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ુ�વાસઘં સૌરા�� �ર�યન (�ીનલ�ેડ કાઉ��સલ)

ુ ુસૌરા�� �ર�યન ��કટ�  �નામ� �ેટ ડમાસ કપ� ંઅનાવરણ
રમશે સૌરા�� �તશે સૌરા�� ર��યન

   તાર�ખ 18-12-2022 

રિવવાર સવાર� 10:00 વાગે 

ુુડમાસ કપ� ંઅનાવરણ માટ� �� 

શ��ત ��કટ�  �ાઉ�ડ રતનપર 

ખાતે ભગેા થવાના છ�એ.

 સૌરા�� ર��યન ચરેમને ડો.જયશે ભગત, 

ટાઈટલ કપના �પો�સર �ી રામ��ણ ડક� ોર લમેના સચંાલક ૃ

ુ ે ુમન�ખ પટલ�  અન તીથ� પટલ� , રનસઅ� પના �પો�સર �ભમ 

ડ�� ટલ ��લિનક ડો.જયશે ભગત અને ડો.અિમતા ભગત તમેજ 

ર��યન વાઈસ અને િમશન ચરેમને �દલીપ સાખંલા,  સૌરા�� 

ર��યન �પોટ�સ ક�વીનર �દનશે સાખંલા,  YSK ક�વીનર 

યોગશે વાડ�યા,  �વ�તા ચતેન પોકાર વગરે� ર��યનના 

હો�ેદારો તમેજ દર�ક ટ�મના ક�� ટન અને વાઇસ ક�� ટન ની 

ુ ેઉપ��થિતમા ંડમાસ કપ� ંઅનાવરણ કરવામા ંઆવશ.

 ુઆ �નામ� �ેટમા ંતાર�ખ 21 ,22 અને 25 �ડસ�ેબર 

ુ ુ ુ ે2022 ના રોજ ��કટ�  �નામ� �ેટ � ંઆયોજન થવા જઈ ર� ંછ. 

ુુ ે ે�યાર� પારદશક� તા વધે તે હ�� થી �નામ� �ટ લીગ મચ �ો ના 

આધાર� ન�� કરવામા આવશ.ે �યાર� તમામ ટ�મોના ક�� ટન  

નો સાથે રહ�ને �ો થશ.ે 

 ુઆ �નામ� �ેટને સફળ બનાવવા માટ� આિથક�  

ુ ે ેયોગદાન આપ�ે ંછ, તવા કણ� વીર �વા દાતારોની ઝાખંી 

ુ ેનીચે �જબ છ

1 ) ટાઇટલ કપ �પો�સર- �ી રામ��ણ, ડક� ોર લમે-રાજકોટ,ૃ

2) રનસ� અપ કપ �પો�સર- ુ�ભમ ડ�� ટલ, હો��પટલ-રાજકોટ, 

3) મને ઓફ ધ િસર�ઝ �પો�સર- , રો�હણી મશીનર�, �મનગર

4 )��ેઠ બટેર �પો�સર- નમદ� ા િસરાિમક, મોરબી,

5) ��ેઠ બોલર �પો�સર- ઉિમયા માબલ� , રાજકોટ, 

6) ફાઇનલ મચે મને ઓફ ધ મચે �પો�સર- 

હ�ર ઓમ ફામ,�  હળવદ, 

7) કપ�   �પો�સર- ુમા�િત માક��ટગ� , રાજકોટ, 

8) FOUR �પો�સર- ર�યો �લાસ �ાઇવટે લીમીટડ� , રાજકોટ,

9) SIX �પો�સર- �વશે ડોર, મોરબી,

10) બધી લીગ મચે મને ઓફ ધ મચે �પો�સર- 

ુ�ી� �પ, મોરબી,

11) સમેી ફાઈનલ 1 મને ઓફ ધ મચે �પો�સર- 

ુક�ડયાણા �પ, હળવદ, 

12) સમેી ફાઈનલ 2 મને ઓફ ધ મચે �પો�સર- 

મગનભાઈ કરસનભાઈ પોકાર - હળવદ, 

13) સાઇડ ���ન �હર� ાત બનેર �પો�સર- 

���ટલ ��લ - રાજકોટ, ૂ

14) બાળકો માટ� ના�તા �પો�સર- EATERA �ડસ, મોરબી.

