
‘ડાયસ્પોા’ અને અમે િમત્ ર�ૃ ... 
 

ઈન્ટરન્ રા ઉપયોગ દાટા ા �રયારા �ણૂન �ણૂન વસતા ંઆપણા 

બાધંવોરન મા�હતી પહોચાડવા પયરરતીન ીી શગરીત �દ�શયર 

તથા ીી �વશય મનકવાર અરન અનય �મમોરા પયરરો પતસંરીય  

છન, કાટણ આ કાયર સાટો  વો સમય અરન મહહરત માગી નન છન.  
 
‘�મમ્ રરં’ છન �મમોર   ં   ક કપૂ, �રન �વ� � શટાતી કહથ�નક 

સમાશરી ગ�ત અરન �રતાથી મા�હતગાટ ટહહવારી તથા 

સા� રા�યક ટીતન �વાતા �વરરન �ણવારી, માણવારી  અરન 

� નવવારી આકાકંા છન. અમાટો આતય આ ‘ડાયસપોટા’ 

પ�મકારન  અનય �મમો સાથન પટસપટ �વચાટ �વ�રમય કટવાર  ં

 ક માધયમ બરાવવારો છન, �થી આ �વચાટ-વનો�  ં કોઈક 

ટીતન નાભરાયી રીવડી તકહ.  ક રારકડા બીશમાથંી  આ�   

વર ઉગી રીકળવારી સભંાવરા હોય છન તનમ આ પ�મકામા ંપણ 

ઘણી બધી સભંાવરાઓ છન. �મમ્ રનરરા અરનક ટચરારમક કાય  

પૈકીર   ં  ક આ� વ�ૈ�ક સતટહ પરાપરણ કટી ટર  ં છન તન ઘ્રા 

કહરનડામા ંવસતા ંસૌ ધમરશરો મા હ્ પણ ગૌટવ�પ  છન. 
 
સામા�શક અનયાયરો ભોગ બરનના ંઅરન �તકણ તથા  આવકરા ં

અનય સાધરોરા અભાવન આ�વર કમટતોડ મ� ટી કટીરન � � ંબ 

�રવારહ કટતા ં તા�ત આટામમા ં પોઢી ગયનના ંઆપણા ં ી�મક 

�વૂરશોરન આ પથમ �ક અપરણ કટી  છી .    -્પલ મેકવાન 

 
 
 
 

 

વાચકિમતપ, 

આપણી સામા�શક અરન સાસં���તક પ�તબધધતારન વાચા આપન  વા ં

નખાણોરા �નૂયાવકાત ્ાણન શ "� શટાતી ક�થ�નક ડાયાસપોટા"ર  ં

આગમર  ક આરરંરાયક અરન આવકાટરાયક ઘ્રા  છન શ. 

�રવસન �રવસન સામા�શક ખાઇ વધતી �ય છનઃ ગારય, તહહટી અરન 

�વરહતી વચચન અરન �નૂતઃ આ�થ�ક, તૈક�ણક માપરંડોરન શ સવરસવ 

ગણતી રવી સમાશ વયવસથારન કાટણન. 
 
સમાશરન નગતા ંઆવા ંઅરનક પાસાઓંરન ઉ�ગટ કટવારો પયરર 

કટવારી "રનમ"  આ સા� રાયક �ખૂપમરી છન. �તૂકાળમા ં

"�ચરગાટી" અરન "રીપક" આવી આહનનક શગાવી ��ૂા ંછન. ૯૦રા 

રાયકામા ં શોસનફ મનકવારરી કનમરો નાભ "પ્ ધધ ક�થ�નક"રન 

મળયો રન અપનકાઓ �ગી પણ "છપાતી" પ�મકાઓરો વાચરવગર 

પમાણમા ં મયાર�રત ટતો. છનલનન સબળ ગણાતા "ક�થ�નક 

સમાચાટ"રન પણ માહંોમાહંહરા �વખવારરન પ�ટણામન તાં ટસત 

વાતાવટણરો નાભ મળતો બધં થયો. 

