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:Program:
Navratri Start
Saturday, Oct. 17
Time: 8:30PM
Mataji Havan
Saturday, Oct. 24
Time: 4:30PM
Navratri Dasera
Sunday, Oct. 25
Dhan Teras
Friday, Nov. 13
Laxmi Puja : 5:45PM
Sunderkand Path :
8:00PM
Diwali
Saturday, Nov 14
Sharda Pujan : 6:00PM
New Year
Monday, Nov 16
Mangla Aarti : 6:00 AM
Mahapuja
11:00 to 12:00 Noon
Annakut Aarti
12:00 Noon
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President’s Massage
Respected Shree Jalaram devotees:
We pray together to Jalabapa that Jalaram
Mandir families are safe and healthy during
COVID-19 pandemic. In light of the
pandemic and considering safety of our
devotees, Mandir was closed on March 19,
2020 until further notice.
As state and federal government restrictions
eased, our mandir is now open for Darshan on
Thursday 4:00pm-7:00pm and Sunday
10:00am -12:30pm. We all hope COVID-19 is
behind us soon and we can open our Mandir
full-time and celebrate upcoming events.
On July 11th we celebrated Mandir 4th Patotsav
Mahotsav with four yajaman families. Most
of our devotees enjoyed this event LIVE on our
web site.
Live Darshan and aarti are broadcast live on
our web site.
The board members appreciate your support
and dedication for this Mandir. We can not
wait to see everyone in the mandir.
Meanwhile be safe.
Jay Jalaram
Bakul Thakkar,
Chairman

Dipak Thakkar,
President

II સ યમવ
ે જયત.ે .. II
સંકલન: પૂ

ધમ ભાઈ પંડયા

સ યના માગમાં ન તો અડચણ હોય છે કે ન તો કોઈ મુ કે લી. એટલા માટે ,
મનુ યએ તેના આચરણમાં સ યને ધારણ કરવું જોઈએ. ઋ વેદના આ
બોધસૂ ને ચિરતાથ કરતું એક કથાનક આપણે વાંચીયે –
ગામના છે વાડે ઘાસની એક ઝૂ પડીમાં જબાલા રહેતી હતી. એના દીકરાનું નામ
સ યકામ. માતા બાળક સ યકામને ઋિષમુિનઓની અને આ મોની વાતો
કરતી. પોતાનો બાળક ભણીગણીને મહાન બને એવી એની ઈ છા હતી. છોકરો
મોટો થતાં માતાએ એને ગૌતમ ઋિષના આ મમાં ભણવા માટે મોક યો.
ઋિષને

ણામ કરી એ બો યો: 'ભગવન, મને

ચયની દી ા આપો અને

આપનો િશ ય કરો.'
ઋિષએ નેહભરી વાણીમાં ક :ું 'બેટા, તું

ા કુ ળનો છે ? તા ં ગો

કયું?'

છોકરાને એ અંગે કોઈ ખબર નહોતી. તેણે ક :ું 'આ ા કરો તો હુ ં ઘર ે જઈ મારી
માતાને પૂછી આવુ.ં ' ગુ ની આ ા મેળવીને છોકરાએ ઘર ે આવીને માતાને
પૂ

ું: 'મા, ગુ

મા ં કુ ળ અને ગો પૂછે છે . હુ ં તેમને શું કહુ ં ?'

માતાની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. તેણે િજં દગીમાં ઘણું દુ ઃખ વેઠયું હતુ.ં
યુવાનીમાં ઘણી જ યાએ દાસીવૃિ

અને સેવા-પિરચયા કરવી પડી હતી. તે

દર યાન તેને ખોળે પુ નો જ મ થયો હતો. એટલે િપતાના ગો ની એને ખબર
નહોતી. તે પછી તે આ ઝૂ પડીમાં એકલી રહેતી હતી. સ યકામને એણે હમેશાં
જગત ના જૂ ઠ અને પંચોથી દૂ ર રા યો હતો, તેની આગળ તેણે હમેશાં સ યનો
મિહમા ગાયો હતો. હવે શું જૂ ઠું કુ ળ અને ગો કહેવું ને સ યની સાથે સંતાકૂ કડી
રમવી? અસ યથી એના

વનની શ આત કરાવવી? નિહ, જ ે સાચું છે તે જ હુ ં

કહીશ. પછી જ ે થવાનું હોય તે થાય. આમ િવચારીને તેણે ક :ું 'બેટા, તારા કુ ળ
અને ગો ની મને ખબર નથી. બહુ લોકોની પિરચયા કરી યૌવનમાં હુ ં તને પામી