ુુ ે�વાસઘં ��કટ� /વોલીબોલ �નામ� �ટ િસકદંરબાદ �પો�સરિશપ

1) સૌરા�� ર��યન ��કટ�  ટ�મ �પો�સર- 

ુભ�ય એ��િમિનયમ, રાજકોટ, 

2 )સૌરા�� ર��યન વૉલીબૉલ ટ�મ �પો�સર- 

EVOLVING INTERIORS - PLANNER & DESIGN 

CONSULTANT, રાજકોટ અને ઉના

ુ ેટ�મો� ંનામ અન �પો�સર ની યાદ�

ુ1) મા�િત એવ�ેજસ-�  ુરાજકોટ વ�ેટ, �પો�સર-મા�િત માબલ� ,

2) ગ�નદં લાય�સ- રાજકોટ, �પો�સર-ગ�નદં �લાયલમે, 

3) પનામા વો�રયસ-� ુ રાજકોટ, �પો�સર-િશવ �ડ ઇ�ડ���ઝ, 

4) િશવમ વો�રયસ-�  રાજકોટ, �પો�સર-િશવમ એ�ટર�ાઇઝ, 

5) રામ��ણ ઇલવેન-ૃ  રાજકોટ, �પો�સર- ���ના �ટ�બર, 

6) મોરબી �ક�� સ- ુ મોરબી, �પો�સર-�વા મડંળ, 

7) એસ.એમ. ટાઇ�સ ઇલવેન - મોરબી, �પો�સર-

�વાિમનારાયણ મોઝાઇક ટાઇ�સ, 

8) મોરબી લાય�સ - ુ મોરબી, �પો�સર-�વા મડંળ, 

9) હળવદ એ- ુહળવદ, �પો�સર-�વા મડંળ, 

10) હળવદ બી- ુ હળવદ, �પો�સર-�વા મડંળ, 

11) ગ�ડલ ટાઇટ�સ- ગ�ડલ, �પો�સર-ટ�મ સ�ેફ, 

ુ12) �ત�ર ઉિમયા �ક�� સ- ુ ુ�ત�ર, �પો�સર-ઉિમયા �ડન, 

13) અમર�લી અનમોલ- અમર�લી, �પો�સર-ટ�મ સ�ેફ, 

14) લ�બડ� ઇલવેન - લ�બડ�, �પો�સર-ટ�મ સ�ેફ, 

15) પચંાલ ઇલવેન - ુ ચોટ�લા,  �પો�સર-�વા મડંળ, 

16) બી,એચ, વોર�યસ-�  જોરાવરનગર, �પો�સર- બી,એચ, 

માક�ટ�ગ, 

17) ગીર લાય�સ- ઉના, �પો�સર-પાટ�દાર સનેટેર�વરે, 

18) ગીર કસ� ર�- વરેાવળ, �પો�સર-�યામ ટ��બર એ�ડ 

ુ�લાય�ડ, 

19) �કગ�  ઇલવેન બોટાદ- બોટાદ, �પો�સર-હ�રહર ટ��બર, 

20) વ�ડર બોય- વાકંાનરે, �પો�સર-પાટ�દાર ફાયરવક�સ 

ટ�મ, 

21) રો�હણી રોય�સ- �મનગર, �પો�સર-રો�હણી મશીનર�.

ુ  દર�ક ટ�મોને ટ�શટ�  અને કપ� � િવતરણ કરવામા ં

ુઆવશ.ે  અને �નામ� �ેટમા ંજ�ર� એવા િનયમો �ચૂનો ની 

ૂ ે ે � � ેર�આત કરવામા ંઆવશ અન વધાર ક�ટન અન વાઈસ 

ૂ ેક�� ટનો ને � કઈં પણ ��ો હશે તો તનેી પણ ર�આત થશ. 

ુ ે ુ    બપોર� ભોજન લઈ અન �ટા પડ�� ં�પો��્સ 

કનિવનર �દનશે સાખલા �ારા આવી િવિવધ મા�હતી 

આપવામા ંઆવલે.

સકંલન �વ�તા (PRO)

ચતેન પોકાર (રાજકોટ વ�ેટ)

સૌરા�� ર��યન Team 2021-2023

�પો��્સ કનવીનર, 

ુસૌરા�� ર��યન �વાસઘં, 

�દનેશ સાખંલા,ં રાજકોટ

સનાતની ગૌરવ નો 

શખંનાદ - રાજકોટ

 આગામી મે માસ ની કાયક� મ ની મા�હતી આપવા 

ુ ેઅને ૧૦૦ વષ� ના ંઇિતહાસ ની ઝાખંી ���ત કરવા તમજ 

સમાજ ની િવિવધ યોજનાઓ નો અહવ� ાલ સાથે શા માટ� આ 

શતા�દ� મહો�સવ તે �ગે ની �ણૂ� �ણકાર� ઘર ઘર પહ�ચે 

ુુસાથે મે મ�હના� ંઆગોત�ં આમ�ંણ આપવા માટ� �ીસમાજ 

ની આયોજન સમીતી �ારા ગત રોજ સૌરા�� ઝોન સમાજ મા ં

ુ ે ેકાય�� મ નો �ભારંભ કરવામા ંઆવલ..આ �સગં ક�� �ીય સમાજ 

ુ ેના ઉપ��ખ ��તીભાઇ રામાણી અન મ�હલાસઘ    

ુ ેઅમદાવાદ શ�કતપીઠ ના ં��ખ દશન� ાબન રામાણી આ ગૌરવ 

નો શખંનાદ કરવા રાજકોટ �વૂ� અને પિ�મ થી પારંભ 

કરવામા ંઆવલે..

રમશે ધાવડા..... �તશે ધાવડા...

�હર�  િનમ�ંણ

ખલે મહો�સવ ૨૦૨૨ તા. ૧૭,૧૮,૧૯/૧૨/૨૦૨૨

 ુ�ી ધાવડા મોટા પાટ�દાર �વક મડંળ  �ારા 

આયો�ત રચના�મક કાય� ના લાભાથ� નાઈટ બો�સ ��કટ�  

�ુનામ� �ેટ નો રમતો�સવ  સમાજ આજ રોજ સા�ં 07:00 વા�યે

ુના વડ�લો અને હોદદ� ારો મ�હલા મડંળ એવમ નવ�વક મડંળ 

ુ ુ ેના સવ� સ�યો ની ઉપ��થિત મા ં��લો �કવામા ંઆવશ તો 

ુસવ� સમાજ ના ખલે િ�ય જનતા ને હા�દક�  ભાવભ� � િનમ�ંણ 

પાઠવીએ છ�એ...