છનલના બન રાયકા રટ�મયાર થયનન વૈ��ક સથળાતંટ અરન વસવા્રન 

પ�ટણામન � શટાતી ક�થ�નકો  ક રવી શ �વરવયવસથારો અર ભવ 

કટી ટતા છન. આ અર ભવોરન કંડટવા અરન �ળૂ સમાશરી સાથન 

શોડતી કડી બરવારા આતયથી ત� કટહ�   ંઆ �ખૂપમ આપ સૌરન 

ગમતન  વી અપનકા છન શ. આપણા સામા�શક, સાસં�ર�તક અરન ધા�મ�ક 

પકરન શ ��ૂયરવન ચચે� .ં �મ�ડયામા ંઆવનની દા�ંતરો આરાથી વ   

સાટો ઉપયોગ �ો હોઇ તકહ?                    -ોા�શ મેકવાન  
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વતનમા� અને િવ�મા� બ ે વસતા� �જુોાતી ક�થ�લક 

ભાઈ-બહ�નપને ‘ડાયસ્પોા’ ્ાસ્ા ્વપના� અ�ભન�ૃ ન 

્ાઠવે છે.   

 

અહપ, આ ૃ�્ના તે�  

 ગહન ઘન �ય � ાોા�.... 

http://jagadishchristian.com/


 

ક�નેડાઃ આકાશમ�થન�ુ� એક મપતી  
ોા�શ મૅકવાન 

(િમત્ ર�ૃ  ‘ડાયસ્પોા’ િવષય ્ો એક �સુતક  કાિશત કોવા સા ય છે. ��ૂચત �સુતકમા� અઅય લે્પની સાથે શ   એટલા ્ુ�ુ�બપનપ ઇિતહાસ 

સમાવાની ઇચછા ્ણ છે. એ દ્રટએ લ્ાએલપ ોા�શ મેકવાનનપ ્પતાનપ લે્ અતે  સપતુ છે. બ�ુ�ય ફાડ�-ચીો�ને લ્વામા� ્પતાનપ જ 

�તૂકાળ ઉઘાડપ થશે તે સમજવા છતા� સતય જ લ્વાનપ આઆહ ોા્ી તેમણે સાો� એવી ાહ મત બતાવી છે. �ુ્  સ�ર�દના સપણલા� લઈને 

એો્પટપ  ્ો ઉતાોનાોાની શશમા� ક�વી ૃશા  થાય છે તેનપ વાસતિવક �ચતાો ોા�શ મેકવાનના આ લે્મા� જપઈ શકાય છે) 

�ુ�બઇથી � ફથાનસા  ટનાઇનસર  ં �વમાર ટરવન પટથી ચકટાવો નઇ આકાતમા ંચઢચ  ંરયા ંશ મરન અર ��ૂત થઇ કહ માા ં �વર પણ ૧૮૦ 
�તરા �ણૂન વળાકં નઇ ��ૂ   ંછન. � બંઇરા ર�ટયા પટથી ઉડતા ંતો  વો શ ભાસ થતો ટતો કહ �રસ બસનડરી કોઇ �ફલમરા  દયરો શ ો  ં ક 

ભાગ �ં. આસપાસ ગોટા, પટફ� મ છાં્ હના માણસો, � રંટ, � ઘડ, સવચછ અરન �તિ્ાચાટી રટહોસ હ્સીસ, બો�ગ �વમાર; આ બ   ંશ કાલપ�રક 