છું. મા ં નામ જબાલા, તા ં નામ સ યકામ. તું જબાલાપુ સ યકામ છે એમ
કહેજ.ે ' સ યકામની માતા ભલા સ ય ને કે મ છોડી શકે ?
સ યકામ આ મમાં પાછો આ યો. તેણે ગુ ને વંદન કરી ક :ું 'ભગવાન, મારી
માતાને પણ મારા કુ ળ અને ગો ની ખબર નથી. તેણે મને ક ું કે ખુબ લોકોની
પિરચયા કરી હુ ં યૌવનમાં તને પામી છું. તું જબાલાપુ સ યકામ છે એમ કહેજ!ે '
ગુ ગૌતમે બાળકનું િનમલ સ યિ ય અંતર વાં યુ.ં તેની માતાનું પણ તેમણે તેવું
જ િનમલ સ યિ ય અંતર જોયુ.ં સ યિન

ઋિષને મન સ યથી મોટું કં ઈ જ

નહોતુ.ં તેઓ માનતા કે સ યને વળગી રહે તે

ા ણ. આ અથમાં સ યકામ અને

તેની માતા

ા ણ હતા. ગુ એ સ યકામના મ તક પર હાથ મૂકી ક :ું 'બેટા, તું

ા ણ છે .

ા ણ િસવાય કોઈ આવડું મોટું સ ય બોલી શકે નિહ. હુ ં તને મારા

િશ ય તરીકે વીકા ં છું.'
સ યકામ ભણીને મહાન આચાય થયા. તેનો સઘળો યશ તેમની માતાની
ય છે . સ યમેવ જયતે ના યતમ - સ યનો જ િવજય થાય છે ,

સ યિન ાને
અસ યનો

ારય
ે નિહ.

સ ય અથાત્ પરમા

ા. આ અિ ત વમાં જ ે કંઈ પણ થઇ ર ું છે . ભારતની ઋિષ

પરં પરાની પૂરી બોધસંપિ આ એક સૂ માં સમાયેલી છે .

વનમાં જ ે કં ઈ પણ

પિરિ થિત સ ય તેને પરમા

ાની ઈ છા સમ ને િ વકારી લેવી એટલે સ ય

યે સમપણ. જબાલા સ ય

યે સમિપત થઇ અને સ યના સહાર ે તે ભવસાગર

પાર ઉતરી ગઈ.
છાંદો ય ઉપિનસદની આ વાત, એક સ યિન માતા પોતાના સંતાનને કે ટલે
ં પહોચ
ઊચે
ં ાડી શકે છે તેનું આદશ ઉદાહરણ છે . હં મેશના માટે યાદ રાખવા જવ
ે ું
છે કે સ ય જ ક યાણકારી છે . અને, જ ે ક યાણકારી છે તે જ સુંદર છે .
સ યમ્ િશવમ્ સુ દરમ્.

વનમાં સુખી થવું હોય તો સંતોષ રાખજો
સંકલન: ડૉ. મગનભાઈ પટે લ
િવ ની સંપિ માં વૃિ

થાય તેના માટે ભાવ કે દુભાવ ન રાખવો. અિભમાન

ારય
ે ન કરશો. શરીર હં મેશા સા ં રાખો. ાર ધના બળે જ ે મળે તેમાં સંતોષ
રાખો. િચંતા ન કરવી. આપણો વભાવ એવો છે કે સો વાળા બનીયે તો હ ર
વાળા બનવું છે . હં મેશા ભુએ જ ે આ યું છે તેમાં સંતોષ રાખો. જટેલું ભુ આપે
તેટલામાં સુખ માનો. ભાવથી સમજણ રાખો.

ારય
ે અણગમતા શ દો ન

બોલો. યવહાર જ ર કરો પણ ભગવદકાય સમ ને કરવાનું રાખશો.
ભગવાન તો સુખના સાથી છે . સંસાર

પી સંતોષ રાખીયે તો જ સંપિ વાન

બની શકાય છે . હં મેશા ભુને સમજવા અને પુરી ભાવના કરી ભજન જ સાચો
િવિધ છે . મનનો આનંદ મેળવો. કામ એવું કરો જથ
ે ી પાછળથી પ તાવું ન પડે.
મનુ ય

વન આપણને મ યું છે . હં મેશા ભગવાનમાં ઢ

ા રાખો. િન ાથી

કામ કરો. સમયની અનુકૂળતા મજ
ુ બ કામ કરો. ભુએ તો લ યું જ છે . મનુ ય
વનનું સાચું મોટું કાય યેય જ આપે. િવષય વાસના ટાળો. સાચા િદલથી પુરા
ય

ો કરો. અ યના દોષો

ારય
ે ન જોશો. ઇિ યોને હં મેશા ભગવાનની

સેવામાં રાખો. તમારા કાય િન ાથી કરો. ભુ તો ખુબ દયાળુ છે . તે હં મેશા
વન જ િરયાત પુર ે છે . હં મેશા સા ં વીકારવાનો આ હ રાખો.

