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નવ.સં. ૨૦૭૪ િયું િૂિિ વષ્મ શ્ી રહંદયુ રંરદર અિે સરસિ જીવ રાત્ રાટ ેશયુર, શાશ્વિ, સાનતવ્, સ્ીર 
અિે સયુયોગય િીવડ ેિે પ્રરયુ પાસે પ્રા્્મિા. નવશ્વ શાંનિ અિે પારરવારર્ પ્રગનિ િી પ્રાનપ્ ્ાય સા્ે 

સા્ે જીવિ રાં હંરેશા શાંિ નવચાર, ધૈય્મ પૂવ્મ્ નિણ્મય અિે સવરાવ િી પરખ ખયુબજ જરૂરી છ.ે ખાસ 
્રી અિે યયુવા અવસ્ારાં. 

  
      દરે્ યયુવાિો જીવિ રાં ધર્મ પ્રતયે શ્દ્ધા, રન્િ અિે સેવા િયું યોગદાિ આપે અિે અધર્મ, અનયાય 
અિે દયુરાચાર સારે ્ર્મ નિષ્ા ્ી જવાબદારી અિે ફરજ િયું રહતવ સરજી જીવિ પ્ રાં આગળ વધે 

િે પ્રરયુ પ્રા્્મિા.

શ્ી રદ્ રાગવિ રાં ્હ્યયું છ ે્ે સરય, સરજણ, સદાચાર અિે સદ્ક્રી એ સારા ્ર્મ િયું ફળ છ.ે 
એિા્ી પણ વધારે આ સયુખ પરરવાર સા્ે હોવા્ીજ સરજી સ્ાય છ.ે રાટ ેજીવ રાત્ સા્ે રહી 

વડી્ો િી સેવા ્રે, જીવિ અિે ધર્મ િા રયુલય િે સરજી િે નિવ્મહિ ્રે અિે ઉજ્જવળ રનવષય િરફ 
આગળ ધપે એજ હૃદય ્ી પ્રરયુ ચરણ રાં પ્રા્્મિા.

 

સ્વસ્ત્યસતિતુતિે કતુસલમસતિતુું ચીરા્યતુુંરસતિતુ, ગો્વાજીરસતિતુ ધનધાન્ય સમૃદ્ીરસતિતુ |
       ઐશ્વ્ય્શમસતિતુું બલમસતિતુું રીપતુક્ષ્યોસતિતુ, ્વુંરેસદૈ્વ ભ્વતિામ હરીભ્તિીરસતિતુ ||

શ્ી ર્રણરાઈ પાધયા શ્ી રદ્ીપરાઈ જોષી શ્ી િટયુરાઈ આચાય્મ

આશિર્વચન

યાવદરાગીર્ી ગગંા, યાવદ સયુયયોદીવા્ર ||
યાવદ વદેાપ્રવિ્મનિ,ે િાવદતવ ંવીજઈ રવ ||
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મંદિરની પ્રવૃદતિઓ
• દર સોરવાર, ગયુરુવાર અિે અનગયારસિા રદવસોએ 

બપોરિા ૨:૩૦ ્ી ૪:૩૦ વાગયા સયુધી શ્ી રહંદયુ રંરદર 
શબરી સતસંગ રંડળિા રજિ ર્િ્મિ હોય છ.ે

• બાળ્ો રાટ ેગયુજરાિી વગયો દર ગયુરુવારે અિે શયુક્રવારે 
સાંજિા ૫ ્ી ૭ વાગયા સયુધી હોય છ.ે

• અંગે્જી અિે ગનણિ (રેથસ) િા ટ્યુશિ વગયો દર 
રંગળવારે સાંજિા ૬ ્ી ૭ વાગયા સયુધી હોય છ.ે

• રંરદરરાં રજિ-ર્િ્મિ, ધાનર્મ્ ્ાય્મક્રરો, જરણવાર, 
સાંજીિા ગીિ, બ્્મડ ે પાટથી, નરરટગં, ્ગ્ન નવનધ વગેરે 
રાટ ેહો્, રસોડયુ ંઅિે વાસણો રળી શ્શે. શ્ી જ્ારાર 
પ્રસાદી ્ોઈ પણ રનવવાર રાટ ેિોંધાવી શ્શો.

• રન્િ દશ્મિ પોસટ દ્ારા રો્્વાિો પોસટજે ખચ્મ £૧૦ 
છ.ે પરદેશ રો્્વા રાટ ે£૧૫ છ.ે

• રંરદરરાં વ્ી્ દ્ારા ્ાિૂિી સ્ાહ આપવારાં આવે છ,ે 
િો વધયુ રારહિી રાટ ેરંરદર િો સંપ ્્મ ્રો.

મદંિરના પ્રસગંોની માદિતી મેળવવા :
ફેસબયુ્ પર શ્ી રહંદયુ રંરદર ્ેસટરિા પેજ િે ્ાઈ્ 

્રી ફોલો ્રો.
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મંદિર

શ્રી હિંદુ મંહદરના વાર્ષિક અંક ૨૦૧૭ માં આપ બધાજ િરરી 
ભક્તો નું સહ્ હ્રદય િાહદષિક સવાગ્ છ.ે મંહદર એ સમાજ, 
ધમષિ અને સંસકકૃ્રી નરી શતોભા છ.ે સપષિ ગમે ્ેટલતો વાંકતો િાલે 
પણ એને દરમાં પ્રવેશ કરવા માટે સરીધું િાલવું પડે છ.ે ્ેમ 
મનુષય નું મન પણ ગમે ્ેટલું વાંકંુ િાલે પણ (મન-દર) 
જયારે મંહદર માં પ્રવેશ કરે છ,ે તયારે એ સરીધું થાય છ ેઅને 
સાથેજ એક શાંર્ નરી અનુભૂર્ કરે છ.ે એવું આપણં લેસટર 
નું રણરીયામણં શ્રી હિંદુ મંહદર, ભક્તો નરી આતમા માટે 
ખતોરાકનું કામ કરે છ.ે

ધાદમમિક પ્રવૃદતિઓ

શ્રી હિંદુ મંહદર કેવલ ઉનાળા માટેજ નહિ પણ િવે્તો 
રશયાળા નરી ઋ્ુમાં પણ એકદમ ભયુું રિે છ.ે દર વ ષ્ે 
કથા, પ્રવચન, શ્રી િનુમાન ચાલરીસા, ભજન, શ્રી જલારામ 
પ્રશાદરી, સપ્ાિ, યજ્ઞ, અખંડ રામ ધૂન, સગાઇ, ગ્રિશાંર્, 
સાંજી, લગ્ન, શ્ધાંજરલ, જનમહદવસ પાટટી અને સાંસકકૃ ર્ક 
કાયષિક્રમતો માં વધારતો થ્તો જોવા મળ્તો છ.ે

સાથે સાથે ્ુલસરી રવવાિ, રશવરાત્રી, િતોળરી, શ્રી રામ નવમરી, 
શ્રી િનુમાન જયં્રી, નવાહ્ન પારાયણ, રશવ અરભ્ેક, 

શ્રી રાંદલ મા્ાજીના સમૂિ ૧૦૮ લતોટા, જનમાષ્ટમરી, શ્રી 
ગણેશ મિતોતસવ, રપ્કૃપક્ષ પૂજન ્પષિણ, નવરાત્રી મિતોતસવ, 
શરદ-પૂરણષિમા, હદપાવલરી પવષિ, નૂ્ ન વ્ષિ અન્નકૂટ, મતોળાક્, 
જયાપાવષિ્રી, હદવાસતો, બતોળચતોથ, નાગપંચમરી, સરી્લા-
સા્મ, નતોળરીનતોમ અને  મહંદર ના પાટતોતસવ જવેા અનેક 
ઉતસવતો અને વ્ર્તો ધામ ધૂમ થરી ભાવ રવભતોર બનરી સુંદર 
સજાવટ સાથે ઉજવવામાં આવે છ.ે જમેાં મતોટરી સંખયામાં 
ભક્તો િાજરરી આપે છ.ે

આ વ્ષે આ ઉપરાં્  શ્રી મદ દેવરી ભાગવ્ કથા, નવચંડરી 
યજ્ઞ અને રશવ અમાસ મિાપૂજા જવેા ઉતસવતો નું આયતોજન 
કરવામાં આવયું િ્ું.  

   
સાંસકૃદિક પ્રવૃદતિઓ

શ્રી હિંદુ મહંદર માં ગુજરા્રી અને અંગ્રેજીના વગગો,  યતોગા 
કલાસરીસ, શબરરી મહિલા મંડળ સતસંગ, વકરીલ નરી લરીગલ 
સલાિ, વડરીલતો માટે ડે સેનટર વગેરે પ્રવકૃરતિઓ ચાલે છ.ે 
ગુજરા્રી અને એંગ્રેજી વગગોમાં ૨૦૦ થરી પણ વધારે 
રવદ્ાથટીઓ અભયાસ માટે જોડાયેલા છ.ે અભયાસ કર્ા 
બાળકતો માટે નાટક, નકૃતય અને પુરસકાર પરરી્તોરસક જવેરી 
સભાઓ પણ યતોજવામાં આવે છ.ે

મંદિરના આંગણેથી
જમેનું હ્રદય કતોઇપણ જા્નરી િીંસાથરી દુભાય ્ે હિંદુ
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મંદિર એક વટ વૃક્ષ

શ્રી હિંદુ મંહદર એક રવશાળ જગયા માં ફેલાયેલું વટવકૃક્ષ છ.ે 
જમેાં આજ ેસારા અનુભવરી, અડરીખમ અને ધયૈષિવં્ યજમાનતો, 
કાયષિક્ાષિઓ અને સેવાથટીઓ છ.ે જથેરી મહંદર નરી જગયા વ્ષિ 
થરી વ્ષિ એક મતોટંુ રૂપ લઇ રિરી છ.ે

આજ ેમહંદર મા એકજ હદવસ માં ત્ણ ત્ણ પ્રતોગ્રામ સાથે કરરી 
શકે એટલરી રવશાળ વયવસથા છ.ે આપણં મહંદર આગળ જ્ા 
પણ રવકાસ ના માગષે જાય ્ેજ પ્રભુ પ્રાથષિના.

મંદિર ના અદિથીઓ

ભાર્ થરી સં્તો, મિં્તો, ધમાષિચાયગો, ભૂદેવતો, પહંડ્તો, કલાકારતો 
અને મિેમાનતો શ્રી હિંદુ મહંદર ના મિેમાનતો બને છ ે અને 
મંહદર ્ેમને મરીઠતો આવકારતો આપે છ.ે શ્રી હિંદુ મહંદર માં આ 
વખ્ે ત્ણ થરી ચાર િજાર જટેલા સકુલ બાળકતો એ મુલાકા્ 
કરરી. નવરાત્રી માં ભક્તોએ મંગલભાઈ ગઢવરી અને ગ્રુપના 
સથવારે સુંદર મા્ાજી ના ગરબા નરી મતોજ માણરી િ્રી.

શ્રધાંજદિ

જમેણે પતો્ાના અરં્મ શ્ાસ 
સુધરી શ્રી હિંદુ મહંદર પ્રતયેનરી 
ભાવના અડગ અને રવશ્સનરીય 
રાખરી, ્ન, મન અને ધન થરી 
સેવા કરરી અને જમેનું જીવન 
જલારામબાપા અને વરીરબાઇ 

માં જવેું િ્ું ્ેવા શ્રી હિંદુ મહંદર ના અને લેસટર ના લતોક 
લાડરીલા શ્રીમાન ગતોરવંદભાઈ રઘાભાઈ પટેલ (શ્રી ગતોરવંદ 
કાકા) અને ્ેમના ધમષિ પતનરી, શ્રીમ્રી ર્નબેન ગતોરવંદભાઈ 
પટેલ (ર્ન માસરી) એકજ વ્ષિ ના ત્ણ મહિના ના ગાળામાં 
શ્રીજી ચરણ પામયા. ્ેમનાજ જોડરીદાર અને સિયતોગરી શ્રી 
બાલુભાઈ પટેલ (બાલુ દાદા) ્ેઓ પણ ૩૦ થરી ૩૫ વ્ષિ નરી 
સેવા આપરી ચરીર રવદાઈ પામયા. ્તો ્ેમનરી સેવા, પરમાથષિ નરી 
ભાવના અને ભરક્મય જીવન ને શ્રી હિંદુ મહંદર ના ટ્રસટરી 
ગણ, કરમટરી, ભૂદેવતો અને ભક્તો અને શબરરી મહિલા મંડળ 
ના બિેનતો ્રફ થરી ખુબ ખુબ ભાવ ભરીનરી શ્ધાંજરલ અને 
પ્રભુ ્ેમને વૈકંુઠ પ્રરીર્ અપષે ્ે પ્રાથષિના.

ઉપસંહાર

મંહદર એ પરવત્, પાવન અને પરમાતમા ્રફ જવાનું પ્રથમ 
પગથયું છ.ે તયાં શ્દ્ા, સતય અને સમજણ ને સથાન છ.ે તયા ં
ભરક્, ભાવ અને ભક્ ને માન છ.ે એમાં પરવત્, સાર્તવ 
અને શુદ્ ચહરત્ ને આવકાર છ.ે તયાં થરી ગણ્ર, ભણ્ર 
અને ચણ્ર નું વળ્ર થાય છ.ે આ બધુજ સંસકાર ઉપર 
રનભષિર છ.ે નિરી્તો જીવન ફક્ પડ્ર અને કર્ર બનરી 
રિે છ.ે

માટે શ્રી હિંદ ુમહંદર નતો એકજ ધયયે છ,ે કે િમેંશા ભરક્ 
અને ભક્ સમદુાય મા ં વધારતો થાય અન ે આપણતો 
સમાજ એક સદુ્રઢ સસંકકૃર્ નરી ગરરીમા સાથે આગળ વધે 
અન ેજીવન મા ંહિંદ ુધમષિ ન ેરતોશન કરે, એજ પ્રભ ુપાસે 
રનરં્ર પ્રાથષિના સાથે શ્રી હિંદ ુમહંદર ના દરેક કાયષિક્ાષિ ના 
સવષે ન ેજય શ્રી કકૃષણ.
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ધન્ેરસ એટલે ધનનરી પૂજાનતો હદવસ. લક્મરીનરી પૂજાનતો 
હદવસ. જીવનમાં લક્મરીજીનરી કકૃપા રવના જીવન ચાલે 
નહિ. બ્રહ્મ પુરાણમાં ઉલ્ેખ છ ે કે લક્મરીજી આખરી 
રાત્રી દરમયાન હદપાવલરીના આખા પવષિમાં રવિાર કરવા 
નરીકળે છ.ે ્ેમાયે ધન્ેરસના હદવસે લક્મરી પૂજાનું ખાસ 
મિતવ છ.ે દરેક ઘરમાં હદવાઓનરી િારમાળા દ્ારા મા્ા 
લક્મરીનું સવાગ્ કરાય છ.ે આંગણામાં આસતોપાલવના 
્તોરણ અને નયન રમય રંગતોળરીનરી સાથે લક્મરીજીનું 
સથાપન કરરી પૂજા કરાય છ.ે

या देवी सव्व भतेूषु, लक्षी रूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:
આ મંત્ હરધધરી રસધધરી આપનારતો છ.ે લક્મરી રવષણ 
રપ્રયા છ.ે ભગવાન રવષણનરી પૂજા કરવાથરી લક્મરી 
પાછળ પાછળ આવે છ.ે એવું કિેવાય છ ે કે લક્મરીજી 
હદપતોતસવરીના ્િેવારતોમાં પકૃથવરી ઉપર ફરે છ.ે પરવત્ 
આંગણં, પરવત્ મન અને શુદ્ આચરણ કરનારને તયાં 
લક્મરીજીનતો વાસ થાય છ.ે

ॐ महालक्षी च ववद्महे, ववष् ुपत्नि च त्िमहह |

तन्ो लक्षी : प्रचोदयात्
(િે લક્મરી માં, અમારા મન, બુરદ્ને પ્રેરણા બળ પૂરં પાડતો) 

પૂવષે આ હદવસતોમાં ગાયતોનરી પૂજા થ્રી િ્રી. એમ 
માનવામાં આવેછ ે કે ગાયતોમાં બત્રીસ કરતોડ દેવ્ાનતો 
વાસ છ.ે ્ેમાં લક્મરીજી સાક્ષા્ છ,ે માટેજ ગાયનરી 
સેવાનું મિતવ છ.ે િવેલરીઓમાં આજ ે પણ ગૌ પૂજન 
થાય છ.ે િાલના સમયમાં ચાંદરીના રસક્ા કે ચાંદરીના 
દાગરીનાનરી પૂજા થાય છ.ે લક્મરી પૂજન પાછળનું ્થય 
એ છ ે કે ્ેનાથરી આપણા ધનનતો શુભ ઉપયતોગ થાય. 
આપણરી સંપરતિ પરવત્ બને. જ ેદાન પુણય કરરી લક્મરીનતો 
સદ ઉપયતોગ કરે ્ેને ઘેર લક્મરી દતોટ મૂકરીને આવે. 
કરળયુગમાં ્તો આજ ેધનના ઢગલા કરવા આંધળરી દતોટ 
મુકાય છ.ે ભ્રષ્ટાચારથરી ધન મેળવવા ન કરવાના કામ 
થાય છ,ે ્ે પણ સતયજ છ ેકે આવરી લક્મરી અં્ે રવનાશ 
નોં્રે છ.ે

દિપાવિી પવમિ - િહેવારોનું ઝુમખું

ધનિેરસ
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્ાળી ચૌદસ એટ્ે રદવાળીિી આગ્ી રાિ. ધિિેરસ પછીિાં રદવસિે ્ાળી ચૌદસ િરર્ે ઉજવવારાં આવે છ.ે આજિાં 

રદવસે ખીર અિે વડા બિાવવાિો રરવાજ છ,ે અિે ખાસ ્ રીિે િળે્ી વસિયુઓ બિાવીિે ખાવારાં આવે છ,ે એર રાિવારાં 

આવે છ ે્ે જટે્યું િે્ બળે િેટ્ો ્્ળાટ ટળે. ્ાળી ચૌદસિયું બીજયુ  ંિાર િર્ ચિયુદ્મશી પણ છ.ે આ રદવસે રગવાિ 

્ૃષણએ િર્ાસયુર િારિા અસયુરિો વધ ્રીિે પ્રજાજિોિે િેિા ત્ાસરાં્ી રયુ્િ ્યાાં હિા, જ ે્ ી ્રીિે િેિયું િાર િર્ 

ચિયુદ્મશી પડે્ યું છ.ે

કાળી ચૌિસ
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રદવાળી એટ્ે નવક્રર વષ્મિો અંનિર રદવસ જ ેપ્ર્ાશિયું પવ્મ 
છ.ે આ િહેવાર નવશેષ રહતવ ધરાવે છ ે ્ેર્ે હર ્ોઇ 
આ િેહવારિે ઉજવવા ્િગિિા હોય છ.ે એ્ નચંિ્ે 
પવ્મ સબંધે સયુંદર સયુત્ આપયયુ ંછ.ે 'અપયુણ્મિે પયુણ્મ બિાવે િે 
પવ્મ, ખા્ીિે રરે િે પવ્મ, પાપિી પરંપરા િોડ ે િે પવ્મ.' 
રદવાળીિા િહેવારિી ઉજવણી રાટ ેસૌ ્ોઇ અિે્ રીિે 
આયોજિ ગોઠવિા હોય છ.ે 

એર ્હી શ્ાય ્ે રદવાળી એટ્ે અંધ્ાર રાં્ી પ્ર્ાશ 
િરફ ્ઈ જિારંુ એ્ સા્ારાનતર્ પગ્યું જ ે આપણાં 
જીવિિા અંધ્ારિે દયુર ્રી આપણારાં રહે્ અપયુણ્મિા 
અિે િૃટીઓિે દયુર ્રે છ.ે આ સંબધે આધયાનતર્ અ્્મ 
જોઇએ િો આપણં સવરુપ રદવય ચિૈનય છ ે જ ે પરર 
શયુધધ અિે અખંડ છ.ે આપણા રિિે જાગૃિ ્રિારંુ અિે 
સિરાગગે ્ઇ જિારૂ આ પવ્મ છ.ે આ તયોહાર આપણી 
આનધ-વયાનધિે દયુર ્રિારંુ છ.ે આપણે આ પવ્મિા પ્ર્ાશિી 
જયોિરાં આળસ અિે અજ્ઞાિિા્ી દયુર ્ઇ નિતય જાગૃિ 
રહેશયું િો અજ્ઞાિિા રુપી રાનત્ દયુર ્શે િે ્શે.

“ચોતિરફ ભલે હો અુંધકાર, દીપ પ્રગટા્વીએ,

આપણે જ આપણા આભને અજ્વાળીએ.”

એર ્ેહવા રાં આવે છ ે ્ે રગવાિ શ્ીરાર જયારે ચૌદ 
વષ્મિા વિવાસ પછી રાવણિે હરાવીિે પાછા અયોધયા 
ફયા્મ હિાં, તયારે શ્ી રારિા આગરિરાં પયુરા અયોધયારાં 

્ો્ોએ રદવડા પ્રગટાવીિે િેરિયું સવાગિ ્યયુાં હિયું અિે 
ઉતસવ ઉજવવારાં આવયો હિો. તયાર્ી રદપાવ્ી િયું પવ્મ 
હષયોલાસ અિે રદવાિા પ્ર્ાશ્ી ઊજવવારાં આવે છ.ે

“જો જરા, અુંધકારને અળગો કરી,

જ્યોતિ ભીતિરમાું રહી છ ેઝળહળી.”

 
આ પનવત્ રદવસે આપણાં શ્ી રહંદયુ રંરદરરાં સયુંદર પ્રરયુ 
શ્રીંગાર અિે રંરદરિી શોરા શણગાર ્રી અિે શ્ી 
સરસવિી અિે શ્ી ્ક્રી પૂજા સા્ે ચોપડા પૂજિ િયું 
આયોજિ ્રવારાં આવયયું હિયું.

દિપાવિી
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િૂિિ વષ્મ એ િવા નવચારો, િવા સંબંધો, િવી આશા, િવા 
ઉતસાહિી ચેિિા, િવા ઉરંગિી અનર્ાષા, િવા અરરાિ 
અિે િવા સવપિો્ી જીવિિે રહે્ાવિયું પવ્મ છ.ે િૂિિ વષ્મિા 
રદવસે ્ો્ો એ્બીજાિે રળે છ ેઅિે િવા વષ્મિી શયુરેચછા 
પાઠવે છ.ે િેરજ રોં રીઠયુ ં્રીિે રીઠા સંબંધો સ્ાપે છ.ે

“કનઝ્શર સાથે નદી મતુબારક,

સાલ અરે રતુું સદી મતુબારક”

રૂિ્ાળિી યાદોરાં્ી આપણે ્ાંઈ્ શીખવાિયું છ,ે ્ોડયુ ં
રૂ્વાિયું છ ેઅિે પછી રૂલયા બાદ આગળ વધવાિયું છ.ે 
રૂિ્ાળિી યાદો અિે્ િા્ારાનતર્ વાિો્ી રરે્ી હોય 
છ.ે જ ેઆપણિે િવા વષ્મિા અરરાિોિી નવરુદ્ધ રદશારાં 
ખેંચી ્ાવે છ.ે રાટ ેજૂિાિે રૂ્ીિે િવા વષગે – િવા રાગગે 
આગળ વધવા પ્રયતિ ્રવો જોઈએ. િૂિિ વષ્મિો પ્ર્ાશ 
આપણા આંગણાિે અિે અંિરિે અજવાળે, દયુશરિાવટ 
વેરઝેર રૂ્ી જઈિે સિેહ, સદરાવિા અિે વસયુધૈવ 
ય્ુટયુમ્બ્રિી રાવિા આપણા સૌિા હૃદયરાં દેદીપયરાિ 

બિે તયારે જ સાચો દીપરાળાિો રહોતસવ ઉજવયો ગણાશે.

આ રદવસિે ગોવધ્મિ પૂજા િરી્ે પણ ઓળખાય છ ેજિેી 
નવગિ આ અં્રાં અ્ગ્ી આપવારાં આવીછ.ે

્ારિ્ સયુદ બીજ અિે રદવાળી પવ્મિો પાંચરો અિે અંનિર 
રદવસ રાઈ બીજ િરી્ે ઉજવાય છ.ે

આ જ રદવસે યયુગાવિાર શ્ી ્ૃષ્ ણ, બહેિ દ્રૌપદીિા ઘેર 
જરવા ગયે્. દ્રૌપદીિયું એ્ િાર ્ૃષણા પણ હિયું. સં્ ટ 
સરયે શ્ી ્ૃષણે દ્રૌપદીિા ચીર પૂરી રાઈ િરી્ેિયું પોિાિયું 
્િ્મવય નિરાવયયું હિયું. 

યરરદતયા િરી્ે પણ ઓળખાિી આ રાઈબીજ પાછળ 
પણ એ્ પૌરાનણ્ ્્ા છ.ે એ્ રદવસ યરયુિાજીએ 
રૃતયયુિા દેવ યરરાજિે પોિાિા ઘેર રોજિિયું નિરંણત્ 
આપે્યું હિયું. સવારદષ્ટ રોજિ્ી ખયુબજ પ્રસંિા અિયુરવિા 
યરરાજ ે બહેિ યરયુિાજીિે રિપસંદ વરદાિ રાગવા 
જણાવયયું. યરયુિાજીએ રાઈ યરરાજ પાસે્ી વચિ રાગયયું ્ે 
િેણે દર વષગે આ જ રદવસે િેિા ઘેર રોજિ રાટ ેઆવવયું 
પડશે. તયાર્ી યરરાજ દર વષગે નિતય યરયુિાજીિા ઘેર 
રોજિ રાટ ેજિા અિે બહેિ યરયુિાજીિા નિતય સયુખિી 
્ારિા ્રિા.

આ રદવસે બહેિો પોિાિા રાઈિી રિગરિી રસોઈ 
બિાવીિે રાઈિે એ અિયુરવ ્રાવે છ ે ્ે આજ ે પણ 
બહેિિે રાઈ પ્રતયે એટ્ો જ પ્રેર છ ે અિે રાઈ પણ 
બહેિિા પ્રેરિે સરજી િેિે પસંદ આવે િેવી રેટ આપે છ.ે 
રેટ િી ્રીંરિિી રહતવિી િ્ી હોિી, રહતવિયું િો હોય છ ે
એ્ રાઈિયું બહેિિા ઘરે આગરિ.

રક્ાબંધિિા રદવસે દરે્ બહેિિે રાઈિે ઘરે જવાિો 
અનધ્ાર રળે છ ેઅિે રાઈબીજિા રદવસે રાઈિે બહેિિી 
ઘરે જવાિો. 

નૂિન વરમિ ભાઈબીજ
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િૂિિ વષ્મ િા પ્રારંર રાંજ રગવાિ શ્ી 
્ૃષણ એ અનરરાિ અિે ગવ્મ િે હણયો છ.ે 
શ્ી રદ્ રાગવિજી રાં બિાવયા પ્રરાણે 
દેવરાજ ઇનદ્ર િે અનરરાિ છ ે ્ે હયુંજ 
સરાજ િયું રરણ પોષણ ્રંુ છયુ .ં રાત્ 
રારીજ પૂજા ઉત્તર છ.ે સવગ્મ િી સીરા 
પર પહોચયા પછી પણ અનરરાિ જિયું 
િ્ી, રાટ ે શ્ી ્ૃષણ વિસપનિિયું જિિ 
અિે શ્ી ગોવધ્મિ િા્જી િો રરહરા 
વધારી અિે ગો ય્ુળ વાસીઓિે ગોવધ્મિ 
પૂજા રાટ ે પ્રેરણા ્રે છ.ે શ્ી ગોવધ્મિ 
પૂજા ્રવા્ી ઇનદ્ર ક્રોનધિ ્ઇ અિે 
રયુશળધાર વષા્મ ્રે છ.ે

 આ રયુસીબિ્ી ગો ય્ુળ વાસીઓિયું રક્ણ 

્રવા, રગવાિે ગોવધ્મિ પવ્મિિે િે સાિ 
રદવસ સયુધી પોિાિી ટચ્ી આંગળી 
પર ધારણ ્યયો છ.ે જિેા પરરણાર 
સવરૂપે ગો ય્ુળવાસીઓ રગવાિ િે 
રોજ સાિ રદવસ સયુધી આઠ આઠ જયુદી 
જયુદી વાિગીઓ ધરાવે છ.ે જ ે છપપિ 
વાિગીઓિા સરૂહ િે છપપિ રોગ રૂપી 
અન્ન્ૂટ ્હેવારાં આવે છ.ે

બીજા અ ્્મરાં નશયાળા િી ઋિયુ, િે ખેડિૂો 
રાટ ેખેિર િો પા્ ્ણવાિી ઋિયુ િરી્ે 
પણ ઓળખાય છ.ે અિે જ ેઅન્ન ખિેર 
રાં્ી રળે છ,ે એ બધયુંજ બધા રેગા 
રળી અિે એ્ અન્ન િા સરૂહ િા રૂપરાં 
પવ્મિ જવેા ઢગ્ા ્રી પ્રરયુ િે સરનપ્મિ 

નૂિન વરમિ ૨૦૭૩ - અન્નકૂટ િરમિન
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્રે છ.ે ખેડિૂો એર રાિે છ ે્ે આ બધયુંજ િેરિે 
દ્ારર્ાિા િા્ િી દયા ્ી રળયું છ.ે રગવાિ 
અન્નરાં પોિાિી દ્રનષ્ટ ્રી અિે એરાં રહે્ા દોષ 
િે દૂર ્ રે છ.ે િેજ અિાજ આખયું વષ્મ સરાજ જરે 
છ ેઅિે સદબયુદ્ધી અિે સયુસવાસથય પારે છ.ે

એર ્ેહવારાં આવેછ ે્ે ‘અન્ન રેગા એિા રિ 
રેગા’ એ રાવ સા્ે પરરવાર જિો એ્સા્ે 
રોજિ પ્રશાદી આરોગે છ.ે સા્ેજ સયુંદર રજાિા 
િૂિિ વષ્મરાં િૂિિ અિે સવચછ વસ્ત્ર ધારણ ્રી 
એ્ રે્ િી રાવિારાં અદ્િૈ બિી આ વષ્મ િા 
પ્ર્ર રદવસ િે હસી-ખયુશી ્ી આવ્ાર આપે છ.ે

શ્ી રહંદયુ રંરદરરાં હર વષ્મિી જરે આ વષગે પણ 
રહા-અન્ન્ૂટ િા દશ્મિ ્રવાિો અિેરો ્ાહવો 
રળો હિો. આ વષગે આ પવ્મરાં રહેશરાઈ દવે 
અિે નત્વેણીબિે રહેશરાઈ દવે અિે પરરવારે 
્ાર ્ીધો હિો.
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પનવત્ છોડરા ંજિેી ગણિા ્ાય છ ેિ ેિય્ુ સીિો છોડ. આયયુવગેદરાં 
પણ િય્ુ સી નવશ ેઘણ ં્ખાયયુ ંછ.ે આયયુવગેદ િો બધી વિસપનિિ ે
પ્રણાર ્રે છ.ે પરંિયુ િય્ુ સીિો છોડિા છોડિ ેનવશષે પ્રણાર ્રે 
છ ે્ારણ્ે િય્ુ સી ્ક્રીજીિયુ ંસવરૂપ છ.ે ્દાચ એટ્ે જ પ્રતયે્  
નવષણ ર્િિા ઘરરા ં િય્ુ સીિો છોડ હોયજ છ.ે ્ારિ્ સયુદ 
અનગયારસ ્ી િય્ુ સી નવવાહિો પ્રારંર ્ાય છ.ે

રગવાિ નવષણ જરે રોક્ િા દવે છ,ે િરે િય્ુ સીજી પણ રોક્ િા 
દવેી છ ેએટ્જે િો રતૃયયુ સરય ેપણ િય્ુ સી રયુખરા ંઅપ્મણ ્ રવારાં 
આવ ેછ.ે એિો રહેપણ શા્ીગ્ાર સા્ ેછ,ે જ ેરગવાિિયુજં એ્ 
રૂપ છ.ે ગયા વષયોિા અં્ ો રા ંજણાવે્  રયુજબ એ્ દિં ્્ાિે 
્ઇ વૃદંા િારિી સિીએ રગવાિ નવષણિ ેશ્ાપ આપયો હિો ્ ,ે િ ે
પથ્રિા ્શ.ે અિે સારે રગવાિ ેવૃદંાિ ેપણ શ્ાપ આપયો ્ે, િ ે
વિસપનિ ્ શ ેજ ેિય્ુ સીિા િાર ેપયુજાયા અિ ેરગાવાિ શા્ીગાર 
િરી્ે પયુજાયા તયાર્ી િય્ુ સી નવવાહિયુ ંઆયોજિ ્રી સસંારિાં 
િરાર સારા ્ાયયોિી શરૂઆિ ્ાય છ.ે

આ ્્ા નશવ પયુરાણ અિ ેદવેીરાગવિ રા ંસયુદંર રીિ ેનવસિાર 
પવૂ્્મ  સપંારદિ ્રવારા ંઆવી છ.ે એર રાિવારા ંઆવ ેછ ે ્ે 
નિતય ઠા્ોરજી િ ેિય્ુ સીપત્ અપ્મણ ્રવા્ી િારાયણ િી ્ૃપા 
્ાય છ ેઅિ ેઅપરૃતયયુ ્િયુ ંિ્ી.

