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President’s Massage

Raksha Bandhan

આપ સવને રાજે ઠકકરના ણામ ...

Thursday, Aug 11

જય જલારામ!!

Hindola End
Saturday, Aug 13

Independence Day
Monday, Aug 15
Time: 7:30am

Janmashtami Mahotsav
Friday, Aug 19
Time: 9:00pm onwards

Shiv-Charitra Katha

ી જલારામ મંિદર ારા હે થફે રનું આયોજન
કરવામાં આવેલ, હે થફે રમાં લગભગ
યિકતઓએ ભાગ લીધેલ.
૩૨૫જટેલા
હે થફે રમાં લડ ેશર, લડટે ટ, દાંતની,
આંખોની તપાસ તથા EKG ટે ટ અને તબીબી
માગદશન આપવામાં આવેલ. હે થફે રનું સુંદર
આયોજન લોહાણા અ ણી ી જયંિતભાઈ
ઠ રના માગદશન અને મંિદરના ચેરમેન ી
બકુ લભાઈના સહયોગથી કરવામાં આવેલ.

Sunday, Aug 21 to

ભગવાન
મંિદર
ારા દર વષની જમ
ે
Saturday, Aug 27
સ યનારાયણની સમુહકથાનુ સુંદર આયોજન
Time: 6:00pm-9:00pm
કરવામાં આવેલ, જમ
ે ાં ૨૨ યજમાનોએ પૂ નો
Ganesh Utsav & Ganesh Vishrjan લાભ િલધેલ. મંિદરના પૂ રી ારા ખૂબ જ
Wednesday, Aug 31 to
સુંદર રીતે કથા વાંચન તથા ભિ
રસ
Friday, Sept 9
પીરસવામાં આવેલ. અને મંિદર ાર સાદનુ
Time: 9:00am Aarti
સરસ આયોજન કરવામા આવેલ જમ
ે ાં
6:30pm Puja/Aarti
૪૦૦/૪૫૦ ભાિવકોએ સાદનો લાભ લીધો
Pitru Tarpan
હતો.
Sunday, Sept 25
Time: 5:00pm

મંિદરના પૂ રી ી ારા વટ સાિવ ી
સુંદર પૂ કરવામાં આવેલ.
દે શના

વતં

તની

િદનની પરડે હોફમેન એ ટે ટ

િવલજ
ે
ારા ૨ જુ લાઈના રોજ રાખવામાં આવેલ, પરડે, મંિદર પાસે આવેલા રોડ
પરથી પસાર થયેલ અને પરડે દરમીયાન પાણીની બોટલનું િવતરણ મંિદર ારા
કરવામાં આવેલ.
૪થી જુ લાઈ ના રોજ મંિદર ાંગણમાં વજવંદન કરી દે શ યેની િન ા અને ભિ
દશન કરાવવામાં આવેલ. વજવંદ માં સામાિજક સં થા F.I.A.ના કાયકરો પણ
ઉપિ થત રહી વજવંદનનો લાભ િલધેલ.
મંિદર ાર ૬ ા પાટો સવ મહો સવની ભ ય ઉજવણી કરવામાં આવેલ.
ભગવાનની પૂ , કલશ પૂ , ધ પૂ કરવામાં આવેલ. અને ય કરી ય દે વતાને
આહુ િત પણ આપવમાં આવેલી. મંિદર પૂ રી ી અને યજમાન ી ારા દરક
ે
ભગવાનનો સુંદર અિભષેક કરવામાં આવેલ, આ દર યાન મંિદરની ભજન
સિમિતએ સમૂહ સુંદર ભજન કીતન, ભગવાનની તુિત ગાઈ વાતાવરણ ખૂબ જ
ધાિમક અને આનંદો તવથી તરબોળ કરી દીધેલા. પૂ બાદ સાદની પણ
યવ થા કરવામાં આવેલ જમ
ે ા ૩૫૦/૪૦૦ ભાિવકોએ સાદનો લાભ િલધેલ હતો.
૬ ા પાટો સવ મહો સવ િનિમતે મંિદરમાં ચાલતા બાલિવહારના બાળકો ારા
સાં કૃ િતક કાય મનુ આયોજન દે શ ભિ ના િવષય પર કરવામાં આવેલ, અને
લગભગ અઢી કલાક સુધી ખુબ જ સરસ કાય મ રજુ કરવામાં આવેલ. અને મંિદર
તરફથી, ભાગ લેનાર બાલિવહાર બાળકોને ટોફીનુ િવતરણ કરવામાં આવેલ. અને
કાય મ બાદ મંિદર તરફથી સાદનુ આયોજન કરવામાં આવેલ જમ
ે ા ૬૫૦/૭૦૦
ભાિવકોએ લાભ િલધેલ.
પાછલા બે વષમાં કોવીડની મહામારીમાં દે વલોક પામેલા તમામ યિ ઓના
આ ાની શાંિત માટે સમૂહ ધાજ
ં િલ કાય મ મંિદર તરફથી રિવવાર,ઓગ ૭
ના રોજ સાજ
ં ે ૫–૭ રાખવામાં આવેલ છે . જ ે કોઈ પોતાના નેહીજનોના આ ાની
શાંિત માટે આ કાય મમાં જોડાવવા માંગતા હોય તો મંિદરની ઓિફસમાં નામ
નોધ
ં ાવવા િવનંતી છે .
મંિદર ાર પૂ
વામી કે વલાનંદ સર વતી ના કં ઠે િશવ પુરાણ કથાનુ
આયોજન ૨૧મી ઓગ થી ૨૭મી ઓગ સુધી કરવામાં આવેલ છે . કથા વણ
દરરોજ સાજ
ં ના ૬ થી ૯ વા યા સુિધ કરવામાં આવશે અને સાદ કથા પહેલા ૫ થી
૬ સુધી પીરસવામાં આવશે. દરક
ે ભાિવકોને કથાનો લાભ લેવા મંિદર ારા ખૂબ જ
હાિદક આમં ણ આપવામાં આવે છે . કથા દર યાન િશવ િવવાહ, ગણેશ અને
કાિતક જ મો સવ ઉજવવામાં આવશે.
કથા દર યાન આપને કથા યજમાન, સહ-યજમાન, િશવ િવવાહ યજમાન,
જ મો સવ યજમાન, દૈ િનક યજમાન, પોથી યજમાન, સાદ યજમાન, ફલ
ુ સેવા

