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જય શ્રી કૃ ષ્ણ

જય શ્રી રામ

યદા યદા હી ધર્મસય ગ્ાનિર્મવનિ રારિ, અભયયુત્ાિરધર્મસય િદાતરાિં સૃજામ્હ્યર |
પરરત્ાણાય સાધયુિાં નવિાશાય ચ દયુષ્ૃ િાર ધર્મસંસ્ાપિા્ા્મય સંરવારી યયુગે યયુગે ||
ઘ્ણા મા્ણસો એવા હોય છે કે સહે જ નિષ્ફળતા મળે તો નિરાશ થઈ જાય છે, પરંતુ નિષ્ફળતા એ સ્ફળતાિરી ચાવરી છે.
અિે નિષ્ફળતા સાથે જો પરરચય જ િ થયો હોય તો આપ્ણિે સ્ફળતાિરી મહત્ા કેવરી રરીતે સમજાય?
દરે ક વયન્તએ યાદ રાખવું જોઈએ કે સઘળું િાશવંત છે, જો તમિે કશુંક મળરી ગયું છે તો ગેલમાં િ આવરી જાવ કાર્ણ
કે મિુષય જ ે વસતુ, સંપનત્ અથવા હોદ્ાિે લઈિે અનિમાિ કરતો હોય તેિું અનિમાિ ્યારે ક િે ્યારે ક તો તુટે જ છે.
એટલે જો તમારરી પાસે કશુંક હોય તો તેિું અનિમાિ િ કરવું પરંતુ ઈશ્વરિો આિાર માિવો કે
હે ઈશ્વર તમે મિે મારરી ક્ષમતા કરતા વધારે આપયું છે, અિે જો જીવિમાં કંઈક ઘડતું
હોય અથવા તકલરી્ફ હોય તો ઈશ્વર પર િરોસો રાખવો કે આ સમય
પ્ણ પસાર થઈ જશે.
િવા વર્મ િી શયુરેચ્ા સા્ે સવવેિે િૂિિ વર્મિા
અનરિંદિ.

િ્તો, સેવકો, કારોબારરી સનમનતિા સભયો,
પ્રમુખશ્રી તેમજ ટ્રસટરી મંડળિા સવવેિે જય
માતાજી સાથે જય શ્રી રામ.

આશિર્વચન

સંસારપંક િરીમ્મજ્ઞ સમુદ્ધર્ણ પંરડતા

શ્રી રકર્ણિાઈ પાધયા

શ્રી િટુિાઈ આચાય્મ

શ્રી રદલરીપિાઈ જોરરી

વરી.સં. ૨૦૭૬ િું િવલું વર્મ આપ સૌિા જીવિમાં સુવ્ણ્મ સૂય્મિા રકર્ણો સાથે પ્રગટે અિે દરે ક િ્તોિો
શુદ્ધ સંકલપ ્ફલરીિુત બિે. સાથે જીવિિા અંતગ્મત અંતરિરી અમરીઓિરી આશા સાથે જીવ માત્રિા
મિોરથ િગવાિ શ્રી દ્ારરકાધરીશ િાં ચર્ણોિું શરણં સવરીકારરી અિે પરરપૂ્ણ્મ બિે. આ િવું વર્મ આપ
સૌિા સામાનજક જીવિમાં િન્ત, શ્ધધા, સવાસ્થય, સુખ, સુંદરતા, સમપનત્, સંતનત, સંસકાર અિે
ધાનમ્મક પ્રયાસો સરહત પૂ્ણ્મ કરિારં નિવડે.
ઈશ્વર આપિે સદૈવ સતકમ્મ કરવાિરી પ્રેર્ણા આપે, કાર્ણ
"કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા"
(રામાય્ણ)

"કર્મણ્યૈિાવધકારસ્તે રા ફલતેષુ કદાચન"
(શ્રીમદ િાગવત ગરીતા)

"કરમેગવ્"
(વેદાંત)

અંતમાં આપિા જીવિમાં પ્રિુ િન્ત, વડરીલો િાં સંસકાર, ધમ્મ પ્રતયે પ્રેમ, નિષ્ા, નિષકામ િન્ત, વંશ
વૃનદ્ધ અિે મુન્ત આપે તેજ પ્રિુ પાસે પ્રાથ્મિા.
સુિાનશસ અિે િૂતિવરા્મનિિંદિ.
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૮ વાગયા સુધરી ખુલું રહે શે.
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Mandir’s Opening Times:

Bhakti Darshan Team:
Dr Hansaben Jethwa
Dilipbhai Joshi
Ram Odedra
Mayurbhai Sisodia
Dhirendra Kanabar

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

Arti Times:
Mangal Arti
Shrungar Arti
Sandhya Arti

Trustees:

7:20am
10:00am
7:00pm

Dr. Jivabhai Odedra (Chair)
Mr Shantilal Thanki

ઓફીસ ખુલવાનો સમયઃ

મંદિરના પ્રસંગોની માદિતી મેળવવા:

Mandir’s Office Opening Times:

સવારના ૧0 થી ૧
અને બપોરના ૪ થી ૮

www.shreehindutemple.net

10am - 1pm and 4pm - 8pm

્ફે સબુક પર શ્રી રહંદુ મંરદર લેસટરિા પેજ િે લાઈક કરરી ્ફોલો કરો.

મંદિરની પ્રવૃદતિ

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

•

•
•
•

Printed by:

•
•

T: 0330 010 0004 E: sales@evolutiondc.co.uk
W: www.evolutiondc.co.uk
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દર સોમવાર, ગુરવાર અિે અનગયારસિા રદવસોએ
બપોરિા ૨:૩૦ થરી ૪:૩૦ વાગયા સુધરી શ્રી રહંદુ મંરદર
શબરરી સતસંગ મંડળિા િજિ રકત્મિ હોય છે.
બાળકો માટે ગુજરાતરી વગગો દર ગુરવારે અિે શુક્રવારે
સાંજિા ૫ થરી ૭ વાગયા સુધરી હોય છે.
અંગ્ેજી અિે ગન્ણત (મે્થસ) િા ટ્ુશિ વગગો દર સોમવાર
અિે મંગળવારે સાંજિા ૬ થરી ૭ વાગયા સુધરી હોય છે.
મંરદરમાં િજિ-રકત્મિ, ધાનમ્મક કાય્મક્રમો, જમ્ણવાર,
સાંજીિા ગરીત, બથ્મડે પાટટી, નમરટગ
ં , લગ્ન નવનધ વગેરે
માટે હોલ, રસોડું અિે વાસ્ણો મળરી શકશે. શ્રી જલારામ
પ્રસાદરી કોઈ પ્ણ રનવવાર માટે િોંધાવરી શકશો.
િન્ત દશ્મિ પોસટ દ્ારા મોકલવાિો પોસટેજ ખચ્મ £૧૦
છે. પરદેશ મોકલવા માટે £૧૫ છે.
મંરદરમાં વકરીલ દ્ારા કાિૂિરી સલાહ આપવામાં આવે છે,
તો વધુ મારહતરી માટે મંરદર િો સંપક્મ કરો.

ભવ્્ દર્મન

Bhakti Darshan 2019 - 2020
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President's Message
Namaste!
It gives us a great pleasure to present this year’s Diwali Ank and we hope it will provide you
with range of information about us, our religion and the activities that we do to serve our
community at large.
May this be a prosperous and joyous year for our community and our temple! May we make
strides in community service. Our successes in 2019 have clearly been due to the hard work
and dedication of all our volunteers, our managers, staff and our priests. I thank you all for
your dedications. We as committee will continue to strive to empower our volunteers, and work
towards more de-centralisation and transparency in all our committees.
We have a great group of intelligent and high-achieving volunteers who, correctly, take pride in
what they do and want to do it well! Let us be quick to praise and slow to criticise. Volunteers are
inherent leaders who have insightful ideas and an ability to make things work. Our rules and
processes should honour the ideas from the bottom up—ideas that, with repeated use, will become
policies. Building consensus among volunteers takes time, but a climate of volunteer ownership
fosters efficiency and stability and makes our involvement worthwhile. Our management
will endeavour to work with our volunteers, a group of people who initiate, lead, and execute
projects every day. Thus, one goal for management in the New Year is to encourage the trend of
volunteerism with policies that stimulate, rather than stifle, the enthusiasm of our volunteers.
Our priorities for 2020:
• To engage our youths, promote inclusion and provide for much needed community activities.
• Continue to implement cost savings and cleanliness measures throughout the Temple and
Community Centre.
• To foster opportunities to love, learn and support each other and our communities.
Thank you all for the continuous support. My best wishes for a productive and prosperous New
Year to all!.
Sincerely
Vajshi Sisodia,
President and The Mandir Committee
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શબરી સતસંગ મંડળ
રબરી એટલતે શ્રદ્ા, ગુરુના િચનરાં શ્રદ્ા અનતે અટલ વિશ્વાસ એજ રબરી જ્ાન
અનતે િયૈરાગ્ની ભવ્્ કરિાથી ભગિાનની પ્રાવતિ થા્ છતે.
શ્રી ગ્ણેશાય િમઃ શ્રી કૃ ષ્ણાય િમઃ
તુલસરી વૃંદા માતાજી િું સબરરી મરહલા મંડળ બહે િો તર્ફ થરી મોસાળા માટે હાજર રહે છે.
દર વખતે સબરરી મંડળ િા બહે િો મોસાળું લાવે છે. સબરરી માંડલ િા બહે િો દર સોમવાર
અિે ગુરવાર ૨ થરી ૪:૩૦ સુધરી અિે અગયારાશ િા પ્ણ સતશંગ કરે છે. આ સતશંગ
હાઈ ર્ફલડ મા િાિું મંરદર હતું તયાર થરી ચાલે છે જ ેિે ૪૮ વર્મ થઈગયા છે. જયાર થરી આ
બાિા્મબાસ િું મંરદર સારં થયું તયારથરી અહરી ચાલુ છે.
સતસંગ માં બધઅ ધાનમ્મક પુસતકો વાંચવામાં આવે છે. માળા, જપ પ્ણ કરવામાં આવે છે.
કોઈ િાઈ બહે િો િે સતસંગ કરાવવો હોય તો સબરરી મંડળ સતશંગ કરે છે. જ ેમાં યથા
શન્ત ડોિેસિ પ્ણ આપવામાં આવે છે. મંડળ િું જીવિ સાદું નસદ્ધ ુ અિે િમ્ર છે. નવચાર,
વા્ણરી અિે વત્મિ શુદ્ધ રહે . રાગ, દ્ ેર, લોિ અિે અનિમાિ ઓછા થતા જાય એ અમારો
ધમ્મ અિે સંદેશ છે.
સવ્મ જગ સુખરી થાવ, નિનવ્મકાર જગ બિે અિે સવ્મ કોઈ િું િલું જુ વો. દુખ િથાય કોઈ િે
અિે સવ્મ પ્રા્ણરી િું કલયા્ણ થવો. અિે જો સાચરી શ્દ્ધા અિે િન્ત હોય તો ગમે તેવા સંકટ
માંથરી બચરી જવાય છે. આપ્ણા આતમા માં સંસકાર કેવરીરરીતે આવે. િાવિા કર્ણરી અિે
સારરી મરીઠરી સંગત દ્ારા જીવિે અનધકાર કેટલો જ ે પોતાિરી શન્ત થરી કરરીસકે એટલુંજ
િોગવવાિો તે્ણે અનધકાર છે.
રંરદર િા ઓફીસ િા રાઈઓ,ટ્રસટીઓ, રૂદેવો સવવે િે સબરી રંડળ બહે િો િા જય સીયારાર.
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મંદિરના આંગણેથી
શ્રી રહંદુ મંરદર સાંસકૃનતક, રૂપાળા રનળયામ્ણા, રરિયાળા, મંગલકારરી,
સુમગ
ં લ વાતાવર્ણિા સુશોનિત આંગળે થરી િ્ત સમુદાય િે શ્રી
રહંદુ મંરદર િા જય શ્રી કૃષ્ણ.

િગવાિ શ્રી નવષણિારાય્ણ િરી કૃપા દ્ારા ઉજવવાિું પ્રારંિ થયુ.
કાનત્મક સુદ એકાદશરી િા રદવસે આ ઉતસવ િાવ થરી ઉજવવામા
આવે છે. આ વખતે તુલસરી નવવાહ િા યજમાિ જાિ પક્ષે અિે અિે
સામે માિ પક્ષે દમ્ણ સમાજિા પરરવારે યજમાિ બિરી અિે લાિ
લરીધો હતો. આ શુિ પ્રસંગે સબરરી મરહલા મંડળ દ્ારા િવય મામેરા
પૂવ્મ માં આવયા હતા.

શ્રી દ્ારરકાધરીશ િરી કૃપા થરી આપણં વરી.સં. ૨૦૭૬ િું વર્મ તમારા
માં નવશ્વાસ, એકતા, સદિાવ, પ્રરીનત, પ્રેમ, કર્ણા, સંપ, સાહસ અિે
િન્ત વધારિારૂ િરીવડે તે પ્રિુ િા ચર્ણો માં પ્રાથ્મિા અિે સાથે
િૂતિ વર્મ િા અનિિંદિ. પરમાતમા અિે માં જગદંબા િરી અમરીધારા
િરી છાયામાં આ વર્મ અનત આિંદ સિર નવરામ પામયુ,ં અિે તેિો
સંપ્ણ
ૂ ્મ શ્ેય આપ સવવે િ્તો જાય છે.

મહાનશવરાત્રરી
જીવ િે નશવ િરી સાથે એકરીકર્ણ િો રદવશ એટલે મહાનશવરાત્રરી.
શાસ્ત પ્રમા્ણે દર માસ િરી કૃષ્ણ પક્ષ િરી ચૌદસ એટલે નશવરાત્રરી,
માઘ મરહિા માં આવતરી ચૌદસ િે મહાનશવરાત્રરી કહે વામાં આવે
છે. મોટરી સંખયા મા િ્તો એ િગવાિ િે સાથે મળરી િે નશવજી
િે રરઝાવયા હતા. જ ેમાં દૂધ થરી અનિરેક અિે સાથે રદ્ાનિરેક
મહાપુજા િું પ્ણ આયોજિ કરવા માં આવયું હતુ. મંરદર મા આખો
રદવશ િાંગ િું નવતર્ણ અિે ધૂિ, િજિ ચાલુ રાખવામાં આવયા
હતા જ ેથરી મંરદર હર હર મહાદેવ િા િાદ થરી ગુજી
ં ઉઠું હતુ.

િારતરીય ગરરમા, જ્ઞાનત, પ્રાંત અિે વેદો િરી સંસકૃનતિરી સરરતાિું
સતત સીંચિ કરાવતું આંગણં એટલે શ્રી રહંદુ મંરદર િું આંગણં. જ ે
ઇંગલેનડ માં રહમાલય િા નશખર સમું શોિરી રહું છે. જયાં અવિવા
જુ દા જુ દા પ્રકૃનત, સંસકૃનત અિે સાંસકૃ નતક કાય્મક્રમો થતાં રહે છે.
જ ેિાથરી આખું વર્મ અિે ત્ર્ણે ઋતુ નશયાળો, ઉિાળો અિે ચોમાસું
િરપુર રહે છે. એ આંગ્ણા િા ધાનમ્મક અહે વાલ એટલે મંરદર િા
આંગ્ણે થરી.

હોળરી

શ્રી રહંદુ મંરદર માં િૂતિ વર્મ, અન્નકૂટ, તુલસરી નવવાહ, નશવરાત્રરી,
હોળરી, રામ િવમરી, િવાહ્ન પારાય્ણ, હિુમાિ જયંનત, જયા પાવ્મતરી,
મોળાકત વ્રત, વટ સાનવત્રરી, કરવા ચોથ, રદવાસો, િાગ પાંચમ, સરીતલા
સાતમ, િોળરી િોમ, રક્ષા બંધિ, જનમાષ્ટમરી, ગ્ણેશ મહોતસવ, નપતૃ
પક્ષ િાગવત કથા, િવરાત્રરી, રદવાળરી વગેરે ઉતસવો અિે વ્રતો
ધામધૂમ થરી નયાય પૂવક્મ સુદં ર વયવસથા સાથે ઉજવવામાં આવે છે.

સપરીનિહરીલ પાક્મ લેસટર ખાતે શ્રી રહંદુ મંરદર દ્ારા હોળરી મહોતસવ
િું આયોજિ થયું જ ેમાં હજારો િરી સંનખયામાં િ્તો એ લાિ લરીધો
હતો. બધા િ્તો એ આિંદ િા રંગ એિરી િન્ત િા સંગ િો સાથ
મળ્ો હતો. આ પ્રશંગ ખરે ખર મહે િત માંગરીલે છે, જ ેમાં સવયંસવે ક
િાઈ બહે િો િો હૃદય પૂવક્મ આિાર
િવાનહ પારાય્ણ શ્રી રામ િવમરી

અન્નકૂટ વરી.સં.૨૦૭૫

િગવાિ શ્રી રામ િરી કૃ પા થરી આ વરવે આપ્ણા મંરદર માં િવય
રામિવમરી ઉતસવ ઉજવયો જ ેમાં પંજરરી િો પ્રસાદ તેમજ ્ફેઉ, મેવા
અિે પકવાિ ધરાવવામાં આવયા. પારણં ઝુલાવરી િ્તો િાવ નવિોર
બનયા હતા. મુખય મિોરથરી િો લહાવો દવે પરરવારે લરીધો હતો. િવ
રદવશ સુધરી શ્રી રામ ચરરત માિશ િો પાઠ થયો અિે પુ્ણા્મહુતરી
નિનમત્ે યજ્ઞ િું પ્ણ આયોજિ કરવામાં આવયું હતુ.

ગયા વર્મ િા દરીપાવલરી અિે અન્નકૂટ મહાદશ્મિ િો તહે વાર િૂદવે ો
અિે સવયંસવે ક િા અથાગ પરરશ્મ િા કાર્ણે સુદં ર બનયો જ ેમાં શ્રી
ગોવધ્મિ િાથજી િરી પૂજા અિે અન્નકૂટ િા યજમાિ મુખય યજમાિ
શ્રી નત્રવે્ણરીબિે દવે અિે મહે શિાઈ દવે પરરવાર રહા હતા
તુલસરી નવવાહ
સતરી વૃદં ા અિે જાલંધર િરી કથા તો નવશ્વ નપ્રસઘધ છે. આ ઉત્સવ
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પાટોતસવ

નવશેરતા

પરમ ચેતિરૂપ પરબ્મહ િા તેજ પુજ
ં િો મૂનત્મ ઉતસવ એટલે
પાટોતસવ. મંરદર માં પ્રનતનષ્ત મૂનત્મ રૂપ સથાનપત દેવ - દેવરીતા ઓ
િો મહાનિરેક, યજ્ઞ, પૂજા, િૂતિ વસ્તાિર્ણ િા સૌંદય્મ માં સુશોનિત
િગવાિ િો િાવ થરી પાટોતસવ ઉજવયો, ઉપરાંત દરે ક િ્તો દ્ારા
નિજ મંરદર માં પ્રવેશ મેળવરી અિે ચર્ણ સપશ્મ કરાવયા હતા.

આ પૂ્ણ્મ વર્મ દરમયાિ સંતો, મહંતો,અિે મહાિુિાવો િું આગમિ
ખુબજ પ્રમા્ણ માં મળ્ું જ ેથરી િ્તો એ ધાનમ્મક પ્રવૃનત્ િો અિેરો
લાિ લૂટ્
ં ો હતો. તેમજ સિાતિ ધમ્મ િા મમ્મ િે જા્ણવા માટે સકૂલ
િા બાળકો િરી યાત્રા પૂ્ણ્મ વર્મ દરમયાિ ચાલુ રહરી. શ્રી રહંદુ મંરદર
દ્ારા બસ િા પ્રવાસ અિે અનય એન્ટનવટરી ચાલુ રહરી, જ ેમકે આપ
સોં િે ખબર છે કે શ્રી રહંદુ મંરદર માં ગુજરાતરી, ઈંગલરીશ, ગન્ણત
વગેરે િા સકૂલ િા વગગો ચાલે છે જ ેમાં આ વર્મ માં વધુ સંખયા માં
િવા પ્રવેશ આવયા. એ ઉપરાંત યોગા, િૃતય, કરાટે, વયાયામ, સંગરીત,
રાસ વગેરે અિેક પ્રવૃનત્ઓ ચાલે છે. જ ેથરી િારતરીય સમાજ િરી
સંસકૃ નત િે એક આગવરી ઓળખ આપતું આપણં મંરદર એક પનવત્ર
રદશા માં િનવષય િે ધયાિ માં રાખરીિે આગળ વધરી રહું છે.

ધાનમ્મક વ્રત
શ્રી રહંદુ મંરદર િા દરે ક િૂદવે ો િે સૌમય પૂજા કરાવે છે. જ ેથરી
કરરી િે પૂજા માટે મોળા્ત, જયાં પાવ્મતરી, રદવસો, ્ફલ
ૂ કાજળરી, ગે
ચોથ, િાગ પાંચમ, શરીતળા સાતમ, િોળરી િોમ, રદવસો, કેવડાત્રરીજ,
કડવા ચોથ, અિે 16 સોમવાર િરી પૂજા માં વધારે આિંદ આવે છે.
વારંવાર બહે િો દ્ારા થતરી પૂજા સમયે આપણં મંરદર એક સતયુગ
િરી તપોિૂનમ િરી અિુિનૂ ત કરાવે છે. નિજ મંરદર માં બહે િો તેમિા
હાથે પૂજા કરરી અિે એક શાંનતપૂવક્મ િા અપાર આિંદ િરી અિુિનૂ ત
કરે છે.

સંસકાર, રરવાજ અિે ધૈય્મ િા પ્રનત એવા આપ્ણા આધારસથંિ વૃદ્ધ
વડરીલો માટે પ્ણ ડે સેનટર િો પ્રારંિ કરવામાં આવયો છે. જ ેમાં દર
ગુરવારે સતસંગ અિે િોજિ િરી વયવસથા હોય છે. સાથે સાથે વરગો
થરી ચાલતો સબરરી મંડળ િો સતસંગ જ ે દર સોમવાર, ગુરવાર અિે
એકાદશરી િા રદવસે હોય છે.

જનમાષ્ટમરી
િંદ ઘેર આિંદિયો જય કિૈયાલાલકરી િો િાદ જયારે સંિળાય
તયારે િેવું વર્મ િા વયોવૃદ્ધ વડરીલ પ્ણ ઝૂમરી ઉઠે છે. અિે અિેરા
આિંદ સાથે એક િવયૌવિ િો અિુિવ કરાવે છે, કાર્ણ કે
મંરદર માં ચોતર્ફ િાગરવેલ િા પ્ણ િરી શોિા તોર્ણો, સાનથયા,
ગરીત, વાદ્ય, મટકરી અિે િ્તો િરી િરીડ વચચે થતરી મટકરી્ફોડ િરી
ઉચછવ્ણરી આ...હા...હા...હા કેટલું મિોરમય વાતાવર્ણ હશે. આવા
સુદં ર માંગનલક અિે સુશોનિત વાતાવર્ણ માં જનમાષ્ટમરી ઉતસવ
ઉજવાયો, મુખય યજમાિ પદે દવે પરરવાર દ્ારા કિૈયાિો અનિરેક
થયો. અિે નમસ્તરી પરરવાર દ્ારા લાલા િે શ્ણગારવામાં આવયો સાથે
સાથે મટકરી ્ફોડવાિો લહાવો પ્ણ લેવામાં આવયો. શ્ાવ્ણ માસ માં
સુદં ર સદાનશવ િા મહાનિરેક િું પ્ણ આયોજિ થયું હતુ.

આિાર
પૂ્ણ્મ વર્મ દરમયાિ જ ે જ ે િ્ત િાઈબહે િો એ શ્રી રહંદુ મંરદર માં
જલારામ પ્રસાદરી, રામધૂિ, લગ્ન, સગાઇ, સાંજી, બથ્મડે પાટટી, કથા,
સાંસક્રુનતક કાય્મક્રમો તેમજ અનય કાય્મક્રમ િું આયોજિ કરરી અિે
શ્રી રહંદુ મંરદર િું આંગણં સોિાવયું તે માટે દરે ક યજમાિો િો ખુબ
ખુબ આિાર.

જય શ્રી કૃષ્ણ.
આપ મંરદર િરી દરે ક પ્રવૃનત્ઓ અિે આગામરી કાય્મક્રમ, બુરકગ
ં
વગેરે કોઈપ્ણ મારહતરી માટે શ્રી રહંદુ મંરદર િરી વેબસાઈટ
www.ShreeHinduTemple.net
્ફેસબુક પેજ:
www.facebook.com/ShreeHinduTemple
િે લાઇક કરો અિે ઇમેલ માટે:
info@ ShreeHinduTemple.net અિે
ટેલરી્ફોિ દ્ારા: 0116 246 4590 પર ઓ્ફરીસિો સંપક્મ કરો.

શ્રી ગ્ણેશ ઉતસવ
શ્રી નસનદ્ધનવિાયક કૃપા દ્ારા શ્રી ગ્ણેશ ઉતસવ દરમયાિ િવ રદવશ
સુધરી બાપા િો અનિરેક, કથા, વાતા્મ અિે પૂજિ થયુ. અંત માં
નલવરપૂલ બસ યાત્રા િો આયોજિ કરરી અિે શ્રી ગ્ણેશ નવસજ ્મિ
માં િ્તો પ્રવાસ કાજ ે જોડાયા હતા.
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Core Beliefs of

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

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

All Hindus worship one Supreme Reality,
though they call it by many names.
There is no eternal hell, no damnation,
in Hinduism, and no intrinsic evil-no
satanic force that opposes the will of
God. Hindus believe that the cosmos
was created out of one God and one
sound OHM. It 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.
Soul is eternal and each soul is free to
find his own way, whether by devotion,
austerity, meditation, yoga or selfless
service.

The Vedas
The Vedas are the ancient sacred texts of
the Hindus that were produced through
research and meditation by many enlighted
Rishis of India and revealed through God.
All the Hindu thoughts and texts derive
their source and authority from the Vedas.

Hinduism's three pillars

These are temple worship, scripture
and quest for self-realisation through Atma
guru-disciple tradition.

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

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

Punarjanma

Murti Puja

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

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

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

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

Guru-Shishya
The
guru-shishya
(master-disciple)
relationship is unique to Hinduism.
Thousands of years ago from the
Upanishadic times, the guru tradition has
served the role of imparting all knowledge
including spiritual knowledge to disciples.
The guru guides, inspires and also engages
the disciples in the rigours of the spiritual
path. Because of this Guru is revered and
given a very high respect, however, they
are not God.

Four Purusharths
The four Purusharths or goals of human
life are:
1. Dharm (righteousness, duty and moral order)
2. Artha (wealth and prosperity)
3. Kama (worldly desires)
4. Moksha (liberation)
11

શુભ દિપાવલી
રદવાળરી એ રદવાિો તહે વાર છે. રદવાઓિરી શ્ૃંખલા
એટલે કે પ્રકાશિા પવ્મ તરરીકે રદવાળરીિરી ઉજવ્ણરી
કરવામાં આવે છે.

રદવાળરીિા તહે વારિરી મુખય ત્ર્ણ રાનત્ર એટલે
કે, ધિતેરસે મહાલક્ષ્મરીજીિરી રાનત્ર, કાળરીચૌદશે
મહાકાળરીજીિરી
રાનત્ર
અિે
રદવાળરીએ
મહાસરસવતરીજીિરી રાનત્ર.
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ચોપડા પૂજન
રદવાળરીિરી સાંજ ે શુિ મુહૂત્મમાં માંલક્ષ્મરી, ગ્ણેશજી
અિે સરસવતરીજી તેમજ ધિિા દેવતા કુ બેર અિે
િગવાિ નવષણિરી પૂજા કરવામાં આવે છે.
આજિા આધુનિક હાઇટેક યુગમાં હવે ચોપડાઓિું
સથાિ કોમપયુટર લેપટોપ અિે ટેબલેટે લરીધુ હોવાથરી
કેટલાક વેપારરીઓએ લેપટોપ, કોમપયુટર અિે
ટેબલેટિું પૂજિ પ્ણ કરે છ!ે જો કે, ચોપડાપૂજિિરી
પરંપરા મુજબિરી તેમિરી ધાનમ્મક આસથા કે શ્ધધામાં
સહે જપ્ણ ઓછપ આવતરી િથરી.
શ્રી રહંદુ મંરદરમાં મોડરી રાત સુધરી એકત્ર થઇ
સામૂરહક શારદા પૂજિ અિે ચોપડા પૂજિિરી
નવનધ સંપન્ન કરરી હતરી.
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નૂતન વર્ષ ૨૦૭૫ - અન્નકૂટ િશ્ષન
િુતિ વર્મ િા પ્રારંિ માજ િગવાિ શ્રી કૃષ્ણ એ અનિમાિ અિે ગવ્મ
િે હણયો છે. શ્રી મદ િાગવતજી મા બતાવયા પ્રમા્ણે દેવરાજ ઇનદ્ િે
અનિમાિ છે કે હુજ સમાજ િું િર્ણ પોર્ણ કરં છુ . માત્ર મારરીજ
પૂજા ઉત્મ છે. સવગ્મ િરી સરીમા પર પોનચયા પછરી પ્ણ અનિમાિ
જતું િથરી. માટે શ્રી કૃષ્ણ દ્ારા વિસપનતિું જતિ અિે શ્રી ગોવધ્મિ
િાથજી િો મરહમા વધારરી અિે ગોકૂળ વાસરીઓં િે ગોવધ્મિ પૂજા
માટે પ્રેર્ણા કરરી છે. શ્રી ગોવધ્મિ પૂજા કરવાથરી ઇનદ્ ક્રોનધત થઇ અિે
મુશળ ધાર વરા્મ કરે છે જ ેથરી િગવાિે ગોવધ્મિ િે સત રદવસ સુધરી
પોતાિરી ટચલરી આંગળરી પર ધાર્ણ કયગો છે. જ ેિા પરર્ણામ સવરૂપે
ગોકુલવાસરી ઓં િગવાિ િે રોજ સત રદવસ સુધરી આઠ આઠ જુ દરી
જુ દરી વાિગરી ઓં ધારે છે. જ ે ટોટલ છપપિ વાિગરી અઓિા સમૂહ િે
છપપિ િોગ રૂપરી અન્નકૂટ કહેવામાં આવે છે.

છે જ ે દ્ારરકા િા િાથ િરી દયા થરી મળ્ું છે. િગવાિ એજ અન્ન
મા પોતાિરી દ્નષ્ટ કરરી અિે એમાં રહેલા દોર િે દૂર કરરીદયે છે. જ ે
અિાજ આખું વર્મ સમાજ જમે છે અિે સદબુદ્ધરી અિે સુસવાસ્થય
પામે છે.
અન્ન ભતેગા એના રન ભતેગા એ િાવ સાથે પરરવાર જિો એકસાથે
એ િોજિ પ્રશાદરી િા રૂપે આરોગે છે. માટે સુદં ર મજાિા િુતિ વર્મ
મા િુતિ સવચછ વસ્ત ધાર્ણ કરરી અિે એક મેક િરી િાવિા મા અદ્ ૈત
બિરી અિે મરીઠાઈ વગેરે િરી આપલે કરરી આ વર્મ િા પ્રથમ રદવસ િે
હસરીખસ
ુ રી થરી આવકારવામાં આવે છે.

બરીજા અથ્મ મા નશયાળા િરી ઋતુ એ ખેડતૂ ો માટે ખેતર િો પાક
લ્ણવાિરી ઋતુ પ્ણ ઓળખાય છે. અિે જ ે અન્ન ખેતર માંથરી મળે
છે એ બધુજ બધા િેગા મળરી અિે એક અન્ન િા સમૂહ િા રૂપ મા
પવ્મત જ ેવા િગલા પ્રિુ િે સમનપ્મત કરે છે. અિે આિાર વય્ત કરે

શ્રી રહંદુ મંરદર મા પ્ણ મહા અન્નકૂટ િા દશ્મિ કરવા અિેરો લાિ
મળે છે. આ વરવે આ પવ્મ મા મહેશિાઈ દવે અિે નત્રવે્ણરીબિે
મહેશિાઈ દવે અિે પરરવારે લાિ લરીધો હતો.
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શ્ી ગોવધ્મિ િા્જી રહા પૂજા (અન્ન્ૂટ રહોતસવ)
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તુલસી દવવાહ
કારતક મરહિા માં એકાદશરી િા રદવસિે તુલસરી નવવાહ િા રૂપ
માં ઉજવવાિરી એક પ્રથા છે. આ માનયતા મુજબ,તુલસરીજીએ આ
રદવસે િગવાિ નવષણ સાથે લગ્ન કયાાં હતા કાર્ણ કે આ રદવસે
િગવાિ નવષણ ૪ મરહિા પછરી ગાિ નિંદ્ા માંથરી જાગે છે. તુલસરી
િગવાિ નવષણિરી ખૂબ જ નપ્રય છે. તુલસરીિું એક િામ વૃંદા પ્ણ
છે.તો ચાલો આજ ે આપ્ણે જા્ણરીયે વૃંદા માંથરી તુલસરી બિવાિો
સંપૂ્ણ્મ ઇનતહાસ.
પૌરાન્ણક માનયતા અિુસાર,રાક્ષસિા કુ લમાં એક કનયા િો જનમ
થાય છે એિું િામ વૃંદા રાખવામાં આવે છે. વૃંદા બાળપ્ણ થરી જ
િગવાિ નવષણિરી પરમ િ્ત હતરી અિે હંમેશા તેમિરી િન્તમાં
લરીિ રહે તરી હતરી. જયારે વૃંદા લગ્ન માટે લાયક બિરી તયારે તેમિા
માતા-નપતા એ તેમિા નવવાહ સમુદ્ મંથિ માંથરી ઉતપન્ન થયેલા
જલંધર િામિા રાક્ષસ સાથે કરરી દરીધા. વૃંદા િગવાિ નવષણિરી
પરમ િ્ત સાથે એક ધાનમ્મક સ્તરી પ્ણ હતરી, જ ેિા કાર્ણે તેિા
પનત જલંધર વધુ શન્તશાળરી બનયા હતા.
જલંધર જયારે પ્ણ યુદ્ધ પર જતો તયારે વૃંદા પૂજા અચ્મિા કરતરી,
વૃંદા િરી િન્તિે કાર્ણે કોઈ પ્ણ જલંદરિે મારરી શકતું િ હતું.
જાલંધરે દેવતાઓ પર યુદ્ધ કયુ,ાં બધાજ દેવતાઓ જાલંધિ
િે મારવામાં અસમથ્મ સાનબત થઇ રહા હતા. જાલંધરે બધા
દેવતાઓિે હરાવરી િાખયા હતા, પછરી બધા દેવતાઓ દુઃખરી
થઈિે િગવાિ નવષણ જોડે જાય છે અિે જાલંધિ િામિા રાક્ષસ
િો આતંક સમાપ્ત કરવા માટે પ્રાથ્મિા કરવા લાગે છે. પછરી
િગવાિ નવષણએ પોતાિરી માયાથરી જલંધરિું સવરૂપ ધાર્ણ કયુાં
અિે વૃંદાિા પનતવ્રત ધમ્મ િે િષ્ટ કયુાં. આિાથરી જલંધરિરી શન્ત
િબળરી પડરી અિે તે યુદ્ધમાં માયગો ગયો.જયારે િગવાિ નવષણિરી
યુન્ત નવરે વૃંદાિે ખબર પડરી, તયારે તેમ્ણે િગવાિ નવષણિે
એક પ્થથર બિવા માટે શ્ાપ આપયો.

િગવાિ નવષણિે પ્થથર િા બિેલા જોઈ બધા દેવરી-દેવતાઓ માં
હાહાકાર મચરી ગયો, પછરી માતા લક્ષ્મરી એ વૃંદા િે પ્રાથ્મિા કરરી
તયારે વૃંદા એ જગત િા કલયા્ણ માટે પોતાિો આપેલો શ્ાપ
પાછો લઇ લરીધો અિે પછરી પોતે જાલંધરિરી સાથે સતરી થઇ ગઈ
પછરી એમિા શરરીર િરી રાખ માંથરી એક િાિું વૃક્ષ પ્રગટ થયું જ ેિે
િગવાિ નવષણ એ તુલસરી િામ આપયું અિે િગવાિ નવષણ એ
કહું કે આજથરી હં ુ તુલસરી વગર પ્રસાદ ગ્હ્ણ િઈ કરં અિે આ
પ્થથર િે શાનલગ્ામ િા િામે થરી તુલસરી જી િરી સાથે જ પૂજવામાં
આવશે. કાનત્મક મરહિામાં તુલસરીજી િા શાનલગ્ામ સાથે નવવાહ
કરવામાં આવે છે.
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મહા દશવરાદરિ
આતરા અનતે પરરાતરાનો સંગર રહાવરિરાત્ી
મહા વદ ચૌદશ - મહાનશવરાત્રરી એટલે મહા માસમાં આવતરી
વદ તેરસ ચૌદસિા રદવસે મહાનશવરાત્રરીિો તહે વાર આવે છે.
આ તહે વાર રાનત્રએ જ ઉજવાય છે. તેમાં િગવાિ નશવ પ્રતયેિો
િન્તિાવ જોવા મળે છે. રહંદુ ધમ્મશાસ્તો અિુસાર નશવિરી મૂનત્મ
અિે નશવનલંગ બંિેિરી પૂજા થઈ શકે છે, સામાનયપ્ણે નશવિરી પૂજા
નલંગ સવરૂપે કરવામાં આવે છે. કાર્ણ કે બંિે નશવિા જ પ્રનતક છે.
િગવાિ શરીવ અજનમા છે. શાંનત નપ્રય અિે કલયા્ણ કારરી દેવ છે.
શાંનત નપ્રય છે. મહાદેવ છે. જલદરી પ્રશન્ન થિારા દેવ છે. તમોગુ્ણરી
લક્ષ્ણ િુ પ્રદશ્મિ કરરીિે પ્ણ સતવ ગુ્ણ આપે છે. ખુબ દયાળુ છે
જ ેથરી દાિવો િે પ્ણ શ્ેષ્ વર આપે છે. નશવ િરી રાત્રરી સાધિા િો
સમય કહે વાય છે. રાત્રરી એ શાંત અિે શરીતલ હોય છે. િગવાિ
નશવ સમશાિ િા દેવ છે. સમશાિ મા પ્ણ શાંનત છે. રહમાલય પ્ણ
શરીતળતા અિે શાંનત િરી સાંતવિા આપે છે. એિો અથ્મ એવો છે કે
િગવાિ નશવ િરી નશવરાત્રરી િા રદવસે સાધિા કરવાથરી શાંનત અિે
કલયા્ણ િરી પ્રાનપ્ત થાય છે. નશવનલંગ એ નિરાકાર નશવ િું પ્રનતક
છે. એ નિરંજિ નિરાકાર િું એક રૂપ છે. નશવ પુરા્ણ મા નશવ િા
કામય કમ્મ િું પ્ણ ખુબ વ્ણ્મિ છે.
નશવ િરી જુ દરી જુ દરી સાધિા અિે સાધિા થરી થતરી પ્રાનપ્ત (મિોરથ
પૂ્ણ્મ કરિાર) પૂજા િરી જુ દરી જુ દરી નવનધ બતાવવામાં આવરી છે. જ ે
નશવ િ્તો માટે ખુબજ ઉત્મ છે. નશવ િું નિરાકાર રૂપરી નલંગ
નશવરાત્રરી િા રદવસે પ્રગટ થયું છે. માટે અખંડ બ્મહાંડ વયાપરી
નશવનલંગ ઉપર િાંગ અિે નબલવપત્ર પત્ર િો મરહમા શ્ેષ્ છે. નશવ
મુન્ત િા દેવ છે. મહાિારત, રામાય્ણ, િાગવતજી વગેરે પુરા્ણો
અિે ગ્ંથો મા નશવ મુખય આધાર રૂપ બતાવયા છે. જ ે બધાજ
પુરા્ણો િો પાયો કહે વાય છે. છત્ા પ્ણ નશવ િરી કથાઓ પડતા
પાચલ છે કેમકે એ લરીલા રૂપ િથરી પ્ણ સાધિા અિે સમાનધ રૂપ છે,
અિે જ્ઞાિ રૂપ છે. આજિા યુગ મા િ્તો િે જ્ઞાિ ગમતું િથરી અિે
જો ગમે તો સમય અિે અમુક ખોરાક િા આધારે પચતું પ્ણ િથરી.
જ ેથરી આજિરી કથાઓ લરીલા, આિંદ અિે િાટ્ાતમક વધારે થાય
છે. આશા રાખું છુ કે દરે ક િ્તો જ્ઞાિ અિે િન્ત સિર ગ્ંથો િું
વાંચિ કરરી અિે રહંદુ ધમ્મ િું તતવ જાળવરી રાખશે.
શ્રી રહંદુ મંરદર મા સવાર થરી િાવ પૂ્ણ્મ હર હર મહાદેવ િા િાદ
સાથે નશવરાત્રરી ઉજવવામાં આવરી અિે સુંદર નશવ રદ્ાિરીરેક િું
આયોજિ થયું.

