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યુરોપના પ્રથમ પરંપરાગત હિંદૂ મંદદરમાં આપનું 
સ્ાગત છે
લંડન શિેરના હૃદયસથાને ્સેલું બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
(મનસડન મંદદર) પરંપરાગત હિંદૂ શૈલીની, િેરત પમાડે તે્ી કલાકોતરણીનું 
બેનમૂન નમૂનો છે.  ફકત અઢી ્ર્ષના ગાળામાં ૫૦૦૦ ટન ઈટામલયન અને 
ભારતીય આરપિાણ તેમજ બલગેદરયન લાઈમસટોનમાંથી ભારતીય કાદરગરો 
દ્ારા કલા મંદડત લંડનમાં આકાર પામયું છે.
સને ૧૯૯૫માં ઉદ્ાદટત થયેલું આ મંદદર ભમકત, ઉપાસના અને પ્રાથ્ષનાનું 
કેંદ્ર બની દર્રષે પાંચ લાખથી ્ધુ ભામ્કોને આકરષે છે. પારાણ પર કોતરાયેલી 
નાજુકતાનું સૌંદય્ષદશ્ષન, પરંપરાગત હિંદૂ પ્રાથ્ષનાસભા દ્ારા પથરાતી શાંમત 
સિુને કલાકો સુધી મસથર કરી દે છે. ્ળી, અિીં મ્શ્ની પ્રાચીનતમ જી્ંત 
સંસકકૃમત મ્શે જાણી સિુ અમભભૂત થાય છે.

પ્રેરકઃ પ.પૂ. પ્રગટ બ્રહ્મસ્રૂપ પ્રમુખ સ્ામી મિારાજ
બી.એ.પી.એસ. સ્ામમનારાયણ સંસથાના ્ત્ષમાન પ્રમુખ પ.પૂ. પ્રમુખસ્ામી મિારાજ 
ભગ્ાન શ્ીસ્ામમનારાયણના પાંચમા આધયામ્મક ્ારસદાર છે. તેમની આગ્ી સૂઝ, 
દી્્ષદૃમટિ, પ્રેરણા અને પ્રચંડ પુરુરાથ્ષના પદરણામે જ આ મંદદર સાકાર થઈ શકયું. આ 
મંદદર ભગ્ાન સ્ામમનારાયણને તેમના દ્ારા અપ્ષણ થયેલું ભમકતઅરય્ષ છે.

લંડનના સાત 
આશચયયોમાંનું 
એક  
Time Out City Guides

મનઃશુલક પ્ર્ેશ
લંડનનું સીમામચહન (નજરાણં) 
નેશનલ જયોગ્ાફીક 

બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
મનસડન, લંડન
મંદદર દરેક ભામ્કો માટે ખુલલું મુકાયું છે અને પ્ર્ેશ માટે કોઈ ફી રાખેલ નથી

મુલાકાતીઓ માટે સૂચના
પિેર્ેશઃ ઢીંચણથી નીચે સુધીનાં ્સત્ો પિેરીને પ્ર્ેશ શકય બની શકશે,  
ટૂંકા ્સત્ો પ્ર્ેશમાં બાધક બનશે.
ધૂમ્રપાનઃ મંદદર પદરસરમાં મનાઈ છે.

મ્દડયો અને ફોટોગ્ાફીઃ આપ વયમકતગત ઉપયોગ માટે મંદદરના ભોંયતમળયેથી મંદદરના બાહ્ય ભાગ 
અને િ્ેલીના ફોટોગ્ાફ અને મ્દડયો લઈ શકો છો.

મોબાઇલ ફોનઃ મંદદર પદરસરમાં સ્ીચ ઑફ રાખ્ા મ્નંતી.

પારકિંગઃ મનઃશુલક

શાળા અને ગ્ુપ મુલાકાતઃ આગોતરું બુકકંગ કરા્્ું જરૂરી છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
આિાર અને પીણાં: કોઈ પણ પ્રકારની ખાણીપીણી કે ચયુઇંગ ગમ મંદદર પદરસરમાં મનમરદધ છે.