અને આરતીનો લાભ લેવો હોય તો મંિદર કાયાલયનો સંપક કરવા િવનંિત.
મંિદર ારા નવા પૂ રી ીની િનમણુંક કરવામાં આવેલ છે , નવા પૂ રી ી
કે યુરભાઈ ભ વડોદરાના રહેવાસી છે અને લંડન જલારામ મંિદરમાં પણ સેવાનો
લાભ આપી ચુકેલ છે , તેઓ ી તમામ ધિમક િવિધના ણકાર છે તો આપને
કોઈપણ ધાિમક િવિધની જ િરયાત હોય તો લાભ લેવા માટે િવનંતી છે .
આભાર સહ,
રાજે ઠકકર, મુખ
ી જલારામ મંિદર.

ll વૈિ ક ચેતના ંુ ક

- " હમાલય" ll
સંકલન - રજનીકાંત મોદી

બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે દર વષ 9 સ ટે બરના રોજ "િહમાલય િદવસ"
ં
તરીકે ઉજવવામાં આવે છે . િહમાલયનું નામ સાંભળતા જ િવ ની સૌથી ઉચી
ભ ય પવતશૃંખલાનું અ ભુત ય આંખો સમ ખડુ થઇ ય છે . આ િહમાલયે
કિવઓ, સાિહ યકારો, સજકો, પવતારોહકો, ભૂગભશા ીઓ, પયાવણશા ીઓ
િવગેરન
ે ે પોતાની તરફ આક યા છે . િહમાલય પૌરાિણક તથા ઐિતહાિસક િ એ
ખુબ મહ વની તથા અ ભુત િગિરમાળાઓ છે .
િહમાલયની િગિરમાળાઓ િવ ની સૌથી યુવા િગિરમાળાઓ છે . તે 6 કરતાં પણ
વધાર ે દે શોમાં ફે લાયેલી છે . ભૂ તરશા ીઓના મતે િહમાલયની િગિરમાળાઓ
વંત કહી શકાય કારણ કે તે દર વષ 20 મી. મી. જટેલી આગળ વધે છે . જો તે આ
ગિતએ આગળ વધતી રહે તો આવતા એક કરોડ વષ માં િહમાલય 1500 િક. મી.
આગળ વધી જશે.
પયાવરણની િ એ િહમાલયને અ ભૂત કહી શકાય. જો એ ટાકિટકા તથા
આકિટકના િહમિવ તારોને બાદ કરીએ તો યાર પછીનો સૌથી વધાર ે
િહમા છાિદત િવ તાર િહમાલયમાં છે . િહમાલયમાં લગભગ 15000 નદીઓ છે .
િહમાલય પવત ભારતની ઉ ર ે એક છ ની જમ
ે ઉભો છે . કદાચ એજ કારણે તેને
ં
િવ નું છાપ ં કહેવામાં આવે છે . િવ ના સૌથી ઉચા
14 િશખરોમાંથી 9
િહમાલયમાં જ આવેલા છે . એમાંથી માઉ ટ એવરે ટ સમુ ની સપાટીથી 8848
ં છે . ભારતમાં િહમાલયને નાગાિધરાજ અથવા તો િગિરરાજ
મીટર (28029 ફટ)
ૂ ઉચુ
કહેવામાં આવે છે . ભારતીય સનાતન ધમમાં િહમાલયને આ ાિ ક ચેતનાનું

ધૃવકે

કહેવામાં આવે છે .

જ ે રીતે અણુ-પરમાણુ તથા કોશોમાં એક નાિભકે હોય છે એ જ રીતે િહમાલયને
િવ ની નાિભ કહી શકાય. ભૌગોિલક િ એ ઉ રાખંડના િહમાલય ે થી લઈને
કૈ લાસ પવત સુધીના િવ તારને વૈિ ક ચેતનાનું કે ગણી શકાય. તેથી પૌરાિણક
આ યાનોમાં એને દે વભૂિમ કહેવામાં આવે છે . તે ય ો, ગંધવ , િક રો, યોગીઓ,
તપ વીઓ તથા ઋિષઓનું િનવાસ થાન ગણાય છે . ભગવાન િવ ણુએ
નારાયણના પમાં અહી ં તપ યા કરી હતી. તો ભગવાન િશવે પણ પોતાનું
િનવાસ થાન બના યું છે . પિવ ગંગાનું તે ઉ ગમ થાન છે . ઘણા બધા
િસ ધપુ ષોએ પણ તપસાધના માટે િહમાલયને પસંદ કરલ
ે છે .
ભૌગોિલક િ એ િહમાલયમાં અનેક કારની િવશેષતા છે . પરં તુ અહી ં તેની
ે થળની પોતાની આગવી
આ ાિ ક િવશેષતાની ચચા કરવાનો ઉ ે ય છે . દરક
િવશેષતા તથા મહ ા હોય છે . જો પૃ વીનો ઉ ર તથા દિ ણ ધૃવ ન હોત તો
અંતરી માંથી વરસતા ખતરનાક િકરણો કદાચ લોક વનને ન કરી નાખત.
ધૃવોની ચુંબકીય શિ
આ િકરણોને બી િદશામાં વાળી દે છે , તેથી અહી ં
માનવ વન સુરિ ત બ યું છે . વૈ ાિનક શોધખોળથી ખબર પડે છે કે ઈિજ ના
િપરાિમડોની થાપના અંતિર ની ગિતિવિધઓ પર નજર રાખવા માટે કરવામાં
આવી હતી. એજ રીતે િસ ધપુ ષોએ એક ખાસ ઉદે ય માટે િહમાલય ે ની
ં ી તેનો ઉપયોગ િદ યચેતનાનું સારણ તથા સં હ કરવા
પસંદગી કરી છે . અહીથ
માટે કરવામાં આવે છે .
સારણનો અથ એ છે કે યાંથી િદ યશિ ઓને ફકવામાં આવે છે . િસ ધપુ ષોએ
સમય સમય પર અંતરી માંથી આવતા િદ ય તરં ગોને આકિષત કરીને તેમને
ધારણ કરવા પડે છે . શરીર ારા કરવામાં આવતી તપસાધના યિ ગત કાય
માટે તો પૂરતી હોય છે પરં તુ જો કોઈ મોટા સમુદાય કે સૃિ ની ર ા માટે ઉ ભેગી
કરવી હોય તો એ માટે અિતમાનવીય શિ ને આકિષત કરવી પડે છે . િહમાલયના
દે વ ે ને દે વા ા િહમાલય પણ કહેવામાં આવે છે . આવો િદ ય પવત આ કામ માટે
સવ ે તથા યો ય ગણાય છે . જ ે રીતે તાંિ ક સાધનાઓ કરવા માટે મશાનને
યો ય માનવામાં આવે છે એજ રીતે સાિ વક તથા પિવ િ યાઓ માટે િહમાલયનું
િદ ય ે ખૂબ ઉપયોગી છે . દે વા ા િહમાલય આ ાિ ક િ એ સવ મ છે . યાં
િદ ય આ ાઓ તથા દે વશિ ઓ સૂ મ પમાં મોટા માણમાં િવચરણ કર ે છે .
તેથી એ ે માં તપ-સાધના કરવાથી તેમનું સહજ માગદશન તથા તેમની કૃ પાનો
લાભ મળી શકે છે .
મહાવતાર બાબા ના િ યાયોગીઓ હોય કે પરમહં સ િવશુ ધાનંદ એ વણવેલું

