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िविहप के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र जैन जी का प्रेस वक्तव्य:
ढांचे के धराशायीहोने से ही प्रशस्त हुआ राम मंिदर का मार्ग: डॉ सुरेन्द्र जैन
सवा 5 लाख गांवों के 65 करोड़ लोगों से 44 िदन में संपर्क का रचेगा इितहास
कर्णावती। िदसम्बर 25, 2020।
िवश्व िहंदू पिरषद के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र जैन ने एक पत्रकार
वार्ता को संबोिधत करते हुए गीता जयन्ती पर भगवान श्रीकृष्ण की कर्म-भूिम गुजरात में आकर
मैं गौरव का अनुभव करता हूँ और सभी को गीता जयन्ती की हार्िदक शुभकामनाएँ देता हूँ ।
कर्मयोग का संदेश देने वाली गीता को मानने वाला िहन्दू हमेशा से कर्म-योगी रहा है। इसीिलए
उन्होंने गीता जयन्ती पर ही 1992 में कारसेवा का िनर्णय िलया था। यह सौभाग्य और गर्व का
िवषय है िक वो कलंक का टीका िजसको हटाने का संघर्ष 1528 से िकया जा रहा था, 1992 की गीता
जयन्ती पर दुिनया से हट गया। िहन्दू समाज के पुरुषार्थ साकार हुए और लाखों लोगों का
बिलदान सार्थक हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साक्ष्यों के आधार पर राम मन्िदर
बनाने के िलए अन्ितम िनर्णय िलया और केंद्र सरकार को आदेश िदया गया िक वे मन्िदर िनर्माण
के िलए न्यास का गठन करें। संतों के नेतृत्व में न्यास का गठन िकया गया और अब मन्िदर का
िनर्माण प्रारम्भ हो गया।
प्रारम्भ से ही तय िकया गया
था िक हम सरकार से कोई पैसा
नहीं लेंगे। ऐसे पूँजीपित
भी आए, िजन्होंने कहा िक हम
मंिदर का बजट पूरा कर सकते
हैं। हमने उनको भी िवनम्रता
से अस्वीकार कर िदया। हमने
िनर्णय िलया, गाँव-गाँव तक
जाएँगे, जन-जन तक जाएँगे, हर
व्यक्ित को राम के साथ
जोड़ेंगे और हर मोहल्ले, हर
गाँव, हर शहर, हर कस्बे में
रहने वाले हर िहन्दू का
सहयोग राम मन्िदर के िनर्माण के िलए लेंगे।
हमने प्रारम्भ में लक्ष्य रखा था िक हम चार लाख गाँवों के 11 करोड़ पिरवारों को सम्पर्क कर
50 करोड़ िहन्दूओं का योगदान राम मंिदर के िनर्माण के िलए लेंगे। लेिकन इस बारे में हुईं
प्रान्तों की बैठकों में आश्चर्यजनक उत्साह लोगों में िदखाई िदया। अब यह लक्ष्य बहुत बढ
गया। अब 5,23,395 गाँवों में 13 करोड़ से अिधक पिरवारों के 65 करोड़ िहन्दुओं से सम्पर्क
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करके भव्य
राम मन्िदर िनर्माण हेतु िनिध समर्पण अिभयान को पूरा िकया जाएगा। इसके िनिमत्त 10 लाख
टोिलयाँ बनी हैं, िजनमें 40 लाख कार्यकर्ता लगेंगे।
वैश्िवक इितहास का यह सबसे बड़ा सम्पर्क अिभयान होगा। वास्तव में इस अिभयान के पश्चात्
राम जन्मभूिम पर पिवत्र मन्िदर से रामराज्य की यात्रा प्रारम्भ हो जाएगी। यह अिभयान
रामराज्य के
