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 શ્રી હિન્દૂ મંહ્રનું 
પંચાંગ તમારા 

મોબાઈલમાં રાખવા 
માટે QR કોડ ને સકાન 
કરરીને ડાવનલોડ કરો. 

ઉત્સવ દર્શન
વવ.્સં. ૨૦૭૮

શ્રી હિન્દુ મંહ્ર 
અને કૉમ્દુનનટરી સેનટર, લેસટર, ્દુકે

નૂતન વર્ષાનિનં્ન ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨



જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રામ

યદા યદા હી ધર્મસય ગ્ાનિર્મવનિ રારિ, અભયયુત્ાિરધર્મસય િદાતરાિં સૃજામ્હ્યર |
પરરત્ાણાય સાધયુિાં નવિાશાય ચ દયુષ્ૃિાર ધર્મસંસ્ાપિા્ા્મય સંરવારી યયુગે યયુગે || 

ॐ पूर्णमदः पूर्णममदं पूर ््णत्पुर्णमपुदच्यते      पूर्णश्य पूर्णम्द्य पूर्णमेव्वशिष्यते ॥
ॐ ि्न्तः ि्न्तः ि्न्तः ॥

જેવીરીતે અંજવાળા ને સદાય અંધકાર નો અનુભવ નથી હોતો, તેવીજરીતે જ સતય છે અને અસતય નો 
અનુભવ નથી હોતો અને જેવીરીતે સજજનતા ને દુજ્જનતા નો અનુભવ નથી હોતો. અનુભવ નો આનંદ 

અને પરરચય એ કરવાથી થાય છે. 

 આ માટે રદવાળીનો આ સંદેશ છે કે જે પ્રકારે નાના-નાના રદવા મળીને અમાસનો 
અંધકાર દૂર કરે છે. ઠીક તેવી જ રીતે નાના-નાના  પ્રયતન દ્ારા મોટી 

સામાસયાઓ દૂર થઈ શકે છે. 

ભગવાન લક્મીનારાયણના આ મહાપવ્જના પાવન રદવસોમાં 
આપણે સવવે એક-બીજાના સુખ દુઃખમાં સહભાગી 

બની મોટું મન રાખી આનંદથી આ પવ્જને 
ઉજવીએ. 

નવા વર્જ ની શુભેચછા સાથે સવવેને નૂતન 
વર્જના અરભનંદન.

ભકતો, સેવકો, કારોબારી સરમરતના 
સભયો, પ્રમુખશ્ી તેમજ ટ્રસટી મંડળના 
સવવેને જય માતાજી સાથે જય શ્ી રામ.
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૮ વાગયા સુધરી ખુલું રહેરે. 
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સસંારપકં નરીમ્શજ્ઞ સમુદ્ધર્ણ પદંડતા

વરી.સં. ૨૦૭૮ નું નવલું વર્શ આપ સૌના જીવનમાં સુવ્ણ્શ સૂય્શના દકર્ણો સાર્ે પ્ગટ ેઅને િરેક ભ્તોનો  
રુદ્ધ સંકલપ ફલરીભુત બને. સાર્ે જીવનના અંતગ્શત અંતરનરી અમરીઓનરી આરા સાર્ે જીવ મારિના 

મનોરર્ ભગવાન શ્રી દ્ાદરકાધરીર નાં ચર્ણોનું રરણં સવરીકારરી અને પદરપૂ્ણ્શ બને. આ નવું વર્શ આપ 
સૌના સામાવજક જીવનમાં ભવ્ત, શ્ધધા, સવાસ્થય, સુખ, સુંિરતા, સમપવતિ, સંતવત, સંસકાર અને 

ધાવમ્શક પ્યાસો સદહત પૂ્ણ્શ કરનારંુ વનવડ.ે

ઈશ્વર આપને સિૈવ સતકમ્શ કરવાનરી પ્ેર્ણા આપે, કાર્ણ 

"કર્શ પ્રધાન કિશ્વ કરી રાખા"  
(રામાય્ણ)

"કર્શણ્યૈિાકધકારસતિતે રા ફલતેષુ કદાચન"  
(શ્રીમિ ભાગવત ગરીતા)

"કરમેગકતિ"  
(વેિાંત)

અંતમાં આપના જીવનમાં પ્ભુ ભવ્ત, વડરીલો નાં સંસકાર, ધમ્શ પ્તયે પ્ેમ, વનષ્ા, વનષકામ ભવ્ત, વંર 
વૃવદ્ધ અને મુવ્ત આપે તેજ પ્ભુ પાસે પ્ાર્્શના.

સુભાવરસ અને નૂતનવરા્શવભનંિન.

આશિર્વચન

શ્રી નટભુાઈ આચાય્શ શ્રી દિલરીપભાઈ જોરરી
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Jai Shree Krishna

Happy Diwali and a Prosperous 2078 New Year.

I would like to take this opportunity to thank our Trustees, Committee members, staff, volunteers, and 
devotees during the last year.

Let’s spare a thought for our loved ones that we have lost during the year especially to Covid. We pray 
to God to give them eternal peace and their families the strength to overcome their loss.

Over the last year we managed to celebrate all the major events, even though we have had limitations.

During this time, we have focused on community activities such as providing a Foodbank facility to 
the vulnerable and those in need. The generosity from the whole community has been exceptional. We 

thank you for your continued support.

This year the temple has held two major Katha’s, which have been broadcasted live on Aastra TV, 
around the world, giving our devotees the opportunity to enjoy in the comfort of their own homes. The 
Ram Katha was broadcasted in June 2021, and our Shreemad Bhagwat Katha was broadcasted in 
September 2021. These Katha’s were organised to support our upcoming Shishu Vihar project. The 
support and encouragement received from our devotees was exceptional. We were one of the very few 

organisations that were active in promoting our culture during these challenging times.

We have had a very successful and safe Navaratri 2021, with record number of devotees attending, this 
clearly shows confidence is returning, and our devotees want to be part of the Temples successful events.

2022 marks the 25th Anniversary for the temple at our premises, and we have planned various events 
throughout the coming year, details will follow in due course.

Wishing you all the very best for the year ahead, Please Stay Safe

Shitalbhai Adatia 

President  
Shree Hindu Temple and Community Centre

President's Message



શ્ાવ્ણ માસના પવવરિ દિવસોમા ં શ્રી દહંિુ 
મંદિરના સાવનધયમા ં ફરરીવાર તા. ૫-૯-
૨૦૨૧ ના રોજ શ્રી િમ્ણરીયા માછરી મહાજન 
લસેટરના ભાઈઓ (ટડંલે) ભ્તજનોએ સૌ 
ભગેા મળરી વરગો પરુાના સમય ર્રી ચાલરી 
આવતરી અખંડ ભજન કરીત્શન સપ્ાહનું 
આયોજન કરરી મંદિર નરી રોભા વધારરી હતરી. 

ખરેખર સપ્ાહ એ સતત સાત દિવસના 
અખંડ ભજન સોવરીસ કલાકો રાત દિવસ 
પરમ વપતા પરમેશ્વર ના સમક્ષ ઉભા રહરીને 
પ્ભનુા નામના ભજન કરીત્શન ચાલ ુ હોયજ 
પ્ણ સમય અન ે સજંોગોન ે ધયાનમા ં લઈ 
મંદિરમા ં ફ્ત બાર કલાકના ભજન ઉભા 
રહરીન ે ગાવાનુ ં આયોજન રાખવામા ં આવયંુ 
હતુ.ં આ સપ્ાહમા ંવવરેરતા એ હતરીકે પવવરિ 
શ્ાવ્ણ માસ રુ્ લ પક્ષમા ંશ્રી સતય નારાય્ણ 
ભગવાનના સાવનધયમા,ં રામસાગર (તબંરુો) 

તલુસરીનરી માળા, ઢોલક, હારમોવનયમ, મંજીરા 
સાર્ ે મંદિરના ભિેૂવો દ્ારા શ્રી ગ્ણરેજી, 
માતા સરસવતરી તમેજ સવ્શ િવેરી િવેતાઓનું 
આહવાન કરરી રામસાગર ન ેપ્વતક બનાવરી 
શ્રી ગ્ણરેજી ના ભજનર્રી રરુુઆત કરવામાં 
આવરી હતરી તિ ઉપરાતં રામસાગર અને 
તલુસરીનરી માળાન ે નરીચે જમરીન પર રાખયા 
વવના ઉભા રહરી ન ેભજન દકત્શન કરવામાં 
આવયંુ હતુ.ં

આ એક અનોખો પ્સગં િમ્ણના માછરી 
સમાજના ભાઈઓ ખુબજ ઉતસાહ અને 
લાગ્ણરી ર્રી ઉજવરી ખુબજ આનિં માણયો 
હતો સારે્ પરમ કૃપાળુ પ્ભ ુ ન ે પ્ાર્્શના કે 
આવા પ્સગંમા ંહમેરા સારે્ રહે અન ેઆવા 
ધાવમ્શક પ્સગંો ઉજવાતા રહરીએ.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નુ ંનામ સિાના માટ ેગવાતું 
રહે એવરી પ્ાર્ના.

૧૨ કલાક ના અખંડ ભજન 



શબરી સતસંગ મંડળ

રબરી એટલતે શ્રદ્ા, ગુરુના િચનરાં શ્રદ્ા અનતે અટલ 
કિશ્વાસ એજ રબરી જ્ાન અનતે િયૈરાગ્ની ભક્તિ 

કરિાથી ભગિાનની પ્રાકતિ થા્ છતે.

શ્રી ગ્ણેરાય નમઃ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ

શ્રી દહંિુ મંદિર અને કોમયુનરીટરી સેનટરના રબરરી મદહલા 
મંડળના સવવે ભાવવક ભ્તોને દિવાળરી અને નૂતન વર્શના 
અવભનંિન સાર્ે જય શ્રી કૃષ્ણ.

ખુબજ સંકટ ના સમય ર્રી બહાર આવયા અને સવજનો 
ને પ્ણ ગુમાવયા, આ માનવ જીવન બહુમૂલય છ,ે તો તેનો 
સિ ઉપયોગ કરો. ભગવાને આ પૃ્થવરી ઉપર મનુષય જીવન 
આપયું છ ે તો તેનો આભાર આપ્ણે કેમ ભૂલરી રકરીએ? 
પરમાતમાને યાિ રાખરી દિન-િુખરીયાને મિિ કરો, બરીજાના 
િુઃખમાં સહભાગરી બનો. હમેરા બરીજાનું ભલું કરો. માતા 
વપતા નરી સેવા કરો અને સવ્શ સુખ-રાંવત ર્રી રહો એવરી 
ભગવાનના ચર્ણોમાં પ્ાર્્શના.

સાર્ે અમારા વડરીલ ચંચળ માસરી અને સવાસ્થયનરી તંિુરુસતરી 
નરી કામના સાર્ે રબરરી મદહલા મંડળ ના જય સરીયા-રામ.
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ભારતરીય સસંકૃવત નરી ગદરમા વગરનાર ના ગોરવ સમરી 
ઝળહળરી ઉઠ ેતવેરીજ રરીત ેઇંગલનેડ નરી પાશ્ાતય સસંકૃવતમા ંશ્રી 
દહંિ ુમંદિર અન ેકોમયુનરીટરી સનેટર એક નવોદિત સયૂ્શના તજે 
સમાન વસર્ર અન ેસતત અવવરત છ.ે

શ્રી દહનિુ મંદિર ના આગં્ણરે્રી ભવ્ત િર્શન નામ ર્રી પ્રાદરત 
ર્તો વાવર્શક અંક જનતા જનાિ્શનના હસતકમળ મા સમવપ્શત 
કરતા ખુબજ આનિં અનભુવરીએ છરીએ. ભ્તરીિર્શન ના 
માધયમ ર્રી િરે વવિરે ર્રી ભ્તો સસંર્ા સાર્ ેજોડાઈ છ.ે 
મંદિર ના આગં્ેણર્રી આપન ેઆખા વર્શ નરી સપં્ૂણ્શ માદહતરી 
પરૂરી પાડવામા ંઆવે છ.ે

તહેવારોનું તોર્ણ

શ્રી દહનિુ મંદિર દ્ારા વવક્રમ સવંતં 
૨૦૭૮ ર્રી પ્ારંભ ર્તા દહંિુ 
ધમ્શ ના િરેક તયોહાર, ઉતસવ 
અન ે મહોતસવ ન ે ધામ ધમૂર્રી 

ઉજવવામા ં આવયા હતા. જમેકે 
હોળરી, િરીપાવલરી, અન્નકૂટ, તલુસરીવવવાહ, 

પાટોતસવ, મહાવરવરારિરી, હોળરી, હનમુાનજયંતરી, રામનવમરી, 
બહેનોના વ્રત, જનમાષ્ટમરી, નવરારિરી અન ે રરદપવૂ્ણ્શમા. 
િરેક પ્સગંોમા ં વભન્ન વભન્ન મનોરર્રી દ્ારા યજમાન પિ 
સવરીકારવામા ંઆવયંુ હતુ.ં ભાઈ બહેનોએ ભાગ લરીધો હતો. 
સાર્ ેસાર્ે 

શ્રી સમૂહ સતય નારાય્ણ નરી કર્ા, શ્ાવ્ણ માસ મા સમૂહ 
વરવ અવભરકે, ગ્ણરે મહોતસવ, પરુુરોતિમ માસ ૨૦૭૭ મા 
નારાય્ણ મહાપજૂા અન ેનવાહ્ન પારાય્ણ શ્રી રામચદરત માનસ 
નુ ંગાન પ્ણ ર્યંુ હતુ.ં 

કોરોના કાળ અને અન્ન ક્ષેરિ

શ્રી દહંિ ુમંદિર સારે્ એક સામાવજક 
સસંર્ા પ્ણ છ,ે જ ે સમાજ ને 
્યારેય ભલૂરી નર્રી રવ્ત માટ ે
વવશ્વ મા ં આવેલરી મહામારરી ના 

કપરા સમય મા ંપ્ણ દહનિૂ મંદિર 
નામનરી સસંર્ા એ ભ્તો માટ ે માનું 

પ ા રિ ભજવરી અન ે૧૬,૦૦૦ ર્રી પ્ણ વધારે ફૂડકરીટ 
નુ ંવવતર્ણ ઘરે ઘરે જય અન ેકયુું હતુ.ં દહનિૂ મંદિર ઇંગલનેડ 
નુ ંએક એવંુ મંદિર છ ેજમેા ૮૦% ર્રી વધારે યુવા વગ્શ સવેા 
આપ ેછ.ે 

મંદિર ના પે્વસડનટ રરીતલભાઈ આડતરીયા અન ેકાય્શકતા્શ દ્ારા 
આ વરવે પ્ણ ભવય મોટા આયોજન કરવામા ંઆવયા હતા. 

શ્રી દહનિૂ મંદિર મા ં કોરોના ના 
ભયકંર મંિરી ના અન ેદડપ્સેન ના 
વાતાવર્ણ મા ં ભવય બ ે કર્ા નું 
અવત દિવય આયોજન કયુું, જમેાં 
શ્રી રામ કર્ા નુ ં વચનામૃત પજૂય 

શ્રી હેમાગંભાઈ દ્ારા અન ે શ્ાદ્ધ 
પક્ષ માં શ્રી મિ ભાગવત કર્ા નુ ંવચનામૃત રાસ્તરી 
દિલરીપભાઈ જોરરી દ્ારા કરાવવામા ંઆવયંુ હતુ,ં જમેા ં સવ્શ 
પ્ર્મ વખત ચાર મુખય યજમાન ર્યા હતા. શ્રી િલભુાઈ 
રઘાભાઈ ચૌહા્ણ, મંદિર પ્મુખ રરીતલભાઈ આડતરીયા, 
જયાબને ખોદડયાર અન ેજયંતરીભાઈ ચંિારા્ણા અન ેપદરવારે 
ખુબજ ભાવ પવૂ્શક ભાગ લરીધો હતો.

મંદિરના આંગણેથી
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વરરુવવહાર સકૂલ

શ્રી દહનિૂ મંદિર દ્ારા આપ્ણરી સસંકુ્રવત અન ેધમ્શ નરી રક્ષાર્વે 
એક સુિંર પ્ોજ ે્ ટ નુ ં વબળુ જડપવામા ં આવયંુ છ,ે જમેાં 
આપ્ણા બાળકો માટ ેનુ ં વવવવધ વરક્ષ્ણ આપવામા ંઆવર,ે 
જમેકે ગજુરાતરી, અંગ્જેી ના વગગો તમેજ સગંરીત, યોગા, મે્થસ, 
ગરીતાજી અન ે નતૃય સગંરીત વગરેે નો અભયાસ કરાવવામાં 
આવર,ે આ નતૂન વરરવુવહાર ના વનમા્શ્ણ માટ ેઆપ સોં નો 
સાર્ અવત આવશયક છ.ે

શ્રી દહંિ ુમંદિર મા આવરવે જ ેજ ેભાઈઓ એ લગ્ન, સાજંી, 
ભજન, કર્ાઓ, યજ્ઞ, ધનૂ, તર્ા અનય કાય્શક્રમ માટ ેમંદિર નું 
આગંણં પસિં કયુું અન ેનાનરી મોટરી ભટે આપરી તમેન ે દહંિુ 
મંદિર જાજા જાજા કરરી ન ેધનયવાિ પાઠવે છ.ે

વર્શ િરમયાન િરેક પ્સગંો મા આપન ેકોઈપ્ણ જાતનરી ઉ્ણપ 
આવરી હોઈ તો ક્ષમા િાન કરરી અન ેહંમેરા આવતા રહો એજ 
પ્ભ ુપ્ાર્્શના સહ જય શ્રી કૃષ્ણ.

શ્દ્ધાંજવલ 

કોરોના કાળ મારં્રી જયારે ફરરીર્રી ભ્તો 
ન ેમંદિર મા ંઆવતા જોયા તો હર્શ નરી 
એક લાગ્ણરી ઉભરીર્વા લાગરી પ્ણ 
સમય રેટ સમાચાર પ્ણ મળ્ા કે 
મંદિર ના એક મહાન વવદ્ાન ભતૂપવૂ્શ 

ભિેૂવ શ્રી પ્કારભાઈ પડંયા, અમારા 
રોજ સવેા મા ંઅવવરત રહેતા રમા માસરી.

કવમટરી ના મેમબર રમેરભાઈ જોરરી. 
સબરરી મદહલા મંડળ ના માસરી 
ભાનમુાસરી અન ે અનય પ્ણ 
સવજનો સવગ્શસર્ વસધાવયા અને 
કોરરીના ના કાળ નો કોવળયો બનયા 

જ ેખુબજ િઃુખિાયરી છ.ે

ખાસ કરરી ન ે અન્નપ્ૂણા્શ સમાન 
મંદિર ના સટાફ ભાનબુને િગુા્શઈ 
િવેલોક પામયા જનેરી મંદિર માં 
્યારેય ખોટ નઈ પરુાય.

મંદિર ના િરેક ભ્તો એમના પદરવાર નરી સાર્ ે હંમેરા 
સહાનભુવૂત પવૂ્શક સાર્ ેછ.ે

પરમાતમા આ દિવયાતમા ન ેપરમ રાવંત આપ ેએ પ્ભ ુપ્ાર્્શના

જય શ્રી કૃષ્ણ.

આપ મંદિર નરી િરેક પ્વૃવતિઓ અન ેઆગામરી કાય્શક્રમ, 
બદુકંગ વગરેે કોઈપ્ણ માદહતરી માટ ેશ્રી દહંિ ુમંદિર નરી 

વેબસાઈટ  
www.ShreeHinduTemple.net   

ફેસબકુ પજે:  
www.facebook.com/ShreeHinduTemple  

ન ેલાઇક કરો અન ેઇમેલ માટ:ે  
info@ ShreeHinduTemple.net અને  

ટલેરીફોન દ્ારા: 0116 246 4590  
પર ઓફરીસનો સપંક્શ કરો.
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Shastras, Atma, Karma, Murti-
Puja, Guru-Shishya, Ahimsa

Hinduism, also known as the Sanatan 
Dharm, or "Eternal Way," is our planet's 
original and oldest living religion, with 
over one billion adherents. Today it has 
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.

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.

Hinduism's three pillars 

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

Hinduism strongly declares the validity 
of the three worlds of existence-physical, 
astral and spiritual. these are acheived 
through festivals, pilgrimage, chanting 
of holy hymns and home worship

One Supreme God

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

The Vedas

The Vedas are the ancient sacred texts 
of the Hindus that were 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.

Atma

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

Core Beliefs of 

Hinduism
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Karma

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

Punarjanma

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

Ahimsa 

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

Guru-Shishya

The guru-shishya (master-disciple) 
relationship is unique to Hinduism. 
Thousands of years ago from the 
Upanishadic times, the guru tradition 
has served the role of imparting 
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. 