સત્ર વરિર સુંદરર
િરઃ નશવાય
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શ્ાવણ માસ
િગવાિ નશવ જ ેમિા િામિો અથ્મ જ છે કલયા્ણસવરૂપ અિે
કલયા્ણપ્રદાતા. આ કલયા્ણ રૂપિરી આરાધિાથરી બધા ઈચછાઓ
પુ્ણ્મ થાય છે. શાસ્તોમાં પ્ણ આ વાત ઉલેખિરીય છે કે દેવ,
દિૂજ, ઋનર, મહનર્મ, યોગરીનદ્, મુિરીનદ્, નસદ્ધ, ગનઘવ્મ જ િથરી
પ્ણ બ્હ્મા-નવષણ પ્ણ િગવાિ નશવિરી આરાધિા કરે છે અિે
તેમિે પોતાિરી મિગમતરી ઈચછાઓિરી પૂનત્મ કરાવે છે. િગવાિ
નશવિરી પૂજા કરવાથરી કરઠિ કાય્મ પ્ણ સહે લાઈથરી બિરી જાય છે.
િગવાિ નશવિા િારતમાં બાર જયોનતલટીગ છે. નશવપુરા્ણમાં
આ બધા જ જયોનતલટીંગિો ઉલેખ છે. આ બાર જયોનતલટીંગિા
દશ્મિ કરવાથરી બધા જ તરીથગોિું ્ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
પદ્મ પુરા્ણિા પાતાળ ખંડિા આઠમા અધયાયમાં જયોનતલટીગો
નવશે કહે વામાં આવયું છે કે જ ે મિુષય આ દ્ાદશ જયોનતનલ્મગિા
દશ્મિ કરે છે તેિરી બધરીજ મિોકામિાઓ પૂ્ણ્મ થઈ જાય છે. સવગ્મ
અિે વૈિવ જ ેમિરી કૃ પાથરી પ્રાપ્ત થાય છે.
નશવિા નત્રશુળિરી એક ટોચ પર આખા કાશરી નવશ્વિાથિરી
િગરરીિો િાર છે. પુરા્ણોમાં એવું વ્ણ્મિ છે કે ગમે તેવો પ્રલય
આવે છતાં પ્ણ કાશરીિે કોઇ પ્ણ પ્રકારિું િુકશાિ િથરી થતું.
નશવિે લગતાં ઘ્ણા બધા ઉતસવો ઉજવવામાં આવે છે. જ ેમાં
શ્ાવ્ણ માસ િું નવશેર મહતવ રાખે છે. આખા શ્ાવ્ણ માસ
દરનમયાિ ચાર સોમવાર, એક પ્રદોર તેમજ એક નશવરાત્રરી આ
બધા યોગ એકસાથે શ્ાવ્ણ મરહિામાં િેગા થાય છે તેથરી તે
વધારે ્ફળ આપિાર છે. આ મરહિાિા દરે ક સોમવારે નશવમૂઠ
ચડાવવામાં આવે છે. જ ે આ પ્રકારે છેપહે લા સોમવારે કાચા ચોખા એક મુઠ્રી, બરીજા સોમવારે સ્ફે દ
તલ એક મુઠ્રી, ત્રરીજા સોમવારે આખા મગ, ચોથા સોમવારે જવ
એક મુઠ્રી.
મરહલાઓ શ્ાવ્ણ માસમાં નવશેર પૂજા અચ્મિા તેમજ વ્રત
પોતાિા પનતિરી લાંબરી ઉંમર માટે કરે છે. અિે તેમાંય વળરી બધા
જ વ્રતોમાંથરી સોળ સોમવારિું વ્રત ખુબ જ શ્ેષ્ છે. આ વ્રતિે
વૈશાખ, શ્ાવ્ણ, કારતક, અિે માગશર મરહિાિા કોઇ પ્ણ
સોમવારથરી ચાલુ કરરી શકાય છે. આ વ્રતિરી સમાપ્તરી સત્રમા
સોમવારે સોળ દંપત્રીિે િોજિ તેમજ કોઇ બરીજુ ં દાિ આપરીિે
થાય છે.
નશવિરી પૂજામાં બરીલરીપત્રિું ખુબ જ મહતવ છે. નશવ દ્ારા નવરપાિ
કરવાથરી નશવિા મસતક પર પા્ણરીિરી ધારથરી જળાનિરેક િ્તો
દ્ારા કરવામાં આવે છે. નશવે ગંગાિે પોતાિા મસતક પર ધાર્ણ
કયાાં છે.
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્ફાગ્ણ મરહિાિરી પૂિમ, હોળરી પ્રગટાવવાિો
રદવસ, દેશિા ઘ્ણા િાગમાં આ રદવસે સાંજ ે
મોહલા કે ગામિે ચોતરે લાકડા િેગા કરરી અનગ્ન
પેટાવવામાં આવે છે. આ હોળરીિા તહે વાર માટે
કેટલરીય લોકવાયકા છે, પુરા્ણોમાં પ્ણ ઉલેખ
છે. સૌથરી પ્રચનલત કથા છે નવષણ િ્ત પ્રહલાદ
કે જ ેિા નપતા રાક્ષસ કુ ળિા બળવાિ રાજા હતા.
તે અતયનત િાનસતક હતો, તે્ણે રાજયમાં કોઈએ
ઈશ્વરિું િામ-જપ િરહ કરવાિું ફ્રમાિ કયુાં હતું.
કહે વાય છે િે, જ ેિે કોઈ િ પહોંચે, તેિે તેિું પેટ
પહોંચે. આખા રાજયમાં ઈશ્વર િન્ત બંધ કરાવિાર
રહરણયકનશપુિા ઘરમાં જ પ્રહલાદિો જનમ થયો. તે
સતત નવષણ િામિો જપ કરતો, પ્રેમથરી સમજાવયા
બાદ પ્ણ તે્ણે જાપ છોડયા િરહ એટલે તેિો જ અંત
લાવવા પહાડ પરથરી ્ફેં ્યો, ઝેર પરીવડાવયું પ્ણ દર
વખતે પ્રહલાદ ઉગરરી જાય.
છેવટે રહરણયકનશપુએ તેિરી બહે િ હોનલકા જ ેિે
વરદાિ હતું કે અનગ્ન બાળરી શકે િરહ, તેિે પ્રહલાદિે
ખોળામાં લઇ અનગ્નમાં પ્રવેશવાિું કહું. હોનલકાએ
પહે રેલ વરદાિરી ઓિ્ણરી ઉડરીિે પ્રહલાદિે વીંટળાઈ
ગઈ અિે હોનલકા બળરી ગઈ.
સવાલ એ છે કે જો હોનલકાએ પોતાિા િાઈિા ખોટા
કૃ તયિે સમથ્મિ આપતાં, પ્રહલાદિે મારવાિરી કોનશશ
કરરી તો તેિરી પૂજા શા માટે થાય? તેિે તો સજા થવરી
જોઈએ, જ ેમ દશેરા એ રાવ્ણ બાળવાિરી પ્રથા છે
તેમ હોનલકાિા અપકૃ તય માટે પ્ણ સજા જ હોવરી
જોઈએ. પરંતુ વાસતનવકતા તો એ છે કે હોળરીિરી
પૂજા થાય છે, તેિે અધય્મ ચિે છે, તેિરી પ્રદનક્ષ્ણા
ફ્રવામાં આવે છે. આ સંદિ્મમાં એટલું સમજી શકાય
કે હોનલકાએ પોતે જ પ્રહલાદિે બચાવવા પોતાિું
બનલદાિ આપયું હતું. તે બળરી ગઈ અિે પ્રહલાદ
જીવરી ગયો. તેથરી જ તેિરી પૂજા થાય.
્ફગ્ણિરી પૂિમે સામુરહક રરીતે હોળરી એટલે અનગ્ન
પેટાવાિો, બરીજુ ં એક કાર્ણ એ છે કે િારત કૃ નર
પ્રધાિ દેશ છે, ખેતમાં વરા્મઋતુ દરમયાિ રોપેલા
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બરીજ, ધાિ-અિાજ રૂપે ઉગરી િરીકળે છે, તેટલે તેિરી
લ્ણ્ણરી કરરી, સૌપ્રથમ અનગ્નિે આહુનત આપરી –
અપ્મ્ણ કરરી ઉપયોગમાં લેવાિો રરવાજ આવયો.
અનગ્ન એટલે સૂય્મિરી પ્રનતકૃ નત, સૂય્મ એટલે ઉજા્મ, ઉજા્મ
એટલે વૃનદ્ધ, ધિ-ધાનયિરી વૃનદ્ધ માટે સૂય્મ જ જરૂરરી
છે. સૂય્મિરી કૃ પાિો આિાર વય્ત કરવા, અનગ્નિે
આહુનત અપાય છે. સંસકૃ તમાં શેકેલા અિાજિે
‘હોળક’ તરરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ સંદિવે
્ફગ્ણ માસમાં ખેડતૂ િા ઘરે આવતા અિાજિરી ખુશરી
વય્ત કરવા એ ધાનય (ચ્ણા-જુ વાર)િે હોળક રૂપે
શેકરીિે અનગ્નમાં આહુનત રૂપે અપ્મવામાં આવે છે,
આ નસવાય હોળરીિા સમય માટે ખુબ મહતવિો
હે તુ, આવિારા ગરમરીિા રદવસો માટે શરરીરિે
તૈયાર કરવાિો છે. વડરીલો હંમેશા હોળરીિે તાપો
એવરી સલાહ આપે, મતલબ તમે િજીક ઉિા રહરી
જવાળાિરી ગરમરી ગ્હ્ણ કરો.
હોળરીિે બરીજ ે રદવસે રંગોિો તહે વાર ધુળેટરી પ્ણ
પ્રકૃ નત જોડે માિવરીિે સાંકળવા જ ઉજવાય છે. વર્મિો
આ સમય વસંત ઋતુિા વધામ્ણાિો સમય હોય
છે. ખેતરો પાકથરી લહે રાતાં હોય છે. યુવાિ હૈ યાં
વસંતિરી સાથોસાથ ખરીલરી ઉઠે છે. કુ દરતમાં પુષપોિો
પમરાટ અિે એક જાતિરી માદકતા છવાઈ જાય છે,
રંગબેરંગરી પુષપો ખરીલયા હોય, પ્રકૃ નત સોળે કળાએ
ખરીલરી હોય તયારે તેિો આિંદ મા્ણવા ધુળેટરી પવ્મ
ઉજવાય છે.
આ પવ્મ આપ્ણરી સાંસકૃ નતક-સામાનજક પરંપરાિું
પાવિ પવ્મ છે. રંગોથરી સિર વસંતઋતુિું
સંદેશવાહક છે. હોળરી-ધુળેટરી પવ્મિરી અસલ િાવિા
અિે આિંદ વરીસરાતા જાય છે. િૌનતક અિે
ધમાનલયા જીવિમાં કેવળ યાંનત્રક રરીતે ઊજવાય
છે. આ પવ્મ કેવળ હોળરીદહિ કે રંગ છાંટવાિરી
સથૂળ-બાહ પ્રરક્રયાિો, બાહ આિંદ માટેિો ઉતસવ
િથરી, દુનવ્મકારો-દુરાચારોિું દહિ કરરી, માિવપ્રેમ
અિે માિવમૂલયોિા રંગે રંગાઈ જવાિું જીવિઉતકર્મ
પવ્મ છે.

સપીનિહી્ પા્્મ ્ેસટર ખાિે શ્ી રહંદયુ રંરદર દ્ારા હોળી રહોતસવ િયું આયોજિ
્યયું જેરાં હજારો િી સંનખયારાં રકિો એ ્ાર ્ીધો હિો. બધા રકિો એ
આિંદ િા રંગ એિી રનકિ િા સંગ િો સા્ રળ્ો હિો. આ પ્રશંગ ખરે ખર
રહે િિ રાંગી્ે ્ે, જેરાં સવયંસેવ્ રાઈ બહે િો િો હૃદય પૂવ્મ્ આરાર.
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શ્ી રામ નવમી
િગવાિ શ્રી રામચંદ્જી મયા્મદા પુરરોત્મ ગ્ણાય છે, જયારે શ્રી કૃ ષ્ણચંદ્જી
પૂ્ણ્મ પુરરોત્મ ગ્ણાય છે. શ્રીરામિો જનમ ચૈત્ર સુદ િવમરીિા રોજ થયો હતો
તેથરી રામિવમરીિું માહાતમય અિેરં, અિોખું અિે અનદ્તરીય છે. રામ િવમરી
એટલે િગવાિ શ્રીરામિા પ્રાદુિા્મવિો પનવત્ર રદવસ.

શોધે છે, પ્ણ રામ વગર આરામ િથરી. શ્રીરામ ધમ્મિું સાક્ષાત સવરૂપ છે.
સવ્મ આપનત્િા હતા્મ અિે સવ્મ સંપનત્િા દાતા છે. માટે રામિવમરીિરી વ્રતકથા
વાંચવાથરી કે સાંિળવાથરી બ્ાહ્મ્ણ શબદબ્હ્મિા પારિે પામે છે, ક્ષત્રરીયિે
રાજિરીનત પ્રાપ્ત થાય છે, અિે વૈશયિે વયાપાર કુ શળતા તથા શુદ્િે શ્ેષ્તા
પ્રાપ્ત થાય છે.

આ રામ િવમરી વ્રતિા પ્રારંિે િાનવક િ્તો, ઉપારકો, આરાધકો અિે
રામાય્ણિા પ્રખર અભયાસરીઓ શ્રીરામ િામ જપ, રામ િામિરી માળા, રામ
િામિું લેખિ, રામિું િજિ-કરીત્મિ, રામચરરત માિસ – રામાય્ણિું વાચિ,
રામ પંચાયતિ (રામ, લક્ષ્મ્ણ, સરીતા, િરતજી, શત્રુઘિ અિે હિુમાિજી)
િું અચ્મિ-પૂજિ, ધૂપ-દરીપ અિે િૈવેદ્ય સમપ્મ્ણ વ્રત ચૈત્ર સુદ િોમિા
િન્તિાવથરી કરે છે.

આ વ્રત આયુષયમાં અનિવૃનદ્ધ કરિારં છે. અ વ્રત કરિાર પુત્ર, પૌત્ર અિે
સંબંધરીવગ્મ સરહત સુખ િોગવવા માટે સવગ્મિા અનધકારરી બિે છે. રામાય્ણિા
બાલકાંડમાં શ્રીરામિા જનમિું વ્ણ્મિ આવે છે. જ ેિું મિ બાળક જ ેવું છે, એિરી
િન્ત િગવાિિે સૌથરી વધારે નપ્રય છે. બાળક નિદગોર અિે રાગદ્ ેર રરહત છે.
રામિામિા મંત્રિો મરહમા અવ્ણ્મિરીય છે. મંત્રિો જપ કરતાં પ્રિુિાં દશ્મિ કયા્મ
હતા િે પ્રિુિરી વા્ણરી તેમિા અંતરમાં પ્રગટ થઈ હતરી. મંત્ર ગમે તે દેવિો હોય
પ્ણ સવ્મ દેવોિે કરે લાં પ્ર્ણામ પ્રિુિે જ પહોંચે છે. પરંતુ જપ કરતરી વખતે મિ
પ્રિુમાં જ તનમય હોવું જોઇએ. ઉચચાર્ણ પ્ણ શુદ્ધ હોવું જોઇએ.

રામિામ અદિુત સંજીવિરી છે, અમોઘ શસ્ત છે, મહાિ શન્ત છે. માત્ર એકજ
વખત રામ બોલાઇ જવાય તો પ્ણ અધમિો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. રામિે
બદલે રામ… રામ… બોલિારો વાનલયો લૂંટારો મહાિ કનવ અિે રામાય્ણિો
રચનયતા મહનર્મ વાલમરીરક બિરી ગયો ! સપ્તનર્મઓએ આ રતિાકર (વાનલયો
લૂંટારા) િે રામિામિો મરહમા સમજાવયો અિે ઉપદેશ આપયો કે તું રામિામિો
જપ કર. તેિા હૃદયમાં રામિામિરી લગિરી લાગરી ગઈ. તેિા રોમ રોમમાંથરી
રામ…રામ…િો જપ થઈ રહો હતો. તેિા શરરીર પર માટરીિા રા્ફડા બંધાયા.
સંસકૃ તમાં રા્ફડાિે વાલમરીક કહે છે, તેથરી તેમિું િામ વાલમરીરક પડું.

અિનય િાવિું વ્રત એ મિુષયિો પુરરાથ્મ છે. રામિામ અિે રામકથા સૌિે ્ફળ
દેિારરી છે, તે સુદં ર સરોવર સમરી છે, જ ેમાં રામજનમિું અિે રામલરીલાિું નિમ્મળ
િરીતયુાં િરીર છે, તેમાં નિષ્ા અિે િન્તિરી શરીતળ છાયા છે. અિનય િન્ત
નસવાય માિવરીિો અહંકાર ઓગળતો િથરી, એ માટે રામિામ અનિવાય્મ છે.
િારતરીય ઉપખંડિા મહતવિા એવા રહંદુ ધમ્મિા શાસ્તોમાં વ્ણ્મવયા અિુસાર
જયારે સમાજમાં સતય ઉપર અસતય, પ્રમાન્ણકતા ઉપર અપ્રમાન્ણકતા,
સદાચાર ઉપર દુરાચાર અિે ઋનર સંસકૃ નત ઉપર દૈતય શરકતઓ હાવરી થવા
લાગરી તયારે શ્રી રામે તેમિો િાશ કરવા માટે જનમ લરીધો. તે સમય હતો
બપોરિા બાર વાગયાિો અિે તરીનથ હતરી ચૈત્ર સુદ િવમરી. શ્રી રામિા આ જનમ
રદવસિે ઉત્ર થરી દનક્ષ્ણ અિે પૂવ્મથરી પનચિમ સુધરી બધા રામિવમરી તરરીકે
આજ ે પ્ણ ધામધુમથરી ઉજવે છે.

રાવ્ણે નત્રલોકમાં ત્રાસ ્ફે લાવયો હતો, તે દેવોિે પ્ણ અિેક પ્રકારે દુ:ખ આપતો
હતો તેથરી િગવાિ નવષણએ રામાવતાર લઈ આ દુષ્ટ રાવ્ણિો સંહાર કયગો
હતો.
રામિવમરી આપ્ણો ધાનમ્મક તહે વાર છે. લોકો તે રદવસે ઉપવાસ કરે છે.
ઉપવાસિો અથ્મ એવો છે કે, ઉપ એટલે પાસે અિે વાસ એટલે વસવું અથવા
રહે વું. ઉપવાસ એક પ્રકારિું વ્રત છે. પ્રિુ પ્રાનપ્ત માટેિરી આ પ્ણ એક સાધિા
છે. આ સાધિામાં જો તનમયતા અિે એકાગ્તા હોય તો આતમબળ અવશય
મળે છે, માટે વ્રત દરનમયાિ સાધિામાં નવઘિ આવે કે ઉતસાહ ઓસરરી જાય
તયારે શ્રીરામિરી કૃ પા માટે પ્રાથ્મિા કરો.

આ રામિવમરી માત્ર શ્રી રામિા જીવિિરી જ િહરી પ્ણ એક એવા પુત્રિરી પ્ણ
આપ્ણિે યાદ અપાવે છે, જ ેમાં એક વયરકતએ નપતા, માતા, ગુર, પનતિ,
િાિા િાઈ િાડું પ્રતયેિરી ્ફરજો ઉપરાંત કુ ટબ
ું તેમજ સમાજ પ્રતયેિરી ્ફરજો
નિષ્ાપૂવ્મક બજાવવા સાથે એક મયા્મદા પુરરોત્મ તરરીકેિું, એક પૂ્ણ્મ પુરરિું,
જીવિ વયનતત કયુ.્મ

આ પરમ પનવત્ર રદવસે જ ે ચોવરીસ કલાક પરમાતમા સમરીઅ રહે તેિો જ
ઉપવાસ સાચો, તેિું જ રામ િવમરીિું વ્રત સાચું. તુલસરીદાસજી શ્રીરામિે
લોકનવશ્ામા કહે છે. કાર્ણ રામ એ સંસારિો નવશ્ામ છે. જીવમાત્ર આરામિે
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શ્ી રહંદયુ રંરદર રાં રાર્લ્ા િો જનર, પૂજા અિે પંજરી િી પ્રસાદી િે ખયુબજ ધયાિ પૂવ્મ્ રકિોસયુધી પહોંચાડવારાં આવે ્ે. આ જનર
ઉતસવ વારસો ્ી ચૈત્રાસ, શયુક્પક્ષ, િોર અિે અનરજીિ િક્ષત્ રાં બપોરે બાર વાગયે ઉજવવારાં આવે ્ે.
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દહંિુ મંદિરનો ૨૨ મો પાટોતસવ
પરર ચતે્નરૂપ પરબ્રમહ ના ્તેજ પુંજનો રૂવ્્મ ઉતસિ
પરમ પનવત્ર મંરદર િરી પ્રારંિરીક પ્રા્ણ પ્રનતષ્ા િે યાદ
કરાવતો ઉતસવ એજ પાટોતસવ કહે વાય. જ ેમા મંરદર િા
દેવતાઓ િરી મૂનત્મ િરી સુદ્ધરી કર્ણ, તેજ વૃદ્ધરી અિે વાનર્મક
દોર િું નિવાર્ણ િા હે તુ થરી મિાવવામાં આવે છે.
જ ેમાં સવાર થરી વૈરદક નવનધ, મહા અિરીસેક અિે દરે ક
પ્રનતનષ્ત દેવતા ઓ િો હોમ યજમાિો દ્ારા કરવામાં આવે
છે. અિે સવ્મ જિ સમુદાય કલયા્ણ હે તુ પ્રાથ્મિા કરવામાં
આવે છે.
આ વરવે શ્રી રહંદુ મંરદર િો ૨૨ મો પાટોતસવ ધામધૂમ થરી
ઉજવવામાં આવયો હતો. જ ેમાં દરે ક િગવાિ િા સવરૂપોિા
જુ દા જુ દા યજમાિે િાવ થરી િાગ લરીધો હતો.
દરે ક િ્તો દ્ારા નિજ મંરદર માં પ્રવેશ મેળવરી અિે ચર્ણ
સપશ્મ કરાવયા હતા.
પાટોતસવ મા પૂજિ અનિરેક સાથે ધજા િું મહતવ પ્ણ
એટલું જ હોય છે. આ વરવે ધજા ખુબ જ આિંદ ઉતસાહ
થરી મંરદર િા નશખર પર લહે રાવવામાં આવરી.

24

25

રાંદલ માતાજી િા ૧૦૮ લોટા
િગવાિ શ્રી સૂય્મ િારાય્ણ સપ્ત ઘોડા વાળા
રથ મા ચર્ણ રરહત સારથરી ઉપર નવરાનજત
થાય જગત િા પ્રકાશ દાયક પૂવ્મ માંથરી
પનચિમ અિે અિે પનચિમ માગ્મ થરી ઉત્ર અિે
દક્ષરી્ણ િરી પરરક્રમા કરે છે. આજ રથ મા માં
િગવતરી છાયા િે સંજ્ઞા િા રૂપ મા માં રાંદલ
નબરાનજત થઇ અિે જગતિું કલયા્ણ કરે છે.
િગવતરી શ્રી રાંદલ િું ધામ દળવા છે.
માતાજી િા મુખય િરીવદે મા ખરીર અિે પળ
સાથે કુલરે િરી પ્રશાદરી હોય છે. માં િગવતરી
િું જાગર્ણ એ સાધિા િો સમય છે મધ
રાત્રરીએ માતાજી િ અ ગરબા અિે મંત્ર જપ
દ્ારા માતાજી િા પુણય િો સંચય કરવો.
અિે એક લોટા પ્રમા્ણે સાત ગોર્ણરી િોજિ
કરાવવું કાર્ણ કે િગવતરી િરી સાત બહે િો
િો િોગ છે જ ે િાિરી બાળાઓ િું પોજિ કરરી
અિે જમાડવાથરી અિેરો લાિ મળે છે. સાથે
કઇ
ં ક િેટ પ્ણ અપ્મ્ણ કરવરી.
માં િગવતરી િ્ત િા દરે ક અરમાિ િે પુરા
કરિારરી છે. રનવ રાંદલ િરી કૃ પા થરી શુદ્ધ
સંસકારરી સંતાિ િરી પ્રાનપ્ત થાય છે.
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શ્રી રહંદુ મંરદર મા દર વર્મ િરી જ ેમ આ
વરવે પ્ણ ૧૦૮ લોટા રાંદલ માતાજી િા
તેડવામાં આવયા હતા. જ ેમાં સવારથરી પૂજિ
અચ્મિ,દુધ, ખરીર પળ, ગરબા, જાગર્ણ,
દાત્ણ, ઉત્પુજ
્મ િ. કુલરે અિે મહાઆરતરી
વગેરે સેવા અપ્મ્ણ કરવામાં આવરી હતરી અિે
એક હજાર જ ેટલરી ગોર્ણરી િોજિ કરાવવામાં
આવયું હતુ.ં િારત થરી મંગાવેલરી ગરીફટ બહે િો
િે અપ્મ્ણ કરવામાં આવરી હતરી.
આ ઉતસવ મા સુદં ર સુરરીલા ગ્ુપ દ્ારા
િજિ અિે માતાજી િા જગ્ાતા િું આયોજિ
કરવામાં આવયું હતુ,ં શ્ીંગાર, સજાવટ મા
ઉમેશિાઈ જ ેઠવાિો સહયોગ અનધક રહો
હતો જ ે પ્રશંશા િે પાત્ર છે.
શ્રી રહંદુ મંરદર દ્ારા દરે ક યજમાિો િો
હારદ્મક આિાર માિવામાં આવે છે. અિે
હંમશ
ે ા આવોજ સાથ અિે સહયોગ આપવા
અરજ છે.
જય માતાજી
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જનમાષ્ટમી
જનરાષ્ટરી - શ્રાિણ િદ ૮
શ્રીકૃ ષ્ણ િગવાિ જ ે િગવાિ નવષણિા અવતાર છે. શ્રીકૃ ષ્ણ િા
જિમરદવસિે જનમાષ્ટમરી તહે વારિા રૂપમાં ઉજવાય છે. શ્ાવ્ણ
વદ આઠમ (કૃ ષ્ણ પક્ષ)નતનથ જનમાષ્ટમરી નિનમત્ે, િારતિરમાં
ખૂબ જ ઉતસાહથરી ઉજવાતો તહે વાર છે. તેિે કૃ ષ્ણજનમોતસવ
તરરીકે પ્ણ ઓળખાય છે.

િગવાિ કૃ ષ્ણ ઉપનસથનત છે. કૃ ષ્ણ િા ગાયો પ્રતયે િા લગાવ િે
લરીધે આપ્ણે ગાયો િે માતા તરરીકે પૂજીયે છરીએ. મહારાષ્ટ ્ર માં
જનમાષ્ટમરી િરી લોકનપ્રયતા ગોકુ લાષ્ઠમરી િાં િામે ઓળખાય છે.
અિે તેઓ પ્ણ દઈ હાંડરી ્ફોડરીિે ઉજવે છે આ પવ્મ. આમાં લોકો
એક િરી ઉપર એક ચડરીિે પરીરામરીડ બિાવે છે અિે સૌથરી ઉપર
િો મા્ણસ પોતાિા હાથ વડે તે દહીં હાંડરી ્ફોડે છે. આ ઉજવ્ણરી
બતાવે છે િગવાિ કૃ ષ્ણ િો માખ્ણ પ્રતયે િો પ્રેમ.

આ પનવત્ર પવ્મ પર લોકો ઉપવાસ પ્ણ કરે છે અિે કૃ ષ્ણ િા
જનમ એટલે કે મધરાત્રરી સુધરી જાગે છે અિે નવનવધ પ્રકાર િા
કાય્મક્રમો યોજાય છે.આ તેહવાર િરી ઉજવ્ણરીમાં રાસલરીલા જ ેવા
િાટકો િજવામાં આવે છે જ ે શ્રી કૃ ષ્ણ અિે તેમિા નપ્રય રાધાજી
તેમજ ગોપરીયો િા જીવિ પર આધારરત હોય છે. જનમાષ્ટમરી િો
તેહવાર જુ દા જુ દા પ્રકારે ઉજવાય છે. સમાનય રરીતે જનમાષ્ટમરી
દહીં હાંડરી ્ફોડરી િે ઉજવાય છે જ ેમાં યુવાિો એક હાંડરીમાં દૂધ
અિે માખ્ણ િરરીિે ઉંચે લટકાવે છે અિે ્ફોડે છે. િગવાિ શ્રી
કૃ ષ્ણ (માખ્ણ ચોર) િે હમેશા એક સખા અિે ગાય િા રક્ષક
તરરીકે યાદ કરાય છે. મહાિારત િા વચચે તે આપ્ણિે જીવિ
િો પાઠ શરીખવે છે ‘િગવત ગરીતા’ િા રૂપમાં. તેમિે બતાવયું કે
િરી:સવાથ્મ સેવા વડે જીવિ કેવરી રરીતે જીવાય.

શ્રી રહંદુ મંરદર માં જનમાષ્ટમરી િો તેહવાર પ્રેમ અિે િન્તથરી
ઉજવાય છે.
આ વરવે સુંદર માંગનલક અિે સુશોનિત વાતાવર્ણ માં જનમાષ્ટમરી
ઉતસવ ઉજવાયો મુખય યજમાિ પદે દવે પરરવાર દ્ારા કિૈયાિો
અનિરેક થયો. અિે જીગ્નેશિાઈ રામજીિાઈ નમસ્તરી પરરવાર
દ્ારા લાલા િે શ્ણગારવામાં આવયો સાથે સાથે મટકરી ્ફોડવાિો
લહાવો પ્ણ લેવામાં આવયો
નંદ ઘરતે આનંદ ભા્ો, જ્ કનહયૈ ્ાલાલ કી…
હાથી , ઘોડા, પાલખી, જ્ કનહયૈ ્ાલાલ કી ..
જ્ શ્રી કૃ ષણ

ગવ્મ િરી વાત છે કે ગુજરાતિરી ધરતરી ધનય છે કે તે િગવાિ
કૃ ષ્ણિરી કમ્મિનૂ મ છે. આપિા જીવિ માં દરે ક જગયા એ
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શ્ી ગણેશ ચતુથી્ષ
ૐ ગઁ ગણપિયે િર:
બુનદ્ધિા દેવ શ્રી ગ્ણેશજીિે રહંદુ શાસ્તોમાં સનવશેર મહતવ
આપવામાં આવયું છે. નવઘિ હતા્મ, નસનદ્ધ દાતા, બુનદ્ધ અિે
ચાતુય્મિા સવામરી, સદિાગય આપિારા ગ્ણેશજીિરી પૂજા કોઇપ્ણ
કામિરી શરૂઆત કરતા પહે લાં કરવામાં આવે છે.
નવક્રમ સંવત અિુસાર િાદરવા સુદ ચોથિા રદવસે સમગ્
દુનિયામાં ગ્ણેશ ચતુથટીિરી િન્તિાવ અિે પૂ્ણ્મ શ્દ્ધા સાથે
ઉજવ્ણરી કરવામાં આવશે. આમ તો આ તહે વાર ૧૦ રદવસિો
હોય છે પરંતુ િ્તો પોતાિરી અિુકૂળતા અિુસાર ૧૦ થરી ઓછા
રદવસ માટે પ્ણ ઘરમાં ગ્ણેશજીિરી સથાપિા કરે છે.
માટરીમાંથરી બિાવેલરી નવઘિહતા્મ ગ્ણેશજીિરી મૂનત્મિરી આસથાપૂવ્મક
સથાપિા કયા્મ પછરી ૧૦ રદવસ સુધરી નિયનમત તેમિરી પૂજાઅચ્મિા-આરતરી કરવામાં આવે છે તેમિે સૌથરી નપ્રય એવા લાડુિો
પ્રસાદ ધરવામાં આવે છે. ગ્ણેશજીિા જાહે ર કાય્મક્રમોમાં નવનવધ
સાંસકૃ નતક કાય્મક્રમોિું પ્ણ આયોજિ કરવામાં આવે છે.
આ તહે વાર ૧૦ રદવસ પછરી એટલે કે અિંત ચતુદ્મશરી (અિંત
ચૌદશ) િા રોજ સંપન્ન થાય અિે આ રદવસે ગ્ણેશજીિે રંગેચંગે
નવદાય આપરીિે પા્ણરીમાં તેમિરી મૂનત્મિું નવસજ ્મિ કરવામાં આવેશે.
ગ્ણેશજી સૌ િ્તોિે સદાય સુખ, સમૃનદ્ધ અિે ખુશરી આપે તેવરી
પ્રાથ્મિા સાથે તેમજ આવતા વરવે વહે લા પધારવાિરી નવિંતરી સાથે
િ્તો ગ્ણેશજીિે નવદાય આપેશે.

શ્ી ગણેશરૂનિ્મિયું નવસજ્મિ ્રવાિી યોગય પદ્ધનિ
શ્રી ગ્ણેશમૂનત્મિું વહે તા પા્ણરીમાં નવસજ ્મિ કરવું. નવસજ ્મિ કરવા
જતરી વેળાએ શ્રીગ્ણેશમૂનત્મ સાથે દહીં, પૌંઆ, િારરયેળ, મોદક
ઇતયારદ િાથું આપવું. જળાશય પાસે ્ફરરીવાર આરતરી કરવરી અિે
મૂનત્મ િાથાસરહત પા્ણરીમાં પધરાવવરી. ઉપાસિાનવનધિે કાર્ણે
ગ્ણપનતિા પનવત્રકોથરી સમૃદ્ધ બિેલરી મૂનત્મિું નવસજ ્મિ કરવાથરી
જલસ્ોત પનવત્ર બિે છે. તેમજ વહે તા પા્ણરી સાથે સદર પનવત્રકો
દૂર દૂર સુધરી પહોંચે છે અિે અિેક લોકોિે તેિો લાિ મળે છે. આ
પા્ણરીિું બાષપરીિવિ પ્ણ થતું હોવાથરી એકંદર વાતાવર્ણ સાનત્વક
થવામાં સહાયતા થાય છે. નવસજ ્મિિરી વેળાએ જયાં નવસજ ્મિ કરરીએ,
તયાંિરી માટરી ઘરે લાવરીિે તે સવ્મત્ર છાંટવાિરી પ્રથા છે.

શ્રી રહંદુ મંરદરમા િગવાિ િરી સથાપિા, પૂજા અિે વાતા્મ વાંચિ
સાથે નવસજ ્મિ િરી વયવસથા કરવામાં આવરીહતરી.

ગણપનિ બાપા રોરરયા !
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ધાદમ્ષક વ્રત સાધના અને તપ
વ્રિ, વિસપનિ અિે ઈશ્વર

શ્રી રહંદુ મંરદર માં બધાજ વ્રતો માં ખુબજ મોટરી સંખયા માં બહે િો
આવે છ અે િે િૂદેવો તેમિે ખુબજ સુંદર રરીતે િાવ થરી પૂજા કરાવે
છ.ે એ વાતાવર્ણ ખરે ખર જા્ણે કોઈ ગંગા રકિારે મોટા ઘટાદાર વૃક્ષ
િે સુતર િા તાત્ણે થરી ઘ્ણરી આશાઓિા ઓવાર્ણા લેતું હોય એવું
અદિુત લાગે છ.ે

દરે ક ઈશ્વર,દેવતા રૂપે પૃ્થવરી પર વિસપનત મા નબરાજ ે છે. વડ મા
નશવ (વડ સાનવત્રરી), કેવડા ત્રરીજ |(કેવડા િા ્ફૂલ િરી કથા નશવ પુરા્ણ),
મોળાકત,જયા પાવ્મતરી વ્રત જવેરામાં (દુવા્મ મા ગ્ણેશ) તુલસરી, વડ,
પરીપળો, જવેરા, કેળ, નબલવપત્ર વગેરે મા િગવાિ િો વાસ છે. અિેઆ
વિસપનત ઓં જીવિ િા શ્વાસ અિે ઓ્સરીજિ માટે અિે રોગ નિવારક
શન્ત માટે પ્ણ ખુબજ ઉપયોગરી છે. દરે ક વ્રત િરી કથા ઓં પુરાવા
સાથે જુ દા જુ દા પુરા્ણ મા જોવા મળે છે.

વ્રિ અિે િપ િયું ફળ
વ્રત િા ્ફળ થરી જાલંધર િું રક્ષ્ણ સતરી વૃંદા એ કયુાં. મંદોદરરી દ્ારા રાવ્ણ,
સરીતા દ્ારા રામિો નવજય, સતરી અિસુયા દ્ારા સાક્ષાત િગવાિ િો
પરાજય,રદનત દ્ારા િગવાિ િું પ્રાગટ્,માતા ગાંધારરી દ્ારા દુયગોધિ િે
બળ િરી પ્રાનપ્ત, વ્રત થરી ઉમા એ નશવ િે પ્રાપ્ત કયા્મ,વ્રત િા પ્રિાવ થરી
પાવ્મતરી િું યોગાગ્નરી
મા પ્રવેશ,વ્રત થરી
દ્ોપદરી િે પાંચ પનત
િું વરદાિ, સુશરીલા
દેવરી િા વ્રત થરી
સુદામા િે િગવાિ
મળ્ા, રાધા િે વ્રત
થરી કૃ ષ્ણ મળ્ા, વ્રત
થરી કુંતાજી િે પાંચ
મંત્ર પુત્ર િું વરદાિ.

ગૌરી વ્રિ (ધારમી્ વ્રિ,સાધિા અિે િપ)
ગુજરાતમાં ગૌરરી વ્રતિા તહે વારિરી
શરૂઆત થઇ છે. જ ેિે લઇિે
રાજયિા શહે રિા જુ દાજુ દા િાગોમાં
ખરરીદરીિો માહોલ રહો હતો. ખાસ
કરરીિે બાળકરીઓ દ્ારા આ તહે વારિરી
ઉજવ્ણરી કરવામાં આવે છે. પ્રાચરીિ
માન્યતા મુજબ નબિપરરન્ણત
યુવતરીઓ અિે બાળકરીઓ જુ લાઈઓગસ્ટ મરહિામાં મોટાિાગે
આવતા ગૌરરીવ્રતિરી ઉજવ્ણરી કરે છે.

આવા
અિેક
વ્રત,સાધિા િા ્ફળ
િરી કથા પુરા્ણો મા
કેવળ રહંદુ ધમ્મ માજ
જોવા મળે છે.માટે શ્રી
રહંદુ મંરદર દ્ારા બહે િો િે ખુબ સુંદર વયવસથા આપવામાં આવે છે.
અિે િાવ થરી િૂદેવો દ્ારા પૂજિ પ્ણ કરાવવામાં આવે છે.

માતા પાવ્મતરી સાથે સંબંનધત આ
વ્રતિરી નવશેર મરહમા રહે લો છે. ગૌરરી
માતા પાવ્મતરીિું અન્ય એક િામ છે.
આ તહે વારિરી ઉજવ્ણરી ગુજરાતમાં
મોટાિાગે કુંવારરી યુવતરીઓ દ્ારા મુખ્યરરીતે કરવામાં આવે છે.
િાિરી બાળકરીઓિે પ્ણ તેમિરી માતાઓ દ્ારા આ તહે વારિરી ઉજવ્ણરી
કરાવવામાં આવે છે. ગૌરરીવ્રત પાંચ રદવસ સુધરી મિાવવામાં આવે છે
અિે પૂન્ણ્મમાિા રદવસે તેિરી પૂ્ણા્મહૂનત થાય છે. પનત તરરીકે િગવાિ
નશવિે મેળવવા માટે આ વ્રત માતા પાવ્મતરીએ કયા્મ હોવાિું કહે વામાં
આવે છે જ ેથરી એવરી માન્યતા પ્રચનલત થઇ કે, જ ે યુવતરીઓ ગૌરરીવ્રત
કરે છે. તેમિે આદશ્મ પનત મળે છે. ગૌરરીવ્રત દરનમયાિ કુંવારરી યુવતરીઓ
આંનશક ઉપવાસ રાખે છે અિે માતા પાવ્મતરીિરી પૂજા કરે છે. આ પાંચ
રદવસ દરનમયાિ મરીઠુ સાથે સંબનં ધત ચરીજવસ્તુઓિો ત્યાગ કરે છે.

.વ્રિ શા રાટે? સ્તીઓ જ ્ેર?
રહંદુ ધમ્મ મા દરીકરરી, માતા અિે બહે િો માટે ઉમર અિે સહિશરીલતા
પ્રમા્ણે વ્રત િરી વયવસથા છે. આ વ્રત સવ્મ નસદ્ધરી પ્રદાયક છે. આ વ્રત િે
ઉપાસિા, અિુષ્ાિ, સાધિા, પુરસચર્ણ વગેરે િામો થરી ઓળખવામાં
આવે છે. આ દરે ક વ્રત પનત અિે પરરવાર િરી કામિા માટે છે. લગ્ન
વખતે પતિરી પનત િે વચિ આપે છે કે આપ વયવહારરક અિે ધિ
ઉપાજ ્મિ માટે સરરીર િો ઉપયોગ કરસો અિે હં ુ ધમ્મ, કુ ળ, શરીલ અિે
મયા્મદા સાચવરીસ. આ વચિ િું પાલિ કરવા બહે િો વ્રત કરે છે જ ેમાં
પરરવાર િા સુખ િરી કામિા કરે છે.

ધરી અિે દૂધ તથા ધઉંિા લોટિરી ચરીજવસ્તુઓિો ઉપયોગ કરે છે. જુ દા
જુ દા પ્રકારિા ્ફળ્ફળાદરીિો પ્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દેશિા
અન્ય િાગોમાં જુ દરી જુ દરી રરીતે આ તહે વારિરી ઉજવ્ણરી કરવામાં આવે
છે. ક્ણા્મટકમાં સુવ્ણ્મ ગૌરરીવ્રત, ઉત્રિારતમાં કરવાચોથ, તરીજવ્રત,
હરકાનલકાતરીજિરી ઉજવ્ણરી કરવામાં આવે છે.
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દપતૃ શ્ાદ્ધ સમૂહ શ્ીમદ્દ ભાગવત કથા

જીવાતમા િા પુણય િા પ્રતાપે પ્રાપ્ત થિારરી
િાગરીરથરી કથા ગંગા માં શ્રી રહંદુ મંરદર િા
િ્તો એ ખુબજ આિંદ કયગો, વરગો પછરી સવ્મ
પ્રથમ વખત એક સટેજ અિે બે વયાસ પરીઠ પર
કથા પ્રવાહ વહે તો જોવા મળ્ો, જ ેથરી િ્તો
િે જુ દરી િારા, જ્ઞાિ,અિુિવો અિે ઉતસવ
િો આિંદ વધુ િાવ યુ્ત થઇ અિે ઉજવવા
મળ્ો.
આ સુદં ર નપતૃપક્ષ કથા માં વયાસાસિે શાસ્તરી શ્રી
રદલરીપિાઈ જોશરી અિે સાધવરી શ્રી સરસવતરી
દેવરી (દરીદરીજી) દ્ારા વચિામૃત કરવામાં આવયું
હતુ.ં

િાગવતજી િું મહતવ અિે ઉતપનત્.
િ-િન્ત, ગ-જ્ઞાિ, વ-વૈરાગય, ત-તતવ. િન્ત,
જ્ઞાિ, વૈરાગય િું ગુિ તતવ જ ેમાં છુ પાયેલું છે
તે િાગવત. શ્રીમદ િાગવતજી મા ૧૨ સકધ
ં
(િાગ) છે. ૩૬૫ અધયાય છે અિે ૧૮,૦૦૦
શ્ોકો છે. જ ેમાં િગવાિ શ્રી કૃ ષ્ણ િો મહરીમા
અિે જીવિ જીવવાિરી શૈલરી બતાવવામાં આવરી
છે. િગવાિ િે પ્રાપ્ત કરવાિું સરળ સાધિ િા
મરહમા િું વ્ણ્મિ પ્ણ કરે લું છે.
શ્રી નશવ પાવ્મતરી દ્ારા િાગવત િરી ઉતપનત્
થઈ અિે િગવાિ નવષણ અિે બ્મહાજી દ્ારા
વયાસજી િે ચાર શ્ોકો મળ્ા જ ેમાં થરી િારદ
અિે શ્રી ગ્ણેશજી િરી મદદ થરી વયાસજી એ
૧૮,૦૦૦ શ્ોકો િોિ નવસતાર કયગો. વયાસ િા
પુત્ર શુ્દેવજી દ્ારા આ િાગવત પરરીનક્ષત િા
માધયમ થરી સમાજ િે મળ્ુ.ં જ ે આજ ે કનલયુગ
મા એક િવ ઔરધરી ગ્ણાય છે.

સપ્તાહ એટલે શું?
સપ્ત-સાત, આહ-બોલવુ.ં સાત રદવસ સુધરી
(પ્રિુ િું િામ) બોલવુ.ં આમતો અહરી સાત
રદવસ એટલે કેવલ અઠવારડયા િા સાત રદવસ
એવો અથ્મ િથરી લેવાિો પ્ણ સાત રદવસ
એટલે કે સાતે સાત રદવસ, જીવિ િા હર એક
રદવસ િગવાિ િું િજિ કરવું એટલે સપ્તાહ.
પરરીનક્ષત િે શ્ાપ છે કે તિે સાત રદવસ મા સપ્મ
કરડશે એટલે કે મૃતયુ રૂપરી સપ્મ અઠવારડયા
િા સાત રદવસ માંથરી ગમે તયારે જીવ માત્ર િે
કરડશે પ્ણ જો જીવિ મા સાતે સાત રદવસ
અિે સતત પ્રિુ િજિ બોલતા રે સો (એટલે કે
સપ્તાહ) તો મૃતયુ મોક્ષ મા પરરવત્મિ થયજાસે.
આ સંદશ
ે જીવ માત્ર િે આપવા માટે સપ્તાહ
શબદ િો પ્રયોગ કયગો છે.