શાસ્ત્રરા ં પણ ્હ્યયુ ંછ ે ્ે ‘તિતુલસીહેમરૂપાચ ર્તનરૂપાચ મુંજરી, 
ભ્વ મોક્ષ પ્રદામતિતુભ્યમ, અપ્શ્યામી હરીપ્રી્યામ’

જિેયુ ંરૂપ સોિા ્ ી પણ ઉજળયુ ંછ,ે રતિ સરી જિેી રાજંર છ ેઅિ ેજ ે
રવાટવી રાં્ ી છોડાવ ેછ ેએવી હે હરી િ ેનપ્રય િય્ુ સીજી હયું આપિે 
પ્રરયુ શરણરા ં પધરાવયુ ં છયુ .ં આ વષ્મિા શા્ીગ્ાર પક્િા રયુખય 
યજરાિ પ્રદીપ ય્ુરાર અિે પરરવાર. િય્ુ સીજી પક્િા યજરાિ 
િરોિર ઇરા, વજયુરાઈ રગવાિ અિ ેપરરવાર રહ્યા હિા.

િુિસી દવવાહ
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નશવરાનત્ એટ્ ે રગવાિ નશવિ ે સરનપ્મિ રદવસ. નશવરાનત્િે 
રદવસ ેદ્ાપરયયુગિો પ્રારંર ્યો હિો િેર રાિવારા ંઆવ ેછ ેઅિે 
વળી પ્ર્ર જયોનિન્ાંગ પણ નશવરાનત્િ ેરદવસ ેજ પ્રગટ ્યયુ ંહિયુ.ં 
આપણા ંિહેવારોરા ંનશવરાત્ી એ્ એવો િહેવાર છ,ે જ ેરરહિાિા 
અધંારરયા પક્રા ંઉજવાય છ.ે આ િહેવાર રિયુષયોિે પાપ, અનયાય 
અિ ે અિાચાર્ી દરૂ રાખીિ ે શયુદ્ધ, પનવત્ અિ ે સાનતવ્ જીવિ 
જીવવાિી પ્રરેણા આપ ેછ.ે ્હે છ ે્ે ્લયાણ અિ ેરોક્ આપિારી 
રહાનશવરાનત્િા રદવસ ેરગવાિ નશવિી નવનધપવૂ્્મ  પજૂા ્રવા્ી 
સયુખ, શાનંિ અિ ેસરનૃદ્ધ આવ ેછ.ે

સારાનય એ્ નિયર છ ે ્ે બીજા દરે્ દવેિાઓિા વ્રિ, પજૂિ 
રદવસિા ંસરય ેસયૂ્મિી હાજરીરા ં્ાય છ.ે તયારે રગવાિ નશવિે 
રાત્ી ્ેર નપ્રય છ?ે આ સવા્િો જવાબ ઋનષઓએ શોઘયો છ.ે 
િઓેિયુ ં્હેવયુ ંછ,ે રગવાિ નશવ (રૂદ્ર) સહંાર શન્િિા ંદવે છ,ે િરો 
ગયુણિા ંઅનધષ્િા દવે છ.ે વળી રાત્ી સહંાર ્ાળિી પ્રનધનિનધ છ.ે 
રાત્ીિયુ ંઆગરિ ્વાિી સા્ ેપ્ર્ાશિો સહંાર ્ાય છ ેિ્ા દરે્ 
જીવિી ્ર્મ ચષે્ટાઓ રાત્ી દરમ્યાિ બધં રહે છ.ે િે્ ી ્ર્મ ચષે્ટાિો 
અિ ે ચિેિાિો સહંાર ્યો રિાય છ.ે નિદં્રા આવ ે િિે ે ચિેિાિો 
સહંાર ્યો ્હેવાય છ.ે સરગ્ જગિ સહંારરણી રાનત્િી ગોદરાં 
અચિેિ ્ઈ સયુઈ જાય છ.ે આ રીિ ેપ્રા્ૃનિ્ દ્રનષ્ટ્ી નશવજીિ ેરાત્ી 
અનિ નપ્રય છ.ે િે્ ી રગવાિ નશવજીિ ેરાત્ીિા સરય ે્રે્ પજૂા, 
પાઠ, જાપ, આરાધિા વધારે નપ્રય સદા સયુખ આપ ેછ.ે નશવજીિા 
રરંદરે રાત્ીએ જવાિયુ ંરાખયયુ ંહોય િો િ ેવધારે પ્રસન્ન રહે છ ેઅિે 
શ્ીરાર, શ્ી્ૃષણ, બ્રહ્મ-રયુહૂિ્મિા સરય ેરરંદર જાય ેિો બ્રહ્મ રયુહયુિ્મિાં 
દશ્મિ ્લયાણ ્રિા ંહોય છ.ે રિયુષયિી ઉગ્િા બ્રહ્મ રયુહયુિ્મરા ંઅિે 
રાત્ી દરમ્યાિ ઠડંી રહે છ.ે િે્ ી દશ્મિરા ં્ાર અિ ેશાનંિ રહે 
છ.ે નશવપયુરાણરા ં્ખયા ંપ્રરાણ ેવ્રિ ્રિારે પ્રાિઃ્ાળરા ંઉઠી સિાિ 
સઘંયા વગરેે નશવન્ગંિયુ ંનવનધપવૂ્્મ  પજૂિ િરસ્ાર ્ રવા. તયાર પછી 
રહાનશવરાત્ી વ્રિિો પ્રારંર ્રવો.

નશવ િી જયુદી જયુદી સાધિા અિ ેસાધિા ્ી ્િી પ્રાનપ્  (રિોર્ 
પૂણ્મ ્ રિાર) પજૂા િી જયુદી જયુદી નવનધ બિાવવારા ંઆવી છ,ે જ ેનશવ 
ર્િો રાટ ેખયુબજ ઉત્તર છ.ે નશવ િયુ ંનિરા્ાર રૂપી ન્ગં નશવરાત્ી 
િા રદવસ ેપ્રગટ ્યયુ ંછ.ે રાટ ેઅખડં બ્રમ્હાડં વયાપી નશવન્ગં ઉપર 
રાગં અિ ેનબલવપત્ પત્ િો રરહરા શ્ષે્ છ.ે

રહા-રારિ, રારાયણ, રાગવિજી વગરેે પયુરાણો અિ ેગ્ં્ ોરા ંનશવ 
રયુખય આધાર રૂપ બિાવયા છ.ે જ ેબધાજ પયુરાણો િો પાયો ્હેવાય 
છ.ે આજિા યયુગરા ંર્િો િ ેજ્ઞાિ ગરિયુ ંિ્ી અિ ેજો ગર ેિો 
સરય અિે અરય્ુ  ખોરા્ િા આધારે પચિયુ ંપણ િ્ી. જ ે્ ી આજિી 
્્ાઓ ્ી્ા, આિદં અિે િાટ્ાતર્ વધારે ્ાય છ.ે આશા છ ે્ે 
દરે્ ર્િો જ્ઞાિ અિે રન્િ સરર ગ્ં્ ો િયુ ંવાચંિ ્રી અિે રહંદયુ 
ધર્મ િયુ ંિતવ જાળવી રાખશ.ે

શ્ી રહંદયુ રરંદરરા ં સવાર ્ ી રાવ પણૂ્મ હર હર રહાદવે િા િાદ સા્ ે
નશવરાત્ી ઉજવવારા ંઆવી અિ ેસયુદંર નશવ રુદ્રારીષે્  િયુ ંઆયોજિ 
્યયુ.ં  િરઃ નશવાય

મહા દરવરાદરિ
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હોળી

હોળી એ રંગો િો િહેવાર છ.ે રંગો નવિા સસંાર 
્ેટ્ો સયુિો, અધરૂો ્ાગ ેિિેી ્લપિા પણ ખયુબજ 
દયુ:ખદાય્ ્ાગ ે છ.ે જ ે પરરાતરાએ પ્ર્ૃનિરાં 
અગનણિ રંગો પયુયા્મ િણેજે રિયુષયિે રંગોિ ેજોવા 
રાટ ેઅિે ઓળખવા રાટ ેઅગનણિ આખંો આપી 
અિ ેિિેા્ી આિરંદિ ્ઈ શ્ે િવેી ચિેિા પણ 
પ્રદાિ ્રી. એ ્હેવયુ ં રયુશ્ે્ છ ે ્ે િિે ે નવનવધ 
રંગોિ ેજોવા રાટ ેઆંખો આપી ્ે આખંોિી રચિા 
બાદ િિેા રસિા રિિ ેઅવણ્મિીય સયુખ પહોચાડવા 
રાટ ેપ્ર્ૃનિરા ંરંગ વયેા્મ.

રંગોિી અિયુરનૂિ ્રિાર, ખબૂસયુરિી્ી આિરંદિ 
્િાર રિ પણ રગવાિ ે રાણસિ ે આપયયુ ં છ.ે 
ઘણાં પશયુ પક્ીઓ અ્ગ અ્ગ રંગ જોવા 
અિે ઓળખવારા ંઅસક્ર હોય છ.ે જો ્ે પશયુ 
પક્ીઓિ ેજયુદા જયુદા રંગ, પટેિ્મ, રડઝાઈિ, રંગ 
સયંોજિ વગરેે વારસારા ં રળ ે છ.ે બીજી બાજયુ  
નવડબંિા છ ે ્ે રંગો્ી સજૃીિ ્િાર સૌદય્મિો 
પયુજારી હોવા છિા ંપણ રિયુષય જાિ ેરંગીિ રીજાજ 
િો ્ઈ શ્ે છ ેપણ પોિ ેરંગી્ો િ્ી ્િી શ્િો. 

િ ેવધારે અિે ઓછો ગોરો હોઈ શ્ે છ,ે સાવ્ો, 
ઘૌવરણ ્્મ પણ હોઈ શ્ે છ ેપરંિયુ પિનંગયા જવેા 
અ્ૌર્્ રંગો િ્ી રેળવી શ્િો. િ ેપોિાિી ચારે 
બાજયુ રંગીિ વસિયુઓ, રંગીિ પ્રાણીઓ વગરેેિે 
જોઈ શ્ે છ ેઅિ ેિિેી અદંર પોિે પણ અિયુરવી 
િ શ્ે િવેી દબાયે્ ી ઈચછા હોય છ ેપરંિયુ િેિી 
આ છટપટાહટ બહાર િ્ી જોઈ શ્ાિી. 

રંગોિી આ અનર્ાષા જયારે સારાજી્, સારયુરહ્ 
બિી જાય છ ેિો હોળી આવ ેછ.ે રંગોિી આરાધિાિો 
એ્ અિોખો સારાજી્ િહેવાર અનસિતવરા ંઆવી 
જાય છ ેઅિ ે્ો્ો એ્બીજાિ ેજયુદા જયુદા રંગોરાં 
રંગી દ ેછ.ે ફાગણ રરાય છ,ે ગય્ુ ા્ ઉડાડ ેછ,ે રંગ 
રરીિ ેએ્બીજા પર પીચ્ારીઓ રારે છ.ે રાણસ 
પોિાિ ે રંગીિ બિાવીિ ે પોિાિ ે પ્ર્ૃનિિી વધારે 
િજી્ રહેસયુસ ્ રે છ ેઅિે િિિી સા્ ેસા્ ેરિિે 
પણ રંગી ્ે છ.ે 

સાચા અ ્્મરા ંપ્ર્ૃનિિી સા્ ેએ્રંગ ્ઈ જવાિી 
્ારિાિ ે રનૂિ્મરૂપ આપવાિો આ એ્ અવસર 

છ.ે પહે્ા ંરારિરા ંહોળી અિ ેવસિંોતસવ ઘણાં 
રદવસો સયુધી ઉજવવારા ં આવિો હિો. હોળીિી 
સા્ ેજોડાયે્  આસયુરીવનૃત્ત વાળા રહરણય્શયપિા 
પયુત્ ર્િ પ્રહ્ાદ અિ ેહોળી્ાિી ્્ા િો દરે્ 
વયન્િિા રિરા ં વસે્ ી છ.ે પોિાિા પરસવેાિી 
્રાણી્ી પા્ે્ અિાજ પર ખયુશી ઉજવિાં 
ખડેયુિો રાટ ેપોિાિા આિદંિ ેસાવ્મજનિ્ ્રવાિો 
પણ એ્ રસિો છ.ે

હોળી િો િહેવાર એ ખયુશી, િવી ઋિયુ, અિ ેિવા 
વષ્મ િા પ્રસગંો િા આગરિ િ ે સચૂવ ે છ.ે રાટ ે
હોળીરા ંશરીર િા અવગયુણ રૂપી (જરે ્ે ઈષા્મ, 
ધ્યુણા, ક્રોધ, રદેરાવ, છ્-્પટ, અસતય, અિે 
િીષ્ાહીિ સવરાવ વગરેે) રંગો િ ેબાળવારા ંઆવે 
છ.ે

શ્ી રહંદયુ રરંદર દ્ારા દર વષગે આ ઉતસવ આિંદ 
સરર ઉજવવારા ંઆવ ેછ.ે જરેા ંધાણી, દારરયા, 
ખજયુર વગરેે િી પ્રશાદી નવિરણ ્રી અિ ે રંગો 
િી હોળીરા ં િસૃરીંહ િારાયણ, ર્િ પ્રહ્ાદ િયું 
પજૂિ ્રવારા ંઆવ ેછ.ે આ ઉતસવ ્ેસટર િા 
સપીિીહી્ પા ્્મરા ંઉજવવારા ંઆવયો હિો. જરેાં 
હેલ્ અિ ેસફેટી િી પણ પણૂ્મ જોગવાઈ િયુ ંધયાિ 
રાખવારા ંઆવ ેછ.ે આ ઉતસવરા ં૫,૦૦૦ ્ી પણ 
વધારે ર્િો દશ્મિ િો ્ાર ્વેા જોડાયા હિા.ં 
આ પાવિ પ્રસગં ેરયુખય રહેરાિ શ્ી દીપ્ બજાજ 
િી પણ ઉપનસ્નિ રહી હિી.
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જ્ય જ્ય સુંતિોષી માતિા જ્ય જ્ય માું 

"સુંતિોષી નર સદા સતુખી"

સંિોષ દાનયિી શ્ી ગણેશ પયુત્ી રગવિીિયું રૂપ સિંોષી રાં છ.ે શયુક્રવારે ્િી આ 
પૂજા બહેિો ઉપવાસ ્રી, વ્રિ રાખી, વાિા્મિયું વાંચિ ્રી િે ્રે છ.ે જરેાં ખાટો 
પદા્્મ વજય્મ છ.ે ઘણા બહેિો આ વ્રિ અરયુ્ વષયો સયુધી ્રે છ ેઅિે અંિરાં વ્રિ િયું  
ઉજવણં પણ ્રે છ.ે જ ે્ ી શ્ી રહંદયુ રંરદરરાં સારયુરહ્ વ્રિ િયું આયોજિ ્રવારાં 
આવે છ,ે જરેાં રાિા સંિોષી િયું સ્ાપિ, પૂજિ અિે બાળ રોજિ િી વયવસ્ા 
્ાણી સા્ે ્રવારાં આવે છ.ે વાિા્મ િા અંિરાં ગોળ અિે ચણા િી પ્રશાદીિયું 
નવિરણ ્રવારાં આવે છ.ે પૂજિ ્રે્ા ્ળસ ઉપર રગવિી િી રૂનિ્મ અિે 
પ્રશાદી સ્ાનપિ ્રવારાં આવે છ.ે

શ્ી સંિોષી રાં એ શ્ી ગણેશજી િા પયુત્ી અિે ્ક્ (શયુર) અિે  ્ાર િા બહેિ 
છ.ે શ્ી ગણેશ પૂજિ ્રવા્ી રરદ્ધી અિે નસદ્ધી િી પ્રાનપ્ ્ાય છ ેસા્ેજ શયુર 
અિે ્ાર િા અચ્મિ ્રવા ્ી જીવિ સયુશોનરિ અિે ્ાર દાય્ બિે છ.ે જ ે્ ી 
અિંરાં સંિોષી રૂપી સિંોષ િી પ્રાનપ્ ્ાય છ.ે

ર્િોિી શ્ધા અિે રાવિોિે નયાય રળે િે રાટ ેશ્ી રહંદયુ રંરદર યજ્ઞો અિે ્્ાઓ 
્રી સયુંદર પ્રસંગોિયું આયોજિ ્રિયું આવયયું છ.ે િરે પણ આપણાં રંરદરિે 

પોિાિયું ગણી, રંરદર સા્ે જોડાયે્ ા રહો, એજ અભય્્મિા.

સંિોરી માિાજી પૂજા
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જગ્ નતો પ્રારંભ

શ્રી હિંદુ મંહદરમાં દર વ્ષે એક મુખય 
પ્રસંગ નું આયતોજન મંહદર ્રફ થરી 
કરવામાં આવે છ.ે જનેતો િે્ુ સવષિ 
જન સમુદાય કલયાણ િતોય છ.ે આ 
વ્ષે આપણા મહંદર માં શ્રી મદ દેવરી 
ભાગવ્ કથા નું અદભુ્ આયતોજન 
કરવામાં આવયુ ંિ્ંુ.

જવેરી રરી્ે ભગવાન રશવ કૈલાશ માં, 
ભગવાન રવષણ સમુદ્ર માં, બ્રમિાજી 
બ્રમિલતોક માં, શ્રી ગણેશજી ક્ષરીર 
સાગર માં, વરણ ભગવાન વરણ 
લતોક માં ્ેવરીજ રરી્ે માં ભગવ્રી 
મણરીમંડળ નામના ભવન માં 
રનવાસ કરે છ,ે જ ેઆખુજ અદભુ્  
દૈદરીપયમાન મણરી, િરીરા અને 
રતનજહડ્ શતોભરી રહું છ.ે

એક ભવય રતનજહડ્ હિંડતોળા ઉપર 
યંત્ રસથ્ આસન ઉપર મા્ાજી 
રબરાજમાન છ.ે જમેના દ્ારા ત્ણ 

મિાશરક્ ઉતપન્ન કરવામાં આવરી 
છ.ે જ ે સતવગુણરી, રજોગુણરી અને 
્મતોગુણરી બ્રમિા, રવષણ અને રશવ 
સવરૂપ માં સવષિ વયાપરી છ.ે

માં ભગવ્રી એ અદભુ્ માયા રૂપરી 
રશવલતોક, બ્રમિલતોક અને વૈકંુઠ નરી 
રચના કરરી છ.ે સાથે સાથે જગદંબા 
ત્ણ રૂપ માં મિા-કાલરી, મિા-લક્મરી 
અને મિા-સરસવ્રી ના રૂપ માં ત્ણેય 
દેવતો ને વયાષિ છ.ે જમેનરી શરક્ ના 
આરવભાષિવ થરી જગ્ મિામાયા રૂપે 
પાલન,પતો્ણ અને સંિાર ના રૂપમાં 
ચાલે છ.ે ભગવ્રીએ ચાવરી રૂપે ત્ણ 
બરીજ મંત્તો આપયા છ.ે જમેના દ્ારા 
મળેલરી રસદ્રી દ્ારા ત્ણેય દેવતો આ 
કાયષિ ને ખુબજ સિેલાય થરી કરરી 
શકે છ.ે આ મંત્તો બરીજ રૂપ માં છ.ે

બરીજ મંત્ અને સાધના

ઓર એં, ઓં હ્રીં અિે ઓર ્્ીર 
આ પ્રરાણે છ.ે એં રંત્ સંહાર 

શ્રી િેવી ભાગવિ કથા
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અ્વા િાશ રૂપ છ,ે હ્રીં રંત્ પોષણ રૂપ 
છ ે અિે ્્ીર રંત્ પા્િ રૂપ નવદ્ા 
વાચ્ છ.ે જગિ િા ત્ણેય દેવો સિિ 
નચનિિ, રિિ અિે નિરદધયાસિ ્રે છ.ે 
જગિ િી એ્ પણ આવી ચેિિા િરહ 
હોય ્ે જરેાં શન્િ િા હોય. શન્િ 
એટ્ે ઉજા્મ, િા્ાિ, ચેિિા. શન્િ 
હીિ પ્રાણી નિર્્મ્ છ ેિો એ શન્િજ 
જગદંબા િયું રૂપ છ.ે જીવ શન્િ રૂપી 
જગદંબા વગર નિબ્મળ છ.ેએ ઉપરાિં 
શ્ી રદ દેવી રાગવિ રાં રગવિી િી 
સાધિા, અિયુષ્ાિ અિે પયુરશ્ચરણ િો 
રરહરા છ.ે 

રગવિી િયું અિયુષ્ાિ ૨૪ હજાર રંત્ 
્ી ્રી અિે ૨૪ ્ાખ અિે એિા ્ી 
પણ વધારે દશા્મવયયું છ.ે જરેાં રદવસ િો 
પ્રનિબંધ અિે નિયનરિ જીવિ શૈ્ી અિે 
િીનિરત્તા િા નિયરો િયું ખયુબજ રહતવ 
છ.ે આવી ્ઠોર સાધિા રાં આસિ, 
રંત્, રાળા,  ખોરા્ અિે પૂજિ િયું 

ખયુબજ જીણવટ રયયો ઉલેખ છ.ે જરેાં 
વયવહારર્ ્ાર્ાજ િે ્ોઈ સ્ાિજ 
િ્ી.

ભગવ્રી ના યજ્ઞતો 

રગવિી િા યજ્ઞો રાં રા ા્ંડયે પયુરાણ 
રાં આવે્ ચંડીપાઠ િયું અદરયુિ રહતવ 
છ.ે જરેિા દરે્ રંત્ રાં પ્રાણ છ.ે અિે 
આ રંત્ો પરર િેજસવી  છ.ે આર િો 
િવચંડી િાિારાં િાિો યજ્ઞ છ,ે જરેાં 
િવ બ્રામ્હણો જોઈએ. તયાર પછી સિ 
ચંડી, સહસ્ત્ર ચંડી, ્ક્ ચંડી અિે ્ોટી 
ચંડી યજ્ઞ િયું નવવરણ છ.ે એ્ રદવસ, 
આઠ રદવસ, એ્ રાસ અિે એ્ વષ્મ 
ચા્િારા યજ્ઞ છ.ે જરેાં ચંડીપાઠ, 
બ્રામ્હણો િી સંખયા અિે આહયુનિ િી 
સંખયા ખૂબજ રોટી નસદ્ધી અપાવી શ્ે 
છ.ે

આવા યજ્ઞરાં વિસપનિ, પાિ, ઓષધી, 
િી્્મ જ્, યજ્ઞ િા દ્ાર, અિે નરન્ન 
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નરન્ન દ્રવય િયું હોવયું અનિવાય્મ છ.ે રોટા યજ્ઞ રા ચાર વેદ 
િા બ્રામ્હણ પણ હોવા જોઈએ, સા્ે સા્ે જયુદી રાટી 
અિે પનવત્િા રાખવી જરૂરી છ.ે બ્રામ્હણ િા જયુદા સ્ાિ 
(યજ્ઞ રાં પોસટ) હોય છ.ે જવેી રીિે્ે આચાય્મ, ઉપાચાય્મ, 
્રાાંચાય્મ, બ્રમ્હા,ગાણપતય, સાદસય, સવયોપદ્રસિા, જાપ્ા, 
પાઠ્ા વગેરે. જરેાં િેરિી યોગયિા અિે સ્ાિ િે નયાય 
આપવાિી સારથય્મિા હોય છ.ે આવા દરે્ યજ્ઞ આજ ેપણ 
રારિ રાં ્ાય છ ેજિેે પદ્ધનિ અિે સાશત્ સંરિ ્રવારાં 
આવે છ.ે

ઉપસિંાર

શ્ી દેવી રાગવિ ્્ા રાં આવા રદવય ચરરત્ િી ્્ા સા્ે 
રાધાજી, િયુ્સીજી, સિી વૃંદા અિે બાવિ શન્િ પીઠ િી 
્્ા િયું વણ્મિ ્રવારાં આવયયુ ંછ.ે રાં રગવિી રનવ રાંદ્ 
અિે સૂય્મ િારાયણ િા ્ગ્ન, રગવાિ શ્ી ્ૃષણ જનર ્્ા, 
રાં રગવિી િા જનર આનવરા્મવ િી ્ ્ા િેરજ જયુદા જયુદા 
ચરરત્ િી ્્ા િયું નિરૂપણ ્રવારાં આવયયુ ંછ.ે શ્ી રહંદયુ 
રંરદર રાં આ બધીજ ્્ાઓ સંગીિરય અિે સરળ રાષા 
રાં ્રવારાં આવી હિી. સા્ે સા્ે જયુદા જયુદા યજરાિો 
દ્ારા યોગદાિ અપાયયું હિયું. િવ રદવસ િી સયુંદર ્્ા અિે 
દસાંશ યજ્ઞ નિનરત્તે બે રદવસ િા સરૂહ િવચંડી યજ્ઞ િયું 
આયોજિ ્રવારાં આવયયું હિયું.

આ ્્ારાં રયુખય યજરાિ રીખયુરાઈ રોહિ્ા્ ્ોટચેા 
અિે રારિીબેિ રીખયુરાઈ ્ોટચેા અિે પરરવાર રહ્યા 

હિાં, જરેણે ખયુબજ સહયોગ આપયો હિો. અિે સહ 
યજરાિો િરી્ે:

દયુ્્મરજીરાઈ ્ાખાિી

જયોનિબેિ ્ાનિીરાઈ પોપટ

અનિિાબેિ અનરિરાઈ પોપટ

વિીિાબેિ ચૌહાણ

રહેનદ્રરાઈ ગાંધી

સવજીરાઈ રારજીરાઈ પાિખાનણયા

ચંદ્રરાઈ સવજીરાઈ પાિખાનણયા

રદ્ીપરાઈ ્્ારાઈ ગઢવી

િી્ેશરાઈ ્ાનનિ્ા્ સારાણી

ઇસયુ આિિ

જશવંિરાઈ રોદી અિે ઉનર્મ્ાબેિ રોદી

એ રાગ ્ીધો હિો જરેિો શ્ી રહંદયુ રંરદર હૃદય પૂવ્મ્ 
આરાર વય્િ ્રે છ.ે
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શ્ી રહા-્ા્ી, શ્ી રહા-્ક્રી અિે શ્ી રહા-સરસવિી િા રદવય યાગ િે િવચંડી 
યજ્ઞ ્હેવારાં આવે છ.ે

શ્ી રહંદયુ રંરદર દ્ારા આ બીજી વખિ સરૂહ િવચંડી યાગ િયું સફળ આયોજિ 
્રવારાં આવયયું હિયું. આ વખિે પણ િવચંડી યજ્ઞરાં ખયુબજ રોટી સંખયારાં યજરાિો 
બેઠા હિા. િવ બ્રામ્હણો દ્ારા નવનધપૂવ્મ્ યજ્ઞ ્રાવવારાં આવયો હિો. જરેાં 
પ્રાયનશ્ચિ નવનધ ્ી પ્રારંર ્રી અિે પયુણા્મહયુિી અિે શ્ેયોદાિ સયુધી િયું સાનતવ્ ્ર્મ 
્રાવવારાં આવયયું હિયું. અિે ચંડીપાઠ િા ૭૦૦ શ્ો્ િયું પઠિ ૧૧ વખિ  ્રવારાં 
આવયયું હિયું. સંપૂણ્મ ચંડીપાઠ િી આહયુનિ આપી અિે યજ્ઞ ્રવારાં આવયો હિો. 
સયુંદર રજાિા ્ળશ અિે શ્ીફળ દ્ારા જ્યાત્ા અિે યજ્ઞ-સાળા પ્રવેશ ્રાવવારાં 
આવયો હિો.