Murti Puja

Sacred Image of the Supreme 

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

Avatarvad 

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

Four Purusharths

The four Purusharths or goals of human 
life are:

1. Dharm (righteousness, duty and moral order) 
2. Artha (wealth and prosperity) 
3. Kama (worldly desires) 
4. Moksha (liberation)
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શુભ દિપાવલી

દિવાળરી નો તહેવાર વરગોર્રી િેરભરમાં ધૂમધામર્રી ઉજવવામાં 
આવે છ.ે ધનતેરસર્રી ભાઈબરીજ સુધરી ચાલતા આ પાંચ દિવસના 
ઉતસવનો ઇવતહાસ ખૂબ જ જૂનો છ.ે દિવાળરીનો તહેવાર મારિ 
ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વવશ્વના ઘ્ણા િેરોમાં, ખાસ કરરીને 
લેસટરમાં ધામધૂમર્રી ઉજવવામાં આવે છ.ે આ તહેવારના 
મહતવનરી સાર્ે તેનો ઇવતહાસ પ્ણ છ.ે

દિવાળરીના દિવસે શ્રીરામ ફ્ત અયોધયા પરત ફયા્શ ન હતા, 
પરંતુ આ દિવસે માતા િુગા્શએ કાલરીનું સવરૂપ લરીધું હતું, ભગવાન 
મહાવરીરે મોક્ષ પ્ાપ્ કયગો હતો. દિવાળરીના દિવસે, પાંડવો તેમના 
િેરવનકાલ અને અજ્ઞાતવાસર્રી પાછા ફયા્શ હતા.

લક્મરી દિવાળરીના દિવસે પ્ગટ ર્યા હતા

કારતક મદહનામાં અમાસના દિવસે ક્ષરીર સાગર માંર્રી િેવરી 
લક્મરીજી પ્ગટ ર્યા હતા. એટલા માટ ેઆ દિવસે તેમનરી પૂજા 
કરવામાં આવે છ.ે આર્રી લોકો આ દિવસે ઘરોને ર્ણગારે છ ે
અને માતા લક્મરીનું સવાગત અને પૂજન કરવામાં આવે છ.ે  એવું 
માનવામાં આવે છ ેકે લક્મરી-વવષણનાં લગ્ન પ્ણ દિવાળરીનરી રાતે 
ર્યાં હતા.

શ્રીરામના પરત આવતાં િરીવા પ્ગટાવરી તેમનું સવાગત કરવામાં 
આવયું હતું.

રામાય્ણ સાર્ે સંકળાયેલા કર્ાઓ અનુસાર, રિેતાયુગમાં કારતક 
મદહનાના અમાસના દિવસે ભગવાન શ્રીરામ માતા સરીતા 

અને લક્મ્ણ સાર્ે 14 વર્શના વનવાસ ગાળ્ા બાિ અયોધયા 
પાછા ફયા્શ હતા. અયોધયાવાસરીઓએ તેમના સવાગત માટ ેિરીપ 
પ્ગટાવરી મરીઠાઇનું વવતર્ણ કયુ્શ હતું. શ્રીરામના પરત આવવાનાં 
પ્સંગે િર વરવે િરીવડાઓ પ્ગટાવરી અને મરીઠાઇ વહેંચરીને આ 
તહેવારનરી ઉજવ્ણરી કરવામાં આવે છ.ે

ગોવધ્શન પૂજા: ઇનદ્નો ઘમંડ તૂટયો

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ઇનદ્નરી જગયાએ ગોવધ્શન પાવ્શત (એટલે   કે 
પ્કૃવત) નરી ઉપાસના રરૂ કરતાં રોરે ભરાયેલા, ઇનદ્એ એટલો 
વરસાિ વરસાવયો કે વવનાર ર્યો. શ્રી કૃષ્ણએ તયારબાિ ઇનદ્નું 
અવભમાન તોડવા માટ ેગોવધ્શન પવ્શતને આંગળરી પર ઉંચકરીને 
ગોકુળવાસરીઓનરી રક્ષા કરરી. તયારર્રી, કારતક માસના રુ્લ 
પક્ષનરી પ્વતપિાને ગોવધ્શન પૂજનનરી પ્ર્ા મળરી.

યમુનાને મળ્ું હતું વરિાન

માનયતાઓ અનુસાર, યમુના ઘ્ણરી વાર તેના ભાઈ યમરાજને 
ઘરે આવવાનરી અને જમવાનરી વવનંતરી કરે છ,ે પરંતુ યમરાજ 
આવરી રકતા ન હતા. એકવાર, કારતક રુ્લ પક્ષના બરીજા 
દિવસે, યમરાજ તેના ઘરે પહોંચયા, યમુનાએ યમરાજ પાસેર્રી 
વચન માંગયું કે તે િર વરવે આ દિવસે તેના ઘરે આવરે. આ કર્ા 
પરર્રી ભાઈબરીજના તહેવારનરી આ પરંપરા માનવામાં આવે છ.ે
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યમરાજ ેનવચકેતાને જ્ઞાન આપયું

કઠોપવનરિ મુજબ વપતા ઉદ્ધલ ઋવરએ નવચકેતાને યમરાજને 
િાન આપવાનું કહું હતું.  વપતાનરી આજ્ઞા પાળવા માટ ેનવચકેતા 
કારતક મદહનાનરી અમાસના દિવસે યમલોકમાં પહોંચયા, પરંતુ 
તયાં યમરાજ ન મળરી ર્યાં, તો નવચકેતાએ તયાં રોકાઈ 
યમરાજના આગમનનરી રાહ જોવા લાગયા... આ જોઈને યમ ખુર 
ર્યા અને રિ્ણ વરિાન માંગવા કહું. નવચકેતાએ તેના વપતાનો 
સનેહ, અવગ્નવવદ્ા અને મૃતયુના રહસય અંગેનું જ્ઞાન માંગયું.

માંએ ધયુું મહાકાળરીનું રૂપ

એવું માનવામાં આવે છ ે કે માતા િુગા્શએ િરીપાવલરીના દિવસે 
મહાકાળરીનું સવરૂપ લરીધું હતું. રાક્ષસોનો નાર કરતરી વખતે, 
તે િેવતાઓનો વવનાર કરવા લાગરી.  તયારે મહાિેવ મહાકાળરી 
સમક્ષ સૂઈ ગયા.  ગુસસામાં વરવજીનરી છાતરી ઉપર ચઢતાનરી 
સાર્ે જ તેમનો ગુસસો રમરી ગયો. એટલા માટ ેજ દિપાવલરી પર 
કાલરી પૂજા પ્ણ કરવામાં આવે છ.ે

વવષણ બનયા હતા રાજા બલરીના દ્ારપાળ

રાક્ષસોનો રાજા બલરી િાનવરીર હતો.  તેનું રાજય િયા, િાન, 
અદહંસા, સતયર્રી ભરેલું હતું. આવા રાજયનરી રક્ષા માટ ેભગવાન 
વવષણએ રાજાના દ્ારપાળ તરરીકેનું કાય્શ સવરીકાયુું. કારતક 
મદહનાનરી પૂવ્ણ્શમાના દિવસે, તે્ણે રાજાનરી ધમ્શવનષ્ સમૃવતને 
જાળવવા માટ ેરિ્ણ દિવસ અહોરારિરી ઉતસવનું યોજવાનું નક્રી 
કયુું. આ તહેવાર િરીપમાવલકા તરરીકે પ્ખયાત છ.ે

શ્રી રામ-સરીતાના વ્રત સાર્ે જોડાયેલરી છ ેછઠ પૂજા

દિવાળરી સાર્ે સંકળાયેલ સૂય્શનરી ઉપાસનાનો મહાપવ્શ 'છઠ' 
પ્ણ શ્રી રામ સાર્ે સંકળાયેલ છ.ે એક માનયતા અનુસાર 
ભગવાન રામ અને માતા સરીતાએ રાવ્ણ િહન પછરી 
કારતક રુ્લ રવષ્ટ પર વ્રત કયા્શ બાિ સૂય્શિેવનરી પૂજા 
કરરી હતરી. બરીજા દિવસે એટલે કે સપ્મરીએ ઉગતા 
સૂય્શનરી પૂજા કરરીને ધનયતા અનુભવરી 

હતરી. આ છઠપૂજા ભારતમાં ઉતિરપ્િેર, ઝારખંડ, નેપાળ, 
વબહાર અને ઘ્ણા વવસતારોમાં ઉજવ્ણરી કરવામાં આવે છ.ે

મહાવરીરે મોક્ષ પ્ાપ્ કયગો.

જનૈ ધમ્શ દિવાળરીને ભગવાન મહાવરીરના મુવ્ત દિવસ તરરીકે 
ઉજવે છ.ે એવું માનવામાં આવે છ ેકે મહાવરીરે કારતક મદહનાનરી 
અમાસના દિવસે મોક્ષ પ્ાપ્ કયગો હતો. આમ, બૌદ્ધ ધમ્શના લોકો 
સમ્ાટ અરોક દ્ારા બૌદ્ધ ધમ્શ અપનાવવાનરી ઉજવ્ણરીમાં આ 
દિવસે દિવાળરી ઉજવે છ.ે  આ તહેવારને બૌદ્ધ ધમ્શમાં અરોક 
વવજયાિરમરી પ્ણ કહેવામાં આવે છ ેઅને આ તહેવાર મઠોનરી 
સજાવટ કરરીને અને પ્ાર્્શના કરરીને ઉજવવામાં આવે છ.ે

પાંડવો દિવાળરી પર પરત ફયા્શ

મહાભારત મુજબ, જયારે ચોસર કૌરવો અને પાંડવો વચચે 
રમાયો, તયારે પાંડવોએ તેમાં બધું ગુમાવયું. પછરી પાંડવોને 
િેરવનકાલ અને અજ્ઞાતવાસ માંર્રી પસાર ર્વું પડું. પાંડવો 
દિવાળરીના દિવસે િેરવનકાલ અને વનવાસનો સમયગાળો 
પૂરો ર્યા પછરી જ પાછા ફયા્શ. તેમના પરત ફરવાનરી ખુરરીમાં, 
નગરજનોએ િરીપ પ્ગટાવરી ઉતસવનરી ઉજવ્ણરી કરરી હતરી એવરી 
માનયતા છ.ે

્યાંક સંખ વગાડવું, ્યાંક ઝાડ ુિાન કરવાનરી પ્ર્ા

િરીપાવલરી પર, માતા લક્મરીને બ્રહ્મમુહુત્શમાં રંખ વગાડરીને ઘ્ણા 
રાજયોમાં પ્ાર્્શના કરવામાં આવે છ.ે ઘ્ણરી જગયાએ લાકડાઓનો 

હુક્ો બનાવવામાં આવે છ,ે તેને સળગાવયા પછરી આખા ઘરમાં 
ફેરવવામાં આવે છ ેઅને છત પર ફેંકરી િેવામાં આવે છ.ે એવું 
માનવામાં આવે છ ેકે આ ઘરનરી નકારાતમક ઉજા્શ િૂર કરરી િે 
છ.ે િરીપાવલરી પર મંદિરોમાં નવા ઝાડ ુિાન કરવાનરી પરંપરા 
િેરના ઘ્ણા વવસતારોમાં પ્ણ છ.ે
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દદિાળીની સાંજ તે રુભ રુહૂતિ્શરાં રાંલક્ષ્ રી, ગણતેરજી અનતે 
સરસિતિીજી તિતેરજ ધનના દતેિતિા કુબતેર અનતે ભગિાન 
કિષ્ણુની પૂજા કરિારાં આિતે છતે.

ચોપડા પૂજન એટલે કે શ્રી મહા લક્મરીપૂજા

જ ેમાં પ્ાર્્શના કરરીએ છ ેકે મારા દ્ારા કમાવવામાં આવતરી 
લક્મરી સારા માગવે િાન ના માગ્શ મા અને જીવન નરી ઉન્નતરી 
ના માગ્શ મા વપરાય.

ચોપડા પૂજન એટલે શ્રી સરસવતરી પૂજન

જમેાં આખા વર્શ ના ધંધા નો દહસાબ અને આવતા વર્શ ના 
ધંધા મા ર્તરી વૃવદ્ધ નરી કામના એટલોજ ભાવ નર્રી,પ્ણ આ 
દિવસ છ ેઆખા વર્શ િરમયાન જા્ણતા અજા્ણતા કરેલા 
સુકમ્શ અને કુકમ્શ ના ચોપડા નો દહસાબ નો દિવસ.એટલા 
માટ ેભ્તો ભાવ ર્રી સારડા પૂજા કરે છ ેઅને માંગે છ ેકે 
મારા જીવન મા વા્ણરી મા વવવેક આપજો જરે્રી હંુ મારા 
ગ્ાહકો ને સંતોસ આપરીસકંુ.

આવા ભાવ ર્રી પદરવાર નું કલયા્ણ ર્ાય છ ે માટ ે આ 
િેવરીઓં ને આપ્ણે િરીપાવલરી ના િરીવળાઓ ર્રી વેલકમ 
કરરીએ છ,ેઅને કુબુવદ્ધ રૂપરી અંધકાર નો નાસ કરવા માટ ે
નરી પ્ાર્્શના કરરીએ છ.ે 

આ વરવે કોરોના મારામારરીમાં પ્ણ શ્રી દહંિુ મંદિરમાં ઘ્ણા 
ભ્તો એ આ પૂજા મા ભાગલરીધો હતો. જમેાં ભૂિેવો દ્ારા 
દિવય પૂજા કરાવવામાં આવરી હતરી.

ચોપડા પૂજન
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નતુન વર્શ ના પ્ારંભ માજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ અવભમાન અન ેગવ્શ 
ન ેહણયો છ.ે શ્રી મિ ભાગવતજી મા બતાવયા પ્મા્ણ ેિવેરાજ ઇનદ્ ને 
અવભમાન છ ેકે હુજ સમાજ નુ ંભર્ણ પોર્ણ કરંુ છુ. મારિ મારરીજ 
પજૂા ઉતિમ છ.ે સવગ્શ નરી સરીમા પર પોનચયા પછરી પ્ણ અવભમાન 
જતુ ંનર્રી. માટ ેશ્રી કૃષ્ણ દ્ારા વનસપવતનુ ંજતન અન ેશ્રી ગોવધ્શન 
નાર્જી નો મદહમા વધારરી અન ેગોકૂળ વાસરીઓં ન ેગોવધ્શન પજૂા 
માટ ેપ્રે્ણા કરરી છ.ે શ્રી ગોવધ્શન પજૂા કરવાર્રી ઇનદ્ ક્રોવધત ર્ઇ અને 
મુરળ ધાર વરા્શ કરે છ ેજરે્રી ભગવાન ેગોવધ્શન ન ેસત દિવસ સધુરી 
પોતાનરી ટચલરી આંગળરી પર ધાર્ણ કયગો છ.ે જનેા પદર્ણામ સવરૂપે 
ગોકુલવાસરી ઓં ભગવાન ન ેરોજ સત દિવસ સધુરી આઠ આઠ જુિરી 
જુિરી વાનગરી ઓ ંધારે છ.ે જ ેટોટલ છપપન વાનગરી અઓના સમૂહ ન ે
છપપન ભોગ રૂપરી અન્નકૂટ કહેવામા ંઆવ ેછ.ે

બરીજા અર્્શ મા વરયાળા નરી ઋત ુએ ખેડતૂો માટ ે ખેતર નો પાક 
લ્ણવાનરી ઋત ુપ્ણ ઓળખાય છ.ે અન ેજ ેઅન્ન ખેતર મારં્રી મળે 
છ ેએ બધજુ બધા ભગેા મળરી અન ેએક અન્ન ના સમૂહ ના રૂપ મા 
પવ્શત જવેા ઢગલા પ્ભ ુન ેસમવપ્શત કરે છ.ે અને આભાર વય્ત કરે 

છ ેજ ેદ્ાદરકા ના નાર્ નરી િયા ર્રી મળંુ્ છ.ે ભગવાન એજ અન્ન 
મા પોતાનરી દ્વષ્ટ કરરી અન ેએમા ંરહેલા િોર ન ેિરૂ કરરીિેય છ.ે જ ે
અનાજ આખંુ વર્શ સમાજ જમે છ ેઅન ેસિબદુ્ધરી અને સસુવાસ્થય 
પામે છ.ે

અન્ન ભતેગા એના રન ભતેગા એ ભાવ સાર્ ેપદરવાર જનો એકસારે્ 
એ ભોજન પ્રાિરી ના રૂપ ેઆરોગ ેછ.ે માટ ેસુિંર મજાના નતુન વર્શ 
મા નતુન સવચછ વસ્ત ધાર્ણ કરરી અન ેએક મેક નરી ભાવના મા અદ્તૈ 
બનરી અન ેમરીઠાઈ વગરેે નરી આપલે કરરી આ વર્શ ના પ્ર્મ દિવસ ને 
હસરીખુસરી ર્રી આવકારવામા ંઆવ ેછ.ે 

શ્રી દહંિ ુમંદિર મા પ્ણ મહા અન્નકૂટ ના િર્શન કરવા અનરેો લાભ 
મળે છ.ે આ વરવે આ પવ્શ મા મહેરભાઈ િવ ે અન ે વરિવ્ેણરીબને 
મહેરભાઈ િવ ેઅન ેપદરવારે લાભ લરીધો હતો.

નૂતન વર્ષ ૨૦૭૭ - અન્નકૂટ િશ્ષન
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તુલસરી માતાજી ના રિ્ણ અવતાર છ.ે તુલસરીજી ના પવત 
જાલંધર નું મૃતયુ વરવજી ર્રી પ્ણ ર્ય ના બનયું કાર્ણકે તે 
સતરી વૃંિા (તુલસરી) ના તપ ના પદર્ણામે રવ્તરાળરી બનયો 
છ.ે તેર્રી ભગવાન વવષણ ચતુરાઈ ર્રી સતરીના તપ નું ખંડન 
કરે છ ેઅને જાલંધર નો નાર ર્ાય છ.ે આ કાર્ણે સતરી 
વૃંિા, ભગવાન વવષણને શ્ાપ આપે છ ેકે તમારંુ પ્થર્ર જવેું 
હ્રિય છ,ે તમે મારા પવતનું રૂપ લઈને મારા તપનું ખંડન 
કરવા આવયા તમને િયા ના આવરી? હંુ તમને શ્ાપ આપું 
છુ ંકે તમે હવે પ્થર્ર બનરી જાવ અને તમારંુ િરીલ ચોખખું 
ના હોવાર્રી તમને કોઈ િરીવસ ચોખા પ્ણ નઈ ચડ.ે જરે્રી 
સાલરીગ્ામ ભગવાન નરી રચના ર્ઇ. આ કાર્ણસર ભ્તો 
તુલસરીજી ના ્યારા માં પ્થર્ર રૂપરી સાલરીગ્ામ નરી પૂજા કરે 
છ.ે તે વવષણ ભગવાન નો અવતાર છ.ે પ્ણ ઘ્ણા ભ્તો 
પૂજા કરવા સમયે ચોખા પ્ણ ચડાવે છ,ે જ ેરાસ્ત વવરુદ્ધ છ.ે

સતરી વૃંિા પોતાના પવત ના મૃતયુ ર્વાર્રી તુલસરીજી ના છોડ 
રૂપે રહે છ ેઅને ભગવાન કહે છ ેકે મેં તમારા પવત મને 
માયગો છ ેતો હંુ વચન આપું છુ કે હંુજ તમારા સાર્ે લગ્ન 
કરરીર અને તયાર પછરીજ પૃ્થવરી ઉપર મનુષય લગ્ન કરરી 
રકરે. માટ ે વર્શ ના ચાર મદહના લગ્ન ર્તા નર્રી અને 
તુલસરી વવવાહ પછરીજ રુભ મુહુત્શ આવે છ ેઅને વર્શ ના 
પ્ારંભમાં જ બધા પહેલા ભગવાન ના લગ્ન તુલસરીજી સાર્ે 
ઉજવવામાં આવે છ.ે જ ેકાવત્શક સુિ એકાિરરી નો દિવસ 
હોય છ.ે આ કર્ા વરવ પુરા્ણ, િેવરી ભાગવત વગેરેમાં ધમ્શ 
ના જ્ઞાન રૂપે ભ્તો ને મદહમા ખબર પડ ેમાટ ેવવસતાર ર્રી 
સમજાવવામાં આવરી છ.ે

તુલસી દવવાહ

આ વરવે કોરોના મારામારરીમાં શ્રી દહનિૂ મંદિરમાં તુલસરી 
વવવાહ ના કનયા પક્ષ ના યજમાન રરીતલભાઈ આડતરીયાઅને 
જાન પક્ષ ના યજમાનવનરાબેન ગ્ણારિા અને ગ્ુપ અને 
પદરવાર રહા હતા, જમે્ણે મંદિર ના સહકાર ર્રી આ 
મહોતસવ ઉજવયો હતો.
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આતરા અનતે પરરાતરાનો સંગર રહાકરિરાત્ી

મહા વિ ચૌિર - મહાવરવરારિરી એટલે મહા માસમાં 
આવતરી વિ તેરસ ચૌિસના દિવસ.

શ્રી દહંિુ મંદિરમાં આ વરવે સંગરીતમય મંરિો ઉચચાર્ણ દ્ારા 
વરવરારિરી નરી પૂજામાં મોટરી સંખયામાં ભ્તોએ ભાગ લરીધો.

