Shree Ganeshji

Shree Rameshwar Mahadev (Shivalay)

Shree Hanumanji

Shree Ramdev Pir,
Dalibai and Harjibhati

Shree Vachradada
Avaad Mataji

Trikamji Bapu

Shree Vishwakarma

Shree Radhe Krishna

Shree Randal Mataji

જય શ્રી કૃ ષ્ણ

જય શ્રી રામ

યદા યદા હી ધર્મસય ગ્ાનિર્મવનિ રારિ, અભયયુત્ાિરધર્મસય િદાતરાિં સૃજામ્હ્યર |
પરરત્ાણાય સાધયુિાં નવિાશાય ચ દયુષ્ૃ િાર ધર્મસંસ્ાપિા્ા્મય સંરવારી યયુગે યયુગે ||
આજિા યયુગ રાં નવશ્ાશ ્ેળવવો એિયું પણ ્ાઇં્ પરરાતરા રાં પ્ીનિ ્યા્મ જ ેવયુંજ અઘરં છે,
જેર્ે નવશ્ાસ શબદ િે વાંચિાં "એ્ ક્ષણ" ્ાગે છે, સરજિા "એ્ નરનિટ" ્ાગે છે,
પરંિયુ નવશ્ાશ િે પ્રાનણિ ્રિા જીવિ િા બધા શ્ાસ પણ ઓછા પડે છે.
ઈશ્ર પર નવશ્ાસ રાખો અિે પરરાતરા િે ્હો ્ે,

“ છે રારી િીનિ ચોખી િો નચંિા િી ્ોઈ વાિ િ્ી ”
“ છે રારા ્રમો સારા અિે િૈનિ્ િો રકિ િી ્ોઈ જાિ િ્ી ”
્ેર્ે રારા ્રમો ્દાચ િબળા હશે પરંિયુ રારો ઈશ્ર િબળો િ્ી.
રગવાિ ્ક્રીિારાયણિા આ રહાપવ્મિા પાવિ રદવસોરાં આપણે
સવવે એ્-બીજાિા સયુખ દયુઃખરાં સહરાગી બિી રોટયું રિ રાખી
આિંદ્ી આ પવ્મિે ઉજવીએ.
િવા વર્મ િી શયુરેચછા સા્ે સવવેિે િૂિિ વર્મિા
અનરિંદિ.
રકિો, સેવ્ો, ્ારોબારી સનરનિિા સભયો,
પ્રયુખશ્ી િેરજ ટ્રસટી રંડળિા સવવેિે જય
રાિાજી સા્ે જય શ્ી રાર.

ભક્તિ દર્શન
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આશિર્વચન

યાવદભાગરીરર્રી ગંગા, યાવિ સુયગોિરીવાકર:
યાવિ વેિાપ્વત્શનતે, તાવદતવં વરીજયરી ભવ

શ્રી નટુભાઈ આચાય્શ

શ્રી દિલરીપભાઈ જોરરી

વવ.સં. ૨૦૭૯ નું નૂતન વર્શ શ્રી દહંિુ મંદિર અને સમસત જીવ મારિ માટે રુભ, રાશ્વત, સાવતવક, સર્રીર
અને સુયોગય નરીવડે તે પ્ભુ પાસે પ્ાર્્શના. વવશ્વ રાંવત અને પાદરવાદરક પ્ગવત નરી પ્ાવતિ ર્ાય. જીવન
મા હંમેરા રાંત વવચાર, ધૈય્શ પૂવ્શક નો વન્ણ્શય અને સવભાવ નરી પરખ ખુબજ જરૂરરી છે. ખાસ કરરી
અને યુવા અવસર્ામા.
િરે ક યુવાનો જીવન મા ધમ્શ પ્તયે શ્દ્ા, ભવ્ત અને સેવા નું યોગિાન આપે અને અધમ્શ, અનયાય અને
િુરાચાર સામે કમ્શ વનષ્ા ર્રી જવાબિારરી અને ફરજ નું મહતવ સમજી જીવન પર્ મા આગળ વધે તે
પ્ભુ પ્ાર્્શના.
શ્રી મિ ભાગવત મા કહું છે કે સમય, સમજ્ણ, સિાચાર અને સદલક્મરી એ સારા કમ્શ નું ફળ છે.
એનાર્રી પ્ણ વધારે આ સુખ પદરવાર સાર્ે હોવાર્રીજ સમજી સકાય છે. માટે જીવ મારિ સાર્ે રહરી
વડરીલો નરી સેવા કરે જીવન અને ધમ્શ ના મુલય નું સમજી ને વનવ્શહન કરે અને ઉજ્જવળ ભવવષય તરફ
આગળ ધપે એજ હૃિય ર્રી પ્ભુ શ્રી શ્રીજી ચર્ણ મા પ્ાર્્શના.
સ્વસ્ત્યસતિતુતિે કતુ સલમસતિતુું ચીરા્યતુુંરસતિતુ, ગો્વાજીરસતિતુ ધનધાન્ય સમૃદ્ીરસતિતુ |
ઐશ્વ્ય્શમસતિતુું બલમસતિતુું રીપતુક્ષ્યોસતિતુ, ્વુંરેસદૈ્વ ભ્વતિામ હરીભ્તિીરસતિતુ ||
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President's Message

Jai Shree Krishna
Happy Diwali and a Prosperous 2079 New Year.
I would like to take this opportunity to thank our Trustees, Committee members, staff, volunteers, and
devotees during the last year.
This year (2022) marked the 25th Anniversary for the temple at our premises, and we had various
events throughout the year, you can recap all the events in this edition of the Bhakti Darshan. Also over
the last year we managed to celebrate all the major events, just as we have done for past 25 years.
This year the temple 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
Hanuman Charitra Katha was broadcasted in August 2022, and our Shreemad Bhagwat Katha
was broadcasted in September 2022. These Katha’s were organised to promote and preserve our
Sanatan Dharm. The support and encouragement received from our devotees was exceptional. We are
continuously active in promoting our culture and values throughout the year for people of all ages and
most importantly for all communities.
We have had a very successful and safe Navaratri 2022, with large number of devotees attending and
generously contributing towards the success of this great historical Temple that dates back to 1969.
Wishing you all the very best for the year ahead.
Shitalbhai Adatia
President
Shree Hindu Temple and Community Centre
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શબરી સતસંગ મંડળ
શ્રી ગ્ણેરાય નમઃ શ્રી કૃ ષ્ણાય નમઃ
શ્રી દહનિૂ મંદિર અને કૉમયૂવનટરી સેંટર ર્રી રબરરી મદહલા મંડળના
સવવે ભાવવક ભ્તોને દિવાળરી અને નૂતન વર્શના જયશ્રી કૃ ષ્ણ સદહત
અવભનંિન.
પરમાતમાનરી અસરીમ કૃ પા ર્રી આપ્ણરી ઉપર આવેલું કોવરીડ મહામારરી નું
સંકટ ઓછુ ં ર્તા આપણં રબરરી મંડળ જ ે ર્ોડા સમય ર્રી બંધ હતું તે
ફરરીર્રી િર ગુરુવારે બપોર ના અને શ્ાવ્ણ માસ માં, ભાિરવા માસ માં
રરુ ર્ઇ ગયેલ છે.
રબરરી મંડળમાં અમે આપ્ણાં ધાવમ્શક ગ્ંર્ો રામચદરત માનસઃ, ઓખા હર્ણ, ભાગવતજી વગેરેનું વાંચન, જપમાળા ,
ભજન-દકત્શન અને જો કોઈ ને સતસંગ રખાવવો હોય તો એ સાર્ે મળરીને કરરીએ છરીએ. વળરી મંદિરમાં ઉજવાતા િરે ક
વાર, તહે વાર, ઉતસવ, કર્ાઓ અને માં જગિંબાના ગરબામાં ઉતસાહર્રી ભાગ લઈને મિિરૂપ ર્ઈએ છરીએ.
આ વરવે અમે શ્રીયંરિ પૂજા, શ્રી રાંિલમાંના લોટા, શ્રી હનુમાન કર્ામાં ૧૧૦૦૦ લાડુ બનાવવામાં,જનમાષ્ટમરીમાં માલપુડા
બનાવવામાં ઘ્ણાંજ હર્શ ઉલાસ સાર્ે ભાગ લરીધો હતો. જ ેમાં અમને મંદિરના ટ્રસટરીઓ, પ્મુખગ્ણ અને બધાજ
ભૂિેવોનો પૂરતો સાર્ સહકાર મળે છે.
સહુ બહે નોને રબરરી મંડળમાં ચાલતા સતસંગ તેમજ મંદિરના િરે ક કાયગોમાં ભાગ લેવા માટે અમારું ભાવભરીનું આમંરિ્ણ
છે.
the more you give : the more you receive
રબરરી મદહલા મંડળનરી ના હાદિ્શક રુભેચછા સાર્ે સૌને જયશ્રી કૃ ષ્ણ
શ્રીમતરી રરીતલબેન વરિવેિરી
6

Secretary's Message
Jay Shree Krishna
Happy Diwali and a Happy New Year 2079
We just celebrated the 25th Anniversary of relocating of the Shree Hindu Temple &
Community Centre at 34 St. Barnabas Road, Leicester from its humble beginnings at 47
Cromford Street, in the Highfields area of the city, established in 1969 in a former Cooperative corner shop purchased for a few thousand pounds.
Year on year Shree Hindu Temple and Community Centre has grown to be a beacon of
Sanatan Dharma in the UK and has become an integral part of the community here in the
city of Leicester. And this has only been possible due to the efforts and perseverance of
our predecessors who wanted to provide a place of sanctuary for the Hindu community
outside of India.
Throughout last year, we hosted many successful events and we had the privilege to
celebrate all the major festivals. Notably, we held Randal Mataji’s 152 lotas which saw
more than 1500 ‘Goinis’ from across Leicester join us and make the event a success. We also
hosted 2 international kathas live from Shree Hindu Temple and Community Centre.
All the successes have only been possible with the support of the trustees, the committee
members, the temple staff and above all the volunteers who have shown tremendous
support to make sure that the events run smoothly and that everyone have a good and
joyful time. I hope you will continue to provide your support in the coming year as we
build on the past successes to spread the message of sanatan dharma from the heart of
Leicester to across the world.
I would like to wish everyone a happy and prosperous new year and I hope everyone
continues to feel blessed under the divine blessings of Lord Shree Krishna.
Siddharth Godhania
Secretary
Shree Hindu Temple and Community Centre
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Presidents of Shree Hindu Temple
from 1997 to 2022 (past 25 years)

2022
Shitalbhai Adatia

2020 - Present

2019
Vajshibhai Sisodia

2019 - 2020

2016
Dr Pramodbhai Patel

2016 - 2019

2013
Bhikhubhai Kotecha

2013 - 2016

2012
Rajeshbhai Unadkat

2012 - 2013

2011
Pravinbhai Sachdev

2011 - 2012

2001
Govindbhai Patel

2001 - 2011

1997
Celebrating 25 years at
34 St. Barnabas Road

Narandashbhai
Adatia

1997 - 2000
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Trustee's Message
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते
पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
Om, That is Full, This also is Full, From Fullness comes that Fullness.
Taking Fullness from Fullness, Fullness Indeed Remains.
Om Peace, Peace, Peace.
If we insist in telling the truth then there is no need to remember much; and here only
thing we have to worry about is maintaining a straight line through our thoughts, words
and actions.
Shree Hindu Temple continues to lead on many fronts for the communities across Leicester
and far beyond.
We are immensely proud of all management team, employees, volunteers and Hindu
communities associated with the temple.
As we move forward we urge everyone to avoid being complacent about our roles or
communities we have honour as well as privilege of serving.
We note that our real challenge is combating complacency and therefore continuous change
and innovation will require sense of urgency.
I urge all to adopt restraint, quality and simplicity in our daily dealings with the temple
community.
Our collective success and longevity lie in our ability to change quickly.
Using this opportunity on behalf of trustees to wish you ALL, prosperity, joy and peace for
the life’s journey ahead.
Dr Jiva Odedra
Chair of Trustees,
Shree Hindu Temple, Leicester
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મંદિરના આંગણેથી
શ્રી દહંિુ મંદિર નો વાવર્શક અંક ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩ (ભવ્ત િર્શન)
માં આપ બધાજ હરરી ભ્તો નું સહ્રિય હાદિ્શક સવાગત છે.
મંદિર એ સમાજ, ધમ્શ અને સંસકૃ તરી નરી સોભા છે, અને ઘર છે.
સપ્શ ગમે તેટલો વાંકો હાલે પ્ણ એને િર મા પ્વેર કરવા માટે
વસધુ હાલવું પડે છે. તેમ મનુષય નું મન પ્ણ ગમે તેટલું વાંકું હાલે
પ્ણ (મન-િર) જયારે મંદિર માં પ્વેર કરે છે તયારે એ સરીધું ર્ાય
છે અને એક રાંવત નરી અનુભૂવત કરે છે, અને મન ના વવકાર
અને વાસના મરે તે જગયા એટલે મંદિર. તો એવું આપણં લેસટર
નું ર્ણરીયામણં શ્રી દહંિુ મંદિર ભ્તો ના આતમા ના ખોરાક રૂપરી
ભવ્ત નું કામ કરે છે.

સનાતન સંસકૃ વત
વસુધૈવ કુ ટમું બ્મ નરી ભાવના સનાતન ધમ્શ માં ઉજવળ
પ્વતભારાળરી વવરાલ હૃિય નું પ્તરીક છે. આ વસુધા એટલે
કે પૃથવરીજ એક પદરવાર છે, જ ેમાં કોઈ ભેિભાવ નદહ પ્ણ
સમભાવ નરી ભાવના છે.
ધાવમ્શક અને સાંસક્રુવતક પ્વૃવતિઓ
શ્રી દહનિૂ મંદિર માં સમૂહ
સતયનારાય્ણ નરી કર્ા, મહાપુજા,
મંદિર નરી ૨૫ મરી વર્શ ગાંઠ વનવમતિે
શ્રી મહાલક્મરી શ્રી યંરિ મહાનુષ્ાન,
વરવ અવભરેક, સમૂહ વપતૃપૂજા,
શ્ રી
ગરુડપુરા્ણ મદહમા, ૧૫૨ સમૂહ શ્રી રાંિલ માતાજી ના લોટા.
ગુજરાતરી સકૂલ, સંસક્રુવત કાય્શક્રમો, ભજન સંધયા, જલારામ
પ્સાિરી, અખંડ રામધૂન, િમ્ણ સમાજ ૧૨ કલાક નરી અખંડ
ધૂન (ભજન) શ્દ્ાંજવલ, મહારા્ણરીજી લોટરી મનોરર્, નવજાત
વરરુ સંસકાર, ધવજ વંિન, મહારા્ણરી વનધન શ્દ્ાંજવલ પ્ાર્્શના
અને િર ગુરુવારે ચાલતા વનઃરુલક ડે-સેનટર ભોજન જ ેવરી અનેક
પ્વૃવતિ ખુબજ રાંવત, સફળતા અને એકતા સાર્ે મંદિર ના
કાય્શકતા્શ, સવયંસેવક અને ભ્તો ના સાર્ દ્ારા પ્ભુ કૃ પાર્રી
અવવરત સફળતા પૂવ્શક ચાલે છે.

ધાવમ્શક પ્વૃવતિઓ
શ્રી દહનિૂ મંદિર અને કોમયુવનટરી સેનટર એ લેસટર નું ગોકુ લધામ છે,
જયાં પૂ્ણ્શ વર્શ િરમયાન ભ્તો અને તહે વારું નું તોર્ણ ઝળહળતું હોય
છે. વરી.સં. ૨૦૭૯ નું વર્શ ખુબજ સફળતા અને ભવ્ત પ્ાતિ કરનારું
નરીવડું.
કોરોના મહામારરી ના ભય માર્રી બહાર આવરી ને શ્રી દહનિૂ મંદિર
દ્ારા ભવય િરીપાવલરી, નૂતનવર્શ અને અન્નકૂટ સાર્ે તુલસરી વવવાહ નું
સુિં ર આયોજન કરવામાં આવયું હતું. જ ેમાં મુખય યજમાન મહે રભાઈ
અને વરિવે્ણરીબેન િવે પદરવાર દ્ારા સહયોગ મળ્ો હતો. વરવરારિરી
મહાપુજા સવારે છ વાગયા ર્રી રારિે અગયાર વાગયા સુધરી હર હર
મહાિેવ ના ગુંજાર સાર્ે પૂ્ણ્શ દિવર િરમયાન વરવ અવભરેક કરવામાં
આવયો હતો.
હોળરી અને ધુળેટરી મહોતસવ િર વર્શ નરી જ ેમ સપરીવનહરીલ પાક્શ માં
કરવામાં આવયો હતો. જ ેમાં અંિાજ ે અંિાજ ે પાંચ હજાર ર્રી વધુ
ભ્તોએ પૂજા અને પ્સાિરી લરીધો હતો.

શ્ધાંજલરી
વરિદટર સામ્ાવજ્ઞ ગૌરવાવનવત
મહારા્ણરી સવ, એવલઝાબેર્ બરીજા
ના િુઃખિ વનધન ના સમાચાર
વરિદટર સામ્ાજય અને ઇંગલેનડ ના
તર્ા વવશ્વ ના રાજકરીય પદરવાર અને
જનમાનસ માટે એક ખુબજ િુઃખિ સમાચાર છે, પરમાતમા એ
દિવયાતમા ને ચરીર રાંવત આપે. શ્રી દહનિૂ મંદિર દ્ારા પ્ાર્્શના
સભા અને ભજન દ્ારા શ્દ્ાંજવલ અપાયરી હતરી, જ ેમનું લાઈવ
પ્સાર્ણ ચેનલ ફોર ના માધયમ ર્રી કરવામાં આવયું હતું.

રામનવમરી અને ચૈરિરી નવરારિરી મહોતસવ સાર્ે નવાનહ પારાય્ણ નો
સુંિરકાંડ યજ્ઞ રાંવત સભર પૂ્ણ્શ ર્યો હતો. અવા્શચરીન ભારતરીય પરંપરા
અને રાસ્તરીય વ્રત ઉદ્ાપન નો મદહમા ખુબજ મહતવ નો છે, અને
બહે નો, િરીકરરીઓ મોળા્ત, જયાપાવ્શતરી, દિવાસો, વટસાવવરિરી, બોળ
ચોર્ જ ેવા વ્રત વવવધ પૂવ્શક ઉજવવામાં આવયા હતા.
ભગવાન નરી કૃ પા ર્રી આ વર્શ માં ૧૧,૦૦૦ મોિક સાર્ે ભવય શ્રી
હનુમાન ચદરરિ કર્ા ભાગ એક, નું અિભુત આયોજન ર્યું, સાર્ે ૧૨૧
હનુમાન ચાલરીસા નો યજ્ઞ કરવામાં આવયો, સમસત સમાજ તરફ ર્રી
ખુબજ સાર્ અને સહકાર મળ્ો, શ્રી ગ્ણેર મહોતસવ અને વવરજ ્શન
નરી અનેરરી આભા અને શ્ાદ્ પક્ષ માં ભરા્ણરીયા પદરવાર ના સહયોગ
ર્રી શ્રી દહનિૂ મંદિર માં દિવય શ્ાદ્ પક્ષ નરી કર્ા પદરપૂ્ણ્શ ર્ઇ હતરી.

10

સાર્ે આ વખતે શ્રી દહનિૂ મંદિર ના એક ભગવત ભ્ત
અને ભજન પ્ેમરી એવા મ્ણરીભાઈ વમસ્તરી નું પ્ણ બાણં વર્શ
નરી ઉંમરે િેહ તયાગ ર્યો અને સવગ્શ વસધાવયા, જ ેઓ આજ ે
ચાલરીસ વર્શ ર્રી મંદિર માં વનતય બે કલાક ભજન ગ્ુપ સાર્ે
હદર ભજન કરતા હતા. પરમાતમા એ દિવયાતમા ને પરમ
રાંવત આપે.

Year in Review

ઉપસંહાર

We are delighted to bring you the Shree Hindu
Temple's annual Magazine, Bhakti Darshan
2022 - 2023. This year we celebrated the 25th
anniversary at 34 St. Barnabas Road with several
special events. The feature event was the Shree
Hanuman Charitra Katha.

મંદિર એ પવવરિ, પાવન અને પરમાતમા તરફ જવાનું પ્ર્મ
પગથયું છે. તયાં શ્દ્ા, સતય અને સમજ્ણ ને સર્ાન છે. તયાં
ભવ્ત, ભાવ અને ભ્ત ને માન છે. તેમાં મંરિ, યંરિ અને
ગ્ણતંરિ મા જાન છે. તેમજ જીવ, જગત અને જગિરીર
નું જીવન છે, એમાં પવવરિ, સતવગુ્ણરી અને રુદ્ ચદરરિ ને
આવકાર છે. તયાં ર્રી ગ્ણતર, ભ્ણતર અને ચ્ણતર નું
વળતર ર્ાય છે. આ બધુજ સંસકાર ઉપર વનભ્શર છે. નહરીતો
જીવન ફ્ત પડતર અને કરતર બનરી રહે છે.

We all must learn from Hanumanji's teachings
and implement them in our lives. In a world full
of crisis, Hanumanji is ever present and ready
to help all his devotees. Hanumanji's leadership
skills are an inspiration to all, he teaches us that
we must unite to overcome challenges and
have the courage to confront conflicts and try
to overcome the issues that surround us with
steadfast belief in Shree Ram.

શ્રી દહંિુ મંદિર નો એકજ ધયેય છે કે હમેંરા ભવ્ત અને
ભ્ત સમુિાય મા વધારો ર્ાય અને આપ્ણો સમાજ એક
સુદ્રઢ સંસકૃ વત નરી ગરરીમા સાર્ે આગળ વધે અને જીવન મા
સતય સનાતન સંસક્રુવત નરી વસંચન કરે .
એજ પ્ભુ પાસે વનરંતર પ્ાર્્શના સાર્ે શ્રી દહંિુ મંદિર ના િરે ક
કાય્શકતા્શઓ ના જય શ્રી કૃષ્ણ.
આપ મંદિર નરી િરે ક પ્વૃવતિઓ અને આગામરી કાય્શક્રમ, બુદકગ
ં વગેરે
કોઈપ્ણ માદહતરી માટે શ્રી દહંિુ મંદિર નરી વેબસાઈટ
www.ShreeHinduTemple.net
ફેસબુક પેજ:
www.facebook.com/ShreeHinduTemple
ને લાઇક કરો અને ઇમેલ માટે:
info@ ShreeHinduTemple.net અને
ટેલરીફોન દ્ારા: 0116 246 4590
પર ઓફરીસનો સંપક્શ કરો.

