિયા (મોનિનબંદયુ) ઉપર પ્ણ િયુ્સરી ફાયદાકારક 
સાનબિ ્ઈ છ.ે

િયુ્સરીિા અમયુક ખાસ રાસાય્ણરીક િતવો આ 
પ્મા્ણે છ:ે ઓન્િો્રીક એનસડ, અસયો્રીક એનસડ, 

રોસમેરરીિરીક એનસડ, યયુજીિો્, કાવા્મક્રો્, ્રીિા્યુ્, અિે બરીટા-
કેરરીઓફાય્રીિ.
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માિા-નપિાિયું ઋ્ણ કેમ કરરી ઊિરશે?

એક િાિો બાળક હિો. બાળકિે કેરરીિયું ઝાડ (આંબો) બહયુ 
ગમિો. જયારે િવરો પડ ે કે િયુરંિ આંબા પાસે પહોંચરી 
જાય. આંબા પર ચડ,ે કેરરી ખાય અિે રમરીિે ્ાકે એટ્ે 
આંબાિા વૃક્િરી ઘટાદાર છાયામાં સૂઈ જાય. બાળક અિે 
આ વકૃ્ વચચે એક અિોખો સંબંધ હિો.

બાળક જમે જમે મોટો ્વા ્ાગયો િેમ િેમ એ્ણે આંબા 
પાસે આવવાિયું ઓછયુ  ંકરરી દરીધયું. અમયુક સમય પછરી િો 
સાવ આવિો જ બંધ ્ઈ ગયો. આંબો એક્ો એક્ો 
બાળકિે યાદ કરરીિે રડ્ા કરે. એક રદવસ અચાિક 
એિે પે્ા બાળકિે પોિાિા િરફ આવિો જોયો. આંબો 
િો ખયુશ ્ઈ ગયો.

બાળક જવેો િજીક આવયો એટ્ે આંબાએ કહ્યયું, “િયું 
્યાં ચાલયો ગયો હિો? હયું  રોજ િિે યાદ કરિો હિો. 
ચા્ હવે આપ્ણે બંિે રમરીએ.” બાળક હવે મોટો ્ઈ 
ગયો હિો. એ્ણે આંબાિે કહ્યયું, “હવે મારરી રમવાિરી ઉંમર 
િ્રી. મારે ર્ણવાિયું છ ે પ્ણ મારરી પાસે ફરી રરવાિા 
પૈસા િ્રી.” આંબાએ કહ્યયું “િયું મારરી કેરરીઓ ્ઈ જા. એ 
બજારમાં વેચરીશ એટ્ે િિે ઘ્ણા પૈસા મળશે. એમાં્રી 
િયું િારરી ફરી રરરી આપજ.ે” બાળકે આંબા પરિરી બધરી જ 
કેરરીઓ ઉિારરી ્રીધરી અિે ચા્િો ્યો.

ફરરી્રી એ તયાં ડોકાયો જ િહરીં. આંબો િો એિરી રોજ 
રાહ જોિો, એક રદવસ અચાિક એ આવયો અિે કહ્યયું, 
“હવે િો મારા ્ગ્ન ્ઈ ગયા છ.ે મિે િોકરરી મળરી છ ે
એિા્રી ઘર ચા્ે છ ેપ્ણ મારે મારં પોિાિયું ઘર બિાવવયું 
છ ેએ માટ ેમારરી પાસે પૈસા િ્રી.” આંબાએ કહ્યયું, “નચંિા 

િ કર. મારરી બધરી ડાળરીઓ કાપરીિે ્ઈ જા. એમાં્રી 
િારં ઘર બિાવ.” યયુવાિે આંબાિરી ડાળરીઓ કાપરી અિે 
ચા્િો ્યો.

આંબો હવે િો સાવ ઠૂઠંો ્ઈ ગયો હિો. કોઈ એિરી સામે 
પ્ણ િ જયુવે. આંબાએ પ્ણ હવે પે્ો બાળક પોિાિરી 
પાસે આવશે એવરી આશા છોડરી દરીધરી હિરી. એક રદવસ 
એક વૃદ્ તયા ંઆવયો. િે્ણે આંબાિે કહ્યયું, “િમે મિે િહરીં 
ઓળખો પ્ણ હયું  એ જ બાળક છયુ  ંજ ેવારંવાર િમારરી 
પાસે આવિો અિે િમે મદદ કરિા.” આંબાએ દયુઃખ 
સા્ે કહ્યયું, “પ્ણ બેટા હવે મારરી પાસે એવયું કંઈ િ્રી જ ે
હયું  િિે આપરી શકયું.”

વૃદ્ ેઆંખમાં આંસયુ સા્ે કહ્યયું, “આજ ે કંઈ ્ેવા િ્રી 
આવયો. આજ ેિો મારે િમારરી સા્ે રમવયું છ.ે િમારા 
ખોળામાં મા્યું મૂકરીિે સૂઈ જવયું છ.ે” આટ્યું કહરીિે એ 
રડિાં રડિાં આંબાિે રેટરી પડ્ો અિે આંબાિરી સયુકાયે્ રી 
ડાળોમાં પ્ણ િવા અંકયુર ફૂટ્ા.

વૃક્ એ આપ્ણાં માિા-નપિા જવેયું છ,ે જયારે િાિા હિા 
તયારે એમિરી સા્ે રમવયું ખૂબ ગમિયું. જમે જમે મોટા 
્િા ગયા િેમ િેમ એમિા્રી દૂર ્િા ગયા. િજીક તયારે 
જ આવયા જયારે કોઈ જરૂરરયાિ ઊરરી ્ઈ કે કોઈ 
સમસયા આવરી. 

આજ ેપ્ણ એ ઠૂઠંા વૃક્િરી જમે રાહ જયુવે છ.ે આપ્ણે 
જઈિે એિે રેટરીએ િે એિે ઘડપ્ણમાં ફરરી્રી કંૂપ્ણો ફૂટ.ે
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એક ચાર િષ્શનો ભાઈ અનતે એની છ િષ્શની બહતેન બંનતે ભાઇ 
બહતેન બજાર રાં ફરિા નીકળ્ા છતે. નાનો ભાઈ છટા થી 
આગળ ચાલતે છતે અનતે બહતેન પાછળ છતે.

થોડી થોડી િારતે  ભાઈ પાછળ જોતિો જા્ છતે કતે બહતેન આિતે છતે કતે 
નહરીં. રરકડા ની એક દુકાન આગળ બહતેન ઊભી રહી જા્ છતે 
ભાઈ નજીક આિી નતે પૂછતે છતે 

"કતેર તિારતે  કાંઇ લતેિુ છતે?"

બહતેનતે ઢરીંગલી સારતે આંગળી ચરીંધીનતે બતિાવ્ંુ. ભાઈ એ બહતેન 
ની આંગળી પકડી અનતે એક િડીલ ની અદા થી બહતેન નતે એ 
ઢરીંગલી હાથ રા આપી, બહતેન ખુબ જ ખુર થઇ.

કાઉનટર પર બતેઠતેલો િતેપારી, આ ભાઈ બહતેન નતે બહાર થી 
જોતિા હતિા અનતે ભાઈ ના રાસરુ િડપણ નતે નીરખી નતે રનરાં 
રુસકુરાતિા હતિા.

કાઉનટર પાસતે આિીનતે ચાર િષ્શનો એ બાળક બોલ્ો

"આ ઢરીંગલી નુ રું છતે?"

જીિતિર નતે ઘોળીનતે પી ગ્તેલા એ િતેપારી એ કહું

"તિરારી પાસતે રું છતે?"

બાળકતે ચડ્ી ના ખીસસારાં થી સરુદ્ર ના છીપલા કાઢ્ા અનતે 
કાઉનટર પર રુ્્ા પતેલા િતેપારીએ એ જ રાકર્શક હાસ્ સાથતે 
બાળક ઉપર અરીભરી દ્રકટિ કરી અનતે જ તેર રુકપ્ા ગણતે એર 
છીપલા ગણ્ા બાળકતે કહંુ "કતેર ઓછા છતે?"

િતેપારી કહતે , "ના આરાંથી તિો િધરતે"

િધતેલા છીપલા ફરી ખીસસારાં નાખી અનતે ઢરીંગલી રરાડતિાં એ 
બાળકો તિો જતિાં રહાં પણ એના ગ્ા પછી િતેપારી નતે એના 
રાણસતે પૂછું, "આિી દકંરતિી ઢરીંગલી તિરતે છીપલા ના બદલા રા 
આપી દીધી?"

િતેપારી એ કહું, "ભાઈ, આપણતે રન આ છીપલા છતે એનતે રન 
તિો એની સંપકતિ છતે અનતે અત્ારતે  એનતે ભલતે ના સરજા્ પણ 
એ રોટા થરતે ત્ારતે  તિો એનતે સરજારતેતે કતે છીપ ના બદલતે આપણતે 
ઢરીંગલી લઈ આિતેલા ત્ારતે  એ રનતે ્ાદ કરરતે અનતે એ કિચારરતે 
કતે દુકન્ારાં સજ્જન રાણસો પણ છતે"

 કૈંક ઈચછાઓ અધૂરી હો્ છતે,

કજદંગી તિો્તે રધૂરી હો્ છતે,

દ્રાક્ષ ખાટી દર િખતિ હોતિી નથી,

જીભ પણ ્્ારતે ક તિૂરી હો્ છતે.

લીરડાના પાન રેં પણ ચાખ્ા છતે,

રાણસના બોલ કરતિા રીઠા લાગ્ા છતે.

કજદંગી રોજ રનતે રીખિતે કતે જીિતિા રીખ,

એક સાંધતિા તિતેર તિૂટરતે, પણ સીિતિા રીખ.

"રન ભરીનતે જીિો, રનરાં ભરીનતે નહી"

સજ્જિ વયકનિિરી ઓળખ
"રન ભરીનતે જીિો,
                  રનરાં ભરીનતે નહી"

સયુનવચારો

પહરવતમિન

જવેયું પરરવિ્મિ આપ્ણે સમાજમાં ઇચછરીએ છરીએ િેવયું પહે્ા આપ્ણે 
બિવયું પડશે.

મા્ણસ િેિયું વ્્ણ બદ્રીિે પોિાિયું રનવષય બદ્રી શકે છ.ે
પરરવિ્મિ નવિા પ્ગનિ અશ્ય છ ેઅિે જ ે્ોકો િેમિા નવચારો 
બદ્રી િ્રી શકિા િેઓ કઈ પ્ણ બદ્વા અસમ્્મ છ.ે 

કરીગતમિ / નામના

કરીનિ્મ એવરી ચરીજ છ ેજ ેમા્ણસે કમાવરી પડ ેછ ેઅિે ગૌરવ એવરી 
ચરીજ છ ેજ ેવયન્િએ ખોવરી િ જોઈએ.

િામમાં શયું છ?ે ગયુ્ાબિે ગમે િે િામે બો્ાવો સયુગંધ િો િેવરી જ 
આવવાિરી છ.ે

સફળતા 

જયાં િરીનિ અિે બળ બંિે કામમાં ્ેવાય છ ેતયાં બધરી બાજયુ્રી 
સફળિા પ્ાતિ ્ાય છ.ે

જો િમે જીવિમાં સફળિા મેળવવા માંગિા હોવ િો ધરીરજિે 
પોિાિો પરમ નમત્, અિયુરવિે પોિાિો બયુનદ્માિ સ્ાહકાર, 
સાવધાિરીિે પોિાિો મોટો રાઈ બિાવો.

સાિસ

માિવરીિા બધાજ ગયુ્ણોમાં સાહસ પહે્ો ગયુ્ણ છ,ે કાર્ણકે િે બધા 
જ ગયુ્ણોિરી જવાબદારરી ્ે છ.ે

કમજોરરીિો ઈ્ાજ િેિરી નચંિા કરવામાં િ્રી પ્ણ શન્િિો નવચાર 
કરવામાં છ.ે
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કરચ્ાિયું એક િાિયું બચચયું આખો રદવસ પા્ણરીમાં િરિયું. 

