
»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 11 Ap¡¼V$p¢bf 2017qv$‘p¡Ðkhu A„L$40

Apv$fZue oprsS>“p¡..........

 ks‘„’ A„N¡ oprsdp„ Qpgsp rhhpv$ A„N¡“p¡ L¡$k Ap‘Zu S> L$X$hp ‘pV$uv$pfp¡“u khp£ÃQ k„õ’p îu Drdep dpspÆ k„õ’p“- KTp Mps¡ dpspÆ“p ^pddp„ Qpgu füp¡ lsp¡. S>¡“p¡ îu 

Drdep dpspÆ k„õ’p“-KTp Üpfp Ns sp. 08-10- 2017 “p fp¡S> b„“¡ ‘nL$pfp¡“p ârsr“^uAp¡“u lpS>fudp„ A¥rslprkL$ QyL$pv$p¡ Ap‘¡g R>¡, s¡“¡ îu ArMg cpfsue L$ÃR> L$X$hp ‘pV$uv$pf 

kdpS> AphL$pf¡ R>¡. s¡dS> kp¥ oprsS>“p¡“¡ rh“„su L$f¡ R>¡ L¡$ Ap QyL$pv$p“¡ Ap‘Z¡ dp“ Ap‘uA¡, s¡“p¡ Apv$f L$fuA¡. s¡ D‘fp„s L$p¡C ‘Z Ås“p kpQp-Mp¡V$p A“¡ rhhpqv$s r“h¡v$“p¡ V$pmuA¡ 

A“¡ dpspÆ k„õ’p““p Apv$¡i“¡ Apv$f Ap‘u s¡“y„ kp¥ ‘pg“ L$fuA¡ s¡hu Ap‘ kp¥“¡ AfS> R>¡.

oprs Å¡N k„v$¡i

âdyMîu : AbÆcpC rhîpd L$p“pZu

îu ArMg cpfsue L$ÃR> L$X$hp ‘pV$uv$pf kdpS>
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Series 70 -Umiya Mataji Unjha approves views of Real Patidar / 
ઉ મયા માતા  ઝા ારા ર યલ પાટ દારને અ ુમોદન 

 
Update: 23-Oct-2017 
 
આપણી કે ય સમાજ એટલે " ી અ ખલ ભારતીય ક છ કડવા પાટ દાર સમાજ" ારા ઉ મયા માતા  સં થાન 
ઝા ારા આપેલ આ ુકાદાને તેમના ુખપ  "સનાતન ધમ પ કા" માં કા શત કરેલ છે. જે કલર કોપી હોવાથી 

અહ  પણ જોડવામાં આવેલ છે. 
 
Real Patidar 
 
 
Date: 12-Oct-2017 
 
RealPatidar.com વેબસાઈટ પર આપણે હમેશાથી જે વાત કરતા આ યા છ એ કે સતપંથના જે ચાર પાયાઓ છે, 
જેમાં છે; 

1. ઈમામશાહ 
2. ન કલંક  નારાયણ 
3. સતપંથ, અને 
4. પીરાણા 

આ ચાર પાયાઓથી યાં ુધી સતપંથમાં ફસાયલ લોકોન ેદરુ નહ  કરાય, યાં ુધી લોકો પીરાણા સતપંથ થી છૂટ  
નહ  શકે. 
 
આ અંગે આગાઉ મા હતી જે વેબસાઈટ પર ુકેલ છે, તેમાં... 

Series 68 – Moksh Via Islam (http://www.realpatidar.com/a/series68) 
Series 34 – Satya Prakash -A book on history of Pirana Satpanth  
(http://www.realpatidar.com/a/series34) 
Series 64 – Satpanth Dasavatar – Clarification (http://www.realpatidar.com/a/series64) 
 

મા હતીઓમાં ભાર ૂવક જણાવેલ છે કે ઉપર બતાવેલ ચાર પાયાઓ ઉપર પીરાણા સતપંથ ધમ ઉભો છે. 
 
તાર ખ ૦૮-ઓ ટોબર-૨૦૧૭ના ઉ મયા માતા  ઝા ારા સતપંથ-સનાતન વવાદ અંગે આપેલ નણય ુબ 
સરાહનીય છે અને તે નણયમાં ર યલ પાટ દાર ારા બતાવલે ુ ા પર જ ુ ય પે આધા રત છે. 
 