During the last year, Shree Hindu Temple has
been engaged in many religious and social events.
With blessing of our Bhagwan and devotion
of devotees, all events has been incredibly
successful, from thousands of people who came
to celebrate Holi festival in Spinney Hill Park to
millions of viewers on AASTHA TV watching
Mandir’s live telecast of Shree Hanuman Charitra
Katha and Shree Bhagvad Katha. How can we
forget the record breaking 11,000 ladoos, hand
made by our volunteers, these events will be
enriched in Mandir’s history forever.
Shree Hindu Temple held special prayers for
the late Queen Elizabeth II, who passed away
peacefully on 8th September 2022. Aum Shanti.
We hope you enjoy reading this special edition of
the Bhakti Darshan and wish everyone a Happy
Diwali and Best Wishes for the Year ahead.
Jay Shree Ram
Jay Shree Krishna
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રુભ દિવાળરી

દિવાળરીના પાવન અવસર પર ચારે બાજુ ર્રી ખુરરીઓનુ મહે કતુ
વવાતાવર્ણ ર્ઈ જાય છે. આ પવ્શ બધા તહે વારોમાં સૌર્રી શ્ેષ્ મનાય
છે. કાર્ણ કે પાંચ દિવસ સુધરી આ તહે વારનરી ખુરરીઓ છવાયેલરી રહે
છે અને મદહન પહે લાર્રી આ તહે વારનરી તૈયારરી રરૂ ર્ઈ જાય છે.
િરે ક તહે વારનરી જ ેમ આ તહે વારનરી પ્ણ પૌરાવ્ણક કર્ા છે. િરરોજનું
વવરેર મહતવ છે. પહે લો દિવસ

મદહનાનરી અમાસના દિવસે સમુદ્ર મંર્ન દ્ારા માતા લક્મરી પ્ગટ
ર્યા હતા. જ ેમને ધન, વૈભવ, એશ્વય્શ અને સુખ-સમૃવદ્નરી િેવરી
માનવામાં આવે છે. તેર્રી આ દિવસે માતા લક્મરીના સવાગત માટે િરીવા
પ્ગટાવવામાં આવે છે. જ ેર્રી અમાસનરી રાતના અંધારામાં દિવાઓર્રી
વાતાવર્ણ પ્કાવરત ર્ઈ જાય
આ દિવસે ભગવાન રામચંદ્રજી માતા સરીતા અને ભાઈ લક્મ્ણ સાર્ે 14
વર્શનો વનવાસ સમાતિ કરરીને ઘરે પરત ફયા્શ હતા. શ્રીરામના સવાગત
માટે અયોધયાવાસરીઓએ ઘરે ઘરે િરીપ પ્ગટાવયા હતા અને આખરી
નગરરીને દિવાઓનરી હારમાળાઓર્રી ઝગમગ કરરી હતરી. તયારર્રી જ
દિવાળરીના દિવસે દિવા પ્ગટાવવાનરી પરંપરા છે. 5 દિવસરીય આ
તહે વારનો મુખય દિવસ લક્મરીપૂજન અર્વા દિવાળરી હોય છે.

પહે લા દિવસને ધિિેરસ કહે છે દિવાળરી મહોતસવનરી રરૂઆત
ધનતેરસર્રી ર્યા છે. તેને ધન રિયોિરરી પ્ણ કહે છે. ધનતેરસના
દિવસે મૃતયુના િેવતા યમરાજ, ધનના િેવતા કુ બેર અને આયુવવેિાચાય્શ
ધનવંતદરનરી પૂજાનુ મહતવ છે. આ દિવસે સમુદ્ર મંર્નમાં ભગવાન
ધનવંતદર અમૃત કળરનરી સાર્ે પ્ગટ ર્યા હતા અને તેમનરી સાર્ે
આભૂર્ણ અને બહુમૂલય રતનો પ્ણ સમુદ્ર મંર્ન દ્ારા પ્ાતિ ર્યા હતા.
તયારર્રી આ દિવસનુ નામ 'ધનતેરસ' પડુ, અને આ દિવસે વાસ્ણ,
ધાતુ અને ઘરે ્ણા ખરરીિવાનરી પરંપરા રરૂ ર્ઈ.

ચોર્ો દિવસ કાવત્શક રુ્લ પડવાને ગોવધ્મિ પૂજા અિે અન્ન્ૂ ટ ઉતસવ
ઉજવાય છે. તેને પડવો કે પ્વતપિા પ્ણ કહે વાય છે. આ દિવસને
લઈને માનયતા છે કે રિેતાયુગમાં જયારે ઈનદ્રિેવએ ગોકુ લવાસરીઓર્રી
ગુસસે ર્ઈ મૂસળધાર વરસાિ રરૂ કરરી હતરી તયારે ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણએ
તેમના નાનરી આંગળરી પર ગોવધ્શન પવ્શત ઉપાડરીને ગામડાના લોકોને
ગોવધ્શનનરી નરીચે સુરવક્ષત કયગો. તયારર્રી આ દિવસને ગોવધ્શન પૂજનનરી
પરંપરા પ્ણ ચાલરી રહરી છે.

બરીજા દિવસને નરક ચતુિ્શરથી, રૂપચૌિર અને ્ાળીચૌદસ કહે છે.
આ દિવસે નરકાસુરનો વધ કરરીને ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણએ ૧૬,૧૦૦
કનયાઓને કેિમાંર્રી મુ્ત કરરીને તેમને સનમાન આપયુ હતુ. આ જ
ઉપલક્યમાં આ દિવસે અસંખય દિવાઓ પ્ગટાવવામાં આવે છે. આ
દિવસને લઈને માનયતા છે કે આ દિવસે સૂયગોિય પહે લા ઉબટન
લગાવરીને સનાન કરવાર્રી સમસત પાપ નષ્ટ ર્ઈ જાય છે. અને પુણયનરી
પ્ાવતિ ર્ાય છે. આ ઉપરાંત આ દિવસ સાર્ે વધુ એક માનયતા
જોડાયેલરી છે, જ ેના મુજબ આ દિવસે ઉબટન લગાવરીને સનાન કરવાર્રી
રૂપ અને સૌિય્શમાં વૃવદ્ ર્ાય છે.

આ યમ વદ્તરીયા કે રાઈબીજિા નામે પ્ણ ઓળખાય છે. દિવાળરી
તહે વારનો આખરે દિવસ હોય છે. ભાઈ બરીજનો તહે વાર ભાઈ-બેનના
સંબંધને ગાઢ બનાવવા અને ભાઈનરી લાંબરી ઉમ્ માટે ઉજવાય છે. રક્ષા
બંધનના દિવસે ભાઈ તેમનરી બેનને ઘરે બોલાવે છે. પ્ણ આ દિવસે
બેન ભાઈને પોતાના ઘરે ભોજન કરાવરીને ચાંિલો કરે છે અને તેમનરી
લાંબરી ઉમ્નરી કામના કરે છે..

રિરીજા દિવસને રદવાળી કહે છે આ જ મુખય પવ્શ હોય છે. દિવાળરીનો
તહે વાર વવરેર રૂપે મા લક્મરીનરી પૂજા કરવાનો પવ્શ હોય છે. કારતક
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5 Days of Diwali
Diwali is a pan-dharmic festival celebrated by
all Hindu traditions and also by Sikhs and Jains.
Hindus commemorate the return of Shri Rāma to
his home, Ayodhya, after fourteen years of exile and
after slaying the rākshasa Rāvana. Another tradition
celebrates the victory of Shri Krishna over the evil
Nārakāsura. The day falls on the darkest night
of the month and the many lamps, fireworks and
bonfires illuminate the night, symbolising the victory
of Dharma and the victory of vidyā (knowledge) over
avidyā (ignorance).
Significance and Importance of 5 Days of Diwali

Diwali
The third day is the main Diwali festival. Lakshmi
Pujā is performed on this day and express our
gratitude for the prosperity we have received over
the past year. Lakshmi Mātā once again enters our
homes and ask to be blessed for another year of
good fortune. Diyās are placed around the house
and rangoli is made in front of the house. Gifts are
exchanged between families and fireworks are set
off in the night.

Dhanteras
The first day of Diwali is celebrated by the appearance
of Dhanvantari, the deity of the Āyurveda. We also
clean and decorate our homes to make them more
inviting for Lakshmi Mātā, the bringer of wealth. This
day is considered auspicious for new purchases and
in this way the blessings of Lakshmi are shared with
others. A lamp is also lit for Alakshmi Mātā, the sister
of Lakshmi to keep misfortune away. Likewise, lamps
are lit for Yamarāja, the deity presiding over death,
to ask for a productive life and to acknowledge the
inevitability of our own death.

Annkut Darshan - Govardhan Pujā
Govardhan Pujā or Annkut Darshan marks the
beginning of the Gujarati New Year. We express
gratitude for what we have by offering a ‘mountain
of food’ to Shri Krishna. This is symbolic of his
lifting of Mount Govardhan to protect his devotees
from torrential rain. People visit relatives and offer
sweets. This is a time to be thankful for Shri Krishna’s
protection and refuge but also to celebrate the New
Year with friends and family.

Kali Chaudas
Kāli Mātā is venerated on this day as the dark
moonless night is a powerful time for performing
sadhana (spiritual practises). Midnight pujas are
conducted for Kāli to overcome the forces of
death and time. This day is also known as Nāraka
Chaturdashi as Nārakāsura was slayed by Shri
Krishna on this day. During the day we continue
to venerate Dhanvantari by waking up during the
Brahma Muhurta (1hr 36 minutes before sunrise)
and apply aromatic oils on them before taking a bath.
We adorn new clothes, offer pujā and light diyās.

Bhai Dooj
The fifth and last day is Bhai Dooj. On this day sisters
invite their brothers for a lavish meal and perform a
‘tilak’ ceremony. Sisters pray for their brother’s long
and happy life while the brothers give gifts to their
sisters and give best wishes.
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ચોપડા પૂજન

Chopda Pujan
In the Hindu tradition, the natural order (Rta),
celebration and textual knowledge (Shāshtra) are
blended together due to which every festival and
its rituals have a scientific, ancestral and religious
meaning.As a result,in Saraswati Pujan also known
as Chopda (Book) Puja Hindu businesspeople
reaffirm their commitment to their customers to
make sure that they fulfil what is expected of them,
taking the blessings of Saraswati Mātā, the deity of
education, knowledge and right speech. They also
seek the blessings of Her that their spiritual books
may also be balanced just as they balance their
financial books for the year ending.

શ્રી સનાતન ધમ્શ માં ઋતુ, ઉતસવ અને રાસ્ત નું ખુબજ
સારરીરરીતે સમનવય જોવા મળે છે, જ ેર્રી િરે ક તયોહાર માં અને
તેના મહોતસવ માં વૈજ્ઞાવનક, ધાવમ્શક અને વૈદિક કાર્ણ રાસ્ત
પ્મા્ણે છુ પાયેલા છે, અને તે આજનું વવજ્ઞાન પ્ણ સવરીકારે છે.
એટલા માટે સરસવતરી પૂજા એટલે ઉિારતા અને પ્માવ્ણકતા
પૂવ્શક ગ્ાહક નરી પદરવસર્વત ને ધયાન માં રાખરી ને વયવસાય
કરવો, જ ેમાં માતાજી નરી કૃ પા ર્રી હરીસાબ ના ચોપડા અને કમ્શ
ના ચોપડા નું પ્ાયવચિત અને પ્ામાવ્ણકતા નું વચન વનભાવવાનું
પવ્શ એટલે ચોપડા પૂજન નો મદહમા.
જ ેમાં િરે ક વયાવસાવયક પદરવાર શ્રી મહાકાલરી, શ્રી મહાલક્મરી
અને શ્રી મહાસરસવતરી નરી પૂજા કરે છે. શ્રી ગ્ણેરપૂજા, સવવસત
વાંચન સાર્ે મહાભોગ અને આરતરી નું અચ્શન હોય છે. પેન
એ મહા કાલરી નું રૂપ છે, એકાઉન્ટસ બુ્સ મહા સરસવતરી
નું પ્તરીક છે અને ધન પૂજા મહાલક્મરીજી નૂ સવરૂપ ગ્ણવામાં
આવે છે.

In
the
PujāMahālakshmi,
Mahākāli
and
Mahāsaraswati Mātās are represented by money,
the pen and the account books respectively. Hindus
start by taking the name of Shri Ganesh, the remover
of obstacles and pray for peace. With the pen, the
life of others can be improved or ruined, and likewise
righteous use of money guided by Lakshmi can
benefit society. Saraswati Mātāmakes this possible
by blessing her devotees with the right though and
speech.

કાર્ણકે પેન નો સિ ઉપયોગ કરવાર્રી સામે વાળા વયવ્ત નું
જીવન સુધારરી રકાય છે અને બગાડરી પ્ણ રકે છે.
એકાઉન્ટસ બુક અર્વા અભયાસ ક્રમ નરી બુક મહાસરસવતરી
વવદ્ા નું પ્તરીક છે. અને જો ધનનો સદ્ ઉપયોગ સદ્ાગવે
કરવામાં આવે તો એ મહાલક્મરીજી નું રૂપક છે. આ ધનતેરસ,
કાળરીચૌિસ અને િરીપાવલરી (આસોવિ અમાસ) એ શ્રી
મહાકાલરી, શ્રી મહાલક્મરી અને શ્રી મહાસરસવતરી નું રુભપવ્શ
ભવ્ત પૂવ્શક ઉજવવામાં આવે છે.

Afterwards, new account books are opened
following the venerationof ShriGanesh and
LakshmiMātāto earn their blessings.Let all devotees
have a prosperous new year andletthere be peace
throughout the world by performing Chopda Pujan.
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New Year 2078
Annakoot Darshan

નૂતન વર્ષ ૨૦૭૮ - અન્નકૂટ િશ્ષન
અન્નકૂટ મહાપવ્શ ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ અને વૈષ્ણવ હદરભ્તો નું પરમ
પવવરિ મહોતસવ છે, ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ એ ઇનદ્ર ના ગવ્શ નું ખંડન
કરવા અને વાસતવવકતા નું રૂપ સવરીકારવા માટે ગોકુ ળવાસરી ઓ ને
પ્ેદરત કાય્શ હતા. નિરી, સરોવર, તળાવ, સમુદ્ર, પવ્શત, વન, ઉપવન,
જગ
ં લો અને ખેતરો એ વાસતવ માં કુ િરતરી સંપવતિ છે. જ ેનું જતન
અને જાનવ્ણરી મનુસયએ ઈશ્વર નું રૂપમાનરી અને કરવરી જોઈએ, કાર્ણ
કે કુ િરતે આપેલરી પ્કૃ વત વગર માનવ જીવન સંભવજ નર્રી, માટે
શ્રી મિભાગવત માં ભગવાને ગોવધ્શન પૂજા નો મદહમા બતાવરી અને
ઇનદ્ર નરી વરગો ર્રી ર્તરી પૂજા ને અટકાવરી અને શ્રી ગોવદ્્શન નાર્જી નરી
પદરક્રમમા અને પૂજા નો પ્સતાવ મુ્યો જ ે સવ્શ જનદહતાય બનયો.
ગોવધ્શન પવ્શત ગોકુ લ માં છે અને રરરીર ને પ્ણ ગોવધ્શન સાર્ે
સરખાવવાં માં આવયો છે. ગો - એટલે ઈનદ્રરીઓ. ઈનદ્રરીઓ અગયાર છે
જ ે પાંચ કમવેવનદ્રય અને પાંચ જ્ઞાનેવનદ્રય સાર્ે અગયાર મુ મન તરરીકે
ઓળખાય છે, કમવેવનદ્રય પાંચ હાર્, પગ, મુખ અને મળ મૂરિ નો તયાગ
કરનારરી ઈનદ્રરીઓ. હવે જ્ઞાનેવનદ્રયો પ્ણ પાંચ છે જ ેમાં જીભ, નાક, કાન
તવચા અને આંખ નો સમાવેર ર્ાય છે.
આ પ્મા્ણ નરી અગયાર ઇવનદ્રયો નું વધ્શન સિ માગવે કરવામાં આવે
અર્વા ભવ્ત માગ્શ માં ઈનદ્રરીઓ નું વધ્શન કરવામાં આવે તો ગોવધ્શન
પૂજા કહે વાય અને અવગયારર વ્રત માં પ્ણ અગયાર ઈનદ્રરીઓ દ્ારા
સંયમ પૂવક્શ ભવ્ત માં વાસ કરતા વ્રત ને અવગયારર વ્રત કહે વામાં
આવે છે.
શ્રી દહનિૂ મંદિર માં ભગવાન ના સવરૂપો નો ર્ણગાર, વસ્ત, શ્રીંગાર,
મંગલા આરતરી, શ્રીંગાર આરતરી, અને સાયં આરતરી સાર્ે ભવય
અન્નકૂટ છપપન વાનગરી અને રસ ર્ાળ સાર્ે બાલકૃ ષ્ણ અવભરેક નું
સુંિર આયોજન કરવામાં આવયું હતું. અન્ન એટલે અનાજ અને ફૂટ
એટલે અન્ન ર્રી બનતો પવ્શત, ભગવાન સાત દિવર સુધરી ગોવધ્શન
ધાર્ણ કરે છે, ભગવાન ને પ્વતદિન આઠ વાનગરી ના દહસાબ ર્રી સાત
દિવર સુધરી ભૂખયા ગોવધ્શન ધાર્ણ કરે છે માટે અંતે કુ લ છપપન ભોગ
ધરવામાં આવે છે.

The occasion of Annakoot Darshan is a celebration
of Shri Krishna. He broke the arrogance of Shri Indra
who had sent torrential rains down on the residents
of Gokulby lifting Mount Govardhan and sheltering
them underneathbut also taught themthe importance
of venerating and protecting nature. Rivers, lakes,
seas, hills and mountains, forests, savannah and
junglesare our natural wealth, which humans
shouldprotect and allow to prosper considering them
to be a form of Ishwar. Without nature it would be
impossible for humans to live and as a result Shrimad
Bhagavata emphasises the importance of venerating
naturein the form of Mount Govardhaninstead of Shri
Indra alone.
Mount Govardhan is located in Gokul and it has
been likened to the human body. Just like the
important plants on the mountain, the human body is
home to eleven major organs. Hindus observe a fast
on Govardhan Puja to remember their commitment
to overcoming attachment to ones organs and the
illusionary world in the quest for Moksha.
At the Shri Hindu Temple, we adorn Shri Krishna
and perform a morning, lunch and evening aarti. In
addition a bhoga (feast) of fifty-six dishes is prepared.
This is because Shri Krishna has eaten eight dishes
for the seven days he held up the Govardhan. After
the Mahaarti in the evening, all food is distrubuted
to devoteesas Prasad.The temple is especially
thankful to the Dave family who acted as the major
patron during the last Annakoot Darshan.

શ્રી દહનિૂ મંદિર સવારે છ વાગયા ર્રી રારિે અગયાર વાગયા સુધરી ભ્તો
નરી ભરીડ સાર્ે સુરોવભત રહું હતું, મુખય યજમાન િવે પદરવાર ના
સહયોગ માટે શ્રી દહનિૂ મંદિર એમનો હૃિય પૂવ્શક આભાર માને છે.
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તુલસી દવવાહ

Tulsi Vivah
When Bhagwan (Lord) Vishnu wakes from His
Yognindra, the Devtas gather to greet Bhagwan
and enjoy in the merriment by lighting lamps
for five days. Just as we mortals celebrate the
festival of lights as Diwali, this festival is called
Dev-Diwali. On the culmination of Dev-Diwali,
Bhagwan Shree Vishnu marries Vrinda (Tulsi)
on Kartik Sud Purnima. This is called Tulsi
Vivah.

તુલસરીજી ઉપર ભગવાન નો અનુગ્હ અને જાલંધર ના નાર નરી
કર્ા ખુબજ પ્ચવલત છે. આ કર્ા માં સતરીતવ, પવતવ્રતા ધમ્શ, આય્શ
નારરી, ભવ્ત નું બળ, સ્તરી ના પવવરિ ઉજળા ચદરરિ નરી એકિમ
ચોખરી પ્વતભા િેખાય છે. કાર્ણ કે પૂવ્શ જનમ ના સતરી વૃિં ા ના
બળ પાસે ભગવાને પ્ણ કપટ કરરી અને શ્ાપ નો સવરીકાર કરવો
પડો છે, ભગવાન પ્ણ નારરી રવ્ત પાસે લાચાર િેખાય છે. માટે
ભગવાન વરવ જયારે જાલંધર સાર્ે યુદ્ કરે છે તયારે સતરી વૃિં ા
ના બળ ના કાર્ણે પરાજય ર્તો નર્રી અને ભગવાન વવષણ જાલંધર
નું રૂપ લઇ ને સતરી વૃંિા નું તપ નષ્ટ કરવા ગયા. ભગવાન ના
આ અપરાધ ના કાર્ણે વૃંિા ના શ્ાપ ના કાર્ણે ભગવાન પોતે
પથર્ર (રાવલગ્ામ) બનરી જાય છે અને વૃંિા તુલસરી વૃક્ષ, તયાર પછરી
ભગવાન વવષણ તુલસરીજી સાર્ે લગ્ન કરવાનું વચન આપે છે. જ ે
કાવત્શક સુિ એકાિરરી ના રુભ દિવસે િર વરવે ઉજવવામાં આવે છે.

The Tulsi Vivah is first mentioned in Padma
Puran. Vrunda, in her previous birth has
undertaken severe austerity was granted a boon
that Bhagwan Vishnu will become her husband.
But as fate would have it, she was married off
to Jalandhar. To make this boon a reality and
save Vrunda from being a widow for rest of
her life, Bhagwan Vishnu agreed to marry her.
Since then, every year on Kartik Sud Purnima
Bhagwan Vishnu in His Shalgram form marries
Vrunda. This marriage ceremony is conducted
with full rituals and regalia.