વરવનું અવતર્ણ એટલે વરવરારિરી. િરેક જીવનરી કમ્શચેષ્ટાઓ 
રારિરી િરવમયાન બંધ રહે છ,ે તેર્રી કમ્શચેષ્ટાનો અને ચેતનાનો 
સંહાર ર્યો એમ મનાય છ.ે વનંદ્ા આવે તેને ચેતનાનો સંહાર 
ર્યો કહેવાય છ.ે સમગ્ જગત રારિરીના ખોળામાં અચેતન ર્ઈ 
સૂઈ જાય છ ેઅને તયારે વવચારોનરી ગવત પ્ણ ઓછરી હોય છ ે
જરે્રી એક પવવરિ વાયુમંડળ બને છ.ે આ રરીતે પ્ાકૃવતક દ્વષ્ટર્રી 
વરવજીને રારિરી અવત વપ્ય છ.ે એમ કહરી રકાય કે વરવજી રારિે 
આવરી આપ્ણા જીવનને પ્કારના જ્ઞાનર્રી ભરપૂર કરે છ.ે

આપ્ણા વેિોમાં રિ્ણ મહાન રાવરિઓનો ઉલેખ કરવામાં આવયો 
છ.ે

૧. કાળરાવરિ જ ેકાળરી ચૌિસને નામે ઓળખાય છ.ે 

૨. મોહરાવરિ જ ેજનમાષ્ટમરીનરી રાવરિ તરરીકે ઓળખાય છ.ે 

૩. મહારાવરિ જ ેમહાવરવરાવરિ તરરીકે ઓળખાય છ.ે

આમતો વરવરારિરી િર મહરીને આવે છ.ે િર મદહનાનરી વિ ચૌિસ 
વરવરાવરિ કહેવાય છ.ે લોકો જનેે સામાનય રરીતે વરવરાવરિ માનરી 
ઉજવે છ,ે તે દિવસ મહા વિ ચૌિસ ખરેખર મહા વરવરાવરિનું 
પવ્શ છ.ે એમ કેહવામાં આવે છ ેકે વરવરાવરિને દિવસે દ્ાપરયુગનો 
પ્ારંભ ર્યો હતો અને પ્ર્મ જયોવતવલુંગ પ્ણ વરવરાવરિને દિવસે 
જ પ્ગટ ર્યું હતું.

વરવરારિરીના સંિભ્શમાં વરકારરી અને હર્ણાંનરી વાત પ્ખયાત છ.ે 
એક વરકારરી હતો. તે કંુટબુનું ગુજરાન વરકાર કરરીને ચલાવતો 
હતો. એક વખત તેને અઠવાદડયા સુધરી વરકાર ન મળ્ો. કુટુબંના 
સભયોને ભુખયા ન જોઈ ર્યો. વરકાર કરવા જગંલમાં ગયો, 
તયાં તે્ણે એક હર્ણરી જોઈ. તે તેનો વરકાર કરવા માટ ેતૈયાર 
ર્ાય છ.ે હર્ણરી મનુષય વા્ણરીમાં બોલે છ ેકે ‘હંુ મારાં બાળકોને 
મળરીને આવું એટલરીવાર મને રજા આપ.’ કાંઈક િયાર્રી, કાંઈક 
માયાર્રી વરકારરીએ તેનરી વાત માનરી. રાતમાં તે સલામતરી માટ ે
બરીલરીના ઝાડ પર ચડરી ગયો અને જગંલ વવસતાર સપષ્ટ િેખાય 
તે માટ ેઆડ ેઆવતાં બરીલરીના પાન તોડરીને નરીચે ફેંકવા લાગયો.
નરીચે વરવવલંગ પ્વતવષ્ત હતું પ્ણ આ વાતનરી તેને ખબર ન 
હતરી. હર્ણરીએ ઘેર જઈ હર્ણ તર્ા નાનાં હર્ણાંને બધરી વાત 
કરરી. પતનરીને મરતરી જોઈ હર્ણ તેનરી સાર્ે ર્યું

હતું. મા-બાપ પાછળ બાળકો આવયાં. આ હર્ણ સંઘ વરકારરી 
પાસે આવયો રાતનો ઉપવાસ તર્ા બરીલરીપરિ વરવ ઉપર ચડતાં 
વરકારરીનું હૃિય પદરવત્શન ર્યું. સાચા બોલતાં હર્ણાં જોઈ તે 
પ્સન્ન ર્યો. તે્ણે સૌને જીવનિાન આપયું. તયાર બાિ વરવ પ્ગટ 
ર્યા. હર્ણાં, વરકારરી તર્ા તેના પદરવારને કૈલાસ લઈ ગયા.

વરવ રબિનો અર્્શ ર્ાય છ ે–  
કલયા્ણકારરી (વવશ્વનું કલયા્ણ કરનારા) 

સંસારમાં ભ્તો ભગવાન પાસેર્રી અનેક પ્કારનરી માંગ્ણરીઓ 
કરતા હોય છ.ે તવમેવ માતા ચ વપતા તવમેવ. આમ વરવને 
આપ્ણા માતા-વપતા કહા પછરી માંગવાપણં રહેતું જ નર્રી. તેમ 
છતાં કંઈક માંગવુજ હોય તો એવું માગવું જરે્રી માગવાપણં રહે 
નહરી. પ્ણ િુવનયા અને ખાસ કરરીને મનુષયનું મન બે રબિોમાં 
અટવાઈ પડ ેછ.ે એ રબિો છ ે - શ્ેય અને પ્ેય. એકમાં મારૂં 
કલયા્ણ સમાયેલું છ ેઅને બરીજામાં મને જ ેગમે છ ેતેનો સમાવેર 
ર્ાય છ.ે પ્ણ આજ ેઆપ્ણે જોઈ રકરીએ છરીએ કે મનુષય પોતાનરી 
જીવનરૈલરીમાં એટલો ગૂંચવાયેલો છ ેકે તેને પોતા માટજે સમય 
નર્રી, તે પૈસા પાછળ તો તે બરીજાનું કલયા્ણ કેવરી રરીતે કરરી 
રકે? આ માટ ે પહેલા આપ્ણે આપ્ણા વવચાર બિલવા પડ ે
અને આપ્ણે બિલરીએ તો જગ બિલે પ્ણ રું આપ્ણે ખરેખર 
બિલવા તૈયાર છરીએ?

સત્ર કરિર સુંદરર

 િરઃ નશવાય

મહા દશવરાદરિ
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ધાદમ્ષક વ્રત સાધના અને તપ

આર્ય નારી ની ઉપાશના

વ્રત રા માટ?ે આય્શ નારરી ના વ્રતો નો અપાર મદહમા 

મોળા્ત, જયાપાવ્શતરી, દિવાસો, વટ સાવવરિરી વ્રત, બોળ ચોર્, 
રરીતળા સાતમ, નોળરી નોમ વગેરે ઉતિમ વ્રતો નો મદહમા દહંિુ 
ધમ્શ મા િરીકરરી ,માતા અને બહેનો માટ ેઉમર અને સહનરરીલતા 
પ્મા્ણે વ્રત નરી વયવસર્ા છ.ે આ વ્રત સવ્શ વસદ્ધરી પ્િાયક છ.ે 
આ વ્રત ને ઉપાસના,અનુષ્ાન,સાધના,પુરસચર્ણ વગેરે નામો 
ર્રી ઓળખવામાં આવે છ.ે આ િરેક વ્રત પવત અને પદરવાર 
નરી કામના માટ ેછ.ે લગ્ન વખતે પતનરી પવત ને વચન આપે છ ે
કે આપ વયવહાદરક અને ધન ઉપાજ ્શન માટ ેસરરીર નો ઉપયોગ 
કરસો અને હંુ ધમ્શ,કુળ,રરીલ અને મયા્શિા સાચવરીસ. આ વચન 
નું પાલન કરવા બહેનો વ્રત કરે છ ેજમેાં પદરવાર ના સુખ નરી 
કામના કરે છ.ે

વ્રત, વનસપવત અને ઈશ્વર.

 િરેક ઈશ્વર,િેવતા રૂપે પૃ્થવરી પર વનસપવત મા વબરાજ ેછ.ે વડ 
મા વરવ (વડ સાવવરિરી), કેવડા રિરીજ |(કેવડા ના ફૂલ નરી કર્ા વરવ 
પુરા્ણ), મોળાકત,જયા પાવ્શતરી વ્રત જવેરામાં (િુવા્શ મા ગ્ણેર) 
તુલસરી,વડ,પરીપળો,જવેરા,કેળ,વબલવપરિ વગેરે મા ભગવાન નો 
વાસ છ ેઅનેઆ વનસપવત ઓં જીવન ના શ્વાસ અને ઓ્સરીજન 
માટ ેઅને રોગ વનવારક રવ્ત માટ ેપ્ણ ખુબજ ઉપયોગરી છ.ે 
િરેક વ્રત નરી કર્ા ઓં પુરાવા સાર્ે જુિા જુિા પુરા્ણ મા જોવા 
મળે છ.ે

સાર્ે આ વ્રત નો મદહમા અને ફળ પ્ણ ઉતિમ કહેવામાં 
આવયું છ.ે 

વ્રત ના ફળ ર્રી જાલંધર નું રક્ષ્ણ સતરી વૃંિા એ કયુું. મંિોિરરી દ્ારા 
રાવ્ણ, સરીતા દ્ારા રામનો વવજય, સતરી અનસુયા દ્ારા સાક્ષાત 
ભગવાન નો પરાજય,દિવત દ્ારા ભગવાન નું પ્ાગટ્ય,માતા 
ગાંધારરી દ્ારા િુયગોધન ને બળ નરી પ્ાવપ્, વ્રત ર્રી ઉમા એ વરવ ને 
પ્ાપ્ કયા્શ,વ્રત ના પ્ભાવ ર્રી પાવ્શતરી નું યોગાગ્નરી મા પ્વેર,વ્રત 
ર્રી દ્ોપિરી ને પાંચ પવત નું વરિાન,સુરરીલા િેવરી ના વ્રત ર્રી 
સુિામા ને ભગવાન મળ્ા,રાધા ને વ્રત ર્રી કૃષ્ણ મળ્ા,વ્રત ર્રી 
કંુતાજી ને પાંચ મંરિ પુરિ નું વરિાન.

આવા અનેક વ્રત,સાધના ના ફળ નરી કર્ા પુરા્ણો મા કેવળ દહંિુ 
ધમ્શ માજ જોવા મળે છ.ેમાટ ેશ્રી દહંિુ મંદિર દ્ારા બહેનો ને ખુબ 
સુંિર વયવસર્ા આપવામાં આવે છ.ે અને ભાવ ર્રી ભૂિેવો દ્ારા 
પૂજન પ્ણ કરાવવામાં આવે છ.ે
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હોળરી નું પોરાવ્ણક મહતવ

મહવર્શ કશયપ અને દિવત ના પુરિ દહરણયકરરીપું 
વવષણ ભગવાન ના રરિુ છ.ેતે પોતેજ ભગવાન 
છ ે એવું માનરી અને ધમ્શ,મંદિર વગેરે સતકમ્શ 
નો વવરોધ કરે છ,ેજયારે અનોજ પુરિ પ્હલાિ 
ભગવાન નો પરમ ભ્ત છ.ેજ ે લાખ પ્યારો 
પછરી પ્ણ ભગવાન નરી સાધના છોડતો નર્રી.
દહરણયકરરીપું નરી બહેન હોવલકા ને વરવજી પાસે 
ર્રી ચાિર મળરી છ ેકે જ ે્ યારેય બળે નદહ અનરી 
જનેરી માર્ે ચાિર હોય તેનું મૃતયુ ના ર્ાય. માટ ે
દહરણયકરરીપું અવગ્ન મા પ્હલાિ ને તેનરી સાર્ે 
માંરરીનાખવાના ભાવ ર્રી બેસાડ ેછ.ેપ્ણ િૈવકૃપા 
ર્રી એ ચાિર પવન દ્ારા ઉડરીને પ્હલાિ ઉપર 
આવે છ.ે જરે્રી પ્હલાિ એટલે કે સિવવચાર નરી 
રક્ષા ર્ાય છ ેઅને હોવલકા એટલે કે િુબુ્શવદ્ધ નો 
નાર ર્ાય છ.ે માટ ેસિભાવના નરી રક્ષા અને 
િુબુ્શદ્ધરીના પરાજય ના આનનિ મા આ ઉતસવ 
ઉજવવામાં આવે છ.ે જમેાં પ્ારંભ મા શ્રી ગ્ણેર 
પૂજા અને સવસતરી વાંચન અને નારાય્ણ નું 
પૂજન કરવામાં આવે છ.ે 

હોળરી અને પ્કૃવત

દહંિુ પંચાંગ અનુરાર ફાલગુન માસ નરી પૂવ્ણ્શમા 
ના દિવસે હોળરી ઉતસવ મનાવવામાં આવે છ.ે 
એકરરીતે વરંત ઋતુ ને આવકારતો તહેવાર પ્ણ 
છ.ે રાગ અને રંગ આ ઉતસવ ના પ્મુખ વચનહો 
છ.ેજમેાં રંગ અને ગરીત નું મહતવ છ.ેવરંત ઋતુ 
મા પ્કૃવત પ્ણ ખરીલરી ઉઠ ેછ.ેફાલગુન માસ મા 
મનાવવાના કાર્ણે એને ફાલગુનરી પ્ણ કહેવામાં 

આવે છ.ે આમતો હોળરી નો પવવરિ તહેવાર વરંત 
પંચમરી ર્રીજ પ્ારંભ ર્યજાય છ.ેખેતરો મા બરીજ 
ખરીલરી ઉઠ ેછ.ેબાગ અને બગરીચામાં ફૂલ અને 
ફળ નું આગમન નો પ્ારંભ ર્ાય છ,ે અને એનરી 
આકર્શક છટા છવાઈ જાય છ.ે વૃક્ષ,છોડવા,પરુ 
અને પ્ા્ણરી ઉલાસ ર્રી પદરપૂ્ણ્શ ર્વા લાગે છ.ે 
ખેતરો મા પ્ણ અનાજ ઉતપાિન નો પ્મભા્શ ર્ાય 
છ.ે બાળકો,યુવાનો અને વૃદ્ધો નાચ,ગાન,સાર્ે 
રંગો ર્રી રંગાય છ.ેસાર્ે સાર્ે સંગરીત નો પ્ણ 
આનંિ ઉઠાવે છ.ેહોળરી ના દિવસે ખજુર,ધા્ણરી 
અને િાળરીયા નું ખુબજ મહતવ છ.ે  

સંસકૃત ગ્ંર્ો મા હોળરી 

શ્રી મિ ભાગવત મા પ્ણ રસ ના સમૂહ રાસ 
નું વ્ણ્શન છ.ે કવવ હર્શ નરી પ્રીયિવર્શકા કવવ 
કાલરીિાસ નું કુમારસંભવ,,માંલવરીકાગ્નરીવમરિ
,અને ઋતુસંહાર માતો પૂ્ણ્શ એક સગ્શ વરંત 
ઉતસવ માટ ેઆપવામાં આવયો છ.ેકવવ ભારવરી 
,માઘ,અનય ઘ્ણા સંસકૃત કવરીઓં એ હોળરી નું 
મહતવ ગયું છ.ેચંિ બરિાઈ કવવ દ્ારા રવચત 
દહંિરી મહાકાવય પૃ્થવરીરાજ રાસ મા હોળરી મહતવ 
સુંિર બતાવયુ છ.ેઆદિકાળ કવવ વવદ્ાપવત ર્રી 
કરરી અને ભ્તરીકાલરીન સુરિાસ,રહરીમ,રસ
ખાન,પદ્ાકર,જાયસરી,મરીરાબાઈ,કબરીર,અને 
રરીતરીકાલરીન,કેસવ,ધનનંિ જવેા અનેક કવરીઓં 
એ હોળરી નું મહતવ ગયું છ.ેમહાકવવ સુરિાસ 
ના તો ૭૮ પિ છ ેહોળરી પર.સુફરી સંત હજરત 
નરીજજામુદ્રીન ઓલરીયા,અમરીર ખુસરો અન 
અને બહાિુર સાહ ઝફફર જવેા ઘ્ણા મુવસલમ 
કવરીઓં એ પ્ણ હોળરી નું મહતવ ગાયું છ.ે 

હોળી
હોળી ૨૦૨૧
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શ્રી દહંિુમંદિર નો હોળરી ઉતસવ

શ્રી દહનિુમંદિર દ્ારા આયોવજત હોળરી ઉતસવ કોરોના 
કાળ માં પ્ણ ૨૦૨૦ માં િર વર્શ નરી જમે સપરીનરીહરીલ પાક્શ 
મા ઉજવવામાં આવયો હતો. જયાં ખુબજ મોટરી સંખયામાં 
ભ્તોએ િર્શન નો લાભ લરીધો હતો.જમેાં નવજાત બાળકો 
નરી વાળ નરી વવવધ પ્ણ ઢોલ,વાજા સાર્ે કરવામાં આવરી હતરી.
મંદિર  દ્ારા આરોગય સુરક્ષા કેનદ્,તેમજ પોલરીસ અવધકારરી 
ગ્ણ અને સવયંસેવક નરી વયવસર્ા કરવામાં આવરી હતરી. આ 
ઉતસવ સંપૂ્ણ્શ કાયિા અનુસાર પરવાનગરી સાર્ે સવછતિા 
વગેરે ને ધયાન મા રાખરી અને ઉજવવામાં આવયા હતો. જમેાં 
મુખય અવતર્રી રૂપે ઘ્ણા અવધકારરી ઓં પ્ણ ઉપવસર્ત રહા 

હતા. ખજૂર, ધા્ણરી અને િાવળયા 
નરી પ્રાિરી વવતર્ણ મંદિર તરફ 

ર્રી કરવામાં આવયું હતું. 
આરા છ ેકે આપ સોં ને 

આનંિ આવયો હરે.

હોળી ૨૦૨૦
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કોરોના કાળ માં રામ જનમ મહોતસવ (૨૦૨૧) 

શ્રી દહંિુ મંદિર દ્ારા ચૈરિ સુિ નોમ ના દિવસે ખુબ હર્શ અને ઉલાસ 
પૂવ્શક ઉજવવામાં આવયો.જમેાં ''અવધ મેં આનંિ ભયો જય રઘુવરીર 
લાલ કરી'' અને શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ ના નાિ સાર્ે કેવલ 
મંદિર ના કાય્શકતા્શ, યજમાન પદરવાર અને ભૂિેવો દ્ારા ઉજવવામાં 
આવયો હતો,  ભગવન ભાવ પૂવ્શક પાર્ણાં મા જુલયા હતા. શ્રી રામ પૂજા 
અને અવભરેક કરવામાં આવયા હતા.

શ્રી સૂય્શ નારાય્ણ નરી ચોસઠ મરી પેઠરી મા રામ જનમયા હતા. ભાગવાન 
શ્રી રામ નું રાજય આજ ેપ્ણ રામ રાજય તરરીકે ઓળખાય છ.ે રામ 
જવેરી પ્જા પ્તયે નરી નરીવત, રરીતરી અને પ્રીવત અિભૂત હતરી. જમેાં ભરીવત 
નું કોઈ સર્ાનજ ન હતું. રામ રાજય મા પ્જા સુખરી, જુઠ્ ુબળતા નદહ, 
ચોરરી કરતા નદહ, સંપ અને એક મેક નરી ભાવના ને મહતવ હતું. રાજય 
ના િરેક વન્ણ્શય ધમ્શ અને રાસ્ત સંમત લેવામાં આવતા હતા. રામ રાજય 
મા બ્રામહ્ણ, વડરીલ અને વવદ્તિા ને માન હતું. આપ્ણા મંદિર મા પ્ણ 
આવરી ભવ્ત, શ્દ્ધા, ભાવ, સંપ અને શ્ેય પ્ાવપ્ ના ભાવ ર્રી મહતવ નો 
આ ઉતસવ ઉમંગ ભેર ઉજવવામાં આવે છ.ે

શ્ી રામ નવમી
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શ્ી સત્યનારા્યણ કથા

કવલયુગ મા કેવલ સતયનારાય્ણ નું વ્રત અને કર્ા 
જ શ્ેષ્ ફળ આપનારંુ વ્રત છ.ે 

આ વ્રત ભગવાન વવષણ પરમાતમા નું છ.ે જવેરીરરીતે ભગવાન 
શ્રી કૃષ્ણ દ્ારા અજુ ્શનજી ને શ્રી મિ ભગવત ગરીતા 
સંભળાવવામાં આવરી, તેવરી જ રરીતે ભગવાન શ્રી વવષણ 
દ્ારા વૈંકુઠ મા નારિજી ને સતયનારાય્ણ કર્ા નો મદહમા 
સમજાવવામાં આવયો. કવલયુગ મા આવ્રત ખુબજ સરળ 
અને રુદ્ધ છ.ે 

ભ્તો દ્ારા જો આ વ્રત શ્દ્ધા, વવશ્વાસ અને પવવરિતા ર્રી 
કરવામાં આવે તો મન વાંવછત ફળ નરી પ્ાવપ્ ર્ાય છ.ે 
કાર્ણ કે આ વ્રત મા શ્રી વવષણ સહસ્ત ના પાઠ નો સમાવેર 
કરવામાં આવયો છ,ે જ ેિરેક નામ શ્રી મિ ભાગવત મા 
કહા છ,ે માટ ેઆ પાઠ કરવા ર્રી ભાગવતજી ના પાઠ સમાન 
ફળ મળે છ.ે પ્રાિ નું મહતવ અવધક છ.ે

પ્ર એટલતે પ્રભુ, સા એટલતે સાક્ાતિ અનતે દ એટલતે 
દર્શન. ભાિ થી પ્રરાદ ગ્રહણ કરિા થી પ્રભુ 

ના સાક્ાતિ દર્શન ક્ા્શ ના આનંદ ની અનુભૂકતિ 
થા્ છતે.