ાનગજ
ં હોય, લામાઓનું શાં ીલા ે હોય કે િથયોસોિફકલ સોસાયટી ારા
વિણત િસ ધપુ ષોનું મં -મંડળ, આ બધાની તપોભૂિમ તથા કમભૂિમ દે વા ા
િહમાલયને જ બતાવવામાં આવી છે . આમ પણ જો એક ે માં એક જ કારની
વૃિ ઓ થતી હોય તો એ થાનનું સૂ મ વાતાવરણ એ ઉ ને અનુ પ બની ય
છે . અને સાિ વકતા તથા પિવ તાના ભાવ અંતઃકરણમાં આપો આપ જ ગૃત
થાય છે . દે વા ા િહમાલયમાં અનેક તપ વીઓ ારા કરવામાં આવેલી
તપસાધનાઓના ભાવને યાંના વાતાવરણમાં સહજ પે અનુભવી શકાય છે .
બ ીનાથ, કે દારનાથ, તુંગનાથ, પકું ડ વગેર ે થળોએ જતાં જ મનમાં તપ કરવાની
તી ઉ કં ઠા ગે છે .
આ સંસારમાં ણ િનયામક શિ ઓ છે .
ા, િવ ણુ તથા િશવ. આ ણ દે વો
તથા િ શિ ઓની નીચે તે ીસ કોટી એટલે કે તે ીસ કરોડ દે વતાઓના થાન
આવે છે . તેમની સમક અથવા તેમનાથી ઉ ચક ાના ઋિષમુિનઓ, તપ વીઓ
તથા િસ ધપુ ષોનું થાન છે . તેઓ હળીમળીને ધરતી પર પેદા થતી સમ યાઓના
સમાધાનનો માગ શોધે છે . ધરતીના ભિવ યને યાનમાં રાખીને સ મ યોજના
બનાવવાની જવાબદારી એમના માથે છે . તેથી તેમણે ગાઢ ચેતનાવાળા થાનમાં
િનવાસ કરવો જ રી છે . જથ
ે ી તેઓ દૈ વી ચેતનાને પૂરતા માણમાં આ સાત
કરીને તેને યો ય રીતે સાિરત કરી શકે . પૃ વી ઉપર આવું એક જ થાન િહમાલય
છે . એટલે જ તેને દે વા ા કહેવામાં આવે છે . ઉ રાખંડ તેમનું દય ે છે . તેને જ
દે વભૂિમ અથવા તો િસ ધોનું કાય ે પણ કહેવામાં આવે છે .
પૌરાિણક કથાઓના ણકારો માને છે કે દે વોનું િનવાસ થાન એવું વગ પણ
િહમાલયમાં જ છે . ાચીનકાળમાં દે વો તથા મનુ યો વ ચે િનરં તર સંપક થતો હતો
એવું અનેક થળે વાંચવા મળે છે . દશરથ થી લઈને અજુ ન સુધી અનેક લોકો
વગલોકમાં ગયાની કથાઓ િવ યાત છે . યુિધિ ર તથા તેમના ભાઈઓએ
વગારોહણ કયુ હતું એવું મહાભારતમાં વાંચવા મળે છે . આથી જ િસ ધપુ ષોએ
દે વા ા િહમાલયને પોતાના તપ થાન તરીકે પસંદ કય છે .
િહમાલય ે માં િનવાસ કરવો તે તપ યા કરવા સમાન છે . આ ાના ઉ કષની
સાધના માટે ફ કમકાંડ જ પૂરતું નથી. પરં તુ એના માટે યો ય વાતાવરણ પણ
જ રી હોય છે . બીજ ભલે ઉ મક ાનું હોય પરં તુ જો તેના માટે ઉ મ ભૂિમ ન મળે
તો તે સારી રીતે અંકુિરત તથા િવકિસત થઈ શકતું નથી. એજ રીતે જોઈએ તો
તપસાધના તથા યોગસાધના માટે િહમાલય સવ ે થાન છે . એટલે જ અનેક
િસ ધપુ ષો તપસાધના માટે િહમાલય ય છે .
િસ ધપુ ષો જુ દી જુ દી તપસાધનાઓ ારા થૂળ શરીરમાંથી સૂ મ શરીર ધારણ