આમ તો તુલસરીજી ને મારિ ને મારિ વૃક્ષ સમજવું નદહ, એ કોઈ વૃક્ષ
નર્રી. તુલસરીજી કોઈ વનજી્શવ સાંસાદરક વસતુ નર્રી પ્ણ તુલસરીજી
મુવ્ત અને તપચિયા્શ નું પ્તરીક છે. મુવ્ત નું માધયમ છે. ઘર માં
તુલસરીજી પધરાવો તયારે તુલસરીજી ના ્યારા માં રાવલગ્ામ પ્ણ
પધરાવો એનરી રોજ તુલસરીજી અને રાવલગ્ામ નરી ઘર માં પૂજા કરો.
ઘરમાં સતત દરવદ્, વસવદ્ નો વૃવદ્ ર્ારે અને બાળકો માં સંસકાર
આવરે, પ્ણ હા પૂજા કરતરી વખતે ધયાન રાખવું કે રાવલગ્ામ ને
ચંિન નું વતલક કરજો પ્ણ ચોખા ચડાવવા નદહ. સતરી વૃંિા ના શ્ાપ
ના કાર્ણે રાવલગ્ામ ઉપર ચોખા ચડાવવામાં આવતા નર્રી.
પ્ભુ ના સર્ણ મા જવું એટલે ભગવાન ને પર્ણવું માટે આપ્ણે બધા
િર વરવે ભાવ વવભોર ર્રી શ્રી તુલસરી અને સાલરીગ્ામ ના વવવાહ નું
સુંિર આયોજન કરરીએ છે. જ ેમાં સબરરી મંડળ નું મોસાળું આજ ે
વરગો ર્રી આવે છે.

Bhagwan turned Vrunda in holy basil (Tulsi) plant
and decreed that Tulsi leaves are mandatory
for ritual of worship and gave her a seat at His
feet. Any rite related to Bhagwan is incomplete
without the presence of Tulsi leaves. Tulsi plant
is considered so holy that we wearKanthi and
use Mala for Japa made of her wood.

આ વર્શ ના સાલરીગ્ામ પક્ષના મુખય યજમાનધમરીનભાઈ િુલ્શભજીભાઈ
ટડં લ
ે શ્રીમતરી જસુમતરી ધવમનભાઈ ટડં લ
ે અને તુલરરીજી પક્ષ ના
યજમાન યોગેરભાઈ ડાગરી અને શ્રીમતરી જયોવતબેન યોગેરભાઈ
ડાગરી રહા હતા.
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મહા દશવરાદરિ

Maha Shivratri
Mahashivratri, “The Great Night of Shiva” is a
night of special spiritual significance.

ભગવાન રરીવ અજનમા છે. રાંવત વપ્ય અને કલયા્ણ કારરી િેવ છે.
રાંવત વપ્ય છે. મહાિેવ છે. જલિરી પ્રન્ન ર્નારા િેવ છે. તમોગુ્ણરી
લક્ષ્ણ નુ પ્િર્શન કરરીને પ્ણ સતવ ગુ્ણ આપે છે. ખુબ િયાળુ છે
જ ેર્રી િાનવો ને પ્ણ શ્ેષ્ વર આપે છે. વરવ નરી રારિરી સાધના નો
સમય કહે વાય છે. રારિરી એ રાંત અને રરીતલ હોય છે. ભગવાન
વરવ સમરાન ના િેવ છે. સમરાન મા પ્ણ રાંવત છે. દહમાલય પ્ણ
રરીતળતા અને રાંવત નરી સાંતવના આપે છે. એનો અર્્શ એવો છે કે
ભગવાન વરવ નરી વરવરારિરી ના દિવસે સાધના કરવાર્રી રાંવત અને
કલયા્ણ નરી પ્ાવતિ ર્ાય છે. વરવવલંગ એ વનરાકાર વરવ નું પ્વતક છે.
એ વનરંજન વનરાકાર નું એક રૂપ છે. વરવ પુરા્ણ મા વરવ ના કામય
કમ્શ નું પ્ણ ખુબ વ્ણ્શન છે.

The fourteenth day ofevery lunar month or the
day before the new moon is known as Shivratri.
Among all the twelve Shivratris that occur
in a calendar year, Mahashivratri, the one
that occurs in February-March is of the most
spiritual significance. On this night, the northern
hemisphere of the planet is positioned in such
a way that there is a natural upsurge of energy
in a human being. This is a day when nature is
pushing one towards one’s spiritual peak.

વરવ નરી જુ િરી જુ િરી સાધના અને સાધના ર્રી ર્તરી પ્ાવતિ (મનોરર્
પૂ્ણ્શ કરનાર) પૂજા નરી જુ િરી જુ િરી વવવધ બતાવવામાં આવરી છે. જ ે
વરવ ભ્તો માટે ખુબજ ઉતિમ છે. વરવ નું વનરાકાર રૂપરી વલંગ
વરવરારિરી ના દિવસે પ્ગટ ર્યું છે. માટે અખંડ રિમહાંડ વયાપરી
વરવવલંગ ઉપર ભાંગ અને વબલવપરિ પરિ નો મદહમા શ્ેષ્ છે. વરવ
મુવ્ત ના િેવ છે. મહાભારત, રામાય્ણ, ભાગવતજી વગેરે પુરા્ણો
અને ગ્ંર્ો મા વરવ મુખય આધાર રૂપ બતાવયા છે. જ ે બધાજ પુરા્ણો
નો પાયો કહે વાય છે. છતિા પ્ણ વરવ નરી કર્ાઓ પડતા પાચલ છે
કેમકે એ લરીલા રૂપ નર્રી પ્ણ સાધના અને સમાવધ રૂપ છે, અને
જ્ઞાન રૂપ છે. આજના યુગ મા ભ્તો ને જ્ઞાન ગમતું નર્રી અને જો
ગમે તો સમય અને અમુક ખોરાક ના આધારે પચતું પ્ણ નર્રી.
જ ેર્રી આજનરી કર્ાઓ લરીલા, આનંિ અને નાટ્ાતમક વધારે ર્ાય
છે. આરા રાખું છુ કે િરે ક ભ્તો જ્ઞાન અને ભવ્ત સભર ગ્ંર્ો નું
વાંચન કરરી અને દહંિુ ધમ્શ નું તતવ જાળવરી રાખરે.

Lord Shiva is the energy that make every living
being alive. We are able to breathe,eat, walk
and carry out our day-to-day activities because
of Lord Shiva.
Mahashivratri is the day to honor and celebrate
Lord Shiva -honor life and celebrate existence.
Most people spend the day of Mahashivratri in
prayer, meditation and celebration.
At Shree Hindu Temple, devotees perfom Shiv
Abhishek (Shiv Puja) at night, people from
around the country come to perform special
ritual, conducted by the Temple's priest.

શ્રી દહંિુ મંદિર મા સવાર ર્રી ભાવ પૂ્ણ્શ હર હર મહાિેવ ના નાિ
સાર્ે વરવરારિરી ઉજવવામાં આવરી અને સુંિર વરવ રુદ્રાભરીરેક નું
આયોજન ર્યું.
18

હોળી

Holi
Holi is considered as one of the most revered
festivals and it is celebrated in almost every
part of the world. It is also called the “festival
of colours” as on this day people get to unite
together forgetting all resentments and all
types of bad feeling towards each other. The
great Indian festival lasts for a day and a night,
which starts in the evening of Purnima or
the Full Moon Day in the month of Falgun. It
is celebrated with the name Holika Dahan or
Choti Holi on first evening of the festival and the
following day is called Holi.

કામ, ક્રોધ, લોભ, અવભમાન અને સતિા ના મિ નો નાર,
ઈષયા્શ, ઘૃ્ણા, વનંિા, અને પાપ ના વવનાર નો પવ્શ અને ભ્ત,
ભવ્ત નો આવવભા્શવ નો ઉતસવ એટલે હોળરી મહોતસવ.
સપરીવનહરીલ પાક્શ માં ઉજવાતો હોળરી મહોતસવ ભ્તો માટે વર્શ
નો પ્ર્મ મંદિર બહાર ના આંગ્ણા નો ઉતસવ હોય છે, હોળરી
ઉતસવ જીવન માં એક નવરી ઋતુ, નવા પ્ગવત ના કલર લઇ ને
આવે છે, જ ેનાર્રી બરીમારરી નો નાર ર્ાય છે,
ભગવાન નૃવસંહ નારાય્ણ અને ભ્ત પ્હલાિ ના પ્ેમ નો
ઉતસવ, નવજાત વરરુ ના પ્ર્મ વર્શ માં આરરીવા્શિ આપતો
અને પ્હલાિ નરી જ ેમ બાળકો નરી રક્ષા કરતો મહોતસવ હોય
છે. હોવલકા નું િહન એટલે ખરાબ વવચારધારા નો પરાજય,
લુચચાઈ નો નાર અને પ્હલાિ નરી પ્ામાવ્ણકતા નો વવજય.
દહરણયાક્ષ ના નાર ર્રી મિ અવભમાન નો વવનાર અને
ભગવાન પ્તયે નરી અતૂટ શ્દ્ા નો વવજય.

The vibrancy of colors is something that brings
in a lot of positivity in our lives and Holi being
the festival of colours is actually a day worth
rejoicing. The ritual starts by lighting up the
bonfire one day before the day of Holi and this
process symbolizes the triumph of good over
the bad. On the day of Holi people play with
colours with their friends and families and in
evening they show love and respect to their
close ones with food.

ભ્તો ના કલયા્ણ માટે આ ઉતસવ ભાવ સભર ઉજવવામાં
આવે છે જ ેમાં પાંચ હજાર ર્રી વધુ ભ્તો િર્શન કરરી પ્સાિરી
લઇ ને પાવન ર્ાય છે. શ્રી દહનિૂ મંદિર હોળરી મહોતસવ શ્દ્ા
અને વવશ્વાર પૂવ્શક સવયંસેવકો નરી મિિ ર્રી મહે નત કરરી અને
ઉજવે છે. જ ેમાં સરકારરી કાયિા અને ધારા ધોર્ણ નું સંપ્ણ
ૂ ્શ
પ્ણે પાલન કરવામાં આવે છે.

Shree Hindu Temple celebrates Holi bonfire
at Spinney Hill Park for over 40 years. We are
extreamly greatful to Leicester City Council for
their tremendous support.

હોળરી ઉતસવ પ્ારંભ પહે લા શ્રી ગ્ણેરપૂજા અને સવવસત વાંચન
સાર્ે નારાય્ણ પૂજા કરવામાં આવે છે. અંતે ભ્તો ભાવ ર્રી
ગરીત, સંગરીત સાર્ે કલર ર્રી રમે છે અને ઉતસવ નો આનંિ
મા્ણે છે.
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શ્ી રામ નવમી

Shree Ram Navami

શ્રી રામ નવમરી ચૈરિ સુિ નવમરી નો દિવસ ભગવાન રામ ના જનમ
મહોતસવ વનવમતિે ઉજવવામાં આવે છે. ભગવાન રામ રાક્ષસરી
વવચાર ધારા અને અનયાય નો નાસ કરવા માટે અને ધમ્શ નરી સર્ાપના
કરવા આવયા હતા. અનયાય નરી સામે આવાજ ઉઠાવવો અને ધમ્શ
નરી રક્ષા કાજ ે પ્ા્ણ તયાગ કરવો પડે તો પ્ણ પરીછે ના હટવું એવો
એક સંિેર આપયો.

Ram Navami is the day on which Lord Ram, the
seventh incarnation of Lord Vishnu, incarnated in
human form in the land of Ayodhya. The word
“Ram” literally means one whois divinely blissful
and who gives joy to others, and one in whom the
sages rejoice.

પરુ વપ્ય અને સવ્શ જીવ સમભાવ રાખનારા છે. ભગવાન શ્રી રામે
્યારે ય પ્ણ અવધકાર નો ઉપયોગ અને સામથય્શ નો સહયોગ લરીધો
નર્રી કાર્ણ કે મનુષય અવતાર મા આવયા છે તો ભગવાન પણં
િાખવયા વગરજ મનુષય નરી ભાતે જીવન જીવયા છે રામ નું જીવન
આિર્શ છે સમાજ ને કહે છે કે જરૂરરીયાત વગર અવધકાર નો
ઉપયોગ કરવો નદહ. ભગવાન પોતે હાલરી ને વન વન હાલયા છે. અને
સતત મયા્શિા, આિર્શ અને પદરવાર નરી ફરજ અને સમાજ નું કત્શવય
વનભાવતા જોવા મળે છે.

Ram Navami falls on the ninth day of the bright
fortnight in the month of Chaitra (April/May) and
coincides with Vasant Navratri. Therefore in some
regions, the festival is spread over nine days.
This day, marking the birthday of Lord Rama.
Lord Ram exemplified the perfect person
(Maryada Purushottam). He was the embodiment
of
compassion,
gentleness,
kindness,
righteousness and integrity. Although he had all
the power in the world, he still was peaceful and
gentle.

માટે ભગવાન નરી જીવન ચયા્શ જોવાર્રી ખુબજ સમજ્ણ અને
આધુવનક યુગ મા તયાગ અને બવલિાન ર્રી પદરવાર મા આવતરી ઘ્ણરી
બધા ને િૂર કરે છે. રામાય્ણ, મહાભારત અને ભાગવતજી જીવન
મા ઉતારવાર્રી સુખરી જીવન અને સુખરી નરીરોગરી પરરીવાર નું સુખ
આપે છે. રામ ઉતસવ ઉજવવા ર્રી એક મયા્શિા અને ભવ્ત નો ભાવ
જાગે છે પ્ણ એ કાયમ જળવાય રહે એ મહતવ નું છે. કર્ા ઉતસવ
સાંભળવું અને ઉજવવું એના ર્રી મહતવ નું છે એને વયવહાદરક જીવન
મા જાળવરી રાખવું.

His reign in Ayodha is referred to as Ram-Rajya,
the epitome of perfect governance.
Through his noble and divine choices, he teaches
the world to choose Dharma over Artha (when he
leaves for the forest rather than be coronated as
King) and to choose Moksha over Kama (when
he chooses his kingdom over his marriage).

ચૈરિ નવરારિરી િરમયાન માતાજી ના અનુસર્ાન સાર્ે રામચદરત
માનસ નો પાઠ પ્ણ ઉતિમ છે. સરીતા અને રામ નરી સાધના ના
દિવસો છે. નવમરી પૂ્ણ્શ વતવર્ છે અને રામ મયા્શિા પુરુરોતિમ છે. શ્રી
દહનિૂ મંદિર માં ઓખાહર્ણ, શ્રી રામચદરત માનસ નો પાઠ અને
રામ જનમ મહોતસવ સાર્ે સુંિરકાંડ નો યજ્ઞ પ્ણ કરવામાં આવે છે.
આ રુભ દિવસે ભ્તો પારણં ઝુલાવરી અને પંજરરી નો પ્રાિ લઇ
કૃ તકૃ તાર્્શ બને છે.

The story of Lord Ram as told in the great epic
Ramayan.
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દહનિૂ મંદિરનો ૨૫ મો પાટોતસવ

25th Anniversary of
Shree Hindu Temple'
Mandirs and murti pujã form a fundamental part
of Sanãtan Dharma. A traditional sacred ritual
prevails which celebrates the anniversaries
of murti consecration (prãna pratishthã) of
mandirs. Known as Pãtotsav, the word is a
compound of paat and utsav –festival. Paat is
derived from patti, a strip of garment tied on the
head of a murti. From this evolved paat.

સનાતન સંસક્રુવત માં મંદિર વનમા્શ્ણ અને પ્ા્ણપ્વતષ્ટા ના
મંગલ દિવર ને િર વરવે ઉજવાતા મહોતસવ ને પાટોતસવ
કહે વામાં આવે છે. પાટોતસવ ઉતસવ મંદિર અને મૂવત્શ
ના રુવદ્કર્ણ અને મૂવત્શ ઉપર ના નાના મોટા ગ્હ્ણ
અને યોગો ર્રી ઉપજતા િોરો ને િૂર કરવા માટે હોય છે.
સૂતક, પરીનધ્ૂ, ગ્હ્ણ,અને અનય િોરો ના વનવાર્ણ માટે
પૂજન, અચ્શન અને િેવ પ્વતમાં અવભરેક અને રુવદ્કર્ણ
નરી પ્દક્રયા વૈદિક પરંપરા અનુસાર કરવા માં આવે છે.

Pãtotsav is a ritual which celebrates the
anniversary of the tithi when the murtis were
first consecrated.

આ વરવે ભગવત કૃ પા ર્રી શ્રી દહનિૂ મંદિર ને ૨૫ વર્શ
પૂ્ણ્શ ર્યા.

The deities are adorned with new costumes,
offered special food, along with bathing of
the deities with saffron water, worship and
Abhishek of all the deities amongst the
recitation of Vedas, divine sounds of conches,
bells and drums.

પાટોતસવ કમ્શ માં િરવરવે િરે ક મૂવત્શ ના જુ િા જુ િા
યજમાનો હોય છે જ ે વયવ્તગત પૂજા, યજ્ઞ, અવભરેક
અને નૂતન વસ્ત ભગવાન ને ધાર્ણ કરાવે છે. સાર્ે
મહાપ્સાિરી નું આયોજન અને નૂતન ધવજારોહ્ણ પ્ણ
ધામધૂમ ર્રી કરવામાં આવે છે.

Yagna is performed with chanting of vedic
mantras, dedicated to each deity that resides
in theTemple. Ceremony is concluded with
hoisting of a new flag on top of the Temple.

આ રુભ પ્રંગે મહે રભાઈ િવે, હરરીરભાઈ માંડવલયા,
સરીતલબેમ વરિવેિરી, સવજીભાઈ પાનખા્ણરીયા, ચંિાબેન
અને પદરવાર તર્ા અનય યજમાનો એ ભાગ લરીધો હતો.

This year (2022) Shree Hindu Temple
celebrated it's 25th Anniversary at the St.
Barnabas Road location. Shree Hindu Temple
has been established for over 50 years.

24

25

શ્ીરાંિલ માતાજી ના ૧૫૨ લોટા

Randal Mataji na 152 Lota
Randal Mataji is the daughter of Vishwakarma
and Wife of Suryanarayan.

માં ભગવતરી રવવરાંિલ માતાજી નરી અપાર કૃ પા ર્રી િર વરવે ર્તા
શ્રી રાંિલ માતાજી ના તેડા ઼ શ્રી દહનિૂ મંદિર માં છેલા ઘ્ણા વરગો
ર્રી કરવામાં આવે છે. કોરોના કાળ સમાતિ ર્યા પછરી ફરરી ર્રી
એકવાર સુંિર અને ભવય આયોજન ર્યું. િર વરવે ૧૦૮ લોટા હોય
છે પ્ણ માતાજી નરી કૃ પા ર્રી આ વરવે ૧૫૨ લોટા બુક ર્યા હતા
જ ેમાં ૨૫૦૦ ર્રી પ્ણ વધારે ગોર્ણરી સહરીત ભ્તોએ પ્રાિ લરીધો
હતો. ૭૦ ર્રી પ્ણ વધારે સવયંસેવકો અને ભ્તો નરી મિિ ર્રી
બપોરના મહાપ્સાિરી લેવાઈ ગઈ હતરી. ભારત ર્રી પસ્શ અને ચાંિલા
ના પેકેટ મંગાવરી અને બહે નો ને લા્ણરીભેટ આપવામાં આવરી હતરી.
૧૫૨ લોટા જ ેવો મોટો આંકડો મંદિર માં અને લેસટર ના કોઈ
સામાવજક સર્ળ માં સમૂહ આયોજન નો રે કોડ્શ હતો. આ મંગલ
કાય્શ માં નરીરુબેન પટેલ અને પદરવાર મુખય યજમાન બનયા હતા.
સવાર ના પૂજા, ગોર્ણરી પૂજન, બપોર ના મહાપ્સાિરી પછરી સમૂહ
ગરબા અને માતાજી નરી આરતરી નો રુભ કાય્શક્રમ રાખવામાં આવયો
હતો. આખરી રારિરી િરમયાન અખંડ િરીપ નું પ્ાગટ્ યર્ાવત રાખવા
માટે જાગર્ણ પર કરવામાં આવયું હતું. આ રુભ પ્રંગે માતાજી નો
મઢ ર્ણગારવામાં ઉમેરભાઈ જ ેઠવા અને તેમના સહાયક સાર્રીઓ
દ્ારા સારરીએવરી મિિ મળરી હતરી.

This ceremony is performed when a new
daughter-in-law is welcomed into the new
home. The ceremony will bring happiness and
blessings upon the couple. It is also associated
with (fertility) the first pregnancy, they will do this
on the seventh month to call blessings upon the
baby inside the mother's womb.
Some parents like to perform the ceremony
when child is at least 1 year or older, they ask for
Randal Mataji's blessings for the child's health
and wellbeing.
The minimum number of goynies (girls/ladies)
is determined by the number of lota used in the
ceremony. Lotas are always counted in pairs.
With 14 goynies for each pair of lotas. Puja is
perfomed in the morning, followed by washing
of girl's feet, tilak on forehead and gift for all
goynies, specially prepared lunch (includes
Kheer and Par). Devotional bhajans, garba and
"ghodo khumvano" by bhua or bhuimaa.

સનાતન ધમ્શ માં સૂય્શ નારાય્ણ કમા્શધયક્ષ છે, જ ેમના અધાાંવગનરી
છાંયા અને સંજ્ઞા છે જ ે સાક્ષાત માં રાંિલ નું સવરૂપ છે. રાંિલ
માતાજી વવશ્વકમા્શ ના િરીકરરી છે. પ્વત લોટા અનુસાર સાત ગોર્ણરી નું
ભોજન હોય છે. જ ેમાં માતાજી નરી સાત બહે નો નો ભાવ અનેસવરૂપ
ના િર્શન છે. ભ્તો બાળક નરી પ્ાવતિ, લગ્ન પછરી મંગલ જીવન નરી
કામના માટે, રરરીર ના સવાસથય માટે અને માતાજીનરી કૃ પા મેળવવા
રાંિલ માતાજીનરી પૂજા નું આયોજન કરતા હોય છે.

Mataji's pran pratistha was performed in 2011 and
ever since then Shree Hindu Temple have been
organising Randal Mataji na Lota (ceremony)
annually for the joy and love for Randal Mataji.