સપ્તાહ નપતૃ માટે છે? કે...

પદ્મ પુરા્ણ પુરાવો આપે છે કે શ્રીમદ્ િાગવત
કથા એ નપતૃ માટે િરહ પ્ણ પ્રેત માટે છે. એવા
સવજિો, સગા સબનધરીઓ કે જ ેમિું અપમૃતયુ
થયું છે. આતમહતયા,અકાળ મૃતયુ વગેરે જુ દા
જુ દા અકાળ મૃતયુ િા બાવરીસ પ્રકાર બતાવયા
છે જો એમાંથરી કોઈિું મૃતયુ થયું હોય તો એ જીવ
સદગતરી પ્રાપ્ત કરરીસકતો િથરી જ ેિે પ્રેત યોિરી
મળે છે, અિે એવા જીવ માટે કેવલ “િાગવતમ
એકમ શાસ્તમ મુન્ત દાિેિ ગજ ્મતરી”
કાર્ણ કે ધુનધરીકારરી કહે છે કે “ગ્ા શ્રાદ્
સ્તેનાપી રુ્્ીરમેના ભવિષ્વ્” ધુનધરીકારરી
એટલે કહે છે કે એ પ્રેત છે. માટે પ્રેત યોિરી
માંથરી મુન્ત મેળવવા અિે જીવતાજ સંસાર
માંથરી આશન્ત છોડવા માટે િાગવત કથા છે.

શ્રી રહંદુમરં દર મા કથા

શ્રીમદ્ િાગવત મહાપુરા્ણ, પદ્મપુરા્ણ અિે
સકદં પુરા્ણ પ્રમા્ણે જોઈએ તો િાગવત કથા
એ નપતૃ કૃ પા,દેવ કૃ પા,દ્વય કૃ પા,ઇસટ કૃ પા હોય
તયારે જ થયશકે. અથા્મત નપતૃ િરી કૃ પા તયારે જ
શ્ય બિે જો એ દેવલોક પ્રાપ્ત થયાહોય અિે
આશરીવા્મદ આપવા લાયક સથાિ પ્રાપ્ત કયુાં
હોય. હવે જો આશરીવા્મદ આપવા િે લાયક
સથાિ મળરીગયું હોય તો એિો અથ્મ એ પ્ણ
થયો કે એ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરરીચ્ુ યા છે અથવા તો
એ દેવ તતવ િે પ્રાપ્ત કરરી ચુ્યાં છે. તો પછરી
સપ્તાહ કરવાિો અિે એ પ્ણ નપતૃ મુન્ત માટે
સપ્તાહ કરવરી એ સવાલ ઉતપન્ન થતોજ િથરી.

પ્રિુકૃપા થરી આજ ે વરગો થરી પ્રેતમોક્ષ સમૂહ
શ્રીમદ્ િાગવત કથા િું આયોજિ કરવામાં
આવે છે. દરવર્મ િરી જ ેમ આ વખતે પ્ણ રદવય
આયોજિ થયુ.ં આઠ રદવસ િરી આ કથા મા
કૃ ષ્ણ જનમ, ગોવધ્મિ પૂજા, રૂક્ષ્મ્ણરી નવવાહ,
યમુિા મહારા્ણરી મિોરથ અિે અંત મા યજ્ઞ
િું આયોજિ થયુ.ં દરરોજ યજમાિો દ્ારા
િગવાિ િરી પૂજા અિે સમૂહ નપતૃ તપ્મ્ણ
કરવામાં આવતુ.ં પૂજા દરમયાિ મંરદર િા
િૂદવે ો િટુિાઈ અિે રકર્ણિાઈ એ સુદં ર
માગ્મદશ્મિ આપયું હતુ.ં મંરદરિા દરે ક સવયંમ
સેવક (િાઈ તથા બહે િો) દ્ારા ખુબજ સરશ
સેવા અિે વયવસથા કરવામાં આવરી હતરી.

આ તક્મ એમ સૂચવે છે કે નપતૃ મોક્ષ માટે
સપ્તાહ િરી માનયતા અથવા તો એ શબદ પ્રયોગ
ખોટો છે.

મુખય યજમાિ રાજુ િાઈ િરિેરામ ગંડસ
ે ા
અિે નમિાબેિ રાજુ િાઈ ગંડસ
ે ા અિે પરરવારે
સહયોગ આપયો હતો.
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નવરારિી
િવરાત્રરી કે િવરાત્ર એક રહંદુ ઉતસવ છે.
જ ેમાં શન્તિરી પૂજા અિે િૃતય કરવામાં આવે
છે. સંસકૃ ત અિે ગુજરાતરીમાં િવરાત્રરી - િવ
એટલે ૯ અિે રાત્રરી એટલે કે રાતિરી રરીતે તેિો
શાનબદક અથ્મ િવ રાતો તેવો થાય છે. આ િવ
રાત અિે દસ રદવસ દરમયાિ શન્ત/દેવરીિા
િવ સવરૂપોિરી પૂજા કરવામાં આવે છે.
ચૈત્રરી પ્રનતપદાથરી િોમ સુધરી અથવા આસો
માસિરી પ્રનતપદાથરી િોમ સુધરીિા િવ રદવસ;
િોરતાં. આ રદવસોએ રહંદુ લોકો િવ દુગા્મિું
વ્રત, ઘટસથાપિ તથા પૂજિ વગેરે કરે છે.
રહંદુઓ િવરાત્રિે પહે લે રદવસે ઘટસથાપિ
કરે છે અિે દેવરીિું આવાહિ તથા પૂજિ કરે
છે. આ પૂજિ િવ રદવસ સુધરી ચાલે છે. િવમે
રદવસે િગવતરીિું નવસજ ્મિ થાય છે. કેટલાક
લોકો િવરાત્રમાં વ્રત પ્ણ કરે છે. ઘટસથાપિ
કરિારા આઠમ કે િોમિે રદવસે કુ મારરીિોજિ
પ્ણ કરાવે છે. આ િોજિમાં બેથરી દશ
વર્મિરી ઉમરિરી િવ કુ મારરકાઓ હોય છે. આ
કુ મારરીઓિાં કનલપત િામ પ્ણ છે. જ ેમકે,
કુ મારરકા, નત્રમુનત્મ, કલયા્ણરી, રોરહ્ણરી, કાલરી,
ચંરડકા, શાંિવરી, દુગા્મ અિે સુિદ્ા. િવરાત્રમાં
િવ દુગા્મમાંથરી નિતય ક્રમવાર એક-એક દુગા્મિું
દશ્મિ કરવાિું પ્ણ નવધાિ છે.

મહતવ
આબોહવામાં વસંત અિે પાિખર જ ેવા બે

મહતવિા સંગમોિરી શરૂઆત થાય છે અિે
સૂય્મિો પ્રિાવ પ્ણ રહે છે. માતૃદેવરીિરી પૂજા
માટે આ બે સમયગાળાિે એક પનવત્ર તક
તરરીકે ગ્ણવામાં આવે છે. ચંદ્ આધારરીત
પંચાંગ પ્રમા્ણે આ ઉતસવિરી તારરીખો િક્રી
કરવામાં આવે છે. િવરાત્રરી દેવરી દુગા્મિા
ઉતસવિું પ્રતરીક છે, જ ે દેવરીિે શન્ત (ઊજા્મ)
િા સવરૂપે વય્ત કરે છે. દશેરા એટલે કે
'દસ રદવસ' એ િવરાત્રરી પછરીિો દરીવસ છે.
િવરાત્રરી ઉતસવ કે િવ રાત્રરીઓિો આ ઉતસવ
હવે તેિા છેલા રદવસિે જોડરીિે દસ રદવસિો
ઉતસવ બિરી ગયો છે, જ ેિે નવજયાદશમરી
કહે વાય છે, જ ે આ ઉતસવિો અંનતમ રદવસ
છે, આ દસ રદવસોમાં, માતા મરહરાસુરમદટીિરી (દુગા્મ)િા નવનવધ રૂપોિું ઉતસાહ અિે
િન્તથરી પૂજિ કરવામાં આવે છે.

િવરાત્રરીિરી પરંપરાઓ
(શરદ િવરાત્રરી)
અનશ્વિ/આસો મરહિાિા અજવાળરીયા પક્ષમાં
તેિરી શરૂઆત થાય છે. િવરાત્રરી ઉતસવિરી
ઉજવ્ણરી સુદ પખવાડરીયામાં પ્રતરીપદાથરી
િવમરી સુધરી એમ કરવામાં આવે તેવું ધૌમયવકિા કહે વામાં આવયું હતું.

શન્તિાં સવરૂપો
સવરૂપો")
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શૈલપુત્રરી, બ્મહચારરી્ણરી, ચંદ્ઘંટા, કુ ષમાનડા,
સકંદમાતા, કાતયાયિરી, કાલરાનત્ર, મહાગૌરરી,
નસનધધદાત્રરી

પ્રથમ ત્ર્ણ રદવસો
દેવરી એક પનવત્ર શન્ત તરરીકે અલગ થઈ
જ ેથરી આપ્ણરી તમામ અપનવત્રતાિો તે િાશ
કરરી શકે, જ ે દુગા્મ કે કાલરી તરરીકે ઓળખાય
છે.

બરીજા ત્ર્ણ રદવસો
માતાિરી પ્રેમપૂવ્મક પનવત્ર સંપનત્ આપિાર
લક્ષ્મરી પ્ણ છે, સંપનત્િરી દેવરી હોવાિે કાર્ણે
તેમિા િ્તોિે અખૂટ સંપનત્ આપવા માટે
તે સક્ષમ છે.

અંનતમ ત્ર્ણ રદવસો
અંનતમ ત્ર્ણ રદવસોિે બુનદ્ધિા દેવરી
સરસવતરીિરી પૂજા માટે અનપ્મત કરવામાં
આવે છે. જીવિમાં તમામ સ્ફળતા મેળવવા
માટે, લોકો આ તમામ દેવરી િારરી સવરૂપોિા
આશરીવા્મદ મેળવવા જરૂરરી સમજ ે છે, અિે
માટે જ િવરાત્રરીિરી પૂજા કરવામાં આવે છે.
બંગાળમાં આઠમાં રદવસિે પરંપરાગતરરીતે
દુગા્મઅષ્ટમરી તરરીકે ઉજવાય છે જ ે બંગાળિો
મોટો તહે વાર છે.
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દનક્ષ્ણ િારતિા કેટલાક િાગોમાં, િવમા રદવસે સરસવતરી પૂજા
કરવામાં આવે છે. દનક્ષ્ણ િારતમાં મહાિવરાત્રરીિા (િવ) રદવસે
આયુધ પૂજા કરવામાં આવે છે, જ ેિે બહં ુ ઘૂમઘામથરી ઉજવાય છે. શસ્તો,
ખેતરીિા સાધિો, તમામ પ્રકારિા હનથયારો, મશરીિો, સાધિસામગ્રી,
વહાિોિે સજાવવામાં આવે છે અિે આ રદવસે દેવરીિરી સાથે તેમિરી
પ્ણ પૂજા થાય છે. બરીજા રદવસથરી િવેસરથરી કામિે શરૂ કરવામાં આવે
છે, ઉદાહર્ણ તરરીકે ૧૦મા રદવસિે નવજયાદશમરી તરરીકે ઉજવાય છે.
દનક્ષ્ણ િારતમાં અિેક નશક્ષકો/શાળાઓ બાળવાડરીિા બાળકોિે આ
રદવસથરી િ્ણાવવાિું શરૂ કરે છે.
ઉત્ર િારતમાં નવજયાદશમરીિા રદવસે પાપ પર િલાઇ (રામ)
િરી જીતિરી ઉજવ્ણરી કરવા માટે ઔપચારરક રરીતે દશેરા દરમયાિ
રામલરીલા િજવાય છે, જ ેિા અંતમાં રાવ્ણ, કુંિક્ણ્મ અિે મેઘિાદિા
પૂતળાિું દહિ કરવામાં આવે છે.
િવરાત્રરી દરમયાિ કેટલાક દુગા્મ માતાિા િ્તો ઉપવાસ અિે પ્રાથ્મિા
કરે છે જ ેથરી તેમિા સવાસ્થય અિે સમૃનદ્ધિે દેવરી તર્ફથરી રક્ષ્ણ મળતું
રહે . આ સમય આતમનિરરક્ષ્ણ અિે પનવત્રતાિો છે, કોઈ પ્ણ િવું કાય્મ
કરવા માટે પરંપરાગત રરીતે િવરાત્રરીિો આ સમય એક માંગનલક અિે
ધાનમ્મક સમય છે.
ધાનમ્મક વ્રતિા આ સમયે એક નછદ્ોવાળા માટલાિે (જ ેિે ગુજરાતરીમાં
ગરબરી કહે છે) ઘરિરી પનવત્ર જગયાએ મૂકવામાં આવે છે, જ ેિે
ઘટસથાપિ પ્ણ કહે વાય છે. િવ રદવસ માટે આ ગરબરીમાં દરીવો
પ્રગટાવેલો રાખવામાં આવે છે. આ માટલાિે નવશ્વિાં પ્રતરીક તરરીકે વય્ત
કરવામાં આવે છે. અંખડ દરીવો એક માધયમ છે જ ેિાથરી આપ્ણે તેજસવરી
આરદશન્તિરી પૂજા કરરીએ છરીએ, ઉ.દા તરરીકે શ્રી દુગા્મદેવરી. િવરાત્રરીિા
સમયે, વાતાવર્ણમાં શ્રી દુગા્મદેવરી નસદ્ધાંતો વધુ સરક્રય હોય છે.
િારતરીય સમાજોમાં િવરાત્રરી મોટરી સંખયામાં ઉજવાય છે. દેવરી માતા
૯ સવરૂપોમાં પ્રગટ થઈ અિે એક એક રદવસે માટે એક સવરૂપિરી
પૂજા કરવાિું કહે વામાં આવયું છે. દેવરીિા િવ સવરૂપો મહતવપૂ્ણ્મ રરીતે
નવનવધ લક્ષ્ણો સાથે આપ્ણા પર પ્રિાવ પાડે છે. દેવરી માહાતમય અિે
અનય લખા્ણમાં સંબોધેલા દેવતાઓ જ ે રાક્ષસોિે તાબે થયા હતા
તેમિરી ટરીકા કરવામાં આવે છે. આઠમા કે િવમાં રદવસે કનયા પૂજામાં,
કુ મારરકાઓિરી પૂજા કરવામાં આવે છે.
શ્રી રહંદુ મંરદર માં ખુબજ ધામધૂમ થરી િવરાત્રરી ઉતસવ ઉજવવામાં
આવયો હતો. દરરોજ એકાવિ દરીપમાળા િરી આરતરી, ડુગાષ્ટમરી યજ્ઞ,
ગોર્ણરી િોજિ અિે િૂતિ ધવજારોહ્ણ માં મુખય અંગ રૂપે ધયાિ
કેનનદ્ત કરવામાં આવયું હતુ. િારત થરી પધારે લું નિશાબેિ જોશરી અિે
ગ્ુપ દ્ારા અદિુત રરીતે ગરબા ગુંજી ઉઠા હતા. જય માતાજી
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શ્ી િુગા્ષષ્ટમી યજ્ઞ
આઠર નું અનતેરું રહતિ
િવરાત્રરી િા િવ રદવસ વ્રત- જપ-તપ- િ કરરી સકતા િ્તો માં િરી આરાધિા કરે છે.
િવરાત્રરી એટલે િવ રદવસ સુધરી માં શન્ત િા નવનવધ સવરૂપો િરી િન્ત કરવાિો અવસર,
માં િરી િન્ત કરવા માટે આઠમજ કેમ સવ્મ શ્ેષ્ ગ્ણાય છે. િવરાત્રરીમા િવ રદવસ સુધરી
વ્રત-જપ-તપ િા કરરી સકતા માં િા અિેક િ્તો આઠમ િા રદવસે માં િરી આરાધિા કરવાિું
યોગય ગ્ણે છે. આઠમ િા અસ્ત પૂજા િો પ્ણ આગવો મરહમા છે.
આઠમ િા રદવસે ૧૦૮ દરીપ પ્રગટાવરી િે માં િરી આરતરી ઉતારવામાં આવે છે. આઠમ િા અંક
િે માયા િો અંક ગ્ણવામાં આવે છે. આધુનિક યુગ મા માિવરીય જીવિ મા િોવનતક વસતુઓ
િરી પાછળ આંધળરી દોટ લગાવે છે. જ ેમકે સકુ ટર ખરરીદરી િે કાર ખરરીદવાિરી ઈચછા રાખે છે.
એક કાર ઘર મા આંવે તો બરીજી મોંઘરી કાર ખરરીદવાિરી તે ઈચછા રાખે છે. તેજ પ્રમા્ણે ઘર િરી
ખરરીદ, સોિાિા ઘરે ્ણા િરી ખરરીદરી, એડવાનસ મોબાઈલ િરી ખરરીદરી, બ્ાનડેડ વસતુ િરી ખરરીદરી
િા નવચારો િરી પાછળજ તેમિો સમય વેળ્ફાય જાય છે. વસતુ િરી ખરરીદરી સાથે માિ, સનમાિ
મેળવવાિરી િાગ દોડ મા વયસત બિરી જય છે. વાસતવમાં જીવિ મા જ ે અગતય િું ગ્ણાય છે.
મિિરી શાંનત કુ ટબ
ું રી જિો પ્રતયે પરમ િાવિા એક બરીજાિા જીવિ મા રસ લઈિે અરશ પરશ
િા સંબંધો િે મજબુત બિાવવા બધુજ નવશ્ાતું જાય છે.
મહામાયા માં દુગા્મ િા આઠ કર કમળ મા દેખાતા આયુધો દ્ારા માં તેમિા િ્તો િરી સદાયે
રક્ષા કરે છે.
આઠે રદશા ઓ જ ેવરીરરીતે કે પૂવ્મ, પનચિમ, ઉત્ર, દક્ષરી્ણ, ઈસાિ, અનગ્ન, િૈઋતય, વાયવય રદશા
મા રક્ષ્ણાથવે હજાર રહે છે. તેવરી પ્ણ એક માનયતા છે.
આસો માસ મા આવતરી શારદરીય િવરાત્રરી આઠમ િા માં દુગા્મ િા લલાટ માંથરી મહાકાળરી
પ્રગટ થયા હતા. જ ેમ્ણે ચંડ, મુંડ અિે ર્તબરીજ િો વધ કયગો હતો. માં િા ૬૪ સવરૂપે પ્રગટ
થયેલરી જોગ્ણરી ઓિરી સાથે મહાદુગા્મ િા પ્રગટ થયેલા આઠ સવરૂપો એટલે કે અષ્ટનવિાનયકા
િરી પ્ણ આરાધિા કરવામાં આવે છે. તેથરી આઠમ િો રદવસ અનત પાવિ ગ્ણવામાં આવે છે.
મહાદુગા્મ િા આઠ સવરૂપો િે િારત િા નવનવધ પ્રાંતો મા અલગ અલગ રરીતે ઓળખવામાં
આવે છે. જ ેમ કે બ્મ્હચારરી્ણરી, મહે શ્વરરી, કામેશ્વરરી, વૈષ્ણવરી, વારાહરી, િારસરીનહરી, ઇનદ્ા્ણરી
અિે માં ચામુંડા અષ્ટમરી અિે િોમ િા ખાસ સ્તરીતવ િરી આરાધિા િો મરહમા છે. આઠમ િે
દુગા્મષ્ટમરી, અષ્ટમરી કે મહાસટમરી તરરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
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Regular Activities at Shree Hindu Temple
Hanuman
Chalisa

Every Saturday
at Mandir from
10:30am til
11:45am
All are welcome to
come and join in.

હિુમાિ ચાલરીસા દર શનિવારે રહંદુ મંરદરમા
સવારે ૧૦:૩૦ ્ી ૧૨:૦૦ સવ્મિે આરંત્ણ

અન્નપૂ્ણા્મ લંચ ્લબ
Anpurna Lunch Club
દર ગયુરુવારે સવારે ૧૧:૩૦ ્ી ૧:૩૦ || Every
Thursday from 11:30am til 1:30pm
યોગા: ૧૧:૩૦ ્ી ૧૨:૩૦ || Yoga: 11:30 am to
12:30pm
્ંચ ક્બ: ૧૨:૩૦ ્ી ૧:૩૦ || Lunch Club:
12:30pm to 1:30pm

Education Classes
Maths, English &
Science GCSE tuitions
every Monday &
Tuesday from 6-8pm

િમસકાર દરે ક હરર િ્તોિે જ્ણાવતા આિંદ થાય છે, કે રહંદુ
મંરદરમાં અન્નપૂ્ણા્મ લંચ ્લબ અિે યોગાિા વગગો શરૂ કરવામાં
આવયાં છે. લંચ ્લબમાં મોટરી ઉંમરિા વડરીલો માટે શરૂ થયાં છે, અિે
ઘ્ણરી સંખયામાં વડરીલો આવે છે. અિે ગુજરાતરી સવારદષ્ટ િોજિિો
આિંદ લઈ છે. આસિ હઠ યોગિું પ્રથમ અંગ કહે વાયુ છે. આસિિા
અભયાસ દ્ારા શારરીરરક અિે માિનસક નસથરતા,આરોગય તથા
સ્ફુનત ઉતપ્ ન્ન થાય છે. નસથર અિે સુખમય અવસથા આસિ છે.
પોતપોતાિરી પ્રકૃ નત, શારરીરરક સમસયાઓ પ્રમા્ણે દરે ક વયરકત જુ દાંજુ દાં આસિો કરરી શકે છે. આસિોિો પ્ણ કોઈ નિનચિત કે એકસરખો
ક્રમ હોતો િથરી. કેટલાક આસિો વયરકત માટે બહુ લાિકારરી નસદ્ધ
થાય છે. તો કેટલાક આસિો ટાળવા પ્ણ પડે છે.

મે્થસ, ઇંગલરીશ, સાયનસ કલાસરીસ દર
સોમવારે અિે મંગળવારે સાંજિા ૬ થરી ૮
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Hinduism Classes
Every Monday from 6pm to
7pm

Sabri Satsang Mandal

દિંદુ ધમ્

સોમવારે સાંજના ૬ થી ૭ વાગયા
સુધી ચાલે છે.

શબરી મંડળનો સતસંગ

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

િર સોમવારે , ગુરૂવારે અને
આણગયારસના શબરી મદિલા
મંડળનો સતસંગ બપોરે ૨ થી ૪
વાગયા સુધી િોય છે .

Yoga Classes

બહેનો મપાટે યોગા
િર સોમવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી
૧૧:૩૦ વાગયા સુધી ચાલે છે.

Ladies Only: Every Monday
from 10:30 am to 11:30 am
Mix Group: Every Monday
7:30pm to 9pm (£1 fee per
class)

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

GCSE Tuitions

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

Gujarati Classes

સમ ૂહ યોગપા

સોમવારે સાંજના ૭:૩૦ થી ૯
વાગયા સુધી ચાલે છે.

િનુમાન ચાલીસા

િર શવનવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી
બપોરના ૧૨ વાગયા સુધી.

અંગ્ેજી, ગણણત અને
વવજ્ાન

િર મંગળવારે અંગ્ેજી, ગણણત
અને વવજ્ાનના વગથો સાંજના ૫
થી ૭ વાગયા સુધી ચાલે છે .

ગુજરાતી વશખો

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

િર ગુરૂવારે અને શુક્રવારે
બાળકોના ગુજરાતી વગથો સાંજના
૫ થી ૭ વાગયા સુધી ચાલે છે .

Free Legal Advice

ણલગલ

Every Saturday from
10:30am to 11:30am

Karate Classes
Every Friday from 7:30pm to
9pm (subject to fee)
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િર શવનવારે સવારે ૧૦:૩૦ થી
૧૧.૩૦ વાગયા સુધી.

કરાટે વશખો

શુક્રવારે સાંજના ૭:૩૦ થી ૯
વાગયા સુધી ચાલે છે.

Some of the main events at Shree Hindu Temple during 2018/2019
Children's Party

by Students & Teachers of the English,
Maths & Science Classes
Date: 18 December 2018
Organised by: Shree Hindu Temple &
Community Centre

Shree Ramdevji Ramayan
Katha
By Shree Mathuradas Bapu
Date: 4 to 10 August 2019
Organised by: Shree Ramdevji Maharaj
Gat Mandal Leicester

Shree Ram Katha Satsang
by Sadhvi Saraswati Ji

Date: 11 to 14 August 2019
Organised by: Shree Hindu Temple &
Community Centre
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12 Hours Bhajan

Non-stop standing up bhajans
performed by Daman Macchi Mahajan
during the Shravan Mas.
Date: Sunday 18th August 2019
Organised by: Daman Macchi Mahajan

Shreemad Bhagvat Katha
by Devi Chitralekha Ji

Date: 13 to 19 September 2019
Organised by: Shree Hindu Temple &
Community Centre
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સંતો ની યારિા
સાધવરી સરસવતરીજી
દરીદરીજી િે ખુબજ િાિરી ઉમર માં
િન્ત રસ માં પ્રવેશ કયગો છે. શ્રી
રામ કથા અિે શ્રીમદ્ િાગવત
કથા િું આયોજિ કરવામાં આવયું
હતુ.

દેવરી નચત્રલેખા
એમિે ખુબજ િાિરી ઉમર માં
િન્ત રસ માં પ્રવેશ કયગો છે.
િારતરીય સંસકૃ નત િા પ્રચાર માટે
સતત શ્રી રહંદુ ધમ્મ િરી મસાલ લઇ
અિે નવદેશ ભ્રમ્ણ કરવા આવયા
હતા. જ ેથરી ધમ્મ પ્રેમરી િ્તો દ્ારા શ્રી
રહંદુ મંરદર માં કથા િું આયોજિ કરવામાં
આવયું હતુ. એમિા સુમધુર કંઠ અિે િન્તમય વા્ણરી માં
લેસટર િરી જિતા િે ઓતપ્રોત કાય્મ હતા.

સંતવા્ણરી (જયશ્રી દાસ માતાજી)
િારત, ગુજરાત િા જામિગર પાસે
આવેલા મોટા ખારનચયા હાઇવે પર
જ ેમિો સત કેવલ આશ્મ છે.
તેમિા સંસથાપક કુ લપનત સાધવરી
શ્રી જયશ્રી દાસ માતાજી દ્ારા
પાિબાઈ, મરીરાબાઈ, સતાર,જ ેસલ,
તોરલ તેમજ જુ િા દાસ કબરીર વગેરે
સંતો િા અવા્મચરીિ અિે પ્રાચરીિ મમ્મજ્ઞ િજિ દ્ારા સંતવા્ણરી
પ્રોગ્ામ પ્રસતુત થયો.

શ્રી મથુરાદાસજી બાપુ
શ્રી રહંદુ મંરદર માં ્ફરરી વખત
શ્રી રામદેવ રામાય્ણ કથા િું
આયોજિ કરવામાં આવયું હતુ. જ ે
રામદેવજી પરરવાર િ્ત મંડળ
દ્ારા આયોજિ થયું હતુ. શ્રી
મથુરાદાસજી બાપુ દ્ારા સુંદર કથા
િું સંસમર્ણ કરાવયું હતુ.

દેવરી હે મલતાજી
પ્રનત વર્મ િરી જ ેમ દેવરી હે મલતાજી શ્રી
રહંદુ મંરદર માં પધારરી અિે શ્રી મળ
િાગવત ગરીતા સંદેશ આપયો હતો.
સબરરી મરહલા મંડળ િે સપ્તશાંગ
દ્ારા ખુબજ આિંદ આવયો હતો,
એમિરી વા્પટુતા દ્ારા િ્તો
ખરે ખર િાવનવિોર બનયા હતા.

શ્રી ધમા્મિંદજી મહારાજ ઓરરસસા,જગન્નાથપુરરી થરી પધાયા્મ
હતા. જ ેમ્ણે િ્તો િે રદવય જ્ઞાિ િો લાિ આપયો હતો.
હરરિાઈ િરવાડ
ગુજરાત િા લોક લાડરીલા કલાકાર
હરરિાઈ િરવાડ િા સવર માં સુંદર
િજિ સંધયા િું આયોજિ થયું
હતું. હરરિાઈ દ્ારા માનમ્મક અિે
આધયાનતમક િજિ પરીરસવામાં
આવયા હતા. આ પ્રોગ્ામ િું
આયોજિ શ્રી રહનદૂ મંરદર દ્ારા
કરવામાં આવયું હતું.

શ્રી ગરીરરીબાપું
નવશ્વ નવખયાત નશવપુરા્ણ કથાકાર
સંત શ્રી ગરીરરીબાપું દ્ારા શ્રી રહંદુ
મંરદર િરી મુલાકાત માં િ્તો િે
નશવ અનિરેક િું મહતવ અિે
નશષ્ટાચાર િો સંદેશ આપવામાં
આવયો હતો.
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Visitors and Guests

MP - Keith Vaz with Councillors & Guests

Devi Chitralekha from India visits the Temple
Children's Performance Group from India

1st Prize winners - Ladies Raas Group
Navratri Group from India

મંદિરમાં સકુલ અને બસ પ્રવાસ
શ્રી રહંદુ મંરદર મા દરવરવે મોટરી સંખયામાં જુ દા જુ દા સહે રો
માંથરી સકુ લ િા નવનવધ ધમગો િા નવદ્યાથટી ઓં આવતા હોય છે.
જ ેઓં રહંદુ ધમ્મ નવશે વધુ રસ ધરાવે છે અિે જા્ણવાિો પ્રયાસ
પ્ણ કરતા હોય છે. મંરદર િા િૂદેવો દ્ારા તેમિે દરે ક પ્રશ્ન િા
જવાબ અિે ધમ્મ નવશે િું જ્ઞાિ તેમજ સંસથામાં થતરી પ્રવૃનત્ ઓં
િો પ્ણ ખયાલ આપવામાં આવે છે. મંરદર તર્ફ થરી અલપાહાર
િરી પ્ણ વયવસથા કરવામાં આવે છે. જ ેમાં આ વખતે ૧૦૦૦
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જ ેટલા સાળા િા િાિા મોટા નવદ્યાથટી ઓં એ િાગ લરીધો હતો.
આ સકુ લ મા લંડિ, ઇસટ મરીદલેનસ વગેરે મલટરી ્ફૈ થ સકુ લ િો
સમાવેશ થાય છે. જ ેમાં સેંટ ર્ફનલપ ચચ્મ િા મલટરી ્ફે ઈથ ગ્ુપ િા
મહે માિો પ્ણ આવયા હતા.
હે રો લંડિ થરી િરીકળતરી પ્રવાસરી બસ દ્ારા પ્ણ રહંદુ ધમ્મ િા
વડરીલો દ્ારા પ્ણ મંરદર િરી મુલાકાત લેવામાં આવરી હતરી.

By Dr. Hansa Jethwa

Hinduism
I was recently asked to write a statement of Hindu
faith and this led me to ask some of the following
questions. I have researched and sought help
from various scriptures, writings from Jigyasa
Project, scholars, internet sites and share this
very short summary as part of my quest. Hope
this will help readers to understand some of the
basics of ‘Hinduism’ and provide springboard to
explore further.

no one founder of this religion, and despite the
geographical spread that engulfs many different
cultures, languages and ways of practicing
‘Hinduism’, there is one common belief that
encompasses the core thread in the different
ways that Hindus practice their religion – that is
the belief in Atman (Soul) and its relation to God
and Prakriti (nature). Hence Sanatan Dharm as
a religion attempts, very scientifically, to explain
who God is (Brahman/almighty Paramatman),
who an individual is (Atman/soul) and what this
world is (Maya/Prakriti/Matter).

What is Hinduism?
When one is asked what Hinduism is - there are a
multitude of answers ranging from belief in many
gods to a way of life.

Brahman (not Brahmin (cast) or Brahma (name of
the god)) is everything, all pervading energy, pure
consciousness, the true reality of all things and is
shapeless, body-less, genderless, and colourless.
It cannot be described, only experienced. It is
often understood as Paramatma - the one that
is whole and from who emerges wholeness. It is
described as infinite and it remains infinite even
when infinite is taken from it.

Hinduism as a way of life probably comes closest
to describing Hinduism. This is because the
name Hindu was given to those people who lived
around River Sindhu and between Himalayas and
Indian Ocean. Their culture and their life practices
thus came to be described as Hinduism.
What religion do Hindus follow?

Atman is said to be the life force energy that
comes out of Brahman. Hence, it is part of
Paramatma, identical to Brahman the universal
soul. It is everywhere in animals, plants and
human beings. It is the human soul or spirit and
is eternal and immortal.

The true name of the Hindu religion is Sanatan
Dharm. Over the years of invasions and
colonisations, the words Sanatan Dharm have
been replaced by Hinduism to describe Hindu
religion. We as Hindus have also adopted this
name, hence is one of the reasons, why we have
difficulties in describing our religion.

Maya is nature (Prakriti) and matter. Atman takes
shape when it enters into Maya – a form of Prakriti
or matter. It is whilst in this state that Atman is
able to perform Karma. Brahman is a source of
energy but Prakriti is where it exists – this idea
is often personified as Shiv (meaning Brahman)
and Shakti (meaning Prakriti). One of the main
goals of Atman whilst in body is to attain Moksha
(liberation) and reunite with Brahman.

The word Sanatan means everlasting and
all-inclusive and the word Dharm means
performance of duty to self and to the society in
accordance with the laws of universe. The roots
of Sanatan Dharm are in the ethics of Human
survival and sustenance of nature as a whole,
and it encourages its followers to practice a life
style that will incorporate living in harmony with
nature.

Over 7,000 years, many Saints, Rishis, scholars,
devotees have attempted to explain/simplify
these concepts and how to practice to achieve

Unlike all newer religions of the world, there is
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Moksha, either by using historical episodes
such as Ramayan, Mahabharat or by using life
examples of people like Krishna, Shanker, Jalaram
and so on. These teachings and contributions
are now revered and in many cases these people
are worshipped as Avtars (reincarnation of the
almighty God), hence introducing the ideas of
many gods or god like figures as part of worship.

the modern day social laws, religious practices
and rituals within Sanatan Dharm derives from
these Smrti texts. The formulations of these texts
also allowed for various sectarian traditions to
propound their own philosophy using the tenets
of Sruti texts to elevate and authorise the status
of their philosophical thoughts, paths and rituals.
This explains the developments of the many
spiritual paths and deity worships that are today
found within the umbrella of Sanatan Dharm.

What is the core book of Sanatan Dharm?
There is no single text or unified statement of
belief that declares faith. The Sanatan Dharm is
based on the earliest scriptures – Vedas, and the
rituals based on Vedic philosophy which pursues
knowledge and understanding of truth, our own
reality and God who is formless, limitless, allinclusive and eternal.

However, within the wide range of religious
practices and forms of worship, that are found
within ‘Hinduism’, there are five principles (The
five Ps) that are adhered to, and to which Sanatan
Dharm is based on.
These are
1. Paramatma (belief in One Supreme Being),
2. Prathna (Belief in prayer),
3. Punarjanama (belief in reincarnation and the
Law of Karma),
4. Prani-daya (compassion and respect for all
living entities, and
5. Purusartha (that which should be sought for).

There are two parts to Hindu Literature:1. Sruti – one that is heard and are the bases of
Vedas, and
2. Smrti – one that is experienced and time
specific and are seen as the contemplation on
the divine revelations.
Although Sanatan Dharm cannot claim one single
founder or an event for its formalisation; the
origin of the tradition is attributed to the seven
rishis (saptarsi), Gotam, Bharadvaj, Vishvamitra,
Jamadagni, Vasistha, Kasyap and Atri. They are
said to have heard the divine revelation of eternal
truths individually, whilst in deep meditation. The
rishis then shared what they heard in Mantras.
These mantras were later compiled as Veds
(meaning knowledge) by Rishi Badarayana (later
came to be known as Ved Vyas) into four divisions
(rig ved, sam ved, yajur ved and atharv ved).
These mantras found in different Veds (Vedas) are
considered to be eternal and divine (apurushay –
meaning that which is beyond human mind) and
are recited accordingly at various rituals. These
mantras form the Sruti part of the Hindu literature
and traditions.

The principle of Purusartha emphasises on the
responsibilities that are placed on individuals
- spiritual, social, financial and ethical – and
sets out four fold system to ensure that these
are accomplished through one’s life. These are
Dharm (the accomplishment of one’s own burden
of duties), Artha (acquisition of wealth), Kama
(fulfilment of desires) and Moksha (attainment of
liberation). Both the pursuit of wealth and desires
are contained within the confines of Dharm and
Moksha, and therefore one is encouraged to act
diligently and righteously when acquiring wealth
and producing progeny.
What is the statement of Hindu faith?

Hindus believe in Sanatan Dharm.
Sanatan Dharm is based on Vedic
literature, philosophy and Sanskruti. It
believes in one true God (Paramatma)
who is formless, limitless, all-inclusive and
eternal. Its practices and range of different
rituals are all based in pursuing knowledge
and attainment for eternal truth for the
development of self (Atma).

The Smrti texts form the secondary body of
Hindu literature and are developed much later.
They often have moral undertones, are specific
to an event and are developed from traditional
legends and experiences of that time in history
e.g. Different Purans, Ramayan, Shrimad
Bhagvat Gita, and so on. Due to inaccessibility of
Sruti texts (as mostly were in Sanskrit), many of
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Reconnecting
to

By Chandni Minesh Popat
Edited by Rukma Sadekar

equate to being a Hindu? A true Hindu is
one that comes about by the Hindu way
of life. What is the Hindu way of life and
how can we help the generations to come
connect with this Hindu way of life?

As a youngster I recall attending a talk by
a female Sanyasi. I hadn’t met many, so
that already defied the norm. She was a
woman, spoke impeccable English and
I learnt she was an architect before she
gave it all up to become a Monk. During
her talk she posed a question to the
audience which changed my perspective
on Hinduism forever. She asked,

Many see Hinduism as a mere ritualist
religion, and wrongly so. Rituals and idol
worship are provided as a means of guiding
one in the Hindu way of life and helping
one stay connected to an all pervasive
substratum. Acting as reminders of a Higher
Truth, they prepare us for enquiry. Over
time one is meant to go beyond ritualistic
practices and grow to adopt the path of
enquiry and relate with the Formless.
Unfortunately, due to various reasons, the
practice of rituals continued without the
methodical and scientific understanding
that went with them, making them appear
to be senseless and useless practices,
often relegated to the land of superstition.

“After having performed an aarti why do
we bring our hands close to the flame,
touch our eyes and pass our hands over
our heads?”
From then onwards the ritual of performing
an aarti took a whole new meaning for me.
Each time I brought my hands close to
a flame, in my mind I’d say, “Bhagwan,
please keep my vision and my mind pure
and divine”. Her single question set me
off on a journey of enquiry, to discover the
meaning and science behind the rituals
and practices I had grown up with.

In order to reconnect to the Hindu way
of life, there is a need to re-evaluate
these practices and reconnect with the
deeper understanding at the core of
these Hindu practices. Start small, by
questioning and enquiring into some of the
daily practices that we are familiar with.
Why do we light a diya in our homes? What
does a diya represent? By understanding
the essence of lighting a diya we come to
eliminate outdated beliefs attached to the
practice. From a spiritual stand point light

Imagine a 5 year old performing this same
action (after performing an aarti) with
understanding? Over time, the impact of a
simple action accompanied with a positive
thought can have a profound impact on a
young, impressionable and growing mind.
Are you a Hindu by birth or a Hindu by
practice, I once heard a swami ask?
Many of us inherit Hinduism as a birth
right, however does that automatically
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Idols are provided as reminders of the
ideal each one symbolizes. Deities such
as Hanuman, Krishna and Ganesha were
all introduced to children as superheroes
of their time, and through daily worship
accompanied with fun and mystical stories
their attention was drawn to higher ideals
and values these superheroes imbibed.
Those were the super powers that children
connected to and looked up to. In today’s
day and age however, the very same
deities are introduced as non-relatable
higher powers that govern all. Children
are taught to cultivate a “give and take”
relationship with the higher powers that be.
Prayer and worship were in fact intended
as a means of remembering ideals and as
an expression of gratitude. The genuine
purpose of these super heroic characters
and the ideals they stood for has been
lost. Blind faith no longer resonates with
our up and coming generations.

is considered to symbolize knowledge.
Lighting a diya signifies removal of
ignorance through knowledge and as
a daily practice the action serves as a
reminder to omit ignorance from all areas
of our lives.
Growing up I was always taught a diya
should only be lit using pure ghee. This
often baffled me, why couldn’t we just use
a candle or battery powered diya? That is
also a form of light too? Scientifically ghee
or clarified butter was a recommended
substance due to its scientific properties.
Fumes emitted from burning ghee are
known to kill several types of bacteria and
atmospheric viruses, therefore creating
a cleaner atmosphere conducive for
worship, prayer, meditation or just positive
thoughts. The same principles apply to
the ingredients offered into a fire when
conducting a havan or yagna or lighting
an incense stick.

The Hindu way of life is relatable in this
day and age, which is why it has survived
the test of time. We have a vast amount
of recourses more easily available to us.
Revisit the comprehensible, methodical
and scientific understanding behind
each of the rituals and practices that are
commonly known and followed in our
Hindu households. There is no need to
eliminate but rather adapt practices with
some degree of understanding. By simply
differentiating between the essence of a
practice and any outdated or superstitious
elements attached to it, a ritual or practice
by its very nature will carry value and
depth. This simple exercise of questioning
and understanding our culture sets the
coming generation on a path leading back
to Hinduism, as an intelligent choice.

For the generation to come it is important
we relay the symbolism of lighting a diya
but also explain why we may endeavor to
use ghee when possible. However, if ghee
is an unavailable resource we may invoke
the essence of this practice by using other
resources available to use at the time.
The purpose of Hindu practices was never
intended to be forceful or to instill fear.
They were instead introduced as guidance.
Where practices and rituals are introduced
to today’s children and youth as a “must”
or without any explanation there is a very
natural inclination to rebel or retreat. Many
of us follow rituals and practices as they
were introduced and passed down to us.
The younger generation witnessing the
very same practices that are followed with
no understanding will naturally over time
deviate to a way of life that they can relate
to.
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What does Bhakti means?
Bhakti is one of the most
sublime human expressions not
easily attained
Literally speaking bhakti means, loyalty,
surrender, faithfulness, attachment and
devotion. The word is derived from bhakta
meaning a person who is attached or
loyal to someone, a worshipper, devotee,
adorer or faithful attendant.

not of this world. It arises in a mind that
is stabilized by one pointed intelligence
and purified in the fire of virtues and divine
qualities.

True bhakti
Spiritually speaking, bhakti is one of the
most sublime human expressions and
experience. True bhakti arises in a person
who is filled with the purity of sattva, who
is free from worldly desires and whose
sole aim is liberation. A loyal devotee of
God does not seek anything, other than
the attention of God or oneness with Him.
He/she may even act or appear as if he/
she is out of mind.

Shrimad Bhagavad Gita identifies four
types of devotees. a person in distress
(arta), the inquisitive (Jignasu), a seeker
of wealth (artharhti) and a man of wisdom
(7.16). Of them, declares Lord Krishna,
the man of wisdom, established in single
minded and continuous devotion, is
extremely dearer to Him (7.17). Thus,
absence of desire, stable mind and pure
intelligence are vital to experience deep
devotion.

In spiritual terms bhakti means intense
spiritual love and devotion to God. In true
devotion, a person reaches the heights of
out of body and out of mind experiences,
suffers frequent mood changes, loses
consciousness or falls into rapturous
trance. True devotion often manifests itself
as a kind of divine madness and total
indifference to worldly matters.