કર ે છે , જથ
ે ી તેના ારા ઉ નો સારી રીતે સાર કરી શકાય. આ િસ ધપુ ષો
સામા ય ક ાના હોતા નથી. અ યંત ઉ ચકોિટના હોય છે . તેઓ પોતાના વાથ
માટે નિહ, પરં તુ લોકિહત માટે જ કાય કરતા હોય છે . યોગશા માં વણવેલી બધી
જ િસ ધીઓ તેમને ા થઈ ય છે . તે મેળ યા પછી તેઓ િહમાલય ે માજ
ં
તપ યા ારા શિ
ા કર ે છે . િહમાલય એક સુંદર તથા રમણીય થાન જ નથી
પરં તુ તે દે વી યોજનાઓનું એક મહ વનું કે પણ છે .
દુભા ય એ વાતનું છે કે દે વા ા િહમાલયને આ ાિ ક ચેતનાના િદ યકે ના
પમાં ઓળખવામાં આવતો હતો યાં આજ ે લોકો પયટન માટે જ ય છે . યાંના
તીથ થળોને ભૂલી ગયા છે . તપસાધનાના પિવ ભાવથી યાં ભા યે જ કોઈ ય
છે .
"િહમાલય િદવસ"ે તે પાવનભૂિમમાં જઈને સાધના કરવાનો સંક પ દરક
ે ે કરવો
જોઈએ.
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MENTAL DISORDERS
Anxiety & Depression during Covid-19
If you experienced depression and anxiety during the COVID-19
pandemic,youwerenotalone.AccordingtoWorldHealthOrganization
(WHO) & Boston College researchers, the pandemic led to a 27%
increaseincasesofmentaldisorders,anxietyincreasedby50%and
depressionby44%.
Manypeoplelosttheirfriendsandlovedonesduringthepasttwoyears.
Numerous Covid-19 survivors were left with overwhelming health
problems, and many others lost their jobs and businesses. A great
numberofpeoplefeltdepressedandanxiousbecausetheywereafraid
ofgettinginfected,sickanddying.Anothercontributortotheanxiety
wasthelossofnormalroutines.Duringthepandemic,peoplecouldnot
gooutsideanddomanythingswhichtheyhadenjoyeddoing.Suchas
socializingwithfriendsandfamily,goingtotemples,restaurants,and
going shopping. People had to cancel major celebrations such as
graduations,weddings,birthdays,andanniversaries.
The symptoms of stress, depression, and anxiety include low
motivation,feelingsadmostofthetime,feelingtiredandburnedout,
feeling powerless, diﬃculty concentrating, insomnia (not able to fall
asleep).Depressionandanxietycanbeserious,soitisveryimportant
tolearnself-carestrategiesand,ifneeded,getthecareyouneedfroma
healthcareprofessionaltohelpyoucopeandfeelbetter.
Herearesomerecommendedstepsyoucanusetohelpcontrolanxiety
anddepression:
Stay busy: Healthy distractions can get you away from the cycle of
negativethoughts.Enjoyhobbiesthatyoucandoathome-readinga
book,writinginajournalorcookinganewmeal.
Focusonpositivethoughts:Choosetofocusonthepositivethingsinlife
insteadofthinkingabouthowbadyoufeel.Considerendingeachday
bylistingthingsyouwerethankfulfor.
Doregularphysicalactivity:Regularphysicalactivityandexercisecan
helpreduceanxietyandimprovemood.Findanactivitythatincludes
movement‒suchasdance,walk,run,yoga,stretch.

Usespiritualbeliefforsupport.Prayerscangiveyoustrengthandbring
youcomfortduringdiﬃcultanduncertaintimes.
Keepyourregularroutine:Trystickingtoaregularbedtimeroutine,for
meals,bathing,andworkschedule. Thisroutinecanmakeyoufeel
moreincontrol.
Eathealthy:Chooseawell-balanceddiet.Avoidloadinguponjunkfood
and reﬁned sugar. Limit caﬀeine and heavy food at night as it can
aggravatestress,anxiety,andsleepproblems.
Limitscreentime:Makeaconsciouseﬀorttospendlesstimeinfrontof
a screen ̶ television, tablet, computer and phone. Limit to 30-60
minutesperday.
Limit social media that may present you false information. To get
accurateinformation,lookforreliablesources,suchastheU.S.Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) and the World Health
Organization(WHO).
Avoidtobaccoandalcohol. Ifyousmoketobacco,youareatahigher
risk of lung disease. Because COVID-19 aﬀects the lungs, your risk
increasesevenmore.
Relax, recharge and refocus: Set aside time for yourself. Even a few
minutesofquiettimecanberefreshingandhelptorelaxyourmind&
reduceanxiety.Trymeditationordeepbreathing.
Makeconnections&avoidisolation:Ifyouworkremotelyoryouneed
toisolateduetoCOVID-19,ﬁndtimetomakevirtualconnectionsusing
facetime,phoneorvideochat.Socialinteractionswithotherpeoplecan
helpreduceanxiety.
Do something for others: Helping others is an excellent way to help
ourselves. For example, email, text or call to check on your friends,
familymembersandneighbors̶especiallythosewhoareolder.Ifyou
knowsomeonewhocan'tgetout,askifthere'ssomethingtheyneed
helpwith,suchasgettinggroceries,takingthemforanappointmentor
aprescriptionpickedup.
Please keep in mind, if you are feeling sad and hopeless for several

weeksinarowandﬁndingithardtocarryoutdailyresponsibilities,itis
timetoaskforhelp.Itisokaytoaskforprofessionalsupport.Callyour
primary care doctor or a mental health care specialist and make an
appointmenttotalkaboutyouranxietyordepressionandgetadvice
andguidance.
Thepositivethingthatthispandemichastaughtustodois-toFocuson
what'simportanttous,toSlowdowninourhecticlives,spendtimewith
ourfriendsandlovedones,andconnectwithoneanotherinnewways,
suchaszoomandgooglemeets.Weshouldalltrytocontinuetheseselfcarepracticesevenno.Weshouldtakecareofourbodyandourmind
tohelptakecareofourmentalhealth.Thiswillhelpustocopewithlife's
ongoingchallenges.