મૂિતઓનો મિહમા
આપણે ખરખ
ે ર સ ભાગી છીએ. આપણું ી જલારામ
મંિદર મ ય ભાગમાં આવેલું છે તેથી સુગમતા રહે છે .
આપણા સ ભા યે સારા સેવાભાવી સ સંગીઓ પણ
મળે છે . મંિદરના મ ય ભાગમાં જલારામબાપાની

િતમા આવેલ છે . તેથી જલારામબાપાની મૂિતની આગળ પૂ
મહારાજની િચ

ભોજલરામ

િતમા આવેલ છે . સાથે ી રામ ભુ, સીતામાતા તથા િવિવધ

દે વોની મૂિત શોભામાં વધારો કરે છે . સામે જ

ી કૃ ણ ભગવાનની તથા

રાધા ની પધરામણી થયેલી છે . એક બાજુ અલગ િવભાગમાં પૂ
સાંઈબાબાની મૂિતની પણ િત ા થયેલી છે તેથી દશનનો તમામને લાભ મળે
છે .
આ રીતે સારા યવિ થત લોકે શનમાં આપણું મંિદર આવેલું હોવાથી તમામને
દશનનો લાભ સહેલાઈથી મળી રહે છે . થોડા સમય પહેલા જ પૂ
ઓઝા તથા અનેક સંતોએ પધારીને તેમની પિવ
ભ

રમેશભાઈ

વાણીનો લાભ આપીને

ોને કૃ તાથ કયા હતા.

જય જલારામ

Jai Jalaram,
Please join to Celebrate "Shree Jalaram Jayanti”
on Saturday, November 21, 2020. Puja and Bhajan
Sandhya will be broadcast live. The link will be posted on
the website.
Bhajan Sandhya
: Program :
Saturday, November 21, 2020
Puja -9:30 AM Onwards
7:30 PM
Kalash Puja : Seva $ 501.00
Tulsi Vivah
Dhaja Puja : Seva $ 1111.00
Maha Puja : Seva $ 2501.00
Aarti : Seva $ 21.00
Mahaprasad : Seva $ 251.00

Saturday, November 29, 2020
from 3:00 PM

: Yajman Seva :
Varpaksh : $ 251.00
Kanyapaksh : $ 251.00

Please visit our website for Darshan Timing

કોિવડ-19
કોરોનાવાયરસ રોગ (કોિવડ-૧૯) , એ એક ખૂબ જ ખતરનાક રોગ છે , જ ે
કોરોનાવાયરસ તરીકે ઓળખાતા ઘણા વાયરસમાંથી એકને કારણે થાય છે .
કોરોનાવાયરસ એ વાયરસનું એક મોટું જૂ થ છે જ ે ાણીઓ અને માણસોમાં
બીમારીનું કારણ બની શકે છે .
િડસે બર 2019 માં તેની ઓળખ ચીનના વુહાનમાં થઈ હતી, અને હવે તે
િવ ભરમાં ફે લાયો છે . આ રોગથી ચેપ ત લોકોની સં યા દરરોજ વધી રહી
છે . ડ યુએચઓ (વ ડ હે થ ઓગનાઇઝે શન) ના જણા યા મજ
ુ બ આજની
તારીખ સુધી, આખા િવ ભરમાં ૨૧ િમિલયન થી વધાર ે કોવીડ-૧૯ ના
િક સાઓ થઇ ગયા છે અને ૭૫૨,૦૦૦ થી વધાર ે લોકો કોવીડ-૧૯ ના કારણે
ગજ
ુ રી ગયા છે . આખા અમેિરકા માં ૫.૫ િમિલયન થી વધાર ે કોવીડ-૧૯ ના
િક સાઓ થઇ ગયા છે અને ૧૫૮, ૦૦૦ થી વધાર ે લોકો કોવીડ-૧૯ ના કારણે
ગજ
ુ રી ગયા છે . આખા ભારત માં ૨.૫ િમિલયન થી વધાર ે કોવીડ-૧૯ ના
િક સાઓ થઇ ગયા છે અને ૪૮,૦૦૦ થી વધાર ે લોકો કોવીડ-૧૯ ના કારણે
ગજ
ુ રી ગયા છે .
કોિવડ-૧૯ લોકોના કોઈપણ વય જૂ થમાં થઈ શકે છે . તેમ છતાં, વૃ લોકો,
જવ
ે ા કે હાઈ લડ ેશર, દયરોગ, ફે ફસાના રોગ, કે સર અને ડાયાિબટીસ થી
પીડાતા લોગો ને વાયરસથી ગંભીર રીતે બીમાર થવાની સંભાવના વધુ હોય છે .
કોરોનાવાયરસ સન વાયરસ હોવાથી, તે ઉપલા સન માગ અને નીચલા
સન માગ બંનેને ચેપ લગાવી શકે છે (ફે ફસાંનો સમાવેશ કર ે છે ) જો તે તમારા
ફે ફસામાં ય તો તે યુમોિનયા પેદા કરી શકે છે . તે ઘણા બધા લ ણોનું કારણ
બની શકે છે . કોિવડ-૧૯ ના લ ણોમાં તાવ, ઉધરસ, ાસ લેવામાં તકલીફ,
શરદીથી કં પન, માથાનો દુ :ખાવો, ગળામાં દુ :ખાવો, વાદ કે ગંધમાં ઘટાડો,
નાયુઓમાં દુખાવો, ઝાડા, ઉબકા અથવા ઉ ટી સામેલ છે .
ં આવે અથવા ખાંસી આવે, અથવા વાત કર ે
ચેપ લાગેલ યિ
ને
ાર ે છીક
યાર ે એના મોમ
ં ાંથી નાના ટીપાં બહાર આવે, અને તમે તે ટીપાં ાસ મા લો
તેવી રીતે કોરોનાવાયરસ ફે લાય છે . દૂ િષત સપાટીને પશ કરીને પછી તમારી
આંખો, નાક અથવા મો ને પશ કરવાથી પણ વાયરસ થવાનું શ છે .
જો તમને લાગે કે તમને કોઈ કોિવડ-૧૯ લ ણો છે અને ખાસ કરીને ાસ
લેવામાં તકલીફ થવા લાગે, તો તે ખૂબ જ જોખમી છે . તેનો અથ એ કે તમારા

