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ુ��ક�ટ મા ંબીલીમોરા ની હત� વી ભવાણી � ંઉ�મ �દશ�ન, 

ુ�ુ. હત� વી� ંનેશનલ લેવલે િસલે�શન

Winner of Inter- District Tournament Team 

Baroda -B

હ�� વી ની ટ�મ ફાઇનલ મા ંિવજય �ા�ત કય�.

 બીલીમોરા સમાજ  ને પણ  ગૌરવ થાય 

ુ ુત�ે ં ��ક�ટ ની રમત મા ંહ�� વી ભાવણી નો �દંર 

દ�ખાવ.બીલીમોરા સમાજની દ�કર� હત� વી 

શાિંતલાલ ભાવાણી (એમ.�.પટ�લ & કંપની.)  � 

બરોડા ��ક�ટ એસોસીયશેન ની - �ડર-19 ટ�મ 

માથંી રમી પોતાની ને ટ�મને િવજયી બનાવવામા ં

ુપોતાની રમત � ંઉ�મ �દશન�  કર� ટ�મ �તવામા ં

િસહ� ફાળો આપી બીલીમોરા સમાજ તથા ભાવાણી 

ુપર�વાર ને ગૌરવ થાય ત�ે ંકાય� કર�લ છે..

 હત� વી અને એમના પ�રવાર ને 

ુબીલીમોરા સમાજ,�વક મડંળ તથા મ�હલા મડંળ 

ુવતી �બૂ �બૂ �ભ�ેછાઓ. 

ુ �પો��્સ િમશન �વાસઘં અ�ભન� દન 

પાઠવે છે અને �ીસમાજ �ચાર અને �સાર સમીતી 

ુ�વા  દ�કર� હ�� વી ને �બૂ �બૂ અ�ભનદંન પાઠવે 

ુછે. અને ઉજવળ કાર�કદ� માટ� �ભ કામનાઓ 

ુપાઠવે છે.અ�ે બીલીમોરા �વાઓ � પણ ખાસ 

ુ�બરદાવવા જ�ર� છે ક� તમે� ંલા�ટ સજંય ફામ� મા ં

ુ ુ ુદ��ણ �જરાત ના ં�વાઓ માટ� ��ક�ટ � ંઆયોજન 

કર�લ તમેા ંઆવી �દકર�ઓને પણ બોયઝ ટ�મ મા ં

ખલેાડ� તર�ક� રમવાની ઉ�મ તક આપી હતી ક� 

ુ�ના કારણે આવી દ�કર�ઓ નો હ�સલો �લદં 

બ�યો ને આવા પ�રણામ �ા�ત થાય છે..

સયંોજક

મહ�� � સાખંલા - બીલીમોરા

ધામ - મા ંઉિમયાધામ ના ંપ�રસર મા.ં..   

�વ. દમયતંીબને �વરાજભાઈ હળપાણી  

ુના ��યિતિથ િનિમતે ભારતી દ�દ� ગૌશાળા 

ુસ�ંથા, નાગ�ર ના લાભાથ� �ીમ�્ દ�વી 

ભાગવત કથા દ�વી શ��તઘામ -મા ંઉિમયા 

ધામના પાવન �ાગંણમા ં  કથા તાર�ખ 

૧૧- ૧૧- ૨૦૨૨ થી ૧૯-૧૧-૨૦૨૨ ના ં

ુ ુ�ભ �દવસો મા ં નવ �દવસ � ં �દ�ય 

ુમો�દાયી ગાથા � ં  ધાિમક�  આયોજન 

ુ ુકરવામા ંઆવલે છે.      �રત ના ��િસ� 

વ�તા  �જૂય �ી ��શે દાદા ના ં

ુ ુ�ખારિવદ�  થી આ કથાનો લાભ નાગ�ર 

સમાજ ના પર�વાર જનો તથા  સમ�ત 

ભારત ભર માથંી આવલે મથલ ગામના 

અનકે વડ�લો  અને આપણા �ાિતજનો 

આનો લાભ લશે.ે  સાથે �યાસપીઠ પર થી 

ભ�ય શોભા યા�ા આરંભ કરવામા ંઆવશ.ે     

ુઆ કથા ઉિમયા મ�ંદર ના ં�દંર વાતવરણ 

ુમા ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે છે. �દંર 

મડંપ િનમા�ણ અને અ�ય �યવ�થાઓ સભર 

ુ ુ ુઆ ગો�ુ�� ંનાગ�ર બનવા જઈ ર� ંછે.