અરન આભાસી નાગન. ો  ં તો ટા�રા ટહડ! મરન થ� ,ં "રસીબ કહવા ંપાધટા ં કહ આપણરન 

ફોટહર શવા મળ� !ં" � �હના  ધમરરી અરનક બાબતો મા હ્ �તટસકાટ  તો  રી  ક વાત 

આ� બો  ગમી, "  તો પટભવરા ં સાટા ંકમ  કયા� હતન તન  ર  ંઆ � ણય!" અરન   

� ણયોરો આ શનમમા ં લહાવો નનવા મર તો ઉછાળા માટહ! ઇચછા ય  વી શ કહ આ � ખરો 

કરીય �ત રા આવન કાટણ કહ મામ �ફલમોમા ંશોયન�   ંઅમન�ટકર સવવર માટી �ખો સામન 

શ સાકાટ થઈ ટર  ંહ�   ંરન આ શ �ખો સામન ગોટી છોકટીઓ �વષનરા �ફલમી �યાનો ય 

તટવટતા થઇ ગયનના.  વા ઘનરમા ંશ ો  ંફહનકફ ર્ રટપસ ર્  પટ ઉતય  તો �રત�ઢૂ થઇ 

ગયો. �  ંસવચછતા! �ા ંયન રારકડો �ચૂો ય રા મળન , તો ગરંકીરી તો કલપરા પણ �ા ં

કટવારી? રારટો ય રહ� ચઢવારો, રસકહનન્ ટ યા  નનવન્ટ હોય શ. મ� તો માટા 

�વરમા ં�હહટ સથળો  કહ ઘટમા ંઆવી વયવસથા શ શોયનની રહ� તન માનયામા ંશ રા 

આવન. આ બ   ંશોઇ  વો તારમા ંઆવી ગયો કહ ડસનટ વ્ાવી �  ટો નીધા રન કસફી અરન ચસકનન્  ખટીધયા ંરન  ણન � ��ા પાછા આવયા તન 

આશ �રર � ધી યારગીટી�પન સાચવી ટા�યા છન. ખબટ હતી કહ અહ� બ   ંમ��  ંહોય પણ થયન�   ંકહ શ�રગીમા ંકમાવાર   ંતો છન શ! આ� આ 

કણરન રથી �કૂવી! બસ હવન તો ્સટન્ો આવવારી શ વાટ હતી.  

રન ્સટન્ો આવ� !ં સવ હ્રબટરી   સા�ં ્સટન્ોરા �પયટસર રટપસ ર્  પટ �વમાર નલૅ નડગ્રી તયૈાટી કટવા માડંં   ં રયા ંતો હોયામા ંહટખ માય 

રહ�, આ શ સવવર��ૂમ! �  ં્સટન્ોર   ંમરોટરય �વહગંાવનોકર! � રંટ વાતાવટણ અરન ચકચકા્ રટપસ ર્રી  ાક માળ વચચન ઉતય  રયાટહ  ક 



ર્  ંશ આશયરઃ ઇ�મગનતર અરન કસ્મ અ�ધકાટીઓ તમાટી સાથન �  ંસટસ ટીતન/સભયતાથી વાત કટહ? સા�  ંમાનયામા ંશ રા આવન, ો  ંતો બોચી 

ખશંવાળતો ટહી ગયો! ભાટતમા ંતો કલપરામા ંય કોઇ અ�ધકાટી પનમથી તો તીક પણ  �નૂથી ય સાટી ટીતન વાત કટહ  વો ભટોસો શ રહ�. 

�યાટહ અહ�? મરમા ંથઇ ગ�  ંકહ  અહ�થી કોઇ કાળન  પાછા રા શવાય. બસ, વનઇ્�ગ ર�ટયામા ંઆ શ પ�ટ�સથ�તરન પચાવતો ો  ંમરન �પક અપ 

કટવા આવરાટ વય��તરી ટાહ શોવા નાતયો. આણરંરા ટાવનન  શન્ માટફત  વી વયવસથા કટાવનની કહ મરન કોઇ નનવા આવન અરન કોઇકરા 

રયા ંપન�ગ ગનસ્ તટીકહ ગોતવી રહ. અમન  કબી�રન �ાટહય શોયનના રહ� પણ માટો ફો્ો સક�ર કટીરન આ ભાઇરન મોકની આપનનો. ો  ંતો  મરન 

શટાય રા ઓળ� .ં  

નગભગ મણ કનાક ો  ંવનઇ્�ગ નાઉનશમા ંશ બનસી ટતો. કોઇ રા આવ� .ં આપનના રબંટ પટ ફોર કટી શોયો પણ કોઇ ઉપાડહ રહ� રન માા ં 

હ્નતર વધી ગ� .ં ા ટથી મરન �ાટરાય  ક સવામીરાટાયણીયા ભાઇ શોઇ ટહહના રન માટી ા �વધા પાટખી ગયનના. પાસન આવી કહહ, " �ચ�તામા ં

