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------------------- 
ક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ેતો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકેક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ેતો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકેક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ેતો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકેક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ેતો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકે,,,,    ““““આરઆરઆરઆર....એસએસએસએસ....એસએસએસએસ. . . . એ એ એ એ 

દશેભિ�તદશેભિ�તદશેભિ�તદશેભિ�ત,,,,    જનસેવાજનસેવાજનસેવાજનસેવા,,,,    સામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ંએક િન#વાથ% સંગઠન છેસામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ંએક િન#વાથ% સંગઠન છેસામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ંએક િન#વાથ% સંગઠન છેસામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ંએક િન#વાથ% સંગઠન છે....” ” ” ” ––––    ભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયા 
------------------- 

““““ક��સે +યા ંસુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે/યા ંસુધી દશેની સં#કિૃતક��સે +યા ંસુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે/યા ંસુધી દશેની સં#કિૃતક��સે +યા ંસુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે/યા ંસુધી દશેની સં#કિૃતક��સે +યા ંસુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે/યા ંસુધી દશેની સં#કિૃત,,,,    સ1યતાસ1યતાસ1યતાસ1યતા,,,,    પરપંરાપરપંરાપરપંરાપરપંરા,,,,    આ#થાઆ#થાઆ#થાઆ#થા----23ધા ક4ે5ો 23ધા ક4ે5ો 23ધા ક4ે5ો 23ધા ક4ે5ો 
અને માન7બદઓુઅને માન7બદઓુઅને માન7બદઓુઅને માન7બદઓુ,,,,માનિચ:ો વગરેનેી સમજમાનિચ:ો વગરેનેી સમજમાનિચ:ો વગરેનેી સમજમાનિચ:ો વગરેનેી સમજ----દ%િ; નહ. આવેદ%િ; નહ. આવેદ%િ; નહ. આવેદ%િ; નહ. આવે”””” 

------------------- 
““““ભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથીભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથીભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથીભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથી””””,,,,    આતંકવાદી અફઝલને શહીદ ગણાવવો અને સ?કલ #@ાઈકઆતંકવાદી અફઝલને શહીદ ગણાવવો અને સ?કલ #@ાઈકઆતંકવાદી અફઝલને શહીદ ગણાવવો અને સ?કલ #@ાઈકઆતંકવાદી અફઝલને શહીદ ગણાવવો અને સ?કલ #@ાઈક    સમય ેસમય ેસમય ેસમય ે
પાAક#તાનની ભાષા બોલવી પાAક#તાનની ભાષા બોલવી પાAક#તાનની ભાષા બોલવી પાAક#તાનની ભાષા બોલવી --------    આ ક��સેની સોચ અને એકશન છેઆ ક��સેની સોચ અને એકશન છેઆ ક��સેની સોચ અને એકશન છેઆ ક��સેની સોચ અને એકશન છે. . . . એટલે જ આરએટલે જ આરએટલે જ આરએટલે જ આર....એસએસએસએસ....એસએસએસએસ. . . . ક��સેને ક��સેને ક��સેને ક��સેને 

આખંમા ંકણાનંી જેમ ખંૂચે છેઆખંમા ંકણાનંી જેમ ખંૂચે છેઆખંમા ંકણાનંી જેમ ખંૂચે છેઆખંમા ંકણાનંી જેમ ખંૂચે છે 
------------------- 

ક��સેને ક��સેને ક��સેને ક��સેને ““““સેસેસેસેવાવાવાવા” ” ” ” સાથ ેકોઈ જ સાથ ેકોઈ જ સાથ ેકોઈ જ સાથ ેકોઈ જ ““““લેવાલેવાલેવાલેવા----દવેાદવેાદવેાદવેા” ” ” ” નથીનથીનથીનથી 
------------------- 

દશેનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટેદશેનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટેદશેનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટેદશેનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટે    અમારી સરકાર ેચલાGયુ ંછેઅમારી સરકાર ેચલાGયુ ંછેઅમારી સરકાર ેચલાGયુ ંછેઅમારી સરકાર ેચલાGયુ ંછે.... 
------------------- 

ક��સેની શાકભા ક��સેની શાકભા ક��સેની શાકભા ક��સેની શાકભા ,,,,    દધૂ ઢોળી દવેાની Iકિૃતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથીદધૂ ઢોળી દવેાની Iકિૃતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથીદધૂ ઢોળી દવેાની Iકિૃતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથીદધૂ ઢોળી દવેાની Iકિૃતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથી 
ક��સેની Iકિૃતક��સેની Iકિૃતક��સેની Iકિૃતક��સેની Iકિૃત----Iવૃિત હમંશેા Iવૃિત હમંશેા Iવૃિત હમંશેા Iવૃિત હમંશેા ઢોળી દવેાનીઢોળી દવેાનીઢોળી દવેાનીઢોળી દવેાની,,,,    તોડફોડતોડફોડતોડફોડતોડફોડ,,,,    અફવાઅફવાઅફવાઅફવા,,,,    અપIચાર અનેઅપIચાર અનેઅપIચાર અનેઅપIચાર અને    અરાજકતા ફેલાવવાની રહી છેઅરાજકતા ફેલાવવાની રહી છેઅરાજકતા ફેલાવવાની રહી છેઅરાજકતા ફેલાવવાની રહી છે        

––––    ભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયાભરત પ)ંયા 
------------------- 

કે45 અને રા+યની ભાજપ સરકાર ેખેડતૂો િહતના અનેક િનણ%યો લીધા ંછે અને હજૂ પણ લેશેકે45 અને રા+યની ભાજપ સરકાર ેખેડતૂો િહતના અનેક િનણ%યો લીધા ંછે અને હજૂ પણ લેશેકે45 અને રા+યની ભાજપ સરકાર ેખેડતૂો િહતના અનેક િનણ%યો લીધા ંછે અને હજૂ પણ લેશેકે45 અને રા+યની ભાજપ સરકાર ેખેડતૂો િહતના અનેક િનણ%યો લીધા ંછે અને હજૂ પણ લેશ ે
------------------- 

 
�ખર દેશભિ�ત અન ે જનસેવામા ં કાય�રત એવા આર.એસ.એસ. સામેના ક"#ેસના આ$ેપોન ે સ&ત 

શ'દોમાં વખોડતા ગજુરાત ભાજપ Iદશે Iવકતા2ી ભરત પ)ંયાએ જણાGયુ ં હતુ ં કેગજુરાત ભાજપ Iદશે Iવકતા2ી ભરત પ)ંયાએ જણાGયુ ં હતુ ં કેગજુરાત ભાજપ Iદશે Iવકતા2ી ભરત પ)ંયાએ જણાGયુ ં હતુ ં કેગજુરાત ભાજપ Iદશે Iવકતા2ી ભરત પ)ંયાએ જણાGયુ ં હતુ ં કે,,,, આર.એસ.એસ. એ 
છેવાડાના માનવીનુ ં ક,યાણ, સામા.ક સમરસતા, દેશને શિ�ત, સમૃિ0ધ અને ગૌરવ અપાવવાના 4યેય અન ે
“વસુદૈવ કંુટું6બકમ”ની ભાવના સાથ ે�કૃિત અને િહ:દુ સં;કૃિતના સંર$ણ અને સંવધ�ન માટ ેસતત કામ કરતંુ એક 
સામા.ક સંગઠન છે. દેશિહત અને લોકિહતને 4યાનમાં રાખીને સંઘ ૩૯ પરીવારના �ક,પો સાથ ેદેશના 820થી 
વધુ .,લામા ં1,72,000થી વધ ુસેવાકાયF સાથ ેકામ કરી રGુ ંછે. જો ક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ેજો ક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ેજો ક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ેજો ક��સે પોતાના ઈટાલીના ચ�મા ઉતારશ ે    

////////૨૨૨૨////////    



 

////////૨૨૨૨////////    
તો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકેતો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકેતો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકેતો તનેે ચો�કસ દખેાશ ેકે,,,,    ““““આરઆરઆરઆર....એસએસએસએસ....એસએસએસએસ. . . . એ દશેભિ�તએ દશેભિ�તએ દશેભિ�તએ દશેભિ�ત,,,,    જનસેવાજનસેવાજનસેવાજનસેવા,,,,    સામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ંસામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ંસામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ંસામા ક સમરસતા માટે સતત કામ કરતુ ં
એક િન#વાથ% સંગઠન છેએક િન#વાથ% સંગઠન છેએક િન#વાથ% સંગઠન છેએક િન#વાથ% સંગઠન છે....” “” “” “” “ક��સે +યા ં સુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે /યા ં સુધી દશેનીક��સે +યા ં સુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે /યા ં સુધી દશેનીક��સે +યા ં સુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે /યા ં સુધી દશેનીક��સે +યા ં સુધી ઈટાલીના ચ�મા નહ. ઉતાર ે /યા ં સુધી દશેની    
સં#કિૃતસં#કિૃતસં#કિૃતસં#કિૃત,,,,    સ1યતાસ1યતાસ1યતાસ1યતા,,,,    પરપંરાપરપંરાપરપંરાપરપંરા,,,,    આ#થાઆ#થાઆ#થાઆ#થા----23ધા ક4ે5ો અને માન7બદઓુ23ધા ક4ે5ો અને માન7બદઓુ23ધા ક4ે5ો અને માન7બદઓુ23ધા ક4ે5ો અને માન7બદઓુ,,,,માનિચ:ો વગરેનેી સમજમાનિચ:ો વગરેનેી સમજમાનિચ:ો વગરેનેી સમજમાનિચ:ો વગરેનેી સમજ----દ%િ; નહ. દ%િ; નહ. દ%િ; નહ. દ%િ; નહ. 
આવેઆવેઆવેઆવે”””” તેમHી પંIયાએ જણાJયંુ હતંુ.    

Hી પંડયાએ જણાJયંુ હતંુ કે, ““““ભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથીભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથીભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથીભગવાન2ી રામનંુ અિ#ત/વ નથી” ” ” ” ----    આ ક"#ેસની સોચ અન ેએકશન છે. 
સંસદ પર હુમલો કરનાર આતંકવાદી અફઝલની વરસી વાળીન ેતેને શહીદ ગણાવવો અને સOકલ ;Pાઈક સમયે 
િવRવના બધાં દેશોએ ભારતની �સંશા કરી Sયારે ક"#ેસે પાTક;તાનની ભાષા બોલી હતી. સOકલ ;Pાઈક 
પાTક;તાનમાં થઈ પરંતુ ક"#ેસ અહV “કોમા” જતી રહી હતી. એટલે ;વાભાિવક છે કે, આ �કારની િવચારધારા 
વાળી ક"#ેસને દેશભિ�તવાળુ સંગઠન આર.એસ.એસ.આંખના કણાંની જેમ ખૂંચ ેછે. 

Hી પંIયાએ જણાJયંુ હતંુ કે, અSયારનુ ંઆ ક"#ેસનું સેવાદળ એ આઝાદી સમયનું સેવાદળ નથી. તેણે 
માX ગાંધી પરીવાર આવ ે Sયારે માX સલામી આપવાનું કામ કયુY છે. ““““ક��સેને સેવા સાથ ે કોઈ જ લેવા દવેા ક��સેને સેવા સાથ ે કોઈ જ લેવા દવેા ક��સેને સેવા સાથ ે કોઈ જ લેવા દવેા ક��સેને સેવા સાથ ે કોઈ જ લેવા દવેા 
નથીનથીનથીનથી....””””    સૂયFદય અન ેસયૂા�;ત કોને કહેવાય તેમાં ક"#ેસને જ ખબર પડતી નથી. ભુતકાળમાં ક"#ેસના 21 રાZયો 
હતાં અને હવે માX 4 બાકી રGા ંછે. સસંદમાં 401 સ\યો હતાં અSયારે 44 બાકી રGાં છે. શંુ આને સયૂા�;ત 
તરફ જતી ક"#ેસ ગણી શકાય કે કેમ ? જયારે ભાજપ જનતાના આશીવા�દ-જનસમથ�ન-જનમતથી 21 
રાZયોમાં સેવા-સુXો સંભાળી રહી છે. 272 ભાજપના સસંદ છે. 11 કરોડ �ાથિમક સ\યો છે. દેશના લગભગ 
68.25 ટકા ભુભાગ પર સ_ામા ં છે. Zયારે ક"#ેસ માX 7.54 ભુભાગ પર રહી છે. Sયારે ક"#ેસ �યા ં મોઢે 
સૂયFદયની વાત કરે છે. 

ગુજરાત ક"#ેસ 0વારા ચાલી રહેલ ખડૂેતના આંદોલન અંગે �િતTaયા આપતાં Hી પIંયાએ જણાJયંુ 
હતંુ, નમ�દા ડેમનું કામ Hી નરે:bભાઈ મોદીની સરકારે જ પૂણ� કયુY. 18 ટકા Jયાજે મળતી લોન, “0” (શુ:ય) ટકે 
ભાજપ ેિનણ�ય કયF છે. આઝાદી પછી પહેલીવાર 4000 કરોડથી પણ વધારે મગફળી, કપાસ,ઘd, રાયડો જેવા 
અ:ય ખેત પેદાશોની ટેકાના ભાવ ે ખરીદી કરી છે. તાજેતરમાં મુ&યમંXીHી િવજયભાઈ eપાણી અન ે નાયબ 
મુ&યમંXીHી નીિતનભાઈ પટેલના નેતૃSવમાં આ દેશનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટે દેશનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટે દેશનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટે દેશનંુ સૌથી મોટંુ અને લાબું જળસં�હ અિભયાન ખેડતૂો માટે 
અમારી સરકાર ેચલાGયુ ં છેઅમારી સરકાર ેચલાGયુ ં છેઅમારી સરકાર ેચલાGયુ ં છેઅમારી સરકાર ેચલાGયુ ં છે. . . . ખેડતૂોની લાગણીને Lયાનમા ં રાખીએ છીએખેડતૂોની લાગણીને Lયાનમા ં રાખીએ છીએખેડતૂોની લાગણીને Lયાનમા ં રાખીએ છીએખેડતૂોની લાગણીને Lયાનમા ં રાખીએ છીએ,,,,    ખેડતૂના િહતમા ંસતત િનણ%યો કરતા ખેડતૂના િહતમા ંસતત િનણ%યો કરતા ખેડતૂના િહતમા ંસતત િનણ%યો કરતા ખેડતૂના િહતમા ંસતત િનણ%યો કરતા 
આGયા ંછીએ અને હજૂ પણ કરતા ંરહીશુંઆGયા ંછીએ અને હજૂ પણ કરતા ંરહીશુંઆGયા ંછીએ અને હજૂ પણ કરતા ંરહીશુંઆGયા ંછીએ અને હજૂ પણ કરતા ંરહીશું....પરંતુ ક"#ેસ ખેડૂતોને ખોટી રીતે ઉgકેરે છે. ક��સેની શાકભા ક��સેની શાકભા ક��સેની શાકભા ક��સેની શાકભા ,,,,    દધૂ દધૂ દધૂ દધૂ 
ઢોળી દવેાની Iવૃિતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથીઢોળી દવેાની Iવૃિતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથીઢોળી દવેાની Iવૃિતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથીઢોળી દવેાની Iવૃિતએ ગજુરાતની સં#કિૃત નથી.... આ આંગણવાડીમા ંબાળકોને દૂધ, શાકભા. આપી હોત તો 
વધુ સાeં હતંુ. ક��સેની Iકિૃતક��સેની Iકિૃતક��સેની Iકિૃતક��સેની Iકિૃત----Iવૃિત હમંશેા ઢોળી દવેાનીIવૃિત હમંશેા ઢોળી દવેાનીIવૃિત હમંશેા ઢોળી દવેાનીIવૃિત હમંશેા ઢોળી દવેાની,,,,    તોડફોડતોડફોડતોડફોડતોડફોડ,,,,    અફવાઅફવાઅફવાઅફવા,,,,    અપIચાર અને અરાજકતા અપIચાર અને અરાજકતા અપIચાર અને અરાજકતા અપIચાર અને અરાજકતા 
ફેલાવવાની રહી છેફેલાવવાની રહી છેફેલાવવાની રહી છેફેલાવવાની રહી છે.... તે ગુજરાતની જનતા કયારેય સાંખી લેશે નહV. તેમHી પંડયાએ અંતમાં જણાJયંુ હતંુ. 

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


