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એકસો આઠ પા)*નાથ દશ*ન 
નવનાત વ%ણક ભગીની સમાજ .ારા 28.02.21ના યો2લ ધામ5ક 

6ો7ામ એકસો આઠ પા<=નાથ દશ=ન. 

6Aનુી ઈDછાથી એકજ Fણમા ંHખુમાથંી શJદો સરK ગયા 

આપણે એMસો આઠ પા<=નાથના દશ=નનો લાભ લેવો, 6Aનુી 

Nપાથી ઇPડRાથી નરSPTભાઇ વાણીગોટા VદFા મહોXસવમા ંબીઝી 

હોવા છતા [મના મા\યમથી તેવો આ ભMતી કરાવવા તૈયાર 

થઇ ગયા.  

નરSPTભાઇએ ^ન _`ઝુીક ઈPડaKઝમા ંbબૂ જ નામના કાઢK છે, 

તેવોન ેઆપણા લાડKલા 6ાઇમ િમનીfટર નરSPTભાઇ મોદK 

તરફથી ^ન સગંીત િશરોમણી એવોડ= મળેલ છે, તે ઉપરાતં 

lજુરાત રાmયના િવ2યભાઇ nપાણી ને મહારાoa= રાmયના 

pqુવીરાજ ચૌહાન તરફથી પણ સનમાનપt મળેલ છે, તેવો 

આપણા ^ન સાu ુઅને સાધવીwના પણ bબૂજ લાડKલા છે. 

સમય થતા નરSPTભાઇએ દરSક fથળે %બરાજતા પા<=નાથ 6A ુ

દશ=ન અને નામો આપી સૌન ેસમyz`ુ,ં ઘણા 6|યાત fથળો 

2વા કS શખેં<ર, નાસીક, નરોડા, પાટણ અન ેરાણક}રૂમા ં

%બરાજતા 6A ુદશ=ન ઘર બેઠા કરાzયા ન ેસૌ ભાિવકો ત ેજોવામા ં

bબૂજ ત~લીન થઇ ગયા ન ેસૌના હ�યામા ંએક જ ભાવના હતી કS 

આપણે હાજરા હ�ુર ત ેજ�યાએ દશ=ન કરK ર�ા છે, સૌ પા<= 6A ુ

દશ=ન કરK ભાવ િવભોર થઇ ગયા ન ેસમય થતા 6ો7ામની 

સમા�તી કરK, સૌના Hખેુથી એક જ વાત હતી કS mયારS દશ=ન 

ચાલતા હતા XયારS ઘરના વાઇ�ેશન એવા હતા કS ઘર એક 

દSરાસર હોય તેવો અ�ભુવ થતો હતો.  

મોટK સ|ંયમા ંસૌ [મથી જોઇPટ થયા હતા પરં� ુ ં`ટુ�બુ .ારા 

પણ ઘણાએ તેનો લાભ લીધો હતો, આ 6ો7ામના fપોPસર 

%બનાબેન ડSવીડભાઇ હો~ડSન હતા. રS� ુમહSતાના સાથથી આ 

ધામ5ક કાય=�મન ેભાવનાનો કંઇક અ�્.Aતૂ વગે મળેલ ન ેસાથ ે

અમારK ભગીનીની કિમટK બહSનોનો સાથ અન ેસહકાર તો હતો જ. 



[મની ટKમના લીડર અવ�દભાઇ તથા આખા �પુનો bબૂ 

bબૂ આભાર. નવનાત વિનક એસોસીએશનના સાથ અને 

સહકાર વગર આવા અવનવા 6ો7ામો અમ ેનજ કરK, તેઓનો 

ખાસ આભાર.આ કાય=�મના કPવનેર %બનાબેન હો~ડSન અને 

રS�બેુન મહSતા હતા.  

સવ�ને જય �જનેPT અને જય �ી �ૃoણ   

 
 

  
 