જયારે િેિયું મિ ્ાય તયારે િે િદરીિરી બહાર િરીકળિયું અિે 

રકિારાિા ઘાસ પર વાંકયુ ં ્ઇ કૂદરી-કૂદરીિે ચા્વાિરી કોનશર 

કરિયું. સાિ વર્મિા રામયુિે આ િાિયું બચચયું પા્ણરીમાં િરિયું, 

જમરીિ પર વાંકયુ ં ચા્િયું િે જોવયુ બહયું  જ ગમિયુ હિયું અિે એટ્ે 

એ્ણે કરચ્ાિા બચચા સા્ે દોસિરી કરરી ્રીધરી. એ કરચ્ા 

માટ ે ્યારેક મસા્ાવાળા ચ્ણા ્ઈિે જિો, િો ્યારેક 

્ોટિરી ગોળરીઓ બિાવરીિે ખવડાવિો. એક રદવસ રામયુિે 

ઉદાસ જોઈિે બચચયું બોલયયું, દોસિ! આજ ેિયું ઉદાસ કેમ છ?ે

કરચ્ાિા બચચાિરી વાિ સાંરળરીિે રામયુિરી આંખોમાં આંસયુ 

છ્કવા ્ાગયા. િે બોલયો, આજ મમ્મરીએ મિે બહયુ માયૉ. મમ્મરી 

પોિે જ કેટ્રીય વાર જયુઠયુ ંબો્ે છ.ે અિે િો પછરી હયું  જયુઠયુ ંબો્યું છયુ .ં 

િો પછરી મમ્મરી મિે શા માટ ેમારે છ?ે હમ્ણાં કા્ે જ બાજયુવાળા 

કાકરીએ મમ્મરી પાસે છાપયું માગયયુ ંિો મમ્મરીએ કહ્યયુ,ં આ વખિ અમે 

છાપયું ખરરીદયયું જ િ્રી. જયારે જ ેછાપયું બે રદવસ્રી ઘરમાં હિયું.

કરચ્ાિા બચચાએ રામયુિે સમજાવરીિે ઘરે મોકલયો, અિે પોિે જ 

રામયુિરી મૂંઝવ્ણિો જવાબ નવચારિા િદરી રકિારે્રી ઘરે ધરીરે ચા્વા 

્ાગયયું. તયારે જ િેિરી માં કરચ્રી તયાં આવરી અિે િેિે ગયુસસામાં 

બો્રી, હમ્ણાં સયુધરી િો િિે જમરીિ પર સરીધરી રરીિે ચા્િા પ્ણ 

િ્રી આવડયયું. આખરે આવરી રરીિે વાંકો ્ઈિે િયું કેમ ચા્ે છ?ે

માિરી વાિ સારંળરી બચચયું બોલયયું, માં, પહે્ા િમે સરીધરી રરીિે ચા્રીિે 

બિાવો. િમિે સરીધા ચા્િા જોઈિે િો હયું  સરીધો ચા્િા શરીખરીશ.

કરચ્રીએ સરીધા ચા્વાિરી કોનશશ કરરી, પ્ણ સરીધરી િ ચા્રી શકરી. 

એટ્ે કરચ્ાિયું બચચયું બોલયયુ,ં માં િમે પ્ણ રામયુિરી મમ્મરી જવેા જ છો.

રામયુિરી મમ્મરી પોિે જયુઠયુ ંબો્ે છ.ે અિે રામયુિે જયુઠયુ ંબો્વા પર મારે છ.ે 

િમે વાંકરી ચા્ ચા્ો છો. મિે સરીધા ચા્વાિયું કહો છો. આવયું કેમ?

કરચ્રીિે પોિાિરી રૂ્ સમજાઈ. િે્ણે મિમાંિે મિમાં િક્રી કયયુું, 

કે બરીજાિે કોઈ વાિ શરીખવાડિા પહે્ા િે પોિે જ િેિે શરીખશે. 

બરીજાિે આપે્રી નશખામ્ણિરી અસર તયારે જ પડ ેછ,ે કે જયારે 

આપ્ણે પોિે જ િે નશખામ્ણમાં્રી પસાર ્ઈ ચયુ્યા હોઈએ.

આ બોધકથાનો સાર એ છતે. કતે આપણતે કોઈનતે પણ કરખારણ 
આપતિા પહતેલા આપણતે તિતેનો અરલ કરરંુ તિો બીજા કરરતે.

બોધ ક્ા Join the dots ...
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10 TEMPLES THAT ARE MORE THAN 
1000 YEARS OLD

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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 lÉ¾à́ 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~ÉÚ́ 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 Wà́ ÉÖÅ A{{ÉlÉ +Éy«ÉÉÊl©ÉH ¶ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉà »ÉÅSÉ«É HùÒ  Y´É{É{Éà  ¡É§ÉÖ©É«É, +ä¹É«ÉḈ 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, ùÉNÉ-
wàºÉ, +É³»É ´ÉNÉàùà{ÉÉà »ÉÅ¾Éù HùÒ ¶ÉHà Uà. +É ù¾»«É{ÉÉ ¡ÉlÉÒH °~Éà Ê´ÉW«ÉÉq¶É©ÉÒ{ÉÉà lÉ¾à́ 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 qà́ 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~ÉÚ́ Éâ (~ÉÉÅSÉ ¾Xù ´ÉºÉÇ ~É¾à±ÉÉÅ) ~Éù©ÉÊ~ÉlÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Ê¶É´Éà »´É«ÉÅ úÉÁÉ wÉùÉ {ÉÚlÉ{É »ÉlÉÃ«ÉÖNÉÒ qä́ 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 ~ÉÚ́ 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

+É{ÉÅq, A±±ÉÉ»É, ¡É»É{{ÉlÉÉ +{Éà +ä¹É«ÉÇ qÉÊ«É{ÉÒ
 qÒ~ÉÉ´ÉÊ±É - »´ÉÉNÉlÉ©ÉÃ

આનંદ, ઉલ્લાસ, પ્રસન્નતલા અને ઐશ્વર્ય દલાયરની દીપલાવયિ - સવલાગતમ
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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´«ÉHlÉḈ «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
HlÉḈ «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
qä́ 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 HlÉḈ «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 lÉà́ ÉÒ ¶ÉÖ§É§ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà ¶ÉÖ§ÉHÉ©É{ÉÉ »É´ÉÇ ¡ÉÊlÉ »Éà́ 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 »ÉÖ́ 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 !!

પ્રજાપિતા બ્રહ્ા કુમારી, લેસ્ટર
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દડવાિરી દાિાર રન્નાદે

ગયુજરાિિા ગઢ િરરીકે જા્ણરીિા ્ેસટરમાં ૩૪ સેનટ 
બિા્મબસ રોડ પર આવે્  શ્રી રહંદયુ મંરદરમાં િારરીખ ૨૪ 
મરી જયુ્ાઈ ૨૦૧૬ િે રનવવાર િા સૂયયોદય િ્ાંજ એક 
અિેરો ઉતસવ મા્ણવાિરી િૈયારરી ્ઇ રહરી હિરી. સવાર 
ખયુશિયુમા હિરી. સવારે રગવાિ સૂય્મિારાય્ણે દશ્મિ દરીધાં. 
મંરદરમાં ઝા્ર ર્ણકરી ઉઠરી. પક્રીઓ મયુ્િપ્ણે ઉડાઉડ 
કરિા ક્શોર કરરી રહ્યા ંહિાં. આજ ેમંરદરમાં પૂજા બાદ 
િરિજ રાંદ્ માિાજી િા િેડા હિાં. શ્ધધાળયુ ર્િો એ 
પ્ેમપૂવ્મક સા્ે મળરી ૧૦૮ ્ોટા િેડાવયાં હિાં.

પયુરોરહિ મહારાજ ેમંરદરમાં એક સવચછ ઉનચચિ સ્ાિ 
િક્રી કરરીિે તયાં બાજોટિરી માફક પગ્રી બિાવે્ રી હિરી, 
િે પર ફૂ્ો પા્રરીિે િેિા પર ૧૦૮ કળશિયું સ્ાપિ 
કરરી, િેમાં િાગરવે્િા પાિ મયુકરીિે િેિરી ઉપર દરેક 
કળશમાં શ્રીફળ અિે પ્રદતિ માિાજીિરી છબરી મૂકરી 
હિરી. માિાજીિા શ્ણગાર અિે વેશરૂરા ્ઈ. ચયુંદડરીઓ 
ઓઢાડવામાં આવરી અિે શાસ્ત્રો્િ નવનધ્રી માિાજીિે 
આહવાિ આપરી મરંદર િા પનવત્ સ્ાિ પર પધારવાિયું 
આમંત્્ણ આપવામાં આવયયું.

સયૂ્મિા રકર્ણો અિે માિાજીિા ચમકિાં પ્નિકો સૌિે 
સફૂનિ્મ અિે શન્િ પ્દાિ કરિાં હિાં. પયુરોરહિે દરેક 
રાગ ્ેિાર અિે રાંદ્ માિાજીિે િેડાવિાર શ્ધધાળયુ 
ર્િોિે નિ્ક કરરીિે પૂજા કરાવરી આશરીવા્મદ આપયા ં
અિે માિાજી દરેક િરી ઈચછાઓ પરરપૂ્ણ્મ કરશે િેવરી 
શ્ધધા વય્િ કરરી.

તયાર બાદ યજમાિ 
બિે્ા બહેિો એ 
તયાં હાજર રહે્ 
ગ ો ર ્ણ રી ઓ િ ા 
પગિા અંગયુઠા 
દૂધપા્ણરી્રી ધોયાં 
અિે િેમિે નિ્ક 
કરરી મરંદર િરફ્રી 
રેંટો આપવામાં 

આવરી. તયાર બાદ ગોર્ણરીઓિે માિાજી િો પ્સાદ 
આપરી જમાડવામાં આવરી. તયાર પછરી દરેક આમનંત્િ 

વયન્િઓિે રાંદ્ માિાજીિરી પ્સાદરી આપરી, નિષ્ાપૂવ્મક 
જમાડવામાં આવયાં.

સાંજિા પાંચક વાગયાિા સમયે રાંદ્માિો ઘોડો ખૂંદવાિો 
સમય ્િાં, બહેિોએ ‘ઘોર અંધારી રાતિલડીરાં 
નીકળ્ા ચાર અસિાર’ િા ગરીિ સા્ે વાિાવર્ણમાં 
શન્િ પ્દાિ કરરી. રયુઈમાં એ ઘોડો ખયુંદયો અિે તયા ં
હાજર રેહિાર દરેકિરી નચિ-રાવિામાં માિાજીિો અંશ 
ક્્ણા્્મ માટ ેપ્રદતિ ્યો. આરિરી ્ઈ અિે રાત્ે ગરબા 
અિે જાગર્ણ બાદ બરીજ ેરદવસે સવારે સાડા દસ વાગયે 
પયુરોરહિ મહારાજ ે ઉત્ાપિ કરરીિે માિાજીિે નવદાય 

આપરી.

રાંદ્ માિા – રન્નાદે 
સયૂ્મિરી એક િેજસવરી 
શન્િ જયોનિ છ.ે િે 
ગયુજરાિમાં આવે્ 
દડવા ગામમાં છ ે
અિે િે્રી િેિે 
‘દડિાની દાતિાર’ ્રી 
પોકારવામાં આવે છ.ે 

દરેક િારરી માં સિંાિ સયુખિરી રાવિા હોય છ ે અિે 
િે્રી આ દૈવરીશન્િ રન્નાદે િે ‘ખોળાનો ખુંદનાર દતે’, 
‘પગલીનો પાડનાર દતે’ જવેા ગરીિો ્રી પ્ા્િા કરવામાં 
આવે છ.ે

રાંદ્ માિાિયું શ્ધધા્રી ર્િો સમર્ણ કરે િો માિાજી 
અવશય િેમિા મિિરી ઈચછા પરરપૂ્ણ્મ કરે છ.ે

રધુબતેન સિજી કારા િાઘતેલા, લંડન.
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એક નશક્ક પોિાિા વગ્મિા નવદ્યા્થીઓ સા્ે વાિા્મ્ાપ 
કરરી રહ્યા હિા. નશક્કે પોિાિા નવદ્યા્થીઓિરી સમક્ 
એક પ્શ્ન કરિાં પૂછ્યુ, “આ બ્હ્માંડમાં િમિે જ ે કાંઇ 
દેખાય છ,ે એ બધ જ સજ ્મિ રગવાિિયું છ ે એ સાચયું કે 
ખોટયુ?ં” એક નવદ્યા્થીએ ઉરા ્ઇિે જવાબ આપયો, “સર, 
આપે જ ે કહ્યયું િે નબ્કયુ્ સાંચયુ છ,ે સમગ્ બહ્માડંમાં જ ે
કંઇ પ્ણ અનસિતવમાં છ ે િેિયું સજ ્મિ રગવાિે જ કયયુ્મ છ.ે”

નશક્કે નવદ્યા્થીિે સામો પ્શ્ન પયુછ્ો, “બેટા, િો પછરી આ 
જગિમાં જ ેદયુજ ્મિો અિે શિેાિો છ ેએ પ્ણ રગવાિિરી જ આ 
જગિિે અપાયે્રી રેટ ગ્ણવાિરી િે?”