ઉદઘાટન સમય - ૦૭:૦૦ વા�યે સા�ં

�થળ - �પોટ� �ાઉ�ડ ��ૂય �ી રામ� દાદા ના �થાનક ્

પાસ,ેિશવ મ�ંદર રોડ,  ધાવડા મોટા

િનમ�ંક:-

ુપાટ�દાર નવ�વક મડંળ

પાટ�દાર સનાતન સમાજ

પાટ�દાર મ�હલા મડંળ ધાવડા મોટા 

|| જય �ી લ�મીનારાયણ ||

ુ ે શૈલેષ પોકાર �વાસઘં �વૂ� કાય�કર અન ક�છ 

ર��યન �વૂ� ચેરમેન �ારા ડાયા�બટ�સ ના પેસ�ટ ને પણ 

ુ ેલાભ અને �શખબર પર�વાર ના બધા સ�યો ન િશયાળા 

ની સીઝન મા ં�ેમ થી  આરોગતા જોઈ ને મન મા ંઅડદ�યા

ુ ે ેથ� ંહશ ક� મન પણ અડદ�યા ખાવા જડ� તો ??

પણ ડો�ટર ની મનાઈ છે

પણ દ�શી ગોળ ની મનાઈ નથી

આ િમ�ો માટ� નખ�ાણા લા�યા છે �ાયફડ   પટ�લ પ�ડા ઘર 

ુથી ભર�રૂ �� દ�શી ઘી  ના    અડદ�યાગોળ વાળા

તો રાહ શેની જોઓ છો ? 

આ� જ ઓડ�ર કરો

ુ ેભારત ભર મા ં�ુર�અર સેવા ચા� છ

મ� : 9408321176  9586309182|

ડાયાબીટ�શ ના ંપશે�ટ ને પણ 

અડ�દયા ખાવા નો અવસર

સ�હૂ લ�ન પછ� કોઈ આયોજન ન હોવા જોઈએ..

ુ  પરં� આપણી �ાતી મા ંમા સર�વતી કરતા ં

પણ મા લ�મી�ની �પા અઢળક થઈ છે. � સમાજ મા ંૃ

આવલેી શા�કાર� ની અસર સમાજ મા ં થતા �ય��તગત ૂ

લગનો મા ંજોવા મલે છે અને કોઈ પણ �ય��ત �યાર� આિથક�  

ુ ેર�તે �ખી અન સપં� થાય �યાર� સતંાનો ના લ�ન 

ધામ�મૂથી કર� તે હોઈ શક� તમેા કોઈ ને વાધંો હોઈ શક� નહ� 

અને વાધંો કરવાનો અિધકાર પણ કોઈ ને નથી. ુ ુ પરં� આ બ� 

ુ�ાતીના સ�ંકારો, ગર�મા ર�ત ર�વાજ િવગરે� ન  ેઅ��પ હોય 

તો સા�.ં.

 છે�લા કટ� લાક સમયથી પ��ચમ સ�ં�િતની ૃ

ુ ે ે ે ુિસ�ટમ �જબ ર�ગ સર�મની પાછલા ંદરવા�થી �વશી �ક� 

છે. તો આપણી જ એક સ�ં�તી ૃ �ને વડ�લો પીઠ� કહત� ા તે 

ુ ેઆ� હલદ� રસમ બની કાયદસ� ર �થાન લઈ લી� ંછ. (અહ� �ં ુ

પણ તમાર� સાથે જ �.) અને એમા ંપણ દખ� ા દખ� ી થક� બ�ટ 

ુ ુ ે ેમો� બન� ં�ય છ. �ાતીના કટ� લાક પર�વાર ન કદાચ આ 

ુ ે ેનહ� પરવડ� ંહોય પણ દખ� ા દખ� ી થક� વગવા કરવા પડ� છ. 

 અને હવે હદ તો �યા ંથાય છે ક� �ી-વડે�ગ  (pre-

wedding) ની વી�ડયો �ાફ�એ તો �ણે મા� �કૂ� છે. લ�ન 

પહલ� ા કોઈ પયટ� ક �થળ પર ફ��મી �ટાઈલ મા ં��ૂટગ�  થતી 

હોય. પહલ� ા તો આ ��ૂટગ�  �થાિનક �થળો પર થતી હતી. પણ 

ધીર� ધીર� ગાડ�એ હવે િવદશ�  ની વાટ પણ પકડ� છે. �યારબાદ 

લ�ન ક� ર�સ�ેશન સમયે મોટ� ���ન પર દશાવ� વામા ંમા ંઆવે 

છે. આવો માહોલ પણ બનતો જોવા મળે છે અને પાછા આવા 

લ�નો �ણ થી ચાર �દવસ ચાલતા ંહોય છે. ુઘણીવાર એ� 

લાગે છે ક� �ાતી ની ગર�મા અને સ�ંકાર ની ઉપરવટ જઈને 

ુ ેઆપણે આ�િનક નકલ તો નથી કર� ર�ા ન !!!

 ુ ે ેએ� માનીએ ક� આિથક�  ર�ત સપં� લોકોન 

આમા ંબ� ુવાધંો નથી હોતો, લોકો પણ થોડો ગણગણાટ કર� 

ુ ે�ટા પડ� �ય છે પણ મ�યમ વગ� ને િવચારવા� છ.

 તો બી� તરફ સાદગી �ણૂ� લગનો પણ જોવા 

ુમલે છે. એક �દવસ બપોરબાદ મામ�ંે, પીઠ�, દાડં�યા રાસ 

ુઅને બી� �દવસે બપોર� �ન ને િવદાય આપી �સગં �ણ� 

ુથતો હોય છે. આ �સગેં પણ એટલો જ આનદં અ�ભવાતો 

હોય છે..

 અહ� કહવ� ા નો ભાવાથ� એટલો જ છે ક� સ�હૂ 

લ�ન બાદ થતા ખચાઓ�  થી પણ આ બધા ખચ� િવશાળ છે.. 

ુઆના ઉપર �ાતી ના, સમાજ ના મોવડ�ઓ ને મથંન કર� 

જોઈએ.