આ વ્રત કોઈપ્ણ પવવરિ સર્ાન મા કોઈપ્ણ દિવસે અને 
સમયે કરરીસકાય જમેાં મુહુત્શ નરી પ્ણ આવસયકતા હોતરી 
નર્રી. આવર્્શક સંપન્ન અને આવર્્શક અસહાય ભ્તો પ્ણ 
સહેલાયર્રી આ વ્રત કરરીસકે છ.ે આ વ્રત નો ખુબજ મદહમા 
હોવાર્રી શ્રી દહંિુ મંદિર મા િર વરવે કર્ાનું આયોજન 
કરવામાં આવે છ.ે આ વખતે કોરોના કાળ નો મુખય ભાગ 
સમાપ્ ર્યા પછરી ભ્તો ના આગ્હ ર્રી આ વ્રત નું 
આયોજન ર્યું હતું. જમેાં ભ્તો દ્ારા ખુબજ સહયોગ 
પ્ાપ્ ર્યો હતો. વધારે સંખયા મા યુવાવગવે ભાગ લરીધો હતો 
જ ે ખુબજ મહતવ નરી નોંધ છ.ે

સતય એજ નારાય્ણ છ ેઅને જયાં નારાય્ણ છ ેતયાં સતય 
અટલ છ ેએ કર્ા નો મુખય સાર છ.ે
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સર્ાવપત પ્વતમા નરી રુદ્ધતા પવવરિતા અને તેજોમય પ્વતભા ને પુનઃ 
રવ્તમાન કરવા નરી વેિો્ત પદ્ધતરી એટલે પાટોતસવ. જવેરી રરીતે પ્વત 
વર્શ આપ્ણે આપ્ણા ઘરને અને વનતય સવારે િેહ રૂપરી ઘર ને રુદ્ધતા 
પૂવ્શક ર્ણગારરીએ છરીએ. એવરી જ રરીતે વર્શ માં એક વાર પાટોતસવ 
ધવારા મંદિર ના િરેક વવગ્હ (િેવ પ્વતમા) નો જનમદિવસ ઉજવવા મા 
આવે છ.ે જ ેપાટોતસવ તરરીકે ઓળખવામાં આવે છે

વર્શ િરમયાન ગ્હ્ણ, અરુભ મુહુત્શ, સપરા્શ-સપસ્શ િોર અને વવવભન્ન 
દ્વષ્ટપાત દ્ારા ર્તા િોર માંર્રી મૂવત્શ ઓં ને િોર મુ્ત કરવામાં આવે 
છ.ે જમેાં પૂજન, અવભરેક અને યજ્ઞ દ્ારા વૈદિક પદ્ધવત ને અનુસરવામાં 
આવે છ.ે જમેાં આ વખતે પ્ણ શ્રી દહંિુ મંદિર માં પાટોતસવ ઉજવવામાં 
આવયો હતો.

વહેલરી સવારે ભૂિેવો દ્ારા સુસોભરીત સર્ાપન નરી પૂજા સાર્ે સુંિર નયન 
ગમય વાતાવર્ણ રોભરી રહું હતું. સવ્શ પ્ર્મ વૈિરીક રાંવતપાઠ દ્ારા કમ્શ 
નો પ્ારંભ ર્યો હતો. ભગવાન શ્રી ગ્ણેર નરી પૂજા, પુણયાહ વાંચન, 
કુળિેવરી અને વપતૃ પૂજન ભ્તો અને યજમાનો ના કલયા્ણ અર્વે 
કરવામાં આવયું હતું જ ેઅવા્શચરીન ભારત નરી યાિ અપાવતું વાતાવર્ણ 
ઉપજયું હતું.

તયાર પછરી ભગવાન ના ર્ાળ અને વનતય આરતરી પછરી સર્ાવપત િેવો 
પર પૂજન અને અવભરેક કરવામાં આવયો હતો. આ રુભ પ્રંગે 
િલુભાઈ ચૌહા્ણ, મહેરભાઈ િવે, રામજીભાઈ વમસ્તરી, હરરીરભાઈ 
માંડવલયા, સરીતલબેમ વરિવેિરી, સવજીભાઈ પાનખા્ણરીયા, ચંિાબેન અને 
પદરવાર વગેરે યજમાનો એ ભાગ લરીધો હતો. મૂવત્શ ઓનરી દિવયતા માટ ે
પ્તયેક િેવિેવરીઓના બરીજ મંરિો દ્ારા યજ્ઞ કરાવવામાં આવયો . યજ્ઞ નરી 
પુ્ણા્શહુતરી અને ર્ાળ ધવારા પાટોતસવ પૂ્ણ્શ ર્યો. 

પાટોતસવ મા પૂજન અવભરેક સાર્ે ધજા નું મહતવ પ્ણ એટલું જ 
હોય છ.ે એ ખુબ જ આનંિ ઉતસાહ ર્રી ધજા મંદિર ના વરખર પર 
લહેરાવવામાં આવરી.

દહંિુ મંદિરનો ૨૪ મો પાટોતસવ
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Shree Ram Katha
શ્રી રામ કર્ા 

With the Divine blessings of God Almighty 
and the blessings of our elders, Shree Hindu 
Temple Leicester organised a Shree Ram 
Katha which was recited by Shri Hemang 
Bhai.

Shri Hemang bhai recited the Ram Charit 
Manas Katha supported by Shastri Shree 
Dilipbhai Joshi.

The Shree Ram Katha was inspired by the 
team of Shree Hindu Temple Leicester for the 
benefit of Shishu Vihar Project. The project 
was envisioned to facilitate the support of 
our younger generations, to provide them 
Spiritual and cultural knowledge in a safe 
environment. For this education plan, it 
would require a lot of resources whether its 
the premises, logistics or equipment. The 
idea here is to promote Hinduism to our 
families and help empower our younger 
generations.

The current President Shree Shitalbhai 
Adatia had a concern to consider. As we 
were in the testing times of Covid, after 
careful evaluation of the situation, an 
ambitious plan was set forth by Shitalbhai 
and his team to follow all current Covid 
protocols and go ahead with the Katha in 
limited numbers of participants. 
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There was rigorous temperature checks, 
mask mandate followed and social 
distancing rules were adhered to. 

The Katha’s inauguration was on the 7th June 
2021 and conclusion was on 15th June 2021. 
Katha timings were from 4-7pm followed 
by Prashad.

To help this great project, the Temple got 
support of Shri Dalubhai Raghabhai 
Chauhan and his beloved wife Shreemati 
Shakuntalaben as Manorathi Yajman 
and the Katha was commenced.
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Katha was widely supported and 
participation from people from all walks 
of life was there. We had support of 
the political leaders including the Lord 
Mayor and many more senior members 
of various organizations. The local 
Temples gave generous support to the 
event by participating actively and often 
giving generous donations too. We had 
representatives from Shree Ram Mandir 
and Shree Lohana Mahajan, Shree Sanatan 
Mandir, Shree Jalaram Temple and many 
more.

Millions of devotees joined the Katha via 
the international platform of AASTHA TV. 
Live broadcasting was done of the Katha 
and this LIVE Katha was beamed across 
the world for people to benefit. Along with 
the LIVE TV, the Katha was broadcasted on 
Facebook, Youtube and Zoom for people 
to participate and benefit from the Divine 
wisdom.

Various major events of the Katha were 
celebrated including the Ram jee Pragatya, 
Sita mata Swayamvar and many more.

The Katha was widely welcomed to soothe 
the people who were struck and were 
struggling with Covid.

We got lots of likes and comments on the 
social media and encouragement from the 
authorities and the devotees.

We thank your for your kind support and 
dedication towards the Shree Hindu Temple 
and its activities.

Jay Shree Ram
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શ્રી દહનિૂ મંદિર માં બે વર્શ ના કપરા કાળ પછરી મહાિેવ ભ્તો નરી 
ભરીડ જોવા મળરી.

શ્ાવ્ણ માસ ભગવાન સિાવરવ નરી ઉપાસના માટ ેનું પવવરિ પવ્શ છ.ે 
વરવ પુરા્ણ મા વરવજી અને શ્ાવ્ણ માસ નો મદહમા કહો છ.ે ભૂતકાળ 
ના અંક મા આપ્ણે વરવ િરબાર અને વરવ પરરીવાર નું મહતવ કહું 
હતું. આ વરવે વરવ પુરા્ણ અને વરવ સવરૂપ નો મહરીમાં નો અનુભવ 
કરરીએ.

વરવ પુરા્ણ મા ભગવાન વેિવયાસે ચોવરીસ હજાર શ્ોકો લખયા છ.ે 
તેમાં સાત સંદહતાઓ છ.ે પ્ર્મ વવધયેશ્વર સંદહતા, બરીજી રુદ્ સંદહતા, 
રિરીજી સતરુદ્રીય સંદહતા, ચોર્રી કોટરીરુદ્ સંદહતા, પાંચમરી ઉમા સંદહતા, 
છઠરી કૈલાર સંદહતા અને સાતમરી વાયવરીય સંદહતા છ.ે પાંચ જુિા ખંડ 
પ્ણ છ.ે સતરી ખંડ, સૃષ્ટરી ખંડ, પાવ્શતરી ખંડ, યુદ્ધ ખંડ અને કુમાર ખંડ 
આમ ટોટલ અગયાર પ્કર્ણ છ.ે

શ્ાવ્ણ માસ મા આ શ્ોક ર્રી વરવ પુરા્ણ ને વંિન કરવા

વંિે વરવ પુરા્ણમ દહ, સવ્શિાહમ પ્રન્ન ધરીયહ 
વરવહ પ્રનનતામ યાયાત, દધયાતસવપિયોરવતમ

વરવ મહાપુરા્ણ મા કહું છ ે કે ભગવાન વરવ અષ્ટ મૂવત્શ 
રૂપે સમસત જગત મા રહેલા છ.ે આ અષ્ટ મૂવત્શઓ ના નામ 
છ,ે રવ્શ, ભવ, રુદ્, ઉગ્, ભરીમ પરુપવત મહાિેવ ઇરાન
આ મદહમા ને ધયાન ર્રી વાંચવા અને સમજવા ર્રી જનેાર્રી પૃ્થવરી બનરી 
છ ેએવા પાંચ તતવ પૃ્થવરી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાર એ વરવ રૂપ 
છ ેએવું સમજારે. આવાજ સુંિર મદહમા સાર્ે અને ઉપર બતાવેલા 
વૈદિક મંરિો દ્ારા શ્રી દહંિુ મંદિર મા આખા શ્ાવ્ણ માસ િરમયાન 
પૂજા, અવભરેક અક્રવામાં આવયા જમેાં મોટરી સંખયા મા લોકો એ ભાગ 
લરીધો હતો. 

શ્ાવ્ણ માસ મા મંદિર સવારે છ ર્રી રારિે િસ વાગયા સુધરી ખુલું 
રાખવામાં આવયું હતું. આવતા િરેક ભ્તો અને યજમાનો નો સાર્ 
મળ્ો એ માટ ેશ્રી દહંિુ મંદિર આભારરી છ.ે

ૐ નમઃ વરવાય.

શ્ાવણ માસ
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શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વવષણના આઠમા અવતાર હતા વળરી વતવર્ પ્ણ 
શ્ાવ્ણ વિ આઠમ, આર્રી આ દિવસ જનમાષ્ટમરી તરરીકે પવવરિ ગ્ણાય 
છ.ે જનમાષ્ટમરીના દિવસે કરવામાં આવેલું વ્રત વ્રતધારરીને સુખ, સમૃવદ્ધ 
અને સંપવતિ આપનારંુ છ.ે જનમાષ્ટમરી વ્રત કરવાર્રી અને ઉપવાસ 
કરવાર્રી પ્ભુ પ્સન્ન ર્ાય છ.ે

શ્ાવ્ણ વિ આઠમ, અવભવજત નક્ષરિ, બુધવાર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનરી 
જનમ જયંતરી. શ્રી કૃષ્ણે આજ ે અધમ્શનો નાર કરરી ધમ્શનરી સર્ાપના 
કરવા, પાપરીઓનો સંહાર કરરી, પુણયાતમાઓનરી રક્ષા કરવા, અસુરોનો 
ધવંસ કરરી, ગાયો, બ્રાહ્મ્ણો અને સંત-મહાતમાઓનું પાલન કરવા જનમ 
ધાર્ણ કયગો હતો.

આ પરમ પવવરિ દિવસે જનમાષ્ટમરી નો ઉતસવ, રારિે જાગર્ણ અને 
કૃષ્ણ કરીત્શન કરતાં-કરતાં જનમદિવસનરી ઉજવ્ણરી િરેક િેવમંદિરોમાં 
કરવામાં આવે છ.ે અચ્શન-પૂજન, ભૂિેવો અને સંતોનું સનમાન, િાન-
િવક્ષ્ણા વગેરે સાર્ે વ્રત કરવાર્રી શ્રી કૃષ્ણનરી કૃપા પ્ાપ્ ર્ાય છ,ે અને 
સુખ-રાંવત ભયુું જીવન જીવરી અંતે વૈકંુઠમાં વાસ મળે છ.ે

પૂવવે યિુના વંરમાં શ્રી કૃષ્ણનો જનમ ર્યેલો. શ્રી રુકિેવજી કહે છ:ે 

"कृष्णस्पु भगव्न स्वयं"

કૃષ્ણ પોતે જ ભગવાન છ.ે િેવાવધિેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જનમાષ્ટમરી 
વ્રત ઉપવાસ કરવાર્રી પ્સન્ન ર્ાય છ.ે આ વ્રત સુખ, સમૃવદ્ધ, સંપવતિ 
આપનારંુ છ.ે આ વ્રત સૌ પ્ર્મ રાજા યુવધવષ્રે કયુું હતું. આ વ્રતના 
પ્ભાતે તેઓ પુનઃ રાજવૈભવ પ્ાપ્ કરરી ર્યા હતા.

અને આપ્ણા મંદિર માં પ્ણ િર વર્શનરી જમે ચાલુ વરવે ખુબ જ આનંિ 
પૂવ્શક જનમાષ્ટમરી નરી  ઉજવ્ણરી ર્ઇ. િર વર્શ નરી જમે આ વરવે પ્ણ શ્રી 
મહેર ભાઇ વરિવેિરી અને એમના ધમ્શ પતનરી વરિવે્ણરીબેન મુખય યજમાન 
હતા. ખુબજ આનંિ પૂવ્શક મંદિરના આચાયગો એ એમને મહાપૂજા 
કરાવરી અને ભગવાન ના િર્શન નો લાભ મળ્ો.

જનમાષ્ટમરી એટલે પ્ભુ પ્ેમરીઓના આનંિનરી પરાકાષ્ા. આ પવ્શ પ્તયેક 
વરવે એક જ વાર આવે છ,ે પ્ણ લોકોને કેટલો આનંિ આપે છ!ે વસુિેવ 

રુદ્ધ સતવનું સવરૂપ છ,ે અને િેવકરીજી વનષકામ બુવદ્ધનું સવરૂપ છ.ે 
િેવકરીનો ભાઇ કંસ બહેનને વવિાય આપવા રર્ હાંકે છ.ે આ વખતે 
આકારવા્ણરી ર્ાય છ.ે "તારરી બહેન િેવકરીનો આઠમો ગભ્શ તને મારરે." 
કંસે ભયભરીત બનરી િેવકરી અને વાસુિેવને કારાગૃહમાં પૂરરી િરીધા હતા.

એક પછરી એક એમ િેવકરીના બાળકોનો કંસે વવનાર કયગો. શ્રી 
કૃષ્ણાવતાર એટલે િેવકરીજીનો આઠમો પુરિ. શ્ાવ્ણ વિ આઠમ, 
અવભવજત નક્ષરિ, શ્રી કૃષ્ણ જનમ જયંતરી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આજ ે
અધમ્શનો નાર કરરી ધમ્શનરી સર્ાપના કરવા, પાપરીઓનો સંહાર કરવા, 
પુણયાતમાઓનરી રક્ષા કરવા તેમજ ગાયો, બ્રાહ્મ્ણો અને સંતોનું પાલન 
કરવા ધરતરી ઉપર જનમ ધાર્ણ કયગો.

ભગવાનનો પ્ાિુભા્શવ ર્તાનરી સાર્ે જ કારાગૃહમાં દિવય પ્કાર 
રેલાયો. પ્કારમાં રંખ, ચક્ર, ગિા અને પદ્ ધાર્ણ કરેલા ભગવાન 
વવષણને વસુિેવે જોયા. "મને ગોકુળમાં નંિબાબાને તયાં મૂકરી આવો." 
અને વસુિેવ-િેવકરીને બરીજા વધુ ૧૧ વર્શ અને ૫૨ (બાવન) દિવસ 
પોતાનું ધયાન ધરવા કહું. "यद् यद् हि धम्णस्य..." આ કોલ પાળવા શ્રી 
કૃષ્ણે િેવકરીજીનરી કૂખે અવતાર લરીધો. જનમ કારાવાસમાં પરંતુ ઉછરે 
નંિરાજાને ઘેર માતા યરોિાજીનરી ગોિમાં!

શ્રી કૃષ્ણ એટલે કૌસતુભમવ્ણ. સવાર ર્તાં જ યરોિાજીને પુરિ જનમનરી 
વધાઈ સાંપડ ે છ.ે ગોકુળમાં આનંિ આનંિ છવાઈ ગયો. "નંિ ઘેર 
આનંિ ભયો, જય કનૈયા લાલ કરી" નો નાિ ગુંજી ઉઠ્ો.

શ્રી કૃષ્ણ ભયાનક કાળમાં જનમયાં હતા. તતકાલરીન સમાજમાં સતિા 
અને સંપવતિનું પારવરી નૃતય ચાલરી રહું હતું. રાક્ષસરી પૂતના, રાક્ષસો 
રકરાસુર, તૃ્ણાવત્શ, વતસાસુર, બકાસુર, વયોમાસુર વગેરે ભગવાન શ્રી 
કૃષ્ણના અપૂવ્શ બળ આગળ ટકરી રકતા નર્રી.

વ્રજ ગોપરીઓ પ્તયેના અલૌદકક પ્ેમનો અને રાસલરીલાનો પ્સંગ 
અિભુત છ.ે વ્રજના ક્ણ ક્ણમાં આ ઉતસવ ઉજવાયો છ.ે

આમ ખુબજ આનંિોલાસર્રી જનમાષ્ટમરી નરી ઉજવ્ણરી ર્ઇ.

સવવે ને જનમાષ્ટમરી ના જય શ્રી કૃષ્ણ.

???

જનમાષ્ટમી
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શ્રી ગ્ણેર ચતુર્થી
ૐ ગઁ ગણપિયે િર:

ભગવાન શ્રી ગ્ણેર, બુવદ્ધ આપનાર 
િેવ છ.ે એમનરી ઉપાસના બાળક ને 
આઠ વરવે આપવા માં આવે છ.ે જયારે 
યજ્ઞોપવવત સંસકાર અપાય તયારે વપતા 
શ્રી બાળકને આવરવા્શિ આપે

|| તવં ગણપનિ રકિો સી || 

જનેો અર્્શ ર્ાય કે તું ગ્ણપવત નો ભ્ત 
ર્ા, જરે્રી મૂલાધાર ચક્ર માં રહેલા 
ભગવાન શ્રી ગ્ણેર તને જ્ઞાન આપે. 
એટલા માટજે આપ્ણા ઋવર ઓએ 
હાર્રીના મુખ વાળા ગ્ણેરનરી ઉપાસના 
બતાવરી છ.ે હાર્રી કિરીય ભૂલતો નર્રી, 
માટ ે ગ્ણેરનરી ભવ્ત કરરીએ 'ગં 
ગ્ણપવત' ના જપ કરરીએ. ધયાન જપ 
કરવાર્રી 'જો ધયાવે ફલ પાવે' એ 
વસદ્ધાંત અનુસાર યાિરવ્ત મળે, જ ે
જ્ઞાન વધારે, જ્ઞાનર્રી પંચેનદ્રીય નો સંયમ 
પ્ાપ્ ર્ાય, જરે્રી મન સંયમ માં આવે 
અને કામના ઓ સંતોરાય. જ ેમાનવરીય 
જીવનનો મુખય હેતુ છ ેઅને તોજ ઈષ્ટ 
િેવનરી કૃપા પ્ાપ્ ર્ાય. આ કાર્ણે િરેક 
મંદિરો માં ગ્ણેર ભગવાન નરી સર્ાપના 
જોવા મળે છ.ે

ભાિરવા સુિ ચોર્ એટલે પાવર્્શવ 
ગ્ણેર મહોતસવ. જવેરી રરીતે પાવર્્શવેશ્રવર 
વરવવલંગ નું વ્રત કરવામાં આવે છ,ે 
તેવરીજ રરીતે પાવર્્શવ ગ્ણેર મહોતસવ 
ઉજવાય છ.ે પહેલા ના સમયમા ઘરે 
જાતે મૂવત્શ બનાવતા અને તે મૂવત્શનરી પૂજા 
કરરી વવસજ ્શન કરતા. ખરેખર ભાિરવા 
સુિ ચોર્ પછરી જયારે મૂળ નક્ષરિ આવે 
તયારે અર્વા એક દિવસ, રિ્ણ દિવસ, 
પાંચ દિવસ કે પછરી ચૌિરે આ ગ્ણેર 
મૂવત્શને વવસવજ ્શત કરવા માં આવે  છ.ે

આમ આપ્ણા દહનિૂ મંદિરમાં િર વર્શનરી 
જમે આ વરવે પ્ણ શ્રી ગ્ણરોતસવ 
ઉજવાયો. પ્ર્મ દિવસર્રી જ ભ્તો 
દ્ારા લાડ ુધરાવવાનો પ્ારંભ ર્યો. િસ 
દિવસ આરતરી પૂજા કરવામાં આવરી 
અને આનંિ ચૌિર ને દિવસે ભ્તો 
ના સંગાર્ે કોવેનટ્રરી મુકામે વવસજ ્શન 
યારિા પ્વાસ દ્ારા આ આનંિોતસવ નરી 
સમાવપ્ ર્ઈ.