લેસટર માં શ્રી દહનિૂ મંદિર પ્ર્મ મંદિર છે જ ેમ્ણે સૌર્રી પ્ર્મ વખત
અને સૌર્રી વધારે સમૂહ રાંિલ માતાજી નું આયોજન કયુાં છે. આ
બધોજ શ્ેય ભ્તોને જાય છે જ ે કોઈપ્ણ પ્કારે ભોગ આપે છે.
જય માતાજી
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શ્ી નવચંડી મહાયજ્ઞ
મહા લક્મી અનુસથાન
શ્રી દહનિૂ મંદિર ને આ વખતે ૨૫ વર્શ પદરપૂ્ણ્શ ર્યા. મંદિર નરી
ભવ્ત, દરવદ્, વસવદ્ અને વૈભવ વધતોજ રહે એ ભાવ ર્રી શ્રી
મહાલક્મરી અનુષ્ાન અને મેરુપૃષ્ શ્રીયનરિ સાધના નું સુિં ર
આયોજન કરવામાં આવયુહ
ં તું. મહાલક્મરી વૈભવ અને સુખ,
સંપવતિ િારિરી િેવરી છે. આધુવનક યુગ માં જીવન વનવા્શહ અને વવદ્ા
પ્ાવતિ માટે પ્ણ ધન નરી આવશયકતા જરૂરરી છે. પહે લા ના યુગ
માં િેવરીસાધના, અનુષ્ાન, પુરચિર્ણ, કામયકમ્શ નરી ઉપાસના વગેરે
રાસ્ત સંમત મહાપૂજાઓ ર્તરી હતરી. સંકલપ વસવદ્ માટે નરી પૂજા માં
દ્રવય, મુહૂત્શ અને વરષ્ટાચાર અવત આવશયક હોય છે. યજ્ઞ કે પછરી
સાધના માટે જગયા અને તેના મંડપ ના પ્કાર અને પ્વેરદ્ાર નું
વનમા્શ્ણ પ્ણ વવવધ પૂવ્શક હોવું જોઈએ. યજમાન નરી વનષકામ ભવ્ત
અને રાસ્ત અનુસાર વવવધ િૈવરી રવ્ત ને પ્ાતિ કરવામાં ખુબજ
સહાયક બનરી રહે છે.
શ્રી દહનિૂ મંદિર માં મહાલક્મરી અનુષ્ાન પહે લરીજ વખત રાખવામાં
આવયું હતું અને એટલા માટેજ પૂજાનરી વવરેર પ્કાર નરી સામગ્રી
ભારત ર્રી મંગાવવામાં આવરી હતરી. જ ેમાં આસન, માળા, પૂજા પારિ,
શ્રી યંરિ જ ેવરી વસતુઓ હતરી. િરે ક યજમાન ને િરે ક સામગ્રી મંદિર
તરફ ર્રી આપવામાં આવરી હતરી, અને વવદ્ાન રિામહ્ણો પંદડતો દ્ારા
વવવધવત પૂજા કરાવવામાં આવરી હતરી. સવ્શ પ્ર્મ ચાલરીસ ર્રી પ્ણ
વધારે બહે નો દ્ારા કળર યારિા કરરી અને યજ્ઞ મંડપ માં પ્વેર
કરવામાં આવયો હતો. તયાર પછરી જુ િરી જુ િરી પૂજાઓ સાર્ે િેવરી
રાજોપચાર પૂજા અને ચંડરીપાઠ કરવામાં આવયા હતા. શ્રી મહાલક્મરી
બરીજ મંરિ ના ૫૧,૦૦૦ ર્રી પ્ણ વધારે પાઠ કરવામાં આવયા હતા.
આ રુભ પ્રંગ માં મુખય યજમાન શ્રી િલુભાઈ રાઘાભાઈ ચૌહા્ણ
અને શ્રીમતરી રકુ નતલાબેન િલુભાઈ ચૌહા્ણ સાર્ે નરીરુબેન પટેલ
અને પદરવાર પ્ણ મુખય યજમાન રૂપે જોડાયા હતા. આ રુભ પ્સંગે
િલુભાઈ ને મંદિર માં સેડો ઼ ટ્રસટરી ના પ્માવ્ણક પરિ ર્રી સનમાવનત
કરવામાં આવયા હતા.

Shree Navchandi Maha Yagna
Maha Laxmi Anusthan
Devotees observe fast and worship the
goddess Mahalakshmi, the goddess of wealth,
prosperity and auspiciousness.
Goddess Mahalakshmi is the divine consort of
Lord Vishnu, and is the goddessof wealth. The
one, who worships her, is blessed with wealth.
Goddess Laxmi emerged from the ocean during
Samundra Manthan, and is wife of Lord Vishnu.
Goddess Mahalaxmi is always portrayed as
either sitting or standing on a lotus flower. She
is depicted as an extremely beautiful goddess
with two of her divine hands holding lotus
flowers or Kalash and other two offering fortune
as gold coins in the posture of blessings. Owl is
the vehicle of Goddess Mahalaxmi
There are different puja samagris used for
Mahalaxmi Puja including-deity idols, Shree
Yantra, lotus, rose flowers, fruits like custard
apple and plums, coconut, sandalwood
attar, cow ghee, cane, turmeric, Bilvapatra,
Panchamrita, Ganga-Jal, and water, many
other items.
Shree Hindu Temple organised a 2 day special
ceremony to mark the 25th Anniversary or
Pran-Pratistha for wealth and prosperity for all
with 51,000 mantra jaap.
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શ્ાવણ માસ

Shravan Mas
Shravan is the fifth month of the Hindu calendar.
Whether you know any other Hindu month or not,
you must be familiar with the month of Shravan.
It is a very auspicious month and holds a very
special place in the heart of every Hindu.

વવશ્વભર માં મહાિેવ નો માસ ખુબજ ભાવ અને શ્દ્ા ર્રી
ઉજવવામાં આવે છે, િેવો ના િેવ મહાિેવ છે. મહાિેવ નું
સવરૂપ કલયા્ણકારરી, ધયાન મૂવત્શ અને રાંત સાશ્વત સવરૂપ
છે. ભારત કમ્શ ભૂવમ છે, જયાં અમરનાર્ સહરીત બાર
જયોવતવલાંગ વબરાજમાન છે. સનાતનરીઓ એ જીવન માં
ર્ય હોય તો અચૂક ભવ્ત પૂવ્શક યારિા કરવરી જોઈએ.

Each day of this month is auspicious for
worshipping Lord Shiva. During this month, all
the cosmos is super charged with Shiva elements
that purifies the mind, the senses, the body and
the self (Soul) through the rituals dedicated to
Lord Shiva.

શ્ાવ્ણ માસ માં રુદ્રાવભરેક, લઘુરુદ્ર, મહારુદ્ર અને
અવતરૂદ્ર જ ેવા ભવય યજ્ઞ નું ખુબજ મહતવ છે. ભ્તો
વબલવપરિ ચડાવરી અમૃતાવભરેક નો લાભ લેય છે. આઠ
પ્હર નરી પૂજા નું મહતવ પ્ણ વરવપુરા્ણ માં છે.

This month is all about observing a sattvic
lifestyle, which includes abstinence from anything
that is tamasik in nature, be it food or beverages.
Eating fruits, meals made with sabudana (sago)
and rock salt, milk and milk products like curd,
buttermilk are permissible during the fast.

શ્ાવ્ણ માસ ભવ્ત નો મદહનો છે અને બધરીબાજુ
અવદ્તય વાતાવર્ણ અને તરીર્્શધામ જ ેવરી અનુભવૂ ત લાગે
છે.

Reading Shiva Sutras, Shiv Puran and the
Upanishad. Meditate on His holy form. This is
true Bhakti. Surrender completely to Him.

શ્રી દહનિૂમંદિર માં પ્ણ આખો માસ િરમયાન ખુબજ
સંખયામાં ભરીડ ઉમટે છે. સવાર ર્રી સાંજ સુધરી ભગવાન
વરવ અવભરેક ચલૂ રાખવામાં આવે છે. િર સોમવારે
વરવ અવભરેક અને અમાસ ના મહાપુજા નું આયોજન
કરવામાં આવે છે. સાર્ે સાર્ે રક્ષાબંધન અને જનમાષ્ટમરી
જ ેવા આધયાવતમક તહે વારો ર્રી મંદિર નરી રોભા ઝળહળરી
ઉઠે છે.
ૐ નમઃ વરવાય.

There are many important festivals that fall in
this month, including Raksha Bandhan and
Janmashtami, Shravan is a month filled with the
fragrance of devotion for the divine. This is also
the best month of the year for meditation and
yoga practice.
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શ્ી સતયનારાયણ કથા
કવલયુગ મા કેવલ સતયનારાય્ણ નું વ્રત અને કર્ા
જ શ્ેષ્ ફળ આપનારું વ્રત છે.

આ વ્રત ભગવાન વવષણ પરમાતમા નું છે. જ ેવરીરરીતે ભગવાન
શ્રી કૃ ષ્ણ 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 રુદ્ છે.

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

ભ્તો દ્ારા જો આ વ્રત શ્દ્ા, વવશ્વાસ અને પવવરિતા ર્રી
કરવામાં આવે તો મન વાંવછત ફળ નરી પ્ાવતિ ર્ાય છે.
કાર્ણ કે આ વ્રત મા શ્રી વવષણ સહસ્ત ના પાઠ નો સમાવેર
કરવામાં આવયો છે, જ ે િરે ક નામ શ્રી મિ ભાગવત મા
કહા છે, માટે આ પાઠ કરવા ર્રી ભાગવતજી ના પાઠ સમાન સતય એજ નારાય્ણ છે અને જયાં નારાય્ણ છે તયાં સતય
ફળ મળે છે. પ્રાિ નું મહતવ અવધક છે.
અટલ છે એ કર્ા નો મુખય સાર છે.
પ્ર એટલે પ્રભતુ, સા એટલે સાક્ષાતિ અને દ એટલે દર્શન.
ભા્વ થી પ્રરાદ ગ્રહણ કર્વા થી પ્રભતુ ના સાક્ષાતિ દર્શન
ક્યા્શ ના આનુંદ ની અનતુભૂકતિ થા્ય છે.
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શ્ી હનુમાન ચદરરિ કથા
૧૧,૦૦૦ ્ાડયુ રોગ || આસ્ા ્ાઈવ
શ્રી દહનિૂ મંદિર લેસટર સિૈવ અપ્વતમ, અવવસમર્ણરીય કાય્શ
કરવામાં અવવરત પ્યાર કરતુ રહું છે. શ્રી દહનિૂ મંદિર ને આંગ્ણે
શ્રી ગ્ણેર પુરા્ણ ૫૦૧ દકલો નો લાડુ, શ્રી વરવ મહાપુરા્ણ બાર
જયોવતવલાંગ અવભરેક સાર્ે, શ્રી િેવરી ભાગવત કર્ા સવાલાખ બરીજ
મંરિ હોમ સાર્ે, શ્રી રામચદરત માનસ કર્ા શ્રી રામ જય રામ જય
જય રામ સવાલાખ નામ મંરિ હોમ સાર્ે કરવામાં આવયા, જ ે ભવય
રરીતે સફળતા પૂવક્શ ભૂતકાળ માં આયોજન કરવામાં આવયા. બસ
હવે બાકરી હતું તો આ હતું શ્રી રામ ભ્ત હનુમાનજી નરી ગાર્ા ના
ગુ્ણગાન.

હદરકૃ પા ર્રી ભ્તો નરી આ ઈચછા પ્ણ પુરરી ર્ઇ, શ્રી હનુમાનજી
ચદરરિ કર્ા ના મુખય યજમાન માનનરીય શ્રી િલુભાઈ રઘાભાઈ
ચૌહા્ણ અને શ્રી મતરી સકુનતલાબેન િલુભાઈ ચૌહા્ણ, સંજયભાઈ,
અલકેરભાઈ અને અરભમભાઇ મોઢવાડરીયા પદરવાર પ્ણ મુખય
યજમાન તરરીકે જોડાયા હતા.

શ્રી િલુભાઈ રઘાભાઈ ચૌહા્ણ અને
શ્રીમતરી સકુનતલાબેન િલુભાઈ ચૌહા્ણ

સંજયભાઈ, અલકેરભાઈ અને અરભમભાઇ મોઢવાડરીયા
અને પદરવાર

આ સુિં ર દિવય કર્ા માં લેસટર અને લેસટર નરી બારે ર્રી પ્ણ
ભ્તોએ શ્રી હનુમાન મોિક ભોગ નરી પૂરતરી માટે ખુબજ સહયોગ
આપયો હતો. સતિ દિવસરીય કર્ા માં ભ્તો ખુબજ મોટરી સંખયામાં
જોડાયા હતા.
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પો્ીયાત્ા
પ્ાતઃ પૂજન વવરામ પછરી િરે ક યજમાન પદરવાર ના વનવાસ સર્ાને ર્રી શ્રી રામજી અને હનુમાનજી પૂજન સાર્ે પોર્રીજી પૂજન કરવામાં
આવયું હતુ.ં યજમાન પદરવાર ના આંગ્ણે ર્રી વાજ, સાંજ, નૃતય, સંગરીત વાિ સાર્ે ભવય પોર્રીજી યારિા નું પ્સર્ાન કરવામાં આવયું હતુ,ં જ ે
ફ્ેનચ રોડ બારકોડ ફે રન માં એકવરિત ર્યા પછરી રિ્ણ કલાક સુધરી આનઁિ પૂવક્શ શ્રી દહનિૂ મંદિર ના આંગ્ણે પહોંચરી હતરી. જયાં ભ્તો દ્ારા
ગરબા નો આનઁિ મા્ણવામાં આવયો હતો. આ કર્ા નનુ દિવય આયોજન તારરીખઃ ૦૭/૦૮/૨૦૨૨ ર્રી ૧૩/૦૮/૨૦૨૨ સુધરી કરવામાં
આવયું હતુ.ં આ ભવય મનોરર્ શ્રી દહનિુ મંદિર અને કોમયુવનટરી સેનટર દ્ારા પૂ્ણ્શ કરવામાં આવયો હતો, જ ેમાં કર્ા વ્તા સર્ાને રાસ્તરી
દિલરીપભાઈ જોરરી વબરાવજત ર્યા હતા.

દીપપ્ાગટ્ય
અજ્ઞાન એ અંધકાર ર્રી પ્ણ ભયકરં અંધકાર છે, અને જ્ઞાન નો પ્કાર એ ઉજાર ર્રી પ્ણ તેજ પ્કાર છે, માટે િરીપ પ્ાગટ્ ને જ્ઞાન પ્િરીપઃ
કહે વામાં આવે છે, માટે સનાતન ધમ્શ માં એક પ્્ણાવલકા છે કે સવ્શજન દહતાય ર્તા કમ્શ માં િરીપ પ્ાગટ્ ર્રી પ્ારંભ કરવામાં આવે છે.
મુખય યજમાન પદરવાર અને મંદિર પદરવાર તરફ ર્રી પ્મુખ રરીતલભાઈ આડતરીયા અને ટ્રસટરી ચેર ડો. જીવાભાઈ ઓડેિરા દ્ારા આ રુભ
કમ્શ નું િરીપ પ્ાગટ્ કરવામાં આવયું હતુ.ં

્્ા પ્સંગો અિે આિંદ િી ઉછવણી
શ્રી રામ ભ્ત હનુમાનજી નરી અિભુત બાળલરીલા અને ભવ્ત, રવ્ત, અષ્ટ વસવદ્ અને નવ વનવધ સાર્ે વવવેક ના સમનવય નરી કર્ા, ભવ્ત
નરી પરાકાષ્ા અને હનુમાન ચદરરિ નું ગુ્ણગાન કરવામાં આવયું હતુ.ં જ ેમાં માં અંજનરી અને કેરરરી ને તયાં વરવ કૃ પા ર્રી હનુમાનજી નું
પ્ાગટ્ નરી અિભુત કર્ા નું વનરૂપ્ણ ર્યું હતુ.ં
શ્ી હિયુરાિ જનર રયુખય પ્સઁગ િરી્ે ઉજવવારાં આવયો હિો.

33

શ્ી ૧૨૧ હિયુરાિ ચા્ીશા રહાયજ્ઞ
સનાતન ધમ્શ માં યજ્ઞ ના પ્કાર બતાવયા છે, જ ેમાં જપ યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ, જ્ઞાન યજ્ઞ, દ્રવય યજ્ઞ વગેરે. શ્રી દહનિૂ મંદિર જયારે પ્ણ કોઈ ઉતિમ
સામાવજક કાય્શ કરે છે તયારે દ્રવયાતમક યજ્ઞ નો પ્ણ સમનવય કરે છે, શ્રી હનુમાન ચદરરિ કર્ા િરમયાન િરરોજ 15 હનુમાન ચાલરીસા નરી
િરે ક ચોપાઈ દ્ારા સવાહાકાર યજ્ઞ કયગો હતો, જ ેમાં સુિં રકાંડ યજ્ઞ નો પ્ણ ઉતિમ પાર્ કરવામાં આવયો હતો, આ રુભ અવદ્તરીય મંગલ કરરી
યજ્ઞ માં ખુબજ મોટરી સંખયામાં યજમાનો એ ભાગ લરીધો હતો.
યજ્ઞ વવશ્વભજન મંડળ (માધુભાઈ સોનરી) દ્ારા િરરોજ સંગરીતમય રૈલરી માં આ પાઠ કરવામાં આવયા હતા. આ રુભ કમ્શ માં મધુભાઈ અને
તેમના સહયોગરી િરે ક મંડળ ના સભયો દ્ારા ખુબજ સાર્ અને સહકાર મળ્ો હતો. શ્રી દહનિૂ મંદિર માં સવ્શ પ્ર્મ આ યજ્ઞ 121 હનુમાન
ચાલરીસા ના પાઠ નું આયોજન કરવામાં આવયું હતુ.ં
કર્ા ના પુ્ણા્શહુતરી ના દિવસે મુખય યજમાન દ્ારા ભાવ ર્રી પુ્ણા્શહુતરી યજ્ઞ કરરી અને આ ભગરીરર્ કાય્શ ને વવરામ આપયો હતો.

૧૧,૦૦૦ ્ાડયુ િૈવદ્ય
ે
શ્રી ગ્ણેર, હનુમાનજી મહારાજ અને
ભગવાન વરવ પૂજા માં મોિક નું ખુબજ
મહતવ છે, શ્રી હનુમાનજી રુદ્રાવતાર છે.
ભગવાન ને શ્ાવ્ણ માસ માં પ્ણ રુદ્રાવભરેક
ના અંત માં મોિક ર્ાળ ધરાવવાંમાં આવે
છે. હનુમાનજી ના અન્નપ્ારન સંસકાર
વનવમતિે અને બાળ લરીલા ના ભાગરૂપે મોિક
ધરાવવામાં આવયા હતા. આજ મોિક દ્ારા
ભ્તો ને પ્રાિ, મોિક યજ્ઞ અને મોિક નું
જમ્ણ કરાવવામાં આવયું હતુ.ં
શ્રી દહનિૂ મંદિર માં આ મોિક ખુબજ
સાવચેતરી અને પવવરિતા પૂવક્શ મોટરી
સંખયામાં સવયં સેવકો દ્ારા એકજ દિવસ
માં બનાવવામાં આવયા હતા, જ ેમાં િરે ક
મોિક નરી ગ્ણતરરી ૧૧,૦૦૦ મોિક ને
ધયાન માં રાખરી ને કરવામાં આવરી હતરી.
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્્ા રાં રહે રાિો
કર્ા માં અવતવર્ અને સંતો ભ્તો નું એક સરખુજ
ં મહતવ છે, આ કર્ા િરમયાન પૂજય િયાગરીરરી બાપુ ના પુરિ પૂજય રાજ ેનદ્રવગરરી બાપુ,
ે ભાઈ ચતુવિવે રીજી પધાયા્શ હતા.
પૂજય મહે નદ્રભાઈ પંડયા અને રાસ્તરી શ્રી મુકર
ખાસ આરરીવા્શિ આપવા માટે હદરદ્ાર તપોવનધામ, ગરીતાકુટરીર ર્રી પૂજય અવરેરાનંિજી સવામરીજી મહારાજ પધાયા્શ હતા. તેમજ દકર્વાઝ
વગેરે મેહમાનો ઉપવસર્ત રહા હતા.

ઉપસંહાર
શ્રી દહનિૂ મંદિર નું સબળ અને ઉિાર પ્વતભારાળરી, પ્ામાવ્ણક છબરી ધરાવતું નેતતૃ વ ના કાર્ણે પ્ભુ કૃ પાર્રી ભગરીરર્ કાય્શ સફળતા પૂવક્શ પાર
પડે છે. જ ેમાં ટ્રસટરીમડં ળ, ડો, જીવાભાઈ ઓડેિરા (ચેરમેન) મોહનભાઇ પટેલ, રાંવતભાઈ ર્ાનકરી, મેનજ
ે મેનટ, પ્મુખ રરીતલભાઈ આડતરીયા,
ઉપપ્મુખ વતસરીભાઇ સરીસોિરીયા, મંરિરી વસદ્ાર્્શભાઇ ગોઢા્ણરીયા અને િરે ક કાય્શકતા્શ સાર્ે ભૂિવે શ્રી નટુભાઈ મહારાજ અને સબરરી મદહલા
મંડળ ના બહે નો તેમજ િરે ક ભ્તો ના સાર્ સહકાર ર્રી આ મહાન કાય્શ માં પ્ભુ કૃ પા ર્રી આપ્ણે વનવમતિ મારિ બનયા છરીએ.

આરાર
સતય સનાતન સંસક્રુવત ના રક્ષ્ણ માટે માનરી અને ભ્તો નું મહતવ ખુબજ બતાવયું છે, મોટા સતકાય્શ માં મહાજન સમુિાય ના સહકાર
વગર સાર્્શકતા અનેઅને સફળતા ર્યજ નર્રી. માટે શ્રી દહનિૂ મંદિર તરફ ર્રી મોિક બનાવવામાં સમરીરભાઈ, પંકજભાઈ, વવમલભાઈ,
રમેરભાઈ, પ્ેમાભાઈ, સંજયભાઈ, જગિરીરભાઈ, સુિં રભાઈ,ભરીમાભાઇ, રામભાઈ, ખેમરાજભાઈ, રરીતલબેન, પુષપાબેન, ઉવમ્શલાબેન,
નયનાબેન,મંજુબને , સરોજબેન, િક્ષાબેન, ચંિાબેન તેમજ િરે ક સવયં સેવક નો ખુબ ખુબ આભાર,
હનુમાનસેવા મંડળ, મુખય યજમાન ગ્ણ, સમૂહ ભોજન યજમાન, િરે ક િાતાઓ અને મોિક તર્ા શ્રી હનુમાન ચાલરીસા યજ્ઞ યજમાનો નો
હૃિય પૂવક્શ આભાર. પ્રીવતબેન રાયચુરા અને વવભૂતરીબને આચાય્શ નો હૃિય પૂવક્શ આભાર જ ેમ્ણે સુિં રતા પૂવક્શ પરીઠ સંચાલન કયુાં હતુ.ં
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જનમાષ્ટમી

Janmashtami
Janmashtami isthe auspicious day when Lord
Krishna took birth on this planet. The birthday
of Lord Krishna is celebrated with great
fervor and zeal around the world in August or
September. As per Hindu Calendar, this festival
is celebrated on the 8th day of the dark fortnight
which is called as Ashtami of Krishna Paksh.
Lord Krishna is the most powerful soul and
incarnations of the Lord Vishnu. His birth took
place in Mathura before 5,200 years. And, that’s
why the Mathura is called is Krishnabhumi.