નવદ્યા્થીએ કહ્યયું, “સર, હયું  આ બાબિમાં જવાબ આપિા પહે્ા 
આપિે બે પ્શ્નો પયુછરી શકયું?”

નશક્કે કહ્યયું “ચો્્સ, િારે જ ેપયુછવયું હોય િે પયુછ.” 

નવદ્યા્થીએ કહ્યયું “સર, આ જગિમાં ઠડંરીિયું કોઇ અનસિતવ છ ે
ખરં?”

િો નશક્કિો જવાબ મળ્ો “જરૂર છ.ે કેમ િિે ્યારેય ઠડંરીિરી 
અિયુરૂનિ િ્રી ્િરી?”

નવદ્યા્થીએ નશક્કિે સમજાવિા કહ્યયુ ં કે “સર આપ મિે માફ 
કરજો પ્ણ આપ આ બાબિમાં ખોટા છો, ઠડંરીિયું કોઇ અનસિતવ 
છ ેજ િરહ, માત્ ગરમરીિરી હાજરરી િ્રી એટ્ે ઠડંરી જવેયું ્ાગે 
છ.ે”

નશક્કે નવચારિા કહ્યયું કે ”હા બેટા િયું સાચો છ.ે"

નવદ્યા્થી એ બરીજો સવા્ પછૂ્ો કે “શયુ ંઅધંારાિયુ ંઅનસિતવ છ?ે”

નશક્ક િો જવાબ હિો કે “હા છજે રોજ રાત્ ેઅધંારં હોય જ છ.ે” 

નવદ્યા્થીએ ફરરી હસિે સમજાવયયું કે “સર, આપિો જવાબ 
ફરરીવાર ખોટો છ.ે અંધારા જવેયુ કંઇ છ ેજ િરહ, માત્ પ્કાશિરી 
હાજરરી િ્રી માટ ેઆપ્ણિે અંધાર ્ાગે છ.ે સર આપ્ણે પ્ણ 
હંમેશા ગરમરી અિે પ્કાશ નવરે જ ર્ણરીએ છરીએ ઠડંરી અિે 
અંધારા નવરે ્યારેય કોઇ ર્ણાવિયું િ્રી. બસ એવરી જ રરીિે 
આ દયુનિયામાં દયુજ ્મિ અિે શેિાિિયું અનસિતવ છ ેજ િરહ માત્ 
પ્ેમ, કર્ણા અિે માિવિા્રી હયા્મરયા્મ સજ્જિોિરી ગેરહાજરરી 
છ.ે”

આ જગિમાં જ ેકાંઇ પાપાચાર કે અિાચાર જોવા મળરી રહ્યો 
છ ે િે માત્ સજ્જિિાિા અરાવિે કાર્ણે છ ે બાકરી આપણં 
બધાિયું મયુળરૂપ િો શાંનિમય, નિમ્મ્ અિે આિંદમય બ્હ્મ જ છે

આપણં મૂળરૂપ

શ્રી કૃષ્ણ એવા અિેક નવનશષ્ ્ક્્ણો ધરાવિા હિાં. 
જિેા્રી િેઓ સામાનય મિયુષય કરિાં જયુદા િરરી આવિા 
અિે એટ્ે જ િેઓ રગવાિિા અવિાર ગ્ણાય છ.ે 
િેઓ મહારારિ યયુગિા યયુગપયુરર ગ્ણાિા.એમિા 
સંપક્મમાં આવિા દરેક મિયુષય કે કોઈ પ્ણ જીવિરી િેઓ 
કાળજી ્ેિા.

કયુરક્ેત્િા પ્રયખયાિ યયુદ્માં એમ્ણે એક યોદ્ા િરરીકે રાગ 
િહોિો ્રીધો. િેઓ અજયુ ્મિિયું માગ્મદશ્મક અિે સાર્રી 
બનયા હિાં. દરરોજ રરીર્ણ યયુદ્િરી સમાનતિ બાદ િેઓ 
ઘોડાઓિરી સાર સંરાળ ્ેિા. િેઓ સવયં એમિા ઘા 
સાફ કરિા, એમ્ણે સિાિ કરવિા અિે ખવડાવિા. િેઓ 
બરીજા કોઈિે પ્ણ આ કાય્મ કરવા હયુકમ કરરી શ્યા હોિ 
પરંિયુ િેઓ સવયં પ્ા્ણરીઓિરી કાળજી ્ેિા.

એક રદવસ એક ટરીટોડરીએ કયુરક્ેત્િા ર્ણમેદાિ િજીક 
એિો માળો બિાવયો. માિવરીઓ વચચ ેચા્િા આ રરીર્ણ 
યયુદ્્રી આ નબચારં નિદયોર પક્રી િો સાવ અજા્ણ હિયું. 
સૂયયોદય બાદ િે રદવસિા યયુદ્િો આરંર ્િાંજ શ્રી કૃષ્ણ 
એ આ જોયયું. એમ્ણે ટરીટોડરીિા માળાિયું રક્્ણ કરવા એક 
મોટો ઘંટ એિા ઉપર મૂકરી દરીધો.

નિદયોર પક્રી એિા બચચાિરી નચંિા કરિયું કલપાંિ કરિયું 
હિયું. પરંિયુ િેઓ િો શ્રી કૃષ્ણએ મયુકે્ા ઘંટ િરીચે સ્ામિ 
હિાં. યયુદ્ સમાતિ ્ િાં શ્રી કૃષ્ણએ ઘંટ ઉપાડરી ્ રીધો અિે 
ટરીટોડરીિે એિો માળો સ્ામિ મળરી ગયો.

આવા રરીર્ણ યયુદ્ મધયે પ્ણ રગવાિ જો આવા િાિા 
જીવ િરી આટ્રી બધરી કાળજી ્ેિા હોય િો આપ્ણે િો 
નિનચિંિ રેહવયું જ જોઈએ કે એ રગવાિ આપ્ણરી પ્ણ 
કાળજી ્ેિાજ હોય.

શ્રી કૃષ્ણિરી જીવદયા
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કાશમરીર રારિિયું કેહવાય

કાશમરીર રારિિયું કેહવાય, એ િો કોઈિયું િા કેહવાય,

ઝંડો ફરકરી રહ્યો છ ેરહંદયુસિાિ િો, જાગો જાગો જયુવાિો રહંદયુસિાિ િા...

સરરીફાઈ ચા્ે િા સરરીફ, િિે ચેિાવયું છયુ  ંઆજ,

આિો છાિરી બિાવયું છપપિ ઇંચિરી, જાગો જાગો જયુવાિો રહંદયુસિાિ િા...

પારકસિાિે િા્ણરી િોપ, અમિે છ ેબસ િારરી હોપ,

આ િો બો્ે છ ેહાવજ ગયુજરાિિો, જાગો જાગો જયુવાિો રહંદયુસિાિ િા...

બધા દેશ માં ડકંો, વાગે વાગે છ ેડકંો,

વાગ ેવાગ ેછ ેડકંો બસ એકજ િામ િો, મોદરી મોદરી રે એવાજ એક િામ િો...

કારગરી્ હોય કે ઉરરી, પારકસિાિ હોય કે ચરીિ,

અમે ડરિા િ્રી રે હવે કોઈ ્રી, જાગો જાગો જયુવાિો રહંદયુસિાિ િા...

નવિોદ રાઈ

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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Weddings
Engagements

Receptions
Parties
Sanji  

Mehndi Nights

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

Music Shows
Lectures
Training 

Education

Shree Hindu Temple & Community Centre for all your events.
34 St Barnabas Road, Leicester, LE5 4BD 

Tel: 0116 246 4590 | Email: info@shreehindutemple.net |  www. shreehindutemple.net

Community Events
Fund Raising

શ્ી દિંદુ મદંિર



Unit 8, Buckland Road, 
Leicester LE5 0NT

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

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

Rekha - 07711 738 316  Praful - 07710 663 364

Happy Diwali and a Prosperous New Year

108 Belgrave Road, 
Leicester LE4 5AT
Tel: 0116 266 0513

EAT IN OR TAkEAWAy
TIFFINS AVAILABLE

Prashant Lodhiya 
& Bansri Lodhiya
0116 266 1663Pure Vegetarian! Fresh, Hot and Tasty!
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Aarti Sweet Centre
Pure Vegetarian

Happy Diwali and a Happy New Year 
to all our customers!

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

We take orders online and guaranteed next day delivery
w w w . a a r t i s w e e t c e n t r e . c o . u k

opeNING TIMeS:  

Monday:
Closed

Tues - Saturday:
9.00am - 7.00pm

Sunday:
8.30am - 7.00pm

We cater for weddings, parties 
and all other occasions.



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

Happy Diwali and a
Prosperous New Year
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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

Bharat Welfare Trust, 
55 Loughborough Road, 
Leicester 
LE4 5LJ



• www.leicestershire-fire.gov.uk/celebratesafely
• www.leicester.gov.uk/celebratesafely

• www.leics.police.uk/celebratesafely

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 

Whatever you  
are celebrating  
please do it safely

independent crime-fighting charity
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Taxation
• 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 & 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
• Book-keeping services
• Payroll
• VAT
• Management accounts
• Statutory accounts
• Cash Flows & Forecasts



71 St Barnabas Rd  |  Leicester  |  LE5 4BE
T: 0116 274 1659
F: 0116 276 7007

E: firstjiamltd@btconnect.com

Happy Diwali and a 
Prosperous New Year



t  0116 262 0001

Highcross Law are a firm of solicitors  
specialising in the following areas:

• Criminal Defence

• Company and Commercial

• Commercial and Residential Property

• Employment Law Services for Employers  
and HR Managers

• Immigration and Nationality Law

• 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

Highcross-Law-Solicitors

www.highcrosslaw.co.uk

highcross-law-solicitors



www.hksretail.co.uk

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 &  

HKS Retail Limited
Aquis House, 211 Belgrave Gate, Leicester, LE1 3HT
t: 0116 2489 600  f: 0116 2489 610  
e: info@hksretail.co.uk

 

convenience store visit:
www.hksretail.co.uk

Happy Diwali





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
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‘|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 dyLy„$v$ Q¡fuV$ubg V²$õV$  duW$p ỳf - Np¥ipmp s\p `p„S>fp `p¡m - duW$p ỳf 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¥â¡du L$ëepZÆcpC W$L$fpf g„X$_\u dv$v$ L$fhpdp„ 
cpÁeipmu bÞep R>¡.

c|gp¡ cg¡ buSy> b ŷ„ - Np¥h„i_¡ c|gip¡ _tl...Np¥h„i_u k¡hp Qplp¡ - dp_h R>p¡ k¡hp L$fp¡...

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 ŷ“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$f¡g R>¡. s¡dp 330 ’u 400 bpmL$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 ŷ“p¡ c„X$pfp¡ b°ûcp¡S>“ ‘Z L$fphhpdp„ Aph¡ R>¡. 

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$p“ s’p Np¥k¡hp Ap‘hp dpV¡$ 
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¡ 



■ Wills & Trusts

■ Inheritance Tax Planning  

■ Lasting Powers of Attorney

■  Advice in English, Hindi or Gujarati

■ Evening Appointments Available

■ Business Succession Planning

■ Care Fees Planning

■ Fixed Fees – no surprise bills

■ Free Home Visits

With over 15 years’ specialist experience, we help individuals 
and business owners to protect their assets for their families. 

