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President’s Massage
મુખ થાને થી
સવ ભવ તુ સુખીન: સવ સ તુ િનરામયા: ।
સવ ભ ાિણ પ ય તુ મા કિ
ુ ઃખભાગ ભવેત ।।

સૌ થમ આપ સવને મારા સાદર
જય જલારામ.

ણામ.

મા નામ રાજે જયંતીલાલ છે અને હુ ં ી
જલારામ
મંિદર
સાથે,
મંિદર
િનમાણ/ થાપનાથી આજ સુધી કાયરત છું.
મંિદરના િવકાસ માટે મ મારી સેવાઓ
આપેલી છે અને હવે મારી પસંદગી મંિદરના
President તરીકે થયેલી છે . હુ ં મંિદર અને
મંિદરના ભ જનોની સેવા સંપૂણ િન ાથી
કરવાની આપ સવને ખાતરી આપું છું.
હાલના વતમાન સજ
ં ોગોને લઈને મંિદરની
સઘળી વૃિ ઓ થિગત થયેલ છે . ઘણા
બધા ઉ સવો આપણે સમૂહમાં ઉજવતા હતા
તે ઉજવી શ ા નથી. પાટો સવ, નવરા ી,
આઠમનું માતા નું હવન, િદવાળીના
સંગો, ી જલારામ
ંતી, તુલસી િવવાહ
તેમજ નવ હ પૂ
જવ
ે ા સંગો પણ

સાદગીથી સંપ કરલ
ે છે અને મંિદરના બ ે પૂ રી ી દૈ િનક પૂ
રીતે કરતા રહે છે .

િનયિમત

આગામી િદવસોમાં પજ
ૂ ય ી જલાબાપાની પુ િતિથ, મહાિશવરા ી અને
હોળીના સંગો પણ મયાદીત યજમાન સેવાથી સંપ કરવા પડશે. જો
આપને અથવા આપના સગા/સંબંધીને યજમાન સેવાનો લાભ લેવો હોય તો
મંિદરનો સંપક કરવા િવનંતી છે .
મંિદરમાં છે લા કે ટલાક માસમાં ભ

જનોની સેવામાટે

1. Basementમાં privacy માટે નવો દરવાજો મુકવામાં આ યો
2. િકચનમાં વધુ ટોરજ
ે કરી શકાય તે માટે ટોર મ મોટો કરવામાં આ યો
3. મંિદરમાં ગભગૃહની શોભા વધારવા માટે નવી રં ગીન લાઈટો નાખી
4. નવ હ ભગવાન માટે નવું ગભગૃહ ઇિ ડયામાં બનાવડા યું છે જ ે ટૂં ક
સમયમાં આવી જશે તેથી તેની પણ શોભા વધશે.
આપણા મંિદર ારા Covid-19ના કપરા સજ
ં ોગોમાં પણ 1. હે થ કલીનીક,
2. આયુવિદક કલીનીક, 3. Food Pantryને અનાજ દાન કયુ, 4. Mask નું
િવતરણ કયુ, 5. Hoffman Village Police Departmentને Sanitizerનું
દાન કરવામાં આ યું અને 6. મંિદરના ભ જનો ને િવનામૂ યે ફલૂ શોટ
આપવા જવ
ે છે .
ે ા ઉમદા સેવાકીય કાય પણ ચાલુ રાખેલ છે /કરલ
મંિદરમાં બાલિવહાર તેમજ ગજ
ુ રાતીના વગ નો કાય મ ચાલે છે જ ે આપણા
સમાજના ભાિવ બાલધનને સાર ે માગ જઇ ઉમદા વન ા થાય તેવા
ય ો પણ કરવામાં આવે છે તો બાલધનને આ ઉમદા વૃિ નો લાભ લેવા
અને ો સાિહત કરવા િવનંતી છે .
મંિદરના િવકાસના કાય પણ આપણે ચાલુ રાખીશું અને આ માટે પહેલા
જવ
ે ો આપનો સાથ સહકાર આપવા િવનંતી છે . મંિદરના િવકાસ અને
ભ જનોની સારી સેવા કરવા માટે આપના યવહા સૂચનો હં મેશા
િ વકાય છે .
Covid-19ના કપરા સમયમાં આપણે ઘણા ભ જન અને તેમના કુ ટું બીજનો
ગુમા યા છે , તેના માટે મંિદર ખૂબ દુ ઃખ ય
કર ે છે અને તેઓને પૂ
જલાબાપાના ચરણોમાં થાન મળે તેવી ાથના પણ કર ે છે.

અંતમાં પૂ
ાથના.