ભગવાન કૃ ષ્ણ નો જનમ ર્યો એ વતવર્ અષ્ટમરી જ ેને આપ્ણે જનમાષ્ટમરી
કહરીયે છે. ભગવાન કૃ ષ્ણ ચંદ્ર વંર માં (યિુવંર) માં િેવકરીજી અને વાસુિેવ
ને તયાં શ્ાવ્ણ વિ અષ્ટમરી ના રુભ દિવસે મર્ુરા નરી જ ેલ માં રારિે બાર
વાગયે જનમયા.
ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ ૨૦/૨૧ ઈ.સ. પૂવવે ૩૨૨૬ ના શ્ાવ્ણ વિ આઠમ,
રોદહ્ણરી નક્ષરિ, વૃરભ લગ્ન અને વૃરભ રાવરમાં ઉતિરપ્િેર (ભારત) માં
આવેલા મર્ુરા નગરરી માં કારાગ્હ માં જનમ ધાર્ણ કયગો. આ સમયે દ્ાપર
યુગ અને સાતમા વૈવસવત મનવંતર ચાલતો હતો. ગવ્ણત પ્મા્ણે દ્ાપરયુગ
નો ૮૬૩,૮૭૪ મુ વર્શ ચોર્ો મદહનો અને ૨૨ મોં દિવર હતો જયારે
ભગવાન જનમયા.
િેવકરીજી (રાજા કંર ના સગા કાકા નરી િરીકરરી છે) કૃ ષ્ણ ના પાલક વપતા
મુવ્તિેવરી ના અવતાર યરોિાજી અને વરુદ્રોના અવતાર ગોવાળો ના રાજા
નંિ છે. મોટાભાઈ રેર નો અવતાર બલરામ છે. કાલનેમરી નો અવતાર
કંર છે. ભગવાન ના સારર્રી નું નામ િારુક છે. ભગવાન ના રર્ નું નામ
નંિરી ઘોસ રર્ છે, જ ેમાં સૈબય, મેઘપુષપ, બાલાહક અને સુગ્રીવ નામના
ચાર અશ્વ (ઘોડાં છે) શ્રી કૃ ષ્ણ રર્ ઉપર રિ્ણ ધવજ છે જ ેમાં ગરુડધવજ,
ચક્ર ધવજ અને કવપધવજ નામના વચનહ છે. રર્ ના રક્ષક ભગવાન ન્ુવસનહ
નારાય્ણ છે. ભગવાન સંિરીપનરી ઋવર ને તયાં ગગા્શચાય્શગુરુકુ લ અવંતરી
નગર માં ભણયા હતા. ભગવાન ના વપ્ય સર્ળ ગોકુ ળ, વૃંિાવન, વ્રજ અને
દ્ાદરકા રહા હતા. અમને ગમતા વૃક્ષ માં કિંબ, પરીપળો, પાદરજાત અને
ભાંડરીરવડ ગ્ણવામાં આવે છે. એમનો સભા મંડપ એટલે કે એસેમબલરી
નું નામ સુધમા્શ હતું. મોરપરીંછ ધાર્ણ કરતા હતા અને ગાય, ઘોડા ના
પ્ેમરી હતા. ભગવાન પાસે સુિર્શન ચક્ર, કૌમુદિકરી ગિા, સારંગપાવ્ણ નામનું
ધનુર,વવદ્ાધર તલવાર અને નંિક નામનું ખડગ હવર્યાર રૂપે રાખેલ છે.
ભગવાને પરમાતમા રૂપે જસોિા, અજુ ્શન, રાધા, અક્રૂરજી, નારિજી, વરવજી,
હનુમાનજી અને જાંબુવાનજી ને િર્શન આપેલા હતા. ભગવાને ચક્ર દ્ારા
વરરુપાલ, બા્ણાસુર, સતધનવા, અઅને વધ કરે લો હતો.

This festival is celebrated all over World. The
birth of Lord Krishna took place to dispel evil
from the earth and spread the message of love
and brotherhood. Lord Krishna was the eights
child of the Devaki and Vasudeva and he proved
the prophecy to kill King Kansa. However, King
Kansa tried many times to kill Bal Krishna when
he was very small but his efforts were in vain.
Shree Hindu Temple celebrated Janmashtami
with beautiful decorations and pooja ceremony
performed by Temple's priest (Dilipbhai
and Natubhai Maharaj). Children dressed
up as Krishna and thousands of devotees
attended the temple, mostly wearing traditional
costumes. Music and bhajans were played
throughout the day.

ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ નો દિવર ખુબજ ધામધૂમ ર્રી ઉજવવામાં આવે છે,
અવભરેક, રૃંગાર, પારણં ઝુલાવવું અને મટકરીફોડ ઉચછવ્ણરી નો અનેરો
આનંિ હોય છે. ભગવત કૃ પા ર્રી આ વખતે રિ્ણ લાલા ના યજમાન સવરૂપે
ભાગ લરીધો હતો. અંત માં માલપૂડા અને પંજરરી નો પ્સાિ નું વવતર્ણ
કરવામાં આવયું હતું.
સવવે ને જનમાષ્ટમરી ના જય શ્રી કૃ ષ્ણ.
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શ્ી ગણેશ ચતુથી્ષ
ભાિરવા સુિ ચૌર્ ભગવાન શ્રી ગ્ણેર જનમ મહોતસવ
તરરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી ગ્ણેર નરી અષ્ટ પરીઠ
મહારાષ્ટ ્ર માં આવેલરી છે. ભગવાન શ્રી ગ્ણેર ચોર્ ના જનમ
અને ચૌિર ના વવલરીન ર્યા હતા, ગ્ણેરજી નું નરીવાર સર્ાન
ક્ષરીર સાગર માં છે અને એટલા માટેજ ભગવાન નરી પ્વતમા
વવરજ ્શન સમુદ્ર માં કરવામાં આવે છે
ભગવાન આ ઉતસવ િરમયાન કામાંસુર, ક્રોધાંસુર ,મિાસુર,
લોભાસુર, મોહાસુર વગેરે રાક્ષસો નો નાર કયગો હતો જ ે
જાજ ેભાગે આપ્ણા રરરીર માં વાર કરે છે. શ્રી ગ્ણેર ઉતસવ
વવશ્વભર માં ભાવ ર્રી અને ધામધૂમ ર્રી ઉજવે છે. લેસટર
માં પ્ણ બધરીબાજુ આ મહોતસવ અવતરય ઉતસાહ સભર
ઉજવવામાં આવે છે.
શ્રી દહનિૂ મંદિર માં િર વર્શ નરી જ ેમ દિવયતા પૂવક્શ ઉજવવામાં
આવે છે. સવાર સાંજ પૂજન અને આરતરી ભજન વગેરે ર્રી
ભગવાન શ્રી ગ્ણેર ને દરઝવવામાં આવે છે. વવરજ ્શન માટે
ભ્તો મંદિર ર્રી સટાફડ્શ મૂવત્શ વવસજ ્શન માટે જાય છે જયાં
પૂજન અચ્શન સાર્ે બોટ દ્ારા ભગવાન નરી પ્વતમા વવસવજ ્શત
કરવામાં આવે છે. ભગવાન ના આરરીવા્શિ ર્રી ભ્તો ના ઘર
માં દરવદ્ અને વસવદ્ નરી પ્ાવતિ ર્ાય છે અને જીવન ના કમ્શ
વનવવ્શઘનતા પૂવ્શક ર્ાય છે. શ્રી ગ્ણેર ઉતસવ ના યજમાન
કલપેરભાઈ બાબુ અને મયુરરીબેન કલપેરભાઈ પદરવાર નો શ્રી
દહનિૂ મંદિર સાભાર ધનયવાિ પાઠવે છે.
"ગણપનિ બાપા રોરરયા"

Shree Ganesh Chaturthi
Ganesh Chaturthi, also known as Vinayaka
Chaturthi, is a Hindu festival commemorating the
birth of the Lord Ganesh. The festival is marked
with the installation of Ganesh's clay murtis
privately in homes and publicly on elaborate
pandals.
The date of Ganesh Chaturthi falls on the
fourth day of the waxing moon period (Shukla
Chaturthi) in the Hindu lunar month of Bhadarva
Mas -either August or September each year.
According to the Hindu lunar calendar. The
festival is celebrated for 10 or 11 days. The idols
of Lord Ganesh are worshiped every day, with
an "aarti", a ritual of worship, in the evening.
The Ganesh statues, on display to the public,
are taken out and immersed in water on Anant
Chaturdashi in grand street processions Many
people who keep an idol in their homes carry
out the immersion much before this though.
However, such immersions only take place on
certain days -one and a half, three, five, and
seven days after Ganesh Chaturthi.
In Sanskrit, Anant refers to eternal or infinite
energy, or immortality. Chaturdashi means the
"fourteenth".

ધાદમ્ષક વ્રત સાધના અને તપ
Vowed Religious Observance
જીવનમાં વ્રત, ધમ્શ અને કમ્શ ના ઉપાસક બહે નો છે. આય્શ નારરી
દ્ારા સપદરવાર નરી મંગલ કામના અને સુમંગલ નરી પ્ાવતિ
માટે સિૈવ વ્રત અને ઉપાસના કરવામાં આવે છે. મોટાભાગ
ના વ્રતો માં માઁ પાવ્શતરી અને વરવ નરી સાધના કરવામાં આવે
છે. નાનપ્ણ ર્રી િરીકરરીઓ આ વ્રત નો પ્ારંભ કરે છે જ ે જીવન
ના અંત સુધરી જુ િા જુ િા વ્રતો દ્ારા ભગવત અને ભગવતરી
નરી ભવ્ત કરે છે. જ ેમાં મોળા્ત, જયાપાવ્શતરી, દિવાસો,
કડવાચોર્, કેવડારિરીજ, બોળચોર્, સોળસોમવાર ના વ્રત,
િરામાં વ્રત અને સરીતળાસાતમ જ ેવા વ્રતો નરી ઉપારના કરે
છે. આ વ્રત અનસૂયા, સાવવરિરી વગેરે િેવરીઓ એ પ્ણ કરે લા
છે, પવત અને પદરવાર ના હરીત માટે બહે નો વ્રત ને ખુબજ
શ્દ્ા ર્રી કરે છે.

The word vrat has been derived from the root ‘vru’
which could mean to choose, a resolve, a desire,
obedience, worship, a vow etc.

શ્રી દહનિૂ મંદિર આજ ે વરગો ર્રી બહે નો માટે પૂજા કરવાનરી સુંિર
વયવસર્ા કરે છે અને મંદિર ના ભૂિેવો ભાવ ર્રી આ વ્રત અને
વ્રત નરી પૂજા કરાવે છે.

Following Dharm as per varna (class) and as
prescribed by the Vedas, prevents sorrow from birth
till death and bestows happiness.

A specific religious observance for a specific period
or lifetime is a ‘vrat’.
Worship of a particular Deity on a particular tithi (A
lunar day), day of the week, month or during other
auspicious periods and observing restrictions in
eating habits and conduct, in order to fulfil a specific
motive, are all referred to as vrat.
Often the words vrat and vaikalya are used together
as ‘vrat-vaikalya’. Vaikalya refers to a lean and
light yet supple body or the techniques adopted to
make the body so. Since most of the vrats include
fasts,they facilitate in making the body supple.

Practising Dharma without any expectations is itself
Karmayog.
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દપતૃમોક્ષ શ્ાદ્ધ સમૂહ શ્ીમદ્દ ભાગવત કથા
શ્રીમદ્દ ભાગવત કર્ા એ જનમો ના પુણય
અને વપતૃ કૃ પા ર્રી ર્નાર કર્ા છે.
ભગવાન કૃ ષ્ણ ના ચોવરીસ અવતારો નરી
કર્ા, યુગ નું વ્ણ્શન, ધયાન, યોગ, ધાર્ણા,
યમ, વનયમ,સંયમ, અને તમોગુ્ણ ના પ્કાર
પ્ભુ નરી લરીલા અને કાર્ણો, મોક્ષનું જ્ઞાન
અને ભવાટવરી વ્ણ્શન સાર્ે ઉદ્વગરીતા જ ેવું
અવતિરીવય તતવજ્ઞાન નો જ ે સમુદ્ર છે
શ્રી મદભાગવતજી નરી કર્ા આજ ે વરગો
ર્રી શ્ાદ્ પક્ષ માં કરવામાં આવે છે.

જ ેમાં ભૂિેવો દ્ારા વપતૃપૂજા, તપ્શ્ણ અને
પ્ધાનિેવો નરી પૂજા કરાવવામાં આવેછ,ે
કર્ા માં પોર્રીજી યારિા ર્રી કરરી અને
સુિામાજી ના તાનિુલ સુધરી ના િરે ક પ્સઁગો
ધામધૂમ ર્રી ઉજવવામાં આવે છે.
સવાર સાંજ પ્સાિરી નરી પ્ણ વયવસર્ા
રાખવામાં આવે છે. ભગવાન કૃ પા ર્રી આ
વર્શ નરી કર્ા શાસ્તી શ્ી ્ારશં્રરાઇ
ઓઝા વયાસ આસને વબરાજમાન ર્યા
હતા અને શ્રીમદ્દ ભાગવત કર્ા ના
મુખય યજમાન અને મુખય મનોરર્રી
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સવ. રોહિ્ા્ અિે સવ.્્ીિાબેિ
રોહિ્ા્ રરાણીઆ પરરવારે લાભ
લરીધો હતો. જ ેમાં તેમના પુરિ દિલરીપભાઈ
અને ભરતભાઈ ભરા્ણરીયા સહપદરવાર
સાર્ે આ દિવય લાભલેવા ના ભાગરીિાર
બનયા હતા. આ કર્ા નું લાઈવ પ્સાર્ણ
આસર્ા ચેનલ ના માધયમ ર્રી વવશ્વભર માં
કરવામાં આવયું હતું.
શ્રી દહનિુમંદિર સમસત ભરા્ણરીયા પદરવાર
નો ખુબજ હૃિય પૂવ્શક આભાર માને છે.
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દપતૃ શ્ાદ્ધ સમૂહ શ્ી ગરુડ પુરાણ અને દપતૃ તપ્ષણ
મૃતયુ પછરી પ્ણ જીવ નરી યારિા અખંડ અને
અવવરત છે જયાં સુધરી મુવ્ત નરી પ્ાવતિ ર્તરી
નર્રી. જીવ ના કમ્શ નરી ગવત અને કમ્શ અનુસાર
આગળ નરી યારિા
શ્રી ગરુડ પૂરાં્ણ માં વવ્ણ્શત કરવામાં આવરી છે.
ભાિરવા માસ માં વપતૃ પ્ધાન પૂજા નું મહતવ
છે. વવિેર નરી ધરતરી માં મૃતયુ પછરી ના સંસકાર
ને વધુ મહતવ આપવાંમાં આવતું નર્રી. આજનો
માનવ સમય, અને વયવસર્ા અનુસાર વવવધ
કરતો ર્યો છે જ ેર્રી સનાતન ધમ્શ નરી કેટલરી
વવવધ અને વવવધ ના પ્કાર લુતિ ર્વા માંડા છે.

એટલાજ માટે શ્રી દહનિૂ મંદિર સમય અનુસાર
ધાવમ્શક વવવધ ના આયોજન કરતુ આવયું છે.
એટલાજ માટે સવ્શ પ્ર્મ ગરુડપુરા્ણ સતસઁગ
અને વપતૃ પૂજા, તપ્શ્ણ, વવષણપુજા અને વપંડિાન
નું આયોજન કરવામાં આવયું હતુ.ં સારરીએવરી
સંખયા માં ભ્તો એ લાભ લરીધો અને ટૂકં ા
સમય નું આયોજન પ્ણ ખુબજ સારરીરરીતે
સફળતા પૂવક્શ પદરપૂ્ણ્શ ર્યુ.ં
મંદિર ના પ્ભુસવે ક પૂજય િટયુરાઈ રહારાજ
દ્ારા આ કર્ા નું રસપાન કરાવવામાં આવયું હતુ.ં
આ કર્ા નું આયોજન રિ્ણ દિવર માટે કરવામાં
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આવયું હતુ.ં પ્ભુકૃપા ર્રી મુખય યજમાન માનનરીય
નરે નદ્રભાઈ પંડયા અને શ્રીમતરી સરોજબેન
નરે નદ્રભાઈ પંડયા જોડાયા હતા. સહયજમાન
માં સબરરી મદહલા મંડળ, નરીતાબેન આડતરીયા,
રાંતામાસરી, ઉવમ્શલાબેન મોિરી, સુતં ાનપદરવાર,
પ્િરીપભાઈ ટડં લ
ે , પુરુરોતિમભાઈ પ્ેમ અને
અનય પ્ણ ઘ્ણા પદરવારો જોડાયા હતા.
શ્રી દહનિૂ મંદિર િરે ક સહાયક ગ્ણ અને
યજમાન પદરવાર નો સહૃિય આભાર માને છે.

૧૨ કલાક ના અખંડ ભજન
શ્રી દહનિૂ મંદિર માં વર્શ િરમયાન ખુબજ
ભજન, સંધયા, યમુના મહારા્ણરી મનોરર્,
શ્દ્ાંજવલ ભજન, કરીત્શન, ગરબા વગેરે ના
સુિં ર આયોજન ર્તા હોય છે. મંદિર એ
ભગવાન નું ધામ છે, જયાં ભજન અને ભોજન
અવવરત ચાલુ હોવા જોઈએ.
શ્ાવ્ણ માસના પવવરિ દિવસોમાં શ્રી દહંિુ
મંદિરના સાવનધયમાં ફરરીવાર તા. ૨૧-૮૨૦૨૨ ના રોજ શ્રી િમ્ણરીયા માછરી મહાજન
લેસટરના ભાઈઓ (ટડં લ
ે ) ભ્તજનોએ સૌ
ભેગા મળરી વરગો પુરાના સમય ર્રી ચાલરી
આવતરી અખંડ ભજન કરીત્શન સતિાહનું
આયોજન કરરી મંદિર નરી રોભા વધારરી હતરી.

ખરે ખર સતિાહ એ સતત સાત દિવસના અખંડ
ભજન સોવરીસ કલાકો રાત દિવસ પરમ વપતા
પરમેશ્વર ના સમક્ષ ઉભા રહરીને પ્ભુના નામના
ભજન કરીત્શન ચાલુ હોયજ પ્ણ સમય અને
સંજોગોને ધયાનમાં લઈ મંદિરમાં ફ્ત બાર
કલાકના ભજન ઉભા રહરીને ગાવાનું આયોજન
રાખવામાં આવયું હતુ.ં આ સતિાહમાં વવરેરતા
એ હતરીકે પવવરિ શ્ાવ્ણ માસ રુ્લ પક્ષમાં
શ્રી સતય નારાય્ણ ભગવાનના સાવનધયમાં,
રામસાગર (તંબરુ ો) તુલસરીનરી માળા, ઢોલક,
હારમોવનયમ, મંજીરા સાર્ે મંદિરના ભૂિવે ો
દ્રારા શ્રી ગ્ણેરજી, માતા સરસવતરી તેમજ સવ્શ
િેવરી િેવતાઓનું આહવાન કરરી રામસાગર
ને પ્વતક બનાવરી શ્રી ગ્ણેરજી ના ભજનર્રી
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રુરુઆત કરવામાં આવરી હતરી તિ ઉપરાંત
રામસાગર અને તુલસરીનરી માળાને નરીચે જમરીન
પર રાખયા વવના ઉભા રહરી ને ભજન દકત્શન
કરવામાં આવયું હતુ.ં
આ એક અનોખો પ્સંગ િમ્ણના માછરી
સમાજના ભાઈઓ ખુબજ ઉતસાહ અને
લાગ્ણરી ર્રી ઉજવરી ખુબજ આનંિ માણયો હતો
સાર્ે પરમ કૃ પાળુ પ્ભુ ને પ્ાર્્શના કે આવા
પ્સંગમાં હમેરા સાર્ે રહે અને આવા ધાવમ્શક
પ્સંગો ઉજવાતા રહરીએ.
ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણ નું નામ સિાના માટે ગવાતું
રહે એવરી પ્ાર્ના.

નવરારિી

ૐ ઐું હ્રીં કલરીં ચામતુુંડા્યૈ ્વીચચૈ
નમઃ
નવરારિરી ના રુભ દિવસો માં
િેવરીભાગવત પ્મા્ણે માતાજી નરી
અિભુત સાધનાઓ બતાવરી છે, જ ેમકે
પુરચિર્ણ, અનુષ્ાન, સાધના, ઉપાસના,
હોમ, કામયકમ્શ વગેરે. િરે ક યજ્ઞ કે ઉપાસના
માં સાધક (ભ્તે) મુહૂત્શ, સંશકાર, વપરાતું
દ્રવય, આસન, માલા, પારિ, મનરિ, ઉચચાર્ણ વગેરે
બાબત નું ખાસ ધયાન રાખવાનું હોય છે.

નવરારિરી શ્રી ભગવતરી નવિુગા્શ નરી
સાધના ના દિવસો અને ઉપાસના
નું પવ્શ છે.
નવરારિરી ના નવ દિવસો માં રિ્ણ
રિ્ણ દિવસો મહાકાળરી, મહાલક્મરી અને
મહાસરસવતરી ના છે. તયાર પછરી રિ્ણેય
િેવરીઓ નો સમનવય રિ્ણ રૂપ અને એમના રિ્ણ
પ્કાર ના સવભાવ તરરીકે ગણયો છે.

સામગ્રી અને ધાર્ણ કરે લા વસ્ત વગેરે નો કલર ભવ્ત અને
સાધના કરવાનો હે તુ (અપેક્ષા) રુ છે એના ઉપર વનભ્શર છે.

જ ેમકે સતવગુ્ણરી, રજોગુ્ણરીનાને તમો ગુ્ણરી.
આમ કરરી અને માતાજી ના નવ રૂપ ર્યા. જ ેમાં નવરારિરી ના
નવ દિવસો માં માતાજી ના જુ િા જુ િા નામ અને રૂપ નરી પૂજા
ર્ાય છે.