રગવિી રહાપૂજા અિે રાજોપચાર પૂજા રૂદેવો દ્ારા સંપન્ન ્રાવવારાં આવી 
હિી. આ યજ્ઞ િા રયુખય યજરાિ રીખયુરાઈ રોહિ્ા્ ્ોટચેા અિે રારિીબેિ 
રીખયુરાઈ ્ોટચેા અિે પરરવાર રહ્યાં હિાં. રંરદરરાં ખયુબજ ર્િો અિે યજરાિો 
આવે છ,ે જ ેરાવ અિે ઉદારિા પવૂ્મ્ શ્દ્ધા યયુ્િ દાિ આપે છ.ે અનદ્િીય યજ્ઞ-
સાળા અિે સ્ાપિો બિાવયા હિાં. આવા સયુંદર યજ્ઞ, પૂજા અિે અનરષે્ દ્ારા 
રંરદર, રૂદેવો અિે ધર્મ સયુસોરીિ અિે પ્રફયુનલિ રહે છ.ે રાટ ેશ્ી રહંદયુ રંરદર 
સિિ નિિ િૂિિ નિરા્મણ ્રિયું રહે છ.ે જરેાં રાનવ્ ર્િો િો ખયુબજ સા્ રળે 
છ.ે ફરી્ી પણ વારંવાર આવા સત્ર્મરાં સા્ રળે િેવી અપેક્ા સા્ે જય રાિાજી.

સમૂહ નવચંડી યજ્ઞ
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રગવાિ શ્ી રારચદં્રજી રયા્મદા પયુરુષોત્તર ગણાય છ,ે જયારે શ્ી 
્ૃષણચદં્રજી પણૂ્મ પયુરુષોત્તર ગણાય છ.ે શ્ીરારિયુ ંપ્રાગટ્ ચતૈ્ સયુદ 
િવરીિા રોજ ્યયુ ંહિયુ,ં િે્ી રારિવરીિયુ ંરાહાતમ્ય અિોખયુ ંઅિે 
અનદ્િીય છ.ે રાર િવરી એટ્ે રગવાિ શ્ીરારિા પ્રાદયુરા્મવિો 
પનવત્ રદવસ.

રાર િવરી વ્રિિા પ્રારંર ેર્િો શ્ીરાર િાર જપ, રાર િારિી 
રાળા, રાર િારિયુ ં ્ખેિ, રારિયુ ં રજિ-્ીિ્મિ, રારચરરિ 
રાિસ - રારાયણિયુ ંવાચંિ, રાર પચંાયિિ (રાર, ્ક્રણ, સીિા, 
રરિજી, શત્યુઘિ અિ ેહિયુરાિજી) િયુ ંઅચ્મિ-પજૂિ, ધપૂ-દીપ અિે 
િવૈદે્ સરપ્મણ વ્રિ ચતૈ્ સયુદ િોરિા રોજ રન્િ-રાવ્ી ્રે છ.ે

‘રારિાર' અદરયુિ સજંીવિી છ,ે અરોઘ શસ્ત્ર છ,ે રહાિ શન્િ 
છ.ે રાત્ એ્જ વખિ ‘રાર' બો્ાઇ જવાય િો પણ અધરિો 
ઉદ્ધાર ્ઈ જાય છ.ે ‘રાર' િે બદ્ ે ‘રરા...રરા...' બો્િારો 
વાન્યો ્ૂટંારો રહાિ ્નવ અિ ે રારાયણિો રચનયિા રહનષ્મ 
વાલરીર્ બિી ગયો. સપ્નષ્મઓએ આ રતિા્ર (વાન્યો ્ૂટંારા) 
િ ે ‘રારિાર' િો રરહરા સરજાવયો અિે ઉપદશે આપયો ્ે િયું 
રારિારિો જપ ્ર. તયાર્ી િિેા હ્દયરા ંરારિારિી ્ગિી 
્ાગી ગઈ. િિેા રોર રોરરાં્ ી ‘રરા...રરા...' િો જપ ્ઈ રહ્યો 
હિો. િિેા શરીર પર રાટાિા રાફડા બધંાયા. સસં્ૃિરા ંરાફડાિે 
‘વાલરી્' ્હે છ,ે િે્ ી િરેિયુ ંિાર વાલરીર્ પડયુ.ં

‘રાર' શબદરા ંર, અ, ર - આ ત્ણ અક્રો છ.ે ‘ર' એ અનગ્નિયું 
બીજ છ.ે િ ેશયુર-અશયુર ્ર્મિે બાળી િાખ ેછ.ે ‘અ' એ સયૂ્મિયું 
બીજ છ.ે િ ેરોહાધં્ારિો િાશ ્રે છ ેઅિે જ્ઞાિિો પ્ર્ાશ ્રે 
છ.ે ‘ર' એ ચદં્રિયુ ંબીજ છ.ે િ ેનત્નવધ િાપ, આનધ, વયાનધ અિે 
ઉપાનધિ ે હરે છ.ે સવ્મ પ્ર્ારિા સિંાપિ ે દરૂ ્રે છ.ે ‘ર' ્ાર 
બ્રહ્મરય છ,ે ‘અ' ્ાર નવષણરય છ.ે અિ ે‘ર' ્ાર નશવરય છ.ે 
આ રીિ ે ‘રારિાર' બ્રહ્મા, નવષણ અિે રહેશિયુ ંસાક્ાિ સવરૂપ 
છ.ે ‘રારિાર' એ ‘ઓર્ાર' સરાિ છ.ે ઓર્ાર જ બ્રહ્મા છ.ે 
ઓર્ાર આતરારૂપ છ.ે ઓર્ારિી ઉપાસિા વ્રિધારી રાટ ે
સાક્ાત્ારિયુ ંસાધિ છ.ે ર્િો આ પાવિ રદવસ ેઉપવાસ ્રે છ.ે 
ઉપવાસિો અ્્મ એવો છ ે્ે, ‘ઉપ' એટ્ે પાસ ેઅિે ‘વાસ' એટ્ે 
વસવયુ ંઅ્વા રહેવયુ.ં

શ્ી રહંદયુ રરંદર દ્ારા દર વષ્મ િી જરે રાવ ્ી આ ઉતસવ િે 
નયાય આપવારા ંઆવયો, અિે પજંરી પ્રશાદ અિ ેરારાયણ પાઠ 
્રવારા ંઆવયો. સા્ ેસા્ ેસયુદંર્ાડં દ્ારા યજ્ઞ પણ ્રવારાં 
આવયો હિો.

શ્રી રામ નવમી
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પરર પનવત્ રંરદર િી પ્રારંરી્ પ્રાણ પ્રનિષ્ા િે યાદ ્રાવિો ઉતસવ 
એજ પાટોતસવ ્હેવાય. જરેા રંરદરિા દેવિાઓિી રૂનિ્મ િી શયુદ્ધી 
્રણ, િેજ વૃદ્ધી અિે વાનષ્મ્ દોષ િયું નિવારણિા હેિયુ ્ી રિાવવારાં 
આવે છ.ે

જરેાં સવાર ્ી વૈરદ્ નવનધ, રહા અરીષે્ અિે દરે્ પ્રનિનષ્િ 
દેવિા ઓ િો હોર યજરાિો દ્ારા ્રવારાં આવે છ.ે અિે સવ્મ જિ 
સરયુદાય ્લયાણ હેિયુ પ્રા્્મિા ્રવારાં આવે છ.ે આ વષગે શ્ી રહંદયુ 
રંરદર િો ૨૦ રો પાટોતસવ ધારધૂર ્ી ઉજવવારાં આવયો હિો. 

આ વષગે શ્ી રહંદયુ રંરદર િો ૨૦ રો પાટોતસવ ધારધૂર ્ી ઉજવવારાં 
આવયો હિો. આ શયુર ્ાય્મરાં યજરાિ િરી્ે ઇ્ાબેિ રયયુરરાઈ 
નસસોરદયા, દ્યુરાઇ રઘારાઈ ચોહાણ, ત્ીવેિીબેિ રહેશરાઈ દવે, 
રહેનદ્રરાઈ ગાંધી અિે પરરવાર, સયુશી્ાબેિ પટે્  અિે પયુષપાબિે 
પટે્ , રારજીરાઈ નરસ્ત્રી અિે પરરવાર, નવજયાબિે ચોહાણ અિે 
પરરવાર, ગીિાબેિ પટે્  અિે ચંદાબેિ ચોહાણ, સયુરેનદ્રરાઈ િા્ેશ્ી 
અિે પરરવાર, રદ્ીપરાઈ ્ ્ારાઈ ગઢવી અિે પરરવાર, આવળારાઈ 
્ી્ારાઈ ્ ારાવદરા અિે પરરવાર, બ્રહ્મ સરાજ સદસય,  હેરેનદ્રરાઈ 
અિે પરરવાર વગેરે ર્િો એ પણૂ્મ સા્ અિે સહ્ાર આપયો હિો.

દહંિુ મંદિરનો ૨૦ મો પાટોતસવ
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આવિા વષગે શ્ી રહંદયુ રંરદર િે ૨૧ 
વષ્મ સફળિા પૂવ્મ્ પણૂ્મ ્ઇ રહ્યા છ.ે 
આ શયુર પવ્મ નિનરત્ત ે શ્ી રહંદયુ રંરદર 
રવય ૨૧ રી જયંિી સરારોહ િયું સયુંદર 
આયોજિ ્રશે. આપ સૌ ર્િ જિોિે  
આ પ્રસંગરાં સહરાગી ્વા આરારંુ 
હારદ્મ્ આરંત્ણ છ.ે આ પ્રસંગ નિનરત્તે 
સંસ્ૃનિ્ ્્ા્ૃનિ, ધાનર્મ્ અિે ૨૧ વષ્મ 
િા સફળ ઈનિહાસ િી પયુસિ્ નવરોચિ 
્રવાિી પણ િૈયારી ્ઇ રહી છ.ે આશા 
છ ે ્ે આપ સૌ િી સ્ાહ અિે સા્ 
સહ્ાર અચૂ્  રળશે.

જય શ્ી ્ૃષણ. 
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રાંદ્ રાિાજી િા ૧૦૮ ્ોટા
રગવાિ શ્ી સયૂ્મ િારાયણ સપ્ ઘોડા 
વાળા ર્ રા ંચરણ રરહિ સાર્ી ઉપર 
નવરાનજિ ્ાય જગિ િા પ્ર્ાશ દાય્ 
પવૂ્મ રાં્ ી પનશ્ચર અિ ેઅિે પનશ્ચર રાગ્મ 
્ી ઉત્તર અિે દક્ીણ િી પરરક્રરા ્રે 
છ.ે આજ ર્રા ં શ્ી રગવિી, છાયા 
િે સજં્ઞા િા રૂપરા ંનબરાનજિ ્ઇ અિે 
જગિિયુ ં્લયાણ ્રે છ.ે 

રગવિી શ્ી રાદં્ િયુ ંધાર દળવા છ.ે 
રાિાજી િા રયુખય િીવેદ રા ંખીર અિે 
પળ સા્ે ય્ુ્રે િી પ્રશાદી હોય છ.ે 
રા ં રગવિી િયુ ં જાગરણ એ સાધિા 
િો સરય છ.ે રધરાત્ીએ રાિાજી િા  
ગરબા અિ ેરતં્ જપ દ્ારા રાિાજી િા 
પયુણય િો સચંય ્રવો જોઈએ અિે એ્ 
્ોટા પ્રરાણ ેસાિ ગોરણીિયુ ંપયુજિ ્રવયું 
્ારણ ્ે રગવિી િી સાિ બહેિો િો 
રોગ છ,ે જ ેિાિી બાળાઓ િયુ ંપજૂિ 
્રી અિે જરાડવા્ી અિેરો ્ાર રળે 
છ.ે

રા ંરગવિી ર્િ િા દરે્ અરરખા 
િ ે અરરાિ િ ે પયુરા ્રિારી છ.ે રનવ 
રાદં્ િી ્ૃપા ્ી શયુદ્ધ સસં્ારી સંિાિ 
િી પ્રાનપ્ ્ાય છ.ે 

શ્ી રહંદયુ રરંદર રા ંદર વષ્મ િી જરે આ 
વષગે પણ રાદં્ રાિાજી િા  ૧૦૮ ્ોટા 
િડેવારા ં આવયા હિા. જરેા ં સવાર્ી 
પજૂિ અચ્મિ, દયુધ, ખીર પળ, ગરબા, 
જાગરણ, દાિણ, ઉત્તપયુ્મજિ, ય્ુ્રે અિે 
રહાઆરિી વગરેે સેવા અપ્મણ ્રવારાં 
આવી હિી અિ ે એ્ હજાર જટે્ી 
ગોરણીઓ િ ેરોજિ ્રાવવારા ંઆવયયુ ં
હિયુ.ં રારિ ્ી રગંાવે્ ી ગીફટ બહેિો 
િ ેઅપ્મણ ્રવારા ંઆવી હિી.

આ ઉતસવ રા ંસયુદંર સયુરી્ા ગ્યુપ દ્ારા 
રજિ અિ ે રાિાજી િા જગ્ાિા િયું 
આયોજિ ્રવારા ંઆવયયુ ંહિયુ,ં શ્રીંગાર, 
સજાવટ રા ં ઉરેશરાઈ જઠેવાિો 
સહયોગ અનધ્ રહ્યો હિો, જ ેપ્રશશંા 
િ ેપાત્ છ.ે 

શ્ી રહંદયુ રંરદર દ્ારા દરે્ યજરાિો િો 
હારદ્્મ  આરાર રાિવારા ંઆવ ેછ ેઅિે 
હંરશેા આવોજ સા્ અિ ે સહયોગ 
આપવા અરજ છ.ે

જય રાિાજી
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નશવ ્લયાણ ્ારી પ્રરયુિયું અચ્મિ ્રવા્ી નસદ્ધી અિે 
શે્યિી પ્રાનપ્ ્ાય છ.ે આ વષ્મરાં શ્ાવણ રાસિી અરાસ 
અિે સોરવાર સા્ે ગ્હણ આવવા્ી શ્ાવણ રાસિો 
છલેો રદવસ એ (ખાસ ્રી િે અિયુષ્ાિ, સાધિા અિે 
જપ નસદ્ધી રાટ)ે એ્ રહાિ પનવત્ પવ્મ બિી ગયો હિો. 
જો્ે ગ્હણ હોવા્ી વેધિા ્ારણે આખો રદવસ રંરદર 
દશ્મિ બંધ રાખવારાં આવયાં હિાં. જ ેબીજા રદવસે શયુનદ્ધ-
્રણ િી નવનધ અિે વસ્ત્રારોહણ પછી ખયુલયા હિાં.

આ ગ્હણ િે ધયાિરાં રાખી અિે એ્ સયુંદર અનદ્િીય 
્ાય્મક્રરિયું આયોજિ ્રવારાં આવયયુ ં હિયું. જરેાં િપ્મણ, 
રાિનસ્ પાન્્મવદેહ પૂજિ, બાર જયોનિ્થીંગ ્્ા શ્વણ, 
નશવ જપ, રાળા અિે શયુનદ્ધ-્રણ અિયુષ્ાિ ્રવારાં 
આવયયું હિયું. જરેાં સો ્ી પણ વધારે યજરાિો િો સા્ 
રળો હિો. આ પ્રસંગિા રયુખય યજરાિ રહેનદ્રરાઈ ગાંધી 
પરરવારે રાગ ્ીધો હિો. આ રદવસ ખયુબજ આિંદ 
દાય્ અિે રન્િરય રહ્યો હિો. 

દરે્ યજરાિોએ સયુંદર રારિીય વસ્ત્રો સા્ે રુદ્રાક્ િી 
રાળા અિે પયુષપ રાળા ધારણ ્રી અિે રસરોદ્ધ ય્ુ િ નવનધ 
્રી હિી. જરેાં ઓર િરઃ નશવાય િો િાદ શોરારાં અનિ 
અનરવૃનદ્ધ ્રી રહ્યો હિો.

શ્ી રહંદયુ રંરદર િા રૂદેવો દ્ારા સયુંદર પૂજિ અિે અચ્મિ 
એ્ સાધિા િા રૂપરાં સપનષ્ટ ્રણ સા્ે ્રાવવારાં 
આવયયુ ં હિયું. ગ્હણરાં જપ અિે દાિ િયું રહતવ ખયુબજ 
છ.ે દયુ્્મરજીરાઈ ્ખાણી અિે પરરવાર િરફ ્ી શ્ી 
રહંદયુ રંરદર િે ત્ણ ત્ાંબા િા રોટા યજ્ઞ ય્ુંડ પણ અપ્મણ 
્રવારાં આવયા હિાં. સા્ેજ ઘણા યજરાિો દ્ારા રંરદર 
િે રહતવિયું યોગદાિ રળયું હિયું. 

આ રદવસે યજરાિો વહે્ી સવારે ૮ વાગયે આવી ગયા 
હિાં. આ પૂજા સવારે ૯ વાગયા ્ી સાંજ ે૬ વાગયા સયુધી 
રાખવારાં આવી હિી. ગ્હણ, ર્ર સંક્રાંનિ અિે વયનિપાિ 
જવેા યોગરાં રન્િ, અચ્મિ સાધિા અિે દાિ િયું રહતવ 
અિે પયુણય અનધ્ છ.ે આવા પવ્મરાં ર્િ સરયુદાયિે રન્િ 
્રાવવી એ પણ એ્ પયુણય છ.ે જરેાં અનધ્ યજરાિો 
દ્ારા સહયોગ રળો એ ખયુબજ આિંદ િી વાિ હિી. 
નશવ એ સાધિા અિે શાંનિિયું પ્રનિ્ છ.ે રગવાિ નશવ િી 
સાધિા રોક્ આપિારી છ,ે રાટ ેર્િ રાવિા િે ધયાિરાં 
રાખી આ સયુંદર પૂજિ અિે અચ્મિ િયું આયોજિ શ્ી રહંદયુ 
રંરદર દ્ારા રાવ અિે હષ્મ ઉલાસ પવૂ્મ્ પૂણ્મ ્યયું હિયું.

ૐ નમ: રશવાય

શ્રાવણ માસ
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શ્ી ્ૃષણએ પોિેજ ગીિારાં ્હ્યયુ ં છ ે ્ે ‘જયારે જયારે ધર્મિી 
ગ્ાનિ ્ાય છ,ે અધર્મિયું જોર વધી જાય છ ેતયારે હયું  સવચેછા્ી 
અવિરંુ છયુ .ં’ રગવાિ ્ૃષણિા જનર દ્ારા આપણિે રાિવરૂપરાં 
પરરાતરાિો જ ેપરરચય ્ યો છ ેએિા નવશે ્ ોડો નવચાર ્ રીએ.

દરે્ રિયુષય પોિે ઊરા ્રે્ા પોિાિા ્ારાગારરાં જનર ેછ,ે 
્ર્મબંધિરાં જનરે છ.ે ્ર્મબંધિરાં્ી રયુન્િ ્ેર રળે એિો 
સંદેશો આપવા રાટ ે સવયં રગવાિે ્ારાગારરાં જનર ્ીધો 
અિે પોિાિી રદવયિાિો અિયુરવ એ્ે એ્ વસિયુરાં ્રાવયો. 
્ારાગૃહરાં જનર એ બિાવે છ ે ્ે એરાં્ ી રયુ્િ ્ઈ શ્ાય 
છ.ે જો રગવાિ ્ૃષણિયું સરરણ ્રીએ, રાત્ સરરણ િહરીં. એ 
જીવીએ, જીવિરાં એ જીવયા એિયું અિયુસરણ ્રીએ – સતયરાં, 
ઋિરાં, આિંદરાં – િો રગવાિ આપણારાં જનર ્ે છ ેઅિે 
આપણિે રયુન્િ આપે છ.ે

રગવાિિો જનર ્ારાગૃહરાં ્યા પછી વસયુદેવ િેરિે તયાં્ી 
્ઈ જાય છ.ે યરયુિા િદી બે પૂરે વહી રહી છ,ે વરસાદ વરસી 

રહ્યો છ ેપણ રગવાિિા ચરણિા અંગૂઠાિો સપશ્મ ્ાય છ ેઅિે 
િદી શાંિ ્ઈ જાય છ.ે આ શયું બિાવે છ?ે નિમ્િગારી પ્ર્ૃનિિો 
પ્રવાહ વહી જ રહ્યો છ.ે ઈનનદ્રયોિો પ્રવાહ સિિ ચા્યુ છ,ે 
ધોધરાર ચા્યુ છ.ે િેત્ોિી અંદર રૂપ દેખાય છ,ે ્ાિરાં શ્વણ 
દેખાય છ ે– શબદ, સપશ્મ, રૂપ, રસ, ગંધ – રયં્ર પ્રચંડ પ્રવાહ 
આપણિે િાણી જાય છ.ે ્યાં્ રૂપ જોયયું િો ્ોરાઈ ગયા, ્યાં્ 
પ્રશંસા સાંરળી િો ફયુ્ાઈ ગયા. નિંદા સાંરળી િો ક્રોનધિ ્ઈ 
ઉઠ્ા. આ બધા શબદ, સપશ્મ, રૂપ, રસ, ગંધિા – જ ેિનરાત્ાઓ 
છ ેએિા – પ્રવાહ ચા્યુ જ છ.ે એ પ્રવાહ પ્રચંડ છ,ે નિમ્િગારી 
છ;ે પરંિયુ રગવાિિા ચરણિો સપશ્મ ્ાય છ ેતયાં શાિં ્ઈ જાય 
છ.ે િરે એિયું સરરણ ્રશો િો એિી અિયુરૂનિ ્શે.

આપણા રંરદરરાં હર વષ્મિી જરે આ રહોતસવ ખૂબજ ધાર-
ધૂર્ી ઉજવાયો હિો, જરેાં રા્પયુડા, પંજરી અિે રાખણ િી 
પ્રશાદી, રહાપૂજા અિે ્ીિ્મિ રન્િ િે રયુખય સ્ાિ આપવારાં 
આવયયું હિયું.

સતચીદાિંદરૂપાય નવશ્વોતપતયાદીહેિવે | 
િાપત્રય નવિાશાય શ્ી ્ૃષણાય વયં િયુરઃ ||

જનમાષ્ટમી
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શ્ી ગણેશ ચિયુ્થી િે પથ્ર ચો્ અિે 
્્ં્ ચો્િા િારે પણ ઉજવવારાં 
આવે છ.ે આ દર વષગે રાદરવા 
રરહિાિી શયુ્્ ચિયુ્થીિા રૂપરાં 
ઉજવવારાં આવે છ.ે એર રાિવારાં 
આવેછ ે ્ે ચિયુ્થી નિન્િા રોજ શ્ી 
ગણપનિિી ઉતપનત્ત ્ઈ હિી. 

્હેવાય છ ે ્ે પાવ્મિીજીએ પોિાિા 
ઉબટિરાં્ ી એ્ પૂિળયુ બિાવી િેરા 
પ્રાણપ્રનિષ્ા ્રી િેિયું િાર ગણેશ 
રાખયયું અિે િેિે ગયુફાિી બહાર બેસાડી 
દીધા. ્ોડા સરય બાદ રગવાિ 
શં્ ર આવયા િો િેરિે ગણેશે અંદર 
જિા અટ્ાવયા. આ્ી રગવાિ શં્ર 
ક્રોનધિ ્યા અિે ગણેશિયું રા્યું ્ાપી 
િાખયયું. પાવ્મિી નશવિે સારે જોઇિે દંગ 
રહી ગયા.

જયારે નશવે સરગ્ વાિ ્હી સંરળાવી 
િો પાવ્મિી નવ્ાપ ્રવા ્ાગી અિે 
બો્ી ્ે િે િો રારો પયુત્ હિો. હવે 
િરે ્ેરેય ્રીિે રારા પયુત્િે જીવીિ 
્રો. રગવાિ શં્ર ધર્મસં્ટરાં પડી 
ગયા, આ િો પ્ર્ૃનિ નવરુદ્ધિયુ ્ાય્મ છ,ે 

પણ રાિા પાવ્મિીિી જીદ. બરાબર િે 
જ સરયે એ્ હા્ણીિે પ્રસવ ્યો 
હિો. શં્રજીએ િે હા્ણીિા બચચાિયું 
રા્યું ગણેશિે ્ગાડી દીધયું. આ રીિે 
ગણેશજીિો પયુિજ ્મનર ્યો.

वक्रतुंड महाकाय सूय्यकोटी समप्रभ । 

निर्वधं् कुरु मे देव सव्यकाययेषु सव्यदा ।।
ગણેશજીિે રગવાિ રહાદેવિા 
આશીવા્મદ પ્રાપ્ ્યા ્ે રહંદયુ ધર્મરાં 
્ોઈપણ ્ાય્મિા પ્રારંરે િેરિી જ 
પૂજા ્રવારાં આવશે અિે િેરિા 
આહવાિ્ી ર્િોિા ્ોઈપણ ્ાયયો 
નિનવ્મઘિે પાર પડશે. આ્ી ્ોઈપણ 
શયુર ્ાય્મિા પ્રારંરે ઉપર દશા્મવે્ ા શ્ી 
ગણેશજીિા શ્ો્ સા્ે િેરિી પૂજા-
અચ્મિા ્યા્મ બાદ જ ્ારિો આરંર 
્રવાિયું અિેરુ રહતવ છ.ે 

શ્ી રહંદયુ રંરદરરાં પણ દરે્ ઉતસવિી 
જરે આ ઉતસવ પણ ર્િો રાટ ેઅિે 
આસ્ા િા પ્રનિ્ રૂપે ઉજવવાર આવે 
છ.ે

શ્રી ગણરે ચિુથીમિ
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vakratunda mahaakaaya suryakoti samaprabhaa.
nirvighnam kurumedeva sarvakaaryeshu sarvadaa.

Translation: Salutations to the supreme Lord Ganesha, whose curved trunk (vakra-tunda) and massive body  
(maha-kaayaa) shines like a million suns (surya-koti) and showers His blessings on everyone (sama-prabhaa). Oh 
my lord of lords Ganesha (kurume-deva), kindly remove all obstacles (nir-vighnam), always (sarva-) and forever 

(saravada) from all my activities and endeavours (sarva-kaarye- shu).

 This Mantra invokes Lord Ganesha to remove every impediment in your life and in your works. By constant  
meditation on this Mantra, all obstacles and blocked energy in your physical and astral bodies are released.
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શ્રી મદ ભાગવ્ કથા એ જનમતો ના પુણય 
અને રપ્કૃ કકૃપા થરી થનાર કથા છ.ે શ્રી મદ 
ભાગવ્ કથા એ સંજીવનરી છ.ે || હદને હદને 
નવં નવં || િંમેશા કંઇક નવું આપનારરી કથા 
છ.ે ભાગવ્જી મા ત્ણ પ્રકાર ના શ્તો્ા 
એટલેકે સંભાળનારા બ્ાવયા છ ે અને 
વક્ા પણ. ઉતિમ, મધયમ અને સાધારણ.  

્હેિારો એ્જ છ ેછત્તા પણ ફળ સંરાળિારા 
િા રાવ શ્દ્ધા અિે જીજ્ઞાશા ઉપર નિર્મર 
છ.ે રાગવિ ્્ા રાણસ િે યોગય બિાવે 
છ ેઅિે સંસાર િા શો્ રાં્ી રયુ્િ ્રે છ.ે 
બસ ્યા ંરાવ ્ી શ્વણ ્રો છો એ રયુખય 
છ.ે  રાગવિજી રાં સૂ્િ, ્વચ, સિયુનિ, ગીિ, 
ગદ્ અિે પદ્ િો સરાવેશ છ.ે દરે્ રોગિયું 
નિવારણ, યયુદ્ધ રાં નવજય અિે પયુત્ પ્રાનપ્ જવેા 
અિયુષ્ાિ પણ બિાવયા છ,ે જ ે્ામ્ય ્ર્મ છ.ે 
ઉપરાંિ આ્ાશ, પાિાળ, સરયુદ્ર, પૃથવી, સવગ્મ, 
િ ્્મ અિે ગંગાજી િા રાપ જરે્ે ્ંબાઈ, 
પહોળાઈ, ઊંડાઈ અિે એટ્યુજ િહી પણ 
સૂય્મિા ર્ િી ગનિ અિે ્ાળ ચક્ર િયું વણ્મિ 
છ.ે સા્ે સા્ે રિયુષય, દેવો અિે રગવાિ િા 
આયયુષય િયું વણ્મિ પણ બિાવયયું છ.ે અદરયુિ 
રહાિ ગ્ં્ છ ેરાટ ેજ્ઞાિ, નવજ્ઞાિ અિે રનવષય 
િયું રા્યું એ રાગવિ છ.ે આજિો રાણસ 
ગયુગ્ રાં જાય છ ેપણ ગ્ં્ રાં િહી.