છો? કોઇ નનવા આવવાર  ંછન?" મ� �વગતન વાત કટી  ્નન કહહ, "�ફકટ રહ�,   

(મરન નનવા આવરાટ) રહ� આવન તો ો  ં વયવસથા કટીત." મરન સ�ધયાટો 

બધંાયો, રન વાતોવાતોમા ં  રન ખબટ પડી કહ ો  ંતો "�દ�શયર" � ં ્નન 

ઢીનો થઇ ગયો પણ તોય મરર કટવા ટોકાયો. રન આખટહ મરન પનના ભાઇ 

નનવા આવયા.  મર  ંરામ યોગનત બાવન� રન કામ? ઘં્ ીઘોડા રન તનય અરનક 

પકાટરા! અરનક નાચાટ અરન નનભા�ગયા સ� ડન્ �વ ાવાળા �  વારોરન 

�  ં્ ીરન/બા્નામા ંઉતાટીરન   ભાઇ ટફાટોણ વકટહના રન પસૈન્કહ  � ખી થઇ 

ગયનના. �ટચમનડ �હનરા  ક આ�નતાર આવાસમા ં ટહહવાર  ,ં આ બ   ં

પાછળથી �ણ� .ં તન કણન તો અમન હાથ �મનાવયા, પ�ટચયરી આપનન કટીરન ગાડીમા ંગોતવાયા. હાઇવન પટ ગાડી �ટૂપા્ શતી હતી રન માા ં 

આશયર  થી  ય વ    ડપન વધ�   ંહ�  ;ં કોઇ હોરર રથી વગાડ�  ?ં આ્ની બધી ગાડીઓ, આ્ની  ડપન રન કોઇ ર��સડન્ પણ રહ�? �  ં બધારંી 

વાહર હાકંવારી �તસત હતી! મ� યોગનત બાવન�રન આરા �વષન કર  ંય ખા ં, તો કહહ, "વલનકમ �  ક�રનડા, ધીસ ઇ  રસ્ ઇૅનડયા માય ફહનડ! બનસ્ 

ઑફ નક!" રન આ  ળહળતી નાઇ્ોરા ટોમાચં વચચન ગાડી ્�સીડો ૨૦ રા પવનતદાટ પાસન ટોકી.  નનવન્ ટમા ંસામાર ગોતવી ચૌરમા માળર  ં

બ્ણ રાબ� .ં યોગનતન મરન કહહ�   ંકહ માટહ �યા ં ટહહવાર   ંછન  મરન રયા ંશ મરન ઉતાટી રહતન. રવા નોકો કહવા હતન?   ય �ણવારી  ક પબળ 

ઉર� કતા હતી. બાટ�  ં�  લ�   ં રયાટહ પામંીસનકરી વય ધટાવતા ંબહહરન  રતરર રીધા.ં આવકાટી પાણી આવ�  ંરન મ� રશટ રોડાવી તો ટીતસટરી 

તટમ આવન  વો  ક સોફા પડહનો,   �સવાય આખા ડો�ગ�મમા ંકંઇ રા મળન . મરન માટી �મ બતાવી રયા ંતો તરમટ આવી ગયા!ં �મમા ં

�ટતરનત �મવનરી રામરા �રૂહવ પહહનનથી શ અડો શમાવી બનતહના! પાથ�મક પ�ટચય કટીરન ો  ંનહાયો રન થોડીવાટ �ટતરનત સાથન ચૌરમા માળરી    

બાલકરીમા ં ઊભા ઊભા ્ોટન્ો રતરર કટતા ંંપચા�ટક વાતો કટી રન �રટ આવીરન પનના ંબહહરરન ધીટહથી �છૂચ  ,ં "ભાઇ ( મરા પ�તરહવ) 

કહ્ના વાતયન આવતન?"  મરો શવાબઃ "ઇ તો રાઇ્ો કટસ, હવાટ આવસી ર સીધા ો ઇ શસી, કાન બપોટ મનસી ર વાત કટસી." સાભંળીરન ો  ં