સારરી વાત છે કે આજકાલ નવરારિરી માં પ્ણ આજનરી પેઢરી
મોટરી સંખયામાં ભાગ લેય છે પ્ણ કેવલ રમવું એ સંશકાર અને
સઁસકૃ વત નું રક્ષ્ણ નર્રી કેમકે સભયતા ખુબજ અવનવાય્શ છે.
જ ેમકે ગરબા માં કપડાં નરી મયા્શિા, દફલમરી ગરીત અને અભદ્ર
ડાનસ ઉપર પ્વતબંધ, વતલક, વવવેક, ડ્રસ
ે નું મહતવ, આરતરી
માં સભયતા, વા્ણરી માં વવવેક વગેરે રરીખવું અને રરીખાડવું એ
અતયાર ના સમય નરી માંગ છે. નઈતો એક દિવસ ધમ્શ એ
નાટક બનરી જરે અને ભ્ત એ ઈતર સમાજ માટે હાસય અને
અપમાવનત પારિ.

પ્ર્મ નવરારિરી ર્રી પ્ારંભ કરરીયે;
૧) રૈલપુરિરી
૨) રિમહચારરી્ણરી
૩) ચંદ્રઘંટા
૪) કુ ષમાનડા
૫) સકંિમાતા
૬) કાતયાયનરી
૭) કાલરાવરિ
૮) મહાગૌરરી
૯) વસવદ્િારિરી
માતાજી તરરીકે
ઓળખાય છે.

શ્રી દહનિૂ મંદિર માં ભાવ ર્રી નવરારિરી, યજ્ઞ, ધવજા, આરતરી
સહરીત સુિં ર નવરારિરી નું આયોજન કરવામાં આવે છે. જ ેમાં
ભારત ર્રી વવખયાત ગ્ુપ ને તેડાવવામાં આવે છે.
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Navratri
'Navratri' means 'nine nights.' 'Nava' means
'nine,’ and 'Ratri' means 'night. Navratri that
comes around late September/ early October is
the most significant.
Our spirit has existed since time immemorial. It is
the boundless and the eternal source of energy
of this universe. The prayer, chanting, dance and
meditation performed during Navratri connect us
with our spirit.
Devi represents the omnipresent cosmic Energy.
The whole Creation is permeated by this Energy.
The prosperity that we enjoy in our daily lives is
a manifestation of Devi.
The puja that we perform during the 9 days of
Navratri is a way of honouring the Devi and
showing our gratitude to the Mother Divine.
Mother Divine serves us in so many forms. Devi
is worshipped in 9 forms known as Navadurga.
The significance of each day of Navratri is
attached to a form of the Mother Divine. The
nine forms of Maa Durga are: Shailputri,
Brahmcharini, Chandraghanta, Kushmanda,
Skandamata, Katyayani, Kaalraatri, Mahagauri
and Siddhidatri.
The legend behind Navratri is that once when
the evil rule of Mahishasur was killing innocent
people, the devatas prayed for a force so
invincible that it could slay down the immortal
demon-ruler. The trinity (Brahma, Vishnu,
and Mahesh) together concentrated their
powers, and from an illuminating pillar of energy
emerged a glorious Supreme Being, the source
of power and strength, called Goddess Durga.
Supreme Maa Durga slewed Mahishasur with
her trident (trishul) and achieved victory. Since
then this day is marked asa victory day and
celebrated as Vijaya Dashami. The nine days
of Navratri depict Devi’s spectacular skills in
tackling the deadliest demons of that time.
Navratri is hence, a significant time for devotees
to fast, meditate, and pray to the Divine Mother
for inner strength and skills to combat their own
demons (or problems) of life.

શ્ી દહંિુ મંદિર ની નવરારિી ૨૦૨૨

Dance, drama, and songs fill
the air during the nine days of
Navratri. People dress up in
their traditional best and take
part in Dandiya and Garba Raas
performances.
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શ્ી િુગા્ષષ્ટમી યજ્ઞ
મદહસાસુર મદિ્શનરી માં ભગવતરી પરાવમબકા જગત જનનરી
અંબા નો પ્ાગટ્ દિવસ એટલે િુગા્શષ્ટમરી. મદહસાસુર
રાક્ષસ ના મન માં વહે મ કે મને સ્તરી ર્રી ભય નર્રી કેમકે સ્તરી
વનબ્શળ હોય છે. માટે મહરીસાસુરે એવું વરિાન માંગયું કે હં ુ
પુરુર અને જગ
ં લરી પ્ા્ણરી ર્રી ના મરું અને એટલાજ માટે
માઁ જગિંબા એ અષ્ટમરી ના દિવસે અષ્ટભુજા અંબા નું રૂપ
ધાર્ણ કયુાં અને મદહસાસુર નામના અસુર નો નાસ કયગો.
માઁ ભગવતરી નરી સતુવત િેવો દ્ારા કરવામાં આવરી, જ ે
ચંડરીપાઠ ના ચોર્ા અધયાય માં ઇનદ્ર આદિ િેવો દ્ારા
કરવામાં આવેલરી સતુવત સુવ્ણથીત છે જ ે રક્રાિય સતુવત
તરરીકે ઓળખાય છે. અષ્ટમરી િુગા્શષ્ટમરી અને હવનાષ્ટમરી
તરરીકે પ્ણ ઓળખાય છે.
નવરારિરી માં અષ્ટમરી ના રુભ દિવસે યજ્ઞ કરવામાં આવે
છે. જ ેમાં ભ્તો ભાવ ર્રી ભાગ લેય છે અને ખરીર પુરરી ના
બવલિાન સાર્ે પુ્ણા્શહુતરી યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. શ્રી દહનિૂ
મંદિર માં િર વરવે અષ્ટમરી ના યજ્ઞ િરમયાન નૂતન ઘવજા નું
પૂજન કરવામાં આવે છે. જ ે િરેરા ના રુભ દિવસે મંદિર
ઉપર લહે રાવવામાં આવે છે.
આ વખતે ધવજારોહ્ણ નો લાભ જીતેરભાઇ િવે અને
પદરવાર ના ફાળે ગયો હતો.
શ્રી દહનિૂ મંદિર િરે ક ભ્તો ના ભવવષય નરી રુભકામના
પાઠવે છે.

Durgashtami Yagna
The eight day of Navratri or Durga Puja
celebrations is known as Durgashtami, or Durga
Ashtami. It is also known as Mahashtami and is
one of the most auspicious day.
Durga Ashtami celebrates the victory of Goddess
Durga over the demons Raktabeej, Sumbh and
Nisumbh.
Puja, the loving offering of light, flowers, and
water or food to the divine, is the essential ritual
of Hinduism. For the worshipper, the divine is
visible in the image, and the divinity sees the
worshipper. The interaction between human
and deity, between human and guru, is called
darshan (seeing).
The yagna is performed on this day with the vow
that everyone prospers, good health and the
earth replenishes its wealth.
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સંતો ની યારિા
એક હજાર ર્રી પ્ણ વધારે વરગો ભારતે ગુલામરી માં રહા પછરી
પ્ણ આપ્ણરી સંસક્રુવત આજ ે જીવંત છે, કાર્ણ, સઁતો, રુરવરીરો
અને પૂવ્શજો ના બવલિાનો. આજ ે પ્ણ ભારત ર્રી વારંવાર ધમ્શ
પ્ચાર અર્વે સઁતો અને મહે માનો અવવરત આવતા હોય છે જ ે
ખુબજ આનંિ નરી વાત છે.

આ વરવે પ્ણ પૂજય વચનમયાનંિજી મહારાજ, પૂજય કનુભાઈ
રાજગુરુ (બાપુ) પૂજય િાયગરીરરીબાપુ ના સુપુરિ, લોકસાદહતય
જગત ના વવખયાત કલાકાર રાજભા ગઢવરી અને ગરીતાબેન
રબારરી, બૉલરીવુડ દફલમ એ્ટર ગુલરનગ્ોવર વગેરે મહે માનો
પધાયા્શ હતા.

15 August - India’s 75th Independence Day
બોઝ,સરિાર વલભભાઈ પટેલ, મહાતમા ગાંધરીજી વગેરે અનેક
સવતંરિતા સેનાનરીઓ એ બવલિાન આપરી અને મન, શ્દ્ા અને
સવતંરિતા નરી લગનરી મા રંગાઈ અને િેર ને વરિટરીર નરી ગુલામરી
મા ર્રી આઝાિરી અપાવરી હતરી અને સમાજ ને એકઝૂટ કયગો હતો.
સાર્ે સાર્ે અનેક વરીર સપૂતો નરી અમર ગાર્ા અને બવલિાનો નરી
વરીરગાર્ા આજ ે પ્ણ ઈવતહાસ મા અમર છે. ભારત આ વરીરો નું
બવલિાન કોઈપ્ણ સંજોગો મા ્યારે ય નદહ ભુલરીસકે.

ભારતરીય સવતંરિતા દિવસ ને ગવ્શ,વૈભવ અને ગદરમા ના પવવરિ
દિવસ 15 તારરીખે ઉજવવામાં આવે છે. આ વખતે 75 મો
સવતંરિતા દિવસ ઉજવવામાં આવયો હતો. જ ેમા ભારત ના ધવજ
ને વંિન અને રાષ્ટ ્ર ગરીત દ્ારા સલામરી આપવામાં આવરી હતરી.
સાર્ે સાર્ે સહરીિો નરી વરીરગાર્ા અને ભારતરીય સેનાનરીઓ નું
બવલિાન ને વબરિાવતરી વરીરગાર્ા ના ગાન લેસટર ભરમાં ગુંજયા
હતા. શ્રી દહંિુ મંદિર મા પ્ણ જોર રોર ર્રી ઉજવવામાં આવયો
હતો.

જય માં ભારતરી, જય દહનિ, વંિે માતરમ્, જય જવાન, જય
દકસાન.
ભારત માતા કરી જય.

ભારતે આઝાિરી માટે ખુબજ મોટું મુલય ચુકવયું છે. જ ેમાં સહરીિ
ભગતવસંહ, સુખિેવ, રાજગુરુ, નરીડર ચંદ્રરેખર આઝાિ,
મહારા્ણરી લક્મરીબાઈ,તાતયાટોપે, લાલાલજપતરાય,સુભારચંદ્ર
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Regular Activities at Shree Hindu Temple

Hanuman Chalisa

Gujarati Classes

Every Saturday at Mandir from
10:30am til 11:45am

Every Wednesday & Thursday
(during school terms).
From 5:30pm to 7pm

All are welcome to come and join in.

બાળ્ો રાટે ગયુજરાિી વગમો દર બયુધવારે
અિે ગયુરવારે સાંજિા ૫:૩૦ ્ી ૭ વાગયા
સયુધી હોય છે

હિયુરાિ ચા્ીસા િર રવનવારે દહનિૂ મંદિરમા
સવારે ૧૦:૩૦ ્ી ૧૨:૦૦
સવ્મિે આરંત્ણ

જ્ારાર ્ંચ ક્બ
દર ગયુરવારે બપોરે ૧૨.૪૫ ્ી ૧.૪૫
િરે ક હદર ભ્તોને જ્ણાવતા આનંિ ર્ાય છે, કે
દહનિૂ મંદિરમાં જલારામ લંચ ્લબ રરૂ કરવામાં
આવયાં છે. લંચ ્લબમાં મોટરી ઉંમરના વડરીલો માટે
રરૂ ર્યાં છે, અને ઘ્ણરી સંખયામાં વડરીલો આવે છે
અને ગુજરાતરી સવાદિષ્ટ ભોજનનો આનંિ લઈ છે.
પહે ્ા ગયુરવાર જ્ારાર ખીચડી
બીજા ગયુરવાર ્ીરબાયિે રોટ્ો
ત્ીજા ગયુરવાર ત્ી્રજી રોટ્ો
ચો્ા ગયુરવાર રાર રોટ્ો

વવના મુલયે, તમારા બુદકંગ માટે ફોન કરો
0116 2464590
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Core Beliefs of

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

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

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

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

Core Principles
These are temple worship, scripture and
quest for self-realisation through gurudisciple tradition.

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.

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
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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 non-violence
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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12 Lessons from
Hanuman Chalisa that
everyone should learn
2. Both the Pen and the Sword,
i.e., wisdom and bravery

There is an ode dedicated to Hanuman, known
as the Hanuman Chalisa. It is a poem of 40
stanzas and talks about the strength, generosity,
and intelligence of Hanuman. Every stanza of
Hanuman Chalisa shows how the legendary
figure surpasses everyone.

Jai Hanuman Gyaan Gun Sagar, Jai Kapis Teehun
Lok Ujagar, Raamdoot Atulit Bal Dhaama, Anjani
Putra Pavansut Naama, Mahavir Vikram Bajrangi,
Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi, Kanchan Varan
viraaj Suvesa, Kaanan Kundal Kunchit Kesa

One of the most powerful deities, Hanuman,
is blessed with “Mrityunjay” from Lord Shiva,
making him immortal and thus has a special
place amongst the Hindus.

It talks about how Hanuman is brave and wise
at the same time. And these qualities of him are
talked throughout the universe.

According to Ramayana and Hindu scriptures,
Hanuman is portrayed as a man with the face
of a monkey with ultimate strength and power
like that of the Gods. As the famous saying goes,
“With great power comes great responsibilities,”
and with the power of Hanuman, he has become
one of the main characters of the epic Ramayana.

Learning: Every achievement is important, no
matter how small they are. Each achievement
can make a difference in your attitude. But the
most important thing is to keep your feet to
the ground no matter how high your success
reaches.

Lessons from Hanuman Chalisa

3. Surrender to the Master

Let’s talk about some of the qualities of Lord
Hanuman that Hanuman Chalisa talks about:

Haath Vajra O Dhwaja Viraaje, Kaandhe Moonj
Janeu Saaje, Sankar Suvan Kesari Nandan, Tej
Prataap Maha Jag Vandan, Vidyabaan Guni Ati
Chaatur, Raam Kaaj Karive Ko Aatur, Prabhu
Charitra Sunive Ko Rasiya, Raam Lakhan Sita
Mann Basiya,

1. Strength and Humility
Shree Guru Charan Saroj Raj, Nijamanu Mukuru
Sudhaari; Barnau Raghubar Bimal Jasu, Jo
Daayeku Fala Chaari; Buddhiheen Tanu Jaanike,
Sumirau Pavan Kumaar; Bala Buddhi Bidya Dehu
Mohe, Harahu Kales Bikaar

Sukshma Roop Dhari Siyanhi Dikhawa, Vikat
Roop Dhari Lanka Jarawa, Bheem Roop Dhari
Asur Sanhaare, Raamchandra Ke Kaaj Sanwaare

The starting lines of Hanuman Chalisa talk about
how you can purify your mind if you submit
yourself to the “charan” (feet) of Lord Rama,
who is the seventh avatar of Maha Vishnu. As we
know, Hanuman is one of the strongest people,
and even though he has that strength, he still
dedicates himself to the “charan” of Lord Rama.
This shows humility personified by Hanuman.

Hanuman had several powers; he could shape
himself to a size of a mole or even expand large
enough to touch the sky. His power is limitless,
yet he is eager to serve his master no matter
what.
Learning: It’s important to remain polite and
humble, just as mentioned in our point no. 1.
Only then can a person respect the elders and
surrender oneself to the master.

Learning: Accepting these qualities of Hanuman
can stimulate better and purer thoughts within
us.
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4. There, when required

7. Be a good guide and a good listener

Laaye Sanjivan Lakhan Jiyaaye Sree Raghuveer
Harashi Ur Laaye

Tumhro Mantra Vibhishan Maana, Lankeswar
Bhaye Sab Jag Jana

Hanuman was readily available to do the
necessary to keep Laxman alive when he got
wounded. He even kidnapped the Vaidya of
Demon King Ravana and fetched for Sanjivani
Buti in a very remote village.

Hanuman always used to listen to others’
problems and always guided them to the right
path. For instance, his advice to Vibhisan helped
him become the king of Lanka.

He never made excuses and was always up to the
mark to fulfill his duties and responsibilities.
Learning: Be committed to your work, but never
surrender to the situation.

Learning: Unless you don’t listen to others, you
can’t understand their problems.

8. The Infinite Level of Power
Jug Sahastra Jojan Par Bhaanu, Lilyo Taahi
Madhur Phal Jaanu,
Prabhu Mudrika Meli Mukh Maahi, Jaldhi
Laanghi Gaye Achraj Naahi

5. The unparalleled dynamism of
Hanuman
Sankadik Bramhadi Munisa, Narad Sarad Sahit
Ahisa, Jam Kuber Digpaal Jahan Te, Kavi Kovid
Kahi Sakey Kahante

Hanuman has many personalities. He has the
blessings of Yama, Digpal, Kuber, and many
other gods and thus can complete any task
with ease. He is the master of all trades as he
can do anything, from writing poetry to playing
instruments.
Learning: It is necessary to keep an open mind
to learning and master a few things so that you
can challenge yourself to keep yourself on your
toe. There is a lesson in everything, every success,
every failure. One must learn what it has to offer.

6. Friendship is important
Tum Upkaar Sugreevhin Kinha, Raam Milaaye
Raajpad Dinha

Hanuman played a great role in igniting the
friendship between Sugreeva and Rama. He
made Rama fight Vali to restore the kingdom to
Sugreema.
Learning: Friendship is important. “A good
friend in need is a good friend indeed.” Just
as the saying goes, you must help your friends
when you have the opportunity.

Legend has it that Hanuman even tried to
swallow the sun, thinking it was bright orange.
He even crossed the huge sea and reached Lanka
to find Sita.
Learning: You must carefully use your powers
to achieve your goals. No matter how difficult
things get, you must excel at what best thing you
can do.

9. Turning impossible into possible
Durgam Kaaj Jagat Ke Jete, Sugam Anugraha
Tumhre Tete,
Raam Dooare Tum Rakhwaare, Hoat Na Aagya
Binu Paisare
Sab Sukh Lahaye Tumhri Sarna, Tum Rakhshak
Kaahu Ko Darna
Aapan Tej Samharo Aapaye, Teeno Lok Haank Te
Kaapen,
Bhoot Pishaach Nikat Nahi Awe, Mahavir Jab
Naam Sunawe,
Naasaye Rog Hare Sab Peera, Japat Nirantar
Hanumat Veera

You don’t need to be fearful of things if you
believe in Hanuman. It is said that he is the
gatekeeper of heaven who has the capacity to
turn even the impossible of things into possible.
Learning: If you believe in Hanuman, he can
help you achieve great things in life and help you
deal with finding the right morals and paths in
the most difficult situations too.
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10. Purity of Soul

12. Regular prayers to get blessings from
Hanuman

Sankat Te Hanuman Chhoodawe, Mann Krama
Vachan Dhyaan Jo Laawe

Jo Sat Baar Paath Kare Koi, Chhootahin Bandi
Mahasukh Hoyi,

Sab Par Raam Tapaswi Raja, Tin Ke Kaaj Sakal
Tum Saaja

Jo Yeh Padhe Hanuman Chalisa, Hoye Siddhi
Saakhi Gaurisa,

Aur Manorath Jo Koi Laawe, Soi Amit Jivan Phal
Paawe

Tulsidas Sada Harichera, Kije Naath Hridaya
Mahn Dera

Chaaro Jug Partaap Tumhara, Hai Parsiddh Jagat
Ujiyara,

Pavantanaye Sankat Haran, Mangal Moorti
Roop;

Saadhu Sant Ke Tum Rakhwaare, Asur Nikandan
Raam Dulaare,

Raam Lakhan Sita Sahit, Hridya Basahu Soor
Bhoop

Asth Siddhi Nau Nidhi Ke Daata, Us bar Deen
Jaanki Maata

The power of Hanuman is great, and if you call
his name from the bottom of your heart, he
will always be by your side. He is ready to help
anyone – both the strongest and the weakest.

The writer of the Hanuman Chalisa, Tulsidas,
said that if you repeat the Chalisa, then you
can discover the true nature of Hanuman and
receive blessings from him in times of fear and
unhappiness.

Learning: Do things with a pure heart and with
good intentions. It’s a gift for you if you have
a greater resource or great power because it
means that you can help others.

Learning: If you recite holy verses and chant
Hanuman mantras, then you can be closer to
God which leads you closer to the world of
spirituality.