દયાપર મા ંકમલ�ેર મહાદ�વ સવેા 

ુ��ટ �ારા હ�માન ચાલીસા કથાનો 

આજ થી આરંભ કરવામા ંઆવશ.ે

ુ ુ ��ય યજમાન હસ�ખ પોકાર અને ગામ 

ના ં સરપચં �વા અનકે િવ�ાન �ય��ત �ારા 

ુ ુિવજય�થભં રોપણ કરવા� ંકાય� થઈ ગ� ંછે.

 મા ં ઉિમયા ચરે�ટ�બલ ��ટ, 

ુનાગ�ર �ારા  આયો�જત �ીમદ દ�વી 

ુભાગવત કથા � ં આયોજન દ�વી શ��ત 

કડોદરા મા ંથયો ૧૦૮ �ુંડ� મહાય� નો આરંભ

કડોદરા મા ંથયો આ� ૧૦૮ �ુંડ� મહાય� નો આરંભ ૦૯ તાર�ખ ના ંસવાર� ૧૧૧૧ મ�હલા શ�કતઓ �ારા 

ુકળશ યા�ા �ારા શોભાયા�ા � ંભ�ય આયોજન

૧૧૧૧ કળશ 

ુઅને �દંડ� 

તમામ ને અપણ�  

કરવામા ંઆવતા 

ુપહલ� ા �શો�ભત 

કરવામા ંઆવલે.

ુ  કડોદરા સમાજના �વૂ� ��ખ અને 

ુક���ીય સમાજ ના ઉપ��ખ ભાણ�ભાઇ અને 

ુગગંાબને પોકાર ��ય �ધાન યજમાન પદ� .

 સવાર� ૧૧૧૧ મ�હલા સાથે કળશ યા�ા 

પોથી યા�ા નો �ારંભ કરવામા ંઆ�યો.

 �મા ં આપ સ� ને આમ�ંણ છે. રોજ ુ

૮.૩૦ સવાર�  કળશ યા�ા મા ં�ટલા કળશ આ�યા 

તનેી �દ��ણા મા ંજોડાઈ સકો છો અને ય� મા ં

યજમાન પણ.

 ગઈ કાલે ૦૩ pm વાગે કળશ યા�ા બાદ 

ય� �જવ�લત કરવામા ંઆવલે

ુ આ� ૧૦ તાર�ખ થી ૧૮ તાર�ખ �ધી 

૧૦૮ �ુંડ� મહાય� મા ંઆપ o૮ �દવસ સવારથી 

ુબપોર �ધી અને બપોર પછ� ભગવ�્ કથા તમેજ 

સા�ં ભ�ય મહા આરતી નો લાભ �મ �વી 

ુઅ��ળતા લઈ શકો છો.ૂ

 સવ� �ાિત પયા�વરણ ક�યાણ કા� આ 

૯૭ મો મહાય�  નો લાભ �દરતી ર�તે કડોદરા ૂ

આસપાસ ના ંિવ�તાર ને મ�યો છે. �મા ંવ�ૈદક શા�ો 

ના ં�ણકાર કાશી �વી િવ�ાપીઠ ના ં�ામંણો �ારા 

આ ય� કરવામા ંઆવશ.ે.

 આપ એક �દવસ ક� નો લાભ આ�િત નો ુ

પણ મળેવી સકો છો.

આપ સ� ને આમ�ંણ છે..ુ

ુ દ��ણ �જરાત શ�કત પીઠ ની મ�હલા 

શ�કતઓ ખાસ આમ�ંણ અ�ય ને પણ આપે અને 

જ�ર� સવેા ય� મા ંપણ જોડાય.બપોર અને સાજં ના ં

�સાદ ની �યવ�થા પણ છે જ�ર લાભ લશેો .અનોખો 

ુઅક�પનીય અદ�ત શોભા યા�ા સવ� �ાિત ના ં

ુ ુ�ખાકાર� ક�યાણકાર� પયા�વરણ �ધી કા�... 

 �ી �ી ૧૦૦૮ હર�ઓમ � મહારાજ 

ુિ��રા પીઠાિધ�વર ની ઉપ��થિત મા ંમહા આરતી 

અને મહાય�.