िलए एक लॉन्िचंग पैड िसद्ध होगा। ऐसा लगता है िक आने वाले तीन वर्षों के अन्दर भव्य
मन्िदर साकार होगा और 2023 के अन्त तक मन्िदर के िशखर पर भव्य भगवा पताका लहराएगी। उसका
पिरणाम यह होगा िक वर्तमान सहत्राब्िद राम की सहस्त्राब्दी होगी, सब ओर राम के आदर्शों के
अनुसार चलने की प्रेरणा होगी। गुजरात प्रान्त ने तय िकया है िक अपने 18556 गाँवों में से,
प्रत्येक गाँव में शत प्रितशत सम्पर्क व हर िहन्दू से समर्पण कराने का प्रयास िकया
जाएगा। एक सिमित बनाई गई है। संतों के मार्गदर्शक मंडल में सभी सम्प्रदायों के संत और
आचार्य सम्िमिलत िकए गए हैं। जैन समाज का उत्साह तो अद्िवतीय िदखाई दे रहा है। पूज्य
पद्मसागरसूरीश्वर जी महाराज की प्रेरणा से पहले ही जैन समाज ने एक 25 िकलो की चाँदी की
ईंट राम मन्िदर के िनर्माण के िलए दी थी। अब उन्होंने बढ-चढकर और भी सहयोग करने का िनर्णय
िलया है। आिखर क्यों न हो। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे। 24 में से 22 तीर्थंकर
इक्ष्वाकु वंश के ही तो हैं। इसीिलए, हर जैन को भी यह लग रहा है यह राम मन्िदर उनका अपना
मन्िदर है। वे आर्िथक योगदान तो दे ही रहे हैं, उनकी कई टोिलयाँ गाँव-गाँव तक सम्पर्क
करेंगी।
इस अिभयान के बाद िनश्िचत तौर पर एक नए सशक्त भारत का उदय होगा, जो एक महाशक्ित के रूप में
सामने खड़ा होगा और िवश्व गुरु के पद पर आसीन होगा।
जारीकर्ता:
िहतेन्द्र िसंह राजपूत, प्रांत प्रचार-प्रसार प्रमुख, िवश्व िहंदू पिरषद-कर्णावती
િવિહપના કેન્દ્રીય સંયુક્ત મહામંત્રી શ્રી ડો. સુરેન્દ્ર જૈનજીની પ્રેસ-નોટ:
કર્ણાવતી- િડસેમ્બર ૨૫, ૨૦૨૦।
ઢાંચો ધરાસાયી થવાથી જ પ્રસસ્ત થયું રામ મંિદર માર્ગ: ડો. સુરેન્દ્ર જૈન
િવશ્વ િહન્દુ પિરષદનાં કેન્દ્રીય સંયુક્ત મહામંત્રી શ્રી ડો. જૈનને એક પત્રકાર વાર્તાને
સંબોધન કરતા કહ્યું કે આજે ગીતા જયંતીના અવસરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની કર્મ ભૂિમ પર આવીને
ગર્વ અનુભવું છું, અને બધા ગીતા જયંિતની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. કર્મયોગનો સંદેશ આપનારી
ગીતામાં માનનારો દરેક િહન્દુ હંમેશ કર્મયોગી રહ્યો છે. એટેલે જ તેમણે ગીતા જયંતીના િદવસે
જ ૧૯૯૨ માં કારસેવા કરવાનો િનર્ણય લીધો. આ સૌભાગ્ય અને ગર્વની બાબત છે કે જે કલંક ને
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હટાવવા માટે ૧૫૨૮ થી સંઘર્ષ થઇ રહ્યો હતો તે ૧૯૯૨ માં ગીતા જયંતીએ દુિનયાના નકશા ઉપરથી
હટી ગયું. િહન્દુ સમાજનો પુરષાર્થ સાકાર થયો અને લાખો લોકોનું બિલદાન સાર્થક થયું. ૨૦૧૯
માં પુરાવાઓના આધારે સુપ્રીમ કોર્ટે મંિદર બનાવવાં માટે અંિતમ િનર્ણય કર્યો અને સરકારને
આદેશ આપ્યા કે તે મંિદર િનર્માણ માટે ટ્રસ્ટ બનાવે, સંતોનાં નેતૃત્વમાં ટ્રસ્ટનું
િનર્માણ થયું અને મંિદર િનર્માણનું કાર્ય ઝડપથી પ્રાંરભ થયું.