આપણા કુળદેવી મા ઉ મયા, ઝાના નણયમાં ુ ય પે નીચે જણાવેલ ુ ાઓ છે.... 
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1. ઇમામશાહ શ દ ુ લમ(ઇ લામ ધમ) છે. ુ લમની કોઈપણ યા મ- વ ધ વધાન સમાજે કરવી નહ . 
2. પીરાણા સપંથના ઇ દેવ ન કલંક  નારાયણ હ દ ુશા  ના વ  છે, તેથી ન કલંક  નારાયણને ૂજવા ુ ં

બંધ કરવા ું કહેલ છે. તમામ દશાવતાર કથાઓ બંધ કરવી પડશે. દસવાતર કથા રાખવી એટલે તેનો અથ 
એમ થાય કે હદ ુધમ શવાય અ ય ધમ (ઇ લામ ધમ) નો ચાર થશે. 

3. સતપંથના માનનારાઓએ સં ૂણ પણે હ દૂ ધમને અ ુસર ુ,ં ુ લમ ધમ યજવો. 
4. અ યાર ધુીમા પીરાણાપંથના ભાઇઓ તરફથી થયેલ તમામ કોટ કેશો 60 દવસમા પરત ખચી લેવા 

(સનાતન તરફથી કોઇ કેશ કરેલ જ નથી) 
5. હવે પછ  દસો દના પૈસો પીરાણે આપવા નહ  પણ મોટ  સમાજ એટલે કે ય સમાજમાં જમા કરવા 
6. સતપંથના માનનારાઓએ સં ણૂ પણે હ દૂ ધમને માનનારા મોટા વાહમાં ભળ  જ ું, તેવી મા ઉ મયાની 

ઈ છા છે. 
7. કડવા પાટ દાર કુળદેવી ી ઉ મયા માતા  સં થાન, ઝા , સદસર અને ુરત ારા લેવાયેલ અને બંન ે

પ ોએ મા ય રાખેલ છે. 
8. ટુકમાં આપણી સનાતની કે ય સમાજના થાપક વડ લોના સ ાતને ઉ મયા માતા  ઝાએ વ ુ મજ ૂત 

કર ું સમથન કરેલ છે.  
 
 
કડવા પાટ દાર કુળદેવી ી ઉ મયા માતા  ઝાનો નણય આ સાથે જોડેલ છે અને સાથ ેસાથે હમેશની જેમ, ુ ા 
સર વ ેષણ કરેલ છે, જે આપ જોઈ વાંચી શકો છો. 
 
આ નણય લેવા માટે લગભગ બે વષ ુધી યાસો ચા યા. બ ે સમાજો એટલે કે સનાતન સમાજ અને સતપંથ 
સમાજ તરફથી ૧૧-૧૧ ત ન ધઓ (પોતાની સમાજમાંથી સં ૂણ સ ા લઇને આવેલ) એ પોત-પોતાની રજુવાતો 
કર . ુરાવાઓ રજુ કયા. ઉ મયા માતા  ઝા, સીદસર અને ુરતના આગેવાનોની સં ુક સ મ ત બધીજ બાજુ 
સં ૂણ અ યાસ કર ને, લગભગ બધીજ વાતો પર ુબ ડાણ ૂવક અને ગંભીરતાથી ચચા- વચારણા કર ને આ 
નણય દ ધેલ છે. માટે આ નણય ું મહ વ ુબ જ ું છે. અને કદાચ આના માટે જ કહેવાય ું હશે કે આ નણય 
જે છે એ શા ાત રાજ-રાજે ાર  ઉ મયા મા ની ઈ છા છે. 
 
realpatidar.com ના તમામ ટ મના લોકો ુબ આનં દત છે કે વષ ની તેમની મહેનતને ઉ મયા માતા  ઝા, જેવી, 
લોક ય, કાર, આદરણીય, ઉ ચ વ ુળમાં ુબ માન ૂવક છબી ધરાવતી તેમજ કડવા પાટ દારોની સવ ચ સં થા, 
ારા મળેલ અ ુમોદન ના કારણે સં ૂણ ટ મ લત છે. અને ટ મની મહેનત રગ લાવી તેનો અનેરો આનદં છે. 