જલાબાપા સવનું ક યાણ કર ે અને તંદુર ત

વન અપ તેવી

દે ને કો ટુ કડો ભલો લેને કો રામનામ
િહલ િમલકે રહીએ, યહી જલારામ કા પૈગામ.
જય જલારામ

રાજ ે

ીમ ભગવ ગીતા
ય: શા

િવિધમુ સૃ

ઠ

ર - મુખ

ોક અનુવાદ

વતતે કામકારત: ।

ન સ િસિ મવા ોિત ન સુખં ન પરાં ગિતમ્ || 16 | 23
જ ે મનુ ય શા િવિધ છોડી દઈને પોતાની ઈ છાથી વત છે , તે
ન તો િસિ ને પામે છે , ન તો સુખને કે ન તો પરમ ગિતને ા
થાય છે .

“ જલારામ દપણ ભેટ યોજના ”
આપની ભેટ બદલ ી જલારામ મંિદર આપનો હાિદક આભાર ય
કર ે છે અને બાપાના ચરણોમાં ાથના કર ે છે કે સવને તન, મન અને ધનથી સુખી
કર ે અને આવી સેવા કરવાની ેરણા હં મેશા આપતા રહે.
વ લભભાઇ પટે લ

$

રામભરોસે

$ 209.00

ચાંદની ઠ

66.00

ર

$

21.00

િશ પા અને ત ણ મેહતા

$

51.00

મનહરભાઈ અને મધુ મોદી

$

25.00

રાજે કુ માર અને સીલ પટે લ

$

51.00

મયુરી ગાંધી

$ 21.00
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એક ગરીબ માણસ સુખી થવાની ઈ છાથી કોઈ એક મહા

ા પાસે

ગયો અને તેમને િવનંતી કરી કે , 'મહારાજ એવું કાંઈ કરો જથ
ે ી હુ ં સુખ ા કરી
શકું .' મહા

ાએ ક :ું 'ભાઈ તું એક કામ કર.

ાંયથી પણ કોઈ એક સુખી

માણસનું પહેરણ લઈ આવ. એ પહેરણ તું પહેરીશ તો સુખી થઇ જઈશ.'
પેલા માણસને થયું કે આ તો બહુ સરળ ઉપાય છે . સુખી તો કે ટલાય
માણસો આ જગતમાં દે ખાય છે . એમાંથી એકાદનું પહેરણ મેળવવામાં કોઈ
મુ કે લી પડશે નહી.ં તરત જ તે શહેરના ખુબ સુખી જણાતા ધનવાન માણસ
પાસે ગયો અને ક ું : 'આપનું એક પહેરણ મને ન આપો?' ધનવાને ક ,ું 'એક
શુ,ં બે પહેરણ આપું, પણ મા ં પહેરણ તાર ે શું કામ જોઈએ છે ?' સરળતાથી
ગરીબ માણસ બો યો, 'આપ સુખી છો. મને એક મહા

ાએ ક ું છે કે હુ ં જો

કોઈ સુખી માણસનું પહેરણ પહેરીશ તો સુખી થઇ જઈશ.' આ સાંભળી
ધનવાન પળવાર માટે િવચારમાં પડી ગયો. પછી તે માણસ એને બાજુ માં લઈ
ગયો અને ધીરથ
ે ી કહેવા લા યો: 'હુ ં સુખી છું તેમ તું કહે છે પણ મા ં રહ ય હુ ં
તને કહી દઉ.ં આ બધું બહારથી ગમે તેવું સા ં દે ખાતું હોય પરં તુ મને તો રા ે
ં પણ આવતી નથી. રા ે સૂતી વખતે માર ે રોજ ઊઘની
ં
ઊઘ
ગોળીઓ લેવી પડે
છે અને સવાર ે ઇ યુિલન લેવું પડે છે . ઘી વગરની લુ ખી બે જ રોટલી માર ે
ખાવાની હોય છે . િમ ાન મને ખૂબ િ ય હોવા છતાં મધુ મેહને કારણે મારા
માટે એ ઝે ર સમાન છે અને તેથી તેની સામે નજર પણ કરી શકતો નથી. ધંધા
માં આટલા બધા પૈસા રો

ા છે તેનું શું થશે તેની િચંતા હં મેશાં ર ા જ કર ે છે .

આમ પારાવાર િચંતાઓ છે . તેથી મને સુખી માનવાની ભૂલ કરતો નહી.ં મને
લાગે છે કે મા ં પહેરણ તને કામ નહી ં લાગે. કોઈ ખરખ
ે ર સુખી માણસનું
પહેરણ લઈ આવ.'
આ િબચારો ગરીબ માણસ સુખી દે ખાતા કાંઈ કે ટલાયે માણસો પાસે
ગયો. પરં તુ દરક
ે ને કાંઈને કાંઈ કહેવાનું હતું જન
ે ાથી પ થતું હતું કે સુખને
અને એ માણસને બાર ગાઉને છે ટું હતું તેથી તેણે ધાયુ કે બધા જ ધનવાન

માણસો એક કે બી

રીતે દુ ઃખી છે . તેથી તે પહેરણ માટે મ યમ વગના અને

પછી ગરીબ વગના પણ અનેક માણસોને મ યો. કે ટલુંય રખડયો. પરં તુ એને
એકે ય ઠે કાણે સુખી માણસ જ જડયો નહી.ં
અંતે કોઈએ ક ું કે , 'દૂ ર જં ગલમાં એક ઝૂ ં પડી છે . તેમાં એક મહા
સુખી છે , એમનું પહેરણ લઈ આવ.' તે જં ગલમાં મહા
યાર ે ઝૂ ં પડીમાંથી ખડખડાટ હા યનો,

ા રહે છે તે

ાની ઝૂ ં પડીએ ગયો.