Our services include:

Call now for a FREE discussion

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

This fi rm complies with the IPW Code of Practice

0116 265 1711



Wishing You A Very Happy 

Diwali & New Year

Maher Centre

Weddings

15 Ravensbridge Drive Leicester LE4 0BZ
www.MaherCentre.com

01162 425 360

Receptions Conferences

The Midland’s finest venue for every occasion 



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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Trustee
Bhikhubhai P Patel

London Tel: 0797 326 6569

Trustee
Baldev Krishen

Bradford Tel: 0744 826 9808

Trustee
Dr. Pramod M Patel

Leicester Tel: 0750 445 8048

President
Prashant Agarwal 

India Tel: +91 9928 744 444

(A NON PROFIT ORGANIZATION)
SERVICE TO THE NEEDY IS THE BEST WORSHIP TO GOD

NARAYAN SEVA SANSTHAN, UK
CHARITY REG
NO: 1149630

68-76 BELGRAVE ROAD
VICTORIA, LONDON SW1V 2BP

Tel: 079732 66569

12 MELTON ROAD
LEICESTER LE4 5EA

Tel: 0116 3800 212, 0116 3196 495
OFFICES

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¡

iyc¡ÃR>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

WWW.HINDUPILGRIMAGE.CO.UKWWW.SKYLINKWORLD.CO.UK

CALL FOR 2017 HOLIDAY & HINDU PILGRIMAGE BROCHURE

AIR HOLIDAYS 2017
 Sri Lanka & Kerala - 15 Days    18/01/17    from £1595
 Australia, New Zealand & Fiji - 25 Days   20/02/17    from £4985
     (Possible stop-over India or Dubai, Condi ons Apply)
 Imperial Ci es of Morocco - 09 Days    23/04, 03/05, 17/05, 04/06, 13/09  from £875
 Myanmar (Burma) - 13 Days    06/03/17    from £2900
 Bali, Java & Sumatra - 17 days    02/04/17     from £3499
 Dubai Special - 8 days     12/07/17    from £900
 Vietnam, Cambodia & Laos - 18 Days  08/03/17    from £2375
 Luxury Far East - 14 Days    16/01/17    from £1775
 South Africa with Mauri us - 16 Days   16/01/17    Call for Details
 Japan with South Korea - 18 Days     24/04/17    Call for Details
 China - 11 Days       05/06/17, 04/09/17  Call for Details

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: Accommoda on, Indian Meals, Sighteseing & Services of experienced Tour Manager

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

HINDU PILGRIMAGE 2017
 Kailash Mansarovar via Lhasa - 19 Days / with Muk nath - 25 Days  21/5/17, 1/6/17, 22/6/17, 30/8/17
 Kailash by Helicopter - 13 Days / with Muk nath - 19 days   21/05/17, 01/06/17, 06/09/17
 Kailash Mansarovar Yatra (Overland) with Muk nath - 23 Days*  21/5/17, 1/6/17, 22/6/17, 30/8/17
 Kailash Mansarovar Yatra (Overland) - 17 Days*    27/05/17, 07/06/17, 30/08/17
 Chardham Yatra - 17 Days / with Vaishnodevi - 21 Days    3/5/17, 7/6, 18/6, 28/6, 02/09
 Chardham Yatra with Amarnath - 26 Days     07/06/17, 18/06/17, 28/06/17
 Amarnath Yatra - 9 Days        24/06/17, 05/07/17, 15/07/17
 Eleven Jyo rling with Gangasagar & Jagganathpuri - 31 Days  07/02/17, 01/05/17, 30/10/17
 Nav Shak  Peeth Yatra - 20 Days        27/01/17, 15/02, 01/09, 01/11

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  

*new route subject to open in 2017



Sona Solicitors
221 Melton Road, Leicester LE4 7AN

Tel: (0116) 268 2300   Fax: (0116) 319 0736

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

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

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

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

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

syd L $ê $Zp L ¡ $  kpNf, s yd `pg_ L $fsp (2) âcy
d¦ k¡hL$ syd õhpdu (2) L© $`p L$fp ¡ cfsp....± Äe

syd lp ¡ A¡L $ ANp ¡Qf, kbL¡ $ ` ° pZ `qs (2) âcy
rL$k rh^ rdgy„ v$epde (2) sydL$p¡ d¥ L$ydrs....± Äe

v $ u_ b „^ y  v y $ :M lfsp, s yd fnL $  d ¡f ¡  (2) âcy
A`_¡ lõs DW$php ¡, (2) ifZ `X$p s¡f ¡....± Äe

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

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

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

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

Jo dhyaave fal paave, dukh vinase mankaa (2) Prabhu
Sukh sampatti ghar aave, (2) kashta mite tanakaa... Om jai

Maat pitaa tum mere, sharan grahu mai kisaki (2) Prabhu
Tum bin aur na dujaa (2) aash karu mai kisaki... Om jai

Tum puran parmaatmaa, tum antaryaami (2) Prabhu
Par-Brahm parameshwar (2) tum sabke swaami ... Om jai

Tum karunake saagar, tum paalan kartaa (2)  Prabhu
Mai sevak tum swaami (2) krupaa karo bhartaa... Om jai 

Tum ho ek agochar, sabke praan pati (2) Prabhu
Kis vidh milu dayaamay (2) tumko mai kumati ...Om jai

Din bandhu dukh hartaa, tum rakshak mere (2) Prabhu
Apane hast uthaavo (2) sharan padaa tere... Om jai 

Vishay vikaar mitaavo, paap haro devaa (2) Prabhu
Shraddhaa bhakti badhaavo (2) santanki seva...Om jai

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

Om purnamadah
purnamidam purnat purna mudachyate

purnasya purnamadaya purnameva vashishyate

Om perfect is the Lord
 Perfect also is this universe.

If any portion is subtracted from the
perfect that which is taken and

that which remains is yet perfect. 

સંવંત ૨૦૭૩ સોમવાર તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૬ ના મંગલ પ્રભાતથી શરૂ થતું નવું વર્ષ શ્ી હિંદુ મંહદરના 
સવ્ષ ધમ્ષપ્રરેમી, દશ્ષનાથથી, ભકતજનો, સરેવાભાવી એવા સૌ બાળકો, ભાઈ-બિરેનો, વડીલો સૌનરે કલ્ાણકારી, 
મંગલકારી, ્શોદા્ી હરહ� સસહ� આપનારં નીવડરે, તરેમજ આપ સૌનરે અૈશ્વ્્ષ અનરે સવજ્ પરમ કૃપાળુ 

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

|| શુભં - ભવતુ - કલ્ાણં - અસતુ ||

આ ઉતસવ-દશ્ષન શ્ી હિંદુ મંહદરના પ્રભુ સરેવક શ્ી જ્રેશભાઈ ભટ્ટ, શ્ી નટભુાઈ આચા ્્ષ,  
શ્ી હકરણભાઈ પાધ્ા તથા શ્ી હદલીપભાઈ જોરીએ તૈ્ાર કરરેલ છરે.

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

નૂતનવર્ષાભિનંદન
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KARPUR GAURAM KARUNAAVTAARAM
SANSAAR SAARAM BHUJAGENDRAHAARAM

SADAA VASANTAM HRIDYAARVINDE
BHAVAM BHAVAANI SAHITAM NAMAAMI

MANGALAM BHAGVAAN VISHNU
MANGALAM GARUD DHWAJAH
MANGALAM PUNDARIKAKSHO

MANGALAAYA TANO HARIHI
SARVA MANGAL MAANGALYE
SHIVE SARVAARTH SAADHIKE
SHARNYE TRYAMBAKE GAURI

NAARAYNI NAMO STUTE

YAANI KAANI CHA PAAPAANI
GNAATAAGNAAT KRITAANICHA
TAANI SARVAANI NASHYANTU

PRADKSHINAAYAM PADE-PADE

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

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

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

L$`|®f Np¥f„

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

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

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

TVAMEV MATACHA PITA TVAMEV
TVAMEV BANDUSCHA SAKHA TVAMEV

TVAMEV BIDYA DRAVINAM TVAMEV
TVAMEV SARVAM MAM  DEVDEVA
KAAYEN VACHA MANSENDRIYEVA

BUDHDHYATMANAVA PRAKRUTI SWABHAVAT
KAROMI YAT YAD SAKALAM PARASMEI

NARAYANAYETI SAMARPAYAMI
GURURBRAHAMA GURURVISHNUHU

GURURDEVO MAHHESHWAR
GURU SHAKSHAT PARABRAHMA TASMAI

SHREE GURUVAI NAMAH

± Ûp¡: ip„rsf„sqfn (Ny„) ip„rs:

`©r\hu ip„rsfp`: ip„rs fp¡j^e: ip„rs —&

h_õ`se: ip„rs  rhð¡v¡$hp: ip„rs b°û ip„rs:

kh® (Ny„) ip„rs: ip„qs f¡h ip„rs: kpdp ip„rs f¡r^ —&&

± ip„rs ip„rs ip„rs:

Ab kp¦` qv$ep Bk Æh_L$p, kb cpf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2)

l¥ Æs syçlpf¡ lp\p¡d¢, Ap¥f lpf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2)

d¡fp r_òe bk A¡L$ elu, BL$ bpf syçl¢ `p ÅJd¢ (2)

A`®Z L$f v|„$ vy$r_epcfL$p, kb àepf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2) 

Å¡ S>Nd¡„ flz„ sp¡ A¥k¡ flz„, Äep¢ S>gd¢ L$dgL$p awg fl¡ (2)

d¡f¡ kb NyZ v$p¡j kdr`®s lp¡, cNhp_ syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1) 

              L$fspf  syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1) 

eqv$ dp_hL$p dyS>¡ S>Þd rdg¡, sp¡ sh QfZp¢L$p `|Åfu b_y„ (2)

Bk `|S>L$ L$u BL$ BL$ fNL$p, lp¡ spf syçlpf¡ lp\p„¡d¢ (2) 

S>b S>b k„kpfL$p L¥$v$u b_y„, r_óL$pd cphk¡ L$d® L$fy„ (2)

qaf A„s kded¢ âpZ sSy>„, _ufpL$pf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1) 

          kpL$pf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (1) 

dyS>d¢ syS>d¢ bk c¡v$ elu, d¦ _f l„y syd _pfpeZ lp¡ (2)

d¦ lz„ k„kpf L¡$ lp\p¢d¢, k„kpf syçlpf¡ lp\p¢d¢ (2) 

cNhv¹$ âp\®_p

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

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

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

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

îu fpd õsyrs

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

Kandarp agnit amit chhabi,
  Nav neel nirad sundaram 
Patpit maanahu tadit ruchi,
  Suchi noumi Janak sutaavaram

Shir mukut kundal tilak chaaru,
  Udaar anga vibhushanam
Aajaanu bhuj shar chaap dhar,
  Sangraamjit khar dushnam

Bhaju dinbandhu dinesh daanav
  Dalan dushta nikandanam
Raghunand aanand kand kaushal,
  Chand dasharathanandanam