બધા શરીર ના અંગો જવ
ે ા કે દય, િકડની, ફે ફસાંને પૂરતો ઓ સજન નથી
મળી ર ો. જો આપના હોઠ અથવા ચહેરો વાદળી દે ખાવા માંડે, જો તમે ખૂબ
મૂંઝવણ અનુભવો, તી સુ તી હોય, અથવા જો તમને તમારી છાતીમાં
દુ :ખાવો લાગે, તો તમાર ે તરતજ 911 પર ફોન કરવો જોઈએ. આ એક તબીબી
કટોકટી છે , ઇમરજ સી છે !
કોિવડ-૧૯ ના ફે લાવાને રોકવા માટે કે ટલીક સામા ય સાવચેતીઓ:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

તમાર ે ઓછામાં ઓછી ૨૦ સેકંડ માટે તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી
િનયિમત ધોવા જોઈએ.
તમારી આંખો, નાક, મો,ં અને હાથ ધોયા વગર પશ કરવાનું ટાળો.

ાર ે તમે કોઈ સાવજિનક ે માં હોવ યાર ે મોં અને નાકને મા કથી
કવર કરો.
ાર ે તમે કોઈ મોટા મેળાવડામાં હો યાર ે તમારી અને બી ની વ ચે ૬
ફટનુ
ૂ ં અંતર રાખો.
સામા ય રીતે પશતી સપાટીઓને જં તુનાશક લાઈસોલ ે થી સાફ
રાખો.
બીમાર લોકો સાથે િબનજ રી સંપક ટાળો.

ઘણા ડોકટરો અને િન ણાતો, ગરમ પાણી સાથે લિવંગ, મરી, આદુ , અને
હ દી પાવડર િમ સ કરી પીવાનું સૂચન કર ે છે . આ પાણી પીવાથી, તમારી
રોગ િતકારક શિ

મજબૂત બનશે અને કોરોનાવાયરસ સામે લડવામાં

મદદ કરશે. દરરોજ સવાર ે અને સાજ
ં ે કુ ટું બ સાથે બેસી ને ાથના કરશો તો
તમને માનિસક રીતે શાંિત મળશે.
કોરોનાવાયરસ જવ
ે ા ખતરનાક રોગ થી લોકોને બચાવવા માટે હાલમાં કોઈ
રસી નથી. િવ ભરની ઘણી કં પનીઓ રસી શોધવા માટે કામ કરી રહી છે .
ાં સુધી કોિવડ-૧૯ સામે અસરકારક રસી ઉપલ ધ ન થાય યાં સુધી
આપણે પોતાને અને દે શ ને સુરિ ત અને વ થ રાખવા માટે સખત મહેનત
કરવી પડશે.
જય જલારામ : આરતી ઠ