ArtiThakkar,Rph

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

“ જલારામ દપણ ભેટ યોજના ”
આપની ભેટ બદલ

ી જલારામ મં દર આપનો હા દક

આભાર ય ત કર છે અને બાપાના ચરણોમા ં ાથના કર છે ક સવને
તન, મન અને ધનથી

ુ ી કર અને આવી સેવા કરવાની
ખ

ેરણા

હમ
ં ેશા આપતા રહ.
ુ ેન મનહર મોદ
મ બ
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રામભરોસે
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ll "આપણા સૌના જલાબાપા" ll
સંકલન - જલારામ મં દર વયસ
ં ેવક
‘'ૐ ી જલારામાય નમઃ"
"જલારામં અહં વ દે , વીરપુર િનવાસીન,ં
ય ય કૃ પા સાદે ન, પૂણા સિ ત મનોરથાઃ"
"રામ નામ મ િલન હૈ, દે ખત સબ મ રામ,
તાકે પદ વંદન ક ં , જય જય ી જલારામ"
"નામ જપો જિલયાણન,ું ને ક કર ે સૌના નાશ,
ભ

ોની હાર ે ચઢે , રાખો ઢ િવ ાસ”

"અ દાન એ મહાદાન" ની સ યતા પુરવાર થવાની શ આત થઈ. ન કોઈ િત કે ન
કોઈ ાિત કે ન કોઈ વણ. પુ ષ, ી કે બાળક, સૌને એક સરખો આવકાર. એક
સરખી સેવા. કોઈ ઉ ચ નીચનો ભેદભાવ નહી.ં એ જલારામબાપાના સદા તનો
વણલ યો કાયમી િનયમ. બાપા સૌને ેમથી બોલાવે. ભોજન પીરસે અને જમાડે .
સદા તનું ભોજન, બાપાના પશમા થી અને ભુ ી રામના આશ વાદથી સાદ
બને અને સૌ કોઈ આ સાદનો લાભ લઇ ધ યતા અનુભવે.
ં
આ વખતે બાપાની ઉમર
હતી ફ
20 વષની. એક િદવસની વાત છે . બાપા
સદા તમાં રોિજં દા કામમાં ય ત હતા. એક મહા ા પધાયા. બાપાએ આવકારો
દીધો અને ભોજન માટે િવનંતી કરી. મહા ાએ પોતાની પાસે રહેલી લાલ ની
ં ી અને આિશષ આ યા.
મૂિતના દશન કરાવી સેવા માટે સોપ
"ભ ! આ લાલ ની મૂિતની સેવા કરજો. તમારી િરિ , િસિ , સેવામાં કોઈ ઓટ
આવશે નિહ. તમારી સેવા સદાય, અનંત અને અખંડપણે ચાલુ રહશ
ે ે. તમારા
આ મમાં ભુ ી રામના પરમ ભ
ી હનુમાન ની મૂિત છે જ ે અ યાર સુધી ગુ
છે પણ આજથી ી િદવસે સ થઇ દશન આપશે અને આશ વાદ આપશે."
તન અને મનથી પિવ ઈ રના અન ય ભ એવા સંતોના આિશષ સદાય સ ય જ
પુરવાર થાય છે . ી િદવસે હનુમાન ની મૂિત ગટ થઇ અને દશન દીધા.
જલારામબાપાએ યાં જ લાલ અને હનુમાન ની મૂિતની થાપના કરી સેવા કરવા
લા યા. આજ ે પણ આ મૂિતના દાશ કરી સૌ ભ ો પાવન થાય છે અને ધ યતા
અનુભવે છે .
સદા તની સુવાસ ચારક
ે ોર

સરવા લાગી. સાધુ-સંતો, જ િરયાતમંદ લોકો

સદા તના સાદનો લાભ લેતા હતા. અનાજનો ઉપયોગ વધતો જતો હતો. આવક
મયાિદત અને વક સતત અિવરતપણે. અને એક વખત એવો પણ આ યો કે
અનાજના તમામ દાણા વપરાઈ ગયા. હવે શું કરવું? પાછું વળાય તેમ નહોતું. અને
આગળના પિરણામની ખબરય
ે હતી અને િચંતા પણ હતી.
વષના અંતે જમ
ે િવ ાથ ભાઈ-બહેનોની વાિષક પિર ા લેવાય તે પહેલા વષ
દર યાન બે- ણ પિર ા પણ લેવાય તેમ બાપાની આ પહેલી પરી ા હતી.
સદા તની િ યામાં બાપાને મુંઝવણ થઇ. વીરબાઈમાં પિતની મુંઝવણ સમ ગયા
અને પોતાની પાસે જ ે દાગીના અને બી િકં મતી વ તુઓ હતી તે ભેગી કરી બાપાને
આપી અને ક ું , "આ ચીજો હવે મારા માટે શું કામની છે ? મારા વા'લાએ મને આપી છે
અને હવે તેના માટે જ વાપરવાની છે . લઈ ઓ અને તેને વેચી તેનો ઉપયોગ સદા ત
માટે કરો.
"તેરા તજ
ુ કો અપણ, ા લાગે મેરા". આ સદવા ની યથાથતા પુરવાર થઈ. બાપાએ
આવા સમજુ , યો ય સાથીદાર મળવા બદલ પોતાની તને ધ ય ણી ભુ ી
રામનો મનોમન આભાર મા યો. વીરબાઈમાની ઉદારતાને િબરદાવી. દાગીના વે યા
અને જ ે રકમ મળી તેમાંથી સદા તનું કાય ચાલુ રા યું.
બાપા, ભુની પિર ા, થમ ય
આ સદા ત સતત ચાલુ જ છે .