11. Moksha through dedicated devotion
Raam Rasayan Tumhre Paasa, Sada Raho
Raghupati Ke Daasa,
Tumhre Bhajan Raam Ko Paawe, Janam-Janam
Ke Dukh Bisraawe,
Antakaal Raghuvar Pur Jaayee, Jahan Janam Hari
Bhakta Kahayee,
Aur Devta Chitt Na Dharayi, Hanumat Sei Sarba
Sukh Karai
Sankat Kate Mite Sab Peera, Jo Sumiraye
Hanumat Balbira,
Jai Jai Jai Hanuman Gosaai, Kripa Karahun
Gurudev Ki Naai

Being a devotee of Rama, Hanuman has achieved
a permanent place in his heart. If you repeatedly
chant his name, then he has the power to free
you from the suffering of the cycle – the cycle of
life and death. He is compassionate and can ease
your heart.
Learning: It is important to have a good heart
and utilize your power and resource for the good
of others.
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Shri Hanuman Chalisa
Doha
Shri Guru Charan Saroj raj Nija
manu Mukura sudhari
Baranau Raghuvar Bimal Jasu
Jo Dayaku Phala Chari
Budheeheen Tanu Jannike
Sumiro Pavan Kumara
Bal Buddhi Vidya Dehoo
Mohee Harahu Kalesh Vikaar
Chaupaii
Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai Kapis tihun lok ujagar
Ram doot atulit bal dhama
Anjani putra Pavan sut nama

Sahas badan tumharo yash
gaave
As kahi Shripati kanth lagaave
Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad Sarad sahit Aheesa
Yam Kuber Dikpaal Jahan te
Kavi kovid kahi sake kahan te
Tum upkar Sugreevahin
keenha
Ram milaye rajpad deenha
Tumhro mantra Vibheeshan
maana
Lankeshwar Bhaye Sab jag jana
Yug sahasra yojan par Bhanu
Leelyo tahi madhur phal janu

Sadhu Sant ke tum Rakhware
Asur nikandan Ram dulare
Ashta siddhi nav nidhi ke data
As var deen Janki mata
Ram rasayan tumhare pasa
Sada raho Raghupati ke dasa
Tumhare bhajan Ram ko pavai
Janam janam ke dukh bisraavai
Antkaal Raghuvar pur jayee
Jahan janam Hari Bhakt
Kahayee

Mahabir vikram Bajrangi
Kumati nivar sumati Ke sangi
Kanchan varan viraj subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

Prabhu mudrika meli mukh
mahee
Jaladhi langhi gaye achraj
nahee
Durgam kaj jagat ke jete
Sugam anugraha tumhre tete

Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje
Kaandhe moonj janeu saaje
Sankar suvan kesri Nandan
Tej prataap maha jag vandan

Ram duwaare tum rakhvare
Hot na agya binu paisare
Sab sukh lahai tumhari sarna
Tum rakshak kahu ko darna

Vidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aatur
Prabhu charitra sunibe ko
rasiya
Ram Lakhan Sita man Basiya

Aapan tej samharo aapai
Teenon lok hank te kanpai
Bhoot pisaach Nikat nahin
aavai
Mahavir jab naam sunavai

Sukshma roop dhari Siyahi
dikhava
Vikat roop dhari lank jalava
Bhim roop dhari asur sanhare
Ramachandra ke kaj sanvare

Nase rog harae sab peera
Japat nirantar Hanumat beera
Sankat se Hanuman chhudavai
Man Kram Vachan dhyan jo
lavai

Jo yeh padhe Hanuman Chalisa
Hoye siddhi saakhi Gaureesa
Tulsidas sada hari chera
Keejai Nath Hriday mahn dera

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ur laye
Raghupati Kinhi bahut badai
Tum mama priya Bharat-hi-sam
bhai

Sab par Ram tapasvee raja
Tin ke kaj sakal Tum saja
Aur manorath jo koi lavai
Soi amit jeevan phal pavai

Doha

Charon jug partap tumhara
Hai parsiddh jagat ujiyara

Ram Lakhan Sita Sahita Hriday
Basahu Soor Bhoop
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Aur Devta Chitt na dharahin
Hanumat sei sarv sukh karahin
Sankat kate mite sab peera
Jo sumirai Hanumat Balbeera
Jai Jai Jai Hanuman Gosain
Kripa Karahun Gurudev ki
nayin
Jo shat bar path kare koi
Chhutahin bandi maha sukh
hoi

Pavan Tanay Sankat Harana
Mangala Murati Roop

Key Events in History of the Shree Hindu Temple

1

9

Shree Hindu Temple at 47 Cromford
Street. 3rd June 1969 First Radha krishna
murti pratishtha. Murti donators Late
Shri Ranchodbhai Patel, First temple in
the city of Leicester was opened.

In 1995 procedure started to buy the
property at 34 St. Barnabas Road.

First (maharaj) priest at 47 Cromford
Street Mandir was Shastri Abbaji
Maharaj

2

First prayers started in June 1996
(with having few idols of God) donated
by Shri Nathubhai Maru.

3

In 1997 first Bhakti Darshan was
published by Mandir with 138 pages,
(5000 copies) Smt. Induben shroff did
all writing.

10

On 24th of February 1996 got key
from the solicitor.

11

12

Sabri Mandal is formed in summer
of 1970 by Late, Vidhyaben Joshi, Late
Ratanben Patel, Chanchalben Chauhan
and Santaben Rana and other devotees.

4 First katha of Bhaishree Rameshbhai 13 Pran Pratishtha was held on 3rd, 4th
in Leicester in 1982. This was the first
katha of Rameshbhai out side of india.

and 5th of May 1997.

5 First Char Dham Yatra organised by

person Shri Ram Bapa from London

14 All Murtis were donated by a single

Hindu Mandir in 1983 of 70 tourist.

15

6 In 1985 second Char Dham Yatra by

First Aarti ever at our mandir on 6th
of May 1997 by Shri Rashmibhai as a
priest and Shri Mathura Dash Thanki.

7 3rd Yatra in 1987 had 70 yatris

Pratishtha Mukhya yajmans were
Dalubhai Chauhan, Jyantibhai and
Dayalji Kaka

Mandir and Bapu Kanubhai Rajguru of
140 Yatris (tourist).

16

8

In December 1989 Temple at 47
Cromford Street was handed over to
Shyama Devi

17

First Gujarati and Hinduism Classes
(mini School by Vidhyaben Joshi) in
Wesley Hall.
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18 First Mandir’s Shiv Puran Katha was

in 2005 Main Yajman were Triveniben
Dave & Family

opened up to create large open space
to accommodate increasing number of
devotees.

19

26 Vachhradada, Ramdevpir, Dalibai,

Shree Devi Bhagvat Katha with
125,000 times Aahuti Yagna. Main
yajman were Dilipbhai Barot & Family

20 Shree Ganesh Puran with offering
of 518 kg single Laddoo in 19 June 2011.
Main yajman Narendrabhai Pandia &
Family

21 Randal Maa Pran Pratistha and 108

Lota utsav, first time in Hindu Mandir
and in Europe in July 2011.

22 In 2012, Shree Ram Katha organised
by Mandir, offering 125,000 Mantra
Aahuti

23

Major Renovation of the Temple
and creation of New Community Hall
commenced on 7 January 2014 was
completed on 25 May 2014

24

First LIVE AASTHA katha was
broadcasted from Mandir on 3rd
May 2014, from the newly opened
Community Hall organised by Narayan
Seva Sanstha.

25

May - August 2014, Mandir
Extension & Renovation Phase 2 Inside the main Temple building, the
existing toilets and the store rooms
were demolished and entire hall was

Aavad Maa, Harjibhathi and Trikamji
Bapa pran pratishtha at Hindu Mandir
was on Friday 30th January to Sunday
1st February 2015

27 Covid Food Bank - during the global
pandemic, Hindu Mandir distributed
over 16,800 food parcels to those in
need (door to door).

28 Hindu

Mandir organised it's own
First Aastha Katha Live from Mandir,
Shree Ram katha on 7th June 2021,
recited by Shri Hemangbhai. Followed
by 2nd Live katha, Shrimad Bhagvat
Katha on 21 September 2021 by Mandir's
Maharaj, Shastri Shri Dilipbhai Joshi.

29 Shree Maha Laxmi Anusthan, for

the very first time at the Mandir and first
time in Leicester. Two day event was on
3rd & 4th June 2022

30

25th anniversary of the Shree
Hindu Temple at 34 St. Barnabas
Road, celebrated with Shree Hanuman
Charitra Katha with 11,000 Laddoos.
Live on Astha TV recited by Shatri Shri
Dilipbhai Joshi, with 121 Hanuman
Chalisa Aahuti. Record breaking event
provided Maha Prashadi to over 8,000
people over 7 days katha.
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Covers of Bhakti Darshan since 2000
ભવ્ત િર્શન

Shree Hindu Temple's magazine, the Bhakti Darshan was first published in 1997.
How many of these memorable covers do you remember?

2000

2001

2001-2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Did you know that Bhakti Darshan was initally a quaterly magazine?
Now you can download and read them online at www.shreehindutemple.net

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Due to Covid
pandemic, Annual
Bhakti Darshan was
not published, only
the Utav Darshan
(Panchang) was
published
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શ્ી બદળયા િેવ
મહાભારતના યુદ્ને એક ક્ષ્ણમાં સમાતિ કરરી િે તેવા
રવ્તરાળરી િેવ બવળયાિેવ વવરે આજ ે અમે તમને
જ્ણાવરીરું.
ધમ્શનરી રક્ષા અને અધમ્શના નાર માટે ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણએ
રરીરનું િાન માંગયું અને વવના સંકોચે પોતાના રરીરનું િાન
આપયું, યજ્ઞનરી રક્ષા કરવા માટે કરે લા યુદ્માં બાલસવરૂપનું
પ્ચંડ બળ જોઈ નવિુગા્શ માં કાતયાયનરીએ તેમને અલગ
નામર્રી સનમાવનત કયા્શ. એક એવા િેવ જ ે રાજસર્ાનમાં
ખાટુ શયામ અને ગુજરાતમાં બવળયાિેવના નામર્રી પુજાય
છે.
્ોણ છે બનળયાદેવ, 99% ટ્ા ્ો્ોિે િેરિો ઇનિહાસ
િરહ ખબર હોય.
બાળકોના િેવ બવળયાિેવે અનેક પરચા પુય.્શ તેમના વવરે
અનેક કર્ાઓ પ્ચવલત છે, દક્રષન સાર્ે નો નાતો પ્ણ શ્રી કૃ ષ્ણએ કહું કે એક વરિાન માંગ તયારે બાબ્શરરીકે કહું કે
તમે સાંભળ્ો હર. પ્ણ આજ ે ભ્તોનરી મનોકામના પુ્ણ્શ મારો અંવતમ સંસકાર શ્રી કૃ ષ્ણ કરે અને મારે મહાભારતનું
કરનારા બવળયાિેવ વવરે જા્ણરીએ.
યુદ્ જોવું છે. તયાર પછરી શ્રી કૃ ષ્ણએ દહદડમબા વનમાં
દ્ાપર યુગમાં તેમનો જનમ ર્યો હતો. ભરીમના પુરિ બબ્શદરકનો અવગ્નસંસકાર કયગો પછરી તે બવળયા િેવ તરરીકે
ઘટોતકચના પુરિ બબ્શરરીક હતા. અને બબ્શરરીક એ જ બવળયા ઓળખાયા અને તે સર્ળ વડોિરાના પોળ ગામે આવેલૂ છે.
િેવ તરરીકે પૂજાય છે.
બવળયા િેવને બુંિરીના લાડુ અવતવપ્ય હોવાર્રી તમને બુિં રીના
લાડુ
નો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે.
બબ્શદરક દકરોર વયમાં જ અરિ રસ્તમાં વનપુ્ણ બનરી ગયો
હતો. તેનરી રકતરી જોઈને સાધુઓએ બબ્શદરકને નવ િુગા્શનરી બવળયા િેવનરી પુજા અચ્શના માટે ખાસ રવવવાર, પુનમ
આરાધના કરવાનું કહું અને બાબા્શરરી કે નવ િુગા્શને પ્રન્ન તર્ા એકાિરરીનું મહતવ છે. ચૈરિમાસ બવળયાિેવનરી કૃ પા
કરરીને આરરીવા્શિ મેળવયા.
પ્ાતિ કરવાનો શ્ેષ્ માસ ગ્ણાય છે. ખાસ કરરીને રરીતળા
મહાભારતનું યુદ્ રરુ ર્યું તયારે બાબ્શરરી કે કહું કે જ ેનરી સાતમે લાખોનરી સંખયામાં ભાવવક ભ્તો િર્શન કરરીને
સેનાએ હારતરી હરે તેનરી તરફર્રી હં ુ યુદ્ લડરીર. પાંડવોનરી બવળયાબાપાના આવરવા્શિ પ્ાતિ કરે છે. િર માસનરી પુનમે
સેનાએ નાનરી હોવાર્રી તે યુદ્ હારરે તેમ માનરી તે શ્રી કૃ ષ્ણને બવળયાિેવના મંદિર પર સફે િ રંગનરી ધજા ચડાવવામાં
મળવા માટે મેિાનમાં આવયા. તયારે તેમનરી પાસે ફ્ત ૩ જ આવે છે.
બા્ણ હતા તયારે તેમને કહું કે મારે યુદ્ જીતવા માટે ફ્ત બવળયાિેવનું મંદિર મધય ગુજરાતના િરે ક ગામમાં હરે,
૧ બા્ણનરી જ જરૂર છે.
પ્ણ સૌર્રી વવરાળ અને ભવય મંદિર લાંભાનું છે. અહરીં
તયારે શ્રી કૃ ષ્ણને ખબર હતરી કે પાંડવો યુદ્ જીતાડવા માટે િેરભરમાંર્રી શ્દ્ાળુઓ િર્શન કરવા આવે છે. બવળયાિેવ
છે જો કિાચ બબ્શદરક કૌરવોનો સાર્ આપરે તો એક જ તમામ ભ્તનરી મનોકામના પુ્ણ્શ કરે છે ,બવળયાબાપજીના
બા્ણમાં પાંડવોને ખતમ કરરી િેરે માટે તેમને બબ્શદરકને િર્શન મારિર્રી િુખ િુર ર્ઈ જાય છે. અહરીં અઢારે ય વ્ણ્શના
ચંડરીને બલરી ચઢાવવનું કહું તયારે બાબા્શરરી કે પોતાનરી જાતને લોકોનરી શ્દ્ા જોડાયેલરી છે.
ચંડરીને સમવપ્શત કરરી િરીધરી.
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The Poem of
Mahabharata
Those who knows scriptures would argue that
the epic of ‘Mahabharata’ is the greatest
poem. This poem is almost eight times longer
than the two Greek epics – Iliad and Odyssey.
In the Mahabharata there is an eternal tree with
eighteen branches called The Bhagvad Gita. In
the Bhagvad Gita Krishna’s agenda was very
clear:

What is the Dharma then?
Simply put it is desire to work for others rights or
well being.
The followers of Bhagavad Gita include Mogul
emperor Aurangzeb’s brother Dhara. Thereau
Emerson, Aldous Huxley, Warren Hasting, T. C.
Elliot, Gandhi, Annie Besant, Swami Vivekananda
and father of nuclear bomb Oppenheimer.
In the Mahabharata there is a Sanksrit Sutra-

• To remove weakness of Dharma

धमोर् रक्षित रिक्षतः

• Stop the progress of tyranny
• Protect the righteous individuals
• Re-establish the Dharma
According to great British historian Arnold
Toynbee, two event types are responsible for
cultural prosperity and its demise – namely crises
and response.
He had further stated that whenever, there is
misery, groups of individuals with creative nature
steps forward.
It is possible to imagine similarities in what
Toynbee stated and Krishna had pursued.
In the Mahabharata the weakness of Dharma
and the reestablishment of order by overcoming
the tyranny were real moments of crises.
Here the creative minority were Pandavas and
their leader was Krishna.
Whenever, the humanity is struck down by crisis,
someone with far vision steps forward and guides
the humanity through own actions.

dharmo rakṣati rakṣitaḥ
The Dharma protects those who protect it.
The protection of dharma requires enlightened
tolerance.
Time changes but humanity’s challenges don’t
change. The details change but attitudes don’t
change. Bows are replaced by guns, chariots are
replaced by tanks and Hastinapur became Delhi.
For the rule and justice, contemporary Dushashan
must be controlled or defeated.
The Dharma of Mahabharata is not a Dharma
for helpless, coward and weak. It is a dharma
of brave people where there is no respect
for cowardly behaviour, double standards
practitioners or beggars of fame.
The epic of Mahabharata remains and continues
to be humanity’s greatest poem and as time
passes eternal Krishna and his message will
become more relevant. Krishna and his message
will continue to inspire future generations.
Dr Jiva Odedra, Leicester
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રહનદયુ ધર્મ - શ્દ્ધા અિે સાહસિયું બીજયુ િાર છે

દ્ારકા
|| જય દ્ાર્ાધીશ ||

દ્ારકા એ એક પ્ાચરીન રહે ર છે. જ ે ગુજરાતના ઉતિર પવચિમ
રાજયમાં ગોમતરી નિરીના કાંઠ ે વસેલું છે. દ્ારકા એ ભારતના
સૌર્રી મહતવપૂ્ણ્શ દહનિુ તરીર્્શ સર્ાનો માનું એક છે. જો તમને દહનિુ
પૌરાવ્ણક કર્ાઓ વવરે ખબર છે, તો તમે ભગવાન વવષણના
અવતારોમાંના એક શ્રી કૃ ષ્ણ સાર્ે દ્ારકાના જોડા્ણ વવરે જા્ણતા
હરો.

દ્ારકા વવરે માદહતરી
એવું માનવામાં આવે છે કે કૃ ષ્ણનરી વવિાય પછરી દ્ારકા રહે ર
સમુદ્રમાં ડૂબરી ગયું હતું. એવું કહે વામાં આવે છે કે રહે રનું
વનમા્શ્ણ છ વખત કરવામાં આવયું હતું અને હાલનું રહે ર સાતમું
છે. પ્ાચરીન દ્ારકા હાલના દ્ારકાનરી નરીચે િબાયેલુ છે અને
ઉતિરમાં બેટ દ્ારકા, િવક્ષ્ણમાં ઓખામઢરી અને પૂવ્શમાં દ્ારકા
સુધરી વવસતદરત છે. તેવરી માનયતા ને સમર્્શન આપવા કેટલાક
પુરાતત્વરીય સંકેતો પ્ણ છે.

જેટલતુું મહ્ત્વ હહનદતુ ધમ્શમાું ચાર ધામની ્યાત્ાનતુું છે,
એટલતુું જ મહ્ત્વ દ્ારકાધીર મુંહદરનતુું પણ છે.

એએસઆઈ દ્ારા દ્ારકા ના િદરયાકાંઠાના પા્ણરી પર તાજ ેતરના
અંડરવોટર અધયયનર્રી 2 જી સહસ્તાબિરી પૂવવે મળેલ રહે રનું
અવસતતવ િરા્શવે છે. ખોવાયેલા રહે રનરી રોધ 1930 ના િાયકાર્રી
ચાલરી રહરી હતરી. 1983 ર્રી 1990 નરી વચચે કરવામાં આવેલા
ખોિકામના કામમાં જાહે ર ર્યું કે એક ટાઉનરરીપ છ સે્ટરમાં
બનાવવામાં આવરી હતરી.અડધા માઇલર્રી વધુનરી લંબાઈવાળરી
દકલેબંધરીનરી દિવાલ પ્ણ મળરી આવરી છે.

દ્ારકા કૃ ષ્ણના પ્ાચરીન રાજયનો એક ભાગ હતો અને ૧૨
જયોવતવલાંગો માંના એક નાગેશ્વર જયોવતવલાંગ મંદિર પ્ણ
દ્ારકામાં વસર્ત છે. આ કાર્ણોસર, તે એક નોંધપારિ ધાવમ્શક
મહતવ ધરાવે છે અને આખું વર્શ હજારો યારિાળુઓને આકરવે છે.
બરીચ સાઇડ અને િદરયા દકનારો એ પ્ણ પય્શટનનું એક વધારાનું
આકર્શ્ણ છે. દ્ારકા મંદિર દહંિુઓ માટેના મહતવના ચાર ધામ
માનું એક છે અને ભારતના સાત સૌર્રી પ્ાચરીન ધાવમ્શક રહે રો
માનું એક છે.
દ્ારકાનો અર્્શ સંસકૃ તમાં ‘સવગ્મિો પ્વેશદ્ાર’ છે, કાર્ણ કે
દ્ારનો અર્્શ દ્ાર છે અને “કા” ભગવાન રિહ્ાનો ઉલેખ કરે
છે.િંતકર્ા અનુસાર, ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણ તેમના યાિવ કુ ળ સાર્ે
દ્ારકા સર્ાયરી ર્યા હતા. કૃ ષ્ણ અવતાર તરરીકે તેમના મૃતયુ પછરી,
સમગ્ દ્ારકા સમુદ્રમાં ડૂબરી ગયું હતું. દ્ારકા ‘ભગવાન કૃ ષ્ણનું
ઘર’ તરરીકે પ્ખયાત છે.

હાલ નું દ્ારકાધરીર મંદિર

પ્ાચરીન મહાકાવય મહાભારતમાં મોક્ષપુરરી, કુ રહસર્લરી અને
દ્ારકાવતરી તરરીકે દ્ારકા નો ઉલેખ છે. િંતકર્ા અનુસાર, આ
રહે ર ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણનરી રાજધાનરી તરરીકે વ્ણ્શવવામાં આવયું
છે. ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણએ મર્ુરા ખાતે ક્રૂર રાજા કંસનરી હતયા કરરી
હતરી.કંસના મૃતયુનો બિલો લેવા માટે, કંસના સસરા, જરાસંધે
કૃ ષ્ણના રાજય પર 17 વાર હુમલો કયગો અને વધુ અર્ડામ્ણ
ટાળવા માટે, ભગવાન કૃ ષ્ણએ તેનરી રાજધાનરી મર્ુરાર્રી દ્ારકા
સર્ાનાંતદરત કરરી.

2000 વર્શ જૂ નું દ્ારકાધરીર મંદિર મંદિરોમાં સૌર્રી નોંધપારિ
છે અને તે દ્ારકાપરીઠનું સર્ાન પ્ણ છે, જ ેને રારિા પરીઠ પ્ણ
કહે વામાં આવે છે, જ ે આદિ રંકરાચાય્શ દ્ારા સર્ાવપત ચાર
પરીઠ માંનું એક છે.મંદિરના ભવય વરખરમાં ઘ્ણાં વરલાલેખો છે
અને તેમાં વરલપકૃ વતઓ જોડાયેલ છે. મંદિરના મુખય મંદિરને
ટેકો આપતા 72 સતંભોમાં સુરોભન કોતરવામાં આવયા છે.
મંદિર ઘ્ણરી વવવધઓનું પાલન કરે છે અને ધાવમ્શક તહે વારો પર
મેળાઓનું આયોજન કરે છે.
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પગપાળા યારિા િરવમયાન વધારે પૈસા સાર્ે નહોતા રાખતા.
એ સમયે કોઈ વવશ્વાસુ અને વેપારરી વયવ્ત પાસે પૈસા લખાવરીને
બરીજા નગર જઈને હં ુડરી સવરીકારવામાં આવતરી.
કેટલાક લોકોએ નરવસંહ મહે તાનરી ગરરીબરીનું મજાક કરવા
નરવસંહ મહે તા ના નામનરી હં ૂડરી લખાવરી લરીધરી હતરી. ભગવાન
શ્રીકૃ ષ્ણએ શયામલાલ રેઠનું સવરૂપ ધાર્ણ કરરીને નરવસંહ
મહે તાનરી હં ુ ડરીને ભરરી િરીધરી હતરી.તેનાર્રી નરવસંહ મહે તાનરી
નામના વધરી ગઈ.
પુરા્ણ અનુસાર એવરી માનયતા છે કે સુિામાજી જયારે પોતાના
વમરિને મળવા માટે દ્ારકા આવયા તયારે એક નાનરી પોટલરીમાં
ચોખા લઈને આવયા હતા. આ ચોખા ને ખાઈને ભગવાને વમરિ
સુિામા નરી ગરરીબાઈ ને િૂર કરરી હતરી. માટે અહરીં આજ ે પ્ણ
ચોખાનું િાન કરવાનરી પરંપરા સિરીઓર્રી ચાલરી આવે છે. એવરી
માનયતા છે કે મંદિરમાં ચોખા િાન કરવાર્રી ભ્તોનરી ગરરીબરી
િૂર ર્ાય છે.