પ્રદશ્ષન અને મ્દડયોઃ ્ડીલો માટે ૨ પાઉનડ અને બાળકો (૬ થી ૧૬ ્ર્ષ) માટે ૧.૫ પાઉનડ. 
શાળાઓ અને ગ્ુપ મુલાકાત માટે રાિત દરની સુમ્ધા છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
અનય સુમ્ધાઓઃ ઓદડયો માગ્ષદરશ્ષત યાત્ા, મલફટ, વિીલચેર, બાળકોનાં ્સત્ો  
બદલ્ા માટેની સ્લત.
મામિતીઃ પ્ર્ેશ, સમય અને સુમ્ધાઓની આગોતરી જાણ ્ગર તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
્ધુ અને તાજી માિીતી માટે જુઓ londonmandir.baps.org.
મુલાકાતનો સમયઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી સાંજે ૬
ભગ્ાનનાં દશ્ષનઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી ૧૨, સાંજે ૪ થી ૬
મધયાહન આરતીઃ  દરરોજ બપોરે ૧૧.૪૫ ્ાગે
મંદદરની સ્ાિંગી મુલાકાત માટે ઓછામાં ઓછો સમયઃ ૨ કલાક

મંદદરે પિોંચ્ા માટે
◊  West End થી આશરે ૩૦ મમનમટ. A406 પર “Neasden Temple” તરીકે સાઇનપોસ્ટ આપેલ છ

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Stonebridge Park અને ્યાંથી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Harlesden અને ્યાંથી 206 અથ્ા 224 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Metropolitan/Jubilee લાઇનથી Wembley Park અને ્યાંથી 206 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Jubilee Line થી Neasden, ્યાંથી મંદદરે ફકત 20 મમમનટમાં ચાલતાં પિોંચી શકાય છે

◊  Baker Street થી 18 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Brent Cross અન ેEaling Broadway થી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

BAPS Shri Swaminarayan Mandir

105-119 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8LD

       +44 (0)20 8965 2651  |         info@londonmandir.baps.org            

       londonmandir.baps.org  |         @NeasdenTemple  |         neasdentemple
© BAPS Swaminarayan Sanstha, UK: Charity No. 1143083 | CLG No. 7313272
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યુરોપના પ્રથમ પરંપરાગત હિંદૂ મંદદરમાં આપનું 
સ્ાગત છે
લંડન શિેરના હૃદયસથાને ્સેલું બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
(મનસડન મંદદર) પરંપરાગત હિંદૂ શૈલીની, િેરત પમાડે તે્ી કલાકોતરણીનું 
બેનમૂન નમૂનો છે.  ફકત અઢી ્ર્ષના ગાળામાં ૫૦૦૦ ટન ઈટામલયન અને 
ભારતીય આરપિાણ તેમજ બલગેદરયન લાઈમસટોનમાંથી ભારતીય કાદરગરો 
દ્ારા કલા મંદડત લંડનમાં આકાર પામયું છે.
સને ૧૯૯૫માં ઉદ્ાદટત થયેલું આ મંદદર ભમકત, ઉપાસના અને પ્રાથ્ષનાનું 
કેંદ્ર બની દર્રષે પાંચ લાખથી ્ધુ ભામ્કોને આકરષે છે. પારાણ પર કોતરાયેલી 
નાજુકતાનું સૌંદય્ષદશ્ષન, પરંપરાગત હિંદૂ પ્રાથ્ષનાસભા દ્ારા પથરાતી શાંમત 
સિુને કલાકો સુધી મસથર કરી દે છે. ્ળી, અિીં મ્શ્ની પ્રાચીનતમ જી્ંત 
સંસકકૃમત મ્શે જાણી સિુ અમભભૂત થાય છે.

પ્રેરકઃ પ.પૂ. પ્રગટ બ્રહ્મસ્રૂપ પ્રમુખ સ્ામી મિારાજ
બી.એ.પી.એસ. સ્ામમનારાયણ સંસથાના ્ત્ષમાન પ્રમુખ પ.પૂ. પ્રમુખસ્ામી મિારાજ 
ભગ્ાન શ્ીસ્ામમનારાયણના પાંચમા આધયામ્મક ્ારસદાર છે. તેમની આગ્ી સૂઝ, 
દી્્ષદૃમટિ, પ્રેરણા અને પ્રચંડ પુરુરાથ્ષના પદરણામે જ આ મંદદર સાકાર થઈ શકયું. આ 
મંદદર ભગ્ાન સ્ામમનારાયણને તેમના દ્ારા અપ્ષણ થયેલું ભમકતઅરય્ષ છે.

લંડનના સાત 
આશચયયોમાંનું 
એક  
Time Out City Guides

મનઃશુલક પ્ર્ેશ
લંડનનું સીમામચહન (નજરાણં) 
નેશનલ જયોગ્ાફીક 

બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
મનસડન, લંડન
મંદદર દરેક ભામ્કો માટે ખુલલું મુકાયું છે અને પ્ર્ેશ માટે કોઈ ફી રાખેલ નથી

મુલાકાતીઓ માટે સૂચના
પિેર્ેશઃ ઢીંચણથી નીચે સુધીનાં ્સત્ો પિેરીને પ્ર્ેશ શકય બની શકશે,  
ટૂંકા ્સત્ો પ્ર્ેશમાં બાધક બનશે.
ધૂમ્રપાનઃ મંદદર પદરસરમાં મનાઈ છે.