 આયોજન ટ�મ ૯૭ મહાય� કડોદરા, ૦૯ 

ુતાર�ખ નવ�ેબર થી ૧૮ તાર�ખ �ધી..

  

��િત સાથે જોડાયલે આખા મડંપ � મા ં�ણ ભાગ ૃ

ુછે  �મા ં મ�ય મા ં ��ય યજમાન કર�

િવશાખાપ�નમ પધારશે 

નર���ભાઈ મોદ� વડા �દાન

 આપણા લોક લાડ�લા �ધાન 

મ�ંી�ી નર���ભાઈ મોદ�� આવતી 11 

અને 12 તાર�ખ ના િવશાખાપટનમ આવી 

ર�ા છે. 

   તા- 11 ના સા�ં  6-00 

ુવા�યાથી 6-45 �ધી રોડ શૉ કરવાના છે, 

ુબી�પી પાટ� �ારા ખાશ �જરાત, એમ પી 

ુ, �પી, �બહાર , રાજ�થાન,ઝારખડં વગેર� 

ુના લોકો માટ� રોડ શૉ � ં આયોજન કર�લ 

ુછે, ( મા�િત સક�લ - ડોકયાડ� રોડ)  રોડ શૉ 

મા ંમોદ�� પગે ચાલવાના છે. 

 ુ આપણે સવ� રોડ ની બા�એ 

ુઉભા રહવ� ા� ં છે. �લ વગેર� પાટ� �ારા 

આપવામા ંઆવશ.ે ચાય પાણી ના�તા ની 

�યવ�થા પણ પાટ� �ારા કરવામા ંઆવશ.ે   

 આ રોડ શૉ મા ંભાગ લવેા પાટ� 

�ારા બસ ની �યવ�થા  કરવામા ંઆવલે 

છે. પાટ� �ારા આપણી સમાજ ને 3 બસો 

ની( 50×3=150 જણા ) ફાળવણી કરવામા ં

આવલે છે. બસ મા ંસવાર દર�ક  પસે�ેજર 

ને ટ�ગ લગાડવામા ં આવશ.ે ટ�ગ 

લગાડનાર જ રોડ શૉ મા ંભાગ લઇ સકસ.ે 

 પાટ� બસ િસવાય કોઈ પણ 

�ાઇવટે વાહન ને રોડ શૉ મા ંએ��� નથી, 

ુ ુબસ મા ંજ જવા� ં  અને પાછા આવવા� ં

રહશ� .ે 

 બસ 11 તાર�ખના સા�ં 4 વા�યે 

સમાજવાડ� ખાતે આવશ.ે ઉપરો�ત રોડ 

ુશૉ મા ં�મને ભાગ લવેો હોય તઓે પોતા� ં

નામ સમાજ મ�ંી�ી જયતંીલાલ સઘ� ાણી 

ના મોબાઈલ  -  9393 10 2234  ઉપર 

�હોટસપે �ારા ( વહલ� ા તે પહલ� ા ધોરણે ) 

ુઆજ સાજં  7 વા�યા �ધી  ન�ધાવશો. 

  રોડ શૉ મા ંભાગ લતેા ભાઈઓ 

ુઅને બહન� ો ને િવનતંી ક� આપણે �જરાતી 

તર�ક� અલગ દ�ખાઈ રહ�એ તે માટ� બની 

ુશક� �યા ં�ધી ભાઈઓએ �ુરતા-પાય�મા 

ુઅને બહન� ો એ  �જરાતી સાડ� 

પહર� વાની. 

      આવી ર�તનો રોડ શૉ 

પહલ� ીવાર થતો હોવાથી દર�ક સ�યોને આ 

રોડ શૉ મા ં ભાગ લવેા સમાજ વતી 

િવન� તંી.

 તા:- 12-11-22 ના ંસવારના ં9-

00 વા�યે  ૃિવસાખાપ�નમ ર�લવે ઝોનના

ુ ુ��ય કાયા�લય � ંપાયાિવધી નો કાય�� મ 

ુછે. �યારબાદ �� �િનવિસટ� �ના િવસાળ 

ુ�ાઉ�ડમા ં સભા� ં આયોજન રાખવામા ં

આવલે છે.

ક�છ મા ંભાજપ ના ંઉમદેવાર 

ન�� કર� �હર�  કરવામા ંઆ�યા.