ે પાસ થયા. િનિવ ને પાસ થયા. અને આજ ે પણ

પાછલા બે એક વષમાં સમ િવ માં
ાર ે "કોરોના"ની ભયંકર બીમારી વખતે
સરકાર ીના આદે શ મજ
ુ બ અને હિર ઈ છાને માન આપી આ સ કાયમાં થોડોક
સમય અંતરાય પણ ઉભો થયો હતો પણ, "આપણું ધાયુ થાય તો હિર કૃ પા અને
આપણું ધાયુ ન થાય તો હિર ઈ છા." સમ મંિદરના વહીવટદારોએ સમયને માન
આપી આ કપરો સમય પણ પૂણ કય .
બાપાના સદા તનું કાય િનિવ ને ચાલુ છે . આવનારા સાધુ સંતોના આશ વાદથી,
બાપાના સ કાય થી હવે લોકો તેમનામાં ઈ રનો વાસ સમજવા લા યા, ઈ રનો
અવતાર માનવા લા યા. અને જ િરયાતમંદો હવે
ધાળુ બનવા લા યા. ધાળુ
ભ ો પોતાના વનમાં આવતી કોઈપણ મુ કે લીના િનરાકરણ માટે ઈ ર પાસે
ાથના કરતા હતા. હવે જલારામબાપાનો પણ ઉમેરો થયો, અને તેમાં કશું ખોટું પણ
ન હતું.
બાપાની ભિ , િન વાથપણે લોકોની સેવા, ઈ ર ભજન અને હિર સાદ પી
ભોજન. ી લાલ
મહારાજના દશન અને ી હનુમાનદાદાનું ાગ
અને
આશ વાદ અને છતાંય બાપા િબલકુ લ િન કં ચન.

"હુ ં નહી,ં મારો વા'લો આ બધુ કર ે છે ." ના કોઈ માન, સ માન, િત ા કે આદરભાવની
ઈ છા અને આ જ સ ગુણોએ બાપાને લોકોએ પોતાના દયમાં િબરાજમાન કયા.
ાળુ લોકો હવે બાપાની માનતા માનવા લા યા અને શ થયો એક નવો 'પરચા
યુગ'.
જલારામબાપા ઉપરની ધા અને િવ ાસ, તેમના મુખેથી નીકળે લા કહેણ.
ાળુ
ભ ો માટે ના દુ ઃખનું િનકારણ થવા માં યા. સ ય પુરવાર થવા માં યા. જ ે "બાપાના
પરચા" તરીકે િસ ધ થયા. છતાંય બાપા માનતા અને કહેતા કે ,
"આ બધું હુ ં નિહ પણ મારો વા'લો, મારો રામ આ બધું પૂણ કર ે છે , કામ કર ે છે ." અને
શ થઈ પરચાઓની સ યતાની વણથંભી વણઝાર.
"િસ ધપુ ષ ી જલારામબાપા ઉપર િવ ાસ રાખી માનેલી માનતા પૂણ થયાના
પરચાઓની જય હો"
મશઃ

જલારામ કૃ પા
મારી મનોકામના પૂણ થઇ ય તે માટે મ પૂ જલારામબાપાનું શરણ લઇ પરચો
છપાવવાની માનતા માની હતી. પૂ
બાપાની અસીમ કૃ પાથી મારી મનોકામના
પૂણ થઇ છે . પૂ બાપાને શત શત કોટી ણામ.
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય ી જલારામબાપા, િદન દુ ઃખીયાના બેલી પરમ કૃ પાળુ જલારામબાપાની જય
હો. અમારી બેગ ન મળતા અમોએ પરચો છપાવવાની માનતા માની હતી તે પૂ
બાપાની અસીમ કૃ પાથી બેગ મળી ગઈ છે .આવી દરક
ે ભ ોની આશા પુરી કરશો.
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

પૂ જલારામબાપાના પરચાનો પાર નથી. માર ે મેિડકે ર માટે એ લાય કરવા જવાનું
હતું. આ બાજુ ૧:૩૦ વા યાની એપોઇ ટમે ટ હતી પરં તુ ઓિરિજનલ બથ
સિટિફકે ટ મળતું ન હતું. આશર ે ણેક કલાકની મહેનત પછી પૂ
બાપાને યાદ
કયા અને પરચો છપાવવાની માનતા રાખી પછી થોડી વારમાં મળી ગયું.....આ છે
બાપાનો અ ભૂત ચમ કાર.
અમારા બંનેની (Husband and Wife) આંખની લેઝીક સજરૅી સારી રીતે પતી ગઈ
છે તેની માનતા પુરી કરી છે .
જયંતીભાઈ પટે લ – એટલા ટા
મારા પિતને કોિવડ-૧૯ થયો હતો. તેમને લેવા માટે એ યુલ સ આવી અને જયાર ે
લઇ જતા હતા યાર ે મ મનમાં ધા રાખીને ી જલારામબાપાને ાથના કરી કે

માર ે બીજું કાંઈ જ જોઈતું નથી પણ મારા પિતને સા સમા રાખીને હસતા મુખે
ઘર ે પાછા લાવજો અને પૂ
બાપાની કૃ પાથી મારા પિત હેમખેમ ઘર ે આવી ગયા
છે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય ી જલારામબાપા, પૂ બાપા હાજર હજુ ર છે . હર પળે બાપા અમને મદદ કર ે
છે અને અમારી બધી ઈ છા પૂણ કર ે છે . અમો ઇિ ડયા જવાના હતા તો મ અમો
સારી રીતે પાછા આવી જઈએ તે માટે માનતા માની હતી. પૂ
બાપાની કૃ પાથી
સારી રીતે આવી ગયા છીએ. બાપા ને કોટી કોટી વંદન.
કા મીરા (વિજિનયા)
પૂ
બાપાની અસીમ કૃ પાથી મારો પિરવાર કોરોના મુ
કોટી વંદન.