તો સડક શ થઇ ગયો! ક�રનડામા ં�ગન� બોનાય  વી માનયતારો અહ� સરંતટ છનર ઉડતો હતો બલકહ � શટાતીરા શ તહકાણા ંરહ�તા રન તો ય 

માટહ અહ�  મરી સાથન ટહહવાર   ંહ�  .ં નાત�  ંકહ ગયા શનમરા કમર કટવામા ંકંઇ કા�   ંકપા�   ંકહ � ?ં ચૌરમા માળનથી ો  ંભ�યન પ્કાયો હતો રન ઇ�  

પહહની વાટ ભ�યન પ્કાયારી વનરરા અર ભવી હતન  રી બટોબટ શ ો  ંહતો  વી પતી�ત થતી ટહી. પણ હ� આ તો ત�આત હતી, ટસોડામા ં

શટાક ખખડા્ થાય કહ બહહર ધસી આવન;  મરન  મ કહ અમન �ફશ ખોનીરન ક�  ં ખાઇ તો રથી શતા રન? પણ અમાટહ મર ખાવાથી �વતનષ 

�ચ�તાઓ માથા પટ  �ંબતી હતી. 

વળતી સવાટહ �ટતરનત કહહ, "તમાટહ શોબ તોધવી પડતન રહ� તો ઇૅનડયારા પસૈા ખનાસ થતા ંવાટ રહ� નાગન." અમન �યો� બાઉર ગયા, કોનનશ 

શોઇ, ટ�સટહતર કટાવ�   ંરન સા�ં શોબ તોધવા રીકળયા. ફટતા ંફટતા ંનસટહનસ અરન માટખમ ટોડરા ઇન્ટસલકતર પટ "ઇનડડા ્ાઉર" (ગોસટી 

સ્ોટ) રા દાટહ પહ�ચયા. રા મા�નકર  ંરામ ટા� ભાઇ પ હ્ન    રી પરરી ભાટહ �  ડં�મ�� રન ઉધધત. મરન કહહ, "કાનથી આવો, કનાકરા પાચં 

ડોનટ આપીત." મ� કર  ંકહ સવાટહ કસનનશ હોય છન તો કહહ પા ર્્ાઇમ આવો અરન �વકહનડમા ં�ન્ાઇમ આવો. મ� "હા" પાડી રીધી પણ સહર રા 

કટી ત�ો. રયા ં કામ કટતા માણસોરન શોઇ થ�  ં આ્  ં કામ તો વા�ણયાઓરન રયા ં ધાટાળાઓ, ડોડકાઓં, ભીન નોકો રન સટરાટગશંમા ં

માટવાડાઓ કટહ છન. આપણી આબા ર   ં� ?ં ટા� ભાઇરન તો સામી �રવાળી આવન  ્નન માણસોરી શ�ટ હતી રન મ� છનવ હ્ મર મરાવ�   ંકહ અહ� 

કોણ શોવાર   ંછન? પણ �યા ંમાડં પરંટ �રવસ આ રોકટીરન થયા હતન કહ  ક સવાટહ � �મબનર (ક�રનડામા ંસૌ પથમ આવરાટ � શટાતી ક�થ�નક 



�� રા ંમરમી)  મરી મો્ી રીકટી સાથન ખટીરી કટવા આવયા ંરન મરન ઓળખી ગયા.ં ો  ં�બૂ તટમાયો રન બીક નાગી કહ  હવન આણરંમા ંબધા 

�ણી શતન કહ ો  ં �  ં કા ં �ં. �ા ં ઉચચાભયાસ મા હ્ પટરહતગમરરી વાતો, સકસનટતીપરા ંબણગા ં રન �ા ં � ણો �ચકી પન�્�   ં ટળવારી 

વાસત�વકતા! રન  મા ંય ટા� ભાઇરા ો કમો � હ્ઃ "�ઓ, ફનાણી ગાડીમા ંમણ તનનરા ડબબા �કૂી રો, ઢ�કણી ગાડીમા ંચાટ ક�ા ચોખારા રાખી 

