
 

�ેસનોટ.૦૧              તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૮ 
--------------- 

ક��સે પહલેા ં�િતવાદક��સે પહલેા ં�િતવાદક��સે પહલેા ં�િતવાદક��સે પહલેા ં�િતવાદ,,,,    કોમવાદ અન ેઆતકંવાદન ે�ો�સાહન આપવાની  િવચારધારા બધં કર ેતો તેકોમવાદ અન ેઆતકંવાદન ે�ો�સાહન આપવાની  િવચારધારા બધં કર ેતો તેકોમવાદ અન ેઆતકંવાદન ે�ો�સાહન આપવાની  િવચારધારા બધં કર ેતો તેકોમવાદ અન ેઆતકંવાદન ે�ો�સાહન આપવાની  િવચારધારા બધં કર ેતો તે    
““““ભગવાન ી રામન ેભજવા ંક ેપૂજવાંભગવાન ી રામન ેભજવા ંક ેપૂજવાંભગવાન ી રામન ેભજવા ંક ેપૂજવાંભગવાન ી રામન ેભજવા ંક ેપૂજવાં” ” ” ” બરાબર છે બરાબર છે બરાબર છે બરાબર છે ––––    ભરત પં%યાભરત પં%યાભરત પં%યાભરત પં%યા    

--------------- 
ભગવાન ી રામનુ ંઅિ(ત�વ નથી તમે કહનેાર ભગવાન ી રામનુ ંઅિ(ત�વ નથી તમે કહનેાર ભગવાન ી રામનુ ંઅિ(ત�વ નથી તમે કહનેાર ભગવાન ી રામનુ ંઅિ(ત�વ નથી તમે કહનેાર અન ેઅયો*યામા ંરામ મ+ંદર ન બન ેત ેમાટ ેકાવાઅન ેઅયો*યામા ંરામ મ+ંદર ન બન ેત ેમાટ ેકાવાઅન ેઅયો*યામા ંરામ મ+ંદર ન બન ેત ેમાટ ેકાવાઅન ેઅયો*યામા ંરામ મ+ંદર ન બન ેત ેમાટ ેકાવા----દાવા કરનાર દાવા કરનાર દાવા કરનાર દાવા કરનાર 

ક��સેનો િવચારક��સેનો િવચારક��સેનો િવચારક��સેનો િવચાર----આચાર એ આચાર એ આચાર એ આચાર એ ““““મખુ મ/મખુ મ/મખુ મ/મખુ મ/    રામ ઔર બગલ મ/ છૂરીરામ ઔર બગલ મ/ છૂરીરામ ઔર બગલ મ/ છૂરીરામ ઔર બગલ મ/ છૂરી” ” ” ” જેવો છે જેવો છે જેવો છે જેવો છે ––––    ભરત પં%યાભરત પં%યાભરત પં%યાભરત પં%યા    
--------------- 

ક��સેની ક��સેની ક��સેની ક��સેની િવચારધારા િવચારધારા િવચારધારા િવચારધારા ““““તિળયા વગરના લોટાતિળયા વગરના લોટાતિળયા વગરના લોટાતિળયા વગરના લોટા” ” ” ” જેવી છેજેવી છેજેવી છેજેવી છે. . . . ક��સે 3યા ંસ4ામા ંહોય છે �યા ંભયંકર 56ાચાર કર ેછે અન ેક��સે 3યા ંસ4ામા ંહોય છે �યા ંભયંકર 56ાચાર કર ેછે અન ેક��સે 3યા ંસ4ામા ંહોય છે �યા ંભયંકર 56ાચાર કર ેછે અન ેક��સે 3યા ંસ4ામા ંહોય છે �યા ંભયંકર 56ાચાર કર ેછે અન ે
3યા ંસ4ામા ંનથી હોતી �યા ંદંભ3યા ંસ4ામા ંનથી હોતી �યા ંદંભ3યા ંસ4ામા ંનથી હોતી �યા ંદંભ3યા ંસ4ામા ંનથી હોતી �યા ંદંભ,,,,    જૂ7ઠાણા ંઅન ેજૂ7ઠાણા ંઅન ેજૂ7ઠાણા ંઅન ેજૂ7ઠાણા ંઅન ેઅરાજકતા ફેલાવવાનો �યાસ કર ેછેઅરાજકતા ફેલાવવાનો �યાસ કર ેછેઅરાજકતા ફેલાવવાનો �યાસ કર ેછેઅરાજકતા ફેલાવવાનો �યાસ કર ેછે    