 માફ કરજો કોઈ ને ઠસ�  પહ�ચે એવો કોઈ મારો 

ઈરાદો નથી. ફ�ત ને ફ�ત મારા �ગત િવચારો આપ સૌ 

ુસમ� ર� કરવાનો િવન� �ય�ન કય� છે.. 

એજ એક સવંદેનશીલ મીડ�યામને ની સવંદેનાઓ 

રમશે રંગાણી ના �ણામ

ુ(તિમલના�)

ુ ે ��ખ�વામી મહારાજ સાથનો આ મારો �ગત 

ુ ે ુ�વા�ભવ છ: �જરાતના �ણીતા અખબારમા ં90ના દાયકામા ં

કોલમ લખતા એક કોલિમ�ટ અવારનવાર પણ નામ દ�ધા વગર 

ુ ે ુ��ખ�વામી મહારાજના કાય� અન �ય��ત�વ� ંખડંન કરતા. 

 જો ક� તે �ગે સામા�ય જનતા અને િવ�ાન 

ુસા�હ��યક વગમ� ા ંથોડો આ�ોશ અને અસતંોષ હતો જ, પરં� કોઈ 

તમેને જવાબ આપીને મૌન કરવાની ચ�ેટા નહોતા કરતા. 1996મા ં

ુ ુતે જ અખબારની અમ�ેરકાની �િૂતમ� ા ં��ખ�વામી મહારાજ� ં

ુનામ લખીને તમેણે �ષેથી �રેાઈને ત�ય વગરના બ�ેિનયાદ 

અ�પેો કયા� હતા.  

ુ ે અમે તે સમયે ��ખ�વામી મહારાજની સાથ જ 

અમ�ેરકામા ંલોસ એ���લસ ખાતે હતા. એક જવાબદાર સ�સગંી 

ુ ે ુ ે ુ ુ ુ�વાન કટ�ગ આ�� ંઅન ક�:ં �ઓ, આમા ં�વામી� માટ� ક��  ં

ુ ેલ�� ંછ!

ુ ુ ુ વાચંીને અસહજ લાગ� ં�વાભાિવક હ�,ં ��સો પણ 

આ�યો. આવા આ�પેો સામે લ�ેખતમા ંઅને તે જ અખબારમા ં

ુતા�કા�લક જવાબ આપવો જોઈએ, તમે િવચાર�ને મ� થો�ં લખાણ 

ુ ુ ે ુતયૈાર ક�.�  પરં� એ બાબત અમદાવાદના ��ય કાયાલ� યમા ં

સવેા કરતા અ�ય સતંો સાથે ચચા� કરવી જ�ર� હતી. તથેી ફોન 

ુપર ચચા� કર�ને મ� લખલેો જવાબ ફ�� સ કય�. તમે જ પપેર� ં

ુ ેકટ�ગ પણ મોક��.ં �યા ંપણ બ િવ�ાન સતંોએ તક�બ� દલીલો 

ુ ૈ�ારા અને ફ�� ટ તથા �ફગર સાથે �દંર જવાબ તયાર કય�.. 

ુ ે ે ે ેઅમારા �ણ�ે ંલખાણ એક� કર�ન તમણ મન ફર�થી વાચંવા 

ુ ેફ�� સથી અમ�ેરકા મોકલી આ��.ં �યાર� બપોરના સમય �ં ુવાચંી 

ુ ેર�ો હતો, �યાર� ��ખ�વામી મહારાજના િનજસવક યોગીચરણ 

ુ ે�વામીએ આવીને �છૂ� ંક� આટલા બધા કાગળ શાના છ મ� 

ુિવગતે વાત જણાવી, �યાર� તમેણે સહ��  �છૂ� ંક� આ જવાબ 

ુ ેછાપવા આપી ર�ા છો, તે બાબતે ��ખ�વામી મહારાજન �ણ 

કર� છે?

  મ� સામે સવાલ કય� ક� તમેને �ણ કરવી 

ુ ેજોઈએ?તમેણે ક� ંક� જો �ણ કરશો, તો તઓ છાપવા મોકલવા 

દશ� ે નહ�. માટ� બતાવવાની જ�ર નથી. મને પણ આ બાબતે 

ુ ે ે ેિનરાતં થઈ. પરં� વીસક િમિનટ બાદ ત સતં ફર�થી આ�યા, અન 

ુ ે ે ુ ેક� ંક� આપણ �વામી�ન બતાવી દ��  ંજોઈએ... મન પણ આ 

ુ ે ુ ે�ચૂન યો�ય લા��.ં સાડા ચાર વાગ �યાર� �ં ુબ� ંજ મટર 

કવરમા ં�કૂ�ને �વામી�ના �મમા ંગયો, �યાર� કોઈ �દવસ નહ� 

ુ ુ ેઅને તે જ �દવસે �વામી�એ મને �છૂ�:ં કવરમા ં� ંછ? મ� 

ુ ે ેજણા�� ંક� આપના િવરોધમા ંઆ કોલિમ�ટ ફાવ તમ અવારનવાર 

લખતા રહ � છે, તનેી સામે જવાબ આપવાનો �યાસ કય� છે.