મ્દડયો અને ફોટોગ્ાફીઃ આપ વયમકતગત ઉપયોગ માટે મંદદરના ભોંયતમળયેથી મંદદરના બાહ્ય ભાગ 
અને િ્ેલીના ફોટોગ્ાફ અને મ્દડયો લઈ શકો છો.

મોબાઇલ ફોનઃ મંદદર પદરસરમાં સ્ીચ ઑફ રાખ્ા મ્નંતી.

પારકિંગઃ મનઃશુલક

શાળા અને ગ્ુપ મુલાકાતઃ આગોતરું બુકકંગ કરા્્ું જરૂરી છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
આિાર અને પીણાં: કોઈ પણ પ્રકારની ખાણીપીણી કે ચયુઇંગ ગમ મંદદર પદરસરમાં મનમરદધ છે.

પ્રદશ્ષન અને મ્દડયોઃ ્ડીલો માટે ૨ પાઉનડ અને બાળકો (૬ થી ૧૬ ્ર્ષ) માટે ૧.૫ પાઉનડ. 
શાળાઓ અને ગ્ુપ મુલાકાત માટે રાિત દરની સુમ્ધા છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
અનય સુમ્ધાઓઃ ઓદડયો માગ્ષદરશ્ષત યાત્ા, મલફટ, વિીલચેર, બાળકોનાં ્સત્ો  
બદલ્ા માટેની સ્લત.
મામિતીઃ પ્ર્ેશ, સમય અને સુમ્ધાઓની આગોતરી જાણ ્ગર તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
્ધુ અને તાજી માિીતી માટે જુઓ londonmandir.baps.org.
મુલાકાતનો સમયઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી સાંજે ૬
ભગ્ાનનાં દશ્ષનઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી ૧૨, સાંજે ૪ થી ૬
મધયાહન આરતીઃ  દરરોજ બપોરે ૧૧.૪૫ ્ાગે
મંદદરની સ્ાિંગી મુલાકાત માટે ઓછામાં ઓછો સમયઃ ૨ કલાક

મંદદરે પિોંચ્ા માટે
◊  West End થી આશરે ૩૦ મમનમટ. A406 પર “Neasden Temple” તરીકે સાઇનપોસ્ટ આપેલ છ

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Stonebridge Park અને ્યાંથી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Harlesden અને ્યાંથી 206 અથ્ા 224 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Metropolitan/Jubilee લાઇનથી Wembley Park અને ્યાંથી 206 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Jubilee Line થી Neasden, ્યાંથી મંદદરે ફકત 20 મમમનટમાં ચાલતાં પિોંચી શકાય છે

◊  Baker Street થી 18 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Brent Cross અન ેEaling Broadway થી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

BAPS Shri Swaminarayan Mandir

105-119 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8LD

       +44 (0)20 8965 2651  |         info@londonmandir.baps.org            
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યુરોપના પ્રથમ પરંપરાગત હિંદૂ મંદદરમાં આપનું 
સ્ાગત છે
લંડન શિેરના હૃદયસથાને ્સેલું બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
(મનસડન મંદદર) પરંપરાગત હિંદૂ શૈલીની, િેરત પમાડે તે્ી કલાકોતરણીનું 
બેનમૂન નમૂનો છે.  ફકત અઢી ્ર્ષના ગાળામાં ૫૦૦૦ ટન ઈટામલયન અને 
ભારતીય આરપિાણ તેમજ બલગેદરયન લાઈમસટોનમાંથી ભારતીય કાદરગરો 
દ્ારા કલા મંદડત લંડનમાં આકાર પામયું છે.
સને ૧૯૯૫માં ઉદ્ાદટત થયેલું આ મંદદર ભમકત, ઉપાસના અને પ્રાથ્ષનાનું 
કેંદ્ર બની દર્રષે પાંચ લાખથી ્ધુ ભામ્કોને આકરષે છે. પારાણ પર કોતરાયેલી 
નાજુકતાનું સૌંદય્ષદશ્ષન, પરંપરાગત હિંદૂ પ્રાથ્ષનાસભા દ્ારા પથરાતી શાંમત 
સિુને કલાકો સુધી મસથર કરી દે છે. ્ળી, અિીં મ્શ્ની પ્રાચીનતમ જી્ંત 
સંસકકૃમત મ્શે જાણી સિુ અમભભૂત થાય છે.

