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તલસી વવવાહ

નવેમ્બર ૩-૪

સત્યનારાયણ પૂજા

નવગ્રહ પૂજા

અન્નકૂ ટ

દિવાળી અને બેસતા વર્ષ નો હર્ષ ઉલ્લાસ
િર વર્ષ ની જેમ ૨૦૧૩ માાં પણ દિવાળી અને બેસતા વર્ષન ાં માનવ સે વા માંદિરમાાં એક
વવશે ર્ આનાંિ અને ભક્તતથી સ્વાગત કરવામાાં આવ્.ાં ઓતટોબેર અંત અને નવે મ્બરની
શરૂઆતના દિવસો માંદિર અને તે ના ભતતો માટે વવશેર્ રહ્યા કારણ તેમની િરમ્યાન લક્ષ્મી
પ ૂજન, ચોપડા પ ૂજન વગેરે ન ાં આયોજન મોટા પાયે કરવામાાં આવ્.ાં
દિવાળીના દિવાના પ્રકાશમાાં માંદિર અવત સિ
ાં ર શોભ્ ાં. ૩ નવે મ્બર ના દિવસે નવા વર્ષ ની
ઉજવણી માટે માંગળા આરતી અને શ્ગ
ાં ાર આરતી કરવામાાં આવી. માંદિરનો પ્રાથષના હોલ
પ ૂરો ભરાઈ ગયો. હજારો ભતતોએ નવા વર્ષની સવારે પ્રભિશષન નો લાભ લીધો. દિવાળીના

દિવસો િરમ્યાન નવા કેલેન્ડરન ાં વવતરણ થ્ ાં અને પ્રસાિ આપવામાાં આવયો.માનવ સેવા માંદિર ને એ જણાવતા ઘણો
હર્ષ થાય છે કે હદરભતતોએ ઉિાર હાથે િાન ક્.ું

નવેમ્બર ૯

અન્નકૂટ ની સ્વાદિષ્ટ ઉજવણી
અન્નકૂટ, જેને ગોવધષન પ ૂજા પણ કહેવાય છે, એ કૃષ્ણ ભગવાનની ઇન્ર પર
જીતની યાિ અપાવે છે. આ દિવસે અન્નને એક પહાડ ના સ્વરૂપમાાં
સજાવવામાાં આવે છે. આમ તો માન્યતા એવી છે કે કૃષ્ણ ભગવાને ગોવધષન
પવષત ઉપાડીને ઇન્રની અવતવ ૃષ્ષ્ટથી પ્રજાને બચાવી હતી. કૃષ્ણની ઇન્ર પર
જીતનો અવસર ભતતોએ અન્નકૂટ એટલે વવવવધ પ્રકારની વાનગીઓ

ભગવાનના ચરણો માાં અપષ ણ કરીને ઉજવે છે . આપણા માંદિરમાાં પણ નવેં બરની ૯મી એ સિ
ાં ર અન્નકૂટન ાં આયોજન
ક્ું. અન્નકૂટ બહજ સિ
ાં ર રીતે સજાવવામાાં આવયો. સાાંજે ૫.૩૦ ગોવધષ ન પ ૂજા શર થઇ જે લગભગ ૭.૩૦ સધી ચાલી.
ત્યાર પછી આપણી રોજની આરતી અને પ્રિ્ષિણણા પણ થઇ. આમ તો રોજ માંદિરમાાં સારો પ્રસાિ હોયજ છે પણ
અન્નકૂટના અવસર પર વાનગીઓ વધારે હતી જેનો લાભ ભતતોએ બરાબર લીધો.