Worldly devotion
Since the human mind is susceptible to
modification and afflictions, the devotion
of worldly people is limited in its purity,
capacity, and intensity. In many respects
it is a poor reflection of true bhakti. It is
a devotion arising from delusion and
ignorance, rather than knowledge and
intelligence. From a religious perspective,
it is still better to have worldly devotion
than not having any faith or devotion at all.
We may consider it part of growing and
evolving process, an initial stage of inner
awakening, which one has to transcend
eventually to experience true devotion.

Thus, bhakti is not mere devotional feeling
or activity. It is much deeper than that. It is
intense yearning of the soul who is caught
in the phenomena of birth and death
to become free from the phenomenal
existence in which it is held in captivity.
It manifests in one's being as a powerful
emotion which is both of this world and
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Worldly devotion is limited in its scope,
conditioned by duality and desires, thrives
on emotions, such as fear and greed, is
propelled by the triple qualities and suffers
from the weight of expectations. Like many
human emotions, in many respects it is a
disguised from of self-love only in which the
ego plays an important role. Many Asurs
in the Purans were great devotees of Lord
Siva. Their devotion mostly degenerated
into pride, ambition and egoism when
their desires were thwarted. True devotion
is selfless. Worldly devotion is selfish. This
is the main difference.

(12:13 - 12:20), which is selfless and pure
and which leads to liberation and bliss.
Next comes the rajasic (egoistic) form of
devotion, which seeks to use devotion as a
means to gain physical, mental or spiritual
powers to further one’s own interests or
selfish desires.
The third one is the tamasic (deluded and
psychotic) devotion which is practiced by
deluded people using cruel and painful
methods such as animal and human
sacrifices, extreme forms of self-torture
and self-mortification with an aim to harm
others or gain control over things and
objects.

Bhakti in liberation
Hinduism suggests many paths to
liberation. As Shrimad Bhagavad Gita
declares, the paths to God are many all
paths eventually lead to the Supreme Self
only. However some paths are difficult
to pursue. Some paths lead to other
divinities and lesser gods. Some paths
may even lead to one's downfall. However,
the consensus opinion is all paths leads
to devotion and devotion culminates in
liberation. This is so because liberation
implies oneness and union and none
can reach or become one with Brahman
unless one is completely in harmony and
agreement with Him. True union arises
only when the individuality and all notions
of separation and duality disappears
from the consciousness. Therefore any
union with God, whatever may be the
means, is possible only with surrender,
faith, harmony, peace, unconditional love,
acceptance and devotion.

Devotion may also be practiced physically
in the form of rituals, fasting and
sacrifices, mentally in the form of prayers
and chants or spiritually in the form of
meditation, concentration, detachment
and renunciation.
Shrimad Bhagavad Gita describes nine
forms of bhakti or devotional services;
1. Shravanam: Listening the stories and
glories of God.
2. Kirtanam: Singing or Reciting the names
and glories of God.
3. Smaranam: Recalling God and His
exploits.
4. Pada-sevanam: Waiting on Him.
5. Archanam: Ritual Worship of God’s forms
or images.
6. Vandanam: Prostration to God.
7. Dasyam: Service to His personality or
incarnation.
8. Sakhyam: Befriending Him.
9. Atma-nivedanam: Dedicating oneself to
him, heart and soul.

Types of Bhakti
Devotion may arise from any or all the three
qualities, namely sattva, rajas and tamas.
On the one extreme is the satvic (selfless)
devotion of the purest kind extolled in
Shrimad Bhagavad Gita by Lord Krishna

The mind should remain focused on one
thought, one image and one deity. If one persists
in this practice, then one day that image will
come to life and guide the worshipper on the
path of liberation.
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A Mystical View of Sanatan Dharm
By Satguru Bodhinatha Veylanswami
Hinduism is often referred to by the Sanskrit
term Sanatan Dharm. Sanatan means eternal
and Dharm in this context means religion. Thus,
Hinduism is the “Eternal Religion.” Calling a religion eternal naturally leads to the reflection,
“What is it that is eternal in the universe?” The
answer, of course, is just one entity—God.
I propose that Hinduism’s eternal essence is
possible only if it abides in the intelligence of
God. How then does this spiritual knowledge
pass from God to man, whose inmost being is
also immortal?

unfoldment. As sages have decreed, God’s
divine intelligence is available if you go to the
depths of your soul. But it is a challenge to get
there and even harder to stay there.
Here is an analogy I like to use to illustrate finding the truths of Hinduism. Imagine a pond of
water with gold nuggets at the bottom. If the
surface of the pond has ripples due to a wind
or the pond itself is cloudy due to the presence of mud, the gold nuggets at the bottom of
the pond cannot be seen from above. They are
there, hidden from view. The ripples on the surface represent the agitated intellect; the cloudy
water is a cluttered subconscious mind; and
the gold nuggets at the bottom are the precious truths. To find these truths we need to
have a quiet intellect and a pure or clear subconscious. To achieve this takes serious spiritual striving, ideally under the guidance of a
guru.

One analogy is to be found in biology where
we encounter a common type of cell reproduction called budding where a daughter cell essentially grows out of and then separates from
the mother cell. The DNA of each spawned cell
is identical to that of the original cell. This, for
example, is how yeast cells reproduce. We can
picture God as the original cell and each soul
as a cell produced by God. Just as the DNA
of a yeast cell is passed on to a newly cloned
cell, so is the divine intelligence of God, which
includes the knowledge we call Hinduism,
passed on to each soul.

An excellent third question would be “Is there
an original scripture of the Eternal Religion?”
We can say that the original scripture is the
wisdom imprinted in each individual soul. Over
the millennia, great rishis, swamis and pundits
have tapped into this inner knowledge and
drawn forth portions of it which comprise Hinduism’s holy texts. However, Sanatan Dharm’s
most potent scripture is the unwritten wisdom
that resides within each of us. Paramaguru
Yogaswami often spoke of the superiority of
one’s inner scripture to any outer writing. He
said, “Instead of spending time in book-reading, it is better to spend it in studying yourself.
Study is also a kind of yoga.”

This logically leads to a second question, “Why
then are not all people aware of the truths of
Hinduism that reside within them?” The answer is that this subtle knowing is hidden deep
in the soul and takes great effort and maturity
to find. We can think of this spiritual search as
the ultimate treasure hunt. Divine truths are
hidden within us, just waiting to be discovered.
Renaissance thinker and writer Ram Swarup
gave an excellent description of this search:
“Hinduism resides in all seeking hearts and
whenever man’s seeking for Gods becomes
spiritual, Hinduism, or the tradition of Sanatan
Dharm, automatically comes in. In what way
and how long could man’s innermost truth be
kept away from him?”

“The book is within you. Turn over the leaves
and study.…Truth is not encompassed by
books and learning. You must know yourself by
yourself. There is nothing else to be known.…
It must come from within. Don’t rely on book
knowledge. Trust the self alone.”

To elaborate further on this idea, just as a
trained scientist can develop deep understandings of the not-always-obvious laws that
govern the universe, the matured soul is able
to fathom the hidden laws that govern spiritual

That last quote, “It must come from within,”
adds a new dimension to the means of understanding the divine intelligence that God has
placed within the soul. It is the faculty of intuition, by which we gain understanding through
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superconscious insight rather than intellectual
analysis. Yogaswami referred to such insights
as “inner orders.” Here is an explanation from
the book The Guru Chronicles of how he used
inner orders.

A fourth question logically arises, “Who is the
original teacher of the Eternal Religion”? In his
Yoga Sutras, Rishi Patanjali answers this question in chapter one, verse twenty-six. “Ishvara
was also the guru of those who lived earlier
by virtue of His temporal continuity.” The term
Ishvara refers to God as personal Lord. The
great commentator Vyasa elaborates on this
verse: “The former teachers of knowledge and
of piety are limited by time, but He to whom
time as a limiting factor is not applicable was
the teacher of the former teachers. As He was
present with His full powers in the beginning of
the present cycle of creation, so was He at the
beginning of the past creations.”

“Yogaswami worked intuitively, responding to
those who came according to ‘inner orders.’
In explaining this process, he once said, ‘I
do nothing. I can do nothing. Everything you
see, that is done by what comes from within.’
Another time he said, ‘When you come here,
what will happen was settled long ago. We go
through it; you bring it, but it all happened long
ago. Sit and be a witness.’ Swami explained
the process: ‘When you are pure, you live like
water on a lotus leaf. Do what is necessary,
what comes to you to do, then go on to the
next order you receive, and then to the next
that comes.’

In other words, the original teacher of Hinduism is God Himself, and subsequent teachers were his students. A common depiction
of God as the primeval guru is Dakshinamurti,
which literally means “south-facing form.” It is
the image of Lord Siva sitting under a banyan
tree, silently conveying the ultimate truths to
four rishis sitting attentively at His feet. God’s
silence in this transmission of spiritual knowing
is important, for He is not endowing the sages
with His knowledge, but provoking them to discover the knowing that is always and already
within themselves. As Ramakrishna said, “You
go into yourself a fool, but through the practices of yoga you come out a wise man.”

“He advised, ‘Boldly act when you receive orders from within. You need not wait until all details are in order. If you wait for everything to be
worked out, you may miss your chance. Have
faith and do the work that comes from within.
Money will trail after you if you are responding
to divine orders. Helpers will come. Everything
will come. You have only to follow carefully that
which comes from within.’”
My Gurudeva, Sivaya Subramuniya, also
stressed the superiority of inner superconscious experience over outer intellectualization: “Having never read a book from cover
to cover in my life and, having been trained
from very early years, sixteen or seventeen, to
have the experience first and then somehow
or other it would be verified by scripture later
on, this was my path. I was told that to know
what was coming up in the experiential pattern
of spiritual unfoldment could be to put into the
subconscious mind the experience and memories of it, which would not be the experience
at all. This, I was taught, would build a spiritual
pride that would detour one from the path to
Self Realization. Very carefully I observed this,
fully understanding the wisdom of the advice.”

My guru’s praise of the Sanatan Dharm is the
perfect conclusion to these reflections. “One
great joy that the Hindu has is the appreciation
for all other religions. Hinduism is theocentric,
that means God-centric; whereas most other
religions are prophet-centric, revolving around
the personality of some living person or some
person who once lived in history and interpreted religion to his culture in his time. Hinduism
has no founder. It was never founded. It has
neither a beginning nor an end. It is coexistent with man himself. That is why it is called
the Sanatan Dharm, the Eternal Path. It is not
one man’s teaching or interpretation. It is not
limited to a single facet of religion, but consists
of the entire spectrum, seen in its various components as if through a prism.”
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Mahabharat
An Epic Reflection
Of Our Lives

If we look at just one episode of the
epic Mahabharat we can relate to it
with our present way of life. Shrimad
Bhagavad Gita has been elaborated
and presented in many forms to teach
us the lessons of life. The crux of the
matter is the whole reasoning of the
war (the great battle of Mahabharat);
why it was fought and why Arjun or
the Pandav brothers should not view
it through the prism of family relations
and treat it as a fight between the good
and the evil.

steps in life more logically rather than
only being emotional. Now, this really is
a big subject of concern in our lives. If
you see, many parents are incessantly
emotional about their children and will
always say, my son and daughter is
right, no matter what level of crime or
on a lighter note, any wrong-doing on
their part. Wish we could learn to be
a bit sterner and teach our children a
lesson they sometimes deserve.

2.

The special talent focus and how
it can be collaborated to fight the
enemy can be well understood from
the epic war. Krishna was a figure with
impeccable leadership qualities, and
he was a strong motivational figure
with acute observation and with a firm
opinion of the right and the wrong.
Justice had to be delivered at all cost,
even if it meant huge destruction and
loss of human lives, material wealth
and human relationships to let the
humanity prevail ultimately.

There are many lessons to learn from
what we know of this epic drama
today. We pen down few of them and
see how it relates to you and me in
the present scenario or can inspire
us.

1.

It inspires us to think logically and
know the difference between the
good and bad and that justice will be
ultimately delivered. Like mentioned
above, one should leave behind the
subjective treatment or to say, take
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3.

4. Amid the complete warfare,
there were many positives like
Karna’s undying loyalty for his friend
Duryodhan, a fine example of how he
reciprocated with respect and love
for Duryodhan who stood with him
when his brothers did not. The war
episode also showed how certain
protocols should be followed in life
like when Bhishma Pitamah chose to
Duryodhan has immeasurable greed fight for the Kauravs, it was a matter
for the throne but at the same time, he of principals from him. Overall, it was
felt it was his legitimate right, which the positive feeling of good over the
ultimately led to his fall from the grace, evil.
we don’t know that what was he
ultimately fighting for- the wear or his 5. Shrewd thinking is always led by
right or both we guess. On the other human lust for power, money, and
hand, Krishna was continuously seen fame, a thing from the past which we
reminding the Pandav’s of their moral all experience typically in our office
responsibility of ascending the throne life, don’t we? An important lesson
for public welfare. But, did they actually from Mahabharat is that shrewdness
long for the power, we don’t know and breaking the rules is not always a
it. Ultimately, it was really the human right of the evil, the rules and patterns
characters defining the right to rule.
can be and should be broken to fight
to achieve the right. Remember, how
Karna died and Duryodhan met his
end. There is no right way to achieve
the ultimate objective.
Jealousy ruled the roost in
Mahabharat episode of life and it
crossed all boundaries as its characters
continued to fight for the throne. The
fight between Duryodhan led-brigade
and the Yudhisthir led army was a mix
of greed for power and wealth and it
was also for righteousness and the
public welfare.

6. There were principles of legitimacy

and a strong fear of adapting to the
illegitimate. Karna was a fine example
of the way the society functioned and
today, there is no exception to the
fact. It is your karma which decides
your fate as shown in Mahabharat
and preached by Krishna throughout
the lives of Kauravs and Pandavs.
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Hindu belief about the Animals

Do animals have souls? Yes say the
Hindu scriptures. Every living being,
from the animals down to the insects and
tiny organisms, possesses souls. Like
humans, they are also beings (bhutas)
subject to the laws of Nature and the
cycle of births and deaths. We may
consider them ignorant, but they have
their own language and intelligence.
They also perform an important duty in
creation and occupy an important place
in the manifestation and evolution of
life. Their duty is to nourish the humans
through milk and through self-sacrifice.

the Buddha was depicted symbolically
as an elephant. Mahavira, the founder of
Jainism, is often shown under the hood
of a multi headed serpent, a practice,
according to some, was later followed
by Vaishnavism.
Treatment of animals in Hinduism
Hinduism is a compassionate religion
and treats all living beings from animals
down to insects and tiny creatures with
great respect as aspects of God, having
souls of their own, going through the
same process of births and deaths as
human beings. Depending upon how
they are born, they classify all living
beings into three kinds: those who are
born from seeds and sprouts, those who
are born from eggs and those who are
born from womb.

Animals occupy an important place in
Hinduism. They are frequently mentioned
in the Hindu myths and legends and
enjoy a place of their own in Hindu
pantheon as vehicles of many gods
and goddesses, as divinities and also
as incarnations or aspects of Vishnu or
Shiv. They embellish and beautify Hindu
decorative art and temple architecture,
adorning the outer walls and towers of
temples as objects of beauty or being
installed inside as objects of veneration.

The scriptures urge us to treat the
animals fairly and, not harm them and
not subject them to cruelty and pain.
Non-violence towards all, including
plants and animals is the highest virtue.
Non-violence means not even having the
intention to disturb others. Sacrificing
animals to appease the deities was a
prehistoric tradition which continued in
the tradition for long, but as time went
by became increasingly uncomfortable

Animals appear in Buddhism and Jainism
both as divinities and as a part of their
decorative art and architecture. Before
Mahayana Buddhism became popular
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with such practices to the extent that it
is no more appreciated in Hinduism by
all sections of people.

The jivas are subject to the limitations
of consciousness and capacity, induced
by the activity of Prakriti or nature. When
they overcome their limitations and regain
their true consciousness, they become
liberated. Saivism goes one step further
and considers all living beings as pasus
(animals) in contrast to pati or Siva who
is the lord of all (pasupathi). The pasus
are Shiv differentiated as individual
beings subject to the bonds (pasas)
of egoism, delusion and karma. When
they overcome these bonds and realise
their true consciousness they become
liberated.

The historical attitude of Hindus towards
animals can be guessed from the fact
that until the arrival of the British into
India, the Indian forests were teeming
with all kinds of wildlife. It was the British
who made hunting a great sport and
virtually wiped out the wildlife population
from the country.
The status of gods, humans, and
animals in creation
According to various schools of
Hinduism, spiritually there is no
distinction between human beings and
other life forms. All life forms, including
plants and animals, are manifestations
of God as limited beings (jivas) and
possess souls. All beings are children of
Prajapati only. There are no exceptions.
God is the lord of the animals (pasupati).

According to Hinduism, animals are not
inferior creatures, but manifestations
of God on the lower scale of evolution
compared to man, each containing a
spark of the divine, capable of becoming
human and achieving salvation like the
rest of us.
Human life is precious because it comes
after many lives of existence in the lower
life forms. In the whole creation only
human beings, not even devas (gods),
have the opportunity to achieve salvation
or ascend to the planes of divinity.

All humans are also animals until they
learn to use their intelligence and
overcome their ignorance and delusion.
Like humans, animals are also subject
to the cycle of births and deaths,
karma, triple gunas, aspects of Nature,
mortality and the possibility of salvation.
All are subject to mortality and food for
Death who rules the mortal world. Even
microorganisms are jivas, having souls
of their own.

Human life is therefore very valuable and
unique. But if human beings choose to
ignore the great opportunity earned by
them through their previous karma and
indulge in irresponsible actions, they may
very likely regress into animal existence
and have to start all over again.

The difference is in terms of their
physical bodies and the number of
tattvas (principles), gunas (qualities),
elements (mahabhutas) and senses
associated with them.

We have therefore a special responsibility
to practice Dharm and work for our
liberation.
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HINDUISM
& Modern Scientific Concepts
How Hinduism has predicted
some of the modern
scientific concepts
Hindu religion is pro-science from
the beginning and this is the reason
that Hindus have contributed
greatly to field of Science.
Below are few amazing scientific
concepts mentioned in Vedas and
Puranas.
The concept of Multiverse or MWI

seven spans of my own hand? I am
enclosed in a pot like universe composed
of material nature, the total material
energy, false ego, ether, air, water and
earth. And what is your glory? Unlimited
universes pass through the pores of
your body just as particles of dust pass
through the openings of a screened
window (Bhagavata Purana 10.14.11)

Many believe that there is a parallel
universe existing somewhere in the
universe, at the same time and space
as ours. This concept is known
as the multiverse or “Many World
Interpretation” according to the
quantum mechanics. With this theory,
many randomnesses are removed and
actions are at a distance from quantum
theory, and thus from all physics.

Time Dilation

"Every universe is covered by seven
layers — earth, water, fire, air, sky,
the total energy and false ego —
each ten times greater than the
previous one. There are innumerable
universes besides this one, and
although they are unlimitedly large,
they move about like atoms in You.
Therefore, you are called unlimited
(Bhagavata Purana 6.16.37)

Time Dilation is a difference between two
events as measured by observers either
moving relative to each other or differently
situated from a gravitational mass or
masses.

What am I, a small creature measuring
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“We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific
discovery could have been made.”
Albert Einstein

Big Bang, Big Crunch Hypothesis
and Endless cycle of destruction,
and creation of universe

This has already been seen in the
Puranas, as example is a story about
King Kakudmi, the father of Revati, took
her to Bramaloka to ask God’s advice
about finding a suitable husband for her
because he thought that no human is
good enough for her. Kakudmi presented
his own shortlist of candidates to Lord
Brahma. Hearing that proposition,
Brahma laughed out loudly and explained
how time runs different planes of
existence. He tells him that the time
Kakudmi and Revati were in Brahmaloka,
27 chatur yugas had already passed on
‘prithvi’, the Earth, and those candidates
he presented had already passed away.
He explains that all of his relatives,
including his friends, ministers, servants,
wives, armies, treasures, have vanished,
and that he is no longer the king and
wealthy. So, he should soon bestow his
daughter to someone else.

Big Crunch is known to be the ultimate
fate of the universe. It says that the
expansion of the universe, which is
currently in progress, will one day reverse
and the whole universe will collapse,
resulting in a black hole singularity or
reformation of the universe with another
big bang.

Grandiose Time Scales
In the Vishnu Purana, the predicted age
of the earth is 4.32 billion years, which
is quite near to the current scientific
estimation of 4.5 billion years. Hindu
cosmology, thus, involves large numbers.
Carl Sagan, who was very skeptic about
mythology and creation, mentions in his
Cosmos series:

In Hinduism, it is quite
evident about how it talks
about an infinite number
of deaths and rebirths
of the universe and
the elements of the
universe itself.

“It is the only religion in which the
time scales correspond, no doubt, by
accident, to those of modern scientific
cosmology. Its cycles run from our
ordinary day and night to a day and night
of Brahma 8.64 billion years long. It is
Longer than the age of the earth or the
sun and about half of the time since the
big bang. And there are much longer time
scales still.”

by Drishith
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5 Principles for Health
and Wellbeing
Five golden principles to lead a healthy and balance
life and achieve health, wealth and general wellbeing
in the pursuit of materialistic and spiritual goals.
One can not avoid neither problems nor
suffering. Even if you want to live peacefully,
your patience will be put to test and you will
be constantly challenged by problems and
circumstances. Life is such. Although we are
endowed with willpower and intelligence, there
are things that we can control and those that
we cannot, even with the best of our intentions.

are helpful. A little change or a little adjustment
here and there in your daily routine can have
a profound impact upon your health and
happiness. For example, doing exercise,
avoiding unhealthy food, consumption of
excessive alcohol, increasing your sleep time,
etc., can make a lot of difference by boosting
your energy levels and positive feelings. Even
a simple habit such as washing hands before
eating, can lead to improvements in your
health.

No one can escape from fate or the randomness
of life because it is inbuilt in Nature. However,
just as with defensive driving and proper driving
skills you can safely drive through a busy
thoroughfare and avoid hurting or harming
yourself, with suitable defensive strategies,
you can navigate through life to ensure your
physical and mental wellbeing, avoiding the
usual risks and common hazards that afflict the
health and wellbeing of many people.

2. Pay attention and cultivate deeper
awareness
Your life and happiness are also largely
determined by the things to which you give
importance and pay attention. Paying attention
means giving importance, showing love and
respect, caring for someone or something, or
expanding your interests and zone of influence.
It is well known that the things to which you
pay attention tend to stay with you or grow in
importance and influence, while those which
you ignore wither away and fall off. It is true,
whether it is money, people, relationships, the
things that you use.

So here are five golden principles to lead a
healthy and balance life, and achieve health,
wealth and general wellbeing when in the
pursuit of materialistic and spiritual goals:-

1. Change your habits for good
Habits add structure to your life. They create
routine and predictability to our daily lives and
minimise the complexity involved in decision
making and problem solving. They also define
your personality and identity, apart from
influencing your behaviour and attitude. From
the time you wake up until you fall asleep, you
engage in many habitual actions and thought
patterns. However, some habits are harmful,
while some are extremely useful to your
physical and mental health. Use your discretion
to ascertain which habits are preventing you
from achieving your health goals and which

If you want good health, you must pay attention
to your health issues and make health an
important priority. You must pay attention to
the changes and the happenings in your mind
and body and act according to the signals
you receive from them. You must mindfully
pay attention to the physical stress and
discomfort, energy levels, feelings, emotions
and sensations that you experience to know
how comfortable you are within yourself, and
what you can do to protect your mind and body
from possible threats to ensure your wellbeing.
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3. Lead a balanced and holistic life

health, happiness and wellbeing are directly
related to how you feel about yourself and your
actions. They in turn depend upon your basic
morality. The means matter as much as the
ends. Therefore, in your eagerness to secure
good things in life, make sure that you do not
resort to unethical behaviour or sacrifice your
principles and values.

You cannot specialise only in one aspect of life
and develop an understanding of it. You have
to experience it in all its hues and colours and
develop a comprehensive outlook on life so
that you can see patterns, which many cannot.
Some people live as if they are born to amass
wealth and nothing else.

5. Lead a disciplined life

Wealth and social status contribute to positive
self-esteem and to health and happiness.
There is certainly a direct connection between
wealth and the quality of life one leads, which
in turn has an impact upon general wellbeing.
However, wealth and material comforts alone
do not guarantee better health.

Discipline is not about when you go to bed, or
when you wake up. Adequate sleep is important,
and it is helpful if you obey your natural rhythm.
By discipline we mean sticking to your plans,
goals, decisions and intentions. It is having
the focus, determination and perseverance
to achieve whatever goals and plans that you
set your mind upon. If you have decided to eat
healthy food, or curb your cravings, you must
stick to it. If you have decided to do regular
exercise or avoid wasteful expenditure, you
must make sure that you are not distracted in
the middle by some other matters. Discipline
makes a lot of difference to your lifestyle,
success and happiness.

One must lead a balanced and holistic life, in
which there is a place for both the material and
spiritual aspirations. If you solely focus upon
materialistic goals, you may achieve success,
but at a great cost to your mental and physical
wellbeing. The same is true if you ignore your
career or your financial condition in the pursuit
of spiritual goals.
You must lead a well-rounded life to
feel complete about yourself and your
accomplishments.

Successful people understand the importance
of discipline to their health, wealth and
happiness. Your success in following the
previous four suggestions also depends
upon how disciplined and structured you are.
Discipline demands certain sacrifices and
causes some inconvenience, but it is the price
one has to pay for wellbeing or for leading a
healthy, wealthy, balanced, holistic, and morally
good life.

4. Be on the right side of things
Whatever you do and whatever your
circumstances may be, the core of your being
should never be touched by evil.
We live in a hazy world where things often
become complicated, forcing us to make
important choices. In all such cases, it is
important to remember your humanity and your
moral obligations to others and yourself. You
must believe in the virtue of right living and in
the simple and age-old principle of being good
and doing well. Your pursuit of success should
not be at the cost of your basic morality. Those
who resort to questionable means in the hope
of achieving something cannot escape from the
negative consequences of their actions. Your

Thus, five things are important to your
health and wellbeing namely good habits,
right awareness, balance, ethical living, and
discipline. Focus upon these five principles
and make them an important and integral part
of your life to lead a balanced and disciplined
life and experience peace and happiness.
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Health Benefits Of Turmeric (Haldi):

The Sacred Root that Rejuvenates the Body and Mind
the fourth century b.c.e. and the second
century c.e.), which recommended turmeric as
an efficient remedy for food poisoning.

What Is Turmeric?
Used internationally as a staple spice in cuisine,
an element of holistic medicine, an offering in
religious ceremonies, and even a coloring in
cosmetics, turmeric has been providing the
world with countless uses and immense health
benefits for thousands of years. The scientific
name for the plant is Curcuma longa, a wellknown perennial belonging to the ginger family
of Zingiberaceae.

Turmeric became a staple of the culture and
cuisine of India, where they utilised the root for
multiple applications. People in India became
such devout believers in the root’s healing and
protective powers that they became planters
and suppliers; India now produces more than
80 percent of the world’s turmeric root.

Turmeric’s beautiful bright yellow root has
led to its nicknames “the golden spice” and
“Indian saffron.” It has graced countless
cultures around the world with its gorgeous
coloring, unique aroma, and unmistakable
flavour. Available in a natural state of the whole
turmeric root or in powdered, pressed, extract
or supplement forms, turmeric can provide
countless preventative and healing measures.

With more than 3,000 studies published in
peer-reviewed journals in the last twenty-five
years showing the amazing health benefits of
turmeric, turmeric has made quite an entrance
into the Western medicinal world.
Turmeric’s Unique Chemical Profile
Turmeric contains more than 100 astounding
chemical compounds that contribute to its
ability to help treat conditions from stomach
aches to respiratory illness. These chemical
compounds are what make turmeric unique.
Most importantly, turmeric contains curcumin,
which is a polyphenol. Polyphenols are organic
chemicals that have been shown to have antiinflammatory properties.

A Brief History
Native to the southwest of India, turmeric root
has been a staple of Ayurvedic medicine for
more than 5,000 years. Turmeric benefits and
usage and has spread recently around the world
to contribute to the healing and preventative
medicinal applications of countless conditions.
Around c.e. 700, the turmeric plant is thought
to have arrived in China. The earliest record
of the plant is in one of the first Ayurvedic
scientific and medical documents, the Sanskrit
text Compendium of Caraka (written between
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How to Make Khichadi

Health Benefits Of Khichadi

Turmeric’s unique chemical composition of
vitamins, minerals, fiber, and phytochemicals
provide the body with:

the condition. The major components of the
spice stimulate the gallbladder to produce bile,
instantly making the digestive system more
efficient. It is also known to reduce symptoms
of bloating and gas.

+ Promotion of immunity
+ Protection against illness and disease
+ Prevention of the development of serious
illness and disease
+ Destruction of chronic disease cells within
the brain and body

4. Turmeric Has Healing Properties
Remember how turmeric used to be every
grandmother's pet suggestion to treat any cut,
burn or infection? Its natural antiseptic and
anti-bacterial properties make it an effective
disinfectant. The powder can be sprinkled on
the affected area to help it heal faster. Instead
of turning to a pill, the next time you experience
an upset stomach or heartburn, try this super
spice instead.

Thanks to these properties, turmeric has now
been integrated into natural treatment methods
for common and chronic conditions.

Here are 7 amazing health benefits of
Turmeric:

5. Turmeric & Diabetes

1. Turmeric Provides Relief from Arthritic
Pain

The
anti-inflammatory
and
antioxidant
properties of curcumin have been found to
delay the onset of Type 2 Diabetes in people
with pre-diabetes. It further helps moderate
insulin levels and boosts the effect of
medications that treat diabetes. However, it
is important to consult a health professional
before combining it with strong medication.

Turmeric's anti-inflammatory properties have
been instrumental in treating osteoarthritis
and rheumatoid arthritis. The antioxidant also
destroys the free radicals in the body that
damage the cells. Anybody suffering from
the condition should consume the spice on
a daily basis to relieve themselves of mild
joint pains and inflammation, though it should
be understood that it does not stand as a
substitute for medication.

6. Turmeric Helps Boost Immunity
Lipopolysaccharide - a substance in turmeric
with anti-bacterial, anti-viral and anti-fungal
agents helps stimulate the human immune
system. Take a teaspoon of the spice powder
in a glass of warm milk daily and you'll see it
work wonders as it reduces your chances of
catching a flu.

2. Turmeric Is Good For Your Brain
There is another power compound present
in turmeric that has not been studied as
much as curcumin - aromatic turmerone or
ar-turmerone. Research has found that this
compound promotes repair in the stem cells of
the brain - the same stem cells that can help in
the recovery from neurodegenerative diseases
like stroke and Alzheimer's. Studies also
suggest that curcumin may help to improve
memory in Alzheimer's patients.

7. Turmeric Helps Your Liver Detox
Turmeric is known to increase the production
of the vital enzymes that detoxify our blood in
the liver by breaking down and reducing the
toxins. By improving blood circulation too,
turmeric is instrumental in promoting good
liver health.

3. Turmeric Aids In Digestion
When consumed raw while suffering from a
digestive problem, turmeric can help manage
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Desh Bhakti - Devotion to Nation

STATUE OF UNITY
WORLD'S TALLEST STATUE

The Statue of Unity depicts Sardar
Vallabhbhai
Patel
(1875–1950),
a
leading figure in the nonviolent Indian
Independence Movement and the first
Deputy Prime Minister/ Home Minister of
Independent India.

Aimed to inspire generations, the Statue
showcases Sardar Vallabhbhai Patel’s
vision on unity, patriotism, inclusive growth
and good governance.
At 182 meters from the road entry and
208.5 meters from the river entry, the SoU
is the tallest statue in the world; taller than
the 153 m tall Spring Temple Buddha in
China and almost twice as tall as the world
famous Statue of Liberty in New York. For
a sense of its height, the statue is 100
times larger than a man of average height
of about 5 to 5 and a half feet!

This statue is a testimonial to the life of
Sardar Vallabhbhai Patel, a role model
of unity and statesmanship. The tallest
statue of the world enjoys a splendidly
scenic location facing the Sardar Sarovar
Dam, 3.2 kilometres away. This colossal
statue stands on the isle of Sadhu-Bet
in River Narmada, at Kevadia, District
Rajpipla in the Indian State of Gujarat, with
the majestic Vindhyachal and Satpuda
Mountain Ranges in the backdrop. The
statue is fast becoming one of the country’s
top tourist attractions.

India’s
largest
engineering
and
construction company Larsen & Toubro
was assigned the responsibility for
designing, engineering, procurement,
construction, operation and maintenance
of the project.
Noted sculptor Ram V. Sutar, a Padma
Bhushan Awardee, who has created over
40 monumental sculptures over the past
40 years was designated as the sculptor
for the Statue of Unity.
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Statue of Unity
Sardar Sarovar Dam, Kevadia,
Gujarat, India
Height: 182 m (587 ft)
Artist: Ram V. Sutar
Architect: Joseph Menna
Created: 31 October 2013 October 2018
Opened: 31 October 2018
Did you know: Narendra Modi
has inaugurated the statue of
unity in Gujarat.
The
construction
of
this
National Monument utilised
approximately 70,000 metric
tons of cement, 18,500 metric
tons of reinforcement bars and
6,000 metric tons of structural
steel. The surface area of about
22,500 square meters has been
clad with around 1,700 metric
tons of bronze.

The Statue of Unity offers a unique
experience and education to visitors.
The museum at the base of the statue
has modern audio-visual systems for an
inspiring insight into the life and work of
Sardar Vallabhbhai Patel.
Visitors to this exhibition can learn about
Sardar’s unforgettable contribution to
the Indian Independence Movement and
the unification of India.
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રહનદયુ ધર્મ - શ્દ્ધા અિે સાહસિયું બીજયુ િાર ્ે

્ેદારિા્ યાત્ા
રહમાલયિા ઉત્રાખંડિાં મુખય ચાર ધામ
મિાય છે : બદરરીિાથ, કેદારિાથ, ગંગોત્રરી
અિે જમિોત્રરી. એમાંય બદરરીિાથ અિે
કેદારિાથિાં બે તરીથ્મધામ તો બહુ જ
પ્રનસદ્ધ િે મહતવિાં મિાય છે. યાત્રરી
એમિા દશ્મિિરી ઈચછા અવશય રાખે છે.
જીવિમાં વધારે િરહ તો એકવાર તો એ
પનવત્ર તરીથ્મસથાિિરી મુલાકાત લેવાિરી
િાવિા પ્રતયેક િારતવાસરીિા રદલમાં
હોય છે જ.
કેદારિાથ દ્ાદશ જયોનતનલાંગોમાંિું એક
ગ્ણાય છે. એ દૃનષ્ટએ પ્ણ એિો મરહમા
વધારે હોવાથરી િાનવક ધમ્મપ્રમ
ે રી જિતાિું
મિ એિા તર્ફ ખાસ ખેંચાયા કરે છે. કહે
છે કે સતયયુગમાં કેદારિાથમાં ઉપમનયુએ
િગવાિ શંકરિરી આરાધિા કરે લરી.
દ્ાપરયુગમાં પાંડવોએ પ્ણ તયાં રહરીિે
તપચિયા્મ કરે લરી. તયાં િગવાિ શંકરિો
નિતય વાસ મિાતો હોઈિે િ્તો એવરી
િાવિાથરી એિું દશ્મિ કરે છે.

અિુકૂળ છે; કાર્ણ કે
પાછળથરી વરસાદ શરૂ
થતાં તકલરી્ફ પડે છે,
તેથરી મોટરો વચચેવચચે
થોડા રદવસો માટે અટકરી પ્ણ પડે છે.
કેદારિાથિો માગ્મ બદરરીિાથિા રસતા
પર આવેલા રદ્પ્રયાગથરી ્ફંટાય છે.
રદ્પ્રયાગથરી એક માગ્મ સરીધો બદરરીિાથ
જાય છે, િે બરીજો કેદારિાથિરી રદશામાં
આગળ વધે છે. હૃરરીકેશથરી રદ્પ્રયાગ
સુધરી, િે તયાંથરી કેદારિાથિા ગૌરરીકુંડ
સુધરી મોટરો જાય છે.
રદ્પ્રયાગમાં અલકિંદા અિે મંદારકિરીિો
સંગમ થાય છે. શહે ર પવ્મતિરી
ખરી્ણમાં વસેલું છે. તયાં પોસટઑર્ફસ,
દવાખાિું, ધમ્મશાળા, હાઈસકૂલ, સંસકૃ ત
કનયાપાઠશાળા
તેમજ
ડાકબંગલો
છે. અલકિંદા પરિો પૂલ પાર કરરીિે
મંદારકિરીિે રકિારે રકિારે જતા માગવે
કેદારિાથિા યાત્રરીઓ આગળ વધે છે.
અગસતયમુનિ સુંદર પવ્મતરીય સથાિ
છે. તયાં ખેતરીિે અિુકૂળ સારરી જમરીિ
પ્ણ છે. કહે છે કે તયાં પ્રાચરીિકાળમાં
અગસતય મુનિએ નિવાસ કરરીિે કઠોર
તપચિયા્મ કરે લરી. એમિરી અિે એમ્ણે
કરે લરી તપચિયા્મિરી સમૃનતરૂપે એ સથાિિું
િામ અગસતયમુનિ પડું છે. તયાં એમિું
મંરદર છે અિે એ મંરદરિરી સામે ધમ્મશાળા
પ્ણ છે. અગસતયમુનિમાં પોસટઑર્ફસ,
ઈનટરનમરડયેટ કૉલેજ, ડાકબંગલો,
દવાખાિું તથા પોલરીસચોકરી પ્ણ છે.
જુ દરીજુ દરી દુકાિોએ િોજિ પ્ણ મળરી
શકે છે.

બદરરીિાથ તથા કેદારિાથ બંિેિરી યાત્રા
કરવા માગતા યાત્રરીઓ પહે લાં કેદારિાથ
જાય છે, િે પછરી બદરરીિાથિરી યાત્રા શરૂ
કરે છે. એ બંિે યાત્રામાં હવે તો લાંબે
લગરી મોટરિરી વયવસથા થયેલરી હોઈ, પગે
ચાલવાિું અંતર ઓછુ ં રહે છે. તોપ્ણ જ ે
પગે ચાલરીિે પ્રવાસ િા કરરી શકે તેમિે ્યુ ં ડ:
બેસવા માટે ઘોડા, દંડરી તથા કંડરીિાં કેદારિાથિા માગ્મમાં અગસતયમુનિથરી
સાધિ મળરી રહે છે. ઉત્રાખંડિાં ચારે આગળ વધતરી મોટર કુ ડ જઈિે અટકે છે.
ં
ધામિરી યાત્રા માટે મે-જૂ િિો સમય વધારે
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તયાં સામાિ ઊંચકિારા મજૂ રો મળે છે.
દંડરી, કંડરી િે ઘોડાિરી વયવસથા પ્ણ થઈ
શકે છે.
મજૂ રો મોટે િાગે િેપાલરી હોય છે.
યાત્રાિા છ માસ જ ેટલા સમય દરનમયાિ
મજૂ રરી કરવા માટે તેઓ િેપાલથરી ગિવાલ
પ્રદેશમાં આવતા હોય છે. તેમિા મજૂ રરીિા
દર મોટે િાગે બાંધેલા હોય છે. ઘોડાવાળા
તથા મજૂ રો મોટે િાગે એક માઈલિો
રૂનપયો લે છે. ઘોડા પવ્મતરીય માગ્મ પર
એમિા માનલકિરી દોરવ્ણરી પ્રમા્ણે
સંિાળરીિે ચાલે છે, તેમ છતાં એમિા પર
બેસિારે ખાસ ધયાિ રાખવું પડે છે. દંડરી
આરામખુરશરી જ ેવરી બેઠકવાળરી હોય છે,
અિે એિે બે આગળથરી િે બે પાછળથરી
એમ ચાર મા્ણસો ઊંચકે છે. એિું િાડું પ્ણ
વધારે બેસે છે. કંડરી ઉપાડિાર મા્ણસિે
ખાસ કરરીિે ચિા્ણ-ઉતરા્ણવાળા પવ્મતરીય
માગ્મમાં ઘ્ણો પરરશ્મ પડે છે. તે હાં્ફરી
જાય છે, પરસેવાથરી રે બઝેબ થઈ જાય છે.
એ જોઈિે આપણં રદલ હાલરી ઊઠે છે. જ ે
ચાલરી શકે તેમિે માટે તો બદરરી-કેદાર
જ ેવરી યાત્રા પગે ચાલરીિે કરવાિો આિંદ
અિે લાિ ખાસ લેવા જ ેવો છે. તેથરી
સવાસ્થયલાિ પ્ણ સહે લાઈથરી મળે છે.
કેટલાય યાત્રરીઓ આિંદપૂવ્મક પદયાત્રા
કરે છે.
પગે ચાલિારા યાત્રરીઓએ ધમ્મશાળા કે
ચટ્રી પરથરી વહે લરી સવારે િરીકળરી જવું
જોઈએ. રસતામાં આવતરી બરીજી ચટ્રી પર
ચા કે દૂધ પરી શકાય છે. સવારે શન્ત
પ્રમા્ણે જ ેટલું બિે તેટલું વધારે ચાલરીિે
રસતામાં આવતરી ચટ્રીમાં મુકામ કરવો
જોઈએ. ચટ્રીમાં સિાિારદ કરરી, તયાંિરી
દુકાિમાંથરી સરીધું-સામાિ લઈિે િોજિ

બિાવરી, જમરીિે થોડો આરામ કરવો.
રોજ તાજી બિાવેલરી રસોઈ જમવાથરી
શરરીર સારં રહે છે. ચટ્રીમાં જ ે દુકાિેથરી
સરીધું-સામાિ ખરરીદવામાં આવે છે તયાંથરી
રસોઈ બિાવવાિાં વાસ્ણો મ્ફત મળે
છે. ઉતારા માટે પ્ણ કશું લેવાતું િથરી.
બપોર પછરી હંમેશાં થોડું ચાલવાિું અિે
સાંજ પડતાં પહે લાં ચટ્રીમાં જગયા લઈિે
વયવનસથત રરીતે ગોઠવાઈ જવાિું ધયાિ
રાખવું જોઈએ. કેટલાક યાત્રરીઓ અંધારં
થતાં સુધરી ચાલયા જ કરે છે. પરર્ણામે
ચટ્રી કે ધમ્મશાળામાં મુકામ કરવા જાય
છે તયારે ચટ્રી યાત્રાઓથરી િરાઈ ગઈ
હોય છે, એટલે ઈચછાિુસાર સારો ઉતારો
મળતો િથરી. બદરરી, કેદાર, ગંગોત્રરી તથા
જમિોત્રરીિરી યાત્રા કરિારે આ વાત ખાસ
લક્ષમાં રાખવરી જોઈએ.
કુંડથરી આગળ ચાલતાં ગુપ્તકાશરી આવે છે.
એ સથાિ મંદારકિરીિા તટ પર વસેલું છે.
એિું કુ દરતરી સૌનદય્મ અિેરં છે. પવ્મતરીય
પ્રદેશમાંથરી આવતરી, આગળ વધતરી,
િે નશલાઓ પર ઊછળતરી મંદારકિરી
કેદારિાથિા દશ્મિિા આિંદિે પ્રકટ
કરતરી હોય એવરી ઉલાસમયરી લાગે છે.
ગુપ્તકાશરીિરી િૂનમ લરીલરીછમ અિે સુંદર
છે. પવ્મતો પ્ણ વૃક્ષોિરી પંન્તથરી િરે લા
છે. ગામમાં મોટું બજાર, પોસટઑર્ફસ,
તાર-ટેનલ્ફોિઘર, આયુવવેરદક ઔરધાલય,
નવશ્ામઘર િે કેટલરીય ધમ્મશાળાઓ છે.
હાઈસકૂલ તથા સંસકૃ ત પાઠશાળા પ્ણ છે.
પૂવ્મકાળમાં ઋનરઓએ િગવાિ શંકરિરી
કૃ પાપ્રાનપ્ત માટે આ સથળમાં તપ કરે લું
એમ કહે વાય છે.
રાજા બનલિા પુત્ર બા્ણાસુરિરી રાજધાિરી
શોન્ણતપુર આ સથળિરી પાસે હતરી એવરી
એક પરંપરાગત માનયતા છે. મંદારકિરીિરી
સામરી પાર ઊખરીમઠ િામે સથાિમાં
બા્ણાસુરિરી પુત્રરી ઉરા રહે તરી. એિરી
સખરી અનિરદ્ધિે દ્ારરકાથરી તયાં લાવેલરી.
બા્ણાસુરિરી રાજધાિરી ગયા પટ્ણાિા
મધયમાં નબહાર પ્રાંતમાં બરાબર પવ્મત
પર હતરી. નશયાળામાં કેદારિાથિું મંરદર
બંધ થાય છે તયારે કેદારિાથિરી પૂજા
ગુપ્તકાશરીમાં કરવામાં આવતરી હોવાથરી

સરસવતરીકુંડમાં તપ્મ્ણ કરવામાં આવે છે.