--------------- 
ક��સે મા; ક��સે મા; ક��સે મા; ક��સે મા; ““““નહ<ેનહ<ેનહ<ેનહ<ે----ગાધંી પ+રવારગાધંી પ+રવારગાધંી પ+રવારગાધંી પ+રવાર””””મા ંજ માન ેછેમા ંજ માન ેછેમા ંજ માન ેછેમા ંજ માન ેછે. . . . જે પ+રવાર ેજે પ+રવાર ેજે પ+રવાર ેજે પ+રવાર ે38 38 38 38 વષ@ સધુી દેશના �ધાનમ;ંી પદ ભોગBયંુ હતુંવષ@ સધુી દેશના �ધાનમ;ંી પદ ભોગBયંુ હતુંવષ@ સધુી દેશના �ધાનમ;ંી પદ ભોગBયંુ હતુંવષ@ સધુી દેશના �ધાનમ;ંી પદ ભોગBયંુ હતું. . . . 

3યાર ેભાજપ 3યાર ેભાજપ 3યાર ેભાજપ 3યાર ેભાજપ ““““વસદૈુવ કટુDુબકમ્વસદૈુવ કટુDુબકમ્વસદૈુવ કટુDુબકમ્વસદૈુવ કટુDુબકમ્” ” ” ” ની ભાવના સાની ભાવના સાની ભાવના સાની ભાવના સાથ ેથ ેથ ેથ ે““““િવFવન ેએક પ+રવારિવFવન ેએક પ+રવારિવFવન ેએક પ+રવારિવFવન ેએક પ+રવાર” ” ” ” માન ેછેમાન ેછેમાન ેછેમાન ેછે    

--------------- 
ભાજપ �દેશ �વકતા�ી ભરત પં�યા એ જણા�યંુ હતું ક,ે ભગવાન�ી રામ આ%થા અને �(ધાનંુ �િતક છે. 

આખો દેશ ભગવાન�ી રામને માને છે અને પૂજે છે. ક./ેસ પણ હવે,તેમને માનવા લાગીને કાય12મો આપવાનો 
�યાસ કરે છે. તે ખોટંુ નથી, સારી વાત છે. પરંતુ ક./સેનો ઈરાદો મા4 રાજકીય અને નાટકીય છે.એક બાજૂ ક./સે 
ભગવાન�ી રામનંુ અિ%ત6વ જ નથી, તે કા7પનીક પા4 છે તેમ કહે છે. ક./ેસના કપીલ િસ8બલ રામમં9દર જ7દી ન 
બને તે માટે કોટ1માં 2019 પછી રામમં9દરનો ચૂકાદો આવે તેમ કહે છે. એટલે અયો?યામાં રામ મં9દર ન બને તેવા 
ક./ેસના કાવા-દાવા ર@ાં છે. 

�ી પંડયાએ જણા�યંુ હતું ક,ે દેશમાં એક પછી એક રાBય માંથી ક./ેસ સતત હારતી Cય છે. ગજુરાત અન ે
દેશની જનતા Cણે છે કે,ક./ેસની િવચારધારા ““““તિળયા વગરના લોટાતિળયા વગરના લોટાતિળયા વગરના લોટાતિળયા વગરના લોટા”””” જેવી છે. ક./ેસ Bયાં સDામાં હોય છે 6યાં 
ભયંકર EFાચાર કરે છે અને Bયાં સDામાં નથી હોતી 6યાં દંભ, જૂGઠાણાં અને અરાજકતા ફેલાવવાનો �યાસ કરે છે. 
ક./ેસ પહેલાં Cિતવાદ, કોમવાદ અને આતકંવાદને �ો6સાહન આપવાની  િવચારધારા બંધ કરે તો તે ““““ભગવાન ી ભગવાન ી ભગવાન ી ભગવાન ી 
રામન ેભજવા ંક ેપૂજવાંરામન ેભજવા ંક ેપૂજવાંરામન ેભજવા ંક ેપૂજવાંરામન ેભજવા ંક ેપૂજવાં”””” બરાબર છે.  