આવો, રાળરી � ણોરન અનગ કટી રાખો, મમટા બહાટ નઇ આવો, સડહ�   ંતાકભા� ગાબ�શ કટી રો, ગોડાઉર પટ શઇ પલવસીરા કં હ્ઇરસર નઇ 

આવો." સટવાળન રા શ સહર થ�  ં ્નન રોકટી છોડી રીધી રન �ટાડર સટી્ પટ આવનન મ ાસકાફહમા ં ઢ�સા પાડવારી ટહઇ�ર�ગ નનવા મરન 

બોનાવયો. આવડહ તો રોકટી પા�ી હતી. આખી વનટા (�ળૂ તબર "વનળા")  ર  ંખીા ં બગાડં   ંરન તો ય ઢ�સા પાડતા ંરા આવડં  ં ્નન  ણન 

મરન યોતય ગાળો�મ�ીત રાટાશગી સાથન �વરાય આપી. 

ટોશ કસનનશથી રીકળી, �  ટી નોક ઘનટ ઘનટ ફટહ  મ, શોબ તોધવા રીકળતો. આ �રરયદમ હતો. બધા ટ�ફટનસ અરન ટ� ં  મી માગન. મ�ૂટી 

કટવારી રયા ં ટહ ં  મી �  ંકટવારી?   રહ��   ંસમ ા�  .ં ખનટ, નસટહનસ અરન ડફટીરરા ઇન્ટસન�તર પટ આવનના ગલસ સ હ્તરમા ંરાઇ્ �તશ્મા ં

શોબ મળી. પગાટ કનાકરા ૬ ડોનટ! ટામન સાડા રસન ઘટથી રીક�ં તો બાટવાતયન �તશ્ ત� કટી ત� ં. સવાટહ આત વાતયન �તશ્ પતાવી, ગલસ 

સ હ્તરમા ંશ બત/રાઢી કટી સવાટરા રવથી બપોટરા  ક વાતયા �  ધી કસનનશમા ંરન નગભગ મણ વાગતા ં�  ધીમા ંઘટહ 

પહ��  .ં મો હ્ભાગન ઉ�ગટા રન થાકરા માયાર બસમા ં વો �  ઇ �� કહ ઉતટવાર  ંટહી શ �ય રન સકાટબટોરા �  . ઓફ 

્ી. રા ક�રપસથી બસ પાછી ફટહ રયાટહ શ ઉતટ્  ંપડ�   ંયા ચાન્  ંપડ�  .ં ત�ર, ટ�વમા ંઅરનક કામો ટહહતા;ં 

કસનનશરા અસાઇરમનન્સ, અભયાસ, કપડા ંધોવારા,ં ખટીરી કટવારી �વગનટહ રન આ દમમા ંશ સમય �વતતો 

ચાલયો. 

આ બધી લહાય વચચન  ક/બન પ�ટચય  વા થયા કહ મરરન તાતા વળનની. ઉતય   રા ચોથા શ �રવસન 

સવાટહ પોણાસાતરી આસપાસ કસનનશ શતા ં સામનથી મ  ટમ મલકવાર મળયા,  મર  ં શોબ પટથી પાછા આવ્ .ં 

અમાટી �ખો  ક થઇ રન કોઇ ઓળખી�   ં મળ�  ં  ્નન બો  ટા� થયો  મરા શ કાટણન ક�રનડામા ં વસનના ં � � ંબો-તતીકાતં 

પ હ્�નયા, ર�ડયારવાળા ંફા�નસસ-� �રતા, �� , કટમસરવાળા શોસનફભાઇ અરન પસન મલકવાર �વતન મા�હતગાટ થયો રન  મરા શ ઘનટ ભોશર 

કટતા ંશયનત પટમાટ રામરા  ક નો�્યા ભાગોળરા છોકટારો પ�ટચય થયો રન   પ�ટચય તટત શ રોસતીમા ંપ�ટણરયો. અમન સમા ઃખીયા 

હતા રન  કના હતા. �મમતા �મી કહ અમન ્�સીડો ૩૦મા ંરપા�્રમનન્ ભાડહ નઇ ટહહવા ગયા. થોડા શ �રવસોમા ંઅનય �વદાથેઓ સાથન રા 

