
  
        હ રાણી માતા ની તી િવષે...... 
 
હ રાણી મહતા પ રવારના ુળદવી હ રાણી માતા છે. સવ હ રાણી મહતા થાનકવાસી ન ધમ પાળે છે.   
હ રાણી મહતાના વૂજ હ રાચદં લોરથી વસવાટ માટ પાલણ રુ આવતા તેમના ુળદવી વારાહ  માતા ુ ં
રૌ ય-પ  પર ચ  સાથે લાવેલા, તે માતા  પાલણ રુમા ંહ રા-ની-માતા ના નામે ઓળખાવવા લા યા. કાળ મે 
નામ અપ શં થઇ હ રાણી માતા નામે િસ  થઇ ગ ુ.ં  
પાલણ રુમા ંઆ થાન, પ થર સડક, હ રાણી માતા ચોક, પર છે.            
 
પાલણ રુના ંમાતા ના ં થાનક િવષે:   
માતા ની અસીમ પા અને ેરણાથી દુર કળા કાર ગર વાળા થાનક ુ ંિનમાણ થ ુ ંછે. થાન મા ંદરરોજ 
અખડં દ વો અને ૂ  શષે ધરાવી આરતી િનયિમત થાય છે. તેની સાથે પ રવારના દશનાથ ઓની સગવડ માટ 
આ િુનક અિતિથ  છે. માતા ના દશન કરવા જનાર હ રાણી પ રવાર ુ ંકોઇ પણ અિતિથ હમા ંિનયમ માણે 
મ કુ કરાવી શક છે.   

 
ઉપરાતં, પ રવારજનોએ લખા યા માણે મ દવસે, લ -્િતિથએ, અને િૃત દવસ િનિમ ે માતા ની ૂ  
કર  શેષ ધરાવી લગભગ ૨૮૦ શેષ અને SMS મોકલીએ છ એ.  આ ઉપરાતં, યેક હ રાણી પ રવારની વડ લ 
ય તને તેમના જ મ દવસે માતા ના આશીવાદ મોકલીએ છ એ. ભારતમા ંરહતા પ રવારોને SMS થી અને 

પરદશમા ંવસતા પ રવારોને Email થી મોકલીએ છ એ. આપને યા ંમાતા ના આશીવાદના SMS અથવા Email 
ન આવતા હોય તો મોબાઇલ ્બંર અને Email ID  લખી મોકલશો. 
 
માતા ની ૂ  અને તી કરવા િવષ ે વિત કટલીક ગેરસમજ વિત રહ  છે, તે ુ ંસમાધાન: 
 તી િવષે ુ ય વે ણ ગેરસમજ વત  રહ  છે. તે ુ ંસમાધાન. 
 
પહલો  છે ક,  નો દવ દવીઓની ૂ  કર? 
આપણે સાર  ર તે જણીએ છ એ ક, નોના બધા જ સં દાયમા,ંદવ-દવીઓ ુ ંિવિષ ઠ થાન છે. દ ગં બર અને 
ેતાં બર દરાશરમા,ં દાખલ થતા ંજ દવ-દવીની થાપના હોય છે. દશનાથ ઓ થમ તેમના ંદશન કર છે. 
થાનકવાસી ્ં દાયના ૂ ોમા ંપણ દવ-દવીઓ ુ ંતેટ ુ ંજ મહાતં ય છે.  

 
બીજો  છે ક,  તી કરવામા ં લુ થાય તો માતા  કોપાયમાન થઇ ય અને કરનાન મોટ  તકલીફ થા .્ 
માતા  એટલે પ રવારન  માતા. િવચાર કરો ક માતા કોપાયમાન થઇ પોતાના બાળ ને ુ ઃખ થાય તે ુ ંઇ છે?  
અ ે ઘણી માતાઓ ઉપ થત છે,  કઇ મા પોતાના બાળ ુ ં ુ ું  ઇ છે છે? માતા પોતાના બાળકો ુ ં સદા ભ ુ ંજ 
િવચાર,  માટ આવી ગેરસમજ કાઢ  નાખવી.   
     