પ્રેરકઃ પ.પૂ. પ્રગટ બ્રહ્મસ્રૂપ પ્રમુખ સ્ામી મિારાજ
બી.એ.પી.એસ. સ્ામમનારાયણ સંસથાના ્ત્ષમાન પ્રમુખ પ.પૂ. પ્રમુખસ્ામી મિારાજ 
ભગ્ાન શ્ીસ્ામમનારાયણના પાંચમા આધયામ્મક ્ારસદાર છે. તેમની આગ્ી સૂઝ, 
દી્્ષદૃમટિ, પ્રેરણા અને પ્રચંડ પુરુરાથ્ષના પદરણામે જ આ મંદદર સાકાર થઈ શકયું. આ 
મંદદર ભગ્ાન સ્ામમનારાયણને તેમના દ્ારા અપ્ષણ થયેલું ભમકતઅરય્ષ છે.

લંડનના સાત 
આશચયયોમાંનું 
એક  
Time Out City Guides

મનઃશુલક પ્ર્ેશ
લંડનનું સીમામચહન (નજરાણં) 
નેશનલ જયોગ્ાફીક 

બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
મનસડન, લંડન
મંદદર દરેક ભામ્કો માટે ખુલલું મુકાયું છે અને પ્ર્ેશ માટે કોઈ ફી રાખેલ નથી

મુલાકાતીઓ માટે સૂચના
પિેર્ેશઃ ઢીંચણથી નીચે સુધીનાં ્સત્ો પિેરીને પ્ર્ેશ શકય બની શકશે,  
ટૂંકા ્સત્ો પ્ર્ેશમાં બાધક બનશે.
ધૂમ્રપાનઃ મંદદર પદરસરમાં મનાઈ છે.

મ્દડયો અને ફોટોગ્ાફીઃ આપ વયમકતગત ઉપયોગ માટે મંદદરના ભોંયતમળયેથી મંદદરના બાહ્ય ભાગ 
અને િ્ેલીના ફોટોગ્ાફ અને મ્દડયો લઈ શકો છો.

મોબાઇલ ફોનઃ મંદદર પદરસરમાં સ્ીચ ઑફ રાખ્ા મ્નંતી.

પારકિંગઃ મનઃશુલક

શાળા અને ગ્ુપ મુલાકાતઃ આગોતરું બુકકંગ કરા્્ું જરૂરી છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
આિાર અને પીણાં: કોઈ પણ પ્રકારની ખાણીપીણી કે ચયુઇંગ ગમ મંદદર પદરસરમાં મનમરદધ છે.

પ્રદશ્ષન અને મ્દડયોઃ ્ડીલો માટે ૨ પાઉનડ અને બાળકો (૬ થી ૧૬ ્ર્ષ) માટે ૧.૫ પાઉનડ. 
શાળાઓ અને ગ્ુપ મુલાકાત માટે રાિત દરની સુમ્ધા છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
અનય સુમ્ધાઓઃ ઓદડયો માગ્ષદરશ્ષત યાત્ા, મલફટ, વિીલચેર, બાળકોનાં ્સત્ો  
બદલ્ા માટેની સ્લત.
મામિતીઃ પ્ર્ેશ, સમય અને સુમ્ધાઓની આગોતરી જાણ ્ગર તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
્ધુ અને તાજી માિીતી માટે જુઓ londonmandir.baps.org.
મુલાકાતનો સમયઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી સાંજે ૬
ભગ્ાનનાં દશ્ષનઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી ૧૨, સાંજે ૪ થી ૬
મધયાહન આરતીઃ  દરરોજ બપોરે ૧૧.૪૫ ્ાગે
મંદદરની સ્ાિંગી મુલાકાત માટે ઓછામાં ઓછો સમયઃ ૨ કલાક

મંદદરે પિોંચ્ા માટે
◊  West End થી આશરે ૩૦ મમનમટ. A406 પર “Neasden Temple” તરીકે સાઇનપોસ્ટ આપેલ છ

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Stonebridge Park અને ્યાંથી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Harlesden અને ્યાંથી 206 અથ્ા 224 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Metropolitan/Jubilee લાઇનથી Wembley Park અને ્યાંથી 206 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Jubilee Line થી Neasden, ્યાંથી મંદદરે ફકત 20 મમમનટમાં ચાલતાં પિોંચી શકાય છે

◊  Baker Street થી 18 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Brent Cross અન ેEaling Broadway થી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