ગણપનિ બાપા રોરરયા ! 
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ભ-ભવ્ત, ગ-જ્ઞાન, વ-વૈરાગય, 
ત-તતવ. ભવ્ત, જ્ઞાન, વૈરાગય નું ગુઢ 
તતવ જમેાં છુપાયેલું છ ે તે ભાગવત. 
શ્રી મિ ભાગવતજી મા ૧૨ સકંધ 
(ભાગ) છ,ે ૩૩૫ અધયાય છ ે અને 
૧૮,૦૦૦ શ્ોકો છ.ે 

જમેા ં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નો મહરીમા 
અન ેજીવન જીવવાનરી રલૈરી બતાવવામાં 
આવરી છ.ે ભગવાન ને પ્ાપ્ કરવાનું 
સરળ સાધન ના મદહમા નુ ંવ્ણ્શન પ્ણ 
કરેલુ ંછ.ેશ્રી વરવ પાવ્શતરી દ્ારા ભાગવત 
નરી ઉતપવતિ ર્ઈ અને ભગવાન વવષણ 
અન ેબ્રમહાજી દ્ારા વયાસજી ન ે ચાર 
શ્ોકો મળ્ા જમેા ં ર્રી નારિ અને 
શ્રી ગ્ણરેજી નરી મિિ ર્રી વયાસજી 
એ ૧૮,૦૦૦ શ્ોકો નોન વવસતાર 
કયગો. વયાસ ના પરુિ રુ્ િેવજી દ્ારા 
આ ભાગવત પરરીવક્ષત ના માધયમ ર્રી 
સમાજ ન ેમળંુ્. જ ેઆજ ેકવલયુગ મા 

એક ભવ ઔરધરી ગ્ણાય છ.ે 

સપ્ાહ એટલે રું?

સપ્-સાત, આહ-બોલવુ.ં સાત દિવસ 
સધુરી (પ્ભ ુ નુ ં નામ) બોલવંુ. આમતો 
અહરી સાત દિવસ એટલ ે કેવલ 
અઠવાદડયા ના સાત દિવસ એવો અર્્શ 
નર્રી લવેાનો પ્ણ સાત દિવસ એટલ ેકે 
સાત ેસાત દિવસ, જીવન ના હર એક 
દિવસ ભગવાન નુ ંભજન કરવંુ એટલે 
સપ્ાહ. પરરીવક્ષત ન ે શ્ાપ છ ે કે તને 
સાત દિવસ મા સપ્શ કરડર ેએટલ ે કે 
મૃતયુ રૂપરી સપ્શ અઠવાદડયા ના સાત 
દિવસ મારં્રી ગમે તયારે જીવ મારિ ને 
કરડરે પ્ણ જો જીવન મા સાત ેસાત 
દિવસ અન ેસતત પ્ભ ુભજન બોલતા 
રેસો.

(એટલ ે કે સપ્ાહ) તો મૃતયુ મોક્ષ મા 
પદરવત્શન ર્યજાસ.ે આ સિેંર જીવ 

મારિ ન ેઆપવા માટ ેસપ્ાહ રબિ નો 
પ્યોગ કયગો છ.ે

સપ્ાહ વપતૃ માટ ેછ?ે

શ્રી મિ ભાગવત મહાપરુા્ણ, પદ્પરુા્ણ 
અન ે સકંિપરુા્ણ પ્મા્ણ ે જોઈએ તો 
ભાગવત કર્ા એ વપત ૃકૃપા,િેવ કૃપા,દ્વય 
કૃપા,ઇસટ કૃપા હોય તયારેજ ર્યરકે. 
અર્ા્શત વપત ૃનરી કૃપા તયારેજ ર્ય બને 
જો એ િવેલોક પ્ાપ્ ર્યાહોય અને 
આરરીવા્શિ આપવા લાયક સર્ાન પ્ાપ્ 
કયુું હોય. હવે જો આરરીવા્શિ આપવા ને 
લાયક સર્ાન મળરીગયંુ હોય તો એનો 
અર્્શ એ પ્ણ ર્યો કે એ મોક્ષ પ્ાપ્ 
કરરીચુ્યા છ ેઅર્વા તો એ િવે તતવ ને 
પ્ાપ્ કરરી ચુ્યા છ.ે તો પછરી સપ્ાહ 
કરવાનો અન ે એ પ્ણ વપત ૃ મુવ્ત 
માટ ેસપ્ાહ કરવરી એ સવાલ ઉતપન્ન 
ર્તોજ નર્રી.  

દપતૃ શ્ાદ્ધ સમૂહ શ્ીમદ્દ ભાગવત કથા
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આ તક્શ એમ સચૂવ ેછ ેકે વપત ૃમોક્ષ માટ ેસપ્ાહ નરી માનયતા 
અર્વા તો એ રબિ પ્યોગ ખોટો છ.ે

પદ્ પરુા્ણ પરુાવો આપ ેછ ેકે શ્રી મિ ભાગવત કર્ા એ વપતૃ 
માટ ેનદહ પ્ણ પે્ત માટ ેછ.ે એવા સવજનો,સગા સમબવનધઓ કે 
જમેનુ ંઅપમૃતયુ ર્યંુ છ.ે આતમહતયા,અકાળ મૃતયુ વગરેે જુિા 
જુિા અકાળ મૃતયુ ના બાવરીસ પ્કાર બતાવયા છ ેજો એમારં્રી 
કોઈનુ ંમૃતયુ ર્યંુ હોય તો એ જીવ સિગતરી પ્ાપ્ કરરીસકતો 
નર્રી જને ેપ્તે યોનરી મળે છ,ે અન ેએવા જીવ માટ ેકેવલ 

|| ભાગવતમ એકમ રાસ્તમ મુવ્ત િાનેન ગજ ્શતરી ||

કાર્ણ કે ધનુધરીકારરી કહે છ ેકે

|| ગયા શ્ાદ્ધ સતેનાપરી મુ્તરીમવેના ભવવષયવત || 

ધનુધરીકારરી એટલ ેકહે છ ેકે એ પ્તે છ.ે માટ ેપ્તે યોનરી મારં્રી 
મુવ્ત મેળવવા અન ેજીવતાજ સરંાર મારં્રી આરવ્ત છોડવા 
માટ ેભાગવત કર્ા છ.ે

શ્રી દહંિુમંદિર મા કર્ા.

પ્ભકૃુપા ર્રી આજ ેવરગો ર્રી પ્તેમોક્ષ સમૂહ શ્રી મિ ભાગવત 
કર્ા નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ેછ.ે િરવર્શ નરી જમે આ વખતે 

પ્ણ દિવય આયોજન ર્યંુ.આઠ દિવસ નરી આ કર્ા મા કૃષ્ણ 
જનમ,ગોવધ્શન પજૂા,રૂક્મ્ણરી વવવાહ,યમુના મહારા્ણરી મનોરર્ 
અન ેઅંત મા યજ્ઞ નુ ંઆયોજન ર્યંુ. િરરોજ યજમાનો દ્ારા 
ભગવાન નરી પજૂા અન ેસમૂહ વપત ૃતપ્શ્ણ કરવામા ંઆવતુ.ં
પજૂા િરમયાન મંદિર ના ભિેૂવો શ્રી હેમાગંભાઈ  અન ેનટભુાઈ 
એ સુિંર માગ્શિર્શન આપયંુ હતુ.ં  મંદિરના િરેક સવયંસવેક 
ભાઈ બહેનો દ્ારા ખુબજ સરર  સવેા અન ેવયવસર્ા કરવામાં 
આવરી હતરી. 

જમેા ંસવ્શ પ્ર્મ વખત ચાર મુખય યજમાન ર્યા હતા. શ્રી 
િલુભાઈ રઘાભાઈ ચૌહા્ણ, મંદિર પ્મુખ રરીતલભાઈ 
આડતરીયા, જયાબને ખોદડયાર અન ેજયંતરીભાઈ ચંિારા્ણા 
અન ેપદરવારે ખુબજ ભાવ પવૂ્શક ભાગ લરીધો હતો.

સાર્ ેએક સારે્ ૫૧ શ્રી યમુના મહારા્ણરી લોટરી ઉતસવ નો 
પ્ણ દિવય મનોરર્ ર્યો હતો. માધભુાઈ સોનરી અન ેગ્પુ દ્ારા 
મહારા્ણરી જી ના કરીત્શન નો આનિં કરાવવામા ંઆવયો હતો. 
આ કર્ા ના માધયમ દ્ારા વરર ુ વવહાર નરી પ્ણ દ્ઢ નરીવ 

આડતરીયા પદરવાર ચંિારા્ણા પદરવાર

ચૌહા્ણ પદરવાર ખોદડયાર પદરવાર

38



રાખવામા ંઆવરી છ.ે જમેા ંભ્તો દ્ારા ખુબજ સહકાર મળ્ો 
હતો.

આ સુિંર કર્ા નુ ંઆયોજન આસર્ા ના માધયમ વવશ્વભર માં 
લાઈવ પ્સાર્ણ કરવા મા ંઆવયંુ હતુ.ં 
આર્રી સવ્શ હદરભ્તો અને 

શ્રી દહંિ ુમંદિર ના િરેક યજમાનો નું 
હૃિય પવૂ્શક આભાર પ્ગટ કરંુ છુ, અને 

સિવૈ આવો સહકાર મળતો રહે ત ેઅપકે્ષા વય્ત કરે છ.ે

અંત મા ં આ નતૂન વર્શ આપ સોં ના જીવન મા ં ખુબજ 
લાભિાયરી નરીવડ ેત ેપ્ભ ુપ્ાર્્શના.
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Shrimad Bhagvat Katha
શ્રીમદ્ ભાગવત કર્ા 

With the Divine blessings of God Almighty 
and the blessings of our elders, we 
celebrated an amazing Bhagwat Katha 
under the holy auspices of Param Pujya 
Shastri Shree Dilipbhai Joshi Jee Maharaj.

Shastri Shree Dilipbhai Maharaj is well versed 
in Shrimad Bhagwat Katha, Ram Charit 
Manas Katha, Devi Bhagwat, Shiv Puran, 
Ganesh Puran and many more puranas. He 
has studied at the prestigious organization 
in Ahmedabad called the Bhagwat Sola 
Vidhyapeeth for 11years. He has been 
blessed and mentored by Param Pujya 
Bhaishree from Sandipani Vidya Niketan. 
Shastri Dilipbhai has done unparalleled 
Pooja for Shree Hindu Temple for the last 

18 years. During these years, he has recited 
many many Kathas and have done many 
Paarayans. Shastri jee’s has two sons - Radhe 
and Shyam who are very bright and brilliant 
at such a tender young age of school going.

Both, Radhe and Shyam took active part in 
the Katha and often gave recitals and gist 
of the Katha too. Participants loved their 
dedication and wisdom and we believe they 
would also become great Katha-kaars in their 
own time. Shastri jee has a great command 
over his subject matter and he conducts 
his Kathas passionately. His experience and 
knowledge is highly appreciated all over 
the world. Pujya Maharaj Shree lead us in 
this amazing journey of Shreemad Bhagwat 
Katha with his melodious voice in singing 
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Mantras, hymns and Bhajans supported by 
Sajanben Odedra and her team.

The Bhagwat Katha was inspired by the team 
of Shree Hindu Temple Leicester. This team 
was lead, directed and its work executed by 
the successful and highly talented current 
President Shree Shital bhai Adatia. The 
committee realised that the Covid situation 
has taken its toll on the struggling families 
and have taken countless lives. Some of 
the family members couldn’t even get to 
participate in the final rites of their beloved 
family members due to restrictions. Hence, 
it was planned to do Bhagwat Saptah for 
Pitru Moksha and at the same time giving 
the families an opportunity to do Pitru 

Pooja before the Katha starts, including the 
Tarpan vidhi.

This Katha required substantial space and 
so the Temple committee arranged the 
Katha in the Large hall they have at Shree 
Hindu Temple and had spill over area for 
devotees in the Temple hall too. Both 
halls were maxed out capacity wise with 
overwhelming support.

The Katha was planned especially for the 
Pitru Moksha time of Shraddha dates and 
hence the inauguration was on the 21st 
September 2021 and conclusion was 27th 
September 2021. Timings were made to suit 
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a wide variety of people. The main Pooja 
of Pitrus was done in the Temple by Pujya 
Natubhai Maharaj in the afternoon. Later 
on the Katha started for 4pm which helps 
students and parents to join where possible 
after the School run. Katha would go on till 
7pm, thereby allowing people to come after 
work at 6pm too and get Prashad blessings 
too.

To help this mega project, we need great 
support team and Manorathi Yajmans. Due 
to God’s grace, we got not one or two but 
four Yajmans to support this great cause. 

Our Yajmans were - Shri Dalubhai 
Raghabhai Chauhan, Smt Nirmalaben 
Mahendrabhai Adatia, Smt. Jayaben 
Jivanbhai Khodiyar  and Smt. Jasuben & 
Jayantibhai Chandarana. All the Yajmans 
who joined, didn’t come alone but with 
their family and friends for all the days which 
is a great success. Often we were seeing 4 
generations of the same family praying and 
joining the Katha together, truly a family 
occasion.

We had great support and participation 
from people from all walks of life. We has 

support of the political leaders and we had 
Keith Vaz participating and actively donating 
to the good cause. Various organizations 
had taken active part including the Daman 
samaj, Maher samaj and so on. The local 
Temples gave enormous support to the 
event by participating actively and often 
giving generous donations too. We had 
representatives from Shree Ram Mandir 
and Shree Lohana Mahajan, Shree Sanatan 
Mandir, Shree Jalaram Temple, Shree 
Kashtabhanjan Hanuman jee Mandir, Shree 
Geeta Bhawan Temple and many more.

Daily Faral food was served in the afternoon 
followed by the Katha and then the 
Mahaprashad dinner to finish. Most of the 
days we had more than capacity audience 
showing their overwhelming support and 
dedication.

Millions of devotees who couldn’t come 
physically to the Katha joined via the 
international platform of AASTAH TV. Live 
broadcasting was done of the Katha and 
this LIVE Katha was beamed across the 
world for people to benefit. Along with 
the TV LIVE, the Katha was broadcast on 
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Facebook, Youtube and Zoom for people 
to participate and benefit from the Divine 
wisdom.

Various major events of the Katha were 
celebrated including the Ram jee Pragatya, 
Shree Krishna Pragatya, Annakut and 
Goverdhan Pooja and finally Rukshmani 
Vivah.

The Katha was widely applauded by all and 
lots of people have generously donated at 
this lovely event. They have all found that 
the Katha was wildly successful. However, 
the committee, not to sit on their existing 
success, gave out feedback forms to all to 
get a review and suggestions for further 
improving future programs.

We got hundreds of thousands of likes 
and comments on the social media and 
personal encouraging comments.

Such has been the success of this Katha 
that lots of people have already requested 
Pujya Shastri jee Dilipbhai to conduct 
another Katha very soon which he has 
agreed to. He has suggested the Hanuman 
Jee Maharaj Katha to be the next event and 
the Temple Committee are encouraged by 
the devotees to make this happen as soon 
as possible.

We thank your for your kind support and 
dedication towards the Temple and its 
activities.

Jay Shree Krishna
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નવરારિરી શ્રી ભગવતરી નવિુગા્શ 
નરી સાધના ના દિવસો અને 

ઉપાસના નું પવ્શ છ.ે

િવરાત્ી - નશવરાત્ી

નવરારિરી અને વરવ રારિરી આ બંને 
રારિરી ના અનુષ્ાન, પુરસચર્ણ, સાધના અને ઉપાસના ના 
પવ્શ ગ્ણવામાં આવયા છ.ે ભવ (એટલે કે વરવ) અને ભવાનરી 
ના સાધના ના દિવસો એટલે વરવરારિરી અને નવરારિરી. 
વરવ-પાવ્શતરી એ જગત ના માતા વપતા કહેવામાં આવયા છ.ે 

સાધિા િા પ્ર્ાર

નવરારિરી ના નવ દિવસો માં 
માતા જગિંબા ના જુિા જુિા 
રૂપો નરી સાધના કરવામાં આવે 
છ.ે સાવતવક, રાજસરી અને 
તામસરી સાધના હોય છ.ે ભ્તો 
ના પ્ણ રિ્ણ પ્કાર છ.ે જુિરી 
જુિરી કામના માટ ે ના જુિા 
પ્યોગ અને તેમાં ઉપયોગ ર્તરી 
વસતુ ના પ્કાર પ્ણ અલગ 
હોય છ.ે બધા કરતા સાવતવક 
સાધના ઉતિમ હોય છ.ે જગત 
માં માતાજી અને િરેક િેવો ના 
બરીજ મંરિ નું ખૂબજ મહતવ છ.ે

બીજ રંત્

ૐ ઐં હ્રીં કલરીં ચારુંડા્યૈ િીચચયૈ નરઃ 

જગિંબા શ્ેષ્ બરીજ મંરિ છ.ે ઐમ એ મહાકાલરી નો બરીજ 
મંરિ છ.ે જ ેરારરીદરક વવટબં્ણાઓ નો નાર કરનારરી છ.ે હ્રીં 
એ મહાલક્મરી નો સૂચક મંરિ છ.ે જ ેરુદ્ધ, સાવતવક લક્મરી 
પ્િાયક (આપનારરી) િેવરી છ.ે ્લરીમ એ મહા-સરસવતરી 
નો મૂળાક્ષર મંરિ છ.ે જ ે વનમ્શલ, બુદ્ધરી અને રુદ્ધ જ્ઞાન 
આપનારરી છ.ે 

આમ જવેરી રરીતે જગત ના રિ્ણ 
મહાન િેવો છ.ે બ્રમહા, વવષણં 
અને મહેર (વરવ) તેવરીજ 
રરીતે તે રિ્ણે િેવો ના પતનરી 
રૂપે સુરોવભત રિ્ણ િેવરીઓ 
છ.ે જમેના એક સાર્ે જપ 
સાધના માં મિિ રૂપ ર્તો 
આ બરીજ મંરિ અતયંત રુભ 
અને રરીઘ્ર ફળ િાયક છ.ે આ 
રિ્ણ બરીજ રવ્ત દ્ારા બ્રમહા 
આિરી રિ્ણેય િેવો ને જગત ના 
પાલન, પોર્ણ અને સંહાર નરી 
રવ્ત પ્ાપ્ ર્ાય છ.ે

નવરારિી
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શ્ી દહંિુ મંદિર ની નવરારિી ૨૦૨૧
શ્ી રહંદયુ રંરદર િી િવરાત્ી

મંદિર મા નવરારિરી માટ ેભ્તો નવ દિવસ સુધરી ભાવ ર્રી 
શ્રી દહંિુ મંદિર મા ગરબા રમવા આવે છ,ે યજ્ઞ મા ભાગ 
લેય છ.ે અને ભારત ર્રી પધારેલ રાસ ગૃપ દ્ારા ગરબાનરી 
રમઝટ મા્ણરી હતરી. ભારત ર્રી પધારેલ

ભાવવક બારોટ, મેનકાબેન અને સાર્રી કલાકારો પધાયા્શ 
હતા.

ધવજા રોહણ

ભગવતરી ભવાનરી નરી ધવજા  નરી ઉછવ્ણરી મા આ વરવે માં 
ભગવતરી ના ભ્તો દ્ારા ફાળો મળ્ો હતો. જમેના દ્ારા 
િુગા્શષ્ટમરી ના િરીવસે  ધવજા પૂજન રાખવામાં આવયું હતું 
અને િસેરા ના દિવસે સવારે ધામ ધૂમ ર્રી ધવજા રોહ્ણ 
કરવામાં આવયું હતું. ધવજારોહ્ણ ના યજમાન જસવંતભાઈ 
મોિરી અને ઉવમ્શલાબેન પદરવાર નો ખુબ ખુબ આભાર.

નવરારિરી માં નાના બાળકો ના સુંિર ડ્રસે અને રમવાનરી 
કલા પ્િર્શન નરી એક સપધા્શ નું આયોજન ર્યું હતું. જમેાં 
નયાયાધરીર નું પારિ ભારતરીબેન આડતરીયા, પ્રીવતબેન, 
વવનુભાઈ અને મેહુલભાઈ પંડયા દ્ારા સુંિર વન્ણ્શય 
આપરી અને બાળકો ને પ્ોતસાદહત કરવામાં આવયા હતા. 
વવજતેાઓ ને પુરષકાર રૂપે ટ્રોફરી આપવામાં આવરી હતરી.