નવેમ્બર ૧૬

વાજતે ગાજતે તલસી વવવાહ

તલસી વવવાહ એ દહિંદ ધમષ ન ાં એક સિ
ાં ર પાસ ાં છે. તલસી, જે આપણી સાંસ્કૃતીના હાિષ માાં છે, અને ભગવાન
વવષ્ણ/કૃષ્ણના લગ્ન એ કેવી અજબ પદરકલ્પના છે ! કાવતિક મદહનામાાં થતા આ
વવવાહ ન ાં ભારતના ઘણા રાજ્યોમાાં ચલન છે પણ ગજરાતમાાં તો તેન ાં વવશે ર્
મહત્વ છે. તલસી આમ તો મ ૂળ વ્રીંિા નામની સ્ત્રી હતી જેન ાં લગ્ન જલાંિર
નામના િાનવ રાજા સાથે થયે લ.ાં વ્રીંિાની વવષ્ણની ભક્તત જલાંિર ને માંજર ન
હતી. દહિંદ ગ્રાંથો પ્રમાણે જલાંિરની ભક્તત અને તપસ્યાને લીધે તે એક અજીન્ય
રાજા બની ગયો જેની તાકાત િે વોને પણ હાંફાવતી. જલાંિરને લીધે ્ચિંવતત
વશવ ભગવાને વવષ્ણ/કૃષ્ણ ને કહ્ ાં કે કોઈ પણ રીતે જલાંિરનો સાંહાર થવો
જોઈએ. એટલે વવષ્ણ/કૃષ્ણ એ જલાંિરન ાં રૂપ ધારણ કરી વ્રીંિાને વશ માાં કરી
જેનાથી વ્રીંિાની પવવત્રતા પર ંચચ આવી. તેના લીધે જલાંિરની શક્તત નબળી
પડી અને શાંકર ભગવાને તેનો વધ કયો.
જયારે વ્રીંિાને વવષ્ણ/કૃષ્ણએ શાં ક્ું તેની ખબર પડી ત્યારે તે સમરમાાં ડૂબી ને મ ૃત્્ પામી. ત્યાર પછી વવષ્ણએ તેના
આત્માને એક છોડ માાં મયો જે તલસી બની. ત્યારથી તલસી અને વવષ્ણ/કૃષ્ણ ના વવવાહની પ્રથા ચાલી આવે છે .
જે ઉત્સવનો આવો ઈવતહાસ હોય તેની ઉજવણી પણ ધ ૂમધામથી જ થાય. આ વનવમત્તે બે પદરવારો, એક તલસી
તરફથી અને એક વવષ્ણ/કૃષ્ણ તરફથી વવવાહની પ ૂરી વવધીમાાં ભાગ લે છે. ૨૦૧૩ માાં શ્રી નરે ન્રભાઈ પટેલ અને
તે મના કટાંબી જનો એ તલસી ના માતા વપતા તરીકે ભાગ લીધો અને શ્રી નવનીતભાઈ અને શ્રીમતી રમીલા બેન શાહે
યજમાન, એટલે વવષ્ણ/કૃષ્ણના માતા વપતા, તરીકે ભવમકા
ૂ
વનભાવી.
લગભગ ૭૦૦ જેટલા ભતતોએ આ ખાસ વવવાહમાાં ભાગ લીધો. વવવાહના અંતે આરતી અને મહાપ્રસાિન ાં પણ
આયોજન થ્.ાં

નવેમ્બર ૧૬

બોડષ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ અને એકઝીક્યટીવ બોડષ ની ચ ાંટણી

માંદિરના બાંધારણ મજબ આપણે િર બે વર્ે બોડષ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ અને એકઝીક્યટીવ બોડષ ની ચટાં ણી કરીએ છીએ. ૨૦૧૩
માાં આ ચટાં ણી નવેં બરની ૨૪ મી તારીખે થઇ. બધાજ સભયો ્બન હરીફ ચટાં ાયા જે ઘણ ાં પ્રશાંશીય છે . બાંને બોડષ ના
સિસ્યોએ મકરસાંક્ાાંવત એટલે જાન્્આરી ૧૪ ના દિવસે સોગાંિ વવધીમાાં દહસ્સો લીધો. સવષ સભયોએ શ્રી કૃષ્ણની સમષિણ
શપથ ગ્રહણ કયાષ .
૨૦૧૩ ની જનરલ બોડી વમદટિંગ ડીસેં બરની ૮ મી એ ૪.૩૦ અને ૬.૩૦ વચ્ચે મળી. અને ક મદ્દાઓની ચચાષ થઇ અને
ઘણા સ ૂચનો પણ મળ્યા. બાય લોઝ સવમવતના સભયોએ એવ ાં નક્કી ક્ું કે આ સ ૂચનોને ધ્યાનમાાં રાખીને બાંધારણ
સવમવતએ ૨૦૧૪ માાં બાંધારણમાાં સધારા કરવા.

ડીસેંબર ૧૨
આ દિવસે સાાંજે ગીતાના સમ ૂહ પાઠ સાથે ગીતા જયાંતીની ઉજવણી કરી.

જાન્્આરી ૫

સત્યનારાયણ પ ૂજા નો સારાાંશ
૨૦૧૪ ની શરૂઆત સમ ૂહ સત્યનારાયણ પ ૂજા થઇ. અવતશય ઠાંડી અને શીત લહેર
હોવા છતાાં ૮૦ જેટલા ભતતો પધાયાષ અને પ ૂજામાાં ભાવથી ભાગ લીધો. સત્યનારાયણ
પ ૂજાન ાં મહત્વ અને તે ની વવધીની સમજણ બાંને ધ્યાન માાં રાખી એક વવશેર્ આયોજન
માંદિર માાં થ્.ાં બે કલાક ચાલેલી પ ૂજા િરમ્યાન પજારીએ
ૂ
ભતતોને વવગતવાર વવધી
કરાવી. અંતમાાં ભતતોએ મહાપ્રસાિ નો લાભ લીધો.