ર, ફામાિસ ટ

જલારામ કૃ પા
જય જલારામ કૃ પા
મ જલારામબાપાની માનતા માનેલી કે મારા ફોઈ સુશીલાબેન ને ઢીચણમાં
ઓપરશ
ે ન કરા યું અને તમને જલારામબાપાની કૃ પાથી સા ં થઇ ગયું તે
િનિમ ે આ પરચો લખવું છું.
જલારામબાપાની અસીમ કૃ પાથી મારા પુ ઓમને યુિનવિસટી ઓફ
અલાબામા િબિમગહામની મેિડકલ કોલજ
ે માં એડિમશન મળી ગયું તે બદલ હુ ં
જલારામબાપાની આભારી છું તે િનિમ ે આ પરચો લખાવું છું.
.

જલારામબાપાની અસીમ કૃ પાથી મારા મોહો (મોઉથ)માં ચાંદી (અ સર)
વારં વાર પડતી હોવાથી મ જલારામબાપાની માનતા માનેલી તે તેમની કૃ પાથી
ચાંદી (અ સર) મોહો (મોઉથ)માંથી િબલકુ લ મટી ગઈ છે તે િનિમ ે આ પરચો
લખાવું છું.
જય જલારામ
મારી દીકરીના લ
હતા અને ઘણાબધા ો લેમ આવતા હતા. મ
જલારામબાપાનો પરચો છપાવવાની માનતા માની અને જલારામબાપા ની
અસીમ કૃ પાથી લ નું બધજ
ુ
કામ સારી રીતે પાર પડી ગયું. જમ
ે
જલારામબાપાએ મારા બધા કામ પાર પાડયા તેમ બધાને બાપાના પરચા
સફળ થાય
જય જલારામબાપા રામભરોસે
ા ફળી
મારી દીકરીની - દીકરીને ( ા ડ ડોટર )ને સંડાશ કરવામાં બહુ જ તકલીફ
પડતી હતી. ખુબજ અપચો થઇ ગયો હતો. ણ - ચાર િદવસથી સંડાશ જવાતું
ન હતું મારી ા ડ ડોટર ફ ૯ મિહનાની છે . મ જલારામબાપાને યાદ કરી
પરચો મા યો અને પૂ.જલારામબાપાએ મને ખૂબ જ મદદ કરી. પૂ.
જલારામબાપા અને પૂ. સાઈબાબાની કૃ પાથી તેનું પેટ લીઅર (Clear) થઈ
ગયું. પૂ. જલારામબાપા અને પૂ. સાઈબાબાની અસીમ કૃ પા અપરં પાર છે . મારો
આ પરચો પૂ. જલારામબાપાનાં દપણમાં છાપી મને માનતામાંથી મુ કરશો.
બસ એ જ આપની િદકરીનાં - પરમભ

નાં જય જલારામ.

જય જલારામ ૐ સાઈ
વનમાં ઘણી બધી તકલીફો આવી. હે થ અને વે થની પણ બધી
પિરિ થિથમાં યાદ કયા. જલા, સાંઇ એક િદવસ બધું સા ં કરશે. બાપામાં પૂરો
િવ ાસ હતો ને આજ ે એ બધી તકલીફોમાંથી બહાર આવીને હવે બધજ
ુ સા ં
છે . બાપા હં મેશા મારી અને મારા પિરવાર સાથે રહેજો આ સાથે યથાશિ
સાથે પરચો છાપી ઋણમુ કરશો. કાઈ ભૂલ થઈ હોયતો માર જલા, સાંઇ
મા કરશો.
એક સાઈ ભ
પૂ