પણ ગયુગ્ િી શોધ પણ રાગવિ રાં્ીજ 
છ ેએ બહયુ ઓછા િે ખબર છ,ે રાટ ેિો રહંદયુ 
ધર્મરાં અખૂટ ખજાિો છ.ે

રાગવિજી રાં ઋનષ પરંપરા, ગયુરુ પરંપરા 
અિે સનયાસાશ્ર, બ્રહ્મચયા્મશ્ર, ગ્હસ્ાશ્ર, 
વાિપ્રસ્ાશ્ર વગેરે જીવિિા છ આશ્ર રાં 
્યારે અિે ્ેવી રીિે જીવવયું જ ે્ ી સરસયા 
ઉરીજ િા ્ાય એ પણ બિાવયયુ ંછ.ે ર્િો 
િા પ્રરાણ, પરીક્ા િી પરા્ાસ્ા, સંઘષ્મ િી 
સીરા, અનરરાિ િો અંિ,  નવવે્ િી  વાિો 
અિે જીવિ િયું રયુખય ્ક્ય શયું? એ પણ 
બિાવયયું છ.ે 

ય્ુરુવંશ, પયુરુવંશ, ચંદ્રવંશ, સયૂ્મવંશ િયું સંપૂણ્મ 
વણ્મિ અિે બ્રામ્હણો િયું યોગદાિ, બ્રમ્્હતવ, 
એરિી રયા્મદા, નવદ્ત્તા અિે રન્િ બિાવી 
છ.ે

આ સા્ે રગવાિ િા રયુખય ૨૪ અવિાર અિે 
્ર્મ િયું નિરૂપણ, રાક્સો િયું રાજ અિે સાધિા 
િયું સારથય્મ અદરયુિ છ.ે ્ેવાિો અ્્મ એ છ ે્ે 
જીવિ િા દરે્ સરસયા િો ઉ્ે્ રાગવિજી 
રાં છ.ે

આ વષગે સબરી રરહ્ા રંડળ દ્ારા સયુંદર 
્્ા િયું આયોજિ ્યયું જરેાં રૂળ ્્ાસાર 
સરજાવવારાં આવયો અિે ઉતસવ પણ 
ઉજવવારાં આવયા. ્્ા િયું રસપાિ શાસ્ત્રી 
રદ્ીપરાઈ જોશી દ્ારા ્રાવવારાં આવયયું જ ે
આયોજિ શ્ી રહંદયુ રંરદર દ્ારા ્ યયું હિયું, જરેાં 
રયુખય યજરાિ રંરદર િા શબરી રરહ્ા રંડળ 
િા બહેિો અિે રાસીઓ રહ્યા હિા.

દપિૃ શ્રાદ્ધ સમૂહ શ્રી મિ ભાગવિ કથા
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ધાદમમિક વ્રિ

િાિી બાળા ્ી ્રી અિે સયુહાગણ િારી આપણા 
ધર્મ િયું પ્રનિ્ રાિવારાં આવે છ.ે ્ારણ ્ે િાિી 
બાળાઓ રા બા્ ગૌરી અિે રા િારાયણી િા 
દશ્મિ ્રવા િયું શાસ્ત્ર સૂચવે છ.ે 

રાઈ, પનિ, નપિા અિે પરરવાર િી રક્ા રાટ ેઆવા 
અિે્ વ્રિો બહેિો ્રે છ,ે જરેાં રોટા રાગિા 
વ્રિો નશવજી દ્ારા રાિા પાવ્મિી િે ્હેવારાં આવયા 
છ.ે અિે આ બધાજ વ્રિોરાં નશવ પાવ્મિી િી પૂજા 
રયુખય હોય છ.ે

ઉજવળ રનવષયિી ્ારિા અિે સયુખી સંસાર િી 
્ારિા ્રિી દી્રીઓ આવા સયુંદર વ્રિો ખયુબજ 
રાવ ્ી ્રે છ.ે જરેાં રોળા્િ, જયાપાવ્મિી, 
રદવાસો, ્ેવડાત્ીજ, ્રવાચો્, િાગ પંચરી, 
સીિ્ા સાિર, િોળી િોર અિે બોળ ચો્ જવેા 
પનવત્ વ્રિો િો સરાવેશ ્ાય છ.ે 

શ્ી રહંદયુ રંરદર રાં આવા બધાજ વ્રિો રાં ખયુબજ 
રોટી સંખયા રાં બહેિો આવે છ ેઅિે રૂદેવો 
િેરિે ખયુબજ સયુંદર રીિે રાવ ્ી પૂજા ્રાવે છ.ે 
એ વાિાવરણ ખરેખર જાણે ્ોઈ ગંગા ર્િારે રોટા ઘટાદાર વૃક્ િે સયુિર િા 
િાિણે ્ી ઘણી આશાઓિા ઓવારણા ્ેિયું હોય એવયું અદરયુિ ્ાગે છ.ે રગવાિ 
િે પ્રા્્મિા ્રીએ ્ે આવા દરે્ વ્રિ ્રિાર િે પ્રરયુ ખયુબજ સયુખ અિે રન્િ 
સા્ે પરરવારિે ધિ ધાનય આપે. એ સા્ે હંરેશા આવા વ્રિ ્રિા રહો એજ 
અભય્્મિા.
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શ્ી રહંદયુ રંરદરરાં િવરાનત્ િો િહેવાર િવ રદવસ સયુધી 
ઉતસાહ અિે ઉરંગિી સા્ે ઉજવવારાં આવે છ.ે આ 
િહેવાર િૃતય અિે રન્િિો અિોખો રેળ છ.ે આ િહેવાર 
આજ ેનવશ્વરરરાં ઉજવવારાં આવે છ.ે

િવરાનત્, િે રાિા અંબાિા રાિરાં ઉજવવારાં આવે છ ે
જરેિા ઘણા રૂપો છ.ે દેવી એ શન્િિયું રૂપ છ.ે જ ેબયુરાઇિો 
િાશ ્રે છ.ે નશવિી પતિી પાવ્મિીિા પણ ઘણા રૂપો છ.ે 
િવરાનત્િા િવ રદવસ દેવોિે પ્રસન્ન ્રવા રાટ ેપૂજા પાઠ 
અિે ચંડીપાઠ ્રવારાં આવે છ.ે 

િવરાનત્ એ એ્િા અિે સતય પર સતયિા નવજયિો પ્રનિ્ 
રૂપ િહેવાર છ.ે િવરાનત્ ઉતસવ રાિવીિે પોિાિી રૂ્ો 
સરજીિે િેિે સયુધારવાિી િ્ આપે છ.ે રાિવીય સવરાવરાં 
ત્ણ પ્ર્ારિા ગયુણો આવે્ા છ.ે જ ે િરોગયુણ (જ ે ડર, 
્ાગણી અિે િણાવ દશા્મવે છ)ે બીજો રજો ગયુણ (જ ેદયા 
દશા્મવે છ)ે ત્ીજો ગયુણ સતવ-ગયુણ (જ ેસતય, સવચછિા, શાંનિ 
સવરાવ દશા્મવે છ)ે આ ત્ણેય ગયુણો પર નવજય રેળવવા 

રાટ ેત્ણ ત્ણ રદવસ રાં શન્િિી આરાધિા ્રવારાં આવે 
છ.ે િવરાનત્ દરનરયાિ શ્દ્ધાળયુઓ રાિાિે રાજી ્રવા રાટ ે
અિે નવશ્વરારંાં શાંનિ સદરાવિયું વાિાવરણ બિિયું રહે િે 
રાટ ે પ્રા્્મિા ્રે છ.ે દસરા રદવસે અસતય પર સતયિી 
જીિિા પ્રનિ્ રૂપે નવજયા દશરી િહેવાર ઉજવવારાં આવે 
છ.ે

‘ગરબો’ ્ે ‘ગરબા’ શબદ સંસ્ૃિ શબદ ‘ગરબદીપ’ પર્ી 
આવયો જિેો અ્્મ ગોળા્ાર રાટ્યું, જ ેરાિવીય શરીરરાં 
રહે્ આતરાિયું પ્રનિ્ છ.ે આ િહેવાર જીવિરાં આવિા 
સંઘષ્મિો રહમ્મ્િ્ી સારિો ્રવાિો સંદેશ આપે છ.ે દયુગા્મિી 
સતયિાિા અસતય પરિા નવજયિી યાદી અપાવે છ.ે 
સરસવિી જ્ઞાિ દ્ારા અજ્ઞાિિા દૂર ્રે છ.ે અિે ‘રા’ ્ક્ રી 
સયુખ અિે સરૃનદ્ધ આપે છ.ે

આ વષગે રારિ ્ી પધારે્ રંગ્રાઈ ગઢવી, રારિીબેિ 
ર્વાણા, રાવિાબેિ રાણા અિે ્ ેસટરિા સા્ી ્ ્ા્ારોએ 
બહેિો િે ગરબાિી રોજ ્રાવી હિી.

નવરાદરિ
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શ્રી દહંિુ મંદિર ની નવરારિી ૨૦૧૭
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િવરાનત્ દરનરયાિ આવિી આઠર જ ેદયુગા્મષ્ટરી િરી્ે 
ઓળખાય છ,ે િે રગવિી રાિા દયુગા્મિે સરનપ્મિ છ.ે 
્ેટ્ા્ િેિે રહાઅષ્ટરી પણ ્હે છ.ે આસોિી આ 
િવરાનત્રાં રા દયુગા્મિા જ િવ રૂપોિી પૂજા-આરાધિા ્ાય 
છ.ે દયુગા્મ શબદિો અ્્મ દેવી પયુરાણરાં આપયા અિયુસાર ‘દ’ 
્ાર દૈતયિાશ્, ‘ઉ’્ાર નવધિિાશ્, રેફ રોગિાશ્, ‘ગ’ 
્ાર પાપિાશ્ અિે ‘આ’્ાર રય-શત્યુિાશ્ છ.ે િે્ી 
દયુગ્મનિિો િાશ ્રિારી દેવીએ દયુગા્મ છ.ે

દયુગા્મપૂજા સરગ્ રારિરાં ્ાય છ.ે પણ બંગાળરાં 
દયુગા્મપૂજાિયું નવશેષ રહતવ છ.ે દેવી દયુગા્મ ચંડીસવરૂપે દસ-
શસ્ત્રધારરણી, નસંહિારહિી, રરહષ-રરદ્મિી છ.ે રરહષાસયુર 
િારિા અસયુરિો વધ ્રવા સવગ્મિા દરે્ દેવોએ રા 
શન્િસવરૂપા િે પોિાિાં હન્યારો આપયાં, અિે દેવીએ 
દયુગા્મિયું સવરૂપ ધારણ ્રી રૈસૂર િજી્ આવે્ ાં ચારયુંડા 
પવ્મિ પર રરહષાસયુરિો વધ ્યયો એટ્ે દેવી રરહષાસયુર 
રરદ્મિી િરી્ે ઓળખાયાં. રરહષાસયુરિા વધ બાદ સવ્મ 
રિયુષયો અિે દેવિાઓ નિર્મય બનયા, તયાર્ી આ િવ 
રદવસ િવરાનત્િી ઉજવણી પાછળ એવયું પણ રાનય છ ે્ે, 
રાવણ સા્ે યયુધધ ્રવા જિાં પહે્ાં રારે શન્િ આરાધિા 
્રી હિી. અિે િવ રદવસિી આરાધિા બાદ દસરા રદવસે 
રાવણિે હણી નવજય રેળવયો હિો. તયાર્ી આ િહેવાર 
સા્ે આસયુરી વૃનિઓિે ડારવારયું પવ્મ છ.ે

પૃથવી પર આસયુરી વૃનિઓ જયારે જયારે વધી જાય છ,ે તયારે 
દેવીશન્િ ્ોઈ િે ્ોઈ સવરૂપે પ્રગટ ્ાય છ,ે અિે આસયુરી 
વનૃિઓિો િાશ ્રે છ.ે એ બાબિિે પયુરાણો સર્્મિ આપે 
છ.ે રાિવીરાં આસયુરી િતવો ્ે વૃનિઓિો પ્રવેશ ્ાય તયારે 
એ રાિવી રાં્ી અસયુર એટ્ે ્ે રાક્સ બિી જાય છ.ે 
એ વનૃિઓ રાિનસ્ િૃષણાઓ હોય છ,ે જ ેરિ પર ્બજો 
્રી્ઈ રાક્સી પ્રવૃનિ ્રાવે છ,ે પણ ધર્મિી રક્ા ્રિાર 
શન્િિયું જગિ પર એ્ અગોચર-અનવિાશી નિયતં્ણ 
છ,ે અિે એ અધર્મ રો્વા સિિ જાગૃિ રહે છ.ે એટ્ે 
િવરાનત્િી આરાધિા રાત્ે જાગૃિ રહી રાિનસ્ જાગૃનિ 
સંદરગે ્રાય છ,ે આર િે સ્ત્રીએ શન્િિયું સવરૂપ છ.ે એિારાં 
પરીંડ પેદા ્રવાિી અદરૂિ શન્િ છ.ે એ નવિાશ્, સજ ્્મ , 
પ્રે્ર અિે સહાય્ બિી શ્ે છ,ે એ્ી એ પૂજય છ.ે

રાિવીય અસયુરી વનૃિઓિો િાશ ્રિાર સ્ત્રી પણ દયુગા્મ 
સવરૂપ જ છ.ે વળી િવરાનત્િે જ્ઞાિસત્ પણ ગણવારાં 
આવે છ.ે િવરાનત્ દરનરયાિ જ્ઞાિપ્રાનપ્ રાટ ેઆરાધિા 
્રિારિી જ્ઞાિવૃનધધ-બૌનધધ્ નવ્ાસ ્ાય છ.ે આ 
પવ્મ નત્ગયુણી શન્િ રહા-્ા્ી, રહા-્ક્રી અિે રહા-
સરસવિીિી ઉપાસિાિયું પવ્મ છ.ે

િારી શન્િ િે રાિ આપી શ્ી રહંદયુ રંરદર રાં દયુગા્મષ્ટરી 
યજ્ઞિયું આયોજિ ્રવારાં આવયયું હિયું, એિી એ્ જાંખી...

શ્રી િુગામિષ્ટમી યજ્ઞ

44



45



Memorable Events of 2016 - 2017

Shreemad 
Bhagvat Katha 
by Shri  Sanjeev 
Krishna Thakur Ji

Organised by: Bhaarat 
Welfare Trust & 
Samarpan Goshala, 
Vrindavan, India

Yoga Day 
Shree Hindu Temple 
hosted the International 
Yoga Day.

Organised by: Ladies 
Yoga Group

Sai Katha
Special 4 days' katha  
dedicated to Sai Baba.
 
Organised by:  
Sidhashram, London

Niranjan Pandya
Sant Vani & Lok Dayro

Organised by:  
Various Groups

This was a ticketed 
event.

Farida Mir
Raas Garba
Organised by:  
Various Groups

This was a ticketed 
event.
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સન ૨૦૧૭ ના શ્ાવણ માસના 
પરવત્ હદવસતોમાં શ્રી હિંદુ મહંદર 
ના સારનધયમાં પ્રથમ વાર ્ા. ૫-૭-
૨૦૧૭ ના રતોજ શ્રી દમણરીયા માછરી 
મિાજન લેસટરના ભાઈઓ (ટંડેલ) 
ભક્જનતોએ સૌ ભેગા મળરી વ્ગો 
પુરાના સમય થરી ચાલરી આવ્રી 
અખંડ ભજન કરી્ષિન સપ્ાિનું    
આયતોજન કરરી મંહદર નરી શતોભા 
વધારરી િ્રી.

ખરેખર સપ્ાિ એ સ્્ સા્ 
હદવસના અખંડ ભજન ચતોવસ કલાકતો 
રા્ હદવસ પરમ રપ્ા પરમેશ્ર ના 
સમક્ષ ઉભા રિરીને પ્રભુના નામના 
ભજન કરી્ષિન ચાલુ િતોયછ ેપણ સમય 
અને સંજોગતોને ધયાનમાં લઈ મહંદરમાં 
ફક્ બાર કલાકના ભજન ઉભા 
રિરીને ગાવાનું આયતોજન રાખવામાં 
આવયું િ્ું.

આ સપ્ાિમાં રવશે્્ા એ િ્રીકે 
પરવત્ શ્ાવણ માસ શુકલ પક્ષમાં 
શ્રી સતય નારાયણ ભગવાનના 

સારનધયમાં, રામસાગર (્ંબુરતો) 
્ુલસરીનરી માળા, ઢતોલક, િારમતોરનયમ, 
મંજીરા  સાથે મંહદરના ભૂદેવતો દ્રારા 
શ્રી ગણેશજી, મા્ા સરસવ્રી ્ેમજ 
સવષિ દેવરી દેવ્ાઓનું  અિવાન કરરી 
રામસાગર ને પ્રર્ક બનાવરી  શ્રી 
ગણેશજી ના ભજનથરી શુરઆ્ 
કરવામાં આવરી િ્રી ્દ ઉપરાં્ 
રામસાગર અને ્ુલસરીનરી માળાને 
નરીચે જમરીન પર રાખયા રવના ઉભા 
રિરી ને ભજન હક્ષિન કરવામાં આવયું 
િ્ું.

આ એક અનતોખતો પ્રસંગ દમણના 
માછરી સમાજના ભાઈઓ ખુબજ 
ઉતસાિ અને લાગણરી થરી ઉજવરી 
ખુબજ આનંદ માણયતો િ્તો સાથે 
પરમ કકૃપાળુ  પ્રભુ ને પ્રાથષિના કે આવા 
પ્રસંગમાં િમેશા સાથે રિે અને આવા 
ધારમષિક પ્રસંગતો ઉજવા્ા રિરીએ. 
ભગવાન શ્રી કકૃષણ નું નામ સદાના 
માટે ગવા્ું રિે એવરી પ્રાથના.

૧૨ કિાક ની અખંડ સપિાહ
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શ્ી ્ૃષણાય િરઃ આશા અરર છ,ે એર ્ેહવાયયું છ.ે શબરીિયું િપ ્દાચ એિયું એ્ ઉદાહરણ છ.ે 
્્ા્ારો ર્ે શબરીિે રગવાિ રારિે એંઠા બોર ધરિારી આરદવાસી સ્ત્રી િરીખે ચીિરી છ ે
પરંિયુ વાનલર્ી રારાયણરાં દશા્મવે્  રયુજબ શબરી િપસવીિી અિે યોગીિી હિાં જરેણે પોિાિી 
યોગ શન્િ્ી રાર અિે ્ક્રણિે સીિાિી શોધ રાં પંપા સરોવર િરફ જવાિયું રાગ્મદશ્મિ આપયયું. 

શબરીિે િે િેિા ગયુરુ રાિંગ રયુનિિા વચિો પર દ્રઢ નવશ્વાસ હિો ્ે ‘એ્ રદવસ આ ય્ુરટયારાં 
રગવાિ રાર દશ્મિ આપવા આવશે. આ નવશ્વાસ શબરીિા જીવિિો પ્રાણવાયયું બિી ગયો. આજ 
રીિે શ્ી રહંદયુ રંરદર િો પ્રાણ વાયયુ એટ્ે રંરદર િો શબરી સતસંગ રંડળ જ ેઆજ ેછલેા ૪૮ વષયો 
્ી ચા્િયું આવયયુ ંછ.ે 

આ રંડળ િા બહેિો દર સોરવાર અિે ગયુરુવાર બપોરે ૨ ્ી ૪:૩૦ વાગયા  સયુધી અિે અગયારસ  
િા રદવસે સતસગં ્રે છ.ે સતસંગ રાં જયુદા જયુદા ધાનર્મ્ પયુસિ્ો વાંચવારાં આવે છ.ે રાળા, જપ 
પણ ્રવારાં આવે છ,ે જરેાં ય્ા શન્િ ડોિેસિ પણ આપવારાં આવે છ.ે િયુ્સી નવવાહરાં 
આ રંડળિા બહિો િરફ્ી રોસાળયું આપવારાં આવે છ.ે રંડળિયું જીવિ સાદયું સરળ અિે િમ્ર 
છ.ે નવચાર, વાણી અિે વિ્મિ શયુદ્ધ રહે. રાગ, દ્ષે, ્ોર અિે અનરરાિ ઓછા ્િા જાય એજ 
રંડળિો સંદેશ છ.ે

આ વષગે શબરી સતસંગ રંડળિા પ્રણેિા રિિબિે ગોનવંદરાઈ પટે્  ચીર નવદાઈ પામ્યા છ,ે પ્રરયુ  
એરિા આતરાિે શાંનિ આપે િેવી પ્રા્્મિા. સા્ે ચંચળબિે ચૌહાણિયું સવાસથય િંદયુરસિ બિે અિે 
િે રંડળ સા્ે જોડાય િેવી પ્રા્્મિા. 

રંરદર િા ઓફીસિા રાઈઓ, ટ્રસટીઓ, રૂદેવો અિે ર્િોિે શબરી રંડળિા બહેિો િા જય 
સીયા - રાર.

રબરી સતસંગ મંડળ

મનનો મોરલી્યો રટે તિારું  નામ...     મારે મુંદદરી્યે આ્વો મારા રામ...
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શ્ી નવદ્ા રાસ્રજી 
સવીસ ્ી પધારે્ નવદ્ા રાસ્ારજી 
દ્ારા રિોરમ્ય સતસંગ સરરિા િયું ૩ 
રદવસ િયું આયોજિ ્રવારાં આવયયુ ં
હિયું. જરેાં આતર બોધ અિે આતરા 

ઉદ્ધાર િે અિયુ્નક્િ ઉદબોધિ ્રવારાં 
આવયયુ હિયું.

શ્ી જ્ઞાિાિંદજી રહારાજ 
પૂજય રહારાજ શ્ી ગીિાજીિયું પ્રવચિ 
્રે છ.ે જરેિે અંગ્ેજી રાષા િયું જ્ઞાિ 
હોવા્ી યયુવા વગ્મ િે વધયુ રસ પડ ે
છ.ે જ ે્ ી ગીિા પ્રવચિરાં િેરિા 

અિયુયાયીઓ જોડાઈિે રદવય જ્ઞાિ 
ઉપદેશ િે રેળવે છ.ે શ્ી રહંદયુરંરદર રાં ૩ 

રદવસ િયું પ્રવચિ રાખવારાં આવયયું હિયું.

શ્ી નચનરયાિંદજી બાપયુ
આપણા રંરદરરાં પૂવ્મ ્્ા ્રી ગયા 
બાદ શ્ી નચનરયાિંદજી બાપયુએ આ વષગે 
ફરી એ્ વાર ર્િોિે એ્ રદવસિી  

ખાસ રયુ્ા્ાિ આપી રન્િિો આિંદ 
્રાવયો હિો.

     શ્ી વ્રજશે ય્ુરાર 
વ્રજશે ય્ુરારજી િા સયુરધયુર ્ંઠ ે સંગીિ 

સરર શ્ી રદ રગવિ ગીિા પ્રવચિ 
્રવારાં આવયયું હિયું, જરેાં ્ર્મ યોગ 
અિે ્ર્મ િા નસદ્ધાંિ િયું નિરૂપણ 
્રવારાં આવયયુ ં હિયું. રારિ રાં પણ 

ઘણી જગયાએ િેરિા રવય આયોજિ 
્રવારાં આવે છ.ે ર્િ સરયુદાયે ખયુબજ 

શાંનિ સરર િેરિે સાંરળા હિા.

શ્ી રાજનેદ્રગીરી દયાગીરી બાપયુ
 ગયુજરાિ િા સોરાષ્ટ ્ર િા રાવિગર ગાર 
્ી આવિા પૂજય રાજનેદ્રગીરી બાપયુ 
હોનસપટ્ િા રૂગણ દદથીઓ િા ્ારા ગ્ે 

સતસગં અિ ે નશવ પયુરાણ ્્ા ્રે છ.ે 
જઓેએ આ વખિે શ્ી રહંદયુ રરંદર રા ંખયુબજ 

 સરસ નશવ ્્ા િયુ ંરસપાિ ્રાવયયુ ંહિયુ.

શ્ી સંજીવ ્ૃષણ ઠા્ોરજી  
રારિ ્ી પધારે્ શાસ્ત્રી શ્ી સંજીવ 
્ૃષણ ઠા્ોરજી િા સવર રાં સયુંદર શ્ી 
રદ રાગવિ ્્ાિયું આયોજિ ્યયું 
હિયું. આ ્્ા વૃંદાવિ અિે ગો ય્ુળ 

પ્રાંિ િી ગાયો િા ઉદ્ધાર નિનરત્તે ્રવારાં 
આવી હિી, જરેાં ર્િો દ્ારા યોગદાિ 

અિે સા્ સહ્ાર રળો હિો.

સંિો ની સતસંગ સદરિા

મંદિરમાં સકુિ પ્રવાસ

રહંદયુ સંસ્ૃનિ અિે રહંદયુ ધર્મ િયું અધયયિ અિે જ્ઞાિ રેળવવાિી 
ઈચછા ધરાવી અિે અભયાસ ્રિા ઘણા નવદ્ા્થી જયુદી જયુદી 
સ્ૂ્ રાં્ી રંરદર િી રયુ્ા્ાિે આવિા હોય છ.ે 

જરેાં શ્ી રહંદયુ રંરદર િા રૂદેવો અિે ્નરટી િા સદસય દ્ારા 
ધર્મ નવશે િી રારહિી અિે રંરદર રાં ્િી પ્રવનૃત્તઓ નવશે 
જણાવવારાં આવે છ.ે આ વષગે અંદાજ ે ત્ણ ્ી ચાર હજાર 
નવદ્ા્થીઓએ રંરદર િી રયુ્ા્ાિ ્ીધી હિી. જરેાં બાળ્ો, 

નશક્્ો, વૈજ્ઞાનિ્ો, ઈરીગ્ેશિ સાખા િા અધયક્ વગેરે રહેરાિો 
િો સરાવેશ ્ાય છ.ે

શ્ી રહંદયુ રંરદર રાં અવારિવાર સ ય્ુ્ િી રયુ્ા્ાિ રાટ ે િી 
ઇન્વાયરી ઈરૈ્ અિે ફોિ ્ી આવિી હોય છ,ે જરેાં પ્રતયયુત્તર 
રૂપે સારો એવો જવાબ રંરદર ઓફીસ િરફ ્ી રળિો હોય 
છ.ે જ ે્ ી દર વષ્મ ્રિા બીજા વષગે આવિારા રયુ્ા્ાિીઓ રા 
વધારો ્ાય છ,ે જ ેઆિંદ િી વાિ છ.ે
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lecture  by Mrs Jaya Row at the Temple

World famous Gujarati singers Kirtidan 
Gadhvi and Mayabhai Ahir pray to Mataji

Leicester East MP  Keith Vaz visits the Temple

Visitors and Comments
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Shastras, Atma, Karma, Murti-Puja, 
Guru-Shishya, Ahimsa

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

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

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

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

One Supreme God

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

The Vedas

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

Atma

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

Core Beliefs of 
Hinduism
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Karma

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

Punarjanma

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

Ahimsa 

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

Guru-Shishya

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

Murti Puja

Sacred Image of the Supreme 

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

Avatarvad 

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

Four Purusharths

The four Purusharths or goals of human 
life are:

1. Dharma (righteousness, duty and moral order)

2. Artha (wealth and prosperity)

3. Kama (worldly desires)

4. Moksha (liberation)
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THE TRADITION 
OF SHAKTI

Shakti is defined as the divine universal female 
energy that is manifested on Earth as the 
creative energy of a woman. It is Shakti that 
is responsible for fertility within us, fertility that 
allows us to bring a new life into the world 
and nurture it. Therefore, worshipping and 
respecting Shakti is extremely important in the 
Hindu tradition.

Yet if we shine a light on the current situation 
in our world, we will see that there are many 
women still suffering from oppression. 
Inequality between men and women exists 
everywhere, and it hurts us more when we see 
it in India too. The land that has revered women 
for millenia is now witnessing violence towards 
women, forced marriage and lower wages 
for more work. These issues highlighted by 
the media go against our scriptural teachings 
and are a strong deviation from our historical 
heritage of respecting women as fellow 
mothers,sisters and daughters of India.

It is important to remember that Shakti is 
personified within Hindu Dharma through the 
forms of Mata Saraswati, Mata Lakshmi and 
Mata Parvati. Mata Saraswati is the Goddess of 
music and knowledge, whilst Mata Lakshmi of 
fortune, prosperity and opulence. When male 
deities failed to gain control over the armies of 
darkness, it was the ferocious forms of Mata 
Parvati that re-established harmony. These 
Goddesses are a reminder of the qualities 
that women embody and the impact they are 
capable of having on society. Our worship 
is not just predominantly to male Gods, but 
to Goddesses too, ruling out the concept of 
differences in gender.

Despite the importance of Goddesses in Hindu 
Dharma, social norms on gender set out by 

Hindu communities have been unjust towards 
women, creating traditions that seem as 
though they cannot be changed. For example, 
widowed women are shunned whilst their male 
counterparts are not. We must look back at 
our rich heritage and challenge convention by 
understanding what Dharma truly teaches.

And that’s exactly what is happening. These 
same traditions are being questioned by 
women who are rising and overtaking men, 
not only in employment and education, but in 
innovation, in science, and in the arts. Equality 
will be reached when men and women are 
granted equal pay, equal respect and equal 
opportunities.

It is easy to continue worshipping our 
Goddesses and forget their daily embodiments. 
It is easy to neglect the Shakti within 
every female when age old traditions need 
maintaining. As Hindus, we should be proud of 
our religion and heritage and should educate 
others about the importance of women in our 
faith. Let us remember that worshipping Shakti 
is central to our identity, and therefore so is 
constant and daily respect towards women.

Talisha Modasia
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THE FESTIVAL OF 
FEMININE POWER

Navaratri, the nine night festival, is one 
of the most celebrated ustavs across the 
Hindu world. It would be unjust to put it 
down to just good defeating evil – it is 
representative of an internal journey of 
growth of nine nights, just as life develops 
in the womb for nine months. Therefore, it 
is as much an ustav of silent reflection as 
it is of outward festivity.

Although it is celebrated in many ways, 
particularly for the younger amongst 
us, the Gujarati folk dance of Garba has 
become the highlight of Navaratri. The 
word is derived from “garbha” in Sanskrit 
meaning “womb” or vessel. It refers to the 
pot placed in the centre, around which 
the dance takes place. Inside, moong 
is placed, representing fertility (since it 
sprouts so quickly) and a lamp signifying 
divinity. This garbha is the universal 
womb of Ma and is a celebration of every 
woman’s divine ability to nurture life.

The dance itself reminds us that we are 
Ma’s children playing, dancing and singing 
in Her lap. It shows us that there is no end 
to Her lila (Divine Play), that everything is 
cyclical and ever changing. It puts Ma at 
the very centre of our world.

As the only major world religion to look 
upon God as a Mother, Hindu Dharma 
worships Her as the gentle and nurturing 
Amba and as the terrible, destructive 
Chandi. In all forms, She is ever beneficent 
to Her children, whom She carries carefully 
in Her hands.

The symbolism behind Navaratri is almost 
endless. There’s little use in celebrating 
it without understanding it. But the more 
we reflect on the meaning behind the 
tales and practices of Navaratri, the more 
meaning we’ll find.
 