જાન્્આરી ૧૪

નવગ્રહ પજા
ૂ , મકરસાંક્ાાંવત અને તલસાાંકળી
ભારતભરમાાં તથા નેપાળમાાં ઉજવાતા આ પવષની મજા જિી જ છે કારણ કે ભક્તત-શ્રદ્ધા ન ાં
બખ ૂબી સવમશ્રણ આનાંિ સાથે એક અને રો લ્હાવો છે મકરસાંક્ાાંવતનો. આમ તો સયષ ન ાં મકરમાાં
આગમન ઉગેલા પાકની લાવણી માટે ખેડત
ૂ ો માટે અવસર છે પણ સાથે સાથે નવગ્રહ પ ૂજા
અને ઉત્તરાયણના પતાંગો આ પ્રસાંગે વવશેર્ મહત્વ ધરાવે છે . સ્વાદિષ્ટ ખાવાન ાં જેમ કે
તલસાાંકળી, બોર, ઊંવધ્,ાં સેવની બીરેન વગેરે ન ાં સે વન ઘણા જ આનાંિથી કરવામાાં આવે છે.

જો કે અમે દરકા માાં પતાંગ ઉડાડવાનો રીવાજ નથી પણ તે મ છતાાં ઇન્ટરને ટના આ જમાનામાાં બધ ાં ભારતથી લાઈવ
જોવા મળે છે . આપણા માંદિરમાાં પણ મકરસાંક્ાાંવત ધમધામ
ૂ
થી ઉજવાઈ. સાાંજે ૫.૩૦ વાગે લગભગ ૧૫ યજમાનો એ
ખાસ નવગ્રહ પજામાાં
ૂ
ભાગ લીધો. પજા
ૂ િરમ્યાન માંદિરના પજારીઓએ
ૂ
ખાસ નવ ગ્રહ અન્નથી સજાવયા હતા. નવગ્રહ
પ ૂજાની સમાપ્તત પછી મહાપ્રસાિની વયવસ્થા કરવામાાં આવે લી જેમાાં ૧૫૦ હદરભતતોએ પ્રસાિ ગ્રહણ કયો.

૨૦૧૪ માાં ખાસ પ્રસ ાંગો
ફેબ્રઆરી ૨૭, ગરવાર: મહા વશવરાત્રી ના પ્રસાંગે માંદિર માાં વવશે ર્ કાયષ ક્મ રાખવા માાં આવયો છે .
ચાર પ્રહર ની પજા
ૂ સાાંજે ૬, ૯, ૧૨ મધ્ય રાત્રી અને ૩ વાગે સવારે થશે . દધાભીર્ે ક માંદિરના સમય
િરમ્યાન ચાલ રહેશે. જે યજમાનો પ ૂજા માાં બેસવા ઈપ્ચ્છત હોય તેઓએ માંદિરમાાં નામ નોંધાવા
વવનાંતી અને સાથે $૨૫૧ ન ાં િાન કરવાની પણ વવનાંતી.

માચષ ૧૬, રવવવાર: હોળીકા િહન અને કવવ સાંમેલનન ાં આયોજન કરવામાાં આવ્ ાં છે . સમય
સાાંજના ૬.૩૦ થી ૭.૩૦ સધી રહેશે.

માચષ ૨૯, શવનવાર: ગજરાતી નાટક: નાટક માટે વધારે માદહતી માંદિર તરફ થી જણાવશાં .

માચષ ૩૧-એવપ્રલ ૮, સોમવાર થી બીજા મ ગ
ાં ળવાર સધી:રામાયણ પાઠ અને રામ નવમી ની
ઉજવણી. આ નવ દિવસના ઉત્સવ િરમ્યાન રામચદરત માનસ ના અખાંડ પાઠ થશે . નવમાાં દિવસે,
એટલે કે એવપ્રલ ૮, માંગળવારે , રામ જન્મોત્સવ ઉજવાશે . તેનો સમય સવાર ના ૧૧ અને બપોરના
૧૨ ની વચ્ચે રહેશે .

એવપ્રલ ૧૪, સોમવાર હનમાન જયાંતીની ઉજવણી. હનમાનજીની પજાની
ૂ
શરૂઆત સાાંજે ૫ વાગે
થશે. ત્યારબાિ સિ
ાં રકાાંડન ાં સમ ૂહ પાઠન થશે . ૭.૩૦ વાગે આરતી પછી મહાપ્રસાિની વયવસ્થા છે .
યજમાન બનવા માંદિરનો સાંપકષ કરવો.