ુ ુ�વામી�એ �છૂ� ંક� ત� લ��?ં

ુ ુ ે ે મ� ક� ંક� મ� પણ લ�� ંછ, અન અમદાવાદથી પણ 

બે િવ�ાન સતંોએ િવવકે�ણૂ� ર�તે ફ�� ટ અને �ફગસ� દશાવ� ીને 

�પ�ટતા કર� છે. �વામી� તરત બો�યા ક� અમદાવાદ ફોન કર� દ� 

ુ ુ��ખ�વામી નગર �રેણા� ંહગંામી તીથ!�
ુ ે ેક� છાપવા મોકલવા� ં નથી. જો ક� ત સમય અમદાવાદમા ં

સવારના 5:00 વા�યાનો સમય હોય, અને લ�ેડલાઈનનો જ 

ુવપરાશ હતો તથેી મ� મા� ફ�� સ કર� દ�ધો. અને જણા�� ંક� 

�વામી�એ આ જવાબ છાપવાની ના પાડ� છે, તો �સેમા ં

ુમોકલશો નહ�. �વામી�એ કવર પોતાની પાસે રા��.ં સા�ં 

ુસ�સગં સભામા ં પહ��યા. રોજ તો એકથી દોઢ કલાક �ધી 

�વામી� અહ� હમંશેા ંપ�લખેન કરતા, તનેે બદલે આ� આ 

ુ ેલાબંો ફ�� સ શાિંતથી વાચંવાનો શ� કય�. અને છે�લે �ધી વાચંીન 

ુ ે ે ે ેકવર પોતાની પાસે જ રા��.ં રા� 10:30 વા�ય તમણ વ�ર�ઠ 

ુસતં િવવકેસાગર �વામીને ક� ંક� આ છોકરાઓ આવા જવાબો 

આપે છે, તે તમે વા�ંયા? જો ક� તમેને આ બાબતની કોઈ �ણ ન 

હતી. �વામી�એ �તે જ િવગતવાર વાત કર�, પછ� મને 

બોલાવીને કહ � : ત� જવાબ ન છાપવા માટ� ફોન કર� દ�ધો હતો? મ� 

ુ � ે ે�યાર� ક� ંક� ફ�સ કર� દ�ધો છ. �યાર� ફર� જરા આકળા થઈન કહ:�  

ુ ુમ� તને ફોન કરવા� ંકહ�� .ં. અ�યાર� જ જોડ!

  જો ક� �યા ં મસેજે મળ� જ ગયા હતા, તથેી 

ુ ુ�વામી�ની મર� �જબ કોઈપણ જવાબ છાપવા ન મોકલવા� ં

ુ ુ ે ે ેન�� થઈ જ ગ� ંહ�.ં રા� �ં ુઅન �વામી� તમના ઓરડામા ં

એકલા હતા. �વામી� પલગં ઉપર �બરાજમાન થયા ક� તરત કહ:�  

હાશ થઈ.

ુ ે ે ે મ� ક�:ં આપન હાશ થઈ, પણ આ માણસ ફાવ તમ 

લખતા રહ � છે, અને તનેે કારણે અમને હાશ થતી નથી..

ુ ુ ુ �વામી�એ ક� ંક� આપણા �� શા�ી� મહારા� 

અને યોગી� મહારા� અપાર િવરોધ વઠે�ા, તે પછ� પણ કોઈ 

સામે આ�પેો ક� જવાબો આપવા ગયા'તા? પછ� ધીર�થી કહ:�  જો 

તમેણે તમાર� �મ જવાબો આ�યા હોત, ને સામે પડ�ા હોત, તો 

ુ ે ે ુ� ં અન �ં ુ અહ� અમ�રકા �ધી સ�સગં, કથાવાતા,�  ભારતીય 

ૃસ�ં�િતનો �ચાર �સાર અને શા�ોના િસ�ાતંોની �ઢતા કરાવવા ૃ

ુઅહ� �ધી આવી શ�ા જ ન હોત સમ�યો?

 પછ� કહ:�  જો તમાર� �મ એમણે જવાબો આ�યા 

ુહોત, તો આપણે બનેં હ� �ધી (આશર� 60 થી 70) વષ� ફાઈલો 

લઈ લઈને કોટ�ના ંપગિથયા ંજ ઘસતા હોત!!

ુ ે ે મ� ક�:ં �વામી�, આ તો હદ બહાર �ય છ, એટલ 

ુજવાબ આપવા� ંમન થાય.

ુ ુ ે તરત �વામી�ીએ ક� ંક� એ મન જ ખો�ં. આપણ 

ુખોટા હોઈએ તો િવચાર કરવો ક� તમેણે આપણને �ધારવા 

ૃ ુ ે ેન�ેત����ટ કરવા લ�� ંછ. અન જો આપણી �લૂ નથી, તો �ચત� ા 

ુ ે ે ેકરવાની શી જ�ર? � ંઆવી �પ�ટતા કર�એ તો તન એમ લાગ છ 

ુક� તે બસેી રહ?�  ફર�થી, �દ� ર�તે િવરોધ કર�! માટ� િવરોધ 

કરનારાને બોલવા દવ� ા. આપણે કોઈનો િવરોધ છે નહ�, અને 

આગળ પણ કરવો નથી..."

ુ ુ ે �વામી�ીની �ખોમાથંી અ�તશ�તા� ં તજ 

ુ ુ ૂવરસી ર� ંહ�.ં લોસએ���લસના એ �ના મ�ંદરમા,ં રાિ�ના 

ુએકાતં વાતાવરણમા ં�ણે �ણાતીત ��થત��તાની શાતં હલ� ી 

વરસી રહ� હતી...

ુ હ� ગયા અઠવા�ડયે જ 7મી �ડસ�ેબર� તઓેના 

જ�મને બરાબર 101 વષ� �ણૂ� થયા.ં વડોદરા પાસનેા ચાણસદ 

�વા નાનકડા ગામમા ં મોતીભાઈ અને �દવાળ�બાના ખોરડ� 

ુ ુ ેજ�મલેા આ મહા��ષ માટ� ગામના લોકોન એક સાધારણ બાળક 

ુ ુિસવાય કોઈ અ�યભાવ ન હોય, તે �વાભાિવક છે. તમે� ંનામ હ� ં

ુ ુશાિંતલાલ. તે સમયની એક ઘટનાએ સા�બત કર� દ�� ંહ� ંક� 

ુ ેતમે� ં�ય��ત�વ અ�ય કરતા ંિનરા�ં છ.