NHSF (UK)
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Understanding 
the Real Context of the 

Bhagavad Gita

It goes without saying that when co-existence 
is not possible and dialogue is no longer an 
option between groups of people or two 
individuals, the Bhagavad Gita offers a solution 
irrespective of ethnicity, gender or geographic 
allegiances.

It can be said that there is a charm about the 
Bhagavad Gita; and yet like any other charms it 
has an attractive side as well as cautious side.

We hear regularly that people struggle to 
understand the Bhagavad Gita; and without 
ever trying to understand the context of the 
events that led to the battle between two 
factions of the same Kuru family.

Therefore, to understand the Bhagavad Gita 
we have to properly understand the context in 
which teachings were delivered, the mentality 
of Arjun at that point in time and the unique 
personality of Lord Krishna.

It is a mistake to think that the Bhagavad Gita 
is a treatise on Vedanta and therefore look in it 
for confirmation of all Vedic thoughts and rules 
of conduct.

When we engage in serious activities there 
arises before we launch into an action a 
momentary doubt to deal with that doubt and 
the Bhagavad Gita helps us to deal with that 
doubt.

The situation Arjun found himself in was not 
abnormal since he was the best warrior of his 
time and had faced many similar battles and 
comprehensively defeated the enemies.

Likewise, Yudhishthira and Bhishma were not 
entertaining any doubts when engaging in the 
battle as a result of call of duty; and their grasp 
of task was not any the less firm even when the 
foes they were fighting against were relations.

However, majority of other participants in this 
war were motivated by blind passion – either 
hatred for opponents or love for own people; 
or fame; or desire for heaven through glorious 
death.

Arjun had neither the patience nor blind 
passion; and therefore his situation was 
somewhat embarrassing.

This situation had turned him into an indecisive 
being at a critical moment. He had started 
talking about the killings of innocents (Ch1: 
Verse 39), his own death (Ch1: Verse 46), he 
ultimately had refused to fight (Ch2: Verse 9); 
appealing to Lord Krishna to guide him on 
what ought to be done (Ch3: Verse 2) and 
finally fight (Ch18: Verse 73).

How did this best warrior of his time become 
non-fighter? 

Earlier, (Ch1: Verse 15), he had asked his 
charioteer to place the chariot in the middle 
ground between the two armies (Ch1: Verse 
21); at this point he only wanted to know who 
were his match (Ch1: Verse 22) and who were 
inferiors so that others in his side can fight with 
them (Ch1: Verse 23).

Lord Krishna had not told Arjun after taking 
the chariot in the middle who were enemies or 
relations but asked Arjun to see who were there 

by Jiva Odedra MBA CEng, Leicester
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from Kuru clan (Ch1: Verse 25); it is assumed 
that he didn’t want Arjun to note hostile nature 
but note the kinship – this broke Arjun.

When Arjun saw his teacher, cousins and 
friends (Ch1: Verses 26-27), he was profoundly 
shocked. The resulting thoughts affected 
his physical well-being and mental state 
(Ch1: Verses 28-29) and had started feeling 
shameful.

Even today, individuals who are influenced 
purely by their feelings, all arguments and 
persuasions are generally useless. However, 
Arjun was not primarily motivated by feelings. 
He was trained on the path of dharma and was 
ever ready to fight against the desires of his 
heart if the rule of dharma required it. 

Therefore, he was working hard to convince 
himself that the battle was immoral and that he 
would be true to dharma only if he withdrew.

Lord Krishna was able to point out the false 
nature of Arjun’s reasoning and about dharma 
of war and showed that his aversion to war 
was purely because of his attachments to his 
people (Ch1: Verse 36 and Ch1: verse 45). This 
conscious effort by Arjun to confuse what is 
right with what he was doing is practiced by 
most of us even today.

By studying the verses (Ch1: Verse 32, Ch1: 
Verse 35 and Ch1: verse 37), we learn that 
this renunciation was not due to a perception 
of impermanent and illusory nature of all 
enjoyments. Arjun had not objected to 
enjoyment but did not want to kill his cousins 
for it. Therefore, his renunciation was not 
absolute but was only expression of the 
relative preferences between two objects of 
attachment. 

Arjun had felt that his own nature had prompted 
him to fight but felt at the same time in his 
heart reluctant to do that and therefore he was 
in a fix. He threw down his weapons and made 
up his mind not to fight (Ch1: Verse 47). Yet, 
he was not sure that he had made the right 
decision and had appealed to Lord Krishna for 
help (Ch2: Verse 7) and sought refuse.

It is clear that Arjun was not seeking spiritual 
enlightenment. Lord Krishna had correctly 

understood that Arjun’s doubts had nothing to 
do with abstract thinking around self but rather 
practical issues of dharma. 

If Lord Krishna had thought Arjun had spirit 
of non-desire or indifferent to fame or slur, he 
would not have tried to persuade him through 
promises of rewards (Ch2: Verse 32) and 
threats of punishment (Ch2: Verse 33-37). Lord 
Krishna had absolutely understood Arjun’s 
mental state and had even included enemies 
dying in his divine manifestation (Ch11: Verses 
26-28) and assured him of a definite success.

Lord Krishna had also said to Arjun that if 
there is any blame for this war at the end than 
it should be attributed to him and that this war 
is not preventable (Ch11: Verses 32-34).

Furthermore, Lord Krishna knew that Arjun 
had been preparing for this unavoidable war 
with desire to rule and sense of dharma. Here 
he had tried to eradicate Arjun’s desires and 
therefore force him to focus on dharma. 

Therefore, through decisive actions Arjun could 
qualify for true knowledge (Ch16: Verses 23 
and 24). After hearing Lord Krishna Arjun had 
asked how an enlightened person behaved 
(Ch2: Verses 54).

For those wishing to understand the message 
of the Bhagavad Gita, it is important to 
understand that it is not focused on teachings 
of higher knowledge, that is purely incidental. 

It is of crucial important that readers of the 
Bhagavad Gita understand that Lord Krishna 
had sought to promote philosophy of action 
rather than philosophy of knowledge.

Like Arjun’s mind we cannot deny that 
typical amongst us who truly desire to lead a 
blameless and virtuous and happy life qualify 
for Lord Krishna’s teachings. 

The very wise are self-sufficient; the very 
ignorant think they know it all; and therefore, 
neither needs Lord Krishna’s guidance. 

Here through this contextual explanation, it 
is hoped that the Bhagavad Gita will become 
easier to read and readers enjoy the journey 
of life where actions based on renunciation of 
results or outcomes becomes a sole goal.
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HINDU TEMPLES AROUND THE WORLD

TANAH LOT TEMPLE, BALI, INDONESIA 
Situated on a large rock on the sea at 
Indonesia the Tanah Lot is one of the most 
famous Hindu temples in Bali. This temple 
is one of the 7 sea temples, each within 
eyesight of the next, which form a chain 
along the south-western coast of Bali. It is a 
revered tourist destination drawing millions 
of tourists and is one of the most photogenic 
places of Bali.

Hinduism is the world’s oldest religion and has over a billion 
followers worldwide. They have built magnificent temples on every 
continent with ultimate dedication, craftsmanship and devotion. 
Here are some of these greatest temples that you should visit on 
your next holiday.

ANGKOR WAT, CAMBODIA 
The name “Angkor Wat” translates to capital 
temple. It was built in the early 12th century 
in Cambodia by the King Suryavarman II of 
Khmer kingdom. It took 27 years to complete 
the construction and was first called “Varah 
Vishnu-lok”. The world famous temple 
was first a Hindu temple dedicated to Lord 
Vishnu. 

SHRI SHIVA VISHNU TEMPLE, VICTORIA, 
AUSTRALIA 
This temple is located in the suburb of 
Carrum Downs in the state of Victoria, 
Australia. Also the largest Hindu temple in 
the state. This temple is dedicated to Lord 
Shiva and Lord Vishnu. It was established in 
1982 and was built and designed in Dravidian 
architecture, a south Indian architecture.

AKSHARDHAM TEMPLE, NEW JERSEY, 
U.S.A.

The Akshardham temple in Robbinsville of 
New Jersey is based on the two colossal 
Akshardhams of Delhi and Gujarat. Temple is 
spreading over 162 acres of land, making it 
one of the largest Hindu temple in the world 
in terms of area. This is one of the best Hindu 
temples outside India.
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SRI SUBRAMANIAR SWAMY DEVASTHANAM, BATU CAVES, MALAYSIA 
Batu Caves are a series of limestone caves situated at a distance of 13 km north of 
Kuala Lumpur. Outside India it is one of the most popular and tallest Statues of Lord 
Murugan, standing 42.7 meters in height. It was constructed in 1890 by Tamil trader K. 
Thamboosamy Pillai. It eventually became a tourist destination ever since.

PASHUPATINATH TEMPLE, NEPAL. 
Pashupathinath Temple is one the most 
important temples of Lord Shiva in the 
world. It is the oldest Hindu temple in 
Kathmandu and was constructed in 
753AD by King Jayadeva. But, it was 
reconstructed in 12th century and 17th 
century after that.

ARULMIGU SRI RAJAKALIAMMAN 
GLASS TEMPLE, TEBRAU, 
MALAYSIA 
Probably the only Hindu glass temple 
in Malaysia and also in the world. The 
temple had its humble beginnings as a 
hut-like structure dating back to 1922.  At 
least 90% of the temple is embellished 
by a mosaic of 300,000 pieces of glass of 
different colours. It contains the Athma 
Lingam sanctuary of Lord Shiva as a lotus.

SAGAR SHIV MANDIR, MAURITIUS 
Sagar Shiv Mandir is a Hindu temple 
sitting on the island of Goyave de Chine, 
Mauritius. It is a place of worship for 
Hindus settled in Mauritius and it is 
also visited by tourists. The temple was 
constructed in 2007 and it hosts a 108 feet 
height bronze coloured statue of Shiva. 
The location is an epitome of beauty.

SRI SIVA SUBRAMANIYA TEMPLE, 
NADI, FIJI 
The Sri Siva Subramaniya temple is a 
Hindu temple in Nadi, Fiji. It is at the 
southern end of Nadi is the largest Hindu 
temple in the Southern hemisphere. It 
was first constructed in 1926 and the 
temple was again totally rebuilt in 1986.
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We as Hindus don’t just worship cows, 
we respect, honour and adore the cow. 
By honouring this gentle animal, who 
gives more than she takes, we honour all 
creatures.

Hindus regard all living creatures as 
sacred – mammals, fishes, birds and 
more. We acknowledge this reverence 
for life in our special affection for the cow. 
At festivals we decorate and honour her, 
but we do not worship her in the sense 
that we worship the Deity.

To the Hindu, the cow symbolises all 
other creatures. The cow is a symbol 
of the Earth, the nourisher, the ever-
giving, undemanding provider. The cow 
represents life and the sustenance of life. 
The cow is so generous, taking nothing 
but water, grass and grain. It gives and 
gives and gives of its milk, as does 
the liberated soul give of his spiritual 
knowledge. The cow is so vital to life, 
the virtual sustainer of life, for many 

humans. The cow is a symbol of grace 
and abundance. Veneration of the cow 
instils in Hindus the virtues of gentleness, 
receptivity and connectedness with 
nature.

Who is the greatest giver on planet Earth 
today?
Who do we see on every table in every 
country of the world –breakfast, lunch 
and dinner? It is the cow. McDonald’s 
cow-vending golden arches and their 
rivals have made fortunes on the humble 
cow. 

The generous cow gives milk and 
cream, yogurt and cheese, butter and 
ice cream, ghee and buttermilk. It gives 
entirely of itself through sirloin, ribs, 
rump, porterhouse and beef stew. Its 
bones are the base for soup broths and 
glues. It gives the world leather belts, 
leather seats, leather coats and shoes, 
beef jerky, cowboy hats – you name it. 

Why do we worship the cow?
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The only cow-question for Hindus is, 

“Why don’t more people respect and 
protect this remarkable creature?” 
Mahatma Gandhi once said, “One can 
measure the greatness of a nation and 
its moral progress by the way it treats 
its animals. Cow protection to me is not 
mere protection of the cow. It means 
protection of all that lives and is helpless 
and weak in the world. The cow means 
the entire subhuman world.”

In the our Hindu tradition, the cow is 
honoured, garlanded and given special 
feedings at festivals all over India, most 
importantly the annual Gopashtama 
festival. Demonstrating how dearly 
Hindus love their cows, colourful cow 
jewellery and clothing is sold at fairs 
all over the Indian countryside. From a 
young age, Hindu children are taught to 
decorate the cow with garlands, paint 
and ornaments. 

Her nature is epitomized in Kamadhenu, 
the divine, wish-fulfilling cow. The cow 
and her sacred gifts – milk and ghee 
in particular – are essential elements 

in Hindu worship, penance and rites 
of passage. In India, more than 3,000 
institutions called Gaushalas, maintained 
by charitable trusts, care for old and 
infirm cows. And while many Hindus 
are not vegetarians, most respect the 
still widely held code of abstaining from 
eating beef.

By her docile, tolerant nature, the 
cow exemplifies the cardinal virtue of 
Hinduism, noninjury, known as ahimsa. 
The cow also symbolizes dignity, 
strength, endurance, maternity and 
selfless service.

In the Vedas, cows represent wealth and 
joyous Earthly life. 

From the Rig Veda (4.28.1;6) we read. 

“The cows have come and have brought 
us good fortune. In our stalls, contented, 
may they stay! May they bring forth 
calves for us, many-coloured, giving milk 
for Indra each day. You make, O cows, 
the thin man sleek; to the unlovely you 
bring beauty. Rejoice our homestead with 
pleasant lowing. In our assemblies we laud 
your vigour.”
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Swami Vivekananda was a Hindu monk and one 
of the most celebrated spiritual leaders of India. 
He was more than just a spiritual mind; he was 
a prolific thinker, great orator and passionate 
patriot. He carried on the free-thinking philosophy 
of his guru, Ramakrishna Paramhansa forward 
into a new paradigm. He worked tirelessly 
towards betterment of the society, in servitude 
of the poor and needy, dedicating his all for his 
country. 

He was responsible for the revival of Hindu 
spiritualism and established Hinduism as a 
revered religion on world stage. His message 
of universal brotherhood and self-awakening 
remains relevant especially in the current 
backdrop of widespread political turmoil around 
the world. The young monk and his teachings 
have been an inspiration to many, and his 
words have become goals of self-improvement 
especially for the youth of the country. For 
this very reason, his birthday, January 12, is 
celebrated as the National Youth Day in India.

Swami Vivekananda revealed to the world the 
true foundations of India's unity as a nation. He 
taught how a nation with such a vast diversity 
can be bound together by a feeling of humanity 
and brother-hood. Vivekananda emphasized the 
points of drawbacks of western culture and the 
contribution of India to overcome those. Netaji 
Subhash Chandra Bose once said: "Swamiji 
harmonized the East and the West, religion and 
science, past and present. And that is why he is 
great. Our countrymen have gained unprecedented 
self-respect, self-reliance and self-assertion from 
his teachings." Vivekananda was successful in 
constructing a virtual bridge between the culture 
of East and the West. He interpreted the Hindu 
scriptures, philosophy and the way of life to the 
Western people. He made them realize that in spite 
of poverty and backwardness, India had a great 
contribution to make to world culture. He played a 
key role in ending India's cultural isolation from the 
rest of the world.

Inspiring and Motivational Quotes of Swami Vivekananda

Swami Vivekananda 
12 January 1863 - 4 July 1902

Take up one idea. Make 
that one idea your life - 

think of it, dream of it, live 
on that idea. Let the brain, 

muscles, nerves, every 
part of your body, be full 

of that idea, and just leave 
every other idea alone. 

This is the way to success.
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You cannot 
believe in 

God until you 
believe in 
yourself.

Arise! Awake! and stop not until 
the goal is reached.

Inspiring and Motivational Quotes of Swami Vivekananda

Never think 

there is anything 
impossible...

It is the greatest 
heresy to think  

so.

We are what our 
thoughts have made 

us; so take care about 
what you think. Words 

are secondary. Thoughts 
live; they travel far.

Truth can be  
stated in a 

thousand different 
ways, yet each one 

can be true.

Where can we 
go to find God 
if we cannot 

see Him in our 
own hearts and 
in every living 

being.

That man has 
reached immortality 
who is disturbed by 

nothing material.

The more  
we come out and 

do good to others, 
the more our hearts 
will be purified, and 

God will be  
in them.

In one word,
 this ideal is 
that you are 

divine.

God is to be 
worshipped 
as the one 

beloved, dearer 
than everything 
in this and next 

life.

When an idea 
exclusively occu-
pies the mind, it is 

transformed into an 
actual physical or 

mental state.

If money help  
a man to do good  
to others, it is of 

some value; but if not, 
it is simply a mass of 
evil, and the sooner 
it is got rid of, the 

better.

If faith in ourselves had been more 
extensively taught and practiced, 
I am sure a very large portion of 

the evils and miseries that we have 
would have vanished.
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You have to grow 
from the inside out. 

None can teach you, 
none can make you 
spiritual. There is no 

other teacher but 
your own soul.

63



ભગ્વાનને હાથ જોડો, મસતિક નમા્વો
રાગવિિો આરંર વંદિ્ી ્યયો છ.ે રાગવિિી સરાનપ્ પણ 
વંદિ્ી ્રી છ.ે વંદિ પ્રરયુિે બંધિરાં િાખે છ.ે પ્રણાર્ી પ્રસન્ન 
્ાય િે પરરાતરાં અિે પદા્્મ્ી પ્રસન્ન ્ાય િે જીવાતરાં વંદિ 
એ્્ા શરીર્ી િહરીં, રિ્ી પણ વંદિ ્રો. વંદિ ્રવા્ી પાપ 
બળે છ.ે

િરારાં સવ્મ પાપ-િાપિે િષ્ટ ્રવા રાધા્ૃષણિે વંદિ ્રો.
રાધા્ૃષણિે હૃદયરાં પધરાવો. વંદિ ્રોિો સદ્દરાવ્ી વંદિ ્રો. 
વંદિ ્રવા્ી જીવિો નશવ સા્ે સંબંધ ્ાય છ.ે પરરાતરાં પ્રેર 
રાંગે છ ેઅિે પ્રેર આપે છ.ે

રગવાિિે હા્ જોડો, રસિ્ િરાવો, રગવાિિે હા્ જોડા 
એટ્ે સરજો ્ે હયું  રારા હા્ે સિ્મ્ર્મ ્રીશ, રસિ્ િરાવયયુ ંએટ્ે 
પરરાતરાિે ચરણે બયુનદ્ધ શર્િિે અપણ્મ ્રી. હે િા્ રેં આપિા 

ચરણે રારી રક્રયા શર્િ અિે બયુનદ્ધ શન્િ અપણ્મ ્રી છ.ે

્ોઈપણ ્ાય્મિી શરૂઆિ ્રો ્ે ઉંબરા બહાર પગ રૂ્ો તયારે 
ઠા્ોરજીિે પ્રણાર ્રીિે િી્ળજો, વંદિ પ્રણાર ્રવા્ી જીવિો 
ઇશ્વર સા્ે સંબંધ ્ાય છ.ે પરરાતરાં આપણિે ખોટાં ્ાર ્રિા 
અટ્ાવશે, યાદ ્રો. પરરાતરાિાં આપણી ઉપર ્ેટ ્ેટ્ા 
ઉપ્ારો છ.ે જોવા રાટ ેઆંખ આપી છ,ે બો્વા અિે ચાખવા રાટ ે
જીર આપી છ,ે સારંળવા ્ાિ આપયાં છ.ે નવચારવા રાટ ેરિ 
આપયયું છ.ે ઈશ્વરિા અિંિ ઉપ્ારોિે યાદ ્રો અિે રગવાિિે 
્હો ્ે ્રુણાિા ્રિારા હયું  િારો સદાિો ઋણી છયુ .ં આવી રાવિા 
સા્ે વંદિ ્રો. પરરાતરાિી ્ૃપા્ીજ હયું  સયુખી છયુ ,ં રારા અિે્ 
પાપ હોવા છિાં િારી ્ૃપા એજ એિો અંિ આવયો છ.ે આવા 
દીિરાવ સા્ે વંદિ ્રો. વંદિ સફળ ્શે. રગવાિ રવસાગર 
િારી દેશે,

પ્રભુએ મને આપ્ુું છ,ે તેને માટ ેહુું  લા્ક છુ?

નવચારો, રિિ ્રો િો સરજાશે ્ે હયું  ્ાય્ િ હિો, નબિ-્ાય્ 
હિો, છિાં પરરાતરાએ રિે ઘણં બધયું આપયયું છ.ે જીવ ્ાય્ િ્ી 
છિાં પ્રરયુએ જીવિે ઘણં આપયયું છ.ે ઠા્ોરજીએ પાપી જીવોિે પણ 
જગિરાં આબરૂ અિે સંપનત્ત આપયાં છ.ે હે િા્ િારા અિંિ 
ઉપ્ાર છ.ે હે ્રુણા નિધાિ િારી ્રુણાિો ્ોઈ પાર િ્ી.  િારો 
બદ્ો વાળવા રાટ ેહયું  અસર્્મ છયુ .ં રાત્ િરિે વંદિ ્રી િે આતર 
સઁિોષ રેળવયું છયુ .ં

વંદિ ્રવા્ી અનરરાિિો રાર હ્્ો ્ાય છ.ે ઠા્ોરજીરાં 
નબ્ ય્ુ્ રાર િ્ી ્ારણ ્ે િેરિારાં અનરરાિ િ્ી.

કકરણ જ ેગોકહલ

Spiritual Analysis of Namaskar
The word ‘Namaskar’ 
is derived from the 
root ‘namaha’, which 
means paying obeisance 
(Namaskar) or salutation.

From Science of Justice 
– ‘Namaha’ is a physical 
action expressing that ‘you 
are superior to me in all 
qualities and in every way’.

Worldly Benefits

By doing Namaskar 
to a deity or a Saint, 
unknowingly their virtues 
and capabilities are 
impressed upon our 
minds. Consequently we 
start emulating them, thus 
changing ourselves for the better.

Spiritual Benefits

Increase in humility 
and reduction of ego / 
Enhancement in the spiritual 
emotion of surrender and 
gratitude / Gaining the 
Sattva component and faster 
spiritual progress

We receive the highest 
amount of Sattva component 
from the posture (mudra) of 
Namaskar.

By doing Namaskar to Deities 
or Saints we receive subtle 
frequencies emitted by them, 
e.g. frequencies of Sattva or 
Bliss.

વિંન
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Most devout Hindus fast regularly or on special 
occasions like festivals or Shravan Mas. On such 
days/ month they do not eat at all, eat once or 
make do with fruits or a special diet of simple food.

Fasting in Sanskrit is called upavaasa. Upa 
means "near" + vaasa means "to stay". Upavaasa 
therefore means staying near (the Lord), meaning 
the attainment of close mental proximity with the 
Lord. Then what has upavaasa to do with food?

A lot of our time and energy is spent in procuring 
food items, preparing, cooking, eating and 
digesting food. Certain food types make our minds 
dull and agitated. Hence on certain days man 
decides to save time and conserve his energy by 
eating either simple, light food or totally abstaining 
from eating so that his mind becomes alert and 
pure. The mind, otherwise pre-occupied by the 
thought of food, now entertains noble thoughts 
and stays with the Lord. Since it is a self-imposed 

form of discipline it is usually adhered to with joy.

Also every system needs a break and an overhaul 
to work at its best. Rest and a

change of diet during fasting is very good for the 
digestive system and the entire body.

The more you indulge the senses, the more they 
make their demands. Fasting helps us to cultivate 
control over our senses, sublimate our desires and 
guide our minds to be poised and at peace.

Fasting should not make us weak, irritable or create 
an urge to indulge later. This happens when there is 
no noble goal behind fasting.

The Bhagavad Gita urges us to eat appropriately 
- neither too less nor too much - yukta-aahaara 
and to eat simple, pure and healthy food (a saatvik 
diet) even when not fasting.

Why do we fast?

Why do offer food to the Lord before eating it?

We make an offering of food to the Lord and later 
partake of it as prasaad - a holy gift from the Lord. 
In our daily ritualistic worship (pooja) too we offer 
naivedyam (food) to the Lord.

The Lord is omnipotent and omniscient. Man is a 
part, while the Lord is the totality. All that 
we do is by His strength and knowledge 
alone. Hence what we receive in life as 
a result of our actions is really His alone. 
We acknowledge this through the act of 
offering food to Him. This is exemplified by 
the Hindi words "tera tujko arpan"– I offer 
what is Yours to You. Thereafter it is akin to 
His gift to us, graced by His divine touch.

Knowing this, our entire attitude to food and 
the act of eating changes. The food offered 
will naturally be pure and the best. We share what 
we get with others before consuming it. We do not 
demand, complain or criticise the quality of the 
food we get. We eat it with cheerful acceptance 
(prasaad buddhi).

Before we partake of our daily meals we first 

sprinkle water around the plate as an act of 
purification. Five morsels of food are placed on the 
side of the plate acknowledging the debt owed by 
us to the Divine forces (devta runa) for their benign 
grace and protection, our ancestors (pitru runa) 
for giving us their lineage and a family culture, the 

sages (rishi runa) as our religion and culture 
have been "realised", aintained and handed 
down to us by them, our fellow beings 
(manushya runa) who constitute society 
without the support of which we could not 
live as we do and other living beings (bhuta 
runa) for serving us selflessly.

Thereafter the Lord, the life force, who 
is also within us as the five life-giving 
physiological functions, is offered the food. 

This is done with the chant praanaaya swaahaa, 
apaanaaya swaahaa, vyaanaaya swaahaa, 
udaanaaya swaahaa, samaanaaya swaahaa, 
brahmane swaahaa

After offering the food thus, it is eaten as prasaad 
- blessed food.
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થેંક ય ુપપપપા - પપતપાનુ ંઆપણપા જીવનમપા ંમહતવ.

રાિા પાસે આંસયુિો દરરયો હોય છ ેપણ નપિા પાસે સંયરિી 
દીવા્ હોય છ.ે રાિા રડીિે છૂટી ્ઇ જાય છ,ે પણ સાંતવિ 
આપવાિયું ્ાર િો નપિાએજ ્રવયું પડ ેછ ેઅિે રડવા ્રિા 
સાંતવિ આપવારાં વધયુ રહેિિ ્રવી પડ ેછ.ે ્ારણ્ે દીવા 
્રિા દીવી વધારે ગરર હોય છ.ે પણ શ્ેય િો હરેશા દીવાિેજ 
રળે છ.ે રોજ આપણિે સગવડ ્રી આપિારી રાિા યાદ 
રહે છ,ે પણ જીવિિી આજીનવ્ાિી વયવસ્ા ્રિારા નપિાિે 
આપણે ્ેટ્ી સહજિા ્ી રૂ્ી જઈએ છીએ. બધાિી 
સારે રો્ળા રિે રાિા રડી શ્ે છ ેપણ રાત્ે િ્ીયારાં રોઢયુ ં
છયુ પાવીિે ડયુસ્ા રરે છ ે િે નપિા હોયછ.ે રાિા રડ ેછ ેપણ 
નપિાિેિો રડી પણ શ્ાિયું િ્ી. પોિાિા નપિા રૃતયયુ પારે છિાં 
આપણાં નપિા રડી શ્િા િ્ી, ્ારણ્ે િાિા રાઈ બહેિો 
િે સાચવવાિા હોયછ,ે પોિાિી રાિા રૃતયયુ પારેિો પણ નપિા 
રડી શ્િા િ્ી. ્ારણ્ે બહેિ િે આધાર આપવાિો હોય 
છ.ે પતિી અડધે રસિ ેસા્ છોડી િે જિી રહેિો બાળ્ોિા 
આંસયુ ્ૂછવાિયું ્ાર પણ નપિાએજ ્રવાિયું હોયછ.ે જીજાબાઇ 
એ નશવાજી િે ઘડા એર ચોક્કસ પણે ્હેવયું જોઈએ પણ િે 
સરયે શાહજી રાજાએ ્રે્ી રહેિિિે પણ ધયાિરાં ્ેવી 
જોઈએ. દેવ્ી-યશોદા િા ્ાય્મિી પ્રશંશા અવશય ્રીએ પણ 
િદીિા પયુરરાં્ી રધરાિે રા્ા ઉપર બાળ્િે સયુરનક્િપણે ્ ઇ 
જિારા વાસયુદેવિે પણ રહતવ આપીએ. રાર એ ્ૌશલયાિા 
પયુત્ અવશય છ ેપણ પયુત્ નવયોગ્ી િરફડીિે રૃતયયુ પામ્યા િે 
નપિા દશર્ હિા.

નપિાિા ઠે્ ઠે્ ાણે સંધાયે્ ા જોડા જોઈએિો િેરિો પ્રેર િજરે 
ચડ.ે િેરિો દાઢી વધે્ો ચહેરો િેરિી ્ર્સર દેખાડછે.ે 
દી્રા-દી્રી િે િવા જીનસ ્ઇ આપશે પણ પોિે િો જયુિા 
્પડાંજ વાપરશે. નપિા રાંદા પડ ે તયારે િરિજ દવાખાિે 
જિા િ્ી. િે રાંદગી્ી ડરિા િ્ી પણ જો ડો્ટર એ્ાદ 
રરહિો આરાર ્ રવાિયું ્ હી દેશે િો શયું ્ રવયું િેિો ડર ્ ાગેછ.ે 
્ારણ્ે દી્રીિા ્ગ્ન અિે દી્રાિયું નશક્ણ બા્ી હોયછ.ે 
ઘરરાં આવ્િયું બીજયુ  ં્ોઈપણ સાધિ હોિયું િ્ી. પહોચ હોય 
્ે િહોય પણ દી્રાિે એનજીિીયરરીંગ ્ે રેડી્્રાં પ્રવેશ 
અપાવે છ.ે ખેંચ રોગવીિે પણ બાળ્િે નિયનરિ પૈસા રો્્ે 
છ.ે

નપિા ઘરિયું અનસિતવ હોય છ.ે જ ે ઘરરાં નપિા હોય છ,ે 
િે ઘર િરફ ્ોઈપણ ઉંચી આંખ ્રીિે જોઈ શ્િયું િ્ી. 
્ારણ્ે ઘરિા ્િા્મહિા્મ જીવંિ છ.ે જો િેઓ ્ંઈપણ ્રિા 
િહોય િોપણ રહતવિા ્િા્મહિા્મ િરી્ેિા પદ ઉપર હોયછ.ે 
અિે ઘરિા ્ાર જયુવેછ ે સંરાળે છ.ે રાિા હોવી અ્વાિો 
રાિા હોવાિા સતયિે નપિાિે ્ીધેજ અ્્મ રળે છ.ે ્ોઈપણ 
પરીક્ા િયું પરરણાર આવે તયારે રાિાજ સહયુ્ી િજી્િી ્ાગે  

્ારણ્ે િે બાજયુરાં ્ેછ,ે વખાણ ્રે છ,ે આનશષ આપેછ,ે પણ 
ગયુપચયુપ જઈિે પેંડા પડી્ા ્ાવિારા નપિા ્ોઈિા ધયાિરાં 
રહેિા િ્ી. બાળ્ આવવાિયું હોય િેવી સયુવાવડી સ્ત્રીિયું ખયુબ 
રહતવ હોય છ ેપણ હોસપીટ્િી ્ોબી રાં અસવસ્ ્ઈિે 
આર્ીિેર આંટા રારિારા એ આવિારા બાળ્િા નપિાિી 
્ોઈ િોંધ ્ેિયું િ્ી.