ના જય જલારામ, ૐ સાઈરામ

જલારામબાપાને કોટી કોટી ણામ,

બાપા અગિણત ઉપકાર અમારી ઉપર તેનો કાયા શ દમાં આભાર માનવો,
હાિદક ભાવના સાથે માનીયે છીએ. અમે હાલમાં ઘર લીધું તને ડીલ પણ થઈ
ગઈ હતી પરં તુ કોઈક કારણસર ના પાડી અમારી ઈ છા પૂણ કરવા આપની
માનતા માની કે જો આ ઘરની ડીલ સારી રીતે પિત જશે તો આપનો પરચો
છપાવીશ. તો આ પરચો છાપી ને ઋણમુ કરશો અને આપના આશીવાદ
હં મેશા અમારી ઉપર રહે એજ ાથના.
િલ. દશના
જય જલારામ
જલારામબાપા તમારો પરચો મ માનેલો હતો મારા સનને સા ં થઈ ગયું છે .
મારી આશા પુરી થઈ ગઈ છે . સૌના ઉપર કૃ પા વરસાવજો તેવી ાથના ક ં
છું. મા પણ િરજ ટ સા ં બતાવી ર ું છે . આજ ે તમારા દશન કરી ઉં છું.
- જય જલારામબાપા
ીમતી ગંગાબેન આણંદથી લખે છે . પૂ. બાપાની કૃ પાથી તેમના અનેક કાય
િસ ધ થયા છે મુસીબત ના સમયમાં પૂ. બાપા હં મેશા મદદ પ બની સૌની
ર ા કર ે છે . હુ ં હં મેશા પૂ. બાપાને યાદ ક ં છું.હુ ં દાદરથ
ે ી પડી ગઈ હતી એટલે
મને પાછળનો ભાગ ઘણી વખત દુ ઃખતો હતો ઘણીજ વખત હુ ં ડૉ ટર પાસે
ગઈ પણ દુ ઃખાવો ઓછો થયો નિહ એટલે મ પૂ. બાપાનું મરણ કરી પરચો

છપાવવાનો અને ભેટ મુકવાનો િનણય કય હતો પૂ. બાપાની કૃ પા થી સા ં થઈ
ગયું છે .
પરમ પૂ

જલારામબાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન

બાપાની કૃ પાથી મારો દીકરો પરી ામાં ઉ ીણ થયો છે અને તેને સારી નોકરી
પણ મળી છે બાપા, તેને ઉ રો ર ગિત કરાવે અને સુંદર, સુશીલ, ગુણવાન
અને ેમાળ પ ી અપણ કર ે તેનું વન સુખી બનાવે અને તમારી સેવામાં
તેમનું વન પિરપૂણ કર ે તેવો ભાવ ગટાવે તે જ બાપાને અમારા સૌની
દયપૂવકની ાથના છે . અમારો પરચો છાપી અમને કૃ તાથ કરશો બાપા
અમારી અને સૌની મનોકામના પિરપૂણ કર ે જ છે . આ સાથે યથાશિ ભેટ
અપણ ક ં છું.
િ યભ

જન

ા ફળી
મારી ા ડ ડોટર (Grand Daughter)ને ૧૦૩ િડ ી તાવ આવેલો હુ ં ખૂબ જ
િચંતામાં પડી ગઈ. તેને ડૉ ટર પાસે લઇ ગયા ડો ટર ે તેને દવા આપી. મ પૂ.
જલાબાપાને યાદ કયા કે મારી ા ડ ડોટરને તાવ ઉતરી જશે તો હુ ં ી
જલારામ દપણમાં પરચો છપાવીશ. પૂ. જલાબાપા અને પૂ. સાઈબાબાની
કૃ પાથી મારી ા ડ ડૉટરને તાવ ઉતરી ગયો અને તે ખુબ જ સારી રીતે રમતી
થઈ ગઈ. પૂ. જલાબાપા અને પૂ. સાઈબાબાની કૃ પા અપરં પાર છે . ી જલારામ
દપણમાં આ પરચો છાપીને અમોને ઋણમુ કરશો.
બસ એજ આપની દીકરીના જય જલારામ.
મારા પગે સોજો આ યો હતો. પાંચ પાંચ ડો ટરને બતાવવા છતાં કોઈ ડૉ ટર
િનણય લઇ શ ા ન હતા પરં તુ પૂ. જલારામબાપાએ મને મટાડી દીધું એટલે પૂ.
બાપાનો જટેલો ઉપકાર માનીયે એટલો ઓ છો છે . આવી કૃ પા કાયમ
વરસાવતા રહેજો.
રામભરોસે

પરમ પૂ. બાપાની અસીમ કૃ પાથી અમારા સુપુ ને તેની મનગમતી જોબ મળી
ગઈ છે . એ બ લ પરમ પૂ. બાપાને કોટી કોટી ધ યવાદ.પરમ પૂ
જલારામબાપાને લાખ લાખ વંદન.
પૂ

જલારામબાપાને કોટી કોટી વંદન અને ણામ,

પૂ
જલારામબાપા ઉપર અમોને ખુબજ
ા અને િવ ાસ છે . અમોએ
બાપાની માનતા માની અને બાપાની કૃ પાથી અમારા માનેલા બધાજ કામ પૂણ
થયા છે . બાપાના ચરણોમા લાખો લાખો અમારા વંદન અમોએ પરચો
છપાવવાની માનતા માની હતી તો આ સાથે યથાશિ
ભેટ મોકલી છે તે
વીકારી લેશો અને અમોને ઋણમુ કરશો. જલારામબાપા અમારી પાથના
છે અમારા ભાણાના લ પણ થઈ ગયા છે અને આ માનતા પણ બાપાએ પુરી
કરી છે તો આ સાથે મોકલેલ ભેટ વીકારી લેશો. બસ એજ ઘરના બધાના
જલારામબાપાને ણામ.
પૂ. જલારામબાપાની ચરણાિવ દમાં મારા કોટી કોટી
વીરબાઈમાતાના મારા કોટી કોટી ણામ, વંદન.