ફાવતા ંવળી પાછા પન�ગ ગનસ્ તટીકહ ્�સીડો ૪૦મા ંઅ�  ન પ હ્નરન રયા ંટહહવા ગયા રન આમ અમાટી ગાડી ગબડતી ચાની. શયનતરા ં પરરી 

અરન બાળક આવી શતા ં ણન  રી ટીતન પગરંડો શમાવવારી કો�તષ કટી પણ છનવ હ્ રા શ ફાવતા,ં �ોૂતૂર શોઇરન ભાટત ભણી પગ વાળી 

નીધા રન કાયમ મા હ્ કહરનડારન અન�વરા કહ� .ં પણ ો  ં�ા ં��? માટો �ા ંકોઇ આટો વાટો હતો? �રટાત થઇ/�રિફળ ગણાઇરન  પાછા શવારી 

માટી કોઇ તયૈાટી શ રહ�તી રન બી� તટફ માા ં ભણવાર  ં� ા ં થવારન આટહ હ�   ં ્નન �  ંકટ્   ં રી ય �દધા હતી. માટા  ક વટસરા �વ ા 

તો �ટૂા થવા આવનના. પાછા શ્  ંપડતન તો � ?ં   �ચ�તા શ મરન કોટી ખાતી હતી. 

મ�  ા્  ંમા�  �. �યો� બાઉર કસનનશમા ંકન્ીન�  અસ ર�� કહતરમા ંફહનચ નનનગવનશરો કોસર નીધો. પણ વી ા ર�સ હ્નતરરી તટત   હોય છન કહ 

�ન્ાઇમ કસસર હોવો શોઇ  તો શ વી ા ર�સ હ્નતર મળન . આ કોસરમા ંતો આખા અતવા�ડયામા ંમામ  મણ શ કનાક ભણવાર  ંહ�  .ં ાૂટ ાૂટ �  ધી 

ર�સ હ્નતરરી કોઇ ત�તાઓ શ રહ�તી તો ય મ�  કસનનશ પાસન રડ�મતર નન્ ટ માતયો. કસનન� ઘસીરન રા પાડી રન શણાવ�  ,ં "ઇન્ટરનતરન 

સ� ડન્ શો �ન્ાઇમ કોસરમા ંરા હોય તો નન્ટ રા મળન ." મ� રનીન કટી, "ો  ં�ા ંતમરન ક�  ંખો� ં નખી આપવાર  ંકો  ં� ંકહ છનતા ં �.ં મરન નખી 

આપો કહ ો  ંપા ર્  ્ાઇમ સ� ડન્ �.ં અતવા�ડયારા મણ શ કનાક ભણવારો �ં. �ન ્ાઇમ સ� ડન્ રથી." આ તટત  મરા ગળન ઊતટી રન 

 મણન નન્ટ આવયો.  રી સાથન મ� માટી અધયાપક  તટીકહરી કાટ�કર�રો �ચતાટ આપતો પમ તયૈાટ કય  અરન મરન ફહનચ તીખવા ક�રનડામા ં

ટહહવારી પટવારગી મળન તો મરન ભ�વિયમા ં�ટસચર કકા  �  ંફાયરો થાય   પણ �વસતાટહ શણાવ�   ંરન સાથન ઉમન�  � કહ �રયમથી પટ શઇરન 

પણ કોઇ યોતય �વદાથેરન મરર થઇ તકહ કહ રહ�? અનય રસતાવનશો સાથન મ� અટ� ટવારા કટી રન માટા અગાધ આશયર વચચન વીસ શ �રવસમા ં

શવાબ આવયો રન મરન મણ વષરર   ંર�સ હ્નતર મળ�  ંહ�  .ં બનહ�ટછ � ધી તો ટહહવારી વયવસથા થઇ ગઇ હતી. � તીરો માય  માટી �મમા ંો  ં

ધટાઇરન ટડડો રન બાકીરો આરરં તો આણરં શઇરન બધા ંસાથન શ કટીત  મ ર�ી કટી રન �્કી્ કટાવી �યા ં ક � રી શ ા �રયા માટી 