દાઝી ગયા, ઠશે ્ાગી ્ે રાર વાગયો ્ે િરિજ “ઓં રાં” આ 
શબદો રોઢા રાં્ી બહાર પડછે ેપણ રસિો ઓળંગિા એ્ાદ 
ટ્્ર  િજી્ આવીિે જોર્ી બ્રે્ રારેિો “બાપ રે” આજ શબદ 
બહાર પડ ેછ.ે જયારે રોટી સરસયાઓ િા વાદળો ઘેરાય તયારે 
નપિાજ યાદ આવે.

્ોઈ પણ સારા પ્રસંગે ઘરિી દરે્ વયન્િ જિી હોય છ,ે પણ 
રરણ િા પ્રસંગે નપિાએજ જવયું પડ ેછ.ે નપિા શ્ીરંિ સાસરંુ 
ધરાવિી દી્રીિે તયાં બહયુ જશે િરહ પણ દી્રી ગરીબ 
ઘરરાં આપી હશે િો ર્ે ઉરા ઉરા ખબર ્ાઢવા જવયું 
પડ,ે િે ચોક્કસ દી્રીિા ઘરિા ચક્કર ્ાપશે. યયુવાિ દી્રો 
ઘરે રોડો આવે તયારે નપિાજ િેિી રાહ જોઇિે રધરાિ સયુધી 
ઉજાગરો ્રિા હોયછ.ે દી્રા િી િો્રી રાટ ેસાહેબ સારે 
્ાચાર ્િારા નપિા, દી્રીિે પરણાવવા રાટ ે ઠે્  ઠે્ ાણે 
રયુરનિયા જોવા ઉંબરા ઘસિા નપિા, ઘરિા ્ો્ો રાટ ેપોિાિી 
વય્ા અિે જરૂરિિે ્ોરાણે રૂ્ી દેિા નપિા ્ેટ્ા રહાિ 
હોય છ ેખરંુિે?

નપિાિયું રહતવ ્ોિે સરજાય છ?ે બાળપણરાં જ જો નપિા 
ગયુજરી જાય િો અિે્ જવાબદારીઓ ખયુબ િાિી ઉરરરાં 
સંરાળવી પડછે.ે િેિે એ્એ્ વસિયુ રાટ ે િરસવયું પડ ે છ.ે 
નપિાિે ખરા અ્્મરાં સરજી શ્ે િો િે હોયછ ેઘર િી દી્રી. 
સાસરે ગયે્ી ્ે ઘર્ી દૂરર રહેિી દી્રી નપિા સા્ે ફોિરાં 
વાિ ્રે તયારે નપિાિો બદ્ાયે્ો અવાજ એ્ ક્ણરાં 
ઓળખી જાય છ.ે ્ોઈ પણ દી્રી પોિાિી ઈચછા બાજયુરાં 
રયુ્ીિે નપિા ્હે િે જગયાએ ્ગ્નિી વેદી ઉપર ચઢી જિી 
હોય િેવા પ્રસંગો શયું આજ ે પણ સરાજ રાં િ્ી બિિા? 
દી્રી નપિાિે ઓળખે છ,ે સાચવે છ.ે

આપણી પાસેિો ્ોડા ઉતસવો છ,ે જિેે ઉજવિી વખિે રાિા-
નપિા િે યાદ ્રી ્ઈએ. િેરિા પ્રતયેિયું ઋણ ચયુ્વવા આપણે 
િેરિે પગે ્ાગીએ અિે એરિા આશીવા્મદ રેળવીએ અિે 
આપણાજ સંસ્ાર, ધર્મ, િાિ-જાિિા રેદરાવ વગર આપણી 
પછીિી પેઢીિે પણ આપીિે ય્ાશન્િ નપિૃ િપ્મણ ્રીએ.
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Join the dots ...Never Argue
Never argue. Never enter into an argument. 
Why do you want to win an argument? It 
offers you no tangible benefit. It will only 
inflate your ego, wound the other person 
and lead to friction between friends. Let the 
other person hold their opinion. There are 
incorrigible idiots in this world who can never 
be converted, who can never be made to see 
sense. Do not waste your time and breath on 
them. You will only suffer exhaustion and earn 
enmity.

When you argue you only try to satisfy the 
dormant ego within your body. Let not 
the habit of argument be under the undue 
influence of your ego, otherwise you are 
going to be an unhappy man, a man full of 
ailments and your dynamic personality will 
be reduced to no-personality person. If you 
constantly argue to win over an argument you 
would only end up in winning the argument 
then just think what effectively you have won. 
It is just the winning of your ego over your 
brain thinking process. Reversely if you lose 
an argument you are pale and upset for the 
whole day. Why then argue?

Mother-in-law versus daughter-in-law, or 
father versus son or finally husband versus 
wife are the main groups which are the 
targets of the bad after effects coming to you 
and your body as a result of arguments. Enjoy 
bliss and happiness and so never argue. The 
bliss of inner peace you too can experience 
only if you were to take an vow as to never 
'argue' at any point of time. The family never 
splits, the married life does not lead to divorce 
and finally the business partnership does not 
result into dissolution but only when we resort 
to the theme of maintaining the habit of giving 
up ‘argument’. You can always express your 
opinion to the other party but never ever 
attempt to win the argument - it never pays 
specially in the long run.

By Subhash Lakhotia
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ભગવાન ને પત્

નપ્રય નરત્ રગવાિ,

જય રારિ સા્ જણાવાિયું ્ ે હયું  િારા રવય રંરદર્ી ્ ોડ ે
દૂર આવે્ી એ્ સર્ારી શાળારાં રણં  છયુ .ં રારા નપિાજી 
દાણાપીઠરાં રજૂરી ્રે છ ેઅિે રારી રાં રોજ બીજાિાં 
ઘર્ાર ્રવા જાય છ.ે ‘હયું  શયું ્ાર રણં છયુ 'ં એિી રારા 
રાં-બાપિે ખબર પણ િ્ી. ્ દાચ નશષયવૃનિિા પૈસા અિે 
રફિ જરવાિયું નિશાળરાં્ી રળે છ ેએટ્ે રારા રાં-બાપ 
રિે રોજ નિશાળે ધ્ે્ે છ.ે રગવાિ, બે-ચાર સવા્ો 
પૂછવા રાટ ેરેં િિે પત્ ્ખયો છ.ે રારા સાહેબે ર્ધયુિયું 
્ે િયું સાચી વાિ જરૂર સારંળે છ…ેિો રારે િિે ્ોડા્ 
સવા્ો પૂછવા છ,ે િયું એિો ઉત્તર રિે આપીશ?

પ્રશ્ન ૧ - હયું  રોજ સાંજ ેિારા રંરદરે આવયું છયુ  ંઅિે નિયનરિ 
સવારે નિશાળે જાવ છયુ  ં પણ હે રગવાિ, િારી ઉપર 
આરસપહાણિયું રંરદર છ ે અિે રારી નિશાળરાં ઉપર 
છાપરુય ્ેર િ્ી? દર ચોરાસે પાણી ટપ્ે છ,ે આ રિે 
સરજાિયુ િ્ી…

પ્રશ્ન ૨ - િિે રોજ ૩૨ રાિિાં પ્વાિ પીરસાય છ,ે િે િયું 
િો ખાિો'ય િ્ી…અિે હયું  દરરોજ બપોરે રોજિે એ્ 
રયુઠ્ી રાિ્ી રૂખયો ઘરે જાઉં છયુ .ં..આવયું ્ેર? 

પ્રશ્ન ૩ - રારી િાિી બેિિાં ફાટે્ ા ્પડાં ઉપર ્ોઈ 
્ીગડયુય રારિયું િ્ી અિે િારા પચરંગી િવા િવાં 
વાઘા…સાચયું ્હયું  રગવાિ હયું  રોજ િિે િહી, િારા ્પડા 
જોવા આવયું છયુ …ં 

પ્રશ્ન ૪ - િારા પ્રસંગે ્ાખો રાણસો રંરદરે સરાિા િ્ી 
અિે ૨૬રી જાનયયુઆરી અિે ૧૫રી ઓગસટ ેજયારે હયું  બે 
રરહિા્ી રહેિિ ્રે્યું દેશ-રન્િગીિ રજયુ  ં્રુ છયુ  ંતયારે 
સારે હોય છ ેરાત્ રારા નશક્્ો…િે બાળ્ો…હે ઈશ્વર 
િારા રંરદરે જ ેસરાિા િ્ી ઈ બધાય "રારા રંરદરે" ્ેર 
ડો્ાિા િ્ી?

પ્રશ્ન ૫ - િિે ખોટયુ ્ાગે િો ર્ે ્ાગે, પણ રારા ગારરાં 
એ્ ફાઇવસટાર હોટ્ જવેયું રંરદર છ ેઅિે એ્ રંરદર 
જવેી પ્રા્નર્ શાળા છ.ે પ્રરયુ! રેં સારળયું છ ે ્ે િયું િો 
અરારી બિાવે્ી રૂનિ્મ છો, િોય આવી જ્જ્ાટ છો 
અિે અરે િો િારી બિાવે્ી રૂનિ્મ છીએ, િોય આરારા 
ચહેરા ઉપર િૂર ્ેર િ્ી?

િારો એ્ િાિો બાળ્.

સુરવચારતો

તમે તમારા વડીલો પર ગવ ્કરી શકો છો 
કે નિીં એ વાતથી કોઈ ફરક નથી પડતો, 
ફરક તો એ વાતથી પડે છે કે તેઓ તમારા 
પર ગવ્ કરી શકે છે કે નિીં.

િરેક વયકકત એજ કરે છે જે એને ગમતુ ં
િોય છે, નિીં કે જે એણે વાસતવમા ંકરવુ ં
જોઈએ.

બાળકોને ગણણત શીખવતી વખતે શુ ં
ગણવાનુ ંછે એ શીખવવુ ંવધ ુજરૂરી છે.

સમજિાર વયકકત એજ કિવેાય જે બીજાની 
ભલૂો ભલૂી પોતાની ભલૂો યાિ રાખે.

ક્ારેય ન પડવુ ંએ વસદ્ધિ નથી, પણ 
પડ્ા પછી ફરીવાર ઉઠવુ ંએજ સાચા 
અથમ્ા ંવસદ્ધિ છે.

ક્ષમા અસમથ્ માનવીઓનુ ંલક્ષણ અને 
સમથથોનુ ંઆભરૂણ છે.

તમે આકાશને આંબવાની કોવશશ કરો તો 
શક્ છે કે તમને એક પણ તારો ન મળે, 
પણ િાથમા ંધળૂ તો નિીં આવે.

મોટામા ંમોટો િોર પોતાનામા ંએક પણ 
િોર નિીં િોવાની માનયતાનો છે.

ભવવષયમા ંશુ ંથશ ેતેની ણચંતા કરવાનો 
કંઈ અથ્ નથી. 

સારંુ ભવવષય છે તેમ કિશેો તો લોકો 
એની આશામા ંકોઈ કામ નિીં કરે. 
ભવવષયમા ંસારંુ નથી તેમ કિશેો તો કંઈ 
પણ કરવાનો અથ્ નથી એમ કિીને બેઠા 
રિશે.ે તેથી આની ચચા્ કરવાને બિલે 
વતમ્ાનમા ંઆપણી સિાયથી સારામા ં
સારી રીતે કરીએ પછી પદરણામ જે 
આવવાનુ ંિોય તે આવ.ે આપણી નજર 
વતમ્ાન પર જ કસથર રાખીએ.
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Divine Love
When you love divinely, you understand that it is God whom you 
love in all your loved ones, that He is the sweetness of all loving 
human relationships. With this realisation you love unselfishly; you 
see that the joy and the greatest satisfaction lie not in receiving love 
in giving.

Your whole consciousness changes as you try to love God in others, 
because it is in that constant giving of love that you receive it. 
When you do love genuinely, then love comes back to you. So do not 
concern yourself with whether or not anyone loves you, buy open up 
your own heart and give live, asking nothing in return.

પ્રાતઃ પ્રાર્થનરા

"You will feel restless for God when your heart becomes pure 
and your mind free from attachment to the things of the world. 
Then alone your prayer will reach God. A telegraph wire cannot 
carry messages if it has a break or some other defect." 

Rama Krishna Paramahansa

હે રાં અિનિ ્ોટી ્ોટી બ્રમ્હાંડ િો અધીસ્ાત્ીય આખાય નવશ્વ રાં અણ અણરાં વયાપી રહે્ હે રાં રહેશ્વરી 
આજિા આ શયુર પ્રરાિે િિે સાષ્ટાંગ દંડવિ પ્રણાર ્રંુ છયુ .ં િિે રારા હજારો વંદિ. હે રાં આખયુય નવશ્વ 
િે િારા નવરાટ સવરૂપ રાં્ી સજ ગ્ે  છ ેઅિે અનખ્ બ્રમ્હાંડ રા િયુજ પ્ર્ાશી રહે્ી છો. રાં રગવિી રારા 
અંધ્ાર િા પડદો ઓ નવદારી િાખ િોડી િાખ. અિે રારી સનરયુખ પ્રગટ ્ા. હે રાં ્ૃપા ્ર. 

હે રાં રારા પ્રતયે્ અિયુ રા પ્રગટ ્ા અિે અિે દયુશીિ ઇચછાઓ, નવપરીિ વાસિાઓઓ અિે ્્ીશયુિ 
્ારિાઓ પાછળ વેળફી િાખે્ ા રારા ્ેટ્ાયે જનરો રેં દયુખો અિે યાિિાઓ રાં પસાર ્યા્મ છ.ે રાં આ જનર 
રાં રારી પ્રા્્મિા સારંળ અિે રારા અંધ્ાર ગ્સિ પ્રાણ િી ક્યુદ્ર રાવિા ઓ િે િારી આરારાં ઓગળી િાખ.
અિે રારી સનરયુખ પ્રગટ ્ા. હે રાં ્ૃપા ્ર. હે રાં રારી પ્રતયે્ અિયુ રાં પ્રગટ ્ા. હે રાં રારા આજિા સવ્મ 
્ાય્મ િિે સરપયુાં છયુ .ં

િારી ઈચછા અિયુસાર િે બધાજ સધાય એવયું િયું રિે જ્ઞાિ આપ, બળ આપ, પ્ર્ાશ આપ અિે પ્રેરણા આપ.

રાં સદા, સવ્મદા રારંુ રક્ણ ્ર. રાં રગવિી ્ૃપા ્રી િે એવયું વરદાિ આપ ્ે હયું  િિે એ્ ક્ણ રર પણ 
નવશ્યુ ંિહી અિે િિ, રિ, પ્રાણ અિે આતરા સા્ે રારંુ સવ્મશ્વ ્ેવળ િારુજ બિી રહો. હે રાં િિે રારા ્ોટી 
્ોટી વંદિ હો

રહનષ્મ અરનવંદ
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રહારારિ ્ ા્રાં જયારે પાંડવ વિવાસ ્ ાળરાં હિા, િો 
િેરિયુ જીવિ ય્ુટીરાં રહીિે પસાર ્રી રહ્યા હિા. જિેા 
નવશે જયારે દયુયયોધિિે ખબર પડી િો િેરણે પાંડવોિે િીચયું 
દેખાડવા રાટ ેપૂણ્મ એશવય્મિી સા્ે વિરાં જવાિો નવચાર 
્યા્મ જ ે્ ી એ પાંડવોિે ઈષયા્મ્ી બળિા જોઈ શ્ે.  

જયારે દયુયયોધિ વિ રાટ ે નિ્ળા, તયારે રસિારાં િેરિી 
રયુ્્ાિ ગંધવ્મરાજ્ી ્ઈ. િે સરયે દયુયયોધિે નવચાયયુાં ્ે 
ગંધવ્મરાજિે હરાવીિે પાંડવોિે િેરિી િા્ાિિો પ્રરાણ 
આપવાિો સારો અવસર છ.ે આવયું નવચારી િેણે ગંધવ્મરાજ 
પર આક્રરણ ્યયો પણ ગંધવ્મરાજ બહયુજ શ્નિશાળી 
હિા. એણે દયુયયોધિિે હરાવી બંદી બિાવી દીધા. જયારે 
એરિી સૂચિા પાંડવોિે રળી તયારે યયુનદ્ધનષ્રએ રાઈઓ 
િે આદેશ આપયો ્ે જઈિે દયુયયોધિિે પરિ ્ાવો. આ 
સાંરળીિે રીરે ્હ્યયુ ંભ્ાિા, આર િો દયુયયોધિ આપણો 
રાઈ છ ેપણ એ હરેશા અરારંુ અરહિ નવચારે છ ેિો અરે 
એરિી રદદ શા રાટ ે્રીએ? તયારે યયુનદ્ધનષ્રે  જવાબ 
આપી ્હ્યયું ્ે ર્ે! એ આપણા ઘરિી વાિ છ ેજિેે, જગ 
જાહેર ્રવી, િે ખોટયુ ંછ.ે પારરવારર્ ઝગડા પરરવારરાંજ 
રહે એરાંજ પરરવારિો રાિ છ.ે એિે આ રીિે પ્રદનશ્મિ 
્રવયું પૂવ્મજોિયું અપરાિ છ.ે રોટા રાઈિી આજ્ઞા રાિી 
પાંડવ ગંધવ્મરાજ્ી યયુદ્ધ ્રીિે દયુયયોધિિે છોડાવી દીધા. 

આજ્ા્ પરરવારરાં ઝગડા વધિા જઈ રહ્યા છ,ે પણ 
આ સારાનય વાિ છ ેપણ એિી ચચા્મ બીજાિે સારે ્રવી, 
િે ખોટયુ ંછ.ે એિા્ી જગ હંસાઈ ્ાય છ ેઅિે પરરવારિી 
િબળાઈ બધાિે સારે આવે છ.ે પરરવારરાં ્ેટ્ી પણ 
ખટાશ હોય પણ નવપનત્તરાં હરેશા સગાઓિો સા્ 
આપવો જોઈએ.  

આજ્ા્ સારાનય વાિરાં પરરવારરાં રિરયુટાવ ્ ાય પણ 
જો એરિી ખબર બીજાિે ્ ાગે છ ેિો બીજા  િેરિી રજા્ 
ઉડાડ ેછ.ે સા્ે જ એરિો ફાયદા ઉઠાવીિે િયુ્શાિ પણ 
પહોંચાડી શ્ે છ.ે જ ેરીિે અંગ્ેજોએ આપસી રિરેદિો 
ફાયદો ઉઠાવીિે ઘણા વષયો્ી આપણા દેશ પર રાજ ્યયુાં. 

પરરવારિા ઝગડાિી વાિો બીજાિા સારે ્રવા્ી 
પરરવારિી શાખા (પ્રખયાિ) રાટીરાં રળી જાય છ.ે આ્ી 
જયાં સયુધી ્ ોનશશ ્ રો પારરવારર્ રિરયુટાવિે પરરવારરાં 
જ રહેવા દો એરિી ચચા્મ ્રી પરરવારિે િબળો િ ્રો.

પાદરવાદરક મતભેિને 
જગ જાિરે ન કરો

રારદાસજી રારાયણ ્ખિાં અિે નશષયોિે સંરળાવિાં 
જિાં હિાં. હિયુરાિજી પણ િેરિે ગયુપ્ રૂપે સારંળવા 
રાટ ેઆવીિે બેઠાં હિાં. સર્્મ રારદાસજી એ ્ખયયું ્ે 
"હિયુરાિજી અશો્ વિરાં ગયાં, તયાં િેરણે સફેદ ફૂ્ 
જોયા." આ સાંરળિાિી સા્ે જ હિયુરાિજી તયાં પ્રગટ 
્ઈ ગયાં અિે બોલયા "રેં તયાં સફેદ ફૂ્ િોહિા જોયા, 
િરે ખોટયુ ં્ખયયું છ,ે સયુધારી દો."

સર્્મ રારદાસજીએ ્હ્યયું, "રેં િો સાચયું જ ્ખયયું છ.ે" 
તયાં િો હિયુરાિજીએ ્હ્યયું, "્ેવી વાિ ્રો છો? હયું  સવયં 
અશો્ વિરાં ગયો હિો અિે રેં તયાં સફેદ ફૂ્ો જોયા 
જ િ્ી."

આખરે વાિ રગવાિ રારચંદ્રજી પાસે પહોંચી. િેરણે 
્હ્યયું "ફૂ્ િો સફેદ જ હિાં, પરંિયુ હિયુરાિજીિી આંખો 
ક્રોધ્ી ્ા્ ્ઈ રહી હિી, િે્ી જ િેરિે ફૂ્ો સફેદ િ 
દેખાિાં િેિો રંગ ્ા્ દેખાયો." 

આ રધયુર ્્ા િો રાવા્્મ એ જ છ ે્ે સંસારિી િરફ 
આપણી જવેી દ્રનષ્ટ હશે એવોજ સંસાર આપણિે દેખાશે.

જેવી દ્રષષટ એવી સષૃષટ

ગયુજરાિી સારહતયરાં ઝવેરચંદ 
રેઘાણીએ ખૂબ રોટયુ પ્રદાિ ્રે્યું છ.ે 
િેરણો જનર ૨૮-૮-૧૮૯૬ િા રોજ 
સયુરેનદ્રિગર નજલાિા ચોટી્ા ગારે 
્યો હિો પરંિયુ િેઓ રૂળ વિિી 
અરરે્ી નજલાિા બગસરાિા હિા.

િેરિી રાિાિયું િાર ધોળીબા અિે નપિાિયુ િાર ્ાળીદાસ 
હિયું. ઇ.સ. ૧૯૧૨ રાં િેરણે રેટ્રી્ પાસ ્યયુાં. તયારબાદ 
િેરિે રાવિગરિી શારળદાસ ્ો્ેજરાં અભયાસ પયુણ્મ 
્યયો. 

િેરિે િાિપણ્ી જ સારહતયરાં રસ હિો. િેરણે ્ાવય ૬  
સગં્હ, 13 િવ્્્ા, ૭ િવન્્ા, 13 જીવિ ચરરત્, એર 
ઘણ બધયું સારહતય રચયયું છ.ે િયુ્સીિો ્યારો િેરિી શે્ઠ 
િવ્્્ા ્હી શ્ાય. 

૧૯૨૯ રાં િેરિે રણનજિરાર સયુવણ્મચંદ્ર્ એિાયિ ્ રવારાં 
આવયો હિો. ૧૯૧૮ ્ી ૧૯૨૧ સયુધી િેરણે ્્્ત્તારાં 
એ્ એલયયુનરિીયરિા ્ારખાિારાં રેિેજર િરી્ે િો્રી 
્રી. ૧૯૨૨ રાં િેરિા ્ગ્ન દરયંિી સા્ે  ્યાં. 

ઝવેરચંદ રેઘાણીએ ગાધીજી જયારે ૧૯૩૧ રાં ગોળરેજી 
પરરષદરાં જિાં હિાં તયારે િેરણેે છલેો ્ટોરો ્ાવય ્ખયયું 
હિયું. 

ઝવેરચંદ રેઘાણીએ યયુગવંદિા, વનૈવશાળ, અપરાધી, 
ગયુજરાિિો જય, સોરઠ િારા વહેિાં પાણી જવેી ઘણી બઘી 
સારહતય રચિાઓ આપી હિી.

ઝવરેચિં 
મેઘાણી
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મન

એ્ રહાતરા હિા. ્ોઈ ઘરરાં નરક્ા રાંગવા ગયા. ઘરિી 
દેવી એ નરક્ા આપી અિે હા્ જોડીિે બો્ી - "રહાતરાજી, 
્ોઈ ઉપદેશ આપો."

રહાતરાએ ્હ્યયુ ં- "આજ િહરીં, ્ા્ે ઉપદેશ આપીશ."

બીજા રદવસે જયારે રહાતરા નરક્ા ્ ેવા ગયા તયારે પોિાિા 
્રંડ્યુરાં ્ોડયુ ંગોબર રરી ગયા, ્ોડો ્ૂડો, ્ોડા ્ાં્રા. 
એ ્રંડ ય્ુ ્ઈિે દેવીિા ઘરે નરક્ા ્ેવા પહોંચી ગયા. 
દેવી એ એરિા રાટ ેઘણી સારી ખીર બિાવી હિી. એરાં 
બદાર-નપસિા પણ િાંખયાં હિા. રહાતરાએ તયા ંપહોંચિાં 
જ અવાજ આપયો - "ૐ િત્ સત્" 

દેવી ખીરિો ્ ટોરો ્ ઈિે બહાર આવયા. રહાતરાએ પોિાિયું 
્રંડ્યુ આગળ ધયયુ્મ. દેવી એરાં જયારે ખીર રરવા ગયા 
તયારે જોયયું ્ે ્રંડ્યુરાં િો ્ૂડો-્ચરો રરે્ો છ.ે િે િરિ 
જ રો્ાઈ ગયા અિે બોલયા - "રહારાજ, આ ્રંડ્યુ િો 
ગંદયુ છ.ે"

રહાતરા એ ્હ્યયું - "હા, ગંદયુ િો છ ેજ. આરાં ગોબર છ,ે 
્ૂડો છ,ે પરંિયુ હવે શયું ્રી શ્ાય? િરે ખીર આરાં જ 
િાખી દો."

દેવી એ ્હ્યયુ ં- "િહરીં રહારાજ ! આરાં જો હયું  ખીર આપીશ 
િો આ સવારદષ્ટ-રધયુર ખીર પણ ખરાબ ્ઈ જશે. રિે આ 
્રંડ્યુ આપો હયું  એિે સાફ ્રી ્ાવયું"

રહારાજ બોલયા - "સારંુ રાઁ, િો શયું િરે આ ્ૂડો-્ચરો 
સાફ ્રીિે પછી ખીર રરશો?"

દેવી બો્ી - "હા, રહારાજ"

રહારાજ બોલયા - "સાંરળો દેવી, િરે ગયી ્ા્ે રારી 
પાસે જ ે ઉપદેશ રાંગયો હિો, િો આ જ રારો ઉપદેશ 
છ.ે રિરાં જયાં સયુધી નચંિાઓ-્ારિાઓ આરદિો ્ૂડો-
્ચરો અિે ખરાબ સંસ્ારોિયું ગોબર રરે્યું છ,ે તયા ંસયુધી 
ઉપદેશિા અરૃિિો ્ાર િહરીં ્ાય. ઉપદેશિો અરૃિ 
પ્રાપ્ ્રવો હોય િો પહે્ા રિ શયુદ્ધ ્રવયું જોઇએ, નચંિા-
્ારિા દૂર ્રી દેવા જોઇએ, ખરાબ સંસ્ારોિે સરાપ્ 
્રી દેવા જોઇએ. તયારે જ ઈશ્વરિયું િાર તયા ંચર્ી શ્ે છ ે
અિે તયારે જ સયુખ અિે આિંદિી જયોનિ આગ ઊઠ ેછ.ે"

એ્ોવેરા ્ે ધૃિ ય્ુરારી ્ે ય્ુ ંવારપાઠયુિેં આયયુવગેદિી 
સંજીવિી ્હેવારાં આવે છ.ે

એ્ોવેરા એનનટબાયોરટ્ અિે એનટીસેનપટ્ ગયુણો્ી 
રરપૂર છ.ે

એ્ોવેરાિયું જયૂસ પણ ્ારદાય્ રાિિારાં આવે છ.ે

– સાંધાિા દયુઃખાવારાં એ્ોવેરા જયૂસિયું સેવિ સવાર-
સાંજ ્ રવા્ી અિે દયુખિા સાંધા પર ્ ગાવવા્ી નવશેષ 
ફાયદો ્ાય છ.ે

– એ્ોવેરા જયસૂ ચરબીિે શરીરરાં જરા ્વા િ્ી 
દિેયું.

– વાળ રાટ ેઆ જયૂસ સારંુ ્ંડીશિર છ.ે િેિા રસિે 
રા્ારાં ્ગાવવા્ી વાળ રૂ્ાયર, ્ાળા અિે ્ાંબા 
્ઈ જાય છ.ે  વાળિે ઘટાદાર અિે ્ાંબા ્રવા રાટ ે
એ્ોવેરાિા પાિ્ી િી્ળિી િાજી જ ે્  વાળિા રયુળરાં 
્ગાવો અિે ્ોડીવાર રાખયા પછી રા્યુ ધોઈ ્ો. વાળ 
ઝડપ્ી વધવા ્ાગશે અિે ્ાળા રહેશે.

– એ્ોય વેરા િા પાિ િે ્ઈ િે િેિા ઉપરિા ગ્ીિ 
્વર િે ્ાઠી િાખો અિે િેિા ગર ્ે રસિે ચહેરા પર 
્ગાવવા્ી ખી્ િ્ા ્રચ્ીઓ દૂર ્ઈ જાય છ.ે

– એ્ોવેરારાં શરીરિી અંદરિી સપષ્ટિા ્રવા અિે 
શરીરિે રોગાણ રરહિ રાખવાિા ગયુણ પણ રહે્ા છ.ે

એ્ોવેરા આપણે શરીરિી િાિી-રોટી િસિી સફાઈ ્ રે 
છ,ે િેરાં િવી શન્િ િ્ા સફૂનિ્મ રરે છ.ે

– એ્ોવેરા એ્ એવી ઔષધી છ ેજ ે દરે્ ઉરરિા 
્ો્ો ઉપયોગ ્રી શ્ે છ.ે

– એ શરીરરાં જઈિે ખરાબ નસસટરિે સારી ્રે છ.ે 
િેિી ્ોઈ સાઈડ ઈફે્ટ પણ િ્ી ્િી.