ુ��ક�ટ મા ંકા�ં કાઢનાર રવી�� �ડ��  

ુના ંપ�ની ર�વાબા ન� �જરાત ના ં

ુઇલ�ેશન મા ં�ટંણી ના ંઉમદેવાર 

�હર�  કરવામા ંઆ�યા.

કડોદરા મા ં૧૦૮ �ુંડ� 

મહાય� ના ં�ધાન �ુંડ 

ના ંયજમાન તર�ક� 

અશોકભાઈ પોકાર 

લ�મીનારાયણ �વ�પ.ે. 

બને �દ�યાગં ને આ 

ુ�દંર તક મળ� છે � 

ુએક અદ�ત સમાજ 

ુમાટ� અદ�ત ઘટના 

બની છે.

 "સન નવેર સ�ેસ ઇન ���ટશ એ�પાયર!" 

આ કહવ� ત બની હતી, 1850ની આસપાસ. "���ટશ 

સા�ા�યમા ં �ાર�ય �યૂ� અ�ત થતો નથી!" આ 

ુપ�ં�તનો અથ� એટલો જ થતો ક� �િનયાના પા�ંીસથી 

વધાર� દ�શો પર ���ટશસ� એક યા બી� ર�તે હ�ુમત 

ુચલાવતા. આ� એ ���ટશરોની �દ�શા એવી છે ક� 

ુ ુ"કોમનવ�ેથ ગેમ" એ જ એક એ� ંમા�યમ ર� ંછે, ક� 

ુતનેાથી �વીન એ�લઝાબથે અને ��ટન આજ �ધી � 

તે દ�શોને યાદ કરાવતા ર�ા છે ક� તમે લોકો વષ� 

ુ ુ�ધી ���ટશ સ�ા હઠ� ળ સકંળાયલેા હતા, એટ� ંયાદ 

રાખજો!!

 તમેાયં વળ� આ વષન� ી �દવાળ�એ તો 

ઇિતહાસની કરવટ એવી ખાતરનાક ર�તે બદલી છે, 

ુુ ુક� ઋિષ �નક �વો 42 વષન� ો ભારતીય �હ�� �વાન, 

��ટનનો ક�ાવર નતેા થઈને ઊભર� ઊઠ� છે! અને તે 

પણ ક�ઝવ�� ટવ પાટ�મા ં! ક�ઝવ�� ટવ શ�દનો સાદો 

ૂઅથ� તો �યાલ છે ને ? �નવાણી, સ�ું�ચત ક� 

મયા��દત િવચારધારા સાથનેી રાજક�ય પાટ�!

ુ આ �ગે આ� ંભારત ગૌરવ લે  તે 

ુ ુજરાય ખો�ં નથી. પરં� આવનારા સમયમા ંતલે 

ુપણ જોવા� ંછે, અને તલેની ધાર પણ જોવાની છે.

 જો ક� ��ટનના નવા વડા�ધાન ઋિષ 

ુ ુ�નક� �ણ ��ય �ટ�ટમ�ેટ આપીને ભારતની 

રાજક�ય િવચારધારાની ઘણી ન�ક હોવાનો સકં�ત 

તો આપી જ દ�ધો છે. 

 એકઃ ચીનને ��ટન તરફથી િવ�ને 

જોખમમા ં�કૂતા ંકોઈપણ િનણય� ોમા ંસહકાર મળશે 

ુનહ�. બી�:ં પી. ઓ. ક�. માટ� ભારત જ હકદાર છે... 

ુ ુ ુઅને �ી�:ં રિશયા અને ���ન �� સમા�ત કર�...

ુ ુ એક ભારતીય �વાન પોતાના ���બળ, 

કત�� યબળ, કાબ�ેલયત અને રાજક�ય બળથી 

��ટનનો સવ��ચ હો�ો હાસંલ કર� છે, �યાર� અહ� 

મફતમા ં મનોરંજન પીરસનારા ક��સેી નતેાઓ 

જયરામ રમશે ક� શશી થ�ર કામ િવનાના �દકા ૂ

માર�ને ક��સેના ધોવાણને વધાર� ગિત આપવાની 

ુહ�નચ�ેટા કર� છે!એ લોકો કહ � છે ક� લ�મતીને આવડો 

�ચો હો�ો આપવા માટ� ��ટને � ભાઈચારો 

બતા�યો છે, તમેાથંી ભારતે કંઈક શીખવાની જ�ર છે! 