BAPS Shri Swaminarayan Mandir

105-119 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8LD

       +44 (0)20 8965 2651  |         info@londonmandir.baps.org            
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યુરોપના પ્રથમ પરંપરાગત હિંદૂ મંદદરમાં આપનું 
સ્ાગત છે
લંડન શિેરના હૃદયસથાને ્સેલું બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
(મનસડન મંદદર) પરંપરાગત હિંદૂ શૈલીની, િેરત પમાડે તે્ી કલાકોતરણીનું 
બેનમૂન નમૂનો છે.  ફકત અઢી ્ર્ષના ગાળામાં ૫૦૦૦ ટન ઈટામલયન અને 
ભારતીય આરપિાણ તેમજ બલગેદરયન લાઈમસટોનમાંથી ભારતીય કાદરગરો 
દ્ારા કલા મંદડત લંડનમાં આકાર પામયું છે.
સને ૧૯૯૫માં ઉદ્ાદટત થયેલું આ મંદદર ભમકત, ઉપાસના અને પ્રાથ્ષનાનું 
કેંદ્ર બની દર્રષે પાંચ લાખથી ્ધુ ભામ્કોને આકરષે છે. પારાણ પર કોતરાયેલી 
નાજુકતાનું સૌંદય્ષદશ્ષન, પરંપરાગત હિંદૂ પ્રાથ્ષનાસભા દ્ારા પથરાતી શાંમત 
સિુને કલાકો સુધી મસથર કરી દે છે. ્ળી, અિીં મ્શ્ની પ્રાચીનતમ જી્ંત 
સંસકકૃમત મ્શે જાણી સિુ અમભભૂત થાય છે.

પ્રેરકઃ પ.પૂ. પ્રગટ બ્રહ્મસ્રૂપ પ્રમુખ સ્ામી મિારાજ
બી.એ.પી.એસ. સ્ામમનારાયણ સંસથાના ્ત્ષમાન પ્રમુખ પ.પૂ. પ્રમુખસ્ામી મિારાજ 
ભગ્ાન શ્ીસ્ામમનારાયણના પાંચમા આધયામ્મક ્ારસદાર છે. તેમની આગ્ી સૂઝ, 
દી્્ષદૃમટિ, પ્રેરણા અને પ્રચંડ પુરુરાથ્ષના પદરણામે જ આ મંદદર સાકાર થઈ શકયું. આ 
મંદદર ભગ્ાન સ્ામમનારાયણને તેમના દ્ારા અપ્ષણ થયેલું ભમકતઅરય્ષ છે.

લંડનના સાત 
આશચયયોમાંનું 
એક  
Time Out City Guides

મનઃશુલક પ્ર્ેશ
લંડનનું સીમામચહન (નજરાણં) 
નેશનલ જયોગ્ાફીક 

બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
મનસડન, લંડન
મંદદર દરેક ભામ્કો માટે ખુલલું મુકાયું છે અને પ્ર્ેશ માટે કોઈ ફી રાખેલ નથી

મુલાકાતીઓ માટે સૂચના
પિેર્ેશઃ ઢીંચણથી નીચે સુધીનાં ્સત્ો પિેરીને પ્ર્ેશ શકય બની શકશે,  
ટૂંકા ્સત્ો પ્ર્ેશમાં બાધક બનશે.
ધૂમ્રપાનઃ મંદદર પદરસરમાં મનાઈ છે.

મ્દડયો અને ફોટોગ્ાફીઃ આપ વયમકતગત ઉપયોગ માટે મંદદરના ભોંયતમળયેથી મંદદરના બાહ્ય ભાગ 
અને િ્ેલીના ફોટોગ્ાફ અને મ્દડયો લઈ શકો છો.

મોબાઇલ ફોનઃ મંદદર પદરસરમાં સ્ીચ ઑફ રાખ્ા મ્નંતી.

પારકિંગઃ મનઃશુલક

શાળા અને ગ્ુપ મુલાકાતઃ આગોતરું બુકકંગ કરા્્ું જરૂરી છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
આિાર અને પીણાં: કોઈ પણ પ્રકારની ખાણીપીણી કે ચયુઇંગ ગમ મંદદર પદરસરમાં મનમરદધ છે.

પ્રદશ્ષન અને મ્દડયોઃ ્ડીલો માટે ૨ પાઉનડ અને બાળકો (૬ થી ૧૬ ્ર્ષ) માટે ૧.૫ પાઉનડ. 
શાળાઓ અને ગ્ુપ મુલાકાત માટે રાિત દરની સુમ્ધા છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
અનય સુમ્ધાઓઃ ઓદડયો માગ્ષદરશ્ષત યાત્ા, મલફટ, વિીલચેર, બાળકોનાં ્સત્ો  
બદલ્ા માટેની સ્લત.
મામિતીઃ પ્ર્ેશ, સમય અને સુમ્ધાઓની આગોતરી જાણ ્ગર તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
્ધુ અને તાજી માિીતી માટે જુઓ londonmandir.baps.org.
મુલાકાતનો સમયઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી સાંજે ૬
ભગ્ાનનાં દશ્ષનઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી ૧૨, સાંજે ૪ થી ૬
મધયાહન આરતીઃ  દરરોજ બપોરે ૧૧.૪૫ ્ાગે
મંદદરની સ્ાિંગી મુલાકાત માટે ઓછામાં ઓછો સમયઃ ૨ કલાક