વરગો વર્શ આવોજ સહયોગ મળતો રહે એ આરા સાર્ે 

આપ સૌ ને જ્ય માતાજી
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શ્ી િુગા્ષષ્ટમી ્યજ્ઞ

નવ દિવસ ના નવરારિરી ના દિવસો મા િુગા્શષ્ટમરી 
નું ખુબજ મહતવ છ.ે માં િુગા્શ દ્ારા મદહસાસુર, 
ર્તબરીજ, રુમભ, નરીરુમભ, વગેરે ભયંકર િૈતય નો 
નાર કરવામાં આવયો છ.ે અષ્ટભુજા માતાજી ના પૂ્ણ્શ 
રૂપ િર્શન ભ્તો ને નવરારિરી નરી આઠમ ના દિવસે 
ર્યા છ.ે માટ ેિુગા્શષ્ટમરી એ માતાજી નો પ્ાગટ્ય દિવસ 
ગ્ણવામાં આવે છ.ે એ દિવસે ભ્તો દ્ારા હવન યજ્ઞ 
દ્ારા માતાજી ને રરીજવવામાં આવે છ.ે આ યજ્ઞ મા 
ચંડરીપાઠ ના હોમ નું મહતવ છ.ે

જમેાં ભગવતરી ના મદહમા નું વ્ણ્શન છ.ે 

આ ચંડરીપાઠ (સપ્સતરી) નરી ઉતપવતિ માક્શનડયે પુરા્ણ 
માંર્રી છ.ે માતાજી ના યજ્ઞ ના જુિા જુિા પ્કાર છ.ે 
જમેાં િેવરી યાગ, 

ચંડરી યાગ, નવ ચંડરી, સતચંડરી, સહસ્ત ચંડરી, લક્ષ ચંડરી, 
કોટરી ચંડરી વગેરે યજ્ઞ ના રૂપ છ.ે આ બધા યજ્ઞ મા 
આહુવત અને બ્રામહ્ણો નરી સંખયા સાર્ે સાર્ે મંરિ નરી 
આહુવત નરી પૂ્ણ્શ ગ્ણતરરી મહતવ નરી છ.ે 

જમેાં આપ્ણા મંદિર મા િર વરવે િેવરી યાગ (િુગા્શષ્ટમરી 
હવન) કરરી અને ખરીર પૂરરી ના નરીવેિ અને ગોર્ણરી 
પ્ણ જમાડવામાં આવરી હતરી. માતાજી સવરૂપ ગોર્ણરી 
જમાડરી અને સૃનગાર ભેટ આપવામાં આવરી હતરી. નવ 
િરીવરો ખુબજ રાંવત પૂવ્શક ભવ્તભાવ ર્રી વયતરીત ર્યા 
હતા. 

આ યજ્ઞ ના  મુખય યજમાન ધરીરુભાઈ પરયાર અને 
પદરવારે લાભ લરીધો હતો.

માતાજી બધાનરી મનોકામના  પદરપૂ્ણ્શ કરે એ ભાવ 
સાર્ે િરેક  ભ્તો ને જય માતાજી.
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રાં
‘માં તે મા બરીજા વગડાના વા’ માં વવરે લખવું હોય તો રબિો 
ખૂટરી જાય. આ લેખમાં હંુ મારા અનુભવમાં આવેલરી પાંચમા 
વવરે લખરીર. આરા છ ેકે તમો સવવેને મારરી વાત ગમરે.

- ભારતરીબહેન ભરીખુભાઈ કોટચેા

માં (જનમ િેનારરી માં)

‘‘રા’’ રબિમાં રહેલો 
માતૃતવ ભાવ બહુજ કહરી 
જાય છ.ે માં એટલે પ્ેમનું 
પ્તરીક, છાંયાનરી ટાઢક, 

આનંિનો ઓડકાર, વવશ્વાસ 
નો ટકેો, ભૂખનો આધાર અને 

અઢળક વવશ્વાસ.

માં પ્તયે જટેલું બોલરીએ, લખરીએ, વવચારરીએ તેટલું ઓછુ ંછ.ે માં 
નરી જગયા કોઈ ના લઈ રકે. માં જવેું કોઈ ના ર્ઈ રકે. આ બધું 
આપ્ણે બધાં જ જા્ણરીએ છરીએ, અનુભવરીએ છરીએ છતાં આજ ે
મારે વધુમાં ‘માં’ વવરે કહેવું છ.ે

‘‘માં જ ેઆપ્ણને જનમ આપે છ,ે જ ેઆપ્ણરી જનમિાતા છ.ે તે 
માતાને મારરી પાય વંિન...’’ 

માં કેટકેટલા િુઃખ વેઠરીને આપ્ણને મોટા કરે છ.ે સંસારના હરેક 
પળને જીવતા, મા્ણતા વરખવે છ.ે માં ઈચછ ેછ ેતેના બાળકને 
બધરી વરક્ષા આપે તે બધું જ આપે જ ેપોતે નર્રી પામરી રકરી, 
બધાર્રી વવરેર મળે તે માટ ેકોવરર કરતરી હોય છ.ે નાનપ્ણર્રી જ 
હાર્ પકડરી આગળને આગળ િોરે છ.ે તે જ બાળક મોટો કે મોટરી 
ર્ઇ તે જ માં ને અવળા - સવળા રબિો વચનો બોલરી દિલ િૂભવે 
છ.ે છતાં... માં ના પ્ેમમાં કાંઈ ફેરફાર ર્તો નર્રી. તે સમજ ેછ ેકે 
તે બાળક છ.ે હંુ તો માં છુ.ં મારે મારા બાળકને સુધારવો તે મારરી 
ફરજ છ.ે તે જ ફરજમાં તેનું આખું જીવન પસાર ર્ઈ જાય છ.ે 

હંમેરાં પદરવારનો વવચાર, બધાંના સુખ-િુઃખનરી વચંતા, બધાંને 
કેમ સુખરી રાખવા, હસતાં રાખવા, તે જ તેનરી ભાવના હોય 
છ.ે સારંુ સારંુ બનાવરી જમાડવું, વનરંતર બધાનરી વચંતા કરવરી, 
િરરોજ બરીજા માટ ેકંઈક કરરી છૂટવાનરી ભાવના. એક માં જ કરે 
છ ેઅને કરરી રકે છ.ે 

આ વાત અદહં પૂરરી નર્રી ર્ાતરી. માં વવરે જટેલું લખરીએ તેટલું 
ઓછુ ંછ ેતેર્રી જ ‘‘માં વવના સૂનો સંસાર’’

આ કહેવત સાવ સાચરી છ.ે માં નરી જગયા કોઈ ના લઈ રકે તેર્રી 
જ માં તે માં બરીજા બધાં વગડનાં વા...

આજ રાં ઘરરાં રોભતે છતે અનતે રાં થી જ ઘર રોભતે છતે. જ તે 
ઘરરાં ‘‘ રાં ’’ નહરીં તિતે એક કિરાન રહતેલ જ તેિું લાગતે છતે.

માતા (ગાય માતા)

ગાય એક માતા છ.ે આ 
સૂરિ આપ્ણે નાનપ્ણર્રી જ 
ભ્ણતા આવયા છરીએ. તે 
પૂજનરીય માતા ને આપ્ણે 
કોટરી કોટરી વંિન કરરીએ. 

તેનું વનતય પૂજન કરરીએ. 

નાના હતા તયારે આપ્ણા 
િાિરીમાને, માતાને ગાય માતાનું વનતય 

સવારે ઉઠતા જ પૂજન કરતા જોયા છ.ે કપાળે ગાય માતાને ચાંિલો 
કરરી ચોખા ચડાવે છ ેઅને ઘઉંના લોટમાં ગોળ - ઘરી મલાવરી ને 
લાડવો બનાવરી ગાય માતાને રોજ ખવડાવે છ.ે આ પૂજયનરીય 
પ્ા્ણરી તે એક લાડવાનરી સામે આપ્ણા આખા પદરવારને પૂરતુ 
મળરી રકે એટલું િૂધ આપે છ ેઅને આપ્ણરી તંિુરસતરી વધારે છ.ે 
નાના હોય કે મોટા લોકો બધાંને િૂધનરી જરૂર પડ ેછ.ે તે િૂધ 
આપ્ણરી ગાય માતા આપ્ણને આપે છ.ે

કૃષ્ણનરી વહાલરી ગાય માતા આપ્ણરી પ્ણ માતા છ ેિુલારરી છ.ે તેમાં 
વસતા ૩૩ કરોડ િેવતાનો પ્ણ આપ્ણને આભાર ર્ાય છ.ે તેર્રી 
જ રસતે જનારા વટમેાગુ્શ જયારે ગાય માતાને બેઠલેરી કે ઉભેલરી 
જોવે છ ેતો

તેના મસતકે અડરીને આરરીવા્શિ માર્ે ચડાવે છ.ે અને પોતાને ધનય 
સમજ ેછ.ે આપ્ણે દહંિુ ધમ્શમાં માતાને ખૂબ વબરિાવરીએ છરીએ, 
પૂજીએ છરીએ, પવવરિ અને સહભાવરી માનરીએ છરીએ. તેવરી આ 

ગાય માતાને મારા વંિન.
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ધરતરી માતા

આપ્ણરી જનમભૂવમને 
આપ્ણરી માતા માનરીએ 
છરીએ. જ ેધરતરી પર 
આપ્ણો જનમ ર્યો તે જ 

માં ના ખોળે રમરી આપ્ણે 
મોટા ર્યા તે ધરતરી માતાને 

આપ્ણે કેમ ભૂલરી રકરીએ. તે 
માતા એ આપ્ણને કેટ-કેટલું આપયું છ.ે

બાળપ્ણમાં તે ધરતરી પર લોટતા - આળોટતા પછરી જયારે ર્ોડા 
મોટા ર્યા તયારે ઘસડતા, ઘોડો-ઘોડો રમતા, સાયકલ ચલાવતા, 
પાચરીકે રમતા તયારે તે ધરતરી માતાએ હંમેરા આપ્ણને સમતોલન 
રાખરી ઉછરે ્યગો. તે ધરતરી માતાના ખોળામાં આપ્ણે પડા - 
આખયા્શ તો પ્ણ તે માતાએ ઉંહકારો પ્ણ નર્રી ્યગો અને પાછા 
તેના પર આપ્ણને ખૂંિવા િરીધા, રમવા િરીધા, તેનો ઉપકાર હંુ 
કેવરી રરીતે વવસરરી રકંુ?

અતયારે આપ્ણે આપ્ણરી કમ્શભૂવમ પર રહરીએ છરીએ તે પ્ણ 
‘‘માં’’ સમાન જ છ.ે જનેાર્રી આપ્ણા જીવનનરી પ્ગતરી ર્ઈ, 
નામના ર્ઈ તે કમ્શ ભૂમરીના આપ્ણે બધાં ઋ્ણરી છરીએ અને 
રહરીરું.

એજ આપ્ણા સંસકાર છ.ે જ ે ‘‘માં’’ નું પ્વતક પૂજનરીય માનરી 
પૂજીએ છરીએ અને સનમાન કરરીએ છરીએ.

સંતોરરી માં

સંતોરનરી િેવરી એટલે માં 
સંતોરરી...

જનેા મોઢામાં સંતોરરી 
માતાનું નામ આવે ને 
ધનયતા અનુભવે, રાંવત 

અનુભવે, સુખ અનુભવે 
તેવરી માં સંતોરરીને મારા જય 

સંતોરરી માં.

તે જયકાર સાર્ે આગળ લખવાનું કે જયારે નાનરી હતરી તયારે 
જોયેલું, સાંભળેલું બધા ભ્તો માં સંતોરરીનાં સોળ રુક્રવારનું 
વ્રત કરતાં પ્ણ જયારે મે તેનો અનુભવ અદહં લેસટરમાં આવરીને 
અનુભવયો તયારર્રી હંુ ધનય પામરી છુ.ં તે માં ના િર્શન મને મારા 
પવત (ભરીખુ) નાં આરરીવા્શિર્રી ર્યા છ.ે (૧૯૯૪)

મારંુ જીવન સંતોરરી માં વવનાં અધુરંુ છ.ે માં  મારરી સાર્ે ને સાર્ે 

જ છ.ે પગલે ને પગલે અપ્ણને સાર્ આપે છ.ે તેનરી પ્ેર્ણા મેં 
અનુભવરી છ.ે તેનરી ભવ્ત કરવાર્રી દિલને ખૂબ આનંિ મળે છ.ે 
સંતોર મળે છ.ે તેર્રી ભવ્તમાં વધારે ને વધારે રંગાવું ગમે છ.ે 
ડબૂવું ગમે છ.ે તે માતા ને કોઈ ભોગનરી આવશયકતા નર્રી તેને 
ખાલરી ગોળ-ચ્ણાર્રી ખુર રાખરી રકરીએ છરીએ. તેવરી જ સંતોરનરી 
િેવરી માં સંતોરરીના ગુ્ણગાન જટેલાં ગાઉં તેટલાં ઓછા છ.ે ઈચછા 
આંખમાં હોય ને તરત જ માં ના િર્શન ર્ાય, ઝાંખરી ર્ાય એવા 
અનુભવો ર્યા છ.ે સાક્ષાત રૂપે મારરી માં મારરી સાર્ે જ છ ેતેવો 
આભાર પ્ણ ર્યો છ.ે

સંતોરરી માતાનો જનમ રક્ષબંધનના દિવસે ર્યો છ.ે લાભ-રુભને 
બહેન જોઈતરી હતરી. જયારે રક્ષાબંધનના દિવસે બધરી બહેનો 
પોતાના ભાઈઓને રાખડરી બાંધતા હતા તે જોઈ લાભ-રુભે હઠ 
પકડરી કે અમને પ્ણ એક બહેન જોઈએ છ ેતયારે ગ્ણેરજીએ માં 
સંતોરરીનરી પ્ાપ્રી કરરી. માં સંતોરરીના ઠરેઠરે બેસ્ણા છ.ે જનેાર્રી 
ધરતરી અને લોકો ધનય ધનય બનયા છ.ે

અન્નપૂ્ણા્શ માં

અન્નનરી િેવરી માં 
અન્નપૂ્ણા્શ માં

અહોભાગય મારા કે 
માં અન્નપૂ્ણા્શનાં િર્શન 

મેં ખૂબ નાનરી ઉંમરમાં 
્યા્શ અને આજ સુધરી હંુ માં 

અન્નપૂ્ણા્શને ભજુ ંછુ ંઅને પૂજુ ંછુ.ં 

જનેા જીવનમાં ્યારેય ભંડારના ગોડામ ના ખૂટ,ે ્યારેય િુષકાળ 
ના આવે તેવરી પૂજનરીય ભગવતરી એટલે માં અન્નપૂ્ણા્શ.

તે કર્ા વાતા્શ આપ્ણે સૌ જા્ણરીએ છરીએ. માગસર સુિ છઠ્ર્રી 
તેનું ૨૧ દિવસનું વ્રત. મદહમાં સૌઈ જા્ણે છ ેને ઉજવે છ.ે

માતાના ગુ્ણ ગાન જટેલાં ગવાય તેટલાં ઓછા છ ેપછરી તે ‘‘માં’’ 
આપ્ણરી જનનરી હોય, ગાય માતા હોય, ધરતરી માતા હોય કે 
આદ્રવ્ત માં સંતોરરી કે અન્નપૂ્ણા્શ હોય. બધાં પ્તયે જયારે 
આપ્ણે રરીર જૂકાવરી વંિન કરરીએ તયારે તે જ ‘‘માં’’આપ્ણાં 
સવવેનો ઉદ્ધાર કરે છ,ે સહાયતા કરે છ,ે મિિ કરે છ.ે કલયા્ણ કરે 
છ.ે તેવરી સવવે માતાઓને મારરી કોટરી કોટરી વંિન.

ભારતિી ભીખુ કોટતેચાનાં જ્ સંતિોષી રાં, જ્ અન્નપૂણા્શર રા
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પડાણતે થી પધા્યો, છત્ાિતે ચડીધાર...

રરતિા રરતિા ચારણ ઉગા્યો...રારી િતેગડ ના 
આિી િીર િાછરા...

 

સૌરાષ્ટ ્રનરી ખમરીરવંતરી ધરા, વરીર, સંત, સુર, સતરી, સાધવરી 
અને બહારવટરીયાનરી જમરીન એટલે જાહેલવાડ, ગોહેલવાડ, 
કાદઠયાવાડ, હાલાર અને કચછ ભૂવમનો ઈવતહાસ. જમેાં 
આજ ેપ્ણ શ્રી વરીર વાછરાડાડાના પરાક્રમ અને તેજના 
તારલા જોવા મળે છ.ે

સૌરાષ્ટ ્રના સુંવાળ પ્િેરના કાલવવ ગામમાં સોલંકરી કુળના 
હાર્રીજી રાજપૂત રહે છ.ે જનેા પતનરી નું નામ કેસર બા છ.ે 
જ ેખૂબજ ધાવમ્શક, સરળ અને પવવરિ હતા. એમના ખાનિાન 
નરી કરીવત્શ ફૂલડાનરી ફોરમનરી જમે રોજર્રી રોજ આખા 
પ્િેરમાં ફેલાતરી હતરી. સતત એ શ્રી કૃષ્ણ ના પરમભ્ત 
હતા. જાગરીરિાર હોવા છતાં પ્ણ, વવરાળ રરરીર, મૂંછ અને 
િાઢરી ના કાર્ણે ગરવા ગરીરનાર ના અવધૂત લાગતા હતા. 

બધુંજ બરાબર હતું, પ્ણ સંસારના ૨૦ વર્શ ર્યાં છતિા 
તેમને કાંઈ સંતાન ન હતું. આ વાતનું કેસરબાના મનમાં 
રોજ િુખ ર્તું. તેઓ સ્તરી હોવાને કાર્ણે એવું માનતાં કે:

હાથતે પોંચી હતેરની અનતે ગળતે એકાિન હાર,  
પણ જ તેનતે ઘર નદહ પારણું એનો એળતે ગ્ો અિતિાર

તેઓ રોજ માતાજીનરી ઉપાસના કરતાં. એક વખત હાર્રીજી 
મહારાજ ને જળસમાધરી લઈ પોતાનું જીવન ટૂકંાવરી િેવાનો 
વવચાર આવયો. અને તેઓ યમુના નિરી પાસે જઈ તેમાં પડવા 
જાય છ.ે તેવા સમયે આકારવા્ણરી ર્ઈ અને શ્રી યમુનાના 
ધરા માંર્રી એક તેજ પુંજ િેખાયું. વાંકદડયા વાળ, મધુરરી 
મુરલરીધર નંિ દકરોર િેખાયા જ્ેણે મહારાજને વચન આપયું 
કે હંુ તમારા ઘરે ગાયોના રખેવાળ તરરીકે અંર રૂપે અવતરરીર. 

ભગવાનનરી અસરીમ કૃપાર્રી કેસર બા ને તયાં માંગવલક 
દિવસો આવયા અને તયાં આનંિનરી લહેર છવાઈ. આમ પ્ણ 
આપ્ણે તયાં કહેવત છ ેકે િસ િસ ફૂટના િસ કુવા ખોિવામાં 
આવેતો પા્ણરી ન આવે પરંતુ જો એકજ કુવો સો ફૂટનો 
હોય તોજ પદર્ણામ આવે. તેવરીજ રરીતે જો પરમાતમામાં 

અવવરત શ્દ્ધા હોય તોજ પદર્ણામ આવે. અને તયાં એક 
િરીકરાનો જનમ ર્યો, જનેું નામ બળિેવજી રાખવામાં આવયું. 
ટૂકં સમય બાિ તયાં બરીજા બાળકનો જનમ ર્યો જનેું નામ 
‘વછરાજ’ રાખવામાં આવયું. 

વછરાજનરી ઉમર બાર વર્શનરી ર્ઈ અને તેનરી પ્રીવત ગાયોમાં 
ર્વા લાગરી. મોટા ભાઈ બળિેવના લગ્ન ર્યાં અને વછરાજ 
ગોવાવળયાનું જીવન જીવવા લાગયા. ગાયોને નવડાવવરી, ઘાસ 
ખવડાવવું, પા્ણરી પરીવડાવવું તે એમના જીવનનરી દિનચયા્શ 
બનરી ગઈ. એક વખત વરસાિ ન ર્વાર્રી િુકાળ પડો અને 
ગાયો માટ ેપા્ણરી પ્ણ ન રહું. એવા સમયે વછરાજ તેમના 
કાલવવ ગામનરી નજીકમાં વડાવલરી ગામ ગયા, તયાં તેમ્ણે 
જમરીન ઉપર એક ભાલો મારરી તેમાંર્રી પા્ણરી પ્ગટ કયુું. 
આજ ેપ્ણ એ જગયાએ પા્ણરીનરી ધારા અવવરત ચાલુ છ.ે

અમુક સમય જતાં એમના માતા વપતાનું અવસાન ર્યું. 
તયાર પછરી રજપૂતરી જીવન જીવયા અને કુળનરી ગદરમાને 
જાળવરી રાખરી એટલે તો ગાઈએ છરીએ કે 

સબળો સોલકંી કુળરા ંઅનતે તિુ ંરહા ભળતિાલ.... 
પણ િધારી કુળની લાજ, એ તિતે તિો િટથી જગરા ંિાછરા

એક વખત તેમના ભાભરીના વપયર માંર્રી મહેમાન આવયા. 
જમેનરી મહેમાન-ગવત વછરાજને સોંપવામાં આવરી કેમકે 

શ્ી વીર વાછરાડાડા
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એ ખૂબજ મયા્શિાવાન હતાં પ્ણ તયારેજ ગામના પા્ણરીના 
તળાવમાં નાનરી ગાય (વાછળરી) ત્ણાય જવાના સમાચાર મળ્ા, 
તે તતપર તેનરી રક્ષા કરવા ગયા, જરે્રી ભાભરી એ મેણં માયુું કે:

“ઘર માં નહરી પ્ણ બારેજ રહો ગાયોનરી સેવામાં”

જમે કૈકેઈના વચન ને પાડરી રામ વનમાં ગયાં તેમ વછરાજ 
પ્ણ બારે રહેવા લાગયા. આ સમાચાર તેમના મામા 
સામંતવસંહ રાઠોડ ને મળ્ા અને એ આવરી વછરાજને 
પોતાના ગામ લુ્ણાવા લઈ ગયા. આમતો વછરાજને તયાંજ 
પહોંચવું હતું કાર્ણકે તયાં વસંધ પ્િેરમાંર્રી રોજ ચોર અને 
લુટારા આવરી ગાયોને લઈ જતાં. વછરાજને આ મનમાં 
ખટકતું હતું. એમને આ અધમ્શ નો નાર કરવો હતો.