��કઝોફિ� નક થઈ ગયલેા આ લોકોને એ વાત યાદ 

ુઆવતી જ નથી ક� ઋિષ �નકને ��ટનની ��એ 

�ટૂં�ને મોક�યા નથી, તમેની પાટ�ની �ણ-�ણ 

�ધાનમ�ંીઓ િન�ફળ ગયા પછ�ની મજ�રૂ�એ 

પસદં કયા� છે. 

ુ અને એ પણ યાદ આવ� ં નથી ક� 

ભારતમા ં સવ��ચ સવંધૈાિનક પદ રા��પિતની 

ુ ુ ુ�રશી પર અ�યાર �ધી લ�મતી આબાદ�માથંી 

ુ ુ�ણ મહા�ભાવો બસેી ��ૂા છે, અને આ� ં

ુપા�ક�તાન, અફઘાિન�તાન, �ક��તાન ક� ઈરાન, 

ુઈરાકમા ંબન� ંઅસભંવ છે!

 આવા સમયે સરદાર પટ�લ યાદ આ�યા 

ુુિવના રહત� ા નથી. આ� એ મહાન રાજ��ષનો જ�મ 

�દવસ છે, �મને મહા�મા ગાધંી "વન મને આમ�" 

ુકહત� ા. �મને ભારતના �થમ રા����ખ ડૉ. રા��� 

�સાદ "સગંઠન અને સમ�વટની શ��તમા ંબજેોડ" 

ુકહત� ા. �મને આનદંશકંર �વ અને ગોવધન� રામ 

િ�પાઠ� "દ�શ�હત�ચત� ક" કહત� ા અને �મને માટ� 

મહિષ� અરિવદ� � સહજ ર�તે �નાન કરતા ંકરતા ંઆ 

ેસરદારના ચરણોમા ંઆભારપ� અન માફ�પ�! - હ�ર��ણ શા�ીૃ
�ટ�પણી આપી હતી ક� "આજના તમામ નતેાઓમા ં

ૃસરદાર પટ�લ એક જ �ઢ માણસ છે...!"આજકાલ � 

નતેાઓ ક��સેમા ં "કામ કર� છે" ક� પછ� �ણતા-ં 

ુઅ�ણતા ંક��સેના ધોવાણ� ં"કામ કર� છે", તમેણે 

ુસરદાર પટ�લ અને પ.ં જવાહરલાલ નહે� બનંનેી 

ુકાયશ� લૈી પર થોડો �કાશ પાથરનાર ��તક 

"િવ�ન�ેસ ઑફ ઈ��ડયા" ના થોડા ફકરાઓનો 

અવારનવાર પાઠ કરવાનો િનયમ લવેો જોઈએ.

 તનેા લખેક પિસવ� લ ���ફ�સ 1922થી 

િસિવલ સિવસ� ના આઈ.સી.એસ. અિધકાર� હતા. 

ુ ુઅને હાલ� ંબા�ંલાદ�શ � તે સમયે ભારતમા ંહ�,ં 

ુ ુતનેા �જ�લા મ�ેજ���ટ તર�ક� તમેણે કામ ક� � હ�.ં 40 

ુુવષ� �ધી �હ���તાન સાથે સકંળાઈ રહલ� ા એ 

ુઅિધકાર�એ સરદાર અને પ.ં નહ��  િવશે આ શ�દોમા ં

ુ ુપોતા� ંતી�ણ િનર��ણ આ�� ંછે. 

ુ પ�ંડત નહે�ના �ય��ત�વ િવશે તઓે 

થોડા ંિવરોધાભાસી વલણોની ચચા� કર�ને લખે છે ક� 

"આટલા ં બધા ં િવરોધાભાસી ત��વવાળો �વભાવ 

ુુ ુ ુધરાવનાર �ય��ત� ંવણન�  કર� ંસહ��  ંનથી. નહે� 

લોકશાહ� અને સસંદ�ય પ�િતમા ંધમા�ધ કહ� શકાય 

તટેલો િવ�ાસ ધરાવતા હતા. છતાયં એ "પ�િત"ની 

�દર રહ�ને જ તમેને "મા�લક" બનવાની ભાવના 

સતત ર�ા કરતી! ભારતીય અને વિૈ�ક રાજકારણ 

ુ ુ ુ ુ ુિવશે નહ�� એ ઘ� ંિવચા� � હ�.ં પરં� આખર� તઓે 

એક લાગણીશીલ �ય��ત હતા. તઓે કાયિ� ન�ઠ નહ�, 

પણ િસ�ાતંિન�ઠ હતા. તમેની સાથે વાત કરતી 

ુવખતે �ય��તને લાગ� ંક� આપણે કોઈ મહાન િવ�િૂત 

સાથે વાત કર�એ છ�એ.