ગુપ્તકાશરીિરી મહત્ા વધારે છે. તયાં યાત્રરીિે
કેદારિાથિા પંડાઓિો મેળાપ થાય છે.
ગુપ્તકાશરીમાં ચંદ્શેખર મહાદેવિું અિે
અધ્મિારરીશ્વરિું એમ બે સુંદર મંરદરો છે.
તયાં એક કુંડ પ્ણ છે. એમાં ગંગા-જમિા
િામિરી બે ધારા પડે છે. કેટલાય યાત્રરીઓ
એ કુંડિે પનવત્ર માિરીિે એમાં સિાિ કરે
છે.
િાલાચટ્રી: ગુપ્તકાશરીથરી દોિેક માઈલ દૂર
િાલાચટ્રી છે. તયાંથરી ઊખરીમઠ જઈ શકાય
છે. કેદારિાથથરી પાછા આવરીિે બદરરીિાથ
જિારા યાત્રરીઓ એ માગવે ઊખરીમઠ થઈિે
આગળ વધે છે.
ગુપ્તકાશરીથરી કેદારિાથ જતા મૈખંડા
સથાિમાં મરહરમરદ્મિરી દેવરીિું મંરદર છે.
આગળ વધતાં રામપુર આવે છે. તયાં
કાલરી કમલરીવાલાિરી ધમ્મશાળા છે. તયાંથરી
કેદારિાથ સરીધા જવાિે બદલે મોટા
િાગિા યાત્રરીઓ નત્રયુગરીિારાય્ણિા
દશ્મિ માટે જાય છે. રસતામાં ત્ર્ણેક
માઈલિું ચિા્ણ આવે છે. રસતામાં
શાકંિરરી દેવરી અથવા મિસાદેવરીિું મંરદર
છે. તયાંિા પૂજારરી યાત્રરી પાસેથરી દેવરીિે
માટે કપડાંિરી િેટ માગે છે.
નત્રયુગરીિારાય્ણચટ્રી પ્રાચરીિ સથાિ છે. તયાં
નશવપાવ્મતરીિું લગ્ન થયેલું એમ કહે વાય
છે. એિરી સમૃનતમાં અખંડ અનગ્નજવાળા
સળગે છે. યાત્રરીઓ એમાં લાકડાં િાખે છે.
નશવપાવ્મતરીિું લગ્ન િગવાિ િારાય્ણિરી
સાક્ષરીમાં થયેલું. એિરી સમૃનત કરાવતરી,
હવિકુંડિરી સામે િગવાિિરી મૂનત્મ જોવા
મળે છે. મંરદરમાં િગવાિ િારાય્ણ
િૂદેવરી િે લક્ષ્મરીદેવરી સાથે નવરાજ ે છે.
તયાં ગંગાિરી એક ધારા સરસવતરી પ્ણ છે.
તેિા ચાર કુંડ છે. બ્હ્મકુંડમાં આચમિ,
રદ્કુંડમાં સિાિ, નવષણકુંડમાં માજ ્મિ અિે
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સોમદ્ારા
અથવા
સોમપ્રયાગ
નત્રયુગરીિારાય્ણથરી ત્ર્ણ માઈલ છે. તયાં
મંદારકિરી િે સોમ િદરીિો સંગમ થાય
છે. સંગમિું દૃશય ઘણં સુંદર છે. તયાંથરી
પૂલ પાર કરરીિે ગૌરરીકુંડ થઈિે કેદારિાથ
પહોંચવા આગળ વધાય છે. આ સથળથરી
શરૂ થતું ચિા્ણ કાચાપોચા યાત્રરીિરી
કસોટરી કરિારં છે.

ગૌરરીકુંડમાં કાલરી કમલરીવાલાિરી ધમ્મશાળા
િે ગૌરરીિું મંરદર તો છે જ, પરંતુ એિા
િામ પરથરી સૂનચત થાય છે તેમ, કુંડ પ્ણ
છે. એક કુંડ ગરમ પા્ણરીિો િે બરીજો ઠડં ા
પા્ણરીિો છે. કહે છે કે પાવ્મતરીએ એ કુંડમાં
સૌથરી પ્રથમ સિાિ કરે લું. ગૌરરીકુંડમાં સિાિ
કરરીિે યાત્રરી પોતાિરી રહરીસહરી અશુનદ્ધિે
દૂર કરે છે, અિે િગવાિ શંકરિા દશ્મિ
માટે શ્દ્ધાિન્તપૂવ્મક આગળ વધે છે.

PM િરે નદ્ મોદરી કેદારિાથિરી યત્રાએ

બાળકોના ક્લયાણ માટે
જો રા-બાપ બાળ્િયું ્લયાણ ઇચ્િા હોય િો ્ઇ ્ઇ
બાબિિયું ધયાિ રાખવયું?
•

પ્રક્રુષ્ટ પુણયોદયે જ બાળ્િો જનમ જ ૈિ કુ ળમા થાય
છે. જયારે બાળક જનમે છે તયારે તે એક કોરા પુસતક
જ ેવું હોય છે… તયાર બાદ ધરીરે ધરીરે તે આજુ -બાજુ િા
વાતાવર્ણમાંથરી સંસકારો ગ્હ્ણ કરતો થાય છે..

•

તે જ ે જુ એ છે તે જ ધરીરે ધરીરે તે કરતો થાય છે.. તે જ ેવું
સાંિળે છે તેવું જ તે બોલતો થાય છે…

•

જરૂરરી િથરી કે તેમિે આ સારા કે િરસાં સંસકારો માત્ર
માતા-નપતા પાસેથરી જ મળે, તેમિરી આજુ બાજુ િાં દરે ક
લોકો પાસેથરી તે ગ્હ્ણ કરે છે… જ ેમ કે સકુ લિાં સાહે બો,
તેમિા નમત્રો વગેરે…

એટલે જ ે મા-બાપ બાળકિું કલયા્ણ ઇચછતા હોય તેમિે
િાિપ્ણથરી જ િરીચેિરી બાબતોિું ખાસ ધયાિ રાખવું…

•

તેિે બદલે ઘરમાં મહાપુરૂરોિાં ્ફોટા, ધમ્મિાં ઉપકર્ણ
હોય, સતોત્રો, ગરીતો બોલાતા હોય, અનતથરી, સાધુ,
દરીિદુ:ખરીિરી સરિરા થતરી હોય, સામાનયક, સવાધયાય,
તપ, જપ વગેરે રક્રયાઓ ચાલતરી હોય તો બાળકોમાં
ઉત્મ સંસકાર પડે.

બાળ્ોિાં આહાર સાનતવ્ અિે વસ્તો રયા્મદાવાળા જ હોવા
જોઇએ …
•

બાળકિે િાિપ્ણથરી જ કંદમુળ, અિક્ષ્ય અિે રાનત્રિોજિ તયાગ તર્ફ વાળવા જોઇએ..

•

એવરી જ રરીતે પહે ર વેશિરી પ્ણ નચત ઉપર બહુ મોટરી
અસર પડતરી હોય છે .. ઉદિટ વસ્તો પહે રવાથરી લજજા
િાશ પામે છે… પછરી દુગુ્મ્ણો આવે છે… (જો વસ્તો અંગે
િાિપ્ણથરી જ ચરીવટ િહીં રાખવામાં આવે તો યુવાિરીમાં
ટુકં ા અિે ક્ષોિ-જિક કપડાં પહે રરીિે જતરી રદકરરીિે રોકરી
િહીં શકાય..)

રા-બાપ એ જ બાળ્િા પહે ્ા નશક્ષ્ ્ે િેરિે પાયાિયું
જ્ાિ આપવયું એ રાં-બાપિી પહે ્ી જવાબદારી ્ે.

બાળ્િે સરય આપો:
•

રોજ ઓછામા-ઓછુ ં એક કલાક પરરવાર સાથે બેસવું,
કેટલરીક વાર એવું બિતું હોય છે નપતા ધંધા પાછળ અિે
માતા રકટરી પાટટીિરી પાછળ હોય તો બાળક કદાચ ટરી.વરી
અિે ઇનટરિેટ પાછળ પડરી જાય…. (જો હાલ બાળકિે
સમય આપવામાં િ આવે તો યુવાિરીમાં તે બાળક સમય
આપે તેવરી અપેક્ષા પ્ણ િ રાખવરી…)

બાળ્િે ખોટા સંસ્ારો િ આપો:
•

ધ્ણરીવાર નપતા ધરમા હોવા છતાં કોઇ ઘરે આવયું હોય તો
બાળકિે કહે વામાં આવે છે કે નપતા ધરમાં િથરી એમ કહરી
દે તો બાળકમાં જુ ઠિાં સંસકારો પડશે….

•

ઠ્ઠા-મશકરરી અિે બરીજાિે ઉતારરી પાડવાિા સંસકારો િ
આપો… (એમ કરવાથરી એ યુવાિરીમાં જુ ઠ બોલતા અિે
બરીજા લોકોિે ઉતારરી પાડતા ખચકાશે િહીં)
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બાળ્ોિે િાિપણ્ી જ દયા, દાિિાં સંસ્ારો પાડવા.
•

જરૂરરયાતમંદોિે દાિ આપવું , સાધનમ્મક સેવા કરવરી,
ગૌશાળામાં ્ફાળો લખાવો વગેરે કાયગો બાળકિા હાથે જ
કરાવવા.

•

બાળકિે િાિપ્ણથરી જ સમજ આપવરી કે િૌનતક ચરીજો
જ ે છે તે કાયમરી ટકવાિરી િથરી તો તે દેતા શરીખવરી એટલે
કે બરીજાિે વહેં ચતા શરીખવરી….

•

કોઇકવાર બાળકો િે ઉલટા સંસકાર પ્ણ આપવામાં આવે
છે જ ેમ કે, બાળક સકુ લમાં જતો હોય તયારે તેિે જ ે ડબબો
આપવામાં આવે તે તેિે એકલાએ વાપરવું, કોઇ સાથે શેર
િ કરવું કે કોઇિે આપવું િહીં. આવા કુ સંસકારિે લરીધે
તેિામાં સવાથ્મિું પોર્ણ થશે તેિરી જગયાએ સકારાતમક
દયા-દાિિા સંસકારો પડે તે ધયાિ રાખવું જોઇએ.

ધાનર્મ્ નશક્ષણિો અિાદર િ ્રો

બાળ્િે ્ઠોર શબદોિી બદ્ે નરઠાશવાળા
શબદો્ી સરજાવવા જોઇએ

•

વયવહારરક નશક્ષ્ણ માટે માતા-નપતાિાં જોરદાર પ્રયાસો
અિે તેિો આદર કરવામાં આવે છે જયારે ધાનમ્મક નશક્ષ્ણ
માટે પ્રયાસો પ્ણ કરવામાં આવતા િથરી અિે અિાદર
કરવામાં આવે છે.

•

વળરી, શાળાઓમાં અનય ધમ્મ નવશે ઘણં બધુ કહે વાય છે
તેમજ ઇંનગલશ મરીડરીય મિરી સકુ લમાં તો નરિસતરી ધમ્મિા
•
સંસકાર નસંચિ પ્ણ કરવામાં આવે છે.

•

•

તથા, આજ કાલિા માતા નપતા બાળકોિે અનય ઇતર
પ્રવૃનતઓમાં (રક્રકેટ, કરાટે, ટેનિસ ) ખુબ જ રદલચસપરીથરી
્લાસ કરાવે છે, તેડવા-મૂકવા જવા, તેિા માટે સાધિઉપકર્ણો લેવા વગેરે ખચ્મ કરે છે પ્ણ તે જ માતા
નપતા ધાનમ્મક નશક્ષ્ણ મ્ફત અપાતું હોવા છતાં, બાળકિે
પાઠશાળામાં િ્ણવા માટે મોકલતાં િથરી અિે પાઠશાળાિરી
ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે…

•

•

નિતય નજિપૂજા કરવરી,

•

ગુરૂવંદિ કરવું,

•

અિક્ષ્ય અિે રાનત્રિોજિ તયાગ કરાવા,

•

પોતાિા માતા-નપતા િે નિતય વંદિ કરવા

•

આ બધું જો માતા-નપતા પોતે કરશે તો બાળક એ જોઇિે
તેિરી મેળે જ બધુ શરીખશે અિે કરશે.

ઠપકા બાબતમાં િુલ જો સામાનય હોય તો મુશળધાર
િ વરસવું.

•

અવસરે બોલેલા ત્ર્ણ શબદો પ્ણ પૂરતા છે, અિઅવસરે
બોલેલા ૩૦૦ શબદો પ્ણ િકામાં છે..

•

પ્ણ જો કાયમરી કુ સંસકાર પડવાિા હોય જ ેમ કે જુ ઠું બોલે,
ચોરરી કરે તો કડક થવાિું અિે બાળકિરી મિોદશા પ્ણ
એવરી થાય કે હં ુ બરીજુ ં બધું કરરીશ તો ચાલશે પ્ણ જુ ઠ
અિે ચોરરી િહીં ચાલે.

•

બાળકિરી િાિરી-િાિરી િુલોિે િુલરી જવરી અિે તેિરી િુલોિે
કઠોર શબદોિરી બદલે નમઠાશવાળા શબદોથરી સમજાવવું.

•

અત્રે કહે લરી િાિરી-િાિરી વાતો બાળકિાં ચારરત્ર ઘડતરિો
પાયો છે..

બાળ્ો પર વધારે પડિો ્ંટ્રો્ િ ્રવો

બાળ્િે નિતય:
•

નજિપૂજા કરાવવરી,

•

ગુરૂવંદિ કરાવવું,

•

માતા-નપતા િે નિતય વંદિ કરાવવું,

•

પાઠશાળામાં ્ફરનજયાત મોકલવા,

•

અિક્ષ્ય અિે રાનત્રિોજિ તયાગ કરાવવા

નશખામ્ણ બાબતે એમ કહરી શકાય કે જ ેટલા ઓછા
શબદો તેટલરી તેિરી અસર વધુ..

•

તો પછરી યુવા અવસથામાં તેમિરી પાસેથરી ધમ્મ સંસકારોિરી
અિે ધમ્મ વયવહારિરી અપેક્ષા જ કઇ રરીતે કરરી શકાય?

િે્ી દરે ્ રાિા-નપિા એ પોિે:

બાળકિે નશખામ્ણ અિે ઠપકાં બાબતમાં એમ કહરી
શકાય, કે નમઠાઇમાં ખાંડિું જ ે સથાિ છે તેવું સથાિ
નશખામ્ણ અિે ઠપકા બાબતમાં હોવું જોઇએ. વધુ પડતરી
ખાંડ મોિું િાંગરી િાખે છે અિે ઓછરી ખાંડ નમઠાઇ
બેસવાદ બિાવે છે.
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•

જો વધુ કંટો્ર લ કરવામાં આવશે તો
દબાયેલરી નસપ્રંગ ઉછળે એવું થશે
એટલે બાળકો કાબુમાં િહીં રહે
અિે જ ે કહે વામાં આવશે તેિાથરી
ઉલટું કરશે અથવા િકારાતમક વલ્ણ
અપિાવશે.

ગૌ સે વ ા અને ગૌ
પૂ જા નો મદહમા

ગૌ સેવાિું ્ફળ ઘણં, જ ેમાં દેવરીિો વાસ;
ગૌિું જ ે પાલિ કરે , તે ઘર સદા ઉલસ.

પરંતુ અમે એવું સાંિળ્ું છે કે, તમે બહુ જ ચંચળ છો, ્યાંય પ્ણ
નસથર થઇિે રહે તાં િથરી, માટે અમારે તમારો આશ્ય ગ્હ્ણ કરવાિરી
ઇચછા િથરી."

આસો અમાસ અિે કારતક સુદ પડવાિા સુિગ સમનવય દરમયાિ
ગૌમાતાિું પૂજિ, ગૌ સેવા, વગેરે કરવું. ગાયમાતા એ પૃ્થવરી પરિરી
કામધેિુ કહે વાય છે. આ પરમ પનવત્ર રદવસે ગૌ માતાઓિે અલંકારોથરી
અલંકૃત કરરી તેમિે િરપેટ િોજિ આપવું. તેમિરી પૂજિ નવનધ કરરી
આરતરી ઉતારવરી; કાર્ણ કે પૃ્થવરી પર માતૃશન્તિું પ્રતયક્ષ રૂપ ગાયમાતા
છે. શ્રી હરરએ નવશ્વિું પાલિ કરિાર યજ્ઞપુરરિરી મુખય સહાનયકાિા
રૂપમાં ગૌ-શન્તિું સજ ્મિ કયુાં છે. વ્રત નવનધનવધાિ દરનમયાિ તથા
યજ્ઞિરી સંપૂ્ણ્મ રક્રયાઓમાં ગાયમાતાિું દૂધ, દહીં, ઘરી, વગેરે અનિવાય્મ
ગ્ણાય છે.

લક્ષ્મરીજી ગાયમાતાિા શબદો સાંિળરીિે તયાં જ ઊિા રહાં. એમિે
અડગ ઉિેલાં જોઇિે ગાયમાતાઓએ કહું - "દેવરી! તમે તમારરી ઇચછા
હોય તયાં જઇ શકો છો. અમારે તમારં કોઇ કામ િથરી. અમારાં શરરીર
તો સવિાવથરી જ સુંદર અિે મજબૂત છે. તમે અમિે દશ્મિ આપરી,
આટલરી વાતચરીત કરરી એટલા માટે અમે અમારરી જાતિે િાગયશાળરી
માિરીએ છરીએ. માટે જ ે દેવરી! હવે તમે નવદાય લઇ શકો છો."
પરંતુ લક્ષ્મરીજી તો અડગ રહાં અિે દ્િતાપૂવ્મક ગાય માતાઓિે કહું "હે દેવરીઓ! તમે મારં અપમાિ કરરી રહાં છો. જગત પરિા માિવરીઓ
તો માિે છે કે, લક્ષ્મરી ચાલો કરવા આવે તો મોિું ધોવા પ્ણ િ જવાય.
આ તો ઘેર બેઠાં ગંગા આવરી છે. માટે સિાિ કરરીિે પનવત્ર થાઓ, િરહ
તો પસતાશો. હં ુ (લક્ષ્મરીજી) તો દેવોિે પ્ણ દુલ્મિ છુ ં અિે પરમ સતુ છુ .ં
મિે એ િથરી સમજાતું કે, તમે મારો શા માટે સવરીકાર કરતા િથરી! આજ ે
હવે મિે સમજાયું કે વગર બોલાવે કોઇિરી પાસે જવાથરી અિાદર થાય
છે, એ વાત ખરે ખર સાચરી છે."

જિેતા સમરી પૂજય પૂજુ ં ગાયમાતા,
કરં નિતય સેવા િમું ગાયમાતા.
ગૌક્રરીડિ વ્રતિરી કથા આ પ્રમા્ણે છેઃ એક વખત લક્ષ્મરીજી અનત
મિોહર રૂપ ધાર્ણ કરરી અિે સુંદર વસ્તાલંકારો પરરધાિ કરરી,
ગાયોિા સમુદાયમાં આવરી પહોચયાં. આ મહાદેવરીિું દેવાશરી રૂપ અિે
કમિરીય સૌંદય્મ નિહાળરી ગાયમાતાઓ આચિય્મમાં ગરકાવ થઇ ગઇ. આ
સવરૂપવાિ સ્તરી કો્ણ હશે, તે જા્ણવાિરી ગૌમાતાઓિે ઇચછા થઇ. આથરી
તેમિરી ઓળખા્ણ પૂછરી.

ગાયમાતાઓએ કહું - દેવરી! અમે તમારો અિાદર કરતાં િથરી, પ્ણ
અમારે તમારરી સેવાિરી હાલમાં જરૂર િથરી, માટે તમે જઇ શકો છો.

"ગાયમાતાઓ ! તમારં કલયા્ણ થાઓ. સમગ્ નવશ્વ મિે લક્ષ્મરી તરરીકે
ઓળખે છે. જગતિા સવ્મ લોકો મિે ચાહે છે. જ ેિા ઘરમાં હં ુ પ્રવેશ
કરતરી િથરી તે દરરદ્ કહે વાય છે. માિવજાત મિે ઝંખે છે. મારરી પૂજા
કરે છે.દૈતયોએ મારો નતરસકાર કયગો તેથરી મેં દૈતયોિે તયજી દરીધા, તેથરી
તેમિરી અવગનત થઇ. ઇનદ્ આરદ દેવતાઓિે મેં આચિય્મ આપયો છે, તેથરી
તેઓ સુખ-વૈિવ િોગવરી રહા છે.

લક્ષ્મરીજીએ નવિંતરી કરરી કહું - ગાય દેવરીઓ! દેવ, દાિવ, ગાંધવ્મ,
નપશાચ, િાગ, મિુષય વગેરે બહુ જ ઉગ્ તપસયા કરવાથરી મારરી સેવાિું
અિે પૂજાિું સૌિાગય પ્રાપ્ત કરે છે. તમે મારો આ પ્રિાવ અિે મારા
મરહમા ઉપર ધયાિ દો અિે મારો સહર્મ સવરીકાર કરરી લો. સમગ્ જગતે
મારો સવરીકાર કયગો છે અિે આ ચરાચર જગતમાં મારો અિાદર કોઇ
પ્ણ કરતું િથરી.

ધમ્મ, અથ્મ અિે કામ મારા સહયોગથરી સુખ આપવાવાળા થઇ શકે છે,
એવો મારો પ્રિાવ છે. માટે હં ુ તમારા સુંદર શરરીરમાં સદા નિવાસ
કરવા ચાહં ુ છુ ,ં એટલા માટે હં ુ તમારરી પાસે આવરીિે પ્રાથ્મિા કરં છુ ં કે,
તમે ગાય માતાઓ મારો આશ્ય ગ્હ્ણ કરો. જ ેથરી તમે "શ્રી" સંપન્ન
થઇ શકો."

ગાયમાતાઓએ કહું - દેવરી! અમિે ક્ષમા કરો. અમે તમારં અપમાિ
કરતાં િથરી, અમે તો ્ફ્ત તમારો અવરીકાર કરરી રહાં છરીએ, તયાગ કરરી
રહા છરીએ. તેિું કાર્ણ ્ફ્ત એટલું જ છે કે, તમારં નચત્ ચંચળ છે. તમે
્યાંય નસથર રહરી શકતાં િથરી. માટે હે દેવરી! અમે નવિંતરી કરરીએ છરીએ
કે, તમે જયાં જવા ઇચછતાં હો તયાં જઇ શકો છો.

ગાયમાતાઓએ લક્ષ્મરીજીિે કહું - "હે દેવરી! તમારરી વાત તો ઠરીક છે,

લક્ષ્મરીજીએ છેલો પાસો ્ફેં કરી જોયો અિે કહું - હે ગાયમાતાઓ! હં ુ
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તમારો મરહમા સારરી રરીતે જાણં છુ .ં પ્રાચરીિ સમયમાં િારતવાસરીઓ
ગાયોિે જ મુખય ધિ ગ્ણતા. જ ેિરી પાસે વધુ ગાયો હોય તે શ્રીમંત
કહે વાતો! શાસ્તો પ્ણ એિરી સાક્ષરી પૂરે છે. તમારરી માત્ર સેવા-પૂજા જ
િરહ, પ્ણ રક્ષ્ણ અિે પાલિ પ્ણ કરવામાં આવતું. તમારા શરરીરમાં
તેત્રરીસ કરોડ દેવતાઓિો વાસ છે. તમે પૂજાિે યોગય છો, કાર્ણ કે દૂધ,
ઘરી વગેરે નવિા યજ્ઞ થઇ શકતો િથરી. તદુપરાંત, ગૌ-વંશિું આપ્ણા
નિતયક્રમમાં અિેક રરીતે મહતવ છે. ગૌ-વંશિરી (બળદિરી) શ્મ-શન્તથરી
પૃ્થવરી સરળતાથરી ખેડરી શકાય છે, જ ેથરી ધિ-ધાનય પાકે છે.

ગાયોિે ઉત્મોત્મ ગ્ણવામાં આવે છે. ગાયોિું દાિ કરિારાઓિે
ગોલોક પ્રાપ્ત થાય છે. તમે તો પ્રા્ણરીઓમાં શ્ેષ્ છો. વળરી, વંદિરીય
અિે પૂજિરીય પ્ણ છો.
િગવાિ શ્રી કૃ ષ્ણ મહાિ ઇષ્ટદેવ છે, પરંતુ તમે તો તેમિરી ઇષ્ટદેવરીઓ
છો! તેમ્ણે તો ગૌ-સેવા માટે ગોપાલ-નશરોમન્ણ બિરીિે આ પૃ્થવરી પર
અવતાર ધાર્ણ કયગો છે. તેઓ પોતે પ્ણ તમારા સેવક છે.
હે દેવરીઓ! તમારા રક્ષ્ણ માટે િગવાિ શ્રી રામચંદ્જીિા પૂવજ
્મ
મહારાજા રદલરીપ પોતાિો પ્રા્ણ નસંહિે આપવા તૈયાર થઇ ગયા હતા.
િગવાિ શ્રી કૃ ષ્ણે પ્ણ ગાયો ચારરી, ગૌ-સેવા અિે ગૌ-પૂજા કરરી સમગ્
નવશ્વિે ગોપાલિિો, ગૌ-સેવાિો અિે ગૌ-પૂજાિો સંદેશો આપેલો છે.

હે ગાયમાતાઓ! તમારા દ્ારા યજ્ઞિૂનમ અિે ગૃહસથરીિાં આંગ્ણા તેમ
જ વાિપ્રસથાશ્મ વયતરીત કરતા સંત-મહાતમાઓિરી કુ રટરો પનવત્ર થાય
છે. અરે ! ગાયમાતાિું દાિ કરવાથરી વૈતર્ણરી િદરી પાર કરરી શકાય
છે. તેમજ દાિ કરરીિે મા્ણસ અિેક પ્રકારિાં પાપોથરી મુન્ત મેળવે
છે, અિે ગૌ-વંશિું સંવધ્મિ કરરીિે સૃનષ્ટિા નવસતારિું પુણય કાય્મ કરરીિે
નપતૃલોક તથા દેવલોકિે સંતુષ્ટ કરે છે.

હે માતાઓ! ધમ્મ, અથ્મ, કામ અિે મોક્ષ - આ ચારે ય પુરરાથ્મિા
સાધિિું મૂળ ગાય-દેવતા છે. વેદશાસ્ત, પુરા્ણ અિે સાધુ-સંતોએ
તમારરી મુ્ત કંઠ ે પ્રશંસા કરરી છે. અરે ! ધમ્મિું સૌિાગય અિે વૈિવ
તો તમિે જ આિારરી છે. િારતમાં ત્ર્ણ માતાઓ માિવામાં આવે
છે - (૧) ગાયમાતા (૨) ગંગામાતા અિે (૩) ગાયત્રરીમાતા. આ ત્ર્ણેય
માતાઓ િારતવાસરીઓિું જીવિ છે, અિે ત્ર્ણેય ઉપર દેશિું િાનવ
અવલંનબત છે. આ ત્ર્ણેય માતાઓ િારતિા લોકોિે પોરે છે, તેથરી
ત્ર્ણેય પૂજિરીય અિે વંદિરીય છે. પરંતુ આ ત્ર્ણેયમાં તમારં સથાિ
ખરે ખર આગવું, અિોખું, અજોડ અિે અનદ્તરીય છે.

તમારા માટે િગવતરી શ્ુનત કહે છે - નિરપરાધ અરદનત સવરૂપ
ગાયમાતાિે ્યારે ય મરાય િરહ, તેિું તો કાળજીપૂવ્મક જતિ કરાય,
સેવા-પૂજા કરાય.
વળરી, વેદમાં પ્ણ કહે વાયું છે કે, ગાયમાતાિો વધ િ કરવો જોઇએ,
પરંતુ આ વાત પ્રતયે સમાજ સજાગ િથરી. શન્ત સવરૂપ ગાયમાતાિો
વધ કરરીિે સમાજ ઘોર પાપ આચરે છે.

લક્ષ્મરીજીએ પોતાિું વ્તવય ચાલું રાખયું - દેવરીઓ! એક અગતયિરી
વાત કહે વરી રહરી ગઈ તમારો પ્રા્ણ બચવાિો સંિવ હોય તયાં અસતય
બોલવામાં પાપ લાગતું િથરી. અસતય બોલવાિા પાપ કરતાં ગાયિરી
પ્રા્ણ-રક્ષાિું પુણય અિેક ગણં વધારે હોય છે. આવો અદિુત તમારો
મરહમા છે, તેથરી હં ુ તમારરી પાસે યાચિા કરવા આવરી છુ ં કે, મિે તમે
સવરીકારરી મિે આશ્ય આપો. હં ુ તમારા શર્ણમાં આવરી છુ ,ં તમારરી
સેનવકા છુ ,ં એમ જા્ણરી મિે તમારરી પોતાિરી કરરી લો. તમે અનયિે
આદર દેવાવાળરી અિે શુકિવંતરી છો. તમે જો મારો તયાગ કરશો તો
પછરી સંસારમાં સવ્મત્ર મારો અિાદર થવા લાગશે.

હે માતાઓ! શન્ત સવરૂપ પૃ્થવરીિરી જ ેમ ગાયમાતા પ્રજાિું પરરપાલિ
કરે છે. ધરતરી પ્રા્ણરીમાત્રિે ધાર્ણ કરે છે. જ ેિે યજ્ઞ દ્ારા દેવો પોરે છે
અિે યજ્ઞ સવરૂપ કમ્મ ગાયમાતાએ આપેલાં દ્વયો નવિા ્ફળતું િથરી. આ
પ્રકારે પૃ્થવરીમાતાિરી જ ેમ માતૃશન્ત ગાયમાતા પ્ણ સવ્મથા અિુપ્રેક્ષ્યા
છે. ગાયમાતામાં સવ્મ દેવોિો વાસ છે. વાસતવમાં તમે અિે પૃ્થવરી બંિે
તત્વતઃ એક જ છો. ગાયિરી પ્રદનક્ષ્ણાથરી પૃ્થવરી-પ્રદનક્ષ્ણાિું ્ફળ પ્રાપ્ત
થાય છે, એવું નવઘિરાજ ગ્ણપનત અિે કાનત્મકેયિરી કથાથરી સપષ્ટ થાય
છે. િગવાિ શ્રી કૃ ષ્ણિરી લરીલામાં ગૌચર્ણિું મહતવ દશા્મવવામાં આવયું
છે. િગવાિે જાતે ગૌ-પૂજા કરરી છે, અિે ટચલરી આંગળરી પર ગોવધ્મિ
પવ્મત ધાર્ણ કરરીિે ગોવાનળયાઓ તથા ગાયોિે રક્ષ્ણ આપયું હતું.
ગાય પ્રતયક્ષ દેવરી છે. એિા રોમેરોમમાં દેવતાઓિો વાસ હોવાથરી
ગાયમાતાિા દેહ પર પ્રહાર એ સરીધો તેત્રરીસ કરોડ દેવતાઓ પર
પ્રહાર છે. આવરી પ્રશનસત માત્ર હં ુ જ િથરી કરતરી, પ્ણ ધમ્મગ્ંથો અિે
ધમ્મચાયગોએ કરરી છે. જ ે ગૌમાતા! તમે તો સવ્મિું જીવિ છો.

હે માતાઓ! તમે મહાિ સૌિાગયશાલરીિરી અિે સવ્મિું કલયા્ણ
કરવાવાળરી અિે સવ્મિે શર્ણા આપવાવાળરી પુણયમયરી, પનવત્ર
સૌિાગયવતરીઓ છો. માટે કૃ પા કરરી મિે બતાવો કે, હં ુ તમારા શરરીરિા
કયા િાગમાંઅ રહં ુ .
કહે વાય છે કે, પછરી ગાયમાતાઓએ તેમિે પોતાિા છા્ણ-પૂત્રમાં વાસ
કરવાિું જ્ણાવતાં આપ્ણે ગૌમાતાિા છા્ણ-મૂત્રિું પ્ણ પનવત્ર ગ્ણરીિે
બહુમાિ કરરીએ છરીએ.

લક્ષ્મરીજીએ ઉપરો્ત વાતા્મલાપ ચાલુ રાખયો અિે ઘેઘૂર વટવૃક્ષ િરીચે
પડેલા પ્થથર પર આસિ ગ્હ્ણ કયુાં અિે કહું - દેવરીઓ! તમારા
ઐશ્વય્મિો અિે તમારા મરહમાિો કદાચ તમિે પ્ણ ખયાલ િરહ હોય!!

ગાયમાતાઓ અિે લક્ષ્મરીજીિા સંવાદિું તાતપય્મ એ છે કે, જ ે ઘરમાં
ગાય હોય અિે તે સુખરી હોય તો તે ઘરિા સભયો તિ, મિ અિે ધિથરી
સુખરી રહે છે. તે વેદવા્ય ત્ર્ણેય કાળ માટે સતય કરે છે. કાર્ણ કે
ગૌ-માતા એ પૃથેવરી ઉપરિરી કામધેિુ કહે વાય છે.

ગાયમાતાઓ સરવા કાિ કરરીિે લક્ષ્મરીજીિે એકાગ્પ્ણે સાંિળરી રહરી.
લક્ષ્મરીજીએ પોતાિું વ્તવય આગળ ચલાવયું.
માતાઓ! સૃનષ્ટિા નિમા્મ્ણમાં સૌ પ્રથમ ગાય ઉતપન્ન થઇ હતરી. એટલે
વેદ તમિે 'અજાગ્' કહે છે. વેદોએ તો તમારો બહુ જ મરહમા ગાયો
છે. ગાય એ તો સિાતિ ધમ્મિરી કનવતા છે, ગાય આપ્ણરી માતા છે.
(ગાયિા શરરરમાં સવ્મ દેવોિરી નસથનત દશા્મવતું પ્રનસદ્ધ નચત્ર જોવામાં
આવે છે [ઉપર દશા્મવેલ નચત્ર], તે કનલપત િથરી, પરંતુ અશવ્મવેદ
અિુસાર છે.)

જ ેિાં છા્ણ-મૂત્રમાં લક્ષ્મરીજી વસરી રહાં હોય તે ગૌ-માતાિાં દૂધ, દહીં,
માખ્ણ, છાસ, ઘરી વગેરેમાં માિવિાં તિ, મિ વગેરેિે પુષ્ટરી કરરી, પ્રિુ
તર્ફ વાળતરી શન્ત પડેલરી જ હોય. ગૌ-માતાિા આશરીવા્મદ આ લોક
અિે પરલોક સુધારરી આપે છે. માટે શન્ત સવરૂપ ગૌ-માતાિે આપ્ણાં
લાખ લાખ વંદિ.

આ નવશ્વમાં જ ેટલરી દનક્ષંઆ આપવા લાયક વસતુઓ છે તે બધામાં
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વ્રત દવદધ
દવધાન
॥ શ્રી ગ્ણેશાય િમઃ ॥
ૐ પરમાતમાિે િમઃ
િારતિરી િાતરીગળ સંસકૃ નતિો આધયાનતમક નવકાસ અિે વારસો એટલે
વ્રત વૈિવ, તહે વારો અિે ઉતસવોિો નત્રવેન્ણ સંગમ. િારતરીય સંસકૃ નત
ધમ્મપ્રા્ણ સંસકૃ નત છે. પરમ કૃ પાળુ પરબ્હ્મ પરમાતમાિરી આરાધિા અિે
ઉપાસિા પ્રાચરીિ કાળથરી અિે વૈરદક ઋનર પરંપરાથરી િારતમાં ઊતરરી
આવરી છે. પ્રાચરીિ ઋનરમુનિઓએ ધાનમ્મક કમ્મકાંડિા સુનિનચિત નિયમોિું
સુપેરે નિરૂપ્ણ કયુાં છે. આ ધમ્મપ્રા્ણ સંસકૃ નતમાં ધમ્મિાં શાશ્વત અિે
સિાતિ તતવો સમાનવષ્ટ થાય છે.

વ્રતો ્ફ્ત સ્તરીઓ પૂરતા જ સરીનમત િથરી, પ્રતયેક વ્રતમાં નશવ અિે
શન્ત એટલે પુરર અિે સ્તરીિો સુિગ સમનવય સધાયો છે. 'વ્રત'
િરી પરરિારા (વયાખયા) આપવરી દુષકર છે, છતાં એમ કહરી શકાય કે,
"વ્રત એટલે સુનિનચિત ધાનમ્મક અિુષ્ાિ સાંગોપાંગ આચર્ણિો સુદ્િ
સંકલપ." આપ્ણા નવચારો જયારે ઇષ્ટદેવ પ્રનત વળે છે અિે આપ્ણે
આપ્ણરી જાત પરમ કૃ પાળુ પરમાતમાિે સમપ્મ્ણ કરરીએ છરીએ તયારે
એકએક ચરીજ િવય, રદવય, સુંદર, સરળ અિે શાંત બિરી જાય છે.

સમગ્ નવશ્વમાં અિેકનવધ દેવ-દેવરીઓિરી આરાધિા, ઉપાસિા, યજ્ઞો
અિે ધાનમ્મક રક્રયાઓ પ્રાચરીિ કાળથરી પ્રચનલત છે. આ પ્રચનલત
ધાનમ્મક પરંપરાિે મહાિ ઋનરમુનિઓએ મંત્રો, સતોત્રો, આખયાિો અિે
ઉપાખયાિો દ્ારા અલંકૃત અિે પરરપુષ્ટ કરરી છે. પ્રતયેક િારતરીય એમ
માિે છે કે, પોતે હજારો વરગો પૂવવે પ્રાદુિા્મવ પામેલરી આ ધાનમ્મક પરંપરાિું
એક અનવિાજય અંગ છે, આથરી તે આ ધાનમ્મક નવનધઓિું અિુસર્ણ
કરે છે અિે અિનય િન્તથરી પોતાિા ઇષ્ટદેવિરી આરાધિા-ઉપાસિા
કરે છે, તદુપરાંત ઋનર-મુનિઓએ પ્રબોધેલાં અિે આધયાનતમક ગ્ંથોમાં
નિરૂપ્ણ કરે લાં વ્રતોિું મિ, કમ્મ અિે વચિથરી આચર્ણ કરે છે. તેથરી
'વ્રત-ઉપાસિા' ધાનમ્મક પરંપરાિું અપરરહાય્મ અિે અનવિાજય અંગ
બનયું છે.

વ્રતિાં નવનવધ અંગો નવરે નવચારરીએ તો પ્રતયેક વ્રતિે સુનિનચિત સમય
હોય છે, પૂજિ હોય છે, અચ્મિ હોય છે, સતવિ હોય છે. વ્રત-ઉપાસિા
માટે એિાં ઉપાસય દેવ-દેવરીઓ હોય છે. એિાં સંકલપ નવશેર હોય છે.
એિરી સુનિનચિત પૂજા-નવનધ અિે ઉદ્યાપિ નવનધ તેમજ ચોક્સ દાિદનક્ષ્ણા પ્ણ અનિવાય્મ છે.

વ્રત િાિું હોય કે મોટુ,ં પરંતુ કસોટરીિરી પળે એિે વળગરી રહે વું એ મુખય
વાત છે. નિયનમત ખોરાકિરી જ ેમ શરરીર પુષ્ટ થાય છે તેમ િાિાં-મોટાં
વ્રતોથરી આતમાિું બળ અનિવૃનદ્ધ પામે છે; મિ, બુનદ્ધ અિે નચત્ પ્ણ
પોરાય છે. િારતરીય જીવિિા પાયામાં ધમ્મ, અથ્મ, કામ અિે મોક્ષ
સમાનવષ્ટ થાય છે. ધમ્મ સાધિાિા જ ે નવનવધ પ્રકારો છે, તેમાંિો એક
પ્રકાર વ્રત-ઉપાસિા દ્ારા સાધરી શકાય છે. વ્રત-ઉપાસિાિાં અિે ક
દ્ષ્ટાંતો પૌરાન્ણક ગ્ંથોમાં ઉપલબધ છે. ઉદાહર્ણ તરરીકે, કુંતાજીએ
સૂય્મવ્રત કયુાં અિે પુત્રચે છાિે લરીધે સૂયદ્મ ેવિા આશરીવા્મદથરી તેમિે અયોનિ
સંતાિ પ્રાપ્ત થયું, જ ે દાિેશ્વરરી ક્ણ્મ તરરીકે ઓળખાય છે.

પ્રાચરીિ કાળથરી એટલે કે ઋનર પરંપરાથરી અનસતતવમાં આવેલરી આ વ્રતઉપાસિા જડ િથરી, પ્ણ પરમ ચેતિમય છે. એિું કાર્ણ એ છે કે, વ્રત
કરિાર વયન્ત (વ્રતરી) શાશ્વત ધાનમ્મક પરંપરામાં અખૂટ અિે અિનય
શ્દ્ધા ધરાવે છે. શ્દ્ધા અિે િન્તથરી નવનવધ પ્રકારિાં પ્રસંગોનચત વ્રતોિું
આચર્ણ કરવાિરી પ્ર્ણાનલકા પ્રાચરીિ કાળથરી પ્રચનલત છે, અિે આય્મ
િર-િારરીઓ અિનય આસથાથરી આ વ્રતોિું અન્ણશુદ્ધ આચર્ણ કરતાં
આવયાં છે.
માિવ દેહ અનત દુલ્મિ છે. દુલ્મિ મિુષય દેહ જનમાંતરિે અંતે અિે
મહા પ્રયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. માિવ દેહ દેવોિે પ્ણ દુલ્મિ છે ! આવો દેહ
ધરરીિે જનમ સ્ફળ કરરી સંસાર પાર ઊતરવાિું સાધિ વ્રત-ઉપાસિા છે.