ર્ોડા સમય જતાં મામાએ બાજુનાં કંુવર નામ ના ગામમાં 
શ્રી વરીર વછરાજનું સગપ્ણ ‘ઉનાબા’ સાર્ે નક્રી કયુું. પ્ણ 
મામા ને ખબર ન હતરી કે ‘સાવજ કોઈ દિવસ સાંકળે 
બંધાતા નર્રી’. તેમના લગ્ન માટ ેકાલવવ ગામર્રી ભાઈ અને 
ભાભરી પધાયા્શ, વછરાજ લગ્ન માટ ેતૈયાર ર્યાં.

પગતે રાઠોડી રોજડી, ખંભતે કરરોહી તિલિાર,  
જતેના કાનતે કંુડળ જળહળતે...એ તિો િરરાજો િછરાજ

સવારે સૂય્શ વંિના કરરી જાન પ્સર્ાન ર્ઈ. લગ્ન ગરીત ગવાયા. 
ગાડા, ઘોડા અને રર્ તૈયાર ર્યાં. એ જાન કંુવર ગામ 
પંહોચરી. લગ્ન રરુ ર્યાં અને રિ્ણ મંગલ ફેરા પૂરા ર્યા 
અને સમાચાર મળ્ા કે િુશમનો ગાયોને વારરી ગયાં. એજ 
સમયે વરીર વછરાજ ેલગ્નનરી વરમાળા ઉનાબાના હાર્માં 
સમવપ્શત કરરી, ધીંગા્ણાના યુધધમાં નરીકડરી પડા. તેઓ 
િરરેક ગાયોના ધ્ણને િુશમનોનો સંહાર કરરીને લાવયા. એવા 
સમયે તેમના બહેન સમાન જગિંબા િેવલબાઈ આવરીને 
કહે છ ેકે:

ધણ આવ્ ુ ંધણ રતેરીએ, ખાડંુ આકિ્ંુ ખાખરતે ... 
જતેની દધુડીએ દદિડા બળતે એ રારી િતેગડ ના આિી િાછરા

હે વછરાજ, ગાયો ભેંસોના ટોળા આવયાં પ્ણ જ ે વેગડ 
નામનરી ગાય જનેા િૂધર્રી દિવા પ્ગટ ેતે હજુ ના આવરી. 
આ સાંભળતાજ વછરાજ આ વેગડ નામનરી ગાય ને લાવવા 
પાછા ગયાં. જ ે સમયે જગંલનરી જારરી પાછળ સંતાયેલા 
િુશમનોએ િગાર્રી વછરાજનું રરીર ધડર્રી અલગ કરરી 
નાખયું. એ ધડ ૨૨ દકલોવમટર સુધરી િુશમનો સાર્ે લડતું 
ગયું અને બધા િુશમનો નો નાર કયગો. અને જયાં આ ધડ 
પડું તે જગયા આજ ેપ્ણ વછરાજબેટ તરરીકે ઓળખાય છ.ે

આ બાજુ બધા રાહ જોતા હતા કે વછરાજ હજી પાછા કેમ 
ન આવયાં. તેમને ગોતવાના પ્યાસોર્રી તેમનું મસતક મળ્ું. 
િેવલબાઈ તેમનું મસતક લઈ ધડ સુધરી પહોંચયા અને રરરીર 
સાર્ે સંધાન કયુું. િેવલમાં જોગમાયાનરી િયાર્રી વછરાજ ે
આંખો ઉઘાડરી. તયારે ચોર્ું મંગલ ફેરો ફરવાનું કહું, પ્ણ 
આ ક્ષ્ણે વછરાજ પોતાનરી લરીલાઓનરી સમાવપ્ જાહેર કરરી 
િેહવવવલન ર્યાં.

જ ે જગયા ‘વછરાજબેટ’ કહેવામાં આવે છ,ે તયાં વરીર 
વછરાજનું મંદિર, તેમનરી પતનરી નું મંદિર, વેગડ ગાયનરી 
સમાવધ છ,ે જનેા િર્શન િૂર િુરર્રી મા્ણસો કરવા આવે છ.ે 
માનતાંઓ કરે છ.ે એમના મંદિર ફાગવેલ, પડા્ણા, છરિાવા, 
કાલવવ, જીંજુવાડા જવેા અનેક જગયાઓએ છ,ે જયાં આજ ે
પ્ણ સતયનરી અમર જયોત ચાલે છ.ે અને ઘ્ણરી ગૌરાળાઓ છ.ે

નામ: શ્રી વાછરાડાડા

વપતા: હાર્રીજી બાપુ

માતા: કેસર બા

મોટાભાઈ: બળિેવજી સોલંકરી

પતનરી: ઉનાબા 

મામા: સામંત વસંહ રાઠોડ

બાળપ્ણ: કાલવરી ગામ

મોસાળ: લોલાડા 
(પંચમહાલ)

સાસરંુ: કંુવર ગામ

ઘોડરીનું નામ: રતન

ઘોડાનું નામ: હંસલો

ગાય: વેગડ

ગોવાળ: પાચો

ઢોલરી: દહરો

મુખય યુધધ: વસંધ પ્િેર

િેહ-વવલરીન: ફાગવેલ, ખેડા 
ગુજરાત

રરરીરનરી 
પૂજા:

જીંજૂવાડા  
(સુરેનદ્ નગર)

નરીવેિ 
(ભોજન)

ગોળનરી લાપસરી

લરી. રાસ્તરી દિલરીપભાઈ જોરરી 
(શ્રી વછરાજ જીવન ચદરરિ માંર્રી)
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How did Ratnakar transform into 
Maharishi Valmiki, author of the 
Ramayan? His story shows that 
human beings are capable of 
changing their life path and moving 
in the direction of a better future.
Every year, on 24 October, we celebrate Valmiki 
Jayanthi to honor the great poet and sage 
Valmiki, known for composing the great Indian 
epic Ramayana.

Maharshi Valmiki is also 
referred to as 'Adikavi' 
or the first poet, as the 
Ramayana is considered 
to be the first epic 
poem. Valmiki is also 
believed to have come 
up with the format of 
'shloka' - a Sanskrit 
verse form that has 
been used to compose 
various other texts such 
as the Mahabharata and 
the Puranas.

Early life

The boy born to sage Prachetasa was given 
the name Ratnakara by his parents. It is said 
that when Ratnakara was a few years old, 
he wandered into a forest and got lost. The 
young boy was found by a hunter who adopted 
and raised him. Under his foster father's 
guidance, Ratnakara also grew up to become an 
accomplished hunter.

When Ratnakara reached marriageable age, he 
was married to a girl from the hunter's family. 
With time, Ratnakara's family also increased 
in number and he became a father to many 
children. The expansion of his family meant it 
became difficult for hunter Ratnakara to make 
ends meet. As a result, out of desperation, he 
took to robbery and began looting travelers 
who passed by his area.

The transformation

One day, sage Narada was passing by the 
forest where Ratnakara lived. Sensing a good 
opportunity, Ratnakara attacked Narada 
intending to rob him. However, Narada 
remained unfazed. This surprised Ratnakara, 
who was used to the sight of people cowering in 
fear at the very mention of his name.

Narada questioned Ratnakara as to 
why he was committing the sin of 

robbing others. And, Ratnakara 
replied, "To feed my family."

To this, Narada said, 
"Ratnakara, go and ask 
your family if they will 
also share the sins you 
are committing to take 
care of them."

After tying Narada to 
a tree to prevent him 

from escaping, Ratnakara 
returned to his family and 

asked every member if they 
were willing to share his sins. No 

one was ready or willing to share 
the burden of Ratnakara's sins. Heartbroken 

at his family's response, Ratnakara returned to 
Narada and asked him the path to salvation. To 
which Narada asked him to chant the name of 
Lord Rama. But, no matter how much Ratnakara 
tried, he couldn't pronounce Rama. So, Narada 
asked Ratnakara to pronounce 'Rama' backward 
as 'Mara'. Ratnakara began his penance by 
chanting as Narada had instructed him to. Years 
passed and one day Lord Brahma appeared 
before him and blessed him.

Ratnakara becomes Valmiki

While Ratnakara was sitting still and meditating 
for years, ants covered his body with mud 
to build their nest. And, when Lord Brahma 

The Great Sage Maharishi Valmiki - 
The Transformation Of A Robber Into Adikavi
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appeared to bless him, he saw Ratnakara 
covered by the anthill or 'Valmika' and gave him 
the name Valmiki.

Valmiki composes the first shloka

Once the sage went to bathe in the river 
Tamasa. While bathing, his eyes fell on a pair of 
herons by the riverside. As Valmiki was watching 
the birds, an arrow from a hunter struck and 
killed the male. The female bird cried out in 
sorrow at the sight of its dead companion. 
Pained and angered by what happened to the 
birds, Valmiki uttered the first shloka.

Composing the Ramayan

The first shloka that Maharishi Valmiki recited 
had nothing to do with the Ramayan. It was, 
in fact, a curse for the hunter who had acted in 
such a cruel manner. However, the shloka was 
grammatically perfect.

After reciting the shloka when the Maharishi 
returned to his ashrama, he was visited by Lord 
Brahma. The Lord blessed Valmiki and gave 
him the task of writing the Ramayan. And thus, 
Valmiki composed the great epic Ramayan - the 
life story of Lord Ram.

While composing the Ramayan, Ram's wife Sita, 
and their sons, Luva and Kusha, came to stay 
in Valmiki's ashrama. After Valmiki finished 
composing the Ramayan, he taught it to Luva 
and Kusha, who sang the epic poem and spread 
its glory far and wide. Valmiki's appearance in 
the Ramayan

Valmiki focuses exclusively on telling the story 
of Ram and reveals very few details about 
his own life. However, he does make 
two brief appearances in the story.

When Ram is traveling to 
Chitrakoot from Ayodhya, he 
passes by the sage's ashrama. 
Valmiki welcomes him with love 
and requests him to spend some 
time there with him. He feels greatly 
honored when Ram accepts his request.

The next time Valmiki makes an appearance is 
when he accompanies Sita, Luva, and Kusha to 
the royal court of Ram and speaks for Sita.

Some interesting facts from Valmiki 
Ramayan

• It is composed of 24,000 verses.

• Lord Ram was 27 years old when he was 
exiled by his father, King Dasaratha.

• Shurpanakha curses Ravana with death for 
killing her husband.

• It took five days to build the bridge to 
Lanka.

• The kingdom of Lanka belonged to 
Ravana's elder brother Kubera. However, 
Ravana overthrew him and occupied the 
throne.

• Apart from being well-versed in the Vedas, 
Ravana was also an accomplished veena 
player.

• Lakshmana never slept during the 14 years 
he spent in exile with Lord Rama and Sita.

• Sita was called Vaidehi while she was living 
in exile.

Other works of Valmiki

Although Valmiki is remembered for composing 
the Ramayan, his poetry and philosophy 
extended much beyond this iconic epic. Yoga 
Vasishta, a compilation of dialogues between 
Lord Ram and the sage Vasishta, is also 
attributed to Valmiki.

Valmiki's story is one of inner 
transformation. The journey 

from being a bandit to 
becoming a Brahmarishi, 
is a testament to the 
human capacity for 
differentiating right from 

wrong and making most of 
the opportunity offered to 

redeem oneself.
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Gayatri Mantra is the Mother of all the 
Mantras. 

Gayatri Mata (Mother Gayatri) is also the Veda 
Mata or the personification of the galaxy of 
Vedas. Vedas are eternal and are not authored 
by man and therefore called Apaurusheya. You 
can call this mantra the summary of the Vedas. 
So, chanting Gayatri mantra gives the complete 
benefit of chanting all the Vedas. A famous verse 
about Gayatri Mantra says, “Gayan Trayate Iti 
Gayatri” meaning Gayatri mantra is the one that 
protects those who chant it.

Gayatri mantra is universal Gayatri mantra 
addresses the supreme reality in the form of light. 
It does not talk of any one deity or god. Therefore 
Gayatri mantra is universal and highly scientific. 
It is common to all religions. It addresses the one 
single absolute energy or god whatever we may 
call the supreme principle that creates, sustains 
and dissolves the universe.

THE MANTRA

Om Bhur Bhuva Suvaha Tat Savitur 
Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah 
Prachodayaat

The mantra also has five faces like Gayatri Mata 
represented by the set of words 1) Om 2) Bur 
Bhuva Suvaha 3) Tat Savitur Varenyam 4) Bhargo 
Devasya Dhimahi 5) Dhiyo Yonah Prachodayaat

GAYATRI MANTRA MEANING

Gayatri Mantra Meaning The mantra starts with 
the primordial sound of ‘Om’. It goes thus. The 
three worlds of Bhur, Bhuva and Suva (earth, sky 
and heaven) are nourished by the resplendent 
light of that Savitur (Sun god). I meditate upon 
that eternal light so that it illumines my intellect 
too.

THE FORM OF GAYATRI

The form of Gayatri Gayatri is resplendent light. 
Every deity has three forms namely Mantra, Yantra 
and Tantra. Gayatri is not different from Sun God. 
Gayatri is one of the three feminine names of Sun 
God namely Gayatri, Savitri and Saraswati. Gayatri 
is actually the anthropomorphic form of Sun God. 
Seated in a lotus flower, Gayatri holds in her ten 
hands boon giving pose, protective pose, noose, 
goad, whip, cup, skull, mace, conch (shankha) and 
discuss (chakra). Gayatri Mata has five faces.

WHEN TO CHANT GAYATRI MANTRA

When to chant Gayatri Mantra Gayatri mantra 
can be chanted at all times when you are working, 
travelling or resting. Make Gayatri mantra a part 
of you with constant chanting so that you keep 
chanting it unconsciously all the time. If you wish 
to chant its during specific times, the best times 
to chant Gayatri mantra are dawn, noon and 
dusk corresponding to the three positions of sun 
namely lower sky in the east (morning), mid sky 
(noon) and lower sky in the evening (dusk).

THE MIRACULOUS EFFEC T OF

 GAYATRI  MANTRA
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GAYATRI MANTRA BENEFITS

Gayatri Mantra chanting can give ultimate 
benefits to humans. Some of them are as follows:

Calms the mind 

The Gayatri Mantra’s magic works on those 
who are dedicated to it and one of the first 
advantages is that it calms the mind. Just simply 
reciting Om can do wonders to your mentality, 
so you can well imagine what the mantra would 
do to your restless soul. It actually releases a lot 
of happy hormones, serotonin, and makes 
you feel delighted and positive.

Improves breathing pattern

Breathing in itself is a very 
vital exercise, and those who 
do it right are the ones who 
can reap health benefits. 
Reciting the Gayatri 
mantra brings in positivity 
in you, which in turn 
calms you down, and then 
you find a pattern in your 
breathing technique. This 
deep controlled style of 
breathing can be achieved 
upon reciting the Gayatri 
mantra.

Reduces depression

One of the positive outcomes of reciting 
the Gayatri mantra is that it reduces depression 
in people. Of course when you are calming your 
mind, and fetching positivity in life, it is quite 
natural for you to be able to reduce depression 
and stay happy. The vagus nerve which is 
stimulated to treat depression is found to be 
automatically vibrating with the chanting of the 
mantra.

Provides glowing skin

Chanting the mantra allows vital points in your 
skin to increase blood circulation, which then 
works to get rid of toxins in your skin. The face is 
well affected by the chanting of the mantra, and 
you can see positive results, as oxygenated blood 
gets carried through your skin nerves and makes 
you look younger.

Prosperity and development

According to Hindu mythology, Goddess Gayatri 
is a form of Annapoorna, who is the goddess 
of food. Reciting the Gayatri mantra therefore 

allows you to bring prosperity, wealth, food, 
shelter, and over all development of your life. 
Your life could steer towards happiness, and 
positivity with the recitation of the Gayatri 
mantra.

Improves concentration

Another great benefit of the Gayatri mantra is 
that, you can develop your concentration and 
memory power to a great extent. The vibration 
which is created by the chanting of this mantra 

is directly working on the three chakras of 
your body, and therefore it is helping 

your brain, eyes, sinuses and 
lower head. Concentration 

and memory power are 
sure to improve with 
this powerful mantra.

Successful marriage

Reciting the 
Gayatri mantra can 
help you to keep 
your relationship 
going strong. 
Astrology suggests 

that marriages 
are doomed due to 

inauspicious positioning 
of the stars. This can be 

altered with the help of 
Goddess Gayatri.

It makes the brain sharper and 
clears the confusions of the mind. It gives 
the devotees the power of making the right 
decisions and the right judgment.

Gayatri Mantra removes all fears and diseases 
and enhances happiness, wealth and 
prosperity.

Gayatri Mantra enhances the capacity to focus 
and learn to make students whine in their studies 
and elders shine in their career.

Gayatri Mantra contributes to one’s spiritual 
maturity and helps the individual ascend 
in the ladder of spiritual progress through 
enlightenment

All in all, it is important to understand that the 
Gayatri mantra is a true reflection of spirituality, 
and it is sure to help an individual in achieving 
everlasting peace and fulfilment.
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In this course children learn how the Bhagavad 
Gita promotes self-less actions carried out 
through attitude of Action (Karma), while 
maintaining knowledge (Jnana) of and Devotion 
(Bhakti) to the task at hand.

Here children learn how the Bhagavad Gita 
inspires; one such beneficiary of the teachings of 
the Bhagavad Gita was Mohandas Karamchand 
Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi 
to continue their struggle even when the odds 
were not in their favour. In fact, Mahatma 
Gandhi referred to the Bhagavad Gita as his 
‘spiritual dictionary’; and had expressed his love 
for the Gita in these words:

I find a solace in the Bhagavad Gita that I miss 
even in the Sermon on the Mount. When 
disappointment stares me in the face and all 
alone I see not one ray of light, I go back to the 
Bhagavad Gita. I find a verse here and a verse 
there and I immediately begin to smile in the 
midst of overwhelming tragedies – and my life 
has been full of external tragedies – and if they 
have left no visible, no indelible scar on me, I 
owe it all to the teaching of Bhagavad Gita.

The first English translation of the Bhagavad Gita 

was made by Charles Wilkins in 1785. For this 
publication, Warren Hastings, the First Governor 
General of Bengal, Calcutta, had written in 
December 1784 the following foreword:

“…(Bhagavad Gita) will Survive when the British 
dominion in India shall have long ceased to exist, 
and when the sources which it once yielded of 
wealth and power are lost to remembrance”,

An American theoretical physicist and the 
scientific director of the Manhattan Project, J. 
Robert Oppenheimer had sought inspiration 
from the Bhagavad Gita and adopted three 
words from it – Faith, Fait and Duty.

In the contemporary settings the leaders as 
well as individuals everywhere in the world are 
faced with challenges resulting from events and 
in many instances implications far beyond their 
control.

At core, the Bhagavad Gita succeeds in 
helping individuals become better observers 
of thoughts, words and actions in everyday 
accomplishments. Here it is assumed that as per 
teachings of Bhagavad Gita, the option of not 

The Bhagavad 
Gita for 

Children
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being leaders in this age of fast decisions and 
information overload is no longer an option 
for anyone – irrespective of faith, gender, 
geographical locations, or ethnicity.

The Bhagavad Gita helps us all to shed a light 
ahead on a pathway of accomplishing the most 
arduous tasks efficiently while maintaining the 
personal character above all else and selflessly 
serving others and therefore live a life of a 
moral leadership.

It is worth noting that the concept of character 
is most confusing and often contradictory yet 
the Bhagavad Gita puts forward a succinct 
definition,

‘An honourable individual condition gained 
through the intentional pursuit of virtue and 
maintained over the course of a lifetime.’

The Bhagvad Gita provides a clear picture of 
what virtue means and provides guidance on 
some specific virtues that are absolute and 
worth maintaining. In this sense the Bhagavad 
Gita guides us all by prescribing which virtues 
are worth cultivating and therefore, helpful 
aids in maintaining the personal character; and 
how it helps by making a lasting contribution 
to the society and lives of those around us.

In the Bhagavad Gita, Lord Krishna refers to 
three different human temperaments:

· Satvik emphasising the purity of thoughts, 
words and actions;

· Tamsik observed in form of an attitude of 
ignorance;

· Rajsik manifested in forms of passionate 
attachments;

When the best warrior of the day, Arjun was 
crippled by thoughts and emotions about 

fighting against his blood relations, Lord 
Krishna showed him the way ahead and taught 
him to be – Active in Inaction and Inactive in 
Action.

Lord Krishna stayed with Arjun during the 
mental highs and Lows of his life; if we can 
take only one thing from this presentation it 
must be to promise yourself that you will never 
abandon or walk away from those seeking 
your help or guidance. It has been my life’s 
experience that when someone hits troubled 
times some of stand on side, spend extra time 
to dig dirt about them and exclaim that it 
was their Karma; and we all do this. However, 
it is also true when a soul is in deep muddle 
mentally, physically or spiritually, the divine 
One will take hold of that individuals hand, Just 
like Lord Krishna took Arjun’s, and make that 
person’s and families life better. This is the law 
of the lord and if we respect that why slander or 
hurt someone in first place.

More specifically, during the course children 
learn about:

· Background to War on the fields of Kurushektra

· Arjun’s dilemma

· Lord Krishna approach in helping Arjun

· Selfless Actions

· Developing Knowledge of the God while 
serving

· Maintaining Devotion to the God

The sessionsare delivered by Sahkar’s Team 
who have a wealth of experience in application 
of the Bhagavad Gita and will be happy to 
discuss any issues you may currently be facing.