 લખેક લખે છે ક� મને તો તમેની સામે આ 

ુલાગણીનો અ�ભવ હમંશેા ં થતો. આગળ તમેણે 

ુુ ુછે�� ંએક વા� આ લ�� ં છે ક� "નહ��  પોતાના 

િવચારો અને લાગણીઓને એટલી અ�પ�ટ રાખતા ક� 

તે લોકોને અડધા ગાડંા કર� �કૂતા!"

 હવે એ જ લખેક સરદાર પટ�લ િવશે � 

ુતલ�પશ� િનર��ણ ન�ધે છે તે �ઓ:"સરદારના 

ટ�બલ પર કદ� એક પણ ફાઈલ પડ� નહોતી રહત� ી. 

સાવચતેી�વૂક�  પસદં કરાયલેા અિધકાર�ઓના 

મૌ�ખક અહવ� ાલો સાભંળ�ને જ તઓે િનણય�  લઈ 

લતેા. લખેક લખે છે ક� એકવાર માર� ઉપ��થિતમા ંજ 

ક�ટલાક ભાગંફો�ડયા શીખ નતેાઓને પકડવા ક� નહ�, 

તવેો સવાલ ચચા�યો. સરદાર�  �હૃ સ�ચવ, �દ�હ�ના 

ુ ુ��ય કિમશનર અને ��તચર શાખાના વડાને 

ુબોલાવીને ક�:ં "પહલ� ા ંતો મને ન�ર હક�કત કહો."

 સરદાર� તે બધાને �યાન�વૂક�  સાભંળ� 

ુલીધા. પછ� તમેણે દર�કને �છૂ� ંક� "હવે તમે જ મને 

કહો ક� તમાર� શી સલાહ છે? માર� તમારા ંકારણો 

નહ�, �ચૂનો જોઈએ છે." �ણે અિધકાર�ઓએ 

પોતાનો અ�ભ�ાય આ�યો.

ુ સરદાર� એક િમિનટ માટ� િવચા�.�  પછ� 

બો�યા: "કાલે સવાર� તે નતેાઓને �ગરફતાર કર� 

લો!" લખેક આગળ લખે છે ક� "સરદારની 

ુકાયપ� �િતમા ંસૌથી અગ�યની પ�િત મ� આ �જબ 

ૂતારવી હતી: �યાર� પણ કોઈ અ�ભ�ાય ર� થતા, 

�યાર� સરદાર તે અ�ભ�ાયોને �બૂ જ શાિંતથી 

ુ ુસાભંળતા અને તમેા ં�ધારવા� ંકહત� ા, તે પણ મા� 

આટલા જ શ�દોમા:ં એક, "તમે સાચા છો."

ુબ,ે "તમે ખોટા છો. અને ત�ે ંકારણ છે ક�..."

ુઅથવા �ણ, "તમે અ�ક �શે જ સાચા છો..."

 સરદાર�ી માટ� �ી�ફ�સે  ભલે આ શ�દો 

ુલ�યા હોય, પરં� તમેની સાથનેા �તવેાસીઓ 

મ�ણબહન� , સ�ે�ટર� વી. પી. મનેન, આઈ.સી.એસ. 

અિધકાર� એચ.એમ. પટ�લ ક� અ�ય દર�કનો એ 

ુઅ�ભવ રહત� ો, � લખેક� આ શ�દોમા ંલ�યો છે: 

ુ"સરદાર સાથનેી દસ િમિનટમા ં� શીખવા મળ�,ં તે 

ુતમેના સાથીઓ સાથે કલાકોની �લાકાતોમા ંપણ 

ુશીખવા મળ� ંનહ�..."

 ત�કાલીન ક��સેી નતેા અને �થમ 

ુ ુરા��પિત ડૉ. રા����સાદ� ંિનર��ણ � ંકહ � છે? 

