
 

પરુુષોત્તમ (અધિક) માસ ઉત્સવ :  જુલાઇ ૧૬ થી ઓગસ્ટ ૧૩, ૨૦૨૩  
|| પરુુષોત્તમ પ્રભનુા પ્રિય પરુુષોત્તમ માસની પાવક્તા || 

આપણી પથૃ્વીના ઉપગ્રહ ચદં્રની ગપ્રત ઉપર આધારરત સમયગણત્રી (પ્રવક્રમ સવંત) રહન્દુ સસં્કૃપ્રતમા ંસ્વીકાયય છે. પથૃ્વીની એક 
િદક્ષિણા કરતા ંચદં્રને ૨૯.૫ રદવસ લાગે છે જેને ચદં્રમાસં કહવેાય છે. બાર ચદં્રમાસનુ ંઅર્ાયત ૩૫૪ રદવસનુ ંએક ચદં્રવષય 
ર્ાય છે. ચદં્રમાસના અડધા રદવસના કારણે પ્રતપ્રર્ઓમા ંવધઘટ ર્તી રહ ેછે. સયુયની ગપ્રત ઉપર આધારરત, ઈસવીસન જેવી 
સમયગણત્રી પ્રવશ્વની ઘણી સસં્કૃપ્રતઓમા ંસ્વીકાયય છે. સયૂયવષય ૩૬૫.૨૫ રદવસનુ ંહોય છે. આ ૦.૨૫ રદવસનો મેળ દરેક ચોર્ા 
વષે (લીપ-ઈયર)ના ફેબ્રઆુરી મરહનામા ંએક રદવસ વધારીને ર્ાય છે. સયુયવષય તર્ા ચદં્રવષય વચ્ચેનો તફાવત ૧૧.૫ રદવસનો 
ર્ાય છે, જે આશરે ૨.૫ વષયમા ંલગભગ એક ચદં્રમાસ જેટલો ર્ાય છે. આ તફાવતન ેધ્યાનમા ંલઈને જ દરેક પાચં ચદં્રવષયના 
ગાળા દરમ્યાન બ ેચદં્રમાસ ઉમેરવાની ગોઠવણ ર્ઈ છે. આ વધારાનો ચદં્રમાસ એ જ અપ્રધક માસ. અપ્રધકમાસ માત્ર ચૈત્ર ર્ી 
આસો માસ દરમ્યાન જ ઉમેરાય છે. અપ્રધકમાસમા ંસયુયસકં્રાપં્રત નહીં હોવાના કારણે વૈરદક કાયય – જનોઈ, પ્રવવાહ, લગ્ન, યજ્ઞ 
– ર્ઈ શકતા નર્ી. અપ્રધકમાસનુ ંસ્વાપ્રમત્વ શ્રીપરુુષોત્તમ િભએુ સ્વીકારીને એને શભુ બનાવ્યો હોવાર્ી એ પરુુષોત્તમ માસ 
તરીકે ઓળખાય છે અને એ દરમ્યાન જપ-તપ-વ્રત-ધ્યાન-દશયન-દાન-સત્સગં કરનાર ભક્તજનને અપ્રધક પણુ્ય મળે છે.       

 

PURUSHOTTAM (ADHIK) MAAS UTSAV : July 16 – August 13, 2023 

|| Significance of Adhik Maas (13
th
 Month of a Hindu Lunar Year) || 

 

The Hindu lunar calendar is based on the moon’s rotation around the earth that takes 29.5 days. This 

duration is called a lunar month. A lunar year is 12 lunar months and 354 days long. The half day of a 

lunar month causes missing or additional dates in a lunar year. Hinduism, Jainism, Buddhisim, Sikhism, 

Judaism and Islam follow lunar calendar in their own way. Christianity and many countries follow 

calendar based on earth’s rotation around the Sun. The duration, known as solar year, is 365.25 days 

long. The additional quarter day causes an addition of one whole day in a leap-year of solar calendar.  

The difference between a solar and a lunar year is 11.25 days. In about 2.5 lunar years, this difference 

accumulates to a full lunar month. Thus, a lunar calendar is adjusted by adding a 13
th
 month known as 

“Adhik Maas” every 2.5 years of a Hindu calendar. This Adhik-Maas falls between Hindu months of 

Chaitra and Aaso. No Vedic rituals – like weddings or Yagya – are carried out during Adhik Maas. Since 

Bhagwan Krishna has adopted this month, it is also called Purushottam Maas during which religious 

people spend more time offering devotion and helping needy people by giving alms.  