– શરીરરાં રહે્ા હૃદય નવ્ાર, સાંધાિા દયુખાવો, 
ડાયાબીરટસ, યૂરીિરી પ્રોબ્ેમ્સ, શરીરરાં જરા ઝેરી 
પદા્્મ વગેરેિો િાશ ્રવારાં રદદગાર ્ાય છ.ે

– િેિા પ્રયોગ્ી બીરારીઓ્ી રયુ્િ રહીિે ્ાંબી ઉંરર 
સયુધી સવસથય અિે ફીટ રહી શ્ો છો.
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Outstanding - To stand out of the common 
lot, thinking is basic ingredient. Our thought 
process must start with open mind. The 
human mind is like parachute, it only works 
when it is open. Openness of our mind will 
decide the level of thinking. Think Small-
Get Small. Think Big-Reap Big. Think 
Outstanding-Enjoy Outstanding.

When we think different than common 
people and reach out to a cause which is 
for the benefit of mankind at large, then that 
can be termed as 'Outstanding.' Anything 
which is with self-motif or aimed to benefit a 
limited group of people of ones own choice 
will never sustain the test of time. The 
purpose will be biased one when guided by 
for few select people of own choice. May be 
these narrow, timid thinking makes us king 
of our own 'Well' but no chance out of the 
tiny 'well'. This will also be for a very limited 
period of time. Normally, we create such 
'well' by attracting and impressing upon the 
people of caliber less than ours or those who 
does not have discriminative intelligence.

Perhaps, this appears to be the easiest 
and fastest way in this egocentric world to 
gain popularity and feel satisfied with self-
proclamation as 'Outstanding.' But, the out-
put is multiplication of greed for name, fame 
and self-glorification.

The present day management-Guru will 
never benchmark a product with lesser 
market share/ potential as against me 
product being considered for strategy. The 
basic philosophy of Benchmarking will go 
haywire. As such, we are required to aim 
at much superior product if we want real 
progress. An industrialist of high vision will 
always want his/her product or company on 
top. It applies and implies for all walks of life.

Mr. X will create 'well' of 'private sector 
industries' to declare him the largest. 
Likewise, Mr. Y will create 'well' of certain 
product category to be counted on top. They 
need some or other 'well' to satisfy their 
ego. All these are based on mathematical 
figures. They all know very well that there is 
no guarantee of sustaining at that position 
as per their own desire. Still, they have 
tendency to be in news. They don't mind 

indulging in jugglery of figures. They will 
press into service their money, muscle and 
other resources at their disposal. Even, there 
is competition amongst NGOs and social 
welfare  and charity organisations to be 
recognised as the leader.

The basis of satisfaction has become 
position not the actual service rendered. 
Instead of addressing many related issues, 
I just want to draw a reference here that we 
realize dwarfishness of our 'achievements' 
when we look outward even against visibles/ 
known to us on this earth not to mention 
about not-visibles/not-known. Mr. X will 
realise if he compares along with public-
sector. Top slot will look tiny if that is 
compared with larger group of people, longer 
period of time, bigger geographical area etc. 
etc ... However BIG may be anyone's deeds 
but will be limited to this urniverse.

Hence, there is a need to look beyond this 
life to stand out of the common lot. When 
He is ready to help, why to settle less than 
the Almighty-The Supreme Power, for me He 
is Lord Shree Krishna. He is Omnipresent, 
Omnipotent, Omniscient and so on. Our 
origin is He and our destination is to be He 
only. Any deviation from Him and any action 
not for Him will tantamount to nothing but 
wandering. Any thinking other than the re-
union with Him cannot be ‘Outstanding’.

There must not be slightest apprehension 
that all developments – industrial or 
otherwise – taking place around us are 
necessarily wasteful exercise. In any case, 
I firmly believe, Trade, Commerce and 
Industry can flourish in true sense only on 
the platform of humanity and spirituality. 
This base will provide satisfaction of very 
high degree. The hunger for name and fame 
in the eyes of common people and like 
common people of earth will die down. He 
understands why to allow people of earth to 
be the judge because he has made himself 
responsible to God-the ultimate judge. He 
knows his journey is not over by end of this 
life but be is thinking to serve beyond this 
life. Now, his vision a mission does not know 
any horizon. His motto is selfless-desire 
free-service to the mankind.

T
hi

nk
 O

ut
st

an
di

ng

72



Forgiveness is a virtue, a divine trait and an act of 
graciousness. All religions and sages preach that we 
should not take any retaliatory action nor harbour any 
ill feelings towards those who have harmed us. We 
should forgive them unasked and stop being angry 
with them or blame them.

All of us have a common experience that in some 
proportion certain people do hurt us with their words 
and deeds. Such memories lie hidden in us and 
manifest sometimes whenever we see or hear about 
those who have annoyed us. The reason is that while 
we have forgiven but we have not totally forgotten 
their ill deeds directed towards us which have left 
impression in our subconscious mind. Therefore 
forgiving to be meaningful must end up in forgetting. 
Real forgiving is not just saying I forgive you but it 
is an integrated act of forgiving and forgetting. This 
establishes inherent interconnectedness between 
forgiving and forgetting. Forgiveness finds its full 
expression when those who forgive are strong 
mentally as well as physically and are capable of 
taking revenge. Hence it can be said that forgiveness 
is a weapon of strong. Similar views were held by 
Gandhiji who said that forgiveness is the attitude of 
strong as weak can never forgive. He further said if all 
those who are wronged take revenge it would mean 
eye for eye which would tum the whole world blind.

All religions testify that we should forgive when 
banned. According to Hinduism forgiveness is the 
way to happiness.

A wise man will always forgive. The Gita says that 
those who forgive are dear to God. It is recorded 
that Rishi Bhrigu hit Lord Vishnu with hi foot because 
Lord Vishnu did not pay any attention to him when 
he called on Him. Lord Vishnu not only did not 
retaliate but even asked the saint if his foot was not 
hurt. This is an excellent example of non-retaliation 
when provoked which is tantamount to the act of 
forgiveness.

One should not hold any ill will towards man, beast 
or plant. Forgive all beings. Forget and Forgive and 
Live and Let live.

Attitude of forgiveness develops when one acquires 
an expanded consciousness and a broad and 
enlarged outlook. A narrow minded person can 
never forgive. Forgiveness becomes natural when 
a person possesses qualities like self control, non-
violent attitude, peaceful state of mind, compassion, 

tolerance and forbearance. Forgiveness is the 
end result of a value oriented life. When one has 
compassion in heart, one shall be inclined to become 
friend of all with loving attitude. When one possesses 
poise and equilibrium, he would be tolerant towards 
harmful attitude of others which shall indirectly make 
him a forgiving person. Again an egoless person will 
automatically be forgiving because he would not 
feel hurt easily to take revenge. Yet another way of 
acquiring forgiveness is when one lives in present 
and does not look at the past. If you live in the past 
then old unfavorable memories will haunt you which 
can turn you revengeful. That’s why our sacred books 
advise us not to relive the past and concentrate on 
the present.

When one lives in present his entire concentration 
is anchored on shaping his present life. Then one 
unloads all ill memories of the past including of 
people who harmed. The Gita exhorts us to develop 
same-sightedness to look equally on a well-wisher, a 
friend, enemy and a hateful person. This is possible 
when you accept others as an extension of your own 
self as the same spirit resides in them. Then a person 
who was once hateful in your eyes becomes one of 
many like you which obliterates revengeful feelings 
from your mind in respect of those who have hurt you 
in the past.

The Bhagvat Gita gives a solution to the mankind to 
prevent being troubled by others. It says that a true 
Yogi i one who is not troubled by the world. This 
advise is very relevant in the materialistic world of 
today where people do not hesitate to offend others 
for their personal gains.

Since man cannot change the behavior of others, 
the only choice left with him to raise his state of 
awareness to a higher level when people's behavior 
does not affect him.
The total materialistic approach on life has made 
people selfish and they do not hesitate to trouble 
others for their personal gains. This has raised the 
necessity of acquiring of forgiving attitude so as to 
avoid confrontation with others.

A revengeful inclination keeps our mind disturbed 
and affects our efficiency. To avoid such a state of 
mind we have to develop the qualities of tolerance 
and forbearance to possess a forgiving attitude 
which would keep our mind calm and peaceful under 
unfavorable conditions. We should also avoid those 
who in our views can be a source of annoyance to 
us. We should seek the company of wise and good to 
understand the art of living in the world without being 
affected by it. Forgiving is the key to peace.

Forgiveness
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Hindu Dharma and the working world: 
opposing concepts or a match made in 

heaven?
It is probably safe to say that the 
majority of us have a career path in mind 
when we start our university education. 
This may or may not be linked with 
the degree course we are studying, 
but there is likely to have been some 
thought given to our futures when 
choosing what university to attend and 
what course to study.

Notwithstanding the above, the 
situation is not as clear when it comes 
to understanding what being a part of 
the working world entails, and what 
impact being a part of this world will 
have on our lives, family relationships, 
friendships and, not least, the practise 
of our Dharma.

It is unquestionable that your university 
years will be your formative ones, 
exposing you to challenges and 
experiences that develop your character 
and serve to make you the person you 
will become. It is therefore also evident 
that university is perhaps the best time 
to become involved in activities that 
develop positive (and therefore more 

Dharmic) aspects of your character. Be 
that through community work, personal 
development or (perhaps ideally) 
becoming involved with the activities of 
NHSF (UK), it is important to make sure 
that the experiences you are exposed 
to are of the right character.

Then, once you have been through 
the university years and perhaps, like 
myself, have been involved heavily 
with the activities of NHSF (UK), the 
next step will be to become part of the 
working world on the path to achieving 
one of the four aims (Purushartas) of a 
Hindu individual – “Artha” (wealth). 

It is important to note that although the 
pursuit of wealth may be seen by some 
as fuelling greed, this is not the case. 
Indeed, Hindu Dharma recognises the 
importance of individual success and 
wealth, as long as the wealth generated 
is used in the confines of Dharma. 
Hence it is a clear requirement of each 
Hindu individual to achieve their full 
potential and generate the wealth they 
deserve.
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However, although the pursuit of wealth 
and success is endorsed, what is also 
recognised is that working brings with 
it challenges of a different magnitude. 
Whether this be unsociable working 
hours, or even having to participate 
in activities that many would consider 
Adharmic, there is no doubt that 
the skills, abilities and Dharmic 
understanding you have developed at 
university are at significant risk in the 
working world.

For those of you that eventually end 
up heading to the bright lights of the 
city environment, whether that be in 
finance or any other field, all is not 
lost in terms of maintaining the values 
that you have developed over your 
academic life. Indeed, the City Hindus 
Network (CHN) is on hand to provide 
you with the platform to maintain these 
values in the workplace, and to ensure 
that the concepts you have nurtured so 
carefully through your younger years 
and university are not wasted away in 
a (corporate) world that can often be 
cold and heartless.

Founded in 2006, CHN is a network 
of over 2,000 Hindu professionals 
working in and around London. It aims 
to inspire its members by maintaining 
our values and principles, and utilising 
the skills and abilities of others to 
put these into practise. Whether it 
be through Sewa activities, learning 
activities, charity Networking Dinners 
or personal development events, CHN 
aims to provide Hindus in the City with 
an environment to nurture Dharmic 
principles.

Prinal Nathwani

www.cityhindusnetwork.org.uk
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15 Ways Successful People        

                        Approach Life Differently
In many ways successful people are just like 

unsuccessful people. They come from all sorts 
of backgrounds, all types of demographics; 

have all levels of education and experience and 
expertise...

In many ways successful people are the same as 
everyone else.

Yet look closely and you'll see that in certain key 
ways, they are very, very different.

Here are the qualities that set exceptional people 
apart:

1. They hate playing politics

Successful people can't stand playing politics 
-- and to some degree, people who play politics. 
They don't care about jockeying for promotions 
or trying to be "right" in a meeting.

A successful person's primary focus is on solving 
difficult problems and accomplishing cool things.

2. They love when others win

Politically motivated people hate when other 
people earn praise or recognition; they 
instinctively feel that diminishes the light from 
their star.

Others aren't competitive, at least not in that 
way. They want to be recognized, but their 
accomplishments don't preclude others from 
doing great things, too.

They want everyone else who does something 
awesome to get recognized, too.

3. They desperately want to see ideas come 
to fruition

Maybe they love to dream up their own ideas. 
Or maybe they love to help others build out 
their ideas. Either way, successful people want 
to make things happen -- new, exciting, crazy, 
groundbreaking things.

Successful people don't want to manage what 
already exists; they want to create what doesn't 
exist -- yet.

4. They're meta-thinkers

Successful people spend a lot of time thinking 
about thinking. They like to think about the best 
way to think about a goal or challenge or problem. 
They like to think about how to think differently 
and develop a different angle or approach or 
perspective.

They like to think about thinking, because when 
they find new ways to think, they find new ways 
to act.

5. They prefer to make or enhance the rules

Meta-thinkers instinctively evaluate every rule -- 
and look for ways to improve it.

They prefer to figure things out. They see rules 
as problems to solve or challenges to overcome.

6. They believe nothing is sacred

Successful people don't say, "Well, that's just the 
way it is."

Instead they never feel what is must always be, 
because perspectives can be shifted. Laws of 
physics can be broken. Conventional wisdom 
may not be wisdom at all.

Even when something huge stands in their way, 
they know there's a way around it -- they just 
need to figure it out. Changing a paradigm makes 
new things possible.

7. They love solving problems

Successful people constantly look for problems 
to solve: sometimes little, sometimes big, 
sometimes technical, sometimes business- or 
team-related.

Drop them into a static situation and they'll create 
"problems" they can solve.

8. They're great at self-assessment

Why? They constantly evaluate what they do, 
and then work hard to be even better tomorrow 
than they are today.

More than anything, successful people are honest 
with themselves.
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9. They embrace nontechnical feedback

Successful people readily take input from 
others. And they definitely don't put up barriers 
to feedback -- feedback, especially critical 
feedback, is just another problem to solve. 
Becoming better is more important than their 
egos.

That's because they don't see feedback as 
threatening -- they see feedback as enlightening. 
Plus they know they need a lot more feedback on 
interpersonal skills and personal growth than on 
technical skills.

Why? Technical issues are obvious. Because 
they are constantly self-assessing, successful 
people know their technical limitations better 
than anyone else. But what other issues might 
be standing in their way?

(If you see what they need to improve on and tell 
them, you become their hero, because now they 
can solve a problem they weren't aware of.)

10. They actively create their future selves

In general, successful people realize they are 
often their own worst enemy. They don't see 
themselves as controlled by external forces; they 
think the barrier between what they are and what 
they want is almost always them.

So they're constantly trying to be better tomorrow 
than they are today -- even if the people around 
them wish they would just give it a rest.

11. They adore taking things off their plates

Look at pictures of Albert Einstein and you would 
think, "Dude never changed clothes?"

Nope -- but he did have a lot of identical clothing. 
He didn't want to waste brainpower figuring out 
what to wear every day.

Successful people have a similar tendency to 
systematize, not to be anal but to take small and 
large decisions off their plate so they don't have 
to waste time thinking about them. So they eat 
similar things, wear similar clothing, and create 
daily routines. They organize so they don't have 
to waste brain share on things that don't really 
matter.

But don't confuse creating routines with being 
compulsive. Successful people will change 

a routine the moment they see a flaw or an 
opportunity to make an improvement.

There's method to the apparent madness -- you 
just have to look for it.

12. They're awesome at leveraging self-
reward

Successful people almost always do the things 
they have to do before they tackle the things they 
want to do. They use what they want to do as a 
reward.

And that means the more things they have to do, 
the more they'll get done.

(But that doesn't mean they're great at celebrating 
success. Because they're constantly trying to 
improve, a "big win" isn't big -- it's simply the 
outcome of all the things they did to make it 
come true.)

13. They believe they're in total control…

Many people feel luck has a lot to do with 
success or failure: If they succeed, luck played a 
part; if they fail, the odds just didn't go their way.

Successful people feel they have complete 
control over their success or failure. If they 
succeed, they caused it. If they fail, they caused 
it. 

14. So their egos don't suffer when they fail

Successful people don't see failure as a blow to 
the ego. Failure can be fixed. A future self will 
figure it out.

Failure is just another problem to solve.

15. They do everything with intent

Like Jason Bourne, successful people don't do 
"random." They always have a reason for what 
they do, because they're constantly thinking 
about why they do what they do.

They're not afraid. They're not emotionally 
attached to ideas or ways of doing things.

They just want to be better and to make the 
world better.

And best of all, they know they can -- and will.
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િવરાનત્ ્ે અનય શયુરપ્રસંગે જયા ં રાિાજીિી અચ્મિા 
પૂજા ્રવારાં આવે છ,ે તયાં રા અંબેિી આરિી ‘જ્ય 
આદ્ારક્તિ મા…’િયું ગાિ અવશય ્રવારાં આવે 
છ.ે રોટારાગિા ્ો્ો, અરે … િાિા િાિા રૂ્્ાં 
પણ આ આરિીિયું ગાિ ્રે છ.ે િાિા રૂ્્ાંઓ પણ 
વડી્ોિયું જોઈિે આરિી ્ા્ીઘે્ ી રાષારાં ગાય છ.ે 
રારી ્ો્ેજરાં અિે પડોશરાં આ અંગે પૂછિા રા્ૂર 
પડયયું ્ે, આરિીરાં વપરાયે્  શબદો ્ે શબદસરૂહોિા 
અ્્મિી બધાં ્ો્ોિે જાણ્ારી િ્ી. આ બાબિે જ 
આ ્ેખ ્ખવાિી પ્રેરણા રળી ્ે, સવ્મત્ ગયુજરાિ, 
રારિ અિે નવદેશરાં ગવાિી આ આરિીિયું રસદશ્મિ 
િહરીં પણ અ્્મઘટિ રાનવ્ો સયુધી પહોંચાડવયું. જ ે્ ી 
હવે પછી િેઓ જયારે આરિીિયું ગાિ ્રશે તયારે 
િેરિારાં શ્દ્ધા, ઉતસાહ અિે આિંદરાં વધારો ્શે. 
 
રાિાજીિી આ આરિી ‘જ્ય આદ્ારક્તિ…’ િી 
રચના આજથી ૧૫૦ ્વષ્શ પૂ્વવે સતુરતિના નાગર 
ફકળ્યામાું રહેતિા કર્વાનુંદ પુંડ્યાએ કરેલી છ.ે િેઓ 
્ગરગ ૮૫ વષ્મ જીવયા હિાં અિે ઘણી આરિીિી 
રચિા ્રી હિી. આ આરિીરાં સરયાિંરે ફેરફાર 
્િો જોવા રળે છ.ે આ ફેરફાર શબદો અિે ઢાળરાં 
જોવા રળે છ,ે અ્્મ એિો એ જ જોવા રળે છ.ે આર 
છિાં પિૂર પછીિી પનં્િઓ પછી્ી ઉરેરાઈ છ.ે 
 
‘જ્ય આદ્ારક્તિ મા જ્ય આદ્ારક્તિ, અખુંડ બ્રહાુંડ 
દદપાવ્યા, પડ્ેવ પ્રગટ થ્યાું’ એટ્ે ્ે અખંડ બ્રહ્માંડ 
જિેા રદવય િેજ્ી પ્ર્ાનશિ છ ેઅિે જઓે િોરિાંિી સયુદ 
એ્રે પ્રગટ ્યાં છ.ે એવા રા શન્િ અંબાિો જય હો.  
 
‘કવિતિી્યા બે્ય સ્વરૂપ કર્વરક્તિ જાણું, બ્રહા ગણપકતિ 
ગા્યે, હર ગા્યે હર મા’ બે સવરૂપ એટ્ે પયુરૂષ અિે 
પ્ર્ૃનિ, નશવ અિે શન્િ બિંે િારાં જ સવરૂપો છ.ે હે 
રા, બ્રહ્મા,ગણપનિ અિે નશવ િારો રરહરા ગાય છ.ે 
 
‘તૃિતિી્યા ત્રણ સ્વરૂપ કત્રભતુ્વનમાું બેઠાું, ત્ર્યા 
થકી તિર્ેવણી, તિતુું તિર્વેણીમાું’ ત્ણ સવરૂપ એટ્ે 

રહા-સરસવિી, રહા-્ક્રી અિે રહા-્ા્ી. 
આપ ત્ણ રયુવિ પાિાળ, આ્ાશ અિે પૃથવી 
પર નબરાજરાિ છો. ગંગા, યરયુિા િ્ા સરસવિી 
અિે જ્ઞાિ, રન્િ અિે રોક્િો નત્વેણી સંગર છો.  
 
‘ચોથે ચતિતુરા મહાલક્મી મા સચરાચર વ્યાપ્યાું, 
ચારભૂજા ચહતુું  દદરા, પ્રગટ્યાું દકક્ષણમાું’ એટ્ે 
્ે રહા્ક્રીિે સૌ્ી વધારે ચિયુર ગણયા છ.ે આ 
રહા્ક્રી નવનવધ સવરૂપે સચરાચરરાં વયાપે્ ાં 
છ.ે િેરિી ચારરૂજા ચાર રદશા સરાિ છ ે અિે 
િેરિો રન્િપં્ દનક્ણરાં પ્રગટ ્યે્ો છ.ે  
 
‘પુંચમી પુંચ ઋકષ પુંચમી ગતુણ પદમા, પુંચ સહસ્ત્ર 
્ત્યાું સોદહ્યે, પુંચે તિત્્વોમાું’ અહરીં પ્ર્ર પંન્િરાં પ્રાસ 
બેસાડવા રચેયિાએ ્ેટ્ી્ છૂટ ્ીધી છ.ે હ્ી્િરાં 
પંચ ઋનષિી જગયાએ સનપ્્મષ જોઈએ અિે ગયુણ પાંચ 
િહરીં ત્ણ છ.ે સતવ, રજસ અિે િરસ. હે રા, પાંચ િત્વો 
પૃથવી, જળ, આ્ાશ, પ્ર્ાશ અિે વાયયુરાં આપ છો.  
 
‘ષષ્ી તિતુું નારા્યણી, મદહષાસતુર મા્યયો, નરનારીનાું 
રૂપે, વ્યાપ્યાું સઘળે મા’ રરહષાસયુર રાક્સિે રારિારી 
રા િયું િર-િારીિા સવરૂપે સરગ્ નવશ્વરાં વયાપે્ી છ.ે  

આર્રી ગાઈએ છરીએ પણ ્ેનતો અથષિ 
જાણરીએ છરીએ?
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‘સપ્તમી સપ્ત પાતિાળ સાક્વત્રી સુંધ્યા, ગૌ, 
ગુંગા, ગા્યત્રી, ગૌરી ગીતિા મા’ સાિે પાિાળરાં 
આપ નબરાજરાિ છો, પ્રાિઃ સંધયા (સાનવત્ી) અિે 
સાયંસંધયા આપ છો. પાંચ રાિાિા સવરૂપો ગાય, 
ગંગા, ગાયત્ી, ઉનરયા અિે ગીિા આપ જ છો.  
 
‘અષ્ટમી અષ્ટ ભતુજા આઈ આનુંદા, સતુકન્વર મતુકન્વર 
જનમ્યા, દ્ેવ દ્ૈત્યો મા’ (દૈતયોિે હણિારી રહા્ા્ી 
આઠ રયુજાવાળી ગણાવાય છ.ે) હે રહા્ા્ી િારી જ 
ય્ુખે જ દૈતયો, શયુર-અશયુર િત્વો, શ્વણ રન્િ ્રિારા 

સયુનિવર અિે રિિ રન્િ ્રિારા રયુનિવરો પ્રગટયાં છ.ે   
 
‘ન્વમી ન્વ કતુલ નાગ સ્ેવે ન્વદતુગા્શ, ન્વરાકત્રનાું 
પૂજન, કર્વરાકત્રના અચ્શન, કીધાું હરબ્રહા’ િવિેવ 
ય્ુળિા િાગ આપિે રજ ેછ ેઅિે િવદયુગા્મિયું પૂજિ ્રે 

છ.ે નશવ અિે બ્રહ્મા પણ આપિી સિયુનિ ્રે છ.ે િવદયુગા્મ 
એટ્ે અિયુક્રરે શૈ્ પયુત્ી, બ્રહ્મચારરણી, ચંદ્રઘટા, ય્ુષરાંડા, 
સ્ંદરાિા, ્ાતયાયિી, ્ા્રાનત્, રહાગૌરી અિે નસનદ્ધ. 
 
‘દસમી દસ અ્વતિાર ક્વજ્યાદસમી, રામે રામ 
રમાડ્યાું, રા્વણ રોળ્ો મા’ દશેરાિા રદવસે રારે 
રાવણિો વધ ્રે્ો એટ્ે જ એિે નવજયાદશરી ્હે 
છ.ે હે રા, આપિી ્ૃપા્ી જ રારે રાવણિો ધવશં ્રે્ો. 
 
‘એકાદરી અકગ્યારસ કા્ત્યા્યની કામા, કામદતુગા્શ, 
કાકલકા, શ્યામને રામા’ િોરિાિી અનગયારરી રાિે 
્ાતયાયિી રાિો રરહરા ગવાય છ.ે (શ્ીરદ્ રાગવિરાં 
એવો ઉલેખ છ ે ્ે , શ્ી્ૃષણિે વર સવરૂપે રેળવવા 
ગોપીઓએ યરયુિા િટ ે ્ાતયાયિી રાિયું વ્રિ ્રે્યું. 
્ાતયાયિી રા રિગરિો રર્ાર રેળવી આપે છ.ે) શયારા 
એટ્ે રાધા અિે રારા એટ્ે સીિા બંિે આપ જ છો. 
 
‘બારસે બાળારૂપ, બહતુચરી અુંબા મા, બટતુક ભૈર્વ 
સોદહ્યે, કાળ ભૈર્વ સોદહ્યે, તિારાું છ ેતિતુજ મા’ બહયુચર 
રા બારસિા રદવસે બાળસવરૂપે પ્રગટે્ ા એર રિાય છ.ે 
બટય્ુ  રૈરવ (કે્ત્પા્) અિે ્ાળ રૈરવ (સરશાિ) એ 
બધાં િારા સેવ્ો છ.ે જ ેિરારી અડખે-પડખે શોરે છ.ે 
 

‘તિેરસે તિતુળજારૂપ તિતુું તિાદરણી માતિા, બ્રહા, ક્વષ્ણ, 
સદાકર્વ, ગતુણતિારાું ગાતિાું’ હે રા, િારંુ િેરરયું સવરૂપ 
િયુળજા રવાિીિયું છ.ે (િયુળજા રવાિી રહારાષ્ટ ્રરાં 
્ોલહાપયુરરાં નબરાજ ે્  છ ે જ ે છત્પનિ નશવાજીિા 
ય્ુળદેવી હિાં) જ ે સવ્મજિોિે િારે છ,ે એવી રા 

િારરણીિા ગયુણગાિ બ્રહ્મા, નવષણ અિે નશવ ગાય છ.ે 
 
‘ચૌદસે ચૌદારૂપ ચુંડી ચામતુુંડા’ ભા્વભક્તિ કુંઈ 
આપો, ચતિતુરાઈ કુંઈ આપો, કસુંહ્વાદહની માતિા’ 
શન્િિયું ચૌદરયું સવરૂપ રા ચારયુંડાિયું છ.ે એ ચૌદ 
રયુવિ અિે ચૌદ નવદ્ાસવરૂપોરાં નબરાજરાિ છ.ે 
એવા નસંહિે વાહિ િરી્ે ધારણ ્રિાર રા, 
અરિે ્ોડાં રન્િરાવ અિે ચિયુરાઈ આપો. 
 
‘પૂનમે કતુ ુંભ ભ્યયો, સાુંભળજો કરૂણા મા, ્વકરષ્ દે્વે 
્વખાણ્યાું, માકકંડ દે્વે ્વખાણ્યાું, ગા્યે રતુભ કક્વતિા.' પૂિર 
એટ્ે પણૂ્મિ. ચંદ્ર પૂરેપૂરો ખી્ે્ો હોય તયારે અરારી 
નવિંિી અંિરરાં ્રૂણા ધારીિે સાંરળજો. વનશષ્ અિે 
રા ા્ંડ ઋનષએ અિે્ સિવિો દ્ારા આપિો રરહરા ગાયો છ.ે  
 
‘ત્રુંબા્વટી નગરી આઈ, રૂપા્વટી નગરી, સોળસહસ્ત્ર 
્ત્યાું સોદહ્યે, ક્ષમા કરો ગૌરી, મા દ્યા કરો ગૌરી’ અહરીં 
િગરીિા િાર િો પ્રિી્ છ.ે હે રા, િરે સવ્મત્ વયાપે્ાં છો. 
સોળ હજાર ગોપી સવરૂપ પણ આપિાં છ.ે પૂજા રન્િરાં 
અરારી ્ોઈ રૂ્ચૂ્ ્ઈ હોય િો અરિે રાફ ્રજો. 
 
‘કર્વરક્તિની આરતિી જ ેકોઈ ગારે, ભણે કર્વાનુંદ 
સ્વામી, સતુખસુંપતિ થારે, હર કૈલાસ જારે, મા અુંબા 
દતુઃખ હરરે’ આ આરિી જ ે ્ોઈ પ્રેર-રાવ્ી ગાશે 
એિે સયુખ અિે સંપનત્ત પ્રાપ્ ્શે. સવગ્મિયું સયુખ રળશે. 
નશવપાવ્મનિિા ચરણરાં-્ૈ્ાશરાં સ્ાિ રળશે.
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Regular Activities At Shree Hindu Temple
Hinduism Classes 
Every Monday from 6pm to 
7pm

દિંદુ ધમ ્
સોમવારે સાજંના ૬ થી ૭ વાગયા 
સધુી ચાલે છે.

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

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

Yoga Classes
Ladies Only: Every Monday 
from 10:30 am to 11:30 am

Mix Group: Every Monday 
7:30pm to 9pm (£1 fee per 
class)

બહનેો મપાટે યોગા
િર સોમવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી 
૧૧:૩૦ વાગયા સધુી ચાલ ેછે.
સમહૂ યોગપા
સોમવારે સાજંના ૭:૩૦ થી ૯ 
વાગયા સધુી ચાલ ેછે.