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

SHREE RAAM STUTI
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fZR > p ¡ X $  s y „  f „ N ug p ¡  _ p\;  r hð  kL $m_ ¡  s p f p ¡  k p\
c | r d  L ¡ $ f p ¡  l fh p  c p f ;  S >Nd p „  âNV $é p ¡  h p f „ h p f . . .1
S > Þ d  ^ e p £  s ¢  L $ p f p N p f ;  S > N s d p „  L $ f h p  Q d Ð L $ p f
L „ $ k f p e_ ¡  \ p e ¡  ÅZ;  s ¡ \ u  L $ u ^ y „  s fs  âe pZ . . . 2
N p ¡ L y $ m d p „  S > C  L $ u ^ p ¡  h pk ;  _ „ v $  ei p ¡ v $ pÆ_ u  ` pk
hZ ®_ L $ fs p „  _ p’h ¡  ` pf;  A ¡h u  s pf u  g ug p  A`pf . . .3
N p ¡ h p m p ¡ _ u  k p \ ¡  Å e ;  N p e  Q f p h u  f p Æ  \ p e
R > p_ p ¡  N p ¡ fk  g y „ V $ u  M pe;  `L $ X $s pd p „  R > V $ L $ u  Åe. . .4
N p ¡ ` u L $ p _ p  Q p ¡ e p ®  r Q Ñ ;  k p ¥ _ p  D ` f  k f M u  â u s
b „ k u  L ¡ $ f p ¡  k y f  d^ y f ;  k |Z_ p f p  \ p e ¥  Q L $ Q | f . . . 5
i f v $  ` | _ d_ u  A p h ¡  f p s ;  k p ¥ _ p  l ¥ e ¡  \ p e  âc p s
h ° S >h r_s p  R > p ¡ X ¡ $  A ph pk; v $ p ¡ X $ u  A ph ¡  fdh p  f pk . . .6
s p fg u e p  Qd L ¡ $  A p L $ p i ;  Q p „ v $ g u e p Þ p ¡  ` |Z ®  â L $ p i
v $ p_h L ¡ $f p ¡  Äep „  Äep „  Ópk; `mdp „  S>C_¡ L $ u^p ¡  _pi...7
`V $ L $ u  d pe p £  d p d p ¡  L „ $ k ;  fü p ¡  _  S >Nd p „  s ¡ _ p ¡  h „ i
L $ p ¥ f h p ¡ _ ¡  L $ u ^ p  s „ N ;  ` p „ X $ h p ¡ _ p ¡  f p M u  f „ N . . . 8
AS y > ® __ ¡  s ¢  v $ u ^ p ¡  b p ¡ ^ ;  o p_ pd © s_ p ¡  h f õe p ¡  ^ p ¡ ^ 
e yÙ sÆ_ ¡  L $ u^ u  v $ p ¡ X $ ;  _ pd `X $é y „  s ¡\ u  fZR> p ¡ X $ . . .9
Ü p q f L $ p d p „  L $ u ^ p ¡  h p k ;  ^ d ®  ^ Å  a f L ¡ $  Q p ¡ ` p k
NyS>fps ¡ A¡L $ X $ pL $ p ¡f Npd; c¼s \ep ¡ bp ¡X $ pZp ¡ _pd...10
` Ð _ u  S > ¡ _ u  N „ N p b p C ;  s ¡  ` Z  c [ ¼ s d p „  f „ N p C
lfs p „  a fs p  N pe ¡  N p_;  d ¡mhh p  Q pl ¡  cNh p_ . . .11
s ¡ h p d p „  A ¡ L $  A p ì e p ¡  k „ O ;  f ¡ g p e p ¡  c [ ¼ s _ p ¡  f „ N
e pÓ pm y  Ü p q f L $ p  Åe;  b p ¡ X $ pZ p ¡  s ¡ d p „  Å ¡ X $ p e . . . 12
N p ¡ ds uÆd p „  L $ u ^ y „  õ_ p_;  c ph ¡  q_ f¿e p  î u  cNh p_
R> dpk ¡  l z „  Aphui ^pd; V ¡ $ L $  A ¡hu gu^u r_óL $ pd.. .13
s y g k u  h p h u  L $ p e d  Å e ;  â c y _ ¡  A ` }  f p Æ  \ p e
kl_ L $f ¡  A ¡  L $ô $  Adp`; cg¡ `X ¡ $  W „ $ X $ u  L ¡ $  sp`.. .14
h ©Ý^ \ep ¡  `Z l ¥e ¡  l pd;  ArhQm îv^p  ApW $ p ¡  Åd
kus¡f hj® rhÐep R> ¡  A¡d; Ðepf ¡ ` yfZ \C R> ¡  _ ¡d...15
bp ¡ X $ pZ p ¡  ÆÐe p ¡  R > ¡  v $ p h;  âc y_ p  l ¥e ¡  âNV $é p ¡  c ph
lh ¡ gphS> ¡  NpX y „ $  kp\; bp ¡ëep ¡  rhð kL$m_p ¡  _p\...16
MX $MX $ s u  g u^ u  R > ¡  ì l ¡ g ;  h ©Ù  \e ¡g p  Å ¡ X $ é p  b ¡g
N „N pbpCA ¡  v $ u^ u  rhv $ pe; bp ¡ X $ pZp ¡  lfMpsp ¡  Åe.. .17
b p ¡ X $ p Z p _ ¡  f p s p ¡  f p s ;  d y ¼ e p ¡  Ü p q f L $ p _ u  h p V $
v $i ®_ L $fsp „  L $l ¡  R> ¡  _p\; NpX y „ $  l z „  gpìep ¡  R y > „  kp\...18
N yNm ue p ¡  d_d p „  ì l ¡ d pe ;  c¼s  âc y_ ¡  _ p  gC  Åe 
dpep ®  s pmp dS >b ys Üpf; f ps `X $ u_ ¡  hpÁep bpf. . .19
ìl pg p ¡  r _ L $m u  _ p W $ p ¡  b p f ;  ì l ¡ g  s fs  L $ u ^ u  s ¥ e p f
NpX y „ $  l p „ L ¡ $   S >Nv $ p^ pf; L $l p ¡  `R > u  i y „  g pN ¡  h pf . . .20
Ddf ¡ W $  `L $ X $ u  g udX $ p  X $ pm; d uW $ u  \C NC s ¡  sÐL $ pm
ìl pÏ „  h pe y  h us u  f ps; X $ p L $ p ¡ f  d p „ l ¡  \e y „  âcps. . .21
N „N pb pBA ¡  r _ f¿e p ¡  _ p\ ;  D f  DdmL ¡ $  Å ¡ X $ é p  l p\
X $ p L $ p ¡ f  hfÐe p ¡  Äe ÄeL $ p f ;  Ü p q f L $ p d p „  l p l p L $ p f . . .22
Ü p q f L $ p _ p  f pÅ_ u  k p \ ;  N y Nm u  g ¡ h p  A p ì e p  _ p \
cNs k pd ¡  g ¡h p  Åe; d pe p £  c pg p ¡  d © Ðe y  \ pe . . .23
c p r h L $ p ¡ _ p  q v $ g  v y $ c p e ;  b v $ g p ¡  g ¡ h p  k p d p  \ p e
N „N pb pBA ¡  ^ u fS >  ^f u ;  ìl pgdÆA ¡  rh`s lf u . . .24
N y N m u  k p ¡ _ y „  g ¡ h p  Å e ;  ì l p g p ¡  h p m u A ¡  s p ¡ g p e
qfTep ¡  rhð kL$m_p ¡  c |`; d_kyMfpd_y „  gu^ y „  ê $`...25
k „ s  ` y r _s_ ¡  v $ u ^ u  l p d ;  ` y fZ  L $ u ^ p  kOm p  L $ p d
‘fpdc¼s’ S> ¡  L $fi ¡  `pW $; _p\ Tpgi¡ s ¡_p ¡  lp\...26

-v$p¡lfp¡-
`|rZ®dpA¡ â¡d\u X$pL$p¡f v$i®_¡ Åe.

fpdc¼s s¡ `yr_s b_¡, L$pfS> kOmp„ \pe...!
- fpdc¼s

îu fZR>p¡X$ bph_u

Govind meri yah prarthana hai bhulu na mein naam kabhi tumhara
Niskaam hokar dinraat gau, govind damodar madhaveti

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

Dehant kale tum samne ho, bansi bajate manako lubhate
Yahi naath ga karke tanko tyagu, govind damodar madhaveti

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

Mata yashoda tumko bulave, aavo jara mohan nek khelo
Dware tumhare bhakta pukare, govind damodar madhaveti

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

Pyare jara nek manamein vicharo, kya saath laye kya le chalenge
Dilse pukaro yahi geet gao, govind damodar madhaveti

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

GOVIND MERI YAH PRARTHANA HAI

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

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

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

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

l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..

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

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

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

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

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

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

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

edy_pS>mdp„...

dp_ku k¡hp
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DOHA
Shree guru charan saroj raj, nijmanmukur sudhari
Vararanau raghuvar bimal jas jo dayak fa l  char
B u d h i h i n  t a n u  j a n i k e  s u m i r o  p a v a n k u m a r
Bal buddhi vidya dehu mohi harehu kalesh vikar

CHOPAI

Jay Hanuman gyaan gun saagar, jay kapish tihun lok ujagar
Ramdut atulit bal dhaama, anjaniputra pavan sut naamaa

Mahavir vikram bajarangi, kumati nivaar sumati ke sangi
Kanchan baran viraj subesha, kanan kundal kunchit kesaa

Haath vajra aur dhvajaa biraje, kandhe muj janeu saaje
Shankar suvan kesari nandan, tej pratap mahaa jag vandan

Vidyavaan gun i  a t i  chaatur ,  ram ka j  kar i  beko aa tur
Prabhu charitra suni beko rasiya, ram lakhan sita man basiya

Suksham rup dhari siyahi dikhawa, bikat rup dhari lanka jalawa
Bhim rup dhari asur sanhare, ramchandra ke kaaj sanvare

Lay sajivan lakhan j iyaye, shreeraghubir harshi uar laye
Raghupati kinhi bahut badaai, tum mama priy bharat sam bhai

Sahastra badan tumhro jas gave, asa kahi shri pati kanth lagaave
Sankadik brahmadi munisha, narad sarad sahit ahinshaa

yam kuber digpal jahante, kabi kobid kahi sake kanhaa te
Tum upkar sugr ivahi  k inhaa, Ram mi lay ra j  pad dinha
Tumharo mantra bibhishan mana, lankeshwar bhaye sab jag jaana
Yug sahstra jojan par bhaanu, li lyo tahi madhur fal jaanu

Phrabhu mudrika meli mukh maanhi, jaladhi landhi gaye acharaj naahi
Durgam kaaj jagat ke je te, sugam anugrah tumhare te te

Ram duware tum rakhware,  hot  na aagna b in paisare
Sab sukh lahe tumhari sarna, tum rakshak kahu ko darna

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

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

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

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

Asta  s idh i  nav  n idh i  ke  da ta ,  ashvar  d in  jank i  mata
Ram rasayan tumhre pasa, sada raho raghupati ke dasa

Tumhre bhajan ramko pavei, janam janam ke dukh bisaravei
Antakal raghubar pur jai, jahan janma hari bhakta kahai

Aur devta chitt na dharai, hanumant sei sarva sukh karai
Sankat katei mitei sab pira, jo sumirei hanumant balbira

Jai,  jai ,  ja i ,  hanuman gosai,  krupa karo gurudev ki  nai
Jo sat bar path kare koi,  chuutei bandi maha sukh hoi

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

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

v$p¡lp
îu Nyfy Qf_ kfp¡S> fS>, r_S> d_ dyLy$f ky^pf,
hfZp¦ fOyhf rhdgei, Å¡ v$peL$ ag Qpf,
byqÙlu_ s_y „ Å_uL¡, kyrdfp¡ `h_Ly$dpf,
bg byqÙ rhÛp v¡$lz„, dp¡rl lflz„ L$g¡i rhL$pf.

(Qp¡`pB)

Äe l_ydp_ op_ NyZ kpNf, Äe L$r`i rslzgp¡L$ DÅNf —&
fpdvy$s Asyrgs bg ^pdp, A„S>_u`yÓ `h_ kys _pdp —&&

dlphuf rh¾$d bS>f„Nu, Ly $drs r_hpf kydrs L¡ $ k„Nu —&
L„$Q_ bf_ bufpS>¡ kyh¡ip, L$p__ Ly„ $X$g Ly„ $Qus L¡$ip —&&

lp\ hÇ> Ap¡f ÝhÅ rbfpS> ¡, L$p „^¡ d„ yS> S>_¡J kpS> ¡ —&
i„L$f kyh_ L¡ $kfu _„v$_, s¡S> âsp` dlp S>Nh„v$_ —&&

rhÛphp_ NyZu Ars Qpsyf, fpd L$pS> L$fu b¡L$p¡ Apsyf —&
âcy QqfÓ kyr_ b¡L$p¡ frkep, fpdgM_kusp d_ brkep —&&

kyÿdê$` ^fu rkelu qv$Mphp, buL$V$ ê$` ^fu g„L$ S>gphp —&
cudê $` ^fu Akyf k„lpf ¡, fpdQ„ÖL ¡ $  L $ pS> k„hpf ¡  —&&

gpe kÆh_ gM_ Æepe¢, îu fOyhuf lfju Df gpe¡ —&
fOy`rs L$uÞlu blzs bX$pB, syd ddrâe cfs kdcpB —&&

kl÷ bv$_ syçlpfp¡ S>i Nph¡, Ak L$rl îu `rs L„$W$ gNph¡ —&
kÞL$pqv$L$ b°ûpqv$ dyr_ip, _pfv$, ipfv$ kl÷ Al]kp —&&

ed Ly$b¡f qv$N`pg S>lp„s¡, L$bu L$p¡buv$ L$lu iL¡$ L$lp„s¡—&
syd D`L$pf kyN°uhlu L$uÞlp, fpd rdgpe fpS>`v$ v$uÞlp —&&

syçlpfp¡ d„Ó bucujZ dp_p, g„L¡$ðf ce¡ kbS>N Å_p —&
eyN kl÷ ep¡S>_ `f cp_y, gugp splu d^yf ag Å_y„ —&&

âcy dyqÖL$p d¡gu dyM dp„lu, S>gr^ gp„^u Ne¡ AQfS> _prl —&
vy$N®d L$pS> S>NsL¡$ S>¡ s¡, kyNd A_yN°l syçlpf¡ s¡ s¡ —&&

fpd vy $Apf¡ syd fMhpf¡, lp¡s _ Apop bu_ `¥kp f¡ —&
kb kyM gl¥ syçlpfu if_p, syd fnL$ L$plzL$p ¡ X$f_p —&&

Ap`_p s¡S> kçlpfp¡ Ap`¥, su_p¡ gp¡L$ lp „L$ s¡ L$p „`¥ —&
c|s r`ipQ r_L$V$ _rl Aph¡, dlphuf S>b _pd ky_ph¡ —&&

_pk¡ fp ¡N lf¡ kb `ufp, S>`s r_f„sf l_yd„s bufp—&
k„L$V$k¡ l_ydp_ Ry>X$ph¡, d_ L$d® bQ_ Ýep_ Å¡ gph¡ —&&

kb `f fpd s`õhu fpÅ>, rs_L¡$ L$pS> kL$g syd kpÅ —&
Ap¥f d_p¡f\ Å¡ L$p¡B gph¡, spky Ards Æh_ ag `ph¡ —&&

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

Aô$ rkqÙ _h r_r^L¡$ v$psp, Akbf v$u_ Å_L$u dpsp —&
fpd fkpe_ syçlf¡ `pkp, kv$p flp¡ fOy`rs L¡$ v$pkp —&&

syçlpf¡ cS>_ fpdL$p¡ cph¡, S>Þd S>ÞdL¡$ vy$:M rbkfph¡ —&
A„sL$pg fOy`rs `yf ÅB, S>lp„ S>Þd lqf c¼s L$lpB &&

Ap¥f v¡$hsp rQÑ _ ^fB, l_yd„s k¡B kh® kyM L$fB —&
k„L$V$ lf¡ rdV¡$ kb `ufp, Å¡ kyrdf¡ l_yd„s bghufp —&&

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

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

(v$p¡lp)

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

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

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

i„cy ifZ¡ `X$u
i„cy ifZ¡ `X$u dp„Ny OX$uA¡ OX$u  L$ô$ L$p`p¡, v$ep L$fu v$i®_ rih Ap`p¡....

sd¡ cL$sp¡_p vy$:M lf_pfp, iyc klz_y„ kv$p L$f_pfp,
dpfu d„v$drs sdpfu A$L$m Nsu, L$ô L$p`p¡... v$ep L$fu...