 
ઉ મયા માતા  ઝાને ુબ ુબ ધ યવાદ કે તેવોએ આ ઐ તહા સક નણય આ યો અને કડવા પાટ દાર 
ા તને એક ુ ે બાંધવા દ ગ  બતાવી. 

 
ઉ મયા માતા  આપણા કુળદેવી કહેવાય... કુળદેવી એટલે આપણી મા કહેવાય. આ ુકાદો જે છેને એ આપણી 
મા ના બોલ કહેવાય. મા ને આપેલ વચનની અવગણના જો આપણે કર ુંને તો આપણને કદ  શાં ત નહ  મળે. 
આપણે મા ના બોલને જો ન વીકાર એ તો મા ું મન દભુાશે. જે માણસ મા ું મન દભુાવશનેે તે ખરેખર નરકમાં શ.ે 
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કોઈ ુખી નહ  થાય. માટે આપણે આપણા અહમ છોડ ને એક થઇ જઈએ. હવે આપણે સતપંથ ધમને છોડ ને મા 
ઉ મયાની ઈ છાને પ ર ૂણ કર એ અને હદ ુસનાતન ધમની રાહ પર આવી જઈએ.  
 
“સતપંથ હદ ુધમ જ છે“ તે ું ખોટુ આ હ ન રાખીએ, મા એ ચો ખે ચો ું કહ  દ ું છે કે સતપંથ છોડો. જે લોકો 
તમારા પૈસાથી જલસા કરે છે, તે લોકો તમને સતપંથ છોડવા નહ  દે. પછ  તેઓ સમાજના આગેવાન હોય કજે 
સતપંથના સા ુઓ હોય. તે લોકો વારે ઘડ એ એકજ વાત કયા કરશે કે સતપંથ હદ ુધમ છે. તેમાં ફેરફાર કરવો પડે 
તો કર ું, પણ સતપથં છોડવા નહ  દે. તમને અને તમારા પસૈોને દસો દ કે દાનના નામે ૂ યાજ રાખશે, અને બી  
બાજુ પોતે જલસા કરતા રહેશે. આવા લોકોને ઓળખજો, હમત રાખજો, તેમને કહ  દેજો કે જો સતપંથ હદ ુધમ 
છે, તો પછ  અમો પણ સનાતન હદ ુધમમાં ભળવા માંગીએ છ એ, તો તેમાં તમે ું કામ ના પાડો છો? તેમની પાસે 
સંતોષકારક કોઈ જવાબ નહ  હોય. ગોળ ગોળ આદશવાદ  વાતો કર ને તમને ભરમાવશે. ચેતજો આવા માણશો 
થી. જે લોકો સતપથં દશાવતાર કથાઓ કર ને પોતાની ખોટ  ધમની દકુાન ચલાવી ર ા, તે લોકોથી પોતાની દકુાન 
બંધ થતી સહન તો ન જ થાય. માટે સા ું ખોટુ, મીઠ -મીઠ , ભાઈ ચારા, ેમની ુભામણી વાતો કર  તમને ભોલાવતા 
રહેશે. તેમની વાતોમાં ફસાજો નહ . 
 
મા ઉ મયાની શરણે જે જે ગયા છે, તેઓ ને ુબ સ ૃ , યશ, ક ત અને ખુ મ ુ ંછે. આજે તેઓ દરેક ે  ે
આગળ છે. જુવો આજે જયારે, મા ની હાકલ પડ ને એટલે અમદાવાદમાં ૧૦૦૦ કરોડ પયા ું સંકુલ ઉ ું થવા 
જઈ ર ું છે. કુળદેવી મા ઉ મયા આપણી મા છે ને તે હ ર હાથ વાળ  છે, એ ધન આપે છે, એ વંશ વધારે છે, એ 
ુખ આપે છે, એ શાં ત આપે છે. માટે હવે આજુ બાજુ કઈ વચારો નહ , વ ાસ રાખો મા પર અને જપલાવી 

દો... આવો સનાતન સમાજના ારા તમારા માટે ુ લા છે. તમને ુબ માન મળશે, તમારો ુબ આદર થશે. તમાર  
આવતી પીઢ  ગવ કરશે તમારા પર અને પોતે ુ  હદ ુહોવા ું ગૌરવ લેશે. તમારા માટે નહ  તો તમાર  આવીતી પીઢ  
માટે આ કામ કરો.  
 