ણામ, વંદન. પૂ.

આ સાથે મને થયેલો પૂ. બાપાનો એક પરચો લખી પૂ. બાપાને નાની ભેટ ધરાવી
બાપાના ચરણોમાં ધરાવું છું.
એક િદવસ મારી િદકરી ફરવા માટે L A ગઈ હતી. પાછા આવતા મારી
દીકરીની તિબયત એકદમ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. તેને હોિ પટલમાં દાખલ
કરવી પડી હતી મ મનોમન
ાથી પૂ. બાપાને યાદ કરી ખુબજ ાથના કરી
હતી. બે િદવસમાં જ રી સારવાર સાથે તેની તિબયત ઘણી સારી થઈ ગઈ
હતી. તે હેમખેમ સારી રીતે ઘર ે આવી ગઈ હતી. પછી અહી ં આ યા પછી બધા
ટે ટ અને જ રી સારવાર સાથે અ યાર ે એને ખુબજ સા ં થઈ ગયું છે . આ માટે
મ બાપનો પરચો છપાવવાની અને ભેટ આપવાની બાધા રાખી હતી. તો મારો
પરચો જલારામ દપણમાં છપાવવાની મારી ઈ છા પુરી કરવા મહેરબાની
કરશો. આ સાથે બાપાને યથાશિ ભેટ પણ ધરાવી રહી છું.
આ ઉપરાંત િજં દગીની નાની-મોટી મુ કલીમાં બાપા જ ર આમારી ઉપર

ે હિરભ
કૃ પા કર ે છે . મારી જમ
ે દરક
બાપાને ાથના ક ં છું.

ો ઉપર બાપા સદાય રા
એક જલારામ ભ

રહે તેવી હુ ં

ના જય જલારામ

જલારામબાપા - જય અંબેમા
ં કો યુટર સાય સ અબાના
મારા દીકરા દશન દે સાઈને એ
યરીગ
શેિ પઅનમાં એડિમશન મળી ગયું છે .મારા દીકરાની ઈ છા હતીકે મને
એડિમશન શેિ પઅનમાં મળે અને મારી માં અંબા અને બાપાએ ઈ છા પુરી
કરી મારો દીકરો ખુબજ ખુશ અને કુ ટું બમાં બધાજ ખુશ થઈ ગયા છે . મારી
દીકરીની તિબયત પણ સારી રહેતી નથી. બાપા અને અંબામાને િવનંતી છે કે
જ ર થી આપ કૃ પા કરજો અમે
ા અને િવ ાસથી વન વીએ છીએ
અને િવ ાસ છે કે મારી બાપા બધુ જ સા ં કરશે જ એજ દયપૂવકના સાદર
ણામ મારી અંબામાને અને બાપાને.
ઘણા વષ પહેલા થયેલી શારીિરક તકલીફ િચંતા જનક હતી, બાપાની માનતા
અને કૃ પાથી મેિડકલ િરપોટ નોમલ આવેલો અને તકલીફ પણ દૂ ર થઈ ગઈ.
એવીજ રીતે બાપાની કૃ પાફરી થઈ ૨૦ વષથી
ાં (પો ટઑિફસ)માં નોકરી
કરતો હતો યાં િદવસ (સવાર)ની નોકરી યાંના િનયમો માણે મેળવવી
મુ કે લ હતી, અને હવે માર ે પિરિ થિત માણે જ ર હતી. બાપાની માનતા
રાખી ગુ વાર ભરવાની અને દશન આવવાની બસ ન મનાય તેવો ચમ કાર
થઈ ગયો જ ે શ નહતું તે શ થઈ ગયું. છે લા બે વષથી સવારની નોકરી ક ં
છું. તમારો ખુબ ખુબ આભાર ી જલારામબાપા.
રમેશ પટે લ
મારા જલારામબાપાની જય હો, જય જિલયાણ વીરપુરવાળા બાપાની જય હો
બાપાએ મને ઘણી િહં મત અને આિશષ આ યા છે એ મને કિઠનાઈઓમાંથી
બહાર લાવે છે . ણ પરચા મા યા હતા. ૧) મારી બાને ખાવામાં તકલીફ થતી
હતી. ૨) મને હેડ િડઝઈને સ (ચ ર)નો. ૩) હાથમાં ગાંઠ થઈ ગઈ અને બધા
િરપો સ નોમલ આવે તેવો આ બધા પરચાઓમાંથી બાપા મને સારા સમાચાર