A„N¡ cód õdip__u Qp¡mu, k„N¡ fpMp¡ c|s-V$p¡mu
cpg¡ rsgL$ ¼ey®, L„„$W¡$ rhj ^ey¯, Ad©s Ap`p¡...v$ep L$fu ...

_¡qs _¡rs Äep„ h¡v$ L$l¡ R>¡, dpfy„ rQÑXy„$ Ðep„ Åhp Qpl¡ R>¡,
kpfp S>Ndp„ R>¡ sy„ hky spfpdp„ lz„, i[¼s Ap`p¡...v$ep L$fu...

lz„ sp¡ A¡L$g `„\ `°hpku, R>sp„ Apsd L¡$d Dv$pku
\p¼ep¡ d\u f¡ d\u, L$pfZ S>X$sy„ _\u, kdS>Z Ap`p¡... v$ep L$fu...

Ap`p¡ ×rô$dp„ s¡S> A_p¡My„, kpfu k©rô$dp„ ríphê$` v¡$My„,
dpfp d_dp„ hkp¡, Aphu l¥e¡ hkp¡, ip„rs õ\p`p¡... v$ep L$fu...

cp¡mp i„L$f chvy$:M L$p`p¡, kpfu k¡hp_y„ iyc am Ap`p¡,
V$pmp¡ dp_ dv$, V$pmp¡ Nh® kv$p c[¼s Ap`p¡...v$ep L$fu...

L$fpfrhÞv¡$_ `v$pfrhÞv„$ dyMpfrhÞv¡$ rhr_h¡ieÞsd¹ —&

hV$õe `Óõe `yV¡$ iep_„ bpg„ dyLy$Þv„$ d_kp õdpfrd —&&1—&&

îuL©$óZ Np¡thv$ lf¡ dpff¡! l¡ _p\ _pfpeZ hpkyv¡$h —&

rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡sv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&2—&&

rhL¡$syL$pdprMg Np¡`L$Þep dyfpqf`v$pr`®srQÑh©rs: —&

v$Ýepqv$L$ dp¡lhipv$hp¡Qv¹$ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&3—&&

N©l¡ N©l¡ Np¡`h^|L$v$çbp: kh£ rdrgÐhp kdphpàe ep¡Nd¹ —&

`yÎepr_ _pdr_ `W$[Þs r_Ðe„ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&4—&&

kyM„ iep_p r_ge¡ r_S>¡@r` _pdpr_ rhóZp¡: âhv$[Þv$ dÐep„: —&

s¡ r_ròs„ sÞdesp„ h°S>[Þs Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&5—&&

rS>l¹h¡! kv¥$h„ cS> kyÞv$fprZ _pdpr_ L©$óZõe d_p¡lfprZ —&

kdõs c¼sprs®rh_pi_pr_ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&6—&&

kyMphkp_¡ Bv$d¡h kpf„ vy$Mphkp_¡ Bv$d¡h o¡ed¹ —&

v¡$lphkp_¡ Bv$d¡h Åàe„ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&7—&&

îu L©$óZ fp^phf Np¡Ly$g¡i Np¡`pg Np¡h^®__p\ rhóZp¡ —&

rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡hv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&8—&&

rS>l¹h¡ fko¡ d^yfr`ep Ðh„ kÐe„ rls„ Ðhp `fd„ hv$prd —&

AphZ®e¡\p d^yfpnfprZ Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&9—&&

Ðhpd¡h epQ¡ dd v¡$rl rS>l¹h¡ kdpNd¡ v$ÎX$^f¡ L©$spÞs¡ —&

h¼sìed¡h„ d^yf„ kycL$Ðep Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&10—&&

îu_p\ rhððf rhðd|s£ îuv¡$hL$u_Þv$_ v¥$ÐeiÓp¡ —&

rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡sv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&11—&&

Np¡`u`s¡ L„$kqf`p¡ dyLy$Þv$ gÿdu`s¡ L¡$ih hpkv¡$h —&

rS>l¹h¡! r`bõhpd©sd¡sv¡$h Np¡thv$ v$pdp¡v$f dp^h¡rs —&&12—&&

îu Np¡thv$ v$pdp¡v$f õsp¡Ó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Shree Govind Damodar Madhveti 
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dpfp OV$dp„ rbfpS>sp îu_p\Æ, îu edy_pÆ, îu dlpâcyÆ

dpfy„ d_Xy„$ R>¡ Np¡Ly$m h_fph_
dpfp s__p Ap„NZuepdp„ sygku_p„ h_ dpfp âpZÆh_

...A¡ dpfp
A¡ dpfp Apsd_p Ap„NZ¡ îu dlpL©$óZÆ
dpfu Ap„Mp¡ rhi¡ rNqf^pfu f¡ ^pfu

dpfy„ s_ d_ Ney„ R>¡ S>¡_¡ hpfu f¡ hpfu dpfp íepd dp¡fpqf
...A¡ dpfp

A¡ dpfp âpZ \L$u d_¡ h¥óZh ìlpgp
r_Ðe L$fsp îu_p\Æ_¡ L$pgp f¡ hpgp
 d¢ sp¡ hëgc âcyÆ_p L$u^p f¡ v$i®_ dpfy„ dp¡lu gu^y„ d_
    ...A¡ dpfp
A¡ lz„ sp¡ r_Ðe rhÌ$ghf_u k¡hp f¡ L$fy„
lz„ sp¡ ApW¡$ kdp L¡$fu Tp„Mu f¡ L$fy„
 d¡„ sp¡ rQsXy„$ îu_p\Æ_¡ QfZ¡ ^ey¯ Æh_ kag Ley¯

...A¡ dpfp
A¡ d¢ sp¡ c[¼s dpfN L¡$fp¡ k„N f¡ kpÝep¡
d_¡ ^p¡m L$us®_ L¡$fp¡ f„N f¡ gpÁep¡
 l¡ d¢ sp¡ gpgp_u gpgu L¡$fp¡ _„N f¡ dpÁep¡ lufgp¡ lp\ f¡ gpÁep¡

...A¡  dpfp
A¡ Aphp¡ Æh_dp„ ëlphp¡ afu L$v$u _p dm¡
hpf¡ hpf¡ dp_h v¡$l L$v$u _p dm¡

a¡fp¡ gM f¡ Qp¡fpiu_p¡ dpfp¡ f¡ am¡ d_¡ dp¡l_ dm¡
...A¡ dpfp

l¡ dpfu A„s kde L¡$fu kyZp¡ f¡ AfÆ
l¡ g¡Å¡ ifZp¡dp„ îuÆbphp, v$ep f¡ L$fu

A¡ d_¡ s¡X$p„ f¡ ed L¡¡$fp„ L$v$u_p Aph¡ dpfp¡ _p\ s¡X$ph¡
...A¡ dpfp

dpfy„ d_Xy„$ R>¡ Np¡Ly$m h_fph_
dpfp s__p Ap„NZuepdp„ sygku_p h_ dpfp âpZ Æh_

îu_p\Æ bp¡gp¡ îu edy_pÆ bp¡gp¡ (2)

îu_p\Æ bp¡gp¡ îu edy_pÆ bp¡gp¡ (2)

dpfp OV$dp„ rbfpS>sp îu_p\Æ

Maaraa ghatamaa biraajataa Shree Naathjee,
Shree Yamunaaji Mahaaprabhuji

Maaru manadu chhe Gokul Vanaraavan
Maaraa tananaa aanganheeyamaa tulseenaa van 

 maaraa praanjeevan....Maaraa 

Maaraa aatamanaa aanganhe Shree mahaa Krushnajee
Maaree aankho vishe giridhaaree re dhaaree,

Maaru tanma, gayu chhe jene waree re,
 waree maaraa Shyaam Moraaree ....Maaraa 

Maaraa praanha thaki mane Vaishnhavo walaa,
Nitya kartaa Shreenaathajeene kaalaa re walaa,
Me to Vallabh, Prabhujeenaa kidhaa re darshan,

 maaru mohee leedhu maan....Maaraa 

Hu to nitya vitthalvarnee sewa re karu,
Hu to aathe samaa keree jhaakhee re karu,

Me to chitadu, shreenaathajeene charanhe dharyu,
 jeevan saphal karyu....Maaraa 

Me to bhakti maaraga kero sanga re saadhyo,
Mane dhol kirtan kero rang re laagyo,

Me to laalaanee, laalee kero nanga re maagyo,
 heerlo haath laagyo....Maaraa 

E aavo jeevanmaa lhaavo pharee kadee naa male
Vaare vaare maanav deha kadi naa maale
Phero lakhre chorasheeno maaro re phale

 mane Mohana male....Maaraa 

He maaree anta samay keree sunore arajee
He lejo sharanhomaa shreejeebaavaa, dayaa re karee

E mane tedaa re yama kera kadee naa aave
 maaro naath tedavaa....Maaraa 

Maaru manadu chhe Gokul Vanaraavan
Maaraa tananaa aanganheeyamaa tulseenaa van

 maaraa praanjeevan ....Maaraa 
Shreenaathjee bolo shree Yamunaajee bolo (2)

Shreenaathajee bolo shree Yamunaajee bolo   (2)

Maaraa Ghatamaa Biraajtaa Shree 
Naathjee

îu fpd
rhcy klºdp„ hk¡gp¡ R>¡, v$epmy v$¡h dp¡V$p¡ R>¡,
L$u^p„ sd¡ kp^_p¡ kpfp„, klº_¡ kyM v$¡_pfp„,

Æhp¡_¡ sd¡ ÆhpX$p¡ R>p¡, Adp¡_¡ sd¡ fdpX$p¡ R>p¡,
dsu kpfu kv$p v$¡ sy„, Asu Apcpf dp_y„ Ry>„.

\sy„ S>¡ L$pep\u, OX$uL$ OX$uL$ hpZu\u DÃQfy„,
L©$su I[ÞÖep¡_u, syS> d_ rhj¡ cph S> cfy„,
õhcph¡ byqÙ\u, iyc Aiyc S>¡ L$p„CL$ L$fy„,
ndp ×ô¡$ Å¡ Å¡, syS> QfZdp„ _p\Æ ^fy„. 