ુ ુ ુ ે બ�� ંહ� ંએ� ંક� તમની �મર �યાર� 18 વષન� ી 

હતી. ગામની બહાર આવલેા તળાવના �કનાર� તઓે િમ�ો સાથે 

��કટ�  રમી ર�ા હતા. વાત એ ચાલતી હતી ક� ��કટ� ના ંસાધનો 

લાવવા પસૈા એક� કરવા, અને તનેો �હસાબ શાિંતલાલ રાખશ.ે 

ુ ુઆ દરિમયાન િપતા મોતીલાલ અને શાિંતલાલના �� શા�ી� 

ુ ુ ેમહારાજ-�વામી ય���ષદાસ�નો એક નાનકડો પ� લઈન 

ભાયલી ગામથી ભ�ત રવ�ભાઈ ચાણસદ આવી પહ��યા. 

ુ ુસીમમા ંજ એ �ચ�ી શાિંતલાલના હાથમા ંઆપી. �મા ં��એ 

ુ ુ ુ ે ેએટ� ંલ�� ંહ� ંક� શાિંતલાલન દ��ા આપવી છ, તો ઘર-બાર 

છોડ�ને અમને બોચાસણ આવીને મળે..

 આ વાચંીને એક પળનો પણ િવલબં કયા� િવના 

શાિંતલાલે એક જોડ કપડા ંસાથે િન�ય��ૂની સામ�ી લીધી, અને 

રવ�ભાઈની પાછળ સાઈકલ પર બસેીને પાચં જ િમિનટમા ં

ુ ેમાતા-િપતા, ઘર -પ�રવાર અને વતન� ંગામ છોડ� આખા િવ�ન 

ુ ે ે ેવતન બનાવવા �યાણ કર� દ�� ં!!આખા ગામમા ંત સમય સૌન 

�ણ થઈ ક� શાિંતલાલ ભૌિતક િવ� સાથે ભલે રહત� ા હતા, પણ 

�તઃકરણથી એ પહલ� થેી જ એક િવર�ત સ�ંયાસી હતા!!

 તા.10 -1-1940ના તમેને ગ�ડલમા ંભાગવતી દ��ા 

ુઆપવામા ંઆવી. નામ આ�� ં"નારાયણ�વ�પદાસ�." પોતાના 

ુ ુ ે ે��ન મા� દસ વષન� ા સમયગાળામા ં સવા, સમપણ� , 

ુ ુ ે�યાગ,િતિત�ા, સા�તા, �� પચં વતમ� ાન અન અન�ય 

ુ ુ ે ે ે ે ે��ભ��તથી તમણ � ર�ત �સ� કયા,�  ત ર�ત સાધના કરવી એ 

ુ ુ ેદર�ક સાધક� ંસપ� ંહોય છ.

ુ ુ મા� 28 વષન� ી વયે તઓેને �� શા�ી� મહારા� 

ુ ે ે ેબી.એ.પી.એસ. સ�ંથાના ��ખપદ� �થા�યા! ત સમય તમના 

�વચનમા ંઆ મ�મતા, િવન�તા અને અન�ય સમપણ� િન�ઠા 

ુ ેછલકાતી હતી: "મારા �વનના છે�લા �ાસ �ધી �ં ુસ�ંથાન 

વફાદાર રહ�શ, અને તમામ સ�સગં, સમાજની �વનભર સવેા 

કરતો રહ�શ..."

 �મણે આ ધીરગભંીર ��િત ધરાવતા ૃ

સતંિવ�િૂતનો સસંગ� �ા�ત કય� છે, તમેને �યાલ હશે ક� સ�ય 

અને પિવ�તા તમેના શણગાર હતા.

ુ ુ કદાચ એટલે જ �નાચાય� �િન �શીલ�મુાર�એ 

ુ ુ ુ ે ેતઓેને માટ� ક� ંહ� ંક� �� અન તીથક� ર, રામ અન ��ણ, કબીર ૃ

ુ ેઅને નાનક વગરે� સતંો અને અવતારોએ ભારતને સવંિધત�  ક� � છ, 

આ� આપણે એ રાહ જોઈ ર�ા છ�એ ક� ફર� કોઈક ધરતી પર 

ુઆવે અને ભારતીય સ�ં�િતને કૌ�ં�બક, આ�યા��મક, સામા�જક ૃ

ુ ેઅને રાજક�ય �તર� ���ટ આપ. આ� આપણી એ રાહ સમા�ત 

ુ ુ ે ુથઈ છે. ભગવાનની �પાથી આપણને એ� ંનામ મ�� ંછ: ��ખ ૃ

ુ�વામી�! તઓે મા� �વાિમનારાયણ સ�ંદાયના ��ખ નથી, 

ુ ુ�હ�� સનાતન ભારતીય સમાજના ��ખ છે..."

 શા માટ� આ� તમેના જ�મના 100 વષ� પછ� પણ 

ુતમેને સમાજના કરોડો લોકો અમદાવાદ ખાતે એક મ�હના �ધી 

�મરણાજં�લ અને ��ાજં�લ આપવા આવવાના છે? તે ��નો 

ઉ�ર જોઈતો હોય, તમેણે મા� એક �દવસમા ં13-13 ગામ અને 

ુ ુ200 થી 300 પધરામણીઓ કર�ને જોઈ લ�ે,ં ક� આ� ંિવચરણ 

ુ ુ ુતમેણે સમાજના ઉ�થાન માટ� 40 -40 વષ� �ધી અિવરત ક� � હ�,ં 

ુતમેાથંી �ં ુકટ� � ંકર� શ�?ું

  જો કોઈને �� થતો હોય ક� 600 એકરમા ં

ુપથરાયલેા, અમદાવાદના પાદર� યો�યલેા "��ખ�વામી 

મહારાજ નગર"ના િનમાણ� ની આવ�યકતા શી?