વનના પરમ આનંદનો અવાજ

આવતો તેણે સંભાળયો. તેને ખાતરી થઈ કે 'આ જ ર કોઈ સુખી માણસ છે .
એનું પહેરણ આબાદ કામ લાગશે.' તેણે ઝૂ ં પડીનું બારણું ખટખટા યુ.ં અંદર
થી અવાજ આ યો, 'કોણ છે ? શું કામ છે ?' પેલા ગરીબ માણસે ક :ું '
ં એજ
મહારાજ! માર ે આપનું પહેરણ જોઈએ છે જ પહેરીને હુ ં સુખી થઈ ઉ.'
ખડખડાટ હા ય સાથે મહારાજ ે બારણું ખો યુ.ં એમના શરીર પર પહેરણ જ
નહોતુ!ં પોતાના મુ

હા યનું રહ ય સમ વતાં એમણે ક ,ું 'જ ે પહેરણ પહેર ે

તે સુખી હોય જ નહી.ં ' હવે, સુખ

ાં છે તે સમ વવાની તને જ ર લાગે છે ?

સુખ તો પતંિગયા જવ
ે ું છે . તેની પાછળ દોડનારને તે વધાર ે ને વધાર ે
દોડા યા કર ે છે . પરં તુ માનવી પોતાનું યાન સુખની િદશાને છોડીને બી
િદશામાં વાળી યે તો સુખ હળવેકથી આવીને તેના ખભા ઉપર બેસી

ય

છે ... સંતોષ વગરનું સુખ એ સુવણમૃગ જવ
ે ું છે . તે તો દૂ રથી જ રિળયામણું લાગે
છે .સુખી અને આનંદમય

વન ઇ છતા હો તો

વનમાંથી લોભ અને

તૃ ણાને િતલાજ
ં િલ આપી દે જો; અને સંતોષને વધારજો... સંતોષ તમારા
વનને સુખથી ભરી દે શે. સંતોષ એ સંસારનું સવ પરી સુખ છે ...
સંકલન

હે ભગવાન
તને
ણામ

ધમ

પં યા

જલારામ મંિદર, િશકાગો
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એ મેર ે વતન કે લોગો,ં જરા આંખ મ ભર લો પાની,
જો શહીદ હુ એ હૈ ઉનકી જરા યાદ કરો કુ રબાની.
કિવ દીપના આ ગીતે ઘણાંને આંખોમાંથી અ ુધારા વહાવી છે . શહીદોની
કથાઓ જ એવી હોય છે , રોમાંચક, વીર વસભર, સાહસસભર અને ક ણ.
િહ દુ તાનની આઝાદીનો
આઝાદી
વાતં

માટે

થમ શહીદ મંગળ પાંડે. દે શના યુવાનોને

ાણ યોછાવરીનો

મં

એણે

આ યો.

૧૮૫૭ના

સં ામમાં સૌથી પહેલો શંખનાદ મંગળ પાંડેએ કય . ૧૮૫૭ના

ઇિતહાસનું થમ પાનું એણે રોકી લીધુ.ં એણે જ પોતાના ર

થી પોતાની

કુ રબાનીની કથા આલખ
ે ી.
મંગળ પાંડે પછી સ ાવનના સં ામમાં શહીદોની એક હારમાળા નજર ે ચડે
છે . ઇિતહાસ જોતાં ઉડીને આંખે વળગે છે આ હારમાળા.
કે ટકે ટલા આઝાદીના પરવાનાઓ વાતં

ની

ોત ઉપર જલી ગયા !

નાનાસાહેબ પે ા, તા યા ટોપે, ઝાંસીની રાણી લ મી, બહાદુ રશાહ જફર.
આટલા તો ફ

સૂ ધારો, નામી, અનામી બી

પછી એક બીજો તબ

ો શ થયો. દે શભ

સકડો-હ રો !
બાલ ગંગાધર િતલકે સૌથી

પહેલો મહામં ફં ૂ
' વરા

ો.

મારો જ મિસ અિધકાર છે .'

િતલક, ગોખલેથી દે શભ
પછીનો

ોની એક બી
અવકાશ

આ

હારમાળા શ
રીતે

થઇ અને

વાતં

સં ામ

પુરાયો.

ઓફકોસ,

વાતં

સં ામ અને યાર પછી િતલક- ગોખલેના કાય વ ચેનો ગાળો

અવકાશથી ભરલ
ે ો છે . આ વ ચેના સયયગાળા દરિમયાન આઝાદી હાંસલ
કરવાનો કોઈ ય

થયો હોય એમ ઇિતહાસ આપણને કહેતો નથી.