પ્રારંભ થી જ નક્કી હતું કે અમે સરકાર પાસે કોઈ પૈસા નિહ લઈએ, એવા પૂંજીપિત પણ સામે આવ્યા
જેમને કહ્યું કે મંિદરનો બજેટ તેઓ પૂર્ણ કરી શકે છે, અમે િવનમ્રતા સાથે તેમનો અસ્વીકાર
કર્યું. અને એ અમે નક્કી કર્યું કે અમે ગામ-ગામ અને જન-જન સુધી જઈને દરેક વ્યક્િતને રામ
સાથે જોડીશું અને દરેક ગામ, શહેર, તેમજ ગલી અને મહોલ્લાઓમાં જઈને દરેક િહન્દુનો સહયોગ રામ
મંિદર િનર્માણ માટે લઈશું. અમે પ્રારંભ માં લક્ષ્ય રાખ્યું હતું કે અમે ૪ લાખ ગામ, ૧૧ કરોડ
િહન્દુ પિરવારોનું સંપર્ક કરીને ૫૦ કરોડ િહન્દુઓનું સહયોગ મંિદર િનર્માણમાં લઈશું, પણ
પ્રાંતોની બેઠકોમાં આશ્ચર્ય સાથે અનેરો ઉત્સાહ જોવાં મળ્યો અને હવે લક્ષ્ય આગળ વધીને
૫,૨૩,૩૯૫ ગામોમાં ૧૩ કરોડથી વધુ પિરવારોનાં ૬૫ કરોડ િહન્દુઓનું સંપર્ક કરીને ભવ્ય રામ
મંિદર િનર્માણ માટે િનિધ સમર્પણ અિભયાનને પૂર્ણ કરવામાં આવશે, આ િનિમત્તે ૧૦ લાખ ટોળી
અને ૪૦ લાખ કાર્યકરો કામે લાગશે. આ વૈશ્િવક ઇિતહાસનો સૌથી મોટું સંપર્ક અિભયાન હશે.
વાસ્તવમાં આ અિભયાન બાદ રામ જન્મભૂિમ પર પિવત્ર મંિદરથી રામરાજ્યની યાત્રાનો પ્રારંભ
થશે. આ અિભયાન રામરાજ્ય માટે એક લૌન્િચંગપેડ િસદ્ધ થશે. એવું લાગે છે કે આવનારા ત્રણ
વર્ષોમાં ભવ્ય મંિદર સાકાર થશે અને ૨૦૨૩ નાં અંત સુધી મંિદરના િશખર પર ભવ્ય ભગવા પતાકા
લહેરાશે, આનું પિરણામ એ થશે કે વર્તમાન સહશ્ત્રાબદી રામની હશે બધી િદશાઓમાં રામના આદર્શો
પર ચાલવાની પ્રેરણા હશે.
ગુજરાત પ્રાંતે નક્કી કર્યું છે કે ૧૮૫૫૬ ગામોમાં થી પ્રત્યેક ગામમાં શત-પ્રિતશત સંપર્ક
અને દરેક િહન્દુથી સમર્પણ કરાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરાશે. ઉદ્યોગપિત શ્રી ગોિવંદભાઈ
ધોળિકયાની અધ્યક્ષતામાં એક સિમિત બનાવામાં આવી છે, સંતોના માર્ગદર્શન મંડળમાં તમામ
સંપ્રદાયોના સંતો અને આચાર્યનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જૈન સમાજનો ઉત્સ્સાહ તો
આદ્િવત્ય દેખાઈ રહ્યો છે, પૂ. પદ્મસાગરસુરીશ્વરજી મહારાજની પ્રેરણાથી પહેલા જ જૈન સમાજે
એક ૨૫ િકલોની ચાંદીને ઈંટ રામ મંિદરનાં િનર્માણ માટે આપી હતી. હવે તેઓએ વધીને વધુ સહયોગ
કરવાનો િનર્ણય કર્યો છે. ભગવાન રામ ઈક્ષ્વાકુ વંશના હતા અને ૨૪ માં થી ૨૨ તીર્થંકર
ઈક્ષ્વાકુ વંશના તો હતા તેથી દરેક જૈન ને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ રામ મંિદર એમનું
પોતાનું રામ મંિદર છે. તેઓ આર્િથક યોગદાન તો કરી જ રહ્યા છે સાથે તેમની કેટલીક ટોળી પણ
ગામે ગામ જઈને સંપર્ક કરશે.
આ અિભયાન બાદ ચોક્કાપણે એક નવા સશક્ત ભારતનો ઉદય થશે, જે એક મહાશક્િતના રૂપે સામે ઉભો
રહેશે અને િવશ્વ ગુરુના પદે િબરાજમાન થશે.
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લી.
િહતેન્દ્રિસંહ રાજપૂત
પ્રાંત પ્રચાર-પ્રસાર પ્રમુખ,
િવશ્વ િહન્દુ પિરષદ-કર્ણાવતી – મો-૯૭૨૩૮૫૨૩૮૫
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