îu fpd 
v$if\_p¡ v$fbpf, S>¡_u CÞÖ `Z Apip L$f¡,

`Z cpey hu_p c¢L$pf, d_¡ L$X$hy„ gpN¡ L$pNX$p. 
Cðf_p¡ Ap v$fbpf, S>¡_u lf v$¡h Apip L$f¡,

`Z c¼sp¡ hu_p c¢L$pf, d_¡ L$X$hy„ gpN¡ L$pNX$p.
duW$`hpmp„ dp_hu, Ap S>N R>p¡X$u_¡ Åi¡,

L$pNp A¡_p¡ Aakp¡k, O¡f-O¡f \pi¡. 
d_ dmhp sX$`¡ OÏ„, R>¡V$p„ Aß_¡ `pZu,

Cðf_¡ Ap^u_ li¡, sp¡ dmiy„ dp¡X$p„ d¡OpZu.
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શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૩  ઉતસિ િર્શન

કાર્તિક સુદ - ઓક્ટોબર - નવેમબર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 31
નુતનવર્ષ પ્રારંભ સંવતસર ૨૦૭૩ 
હકલક નામ સંવતસર 
અન્નકૂટ દશ્ષન મંહદરમાં

૨ મંગળવાર 1 ભાઈબીજ (નવરેમબર ૨૦૧૬)

૩ બુધવાર 2

૪ ગુરુવાર 3 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ શુક્રવાર 4  લાભ પાંચમ

૬ શસનવાર 5

૭ રસવવાર 6

૭ સોમવાર 7 જલારામ જ્ંતી

૮ મંગળવાર 8

૯ બુધવાર 9

૧0 ગુરુવાર 10 સમાત� એકાદશી

૧૧ શુક્રવાર 11 તુલસી સવવાિ મંહદરમાં

૧3 શસનવાર 12

૧૪ રસવવાર 13

૧૫ સોમવાર 14 દરેવહદવાળી, પૂનમ

કાર્તિક વદ - નવેમબર ૨૦૧૬

સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર 15

૨ બુધવાર 16

3 ગુરુવાર 17 સંકટ ચતુથથી (ચોથ)

૫ શુક્રવાર 18

૬ શસનવાર 19

૭ રસવવાર 20

૮ સોમવાર 21

૯ મંગળવાર 22

૧૦ બુધવાર 23

૧૧ ગુરુવાર 24 સમાત� એકાદશી

૧૧ શુક્રવાર 25 ભાગવત એકાદશી

૧૨ શસનવાર 26

૧3 રસવવાર 27

૧૪ સોમવાર 28

૩૦ મંગળવાર 29 અમાસ

સુચના

આ સાથરે આપવામાં આવરેલ ઉતસવ દશ્ષન ભારતી્ સમ્ અનુસાર બનાવવામાં આવરેલ છરે. અનરે ઉતસવો પણ 
અિીની અન્ સંસથાઓ સાથરે ઉજવવાના િો્ છરે તરે માટરે આ ઉતસવ દશ્ષન તૈ્ ાર કરરેલ છરે. 

મહંદર ના ઉતસવ અનરે કા્્ષક્રમો ની વધ ુમાહિતી તમરે મહંદર ની વરેબસાઈટ www.shreehindutemple.net 
અનરે મંહદરના ફરેસબુક પરેજ www.facebook.com/shreehindutemple પર થી મરેળવી શકશો. 
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માગશર સુદ - નવેમબર - રિસેમબર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર 30

૨ ગુરુવાર 1 હડસરેમબર ૨૦૧૬

૩ શુક્રવાર 2

૪ શસનવાર 3 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ રસવવાર 4

૬ સોમવાર 5

૭ મંગળવાર 6

૮ બુધવાર 7 દુગા્ષષ્ટમી

૯ ગુરુવાર 8

૧૦ શુક્રવાર 9

૧૧ શસનવાર 10 ગીતા જ્ંસત, મોક્ષદા એકાદશી

૧૨ રસવવાર 11

૧3 સોમવાર 12

૧૪ મંગળવાર 13 વ્રતની પૂનમ, દતાત્રે્ જ્ંસત

માગશર વદ -  રિસેમબર ૨૦૧૬
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર 14

૨ ગુરુવાર 15

૩ શુક્રવાર 16 સંકષ્ટ ચતથુથી (ચોથ), ધનુમા�સ આરંભ

૪ શસનવાર 17

૫ રસવવાર 18

૬ સોમવાર 19

૭ મંગળવાર 20

૮ બુધવાર 21

૯ ગુરુવાર 22

૧૦ શુક્રવાર 23

૧૧ શસનવાર 24 સફલા એકાદશી

૧૨ રસવવાર 25

૧૩ સોમવાર 26

૧3 મંગળવાર 27

૧૪ બુધવાર 28

૩૦ ગુરુવાર 29

પટોસ સદુ - રિસમેબર ૨૦૧૬ - જાન્ આુરી ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 30

૨ શસનવાર 31 વ્રતની બીજ

૩ રસવવાર 1 જાન્ુઆરી ૨૦૧૭

૪ સોમવાર 2 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ મંગળવાર 3

૬ બુધવાર 4

૭ ગુરુવાર 5 દુગા્ષષ્ટમી, આથમ ક્ષ્ સતથી

૮ શુક્રવાર 6

૯ શસનવાર 7

૧૦ રસવવાર 8

૧૨ સોમવાર 9 પુત્દા એકાદશી

૧૩ મંગળવાર 10

૧૪ બુધવાર 11 વ્રતની પૂનમ

૧૫ ગુરુવાર 12 પોરી પૂનમ

પટોસ વદ - જાન્ુઆરી ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 13

૨ શસનવાર 14 મકરસંક્રાંસત

૩ રસવવાર 15 સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)

૪ સોમવાર 16

૫ મંગળવાર 17

૬ બુધવાર 18

૭ ગુરુવાર 19 દુગા્ષષ્ટમી, સવવરેકાનંદ જ્ંતી

૮ શુક્રવાર 20

૯ શસનવાર 21

૧૦ રસવવાર 22

૧૧ સોમવાર 23 રટતીલા એકાદશી

૧૨ મંગળવાર 24

૧૩ બુધવાર 25

૧૪ ગુરુવાર 26 ભારત પ્રજાસત્ાકહદન

૩૦ શુક્રવાર 27 દસ્ષ અમાસ
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મહા સુદ - જાન્ુઆરી - ફેબ્ુઆરી ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર 28

૨ રસવવાર 29

૩ સોમવાર 30

૪ મંગળવાર 31 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ બુધવાર 1
વસંત પંચમી 
ફરેબ્ુઆરી ૨૦૧૭

૬ ગુરુવાર 2

૭ શુક્રવાર 3

૮ શસનવાર 4 કાલાષ્ટમી

૯ રસવવાર 5

૧૦ સોમવાર 6

૧૧ મંગળવાર 7 જ્ા એકાદાશી

૧૨ બુધવાર 8 સવશ્વકમા્ષ જ્ંતી

૧૩ ગુરુવાર 9

૧૪ શુક્રવાર 10 માઘી પૂનમ

મહા વદ - ફેબ્ુઆરી ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર 11

૨ રસવવાર 12

૩ સોમવાર 13

૪ મંગળવાર 14 સંકષ્ટ ચતથુથી (અંગારકી ચોથ)

૫ બુધવાર 15

૫ ગુરુવાર 16

૬ શુક્રવાર 17

૭ શસનવાર 18 દુગા્ષષ્ટમી

૮ રસવવાર 19 જાનકી જ્ંસત, વૃસ� સતથી

૯ સોમવાર 20

૧૦ મંગળવાર 21

૧૧ બુધવાર 22 સવજ્ા એકાદશી

૧૨ ગુરુવાર 23

૧૩ શકુ્રિાર 24 મિા વરિરાવરિ પજૂન મહંિરમાં

૧૪ શસનવાર 25

૩૦ રસવવાર 26 અમાસ

ફાગણ સુદ - ફેબુ્આરી - મારતિ ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 27

૨ મંગળવાર 28

૩ બુધવાર 1 માચ્ષ ૨૦૧૭

૪ ગુરુવાર 2 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ શુક્રવાર 3

૬ શસનવાર 4

૮ રસવવાર 5 દુગા્ષષ્ટમી િોળાષ્ટક પ્રારંભ

૯ સોમવાર 6

૧૦ મંગળવાર 7

૧૧ બુધવાર 8 આમલકી એકાદશી

૧૨ ગુરુવાર 9

૧3 શુક્રવાર 10

૧૪ રવનિાર 11 િોળી પનૂમ, સ્રીવનહિલ ્ાર્શમાં

૧૫ રસવવાર 12

ફાગણ વદ - મારતિ ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 13 ધૂળરેટી

૨ મંગળવાર 14

૩ બુધવાર 15 સંકટ ચોથ

૪ ગુરુવાર 16

૫ શુક્રવાર 17 રંગ પંચમી

૬ શસનવાર 18

૭ રસવવાર 19 ભાનુ સપ્તમી

૭ સોમવાર 20 દુગા્ષષ્ટમી

૮ મંગળવાર 21

૯ બુધવાર 22

૧૦ ગુરુવાર 23

૧૧ શુક્રવાર 24 પાપમોચની એકાદશી

૧૨ શસનવાર 25

૧૩ રસવવાર 26

૧૪ સોમવાર 27 સોમવતી અમાસ

૩૦ મંગળવાર 28
ચૈત્ નવરાત્ી પ્રારંભ, નવાનિ પારા્ણ 
રામા્ણ પાઠ મંહદરમા
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રૈત્ર સુદ - મારતિ -  એરરિલ ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૨ બુધવાર 29

૩ ગુરુવાર ૩૦

૪ શુક્રવાર 31 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ શસનવાર 1 એસપ્રલ ૨૦૧૭

૬ રસવવાર 2

૭ સોમવાર 3 દુગા્ષષ્ટમી

૮ મંગળવાર 4
શ્ી રામનવમી, નવરાસત્ સમાપ્ત, 
રામા્ણ પાઠ પુણા્ષિુસત

૯ બુધવાર 5

૧૦ ગુરુવાર 6

૧૧ શુક્રવાર 7 કામદા એકાદશી

૧૨ શસનવાર 8 વામન જ્ંસત

૧૩ રસવવાર 9

૧૪ સોમવાર 10 િનુમાન જ્ંતી ઉતસવ, વ્રતનીપૂનમ

૧૫ મંગળવાર 11

રૈત્ર વદ - એરરિલ ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર 12

૨ ગુરુવાર 13

૩ શકુ્રિાર 14 સતંોષરીમા ંરથા વ્રત પજૂન મહંિર મા ં
વિનાયર ચતથુથી (ચોથ)

૪ રવનિાર 15 િેિરી ભાગિત રથા પ્ારંભ 
અનસયુા જયવંત

૫ રવિિાર 16 િેિરી ભાગિત રથા મહંિર માં

૬ સોમિાર 17 િેિરી ભાગિત રથા મહંિર માં

૭ મગંળિાર 18 િેિરી ભાગિત રથા મહંિર માં

૮ બધુિાર 19 િેિરી ભાગિત રથા મહંિર માં

૯ ગરુુિાર 20 િેિરી ભાગિત રથા મહંિર માં

૧૦ શકુ્રિાર 21 િેિરી ભાગિત પરુા્શહતુરી

૧૧ રવનિાર 22 નિચડંી યજ્ઞ પ્ારંભ 
િરુથરીનરી એરાિરરી

૧૨ રવિિાર 23 નિચડંી યજ્ઞ પરુા્શહતુરી

૧૩ સોમવાર 24

૧૪ મંગળવાર 25

૩૦ બુધવાર 26 અમાસ

શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૩  ઉતસિ િર્શન

 વૈશાખ સુદ - એરરિલ - મે ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરુવાર 27

૨ શુક્રવાર 28 અખાત્ીજ, સશવાજી જ્ંસત

૩ શસનવાર 29 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ રસવવાર 30 શ્ી આધશંકરાચા્્ષ જ્ંતી

૬ સોમવાર 1  મરે ૨૦૧૭

૭ મંગળવાર 2  ગંગા સપ્તમી

૮ બુધવાર 3

૯ ગુરુવાર 4 સીતા નવમી

૧૦ શુક્રવાર 5

૧૧ શસનવાર 6 મોહિની એકાદશી

૧૨ રસવવાર 7
મુખ્ મંહદરનો ૨૦ મો પાટોતસવ 
પરશુરામ જ્ંસત

૧૩ સોમવાર 8 નરસીંિ જ્ંસત

૧૪ મંગળવાર 9

૧૫ બુધવાર 10 વ્રતનીપૂનમ, કૂમ્ષ જ્ંસત

વૈશાખ વદ - મે ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરુવાર 11

૨ શુક્રવાર 12 નારદજ્ંસત

૨ શસનવાર 13

૩ રસવવાર 14 સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)

૪ સોમવાર 15

૫ મંગળવાર 16

૬ બુધવાર 17

૭ ગુરુવાર 18

૮ શુક્રવાર 19

૯ શસનવાર 20

૧૦ રસવવાર 21

૧૧ સોમવાર 22 અપરા એકાદશી

૧૨ મંગળવાર 23

૧૩ બુધવાર 24

૩૦ ગુરુવાર 25  શનશૈ્ચર જ્ંસત, અમાસ
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જેઠ સુદ - મે - જુન ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 26