િતલક-ગોખલે પછી આઝાદીની ચળવળે જોર પકડયુ.ં
હારમાળા આગળ આવી.
દે શભ

ોની

જગ િસ

ે

દે શભ

ાંિતકારીઓ અને અિહં સક બંને

ોની
કારના

ણે બાઢ આવી. વીર સાવરકરની અન ય દે શદાઝ તો

છે . એનું

વન અને કાય, એના સાહસો, એની જવાંમદ અને

એના પુ ષાથનો જોટો જડે એમ નથી.
એ દરિમયાન મહા

ા

આ યા અને લડતનું સુકાન સાંભ યુ.ં ભલાભાઈ

દે સાઈ, કનૈયાલાલ મુનશી, ચ વત રાજગોપાલાચારી, ડોકટર રાજે

સાદ,

જવાહરલાલ નહે , સરો ની નાયડુ , રવી નાથ ટાગોર, વ લભભાઈ પટે લ,
મૌલાના આઝાદ, મહમદઅલી િજ હા, જય કાશ નારાયણ, આચાય
િ પલાણી અને બી
એમ મહા

પણ કે ટલા ! ચં ની આસપાસ ન

ા ગાંધીની આસપાસ અસં ય દે શભ

ો આવી બેઠા.

ાંિતકારીઓમાં અમર શહીદ ભગતિસંહ, જતીન દાસ, રા
ચં શેખર આઝાદ, રામ સાદ િબ મીલ અને બી

મંડળ ઝળહળે

ગુ , સુખદે વ,

અનામી સકડો !

સુભાષચં બોઝ આ બધાથી અલગ તરી આવે છે . નથી એમને આપણે ગાંધીજવાહરની પંિ

માં બેસાડી શકતા કે નથી એમને આઝાદ-ભગતિસંહની

હરોળમાં મૂકી શકતા.
સુભાષનું યિ
ચાણ

વ સૌથી અલગ, સૌથી અનોખું ર ું છે . મહા

નીિત, લડત ચલાવવાની

ય હારકુ શળતા,

ના

ા ની
ાણને

જગાડવાની આવડત, ચંડ નેતૃ વ, ખર બુિ , અજોડ િવ તા, કુ નેહ વગેર ે
સુભાષને ગમતાં હતાં, પણ મહા
મહા

ા ની કાય ણાલી પણ એણે પસંદ ન હતી, ચરખો કાંતવાથી દે શ

આઝાદ બની
મહા

ા ની અિહં સા એણે ગળે ઉતરી જ નિહ,

ા

ય એ વાતમાં એને જરાય દમ ન લાગેલો, આ કારણોસર

સાથે એને મતભેદ વધી પડયા.

સામી બાજુ એ ચં શેખર આઝાદ અને ભગતિસંહની કાયપ િત, ઝડપ,
ચપળતા અને મૃ યુનો મુકાબલો કરતાં રોમાંચક સાહસો એને ગમતાં હતાં,
પણ ાંિતવીરો યવિ થત ન હતા, શઠ રાજનીિત ો ન હતા.
પોતાના એકાંત કારાવાસ દરિમયાન સુભાષે એક તપ યા સાધના-એકાંત
સાધના કરી હતી. કયો માગ વીકારવો એ એને પસંદ કરવાનું હતુ.ં આ
એકાંત કારાવાસે એને િચંતન અને મનન પૂ ં પાડયુ.ં કઠોર સાધના પછી એને
પોતાનું સ ય સાંપડયું અને પછી પોતાના સ યને કાયમાં મૂકવા કમર કસી.
પોતાના

ગૃત, સાવધ ચોકીદારોને

ગતા રાખી એ છટ

ક પના પણ ન હતી કે એમનું કે દ કરલ
ે ું પંખી તો

ા, હરીઓને

ારનું ઉડી ગયું છે . સરકારને

ણ થાય, સરહદોને સીલ લાગે એ પહેલાં એ સરહદ પાર કરી ગયા.
સુભાષ િહં સા કરવા માગતા હતા પણ

ાંિતવીરોની જમ
ે અલપઝલપ કે

એકલદોકલ નિહ. એ વીર હતા, યુ ભૂિમ ઉપર જ િહસાબ ચો ખો કરવામાં
માનતા હતા. એના ભ ય પુ ષાથ એની રણ ઉ સુકતા એના વભાવની જ
દે ણ છે .
મહા

ા

િવષેની એની મા યતા િવવાદા પદ છે . ગાંધી

ધારણાઓ એની અંગત છે . અિહં સાનો શ

િવષેની એની

તરીકે ઉપયોગ ન થઇ કે એવી

સુભાષની દલીલ યાજબી તો નથી જ, કારણ કે આપણી સામે મૃ યુ તો ઊભું
જ છે , પણ મહા

ા

િહ દુ તાનના અ ય દે શભ
અિવચલ.