દ્ારકાધરીરને ૫૨ (બાવન) ગજનરી ધજા કેમ ચઢે છે?
વવશ્વનાં તમામ કૃ ષ્ણ મંદિરોમાં સૌર્રી મોટામાં મોટો ધવજ
દ્ારકાધરીરના મંદિર પર લાગે છે. બાવન ગજ એટલે આરરે
૪૭ મરીટર કાપડ ર્ાય. આ બાવન ગજ નું ગવ્ણત સમજીએ તો
૨૭ નક્ષરિ, ૧૨ રાવરના પ્તરીક, ૪ મુખય દિરા અને ૯ મુખય
ગ્હોનો આમાં સમાવેર ર્ાય છે. આ બધાનો સરવાડો ૫૨ ર્ાય
એટલે ૫૨ ગજનરી ધવજા ફરકાવવામાં આવે છે.
ધવજા પર સૂય્શ તેમજ ચંદ્રના પ્તરીક વચનહો જોવા મળે છે. જ ેને
ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણના પ્તરીક માનવામાં આવે છે. તેમજ તેના અર્્શ
વવરે એવરી માનયતા છે કે જયાં સુધરી આ પૃથવરી ઉપર સૂય્શ અને
ચંદ્ર રહે રે તયાં સુધરી શ્રીકૃ ષ્ણનરી દ્ારકા નગરરી તેમજ શ્રીકૃ ષ્ણ
નું નામ રહે રે.
દ્ાદરકાધરીર મંદિર ઉપર િરરોજ સવાર, બપોર, સાંજના સમયે
– દિવસમાં રિ્ણ વખત ધજા બિલવામાં આવે છે. વરખર પર
ધજા ચડાવવાનો અને ઉતારવાનો અવધકાર અબોટરી રિાહ્્ણો
પાસે છે. દ્ારકાધરીર મંદિર ઉપરનરી ધજા ઘ્ણા દકલોમરીટર
િૂરર્રી પ્ણ સારરી રરીતે જોઈ રકાય છે. અહરીંયા હવા કોઈપ્ણ
દિરામાંર્રી વહે તરી હોય પરંતુ ધજા હંમર
ે ા પવચિમ ર્રી પૂવ્શ તરફ
ફરકે છે. િરે ક સમયે અલગ રંગનરી ધજા ચઢાવવામાં આવે છે.

બેટ દ્ારકા જવા માટે દ્ારકાર્રી ૩૫ દકલોમરીટરનું અંતર કાપવું
પડે છે જ ેમાં ૩૦ દકલોમરીટરનો રસતો છે જયારે ૫ દકલોમરીટરનો
રસતો સમુદ્ર માગવે ર્રી કાપવો પડે છે. એટલે કે સમુદ્રરી માગવે બેટ
દ્ારકા પહોંચાય છે.

બેટ દ્ારકા નો ઇવતહાસ
દ્ારકા મંદિર આવતા શ્ધધાળુઓમાં એવરી માનયતા છે કે બેટ
દ્ારકા ના િર્શન કયા્શ વગર દ્ારકાનરી યારિા અધુરરી છે. પુરા્ણ
અનુસાર બેટ દ્ારકા એ જગયા છે જયાં ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણએ
નરવસંહ મહે તાનરી હં ૂડરી સવરીકારરી હતરી. જુ ના જમાનામાં લોકો

જય દ્ારકાધીશ
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Bhagavad Gita Quotes on

Happiness
A gift is pure when it is given from the
heart to the right person, at the right
time, at the right place and when we
expect nothing in return.

All happiness in the material world
has a beginning and an end, but
happiness in Krishna is unlimited,
and there is no end.

The happiness which comes from
long practice, which leads to the
end of suffering, which at first is like
poison, but at last like nectar – this
kind of happiness arises from the
serenity of one’s own mind.

Pleasures conceived in the world of the
senses have a beginning and an end
and give birth to misery, Arjuna. The
wise do not look for happiness in them.
But those who overcome the impulses
of lust and anger which arise in the
body are made whole and live in joy.
They find their joy, their rest, and their
light completely within themselves.
United with the Lord, they attain
nirvana in Brahman.

The impermanent appearance of
happiness and distress and their
disappearance in due course are like
the appearance and disappearance of
winter and summer seasons.They arise
from the sense of perception, and one
must learn to tolerate them without
being disturbed.

Those who realize the self are always
satisfied. Having found the source
of joy and fulfillment, they no longer
seek happiness from the external
world. Happiness can only be found
within self.

Happiness derived from a
combination of the senses and the
sense objects is always a cause of
distress and should be avoided by all
means.

He who has no attachments can love
others, For his love is pure and divine.
And it is from those small acts of love
you truly can be happy.

Person is made by its beliefs. As it
believes so it is.
There is neither this world nor the
world beyond nor happiness for the
one who doubts.

There is neither in this world nor the
world beyond that happiness exists
for someone who doubts.

You grieve for those who should not be
grieved for, Yet you speak wise words.
Neither for the dead nor those alive do
the wise grieve for.

Free from all thoughts of ‘I’ and ‘mine’,
man finds absolute peace.

64

Meet this transient world with neither
grasping nor fear, trust the unfolding
of life and you will attain true
serenity.
You came here empty-handed and
so will you leave. What is yours today
belonged to someone else yesterday.
And Tomorrow someone else will call it
theirs.

Delusion arises from anger; The
mind is bewildered by delusion;
Reasoning is destroyed when the
mind is bewildered; One falls down
when reasoning is destroyed
We are like fish out of water; Just as
fish cannot be happy unless he is in
water; We cannot be happy apart from
the spiritual world.
The real sense of happiness is not
cursing your destiny, Not
wanting every second to
change your scene, to
change another mind,
But to change your
own mind to change
the world.

The person who is not disturbed by
happiness and distress and is
steady in both is certainly
eligible for liberation.
Happiness is of the soul.
The soul can never be
cut to pieces. Nor burned
by fire, nor moistened
by water or withered by
wind
Make it easy for yourself.
Get Organised, and Live the
moment. Your day-to-day activities
should not steal your happiness.
Little by Little. Through patience and
repeated effort, The mind will become
stilled in self.
One has to learn tolerance in the face
of dualities, Such as happiness or
distress, Or cold and warmth, and by
tolerating such dualities, becomes
free from anxieties regarding gain
and loss.
There is neither Self-knowledge
nor Self-perception to those whose
senses are not under control; Without
self-perception, there is no peace
and without peace, there can be no
happiness.

When you move amidst
the world of sense; free
from the attachments and
aversions alike, there comes the
peace in which the sorrow ends, and
you live in the wisdom of the self.
One who is peaceful amidst good
or evil, Whose aim and happiness
are within, He/she is released from
material bondage.
It is better to live your own destiny
imperfectly but happily than to live
an imitation of somebody’s life with
perfection and sorrow.

The Key to happiness is the
Reduction of desires.
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િર્શક - દ્રશય - િર્શન એક
છરીએ. હકરીકત માં આપ્ણે આપ્ણા રરરીર ને જોય રહે લ અદ્રશય
તતવ છરીએ.

આપ્ણા ધમ્શ ગ્ંર્ો સામાનય રરીતે એક પ્ાર્્શનામય વવચાર ર્રી
રરૂ કરાય છે. આતમતતવ ને સાક્ષરી રૂપે યાિ કરરી ને ગ્ંર્ નરી
રરૂવાત ભાગયેજ ર્તરી હોય છે. કોઈપ્ણ વસતુ અર્વા અવસર્ા
નો વવવેક તફાવત જા્ણવા માટે બે જુ િા જુ િા રૂપ રંગ ના પારિો
હોવા જરૂરરી છે.

આંખ જોય રહે લ છે અને રૂપ રંગ જોવાય છે. આંખ જોવાનું કાય્શ
કરે છે અને મન જોનાર છે . આતમતતવ ને ્યારે ય બરીજુ ં કોઈ
જોય રકતું નર્રી.
ચાલો અહરીં અમુક વનયમો નરી નોંધ દ્ારા આ બાબત ર્ોડું મંર્ન
કરરીએ.

રાિવીિા બે વગમો છે
એકને આતમતતવ માં કોઈ રસ નર્રી અને માને છે કે જ ે િેખાય
છે એજ સતય છે.

•

જોનાર હંમેરા જોવાયેલ કરતા જુ િું હોય છે.

•

જોવાનરી પ્દક્રયા માં એક ચેતન તતવ (subject) હોય છે અને
બરીજુ ં પિાર્્શ કે વસતુ (object) હોય છે.

બરીજા ને આતમતતવ ને જા્ણવાનરી ઇંતેજારરી છે ; અને આ માયાવરી
જગત નો ભેિ જા્ણવાનરી કોસરીસ કરે છે. આગળ જોઈએ તો આ
ભ્તજનો ના રિ્ણ વવભાગ છે.

•

જોનાર જોવાયેલ ને જોવે છે પ્ણ જોવાયેલ ્યારે ય જોનાર
ને નર્રી જોય રકતું.

•

જ ે વયવ્ત ને મોક્ષ નરી ભૂખ છે

•

જ ે ભજનો કરે છે, યારિાઓ, યોગા, પ્ાર્્શના વવવધઓ માં
ભાગ લેવાનું પસંિ કરે છે.

•

જ ે અદ્રશય રવ્ત જગત ને ચલાવે છે એના વવરે જા્ણવા
માંગે છે.

હં ુ જ ે ચોપડરી વાંચું છુ ં એને જોઈ રકું છુ ં પ્ણ ચોપડરી મને જોઈ
રકતરી નર્રી. મારરી આંખ તમને જોવે છે અને તમારરી આંખ મને
જોવે છે. આ સતય નર્રી કાર્ણ કે આપ્ણે બન્ને વયવ્તગત મનના
ઉપયોગર્રી આંખોરૂપરી સાધનો દ્ારા એકબરીજા ને જોઇયે છરીએ.
હકરીકત માં આંખ પાસે કોઈપ્ણ રકતરી નર્રી જોવાનરી, આંખ ફ્ત
એક મનનું હવર્યાર છે.
•

્યારે ક અમુક વયવ્તઓ ધમ્શ ગ્ંર્ોનું વાંચન કરતા કરતા ઊંડો
અભયાર કરવા લાગે છે.

જોનાર પોતાને નર્રી જોય રકતું એમજ જોવાયેલ પોતાને
નર્રી જોય રકતું.

હં ુ ચોપડરી વાંચતરી વખતે મારરી જાત ને નર્રી જોય રકતો અને
ચોપડરી પોતાને નર્રી જોય રકતરી.

અહરીં પહે લું પગર્રીયું છે અદ્રશય આતમતતવ ને ઓળખવાનરી ભૂખ.
આપ્ણે જા્ણરીયે છરીએ કે જયારે કોઈપ્ણ ચરીજો એક સરખરી હોય
છે તયારે એનરી વચચે નો તફાવત જા્ણવાનું મુશકેલ બનરી જાય છે.

•

જયારે બરીજી ચરીજ ગેર હાજર હોય તયારે પ્ણ વવવેક ~ તફાવત
જા્ણવો મુશકેલ બનરી જાય છે. આપ્ણરી અજ્ઞાનતા ને લરીધે આપ્ણે
માનરીયે છરીએ કે આપ્ણેજ આ રરરીર છરીએ અને િુઃખરી ર્ઈએ
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એક ્યારે ય જોનાર અને જોવાયેલ ન બનરી રકે. એક
્યારે ય જોનાર અને જોવાયેલ ના બનરી રકે હં ુ જોનાર છુ ં
એ િરવમયાન ન બનરી રકું.

•

જોનાર ચેતનમય (conscious) અને જોવાયેલ ચેતનવવહરીન
(Inert) છે. અહરીં આ વનયમ પ્મા્ણે આંખ અને મન બન્ને
ચેતનવવહરીન છે અને ્યારે ય જોનાર ન બનરી રકે.

•

જોનાર એક છે અને જોવાયેલ અનેક હોય છે.

સુવવચાર
સુવવચાર એટલે સારા વવચારો જે વાંચનાર માં પ્રેર્ણા
અને એક સકારાત્મક ઉર્જાનો અનુભવ કરાવે.

I am one I can see many things.

"વ્યક્તિ ના કમમો જ તિેની સાચી
ઓળખાણ હો્ય છે,
બાકી એક નામ ના હજારો લોકો હો્ય છે
આ દતુકન્યા માું"

ચેતન રવ્ત (conscious) ્યારે ય ચેતન વવહરીન (Inert) ન જોઈ
રકે. આંખ, કાન, ચામડરી, જીભ, નાક, આતમતતવ ના ઉપયોગરી
હવર્યારો છે.
•

જોનાર ને જોવાયેલ નરી કોઈ અસર ર્તરી નર્રી.

જ ે ચોપડરી હં ુ વાંચું છુ ં એ ચોપડરી નરી મારા ઉપર કોઈ અસર
ર્તરી નર્રી.

"જે નિરાશા િે કયારે ય જોિાં િ્ી િે
આશા પણ કયારે ય ખોિા િ્ી,
અિે જે પ્યતિ પર જીવી જાણે છે િે
ર્સરિ પર કયારે ય રોિા િ્ી."

િા.ત. મારરી આંખ નો રંગ નર્રી બિલાતો વાંચન િરવમયાન.
•

જોવાયેલ પાસે રૂપ-રંગ ના ગુ્ણો (Attributes) હોય છે.

જોનાર પાસે કોઈ ગુ્ણો નર્રી હોતા. (No Attributes)
અહરીં એક સવાલ ર્ાય છે કે જોનાર મયા્શદિત કે સરીવમત
(Finite ) છે કે પછરી અનંત (Infinite) છે.

"રાનયયું ્ે સરય હે રાિ ્રી રહ્યો છે
પરંિયુ ્ેવી રીિે જીવવયું િે પણ શીખવાડી
રહ્યો છે."

સતય એ છે કે જોનાર અનંતરૂપરી છે અને જોવાયેલ મયા્શદિત છે.
બરીજો એ સવાલ ર્ાય છે કે જો જોનાર અનંત છે તો પછરી અનંતજ
અનંત ને જોવે છે. સતય એ છે કે આતમતતવજ જોનારનુંજ
અવસતતવ (Exists) છે. અને જોવાયેલ એક ભ્રમ ઇંદ્રજાળ છે.

"કોઈ વ્યક્તિ ને સમજ્વા માટે હમેરા
ભાષા ની આ્વશ્યકતિા નથી,
્્યારે ક તિેનતુું ્વતિ્શન ઘણું બધતુ કહી દે છે."

(Ultimate truth is Seer, Seen, Seeing is
one and same)
જ ેમકે મહાસાગર ના મોજા, પરપોટા અને પા્ણરી એકજ હોય છે.

પોતિાના પર ભરોસો રાખજો,
અહી આવ્યા છો તિો સફળતિા પણ મળરે જ

જીવ, જગત, અને જગિરીર એકજ છે પ્ણ આપ્ણો અહંકાર
દ્ારા જુ િાઈરૂપરી ભેિ નો ભ્રમ પેિા કરતા રહરીયે છરીએ.

જી્વન માું એક કમત્ કૃ ષણ જે્વો પણ
હો્વો જોઈએ
જે આપના માટે ્યતુદ્ ના લડે પરુંતિતુ
આપની જીતિ કનકચિતિ આ્વશ્ય કરે .

ડો. જીવા ઓડેિરા
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Medicine or Meditation
The illness is experienced by human beings, but it
can be argued that the humanity is an illness itself
“the Man is a disease”.

An illness can have beginning from the body or the
soul. For whatever is done to the body the resulting
vibrations reaches soul. At times the illness leaves body
but human being remains ill from within; even when
doctors give all clearance people struggle to accept
that verdict.

Just as human beings experiences difficulties, tensions,
fear and illness - there is no other living creature on
the earth that experiences the same.

The mental illness is born insides and grows outwards.
The body illness are born outside and grows inwards.

In the main, the human illness means that whatever we
are, we are not happy and furthermore, we connot be
happy. The human illness has made man restless and
that is his tragedy and of poor luck because he
remains disturbed, troubled and hurting.

We must realise that the inner illnesses must be
addressed otherwise we are incapable of
relieving or ending the outer born illness.
But it might be more appropriate to
say that because of death so and so
become ill.

Apart from human beings there no
other creature is capable of being
mentally mad; even if a man chooses
to make other creatures mentally ill,
no animal becomes ill.

The possibility of death creates
many vulnerability for illness.

The animals don’t become mentally
disturbed, only in circus or zoo they
do. No animal ever commits suicide,
only man is capable of committing
suicide.

If I believe that my death is imminent
that very thought opens me for
many illnesses.
As we age the fear of death is not
reduced. By making a man illness free, we
may make him prosperous and happy but cannot
make him loose fear of death or become fearless.

To save man from this destruction there are two
solutions medicine or meditation.
By the way these two solutions are for the same
illness.

A man can only become fearless by realising
that there is an inner part of each ‘One’
of us that is deathless and only that
realisation can make ‘One’ fearless.

The only difference is, the medicine tries
to solve different illnesses of body,
where as meditation sees a human
being ‘as a whole’ illness and not as
different form of diseases.

Therefore, for that exists outside
maintain health so that we can live
for many days happily and for that
exists inside we must recognise
at all times; remember and be
confident that even when death
is knocking at the door, there is no
fear of it.

The medicine treats the disease, the
meditation treats the patient.
It can be claimed that medicine tries to
make a being healthy from outside; and
meditation tries to make a being healthy
from within.

We can ever concentrate on objects outside
our body and medicine can only ever serve body
but meditation makes us to turnaround our very focus
towards within.

The belief that human body and soul are two different
entities has prevented the progress of humanity in
many parts of the world.

Medicine serves body and meditation is an attempt to
serve the soul. Recognising this relationship between
the invisible soul, material body and eternal - Jiv, Jagat,
Jagdish - is crucial to our well being. Once familiar we
learn to source our happiness through serving the
“Other” and therefore serving ourselves.

In reality the human body and the soul are two sides
of the same coin. The ‘invisible’ body’s name is soul
and visible souls name is body.
In the past, we have been believing that everything is
a play of matter and energy; now we say that matter
and energy are separate.

Dr. Jiva Odedra, Leicester
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શ્ી દિંદુ મંદિર

Weddings
Engagements
Receptions
Parties
Sanji
Mehndi Nights
Community Events
Fund Raising

Music Shows
Lectures
Training
Education

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

Shree Hindu Temple & Community Centre for all your events.

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

Festivals 2022-2023
New Year Vikram Samvant 2079

Wednesday 26/10/2022
Wednesday
Saturday
Monday
Friday
Tuesday
Saturday
Sunday
Saturday
Thursday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Saturday
Wednesday
Thursday
Thursday
Saturday

26/10/2022
29/10/2022
31/10/2022
04/11/2022
08/11/2022
03/12/2022
01/01/2023
14/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
03/02/2023
18/02/2023
26/02/2023
06/03/2023
26/03/2022
22/03/2023
30/03/2023
06/04/2023
22/04/2023

Sunday

23/04/2023

Friday

19/05/2023

New Year
Vikram Samvant 2078
Annakut Darshan
Bhai Bij
Laabh Paacham
Jalaram Jayanti
Tulsi Vivah
Dev Diwali
Gita Jayanti
New Year’s Day (2023)
Makar Sankranti
India Republic Day
Vasant Panchmi
Vishwakarma Jayanti
Maha Shivratri
Holashtak Begins
Holi Purnima
Mandir Patotsav
Chaitri Navratri Starts
Shree Ram Navami
Hanuman Jayanti Poonam
Akhatrij
108 Shree Randal Mataji
Samuh Lota

Sunday

03/09/2023

Bor Chauth

Monday

04/09/2023

Nag Paacham

Tuesday

05/09/2023

Raandhan Chhath

Wednesday 06/09/2023

Shravan Vad Shitla Saatam

Thursday

07/09/2023

Janmashtmi
Shree Krishna’s Birthday

Friday

15/09/2023

Shravan Maas Ends

Monday

18/09/2023

Kevda Trij

Tuesday

19/09/2023

Ganesh Chaturthi

Wednesday 20/09/2023

Rishi Panchmi

Saturday

23/09/2023

Radha Ashtami

Friday

29//09/2023

Shradh Begins

Saturday

30/09/2023

Shrimad Bhagvat Saptah
Starts

Friday

06/10/2023

Shrimad Bhagvat Saptah
Ends

Saturday

14/10/2023

Shradh Ends

Sunday

15/10/2023

Navratri Begins

Sunday

22/10/2023

Shree Durga Ashtami

Tuesday

24/10/2023

Vijya Dashmi
(Dashera)

Shani Jayanti

Saturday

28/10/2023

Sharad Purnima

Wednesday 31/05/2023

Nirjalaa Ekadashi

Wednesday 01/11/2023

Karva Chouth

Saturday

03/06/2023

Vat Savitri Vrat

Friday

09/11/2023

Vaagh Baras

Thursday

29/06/2023

Morakat Vrat Begins

Saturday

11/11/2023

Dhan Teras

Saturday

01/07/2023

Jaya Parvati Vrat Begins

Saturday

11/11/2023

Kali Chaudash

Monday

03/07/2023

Morakat Jagaran

Sunday

12/11/2023

Diwali - Chopda Pujan in
the Mandir

Tuesday

14/11/2023

New Year
Vikram Samvant 2079
Annakut Darshan

Wednesday 05/07/2023

Jayaparvati Jagaran

Friday

07/07/2023

Lohana Nag Paacham

Monday

17/07/2023

Divaso - Deep Puja

Tuesday

18/07/2023

Adhik Maas Begins

Wednesday 15/11/2023

Bhai Bij

Wednesday 16/08/2023

Adhik Maas Ends

Saturday

18/11/2023

Laabh Paacham

Thursday

17/08/2023

Shravan Maas Begins

Sunday

19/11/2023

Jalaram Jayanti

Monday

21/08/2023

Nag Paacham
(Shravan sud)

Thursday

23/11/2023

Tulsi Vivah

Tuesday

22/08/2023

Randhan Chathh



23/08/2022

Shitla Saatam
(Shravan sud)

Thursday
Friday

25/08/2023

Wednesday 30/08/2023

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

Noli Naum

auspicious days, months and the time of the day.

Raksha Bandhan
104

Shree Ram, Sitaji, Laxmanji & Hanumanji

Shree Ambe Mataji

શ્રી હિન્દૂ મંહ્રનું
પંચાંગ તમારા
મોબાઈલમાં રાખવા
માટે QR કોડ ને સકાન
કરરીને ડાવનલોડ કરો.

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.