થયો છે . બાપાને કોટી

જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય જલારામબાપા, મારી દીકરીને કમરનો દુ ઃખાવો બહુ જ થઇ ગયો હતો અને
એણે થેરાપી પણ લીધી. પછી મ જલારામબાપાને િવનંતી કરી અને બાપાની
અસીમ કૃ પાથી સા થઇ ગયું છે . મારો માનેલો પરચો ફ યો તેમ બધાને ફળે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય મા અંબા, જય જલારામબાપા,
બાપા અને મા પર અમોને ખુબજ ધા અને ભિ છે . થોડા સમય પહેલા મારી
તિબયત સારી ન હતી અને બાપાને યાદ કરીને બધા ટે ટ કરા યા હતા. બી પણ
ઘણા
ો હતા પણ અસીમ કૃ પા અને આશ વાદ થી બધું સા થઇ ગયું. મા અંબા
આપની કૃ પા હં મેશા વરસાદની જમ
ે વરસે એ જ તમારા ભ ોનો અપાર િવ ાસ
છે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

પરમ પૂ
બાપા મારા વનમાં ૨૪ કલાક મારી સાથે રહે છે અને જયાર ે પણ
મદદની જ ર પડે હં મેશા મને મદદ કર ે છે . મને પૂ
બાપા યે ખુબજ ધા છે .
અને હુ ં હં મેશા ાથના ક ં છું. અને મારા બધા જ કાય સફળ થાય છે જથ
ે ી મારો
િવ ાસ ઢ બને છે . મ માનતા રાખેલી અને તેમાં સફળતા મેળવી આપી છે . તો હુ ં
બાપાની ખુબ જ આભારી છું.
મધુ મોદી
હે જલારામબાપા તમો ભ ોના બેલી છો અને દરક
ે ના કામ તેમજ મનોકામના
પૂણ કરો છો. આપના પરચા અપરં પાર છે . મ મારા મનની મનોકામના પૂણ કરવા

માટે તમોને યાદ કયા અને આપે મારી મનોકામના પૂણ કરી. અમો ઘણા વખતથી
નવા મકાનની શોધમાં હતા પરં તુ યો ય મકાન મળતું ન હતું. તેથી આપની બાધા
રાખી અને અમોને ગમતું તેમજ અનુકૂળ મકાન મેળવી આપીને અમારી
મનોકામના પૂણ કરી.
ઘન યામના જય જલારામ
જય જલારામ, મને બાપા પર ખુબ જ ધા અને િવ ાસ છે . મારા દરક
ે કામ
બાપાને યાદ કરતા જ બાપા પુરા પાડે છે .મારી બહેનને ડો ટર ે કે સરનું િનદાન કયુ
હતું. અમોને ખુબજ િચંતા થવા લાગી. મ બાપાને યાદ કયા અને પરચો છપાવવાની
માનતા રાખી અને તેમની કૃ પા થી હવે બહેનની તિબયત ઘણી સારી છે . બાપા
હાજરા હજુ ર છે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય જલારામ, મને બાપા પર ખુબજ ધા અને િવ ાસ છે . દરક
ે કામ માં બાપાને
સાચા િદલથી યાદ કરતા બાપા મારા કિઠન માં કિઠન કામ પાર પાડે છે . મા મકાન
૩-૪ મિહનાથી વેચવા મૂ ું હતું પણ તેમાં તકલીફ પડતી હતી.મ બાપાને િવનંતી
કરી અને પરચો છપાવવાની બાધા રાખી. તેમણે મા સાંભળી લીધું. બાપા હાજરા
હજુ ર છે . તમે મારા કામ િવના િવ ને પાર પાડો છો.
એક વખત હુ ં અને મારી દીકરી સાથે ગાડીમાં જતા હતા અને એક અક માત થયો.
તુરત જ બાપાને યાદ કયા અને તેમની કૃ પાથી મારી બધીજ મુ કે લી પાર પડી ગઈ
અને બાપાએ મને િચંતા મુ કરી.
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

પૂ
જલારામબાપાનો મિહમા અપરં પાર છે . મને પૂ
બાપા પર અખંડ ધા
અને િવ ાસ છે . પૂ
બાપાએ મારા નાના મોટા દરક
ે કામો પૂણ કયા છે . એક
એવો અક માત થયો કે જમ
બાપાની દયાથી કઈ પણ
ે ાં વનું જોખમ પણ પૂ
વાંધો આ યો નિહ. પૂ
બાપાએ મારી મનોકામના પૂણ કરી તેવી રીતે સહુ ની
કરજો.
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જલારામબાપાની જય,
માર ે હાથે ે ચર થયું હતું. જલારામબાપાની કૃ પાથી મને સા ં છે . મારી બી એક
અરજ છે કે મારા દીકરાની વહુ ને સારા િદવસો આપશો. હુ ં એકવીસ ગુ વાર
કરીશ. નાિરયેળ અને દીવો કરીશ. મારી આશા પૂણ કરજો.
લિલતા (એટલા ટા)

અમોને પૂ
જલારામબાપા ઉપર ખુબજ આ થા છે . જયાર ે જયાર ે અમારા ઉપર
કાંઈપણ સંકટ આવી પડે યાર ે બાપાને યાદ કરીએ છીએ ને આવી પડેલ
સંકટમાંથી ઉગરી જવાય છે . મને ઘૂંટણ માં દુ ઃખાવો થતો હતો તે હવે મટી જવા
પા યો છે . તેમજ પગમાં સો આવતા હતા તે પણ મટી ગયું છે . વળી મને ાસ
ં
લેવામાં તકલીફ હતી તે પણ મટી જવા પામી છે . રા ે ઊઘમાં
ઘણી તકલીફ રહેતી
હતી તે ઓછી થઇ ગઈ છે . આમ નાની મોટી ઘણી તકલીફો બાપાની દયાથી દૂ ર
થઇ છે .
શાંતાબેન એમ પટે લ. (હેનોવર પાક)
જય જલાસાંઇ, ૐ સાંઈરામ,
મને છાતીમાં દુ ઃખતું હતું યાર ે બાપાને યાદ કયા કે જો સા ં થઇ જશે તો પરચો
છપાવીશ. હવે સા ં છે . હે બાપા આવી રીતે સદાય સહાય કરજો. મારા કોટી કોટી
વંદન.
બીજુ કે મારો પાસપોટ રી યુ થઈને ટાઈમ પર આવી જશે તો તે માટે પણ પરચો
છપાવીશ. આપની કૃ પા અને આશીવાદથી તે પણ ૩ વીક માં આવી ગયો.
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય જલારામ બાપા, જય હનુમાન દાદા,
થોડા સમય પહેલા અમે એક કામમાં અટકી ગયા હતા અને કોઈ ર તો સૂઝતો ન
હતો. બાપાને િદલથી ાથના કરી કે િવ ન દૂ ર કરો અને તમારા આશ વાદથી સવ
સંકટ દૂ ર થઇ ગયા.
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