સતપંથ વાળા તમે ગમે તેટલી લાલચ આપે, ગમે તેટલા અવરોધો ઉભા કરે, વ નો નાખે, ઘબરાશો નહ , આખો 
બોહળો સમાજ તમાર  સાથ ેછે. જે લોકો તમારા પૈસે અને તમાર  તાકાત ઉપર મ  કરે છે, તે લોકો તમને છુ ા 
પાડવા નહ  દે, પણ તેમની ચીકણી ુપડ  વાતોમાં ન ફસાઈ અને સાગર જેવા વશાલ, નમળ અને સાચા ુ  
સનાતન સમાજમાં ભળ  વ.  
 
ૂવ જ મમાં તમારા સારા કમ હશે, જે તમને આ જ મમાં તમારા વાહરે આ યા છે. તમે ુબ નસીબદાર છો, કારણ 

કે માતા એ સકડો વષ  માં પહેલી વાર આવો આદેશ આપેલ છે. તમે કુળદેવી ઉ મયા માતા ના ુબ વાહલા છો, 
અને માતા થી તમાર  પીડા જોવાથી નથી હવે. માતા ન ેતમા ં  દઃુખ સહન નથી થા ું, એટલેજ માતા એ તમને 
આવાહન કરેલ છે. આ ટા  ં ુમાવશો નહ . જડપી લો આ તકને અને સદાય માટે ન ત થઇ, ગૌરવ સાથે વન 
વો.  

 
એક દવસ સં ૂણ સમાજ સતપંથમાં હતી, પણ આજે લગભગ ૯૫% લોકો સતપંથ છોડ  સનાતન ધમની 
શીતલ છાયાનો આનંદ લઇ ર ા છે. તમ ેપણ આ છાયાનો આનંદ લો. તમારા ભાઈ બહેનો સાથે, સાચા 
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દલથી જોડવો. અંદરો અંદર થતી પીડાથી કાયમ માટે ુ ત મેળવવો. માતા  સૌ ું ક યાણ કરેશે તેમાં કોઈ 
શંકા નથી. આવો મારા ભાઈ આવો. 
 
 
આવો સૌ  
એક બ નયે નેક બ નયે 
લી. 
ર યલ પાટ દાર 
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»É{ÉÉlÉ{É yÉ©ÉÇ ~ÉÊmÉHÉ 11 Ap¡¼V$p¢bf 2017qv$‘p¡Ðkhu A„L$40

Apv$fZue oprsS>“p¡..........

 ks‘„’ A„N¡ oprsdp„ Qpgsp rhhpv$ A„N¡“p¡ L¡$k Ap‘Zu S> L$X$hp ‘pV$uv$pfp¡“u khp£ÃQ k„õ’p îu Drdep dpspÆ k„õ’p“- KTp Mps¡ dpspÆ“p ^pddp„ Qpgu füp¡ lsp¡. S>¡“p¡ îu 

Drdep dpspÆ k„õ’p“-KTp Üpfp Ns sp. 08-10- 2017 “p fp¡S> b„“¡ ‘nL$pfp¡“p ârsr“^uAp¡“u lpS>fudp„ A¥rslprkL$ QyL$pv$p¡ Ap‘¡g R>¡, s¡“¡ îu ArMg cpfsue L$ÃR> L$X$hp ‘pV$uv$pf 

kdpS> AphL$pf¡ R>¡. s¡dS> kp¥ oprsS>“p¡“¡ rh“„su L$f¡ R>¡ L¡$ Ap QyL$pv$p“¡ Ap‘Z¡ dp“ Ap‘uA¡, s¡“p¡ Apv$f L$fuA¡. s¡ D‘fp„s L$p¡C ‘Z Ås“p kpQp-Mp¡V$p A“¡ rhhpqv$s r“h¡v$“p¡ V$pmuA¡ 

A“¡ dpspÆ k„õ’p““p Apv$¡i“¡ Apv$f Ap‘u s¡“y„ kp¥ ‘pg“ L$fuA¡ s¡hu Ap‘ kp¥“¡ AfS> R>¡.

oprs Å¡N k„v$¡i

âdyMîu : AbÆcpC rhîpd L$p“pZu

îu ArMg cpfsue L$ÃR> L$X$hp ‘pV$uv$pf kdpS>
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