મંદદરે પિોંચ્ા માટે
◊  West End થી આશરે ૩૦ મમનમટ. A406 પર “Neasden Temple” તરીકે સાઇનપોસ્ટ આપેલ છ

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Stonebridge Park અને ્યાંથી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Harlesden અને ્યાંથી 206 અથ્ા 224 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Metropolitan/Jubilee લાઇનથી Wembley Park અને ્યાંથી 206 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Jubilee Line થી Neasden, ્યાંથી મંદદરે ફકત 20 મમમનટમાં ચાલતાં પિોંચી શકાય છે

◊  Baker Street થી 18 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Brent Cross અન ેEaling Broadway થી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

BAPS Shri Swaminarayan Mandir

105-119 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8LD
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       londonmandir.baps.org  |         @NeasdenTemple  |         neasdentemple
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ભવ્ય હવેલી
મંદિરમાં પ્રવેશતાં જ હવેલીની ભવ્યતા આંખે ઊડીને વળગે છે. 
ઓક અને સાગના કાષ્ઠના સતંભો તથા કમાનો પરની ઝીણી કોતરણી 
મનને હરે છે. કાષ્ઠમાં કોતરા્યેલા મોર એવા તો આબેહૂબ  છે કે જાણે 
હમણાં જ કળા કરશે, હાથીઓ જાણે સૂંઢ ઊંચકી આવકારશે, કમળો 
પર ભમરાઓ આવ્યા જ સમજો ! વળી, જમીન પર પથરા્યેલ 
ચચત્ાકર્ષક રંગબેરંગી ગાલીચો તો એક જુિી જ ભાત ઉપસાવી નજર 
બાંધી લે છે. 
સાલસતા તો જુઓ – અહીં વપરા્યેલ કાષ્ઠ માટે જ્યાં એક વૃક્ષનો 
ભોગ અપા્યો છે ત્યાં તેની સામે ૧૦ નવા છોડ રોપવામાં આવ્યા છે. 

પ્રિશ્ષન
અહીં ભોં્યતચળ્યે આવેલ “Understanding Hinduism” 
પ્રિશ્ષન ચવશવની સૌથી જૂની સંસકૃચતનાં નૈચતક મૂલ્યો, 
બુચ્ધમત્ા, માન્યતાઓની ્યાત્ા કરાવે છે. વળી, ૧૧ ચમચનટનો 
ચવદડ્યો શૉ આ મંદિર કઈ રીતે આકાર પામ્યું તેથી અને તેના 
ચનમા્ષણ પાછળના હેતુની ચવગતો છતી કરે છે ત્યારે બાળકો 
સચહત વડીલો પણ વાહ પોકારી ઊઠે છે.

ગભ્ષગૃહ – મુખ્ય મંદિર
પહેલા માળે મંદિરનો મુખ્ય ભાગ આવેલ છે. અહીં ચવચવધ 
ભાતમાં કોતરા્યેલ છતો, સતંભો અને મુખ્ય ઘુમમટ ચનહાળતાં તો 
નેત્ો તૃપત જ નથી થતાં. પથથરમાં આવી કોતરણી સહુને અચરજ 
પમાડે છે. સુવણ્ષમંદડત સાત સસંહાસનોમાં ભગવાનની મૂરત્ષઓ 
કેંદ્રસથાને છે, જેમનાં િશ્ષન કરતાં હાથ સહેજે જ પ્રાથ્ષના માટે 
જોડા્ય છે અને મન અકલપ્ય શાંચત અનુભવે છે. 

મંદિર શું છે?
મંદિર એ પ્રાથ્ષના માટેનું ઉત્મ સથળ છે. સંસકૃતભારામાં મંદિરનો 
સીધો અથ્ષ છે – એવું સથળ જ્યાં મન ચસથર થા્ય, આતમાને એવી 
મોકળાશ મળે જેથી તે જીવનનો અથ્ષ અને મમ્ષ સમજી ધન્ય થઈ 
શકે. મંદિર એટલે એક એવું કેંદ્રસથાન - જ્યાં લોકો ભગવાન અને 
સમાજની સેવા માટે એકત્ થઈ શકે.