ીજો  છે ક, કોઇ પણ થાને તી કરાય ? 
વષ  પહલા ંહ રાણી પ રવારના સવ ુ ય વે પાલણ રુ રહતા હતા. યાર પાલણ રુમા ંમાતા ની પાચં તી 
પ ્ંપરાગત ર તે થાનક પર એક પછ  એક મથી તી કરતા હતા, પણ  યારથી પ રવારો યાપાર- ્ધંા માટ 
બહારગામ વસવાટ કરવા લા યા તેઓ દ -્પરદશમા ંવ યા પણ તેમની માતા ની ભ ત અને ધા અ ટૂ રહ . 
તેઓએ િનયમ જુબ અખા ી  પોતાના ઘરમા ં થાન િનિ ત કર  યા ંપ ્ંપરાગત ર તે િનયિમત તી કર છે.  
 
જૂન અને તી શ દના અથમા ંન વો ફરક છે, તેને કારણે કોઇકને જૂન અને તીમા ંગેરસમજ થાય છે. 

હરકોઇ ય ત ભુ કાયની શ ુઆત પોતાના આરા યદવ અથવા ળૂદવી-દવતા ુ ં મરણ કર ને કર છે. એ 
માણે હ રાણી પ રવાર, ભુ કાયની શ આત, માતા ુ ં મરણ કર ને અથવા થાપન કર  યા ંદ વો, જૂન 

કર  શેષ ધરાવી માતા ના આશીવાદ સાથે,  કાયનો ભુારંભ કર છે. લ ન અને સીમતં સગેં, પરંપરાગત 
િવિધ માણે માતા ની તી – જૂન કર , આશીવાદ લઇએ છ એ. આપણે તી- જૂન યા મક ર તે કરતા 
નથી, આપણે ભાવા મક ર તે ણૂ ધાથી, જૂન કર  માતા ના આશીવાદ ા ત કરવાનો હ  ુહોય છે,  
એટલે ું જ ુર કહ શ ક, પ રવારની દરક ય તએ ધાથી માતા ની ભ ત અને તી કરવી. કટલાક પ રવારો 

્જંોગોવસાત તી કર  શકતા નથી, તેઓ રુ  ધાથી તીના પાચં દવસોએ દ વો કર  માતા ની ભ ત કર 
છે.  પ રવારજનો પ ્ંપરાગત િવિધ માણે તી કર  શકતા ન હોય, તેઓને ું િવ ્િંત અને ખાસ ભલામણ ક ુ 
ં ક, તીના પાચં દવસે માતા ના નામથી દ વો કર  ધાથી ભ ત જ ુર કરવી. કોઇને તી િવષે માગદશન 

જોઇએ અથવા તીના દવસે દશનની ભાવના હોય તેઓ અમારો ્પંક કરશો.  ધાથી ભ ત કરનારની સાથે 
માતા ના આશીવાદ હમશા ંરહ છે, તેને ુ ,્શાિંત અને સફળતા મળશે ્ .  
 
પ રવારને સગં ઠત કરવાના યાસ પે આપણે વષમા ંએક વખત બુઈમા ં નેહ સમેંલન અને એક વખત 
પાલણ રુ માતા ના થાનક પર ધ  ચઢાવવાની ા કર એ છ એ. પ રવારના સવ ભાઇ બહનોને તેમા ંભાગ 
લેવા િવ ્િંત ક  ં.  
જય જને ........જય માતા .              જય જને ........જય માતા .         જય જને ........જય માતા . 
 હ રાણી માતા થાનક ટ, 
 દનેશ મહતા ( ખુ) 
૩૬, રૂબ એપાટમે ટ, ૧૩મે, માળે, 
૪૨, ર જ રોડ,  

ુબંઈ.૬     