૨ શસનવાર 27

૩ રસવવાર 28 મિારાણા પ્રતાપ જ્ંસત

૪ સોમવાર 29 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ મંગળવાર 30

૬ બુધવાર 31

૭ ગુરુવાર 1 જુન ૨૦૧૭

૮ શુક્રવાર 2

૯ શસનવાર 3

૧૦ રસવવાર 4

૧૧ સોમવાર 5 સનજ ્ષલા એકાદશી

૧૨ મંગળવાર 6

૧૩ બુધવાર 7

૧૪ ગુરુવાર 8 વટ સાસવત્ી વ્રત, પૂનમ

૧૫ શુક્રવાર 9

જેઠ વદ - જુન ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર 10

૨ રસવવાર 11

૩ સોમવાર 12

૪ મંગળવાર 13 સંકટ ચતુથથી (ચોથ)

૫ બુધવાર 14

૬ ગુરુવાર 15

૭ શુક્રવાર 16

૮ શસનવાર 17 દુગા્ષષ્ટમી

૯ રસવવાર 18

૧૦ સોમવાર 19

૧૧ મંગળવાર 20 ્ોગીની એકાદશી

૧૨ બુધવાર 21

૧૩ ગુરુવાર 22

૧૪/૩૦ શુક્રવાર 23 અમાસ 

 અષાઢ સુદ - જુન - જુલાઈ ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શસનવાર 24

૨ રસવવાર 25 અરાઢી બીજ, રથ ્ાત્ા

૩ સોમવાર 26

૪ મંગળવાર 27 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ બુધવાર 28

૬ ગુરુવાર 29

૭ શુક્રવાર 30

૮ શસનવાર 1 દુગા્ષષ્ટમી - જુલાઈ ૨૦૧૭

૯ રસવવાર 2 રાંદલ માતાજી ના સમૂિ ૧૦૮ લોટા

૧૦ સોમવાર 3

૧૧ મંગળવાર 4
દરેવશ્ની એકાદશી 
મોળાકત વ્રત પ્રારંભ

૧૨ બુધવાર 5

૧૩ ગુરુવાર 6 જ્ાપાવ્ષતી વ્રત આરંભ 

૧૪ શુક્રવાર 7

૧૪ શસનવાર 8 ગુરુ પૂસણ્ષમા, મોળાકત જાગરણ 

૧૫ રસવવાર ૯ મોળાકત પારણા

 અષાઢ વદ - જુલાઈ ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 10 જ્ાપાવ્ષતી જાગરણ

૨ મંગળવાર 11 જ્ાપાવ્ષતી વ્રત પારણા

૩ બુધવાર 12 સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)

૪ ગુરુવાર 13

૫ શુક્રવાર 14 લોિાણા નાગ પાંચમ

૬ શસનવાર 15

૭ રસવવાર 16

૮ સોમવાર 17

૯ મંગળવાર 18

૧૦ બુધવાર 19 કાસમકા એકાદશી

૧૨ ગુરુવાર 20

૧૩ શુક્રવાર 21

૧૪ શસનવાર 22

૩૦ રસવવાર 23 અમાસ, હદવાસો વ્રત

શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૩  ઉતસિ િર્શન
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શ્ાવણ સુદ - જુલાઈ - ઓગસ્  ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 24 સશવપૂજા મંહદરમાં પ્રારંભ

૨ મંગળવાર 25 બીજનું વ્રત

૩ બુધવાર 26

૪ ગુરુવાર 27 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ શુક્રવાર 28 નાગ પંચમી

૬ શસનવાર 29 રાંધણ છ�, છ� વૃ�ી સતથી

૭ રસવવાર 30 શીતળા સાતમ, મંગળા ગોંરી વ્રત

૮ સોમવાર 31 નોળી નોમ, સશવ પૂજા મંહદરમાં

૯ મંગળવાર 1 ઓગસટ ૨૦૧૭

૧૦ બુધવાર 2

૧૧ ગુરુવાર 3 પુત્દા એકાદશી

૧૨ શુક્રવાર 4 પસવત્ા બારસ

૧૩ શસનવાર 5

૧૪ રસવવાર 6

૧૫ સોમવાર 7
બળરેવ/ રક્ષા બંધન, પૂનમ, 
સશવ પૂજા મંહદરમાં

શ્ાવણ વદ - ઓગસ્  ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર 8
૨ બુધવાર 9
૩ ગુરુવાર 10
૪ શુક્રવાર 11 બોળચોથ
૫ શસનવાર 12 નાગ પંચમી
૬ રસવવાર 13 રાંધણ છ�

૭/૮ સોમિાર 14 જન્માષ્ટ્ી - શ્રી કૃષર જનમ 
રરીતળા સાતમ, વરિ પજૂા મહંિરમાં

૮ મંગળવાર 15 ભારત સવતંત્તા હદવસ

૯ બુધવાર 16
૧૦ ગુરુવાર 17

૧૧ શુક્રવાર 18 અજા એકાદશી

૧૨ શસનવાર 19
૧૪ રસવવાર 20

૩૦ સોમિાર 21
સોમિતરી અમાસ
સયૂ્શગ્રિર સાજંે ૭:૩૯ થરી ૮:૨૫ 
સયૂ્શગ્રિર િોિાથરી મહંિર બધં રિરે.ે 

 ભાદરવા સુદ - ઓગસ્  - સપ્ેમબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર 22

૨ બુધવાર 23

૩ ગુરુવાર 24 કરેવડાત્ીજ, વરાિ જ્ંતી

૪ શકુ્રિાર 25 શ્ી ગણેશ ચતરુ્થી (ચોર્)

૫ શસનવાર 26 ઋરી પંચમી

૬ રસવવાર 27

૭ સોમવાર 28

૮ મંગળવાર 29 રાધાષ્ટમી, ધરો અમાસ

૯ બુધવાર 30

૧૦ ગુરુવાર 31

૧૦ શુક્રવાર 1 સપટરેમબર ૨૦૧૭

૧૧ શસનવાર 2 ઝુલઝુલની એકાદશી, વામન જ્ંતી

૧૨ રસવવાર 3

૧૩ સોમવાર 4

૧૪ મંગળવાર 5 વ્રતની પૂનમ

૧૫ બુધવાર 6 પૂનમ, એકમનું શ્ા�, મિાલ્ શ્ા� 

 ભાદરવા વદ - સપ્ેમબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરુવાર 7 બીજનું શ્ા�

૨ શુક્રવાર 8 ત્ીજનુ શ્ા�

૩ શસનવાર 9 ચોથનું શ્ા�

૪ રસવવાર 10 પાંચમનુ શ્ા�

૬ સોમવાર 11 છ�નુ શ્ા�

૭ મંગળવાર 12 સાતમનું શ્ા�, અઠમનું શ્ા�

૮ બુધવાર 13 આઠમનું શ્ા�

૯ ગુરુવાર 14 દશમનું શ્ા�, સૌભાગ્વતી શ્ા�

૧૦ શુક્રવાર 15 એકાદશીનુ શ્ા�

૧૧ શસનવાર 16 બારસનું શ્ા�

૧૨ રસવવાર 17 તરેરસનું શ્ા�, સંન્ાસીનુ શ્ા�

૧૩ સોમવાર 18 ચૌદશનું શ્ા�

૧૪ મંગળવાર 19 સવ્ષ સપતૃ શ્ા�, અમાસ
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આસટો સુદ - સપ્ેમબર - ઓક્ ટોબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર 20 નવરાસત્ પ્રારંભ

૨ ગુરુવાર 21

૩ શુક્રવાર 22

૩ શસનવાર 23 સવના્ક ચતુથથી (ચૌથ)

૪ રસવવાર 24

૫ સોમવાર 25

૬ મંગળવાર 26

૭ બુધવાર 27

૮ ગુરુવાર 28 દુગા્ષષ્ટમી (િવન મંહદરમાં)

૯ શુક્રવાર 29

૧૦ શસનવાર 30 સવજ્ા દશમી

૧૧ રસવવાર 1 ઓકટોબર ૨૦૧૭

૧૨ સોમવાર 2 પાંશાકુશી એકાદશી

૧૩ મંગળવાર 3

૧૪ બુધવાર 4

૧૫ ગુરુવાર 5 શરદ પૂનમ, ગરબા મંહદરમાં

આસટો વદ - ઓક્ ટોબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 6

૨ શસનવાર 7

૩ રસવવાર 8 કડવા ચૌથ, સંકષ્ટ ચતુથથી (ચૌથ)

૪ સોમવાર 9

૫ મંગળવાર 10

૬ બુધવાર 11

૭ ગુરુવાર 12

૯ શુક્રવાર 13

૧૦ શસનવાર 14

૧૧ રસવવાર 15 રમા એકાદશી

૧૨ સોમવાર 16 વાધ બારશ

૧૩ મંગળવાર 17 ધન તરેરશ, ધન લક્મી પૂજા મંહદરમાં

૧૪ બુધવાર 18 કાળી ચૌદશ

૩૦ ગરુુિાર 19 હિિાળી
ચો્ડા પજૂન મહંિરમાં

 કાર્ક સુદ - ઓક્ ટોબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શકુ્રિાર 20 નતૂનિષ્શ ૨૦૭૪ સૌમય સ ંિતસર 
અન્નકટૂ િર્શન મહંિરમા ં

૨ શસનવાર 21 ભાઈબીજ

૩ રસવવાર 22

૪ સોમવાર 23

૪ મંગળવાર 24 સવના્ક ચતુથથી

૫ બુધવાર 25 લાભ પાંચમ

૬ ગુરુવાર 26

૭ શુક્રવાર 27 જલારામ જ્ંતી

૮ શસનવાર 28 દુગા્ષષ્ટમી

૯ રસવવાર 29

૧૦ સોમવાર 30

૧૧ મગંળિાર 31 પ્બોધરીનરી એરાિરરી 
તલુસરી વિિાિ મહંિરમાં

૧૨ બુધવાર 1 નવરેમબર ૨૦૧૭

૧૩ ગુરુવાર 2

૧૪ શુક્રવાર 3 વ્રતની પૂનમ

૧૫ શસનવાર 4 દરેવ હદવાળી પૂનમ

 કાર્ક વદ - નવેમબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રસવવાર 5

૩ સોમવાર 6

૪ મંગળવાર 7 સંકષ્ટ ચતુથથી (ચૌથ)

૫ બુધવાર 8

૬ ગુરુવાર 9

૭ શુક્રવાર 10 દુગા્ષષ્ટમી

૮ શસનવાર 11

૯ રસવવાર 12

૧૦ સોમવાર 13

૧૧ મંગળવાર 14 ઉતપસત્ એકાદશી

૧૨ બુધવાર 15

૧૩ ગુરુવાર 16

૧૪ શુક્રવાર 17 દશ્ષ અમાસ

૩૦ શસનવાર 18 અમાસ
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Mon 31-10-2016 Annakut Darshan
Tue 01-11-2016 Bhai Bij
Sat 05-11-2016 Laabh Paacham
Mon 07-11-2016 Jalaram Jayanti
Fri 11-11-2016 Tulsi Vivah
Mon 14-11-2016 Dev Diwali
Sat 10-12-2016 Gita Jayanti
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 04-04-2017 Shree Ram Navami
Mon 10-04-2017 Hanuman Jayanti Poonam
Fri 14-04-2017 Santoshi Ma Katha Vrat
Sat 15-04-2017 Devi Bhagvat Katha
Sat 22-04-2017 Navchandi Yagna
Fri 28-04-2017 Akha Trij
Sun 07-05-2017 Mandir Patotsav (20th)
Thur 25-05-2017 Shani Jayanti

Sun 02-07-2017 Randal Mataji na 108 
Samuh Lota in Mandir

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
Mon 10-07-2017 Jayaparvati Jagaran
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

Sat 29-07-2017 Raandhan Chhath
Sun 30-07-2017 Shitla Saatam
Mon 31-07-2017 Noli Naum 
Mon 07-08-2017 Raksha Bandhan
Fri 11-08-2017 Bor Chauth
Sat 12-08-2017 Nag Paacham

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
Tue 19-09-2017 Shradh Ends
Wed 20-09-2017 Navratri Begins
Thur 28-09-2017 Shree Durga Ashtami
Sat 30-09-2017 Vijya Dashmi (Dashera)
Thur 05-10-2017 Sharad Purnima
Sun 08-10-2017 Karwa Chauth
Mon 16-10-2017 Vaagh Baras 
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
Fri 27-10-2017 Jalaram Jayanti
Tue 31-10-2017 Tulsi Vivah

 Main Festival of the year to be celebrated at the Mandir



The Indian calendar is based on mathematical 
calculations based on the movement of the Sun, the 
Moon and various planets. This accutrately tells us 
auspicious days, months and the time of the day.

Festivals 2016-2017
New Year Vikram Samvant 2073