હવેલી પ્રાથ્ષના હૉલ
૨,૭૫૦ ચોરસ મીટરમાં પથરા્યેલું આ સતંભરચહત સભામંડપ 
એકસાથે ૨,૫૦૦ થી વધુ ભાચવકોને સમાવી શકે છે. અહીં અઠવાદડક 
સતસંગસભા અને ઉતસવસભાઓ ્યોજવામાં આવે છે. અહીં લાઇટટંગ 
ચસસટમ મહત્મ વીજબચત થા્ય તે ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છે. 
અહીં ભેગા થ્યેલ માનવસમૂહ ્વારા ફેંકાતી થમ્ષલ ઊજા્ષનો ઉપ્યોગ પણ 
હીટ એકસચેનજર ્વારા હવેલીના અન્ય ભાગોને ગરમી પૂરી પાડવા 
કરવામાં આવે છે. આમ, વાતાવરણને નુકશાન ન પહોંચે તેવી તકેિારીઓ 
રખાઈ છે.

મૂરત્ષ એટલે શું?
મૂરત્ષ એટલે વૈદિકમંત્ો અને ચવચધચવધાનો ્વારા પ્રચતચષ્ઠત 
ભગવાનનું અચા્ષ સવરૂપ ! મૂરત્ષ એટલે પથથરનું પૂતળું નચહ પણ 
સાક્ષાત્ ભગવાન – એવા ભાવથી અહીં મૂરત્ષઓની સેવા-પૂજા-
ભચકત ખૂબ સનેહપૂવ્ષક કરવામાં આવે છે. મૂરત્ષ એ મંદિરનો 
આતમા છે, અને મંદિર એ ભગવાનનું ઘર છે.

બુકસટૉલ
બુકસટૉલમા ંતમે મેળવી શકો છો - અવનવા પુસતકો, પોસટકાડ્ષ, 
CD, DVD, આ્યુવવેદિક િવાઓ, આપના સનેહીજનો માટે 
બજેટ અને પસંિગી પ્રમાણેની ભેટ-સોગાિો. આ વસતુઓ 
આપની મુલાકાતને ખરેખર અચવસમરણી્ય બનાવશે, માટે 
બુકસટૉલની મુલાકાત લેવાનું રખે ચૂકતા.

શા્યોના રેસટોરનટ અને વેચાણ કેનદ્ર
અને હા, અહીં આવેલ શાકાહારી રેસટોરનટમાં આપ જમવાની 
વ્યવસથા પણ માણી શકો છો. પરંપરાગત ભારતી્ય સુશોભન 
અને મોંમાં પાણી છૂટે તેવું સવાદિષ્ટ, પૌચષ્ટક ભારતી્ય ભોજન 
આપને અસલ ભારતી્ય આસવાિનો અનુભવ કરાવશે. નજીકના 
વેચાણકેંદ્રથી આપ ભારતી્ય વાનગીઓ, વાસણો અને નાસતો 
પણ ખરીિી શકો છો.

ચવશવના સૌથી 
આશચ્ય્ષકારી 
સથળોમાંનું એક   
The World of Interiors
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યુરોપના પ્રથમ પરંપરાગત હિંદૂ મંદદરમાં આપનું 
સ્ાગત છે
લંડન શિેરના હૃદયસથાને ્સેલું બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
(મનસડન મંદદર) પરંપરાગત હિંદૂ શૈલીની, િેરત પમાડે તે્ી કલાકોતરણીનું 
બેનમૂન નમૂનો છે.  ફકત અઢી ્ર્ષના ગાળામાં ૫૦૦૦ ટન ઈટામલયન અને 
ભારતીય આરપિાણ તેમજ બલગેદરયન લાઈમસટોનમાંથી ભારતીય કાદરગરો 
દ્ારા કલા મંદડત લંડનમાં આકાર પામયું છે.
સને ૧૯૯૫માં ઉદ્ાદટત થયેલું આ મંદદર ભમકત, ઉપાસના અને પ્રાથ્ષનાનું 
કેંદ્ર બની દર્રષે પાંચ લાખથી ્ધુ ભામ્કોને આકરષે છે. પારાણ પર કોતરાયેલી 
નાજુકતાનું સૌંદય્ષદશ્ષન, પરંપરાગત હિંદૂ પ્રાથ્ષનાસભા દ્ારા પથરાતી શાંમત 
સિુને કલાકો સુધી મસથર કરી દે છે. ્ળી, અિીં મ્શ્ની પ્રાચીનતમ જી્ંત 
સંસકકૃમત મ્શે જાણી સિુ અમભભૂત થાય છે.