ુ તો તમેણે ��ખ�વામી મહારાજની �મ 7 લાખથી 

ુ ુ ુ ુવ� પ�ો, અઢ� લાખથી વ� ઘરોની �લાકાતો, 11 00 થી વ� 

ુ ુ ેમ�ંદરો� ં િનમાણ� , 1000થી વ� શીલવતં સતંોનો ઉપહાર અન 

ુ ુ�િનયાના 60 દશ� ોમા ં�હ���વની ધ� પતાકા લહર� ાવવાના � 

કાય� કયા,�  તે જ ર�તે તમેની �મ સકં�પ�વૂક� નો મા� 

ુ ુ ેમ�હનાભરનો જ ��ષાથ� કર� જોવો. �થી �યાલ આવ ક� આ 

ુ ુ ે ુ ુ ે ેમહા��ષ લોક�દયમા ંપોતા� ં�થાન અમર ક�,�  ત પાછળ તમનો 

ુ ુ ે ે ે��ષાથ� કટ� લો �ચડં અન િન:�વાથ� હતો! કલામ સાહબ�  તથી જ 

ુ ુ ુ ે ે ે ુએમને માટ� આ� ં��તક સમિપત�  ક� � છ : �ા�સ�ડ�સ. અન લ�� ં

ુ ે ૃ ુછે ક� "માર� પણ આપની સાથે કામ કર� ંછ. �થી સ��, �ર��ત 

અને આ�યા��મક ભારત તયૈાર થાય. �વામી�, આપ સ�ંણૂ� 

ુ ે ેઆ�યા��મકતાના �જં છો. આપની પાસ રહલ� ી �દ�ય શ��ત અન 

ુ ે ે ે ે ુ ુઆપ� ંમહાન કાય� જોઈન મન એમ લાગ છ ક� આ �િનયામા ંબ� ં

જ શ� છે."

 ભગવાન �વાિમનારાયણના આ પાચંમા 

આ�યા��મક વારસદાર� ખરા અથમ� ા ંસનાતન સ�ં�િતનો વારસો ૃ

�ુિનયાભરના કરોડો પ�રવારોમા ંમહક� તો રા�યો, તનેી જ પ�રણિત 

ુ ુછે ઓગણજની સીમમા ંપથરાય�ે ં"��ખ�વામી મહારાજ નગર"

 સોિશયલ મી�ડયા પરથી તનેી િવશષેતાઓ ઘર ઘર 

ુ ે ે ે�ધી પહ�ચી �કૂ� છ, �યાર� મા� તઓના �રક �વનના સા�ી 

અને દ��ણના અડમાર મઠના �િસ� સતંવય� આચાય� 

ુ ેિવ�ધશતીથ�� ના શ�દો સભંારો: "ભગવાન કદાચ પોતાના 

િ�યમા ંિ�ય �ય��તઓની યાદ� બનાવવા બસે,ે તો તે યાદ�મા ં

ુ ે ુ�વય ં પરમ�ેર પણ સૌથી પહ��  ં નામ �કૂશ, ��ખ�વામી 

ુમહારાજ�!ં"

ુ િવ�મા ં�યાર� માનવતાનો ��કાળ દખ� ાય છે, �યાર� 

ુ ુ ે ેસતં�વના િશખર પર બઠેલ� ા એ મહા��ષની જ યાદ આવ છ, 

ુ�મણે પોતાના માનવતાની અિવરલ ગગંા વહાવીને ભારત� ં

ુ ે ુ ુ�તઃકરણ �� કરવા પિવ�તા �સરાવી છ.આવા મહા��ષના 

ચરણોમા ં શત શત વદંન સાથે આપ સૌને િનમ�ંણ છે, 

ુ ુ ે��ખ�વામી મહારાજ શતા�દ� મહો�સવમા ં પધારવા�,ં અન 

ુઉ�ત �વનની �રેણાઓ �ા�ત કરવા�!ં!

- હ�ર��ણ શા�ીૃ

  તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૨    

  નમ�કાર િમ�ો...    

ુ ે  આપ સૌ �શુળ હસો એવી �ભ�છા 

સહ...

    ગઈ ૧૪ તાર�ખ ના ંઅમો 

ુદ��ણ �જરાત �ટ�બર મચન� ટ એસો.. 