//૨// 



 

//૨// 
�ી પં�યાએ જણા�યંુ હતું ક,ેક./ેસનો િવચાર-આચાર એ ““““મખુ મ/ રામ ઔર બગલ મખુ મ/ રામ ઔર બગલ મખુ મ/ રામ ઔર બગલ મખુ મ/ રામ ઔર બગલ મ/ છૂરીમ/ છૂરીમ/ છૂરીમ/ છૂરી”””” જેવો છે. ક./સે 

જે.એન.યુ.ના કટેલાક લોકોની રાK િવરોધી, િહLદુ6વ િવરોધી કાય12મોમાં Cય છે. તેવાં લોકોને �ો6સાહન આપે છે. 
ક./ેસ મુિ%લમ મિહલાઓની સમાનતા, માનવતા, સLમાન અને આNથક-સામાOક સુરPા માટેનાં ““““તલાકતલાકતલાકતલાક”””” િબલનો 
વોટ બQકની રાજનીિતને કારણે રાBયસભામાં િવરોધ કરે છે.  ક./ેસ એકબાજૂ બંધારણ િવR(ધ કોઈ સમાજને 
ઓ.બી.સી.માં અનામત આપીશું તેવા જૂGઠાણાં ફેલાવે છે અને બીO બાજૂ ઓ.બી.સી.ના બંધારણીય દરBCના 
િબલનો સંસદમાં િવરોધ કરે છે. એકબાજૂ પોતાના ક./ેસ શાિસત રાBયોમાં 1% ઈ.બી.સી.(આNથક પછાત વગ1) 
Cહેર કરતી નથી અને અહU 20% ઈ.બી.સી.આપવાના જૂGઠાણાં ફેલા�યાં હતાં. ક./ેસ એટલે દંભ, જૂGઠાણા,ં 
EFાચાર અને અરાજકતા ફેલાવનારી પાટV. 

�ી પંડયાએ જણા�યંુ હતું ક,ેભાજપ માટે િહLદુ6વ એ સં%કૃિત, પરંપરા અને સXયતા છે. ક./ેસ માટે એ 
રાજકીય દંભ હોઈ શકે છે. પરંતુ ભાજપ માટે િહLદુ6વ એ Oવનશૈલી છે. િહLદુ6વ એટલે સ6ય,�ેમ,કRણા, સામાOક 
સમરસતા અને માનવતા છે. ભાજપ માટે િહLદુ6વ એટલે સવ1ધમ1 સમભાવ છે, સૌનો સાથ-સૌનો િવકાસ છે. ક./સે 
એ મા4 નહેR-ગાંધી પ9રવારમાં જ માને છે. જે પ9રવારે 38 વષ1 સુધી દેશના �ધાનમ4ંી પદ ભોગ�યંુહતું. Bયારે 
ભાજપ ““““વસદૈુવ કટુDુબકમ્વસદૈુવ કટુDુબકમ્વસદૈુવ કટુDુબકમ્વસદૈુવ કટુDુબકમ્”””” ની ભાવના સાથે ““““િવFવન ેએક પ+રવારિવFવન ેએક પ+રવારિવFવન ેએક પ+રવારિવFવન ેએક પ+રવાર” ” ” ” માને છે.  
ભગવાન�ી રામનંુ અિ%ત6વ નથી. તેમ કહીને રામ મં9દર ન બને તેવા કાવા-દાવા કરનાર ક./ેસને ભાજપ માટે કંઈ 
કહેવાનો અિધકાર નથી. “વંદેમાતરમ,્ મરOયાત હોવું જોઈએ” તેવું કહેનાર ક./ેસને દેશભિaતના સદંભ1માં 
ભાજપનેસલાહ દેવાનો કોઈ અિધકાર નથી. તેમ�ી પંડયાએ અંતમા ઉમેયુc હતું. 

 (ડૉ. હષ�દ પટેલ) 
દેશ ક�વીનર - મી�ડયા સેલ 