યેની એની ભિ
ો

ને તો કોણ પડકારી શકે ?

યેની એની ઉ મા પણ એવી જ છે - અટલ

રોમાંચકતા, સાહસ અને રહ ય સુભાષને વભાવગત ર ા છે . સુભાષનું છે લું
ઉ યન પણ એવું જ રહ યમય છે . સુભાષ હાલને તબ ે
છે એવું હ ય ન

ી નથી થઇ શ

વે છે કે મૃ યુ પા યા

.ું બે કે પાંચ વષ એના

વંત હોવાની

અફવા જોરદાર રીતે ફે લાય છે , બે કે પાંચ વષ દે શવાસીઓમાં એક
આનંદલહેર આવી

ય છે . લોકો તુત જ વાતો કરવા લાગે છે .

કનલ શાહનવાઝ કહે છે : 'ફોમ સમાં એમનું િવમાન તૂટી પડયુ.ં અમારા યારા
નેતા

અમને છોડી ચા યા ગયા’

સુભાષની સાથે જ લેનમાં જઈ રહેલા કનલ હબીબુર રહેમાને ક :ું 'હુ ં એમની
સાથે જ હતો, અમા ં િવમાન તૂટી પડયું કે તોડી પાડવામાં આ યું એ હુ ં કહી
શકું એમ નથી, કારણ કે એવું િવચારવાનો મને હજુ અવકાશ જ મ યો નથી.
નેતા

વલેણ રીતે ઘવાયા. એમના અંિતમ

ાસ ચાલી ર ા હતા યાર ે

એમને મને ક ું કે કનલ, તમે મારા દે શબાંધવોને કહેજો કે હુ ં એક યો ા તરીકે
યો છું અને યો ા તરીકે મ છું. દે શ, માતૃભૂિમની આઝાદી મેળવવા મ
મારાથી શ

ય

ો કયા છે . એમને કહેજો રહેમાન, કે શહીદોના ર

કદીય એળે જતાં નથી.'
કનલ રહેમાન પાસે નેતા ની િચતાભ મ અને નેતા નું કાંડાઘિડયાળ પણ
હતુ.ં સુભાષના મૃ યુ અંગે કોઈ શંકા ન રહી.
પણ કનલ રહેમાનની વાતને થોડા સમય પછી પડકારાઈ, સુભાષ

વંત છે

અને રિશયામાં છુપાઈ ર ા છે એવી હવા વહેતી થઇ. પાંચ વરસ પછી વતં
ભારતની લોકસભામાં પણ આ વાત ચચાઈ છે .
'સુભાષ

વે છે !’

'સુભાષ એના એકા તવાસમાંથી બહાર આવે છે !’
'સુભાષ આજકાલમાં જ ભારતને કાંઠે આવી ઊતરશ.ે '
ં
'સુભાષ હવે રહ ય ઉપરથી પડદો ઉચકી
ર ા છે .'
વતમાનપ ો, લોકચચાઓ, અફવાઓનો એક ગુ બારો દર પાંચ વરસે ચડે છે .

સુભાષ

વંત છે કે મૃ યુ પા યા છે એ વાત કોઈ નથી

ણતુ,ં

ણે છે ફ

કુ દરત.
પણ પોતાના યારા, સવાિધક લાડીલા નેતા નું મૃ યુ હોઈ જ ન શકે , એ
સાહસવીર તો અજર-અમર છે એવી એક લોકભાવના આ અફવાઓ પાછળ
જોવા મળે છે .
લોકો તો એમ જ કહે છે કે ;
'િસંહને શ

શાં ?

વીરને મૃ યુ શાં ?’
સન ૧૯૪૭માં િહ દુ તાનને વતં તા મળી ગઈ.
િહ દુ તાન િહ દુ તાન માથી ભારત બ યુ.ં સુભાષ

વંત હોય તો પોતાની

પિવ માતૃભૂિમના નવલા વ પને જોવા ન આવે એવું બને જ નિહ. વતં
ભારતની ચરણ ધૂલીને માથે ચડાવવા સુભાષ અવ ય આ યા જ હોય, પણ...
પણ... કનલ હબીબુર રહેમાનની વાત સાચી છે , સુભાષ આપણી વ ચે નથી.
છતાંય ઉપર ક ું એમ લોકસભા તો હજુ ય હકીકતોને પડકારતી જ રહી છે ,
હજુ આવતા સો વરસ સુધી લોકો તો કહેવાના જ;
'સુભાષ

વંત છે '

'સુભાષ મર ે જ નિહ'
'સુભાષ અમર છે '
'સુભાષ અમર છે '
'સુભાષ મૃ યજ
ું ય છે .'