ના ં િવનોદ મકાણી, �મે� સઘેાની, 

ગૌરાગં પટલ� , નિૈતક પટલ�

ુ � ુ ુતમેજ �જરાત �ટબ� ર મચન� ટ ફડર�શનના ��ખ, બા�ભાઇ મ�ંી�ી 

ુ ે ેભરતભાઇ સાથે ગાધંીનગર ખાતે નવિન�કંત વન અન પયાવ� રણ તમજ 

ુ ે ે ે ે ુનાણા મ�ંી�ીઓને �ભ�છા પાઠવવા ગયા હતા, અન સાથ સાથ  �જરાત 

ુ�ટ�બર મચ�� ટ ફડ� ર�શન ��ેરત.. દ��ણ �જરાતના દર�ક એસોિસએશન �ારા 

ુઘ�ટત એક એન�ઓ �ને હવે આપણે સાઉથ �જરાત �ીન ઇકોનોમી 

ુચ�ેબસ� તર�ક� ઓળખ�,ં ક� �ના �ારા આયો�જત નવસાર� એ�ીક�ચર 

ુ ે�િનવિસટ� � ખાત તાર�ખ 24- 25/ 12 /2022 શિનવાર ના રોજ �ીન 

ુઇકોનોિમ મનેજેમ�ેટ એ�ડ ડવ� લોપમ�ેટ �ગે  પ�રસવંાદ � ંઆયોજન 

ુ ેકરવા જઈ ર�ા છ�એ. ત�ે ંઆમ�ંણ પણ GTMF �ારા થયલ આયોજન 

ુ ે�જબ પાઠવવી આ�યા છ. વન િવભાગ ના ંઅ�ીમ  અિધકાર�ઓ પણ આ 

ુ ે ેપ�રસવંાદ મા ંસામલે થાય ત�ે ંઆપણ ઉ�સાહ સાથ િવચાર� ર�ા છ�એ 

ુ ેએટલે તઓેની પણ �લાકાત લીધી અન આમ�ંણ પાઠ�યા.

 આજનો �દવસ આપણા માટ� ભા�યશાળ� હોય દર�ક 

ુ ુ ેમ�ંીઓ, તમેજ અિધકાર�ઓ સાથે ��લા મનથી �ડ બઝ ઇ�ડ���ઝની 

િવકાસ અને િવ�તાર માટન� ી ચચા� કરવામા ંઆવી, નવા મ�ંી મડંળના 

ુ ુસ�ની હ� શ�આત હોય સમયની પણ આપણને સા��ળતા રહ� અને ૂ

ુ ે��ત મન ચચા� કર� .

ુ      અિધકાર�ઓ સાથે ચચા� કરતા �ણવા મ�� ંક� 

ુ ુ ે�જરાતની �ડ બઝ ઇ�ડ���ઝ ની લાકડાની જ��રયાતના ૮૦% 

એ�ીક�ચર અને સોિશયલ ફોર���� માથંી મળે છે ,૧૨% ઈ�પોટ�  માથંી 

(આયાતી) માલથી અને મા� ૦૮%  નચેરલ ફોર��ટ માથંી મળે છે.

  ઉપરો�ત �કડાઓ સાચા હોય તો આપણે સમ� શક�એ 

ુ ુ ેછ�એ ક� આપણા માટ� ખતે પદેાશમાથંી મળતા લાકડા� ંમહ�વ � ંછ. 

ુ ે ે ૂ ેઆપણી �ડ ઇ�ડ���ઝના ભિવ�યન �યાનમા ંરાખી ખ�ત િમ�ોન �ોસા�હત 

ુ ૃ ુ ે ુ ેકરવા પડશ,ે આપણી જ��રયાત �જબના ��ો� ંવાવતર કરાવ� ંપડશ 

ુ ુ ુ ે ુઅને ખ�ેતૂ િમ�ોને લાકડા� ંસા�ં વળતર �ણવતા ના ંધોરણ આપ� ંજ�ર� 

ુ ે ે ેછે. �ડ બઝ ઇ�ડ���ઝ નો � ગિતથી �ોથ (િવકાસ )થઈ ર�ો છ તટલો 

ુ ે ે�ોથ (િવકાસ) �ડ �ોપનો નથી નથી થઈ ર�ો ત હક�કત છ.

 ઉપરો�ત પ�ર��થિત જોતા મારો �ગત મત એવો છે ક� 

આપણા માટ� હાલ સમ�યા લાયસ�સ �રલટેડ�  નથી ક� ઓછ� છે, પણ 

લાકડાની અવલેબે�લટ� ની વધાર� છે. �મ જળ વગર ખતેી શકય નથી તમે 

ુ ે ેલાકડા વગર આપણા લાકડા ઉ�ોગ� ંભિવ�ય �ધકારમય છ. હવ પછ�ની 

સરકાર સાથનેી આપણી ચચા� લાકડાની ઉપલ�ધતા માટન� ી થાય તે જ�ર� 

છે. આપણા એસોિસએશનનો ક� એન�ઓ આ બાબતે ગભંીર થાય તે �બૂ 

જ જ�ર� છે.

  �લોબલ વોિમગ� ની ચલે�ેજ સામે સરકાર પણ �ીન �ોપમા ં

વધારો થાય તવેા આયોજનો કરવા પો�ઝ�ટવ છે, એટલે આપણી 

િવચારધારા પણ બદલીને સરકાર સાથે જોડાઈએ અને લાકડાની �તૂત� ા 

થાય તવેા આયોજનોમા ંજોડાઈએ અને કર�એ.. કરાવીએ...

આપનો �હત�ે�... 

ુ ેસાઉથ �જરાત �ીન ઈકોનોિમ ચ�બર આયોજન કિમટ�.. 

વતી....  િવનોદ  માકાણી.

 આવો આપણે સૌ આ �ીન ઇકોનોિમ કો�સ�ેટ મા ંવચૈા�રક 

અને  �યારબાદ ઇ��લીમટ�  ની અસરકારકતા માટ� સામલે થઈ સહકાર થી 

તનેે સફળ બનાવીએ...
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�વ. માતા� કાતંાબેન ખીમ� અખીયાણી

ઉમર : 100 વષ� | તા. 17 - 12 - 2022

ક�છ મા ં: િવરાણી મોટ�

હાલે : �ચ�તલ,  હ�દરાબાદ

�વ. �ેમ�ભાઈ મા�ટર પચાણ ધનાણી 

ઉમર : 76 વષ� | તા. 17 - 12 - 2022

ક�છ મા ં: િવરાણી મોટ�

(�થાિનક)

�વ. �વાબેન મગનભાઈ પોકાર 

ઉમર : 85 વષ� | તા. 17 - 12 - 2022

ક�છ મા ં: મથલ

હાલે  : પી�યા, બ��લોર
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