વ્રત-ઉપાસિાિે લરીધે પાવ્મતરીજી નશવજીિે પામે છે. વ્રતિરી પાછળ વ્રત
કરિારિરી શ્દ્ધા-િન્ત પર વ્રતિું ્ફળ અવલંબે છે. વટસાનવત્રરીિા
વ્રતમાંથરી મહનર્મ અરનવંદિે અદિુત પ્રેર્ણા મળરી અિે તેમ્ણે પોતાિા
પૂ્ણ્મયોગિો પાયો રચયો, અિે મહાનિબંધ 'સાનવત્રરી' િું સજ ્મિ થયું !
આદ્યાશન્તિરી આરાધિાિાં વ્રતો એ દૈવરી શન્તિું પોતાિામાં અવતર્ણ
કરવાિરી અિોખરી પ્રરક્રયા છે. આ રરીતે વ્રત-ઉપાસિા દ્ારા પોતાિા
પ્રાંગ્ણમાં નત્રવેન્ણ વ્રતિરી ગંગાિે ઉતારવામાં આવે છે. પ્રતયેક વ્રતિરી
પાછળ સંયમરી બિવાિો અિે સાનતવક વૃનત્ઓ ઉધૃત કરવાિો ઉદ્ ેશ
હોય છે.

વ્રતો અિે પવગો ધમ્મિાં અનવિાજય અંગો છે. વ્રતો અંતઃકર્ણિરી શુનદ્ધ
દ્ારા આતમાિે નિમ્મળ બિાવિારાં અમોઘ સાધિો છે અિે વ્રતો, પવગો
કે ઉતસવિા રદવસો એ રૂડાં સાધિોિો કલયા્ણકારરી ઉપયોગ કરવાિો
સવગોત્મ સમય છે. જ ેમિા ઉપર ઇષ્ટદેવિરી અસરીમ કૃ પા ઊતરે છે
તેમિે સુખ-સમૃનદ્ધિું અિે રરનદ્ધ-નસનદ્ધિું ઐશ્વય્મ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્રતિરી
શન્ત અપરંપાર છે. વ્રત-ઉપાસિામાં વ્રતરી િાવનવિોર બિરી જાય છે
તયારે પરમ કૃ પાળુ પરમાતમાિો સાક્ષાતકાર થઇ જાય છે.
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વ્રતિો શુિારંિ શુિ નતનથ, શુિ વાર, શુિ િક્ષત્ર, શુિ માસ અિે
શુિ સમયમાં નવદ્ાિ આચાય્મિરી આજ્ઞાિુસાર કરવામાં આવે તો તે વ્રત
મંગલકારરી િરીવડે છે. મંગલ કાયગો માટે ધમ્મશાસ્તોમાં નિનરદ્ધ સમય િક્રી
કરે લો હોય છે. જો અનધક માસ હોય, ગુર-શુક્રિો અસત હોય, બાલ
અથવા વૃદ્ધ હોય તયારે વ્રતિા આરંિિો નિરેધ કરવામાં આવયો છે.
રનવ, મંગળ અિે શનિવારિે રદવસે સંબંનધત કમ્મ જ નસદ્ધ થાય છે, અિે
સોમ, બુધ, ગુર અિે શુક્ર સવ્મ કાયગોમાં નસનદ્ધપ્રદ ગ્ણાય છે.

વ્રતમાં નવદ્ાિ અિે સદાચારરી બ્ાહ્મ્ણિરી વર્ણરી કરવરી, આચાય્મ િે
એમિરી અધા્મગિાિે વસ્તાલંકાર અપ્મ્ણ કરરીિે એમિું પૂજિ કરવું.
ઋનતવજ તરરીકે બરીજા ૨૪ અથવા ૨૫ બ્ાહ્મ્ણોિે પસંદ કરવા. એમિે
પ્ણ વસ્તાલંકાર અપટી પતિરી સરહત એમિું પૂજિ કરવું. પૂજા નવનધ
આડત્રરીસ ઉપચારથરી, દશોપચારથરી કે રોડરોપચારથરી કરવરી અિે
પૂજાિે અંતે નવસજ ્મિ કરવું.
દેવપૂજિમાં નિનરદ્ધ દ્વયોમાં િગવાિ નવષણ માટે અક્ષતથરી પૂજા વનજ ્મત
છે. દૂવા્મ (દાિડો) થરી દેવરીપૂજિ અિે નબલવપત્રથરી સૂય્મ-પૂજા કદરી િ
કરવરી. નશવ અિે સૂય્મ-પૂજિ નસવાય સવ્મત્ર શંખ દ્ારા જ અનિરેક
કરવો.

અગસતયોદયિો સમય શુિ કાય્મ માટે વજય્મ ગ્ણાય છે. તદુપરાંત
નવરદ્ધ, વૈધૃનત, વયતરીપાત, પરરધ, નવષકંિક, વજ્ર, વયાખાત, શૂલ,
ગંડ, અનતગંડ, વગેરે યોગોિો સંપૂ્ણ્મ અથવા અંશતઃ તયાગ કરવાિા
પ્ણ ચોક્સ નિયમો નિનચિત કરે લા હોય છે. આ ઉપરાંત મલમાસ
(અનધક માસ), ક્ષય માસ, દુષ્ટહોરા, વૃનદ્ધ અિે ક્ષય નતનથ તેમજ જનમ
માસ, જનમનતનથ, જનમ િક્ષત્ર અિે નપતાિા મૃતયુિો રદવસ પ્ણ શુિ
કાય્મ માટે વજય્મ ગ્ણવામાં આવયો છે. વ્રતિો શુિ આરંિ આચાય્મ
પુરોરહતિા આદેશ અિુસાર જ કરવો.

વ્રતિરી પરરપૂ્ણ્મતા માટે ઉદ્યાપિ આવશયક છે. ઉદ્યાપિ નવિા વ્રતિરી
્ફલશ્ુનત પ્રાપ્ત થતરી િથરી. વ્રત અિુસાર ગૌદાિ, સુવ્ણ્મ દાિ, વગેરે
નવનધ આચાય્મિરી આજ્ઞા અિુસાર કરવરી. બ્હ્મવા્ય કદરી નમ્થયા થતું
િથરી.
વ્રતરાજિરી મોટા િાગિરી વ્રતકથાઓ પૌરાન્ણક છે. આથરી મુખય વ્તા
સુતજી છે અિે શ્ોતાઓ શૌિક વગેરે મુનિઓ છે. સૃનષ્ટમાં સુતજી જ ેવા
રદવય વ્તા અિે શૌિક જ ેવા શ્દ્ધાવાિ શ્ોતા ખરે ખર દુલ્મિ છે.

વ્રતિા અિુષ્ાિ માટે દરે ક પવ્મત, િદરી, સમુદ્, િૈનમરારણય ક્ષેત્ર, કેદાર,
કાશરી, કુ રક્ષેત્ર, પ્રયાગ, પુષકર, અમરકંટક વગેરે પનવત્ર અિે પુણય સથળ
ગ્ણવામાં આવયાં છે. પરંતુ જો આનથ્મક નસથનત િબળરી હોય તો િદરી,
ઓદકાનતમ્ (જળાશય), દેવમંરદર, પોતાિા નિવાસ સથાિિો નવશુદ્ધ
િાગ વગેરે અિુષ્ાિ માટે પનવત્ર ગ્ણાય છે.

દેવ, દાિવ અિે માિવિે કમ્મિા ્ફળ તો િોગવવા જ પડે છે. નિયનતિું
ચક્ર સવયં નવધાતાિે પ્ણ છોડતું િથરી. પુણયિા સંચય માટે અિે પાપિા
ક્ષય માટે તેમજ મિોકામિા પરરપૂ્ણ્મ કરવા માટે વ્રતોિું આચર્ણ
અનિવાય્મ છે.

ચારે ય વ્ણ્મિાં સ્તરી-પુરરોિે વ્રતિો અનધકાર છે, પરંતુ વ્રતરીિું ધમા્મચર્ણ
નવશુદ્ધ હોવું જરૂરરી છે. વ્રતરી નિલગોિરી, સતયવાદરી, આડબ
ં ર રરહત,
વેદિરી નિંદા િ કરિાર, બુનદ્ધશાળરી અિે સદાચારરી હોવો જોઈએ.

વ્રતોિું પ્રયોજિ છે પુણયવૃનદ્ધ અિે પાપિો ક્ષય. વ્રતરાજિા વ્રતો
ઉપદ્વોિરી શાંનત માટે આચરવામાં આવયાં છે. વ્રતરાજિરી વ્રતકથાઓિો
વયાપ નવશાળ છે, જ ે જીવિિાં સવ્મ અંગોિે સપશવે છે અિે સૂક્ષ્માનતસૂક્ષ્મ
િાવોિે અનિવય્ત કરે છે.

ઉપવાસ એ વ્રતિું અનિવાય્મ અંગ છે. નિરાહાર રહે વું જરૂરરી છે.
વારંવાર જલપાિ કરવાથરી, તમાકુ (તાંબૂલ) ખાવાથરી, રદવસ દરનમયાિ
શયિ કરવાથરી અિે મૈથુિિે લરીધે ઉપવાસ િષ્ટ થાય છે. વ્રતરીએ શૌચ
રક્રયાથરી પરવારરી સિાિ કરરી, આચમિ કરરી, નિરાહાર રહરી સંકલપ
કરવાિા હોય છે. જ ે દેવ-દેવરીિું વ્રત હોય તેિું મૂનત્મ પૂજિ કરવું, િૂનમ
શયિ કરવું, જપ, હોમ, દાિ, બ્ાહ્મ્ણોિું પૂજિ, એમિે િોજિ તથા
દનક્ષ્ણા આપવરી અનિવાય્મ છે. લોિ, ક્રોધ કે પ્રમાદથરી વ્રતિંગ થયો
હોય તો તેિું પ્રાયનચિત્ કરરીિે વ્રતિો પુિઃ આરંિ કરવો. જલ, મૂળ,
્ફળ, દૂધ, હનવષય, બ્ાહ્મ્ણિરી ઇચછા, ગુરિું વચિ અિે ઔરધ - આ
આઠ ઉપવાસિો િંગ કરતાં િથરી.

િાવ, િન્ત અિે િાવિાિો નત્રવેન્ણ સંગમ મળે તયારે માિવરીિાં
અંતમાં રદવય જયોત પ્રગટે છે. જોકે વ્રતિું ્ફળ અચૂક મળે જ છે, પ્ણ
વ્રત શ્દ્ધા અિે િન્તથરી કરવું જોઇએ. વ્રત કરવાથરી દરરદ્પણં અિે
નત્રનવધ તાપ (આનધ, વયાનધ અિે ઉપાનધ) િષ્ટ થાય છે. વ્રત એ તો
અંતરવરી્ણાિો મધુર ઝંકાર, ચેતિિું ગરીત અિે પરમ ધામિો પ્રસાદ છે.
વ્રત-ઉપાસિાથરી િન્ત, િજિ અિે િાવિાિરી પ્રિુમય પ્રનતકૃ નત
(છબરી) અંતઃકર્ણિા અતળ ઊંડા્ણમાં અંરકત થાય છે. વ્રત-ઉપાસિા
એ જીવિદાિ દેિાર સંજીવિરી છે, મોક્ષમાગ્મિું ઉત્મ સોપાિ છે અિે
સંયમરી જીવિિું પાથેય (િાથું) છે, તેમજ સરળતા અિે શુનદ્ધિું સોપાિ
છે. વ્રત-ઉપાસિા કરિાર વ્રનતિરી સવ્મ મિોકામિા પરરપૂ્ણ્મ થાય છે.

વ્રત દરનમયાિ િાનસતક, પનતત, અિે પાખંડરી સાથે સંિાર્ણ કે
નવતંડાવાદ વનજ ્મત છે. વ્રત અિે દાિિો શુિ આરંિ સૂયગોદય નવિા
કરવો િરહ. ઋનરમુનિઓિરી આજ્ઞા છે કે, સવ્મ કમગોિા પ્રારંિમાં પ્ર્ણવ
મંત્રિો ઓમકારિો ઉચચાર કરવો.
વ્રત દરનમયાિ હનવષયમાં જવ, શાળ, ચોખા, મગ, વટા્ણા, જળ,
દૂધ, સામો, િરીવાર અિે ઘઉં વગેરે ઉપયોગમાં લઇ શકાય. તદુપરાંત
કંદમૂળ, નસંધાલૂ્ણ, સમુદ્ લવ્ણ, ગાયિુ દૂધ, ઘરી, પિસ, કેરરી, હરડે,
પરીપર, જીરૂ, સૂંઠ, સાકર વગેરે પ્ણ સવરીકાય્મ છે.
વ્રતમાં પંચરતિ, પંચદ્વય, પંચામૃત, સપ્તમૃનતકા, સપ્તધાતુ, વગેરે
ઉલેખ અિુસાર પૂજા-નવનધમાં લઇ શકાય છે. તદુપરાંત સુવ્ણ્મ, રજત,
તામ્ર અથવા મૃનતકાઓ કળશ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. દેવ પ્રનતમા
પોતાિરી શન્ત અિુસાર તૈયાર કરાવવરી. હોમિરી સંખયા ૧૦૮ રાખવરી.
હોમમાં હંમેશા ગાયિા ઘરીિો ઉપયોગ કરવો.
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દશવદલંગ પૂજનનું
માહાત્મય
आकाश िलगं िमत्याहुःपृथ्वीतस्य पीिठका ।
आलायःसवर् देवानां लयनात िलगं मुच्यते ॥
અથા્મત્ આકાશ (એ નવસતૃત મહાશૂનય જ ેમાં સંપ્ણ
ૂ ્મ બ્હ્માંડ
સમારહત છે) નલંગિું સવરૂપ છે અિે પૃ્થવરી એિરી પરીરઠકા (આધાર)
છે. પ્રલય કાળમાં સમસત સૃનષ્ટ તથા દેવગ્ણ આરદ આ નલંગમાં
સમાનવષ્ટ થઈ જાય છે.

કાર્ણ બ્હ્મ એટલે નિગુ્મ્ણ બ્હ્મમાં મળરી જાય છે. પછરી એ
જીવાતમાિે આવાગમિિો જરાય િય રહે તો િથરી.

શ્ાવ્ણ સુદ તેરસિા રદવસે શનિ પ્રદોર વ્રત કરિારિે માટે
નશવનલંગિરી આરાધિા-ઉપાસિા, નશવ પૂજિ વગેરે નવશેર
પ્રચનલત છે. "નલંગ" એટલે લક્ષ્ણ, નચહ્ન, નિશાિ, બ્હ્મિું પ્રતરીક
એવો અથ્મ અનિપ્રેત છે. નલંગમાં નશવિ્તોિો જીવિાવ િષ્ટ
કરવાિરી મહાિ શન્ત હોવાથરી "નલંગ" િામ પડું છે. જ ે સાધક
આ રદવસે નલંગપૂજિિે નવશેર અગતય આપે છે અિે નલંગપૂજા
પરાય્ણ બિે છે તે સમસત પાપોથરી મુ્ત થઈિે પરબ્હ્મિે પ્રાપ્ત
કરે છે. લોમશ મુનિ કહે છે કે -

નશવનલંગિરી પૂજા આ વ્રતિા રદવસે રોડશોપચાર નવનધથરી
કરવાથરી કે કરાવવાથરી નશવપદિરી પ્રાનપ્ત થાય છે. નશવ એટલે
મંગલ. આવાહિ, આસિ, અધય્મ, પાદ્ય, આચમિ, સિાિ, વસ્ત,
ગંધ, પુષપ, ધૂપ, િૈવેદ્ય, આરતરી, પાિબરીડુ,ં િમસકાર અિે નવસજ ્મિ
આ સોળ પ્રકારિાં પૂજિિે "રોડશોપચાર" કહે વામાં આવે છે.
નશવનલંગિા પાચ સવરૂપો છે. પૂજિ માટે વપરાતા નશવનલંગિા
પાચ પ્રકારો આ પ્રકારે છે: (૧) સવયંિૂ નલંગ (૨) નબંદુ નલંગ (૩)
સથાનપત નલંગ (૪) ચરનલંગ (૫) ગુર નલંગ

त्यकता सवार्िण पापािन िनगर्दो दग्ध कल्मषः।

(૧) સવયંિૂ નલંગ - નશવજી ઋનરમુનિઓિા તપથરી પ્રસન્ન થઈ
પૃ્થવરીિરી અંદર રહા છે. જ ે રરીતે અંકુર પૃ્થવરીમાંથરી આપોઆપ
(સવયંિૂ) બહાર િરીકળે છે, તે રરીતે નશવજી નલંગ સવરૂપે પ્રાદુિા્મવ
પામે છે. આિે સવયંિૂ નલંગ કહે વામાં આવે છે.

मन्मना मन्नमस्कारो मामेव प्रित पद्मते ॥
અથા્મત્ નશવનલંગમાં મિિે એકાગ્ કરરીિે જ ે સાધક િમસકાર કરે
છે તે સવ્મ પાપોથરી મુ્ત થઈિે તથા રોગ રરહત બિરીિે મિિે જ
પામે છે.

(૨) નબંદુ નલંગ - સવહસતે લખેલા પત્રમાં અગર અનય કોઈ
વસતુમાં આવાહિ કરરી અચ્મિ-પૂજિ કરવું રે નબંદુ નલંગ કહે વાય
છે. આ નલંગ િાવિામય છે.

નશવનલંગિા મૂળમાં બ્હ્માજીિો વાસ છે, મધયમાં િગવાિ નવષણ
નવરાજમાિ છે અિે ઉપરિા િાગમાં ૐ કાર રૂપ િગવાિ
સદાનશવ નવરાજમાિ છે.

(૩) સથાનપત નલંગ - િૂદેવોએ, રાજવરીઓએ અિે શ્રીમંતોએ
કારરીગર પાસે કલાતમક રરીતે કંડારાવરી જ ે નલંગિરી મંત્રોચચાર દ્ારા
પ્રા્ણપ્રનતષ્ા કરાવરી હોય તે સથાનપત નલંગ કહે વાય છે.

નશવનલંગિરી વેદરી એ આદ્યશન્ત જગદંબા પાવ્મતરીજીિું પરમ
પનવત્ર પ્રતરીક છે. સાધકે ખાસ ધયાિમાં રાખવું જરૂરરી છે કે,
આ ઉપાસિામાં પ્રકૃ નત અિે પરમાતમાિો સુિગ સમનવય થયો
હોવાથરી દેવ અિે દેવરીિું એકસાથે એકાકાર અનસતતવ ગ્ણરીિે
અચ્મિ-પૂજિ માિરી લેવાય છે.

(૪) ચર નલંગ - શરરીરિાં અંગ-ઉપાંગો જ ેવાં કે િાનિ, િાકિું
ટેરવું, નશખા, હ્રદય વગેરેમાં આતમા સંબંધરી નલંગિરી કલપિા કરવરી
તેિે ચરનલંગ કહે છે.

આ ઉપરાંત મુખય ત્ર્ણ દેવો (બ્હ્મા, નવષણ અિે મહે શ), ઉમા,
લક્ષ્મરી, શનચ ઇતયારદ દેવરીઓ, સમસત લોકપાલ, નપતૃગ્ણ,
મુનિગ્ણ, યક્ષ, ગંધવ્મ, રકન્નર અિે પશુ-પક્ષરી સવ્મિો સમાવેશ
થઈ જાય છે!

(૫) ગુર નલંગ - गुणान् रुन्धे इित गुरुःઅથા્મત્ ગુ્ણોિા નવકારોિે
દૂર કરે તે ગુર. માટે પ્રકાંડ પંરડત કે નવદ્ાિ શરરીર તે ગુર નલંગ
ગ્ણાય છે.
વ્રતધારરીએ એક વસતુ ખાસ ધયાિમાં રાખવરી કે, નશવનલંગ પર જ ે
દ્વય ચડાવયું હોય તે ગ્હ્ણ કરાતું િથરી. પ્ણ નશવનલંગિે સિાિ
કરાવયું હોય તે જળિું આચમિ કરાય છે, કાર્ણ કે નચવનલંગિરી
નશલાિો સપશ્મ થતાંિરી સાથે જ તે જળ પનવત્ર બિરી જાય છે.

નશવનલંગ અિે વેદરીમાં વયાપક િાવથરી પૂજા કરવામાં આવે તો
નચત્વૃનત્ સથૂલ નલંગિરી સહાયતાથરી િૂપ્રકાસય વયાપક પરમેશ્વર
સત્ામાં ધરીરે ધરીરે નવલરીિતા પ્રાપ્ત કરે છે. તયાર પછરી અંગત
નવસતારવાળરી માયાિરી લરીલાથરી મુ્ત થઈ કાય્મબ્હ્મિરી કૃ પાથરી
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નશવિું સવરૂપ કલયા્ણકારરી છે, જ ેમિા દશ્મિમાત્રથરી જીવ-પ્રા્ણરી
માત્રિું કલયા્ણ થાય છે, આ તત્વ તે નશવ તત્વ છે. સકંદ પુરા્ણમાં
નશવનલંગિો મરહમા વ્ણ્મવતો શ્ોક છે "જયોનતમ્મય જ ેમિું સવરૂપ
છે, નિમ્મળ જ્ઞાિ જ ેમિું િેત્ર છે, જ ે સવયં નલંગ સવરૂપ છે, તે પરમ
શાંત કલયા્ણમય િગવાિ નશવિે અમારા વંદિ."

િગવાિ શંકર તો કાળિાયે મહાકાળ છે!" એમ કહરીિે તેમ્ણે
નશવનલંગિે બાથ િરરી લરીધરી.
કાળે અટ્હાસય કરરીિે કહું: "નશવનલંગ તો જડ અિે શન્તહરીિ
છે. આ પ્થથરમાં નવશ્વેશ્વર મહાદેિિરી કલપિા કરવરી હવે નિરથ્મક
છે."

પ્ર્ણવ એટલે ૐ. સમસત અિરીષ્ટ વસતુઓિે આપિાર પ્રથમ
નશવનલંગ છે. સથૂળ નલંગિે "સકલ" અિે સૂક્ષ્મ નલંગિે "નિષકલ"
કહે છે. પંચાક્ષર મંત્ર - "ૐ િમઃ નશવાય" િે પ્ણ સથૂળ નલંગ
કહે વાય છે.

શ્વેતમુનિ નશવનલંગિરી નિંદા સહિ િ કરરી શ્યા. તેઓ કાળ પર
નતરસકાર વરસાવરીિે કહે વા લાગયા: "હે કાળ! તિે નધક્ાર છે,
િગવાિ પશુપનતિાથ ક્ણેક્ણમાં વયાપ્ત છે."
કહે વાય છે કે શ્વેતમુનિિા આ શબદો સાંિળરીિે િગવાિ શંકરપાવ્મતરી સાથે પ્રગટ થયા, અિે કાળ તે સમયે નિષપ્રા્ણ બિરી ગયો!
તેિરી શન્ત હ્ણાઈ ગઈ.

નશવનલંગ મૂળિૂત રૂપે તો નવરાટ બ્હ્માંડિરી પ્રનતકૃ નત છે.
નશવનલંગિરી પૂજા સવ્મ દેવોિરી પૂજા કયા્મ બરાબર છે. નલંગ
પુરા્ણમાં તો મૂળમાં બ્હ્માજી, મધયમાં નત્રલોકિાથ અિે િગવાિ
નવષણિરી કલપિા પ્ણ કરે લરી છે.
અિે ઉપરિા િાગમાં પ્ર્ણવ
સદાનશવ િગવાિિરી કલપિા
કરવામાં આવરી છે.

શ્વેતમુનિએ
શંકર-પાવ્મતરીિા
ચર્ણોમાં પ્ર્ણામ કયાાં. નશવજીએ
તેમિા મસતક પર હાથ મૂકરી
કહું:
"િ્તરાજ!
તમારરી
નલંગોપાસિાિે ધનય છે. શ્દ્ધા,
નવશ્વાસ અિે ધૈય્મિો હંમેશા નવજય
થાય છે."

નલંગવેદરી અિે નલંગિા પૂજિઅચ્મિથરી સવ્મ દેવો અિે દેવરીિું
પૂજિ થઈ જાય છે. એ જ માયા
અિે માયાવરી મહાદેવિું પ્રતયક્ષ રૂપ
છે.

શ્વેતમુનિએ મૃતયુજ
ં ય િગવાિ
નશવજીિું શર્ણ સવરીકારરી લરીધું હતું
તેથરી તેમિું અંતઃકર્ણ અનત પ્રબળ
હતું, તેમિરી આતમશ્દ્ધા અિે આતમબળ અિોખું હતું. મૃતયુિો
તેમિે ડર િ હતો. પોતાિો અંનતમ કાળ હોવાથરી શ્વાસિરી ગનત

વ્રતધારરીિા નચત્માં ધૈય્મરૂપરી તેજ
િ હોય તો તે પોતાિા વ્રતમાં કદરી
સ્ફળ થતો િથરી. જો તે અધરીર
હોય તો વ્રત પરરપૂ્ણ્મ કરરી શકતો
િથરી. ધૈય્મ દુઃખિું ઓસડ છે.
જયાં ધૈય્મ છે, તયાં બળ છે અિે
પરમાિંદ પ્ણ છે. ધૈય્મ રાખવાથરી
વ્રતિરી ગુ્ણવત્ા વધે છે. ધૈય્મિરી
સંસાર વયવહારમાં જ ેમ જરૂર છે,
તેમ વ્રત, તપ, િન્ત, િજિ અિે
સાધિા કે ઉપાસિામાં પ્ણ એટલરી જ જરૂર છે. મુન્તિો માગ્મ
મેળવવા માટે ધૈય્મિરી જરૂર છે.

જરા ધરીમરી બિરી ગઈ હતરી. આ તેમિા છેલા શ્વાસ હતા. િગવાિ
મૃતયુજ
ં યિરી પ્રાથ્મિા કરવાથરી તેમિું રોમેરોમ પુલરકત બનયું હતું.
તેમ્ણે નશવજીિું શર્ણ લરીધું હતું, તેથરી નિિ્મય બિરી ગયા હતા.

દુવા્મસા ઋનરિા અંતરમાં જ્ઞાિ પ્ણ હતું અિે તપ પ્ણ હતું, પરંતુ
જ ેટલા પ્રમા્ણમાં હોવું જોઇએ એટલા પ્રમા્ણમાં ધૈય્મ િ હતું. આથરી
તેઓ અવારિવાર પાછા પડરી જતા અિે નવચનલત બિરી જતા.

આ નસથનતમાં શ્વેતમુનિએ જોયું તો પોતાિરી સામે એક િયંકર
નવકરાળ આકૃ નત, કાળા વસ્તો પરરધાિ કરરીિે ઊિરી હતરી. તેમ્ણે
નશવનલંગિો સપશ્મ કરરીિે "ૐ િમઃ નશવાય" એ પનવત્ર પંચાક્ષર
મંત્રિું ઉચચાર્ણ આરંિરી દરીધું.

અજુ ્મિિા નચત્માં યુદ્ધ સમયે ધૈય્મિો અિાવ ઊિો થયો, પરંતુ
ધૈય્મિા અવતાર સમા શ્રી કૃ ષ્ણ અિુ્મિિા સારથા બનયા હતા
અિે તેમ્ણે અજુ ્મિિા નચત્માં ગરીતારૂપરી અમૃત નસંચરીિે ધૈય્મવાિ
બિવાિરી િાવિા રે ડરી, અિે એ િાવિા બળે જ અજુ ્મિિો નવરાદ
દૂર થયો અિે તેિે મહાિ નવજય પ્રાપ્ત થયો. વ્રતધારરી માટે વ્રતિો
પહે લો પાયો ધૈય્મ છે, જો ધૈય્મિો અિાવ હોય તો તે કદરી નસનદ્ધ
પ્રાપ્ત કરરી શકે િરહ. ધૈય્મિે અનિવય્ત કરવું એ વ્રતધારરીિા
જીવિિું ધયેય છે અિે મુન્તિો મુદ્ાલેખ છે.

નલંગ પુરાણમાં મૃતયુંજય િગવાિ
નશવિું શર્ણ સવરીકારિાર નશવ
િ્ત શ્વેતમુનિિરી નલંગોપાસિાિે
લગતરી કથા ઉલેખિરીય છે -

આ િયંકર આકૃ નતવાળો કાળ કહે છે: "હવે તમે આ ધરતરી
છોડરીિે યમલોક ચાલો."
શ્વેતમુનિ તો માિવદેહ અનતક્રમરીિે નશવમય બિરી ગયા હતા.
તેમ્ણે ક્રોનધત સવરે કહું: "અરે ! તું નશવિ્તિરી કસોટરી કરે છે?

॥ ૐ િમઃ નશવાય ॥
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બ્ાહમણતવના
સંસકારોને
જાળવી રાખીએ
લેખક રકર્ણ થાિકરી
સંયોજક સંપાદક બડા્મઇ જયોત

િામકર્ણ સંસકાર મોટે િાગે ્ફઇ જ કરે છે. આજ ે તો ઘરમા
નમષ્ટાિ કરરીિે ઓળરી જોળરી નપપળ પાિ ્ફઇએ પાડેલ…. એમ
કરરીિે જ િામ પાડરી દેવાય છે, પ્ણ પહે લાં આપ્ણે તયાં અનગ્નમા
હોમ કરરીિે લાંબરી શાસ્તો્ત નવનધ કયા્મ પછરી જ િામ અપાતું.

આિો. આપણતે આપણા બ્રાહ્મણતિના સંસકાર જાળિીએ.
આપણા સારાવજક સંસકારોની અંદર-બહાર
દરે ક માિવરીિે એિાં જનમજાત સંસકાર હોય છે. સામાનજક
સંસકાર વગર માિવરીિું જીવિ નિરથ્મક છે બ્ાહ્મ્ણ ક્ષનત્રય, વેશય
અિે શુદ્ એ તમામિા સંસકારો અલગ અલગ છે. એમાયે આપ્ણા
બ્ાહ્મ્ણોિે તો સવારિા પ્રાતઃકાલથરી રાત્રરીિા શયિ સુધરીિા
અિેક નિયમો પાળવાિું શાસ્તોમો લખયું છે. દરે ક બ્ાહ્મ્ણ એક
સંસકારિરી નવનશષ્ટતાથરી જનમે છે. એમ કહરીએ તો જરાય ખોટું
િથરી. આપ્ણા સમાજમૉ સંસકારો અતૂટ છે, એ છેક મર્ણોત્ર
સાથે જ રહે છે. મિુસતૃનતમા લખાયું છે કે જ ે બ્ાહ્મ્ણ તેિા
બ્હ્મતવિા સંસકારો િૂલરી જાય છે તેિું બ્હ્મતેજ િાશ પામરી જાય
છે, અિે તેવા બ્ાહ્મ્ણો અપંરકતવાિ છે. આમેય જ ેિા જીવિમા
સંસકાર િથરી એિા જીવિમા નવકાર આવયા વગર રહે તો િથરી,
અિે જ ેિા જીવિમા નવકાર હોય એિા ઘરમા પછરી બે-બે-કાર
હોય તોય તેિે સુખ મળતું િથરી. કાર્ણ કે તયાં સંસકાર વગરિો
સંપૂ્ણ્મ અંધકાર હોય છે.

2. અન્નપ્રાશિ સંસ્ાર: અન્નપ્રાશિ સંસકાર એટલે બાળકિે
પ્રથમ અન્ન આપવાિો સંસકાર હવે વત્મમાિયગમા બાળકિે મમમરી
કોઇ જાતિા સંસકરાિરી નવનધ કયા્મ વગર િાિપ્ણથરી જ પારલે-જી
ખવડાવવા માંડે છે. એટલે પછરી મમમરીિે પોતાિરી નજદં ગરી િા અંત
સુધરી પોતાિા સંતાિ આગળ જી.જી. કહે લ્ પડે છે! પ્ણ હજી
ગામડામા તો આ સંસકાર પૂરોપૂરો જળવાયો છે, પ્ણ શાસ્તો્ત
નવનધ થતરી િથરી, બાળકિે પાટલા પર બેસાડરી, ચાંદલો કરરી અિે
પછરી આ સંસકાર કરાય છે. આપ્ણે તયાં એિે અિડાવયો એવા
નવશેર્ણથરી પ્ણ બોલાવાય છે.
પ્ણ શાસ્તો મુજબ છઠ્ે માસે અન્ન સંસકાર કરાવવો જોઇએ. બિે
તો ઘરી અિ ચોખા તથા ગોળથરી આ સંસકાર કરવા જોઇએ. ચોખા
અિે ઘરી તેજનસવતા સૂચક છે. પહે લાિા વખતમા તો વેરદક નવધરી
થતરી, અિે અન્નદેવતાિું આહવાિ કરવામા આવતું પરંતુ હવે આ
સંસકાર ધરીમે ધરીમે નવસરાતો જાય છે.

યુગપરરવત્મિિરી સાથે ધરીમે ધરીમે સંસકારો પ્ણ િુલાઇ રહા છે.
છતાં પ્ણ આપ્ણરી બ્ાહ્મ્ણોિરી જ્ઞાનતમા હજી પ્ણ સંસકારિું સારં
એવું વચ્મસવ છે. સંસકારો કુ લ સોળ છે. પરંત્ આપ્ણા સમાજમા
પ્રચનલત હોય એવા સંસકારો આપ્ણે જોશું.

3. ચૌ્્ર્મ સંસ્ાર: ચૌલકમ્મ સંસકાર એટલે બાળકિે સવ્મપ્રથમ

મુડં િ કરાવવ્ આપ્ણે તયાં એિે બાલમોવાળા ઉતારવા એવું

1. િાર્રણ સંસ્ાર: આ સંસકાર આપ્ણા તમામિા િામ અપાય છે. આ સંસકાર હજા્ પ્ણ પૂ્ણ્મ રરીતે કરયા છે. પ્ણ

જીવિમા આવતો સંસકાર છે. માત્ર આપ્ણા સમાજમા િરહ, દરે ક
સમાજમા િામ પાડવું ્ફરનજયાત છે. પ્ણ આપ્ણા બ્ાહ્મ્ણોમા
િામ પાડવાિે પ્ણ એક સંસકાર મિાય છે. આપ્ણા શાસ્તોમા
લખાયું છે કે દશ વરીસ રદવસ કૈ એક વરસ સુધરીમા િામકર્ણ
સંસકાર કરરી િાખવા જોઇએ. પ્ણ આ સંસકાર બિે તેટલા વહે લા
કરવા જોઇએ જ ેથરી વયન્તિરી ઓળખા્ણ પડરી જાય આપ્ણે તયાં

શહે રમા અમુક અનત આધુનિક લોકો નવસરરી જાય છે. આ નવનધ
વખતે વરીરિરી બહે િ એ િાઇિા સો પ્રથમ ઉતરતા વાળિરી લટિ
પોતાિા ખોળામા ઝરીલે છે. આપ્ણે તયાં આ પ્રસંગે રાંદલમાતાિું
પુજિ પ્ણ થાય છે. અિે કુ ટબ
ં રીજિોિે આમંત્ર્ણ અપાય છે. બાલ
જનમ બાદ એક કૅ સવા વરવે આ સંસકાર અપાય છે. શાસ્તમા આ
સંસકાર પ્ણ નવસતારપૂવક્મ થતો એમ બતાવાયું છે.
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4 ઉપિયિ સંસ્ાર: ઉપિયિ િે આપ્ણે જિોઇ આપવરી એમ
ઓળખરીયૅ છરીએ પ્ણ પુરા્ણો અિે શાસ્તોમા ઉપિયિ િે જ્ઞાિિરી
શરૂઆત માિવામા આવતું. આપ્ણે તયાં લગિગ તમામ યુવાિો
આ સંસકારથરી જા્ણરીતા છે. પ્ણ આપ્ણે તયાં આજ ે કૅટલાકિે
પંદર, સત્ર વરવે પ્ણ આ સંસકાર અપાય છે. અિે પછરી મા-બાપ
કહે છે કે અમારો છોકરો તો અસંસકારરી છે! પ્ણ મિુસમૃનતમા
કહે વાયું છે કે બ્ાહ્મ્ણિા બાળકિે પાંચમે વરવે આ સંસકાર દઇ
દેવો જોઇએ. આજ ે તો કોઇ સગાં કે બહે િિા લગ્નમો આ સંસકાર
િે માત્ર થોડરી જ કલાકિો મામલો ગોરબાપા દનક્ષ્ણાિા લોિે
કરરી િાખે છે. પ્ણ શાસ્તોમા ખાસ કહે લ છે કૅ બ્ાહ્મ્ણિા સંતાિિે
જો ઉપિયિ સંસકાર યોગય રરીતે િ અપાય તો તે રાવ્ણ જ ેવો
બિે છે.

6 સીરનિ સંસ્ાર: સરીમંત સંસકારિે ગિા્મધાિ સંસકાર

પ્ણ કહરી શકાય એિે ‘અધર્ણરી સંસકાર’ એવા િામથરી પ્ણ
્યાંક ઓળખાવાય છે. આપ્ણા બ્ાહ્મ્ણોમા આ સંસકાર હજા
પ્ણ ખુબજ પ્રચનલત છે. અિે પ્રથમ બાળક પહે લા આ સંસકાર
અપાય છે. આ સંસકારિે ગામડા અિે શહે રમા પૂરતરી રરીતે
ઉજવવામો આવે છે. શહે રમા તો આ સંસકાર પાછળ સામાનય
લગ્ન જ ેટલા રૂનપયાિો વયય કરાય છે. આપ્ણે સૌ આ સંસકારિે
ખોળો િરવો એવા િામથરી ઓળખાવરીએ છે આપ્ણે તયાં તયારે
રાંદલમાતાિું પૂજિ કરાય છે અિે સ્તરીઓ ગરીતો ગાય છે.
્ફટા્ણાંઓિરી મારામારરી થાય છે. િ્ણંદ િાિરીિે રાખડરી બાંધે છે,
રદયર િાિરીિે થપાટ લગાવે છે. અિે આ બધાિો એકસટ્રા ચાજ ્મ
માવતર પક્ષે ચૂકવવો પડે છે.

આ સંસકારિું છેલું ચર્ણ ‘કાશરીપ્રયા્ણ’ જ ેિે કંધોલે ચડાવવો
એવા િામથરી ઓળખાય છે. પ્ણ તેમોય આજ ે ર્ફલમરી રરીતે રડસકો
ડાંડરીયા અિે ્ફટાકડાિરી આતશબાજી કરરી પૈસાિો વયય થાય છે.
એટલે મૂળ અથ્મ અિે નવનધિે આપ્ણે નવસરતા જઇએ છરીએ.

7 નજદં ગીિો ્ેલ્ો-રૃિ્ સંસ્ાર: માિવરીિરી નજદં ગરીમા
તમામ સુખો કે દુઃખો િોગવાયા પછરીિો સંસકાર એ મૃતક
સંસકાર છે. જ ેિે અંનતમ સંસકાર કહે વામા આવે છે. આ સંસકાર
ગમે તે કાર્ણસર હજી પ્ણ નવસતૃત રરીતે કરવામા આવે છે. એમા
કચાશ રાખવાિરી કોનશશ ગરરીબ કૅ સમૃદ્ધ કોઇજ કરતું િથરી.
શહે રમા આ સંસકાર િે “ઉઠમણં” િામ આપરીિે ટુકં ાવરી દેવાયો
છે તે યોગય છે. મર્ણ પામવાિરી અંનતમ ઘડરી અિે મર્ણ પછરીિા
નસંડદાિ સુધરી, અિે તપ્મ્ણ સુધરીિરી નવનધ “ગરૂડ પ્રા્ણ’ તેમજ
આચિલાયગુહયસૂત્રમા નવસતૃત રરીતે અપાય છે. પ્ણ તે વત્મમાિ
યગ પ્રમા્ણે શકય બિરી શકે િહીં જ

5 નવવાહ સંસ્ાર: નવવાહ, અથા્મત લગ્ન િે પ્ણ શાસ્તોમાં
સંસકાર માિવામા આવે છે. લગિગ તમામ માિવરી આ સંસકારથરી
પોતાિા ગૃહસથાશ્મમો પ્રવેશ કરે છે.
જો કૅ એમા અમુક ખાસ અપવાદ પ્ણ જોવા મળે છે પ્ણ તે
જવલે જ. આપ્ણા સમાજમા પ્ણ લગ્નએ આજ ે મેળાવડાિું
સથાિ લઇ લરીધું છે. એટલે સંસકાર િે બદલે અસંસકાર જ ેવું બિરી
ગયું છે. હવે આ સંસકારિે મા્ણસો મા્ણતા િથરી પ્ણ લૂંટે છે

િારતિા ગામડામા આવા સંસકારોિે ઘ્ણા રદવસ સુધરી લંબાવાય
છે. અિે ગરરીબ મા્ણસોિા પૈસાિો વયય થાય છે. એિે કરજ
કરરીિે પ્ણ આવા કાય્મમાં વયવસથા રાખવરી જ પડે છે.

પ્ણ શાસ્તો અિુસાર નવવાહ એટલે કબુલાત. મિુસમૃનતમા કહે વાય
છે કે ‘લગ્ન સમયે કનયાિરી ઉમર ૧૮ થરી શરૂ થવરી જોઇએ’
અિે વરિરી ઉમર ૨0 થરી શરૂ થવરી જોઇએ. વળરી નવવાહિો
સંસકાર ગુરૂ, અિે માતા-નપતાિરી આજ્ઞાથરી થવો જોઇએ અિે એ
પ્ણ નવધૌભયાસ પૂ્ણ્મ થયા પછરી. કદાચ તયારિા %#નરઓિે
એ ખયાલ હશે કૅ કનલયુગમો લગ્ન પછરી કોઇ નવધામો ધયાિ
આપરી શકવાિો િથરી રામાય્ણ વગેરે ગ્ંથઓમા તો લગ્નિરી નવનધ
અતયંત નવસતૃત બતાવાઇ છે.

એમાયે ખાસ કરરીિે અનગ.યાર રદવસ સુધરીિા જમ્ણવાર પાછળ
જ એ કરજિા કાંટલાંમાો સંડોવાય છે. આ અંગે વૃદ્ધોએ જ
નવચારવાિરી અિે પગલાં લેવાિરી જરૂર છે. પ્ણ આવા સંસકારોિરી
કરૂ્ણતા પ્ણ એજ છે કે વૃદ્ધો જ સવ્મ પ્રથમ બુંદરી ખાવા બેસરી
જાય છે, છતાંયે આ એક સંસકાર છે! કમસે કમ આપ્ણો બ્ા્મ્ણ
તરરીકે આપ્ણા સંસકારિે િ િૂલરીએ તોય ઘણં છે

75

રિિી શનકિ્ી સયુખ, શાંનિ, સંિોર અિે આિંદ
આવે તયારે હસતા રહે વાિો, આિંદમાં રહે વાિો, આવરી પડેલા
દુઃખિે િૂલરીિે િનવષયમાં આવિારા સુખિે યાદ કરવાિો અિે
હકારાતમક રહે વાિો અનિગમ અપિાવો.

દરે ક વયન્તિા જીવિમાં સુખ અિે દુઃખ વારા્ફરતરી આવયા જ
કરે છે. પરંતુ જ ે વયન્ત દરે ક પરરનસથનતમાં આિંદ શોધરી શકે છે,
તે આખરી નજદં ગરી સુખરી રહરી શકે છે. મિિરી શન્તથરી આવું કઈ
રરીતે થઇ શકે તે આપ્ણે એક ઉદાહર્ણથરી સમજીએ.

આિાથરી એક તો તમારં દુઃખ હળવું થશે, બરીજુ ં તમારા આિંદમાં
રહે વાથરી આસપાસિા લોકો પ્ણ ખુશ થઈિે તમિે વધારે ખુશરી
આપશે અિે ત્રરીજુ ં સૌથરી મહતવિું પરરબળ તો એ બિશે કે
તમારા હકારાતમક અનિગમિો સંદેશ તમારં અજાગ્ત મિ તરત
જ પકડરી લેશે અિે તમિે વધુ સુખ અિે આિંદિરી નસથનત તર્ફ
લઇ જશે. એટલે જીવિમાં જયારે પ્ણ કોઈ તકલરી્ફ આવે તયારે
હંમેશાં આિંદરી કાગડાિે યાદ કરો અિે તેિરી મા્ફક ગમે તેવરી
પરરનસથનતમાં પ્ણ આિંદથરી ગરીત ગાતા રહો.