સંકલન

ધમ

પં યા

જલારામ મંિદર, િશકાગો

ll મં સાધના ll
સંકલન: રજનીકાંત મોદી
મં એ યાન ધાન સાધના છે . ભારતીય પરં પરા વાણી અથવા વાકને
દે વતા

પે

વીકાર ે છે . ઋ વેદમાં આપેલા વાગ મૃણી સુકલમાં વાણી

સહીતની શંસા કરવામાં આવી છે . વાણી એ

નું એક વ પ છે . જમ
ે ાં

માનવ ક યાણનું અિ તમ સામ ય છે . જન
ે ા પર તેની કૃ પા વરસે છે તે
સવશિ

માન બની

ય છે .

અહોમેષ વયિગંદ વદાિમ જુ ં દે વેભી ત માનુષેિભ: ।
યં કામયે તં તમુ ં કૃ ણૌમી તં

ાણં તમૃિષં તં સુમોધામ ।।

સારી રીતે ઉ ચારવામાં આવેલો

યેક શ દ લૌિકક તેમજ પરલૌિકક

ઇ છાઓની પૂિત માટે નું સામ ય ધરાવે છે . ઈ રનું અ ય
જો 'નાદ' એ

હોય તો મં

પણ

પ વિન છે .

છે . વાણીના સ ય વ પની

ઉપાસનાની ભારતીય પરં પરા રહેલી છે . "અસતો મા સ ગમય" એ વાકનાં
સ વ પનો ઉ ઘોષ છે .
મં શ દનો અથ છે , જ ે રહ યોને િવવેચીત કર,ે પરં તુ આ અનુભવનો
િવષય છે જન
ે ે સાવજિનક વ પે યવહારનો િવષય બનાવી ન શકાય. મં
હં મેશા ખાનગી ર ો છે . તં શા
કરવા માટે

અનુસાર મં એ છે જ ે કોઈ દે વતાને સ

પનો િવષય બને. મુ ય વે મં

અથવા કોઈ ગુ

ર શિ

યિ

ની શિ

ની યાચના કર ે છે અને

ગૃિતથી અથવા િવ ની િનયામક શિ

ઓ પર વે

ને ઉદી કર ે છે
વયંની શિ

ધા ય

ની

કરવાથી

કે જપ કે મં નું સા ય પ થાય છે . મં દે વતાનું જ વ પ છે . મં થી પૃથક
દે વતાનું અિ ત વ નથી હોતુ.ં
ગુણાતીત

નો િવ હ નથી થઈ શકતો, આ કારણે તેને શ દના

પમાં સા ાત કરવાનો ઉપાય મં છે . જન
ે ો ગભધારણ અવ થાથી અંિતમ
િ યા સુધીની તમામ િ યાઓ મં

ારા પુરી થતી હોય છે , તે જ મં

અિધકારી હોય છે . ઉપનયન પ ાત જ મં
થાય છે . ગુ

યોગનો

હણ કરવાનો અિધકાર ા

ારા ા મં જ િનયમાનુસાર સાધના માટે ફળદાયક હોય છે ,

અને તેનાથી સાધક સુખની ાિ કરી શકે છે . અને અિધકૃ ત યિ

પાસેથી

હણ કરવાથી તે િન ફળ થઈ શકે છે .

મં

છે . મં દાનમાં શા ોએ

તમામ મં ો અને દે વતાઓના કે માં શિ
બે પિરિ થિતઓ બતાવી છે . એક એ મં
ઉપાસનાથી િસ

જ ે િવિધવત

કરવામાં આવે છે . િસ મં

યિ

હણ કયા બાદ

વસિજત સાધના થઈ

ય છે . અને તેને માટે શા ોની મયાદાઓ િશિથલ બનાવી દે વામાં આવી છે .
બી

કારની િ થિતમાં િસ પુ ષ અને કમિન

ઉપયોગ કરી શકે છે . તીથ પર સૂય-ચં
મં
િદ ય

યિ

શા ો

મં ોનો

હણ વગેર ે જવ
ે ા િવશેષ પવ પર

હણ કરવું જોઈએ. મં સાધનાની પહેલા દી ા હણ કરવાથી મનુ યને
ાન ા થાય છે . મં

પ ારા વાયુમાં કં પન ઉ પ થાય છે . આ

કં પનો અથવા તરં ગો વાયુમંડળમાં યા ઈ ર ત વના મા યમથી થોડા જ
સમયમાં

ાંડની પિર મા કરી નાખે છે . જવ
ે ા તેમને અનુકૃત તરં ગો ા

થાય છે , જ ે તેમનાથી મળે છે અને તેમનું એક સંયુ
શિ

શાળી પજ
ું ના

ભાવથી સાધક ઈ છીત ઘટના કે કાયને મૂત પ

મળવાનું સુલભ બને છે . મં
પદાથ ની શિ

પજ
ું બને છે . આ

વિનના સૂ મ પ છે તેમની શિ

થી જ અિત સૂ મ તે તેટલો જ અિધક શિ

અ ય ભૌિતક
સંપ

અને

ભાવશાળી હોય છે . આ જ કારણે બીજ મં સૌથી વધુ ભાવશાળી હોય છે .
બીજ ગિણતમાં કિ પત અ ર જવ
ે ા જ અને આ મં ોના જપ, ઉ ચારણ અને
કમકાંડમાં ગુ

ારા સૂિચત સાવધાની અને

ધા રાખવી પડતી હોય છે .