ુ ુતમેણે લ�� ંહ� ંક� "અલગ અલગ સક� ડો �વત�ં 

અને અધ�� વત�ં રજવાડાઓં ત�કાલીન ભારતમા ં

હતા.ં �મણે �હદ� ની અખડંતા િછ��ભ� કરવાનો ભય 

ુપદેા કય� હતો. આ બધાને એક કરવા� ંસરદાર 

ુપટ�લે � કાય� ક�,�  તે એક એવી િસ�� છે, �નો જોટો 

આ દ�શના લાબંા અને ચડતીપડતી વાળા 

ઇિતહાસમા ં�ાયં જડ� તમે નથી. અ�યતં ઝડપભરે, 

ુછતા ં સહજપણ,ે બળના ઉપયોગ િવના દ�શ� ં

ુએક�કરણ થ�,ં તે સરદારની સગંઠન અને સમ�વટ 

શ��તનો મહાન પ�રચય છે..."

 

 આજના રાજક�ય વાતાવરણમા ંતમામ 

ૂ ે ુ ે ેિવરોધ પ�ો એક�ટ થઈન � ં દ�શન ક� તના 

િવકાસને ક���મા ંરાખી ર�ા છે? ક� પછ� મા� અને 

મા� મોદ� િવરોધને ? 

 આજના ભારતને તઓે સરદાર પટ�લ 

સકં��પત ભારત તરફ દોરવા માટ� એક પણ ��િૃ� 

કરતા હોય, તવેો તમને �ાયં પણ આભાસ થાય છે? 

ુ�બલ�ુલ તટ�થ ���થી ઉ�ર આપજો. અને જો એવો 

ુ ુઆભાસ થાય, તો "�ટ��� ઓફ �િનટ�" જઈને 

સરદારના ચરણોમા ંઆભારની �ચ�ી �કૂ� આવજો. ક� 

"તમે શીખવલેા માગ� પર અમે મા� અને મા� 

દ�શના �હતની જ �ચત� ા કર�એ છ�એ, નહ� ક� અમારા 

પદની ક� પ�ની!" 

 અને હ � િવરોધ પ�ો! હ � િવરોધ પ�ના 

ુનતેાઓ! તમને જરા પણ એમ થ� ંહોય ક� અમે 

સરદાર�ીના ં�વન ��ૂો: "કમ� એ જ મહ��વાકા�ંા" 

ુ ુઅને "ભારત� ંગૌરવ એ જ અમારો કાયહ� �� " એ 

બાબતને અમે �શ મા� પણ સમ�યા નથી, અને 

અમારા  પોતાના આચાર, િવચાર, વાણી ક� વલણમા ં

ુ ુતમેાથંી કંઈ પણ દ�ખા� ંનથી,  તો પણ જરા "�ટ��� 

ુઓફ �િનટ�" પાસે જઈને સરદાર�ીના ચરણોમા ં

એક માફ�પ� �કૂ� આવજો, ક� આપ � ર�તે પ�નીના 

ુ��ૃ� પછ� ��થર ર�ા, નાકના દદ�ના તકલીફ બે બે 

ુવષ� �ધી વઠે�ને ઓપર�શન ટાળ�ને નાિસકની 

ુ�લમા ં ર�ા, ક��સે સિમિતના સવ��ચ આદર� ં

પા� બની વડા�ધાન પદના �ણે ક� �બનહર�ફ નતેા 

ુર�ા, અને આઝાદ�ની લડતના ધ�ધા�ર� તર�ક� 

ઇિતહાસની બશેરમ દ�વાલો પર પરમને�ેટ નામ 

ુકોતરાવી ગયા, તવેા હ � ધ�ધર� , અમે તો તમાર� 

ુદ�શસવેાના વધેક અને �ભાવક તીરની પાછળ� ં

પ��ં પણ નથી!!"

અને એ વાત ક�ટલી સાચી છે ક�

"જય સરદાર" બોલવા માટ� પણ ક�ટલી 

પા�તા જોઈએ??!!

હર� ��ણ શા�ીૃ

�વ. વાલ�ભાઈ અબ� પાચંાણી 

�મર 82 વષ� | 08/11/2022

ક�છ મા ં: કોટડા (જડોદર) �થાિનક

�વ. છગનભાઈ ભીમ� ભીમાણી

�મર 46 વષ� | 10/11/2022 

ક�છ મા ં: દ�વપર (ય�)�થાિનક

yJtmttlt lttu"t