આનંદી કાગડો:
બાળપ્ણમાં આિંદરી કાગડાિરી વાતા્મ આપ્ણે બધાએ સાંિળરી
હશે.
એક આિંદરી કાગડો રાજાિા કોઈ ગુિામાં આવયો. એટલે રાજાએ
તેિે કાદવમાં ્ફેં કરી દેવાિરી નશક્ષા કરરી. તો તે કાગડો “કાદવમાં
લપસવાિરી કેવરી મજા!” એમ બોલરીિે ગરીત ગાતો રહો. સજાિું
દુ:ખ િોગવવાિે બદલે આિંદ મિાવતા કાગડાિે રાજાએ કુ વામાં
્ફેં ્યો તો તે કાગડો “કુ વામાં તરવાિરી કેવરી મજા!” અિે કાંટામાં
્ફેં ્યો તો “કાિ નવંધાવવાિરી કેવરી મજા!” એમ ગાતો રહો.

કોઈપ્ણ પરરનસથનતમાં મા્ણસ
પોતાિરી પાસે હોય, તેિા
કરતાં કંઇક વધારે િરી અપેક્ષા
રાખતો હોય છે. એટલે જ
એ હંમેશાં દુ:ખરી જ રહે તો
હોય છે.

આમ કોઈપ્ણ સજા કરે તો તે કાગડો પોતાિું દુઃખ રડવાિે બદલે
તેમાંથરી કંઇક િે કંઇક સારરી વસતુ શોધરી કાિરીિે ગરીત ગાતાં ગાતાં
આિંદ મિાવતો રહો. છેવટે રાજાએ કંટાળરીિે આ કાગડાિે છોડરી
દરીધો.

નજદં ગરીમાં સગવડ અિે
સાધિસામગ્રી જ ેવાં કે
બંગલો, ગાડરી, િોકર-ચાકર,
ધિદોલત નવગેરે મળરી જાય
એટલે સુખરી થઈ જવાય તેવું
જરૂરરી િથરી.

પ્રથમ દ્ષ્ટરીએ આ વાતા્મ િલે બાળકોિા મિોરંજિ માટે રચાઈ
હોય તેમ લાગે, પરંતુ તેમાં જીવિમાં સુખરી થવા માટેિો બહુ મોટો
સંદેશ છુ પાયેલો છે.
જીવિમાં દુઃખ, તકલરી્ફ, પરે શાિરી, મુસરીબત, દુઘટ્મ િા નવગેરે તો
બધાજ લોકોિે અવારિવાર આવયા જ કરવાિાં. પરંતુ જયારે
સુખ આવે તયારે આપ્ણે ગરીત ગાતાં ગાતાં આિંદ મિાવરીએ
છરીએ, તેમ દુઃખ આવે તયારે પ્ણ તે દુઃખમાંથરી પ્ણ કોઈ એક
િાિકડું સુખ શોધરી કાિરીિે ગરીત ગાતાં ગાતાં આિંદ મિાવવો
જોઈએ. આ છે જીવિમાં સુખરી થવા માટેિો આિંદરી કાગડાએ
બતાવેલો ઉત્મ રસતો.

જયારે સુખ મળે છે તયારે
આિંદિો અિુિવ થાય
છે. પરંતુ જયારે દુઃખ પછરી
એટલું જ સુખ મળે તયારે
આિંદિો અિુિવ વધુ
માત્રામાં થાય છે.

જો દુઃખ અિે મુસરીબતિા સમયમાં તમે રડવા બેસશો અિે બધા
લોકો સમક્ષ તમારા દુઃખિાં ગા્ણાં ગાયા કરશો, તો તેિાથરી
તમારં દુઃખ તો દૂર થવાિું િથરી. પરંતુ તમારરી આસપાસિા લોકો
તમારાથરી કંટાળરીિે દૂર જતા રહે શે. એ તો ઠરીક છે, પ્ણ મોટરી
તકલરી્ફ તો તમિે પોતાિે જ થશે. કાર્ણકે તમારા વારંવારિા
દુઃખિા પોકારો તમારં અજાગ્ત મિ પકડરી લેશે અિે રાબેતા
મુજબિરી તેિરી કામગરીરરી કરરીિે એટલે કે િકારાતમક આદેશોિું
જલદરી પાલિ કરરીિે તમિે વધુ િે વધુ દુઃખ તર્ફ લઇ જશે.
આમ મિિે અવળચંડું કહું છે, તે અમસતું િથરી કરીધું. તે ખરે ખર
િકારાતમક આદેશોિે ખરા કરરી દેખાડે છે.

તમારરી પાસે ‘જ ે િથરી’ એ
નવરે નવચારવાિે બદલે ‘જ ે
છે’ તે અંગે નવચારવાથરી
મિમાં અિાવ કે અસુખ પેદા
થતું િથરી.
આપ્ણરી અંદર નવરાટ
શન્તઓ છૂ પાયેલરી છે.
આ શન્તઓિે જગાડરીિે
કાયા્મનનવત કરરી શકાય છે.
મિિે અવળચંડું કહું છે,
તેિરી પાછળિું કાર્ણ પ્ણ

એટલા માટે જીવિમાં જયારે પ્ણ દુઃખ અિે મુસરીબતિો સમય
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એ જ છે કે જ ેમ મિિરી
શન્તઓ અિંત છે, તેમ
મિિરી લાલસાઓ પ્ણ અિંત
હોય છે.
મા્ણસિરી સૌથરી મોટરી
િબળાઈ એ છે કે જ ે વસતુ
મેળવવાિરી ઘ્ણરી ઈચછા હોય,
તે વસતુ મળ્ા પછરી તેિો
આિંદ તો મા્ણે છે, પરંતુ
સંતોર માિતો િથરી, જ ે
દુઃખિું કાર્ણ બિે છે.
જ્ઞાિ એ દોરો પરોવેલરી સોય
જ ેવું છે. દોરો પરોવેલરી સોય
ખોવાતરી િથરી તેમ જ્ઞાિ
હોવાથરી સંસારમાં િૂલા
પડાતું િથરી.
સુખિા સમયે સુખરી અિે
દુઃખિાં સમયે પ્ણ સુખરી,
આમ હરહંમેશા સુખરી રહે
છે, જ ે તેિરી મિિરી શન્તથરી
શ્ય બિે છે.
ખુદિરી સ્ફળતાિરી સાથે
પરરવાર, સમાજ, દેશ અિે
નવશ્વિા કલયા્ણિરી િાવિા
પ્ણ ધયાિમાં રાખરીિે
જીવિસા્ફલય સાધવું જોઈએ.

શ્ીરદ્ રાગવિ
્્ા રાહાતમ્ય:
જ ે જગતિરી ઉતપનત્, નસથનત અિે નવિાશિા કાર્ણરૂપ છે અિે જ ે
આધયાનતમક, આનધદૈનવક અિે આનધિૌનતક એમ ત્ર્ણે પ્રકારિાં
દુઃખોિો િાશ કરિાર છે એવા સનચચદાિંદ સવરૂપ િગવાિ શ્રી
કૃ ષ્ણિે અમે િમસકાર કરરીએ છરીએ.

વેદવયાસજીએ શ્રીમદ્ િાગવતિરી રચિા કરરી તે પહે લાં
મહાિારતિરી રચિા કરરી હતરી. માિવજીવિ સાથે જનમ – મૃતયુ
નિનચિત છે. જનમ અિે મૃતયુિરી વચચે દરે ક માિવિે આધરી, વયાનધ
અિે વૃદ્ધાવસથા સતાવે છે. આમાંથરી બચવા મિુષય ઈશ્વરિે
પ્રાથ્મિા કરે છે. આપ્ણે મોટે િાગે બધું ઈશ્વર પર છોડરી દઈએ
છરીએ! પરંતુ થોડો તો પુરરાથ્મ કરો.

વત્મમાિ જીવિમાં કોઈિે શાંનત િથરી. દરે ક વયન્ત કોઈક િે કોઈક
મુશકેલરીમાં જીવે છે. શ્રીમદ્ િાગવત કથા શ્વ્ણમાં મા્ણસિા
મિિે શાંનત મળે છે. શ્રીમદ્ િાગવત કથા જીવિ સારરી રરીતે કેમ
જીવવું તે સમજાવે છે એટલું જ િહીં મૃતયુિરી તૈયારરી કેમ કરવરી
તેિરી પ્ણ સમજ આપે છે.

કનળયુગમાં મિિરી શુનદ્ધ માટે અિે િયિો િાશ કરવા માટે શ્રીમદ્
િાગવત કથાથરી અનધક કોઈ ઉપાય િથરી. િાગવત કથાથરી
આપણં જીવિ કરૂ્ણામય બિે છે. આ કથા આપ્ણિે સમજાવે છે
કે જીવમાત્ર કરૂ્ણા અિે પ્રેમિે પાત્ર છે.

માિવ જનમ અકસમાત છે પરંતુ મૃતયુ નિનચિત છે, તો મૃતયુથરી શા
માટે ગિરાવું? આ જ્ઞાિ આપ્ણિે િાગવત કથામૃતથરી પ્રાપ્ત
થાય છે. આપ્ણરી મૃતયુ તર્ફિરી યાત્રા જનમતા વેંત શર થઈ જાય
છે. આ મૃતયુ અિે જનમ વચચેિો ગાળો આપ્ણે કેવરી રરીતે જીવવો
જોઈએ કે જ ેથરી આપ્ણે મૃતયુિું સવાગત નિિ્મયતાથરી કરરી શકરીએ.
આ વાત આપ્ણે સમજી શકરીએ તો જીવતરિે આપ્ણે વધારે
સારં બિાવરી શકરીએ. મા્ણસ જનમ અિે મોત વચચેિા ગાળામાં
કેટલા બધા ઉધમાત મચાવે છે? એ િૂલરી જાય છે કે આ બધાિો
અંત મૃતયુ છે. તો શા માટે ઈશ્વરે આપેલા વરદાિ સવરૂપ માિવ
અવતાર એળે જવા દેવો? પ્ણ આટલું સમજતાં આખો મિખા
અવતાર પૂ્ણ્મ થઈ જાય છે અિે મોત આપ્ણા દરવાજ ે ટકોરા
મારે છે તયારે થાય છે કે બહુ બધું બાકરી રહરી ગયું! આ વસવસો
િા રહે , આપ્ણે સમયસર ચેતરી જઈએ તે માટે િાગવત કથાિું
શ્વ્ણ મહતવિું છે.

તમે જુ ઓ, િગવાિ શ્રીકૃ ષ્ણિું સવરૂપ કેવું છે. માથા પર
મયુરનપંચછ ધાર્ણ કયુાં છે. અહીં મયુર એ પક્ષરીઓિું પ્રનતક
છે. અધર પર બાંસુરરી જ ે વાંસમાંથરી બિેલરી છે અિે વાંસ એ
વિસપનતિું પ્રનતક છે. િગવાિે બાળપ્ણમાં કયુાં શું? ગાયો
ચરાવરી અિે ગાય એ સમગ્ પ્રા્ણરીઓિું પ્રનતક છે. બાળ કૃ ષ્ણ
રહા કોિરી સાથે? ગોવાળો અિે ગોપ કનયાઓ સાથે તેઓ જ ે
તે સમય પ્રમા્ણે તેઓ સામાનય માિવરીઓ ગ્ણાતા હતાં. પરમ
કૃ પાળુ પરમાતમાએ આ બધા પ્રનતકો દ્ારા એ સમજાવયું છે કે,
“પ્રકૃ નતિરી તમામ રચિા પ્રા્ણરીઓ, પક્ષરીઓ, વૃક્ષો અિે માિવો
આ બધા મેં સજયા્મ છે અિે મારા સજ ્મિ માટે મિે એકસરખો
પ્રેમ છે.” આટલું જ િહીં તેમ્ણે ઇનદ્િે બદલે ગોવધ્મિ પવ્મતિરી
પૂજા કરાવડાવરી અિે ગોકુ ળવાસરીઓિે તેમજ આપ્ણિે આ દ્ારા
સમજાવયું કે વૃક્ષ, પવ્મત, િૂનમ, િદરી આ બધાં આપ્ણા પ્રેમિે પાત્ર
છે, િન્તિે પાત્ર છે.

આ વરગોથરી ચાલયું આવયું છે છતાં આ હકરીકતમાં કોઈ ્ફે ર્ફાર
િથરી અિે ્યાંથરી હોય. કાર્ણકે આપ્ણે મા્ણસ છરીએ ઈશ્વર
િથરી. શ્રીમદ્ િાગવત આપ્ણિે સમજાવે છે, આ માિવ અવતાર
અ્ણમોલ છે પરંતુ આપ્ણે એમજ વેડ્ફરી િાખરી છરીએ.

આપણં જીવિ કેવું હોવું જોઈએ અથવા આદશ્મ જીવિ જીવવાિરી
કળા આપ્ણિે િાગવત કથા સમજાવે છે. હવે ઘ્ણાિે એવો
નવચાર આવે કે, આદશ્મ જીવિ જીવયે કોિું િલું થયું? જ ે
આદશ્મમય જીવિ જીવે છે તેમિે લોકો યુગોિા યુગો સુધરી યાદ
કરે છે. રામાય્ણ અિે િગવત કથા વરગોથરી વંચાય છે અિે
સંિળાય છે છતાં લોકોિે તૃનપ્ત થતરી િથરી. બાકરી ગામિા ખૂ્ણે
રહે તો જીવલો જનમે, જીવે અિે ખાટલે પડરીિે મરરી જાય એિરી
કોઈ કથા થતરી િથરી.

શ્રીમદ્ િાગવત માિવિે ઈશ્વરિરી િવધા િન્ત કરવા સૂચવે છે.
દરે ક માિવરીએ તે માટે કોનશશ કરવરી જોઈએ. દરે ક માિવરીએ તે
માટે કોનશશ કરવરી જોઈએ. માિવે િન્ત એવરી કરવરી જોઈએ કે
આંખો બંધ કરતાં જ સાક્ષાત ઈશ્વર સમક્ષ દેખાય.

િવધા િન્ત :

ટુકમાં જોઈએ તો શ્રીમદ્ િાગવત એ િન્તિો સાગર છે જ ે
વ્તાિે તેમ જ શ્ોતાિે િન્તરસમાં રસતરબોળ કરરી મુકે છે.

ઈશ્વરરનકિિા પ્ર્ાર ્ે. ૧. શ્વણ ૨. ્ીિ્મિ ૩. સરરણ
૪. પાદસેવા ૫. અચ્મિ ૬. વંદિ ૭. દાસય ૮. સખય ૯.
આતરનિવેદિ.

કૃ ષ્ણમ િારાય્ણમ વંદે, કૃ ષ્ણમ વંદે વ્રજનપ્રયમ
કૃ ષ્ણમ દ્ ૈપાયિમ વંદે કૃ ષ્ણમ વંદે પૃથાસુતમ.
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્ેવળ રગવાિિયું જ નચંિિ
આપ્ણા બધા માટે મિિ કરવા લાયક (આવશયક) તત્વ આ છે કે
સમય ઉડતો જઈ રહો છે. રદવસ અઠવારડયામાં બદલાઈ રહા છે,
અઠવારડયા મરહિામાં, મરહિા વરગોમાં. એક-એક રદવસ કરરીિે આપ્ણરી
જીવિ અવનધ ઘટતરી જઈ રહરી છે; નવનિન્ન નવકર્મ્ણ આપ્ણા મિિે
લક્ષ્યથરી દૂર લઈ જાય છે. આપ્ણે કઈ રરીતે આ અપેક્ષા રાખરીએ કે
આપણં જીવિ ઈશ્વર સાક્ષાતકારથરી અનિનર્ત (અનધકારવાળું) થાય?
પ્રબોધિથરી, મોક્ષથરી, આિંદથરી, શાંનતથરી અિે પરરપૂ્ણ્મતાથરી અલંકૃત
થાય? કઈ રરીતે આ આશા રાખરી શકરીએ???

એવાં વયન્તમાં િગવાિ
નિવાસ કરે છે, તેઓ એિા
અંતમ્મિિે, એિરી ચેતિાિે
પૂ્ણ્મતાથરી િરરી દે છે.
તયારે તે વયન્ત ઈશ્વરરીય
ચેતિાિરી નસથનતમાં પહોંચરી
જાય છે અિે તે માિવરીય
ચેતિામાં િથરી રહે તો.

આ કેવળ તયારે જ સંિવ છે જયારે વયન્ત નિરંતર િગવાિિું, અિે
કેવળ િગવાિિું જ નચંતિ કરે , જયારે વયન્ત િગવાિ નસવાય અનય
બધા નવચારોિે છોડરી કેવળ િગવાિિું જ નચંતિ કરે . એવા વયન્ત
માટે આપ્ણે લગિગ કહરી શકરીએ છરીએ કે જો િગવાિિો અિુગ્હ
પ્ણ છે તો, ઈશ્વરાિુિૂનતિરી પ્રાનપ્ત આ જનમમાં, પ્ણ અતયારે જ અિે
અહીં જ નિનચિત છે.

એવરી નસથનત માટે આપ્ણે
પ્રાથ્મિા કરવરી જોઇએ.
આિા માટે આપ્ણે અથાક
પ્રયતિ કરવો જોઇએ. નવિમ્રતા સરહત, વગર અહંકારથરી, આ જા્ણવું
જોઇએ કે આ પ્રયતિ પ્ણ એમિા દ્ારા પ્રેરરત છે, એમિરી જ કૃ પાિરી
શન્તથરી થઈ રહું છે, અહીં મારં કઈ પ્ણ િથરી, કેવળ એક િગવાિ
જ સવ્મસવ છે. અિે આપ્ણે એ સવ્મશન્તમાિથરી, એ સવા્મતરીત સત્ાિે
પ્રાથ્મિા કરરીએ છરીએ, આપ્ણે પરમ ગુરદેવિે પ્રાથ્મિા કરરીએ છરીએ કે
તેઓ આશરીવા્મદ અિે વરદાિ કૃ પાપૂવક્મ આપ્ણિે બધાિે પ્રદાિ કરે !
એવું જ બિે!

કાર્ણ કે, જ ે વયન્ત તેિું મિ, પોતાિરી અંતર દૃનષ્ટ નિરંતર અબાધ
રૂપથરી િગવાિ અિે કેવળ િગવાિ પર દૃિતાપૂવક્મ નસથર રાખે છે, જ ે
અનય કોઈ પ્ણ નવચારિે પ્રવેશ િ થવા દે, જ ે પૂ્ણ્મત ઈશ્વરમાં નસથત છે,
શત-પ્રનત-શત, કોઈ પ્ણ અનય નવચારિે હસતક્ષેપ િ કરવા દે, તયારે
એવાં વયન્તિું અંતઃકર્ણ સવયં િગવાિ રૂપ બિરી જાય છે. કાર્ણ કે

રાબાપિે રૂ્શો િહીં
સંતાિથરી સેવા ચહો, સંતાિ છો સેવા કરો

િૂલો િલે બરીજુ ં બધું, માબાપિે િૂલશો િહરી
અગન્ણત છે ઉપકાર એિા, એહ નવસરશો િહરી

જ ેવું કરો તેવું િરો, એ િાવિા િૂલશો િહરી

અસહ વેઠરી વેદિા, તયારે દરીઠું તમ મુખડું
એ પુનિત જિિા કાળજાં, પ્થથર બિરી છૂ દં શો િહરી

િરીિે સૂઈ પોતે અિે સૂકે સૂવાડા આપિે
એિરી અમરીમય આંખિે, િૂલરીિે િીંજવશો િહરી

કાિરી મુખેથરી કાનળયા, મોંમા દઈ મોટા કયા્મ
અમૃત ત્ણા દેિાર સામે, ઝેર ઉછાળશો િહરી

પુષપો નબછાવયાં પ્રેમથરી, જ ે્ણે તમારા રાહ પર
એ રાહબરિા રાહ પર, કંટક કદરી બિશો િહરી

લાખો લડાવયા લાડ તમિે, કોડ સહુ પુરા કયા્મ
એ કોડિા પૂરિારિા, કોડ પૂરવા િૂલશો િહરી

ધિ ખરચતાં મળશે બધું, માતાનપતા મળશે િહરી
એિાં પુનિત ચર્ણો ત્ણરી, કદરી ચાહિા િૂલશો િહરી.

લાખો કમાતા હો િલે, માબાપ જ ેથરી િા ઠયા્મ
એ લાખ િરહ પ્ણ રાખ છે, એ માિવું િૂલશો િહરી

સંત પુનિત
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પ્રાચીિ નશક્ષા આદશ્મ
देह रूपस्य वृक्षस्य फलं धमर्ःसनातनः।
धमर्हीनस्तुयो देहो िनष्फलं वन्ध्य वृक्षवत् ॥
(इित श्रुितः)
વત્મમાિ સમયમાં આપ્ણરી નશક્ષાિો ઉદ્ ેશય કેવળ ઉદર નિનમત્
બિરી ગયો છે. આજ ે આપ્ણે આપ્ણરી પ્રાચરીિ નશક્ષા પદ્ધનતિે
િૂલરી ગયા છે, આ જ કાર્ણે આપ્ણરી ધાનમ્મક, સામાનજક અિે
િૈનતક તેમજ શારરીરરક, માિનસક અિે આનતમક અવિનત થઈ
ગઈ છે અથા્મત્ આજ ે આપણં બધરી તર્ફથરી અધઃપતિ અિે
હ્રાસ (ક્ષય) થઈ રહું છે. તેથરી આપ્ણે આપ્ણરી પ્રાચરીિ નશક્ષા
પ્ર્ણાલરીિું અિુકર્ણ કરવું જોઇએ, િહીંતર આપ્ણા માટે િનવષય
ખુબજ અંધકારમય હશે.

િરરી પડરી છે. વૈજ્ઞાનિક મત પ્રમા્ણે બાળકિે જયારે સૂતરી વેળાએ
ચરરત્ર નિમા્મ્ણ કથાઓ સંિળાવવામાં આવે છે તયારે બાળકિા
સવપિમાં સતય, નિિ્મયતા, બળ વગેરે નિમા્મ્ણ થાય છે અિે એ
જ શન્તઓ તેિા વાસતનવક જીવિિરી સ્ફળતાિો પાયો બિે છે.
આ ખુબજ પ્રમાદ અિે અપમાિિો નવરય છે, અિે આ જ
આપ્ણરી જાનતિા ઘોર પતિ અિે િરીર્ણ હ્રાસિું કાર્ણ છે.
"શું રહંદુ જાનતિા રહતેચછુ ઓએ વત્મમાિ બાળકોિરી નશક્ષા પદ્ધનત
પર ધયાિ આપવું ઉનચત સમજયું છે? જો ઉનચત સમજયું હોય તો
આય્મ નશક્ષાિો ઉદ્ ેશય શું છે? ઉદ્ ેશય ્ફ્ત એ જ િથરી કે કેવળ
ધિ ઉપાજ ્મિ માટે વયવહારરક નશક્ષાિરી પ્રાનપ્ત થાય, પરંતુ આય્મ
નશક્ષાિો ઉદ્ ેશય એ છે કે -

કોઈ પ્ણ દેશ અથવા જાનતિરી ઉન્નનતિું મૂળ કાર્ણ શું હોય છે?
એવું કયું તત્વ હોય છે? તો જવાબ એ છે કે "બાળકિરી નશક્ષા
પ્ર્ણાલરી". જો કોઈ દેશ કે જાનતિરી ધાનમ્મક અિે સામાનજક તથા
આનથ્મક ઉન્નનત જોવરી હશે તો એિરી નશક્ષા પ્ર્ણાલરીિું નિરરીક્ષ્ણ
કરવું જોઇએ.

धमार्थक
र् ामाःसममेव सेव्यायस्त्वेकसेवीस नरो जघन्यः।
द्वयोस्तु दक्षं प्रवदिन्त मध्यं स उत्तमो यो िनरितिस्त्रवगेर् ॥

નવદ્ાિોિા મત મુજબ "બાળકોિે જ ે િાંચામાં િાળવામાં આવશે,
સમસત જાનત તથા દેશ પ્ણ એ જ િાંચામાં િળશે. બાળક જ
જાનત અિે દેશિું િનવષય છે, બાળકોિું જ ેવું ચરરત્ર ગઠિ થશે
તેવું જ જાનત અિે દેશિું િનવષય પ્ણ ગઠિ થશે."

(षड्जगीता ३८)
અથા્મત્ ધમ્મ, અથ્મ અિે કામ - આ ત્ર્ણેય બરાબર પ્રાપ્ત કરવા
યોગય છે, જ ે આમાંથરી કોઈ એકમાં લાગરી રહે છે તે ઉધમ છે, જ ે
આમાંથરી બેમાં ચતુર છે તેિે મધયમ કહે વામાં આવે છે, ઉત્મ તો
એ જ છે જ ે ધમ્મ, અથ્મ, કામ તથા મોક્ષિે પ્ણ પ્રાપ્ત કરે .

તેથરી પ્રતયેક જાનતિું કત્મવય છે કે પોતાિા બાળકોિા ચરરત્ર
ગઠિમાં નવશેર ધયાિ આપે. ચરરત્ર ગઠિ માટે સૌથરી આવશયક
છે ધાનમ્મક નશક્ષા.

અનય શબદોમાં એમ કહરી શકાય કે મિુષય જાનતિરી પૂ્ણ્મ ઉન્નનતિા
ત્ર્ણ અંગો છે - શારરીરરક, માિનસક અિે આનતમક. આ નત્રનવધ
અંગોિરી ઉન્નનત કરવું એ જ આય્મ નશક્ષાિો પરમ ઉદ્ ેશય છે.

ખુબજ શોકિરી વાત છે કે આજ ે રહંદુ જાનતિા બાળકોિે ધાનમ્મક
નશક્ષા િથરી આપવામાં આવતરી. જયારે અનય જાનતિા બાળકોિે
સૌથરી પહે લા ધાનમ્મક નશક્ષા આપવામાં આવે છે. પરંતુ રહંદુ
બાળકોિે આજ ે શાળામાં પ્રવેશ સાથે જ તેમિે કુ તરાં-નબલાડરી,
રીંછ, વાંદરા, હાથરી વગેરેિરી વાતા્મઓ સંિળાવવામાં આવે છે.
અિે એ અવસથામાં બાળકોિું ઘડતર પ્ણ એ જ રદશામાં થાય
છે. અહીં કોઈ ધમ્મ, જાનત કે સંપ્રદાયિે ઉચચ-િરીચિું પદ િથરી
આપવામાં આવયુ,ં અહીં મહતવિું એ છે કે જો અનય જાનત માટે
ધમ્મિું આટલું મહતવ છે તો આજ ે સિાતિ કહે વાતાં રહંદુ ધમ્મિા
લોકો માટે આપ્ણા ધમ્મિું મહતવ કેમ િથરી રહું? ્યાં ગઈ
આપ્ણરી એ ગુર-નશષય પરંપરા? ્યાં ગયા આપ્ણા ગુરકુ ળ?

॥ इित ॥
"રહંદુ ધમ્મ રહસય" પુસતક માંથરી
લેખક - સવામરી અચલરામ (રહંદરીમાં)
પુસતક પ્રકાશિ વર્મ - ૧૯૨૭

આપ્ણા બાળક િ્ત ધ્ુવ, પ્રહલાદિરી કથા તથા વરીર બાળક
અનિમનયુ અિે લવ-કુ શિરી કથા કેમ સંિળવામાં િથરી આપવરી?
આપ્ણા ધમ્મગ્ંથો, શાસ્તો અિે પુરા્ણામાં અિેકાિેક કથાઓ
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સંપનતિિો સંગ્હ િહીં ્રીશ - લાલબહાદુર શાસ્તરી

ઉપાનધથરી મારે કોઈ પ્ણ પ્રકારિરી સંપનત્ િહીં બિાવવરી
જોઈએ. ત્રરીજી વાત એ કે મેં મહાતમા ગાંધરીિરી સંમુખ આ
વચિ આપયું હતું કે હં ુ કોઈ પ્ણ પ્રકારિું સવ અથ્મ માટે ઘર
કે સંપનત્ િહીં બિાવરીશ અિે ઈશ્વર પર દ્િ આસથા રાખરી
જીવિ વરીમો પ્ણ િહીં કરાવરીશ. આ દેશમાં અગન્ણત
અિાથ પરરવાર છે. જો મારં પરરવાર પ્ણ મારા મૃતયુ બાદ
એ ગ્ણતરરીમાં આવરી જાય તો પ્ણ એિાથરી મારરી આતમાિે
સંતોર જ પહોંચશે. હં ુ સાંસારરક સુખ-સુનવધાિરી અપેક્ષા
જીવિિરી શુદ્ધતા અિે પનવત્રતાિા પાલિિે અનધક શ્ેયસકર
સમઝું છુ .ં

શ્રી લાલબહાદુર શાસ્તરી અલાહાબાદિા સાવ્મજનિક
જીવિમાં પ્રમુખ પદ પ્રાપ્ત કરરી ચૂ્યા હતા. તેઓ
િગરપાનલકા અિે ઇમપ્રૂવમેનટ ટ્રસટિા સદસય હતા. ટ્રસટ
તર્ફથરી "ટાગોર ટાઉિ" િામક શેરરીિું નિમા્મ્ણ કરવા માટે
કેટલાક પલૉટ નલલામ કરવામાં આવરી રહાં હતા. અિે વળરી
રકંમત પ્ણ ઓછરી રાખરી હતરી. તેથરી લોકો એિે ખરરીદ માટે
ઘ્ણરી તતપરતા દેખાવતા હતા.
એજ રદવસોમાં શાસ્તરીજીિે કેટલાક રદવસો માટે અલાહાબાદ
બહાર જવાિું થયું. જ્ણાવયા વગર શાસ્તરીજીિા એક નમત્રએ,
સરકારરી અનધકારરી સાથે મળરી, પોતાિા માટે અિે શાસ્તરીજી
માટે એક-એક પલૉટ ખરરીદવાિરી અિુમનત પ્રાપ્ત કરરી લરીધરી.
સરકારરી નિયમ અિુસાર ટ્રસટિા સદસય પલૉટ ખરરીદવા
તથા નલલામરીમાં િાગ લેવા માટે હકદાર િથરી હોતા. પરંતુ
નમત્રએ પલૉટ ખરરીદરી લરીધો તથા તેમિા અિે શાસ્તરીજીિા
પૈસા પ્ણ જમા કરાવરી દરીધા.

શાસ્તરીજીએ સંપૂ્ણ્મ જીવિ આ નસદ્ધાંતોિું પાલિ કયુાં. દેશિા
પ્રધાિ મંત્રરીિા આસિ પર બેસરીિે પ્ણ એમિું જીવિ તદ્િ
સરળ અિે સાદું રહું. એમ્ણે કોઈ ધિ કે સંપનત્ જમા િરહ
કરરી. વળરી પોતાિરી ઓળખથરી એમિા સંતાિિે અિુનચત
રૂપથરી કોઈ િોકરરી કે વયાપાર ધંધામાં સહાય કરવાિરી પ્ણ
કોનશશ િ કરરી.

બહારગામથરી પરત આવવા પર શાસ્તરીજીિે બધરી વાત
માલૂમ પડરી. એમિે અતયંત દુઃખ થયું. એમિા નમત્રએ
શાસ્તરીજીએ અિેક પ્રકારે સમજાવવાિરી કોનશશ કરરી કે
કોઈ પ્ણ ગેર-કાિૂિરી કામ િથરી થયું અિે કનમશિિરી
અિુમનત પ્ણ નિયમ અિુસાર જ લેવામાં આવરી છે. પરંતુ
શાસ્તરીજી જ ેવાં નિલગોિરી અિે ઉદાત્ નવચારો વાળા વયન્ત
આ પ્રકારિરી ગેરરરીનત દ્ારા િલા કઈ રરીતે સંતુષ્ટ થવાિા
હતા? તેમ્ણે એમિા નમત્રિે સપષ્ટ કહરી દરીધું કે આ કાય્મ
સવ્મથા અિુનચત છે. એટલું જ િહીં, તેમ્ણે એમિા નમત્રિે
બન્ને પલૉટ ટ્રસટિે પરત કરવા બાધય કરરી દરીધા. નમત્રિે
ઘ્ણરી આિાકાિરી કયા્મ બાદ શાસ્તરીજીિરી વાત એ્ણે માિવરી
પડરી.

જનમિરી નવગત
મૃતયુિરી નવગત
નપતા
માતા
વયવસાય
જીવિસાથરી
પુરસકાર

ઇમપ્રૂવમેનટ ટ્રસટિરી બેઠક થઈ. એમાં સદસયોએ શાસ્તરીજીિે
્ફરરી અિુરોધ કયગો કે તેઓ પલૉટ લઈ શકે છે. શાસ્તરીજીએ
ઘ્ણરી દ્િતાથરી ઉત્ર આપયો કે -

લાલ બહાદુર શાસ્તરી

૨ ઓ્ટોબર ૧૯૦૪
૧૧ જાનયુઆરરી ૧૯૬૬
શારદા પ્રસાદ
રામદુલારરી દેવરી
રાજકાર્ણરી
લનલતા શાસ્તરી
િારત રતિ

િારત દેશિા ત્રરીજી લોકસિાિા અિે બરીજા સથાયરી
વડા પ્રધાિ હતા. તેઓ ૧૯૬૩-૧૯૬૫િા વચચેિા
સમયમાં િારત દેશિા પ્રધાિ મંત્રરી હતા.

"પહે લરી વાત તો એ કે આ ટ્રસટિા સદસય હોવાિે કાર્ણે
કોઈ પ્ણ - સરીધરી કે આડકતરરી - રરીતે આમ લાિ લેવો હં ુ
અિૈનતક માિું છુ .ં બરીજી વાત એ કે સાવ્મજનિક કાય્મકતા્મિરી
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દેશ માટે અપ્મ્ણ

રહંદુસતાિ, જય રહંદુસતાિ

જવાિો દેશિા શૂરા મોરચાપે લડરી રહા,
એમિે કાજ ે કૈં આપો, શત્રુ સાથે લડરી રહા.

રહંદુસતાિ, રહંદુસતાિ, જય રહંદુસતાિ !
તારે ખાતર ખતમ િલેિે થાય અમારા પ્રા્ણ ! ... રહંદુસતાિ

સંગ્ામ તયાં િરીર્ણ છેક વયાપયો,
િે યંત્ર્ણામાં સબડરી રહે લા
જવાિ રક્ષે નિજ માતૃિૂનમિે,
ઉતસાહ િા આજ મપાય માપયો.

દેહ અમારો મંગલમય િે પ્રજા અમારરી એક,
એમ કહો કે અમે એક, િે દેશ અમારો એક ... રહંદુસતાિ
રહંસક-દળ દોડરી છો આવે,
િહીં અમારરી આગળ ્ફાવે,
ઉપાસક અમે અિયત્ણા સૌ, એક અમારરી ટેક .... રહંદુસતાિ

રહમનગર-નશખરોિરી તરીક્ષ્્ણ ઠડં રી સહરીિે,
વતિ-્ફરજ વરીરો ધૈય્મ સાથે બજાવે,
કરઠિ નગરરવરોિરી ગોદમાં યુદ્ધ કેરા
અિલ સતત જાગયા, શૌય્મ સાથે સમાવે.

સંતાિ અમે શૂરજિોિાં,
સંસકૃ નતિરી સવગોચચ ક્ષ્ણોમાં;
દેશદાઝથરી દ્વે અમારાં રદલડાં દૈવરી િેક .... રહંદુસતાિ

સહાય એમિે કાજ ે કરો ઓ દેશિા જિો !
પોકાર એમ પાડે છે સેવકો માગ્મમાં ઘ્ણો.

રોમે રોમે તારાં જાગે સદા અમારે ગાિ,
તારરી આગળ િથરી એટલા પયારા અમિે જાિ !
તારે કાજ ે કરટબદ્ધ થયા થવા અમે કુ રબાિ ! ... રહંદુસતાિ

તયાં તો કોઈ અિ્ણ સરખો માિવરી માગ્મમાંથરી,
અંધારાિા પડળ પરથરી તેજિરી રે ખ જ ેવો,
આગે આવે, નવમલ િયિે સેવકોિે નિહાળે,
કાિરી આપે તરત ્ફરતું વસ્ત િે અંગમાંથરી,

- શ્રી ્ોગતેશ્વરજી -

જવાિો દેશિા શૂરા, મોરચાપે લડરી રહા,
કામળો તેમિે માટે આપું છુ ,ં વચિો કહાં !
- શ્રી ્ોગતેશ્વરજી -

સુનવચારો
ક્ષમા વરીરોિું આિૂર્ણ છે.
- ગાંધરીજી

પ્રિુિે સમજવા હોય તો પોતાિાં બધાં જ પૂવ્મગ્હો અિે
પસંદગરીઓિે બાજુ માં મૂકરી દેવાં જોઈએ.

ઈશ્વરિું સમર્ણ સવ્મ રોગોિરી એક માત્ર મહાિ દવા છે.
- સવામરી દયાિંદ

જ ે પ્રિુિરી કૃ પામાં સાચોસાચ નવશ્વાસ મૂકે છે, તેિે માટે એ કૃ પા
અિંત વહે તરી રહે છે.

આળસ માિવરીિો મહાિ શત્રુ છે.
- ગૌતમ બુદ્ધ

પાપ કરરીિે નશક્ષાિો િાર સહિ કરરી શકાય છે, પરંતુ ક્ષમાિો િાર
ઊંચકરી શકાતો િથરી.

જ ેિરી જીિ િાિરી, એિું કામ મોટુ;ં જ ેિરી જીિ મોટરી, એિું કામ િાિું.
- ગુજરાતરી કહે વત

કરીનત્મ એ એક એવરી તરસ છે જ ે ્યારે ય બુઝાતરી િથરી.
ઈશ્વર એક જ છે, િ્તો જુ દરી-જુ દરી રરીતે તેિે વ્ણ્મવે છે.

કમ્મ તો કામધેિુ છે, એિે દોહતાં આવડે તો આિંદરૂપરી દૂધ મળે.
- શ્રી વલિાચાય્મ

કમ્મિું ્ફળ પ્રિુ આપવાિા જ છે, એવરી સમજ્ણ જ ેિાં હ્રદયમાં છે
તેિા કમ્મમાં સુગંધ હોય છે. એિે બરીજા કોઈ તર્ફથરી કદરિરી અપેક્ષા
હોતરી િથરી.

જયાં સુધરી કાનમિરી અિે કંચિિો મોહ છૂ ટતો િથરી તયાં સુધરી
ઈશ્વરિાં દશ્મિ થઈ શકતાં િથરી.
- રામકૃ ષ્ણ પરમહંસ
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Conversation between Krishna and Arjun

Seva
There are five types of seva.
1. The first type of seva is when you do not even know
that you are doing seva. You do not recognize it as
seva because it is your very nature - you cannot but
do it!
2. The second type of seva is what you do because it is
needed in that situation.
3. You do the third type of seva because it gives you joy.
4. The fourth type is done out of your desire for merit you do seva expecting some benefit in the future.
5. And the five type is when you do seva just to show
off, to improve your image and to gain social or
political recognition. Such seva is simply exhausting,
while the first type does not bring any tiredness at
all!
To improve the quality of your seva, regardless of
where you start, you must move up to higher levels of
seva. Come and do your seva at Shree Hindu Temple.
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Word Search

Join the dots ...
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Panchang
What is Panchang?
In Hindu astrology, Panchang is “Hindu
Calendar”. Panchang spelled in a various
way in a different state (Pancanga,
Ponjika, Panchanga, Panchaanga and so
on). According to Hindu Vedic Astrologers,
Panchang is an astrological diary which is
mainly used to see auspicious dates and
timing of marriage, ceremonies, calculate
auspicious timings before traveling,
forecasting weather, before going for an
interview, or starting of any new business.

Vaar (the day of the week): It is the seven
days of the week. Sunday was known
as the day of the Sun, Monday- Moon,
Tuesday- Mars, Wednesday- Mercury,
Thursday- Jupiter, Friday- Venus, and
Saturday known as the day of Saturn.

Five important parts are called Panchang
in Sanskrit, which is required by every
astrologer to calculate the position of the
planets.

Yoga: Yoga are the derived by adding
the longitude of the Sun and the Moon
. Some Yogas are considered as very
auspicious where as others are considered
inauspicious for any good thing or work.

Nakshatra: In Vedic astrology there is a
total of 27 Nakshatras in 360 degrees.
Nakshatra is calculated by knowing the
position of the Moon at the time of birth.

The five parts areAstrologers calculate the planetary position
of a person’s birth chart by matching
with the help of Panchang and look for
the good time, which will be favorable
to the person. It is a very traditional way
to perform astrology to guide a person
correctly and find success in life

1. Tithi (the lunar day)
2. Vaar (the day of the week)
3. Yoga
4. Karana
5. Nakshatra
Tithi (the lunar day): According to the Hindu
calendar, Tithi is considered a day. It is the
phases of the moon, which completes
with every 12 degrees difference between
Sun and Moon. There is a total of 30 tithis
in a month. Generally, every auspicious
ceremony is scheduled after consulting
for a good tithi.

Why Panchang?
Before you take any action, you must
check out the feasibility of its fructification.
Panchang is the ancient way of calculating
good times and bad times for the world at
large and an individual in particular. It help
one achieve a smooth success.

Karana: It is half of the Tithi. There is a
total of 11 Karanas. Some of them have
good quality and some of them have bad
attributes.

Many Vedic astrologers follow Panchang
before performing any work.
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Tithis
The Tithis

Sukla Paksha

Prathama

Dvitiya

Tritiya

Chaturthi

Panchami

Shasthi

Saptami

Ashtami

Navami

Dasami

Ekadasi

Dvadasi

Trayodasi

Chaturdasi

Purnima

Krishna Paksha

Prathama

Dvitiya

Tritiya

Chaturthi

Panchami

Shasthi

Saptami

Ashtami

Navami

Dasami

Ekadasi

Dvadasi

Trayodasi

Chaturdasi

Amavasya
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7 MIND-BLOWING FACTS EVERYONE
SHOULD KNOW ABOUT

YOGA

2. SAVASANA (CORPSE POSE) IS ONE OF THE
MOST IMPORTANT YOGA POSES OF ALL TIME.
IT’S ALSO ONE OF THE MOST CHALLENGING.

With the rise of yoga’s popularity in the
West, there comes with it an increase in
misconceptions about what yoga is really all
about.
Whether you’re exploring yoga for the first
time or you’ve read the Sutras cover-to-cover,
take a moment to make sure you’re up to date
on these mind-blowing facts about yoga. You
might be surprised at what you learn!

Savasana is that signature pose at the conclusion of
every yoga practice. And if you’re anything like me,
then you’re guilty of slipping out of class to carry on
with your busy life the moment the teacher instructs
you into it. I always knew Savasana was important,
but it’s only recently I learned why.

1. YOGA ISN’T JUST A FITNESS FAD.
Kickboxing. Zumba. Pilates. Is yoga just another
fitness fad passing through? Well, yes and no.
Yoga’s global popularity is unprecedented, with
yoga retreats and studios on the rise around the
world. Whether it’s a sweaty hot yoga session or
a relaxing, restorative class, everyday people are
donning their Lululemon and dropping in to see
what all the fuss is about. So maybe yoga has
become a bit of a craze, but the ancient tradition of
yoga is more than a fitness trend alone.