ૐ નમઃ િશવાય, જય જલારામબાપા, અંબેમા,
મારી કાનની બુ ી ઘણા સમયથી શોધતી હતી. મ માને યાદ કરીને ાથના કરી
અને તેમના આશ વાદથી મળી ગઈ. મને શારીિરક
ો થાય છે તો પણ િરપોટ
સારા આવી ય છે . આપની કૃ પાથી વન ધ ય થઇ ગયું છે અને આવી કૃ પા
કરતા રહેજો.
ા - ભિ
નો દીવડો સદાય જલતો રહે એજ દય પૂવકના
ણામ.
જલારામ ભ
પરમ પૂ
જલારામબાપા ઉપર અમને બધાને ખુબજ
મારા બધા ટે ટ િરપોટ નોમલ આ યા છે .

ના જય જલારામ

ા છે . બાપાની કૃ પાથી

જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય જલારામબાપા - વીરબાઈમાં,
બાપાની કૃ પાથી મારા ઘરમાં જ ે પણ તકલીફો હતી તે બધી જ ઘણી ઓછી થઇ ગઈ
છે . બાપાના આશ વાદ મને કાયમ ફળે છે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

પરમ પૂ
જલારામબાપાની જય હો. બાપાની કૃ પાથી મારી પ ીને માથામાં
સખત દુ ઃખાવો થતો હતો જ ે મટી ગયો છે . અમારી દરક
ે મનોકામના પૂણ થઇ છે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જય ી જલારામ,
હુ ં નાનપણથી જલારામબાપામાં ખુબજ
ા રાખું છું. બાપાના ઘણા પરચા મ
વાં યા છે અને મ તે અનુભ યા છે . આ પણ મારી માટે બાપાનો અદભુત ચમ કાર
જ છે .
મારા બનેવી તેમના દો તો સાથે જુ ગાર રમતા શીખી ગયા હતા. વષ થી જુ ગાર
રમતા હતા. કોઈકવાર તો આખી રાત રમતા અને મારી બહેન રાહ જોતી. મારી
બહેન એની બધી જ યથા મને કહેતી હતી. મ કે ટલીય બાધાઓ રાખી હતી પણ
િરઝ ટ શૂ ય મળતું હતું. પછી એકવાર તો જુ ગાર રમવા ગયેલા અને યાં રડે પડી તો
જલ
ે માં પણ જવું પ યું. મારા ભાણીયા છોડાવી લા યા. પછી એકદમ જ મને
પરચાની બાધા રાખવાનું સૂ યું અને મ બાપાની બાધા રાખતા જ ચમ કાર થઇ
ગયો. ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માં કોવીડના કારણે બધા જુ ગારખાના બંધ થઇ ગયા અને
તેમને પણ કોવીડ થઇ ગયો અને જુ ગાર રમવાની ટે વ છૂટી ગઈ. આ
જલારામબાપાનો જ ચમ કાર હોઈ શકે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

જલારામબાપાની અસીમ કૃ પા મારા કુ ટું બ પર અપાર છે . મારા સંકટ સમયે બાપા
અચૂક મારી મદદે આવે છે . માર ે બે દીકરાઓ છે . તેમને માટે મ બાપાને સારી જોબ
મળી ય એવી ાથના કરી હતી. થોડા મિહનાઓ પછી તેમને સારી જોબ મળી
ગઈ છે અને મારી માનતા પુરી થઇ છે .
જલારામ ભ

ના જય જલારામ

ti.k.
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:Program:

Gurupurnima
Friday, July 13
Time: 6:00pm

Hindola Start

ytf - 45

ð»ko - 11

President’s Massage
આપ સવને રા
જય જલારામ!!

Thrusday, July 14

સૌ

Raksha Bandhan

સમાચાર છે ક

Thrusday, Aug 11
Time: 10:30am

Hindola End
Saturday, Aug 13

Indepandance Day
Monday, Aug 15
Time: 8:00am

ઠકકરના ણામ ...

થમ આપ સવને માટ
ૂ ય

અને આશ વાદથી

ુ ીના
શ

ી જલાબાપાની ૃપા

ૂ ય જલાબાપાનો

ુ ં અને ગાં ઠયા)
સાદ (ખીચડ , છાસ, દ

મં દરમા ં બધા ભ તજનો સાથે બેસીને

ે
લેવા ુ ં 24 માચથી શ કરવામા ં આવલ

Jamashtami Mhotsav

છે , તો આપને પણ સાદ લેવા િવનત
ં ી છે .

Friday, Aug 19
Time: 9:00pm onwards

મં દરમા ં નવ હ

Shiv-Charitra Katha
Sunday, Aug 21 to
Saturday, Aug 27
Time: 6:00pm-9:00pm

Ganesh Utsav & Ganesh Vishrjan
Wednesday, Aug 31 to
Friday, Sept 9
Time: 9:00am Aar
6:30pm Puja/Aar

Pitru Tarpan
Sunday, Sept 25
Time: 5:00pm

અને ધાિમક

ૂ િવિધ ભ તભાવ

ૂ િવિધથી સપ
ં

કરવામા ં

આવલ
ે .
આપણા વતનદશ ભારતના
દનની ઉજવણી

સ ાક

ી જલારામ મં દર ારા

વજવદ
ં ન -15 ડ ીમા ં કર પવ ુ ં ગવ

વધાર .ું
ૂ ય

ી

જલાબાપાની

દવસે મં દર ભજન મડંળ ારા

ુ યિતિથના
ૂ જ
બ