કે ટલાક મં ો વયં શુ ધ હોય છે . દા. ત. નૃિસંહ, સૂય, વારાહ, ણવ.
મં ોની સોધનની આવ યકતા નથી હોતી.

વ લ ધ,

ી ગુ

દત,

ભાલામં ,

ય રી મં

અને વેદો

મં ોની શુિ ધ અને શોધનની

આવ યકતા નથી રહેતી. મં સાધનામાં સફળતા માટે પહેલા
બોધન, અિભષેક, િવમલીકરણ, આ યા

વન, તાડન,

, તપણ, દીપન તથા ગોપન. આ

સં કારો ારા પુ કરવો જોઈએ. મં સાધનામાં

પની ાથિમકતા છે . આ

વિન ઘણા કારની હોઈ શકે . મૌન વર, મંદ વર અથવા મુખર વર. આને
જ

પ િવધાનમાં વાિચક, ઉપાંશુ મૌન અને સ વરમાં કહેવામાં આવે છે .
રોગના નાશ, િવિવધ ઐિ ક આમુિ મક ફળની

દે વતાઓની

સ તા, નવ

સાધનામાં સાધક િનયમો

માટે

હોની અનુકૂળતા, શ ુઓનો નાશ તથા

વશીકરણ માટે ના િવિવધ મં ોના
મં

ાિ

પનો યોગ કરવામાં આવે છે . પરં તુ તં ,
યે સ ગતા કે ળવવી.

ણી બુઝીને કે

આળસને કારણે િનયમોની અવહેલના કરવાથી નુકશાન થાય છે . આધુિનક
િવ ાનના સંશોધનમાં પણ જોઈએ તો િનયમ િવ
વધે કે ઘટી

ય તો આિવ કાર નકામું બની

કોઈ

ય તેની મા ાથી

ય છે . આ

કાર ે મં ોનો

ઉપયોગ પણ િનિ ત િનયમથી કરવાથી સાધના સાથક બને છે અ યથા
િન ફળ

ય છે .

િનયમ, સમય, મુહૂત મં ની શિ

વધાર ે છે . મં ના ઉ ચારણથી

અિધક ફળ તેના ઉપાંશુના જપથી ા થાય છે . જમ
ે ાં હોઠ હાલતા નથી પરં તુ
કે વળ

ાસોના આગમનમાજ
ં અિભ

રજમ
ે ાં મન મં

િન

થઈને

મં ોના શ દોનો આભાસ થાય છે .

પનો અ યાસ કર ે છે . મનની સહજ સંક પ

િવક પશીલતા એ મં ને સમિપત થાય છે . સાધકે સુ ધ મન, તનથી પોતાને
અનુકૂળ મં દી ા હણ કરવો જોઈએ. જટેલી સં યામાં

પ કરવામાં આવે

છે તેના દસમા ભાગમાં હવન કે હવનના દસમા ભાગનું તપણ કરવું જોઈએ
તથા આખર ે

ા પૂવક

ભી ન કરાવીને જપની પુણાહુ તી કરવી જોઈએ.

જલારામ કૃ પા
પૂ

ભ

જનો,

આશા છે સવ કુ શળ હશો. મને પૂ
આ

બાપમાં ખુબજ

ા અને

િવ ાશ છે અને િદવસે િદવસે તેમાં વધારો થતો રહે છે . કોઈ પણ સમયે

મારી ઉપર આપિ આવે યાર ે હું બાપાને યાદ ક ં છું અને બાપા મારી સહાય
કરવા માટે દોડી આવે છે . હુ ં દરરોજ િનયિમત બાપાને ાથના ક ં છું. મારા
ઉપર એક આપિ આવી હતી તો તેને માટે મ માનતા રાખી હતી અને મને
તેમાંથી છુટકારો મ યો હતો. તો આ સાથે હુ ં $ ૨૫.૦૦ નો ચેક મોકલું છું જ ે
બાપાના ચરણાિવ દ માં ધરાવી દે શો અને મને બાધા માંથી મુ

કરશો.

જય જય ી જલારામ બાપા,
જલારામ બાપાની કૃ પા અમારા ઉપર અપરં પાર છે . મે મિહનામાં મારી અને
મારા પિતની લડ ટે ટની મને ખુબજ િચંતા હતી પણ બાપાની કૃ પાથી બધજ
ુ
નોમલ આ યુ.ં જુ લાઈ માં મારી તિબયત ફરીથી બગડી. પછીથી ઘણાબધા
ટે ટ કરા યા, કારોના નો ટે ટ પણ નોમલ આ યો. આ બધું બાપાની કૃ પા
અને આશીવાદ થી જ થયું છે .
- િશ પા મેહતા
ૐ સાંઇરામ, જય જલારામ,
મારી બધીજ મુ કે લી માં તમને યાદ કયા ને બધજ
ુ સા ં થઇ તો તમારો પરચો
છપાવીશ. આ સાથે જ મારી બધી જ િચંતા દૂ ર થઇ અને હવે ખુબજ સા ં છે .
મારા પિરવાર સાથે હં મેશા રહેજો. જલાબાપા જવ
ે ી અમારી સહાય કરી તેવી
સહુ ની કરશો.
જય ી જલારામ બાપાના ચરણો માં કોટી કોટી વંદન. બાપા સૌ ભ