Savasana is a pose of ultimate relaxation, which is
why it is so difficult for many of us to release into
the pose. While in Savasana, your mind and body
calm. You allow your body to de-stress and return
to its natural state as a human being and not a
human doing. Your body also cements the effects
of your yoga practice, processing and remembering
the information it needs. Finally, Savasana is an
ultimate form of rejuvenation and healing for the
body. If you only learn how to do one yoga pose,
make is Savasana.

The tradition of yoga dates back nearly 5,000
years to the time of pre-Vedic Indian traditions.
We then find Yoga to be the central theme of the
Bhagavad Gita, a Hindu scripture appearing around
500 B.C., confirming that the practice of yoga had
been around for some time. Further development of
yoga appeared in roughly 100 B.C. when Patanjali
wrote the Yoga Sutras in an attempt to define and
standardize classical yoga.

3. WHEN IN DOUBT, COME BACK TO ONE-TOONE BREATHING.
Learning to breath is one of the most powerful
things you can do. Not only does breath supply us
with our life force, oxygen is also responsible for
eliminating waste and toxins; bringing oxygen to the
blood and the brain; rejuvenating our organs; and
reducing stress, anxiety and disease…and that’s
just the start! It’s hardly any wonder the ancient
yogis devoted serious time to understanding and
practicing the relationship between the inhale and
exhale.

As yoga continues to grow and become more
mainstream, the practice will continue to change
and evolve. Maybe some Westerners will grow tired
of it, but yoga will never disappear entirely. And for
those who have experienced the powerful mindbody-spirit transformation that yoga can bring,
they’ll be hard-pressed to find another replacement.

There
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are

numerous

Pranayama

(breathing)

exercises, some of which are very simple, others
that should only be practiced under the guidance of
a teacher. However, if you only learn one breathing
exercise, make it one-to-one breathing. The idea
is that for however many counts you inhale, you
exhale for the same duration. So if you inhale for
five counts, you would then exhale for five counts,
and so on and so forth. Not only is it calming and
grounding, it also improves the quality and duration
of your breath.

6. YOGA MAKES YOU YOUNGER.
"Yoga is the fountain of youth – you’re only as young
as your spine is flexible."

Next time you find yourself about to lose your cool,
break out the one-to-one breathing first and then
see how you feel.

It’s a quote that’s been floating around yogi Pinterest
boards and quote walls for a while, but there is a
verifiable essence of truth to it. Not only does yoga
keep your spine young and flexible, it also directly
correlates to numerous other health benefits. For
example, yoga protects your bones and spine,
increases blood circulation, boosts immunity, drops
blood pressure, maintains your nervous system,
improves lung function, prevents disease, connects
you to your inner spirit and more.
While it might not actually make you younger, a
healthier and happier you can contribute to a longer,
more fulfilled life.

4. NO ONE CARES HOW AWESOME YOU LOOK
IN YOUR POSTURES.
Believe it or not, no one really cares what you look
like in your Revolved Half Moon pose. Maybe you’re
super-flexy, capable of bending in ways that the
mind previously couldn’t have imagined possible.
Or maybe you can’t even touch your toes. It really
doesn’t matter. Yoga is for every body, and because
of that, the way you move in and out of the different
postures will vary according to you and how you are
feeling on a given day.

7. HOW YOU ACT ON THE MAT IS HOW YOU
ACT IN REAL LIFE.

When I tell people I’m a yoga instructor, the number
one thing I hear is: “I’m not flexible enough for
yoga.” When it comes down to it, yoga is about the
flexibility of the mind, not the body. We all start from
somewhere. Wherever you’re starting from today is
exactly where you are supposed to be.

It’s true—your yoga mat is a dress rehearsal for
real life. How we act while on the mat is a mirror
for how we will handle both negative and positive
experiences in our lives. When we learn to stay
present on the mat, we learn to stay present in
the office. When we choose to open our hearts in
Camel Pose, we begin to show a touch more love
and kindness to those in need. When we sit with
our discomfort on the mat, slowly we begin to sit
with our discomfort in our lives—and then we can
understand why it’s there in the first place. And our
Ego? When we begin to let that go, that’s when
powerful transformation can really

5. AND SPEAKING OF POSTURES, YOGA IS
MORE THAN JUST MOVING FROM ONE POSE
TO THE NEXT.
Yoga poses are powerful and beautiful, especially
when moved in and out of thoughtfully and with
proper alignment. However, yoga is not about
asanas (postures) alone. In fact, asana practice is a
relatively new development—most asanas we now
practice are less than 100 years old. Some yoga
postures like Reverse Warrior and Flip the Dog only
came about in the past ten years!

Don’t roll up your yoga practice with your mat;
instead take it out into the world and live your yoga
every day!

Before that, the practice of yoga consisted primarily
of breathing exercises, chanting and meditation.
When we refer to yoga as the postures alone, we
are forgoing the majority of the ancient tradition and
missing out on countless opportunities to move into
a deeper awareness of the philosophy of yoga.

Casey Siemasko
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Living with
aging parents
“Kindness, compromise and
tenacity are daily visitors as
I look after my 94-year-old mom”

The following article unpacks
real experiences. As more
and more Hindus no longer
live in joint families where the
care of the parents is insured,
they, too, may face a decision
sometime in their life to either
seek professional care for
their parents in a home, or
to recreate the joint family-a
challenging adventure, as we
shall see.
TO ASSIST MY PARENTS, I
MOVED BACK TO OUR
FAMILY HOME nineteen
years ago and worked to fulfil
Gurudev’s advice. My father
passed away a year later, and
I have lived with my mother
since. These guidelines,
observations and helpful hints
have come to light over time.

As adult care-giving children,
we need all the skills we can
acquire for successfully and
lovingly dealing with our aging
parents. Positive discipline, the
art of raising children based on
treating each other with dignity
and respect, is invaluable.
These same positive discipline
guidelines, used to raise our
children and grandchildren
without violence, are perfectly
adaptable to all situations and
all age groups.

The ethical principles called
yamas and niyamas can be
applied even when aging
parents and adult care-giving
children are of different
religions. Care is needed every
day and in every negotiation.
Communication skills are
essential and extra care must
Parents live by different
be taken not to condescend
standards and life-style
in any way. Being in total
choices than I do, and this
harmony all of the time
made for a challenging
takes attention, constant inner
experience. But true service is vigilance, practice, persistence
about the person or persons
and patience.
being served, not about the
person doing the serving
Whether the adult care-giving
child comes to live in the
Clearly, service is not about
home of the aging parent(s)
our own beliefs, ideals and
or the aging parent(s) come to
standards on anyone else;
live in their child’s home, the
rather, it is about honoring
following practical guidelines
those we serve exactly
are basically the same.
as they are.
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1) You are still the child:
Age seems to make no
difference here. Kindness is
needed after an adult caregiving child, age 67, has been
reminded for the fourth time in
15 minutes to make sure that
the front door is locked. Caring
parents of any age seem
to always take pleasure in
making sure that their children
are safe and prepared for
any eventuality. Perhaps this
keeps the mind of an aging
parent keen, active and alert.
It is wonderful to be so lovingly
looked after.

Take care of your aging parents and do not leave the job to strangers
2) Money Matters:
Parents learned to financially
survive and thrive and tend
to expect the exact same
set of financial priorities and
standards from their children
and grandchildren when it
comes to money, spending
and investing. It can cause
a great deal of anxiety for
the parent when it seems as
though everyone younger is
squandering money.
If the parents have moved
to the child’s house, rather
than to theirs as I have done,
Gurudev advised financially
secure children to cover all
the expenses of the home and
not request rent or any money
from the parents. Of course,
that is not always possible

3) The Single Parent:

Negotiation skills are
essential here. Taking on and
learning a new skill can be
an exhilarating exercise in
resourcefulness and ingenuity.
It is up to the care-giver to
know the difference between
what is possible to learn
and do and what must be
contracted out to others, all
according to the household
budget and the agreement of
all sides. It is OK to realize that
some tasks cannot reasonably
be done by you.
Most communities have
wonderful senior services
available. Take advantage of
them. Some senior centres
even offer free exercise
programs like yoga and
swimming (Shree Hindu
Temple provide free yoga
classes every week!).

When one parent has passed
away, the surviving parent
often has expectations and
passes along the duties
and responsibilities of the
deceased partner to the care
giving child.

4) Freedom versus
independence:
Having an aging parent is
like raising a teenager, only
in reverse. Responsibilities
and duties are only to be
taken over when it becomes
absolutely necessary. It
can be very hard to give up
one’s independence. Often
the tendency of the son or
daughter is to do everything for
the parent.
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They should be left to balance
their own checkbooks and
dole out their own medications
as long as they can do so
accurately. And yet, the
son or daughter should not
hesitate to take over any or
all responsibilities and duties
as it becomes necessary. It
is a very delicate dance, and
much prayer and sensitivity is
needed.
Asking the parent questions
like “Do you need my help?
Can I help you?” might just
be answered with, “No.” It is
better to ask, “How are you
coming along with that? Be
sure and let me know if I can
help you.” Changing a few
words in any sentence can
set a more harmonious and
comfortable tone.
There is another side to
freedom. This year my mother
fell twice, both times requiring
surgery. She has become so
frail that I dare not leave her
along for more than a few
minutes. This means no trips
to the bank or the grocery
store, not even to the temple.
I am a care team of one and
this has dramatically changed
my life.

5) No longer fit to drive:
When the parent is no
longer able to safely drive an
automobile, the adult caregiving child should cheerfully
take the parent wherever he or
she needs to go, safely and on
time. This becomes the joyful
job of the caretaker.

Many aging parents feel that
the world is going too fast
and that their adult caregiving child should slow
down, starting with this car
ride!
Take a book along to read in
the doctor or dentist’s office
or get a portable computer
and answer your e-mail.
Enjoy your parents’ friends
and get books for your own
interests at the library.
Parents need to be lovingly
encouraged to get out of
the house sometimes. If no
longer able to drive, they
may feel they are a burden
and be reluctant to bother
you with going anywhere
that is “unnecessary.”Short,
local trips can be planned,
and you can invite your
parent to accompany you on
errands or to visit with your
friends, too. Taking mom
along to a sewing class or a
shopping trip can be fun for
both of you.
Negotiating what to do with t
the extra vehicle, transfer of
registration for the DVLA,
insurance, MOT, Road Tax
and maintenance expenses
all need to be worked out.
Consideration should be
given to which vehicle is the
most economical to run, has
the least amount of wear
and tear and therefore will
best benefit the family in the
long run. It might mean a
daughter gives up a mini for
a family car or a son gives
up a sports coupe for a
family car.

6) Privacy and lack
thereof:
Due to the influence of
Westernised values, most
adult care-giving children
of aging parents have lived
independently for a number
of years while pursuing
their careers and raising
their children. Moving back
in with or inviting a parent
to live in your home can
cause some interesting
privacy issues. Compromise,
communication and
negotiation are the keys
to working things out
to everyone’s mutual
satisfaction.
Simple common courtesies,
such as knocking before
entering, talking in a soft
voice, keeping telephone
conversations short, keeping
the volume of music and
television down, can solve
many privacy issues. And,
honestly, giving up some
privacy is a natural part of
any family’s living together.

“When adult
children
take care of
their aging
parents,
Dharm is
fulfilled”
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7) Your Adjustments:
Let’s face it, living with
parent(s) again as an adult
is weird! It is like some
kind of a warped deja vu.
Some things are just as
we remember them, and
other things are completely
different. We have spent
decades living apart from
our parents, all the time
evolving into adults by virtue
of our own life experiences.
Meanwhile, our parents
have evolved from healthy,
all-knowing and confident
adults into frail, unsure and
dependent elders. Their
children have white hair.
The relentless and inevitable
changes of time are evident
to all.

8) Agreeing to disgree:
There are some basic life
issues that adult children
and parents may never
agree on - hot issues like
vegetarianism,charity,heaven
and hell. If argued about,
or even discussed, these
issues can cause constant
disharmony within the home. It
is good to identify such issues
early on and avoid becoming
entangled in the energy of two
egos wanting the satisfaction
of being right. Keeping our
opinions to ourselves and
allowing parents the dignity of
expressing their own beliefs is
how we honour them.
Living with an aging parent is
not about trying to change his
or her mind about anything.
Futility is a good teacher. As
a general rule, answer the
questions you are asked as
simply as possible and wait
for another question. It is not
a good idea to constantly tell
a parent what we think about
issues.
In living with others there are
always the little things that
can drive one another crazy.
Recognise what they are on
your side and see that they
never happen again. Make a
happy game out of this. For
example, Gurudev always told
us to leave a room cleaner
than we found it and to work
for the sake of the work, not
the praise that we expect from
it.

9) Accept your
parents as they are:

10) End-of-life issues:

Changing another person
is simply impossible If
our aging parents annoy,
disappoint or frustrate us,
the only way that this can
ever be turned around is
for us, as adult care-giving
children, to absorb our
reactions within ourselves.
Our aging parents are
teaching us how to be aging
parents. It is a wonderful life
lesson being taught right
before our very own eyes.
We may learn how to be the
perfect non-irritating, aging
parent for our own adult
children.

Aging parents live their
own lives and will die on
their own terms. Expecting
them to make decisions
according to anyone else’s
standards and beliefs just
sets us up for heartache. It
is so important to support
them by unconditionally
honouring their personal
decisions about living and
dying. It can be frustrating
when they are not willing
or able to make even small
changes to improve their life
or health. Parents have their
own karma and astrological
timing.

“May all of our
acts and deeds,
Punyakarma and
Sukarma, bring
loving reactions
to us in the
future.”
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The hospice movement is
an organization of devas
or angels put on this Earth
to assist the family when
the time to leave the body
behind comes. It is important
to recognise the inevitable
moment when their help
should be sought.

Youth

Jeyanshi (age 10)

Kinjal Soma (age 11)

Chirag Ramesh (age 14)

“ India is the cradle of the human race,
the birthplace of human speech, the mother of
history, the grandmother of legend and the
great grand mother of tradition ”
- Mark Twain -

Winners of Dandia Raas Competition
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First lesson in Spirituality – Let go of Ego
the king in his room The door of the room
was just four feet high. The king and the
minister had to bow down to enter his room.
At that time Atmanand Maharaj welcomed
them getting up from his seat. He gave them
fresh fruits to eat and without wasting any
time, he started teaching Spirituality.

King Shursen’s wish to learn about
Spirituality
There was a king called Shursen. He had
extended his kingdom far and wide. His
subjects too were very contented. The
king was very proud of his valour, empire,
supremacy and competence, etc. Once, he
felt the desire to learn Spirituality; hence he
called his minister and told him to honour
the supreme spiritual Guru in his kingdom
and bring him to the palace.

Atmanand Maharaj says to Shursen ‘You
have learnt the first lesson in Spirituality’
King Shursen was very pleased with the
Guru’s darshan.
While leaving the hut he asked Maharaj very
politely, “I remain very busy in governance
of the kingdom. I have great respect for
you. I had asked my minister to make all the
arrangements to bring you to the palace with
great honour. Yet why did you call me here?”

Minister : Atmanand Maharaj lives in a hut
very close to our palace. He is enlightened;
but I doubt whether he will agree to come to
the palace.
King Shursen : You take the chariot and go.
You honour him and convince him somehow
and bring him to the palace.

Atmanand Maharaj said, “You came to my
hut leaving the pride, ‘I am the king’ and
after coming to my hut you bowed down
to enter the door . It was your first lesson
in Spirituality. You have passed the test.
I will come to your palace from tomorrow
according to the time suitable to you.”

The minister went to Atmanand Maharaj,
paid obeisance to him and gave him the
king’s message.
Atmanand Maharaj : Look, I do not need any
palace. If the king is really yearning to learn
Spirituality, then let him come to my hut and
learn.
King Shursen comes to the Saint’s hut !
The minister conveyed Atmanand Maharaj’s
message to the king. The king was ready to
go to Atmanand’s hut to learn Spirituality.
When the king entered the hut, Atmanand
Maharaj was sitting in the next room. The king
sent a message to Atmanand Maharaj about
his arrival. The king thought that Maharaj
will come out to welcome him. However,
Atmanand Mararaj told the minister, to bring
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ી દિંદુ મંદિર

Weddings
Engagements
Receptions
Parties
Sanji
Mehndi Nights
Community Events
Fund Raising

Music Shows
Lectures
Training
Education

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

Shree Hindu Temple & Community Centre for all your events.

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

નૂતનવર્ષાભિનંદન
સંવંત ૨૦૭૬ સોમવાર તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૯ ના મંગલ પ્રભાતથી શરૂ થતું નવું વર્ષ શ્ી હિંદુ મંહદરના
સવ્ષ ધમ્ષપ્રરેમી, દશ્ષનાથથી, ભકતજનો, સરેવાભાવી એવા સૌ બાળકો, ભાઈ-બિરે નો, વડીલો સૌનરે કલ્ાણકારી,
મંગલકારી, ્શોદા્ી હરહ� સસહ� આપનારં નીવડરે, તરેમજ આપ સૌનરે અૈશ્વ્્ષ અનરે સવજ્ પરમ કૃ પાળુ
પરમાતમાની કૃ પાથી પ્રાપ્ત થાઓ. એજ િાહદ્ષક પ્રાથ્ષના અનરે શુભ કામનાઓ સાથરે શુભ આશીવા્ષદ.
|| શુભં - ભવતુ - કલ્ાણં - અસતુ ||
આ ઉતસવ-દશ્ષન શ્ી હિંદુ મંહદરના પ્રભુ સરેવક શ્ી નટુભાઈ આચા્્ષ,
શ્ી હકરણભાઈ પાધ્ા તથા શ્ી હદલીપભાઈ જોરીએ તૈ્ાર કરરે લ છરે.
લી. શ્ી હિંદુ મંહદર કા્્ષવાિક સસમસત તથા ટ્રસટી મંડળના જ્ શ્ી કૃ ષણ સાથરે નૂતનવરા્ષસભનંદન

JAI JAGDISH HARE ... AARTI

± Äe S>Nv$ui lf¡...Apfsu

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

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

SHREE RAAM STUTI

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

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

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

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

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

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

Np¡thv$ d¡fu el âp\®_p l¥

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

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

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

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

-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
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îu l_ydp_ Qpgukp

SHREE HANUMAN
CHALISA

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

Shree guru
Vararanau
Budhihin
Bal buddhi

DOHA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HE NAATH JODEE HAATH

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

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

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

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

i„cy ifZ¡ `X$u

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

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

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

dpfp OV$dp„ rbfpS>sp îu_p\Æ

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

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

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

îu fpd

îu fpd

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>„.

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.

\sy„ S>¡ L$pep\u, OX$uL$ OX$uL$ hpZu\u DÃQpfy„,
L©$su I[ÞÖep¡_u, syS> d_ rhj¡ cph S> cfy„,
õhcph¡ byqÙ\u, iyc Aiyc S>¡ L$p„CL$ L$fy„,
ndp ×ô¡$ Å¡ Å¡, syS> QfZdp„ _p\Æ ^fy„.
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૯

શસનવાર

4

૮

રસવવાર

2

દુગા્ષષ્ટમી

૧૦

રસવવાર

5

૯

સોમવાર

3

િહર જ્ંતી

૧૧ સોમવાર

6

૧૦ મંગળવાર

4

૧૨ મંગળવાર

7

૧૧

બુધવાર

5

૧૨

ગુરવાર

6

૧૩

બુધવાર

8

૧3

શુક્રવાર

7

સવશ્વકમા્ષ જ્ંતી

૧૪

ગુરવાર

9

૧૪ શસનવાર

8

વ્રતની પૂનમ

૧૫

શુક્રવાર

10

૧૫

9

માઘી પૂસણ્ષમા

સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

પુત્દા એકાદશી

વ્રતની પૂનમ, પોરી પૂનમ

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

રસવવાર

ભારત સવતંત્ હદવસ
સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)
વશંત પંચમી

જ્ા એકાદશી

મહા વદ - ફેબ્ુઆરી ૨૦૨૦

પટોસ વદ - જાન્ુઆરી ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

૧

સોમવાર

10

સવવરેકાનંદ જ્ંતી

૩

મંગળવાર

11

સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)

૪

બુધવાર

12

૫

ગુરૂવાર

13

૬

શુક્રવાર

14

૭

શસનવાર

15

શ્ી હિંદુ મંહદર પાટોતસવ

૮

રસવવાર

16

દુગા્ષષ્ટમી, જાનહક જ્ંતી

18

૯

સોમવાર

17

સવામી દ્ાનંદ સરસવતી

રસવવાર

19

૧૦ મંગળવાર

18

૧૧ સોમવાર

20

૧૧

બુધવાર

19

૧૨ મંગળવાર

21

૧૨

ગુરવાર

20

૧૩

બુધવાર

22

૧૩

શુક્રવાર

21

૧૪

ગુરવાર

23

૧૪ શસનવાર

22

૩૦

શુક્રવાર

24

૩૦

23

સતસથ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧

શસનવાર

11

૨

રસવવાર

12

૩

સોમવાર

13

૪

મંગળવાર

14

૫

બુધવાર

15

૬

ગુરૂવાર

16

૭

શુક્રવાર

17

૯

શસનવાર

૧૦

મકર સંક્રાંસત
દુગા્ષષ્ટમી

રટસતલા એકાદશી

અમાસ
122

રસવવાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

સંકષ્ટ ચતુથથી (અંગારકી ચોથ)

સવજ્ા એકાદશી
મિા સશવરાસત્ પૂજન મંહદરમાં
અમાસ

શ્રી હિંદુ મંહિર

વિક્રમ સિંત ૨૦૭૬

ફાગણ સુદ - ફેબ્ુઆરી - મારતિ ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

૧

સોમવાર

24

૨

મંગળવાર

25

૩

બુધવાર

26

૪

ગુરૂવાર

27

૫

શુક્રવાર

28

૫

શસનવાર

29

૬

રસવવાર

1

માચ્ષ ૨૦૨૦

૭

સોમવાર

2

િોળાષ્ટક પ્રારંભ

૮

મંગળવાર

3

દુગા્ષષ્ટમી

૯

બુધવાર

4

૧૦

ગુરવાર

5

૧૧

શુક્રવાર

6

૧૨ શસનવાર

7

૧૪

રસવવાર

8

૧૫ સોમવાર

9

રૈત્ર સુદ - મારતિ - એરરિલ ૨૦૨૦

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

સતસથ
૧

સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

આમલકી એકાદશી

િોળી પૂનમ, સપીસનહિલ પાક્ષમાં

વાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
ચૈત્ નવરાત્ી પ્રારંભ, નવાનિ પારા્ણ
બુધવાર 25
રામા્ણ પાઠ મંહદરમા

૨

ગુરૂવાર

26

૩

શુક્રવાર

27

૪

શસનવાર

28

૫

રસવવાર

29

૬

સોમવાર

30

૭

મંગળવાર

31

૮

બુધવાર

1

દુગા્ષષ્ટમી, એસપ્રલ ૨૦૨૦

૯

ગુરવાર

2

શ્ી રામનવમી, નવરાસત્ સમાપ્ત,
રામા્ણ પાઠ પુણા્ષિુસત

૧૦

શુક્રવાર

3

૧૧ શસનવાર

4

કામદા એકાદશી, વામન જ્ંતી।

૧૨ રસવવાર
૧૩ સોમવાર
૧૪ મંગળવાર

5
6
7

વ્રત ની પૂનમ

૧૫

8

િનુમાન જ્ંતી ઉતસવ

બુધવાર

ફાગણ વદ - મારતિ ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

૧

મંગળવાર

10

૨

બુધવાર

11

૩

ગુરૂવાર

12

સંકટ ચોથ

૪

શુક્રવાર

13

રંગ પાંચમી

૬

શસનવાર

14

૭

રસવવાર

15

ભાનુ સપ્તમી

૮

સોમવાર

16

દુગા્ષષ્ટમી

૯

મંગળવાર

17

૧૦

બુધવાર

18

૧૧

ગુરૂવાર

19

૧૨

શુક્રવાર

20

૧૨ શસનવાર
૧૩

ઉતસિ િર્શન

સવના્ક ચતુથથી

રૈત્ર વદ - એરરિલ ૨૦૨૦

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

સતસથ

વાર

૨

ગુરૂવાર

9

૩

શુક્રવાર

10

૪

શસનવાર

11

૫

રસવવાર

12

૬

સોમવાર

13

૭

મંગળવાર

14

૮

બુધવાર

15

૯

ગુરવાર

16

૧૦

શુક્રવાર

17

૧૧ શસનવાર

18

૧૨

રસવવાર

19

21

૧૩ સોમવાર

20

રસવવાર

22

૧૪ મંગળવાર

21

૧૪ સોમવાર

23

દશ્ષ અમાશ

૩૦

બુધવાર

22

૩૦ મંગળવાર

24

અમાશ

૩૦

ગુરવાર

23

ધૂળરેટી

પાપમોસચની એકાદશી

123

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

ચતુથથી (ચોથ) અનસૂ્ા જ્ંતી

દુગા્ષષ્ટમી

વરસથની એકાદશી

અમાસ

શ્રી હિંદુ મંહિર

વિક્રમ સિંત ૨૦૭૬
૨૦૭૨

ઉતસિ િર્શન

જેઠ સુદ - મે - જુન ૨૦૨૦

વૈશાખ સુદ - એરરિલ - મે ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

24

૧

શસનવાર

23

શસનવાર

25

૨

રસવવાર

24

૩

રસવવાર

26

અખાત્ીજ, સશવાજી જ્ંસત

૩

સોમવાર

25

મિારાણા પ્રતાપ જ્ંસત,

૪

સોમવાર

27

સવના્ક ચતુથથી

૪

મંગળવાર

26

સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

૫

મંગળવાર

28

શ્ી આધશંકરાચા્્ષ જ્ંતી

૫

બુધવાર

27

૬

બુધવાર

29

ગંગા સપ્તમી

૬

ગુરવાર

28

૭

ગુરવાર

30

૭

શુક્રવાર

29

૮

શુક્રવાર

1

મેં ૨૦૨૦

૮

શસનવાર

30

૯

શસનવાર

2

૯

રસવવાર

31

૧૦

રસવવાર

3

સીતા નવમી
શ્ી સમૂિ ૧૦૮ રાંદલ માતાજી ના
લોટા મિોતસવ

૧૦ સોમવાર

1

જૂ ન ૨૦૨૦

૧૧ સોમવાર

4

મોહિની એકાદશી

૧૧ મંગળવાર

2

સનજ ્ષલા એકાદશી

૧૩ મંગળવાર

5

નરસીંિ જ્ંસત

૧૨

બુધવાર

3

૧૪

6

૧૩

ગુરવાર

4

૧૫

શુક્રવાર

5

સતસથ

વાર

૧

શુક્રવાર

૨

૧૫

બુધવાર
ગુરવાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

7

પરશુરામ જ્ંસત, વ્રતનીપૂનમ,
કૂમ્ષ જ્ંસત

વૈશાખ વદ - મે ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

૧

શુક્રવાર

8

૨

શસનવાર

9

૩

રસવવાર

10

૪

સોમવાર

૫

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

દુગા્ષષ્ટમી

વટ સાસવત્ી વ્રત, પૂનમ

જેઠ વદ - જુન ૨૦૨૦

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

સતસથ

વાર

૧

શસનવાર

6

નારદજ્ંસત

૨

રસવવાર

7

સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)

૩

સોમવાર

8

11

૪

મંગળવાર

9

મંગળવાર

12

૫

બુધવાર

10

૬

બુધવાર

13

૬

ગુરવાર

11

૭

ગુરવાર

14

૭

શુક્રવાર

12

૮

શુક્રવાર

15

૮

શસનવાર

13

૯

શસનવાર

16

૯

રસવવાર

14

૧૦

રસવવાર

17

15

૧૧ સોમવાર

18

૧૦ સોમવાર
૧૦ મંગળવાર

16

૧૨ મંગળવાર

19

૧૧

બુધવાર

17

૧૩

બુધવાર

20

૧૨

ગુરવાર

18

૧૪

ગુરવાર

21

૩૦

શુક્રવાર

22

શુક્રવાર
૧૪ શસનવાર
૩૦ રસવવાર

19

અપરા એકાદશી

૧૩
શનૈશ્રચર જ્ંસત, અમાસ
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તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

સંકટ ચતુથથી (ચોથ)

દુગા્ષષ્ટમી

્ોગીની એકાદશી

20
21

અમાસ

શ્રી હિંદુ મંહિર

વિક્રમ સિંત ૨૦૭૬

અષાઢ સુદ - જુન - જુલાઈ ૨૦૨૦

શ્ાવણ સુદ - જુલાઈ - ઓગસ્ ૨૦૨૦

સતસથ વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
૧ સોમવાર 22
૨

મંગળવાર

23

૩

બુધવાર

24

૪

ગુરવાર

25

૫

શુક્રવાર

૭

ઉતસિ િર્શન

સતસથ
૧

અરાઢી બીજ, રથ ્ાત્ા

૨

વાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
શ્ાવણ માસ પ્રારંભ,
મંગળવાર 21
શીવ પૂજન મંહદરમાં
બુધવાર 22

૩

ગુરવાર

23

26

૪

શુક્રવાર

24

સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

શસનવાર

27

૫

શસનવાર

25

નાગ પંચમી, રાંધણ છઠ્ઠ

૮

રસવવાર

28

૬

રસવવાર

26

શીતળા સાતમ, તુલસી જ્ંતી

૯

સોમવાર

29

૭

સોમવાર

27

સશવ પૂજા મંહદરમાં

૧૦ મંગળવાર

30

૯

મંગળવાર

28

દુગા્ષષ્ટમી

૧૧

બુધવાર

1

૧૦

બુધવાર

29

નોળી નોમ

૧૨

ગુરવાર

2

૧૧

ગુરવાર

30

પસવત્ા એકાદશી

૧૩

શુક્રવાર

3

૧૨

શુક્રવાર

31

પસવત્ા બારસ

૧૩ શસનવાર

1

ઓગસટ ૨૦૨૦

૧૪ શસનવાર

4

૧૪

રસવવાર

2

૧૫

5

૧૫ સોમવાર

3

રસવવાર

સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

દુગા્ષષ્ટમી

દરેવ શ્ની એકાદશી, મોળાકત વ્રત
પ્રારંભ, જુ લાઈ ૨૦૨૦
જ્ાપાવ્ષતી વ્રત આરંભ
ગુરપૂસણ્ષમા, મોળાકત વ્રત જાગરણ

શ્ાવણ વદ - ઓગસ્ ૨૦૨૦

અષાઢ વદ - જુલાઈ ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

૧

સોમવાર

6

૨

મંગળવાર

૩

રક્ષા બંધન, પૂનમ

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

સતસથ

વાર

મોળાકત વ્રત પારણા

૧

મંગળવાર

4

7

જ્ાપાવ્ષતી વ્રત જાગરણ

૨

બુધવાર

5

બુધવાર

8

સંકટ ચતુથથી (ચોથ)

૩

ગુરવાર

6

૪

ગુરવાર

9

૪

શુક્રવાર

7

બોળચોથ, સશવ પૂજા મંહદરમાં

૫

શુક્રવાર

10

૫

શસનવાર

8

નાગ પંચમી

૬

શસનવાર

11

૬

રસવવાર

9

રાંધણ છઠ્ઠ

૭

રસવવાર

12

૬

સોમવાર

10

શીતળા સાતમ, સશવ પૂજા મંહદરમાં

૮

સોમવાર

13

૭

મંગળવાર

11

જનમાષ્ટમી - શ્ી કૃ ષણ જનમ

૯

મંગળવાર

14

૮

બુધવાર

12

૧૦

બુધવાર

15

૯

ગુરવાર

13

૧૧

16

૧૦

શુક્રવાર

14

ગુરવાર

૧૧ શસનવાર

15

૧૨

શુક્રવાર

17

૧૨

રસવવાર

16

૧૩ શસનવાર

18

૧૩ સોમવાર

17

૧૪

રસવવાર

19

૧૪ મંગળવાર

18

૩૦ સોમવાર

20

૩૦

19

લોિાણા નાગ પાંચમ

દુગા્ષષ્ટમી

કાસમકા એકાદશી

અમાસ, હદવાસો વ્રત
125

બુધવાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

અજા એકાદશી

અમાસ, સશવ પૂજા મંહદરમાં

શ્રી હિંદુ મંહિર

વિક્રમ સિંત ૨૦૭૬

ભાદરવા સુદ - ઓગસ્ ૨૦૨૦

પુરુષટોત્તમ સુદ - સપ્ેમબર - ઓક્ટોબર ૨૦૨૦

સતસથ વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
૨ ગુરવાર 20
૩

શુક્રવાર

21

કરેવડાત્ીજ, વરાિ જ્ંતી

૪

શસનવાર

22

શ્ી ગણરેશ ચતુથથી (ચોથ)

૫

રસવવાર

23

ઋસર પંચમી

૬

સોમવાર

24

૭

મંગળવાર

25

૮

બુધવાર

26

૯

ગુરવાર

27

૧૦

શુક્રવાર

28

૧૧ શસનવાર

29

ઝુલ ઝૂલણી એકાદશી

૧૨

રસવવાર

30

વામન જ્ંતી

૧૩ સોમવાર

31

૧૪ મંગળવાર

1

અનંત ચતુદ્ષશી, સપટરેમબર ૨૦૨૦

૧૫

2

વ્રતની પૂનમ, મિાલ્ શ્�

બુધવાર

ઉતસિ િર્શન

સતસથ વાર તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
૧ શુક્રવાર
18
અસધક માસ
૨ શસનવાર 19
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
અસધક માસ
૪ રસવવાર 20
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
અસધક માસ
૫ સોમવાર 21
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
અસધક માસ
૬ મંગળવાર 22
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
અસધક માસ
૭ બુધવાર 23
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
અસધક માસ
૮ ગુરવાર 24
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
અસધક માસ
૯ શુક્રવાર 25
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
અસધક માસ
૧૦ શસનવાર 26
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
૧૧ રસવવાર 27 કમલા એકાદશી
૧૨ સોમવાર 28
૧૩ મંગળવાર 29
૧૪ બુધવાર 30
૧૫ ગુરવાર
1
પૂનમ, ઓકટોમબર ૨૦૨૦

રાધાષ્ટમી, ધરો આઠમ

ભાદરવા વદ - સપ્ેમબર ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

૧

ગુરવાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
3

એકમ નું શ્ા�

૨

શુક્રવાર

4

બીજનું શ્ા�

૩

શસનવાર

5

ત્ીજ નું શ્ા�

સતસથ

વાર

૪

રસવવાર

6

ચોથ નું શ્ા�

૧

શુક્રવાર

2

૫

સોમવાર

7

પાંચમ નું શ્ા�

૨

શસનવાર

3

૬

મંગળવાર

8

૨

રસવવાર

4

૭

બુધવાર

9

૩

સોમવાર

5

૮

ગુરવાર

10

૪

મંગળવાર

6

૫

બુધવાર

7

૯

શુક્રવાર

11

૬

ગુરવાર

8

૧૦ શસનવાર

12

૭

શુક્રવાર

9

૮

શસનવાર

10

૧૧

રસવવાર

13

૯

રસવવાર

11

૧૨ સોમવાર

14

છઠ્ઠ નું શ્ા�
સાતમ નું શ્ા�, શ્ીમદ ભાગવત
સપ્તાિ પ્રારંભ (સપતૃ પક્ષ)
આઠમ નું શ્ા�,
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
નોમ નું, શ્ા� , સોભાગ્વતી નું શ્ા�,
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
દશમ નું શ્ા�
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
એકાદશી નું શ્ા�, બારશ નું શ્�,
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ
બારશ નું શ્ા�
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ

૧૦ સોમવાર

12

૧૩ મંગળવાર

15

તરેરશ નું શ્ા�, શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ

૧૧ મંગળવાર

13

૧૪

બુધવાર

16

ચૌદસ નું શ્ા�
શ્ીમદ ભાગવત સપ્તાિ પુણા્ષિુતી

૧૨

બુધવાર

14

૧૩

ગુરવાર

15

૩૦

ગુરવાર

17

સવ્ષ સપતૃ અમાસ નું શ્ા�

૩૦

શુક્રવાર

16

પુરુષટોત્તમ વદ - ઓક્ટોબર ૨૦૨૦

126

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
ગાંધી જ્ંતી
સંકટ ચતુથથી (ચોથ)

કમલા એકાદશી

અમાસ

શ્રી હિંદુ મંહિર

વિક્રમ સિંત ૨૦૭૫-૨૦૭૬

આસટો સુદ - ઓક્ટોબર ૨૦૨૦

ઉતસિ િર્શન

કાર્તિક સુદ - નવેમબર ૨૦૨૦
સતસથ

વાર

૧

સોમવાર

16

18

૩

મંગળવાર

17

સોમવાર

19

૪

બુધવાર

18

સવના્ક ચોથ

૪

મંગળવાર

20

૫

ગુરવાર

19

લાભ પાંચમ

૫

બુધવાર

21

૬

શુક્રવાર

20

૬

ગુરવાર

22

૭

શુક્રવાર

23

૭

શસનવાર

21

જલારામ જ્ંતી

૮

શસનવાર

24

૮

રસવવાર

22

દુગા્ષષ્ટમી

૯

રસવવાર

25

૯

૧૦ સોમવાર

26

૧૧ મંગળવાર

27

૧૨

બુધવાર

28

૧૩

ગુરવાર

29

૧૪

શુક્રવાર

30

વ્રતની પૂનમ

૧૫ શસનવાર

31

શરદ પૂનમ, ગરબા મંહદરમાં

સતસથ

વાર

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

૧

શસનવાર

17

૨

રસવવાર

૩

નવરાત્ી પ્રારંભ

સવના્ક ચતુથથી (ચોથ)

િવનાષ્ટમી, દુગા્ષષ્ટમી
સવજ્ા દશમી
પાશાંકુશી એકાદશી

વાર

૧

રસવવાર

1

૨

સોમવાર

2

૩

મંગળવાર

3

૪

બુધવાર

4

૫

ગુરવાર

5

૬

શુક્રવાર

૬

સોમવાર

23
24

૧૧

બુધવાર

25

૧૨

ગુરવાર

26

૧૩

શુક્રવાર

27

૧૩ શસનવાર

28

વૈકુંઠ ચતુદ્ષશી

૧૪

રસવવાર

29

વ્રત ની પૂનમ

૧૫ સોમવાર

30

પૂનમ. નાનક જ્ંતી, દરેવ હદવાળી

પ્રબોસધની એકાદશી,
તુલસી સવવાિ મંહદરમાં

કાર્તિક વદ - રિસેમબર ૨૦૨૦

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

સતસથ

વાર

૧

મંગળવાર

1

૨

બુધવાર

2

૩

ગુરવાર

3

૪

શુક્રવાર

4

6

૫

શસનવાર

5

શસનવાર

7

૬

રસવવાર

6

૭

રસવવાર

8

૭

સોમવાર

7

૮

સોમવાર

9

૮

મંગળવાર

8

૧૦ મંગળવાર

10

૯

બુધવાર

9

૧૧

બુધવાર

11

રમા એકાદશી

૧૨

ગુરવાર

12

વાઘ બારશ

૧૦

ગુરવાર

10

૧૩

શુક્રવાર

13

ધન તરેરશ, કાળીચૌદસ

૧૧

શુક્રવાર

11

૧૪ શસનવાર

14

દીપાવલી

૧૩ શસનવાર

12

રસવવાર

15

નૂતનવર્ષ, અન્નકૂટ, ગોવધ્ષન પૂજા
વી,સં, ૨૦૭૭ સંવતસર નામ સંવતસર

૧૪

રસવવાર

13

૩૦ સોમવાર

14

૩૦

ભાઈ બીજ

૧૦ મંગળવાર

આસટો વદ - નવેમબર ૨૦૨૦
સતસથ

તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો

નવરેમબર ૨૦૨૦

કડવા ચૌથ, સંકષ્ટ ચતુથથી (ચોથ)
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તારીખ ઉજવાતા તરેિવારો
હડસરેમબર ૨૦૨૦
સંકટ ચતુથથી (ચોથ)

દુગા્ષષ્ટમી

ઉતપસતિ એકાદશી

અમાસ

Festivals 2019-2020
New Year Vikram Samvant 2076

New Year Vikram Samvant
2076 Annakut Darshan

Wed

29/07/2020 Noli Naum

Mon

03/08/2020 Raksha Bandhan

Fri

07/08/2020 Bor Chauth

01/11/2019 Laabh Paacham

Sat

08/08/2020 Nag Paacham

Sun

03/11/2019 Jalaram Jayanti

Sun

09/08/2020 Raandhan Chhath

Fri

08/11/2019 Tulsi Vivah

Tue

12/11/2019 Dev Diwali

Mon

10/08/2020

Shravan Vad
Shitla Saatam

Sun

07/12/2019 Gita Jayanti

Wed

01/01/2020 New Year’s Day (2020)

Tue

11/08/2020

Janmashtmi
Shree Krishna's Birthday

Wed

15/01/2020 Makar Sankranti

Wed

19/08/2020 Shravan Maas Ends

Sun

26/01/2019 India Republic Day

Fri

21/08/2020 Kevda Trij

Thu

30/01/2020 Vasant Panchmi

Sat

22/08/2020 Ganesh Chaturthi

Fri

07/02/2020 Vishwakarma Jayanti

Sun

23/08/2020 Rishi Panchmi

Sat

15/02/2020 Mandir Patotsav (23rd)

Wed

26/08/2020 Radha Ashtami

Fri

21/02/2020 Maha Shivratri

Fri

03/09/2020 Shradh Begins

Mon

02/03/2020 Holashtak Begins

Thur

17/09/2020 Shradh Ends

Mon

09/03/2020

Sat

17/10/2020 Navratri Begins

Fri

23/10/2020 Shree Durga Ashtami

Wed

25/03/2020 Chaitri Navratri Starts

Sun

25/10/2020 Vijya Dashmi (Dashera)

Thur

02/04/2020 Shree Ram Navami

Sat

31/10/2020 Sharad Purnima

Wed

08/04/2020 Hanuman Jayanti Poonam

Wed

04/11/2020 Karwa Chauth

Sun

26/04/2020 Akha Trij

Wed

11/11/2020 Vaagh Baras

Sun

03/05/2020

Thur

12/11/2020 Dhan Teras

Fri

13/11/2020 Kali Chaudash

Fri

22/05/2020 Shani Jayanti

Fri

05/06/2020 Vat Savitri Vrat

Sat

14/11/2020

Diwali - Chopda Pujan in
the Mandir

Wed

01/07/2020 Morakat Vrat Begins

Fri

03/07/2020 Jaya Parvati Vrat Begins

Sun

15/11/2020

New Year Vikram Samvant
2076 Annakut Darshan

Sun

05/07/2020 Guru Purnima

Mon

16/11/2020 Bhai Bij

Mon

06/07/2020 Morakat Jagaran

Thur

19/11/2020 Laabh Paacham

Tue

07/07/2020 Jayaparvati Jagaran

Sat

21/11/2020 Jalaram Jayanti

Fri

10/07/2020 Lohana Nag Paacham

Wed

25/11/2020 Tulsi Vivah

Mon

20/07/2020 Divaso - Deep Puja

Tue

21/07/2020 Shravan Maas Begins

Sat

25/07/2020 Nag Paacham (Shravan sud)

Mon

27/07/2020 Shitla Saatam (Shravan sud)

Mon

28/10/2019

Tues

29/10/2019 Bhai Bij

Fri

Holi Purnima
(Holi in Spinney Hill Park)

Shree Randal Mataji na
108 Samuh Lota in Mandir

Main Festival of the year to be celebrated at the Mandir

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