આવેલ છે . તો આ માનતાઓમાંથી ઋણમુ

કરો. જય જલારામ
િકરીટ પટે લ

જય જય ી જલારામબાપા
જલારામબાપાની કૃ પા અપરં પાર છે અમારા પર, મારી અને મારા પિતની
લડ ટે ટ માટે હુ ં ખુબજ િચંિતત હતી. પણ બાપાની કૃ પાથી િરપોટ બધાજ
નોમલ આ યા. મારા દાંત તૂટી જવાથી પણ હુ ં બહુ જ ગભરાતી હતી પણ
બાપાની કૃ પાથી સારા ડેિ ટ ટ મળી ગયા અને મારી િચંતા પણ ગઈ. બસ
બાપા હં મેશા આવી કૃ પા કરતા રહે અને આશીવાદ આપે એવી પાથના છે .
આશા છે આ પરચાને આપ છાપવા માટે મહેરબાની કરશો
િશ પા મહેતા - જય જય જલારામબાપા
મારી પૌ ીને તાવ આવેલો અને મને ખુબ જ િચંતા થવા માંડી. મ પૂ.
જલારામબાપા અને પૂ, સાંઈબાબાને અંતરથી ાથના કરી કે મારી પૌ ીને
તાવ ઉતરી જશે તો પૂ. જલારામબાપાના દપણમાં પરચો છપાવીશ. પૂ.
જલારામબાપા અને પૂ, સાંઈબાબાની કૃ પાથી મારી પૌ ીને તાવ ઉતરી ગયો
અને ખુબ સરસ રીતે રમવા માંડી. પૂ. બાપાની અને પૂ. બાબાની કૃ પા અપરં પાર
છે . જલારામ દપણમાં આ પરચો છાપીને મને ઋણમુ કરશો.
મારી પૌ ીને પેટમાં કબ યાત થઇ ગયો હતો. તેને સંડાસ જવામાં બહુ જ
તકલીફ પડતી હતી. મ પૂ. જલારામબાપા અને પૂ, સાંઈબાબાને યાદ કયા કે
મારી પૌ ીને પેટ ચો ખું થઇ જશે અને તેની તકલીફ દૂ ર થશે તો પૂ.
જલારામબાપાના દપણમાં પરચો છપાવીશ. પૂ. જલારામબાપા અને પૂ,
સાંઈબાબાની કૃ પાથી મારી પૌ ીને જ ે તકલીફ હતી તે દૂ ર થઇ ગઈ. પૂ.
બાપાની અને પૂ. બાબાની કૃ પા અપરં પાર છે . જલારામ દપણમાં આ પરચો
છાપીને મને ઋણમુ કરશો.
મારા દીકરાને હોઠ પર ફો લી થઈ હતી. મ પૂ. જલારામબાપા અને પૂ,
સાંઈબાબાને અંતરથી ાથના કરી કે મારા દીકરાને ફો લી મટી જશે તો પૂ.

જલારામબાપાના દપણમાં પરચો છપાવીશ. પૂ. જલારામબાપા અને પૂ,
સાંઈબાબાએ મારી ાથના સાંભળી અને મારા દીકરાને ફો લી મટી ગઈ. પૂ.
બાપાની અને પૂ. બાબાની કૃ પા અમારા પિરવાર ઉપર ખુબજ છે . જલારામ
દપણમાં આ પરચો છાપીને મને ઋણમુ કરશો.
સિવનય સાથે જણાવતાં આનંદ થાય છે કે આજથી દશ મિહના પહેલા મારી
દીકરીનો ટોર બા કીન રોિબ સ વેચવા માટે િવચાર કય હતો. યાર ે મ ી
જલારામબાપાને યાદ કરીને ખરા મનથી બાધા રાખી હતી કે તેનો ટોર જ દી
વેચાઈ ય તો મંિદર ે દર ગુ વાર ે ચાલીને દશન કરીશ અને યથાશિ
ભેટ
મુકીશ. આજ ે ી જલારામબાપાએ મારી માનતા પુરી કરી છે . આજ ે બાપાને યાં
મારી માનતા પુરી કરીને બંધનમાંથી મુ થાઉં છું. હર હં મેશા તમારા દશન માટે
આવીશું અને તમારી છબી હં મેશા અમારા દયમાં રાખવાની ભાવના ક ં છું.
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|| 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 .
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