પ્રેરકઃ પ.પૂ. પ્રગટ બ્રહ્મસ્રૂપ પ્રમુખ સ્ામી મિારાજ
બી.એ.પી.એસ. સ્ામમનારાયણ સંસથાના ્ત્ષમાન પ્રમુખ પ.પૂ. પ્રમુખસ્ામી મિારાજ 
ભગ્ાન શ્ીસ્ામમનારાયણના પાંચમા આધયામ્મક ્ારસદાર છે. તેમની આગ્ી સૂઝ, 
દી્્ષદૃમટિ, પ્રેરણા અને પ્રચંડ પુરુરાથ્ષના પદરણામે જ આ મંદદર સાકાર થઈ શકયું. આ 
મંદદર ભગ્ાન સ્ામમનારાયણને તેમના દ્ારા અપ્ષણ થયેલું ભમકતઅરય્ષ છે.

લંડનના સાત 
આશચયયોમાંનું 
એક  
Time Out City Guides

મનઃશુલક પ્ર્ેશ
લંડનનું સીમામચહન (નજરાણં) 
નેશનલ જયોગ્ાફીક 

બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામમનારાયણ મંદદર 
મનસડન, લંડન
મંદદર દરેક ભામ્કો માટે ખુલલું મુકાયું છે અને પ્ર્ેશ માટે કોઈ ફી રાખેલ નથી

મુલાકાતીઓ માટે સૂચના
પિેર્ેશઃ ઢીંચણથી નીચે સુધીનાં ્સત્ો પિેરીને પ્ર્ેશ શકય બની શકશે,  
ટૂંકા ્સત્ો પ્ર્ેશમાં બાધક બનશે.
ધૂમ્રપાનઃ મંદદર પદરસરમાં મનાઈ છે.

મ્દડયો અને ફોટોગ્ાફીઃ આપ વયમકતગત ઉપયોગ માટે મંદદરના ભોંયતમળયેથી મંદદરના બાહ્ય ભાગ 
અને િ્ેલીના ફોટોગ્ાફ અને મ્દડયો લઈ શકો છો.

મોબાઇલ ફોનઃ મંદદર પદરસરમાં સ્ીચ ઑફ રાખ્ા મ્નંતી.

પારકિંગઃ મનઃશુલક

શાળા અને ગ્ુપ મુલાકાતઃ આગોતરું બુકકંગ કરા્્ું જરૂરી છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
આિાર અને પીણાં: કોઈ પણ પ્રકારની ખાણીપીણી કે ચયુઇંગ ગમ મંદદર પદરસરમાં મનમરદધ છે.

પ્રદશ્ષન અને મ્દડયોઃ ્ડીલો માટે ૨ પાઉનડ અને બાળકો (૬ થી ૧૬ ્ર્ષ) માટે ૧.૫ પાઉનડ. 
શાળાઓ અને ગ્ુપ મુલાકાત માટે રાિત દરની સુમ્ધા છે.  
તે માટે booking@londonmandir.baps.org પર સંપક્ષ કર્ો.
અનય સુમ્ધાઓઃ ઓદડયો માગ્ષદરશ્ષત યાત્ા, મલફટ, વિીલચેર, બાળકોનાં ્સત્ો  
બદલ્ા માટેની સ્લત.
મામિતીઃ પ્ર્ેશ, સમય અને સુમ્ધાઓની આગોતરી જાણ ્ગર તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
્ધુ અને તાજી માિીતી માટે જુઓ londonmandir.baps.org.
મુલાકાતનો સમયઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી સાંજે ૬
ભગ્ાનનાં દશ્ષનઃ દરરોજ સ્ારે ૯ થી ૧૨, સાંજે ૪ થી ૬
મધયાહન આરતીઃ  દરરોજ બપોરે ૧૧.૪૫ ્ાગે
મંદદરની સ્ાિંગી મુલાકાત માટે ઓછામાં ઓછો સમયઃ ૨ કલાક

મંદદરે પિોંચ્ા માટે
◊  West End થી આશરે ૩૦ મમનમટ. A406 પર “Neasden Temple” તરીકે સાઇનપોસ્ટ આપેલ છ

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Stonebridge Park અને ્યાંથી 112 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Overground/Bakerloo લાઇનથી Harlesden અને ્યાંથી 206 અથ્ા 224 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Metropolitan/Jubilee લાઇનથી Wembley Park અને ્યાંથી 206 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Jubilee Line થી Neasden, ્યાંથી મંદદરે ફકત 20 મમમનટમાં ચાલતાં પિોંચી શકાય છે

◊  Baker Street થી 18 નં. ની બસ દ્ારા 

◊  Brent Cross અન ેEaling Broadway થી 112 નં. ની બસ દ્ારા 
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