Hanuman Chalisa
Come and join us every 
Saturday from 10:30am to 
12pm

િનમુાન ચાલીસા 
િર શવનવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી 
બપોરના ૧૨ વાગયા સધુી.

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

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

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

ગજુરાતી વશખો
િર ગરુૂવારે અને શકુ્રવારે 
બાળકોના ગજુરાતી વગથો સાજંના 
૫ થી ૭ વાગયા સધુી ચાલે છે.

Free Legal Advice
Every Saturday from 
10:30am to 11:30am

ણલગલ  
િર શવનવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી 
૧૧.૩૦ વાગયા સધુી.

Karate Classes
Every Friday from 7:30pm to 
9pm (subject to fee)

કરાટે વશખો 
શકુ્રવારે સાજંના ૭:૩૦ થી ૯ 
વાગયા સધુી ચાલ ેછે.
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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
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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 ૨૦૭૪ શુક્રવાર તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૭ 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 નટભુાઈ આચા્્ષ,  
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
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-v$p¡lfp¡-
`|rZ®dpA¡ â¡d\u X$pL$p¡f v$i®_¡ Åe.

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

îu fZR>p¡X$ bph_u

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

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

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

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

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

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

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

Hey krishna, hey yadav hey sakhethi

GOVIND MERI YAH PRARTHANA HAI

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

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

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

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

l¡ L©$óZ l¡ epv$h l¡ kM¡\u..

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

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

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

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

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

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

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

edy_pS>mdp„...

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

CHOPAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Qp¡`pB)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(v$p¡lp)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îu Np¡thv$ v$pdp¡v$f õsp¡Ó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îu_p\Æ bp¡gp¡ îu edy_pÆ bp¡gp¡ (2)

îu_p\Æ bp¡gp¡ îu edy_pÆ bp¡gp¡ (2)

dpfp OV$dp„ rbfpS>sp îu_p\Æ

Maaraa ghatamaa biraajataa Shree Naathjee,
Shree Yamunaaji Mahaaprabhuji

Maaru manadu chhe Gokul Vanaraavan
Maaraa tananaa aanganheeyamaa tulseenaa van 

 maaraa praanjeevan....Maaraa 

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

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

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

 maaru mohee leedhu maan....Maaraa 

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

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

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

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

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

 mane Mohana male....Maaraa 

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

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

Maaru manadu chhe Gokul Vanaraavan
Maaraa tananaa aanganheeyamaa tulseenaa van

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

Shreenaathajee bolo shree Yamunaajee bolo   (2)

Maaraa Ghatamaa Biraajtaa Shree 
Naathjee

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

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

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

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

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

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

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

Cðf_¡ Ap^u_ li¡, sp¡ dmiy„ dp¡X$p„ d¡OpZu.
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કાર્તિક સુદ - ઓક્ટોબર - નવેમબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 20
નુતનવર્ષ પ્રારંભ સંવતસર ૨૦૭૪ 
હકલક નામ સંવતસર 
અન્નકૂટ દશ્ષન મંહદરમાં

૨ શનીવાર 21 ભાઈબીજ

૩ રવીવાર 22

૪ સોમવાર 23 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ મંગળવાર 24 લાભ પાંચમ

૬ બુધવાર 25

૭ ગુરવાર 26

૭ શુક્રવાર 27 જલારામ જ્ંતી

૮ શનીવાર 28

૯ રવીવાર 29

૧0 સોમવાર 30 સમાત� એકાદશી

૧૧ મંગળવાર 31 તુલસી સવવાિ મંહદરમાં

૧૨ બુધવાર 1 નવરેમબર ૨૦૧૭

૧૩ ગુરવાર 2

૧૪/ 
૧૫

શુક્રવાર 3 દરેવહદવાળી, પૂનમ

કાર્તિક વદ - નવેમબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શનીવાર 4

૨ રવીવાર 5

૩ સોમવાર 6 સંકટ ચતુથથી (ચોથ)

૪ મંગળવાર 7

૫ બુધવાર 8

૬ ગુરવાર 9

૭ શુક્રવાર 10

૮/૯ શનીવાર 11 દુગા્ષષ્ટમી

૧૦ રસવવર 12

૧૧ સોમવાર 13 ઉતપસતિ એકાદશી

૧૨ મંગળવાર 14 ભાગવત એકાદશી

૧૩ બુધવાર 15

૧૩ ગુરવાર 16

૧૪ શુક્રવાર 17

30 શસનવાર 18 અમાસ

માગશર સુદ - નવેમબર - રિસેમબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રસવવાર 19

૨ સોમવાર 20

3 મંગળવાર 21

૪ બુધવાર ૨૨ સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ ગુરવાર 23

૬ શુક્રવાર 24

૭ શનીવાર 25

૮ રવીવાર 26 દુગા્ષષ્ટમી

૯ સોમવાર 27

૧૦ મંગળવાર 28

૧૧ બુધવાર 29

૧૨ ગુરવાર 30 ગીતા જ્ંસત, મોક્ષદા એકાદશી

૧૩ શુક્રવાર 1 ડીસરેમબર ૨૦૧૭

૧૪ શનીવાર 2

૧૫ રવીવાર 3 વ્રતની પૂનમ, દતાત્રે્ જ્ંસત

માગશર વદ - િીસેમબર ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 4

૨/૩ મંગળવાર 5

૪ બુધવાર 6 સંકષ્ટ ચતુથથી

૫ ગુરવાર 7

૬ શુક્રવાર 8

૭ શનીવાર 9

૮ રવીવાર 10 દુગા્ષષ્ટમી

૯ સોમવાર 11

૧૦ મંગળવાર 12

૧૧ બુધવાર 13 સફલા એકાદશી

૧૨ ગુરવાર 14

૧૩ શુક્રવાર 15

૧૪ શનીવાર 16 ધનુમા્ષસ આરંભ

૩૦ રવીવાર 17 અમાસ

૧ સોમવાર 18 સોમવતી અમાસ
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પટોસ સુદ - રિસેમબર ૨૦૧૬ - જાન્ આુરી ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર 19

૨ બુધવાર 20

૩ ગુરવાર 21

૪ શુક્રવાર 22 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ શનીવાર 23

૬ રવીવાર 24

૭ સોમવાર 25

૮ મંગળવાર 26 દુગા્ષષ્ટમી

૯ બુધવાર 27

૧૦ ગુરવાર 28

૧૧ શુક્રવાર 29 પુત્દા એકાદશી

૧૨ શનીવાર 30

૧૩/૧૪ રસવવાર 31

૧૫ સોમવાર 1 વ્રત ની પૂનમ જાન્ુઆરી ૨૦૧૮

૧૫ મંગળવાર 2 પોરી પૂનમ

પટોસ વદ - જાન્ુઆરી ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૨ બુધવાર 3

૩ ગુરવાર 4 સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)

૪ શુક્રવાર 5

૫ શનીવાર 6

૬ રવીવાર 7

૭ સોમવાર 8

૮ મંગળવાર 9 દુગા્ષષ્ટમી

૯ બુધવાર 10

૧૦ ગુરવાર 11 રટતીલા એકાદશી

૧૧ શુક્રવાર 12

૧૨ શનીવાર 13

૧૩ રવીવાર 14 મકર સંક્રાંસત

૧૪ સોમવાર 15

૩૦ મંગળવાર 16 દસ્ષમાસ

મહા સુદ - જાન્ુઆરી ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર 17

૨ ગુરવાર 18

૩ શુક્રવાર 19

૩ શનીવાર 20

૪ રવીવાર 21 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ સોમવાર 22 વસંત પંચમી 

૬ મંગળવાર 23

૭ બુધવાર 24

૮ ગુરવાર 25 કાલાષ્ટમી

૯/૧૦ શુક્રવાર 26

૧૧ શનીવાર 27 જ્ા એકાદાશી

૧૨ રવીવાર 28

૧૩ સોમવાર 29 સવશ્વકમા્ષ જ્ંતી

૧૪ મંગળવાર 30

૧૫ બુધવાર 31 માઘી પૂનમ

મહા વદ - ફેબ્ુઆરી ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧/૨ ગુરવાર 1 ફરેબ્ુઆરી ૨૦૧૮

૩ શુક્રવાર 2

૪ શનીવાર 3 સંકષ્ટ ચતુથથી (અંગારકી ચોથ)

૫ રવીવાર 4

૬ સોમવાર 5

૭ મંગળવાર 6

૮ બુધવાર 7 દુગા્ષષ્ટમી

૯ ગુરવાર 8 જાનકી જ્ંસત

૧૦ શુક્રવાર 9

૧૦ શનીવાર 10

૧૧ રવીવાર 11 સવજ્ા એકાદશી

૧૨ સોમવાર 12

૧૩ મંગળવાર 13 મિા સશવરાસત્ પૂજન મંહદરમાં

૧૪ બુધવાર 14

૩૦ ગુરવાર 15 અમાસ
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શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૪  ઉતસિ િર્શન

ફાગણ સુદ - ફેબ્ુઆરી - મારતિ ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 16

૨ શનીવાર 17

૩ રસવવાર 18 િોલાસટક પ્રારંભ ૨૦-૫૯ થી.

૪ સોમવાર 19 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ મંગળવાર 20

૬ બુધવાર 21

૭ ગુરવાર 22

૮ શુક્રવાર 23 દુગા્ષષ્ટમી

૯ શસનવાર 24

૧૦ રવીવાર 25

૧૧ સોમવાર 26 આમલકી એકાદશી

૧૨/૧૩ મંગળવાર 27

૧૪ બુધવાર 28

૧૫ ગુરવાર 1
માચ્ષ ૨૦૧૮ િોળી પૂનમ 
સપીસનહિલ પાક્ષમાં

ફાગણ વદ - મારતિ ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 2 ધૂળરેટી

૨ શનીવાર 3

૩ રવીવાર 4 સંકટ ચોથ

૪ સોમવાર 5

૫ મંગળવાર 6 રંગ પંચમી

૬ બુધવાર 7 ભાનુ સપ્તમી

૭ ગુરવાર 8

૮ શુક્રવાર 9 દુગા્ષષ્ટમી

૯ શનીવાર 10

૧૦ રવીવાર 11

૧૧ સોમવાર 12

૧૧ મંગળવાર 13 પાપમોચની એકાદશી

૧૨ બુધવાર 14

૧૩ ગુરવાર 15

૧૪ શુક્રવાર 16

૩૦ શનીવાર 17

રૈત્ર સુદ - મારતિ ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રવીવાર 18
ચૈત્ી નવરાત્ી પ્રારંભ નવાહ્ન પારા્ણ 
મંહદર માં.

૨ સોમવાર 19

૩ મંગળવાર 20

૪ બુધવાર 21 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ ગુરવાર 22

૬/૭ શુક્રવાર 23

૮ શસનવાર 24 દુગા્ષષ્ટમી

૯ રવીવાર 25
શ્ી રામનવમી, નવરાસત્ સમાપ્ત, 
રામા્ણ પાઠ પુણા્ષિુસત

૧૦ સોમવાર 26

૧૧ મંગળવાર 27 કામદા એકાદશી

૧૨ બુધવાર 28

૧૩ ગુરવાર 29

૧૪ શુક્રવાર 30

૧૫ શનીવાર 31
િનુમાન જ્ંતી ઉતસવ, ૧૦૮ ્જમાન 
મારસત ્ાગ વ્રત ની પૂનમ.

રૈત્ર વદ - એરરિલ ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રવીવાર 1 એસપ્રલ ૨૦૧૮

૨ સોમવાર 2

૩ મંગળવાર 3 સંકટ ચોથ 

૪ બુધવાર 4

૫ ગુરવાર 5

૬ શુક્રવાર 6

૭ શનીવાર 7

૮ રસવવાર 8 દુગા્ષષ્ટમી, ૨૧મો પાતિોતસવ

૯ સોમવાર 9

૧૦ મંગળવાર 10

૧૧ બુધવાર 11 વરથી ની એકાદશી

૧૨ ગુરવાર 12 ભાગવત એકાદશી

૧૩ શુક્રવાર 13

૧૪ શનીવાર 14

૩૦ રવીવાર 15 અમાસ



124

શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૨  ઉતસિ િર્શનશ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૪  ઉતસિ િર્શન

 વૈશાખ સુદ - એરરિલ ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 16

૨ મંગળવાર 17

૩ બુધવાર 18 અખાત્ીજ, સશવાજી જ્ંસત

૪ ગુરવાર 19 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ શુક્રવાર 20 શ્ી આધશંકરાચા્્ષ જ્ંતી

૬ શનીવાર 21

૭ રવીવાર 22 ગંગા સપ્તમી

૮ સોમવાર 23

૯ મંગળવાર 24 સીતા નવમી

૧૦/૧૧ બુધવાર 25 મોહિની એકાદશી

૧૨ ગુરવાર 26 ભાગવત એકાદશી

૧૩ શુક્રવાર 27 નરસીંિ જ્ંસત

૧૪ શનીવાર 28 મંહદર નો ૨૧ મો પાટોતસવ

૧૫ રસવવાર 29 વ્રતનીપૂનમ, કૂમ્ષ જ્ંસત

૧૫ સોમવાર 30

વૈશાખ વદ - મે ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર 1 મરે ૨૦૧૮ નારદ જ્ંસત.

૨ બુધવાર 2

૩ ગુરવાર 3 સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)

૪ શુક્રવાર 4

૫ શનીવાર 5

૬ રવીવાર 6

૭ સોમવાર 7

૮ મંગળવાર 8

૯ બુધવાર 9

૧૦ ગુરવાર 10

૧૧ શુક્રવાર 11 અપરા એકાદશી

૧૨ શનીવાર 12

૧૩ રવીવાર 13

૧૪ સોમવાર 14

૩૦ મંગળવાર 15 શનૈશ્રચર જ્ંસત, અમાસ

નીજ જેઠ સુદ - મે - જુન ૨૦૧૭
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરવાર 14

૨ શુક્રવાર 15

૩ શનીવાર 16

૪/૫ રવીવાર 17 સવના્ક ચોથ

૬ સોમવાર 18

૭ મંગળવાર 19

૮ બુધવાર 20 દુગા્ષષ્ટમી

૯ ગુરવાર 21

૧૦ શુક્રવાર 22

૧૧ શનીવાર 23 સનજ ્ષલા એકાદસી

૧૨ રવીવાર 24

૧૩ સોમવાર 25

૧૪ મંગળવાર 26

૧૫ બુધવાર 27 વટ સાસવત્ી પૂનમ

૧૫ ગુરવાર 28

નીજ જેઠ વદ - જુલાઈ ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 29

૨ શનીવાર 30

૩ રવીવાર 1 સંકટ ચોથ જુલાઈ ૨૦૧૮

૪ સોમવાર 2

૫ મંગળવાર 3

૬ બુધવાર 4

૭ ગુરવાર 5

૮ શુક્રવાર 6 દુગા્ષષ્ટમી

૯ શનીવાર 7

૧૦ રવીવાર 8

૧૧ સોમવાર 9 ્ોગીની એકાદશી

૧૨ મંગળવાર 10

૧૩ બુધવાર 11

૧૪/૩૦ ગુરવાર 12 અમાસ
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 અષાઢ સુદ - જુલાઈ ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શુક્રવાર 13

૨ શનીવાર 14 અરાઢી બીજ, રથ ્ાત્ા

૩ રવીવાર 15

૪ સોમવાર 16 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ મંગળવાર 17

૬ બુધવાર 18

૭ ગુરવાર 19

૮ શુક્રવાર 20 દુગા્ષષ્ટમી

૯ શનીવાર 21

૧૦ રવીવાર 22

૧૧ સોમવાર 23
દરેવશ્ની એકાદશી, મોળાકત વ્રત 
પ્રારંભ

૧૨ મંગળવાર 24

૧૩ બુધવાર 25 જ્ાપાવ્ષતી વ્રત આરંભ 

૧૪ ગુરવાર 26

૧૫ શુક્રવાર 27 ગુર પૂસણ્ષમા, મોળાકત જાગરણ 

 અષાઢ વદ - જુલાઈ - ઓગસ્ - ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શનીવાર 28 મોળાકત વ્રત પારણા

૨ રવીવાર 29 જ્ાપાવ્ષતી વ્રત પારણા

૩ સોમવાર 30

૪ મંગળવાર 31 મોળાકત વ્રત પારણા સંકટ ચોથ

૪ બુધવાર 1 ઓગસટ ૨૦૧૮

૫ ગુરવાર 2 લોિાણા નાગ પાંચમ 

૬ શુક્રવાર 3

૭ શનીવાર 4

૮/૯ રવીવાર 5 દુગા્ષષ્ટમી

૧૦ સોમવાર 6

૧૧ મંગળવાર 7 કાસમકા એકાદશી

૧૨ બુધવાર 8 ભાગવત એકાદશી

૧૩ ગુરવાર 9

૧૪ શુક્રવાર 10

૩૦ શનીવાર 11 અમાસ, હદવાસો વ્રત

શ્રી હિંદુ મહંિર  વિક્રમ સિતં ૨૦૭૪  ઉતસિ િર્શન

અરિક જેઠ - મે - જૂન ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર 16 અસધક માસ પ્રારંભ

૨/૩ ગુરવાર 17

૪ શુક્રવાર 18 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ શનીવાર 19

૬ રવીવાર 20

૭ સોમવાર 21

૮ મંગળવાર 22 દુગા્ષષ્ટમી

૯ બુધવાર 23

૧૦ ગુરવાર 24

૧૧ શુક્રવાર 25 કમલા એકાદશી

૧૨ શનીવાર 26

૧૩ રવીવાર 27

૧૪ સોમવાર 28

૧૫ મંગળવાર 29

અરિક વદ મે - જૂન ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ બુધવાર 30

૨ ગુરવાર 31

૩ શુક્રવાર 1 સંકટ ચતુથથી (ચોથ) જૂન ૨૦૧૮

૪ શનીવાર 2

૫ રવીવાર 3

૬ સોમવાર 4

૬ મંગળવાર 5

૭ બુધવાર 6

૮ ગુરવાર 7 દુગા્ષષ્ટમી

૯ શુક્રવાર 8

૧૦ શનીવાર 9

૧૧ રવીવાર 10 કમલા એકાદશી

૧૨/૧૩ સોમવાર 11

૧૪ મંગળવાર 12

૩૦ બુધવાર 13 અમાસ 
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 ભાદરવા સુદ - ઓગસ્  - સપ્ેમબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 10

૨ મંગળવાર 11 વરાિ જ્ંતી

૩ બુધવાર 12 કરેવડાત્ીજ, સવના્ક ચોથ

૪ ગરુુિાર 13 શ્રી ગણેશ ચતરુ્થી (ચોર્)

૫ શુક્રવાર 14 ઋરી પંચમી

૬ શનીવાર 15

૭ રવીવાર 16

૮ સોમવાર 17 રાધાષ્ટમી, ધરો અમાસ

૯ મંગળવાર 18

૧૦ બુધવાર 19

૧૧ ગુરવાર 20 જુલની એકાદશી

૧૨ શુક્રવાર 21 વામન જ્ંતી

૧૩ શનીવાર 22

૧૪ રવીવાર 23 અનનત ચતુદ્ષશી

૧૫ સોમવાર 24  પૂનમ, શ્ા� પ્રારંભ

 ભાદરવા વદ - સપ્ેમબર-ઓક્ ટોબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર 25 એકમ નું શ્ા�

૨ બુધવાર 26 બીજ નું શ્ા�

૩ ગુરવાર 27 ત્ીજ નું શ્ા�

૪ શુક્રવાર 28 ચોથ નું શ્ા�

૫ શનીવાર 29 પાંચમ નું શ્ા�

૬ રવીવાર 30 છઠ્ઠ નું શ્ા�

૭ સોમવાર 1 સાતમ નું શ્ા� ઓકટોબર ૨૦૧૮

૮ મંગળવાર 2 આઠમ નું શ્ા�,ગાંધી જ્ંતી

૯ બુધવાર 3 નોમ નું શ્ા�, સૌભાગ્વતી નું શ્ા�

૧૦ ગુરવાર 4 દશમ નું શ્ા�

૧૧ શુક્રવાર 5
અગ્ારસ, બારસ નું શ્ા�, ઇસનદરા 
એકાદશી

૧૨ શનીવાર 6 તરેરસ નું શ્ા�

૧૩/૧૪ રવીવાર 7 ચૌદશ નું શ્ા�

૩૦ સોમવાર 8 સવ્ષપીત્ું અમાસ

શ્ાવણ સુદ - ઓગસ્ - સપ્ેમબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ રવીવાર 12

૨ સોમવાર 13 સશવપૂજા મંહદરમાં પ્રારંભ

૪ મંગળવાર 14 સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫ બુધવાર 15 નાગ પંચમી ભારત સવતંત્તા હદવસ

૬ ગુરવાર 16 રાંધણ છઠ્ઠ

૭ શુક્રવાર 17 શીતળા સાતમ, મંગળા ગોંરી વ્રત

૮ શનીવાર 18 તુલસી જ્ંસત, દુગા્ષષ્ટમી

૯ રવીવાર 19 નોળી નોમ

૧૦ સોમવાર 20 સશવ પૂજા મંહદર મા

૧૧ મંગળવાર 21 પુત્દા એકાદશી

૧૨ બુધવાર 22 ભાગવત એકાદશી

૧૨ ગુરવાર 23 પસવત્ા બારસ

૧૩ શુક્રવાર 24

૧૪ શનીવાર 25 વ્રત ની પૂનમ

૧૫ રવીવાર 26 રક્ષા બંધન, પૂનમ

શ્ાવણ વદ - ઓગસ્  - સપ્ મેબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ સોમવાર 27 સશવ પૂજા મંહદર મા 

૨ મંગળવાર 28

૩ બુધવાર 29 સંકટ ચોથ

૪ ગુરવાર 30 બોળ ચોથ

૫ શુક્રવાર 31 નાગ પંચમી

૬ શનીવાર 1 રાંધણ છઠ્ઠ

૭ રવીવાર 2 શીતળા સાતમ

૮ સોમિાર 3 જનમાષ્ટમરી - શ્રી કૃષ્ણ જનમોતસિ 
મહંિર મા 

૯ મંગળવાર 4

૧૦ બુધવાર 5

૧૧ ગુરવાર 6 અજા એકાદશી

૧૨/૧૩ શુક્રવાર 7

૧૪ શનીવાર 8

૩૦ રવીવાર 9 અમાસ
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શ્રી હિંદુ મહંિર        વિક્રમ સિતં ૨૦૭૪-૨૦૭૫  ઉતસિ િર્શન

આસટો સુદ - ઓક્ ટોબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ મંગળવાર 9 નવરાસત્ પ્રારંભ

૨ બુધવાર 10

૩ ગુરવાર 11

૪ શુક્રવાર 12 સવના્ક ચતુથથી (ચૌથ)

૫ શનીવાર 13

૬ રવીવાર 14

૭ સોમવાર 15

૮ મંગળવાર 16 દુગા્ષષ્ટમી (ઉપવાસ માટરે)

૮ બુધવાર 17 દુગા્ષષ્ટમી (િવન મંહદર માં)

૯ ગુરવાર 18 સવજ્ા દશમી

૧૦ શુક્રવાર 19

૧૧ શનીવાર 20 પાંશાકુશી એકાદશી

૧૨ રવીવાર 21

૧૩ સોમવાર 22

૧૪ મંગળવાર 23

૧૫ બુધવાર 24 શરદ પૂનમ, ગરબા મંહદરમાં

આસટો વદ - ઓક્ ટોબર - નવેમબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગુરવાર 25

૨ શુક્રવાર 26

૩ શનીવાર 27 કડવા ચૌથ, સંકષ્ટ ચતુથથી (ચૌથ)

૪ રવીવાર 28

૫ સોમવાર 29

૬/૭ મંગળવાર 30

૮ બુધવાર 31

૯ ગુરવાર 1 નવરેમબર ૨૦૧૮

૧૦ શુક્રવાર 2

૧૧ શનીવાર 3 રમા એકાદશી

૧૨ રવીવાર 4 વાધ બારશ

૧૩ સોમવાર 5 ધન તરેરશ, ધન લક્મી પૂજા મંહદરમાં

૧૪ મંગળવાર 6 કાળી ચૌદશ

૩૦ બધુિાર 7 હિિાળી, ચોપડા પજૂન મહંિરમાં

 કાર્ક સુદ - ઓક્ ટોબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ ગરુુિાર 8 નતૂનિર્શ િરી.સ.ં ૨૦૭૫ 
અન્નક્ૂટ મહંિરમાં

૨ શુક્રવાર 9 ભાઈબીજ

૩ શનીવાર 10

૪ રવીવાર 11 સવના્ક ચતુથથી

૫ સોમવાર 12 લાભ પાંચમ

૬ મંગળવાર 13

૭ બુધવાર 14

૮ ગુરવાર 15 જલારામ જ્ંતી

૯ શુક્રવાર 16 દુગા્ષષ્ટમી

૧૦ શનીવાર 17

૧૦ રવીવાર 18

૧૧ સોમિાર 19 પ્રબોધરીનરી એકાિરરી 
તલુસરી વિિાિ મહંિરમાં

૧૨ મંગળવાર 20

૧૩/૧૪ બુધવાર 21

૧૫ ગુરવાર 22 વ્રતની પૂનમ, નાનક જ્ંતી

૧૫ શુક્રવાર 23 દરેવ હદવાળી પૂનમ

 કાર્ક વદ - નવેમબર ૨૦૧૮
સતસથ  વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧ શનીવાર 24

૩ રવીવાર 25

૪ સોમવાર 26 સંકષ્ટ ચતુથથી (ચૌથ)

૫ મંગળવાર 27

૬ બુધવાર 28

૭ ગુરવાર 29

૮ શુક્રવાર 30 દુગા્ષષ્ટમી

૯ શનીવાર 1 ડીસરેમબર ૨૦૧૮

૧૦ રવીવાર 2

૧૧ સોમવાર 3 ઉતપસતિ એકાદશી

૧૨ મંગળવાર 4

૧૩ બુધવાર 5

૧૪ ગુરવાર 6

૩૦ શુક્રવાર 7 અમાસ
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Fri 20-10-2017 New Year V. Samvant 2074
Annakut Darshan

Sat 21-10-2017 Bhai Bij
Tue 24-10-2017 Laabh Paacham
Fri 27-10-2017 Jalaram Jayanti
Tue 31-10-2017 Tulsi Vivah
Fri 03-11-2017 Dev Diwali
Thur 30-11-2017 Gita Jayanti
Fri 01-01-2018 New Year’s Day (2018)
Sun 14-01-2018 Makar Sankranti
Mon 22-01-2018 Vasant Panchmi
Mon 26-01-2018 India Republic Day
Mon 29-01-2018 Vishwakarma Jayanti
Tue 13-02-2018 Maha Shivratri
Sun 18-02-2018 Holashtak Begins

Thur 01-03-2018 Holi Purnima  
(Holi in Spinney Hill Park)

Sun 18-03-2018 Chaitri Navratri Starts
Sun 25-03-2018 Shree Ram Navami
Sat 31-03-2018 Hanuman Jayanti Poonam
Sun 08-04-2018 Mandir Patotsav (21st)
Wed 18-04-2018 Akha Trij

Sun 22-04-2018 Randal Mataji na 108 
Samuh Lota in Mandir

Tue 15-05-2018 Shani Jayanti
Wed 16-05-2018 Purshotam Mas Begins
Wed 13-06-2018 Purshotam Mas Ends
Wed 27/06/2018 Vat Savitri Vrat
Mon 23-07-2018 Morakat Vrat Begins
Wed 25-07-2018 Jaya Parvati Vrat Begins 
Fri 27-07-2018 Guru Purnima

Fri 27-07-2018 MANDIR CLOSED  
due to Chandra Grahan

Fri 27-07-2018 Morakat Jagaran
Sun 29-07-2018 Jaya Parvati Jagaran
Thur 02-08-2018 Lohana Nag Paacham
Sat 11-08-2018 Divaso - Deep Puja
Sun 12-08-2018 Shravan Maas Begins

Wed 15-08-2018 Nag Paacham
Thur 16-08-2018 Raandhan Chhath
Fri 17-08-2018 Shitla Saatam
Sun 19-08-2018 Noli Naum 
Sun 26-08-2018 Raksha Bandhan
Thur 30-08-2018 Bor Chauth
Fri 31-08-2018 Nag Paacham
Sun 02-09-2018 Shitla Saatam (Shravan Vad)

Mon 03-09-2018 Janmashtmi 
Shree Krishna's Birthday

Sun 09-09-2018 Shravan Maas Ends
Wed 12-09-2018 Kevda Trij
Thur 13-09-2018 Ganesh Chaturthi
Fri 14-09-2018 Rishi Panchmi
Mon 17-09-2018 Radha Ashtami
Tue 25-09-2018 Shradh Begins
Mon 08-10-2018 Shradh Ends
Tue 09-10-2018 Navratri Begins
Wed 17-10-2018 Shree Durga Ashtami
Thur 18-10-2018 Vijya Dashmi (Dashera)
Wed 24-10-2018 Sharad Purnima
Sat 27-10-2018 Karwa Chauth
Sun 04-11-2018 Vaagh Baras 
Mon 05-11-2018 Dhan Teras
Tue 06-11-2018 Kali Chaudash

Wed 07-11-2018 Diwali - Chopda Pujan in 
the Temple

Thur 08-11-2018 New Year V. Samvant 2075 
Annakut Darshan

Fri 09-11-2018 Bhai Bij
Mon 12-11-2018 Laabh Paacham
Thur 15-11-2018 Jalaram Jayanti
Mon 19-11-2018 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 2017-2018
New Year Vikram Samvant 2074



Shree Radhe Krishna Shree Randal Maa

Shree Vishwakarma

Shree Hanumanji

Shree Ganeshji

Aum Namah Shivay

Shree Ramdev Pir,  
Dalibai & Harjibhati 

Shree Vachradada 
Avaad Maa Shree Amba Maa Shree Shitla Maa Shree Baliya Dev

Shree Sai Baba Shree Jalaram Bapa

Shree Ram, Sitaji, Laxmanji & Hanumanji

Trikamacharya Bapu

Shree Hindu Temple & Community Centre
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