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શ્રી ચામડું ા ભાતાજી નો ડુંગય અને ભુંદદય અતત પ્રાચીન છે . દે લી બાગલત અનવાય ચુંડ અને મડું નાભના યાક્ષવો
નો દે લી ાલવતત એ લધ કમો ભાટે ચુંડ મડું તલનાતળની ચામડ
ં ા કશેલામા.
ચોટીરા ડુંગય ઉય લો શેરા ભુંદદય ની જગ્મા એ નાનો ઓયડો શતો , તે વભમે ડુંગય ચડલા ગતથમાું ણ ન
શતા તો ણ રોકો ભાતાજી ના દળવન કયલા આલતા શતા. આળયે ૧૫૫ લવ
મહંત શ્રી ગોસાઇ ગાબગગરર હરરગગરર બાપ

( તલક્રભ વુંલત ૧૯૧૦ થી ૧૯૧૬ ) શેરા

ડુંગય ઉય ચામડું ા ભાતાજી ની પજા કયતાું અને ભુંદદય ના તલકા વ ના કમો

કયતાું. શાર તેભના લાયવદાયો લુંળ યું યાગત યીતે ચામડ
ં ા માતાજી ની વેલા પજા કયે છે અને ભુંદદયે આલતા માત્રાળુઓને
વગલડતા ભી યશે તેલા કમો કયે છે .
શ્રી ચામડ
ં ા માતાજી ગોદશર લાડ ના ગોદશર દયફાયો, જનાગઢ તયપના વોરુંકી, ડોડીમા, યભાય લગેયે ક ના
યાજપતોના, ચોટીરા તલસ્તાયના ખાચય-ખભાણ લગેયે કાઠી દયફાયો, યજીમા વોની, દયજી, ુંચાર, ઉતય ગજયાતના ઠાકોય
વભાજ, કચ્છના યફાયી તથા આશીય વભાજ, દીલ-વોભનાથ-લેયાલ તયપના ખાયલા વભાજ, ભોયફી તયપના વતલાયા વભાજ
તથા અન્મ ઘણા ફધા વભાજના કદે લી તયીકે પ ૂજામ છે .
શ્રી ચામડ
ં ા માતાજીનાં

ડુંગય ચડલા ભાટે શાર ૬૩૫ ગતથમાું છે , જેભાું ચડલા તથા ઉતાયલા ભાટે ની અરગ-

અરગ વ્મલસ્થા છે . દય ૧૦૦ ગતથમાું ચડતા ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા છે જેભાું કૂલરિંગ તવસ્ટભથી વતત ઠુંડ ાણી ભી
યશે છે . તદ ઉયાુંત ગતથમાું ઉય છે ક સધી ળેડ ( છામડો ) શોલાથી ઉનાાભાું તેભજ લયવાદ દયતભમાન ણ માતત્રકોને કોઈ
તકરીપ ડતી નથી અને વાથે વાથે ગતથમાું ઉય ુંખાઓ ણ રગાલેરા છે .
અશી

શ્રી ચામડ
ં ા માતાજી

સ ુંદય ફાગફગીચા વાથે

ના ભુંદદયે તલનામલ્મે બોજનરામ તથા યશેલા ભાટે વળનામલ્યે અતતતથ બલન તેભજ

ફ્રી ાદકિંગની વ્મલસ્થાની કાભગીયી શ્રી ચામડં ા માતાજી ડં ગર ટ્રસ્ટ અને મહંત શ્રી ગાબગગરર બાપ ના

દયલાય દ્વાયા કયલાભાું આલી યશી છે . દય લે આો ભાવની નલયાત્રીના આઠભાું નોયતે ડુંગય ઉય ભુંદદયના ભશુંત દયલાય
દ્વાયા નલચુંડી શલન કયામ છે . ભાતાજીના બોજનરામભાું અશી દળવનાથે આલતા માતત્રકો ભાટે વળનામલ્યે

(ફ્રી) બોજન-પ્રવાદ

વલાયે ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ લાગ્મા સધી આલાભાું આલે છે . કાયતક ભાવભાું નલા લવના પ્રાયું બ થી રાબાચભ સધી ખ ૂફ ભોટી
વુંખ્માભાું માત્રાળુઓ આલે છે . તદઉયાુંત દય ભાવની પ ૂનભે તેભજ શ્રાલણ ભાવભાું વાતભ-આઠભ તથા દય યતલલાયના દદલવે
બક્તોની બાયે બીડ જોલામ છે .

શ્રી ચામડ
ં ા માતાજીના દશને આળતા શ્રદ્ધાળુઓની

“માં” અળશ્ય મનોકામના પર્શ કરે છે .