ો ની

આશા અને મનોકામના પૂણ કર ે છે . મને બે મિહના પહેલા કરોના વાઇરસ

પોિઝિટવ આ યો હતો. પંદર િદવસ પછી ટે ટ કરા યો તો જલારામ બાપા ની
કૃ પાથી નેગેિટવ થઈ ગયો અને માનતા માની કે સા ં થઇ

ય તો હુ ં પરચો

છપાવીશ જ ે મ આ માનતા પુરી કરી છે .
જય જલારામ,
મારા જમાઈ ના િવઝા પેપર વક માં ો લેમ આવતો હતો. જલારામ
બાપાની માનતા માની તો બી

િદવસજ
ે તેમના પેપર નો ો લેમ દૂ ર

થયો.
- રોશની ઠ

ર

જય ી જલારામ,
મારી દીકરી મા ટર થયા પછી સારા મા સ સાથે પાસ થયા પછી જોબ ઓફર
આવે તો િરજે ટ થતી હતી. એક િદવસ દોઢ કલાક ઇ ટર યૂ ચા યો. બાપાને
બે હાથ જોડી પરચો છપાવવા ની બાધા રાખી કે તુતજ તેને ઓફર આવી ગઈ.
બાપા હાજરા-હજુ ર છે .
- રોશની
જય ી જલારામ,
જલારામ બાપાની અસીમ કૃ પાથી અને તેમની અમી િ થી મ જ ે માનતા
રાખી હતી તે આજ ે પુરી થઈ ગઈ છે . બાપાએ મા કામ પૂ ં પાડયું છે .
પૂ

જલારામ બાપાની કૃ પાથી મ મારી દીકરી ને સારી રીતે કોલજ
ે માં

એડિમશન મળી

ય અને ખુબજ સારી રીતે ભણવાનું આગળ વધે તે માટે મ

પરચો છપાવવાની માનતા માની હતી તે પુરી કરી.સાથે સાથે મારા દીકરા ને
પણ સારી જોબ મળે તેવી અર

કરી હતી તે પણ પુરી કરી છે . પૂ ં કરી રહી છું

બસ બાપા આજ રીતે બધાને તમારા પરચા મળતા રહે તેવી ાથના.

જય જલારામ,
આપના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. મારા પુ અલકને બાપાને કૃ પાથી
મોશન મ યું છે .અમારા સમ પિરવાર પર બાપાની અસીમ કૃ પા વરસે
છે .
- શીલા ના વંદન.
ી જલારામ,
મારી દીકરી અને જમાઈ વ ચે થોડી બાબત માં ગેરસમજ થઇ હતી. મ પૂ
જલારામ બાપાને ાથના કરી કે તેમની વ ચે ગેરસમજ દૂ ર થાય અને સારી
રીતે સંપીને રહે. હવે ખરખ
ે ર બાપા એ મારી ાથના સાંભળી અને તેના થકી તે
બંનેની વ ચે જ ે અણબનાવ હતો તે દૂ ર થઇ ગયો અને તેઓ બંને સારી ખુશી
થી રહે છે . બાપાએ ખરખ
ે ર અમારા પિરવાર ની નાની મોટી ઘણી સમ યા દૂ ર
કરી છે . ી જલારામ બાપા હાજરા હજુ ર છે .
- મયુરીબેન ગાંધી
જય જલારામ બાપા,
મ મારા કામની માનતા રાખી હતી તે અંગે જણાવવાનુંકે બાપાની અસીમ
કૃ પાથી મારી કોટની ોસીજર હતી તે સારી રીતે થઈ ગઈ હતી. બીજુ કે મારી
બે કની િચંતા હતી તે પણ દૂ ર થઇ ગઈ છે .
- જયંતીભાઈ પટે લ, એટલા ટા
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TRUST BOARD
BAKUL THAKKAR
MAHESH PATEL
JASHVANT PATEL
YOGESH THAKKAR
BHUPENDRA THAKKAR
ASHISH THAKKAR
ASHWIN THAKKAR
CHANDULAL THAKKAR
CHIRAYU PARIKH
HASMUKH THAKKAR
RAJESH THAKKAR

Chairman
Vice Chairman
Controller
General Secretary
Treasurer
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Oﬃce
Maintenance
Public Relations
Maintenance/Reservation
Event Planner
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RAJENDRA THAKKAR
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BHAVNA THAKKAR
CHANDRAKANT THAKKAR
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President
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