વ્રજ  :  અધિક માસ મનોરથ અને ઉત્સવ  
છપ્પનભોગ – નદંમહોત્સવ – ચીરહરણલીલા – છાકલીલા – વ્રજકમળ – ખટઋત ુ– ધવવાહખેલ – રથયાત્રા  

અષ્ટસખા દરબાર – જલમહલ – નૌકાધવહાર – કંુડવારો – ધવધવિ બગંલા – ધવધવિ હહિંડોળા – ધવધવિ ઘટા ....  

શ્રીગગહરરાજજી કંુડવારો – શ્રીમહાપ્રભજુી કનકાગભષેક – શ્રીયમનુાજી ચુદંડી મહોત્સવ – પતગંોત્સવ – રમતોત્સવ  
 

VRAJ  :  ADHIK  MAAS  FESTIVALS 

ChhappanBhog – NandMahotsav – ChirHaranLeela – ChhakLeela – VrajKamal – KhatRitu –  

VivahKhel – RathYatra – AshtaSakha Darbar – JalMahal – NaukaVihar – Kundvaro -   

Variety of Bangla, Hindola, Ghata …  

ShriGirirajji Kundvaro – ShriMahaPrabhuji Kanakabhishek – ShriYamunaji Chundadi Mahotsav – 

Kite Festival – Sports Festival … 

 

આધ્યાત્ત્મક પ્રવચન (ગજુરાતી) પ્રવચન શગુચ : જુલાઇ ૧૬ – ઓગસ્ટ ૧૩, ૨૦૨૩ 

હદવસ  ધવષય  પ્રવક્તા  

રધવવાર, જુલાઇ ૧૬ – ૨૨  ભક્ક્તપોષણ  
પજૂ્યપાદ ગોસ્વામી ૧૦૮ શ્રી યદુનાથજી મહોદયશ્રી  

(કડી-અમદાવાદ) 

રધવવાર, જુલાઇ ૨૩ – ૨૯  
શ્રીગગહરરાજજી  

ગણુગાન  

ભગવદચરણઅનરુાગી ભાગવતાચાયય  

શ્રી સતીશ શમાયજી  (ગ્વાગલયર) 

રધવવાર, જુલાઇ ૩૦ – 

ઓગસ્ટ ૫  

ભગવદ ગીતા  

અને  

પષુ્ષ્ટભક્ક્તમાગય  

પજૂ્યપાદ ગોસ્વામી ૧૦૮ શ્રી ગોધવિંદરાયજી મહોદયશ્રી  

(કામવન-સરુત) 

રધવવાર, ઓગસ્ટ ૬ – ૧૩  
શ્રીયમનુાજી 

ગણુગાન  

ભગવદચરણઅનરુાગી ભાગવતાચાયય  

શ્રી બસતં શાસ્ત્રીજી (મથરુા) 
 

વ્રજ : અધિક માસ દશયન સમય (સજંોગવશાત ફેરફાર થવા શક્ય છે) 
શ્રીયમનુાજી આરતી (૭:૧૫), મગંલા (૭:૩૦–૮), શ  ગંાર-પલના (૯:૩૦–૧૦), રાજભોગ-મનોરથ (૧૨:૩૦-૧:૧૫) 

ઉત્થાપન (૪:૧૫–૪:૩૦), સધં્યાઆરતી (૫--૫:૩૦), શયન-મનોરથ (૬:૩૦-૭), શ્રીયમનુાજી આરતી (૭:૧૫) 

-------------------------------------- 
VRAJ : ADHIK MAAS DARSHAN TIMINGS  (May change owing to circumstances) 

ShriYamunaji Aarti (7:15), Mangla (7:30--8), Shrungar-Palna (9:30--10), Rajbhog-Manorath (12:30—1:15) 

Utthaapan (4:15-4:30), SandhyaAarti (5—5:30), Shayan-Manorath (6:30—7), ShriYamunaji Aarti (7:15) 



વ્રજ ધનવાસ ધવનતંી પત્ર : અધિક માસ ઉત્સવ : જૂલાઇ ૧૬ – ઓગસ્ટ ૧૩, ૨૦૨૩  
ચાર સપ્તાહ માટે (જુલાઇ ૧૫ – ઓગસ્ટ ૧૩) :    વ્યક્ક્ત દીઠ $ ૬૦૧.૦૦  
ત્રણ સપ્તાહ માટે (રધવવાર રાત્રી થઈ રધવવાર સવાર) :   વ્યક્ક્ત દીઠ $ ૪૭૫.૦૦  
બે સપ્તાહ માટે (રધવવાર રાત્રી થઈ રધવવાર સવાર) :   વ્યક્ક્ત દીઠ $ ૩૫૧.૦૦  
એક સપ્તાહ માટે (રધવવાર રાત્રી થઈ રધવવાર સવાર) :   વ્યક્ક્ત દીઠ $ ૨૫૧.૦૦ 

  
 

પોતાની સભંાળ પોતે જાતે ના લઈ શકે એવી વ્યક્ક્તએ આ ધવનતંીપત્ર ભરવુ ંનહીં.  
વ્યક્ક્તદીઠ ચાર્જમા ંરહવેાની સગવડ (એક રૂમમા ં૪-૫-૬ વ્યક્ક્ત પ્રમાણે) તથા ચા-કોફી-નાસ્તો (સવારે ૭:૩૦-૯),  લચં 

(બપોરે ૧-૨), ચા-કોફી (બપોરે ૩:૩૦-૪), અને હડનર (રાતે્ર ૭:૩૦-૯) મળશે.  
પરૂા ચાર સપ્તાહ માટે રહનેાર વૈષ્ણવને પ્રથમ તક મળશે. આ વૈષ્ણવ જુલાઇ ૧૫ની સાજંે આવી શકશે.  
જવાના હદવસે (રધવવારે) સવારે ૧૦ કલાકે રૂમ ખાલી કરીને ચાવી ઓહફસમા ંજમા કરાવવાની રહશેે.  

ચાર સપ્તાહથી ઓછા સમય માટે રહનેાર વૈષ્ણવને રધવવાર બપોરે ત્રણ વાગ્યા પછી રૂમની ચાવી મળશે.  
પોતાના સામાન અને તગબયતની સપંણૂય જવાબદારી વ્યક્ક્તની પોતાની રહશેે.  

કોઈ અકસ્માત-ઇજા-સામાનચોરી માટે વ્રજ-વ્રજસ્વયસેંવક-વ્રજસચંાલક-વ્રજઅધિકારીને જવાબદાર ઠેરવાશે નહીં.  
વ્રજવાસ ધવનતંીપત્રની બિી માહહતી નહીં ભરી હોય તો એનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવશે.  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 વ્રજમા ંઆવવાની તારીખ ____________ જવાની તારીખ ____________ સપ્તાહ: એક – બે – ત્રણ – ચાર   
વ્યક્ક્ત-૧ _________________________________________જન્મતારીખ ___ મરહનો ___ વષય ______ 

વ્યક્ક્ત-૨ _________________________________________જન્મતારીખ ___ મરહનો ___ વષય ______ 

એડ્રેસ _____________________________________________________ શહરે _________________ 

રાજ્ય _____ ક્ષિપ __________ સેલ ફોન ____________________ હોમ ફોન ___________________ 

ઈમેલ ___________________________________________________________________________ 

ઇમરજન્સી સપંકય— નામ _____________________ સબંધં _________ સેલ ફોન _________________ 

 

બીજાની મદદ પ્રવના, અમ ેઅમારી પોતાની સભંાળ અને જરૂર પડે તો એકબીજાની સભંાળ લેવા શક્ક્તમાન છીએ.  
અમે અમારી બધી જ દવા સમયસર લેવા શક્ક્તમાન છીએ. અમે અમારી બધી જરૂરી દવા લઈને જ આવીશુ.ં  
અમને જાણ છે કે વ્રજહવેલીમા ંકોઈ ડૉક્ટર કે અન્ય મેરડકલ સ્ટાફની સગવડ નર્ી.  
અમારે નીચે મજુબના જમવાના કે અન્ય પ્રનયતં્રણ-મયાયદા-બધંન છે.  
વ્યક્ક્ત-૧ _______________________________________________________________________________ 

વ્યક્ક્ત-૨ _______________________________________________________________________________ 

 

સહી (વ્યક્ક્ત-૧) _____________________________ સહી (વ્યક્ક્ત-૨) _______________________________ 
 

ધવનતંી-પત્ર જૂન-૧૫ પહલેા 
વ્રજને મળી જવુ ંજોઈએ.   
(હરઝવેશન કેન્સલ ચાર્જ  
૨૫ ટકા આપવાનો રહશેે)    

Please make check payable to VRAJ & Mail to …  51, Manor Road, Schuylkill Haven, PA 17972 

  

  વ્રજ ઓહફસ માટે :  ચાર્જ કાડય – કેશ – ચેક નબંર _________ પાવતી ___________ તારીખ _______________ 
 
 

July 16 July 29

Harsh Shah

Het Shah

04 May 2012

05 March 2012

222 St Pauls Ave,Apt#15D Jersey City

NJ 7306 201-779-9981 551-326-7553

harshhet456@gmail.com

Prerakkumar Shah Father 201-238-3470
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Harsh Shah <hshah6050@gmail.com>