Anyone wanting to learn more about the 
Bhagavad Gita and its relevance today please 
contact: Santok Odedra on 07882 120059 or 
Jiva Odedra on 07718511124
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TIME : સમય

Time સરય
Time is steady 

It never comes or goes 
It is just there 

Like vastness of space 
Time is steady 

It is never in a hurry 
Or in lockdown 

It is just there 
Steady as rock 

Fooling us to count in seconds and minutes 

Time is steady 
Laughing at mere mortals 

As they divide it into days and years 
It is just there 

It merely observes the hassles and  
bustles of life 

As well as the evolution of mankind  
and nature alike 

Time is an onlooker 
Time is steady 
It is just there

સમય વસર્ર છ ે
તે ્યારેય આવતો નર્રી કે નર્રી જતો 
તે તયાં જ છ ે

અવકારનરી વવરાળતાનરી જમે 
સમય વસર્ર છે
તે ્યારેય ઉતાવળમાં નર્રી 
કે લોકડાઉનમાં નર્રી 
તે તયાં જ છ ે
ખડકનરી જમે વસર્ર 
મારિ આપ્ણે બધા પળ પળ ગ્ણવાનરી મૂખ્શતા કર છ ે

સમય વસર્ર છ ે
મારિ મા્ણસો પર હસે છ ે
જયારે તેઓ તેને દિવસો અને વરગોમાં વહેંચે છ ે
તે તયાં જ છ ે

તે ફ્ત જીવનનરી મુશકેલરીઓનું અવલોકન કરે છ ે
 

તેમજ માનવજાત અને પ્કૃવતનરી ઉતક્રાંવતનું પ્ણ અવલોકન 
કરે છ ે
સમય સાક્ષરી છ ે
સમય વસર્ર છ ે
તે તયાં જ છે

by Dr. Hansa Jethwa

I was inspired to write this poem when learning about Keno Upnishad from 
Ram Vaidya. The Upnishad talked about time as relative concept. I hope you 
will enjoy this poem and its Gujarati translation.
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6 Ways Lord Ganesh Teaches Your Child 
To Be Wise

Our children can learn a lot 
from the god of wisdom and 
the remover of obstacles, 
Lord Ganesh. Here are six 
important lessons your child 
can learn.

The pursuit of knowledge 
and wisdom is a lifelong 
process; we continue to 
learn throughout our lives. 
Our festivals, and the gods and 
goddesses we worship, teach 
us valuable lessons on how 
to lead a fruitful life. Ganesh 
Chaturthi is one such festival. 

We consider Lord Ganesh to 
be the wisest god. Known by 
many names like Ganapati, 
Vighneshwara, Vinayaka, 
Gajaanana, Lambodara and 
Ekdanta, Lord Ganesh's large 
elephant head is a symbol of 
wisdom, understanding and 
intellect.

This Ganesh Chaturthi, teach 
your child how to be wise and 
successful by taking a page out 
of the life of Lord Ganesh.

Lessons from Lord Ganesh

1. Be dutiful: The story about 
how Lord Ganesh got his 
elephant head also tells us 
about his commitment to duty. 
Goddess Parvarthi once asked 
Ganesh to stand guard outside 
the door to their house while 
she went to take a bath. And, 
Ganesh refused to let even his 
father, Lord Shiva, enter the 

house. 
He chose to face the 
wrath of Lord Shiva instead of 
giving in to him by letting him 
in. This story teaches us that it's 
important to do our duty and 
stand by our decision despite 
the consequences.

2. Be focussed: In today's world 
of decreasing attention span, 
children often have problems in 
focussing and concentrating on 
their tasks. Lord Ganesh's small 
eyes that shine like beads on his 
large face symbolise his ability 
to focus. He teaches us that it's 
important to take a step back 
from the chaos and learn to 
focus our energies on one thing 
at a time. This helps us engage 
with the world in a deeper and 
more meaningful way.

3. Be attentive: Lord Ganesh 
has large ears and a small 
mouth. These attributes teach 
us to listen more and talk less. 
It's important to pay attention 
to what others are saying, 

rather than focus on ourselves. 
If your child practises this, he 
would learn to value people 
around him and become more 
considerate of them and their 
needs.

4. Be realistic: Lord Ganesh's 
axe is symbolic of getting rid 
of excessive expectations. 

As parents, we should teach 
our children to have realistic 
expectations about themselves 
and from those around them. 
Aiming for unattainable goals 
only leads to disappointment 
and decrease in self-esteem.

5. Be selective: Lord Ganesh's 
large belly symbolises the 
universe which accepts 
everything - the good and the 
bad. As parents, we need to 
teach our children that, in life, 
there will be good times and 
bad, and we need to take both 
in our stride and move on. 
The important thing is to learn 
lessons from each and every 
experience.

6. Be conscious of time: Lord 
Ganesh has an Urdha mark on 
his forehead. This mark is a 
symbol of his mastery of time. 
You can teach your child that 
she too can master time by 
being a good organiser and not 
indulging in procrastination. 
This way she can learn to 
manage her time well so that 
she doesn't feel overwhelmed.
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The state of our 
Sanatan Dharma 

today

Recently I have attended a number of Katha 
recited at different Temples and observed the 
reverence that people have for our scriptures 
via the rituals they perform - like bowing their 
head to these scriptures, laying flowers, kum 
kum, rice etc. over them - and doing pradikshna 
round them. I have, however, rarely seen the very 
same people listening to what is read from these 
books, or priests explaining what is written.

I would like to share a story that I had heard 
some time ago, which illustrates my thoughts on 
the above.

‘Once upon a time, there was an old mother 
begging outside a temple. A monk stopped by 
her and asked her why she was begging.

The old mother said that her husband had died 
and her only son was abroad working. She told 
the monk that her son had left her some money 
before he went abroad. All this money was now 
used up, as a result she had no choice but to beg.

The monk asked, “Does your son not send any 
money for you?”

The old mother said, “No, but every month he 
sends me colourful papers which I look at, admire 
and stick them to my wall”

The Monk was intrigued and visited her house, 
to find 60 Bank Drafts, each worth of 50,000 
rupees, stuck on the wall!!’

The old mother, could not read so did not 
understand the values of these nor comprehend 
how wealthy she was.

Our state as Sanatanis (Hindus) is exactly like that 
of this old mother.

We have enormous amount of wealth in books 
like Ved, Puran, Geeta, Ramayan, Upnishads, 
Darshan Shastra and so on. But we, like this old 

mother, admire, worship and revere these by 
touching our heads to them, doing the rituals of 
the Pooja and leave them aside as ornaments in 
our temples. When we do not read, discuss or 
delve into what is written in these books, or find 
a knowledgeable priest or a scholar who could 
help you to understand what is written within 
these texts, our state is like that of the begging 
old mother.

We need to read, understand and think 
about what is written in these scriptures 
to truly realise the wealth we have. These 
books are based on scientific research, and the 
Western Science is slowly but surely accepting 
the superiority of Vedic philosophy.

It is through understanding these scriptures 
that we can truly absorb its teachings into 
our lives. It is the duties of our priests and other 
knowledgeable people to help us realise the 
true value of the wealth that is there in these 
scriptures and not just encourage ritualistic 
behaviours of mere touching our heads to these 
books and ceremoniously take them from home 
to home without any explanations!

To continue to follow the rituals without 
understanding, to my mind, is very similar to the 
old mother’s behaviour of admiring the Bank 
Drafts and decorating them on the walls.

We, as Hindus, need to become aware of the 
amount of wealth we have, and take responsibility 
to further our learning to become a true believer 
of Sanatan Dharma. Sanatan Dharma has always 
encouraged us to be seekers of truth and not 
just blindly follow often destructive, unexplained 
ritualistic ceremonies.

Long live Sanatan Dharma

By Dr. Hansa Jethwa
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Along with celebrating the victory of good over 
evil, Diwali is also an occasion for giving a new 
direction to our life, connecting with others, 
and spreading joy through kind acts.

ord Rama won over evil with discipline, 
humility, tolerance, divinity and 
righteousness. Don't we want to see a 'Rama' 
in our children? Let's heed to and understand 
Swami Chidanand Saraswati's true meaning 
of Diwali, and put into practice these divine 
qualities. There is no better time than Diwali 
to make a fresh start. Here's a look at the key 
values from Diwali that can play a significant 
role in shaping the future of your child, if 
made a part of daily lifestyle.

Discipline

Diwali usually starts with the Brahmamuhurta 
(roughly one-and-a-half hours before 
sunrise) and that's usually around 4:00 
a.m. This early wake-up is considered to 
be the first step to a disciplined life and is 
symbolic of mental and spiritual awakening. 
It is believed that the sages who started this 
custom wanted it to become a norm of life. 
The wee hours of the morning are said to 
be the ideal time for improving productivity, 
acquiring knowledge, achieving ethical 
discipline, developing physical and mental 
health, and thereby attaining professional 
and personal success.

How to do it: If you are tired of trying to get 
your child to wake up early every morning, 
use this Diwali as an opportunity. Teach your 
child about the concept of Brahmamuhurta. 

For 30 days, starting this Diwali day, plan 
on waking up early as a family. It will be 
difficult in the first week, but if you keep the 
motivation level up, you can be sure to make 
a new beginning.

Goodness

Diwali marks the victory of Lord Krishna over 
the evil demon Narakashura. This symbolises 
the victory of good over evil. Humans are 
made of three basic qualities - Satva, Rajas and 
Tamas. These qualities symbolise goodness, 
passion and destruction. Since none of these 
qualities can be totally eliminated from a 
person, there needs to be a perfect balance 
among them. The responsibility of parents 
lies in nurturing goodness in the hearts of 
their children.

How to do it: Encourage your child to do 
at least one good deed every day. It could 
relate to helping you in household chores, 
being obedient or always speaking the 
truth. Let him note down whatever he does. 
At the end of the month, he would be really 
astonished at the number of good deeds he 
has done.

Divinity

Divinity is the source of happiness. 
According to Swami Vivekananda, "Each 
soul is potentially divine. The goal is to 
manifest the divinity within you." Lighting 
earthen lamps is a symbolic representation 
of kindling the divinity within us by lighting 
the lamp of knowledge to drive away the 
darkness of ignorance. As Sri Ramakrishna 

Use Diwali 
For New 

Beginnings
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Paramahamsa said, "A lamp cannot burn 
without oil; similarly, a man cannot live 
without God." Use this Diwali to begin 
teaching your children the importance of 
divinity and trusting God.

How to do it: Read to your child stories 
of divine grace from all religions. Take 
him to places of worship and teach him 
the importance of prayer. Try to have 
regular prayer sessions at home. Make 
him understand that trust in 
God is different from being 
superstitious.

Humility

Lord Rama is the perfect 
example of how 
important it is to be 
humble and gentle. 
That is why he was 
known as 'Maryada 
Purushottam' (Lord of 
Virtue). He was always 
seen as being the perfect 
son to his parents, ideal 
protector of Dharma and a living 
example of morality. Diwali is the perfect 
occasion to teach your children all these 
divine values.

How to do it: Ask your child to prepare a 
chart with humble and polite expressions 
like, 'Excuse me', 'Please' and 'Sorry', and 
display it on a wall. Every time your child 
makes a humble expression, let her stick 
a star on the chart. Just imagine how she 
would feel on seeing the chart covered with 
little stars by next year's Diwali. Tolerance

Diwali isn't confined to Hinduism. Jains 
celebrate it as the day when Vardhamana 
Mahavira, the last Tirthankara or Teaching 
God, attained eternal Nirvana - spiritual 
liberation. Sikhs celebrate this day as 
Bandichor Diwas (Day of Liberation) to 
mark the release of Guru Hargobind from 
Gwalior prison where he had been a 
political prisoner. In Nepal, people celebrate 
the day as the anniversary of King Ashoka's 
conversion to Buddhism. Diwali is therefore 

a great example of the brotherhood of 
religions.

How to do it: Teach your child the customs 
and traditions of different cultures across 
the world. During weekends, conduct a 
mini quiz to see how far she has understood 
these concepts. You can also involve children 
in the neighbourhood in this exercise.

Togetherness

Diwali is the time for family get-
togethers. It signifies the importance 

of brotherhood and the joy of 
togetherness. It also gives an 

opportunity for children to 
seek the blessings of elders 
and to learn to respect them.

How to do it: Ask your child 
to write down the names of 
all his friends. You can also 

draw your family tree to 
help him identify his relatives. 

Now, that would be one long 
list! Encourage your child to look 

out for opportunities to meet these 
people at regular intervals.

Kindness

The very purpose of celebrating festivals is 
to make people around us happy, for true 
happiness comes from little acts of kindness. 
Diwali is the time when we indulge in such 
generous acts.

How to do it: Use this Diwali to teach your 
child the art of giving. Take your child to 
orphanages and old age homes, and make 
that a regular event. Let your child see the 
happiness on the faces of those who receive 
the gifts. To sum it up, the duty of an 
individual is to understand Dharma (moral 
values), Artha (economic values), Kama 
(psychological values) and Moksha (spiritual 
values). These are also considered to be 
the basic objects of human pursuit. Parents 
should make sure that they understand this 
concept clearly and teach it to their children 
too.
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સેવા પરમો ધમ્શ

Volunteer at Shree Hindu Temple
Volunteers play a unique and valuable role 
in the services we provide at Shree Hindu 
Temple and Community Centre. Their time, 
commitment, dedication, and skills are 
valued both by us and by the people they 
give their time to. 

Volunteers make a positive difference and 
provide a personal touch to our services. 
We recruit volunteers with the aim of 
complementing and enhancing the services 
we provide.

Shree Hindu Temple and Community 
Centre recognise the value a volunteer 
brings to the Mandir, it supports and 
encourages individuals who have chosen to 
give their time and energy freely to benefit 
the quality of our services, and contribute 
to enhancing service users and devotional 
experience.

Volunteering for Shree Hindu Temple and 
Community Centre is highly rewarding 
it can really benefit your self-esteem, 
confidence and wellbeing, while you make 
a valuable contribution to the quality of 
people’s life. You gain valuable experience 
and it can also be a stepping stone into new 
careers.  No previous experience is required 
and training and support will be provided.

Shree Hindu Temple and Community Centre 
provides a wide variety of volunteering 
opportunities

Come and do your seva at the 
Shree Hindu Temple Leicester.

• સેવા મનુષયનરી સવાભાવવક વૃવતિ છ ેઅને તે જ તેના 
જીવનનો આધાર છ.ે

• સવેા હૃિય અન ેઆતમાન ેપવવરિ કરે છ.ે સવેાર્રી 
જ્ઞાન પ્ાપ્ ર્ાય છ ેઅન ેએ જ જીવનનુ ંલક્ય છ.ે

• સેવાર્રી રરિુ પ્ણ વમરિ ર્ઇ જાય છ.ે

• ભાતંભૃાવર્રી કરેલરી સવેા કરતા આતમભાવર્રી કરેલરી 
સવેા ઉતિમ છ.ે

• સેવાનો આધાર પૈસો નર્રી, પરંતુ હૃિય અને ઈચછા 
છ.ે

• જ ેપ્િર્શન કયા્શ વગર સવેા કરે છ ેત ેતતકાળ 
ઊંચાઇ પર પહોંચરી જાય છ.ે

• ગરરીબ મા્ણસો પોતે પોતાનરી વસર્વત સુધારરી રકે 
એવરી રવ્ત તેમને આપવામાં જ ખરરી સેવા રહેલરી 
છ.ે

• મા્ણસ સવતરંિ અન ેસવાશ્યરી બન,ે એ પ્ણ એક 
ખરરી અન ેસગંરીન સવેા છ.ે

• જગતમાં સૌર્રી મોટો અવધકાર સેવા અને તયાગર્રી 
પ્ાપ્ ર્ાય છ.ે

• સવેાધમ્શ એટલો તો ગહન છ ેકે, યોગરી લોકો પ્ણ 
તને ેપહોંચરી રકતા નર્રી.

• સેવામાગ્શ ભવ્તમાંગ્શર્રી પ્ણ ઊંચો છ.ે

Weddings

Engagements

Receptions

Parties

Sanji  

Mehndi Nights

Katha

Jalaram Prasadi

Hanuman Chalisa

Randal Mataji Na Lota

Ram Dhoon

Pooja  & Ceremonies

Satsang & Bhajan

Music Shows

Lectures

Training 

Education

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

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

Community Events

Fund Raising

શ્ી દિંદુ મદંિર

પયૈસા રાટતે તિો બધા પરસતેિો પડતે છતે!      પર-સતેિા રાટતે પરસતેિો ના પડા્ ??
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05/11/2021 Friday New Year Vikram Samvant 
2078, Annakut Darshan

06/11/2021 Saturday Bhai Bij
09/11/2021 Tuesday Laabh Paacham
11/112021 Thursday Jalaram Jayanti
15/11/2021 Monday Tulsi Vivah
19/11/2021 Friday Dev Diwali
14/11/2021 Tuesday Gita Jayanti
01/01/2022 Saturday New Year’s Day (2022)
15/01/2022 Wednesday Makar Sankranti
26/01/2022 Wednesday India Republic Day
05/02/2022 Saturday Vasant Panchmi
14/02/2022 Monday Vishwakarma Jayanti
01/03/2022 Tuesday Maha Shivratri
09/03/2022 Wednesday Holashtak Begins

17/03/2022 Thursday Holi Purnima  
(Holi in Spinney Hill Park)

26/03/2022 Saturday Mandir Patotsav
02/04/2022 Saturday Chaitri Navratri Starts
10/04/2022 Sunday Shree Ram Navami
16/04/2022 Saturday Hanuman Jayanti Poonam
03/05/2022 Tuesday Akha Trij

08/05/2022 Sunday Shree Randal Mataji na 
108 Samuh Lota

30/05/2022 Monday Shani Jayanti
10/06/2022 Friday Nirjalaa Ekadashi
13/06/2022 Monday Vat Savitri Vrat

09/07/2022 Saturday Morakat Vrat Begins

11/07/2022 Monday Jaya Parvati Vrat Begins
13/07/2022 Wednesday Guru Purnima
13/07/2022 Wednesday Morakat Jagaran
15/07/2022 Friday Jayaparvati Jagaran
18/07/2022 Monday Lohana Nag Paacham
28/07/2022 Thursday Divaso - Deep Puja
29/07/2022 Friday Shravan Maas Begins
02/08/2022 Tuesday Nag Paacham
03/08/2022 Wednesday Randhan Chhath
04/08/2022 Thursday Shitla Saatam 
06/08/2022 Saturday Noli Naum
11/08/2022 Thursday Raksha Bandhan
15/08/2022 Monday Bor Chauth

16/08/2022 Tuesday Nag Paacham
17/08/2022 Wednesday Raandhan Chhath

18/08/2022 Thursday Shravan Vad  
Shitla Saatam

19/08/2022 Friday Janmashtmi  
Shree Krishna's Birthday

27/08/2022 Saturday Shravan Maas Ends
30/08/2022 Tuesday Kevda Trij
31/08/2022 Wednesday Ganesh Chaturthi
01/09/2022 Thursday Rishi Panchmi
03/09/2022 Saturday Radha Ashtami
10/09/2022 Saturday Shradh Begins

11/09/2022 Sunday Shrimad Bhagvat Saptah 
Starts

18/09/2022 Sunday Shrimad Bhagvat Saptah 
Ends

25/09/2022 Sunday Shradh Ends
26/09/2022 Monday Navratri Begins
03/10/2022 Monday Shree Durga Ashtami
05/10/2022 Wednesday Vijya Dashmi (Dashera)
09/10/2022 Sunday Sharad Purnima
10/10/2022 Thursday Karwa Chauth
21/10/2022 Friday Vaagh Baras
22/10/2022 Saturday Dhan Teras
23/10/2022 Sunday Kali Chaudash

24/10/2022 Monday Diwali - Chopda Pujan in 
the Mandir

26/10/2022 Wednesday
New Year  
Vikram Samvant 2079  
Annakut Darshan

26/10/2022 Wednesday Bhai Bij
29/10/2022 Saturday Laabh Paacham
31/10/2022 Monday Jalaram Jayanti
04/11/2022 Friday Tulsi Vivah

 Main Festival of the year to be celebrated at the Mandir



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

Festivals 2021-2022
New Year Vikram Samvant 2078



Shree Ramdev Pir,  
Dalibai and Harjibhati

Shree Vachradada 
Avaad Mataji

Shree Rameshwar Mahadev  (Shivalay)

Trikamji Bapu

Shree Ganeshji

Shree Hanumanji

Shree Vishwakarma

Shree Randal MatajiShree Radhe Krishna

Shree Ambe Mataji

Shree Ram, Sitaji, Laxmanji & Hanumanji

Shree Sai Baba Shree Jalaram Bapa

Shree Shitla Mataji Shree Baliya Dev

Download Shree 
Hindu Temple 

Panchang on your 
mobile phone by  

scanning this  
QR Code.

 શ્રી હિન્દૂ મંહ્રનું 
પંચાંગ તમારા 

મોબાઈલમાં રાખવા 
માટે QR કોડ ને સકાન 
કરરીને ડાવનલોડ કરો. 

ઉત્સવ દર્શન
વવ.્સં. ૨૦૭૮

શ્રી હિન્દુ મંહ્ર 
અને કૉમ્દુનનટરી સેનટર, લેસટર, ્દુકે

નૂતન વર્ષાનિનં્ન ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨




