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Date: ૦૫-માર્ચ-૨૦૨૨
મુખ્ ય મુદ્દાઓ:

a) પીરાણા

b)
c)
d)

e)

f)

g)

1.

ગામમાાં
આવેલ
સૈયદ
ઈમામશાહની
દરગાહ
પલરસરમાાં
તા. ૩૦-જાન્યુઆરી-૨૦૨૨ ના એકજ
લદવસમાાં ૧૩ ફૂટ ઊાંર્ી બાાંધવામાાં આવેલ
દીવાલ પાછળના સાર્ા કારણો શુાં છે ?
લહન્દુ મુસલમાનની એકતાનુાં પ્રલતક
ગણાતી આ દરગાહમાાં એવુાં તો શુાં થયુાં કે
લવવાદોનો વાંટોળો સતત ર્ાલ્યા જ કરે છે ?
સતપાંથના માધ્યમથી ઇસ્લામ ધમચના
પ્રર્ાર પ્રસાર કે વી રીતે થાય છે ?
સતપાંથના અનુયાયીઓનુાં “બ્રેનવોશ” કે વી
રીતે કરવામાાં આવયુાં, જેથી તેઓ ઇસ્લામ
ધમચ અપનાવે, તોય તેમને ખબર પણ ના
પડે?
કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલતનો પીરાણા
સાથેનો ૫૦૦ વર્ચનો ઇલતહાસ શા માટે
આ લવવાલદત દીવાલ ઊભી કરાવી રહ્યો
છે ?
સનાતની કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલતનુાં
પીરાણા સતપાંથ ધમચ સાથે શુાં સાંબાંધ છે કે પીરાણામાાં બાાંધવામાાં આવેલ લવવાલદત નવી દીવાલ
એના વગર પીરાણા સતપાંથનો ઇલતહાસ
સમજવો અશક્ય છે ?
RSS, VHP, BJP વગેર ે સાંગઠનો એવી તો કઈ ભૂલ કરી રહ્યા છે કે ૩૦-૩૦ વર્ચના અથાગ પ્રયત્નો
છતાાં સતપાંથનો પ્રશ્ન ઉકે લાતો જ નથી?

જાણો આિા અનેક પ્રશ્નોના જિાબો.. ખૂબ ઊંડા સંશોધનના અંતે:

અમદાવાદથી લગભગ ૧૬ લકલોમીટરના અાંતરે આવેલ, અનેક દરગાહો માટે પ્રખ્યાત, એક નાનકડુાં ગામડુાં
છે “પીરાણા”. અહીાંની સહુ થી પ્રખ્યાત દરગાહ છે સૈયદ ઈમામશાહ બાવાની. ઇલતહાસ કહે છે કે સૈયદ
સમાજના કબ્રસ્થાનમાાં આવેલ આ દરગાહની લનમાચણ, આજથી લગભગ ૫૦૦ વર્ચ પહેલાાં સ્વયાં
ઈમામશાહ પોતાના માટે કરાવયુાં હતુ,ાં
realpatidar.com
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આ દરગાહની છાપ અને પ્રર્ાર એવો છે કે આ દરગાહ લહન્દુ અને મુલસ્લમોની એકતાનુાં પ્રલતક છે . અહીાં
realpatidar.com
લહન્દુ અને મુસલમાન બન્ને સમાજો “સૈયદ ઈમામશાહ અબ્દુ રલહમ” ઉફે “ઈમામશાહ બાવા” ઉફે
“ઈમામશાહ મહારાજ”ને માને છે . ઈમામશાહના લપતાનુાં નામ પીર કલબરુદ્દીન અને દાદાનુાં નામ પીર
સદરૂદ્દીન હતુ.ાં તેઓ મૂળ ઈરાનના હતા અને એમનો પાલરવાલરક ધાંધો ધમચ પ્રર્ાર કરવાનો હતો.
િરગાહના ઇવતહાસ પર ઊડતી નજર નાખીએ તો તેમાંથી નીચે પ્રમાણેને મુખ્ ય મુદ્દાઓ જણાશે;

•

દરગાહની દે ખરેખ માટે એક “કાકા”
નીમવામાાં આવે છે . જેનુાં મુખ્ ય કામ
અનુયાયીયોમાાં સતપાંથ ધમચનો પ્રર્ારપ્રસાર કરવો અને તેમના પાસેથી મળતા
દાન અને દસોાંદ (વર્ચની આવકમાાંથી ૧૦%
રકમ દાન આપવી) ના પૈસાઓને
ઈમામશાહના
વાંશજ
સૈયદોમાાં
વહેંર્ી/ભાગ કરી આપવા. ૫૦૦ વલર્ચથી આ
વયવસ્થા ર્ાલતી આવી છે . આ કાકા ઉપર
લહન્દુ ઓ શાંકા કુ શાંકા ના કરે અને
સહેલાઈથી લવશ્વાસ મૂકે એટલા માટે ,
હમેશા કાકા ભગવા રાં ગના વસ્ત્રો પહેર ે છે .
પીરાણામાાં આવેલ સૈયદ ઈમામશાહની દરગાહ
લહન્દુ ઓને વધુ લવશ્વાસ બેસે એ હેતુથી
હાલ એ કાકા માટે નવી પદવી તૈયાર કરીને આપવામાાં આવી છે , જેના પ્રમાણે એમેને જગતગુરુ
સતપાંથાર્ાયચ કહેવામાાં આવે છે .

કોટચ દ્વારા ઘડવામાાં આવેલ પીરાણા સાંસ્થાનુાં બાંધારણ જેમાાં “રોઝા” એટલે “દરગાહ લખેલુાં છે અને સૈયદ
સમાજના ત્રણ ટર સ્ટી લેવામાાં આવેલ છે.
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•

વર્ચ ૧૯૩૯માાં અમદાવાદ કોટચ ના એક આદે શથી આ દરગાહની દે ખરેખ માટે એક ટર સ્ટ
બનાવવામાાં આવયુાં. આ ટર સ્ટમાાં ૭ ટર સ્ટી સતપાંથ સમાજમાાંથી આવે, ૩ ટર સ્ટી મુસલમાન સૈયદ
સમાજમાાંથી આવે અને એક ટર સ્ટી ગાદીપલત કાકા હોય છે . આ ર્ર સ્ર્નું નામ ”ધી ઈમામશાહ
બાિા રોઝા સંસ્થાન કવમર્ી ર્ર સ્ર્” રજી કે મ. E-738 (અમિાિાિ) છે .
ટર સ્ટનુાં બાંધારણ સ્પષ્ટ જણાવે છે કે કોઈ પણ
લવવાદ વગર, સૈયદોને દરગાહની આવકમાાંથી
પોતાના હક્કના લાભો મળતા રહે તે માટે ટર સ્ટ
બનાવેલ છે . આ ટર સ્ટમાાં સૈયદ ઈમામશાહની
દરગાહ લસવાય, એજ સાંકૂલમાાં આવેલ સૈયિ
સમાજનું કબ્રસ્થાન અને પૂવચ ગાિીપવત િીપા
કાકા ઉર્ફે અબ્િુ ર રહીમ દ્વારા બંધાયેલ એક
મવસ્જિ પણ છે . સરકારી દસ્તાવેજોમાાં આજે
પણ આ લમલકતો આ ટર સ્ટના નામે જ છે .
આ ટર સ્ટના તમામ લાભાથીઓ માત્ર સૈયદો જ
છે . સૈયદોના જન્મથી મરણ સુધી આવતા તમામ
મલસ્જદનુાં લશલાલેખ જેમાાં લનમાચતાનુાં નામ
પ્રસાંગો, તેમજ ઇસ્લામ ધમચના તહેવારોમાાં
પીરાણાના તત્કાલીન ગાદીપલત અબ્દુ ર રહીમ
સૈયદોને ટર સ્ટમાાંથી લાભ આપવામાાં આવે છે .
કાકા (ઉફે દીપા કાકા) લખ્યુાં છે.
કોઈ પણ વહન્િુ કે સતપંથી આ ર્ર સ્ર્ના
લાભાથી નથી. આ વાત કાયદે સર રલજસ્ટર
થયેલ ટર સ્ટના બાંધારણમાાં સ્પષ્ટ છે .
પણ અમુક વર્ોથી જોવા મળે છે કે ઈમામશાહની દરગાહ પર આવતી ર્ડતની રકમ મોટા ભાગે
માત્ર કચ્છી પાટીદારો આપી રહ્યા છે . પીરાણાના અગ્રણી વહીવટકતાચઓએ એવી વયવસ્થા
ગોઠવી છે કે એ સાંસ્થામાાં અન્ય બે સાંસ્થાઓની રસીદ બૂકો પણ રાખવામાાં આવે છે . નાની નાની
રકમ માટે ઈમામશાહ બાવા રોઝા ટર સ્ટની રસીદ આપવામાાં આવે. મોટી રકમ હોય તો દાતાના
સમાજ અને ગામની તપાસ કરીને એ પ્રમાણે કચ્છ કડવા પાટીદાર સતપાંથ સમાજ સાંસ્થા અથવા
ગૌશાળાની સાંસ્થાની રસીદ આપવામાાં આવે. ઈમામશાહ બાવાને શ્રદ્ધાથી આપવામાાં આવતી
રકમનો ગેરલાભ લેવામાાં આવે છે . આ એવી છૂપી હકીકત છે , જે બધાજ જાણે છે .
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વહન્િુ મુસલમાનની એકતાનું પ્રવતક ગણાતી આ િરગાહમાં એિું તો શું થયું કે વિિાિોનો
િંર્ોળો સતત ચાલ્યા જ કર ે છે ?

આ પ્રશ્નના મૂળમાાં છે કચ્છ કડવા પાટીદાર (એટલે “ક. ક. પા.”) જ્ઞાલતની મુખ્ ય ભૂલમકા. પીરાણા સતપંથ
ધમટ વિષે ક. ક. પા. જ્ઞાવત કઈ રીતે સંકળાયલી હતી અને છે . તેમજ આ જ્ઞાવતમાં થતી
ગવતવિવધઓની સીધી અસર પીરાણા સતપંથ ઉપર કઈ રીતે થાય છે , એ સમજિું અવત મહત્િનું
છે . આ અાંગે હમેશાથી એવુાં જોવામાાં આવયુાં છે કે સામાન્ય ઇલતહાસકારોનો આ પહેલુાં અાંગે જરૂરી
અભ્યાસનો અભાવ રહ્યો છે .
લવવાદને સમજવા માટે આપણે પહેલાાં પીરાણા સતપાંથની સ્થાપનાના હેતુઓ અને પલરણામો પર નજર
કરીએ. લહન્દુ ઓ ઇસ્લામ ધમચને સહેલાઈથી સ્વીકારી શકે , એ માટે સૈયદ ઈમામશાહના દાદાએ સ્થાપેલ
“સતપંથ” ધમચનો પ્રર્ાર પ્રસાર કરવા માટે મૂળ ઈરાનના સૈયદ ઈમામશાહ અબ્દુ ર રહીમ પીરાણામાાં
આવીને સ્થાઈ થયા. ઇલતહાસ કહે છે કે .. બાહ્ય રીતે લહન્દુ ધમચનો દે ખાવ તેમજ લસદ્ધાાંતોનો દુ રુપયોગ
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કરી અનેકો લહન્દુ ઓને પહેલાાં સતપાંથી બનાવયા. અને પછી સમયાાંતરે આડકતરી રીતે ઇસ્લામના મૂલ્યો
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અને લસદ્ધાાંતોને સારા અને ર્લડયાતા બતાવીને સતપાંથી લોકોને મુસલમાન બન્યા.

આ પદ્ધવતથી ઈમામશાહના િાિા પીર સિરૂદ્દીન દ્વારા “વહન્િુ લોહાણા”ઓને પહે લાં સતપંથી
બનાવ્યા એના િાખલાઓ આપે સાંભળ્યા હશે જ. ઠીક આિીજ પદ્ધવતથી મોરબી-િાંકાનેરની
આસપાસ રહે તા કડિા પાર્ીિારો આજે મોમના મુસલમાન બની ગયા છે .
પીરાણા સતપંથ ધમટ પાળીને કટ્ટર મુવસ્લમ થયેલ લોકોની અમુક જમાતો ના નામો..
(નોાંધ: નૂરશાહી એટલે ઈમામશાહના દીકરા નૂરમૂહમ્મદ શાહ જેમને પીરાણા સતપાંથના પહેલાાં
વનષ્કલંકી નારાયણ અવતાર ગણવામાાં આવે છે .)

1.
2.
3.
4.

નૂરશાહી મોલમન જમાત
નૂરશાહી મોલમન જમાત
સતપાંથી શેખ વાસો
મોમના પટે લ જમાત

– સુરત
– જમાલપુર (અમદાવાદ)
– અમદાવાદ
– કાનમ પ્રદે શ

– ગુરુ સરફરાજ અલી સૈયદ
– ગુરુ નજર અલી સૈયદ
– ગુરુ સરફરાજ અલી સૈયદ
– ગુરુ ગુલામહુ સૈન બાપુ – જીથેડી, કરજણ

રણનીલત એવી હતી કે સતપાંથના શાસ્ત્રોમાાં લહન્દુ દે વી-દે વતાઓનો દૂ રઉપયોગ કરવામાાં આવે. ઇસ્લામ
ધમટના પ્રચાર પ્રસાર માર્ે વહન્િુ િે િી-lિે િતાઓનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય? આનો જવાબ મુાંબઈ
હાઈકોટચ દ્વારા વર્ચ ૧૮૬૬માાં આપેલ એક ર્ુકાદામાાં ખૂબ સારી રીતે જોવા મળે છે . ર્ુકાદામાાં જણાવેલ છે
કે ઇસ્લામમાાં ધમચ પલરવતચનનુાં કામ સહેલુાં કરવા માટે એક રણનીલત છે , જેનુાં નામ છે “અલ-તાવકયા” (AL
TAQIYYA). જેના ઉપયોગ કરતી વખતે ઇસ્લામમાાં વલજચત તમામ બાબતો કરવાની છૂટ મળી જાય છે.
દાખલા તરીકે કોઈ મુસલમાન ધમટ પ્રચારકને વહન્િુ ધમટનો પ્રચાર કરિાની અનુમવત મળી જાય. લહન્દુ
સાધુના વેશમાાં આવીને લહન્દુ ધમચનો પ્રર્ાર કરવાની છૂટ પણ મળી જાય. આવી રીત અપનાવીને લોકોનો
લવશ્વાસ જીતીને એમના મનમાાં પોતાના જ મૂળ લહન્દુ ધમચ પ્રત્યે શાંકા-કુ શાંકા લનમાચણ કરી એમનુાં બ્રેનવોશ
કરવામાાં આવે.
આવી જ રીતે સતપાંથમાાં ભગવાન રામ, કૃ ષ્ણ, લવષ્ણુ, નારાયણ વગેરન
ે ો ઉપયોગ કરવામાાં આવયો છે .
લહન્દુ ધમચના ભગવાન લવષ્ણુના મુખ્ ય દસ અવતારોને ભ્રષ્ટ કરી ઈમામશાહએ દશાવતાર ગ્રાંથ ફરીથી
લખ્યો. એમના આ દશાવતાર ગ્રાંથમાાં ગોઠવણ એવી રીતે કરવામાાં આવી છે કે ભગવાન રામ, કૃ ષ્ણ, કલલ્ક
અવતાર વગેરન
ે ા મોઢે થી લહન્દુ ધમચને ઊતરતો બતાવયો છે અને ઇસ્લામ ધમચને ઉચ્ર્ બતાવયો છે . આવા
ઇસ્લામી સતપંથ ધમટને કવલયુગનો સાચો સનાતન વહન્િુ ધમટ બતાિિામાં આવ્યો. સાથે-સાથે મૂળ
લહન્દુ ધમચને કલલયુગમાાં રદ્દ થયેલ છે એવુાં કહી, મૂળ લહન્દુ ધમચ પાળવાનાર નરકમાાં જશે એવુાં જણાવીને
સામાન્ય લહન્દુ ના મનમાાં ડર બેસાડયો છે .

3.

આ રણનીવતના માધ્યમથી સતપંથના અનુયાયીઓનું “બ્રેનિોશ” કરિામાં આવ્યું:

આવા પ્રર્ારના કારણે લહન્દુ ઓના દરેક રીતલરવાજો સતપાંથીઓ ખુશી ખુશીથી છોડતા ગયા અને ધીરે
ધીરે ઇસ્લામના રીતલરવાજો અપનાવતા ગયા. જેમાાં મૃતકની દફન લવલધ પણ શામેલ છે . આવુાં કરતી
વખતે અનુયાયીયો તો એમજ સમજતા રહ્યા કે અમે તો પાકા લહન્દુ છીએ અને બીજા જે મૂળ લહન્દુ ઓ છે
એ તો ખોટા લહન્દુ છે . મૃત્યુ પછી અમનેજ સાર્ુાં સ્વગચ મળશે. કલલયુગના અાંતે સમસ્ત ધરતી પર અમારુાં
જ રાજ હશે. લહન્દુ માાંથી સતપાંથી બનેલા લોકો આવાાં જુ ઠ્ઠા લોભ લાલર્ોના ર્શ્મા પહેરીને દુ લનયાને જોતા
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રહ્યા. આ લાલર્ની આડમાાં એમનુાં બ્રેનવોશ એવી જોરદાર રીતે થયુાં કે કોઈ એકવખત સમજવાનો પ્રયત્ન
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કરે, તોય મગજમાાં પેલી પેસેલી ભૂાંડી લાલર્ એમને સમજવા જ ના આપે.

સતપાંથના શાસ્ત્રમાાં લહન્દુ માન્યતા પ્રમાણેના ભગવાન લવષ્ણુના દસમાાં અવતાર એટલે “કલલ્ક” અવતારને
અરબ દે શમાાં “હજરત મૌલ અલી તાલલબ” તરીકે જન્માવી દીધા છે . કોઈ લહન્દુ શાંકા કુ શાંકા ના કરે એટલે
હજરત મૌલા અલીને ભારતીય/વહન્િુ નામ આપિામાં આવ્યું “વનષ્કલંકી નારાયણ”. આપ સમજી
શકો છો કે લહન્દુ ધમચના કોઈ પણ શાસ્ત્રોમાાં લનષ્કલાંકી નારાયણનો ઉલ્લેખ જ નથી. માત્ર મુસલમાન
ધમચના શાસ્ત્રોમાાં જ લનષ્કલાંકી નારાયણનો ઉલ્લેખ છે .
આના પલરણામે જ્યારે સતપાંથી એવુાં કહે કે અમે નારાયણના દસમાાં અવતાર કલલ્ક અવતારને લનષ્કલાંકી
નારાયણ તરીકે પુજીએ છીએ, તો સામાન્ય લહન્દુ ઓને ખબર ના પડે કે આ લોકો એક મુસલમાનને પૂજ ે
છે . સમજવાની વાત અહીાં એ છે કે જો કલલ્ક અવતારને પૂજવા છે , તો એનુાં નામ બદલવાની શુાં જરૂર
પડી? એ પણ “લનષ્કલાંકી નારાયણ” જેવા મુસલમાની નામ શા માટે ? કલલ્કના નામે કે મ નહીાં? જવાબ
સ્પષ્ટ છે . આવુાં કરવા પાછળનો ઇરાદો છે કે મુસલમાની દે વને લહન્દુ ઓળખ આપીને લહન્દુ સમાજમાાં
ઘૂસાડવા માટે .
આવી પલરલસ્થલતમાાં અગર કોઈ વયલિ એમની આ પોલ લોકો સામે ખુલ્ લી કરે તો, એને ઉતારી પાડવા..

•
•
•
•
•
•

લહન્દુ ધમચમાાં ભાગલા કરી રહ્યા છો
લહન્દુ ધમચની એકતા તોડી રહ્યા છો
સતપાંથ એટલે સત્યનો પાંથ, અમારામાાં કઈાં ખોટુાં નથી
જેણે જે નામથી ભગવાનને પૂજવા હોય, એ પૂજ ે
તમે અમારી ભાવનાને ઠે સ પહોાંર્ાડી રહ્યા છો
તમે સતપાંથના પૈસા પાછળ પડ્યા છો, સત્તાની પાછળ પડ્યા છો

વગેર ે વગેર ે .. આક્ષેપો નાખે અને “લવકટીમ કાડચ ” ની રમત (એટલે સહાનુભૂલત મેળવવા માટે ખોટી રીતે
ભોગ બન્યા હોવાની રમત) રમવામાાં આવે છે .
ટૂાં કમાાં સતપાંથના અનુયાયી પાછા લહન્દુ ધમચમાાં ના ર્ાલ્યા જાય, એટલા માટે “અલ તાલકયા”નો પ્રયોગ
કરી લોકોને ભરમાવવામાાં આવે છે . સતપાંથની પોલ દુ લનયા સામે ખુલ્ લી ના થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં
આવે છે . આવા પ્રયત્નોમાાં છે તરામણીનો પ્રમુખ રોલ હોય છે , એની ખાસ નોાંધ લેશો.

4.

પીરાણાની મુખ્ ય સંસ્થાનું સંચાલન કચ્છ કડિા પાર્ીિાર જ્ઞાવતના હાથમાં આિી ગયું:

ધમચ પલરવતચન માટે તૈયાર કરવામાાં આવેલ સતપાંથની ભ્રામક જાળમાાં ઘણી જ્ઞાલતના લોકો શરૂઆતમાાં
ફસાયા હતા. ગુજરાત અને લસાંધના લોહાણાઓ, રબારીઓ, સુમરાઓ, લેવા પાટીદારો, કડવા પાટીદારો
વગેર ે જ્ઞાલત હતી. લોહાણા જ્ઞાલતના ઘણાાં લોકો સતપાંથ પાળીને મુસલમાન બની ગયા. મુસલમાન બની
ગયા પછી એ લોકોએ આજે સતપાંથ છોડી દીધો છે .
બાકી રહેલી ઘણી જ્ઞાલતઓ જેમ-જેમ સતપાંથમાાં ઊાંડી ઊતરતી ગઈ, તેમ-તેમ તેમની સામે ધીરે-ધીરે
સતપાંથની પોલ ખુલ્ લી થતી ગઈ. આવી રીતે ધીરે-ધીરે દરેક જ્ઞાલત હમણાાં સુધી મહદ અાંશે સતપાંથ છોડી
ર્ૂકી છે . છે લ્ લે બર્ી છે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલત. ૨૦મી સદીના શરૂઆત સુધી, પીરાણા સાંસ્થાનો
વહીવટ મુખ્ ય રીતે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલતના હાથમાાં આવી ગયો. એ લસવાયની અમુક જ્ઞાલતના
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થોડા લોકો સતપાંથને માને છે , પણ ટર સ્ટના સાંર્ાલન માાં એમનુાં કોઈ વજન નથી અને અમૂકનુાં તો
realpatidar.com
પીરાણામાાં સ્થાનક જ જુ દાં ુ છે . ધી ઈમામશાહ બાવા રોઝા સાંસ્થાન કલમટી ટર સ્ટમાાં એ લોકો નથી. તેમજ
છૂટાાંછવાયા અમુક લોકો માત્ર દશચન કરીને ર્ાલ્યા જાય.
માર્ે એમ કહી શકીએ કે મોર્ા ભાગે િહીિર્માં તેમજ અનુયાયીઓ તરીકે માત્ર એકજ જ્ઞાવતના
લોકો એર્લે કે કચ્છ કડિા પાર્ીિાર જ્ઞાવતના લોકો પીરાણાની મુખ્ ય સંસ્થા “ધી ઈમામશાહ બાિા
રોઝા સંસ્થાન કવમર્ી ર્ર સ્ર્”માં છે .

5.

કચ્છ કડિા પાર્ીિાર (ક. ક. પા.) જ્ઞાવતમાં ધાવમટક જાગૃવતનો ઉિય:

જે સમયે પીરાણાની મુખ્ ય સાંસ્થાનો વહીવટ
ક. ક. પા. જ્ઞાલતના હાથમાાં આવયો એજ
સમય ગાળામાાં ક. ક. પા. જ્ઞાલતમાાં બહુ જ
મોટી ધાલમચક ક્ાાંલતનો જન્મ થયો. જ્ઞાલતના
આધ્ય સુધારક શ્રી નારાયણ રામજી
લીાંબાણી અને મહાન સમાજ સેવક શ્રી
રતનશી ખીમજી ખેતાણીનુાં આગમન
સમાજના ફલક ઉપર થયુાં.
જ્યારે એમના મનમાાં પ્રશ્ન થયો કે અમે
પોતાને લહન્દુ માનીએ છીએ તો પછી
અમારા ધમચના (એટલે કે તે વખતે સતપાંથ
ધમચ)ના શાસ્ત્રોમાાં લહન્દુ દે વો એટલે કે બ્રહ્મા, સતપાંથ છોડીને લહન્દુ બનેલા સનાતની કચ્છ કડવા પાટીદાર
જ્ઞાલતનુાં નખત્રાણામાાં આવેલ કે ન્રીય મુખ્ યાલય
લવષ્ણુ, મહેશના ઉલ્લેખની સાથે ઇસ્લામી
કલમાઓ કે વી રીતે હોઈ શકે ? દાખલ તરીકે
“ફામાચનજી લબલસ્મલ્લાહ હર રહેમાન.. “ અને “હક લહે ઇલલ્લલાહે મુહાંમદૂ ર રસુલલ્લલાહ”. આવુાં કે મ બની
શકે ? આવુાં કરવા પાછળનો ઉદ્દેશ શુાં હોઈ શકે ? જ્યારે ઊાંડાણથી અભ્યાસ કરવામાાં આવયો ત્યારે
સતપાંથનુાં ધમચ-પલરવતચન કારસ્તાન એમની સામે આવયુાં અને આની પોલ દુ લનયા સામે રાખવામાાં આવી.
આ સમયે સતપાંથના શાસ્ત્રો ઇસ્લામના શબ્દો.. જેવા કે અલ્લાહ, મુહમ્મદ, અલી, નૂર વગેરથ
ે ી ભરેલા હતા.
એમાાં લહન્દુ ઓના રીતલરવાજો, ધાલમચક લર્ન્હો અને શ્રદ્ધાના કે ન્રોનુાં ખાંડન પણ હતુાં અને એની સાથે સાથે
એજ જગ્યા પર ઇસ્લામના રીતલરવાજો વગેરન
ે ે સવોચ્ર્ અને લહન્દુ ઓના પ્રમાણમાાં ર્લડયાતા ગણાવવામાાં
આવયા હતા.
જ્યારે ધમચ પલરવતચનના આ ર્ડયાંત્રની પોલ દુ લનયા સામે મૂકી, ત્યારે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલતમાાં લોકો
સતપાંથ ધમચને મોટી સાંખ્ યામાાં ત્યાગવા લાગ્યા. અને બહુ જ મોટા વગચના લોકોએ ભગવાન
લક્ષ્મીનારાયણને ઇષ્ટદે વ તરીકે સ્વીકારી શુદ્ધ લહન્દુ બન્યા.
સતપાંથ ધમચ છોડી સનાતન ધમચ અપનાવનાર લોકોએ પોતાની નવી સનાતની જ્ઞાલત/સમાજ ઊભી કરી.
જેમની કે ન્રીય સાંસ્થા છે “શ્રી અવખલ ભારતીય કચ્છ કડિા પાર્ીિાર સમાજ -ર્ર સ્ર્ રજી ક્ર A-૮૨૮કચ્છ”. આ સાંસ્થાનુાં સરનામુાં છે .. પાટીદાર લવદ્યાથી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ, ગુજરાત - ૩૭૦૬૧૫. સાંગઠન
વધારવા માટે ઠે ર-ઠે ર સમાજ વાડીઓ બાાંધી, શૈક્ષલણક સાંસ્થાઓ ઊભી કરી. ગામો ગામ લક્ષ્મીનારાયણ
અને ઉલમયા માતાજીના માંલદરો પણ બાાંધ્ યા. ર્ૂં કમાં સામાવજક અને ધાવમટક ઇન્રાસ્ર્ર કચર/સગિડો
realpatidar.com
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ઊભા કયાાં. પવરણામે સતપંથ ધમટ છોડિાનો પ્રિાહ ખૂબ પ્રબળ થતો ગયો. આ રસ્તા પર ર્ાલી
realpatidar.com
આજે લાખો લોકો સતપાંથ છોડીને લહન્દુ -સનાતની બની ગયા છે .

6.

પીરાણા સતપંથના સંચાલકો શા માર્ે ગભરાઈ ગયા?

સતપાંથ ધમચ છોડનાર લોકોનો પ્રવાહ અટકાવવાના તમામ પ્રયત્નો લનષ્ફળ નીવડી રહ્યા હતા. એક પછી
એક પલરવાર અને એક પછી એક ગામ લહન્દુ બનતુાં ગયુ.ાં સતપાંથના ધાલમચક સ્થાનક એટલે કે “ખાના” ઉફે
“જમાત ખાના” ઉફે “જગ્યા” ઉફે “જ્યોલત માંલદર” જે કહેવાતા, એ સ્થાનકોને રાતો રાત લહન્દુ માંલદરોમાાં
ફે રવી નાખવામાાં આવયા. યુવાનો માટે સતપાંથી ઓળખ એક શરમની વાત બની ગઈ. સતપાંથીઓ
પોતાની સાર્ી ઓળખ છુપાવતા ફરતા હતા. વાતાવરણ એવુાં બની ગયુાં કે ઇસ્લામના કલમાઓ અને
સતપાંથના શાસ્ત્રો સાથે મોટા ભાગના લોકો જોડાવવા તૈયાર નહોતા. સનાતની ક. ક. પા. જ્ઞાવત દ્વારા
લેિાં આિેલ પગલાઓના કારણે િષટ ૧૯૮૫ સુધી પવરવસ્થવત એિી વનમાટણ થઈ કે પીરાણાની
સંસ્થા બંધ થિાની અણીએ પહોંચી ગઈ હતી.
પીરાણાના સાંર્ાલકો માટે તલવારની ધાર ઉપર ર્ાલવા જેવુાં હતુાં. જો પીરાણાની સાચી મુસલમાની
ઓળખને સ્િીકાર ે તો તેમની િુ કાન એજ ઘડીએ બંધ થઈ જાય એમ હતી. અને જો ચોખ્ખો વહન્િુ
ધમટ અપનાિી લે, તો પણ તેમના માર્ે અવસ્તત્િનો સિાલ ઊભો થતો હતો. કારણ કે લહન્દુ ધમચમાાં
અનેકો સાધુ સાંતો છે . સતપાંથના સાધુ સાંતો પાસે લહન્દુ સાધુ સાંતોને ટક્કર આપે એટલુાં જ્ઞાન અને અભ્યાસ
નથી. બીજી બાજુ લહન્દુ ઓ સ્મશાનને અપલવત્ર માને છે . તો પછી પીરાણા કોણ આવે.. જ્યાાં સૈયદ
ઈમામશાહ, તેમની પત્ની બીબી ફાલતમા અને પુત્ર નૂરમૂહમ્મદ શાહની મુખ્ ય કબરો સાથે અનેકો કબરો
છે . સૈયદ ઈમામશાહનુાં મૂળ સ્થાનક જ મુસલમાનોના કબ્રસ્થાનમાાં છે . આવી પલરલસ્થલતમાાં પણ કોઈ
સામાન્ય લહન્દુ પીરાણામાાં ના જ જોડાય. એટલે એક બાજુ ખાઈ તો બીજી બાજુ કૂ વા જેવી પલરલક્ષલત
હતી.
લવશ્વની મોટી-મોટી યુલનવલસચટીયોના સાંશોધનકારો દ્વારા કરેલ લરસર્ચના લેખોમાાં જણાવેલ છે કે આવા
સમયે પીરાણા સ્થાપક ઈમામશાહ દ્વારા અપનાવેલ રણનીલતને ફરીથી છુપા અને ઘાતક રીતે
અપનાવવાનુાં નક્કી કયુું. જે આજ સુધી કોઈ ઓળખી ના શક્યુાં. એમને જે કયુું એ સામાન્ય માણસની
સમજથી પરેની વાત છે .

7.

પીરાણા સતપંથની ડૂ બતી હોડીને બચાિિા કે િી રણનીવત અપનાિી?

સતપાંથની રર્ના કરતી વખતે રણનીલત હતી કે ઇસ્લામના બીજને કે ન્રમાાં રાખીને તેની આજુ બાજુ લહન્દુ
રૂપ ગોઠવી નાખો. જેથી લહન્દુ ઓ સહેલાઈથી સતપાંથ તરફ આકર્ાચય અને પછી લાગણી બાંધાઈ જાય
અને ઊાંડા ઊતરે ત્યારે ઇસ્લામ તરફ વળી જાય. પીરાણાના સાંર્ાલકોએ આ રણનીલત ફરીથી અપનાવી.
ફરક એટલો હતો કે આ વખતે લહન્દુ દે ખાવ વધારી દે વામાાં આવયો.
ઇસ્લામી બીજ એર્લે શું હોય? પીરાણા સતપંથનું ઇસ્લામી બીજ ચાર િસ્તુઓમાં શામેલ છે .

1.
2.
3.
4.

સૈયદ ઈમામશાહ ઉફે ઈમામશાહ મહારાજ
હજરત અલી ઉફે લનષ્કલાંકી નારાયણ
પીરાણાનુાં સ્થાનક
સતપાંથના શાસ્ત્રો
realpatidar.com
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એવુાં નક્કી કરવામાાં આવયુાં કે ઉપર જણાવેલ બીજ એટલે કે એ ર્ાર વસ્તુ લસવાય બાકીના બાબતોમાાં
realpatidar.com
જરૂરત અનુસાર, સમય, સ્થળ અને પલરલસ્થલતને ધ્યાનમાાં રાખીને, ફે રફાર કરી શકાય. જેમ કે સતપાંથમાાં
સામાન્ય રીતે મૃતકને દફનવવામાાં આવે, પણ આજુ બાજુ ના અન્ય લહન્દુ સમાજોમાાં પોતાની છબી ના
બગડે એના માટે અથવા જ્યાાં લહન્દુ કબ્રસ્થાન ના હોય એવી પલરલસ્થલતમાાં અલગ્િ સાંસ્કાર કરવાની
અનુમલત છે .
જેમ કે કલમાઓ અને આયાતો પઢીને સતપાંથના મુખીના હાથે ઇસ્લામી લનકાહ પદ્ધલતથી થતા લગ્િો
હવે લહન્દુ ર્ોરી-યજ્ઞ પદ્ધલતથી થવા લાગ્યા. દફન લવલધ સાથે અલગ્િ સાંસ્કાર પણ સ્વીકારવામાાં આવયુાં.
લહન્દુ તહેવારોના પણ સ્વીકારવામાાં આવયા. સહુ થી મહત્વનો મુદ્દો કહીએ તો કડવા પાટીદારોના કુ ળદે વી
ઉલમયા માતાજીને સ્વીકારીને સૈયદ ઈમામશાહ બાવાની સાથે રાખવામાાં આવયા. “સતપાંથ સમાજ”ના
નામમાાં પણ “સનાતન” શબ્દ ઉમેરીને “સતપાંથ સનાતન સમાજ” રાખવામાાં આવયુાં.
અન્ય લવવાદાસ્પદ લવલધઓ ર્ાલતી હતી જેવી કે પૂજામાાં લોટની ગાય કાપીને પ્રસાદીમાાં અપાતી. સૈયદ
ધમચગુરુઓ લહન્દુ સતપાંથથીઓના ઘરે આવતા, વગેર ે વગેર .ે કટ્ટર સતપાંથીઓના ઘરે આજે પણ છૂપી રીતે
આ બધુ ર્ાલે છે . પણ સામાલજક પલરલસ્થલત પ્રમાણે જાહેરમાાં વાત બહાર નથી આવતી.

ટૂાં કમાાં કહીએ તો ફોમુચલા (સૂત્ર) એવુાં હતુાં કે સતપાંથ છોડનાર લોકોના પ્રવાહને રોકવા માટે ઇલતહાસનો
ફરીથી સહારો લેવામાાં આવયો. ઇસ્લામના અલ-તાલકયાને ફરીથી વાપરવામાાં આવયો. પણ ફરક એટલો
હતો કે આ િખતે અલ-તાવકયાનું ષડયંત્ર એર્લું ઊંડું હતું કે વહન્િુ ધમટના સંગઠનો, જેિા કે RSS,
VHP, BJP, બજરં ગ િળ અને અમુક વહન્િુ સાધુ સંતો પણ વશકાર બન્યા. આ બધા સાંગઠનોને ખબર
પણ ના પડી કે એ લોકો પીરાણાના કઠપૂતળી ક્યારે બની ગયા.

8.

ઇસ્લામી બીજને સાચિિાની રીત કઈ હતી?

સતપાંથના ઇસ્લામી બીજના ર્ાર તત્વોને આવી રીતે સાર્વી રાખવામાાં આવયા..

1. સૈયિ ઈમામશાહ – બાવાનુાં મૂળ નામ “સૈયદ ઈમામશાહ અબ્દુ ર રહીમ કુ ફરેશીકન” બદલીને
એમને લહન્દુ ઓળખ આપવામાાં આવી. એમનુાં નામ ઈમામશાહ મહારાજ આપવામાાં આવયુાં
અને સદગુરુ તરીકે પણ ઓળખાવવામાાં આવયા. સાથે પ્રર્ાર કરવામાાં આવયો કે ઈમામશાહએ
લહન્દુ ધમચનો પ્રર્ાર પ્રસાર કયો હતો.
2. વનષ્કલંકી નારાયણ - સતપાંથના આરાધ્ય દે વ “હજરત મૌલા અલી” (મુહમ્મદ પૈગમ્બરનો
કાકાઈ ભાઈ) નુાં મૂળ નામ છુપાવી દે વામાાં આવયુાં. પીર સદુ રદ્દીન દ્વારા આપવામાાં આવેલ એમનુાં
લહન્દુ /ભારતીય નામ “લનષ્કલાંકી નારાયણ”ને આગળ કરવામાાં આવયુાં.
3. પીરાણા - સ્થાનકને પણ લહન્દુ નામ આપવામાાં આવયુાં, “પ્રેરણા પીઠ”.
4. સતપંથના શાસ્ત્રોનુાં ભાર્ાાંતર કરવામાાં આવયુાં. અરબી અને ઇસ્લામી શબ્દોની જગ્યાએ સમાન
અથચ વાળા લહન્દુ અને ભારતીય શબ્દો મૂકી દે વામાાં આવયા. અલ્લાહની જગ્યાએ લવષ્ણુ
લખવામાાં આવયુાં. મુહમ્મદને બ્રહ્મા રૂપ કહેવામાાં આવયા, હજરત અલીને લનષ્કલાંકી નારાયણ
કહેવામાાં આવયા. સૂત્ર એવો અપનાવયો કે માત્ર પૂજાની ભાર્ા બદલો, જે વયલિની પૂજા કરો છો
એનુાં નામ બદલો, એ વયલિને નહીાં એટલે કે હજરત અલીને બદલો નહીાં. જેવી રીતે કુ રાનનુાં
લહન્દી ભાર્ામાાં ભાર્તર કરવાથી ઇસ્લામ લહન્દુ ધમચ નથી બની જતો, એવી રીતે સતપાંથના
શાસ્ત્રોનુાં ભાર્ાાંતર કરવાથી એ પણ લહન્દુ ધમચ નથી બની જતો. પહેલી નજરે આવા ભાર્ાાંતર
કરેલ શાસ્ત્રઓન આવા લહન્દુ દે વતાઓનો ઉલ્લેખ જોઈને કોઈ શાંકા ના કરી શકે કે આ સતપાંથ
ઇસ્લામ ધમચનો ભાગ છે .
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નોંધ – ધોળકા વિષે: જે સતપાંથી લોકોને
આ ફે રફારો પસાંદ નથી એવા રૂલઢવાદી
સતપાંથીઓનો એક જૂ થ અલગ દે ખાઈ
આવયો. આ લોકો ઈમામશાહના મૂળ
ગ્રાંથો, શાસ્ત્રો અને રીતલરવાજોને આજે
પણ જડથી પકડી રાખ્યાાં છે . આ જૂ થ
આજે પણ ખૂબ જ સલક્ય છે . સૈયદ
સલાઉદ્દીન બાવા આ જૂ થના ધમચ ગુરુ છે .
અને એમનુાં મુખ્ ય સ્થાનક પીરાણાની
નજીક ધોળકા ગામમાાં આવેલ છે . આ
સ્થાનકમાાં વચ્ર્ે આવેલ મુખ્ ય દીવાલની
એક બાજુ લહન્દુ રૂપ વાળુાં સ્થાનક છે
અને બીજી બાજુ પાકા ઇસ્લામી રૂપ
વાળુાં સ્થાનક છે .
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ધોળકામાાં સતપાંથના ધાલમચક સ્થાનનુાં બોડચ

ધોળકામાાં લહન્દુ દે ખાવવાળા લવભાગમાાં ઇસ્લામી કબરોની સાથે કથા કલથત લનષ્કલાંકી નારાયણ
માંલદર પણ દે ખાશે. આ માંલદર માાં બ્રહ્મા, લવષ્ણુ, મહેશ જેવા લહન્દુ દે વો પણ દે ખાશે. જ્યારે બીજી
બાજુ એક મોટી ઇસ્લામી દરગાહ છે . આ પલરસરમાાં દાતાઓના નાની-નાની તિીઓ લાગે છે .
લગભગ બધીજ તિીઓમાાં લહન્દુ નામ જોવા મળશે, જે સતપાંથીઓના છે . જેમણે દરગાહ ઊભી
કરવા અને સગવડો વસાવવા દાન આપયુાં છે એમના નામો ની તિીઓ છે . સતપાંથનુાં ધમચ
પલરવતચન કાયચને સારી રીતે સમજવુાં હોય તો એક વખત આ જગ્યા જરૂર જોવી જોઈએ.

ધોળકાનુાં સતપાંથી માંલદર

ધોળકાની સતપાંથી દરગાહ

હવે, ઉપર જણાવેલ ફે રફારોને પ્રર્લલત કરવા અને લહન્દુ ઓ એમના પર આાંધળો લવશ્વાસ મૂકે એ માટે
ત્રણ લહન્દુ સાંગઠનોનો દુ રુપયોગ કરવામાાં આવયો.

1. વહન્િુ સાધુ સંતો: લહન્દુ સાધુ સાંતો પાસે એવી રજૂ આતો કરવામાાં આવી કે અમારા (સતપાંથના)
લોકો મુસલમાન ના બની જાય, એટલા માટે તમે અમને સહયોગ આપો. આવી વાત સાાંભળીને
કોઈ પણ લહન્દુ સહજ મદદ કરવા તૈયાર થાય, એ સ્વાભાલવક છે . સાધુ સાંતોએ પણ આવુાં જ કયુું.
કોઈએ સતપાંથના શાસ્ત્રો અને ઇલતહાસનો પૂરતો અભ્યાસ કરવાની જરૂરત ના સમજી. એવી
જ રીતે કોઈએ સતપાંથ સાથે સાંકાળાયલી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલતના ધાલમચક ઇલતહાસનો
પણ અભ્યાસ ના કયો.
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અનોપર્ારીક રીતે આ સાધુ સાંતો કહે છે કે તેઓએ પીરાણાના કતાચહતાચઓ સાથે બાંધ બારણે
શરત મૂકી હતી કે તેમને તમામ ઇસ્લામી તત્ત્વ કાયમ માટે ત્યાગવાના રહેશે. સતપાંથના શાસ્ત્રો
પણ કાઢી નાખીને મુખ્ ય લહન્દુ ધમચના શાસ્ત્રો સતપાંથમાાં દાખલ કરવાના રહેશે. સતપાંથીઓ
તરફથી સકારાત્મક વર્ન મળ્યા પછી સાધુ સાંતો દ્વારા પીરાણા સતપાંથને લહન્દુ ધમચનો ભાગ
હોવાનુાં જાહેરમાાં કહેવા આવયુાં. પીરાણાની આગેવાનીમાાં વર્ચ ૧૯૯૦ પછી ઘણાાં સાધુ સાંમેલનો
યોજવામાાં આવયા. જેમ-જેમ સમય લવતતો ગયો તેમ-તેમ મુખ્ ય સાધુઓ લસવાયના પાછળથી
જોડાયલા સાધુઓને આ શરતની જાણ કરવામાાં ના આવી. બીજી બાજુ પીરાણા તરફથી
સાધુઓને આપાતી દાન દલક્ષણામાાં છૂટો હાથ રાખવામાાં આવયો. એટલે બધાને ગમવા લાગ્યુાં.
પીરાણાવાળાને પણ ગમ્યુાં કારણ કે મૂળ શરત હવે એક બાજુ મુકાઈ ગઈ હતી.
પીરાણા સતપાંથના સાધુઓએ યેનકે ન પ્રકારે મહામાંડળે શ્વર પદવી પણ મેળવી લીધી.
સતપાંથીઓને ખુશ રાખવા અમુક લહન્દુ સાધુઓએ સતપાંથ લહન્દુ ધમચ છે , એવા ખોટા પ્રમાણ
પત્રો પણ આપી દીધા. એવી જ રીતે અલખલ ભારતીય સાંત સલમલતએ સતપાંથને માન્યતા પણ
આપી દીધી અને એ સાધુઓને સલમલતમાાં હોદ્દાઓ આપવામાાં આવયા. સતપાંથના સાધુઓને
સલમલતમાાં શામેલ કરવા માટે એક નવી “જગદગુરુ સતપાંથાર્ાયચ” ની પદવી ઊભી પણ કરવાાં
આવી. ધીરે ધીરે સતપાંથના સાધુઓએ કુાં ભ મેળામાાં પોતાનુાં તાંબુ લગાડ્યુાં અને અયોધ્યાના રામ
માંલદરના પાયાલવલધ કાયચક્મમાાં પણ પોતાના માટે આમાંત્રણ મેળવી લેવામાાં સફળ થયા.

2. RSS, VHP અને બજરં ગ િળ: RSS, VHP અને બજરાં ગ દળને પણ સાંપકચ કરવામાાં આવયા.
અમુક મુસલમાનો અને સમાજ લવરોધી તત્વો દ્વારા પીરાણામાાં પથ્થર મારો કરીને લહન્દુ ઓને
ત્રાસ આપીને ભગાડવાના પ્રયાસો કરવામાાં આવી રહ્યા છે , એવો ખોટો પ્રર્ાર કરીને, આ
સાંગઠનો પાસે સહાનુભૂલત મેળવીને તેમની પાસેથી આડકતરી રીતે રક્ષણ મેળવી લીધુાં.
પીરાણામાાં VHP, RSS વગેર ે ના વગો ભરવાાંમાાં આવયા. એવા વગો માટે જરૂરી તમામ સગવડો
જેવી કે હૉલ, ખાવા-પીવા ઇત્યાલદ સગવડો પીરાણા દ્વારા આપવામાાં આવવા લાગી. જેથી
સ્થાલનક લહન્દુ સાંગઠનોના કાયચકતાચઓનુાં કામ બહુ સહેલુાં થવા લાગ્યુાં. એટલે પોતાના ઉપરી
અલધકારીઓને પીરાણા બાબતે ખૂબ સારા અલભપ્રાયો આપવા લાગ્યા. પીરાણાના ઉપકાર
(obligation) હેઠળ આવેલ અલધકારીઓ પીરાણા સામે સાર્ી વાત કહેવાની ક્ષમતા ખોઈ
બેઠા.

3. રાજકીય પક્ષો અને સરકારી તેમજ પોલીસ તંત્રો સાધી લીધા: આ સમય ગાળો હતો કે જ્યારે
ગુજરાતમાાં BJP સત્તા પર આવી. RSS, VHP, બજરગ દળના કાયચકરતાઓને હાથો બનાવી હવે
BJP માાં પણ સારા સાંપકો ઊભા કરી દે વામાાં આવયા. ગુજરાતની સત્તા પણ પીરાણા બાબતે
એમના કહ્યા પ્રમાણે ર્ાલવા લાગી. એટલે પોલીસ અને સરકારી તાંત્ર પણ પીરાણા લવરુદ્ધ પગલાાં
ભરવાથી દૂ ર રહેવા લાગ્યા.
પીરાણા લવસ્તારના ધારાસભ્ય બાબુભાઈ જમનાદાસ પટે લ કે જેઓ BJPના છે , તેમના
પીરાણાના સાધુ સાંતો સાથેને અનેક ફોટો જોવા મળે છે . માજી માંત્રી ભૂપેન્ર ર્ુડાસમા પણ
પીરાણાને ખૂબ જ સહયોગ આપતા હોય છે . લવપક્ષના નેતા કોાંગ્રેસના પરેશભાઈ ધાનાણી અને
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અહમદ પટે લ પણ પીરાણા જતા આવતા થઈ ગયા. સરકારનો લવરોધી પક્ષ પણ પીરાણા માટે
સહાનુભૂલત રાખે તો સરકાર ઉપર કોઈનુાં દબાણ ના રહ્યુાં .
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ધીરે ધીરે પકડ એટલી વધી ગઈ કે હાલ પીરાણામાાં દીવાલ બનાવી, એમાાં ગુજરાત ભાજપ
(BJP)ના રાજ્ય માંત્રી શ્રી પ્રદીપલસાંહ વાગેલાએ લવશેર્ રસ લીધેલ હોવાના આધાર ભૂત સૂત્રોથી
સમાર્ારો મળે લ છે .
પીરાણા સતપાંથ દ્વારા ઉપરછલ્લી લહન્દુ તરીકે ની ઓળખને સત્યતાની મોહર જોઈતી હતી, એ મોહર
RSS, BJP, VHP અને અમુક લહન્દુ સાધુ સાંતોએ લગાડી દીધી. કોણ જાણતુાં હતુાં કે ભલવષ્યમાાં આ મોહરનો
દુ રુપયોગ લહન્દુ લવરુદ્ધ પણ કોઈ કરી શકે .

9.

અલ-તાવકયા યુક્ત પ્રચાર કે િો હતો? અને એનાથી સતપંથને કે િો લાભ થયો? અમુક
િાખલાઓ:

A. સતપંથીઓ લોકોની સંખ્ યા બાબતે: રાજકીય પક્ષો સામે એવો ખોટો પ્રર્ાર કરવામાાં આવયો કે
સતપાંથને માનનારા અનુયાયીઓ લહન્દુ સમાજના ૧૮એ વણચમાાંથી આવે છે અને એમની સાંખ્ યા ૧૬
લાખથી પણ વધારે છે અને ૨૦-૨૫ લવધાન સભાની બેઠકો પર હાર-જીત નક્કી કરવાની ભૂલમકા
ભજવે છે . આ સાાંભળીને સ્વાભાલવક છે કે BJP/કોાંગ્રેસ આ બાબતને ગાંભીરતાથી લે. પણ
વાસ્તલવકતા કઈાં જુ દી જ છે . પીરાણા સતપાંથના વહીવટમાાં એકજ મુખ્ ય જ્ઞાલત છે એ છે કચ્છ કડવા
પાટીદાર જ્ઞાલતના સતપાંથીઓ. આગાઉ જણાવયા પ્રમાણે અન્ય જ્ઞાલતઓમાાંથી અમુક લોકો દશચન
વગેર ે કરવા આવે, પણ વહીવટ અને દાન આપવામાાં તેમની કોઈ ખાસ ભૂલમકા નથી. કચ્છ કડવા
પાટીદાર જ્ઞાલતમાાં સતપાંથ ધમચ પાળનાર લોકોની સાંખ્ યા ખૂબ માયાચદીત છે . અલધકાાંશ મોટો વગચ તો
સનાતન-લહન્દુ થઈ ગયો છે . સતપાંથીઓની સાંખ્ યા વધુમાાં વધુ માત્ર ૧૨ થી ૧૫ હજાર જ છે . જેમાાં
કચ્છ, સાબરકાાંઠા અને બનાસકાાંઠા લવસ્તાર પ્રમુખ છે . પીરાણાની આસ પાસ ખૂબ નાની સાંખ્ યામાાં
સતપાંથી રહે છે .
આ વાતની સાલબતી માટે તમે લવર્ારો કે પીરાણાના ટર સ્ટ “ધી ઈમામશાહ બાવા રોઝા સાંસ્થાન
કલમટી ટર સ્ટ” ના વહીવટમાાં ૭ ટર સ્ટી પટે લો છે , ૩ સૈયદો છે અને ર્ેરમેન ગાદીપલત કાકા હોય છે . જો
અન્ય જ્ઞાલતના લોકો હોય તો તેઓ કે મ ટર સ્ટમાાં નથી? ૧૬ લાખનો આાંકડો જો સાર્ો હોય, તો અન્ય
સમાજના લોકો જ પીરાણાનો વહીવટ કરત, ૧૨ થી ૧૫ હજાર લોકોની સમાજ વહીવટમાાં ના હોત.
પોતાના પ્રર્ાર માટે સતપાંથીઓ પોતાની સાંખ્ યા આજે ૧૬ લાખ કહેશે, કાલે કદાર્ ૩૨ લાખ કહે,
પછી કદાર્ ૫૦ લાખ કહે. કોણ ગણવા જવાનુાં છે ? પણ ચેવરવર્ કચેરીમાં પીરાણા સતપંથને
માનનારા લોકોની મતિાર યાિી છે , જે ઈમામશાહ બાિા ર્ર સ્ર્ દ્વારા તૈયાર કરિામાં આિેલ છે .
એ યાિી પ્રમાણે પીરાણા સતપંથને માનનારા લોકોની સંખ્ યા માત્ર ૧૧ હજાર જેર્લી છે . આપણે
વધારે ૧૨ થી ૧૫ હજાર પકડીએ છીએ. હવે લવર્ાર કરો ક્યાાં ૧૧ હજાર અને ક્યાાં ૧૬ લાખ? આટલા
હદદ સુધી જૂ ઠ હોઈ શકે એની કોઈ કલ્પના કે વી રીતે કરી શકે ?
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૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

ઈમામશાહ બાવા રોઝા સાંસ્થાન કલમટી ટર સ્ટ (રજી. E-૭૩૮)
ચેવરવર્ કચેરીમાં આપેલ મતિાર યાિીમાં જણાિેલ
સતપંથીઓની સંખ્ યા
વર્ચ ૨૦૨૨
ભાવનગર લવભાગ
૧,૫૬૪
ર્રોતર લવભાગ
૧૦૫
કાનમ લવભાગ
૪,૬૬૦
કપડવાંજ લવભાગ
૧,૦૯૭
કચ્છ – માનકુ વા લવભાગ
૨,૩૪૦
કચ્છ – નેત્રા લવભાગ
૧,૦૨૯
કચ્છ – લવથોણ લવભાગ
૬૨૨
કુ ળ: ૧૧,૪૧૭

આ વાતથી સાલબત થાય છે કે પીરાણા સતપાંથને પાળનાર લોકોની સાંખ્ યા ગુજરાતમાાં નજીવી છે .
માત્ર હાઉ જ મોટો છે . જ્યાાં જ્યાાં એમના કાયચક્મ થાય, ત્યાાં એ-ને-એ જ લોકો હાજરી આપે. પણ
એમના કાયચક્મમાાં એક થી એક મોટા નેતાઓને બોલાવે અને માંર્ ઉપરથી મોટી મોટી વાતો રજૂ
થાય, એટલે લોકો અાંજાઈ જાય અને માનવા લાગી જાય કે પીરાણા સતપાંથને માનનારા લોકોને સાંખ્ યા
ખૂબ મોટી છે .

B. RSS િગેર ે છે તરાઈ ગયા એની સાવબતી: લગભગ ૩૦ વર્ચથી RSS, VHP, બજરાં ગ દળ, BJP અને
અમુક લહન્દુ સાધુ સાંતો પીરાણામાાં લવશેર્ રુલર્ લેતા થયા છે . એમની સાથે બાંધ બારણે થતી
ર્ર્ાચઓમાાં એ લોકો સ્પષ્ટ કબૂલે કે પીરાણા સતપાંથ ધમચ એ લહન્દુ ધમચનો ભાગ નથી. સૈયદ ઈમામશાહ
એ મૃત્યુ પયુંત લહન્દુ ઓને વટલાવીને મુસલમાન બનાવવાનુાં કામ કયુું છે . પણ એજ શ્વાસે એ લોકો
ગવચ થી કહે કે અમે પીરાણામાાં દખલ લગલર કરીને સતપાંથીઓને મુસલમાન થવાથી રોક્યા છે અને
પીરાણાને ધીરે ધીરે લહન્દુ રાં ગ ર્ડાવીને લહન્દુ ધમચમાાં ખપાવી નાખવાની અમારી રણનીલતમાાં અમે
મહદ અાંશે સફળ થયા છીએ.
પણ જ્યારે એમને પૂછવામાાં આવે કે .. ;

•

•
•

આજ થી 30 વર્ચ પહેલાાં જ્યારે પીરાણા સાથે આપ જોડાયા ત્યારે પીરાણામાાં અનુયાયીઓની
સાંખ્ યા બહુ જ ઓછી હતી, તો આજે એમાાં વધારો કે મ થયો? તેમાાં કયા ધમચના લોકોને સતપાંથમાાં
જોડ્યા? લહન્દુ જ ને? કારણ કે મુસલમાનતો કોઈ સતપાંથમાાં જોડતા નથી. શુાં લહન્દુ ઓને
સતપાંથમાાં જોડાવા માાંગો છો?
૩૦ વર્ચ પહેલાાં પીરાણા સાંસ્થા પડી ભાાંગવાની અણીએ આવી ગઈ હતી, તો એ સાંસ્થા આજે
મજબૂત કરીને તમે સતપાંથ ધમચ છોડનાર લોકોના પ્રવાહને રોકીને લહન્દુ ઓને કે મ નુકસાન
પહોાંર્ાડ્યુાં છે ?
છે લ્ લા ૩૦ વર્ચમાાં અનેકો નવા સતપાંથના માંલદરો ઊભાાં થયાાં. અનેકો જૂ ના માંલદરોના જીણોદ્ધાર
કરવામાાં આવયા. ગુજરાતમાાં તો ઠીક, પણ મહારાષ્ટર અને મધ્ય પ્રદે શના લવસ્તારોમાાં લહન્દુ ધમચના
નામે સતપાંથ ફે લાવવાનુાં કામ પૂરા જોરમાાં ર્ાલી રહ્યુાં છે . તો શુાં RSS વગેરન
ે ે આ વાતની જાણ
નથી?
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... ત્યારે આવા પ્રશ્નોનોથી એમના ર્ેહરાનો રાં ગ ઊડી જાય છે . એમની પાસેથી સાંતોર્કારક કોઈ
જવાબ મળતો નથી. અરે.. ઊાંડાણમાાં ઊતરોતો લગભગ ઇસ્લામી “અલ-તાકીયા”ના લવર્ે કોઈ
જાણતા જ નથી. માટે સાલબત થાય છે કે પીરાણાની આ નવલનલમચત અલ-તાકીયાની ર્ાલમાાં આ
બધા લોકો અને સાંસ્થાઓ ફસાઈ ગઈ અને એમનો દુ રુપયોગ ક્યારે થઈ ગયો એ એમને પણ ખબર
નથી પડી.
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પીરાણાના હાલના ગાદીપલત ગાંગારામ કાકા (ઉફે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ) પોતાના હાથે સૈયદ ઈમામશાહની
કબરની પૂજા કરી રહ્યા છે. આ ફોટો વર્ચ ૨૦૨૧નો છે.

પીરાણા સતપાંથના કતાચહતાચઓની પોતાની જ્ઞાલત એટલે કે કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલત (જેમાાં સતપાંથ
અને સનાતન એમ બે લવભાગ છે ) એ જ્ઞાલતના અમુક ગામો જેવા કે કચ્છમાાં દરશડી, મમાયમોરા,
રાજપર, ભેરય
ૈ ા, લવરાણી – ગઢ, ઇત્યાલદ ગામોમાાં સતપાંથના માંલદરો ઊભા કરવામાાં સનાતની લોકો
સહયોગ કરે છે . અમુક ગામોમાાં સતપાંથની સાથે સાંયુિ સમાજો ઊભી કરવાની વાતો થવા લાગી.
ગુજરાતમાાં મોડાસા લવસ્તાર આવા લવર્ારોના કારણે ખૂબ મુશ્કે લીમાાં છે . હાલ ૨ મલહના પહેલાાં જ
કપડવાંજની બાજુ માાં આવેલ હરીપુરા ગામમાાં સૈયદ ઈમામશાહ બાવાની સાથે ઉલમયા માતાજીની
મૂલતચ બેસાડવામાાં આવી.
આિું કરીને ઇસ્લામ સાથે વમક્સ સંસ્કૃ વતનું વનમાટણ શા માર્ે પીરાણા િાળા કરી રહ્યા છે ? શું
RSSનો ઇરાિો આિી વમક્સ સંસ્કૃ વત વનરમાણ કરિાની છે ? અગર ના, તો RSS આ બધું રોકિા
માર્ે કે મ કઈં નથી કરતી. ઉપર જણાિેલ તમામ જગ્યાઓમાં એક પણ મુસલમાનની સમસ્યા
નથી, તેમ છતાં ત્યાં ઈમામશાહ અને વનષ્કલંકી નારાયણના મંવિરો શા માર્ે ઊભા થઈ રહ્યા
છે ? અને તે પણ વહન્િુ િે િી-િે િતાઓની સાથે? તો પછી RSS શા માર્ે નથી સમજતું કે
સતપંથિાળા પૂરા પ્લાવનંગથી સીસ્ર્મેવર્ક (યોજના બદ્દ) પદ્ધવતથી RSS િગેર ે સંસ્થાનો
િુ રુપયોગ કરી રહી છે .
realpatidar.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 13 of 28
Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

Series 84 -Ground Report on Controversial Wall of Pirana - Gujarati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.
જાહે ર મીવડયા જગત અને બૌવદ્ધક િગટ: અલ-તાકીયાને લઈને લપરાણમાાં થઈ રહેલ બદલાવોની
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અસર જે સમય ગાળામાાં બહાર દે ખાવી જોઈતી હતી એજ સમય ગાળામાાં ગુજરાતમાાં BJP સત્તા પર
આવી. તે સમયે મીલડયાનો અલધકાાંશ વગચ BJPને કોમવાદી અને ધમચની રાજનીલત કરતો પક્ષ તરીકે
લર્તરવામાાં લાગી હતી. થોડાજ વર્ોમાાં ગોધરા કાાંડ થયુાં અને નરેન્ર મોદી એક શલિશાલી નેતા
તરીકે ઊભરી આવયા. જેણે રોકવા માટે અલધકાાંશ મીલડયા વગચ બહાનાઓ શોધી રહી હતી કે
નરેન્રભાઈ મોદીને ગમે તેમ કરીને ગુન્હેગાર બતાવીએ.
બસ એમને જે જોઈતુાં હતુાં એ મળવા લાગ્યુાં. પીરાણામાાં થતા બદલાવોને મોદી અને BJPની લહન્દુ
વાદી રાજનીલતના પલરણામ તરીકે જાહેરમાાં મીલડયાવાળા ર્લાવવા લાગ્યા. મીલડયાને રસ માત્ર
મોદીને ઉતારી પાડવાનો હતો. કોઈએ પીરાણામાાં થતા બદલાવોના મૂળ કારણોની તપાસ કરવામાાં
રસ નહોતી. એમને તો બાંધ બેસતી પાગડી મળી ગઈ હતી.
નરેન્ર મોદી પર એક જીવની (biography) લખનાર શ્રી નીલાાંજન મુખોપાધ્યાયએ વર્ચ ૨૦૧૩માાં
અાંગજી
ે ભાર્ા પ્રકાલશત કરેલ પુસ્તક “નરેન્ર મોદી – ધી મેન એન્ડ ધી ટાઈમ્સ” માાં જણાવે છે કે
“પીરાણામાાં સૈયદોની ઉપલસ્થલતથી સમસ્યાઓ વધે છે ... ખાસ કરીને મોદીને.” જ્યારે મોદીનો
પીરાણામાાં થતા બદલાવોમાાં કોઈ રોલ નહોતો.

BJP તરફી મીલડયાનુાં કઈાં ખાસ વજન એ સમયે નહોતુાં પડતુાં. અને RSS, BJP, VHP ના ઉપરવટ
જઈને કઈાં છાપવુાં એ પણ એમના માટે અશક્ય હતુાં. કારણોના ઊાંડાણ માાં ઉતારવા માટે મહેનત અને
પૈસા લાગે. આવી મહેનત અને પૈસા લગાડવાની કોઈએ જરૂરત ના સમજી. પલરણામે સાર્ી વાત
જનતા સામે બહાર ના આવી શકી.
પોતાના અલ-તાકીયાના પ્રયોગ માટે , પીરાણા સતપાંથના કતાચહતાચઓ માટે આ એકદમ અનુકૂળ
સમય હતો. BJP, RSS અને અન્ય લહન્દુ સાંગઠન પીરાણાને લહન્દુ ઓળખ આપવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા
હતા. ત્યારે કોાંગ્રેસ અને લવપક્ષને વોટ બેન્કની લાલર્માાં મતદારોને નારાજ કરવા નહોતુાં માાંગતુાં. જેના
કારણે પીરાણા સતપાંથને કોઈ પણ લવરોધ વગર તે સમયમાાં સારી સફળતા મળી ગઈ.
આ બધી કશમકશમાાં કોઈનુાં ધ્યાન કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલતમાાં લનલમચત પલરલસ્થલતઓ ઉપર ના ગયુાં.
સતપાંથ ધમચ છોડી દે નાર સનાતનીઓ ની કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની કે ન્રીય સાંસ્થા એમના લોકોને
લહન્દુ ધમચ બાબતે આપવામાાં આવતા સૂર્નોની સીધી અસર પીરાણા ઉપર થતી. કારણ કે પીરાણા
પોતાની ઓળખ લહન્દુ ક. ક. પા. જ્ઞાલત તરીકે કરતી. એક વેલ પોતાનુાં અલસ્તત્વ ટકાવવા માટે જેવી રીતે
કોઈ વૃક્ષ સાથે લલપટીને રહે એજ રીતે સતપાંથ વાળા પોતાનુાં અલસ્તત્વ ટકાવવા માટે સનાતનીઓના
લહન્દુ ઓળખ સાથે લલપટીને રહેતા. કારણ કે જો એમની ઓળખ જુ દી પડી જાય, તો એમનુાં અલસ્તત્વ
ખતમ થઈ જાય, એ ર્ોક્કસ વાત હતી.
આવાાં પગલાાંઓ ભરીને પીરાણા સતપાંથ વાળા પોતાનુાં અલસ્તત્વ ટકાવી રાખવામાાં સફળ થયા.
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10.
સતપંથીઓએ પોતાની વહન્િુ ઓળખનો િુ રુપયોગ, ક. ક. પા. જ્ઞાવતને વહન્િુ ધમટથી
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વિમુખ કરિા માર્ે કયો:

વર્ચ ૧૯૮૦ સુધી એકતા, સાંપ, સાંગઠન, ભાઈ-ભાઈ, આપણે લહન્દુ છીએ, આપણે એક જ જ્ઞાલતના છીએ,
આપણુાં લોહી એક છે , સાથે રાખીને એમને પોતાના બનાવી લો વગેર ે લસદ્ધાાંતો અપનાવીને સતપાંથીઓને
લહન્દુ બનાવવામાાં ક. ક. પા. જ્ઞાલતના સનાતની સમાજને બહુ જ મોટી સફળતા મળી હતી. આવા
પ્રયત્નોના કારણે આગાઉ જણાવયા પ્રમાણે વર્ચ ૧૯૮૦ સુધી પીરાણા સતપાંથની સાંસ્થા બાંધ થવાના
અણીએ પહોાંર્ી ગઈ હતી. આ જાણીને ક. ક. પા. જ્ઞાલતના આગેવાનો આત્મસાંતુષ્ટ થવાની ભૂલ કરી ગયા.
ધ્યેય પૂરુાં કરવા તરફ ધ્યાન ના આપયુાં. પીરાણાની ગલતલવલધ તરફ નજર રાખવાનુાં પણ બાંધ કરી દીધુાં.
કહેવાય છે ને કે નજર હટી ઔર દુ ઘચટના ઘટી. બસ હવે દુ ઘચટના ઘટવાની જ વાર હતી.
સરળ શબ્દોમાાં કહીએ તો ક. ક. પા. જ્ઞાલતની ભૂલ એ થઈ કે .. આગાઉ જણાવયા પ્રમાણે.. એકતા, સાંપ,
સાંગઠન, સાથે રાખીને એમને પોતાના બનાવી લેવા, વગેર ે આદશચવાદી લસદ્ધાાંતોમો ઉપયોગ કે વા
સાંજોગોમાાં ના કરવો જોઈએ, એનો પૂરતો અભ્યાસ કયાચ વગર સતપાંથીઓને સનાતની સમાજમાાં
સ્વીકારતા ગયા. આ ભૂલ નહોતી થવી જોતી.
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ પણ ભરમાઈ ગયો. કારણ કે સતપાંથનો પ્રર્ાર એવો હતો કે અમે લહન્દુ છીએ
અને પીરાણામાાં હજી થોડા કઈાં મુસલમાની તત્ત્વ છે એને અમે કાઢી રહ્યા છીએ. પણ સમય લાગશે, માટે
તમે અમને સહયગ આપો.
ક. ક. પા. જ્ઞાલતના વડીલો સતપાંથીઓની આ ર્ાલને સમજી ના શક્યા. ધીરે ધીરે સતપાંથીઓ સુધરી જશે
અને લહન્દુ બની જશે (ભૂતકાળની રણનીલતના અનુભવના આધારે) એવુાં ધરવા લાગ્યા. સતપાંથીઓએ
પણ સનાતની નેતાઓને વર્ન આપયુાં કે અમે લહન્દુ થઈ જશુાં, બસ અમારા ઉમરલાયક વડીલો જે છે ,
એમની આાંખ લમર્ાય એટલી વાર છે . રાતો-રાત કોઈની શ્રદ્ધા બદલી ના શકાય અને વડીલોની તો ના જ
બદલી શકાય, એટલે અમને થોડો સમય આપો.
વાત પહેલી નજરે સાર્ી લાગવાથી સનાતની નેતાઓએ સતપાંથીઓને પોતાની સાંસ્થાઓમાાં શામેલ કયાચ.
ધીરે ધીરે સતપાંથીઓ સનાતની સમાજમાાં મહત્વના હોદ્દાઓ પર પહોાંર્ી ગયા. અન્ય સનાતની નેતાઓને
પોતાના પ્રભાવમાાં લઈ અથવા ઉપકાર હેઠળ રાખી અથવા લાલર્માાં આપીને અથવા નબળાઈ પકડીને
સતપાંથીઓએ પોતાનુાં કુાં ડાળુાં મોટુાં કયુું. એક વખત પોતાનો પગ મજબૂત કરી લીધા પછી, એમને પોતાનો
અસલી રાં ગ બતાવવાનુાં શરૂ કયુું.
સનાતન સમાજમાાં લહન્દુ દે વી-દે વતાઓનો જયકારના સામે સતપાંથવાળા મુસલમાન ઈમામશાહ અને
લનષ્કલાંકી નારાયણ વગેરન
ે ો જયકાર કરવા લાગ્યા. જે સમાજના લોકો ઈમામશાહને અને લનષ્કલાંકી
નારાયણને ત્યાગીને નવો લહન્દુ સમાજ ઊભો કયો હોય, એ સમાજમાાં ઈમામશાહને જય કે વી રીતે કોઈ
સહન કર? લહન્દુ સાધુ સાંતોનો કોઈ કાયચક્મ સનાતન સમાજ યોજે, તો પેલા લોકો સતપાંથના ધાલમચક
કાયચક્મ યોજવાનો આગ્રહ રાખવા લાગ્યા. ભારત એક ધમચ લનરપેક્ષ દે શ છે , માટે સનાતન સમાજમાાં જેને
જે ધમચ પાળવો હોય એ પાળે , એવા ખોટા દાખલાઓ આપીને પોતાના ઇસ્લામી તત્વોનો પ્રર્ાર કરવાના
રસ્તાઓ તૈયાર કરવા લાગ્યા. આવી પલરલસ્થલતનો સામનો કરવા માટે સનાતની ક. ક. પા. લહન્દુ સમાજે
ખોટો લનણચય લીધો કે સમાજમાાં કોઈ પણ ધમચની જય નહીાં પોકારવામાાં આવે.
સમાજ અને ધમચ જુ દા છે . જેણે જે ધમચ પાળવો હોય એ પાળે . સમાજમાાં ધમચ ના લાવો વગેર ે વગરે.. આવા
ખોટા લસદ્ધાાંતોનો સહારો લઈને જ્ઞાલત જનોમાાં ભાગલા પાડવાના પ્રયત્નો કરવામાાં આવયા. સમાજ
લવભાલજત ના થાય એટલા માટે સમાજમાાં ધાલમચક કાયચક્મો બાંધ થવા લાગ્યાાં. સનાતન ધમચની જય
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બોલવાનુાં બાંધ થઈ ગયુાં. લહન્દુ દે વી-દે વતાઓની જય બોલવાનુાં બાંધ થઈ ગયુાં. ધમચ પલરવતચનનુાં પહેલુાં પગલુાં
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કે જેના પ્રમાણે લોકોને પોતાના ધમચથી પહેલાાં લવમુખ કરો, એ પગલુાં ભરાઈ રહ્યુાં હતુ.ાં

આવી રીતે સતપાંથીઓ સનાતનીઓને પોતાનાજ સમાજમાાં, પોતાના લહન્દુ ધમચથી દૂ ર કરવાના પહેલા
મકસદમાાં સફળ થયા. ટૂાં કમાાં કહીએ તો સનાતની સાંગઠન નબળુાં પાડવાના પહેલાાં પગલાાંમાાં પણ તેઓ
સફળ થયા.

11. ક. ક. પા. સનાતન સમાજની સંસ્થાઓ અને સંગઠનો તોડિાના પ્રયાસો કરિામાં આવ્યા:
સનાતનીઓના મનમાાં પોતાનાજ ધમચ પ્રત્યે પીછે હઠ કરાવયા બાદ, હવે વારો હતો સનાતનીઓનુાં સાંગઠન
અને સાંસ્થાઓને નબળી કરવાનો. કારણ કે લોકો સનાતની સાંગઠન થી દૂ ર થશે, તો જ સતપાંથી બનાવી
શકાય.
માટે સનાતની સાંસ્થાઓને પણ તોડવાનુાં કામ સતપાંથીઓએ શરૂ કયુું. ક્યાાંક પોતે સામે આવયા, તો ક્યાાંક
એમના વતી એમના હાથા બનેલા સનાતનીઓ સામે આવયા.

•

•

•

સનાતનીઓની માતૃ સમાજ એટલે શ્રી અલખલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, રજી ક્. A૮૨૮-કચ્છ, (સરનામુાં છે પાટીદાર લવદ્યાથી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ, ગુજરાત – ૩૭૦૬૧૫) આ સમાજ
ઉપર અનેકો ખોટા કે સો કરવામાાં આવયા. એક કે સમાાં સતપાંથીઓ દ્વારા એવો ખોટો દાવો કરવામાાં
આવયો કે આ સમાજની કારોબારી સલમલત એમના સભ્યોની છે . બાકાયદા જાહેર સમાર્ારોમાાં
કારોબારી સભાની ખબરો અને ફોટો પ્રકાલશત પણ કરવામાાં આવયા. જ્યારે સાર્ી કારોબારી તો
સનાતનીઓની જ છે . એવો જ એક બીજો લકસ્સો છે જેમાાં આ લોકોએ સમાજના બેન્ક એકાઉન્ટ
બાંધ કરવા માટે બેન્કમાાં જઈને પત્ર આપી આવયા હતા. પણ આવી ઘટનાઓથી સમાજના વડીલોનુાં
મનોબળ તૂટવાના બદલે વધારે મજબૂત થઈ ગયુાં, એ જુ દી વાત છે .
બીજો મહત્વનો અને દુખદ દાખલો માાંડવીમાાં આવેલ સનાતનીઓની હોસ્ટે લનો છે . માાંડવી ગામની
પાદરે પાાંર્ એકર જગ્યામાાં સનાતનીઓએ ધામ ધૂમથી લવદ્યાથી હોસ્ટે લ ઊભી કરી. પણ ત્યાાંનાાં
સ્થાલનક સાંર્ાલકોને હાથો બનાવી માત્ર લેટર પેડ ઉપર ઠરાવ તૈયાર કરી, આ સાંપૂણચ લમલકતને
પાટીદાર સવોદય ટર સ્ટના નામે સરકારી રેકડચ માાં ફે રવી નાખી. આ ટર સ્ટમાાં સતપાંથીઓ પણ સાથે છે .
આ દસ્તાવેજ ઉપર કોઈ સ્ટે મ્પ ડયુટી નથી ભરી, કોઈ રજીસ્ટર ે શન ર્ાજચ નથી ભયો, મૂળ દસ્તાવેજમાાં
જણાવેલ લમલકતના માલલક અને લમલકત ટર ાન્સફર કરી આપનાર વયલિઓ પણ અલગ છે . આવી
અનેકો ખામીઓ છે . પણ RSS, BJP વગેરન
ે ી મદદથી મેળવેલ સરકારી તાંત્રનો ગેરલાભ લઈને આ
કૌભાાંડ કરવામાાં સતપાંથીઓ હાલ પૂરતા સફળ થયા છે . કોઈ લદવસ લવર્ાયુું છે કે માત્ર લેટર પેડ
ઉપર તૈયાર કરેલ ઠરાવના આધારે કોઇની લમલકત ટર ાન્સફર થઈ શકે ? ના થાય, તો પછી માાંડવી
હોસ્ટે લ કે વી રીતે થઈ? સામાન્ય માણસ ના કરી શકે . આ માત્ર રાજકીય સત્તા પક્ષ અને સરકારી
અલધકારીઓના સહયોગથી જ બની શકે .
આવા ઘણા દાખલાઓ છે . કચ્છમાાં રવાપર પાસે આવેલ નવાવાસ ગામની સમાજવાડી ઉપર
સતપાંથીઓ કબજો કરી ગયા. લવરાણી (ગઢવાળી)માાં આવીજ સમસ્યા છે . કોટડા જાદોડર, કાાંલદયા
વગેર ે ક. ક. પા. જ્ઞાલતના લગભગ દરેક ગામોમાાં સતપાંથીઓ દ્વારા સનાતની સાંસ્થાઓ અને
આગેવાનોને સામે અનેકો ખોટા કે સો કરવામાાં આવેલ છે . તેમાાંથી ઘણા કે સો આજે પણ ર્ાલુ છે .

સનાતનીઓને તોડિા માર્ે ની રણનીવત સાર્ફ િે ખાિા લાગી કે જો સતપંથ સામે સનાતન સમાજમાં
કોઈ વિરોધ ઊભો થાય તો તેને િબાિિા તરતજ એની સામે સાચા-ખોર્ા કોર્ટ , પોલીસ અને
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સરકારી ર્ફવરયાિો િાખલ કરી િે િામાં આિતા. સતપંથ છોડિાની ચળિળ ચલાિનાર
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કાયટકતાટઓમાં હતાશા ર્ફેલાિિા અને હાલાકી િધારિા તેમજ ડર બેસાડિા માર્ે જુ િી જુ િી
જગ્યાથી ર્ફવરયાિો કરિામાં આિે.
આવી રીતે, સનાતનીઓ એક માંર્ ઉપર ના આવી શકે અને સાંગલઠત ના થઈ શકે એના માટે સમાજ
વયવસ્થા અને સાંસ્થાઓ તોડવાનુાં કામ પણ પૂરા જોરશોરથી થવા લાગ્યુાં.

12. ક. ક. પા. સનાતન સમાજમાંથી સતપંથીઓને િૂ ર કરિાની ચળિળ:
પલરલસ્થલત સાફ થઈ ગઈ. સનાતની (વહન્િુ ) સમાજના વસદ્ધાંતો, આિશો અને મૂલ્યો સાથે પીરાણા
સતપંથના વસદ્ધાંતો, આિશો અને મૂલ્યોનો મેળ ખાતો જ નહોતા. આિી પવરવસ્થવતમાં એકતા,
સંપ, સંગઠન, િગેર ે આિશટિાિી મૂલ્યોનું કોઈ સ્થાન હોતું નથી.
જ્યાાં સતપાંથને તકલીફ ના હોય એ મૂલ્યોને ગમે તેમ મારોડીને સનાતની મૂલ્યો સાથે મેળ ખવડાવે . જેમ
કે ગૌ સેવા, ડુાં ગળી લસણ નહીાં ખાવુાં, માાંસના ના ખાવુાં, વયસન ના કરવુાં ઇત્યાલદ. પણ જે મૂલ્યો, આદશો
અને લસદ્ધાાંતોમાાં એવુાં લાગે કે આ તો સતપાંથના મૂળ ઇસ્લામી બીજોને નુકસાન કરે એમ છે , ત્યાાં એ લોકો
પોતાના ઇસ્લામી મૂળ બીજના બર્ાવમાાં બધાજ સાંબાંધો ભૂલીને લડવા તૈયાર થઈ જાય.
એકજ સમાજની અંિર ઇસ્લામી અને વહન્િુ મૂલ્યો, આિશો અને વસદ્ધાંતો સાથે રાખિામાં આિે
તો ર્કરાિો થિાના જ છે . તો પછી એકજ સમાજની અાંદર ઇસ્લામ અને લહન્દુ ધમચ સાથે રહે તો સમયાાંતરે
ક્યારેકને ક્યારેક ઘર્ચણ થવાનુાં જ છે અને લવવાદો ઊભા થવાના છે . આ નક્કી વાત છે . આજે કદાર્ શાાંલત
હોય, પણ કાલે લવવાદ થવાનો છે જ. આ સમસ્યાથી પીડાતી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાલતમાાં કાયમી શાાંલત
જળવાય એ માટે યોગ્ય ઉપાયો શોધવાની જરૂરત પડી.
સનાતન સમાજ સામે પવરવસ્થવતએ એર્લો બધો ભયંકર સ્િરૂપ લીધો કે હિે એમની સામે એિી
મુશ્કે લી હતી કે સતપંથને સમાજ સ્િીકૃ વત આપે તો, જ્ઞાવતને ધમટ પવરિતટનના રસ્તા પર ચાલતી
કરી િે િી અને જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કિાચ સંપૂણટ સમાજ/જ્ઞાવત એક વિિસ મુવસ્લમ બની જાય.
બીજી બાજુ જો સતપંથનો વિરોધ કર ે છે તો સમાજ અને સંસ્થાઓ ચલાિિી મુશ્કે લ થઈ થાય.
કિાચ સમાજ બંધ કરિાની પવરવસ્થવત વનમાટણ થાય, એનો ભય હતો.
બાંને બાજુ લહન્દુ સનાતન સમાજનુાં જ નુકસાન હતુાં. સમાજના વડીલો ખૂબ મોટી દુ લવધામાાં ફસાઈ ગયા
હતા.
માટે સનાતની નેતાઓને મજબૂરી સમજીને સનાતની સમાજના અન્ય સમજુ વડીલોએ ખૂબ લાાંબો અને
ઊાંડો લવર્ાર કરીને નક્કી કયુું કે હવે આપણે (લહન્દુ સનાતન સમાજ) સનાતન સમાજમાાં સતપાંથના લોકો
સાથે એક સમાજમાાં રહેવુાં ના જોઈએ. આ અાંગે લોકોને જાગૃત કરવા વર્ચ ૨૦૦૯થી શરૂ થયેલ ર્ળવળએ
ક્ાાંલતનુાં સ્વરૂપ લીધુાં. જેના પલરણામે ભારત ભરમાાં અનેકો સભાઓ કરવામાાં આવી અને સનાતની લોકોને
પોતાના લવસારાયેલા ઇલતહાસની જાણકારી આપી. સતપાંથની અલ-તાલકયા રણનીલત સમજાવી અને
સતપાંથ અાંગે સાવર્ેત કરીને સમાજ દ્વારા જરૂરી પગલાઓ લેવા માટે પ્રોત્સાલહત કયાચ.
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13. સનાતની સમાજની ક્રાંવતના કારણે સતપંથ ધમટ છોડનાર લોકોના પ્રિાહમાં િેગ આવ્યો:
ક. ક. પા. સનાતની સમાજમાાં શરૂ થયેલ ર્ળવળના કારણે સતપાંથ લવરુદ્ધ બહુ જ મોટો જુ વાળ ઉપડ્યો.
ઠે ર-ઠે ર સનાતની સમાજોમાાંથી સતપાંથીઓને દૂ ર કરવામાાં આવયા. યુવાનો, વડીલો, માતાઓ, બહેનો
બધાજ લોકો એક આવજે કહેવા લાગ્યા કે હવે સતપાંથની સમસ્યાનો અાંત લાવવો જ છે . આ સમસ્યા
ભાલવ પીલઢને લવરાસતમાાં નથી આપવી. અન્ય લહન્દુ જ્ઞાલતઓની પણ મદદ લેવામાાં આવી.
માટે , ક. ક. પા જ્ઞાલતની સનાતની સમાજ દ્વારા સતપાંથ બાબતે લનણચય લેવા એક લવશેર્ સભા નખત્રાણા
ખાતે તા. ૨૬-ઓગસ્ટ-૨૦૧૮ના બોલાવી. જેમાાં ભારતભરમાાંથી બૌલદ્ધક તેમજ ધાલમચક તથા સામાલજક
લવલવધ ઝોન, સમાજો વગેરન
ે ા હોદે દારો અને અન્ય પ્રભાવશાળી નેતાઓની હાજરીમાાં આ અાંગે અમુક
મહત્વના ઠરાવો પાસ કયાચ. જેમાાં મુખ્ ય લનણચયો હતો કે ;

1. સતપાંથી સાથે હવે નવા સગપણો/લગ્િો કરવા નહીાં.
2. સતપાંથના ધાલમચક કાયચક્મોમાાં કોઈએ ભાગ લેવો નહીાં, તેમજ સતપાંથીઓને સનાતનીઓના
ધાલમચક કાયચક્મોમાાં બોલાવવા નહીાં. અને
3. સતપાંથ સાથે જ્યાાં જ્યાાં સાંયુક સાંસ્થાઓ હોય, એ સાંસ્થાઓને ધીરે ધીરે જુ દી પાડી દે વી.
ટૂાં કમાાં કહીએ તો સતપાંથીઓ સાથે તમામ સાંબાંધો પર કાપ મૂકવાનો લનણચય લેવામાાં આવયો.

લોકો દાખલો આપવા લાગ્યા કે શરીરમાાં થયેલ કે ન્સરની ગાાંઠ સાથે એકતા, સાંપ, સાંગઠન, આપણુાં લોહી
એક છે , સાથે રહીને લવકાસ કરીશુ,ાં એવા આદશચવાદી લસદ્ધાાંતો ના અપનાવાય. જેવી રીતે જીવ બર્ાવવા
માટે કે ન્સરની ગાાંઠ કાપી નાખવી પડે એવી જ રીતે લહન્દુ ક. ક. પા. સનાતન સમાજ બર્ાવવો હશે તો
સતપાંથ સાથે તમામ સાંબાંધો કાપી નાખવા પડશે.
સનાતનીઓ દ્વારા લેવામાાં આવેલ આ કડક લનણચયના પલરણામે અન્ય લહન્દુ જ્ઞાલતઓને એવો સાંદેશ ગયો
કે ક. ક. પા. જ્ઞાલતના સતપાંથીઓ તો ધમચથી મુસલમાન છે . એટલે વયવહાર કરવાથી પહેલાાં લોકો પૂછવા
લાગ્યા કે તમે પેલા મુસલમાન ગુરુવાળા કે લહન્દુ ? અને અન્ય લહન્દુ જ્ઞાલત સતપાંથીઓ સાથે દૂ રી રાખવા
લાગ્યા. આના પલરણામે સતપાંથના યુવાન વગચમાાં પોતાની ઓળખને લઈને શરમ ઊભી થવા લાગી. વાતો
એવી પણ સાાંભળવામાાં આવી છે કે સતપાંથની દીકરીઓ પોતાના સગપણ લહન્દુ છોકરા સાથે કરવા
માટે ની માાંગણીઓ કરવા લાગી.
આવા વાતાવરણની અસર આટલી જોરદાર થઈ કે સતપાંથ છોડનાર લોકોનો પ્રવાહ ફરીથી જોરમાાં શરૂ
થયો. દલક્ષણ ભારત, બીલીમોરા, નાગવીરી, મુાંબઈ, રસલલયા, લક્ષ્મીપર નેત્રા, કાલદયા, વડોદરા વગેર ે કચ્છ
અને બહારના અનેક ગામોમાાં હજારો લોકોએ સતપાંથ ધમચ છોડીને સનાતન સમાજમાાં જોડાયા.
ટૂાં કમાાં કહીએ તો સતપાંથીઓ સાથે તમામ સાંબાંધો પર કાપ મૂકવાનો લનણચય લેવામાાં આવયો.
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14.
િષટ ૨૦૧૮ પછી સતપંથનું અવસ્તત્િ ર્કાિિા માર્ે ર્ફરીથી હિાવતયાં મારિામાં આવ્યા:
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સનાતનીઓ દ્વારા લેવામાાં આવેલ ઉપર જણાવેલ પગલાઓની અસર એવી જોરદાર પડી કે કચ્છમાાં
સતપાંથીઓની સાંખ્ યા નલહવત જેવી રહી ગઈ. સતપાંથીઓ સાથે નવા લગ્િ સાંબાંધો લગભગ બાંધ થઈ ગયા
છે . સાંયુિ સામાલજક સાંસ્થાઓ અને લમલકતો ધીરે ધીરે જુ દી થઈ રહી છે . સતપાંથીઓ સાથે ધાલમચક અને
સામાલજક કાયચક્મોમાાં બહુ જ મોટો કપાત આવી ગયો.
પીરાણા ફરીથી ભયાંકર લસ્થલતમાાં આપી ગયુાં. વર્ચ ૧૯૯૦ની આસપાસ શરૂ કરેલ નવલનલમચત અલતાકીયાને લઈને અપનાવેલ લહન્દુ દે ખાવ, ભાર્ાાંતર કરેલ શાસ્ત્રો, સાધુ સાંમેલનો, લહન્દુ સાંગઠનો વગેર ે
બાબતો પાછળ કરેલ મોટી ખર્ાચઓ પર પાણી ફરી ગયુાં.
સતપાંથ છોડનાર લોકોના પ્રવાહને રોકવા માટે સતપાંથમાાં ફે રફાર કરવા મજબૂર થયા. ઠે ર-ઠે ર યુવા
સતપાંથ લવર્ાર ઘોष्ટી સભાઓ યોજીને પ્રવાહને રોકવાના પ્રયત્નો કરવામાાં આવયા. આવી એજ સભા
મુાંબઈની બાજુ માાં આવેલ બદલાપુરમાાં તા. ૧૨-સપટે મ્ બર-૨૦૧૮ના રાખવામાાં આવેલ હતી.
આ સભામાાં પીરાણાથી આવેલ ખાસ વિાઓ દ્વારા કહેવામાાં આવયુાં કે હવે સમય આવી ગયો છે કે હવે
સતપાંથના મૂળને ટકાવી (એટલે ઇસ્લામી બીજ/તત્ત્વ બદલ્યા વગર) બહારનુાં પેકેલજાં ગ બદલવાની જરૂરત
છે . સતપાંથના યુવાનોના મનમાાં ઉપજતી શાંકા કે શુાં તેઓ ધમચના સાર્ા રસ્તા પર છે અને તેઓ લઘુમતીમાાં
કે મ આવી ગયા, એવા પ્રશ્નો અને શાંકાને, આધુલનકતાની છબી ઊભી કરવા માટે , અાંગ્રજી
ે શબ્દોનો
વારાં વાર ઉપયોગ કરીને લનવારણ લાવવાની કોલશશ કરી.
પણ, પીરાણાને છોડનાર લોકોનો પ્રવાહમાાં બહુ ફરક ના પડ્યો. આનાથી લવર્લલત થઈને સતપાંથના એક
સાધુએ વડાલી ગામમાાં યોજાયેલ સૈયદ ઈમામશાહ દ્વારા લલલખત સતપાંથના દશાવતાર ગ્રાંથની કથાના
કાયચક્મના છે લ્ લા લદવસે એટલે તા. ૩૧-લડસેમ્ બર-૨૦૧૯ના રાત્રે લગભગ ૯ વાગે સતપાંથના યુવાનોની
એક સભા બોલાવીને ક. ક. પા. સનાતની અગ્રણીઓને ધમકી આપતા ઉગ્ર અને લોકો કાયદો વયવસ્થા
પોતાના હાથમાાં લેવા માટે ઉશ્કે રણી જનક પ્રવર્નો કયાચ. એમનો વયવહાર અને એમની ભાર્ા ખુબજ
હલકી હતી અને કોઈ પણ સાધુ માટે અશોભનીય હતી.
આિી ઘર્નાઓ સૂચિે છે કે પીરાણાના કતાટહતાટઓ પોતાના અવસ્તત્િ ર્કાિિા માર્ે કે ર્-કે ર્લા
હિાવતયાં મારી રહ્યા છે . એમની માનવસક વસ્થવત શું હશે એની કલ્પના તમારા મગજમાં રાખીને
આગળના મુદ્દાઓ િાંચશો, તો ખ્યાલ આિશે કે પીરાણામાં હાલ જે િીિાલ ઊભી કરી છે એના
પાછળના સાચા કારણો કયા છે .
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15.
પીરાણામાં હાલ થયેલ બિલાિો પાછળ િાણી અને િતટનમાં કે ર્લો ર્ફેર છે ? આ બિલાિો
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તો માત્ર વહન્િુ ઓને સતપંથ છોડિાથી રોકિા માર્ે નો છે .

તા. ૨૩-૦૭-૨૦૨૧નો સમજોતો દસ્તાવેજ - જેમાાં સૈયદો,
પીરાણાના ટર સ્ટીઓ, કતાચહતાચઓ, પોલીસ, SDM વગેરન
ે ી
સહીઓ છે.

તા. ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ નો સમજોતો દસ્તાવેજ- જેમાાં સૈયદો
વગેર ે સાથે સતપાંથ સમાજના તત્કાલીન પ્રમુખ
દે વજીભાઈ, પોલીસ, SDM વગેરન
ે ી સહીઓ છે.

આગાઉ જણાવયા પ્રમાણે હાલ પીરાણા સતપાંથના કતાચહતાચઓ પોતાનુાં અલસ્તત્વ બર્ાવવા માટે ખૂબ
જ મોટા દબાણમાાં છે .
સતપાંથના અનુયાયીઓનો બહુ જ મોટા વગચની લદલી ઈચ્છા છે કે જ્યારે ઈમામશાહ ધમચ પલરવતચન કરતા
હતા, એની જાણ બધાને થઈ ગઈ છે , તો આપણે હવે ઈમામશાહને પૂજવા ના જોઈએ. આ લોકો કહેવા
લાગ્યા કે આપણે લહન્દુ છીએ તો એક મુલસ્લમને પૂજવાની કોઈ જરૂરત નથી. લહન્દુ ધમચમાાં ઈમામશાહ
થી પણ ઘાણ ઊાંર્ા અને સારા ગુરુઓ છે અને ભૂતકાળમાાં થઈ ગયા છે . તો એવા કોઈ ગુરુને આપણે
પુજીએ. પણ પીરાણા સતપાંથના પ્રર્ારકો ઈમામશાહને છોડવા નથી માાંગતા. યેન-કે ન પ્રકારે સતપાંથમાાં
ફે રફારો કરીને પણ ઈમામશાહને પકડી રાખે છે . શા માટે ?
હાલ, પીરાણામાાં ભલે બાહ્ય રીતે દીવાલો ઊભી કરી. પણ અાંદર ખાને સૈયદો સાથે સાઠ-ગાાંઠ કરે છે . ખોટી
રીતે લવશ્વાસ લહન્દુ ઓનો જીતવા ભલે સૈયદોનો જાહેરમાાં લવરોધ કરે છે , પણ બાંધ બારણે પીરાણામાાં થતા
ફે રફારો કરવાની રીતે પર લેલખત સમજોતો કરે છે . સૈયદો સાથે પીરાણાના ટર સ્ટીઓ અને સતપાંથ
સમાજના પ્રમુખની પણ સહી છે . તા. ૨૩-જુ લાઈ-૨૦૨૧ અને ૨૭-જુ લાઈ-૨૦૨૧ના સમજોતા દસ્તાવેજોમાાં
સરકારી અલધકારીઓની મધ્યસતી અને સાક્ષી તરીકે ની સહીઓ પણ જોવા મળે છે .
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પહે લાં સમજીએ કે પીરાણાની આ નિી િીિાલ કઈ જગ્યા પર ઊભી કરિામાં આિી છે ;
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1. પીરાણાના મુખ્ ય સ્થાનકને ત્રણ ભાગમાાં સમજી શકાય.
1.1. લહન્દુ દે ખાવ વાળુાં – લનષ્કલાંકી નારાયણનુાં માંલદર (સામાન્ય જનતા માટે આ જગ્યાથી
આગળ જવુાં સહેલુાં નથી હોતુાં. ઘણા બધા સવાલો પૂછવામાાં આવે અને આગળ જવા માટે
લનરાશ કરવામાાં આવે.)
1.2. મુસલમાન દે ખાવ વાળુાં – મુસલમાનોનુાં કબ્રસ્થાન જેમાાં ઈમામશાહની દરગાહ, સેદ ખાનની
દરગાહ, રબારી સમાજના ધમચ ગુરુઓની દરગાહ, પૂવચ કાકાઓની કબરો, સૈયદ
ધમચગુરુઓની કબરો, તેમજ સૈયદ સમાજના લોકોની કબરો વગેર-ે વગેર ે છે . આ ભાગમાાં
અમુક દરગાહઓ ના માલલકો તો રબારી સમાજ અને મુસલમાન સમાજ છે .
1.3. ઇસ્લામ દે ખાવ વાળુાં - સતપાંથના પૂવચ ગાદીપલત દીપા કાકાએ બાાંધેલી ઈમામશાહ મલસ્જદ.

પીરાણાની ઈમામશાહ મલસ્જદ
(લનમાચતા દીપા કાકા)

સરકારી રેકડચ (૭/૧૨) માાં ઈમામશાહની મલસ્જદના માલલક
તરીકે પીરાણાની ઈમામશાહ બાવા સાંસ્થા બતાવવામાાં
આવેલ છે .

2. હાલ ૩૦-જાન્યુઆરી-૨૦૨૨ના જે ૧૩ ફૂટ
ઊાંર્ી “L” આકારમાાં દીવાલ બાાંધવામાાં આવી છે એવી રીતે અને એવી જગ્યામાાં ઊભી કરવામાાં
આવી છે કે જેનાથી મુસલમાનોના કબ્રસ્થાન વચ્ર્ે ઊભી કરેલ છે . જેના..
• એક બાજુ ઈમામશાહની કબર વાળી દરગાહ, સેદ ખાનની દરગાહ, રબારી સમાજની
દરગાહ, પૂવચ કાકાઓની કબરો, સૈયદ ધમચ ગુરુઓની કબરો વગેર ે છે .
• બીજી બાજુ સૈયદ સમાજના લોકોની અનેકો કબરો છે.
• તેમજ ઈમામશાહની દરગાહ અને મલસ્જદ વચ્ર્ે પણ દીવાલ ઊભી કરવામાાં આવેલ છે .

•
કારણો: દીવાલ ઊભી કરવા પાછળના કારણોમાાં એવો પ્રર્ાર કરવામાાં આવે છે કે મલસ્જદ
બાજુ થી અસામાલજક તત્વો દ્વારા પથ્થર ફે કવામાાં આવે છે , એનાથી લોકોને બર્ાવવા માટે ઊાંર્ી
દીવાલ ઊભી કરેલ છે .
નોંધ: ઉપર જણાવયા લસવાય સાંકૂલના એન્ટર ીમાાં અન્ય સગવડો છે , જેવી કે હૉલ વગેર .ે પણ એ
બધાનુાં આ ર્ર્ાચમાાં કોઈ સીધુાં મહત્વ નથી.
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પીરાણાની સાંસ્થાના મુખ્ ય દ્વારા (ગેટ) ઉપર લાગેલ બોડચ ને હટાવી દે વામાાં આવેલ છે.
ડાબી બાજુ જૂ નો ફોટો છે, જેમાાં બોડચ જોઈ શકો છો અને જમણી બાજુ નવો ફોટો છે , જેમાાં બોડચ નથી.

હવે પીરાણામાાં જે કહેવાતી કમ્પાઉન્ડની નવી દીવાલ ઊભી કરીને તેમજ સાંસ્થાના મુખ્ ય ગેટ ઉપરનો
બોડચ “ધી ઈમામશાહ બાવા સાંસ્થા ટર સ્ટ”નો બોડચ હટાવીને સતપંથીઓ અને વહન્િુ ઓને કે િો સંિેશ
આપિાનો પ્રયાસ કયો છે , એ સમજીએ.

1. પીરાણા સતપાંથમાાં આવેલ મુસલમાનોનો પ્રભાવ ઓછો કરવા માટે પ્રયત્ન કરેલ છે.
2. તા. ૧૧ થી ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૨ના યોજાનારી RSSની મહત્વપૂણચ અલખલ ભારતીય પ્રલતલનલધ સભા
સામે પોતાની બનાવટી લહન્દુ છબી ર્મકાવવા માટે છે .
3. RSSની સભામાાં ભાગ લેનાર લોકોથી પોતાની (સૈયદ ઈમામશાહના કારણે) મુસલમાન ઓળખ
છુપાવવા માટે . જેથી RSSના અજાણ લોકોના મનમાાં પીરાણા પ્રત્યે સાંભલવત અણગમો ઉપજે
નહીાં.
4. RSS ને બતાવવા માટે મુસલમાન સૈયદ ઈમામશાહ બાવાથી સતપાંથીઓને ધીરે થી દૂ ર કરવાના
બનાવટી પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે .
5. સતપાંથીઓને સાંદેશ આપી શકે કે સતપાંથ લહન્દુ ધમચનો ભાગ છે, માટે સતપાંથ છોડવાની જરૂરત
નથી.
હિે, િીિાલ ઊભી કરિી અને બોડટ હર્ાિિાની ઘર્નાથી સતપંથીઓ તેમજ વહન્િુ ઓને બેિકૂ ર્ફ
બનિાની રમત ખૂલી કરીને હકીકત સમજિાનો પ્રયત્ન કરીએ.

1. પીરાણામાાં જે દીવાલ બાાંધી એ દીવાલમાાંથી કબ્રસ્થાનના બીજા ભાગમાાં જવા માટે દરવાજો શા
માટે રાખવામાાં આવયો છે ? મુસલમાની કબ્રસ્થાનના બીજા ભાગમાાં આવડી રુલર્ શા માટે ?
જવાબ છે કે એ કબ્રસ્થાનના માવલક પીરાણાની મુખ્ ય સંસ્થા જ છે . એર્લે “ધી ઈમામશાહ
બાિા રોઝા સંસ્થાન કવમર્ી ર્ર સ્ર્” રજી E-૭૩૮ છે .
realpatidar.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 22 of 28
Link: http://www.realpatidar.com/library
email: mail@realpatidar.com

Series 84 -Ground Report on Controversial Wall of Pirana - Gujarati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. જે મલસ્જદથી લહન્દુ ઓને દૂ ર રાખવાના આડમાાં દીવાલ બાાંધી છે, એ મલસ્જદ કોના માલલકીની

realpatidar.com

3.
4.
5.
6.
7.

છે ? જવાબ: મવસ્જિના માવલક પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પીરાણાની મુખ્ ય સંસ્થા જ છે .
તો પછી મવસ્જિ તી વહન્િુ ઓને સાચે સૂર રાખિા માર્ે િીિાલ બનાિી છે ? કે પછી આંખોમાં
ધૂળ નાખિામાં આિું રહ્યું છે . હકીકતમાં તો વહન્િુ ઓ ને પીરાણામાં પકડી રાખિા માર્ે
િીિાલ ઊભી કરિામાં આિેલ છે .
જો મલસ્જદ તરફથી કાાંકરીર્ાળો (પથ્થર મારો) થવાની વાતો સાર્ી હોય તો એના સીધા
જવાબદાર કોણ? જવાબ છે પીરાણાની મુખ્ ય સાંસ્થા.
મુદ્દાની વાત એ છે કે કબ્રસ્થાન-મલસ્જદ અને ઈમામશાહની દરગાહ એ બાંને ભાગ પીરાણા
સાંસ્થાની માલલકીની જ છે . તો પછી પોતાની જ માલલકીના જગ્યામાાં વચ્ર્ે આવી રીતે ૧૩ ફૂટ
ઊાંર્ી દીવાલ શા માટે બનાવી? કોઈકને તો બેવકૂ ફ બનાવવા માટે ને?
પહેલાાં (દીવાલ નહોતી ત્યારે) પથ્થર ફેં કનાર વયલિ દૂ રથી દે ખાઈ જાત. પણ હવે દીવાલ ઊભી
થવાથી દીવાલ ઉપરથી પથ્થર ફે કનાર વયલિ કોણ છે .. એ ખબર જ નથી પડે. તો દીવાલ ઊભી
કરીને તમે કઈાં સારુાં નથી કયુું. ઊલટુાં નુકસાન કયુું છે .
એવી તો કે વી આફત આવી પડી કે માત્ર એક જ લદવસમાાં ૧૩ ફૂટ ઊાંર્ી મોટી દીવાલ ઊભી
કરવાની જરૂરત આવી પડી?
દીવાલની અાંદર આવેલ નાની નાની કબરો જેવી
કે ઈમામશાહની દરગાહના દરવાજા પાસે આવેલ
કબરો, સૈયદ શમ્સુદદીન બાવાની કબર, પૂવચ
કાકા ની કબરો, મુસલમાન સૈયદ સમાજની
કબરોની સામે લગભગ ૩ થી ૪ ફૂટની નાની
દીવાલો શા માટે ઊભી કરવામાાં આવી? અહીાં થી
કોઈ પથ્થર નથી મારતુાં? આ નાની નાની કબરો
કોની નજરથી છુપાવવા માાંગે છે ? જિાબ સાર્ફ
છે કે સતપંથીઓને અને વહન્િુ ઓને બેિકૂ ર્ફ
મુસલમાનો ની અમુક કબરો
બનાિિા માર્ે .

દરગાહ પલરસરમાાં આવેલ સતપાંથી કબરો અને
ટાઇલ્સ

મૃતક સતપાંથીઓના શરીરના અાંગોના દફનની
લવગતો જણાવતી ટાઇલ્સ

8. એવી જ રીતે એજ પલરસરમાાં લહન્દુ સતપાંથીઓને દફનવેલ કબરો અને અને મૃતકના શરીરના
અાંગો દફનવેલ ટાઇલ્સ પણ લાગેલી હતી. લાખો રૂલપયા ખર્ીને પીરાણામાાં દફનવવાની આસ્થા
રાખનાર પલરવારોની લાગણી કે મ દુભાવી? એ કબરો અને ટાઇલ્સતો મુસલમાનોની નહોતી. તો
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પછી એને શા માટે તોડી? કોળી અને કાછી સમાજના પાટીદારો આ વાતથી ખૂબ નારાજ છે .
એમની શ્રદ્ધા, આસ્થા અને પૂજાનુાં સ્થાન તમે તોડ્યુાં છે . આવુાં કરીને તમે વહન્િુ સમાજને કે મ
નુકસાન પહોંચાડયું?
9. એજ પલરસરમાાં ઈમામશાહની દરગાહને અડીને મુસલમાનોની માલલકીની નાની-મોટી
દરગાહો/કબરો છે . જેમાાં રબારી સમાજના ધમચ ગુરુ સૈયદોની કબરો અને દરગાહો પણ છે . આ
કબરો ઈમામશાહ બાવા રોઝા ટર સ્ટની માલલકીની દરગાહો નથી, પણ એ દરગાહો લોકોને ના
દે ખાય અને એ દરગાહઓ દબાઈ જાય એ હેતુથી, એમના મોઢાાં પર આગળ અલગ દીવાલ ઊભી
કરવાનુાં કામ શરૂ કરવામાાં આવયુાં હતુાં. પણ રબારી સમાજના મોર્ા નેતાઓ અને આગેિાનો
ત્યાં સમય પર આવ્યા અને જોરિાર વિરોધ કયો એર્લે એ કામ બંધ કરિામાં આવ્યું છે .
10. નગીના ગોમતીનુાં (ધાલમચક રીતે બહુ મહત્વનુાં સ્ટર ક્ર્ર) નુાં મોઢુાં દલક્ષણ તરફ હતુાં એટલે અાંદરથી
દરવાજો દલક્ષણ તરફ ખૂલે. એને બદલીને ઉત્તર તરફ શા માટે કરવામાાં આવયુાં? ઈમામશાહ એ
બાાંધેલ આ નગીના ગોમતી હતી, એને બદલવાનો તમને કોઈ અલધકાર નથી. તેમ છતાાં આવુાં
કરીને તમે દરેક સતપાંથીઓન લાગણી દુભાવી છે . તમને તો સતપાંથીઓની પણ લફકર નથી. તો
કોની લફકર છે ?
11. કાયમી ઉકે લ લાવવા માટે પીરાણાના સૈયદો તરફથી પ્રસ્તાવ આવેલ છે કે ઈમામશાહને દરગાહ,
કબ્રઆસ્થાન અને મલસ્જદ અમને આપી દો અને એના બદલામાાં હાલ જ્યાાં લનષ્કલાંકી નારાયણનુાં
માંલદર, ઈમામશાહનો ઢોલલયો છે , મકાન છે , મોટો હૉલ છે , કરસન કાકાની સમાલધ છે વગેર ે વગેર ે
તમામ લમલકતો ભલે સતપાંથી રાખે. તો શા માટે પીરાણાના કતાચહતાચ આ વાત નથી માનતા?
• મલસ્જદ અને કબ્રસ્થાન તો આમે પીરાણા વાળાઓએ છોડી દીધા છે. માત્ર મુસલમાની
દરગાહનો સવાલ છે . ઉકે લ માટે માત્ર તો દરગાહને છોડી દે વાનુાં બાકી છે .
12. એવી પણ એક વાત સાાંભળવા મળી છે ઈમામશાહની કબરવાળી દરગાહના દરવાજાઓ કાળા
કાાંર્ના બનાવવામાાં આવયા અથવા આવવાના છે . જેથી અાંદર બળતી માત્ર જ્યોતનો પ્રકાશ
બહાર સહેલાઈથી દે ખાશે. અાંદરની કબરો નહીાં દે ખાય. આવુાં કરીને કોને બેવકૂ ફ બનાવવાના
પ્રયત્નો છે ? લહન્દુ ઓને જ ને. મુસલમાનોને તો ખબર છે કે અાંદર કોની કબર છે . લહન્દુ ઓને ખબર
પડવા નથી દે વી. કારણ કે પીરાણાની હાલની પવરવસ્થવત એિી છે કે જો બધુ ખુલ્ લુ થઈ જાય
તો RSS, BJP, VHP, બજરં ગ િળ, વકસાન સંઘના કાયટક્રતા એમના પર સિાલ કરશે અને
કિાચ ઈમામશાહની િરગાહ છોડી િે િા માર્ે િબાણ પણ કરશે.
13. ઘણી વખત સતપાંથના સાધુઓને મોઢે જાહેર કાયચક્મમાાં કહેવામાાં આવે છે કે હુ ાં તો માત્ર
ઈમામશાહની કબર પાસે બળતી જ્યોતને માનું છું. ત્યાં આિેલ બીજા કોઈ પણ તત્ત્િને નથી
માનતો. તો પછી લવર્ાર કરો કે જેમ હાલ લદલ્લીમાાં શલહદ સૈલનકોની અમર જવાન જ્યોલતનુાં
લવલીનીકરણ રાષ્ટર ીય સમર સ્મારક (National War Memorial) ની જ્યોલત સાથે
લવલીનીકરણ કરી નાખવામાાં આવી, એવી રીતે ઈમામશાહની કબર પાસે આવેલ જ્યોતને લઈને
ત્યાાંથી કોઈ અન્ય જગ્યા પર કે મ નથી લઈ જતા? પૂરો સાંતોર્ થાય એ માટે જરૂર હોય તો કદાર્
પૂરો દીવો જ ભલે લઈ જાઓ. કોઈ રોકશે નહીાં, પણ ઈમામશાહની દરગાહ છોડી કે મ નથી દે તા?
એમના વતચન થી ચોખ્ખું િે ખાય છે કે એમને ઇસ્લામી બીજ છોડિું નથી.
14. બાંધ બારણે પીરાણા સતપાંથના કતાચહતાચના મોઢે थी સાાંભળવા મળે છે કે અમે તો મુસલમાનોનુાં
બધુજ
ાં હટાવવા માાંગીએ છીએ, પણ સરકારી કાયદાઓ થી અમારા હાથ બાંધાયલા છે . પણ કોઈ
લદવસ તમે એવુાં પૂછો કે થોડી વાર તમે પીરાણાને મૂકી દઈને સતપંથના અન્યાયીઓના
ગામડાઓમાં અને અન્ય જગ્યામાં આિેલ સતપંથના મંવિરોમાંથી ઈમામશાહ અને
વનષ્કલંકી નારાયણ કે મ નથી કાઢતા? ત્યારે એમના જવાબ થી તમને સમજાશે કે એમની વાણી
અને વતચનમાાં કે ટલો ફરક છે .
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15. તેવીજ રીતે એમને પૂછો કે જો તમે સાર્ા લહન્દુ છો, તો પછી ઈમામશાહ િાળો િસાિતર ગ્રંથ

realpatidar.com

અને અન્ય સતપંથી ગ્રંથોને ત્યાગીને મૂળ વહન્િુ શાસ્ત્રો અને ગ્રંથોનો પીરાણામાં કે મ પ્રચાર
પ્રસાર નથી કરતા?
16. એવીજ રીતે એમને પૂછો કે ઈમામશાહ વાળા દસાવતર ગ્રાંથથી કથાઓ કે મ ઠે ર-ઠે ર કરો છો.. એ
બાંધ કરીને શુદ્ધ લહન્દુ દસાવતર ગ્રાંથની કથા કે મ નથી કરતા?.. તો તમને ખ્યાલ આવશે કે
મુસલમાનોનુાં તો માત્ર બહાનુાં છે . તેમને સતપંથનું ઇસ્લામી બીજ એર્લે ઈમામશાહ અને
વનષ્કલંકી નારાયણને છોડિા જ નથી.
17. એક વાત ઉપર પીરાણા સતપાંથના પ્રર્ારકો ખૂબ ગૌરવ લેતા હોય છે કે ભારતમાાં પીરાણાજ
એકમાત્ર એવી જગ્યા છે કે જ્યાાં મુસલમાનોની ધાલમચક સાંસ્થાને લહન્દુ ઓએ કબજે કરેલ છે . નહીાં
તો સામાન્ય રીતે મુસલમાનોએ લહન્દુ ઓની ધાલમચક જગ્યા કબજે કરવાના અનેકો દાખલાઓ છે .
આમની આ પોલને ખુલ્ લી કરવા માટે એમને પૂછો કે મુસલમાનો દ્વારા પચાિી પાડેલ
વહન્િુ ઓની એિી કઈ સંસ્થા છે કે જ્યાં કબજો કયાટ બાિ મુસલમાન પોતાની સમાજમાં એ
વહન્િુ ધાવમટક સંસ્થાનો પ્રચાર કર ે છે ? એના લવપરીત તમે તો સૈયદ ઈમામશાહ અને એમના
દાદા દ્વારા રર્ેલ સતપાંથ નામક ઇસ્લામ ધમચનો પ્રર્ાર કરો છો? આવુાં કરીને લહન્દુ ઓને જે બેવકૂ ફ
બનાવો છો ને.. એ નક્કી છે .
18. ઈમામશાહ દરગાહ કબજે કરવી એક વાત છે અને સતપાંથના અનુયાયીઓને ધમચનો ઉપદે શ
આપવો બીજી વાત છે . એમને પૂછો કે સતપાંથના અનુયાયીઓની ઈમામશાહ અને લનષ્કલાંકી
નારાયણથી કાયમી રીતે દૂ ર કરવા માટે તમે શુાં કરો છો? જ્યાાં સુધી ઈમામશાહ અને લનષ્કલાંકી
નારાયણ સતપાંથના શાસ્ત્રોમાાં છે , ત્યાાં સુધી સતપાંથીઓ કોઈ પણ ઘડીએ ધમચ પલરવતચનના
લશકાર થઈ શકે એમ છે . લોકોને વિશ્વાસ જાગે માર્ે કમ સે કમ એર્લી તો શરૂઆત કરો કે
પીરાણા વસિાયના સતપંથના તમામ ગામોમાં, મંવિરોમાં અને સંસ્થાઓમાંથી ઈમામશાહ
અને વનષ્કલંકી નારાયણને હર્ાિી નાખિામાં આિે. એમાાં કોઈ મુશ્કે લી તમને આડી નહીાં
આવે. આ પગલુાં તો ભરીને બતાવો પહેલાાં.

16. સતપંથના મૂળ ધમટગુરુઓનો વિરોધ ના કરિા પાછળના કારણો:
1. પીરાણા સતપાંથના છુપા ધમચ ગુરુ (Hidden Pir) સૈયદ સલાઉદ્દીન બાવા ખાકી કે મ જાહેરમાાં
બહાર આવી પીરાણાની દીવાલનો લવરોધ નથી કરતા? અગાઉ જણાવયા પ્રમાણે, સ્વાભાલવક
છે કે અાંદર ખાને આ બધા લોકો ભળે લા છે .
2. તેવીજ રીતે મોડાસાના ઘણાાં બધા સતપાંથીઓના ધમચગુરુ સૈયદ આલસફ હુ સૈન રફી મુહમ્મદ (ડૉ.
સૈયદ સફીભાઈના ભત્રીજા) પણ છે . આજ સુધી તેમના દ્વારા પણ પીરાણાની દીવાલનો લવરોધ
કે મ નથી કરવામાાં આવયો?
3. જો મુસલમાનોનુાં અલસ્તત્વ ખરેખર પીરાણામાાંથી કાઢી નાખવાની વાત ખરેખર સાર્ી હોત તો
આ લોકો જે ધમચગુરુ છે તેઓ તરતજ લવરોધ કરત. પણ આ દીવાલની પાછળ લહન્દુ ઓને
પીરાણામાાં પકડી રાખવાની રમત છે માટે જ સતપાંથના ધમચગુરુઓ લવરોધ નથી કરતા. ઊાંડો
લવર્ાર કરશો તો બરાબર સમજાશે.
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17.
મૂળમાં આ બધી પૈસા માર્ે ની રમત છે :
realpatidar.com
ભારતીય કાનૂન પ્રમાણે, પીરાણા સતપાંથમાાં એક ગેરકાયદે સરનો લનયમ છે . સતપાંથના અનુયાયીઓ
પાસેથી એમની વાલર્ચક આવકના ૧૦% પીરાણાને આપવુાં પડે છે . જેણે દસોાંદ કહેવાય છે . એ પૈસાઓથી
પીરાણાના સાંર્ાલકો મોજ કરતા હોવાના સમાર્ારો આવતા હોય છે . એ પૈસા વયાજે પણ અનુયાયીઓને
આપવામાાં આવે છે . વયાજ તરીકે નફાનો ભાગ લેવામાાં આવે છે . એટલે અનુયાયીઓના ધાંધામાાં પાટચ નર
બની જાય. ધીરે ધીરે રકમ બહુ મોટી થઈ જાય. પણ આ બધુ ર્ોપડા બહાર થતુાં હોય છે . જાહેર જનતા કે
સરકારને કાનો-કાન આ વાતની ખબર પણ ના પડે.
જો સતપાંથની સાર્ી હકીકત બહાર આવે, તો લોકો સતપાંથ છોડી દે અને પૈસા પણ ના આપે. માટે
પીરાણાના કતાચહતાચઓ કમાણી બાંદ ના થાય એમાાં જ રસ લેતા હોય. અને સતપાંથમાાં નવા સભ્યો જોડાતા
રહે એનાાં માટે સાર્ા ખોટા પ્રપાંર્ો રર્તા હોય છે . કારણ કે આખરમાાં તો આ આવકની વાત છે . સાર્ુાં
ખોટુાં બોલીને, મુસલમાન ધમચ હોવા છતાાં, સતપાંથ લહન્દુ ધમચ છે એવી લોકોની ગમતી વાતો કરીને પણ
અનુયાયીયોની શ્રદ્ધા અને અાંધ-શ્રદ્ધા પીરાણામાાં ટકાવી રાખવામાાં એમને વયલિગત લાભ દે ખાય છે .
ધમચ પ્રત્યે અાંદરથી કોઈ સાર્ી લાગણી નથી. માત્ર અનુયાયીઓમાાં ધમચની લાગણી જગાવીને સતપાંથમાાં
ટકાવી રાખે.
જે માણસમાાં લહન્દુ ધમચ માટે સાર્ી શ્રદ્ધા હોય, એ માણસ કોઈ લદવસ પૈસાને ધમચના આડે આવવા નહીાં
આપે. પૈસા છોડી દે શે પણ લહન્દુ ધમચ નહીાં છોડે. જેવી રીતે ક. ક. પા. ના સનાતનીઓએ એક સાર્ા લહન્દુ
ધમી બનીને પીરાણાથી એક પણ પૈસાની લાલર્ રાખ્યા વગર પીરાણા છોડી દીધુાં, પણ લહન્દુ ધમચ ના
છોડ્યો. ધમચની બાબતે વયવહાલરક રીતે કટ્ટર ક. ક. પા. જ્ઞાલતની સનાતની સમાજ છે .
આવીજ રીતે અગર બધાજ સતપાંથી અનુયાયીઓ લહન્દુ બની જાય, તો પીરાણામાાં કોઈ પૈસા નહીાં આપે?
પૈસા વગર સાંસ્થા પડી ભાાંગે. તો આવુાં કરીને પૈસા વગરની નબળી સાંસ્થા બનાવીને છોડી શકાય એમ
છે ? પીરાણા સાંસ્થાન ના છોડવા પાછળનુાં એક બહાનુાં અપાય છે કે પીરાણામાાં ખૂબ પૈસા છે અને પૈસા
મુસલમાનોને ના આપી શકાય, એ વાતનો પણ રસ્તો નીકળી શકે છે , અગર રસ્તો કાઢવો હોય તો. પણ
પીરાણાના કતાચહતાચ આવુાં નહીાં કરે. એના બદલામાાં પીરાણામાાં નવી લમલકતો લેશુાં અને ત્યાાં લવકાસ
કરશુ, આવુાં કહીને લહન્દુ ઓને અટકાવી રખાય છે .
માર્ે એક િાત સ્પષ્ટ છે કે પીરાણાના કતાટહતાટઓના માધ્યમથી સતપંથ સમસ્યાનો ઉકે લ આિશે
એિી આશા રાખિી સાિ નકામી છે .

18. ઉપસંહાર
એક વાતની ખાસ ગાાંઠ બાાંધી લેવા જેવી છે કે પીરાણા દ્વારા લહન્દુ તરફી જેટલા પણ ફે રફારો કરવામાાં
આવી રહ્યા છે , એ માત્ર ક. ક. પા. સનાતન જ્ઞાલતના દબાણના કારણે છે . જ્યાાં સુધી આ દબાણ છે , ત્યાાં
સુધી થશે આ ફે રફારો થતા રહેશે. એક િખત સનાતની ક. ક. પા. જ્ઞાવતનું િબાણ હર્શે એર્લે ત્યાર ે
RSS, VHP, BJP, બજરં ગ િળ, વહન્િુ સાધુ સંતોની પીરાણાને કોઈ જરૂરત નહીં રહે. કારણ કે
પછી તેમને કોઈનો ડર જ નહીાં રહે. એમના ધમચ પલરવતચનના છુપા અજેન્ડાની પોલ ખોલવાવાળા કોઈ
બર્શે જ નહીાં.
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સારાાંશમાાં કહી શકાય કે પીરાણા દ્વારા લેવાતા તમામ પગલાાંઓ હમેશા નીર્ે જણાવેલ બે (૨) પ્રકારોમાં
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થી ઓછામાં ઓછા એક પ્રકારના હોય છે .

1. ધ્યેય સાધિા
•
•
•

લહન્દુ તરીકે ની માન્યતા મેળવી લેવી
આ માન્યતાના દમ પર લહન્દુ સમાજમાાં દાખલ થઈ જવુાં
દાખલ થાય બાદ લહન્દુ સમાજના લોકોને સતપાંથમાાં ખેંર્ી જવા.

2. ઇસ્લામી અવસ્તત્િ ર્કાિિા
સતપાંથનુાં ઇસ્લામી બીજ એટલે ..
• ઈમામશાહ
• લનષ્કલાંકી નારાયણ
• સતપાંથના શાસ્ત્રો અને
• પીરાણાનુાં સ્થાનક
.. ને ગમે તે ભોગે ટકાવી રાખવુાં

અને ઉપર જણાવયા પ્રમાણેના બે પ્રકારના પગલાાંઓના પાયામાાં જૂ ઠ (અલ-તાકીયા ના કારણે) નો
ભરપૂર ઉપયોગ કરિામાં આિે છે .
માટે સતપાંથની સમસ્યાનો કાયમી રીતે ઉકે ળવો હશે તો આપણે એમના અલસ્તત્વ ને ટાગેટ કરવુાં પડશે.
પહેલાાં સતપાંથનુાં ઇસ્લામી બીજને કાઢી નાખવુાં જ પડશે, તોજ આપણને સફળતા મળશે.

આ કોવશશો ત્યાર ે સર્ફળ થશે જ્યાર ે એક બાજુ સનાતની ક. ક. પા. જ્ઞાવતના ભાઈઓ અંિરથી
િબાણ િધારતા જાય અને બીજી બાજુ RSS, BJP, VHP, િગેર ે બહારથી િબાણ િધાર ે.

એવુાં પણ થઈ શકે કે આ લેખને ખોટો સાલબત કરવા માટે આ લેખમાાં જણાવેલ બાબતોને લઈને
પીરાણામાાં પાછળથી ફે રફારો કરવામાાં આવે. ગમે એટલા ફે રફારો ભલે કરે. પણ એક વાત ધ્યાનમાાં
રાખજો કે શુાં ઇસ્લામી બીજ સાંપૂણચ રીતે, જડમૂલથી કાઢી નાખવામાાં આવયુાં છે ? અગર નહીાં, તો આ બધુ
માત્ર ઉપરછલ્લો દે ખાવ છે , જેનાથી આપણે છે તરાઈએ નહીાં.
હાલ પીરાણાના કતાચહતાચઓને RSSની સહુ થી વધારે જરૂરત છે . કારણ કે દીવાલ ઊભી કરીને પીરાણાના
કતાચહતાચઓના હાથે મોટા ગુનોહો થયા છે . કોટચ ના આદે શનો અનાદર સલહત ધાલમચક સદભાવ અને સુલેહ,
શાાંલત ભાંગ કરવા, વગચ લવગ્રહ કરવા, સતપાંથીઓની કબરો અને પૂજાનુાં સ્થાન તોડવા જેવા ઘણા ગાંભીર
આરોપોનો સામનો કરવો પડશે. આવા આરોપોનો સામનો કરવા એમને RSSના સાથની ખુબજ જરૂરત
છે . એક રીતે કહી શકાય કે પીરાણાવાળાઓ દીવાલ ઊભી કરીને ખરાબ રીતે ફસાઈ ગયા છે . એમની
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પલરલસ્થલત ખૂબ નબળી છે . RSS ર્ાહે તો માત્ર એક કે સ કરાવીને પીરાણાને પોતાના ઇશારા પર નર્ાવી
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શકે એમ છે .
જ્યારે ક. ક. પા. જ્ઞાલત અાંદરથી દબાણ વધારી રહી છે , ત્યારે તો સવાલ એ છે કે શું RSS પીરાણાના
કતાટહતાટઓ ઉપર કે ર્લું િબાણ લાિિામાં સર્ફળ થશે? બન્ને સાંગઠનો સાથે હશે તો સતપાંથનો પ્રશ્ન
ઉકે લવા માટે કોઈ પણ અવરોધનો રસ્તો કાઢી શકશે. કોઈ પ્રશ્ન એવો નહીાં હોય, જેનો ઉકે લ ના મળે .
ઈમામશાહ દ્વારા લખવામાાં આવેલ સતપાંથના શાસ્ત્રોની એક વાત સાર્ી કરવાનો સમય આવી ગયો છે .
અને એ વાત છે કે ઈમામશાહ કહી ગયા છે કે એક લદવસ સતપાંથમાાં માત્ર ૨.૫ માણસ જ બર્શે. તો, ત્યાં
સુધી આત્મસંતુષ્ટ બનીને ના બેસી જઈએ.. કોવશશ ચાલુ રાખીએ અને રહેશે.
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