પ�તકા કટતી હતી. (વ� ુઆવતા �ક�) 



 

  

� શટાતી ક�થ�નક સમાશ� શટાતી ક�થ�નક સમાશ  સરંભ� કહ્નીક ઐ�તહા�સક �વગતોસરંભ� કહ્નીક ઐ�તહા�સક �વગતો  

 

૧.  �ડસન. ૧૮૯૩મા ંમોગટી ગામન ૧૮ બાળકોરો સરારસસંકાટ થતા ંશ "� શટાતી ક�થ�નક" તટીકહરી ઓળખરો શનમ. 

૨.  ૧૯૩૩મા ંફા. કસનહહ્ રા પયાસોથી "ક�થ�નક � ધાટક મડંળ"રી સથાપરા થઇ. સમાશરા �રતી-�રયમો/� ધાટાવારી અ�ભગમરન તબરસવ�પ 

મળતા ંસમાશબધંાટણરી પ�દયારો અવકાત ટચાયો. આ � ધાટક મડંળરન તન વખતરા આચર�બતપ  શોહાકીમ નીમા,  સ. �. (બોરબન) તટફથી 

માનયતા પાવત થઈ હતી. 

૩. ૧૯૪૮મા ંતન સમયરા સામા�શક આગનવારોરી હાશટીમા ંપથમ "પાળશ અ�ધવનતર" ભટા� .ં �ળૂ સમાશરા �હના , પો હ્સ્ન્ અરન ક�થ�નક 

સપંરાયરા આગનવારો હાશટ ટહહના.  

૪. ૧૯૭૦મા ં  �દતીય "પાળશ અ�ધવનતર" ભટા� .ં સમાશરા �હના , પો હ્સ્ન્ અરન ક�થ�નક સપંરાયરા આગનવારો હાશટ ટહહના. અહ� 

ક�થ�નકો  �ળૂ સમાશ સાથન ટહહ્   ંકહ કહમ? આ પ્ ચચારયનનો. ીી બારારબાસ ડાભી અરન શોસનફ મલકવારન અહ� સમાશ સગંતરમા ં ડો ટસ નઇ 

"સામા�શક  કતા" પટ �વતનષ ભાટ �કૂહનો પણ ધાટી સફળતા રહ� મળનની. અહ� કનયારા ૫૦૦ ��પયા નનવા તથા �રમા ં૨૫ માણસ નઇ 

શવા  વા તટાવો થયનના. 

૫.  �ડસન.૧૯૮૦ બધટ સલર�  અનરા પયાસોથી ગામડી-આણરં ખાતન "� શટાતી ક�થ�નક સમાશ"રી ટચરા થતા ંઆપણન �ળૂ સમાશરા �હના  

અરન પો હ્સ્ન્ ભાઇઓથી અનગ થઇ ગયા. અહ� શ સમાશરા રવા બધંાટણરન  માનયતા મળી.  

  

 વતપમાન �જુોાતને નયા વતપમાન �જુોાતને નયાનમા� ોા્ીને નમા� ોા્ીને નીચેના સામા�જક �દુાદ ્ોતવે નીચેના સામા�જક �દુાદ ્ોતવે આ્ના િવચાોપ અને આ્ના િવચાોપ અને અ�ભ ાયપ અ�ભ ાયપ 

અમપને મપકલી આ્શપઅમપને મપકલી આ્શપ. . આ્ ઈચછશપ આ્ ઈચછશપ તપ તપ   આ્ના નામ સાથે ક� નામ િવના આગામી �કપમા� તે  િસદ કો� ુ�આ્ના નામ સાથે ક� નામ િવના આગામી �કપમા� તે  િસદ કો� ુ�..  

• આશરા સમયમા ંઆપણા ડાયસપોટા સમાશરન, વતરમા ંવસતા તહહટી સમાશરન અરન ગારય સમાશરન � ૂ ંવતા સૌથી મો્ા પ્ �ા? 

• � શટાતમા ંકહથ�નક સમાશરી ટચરા થકી સમાશરન લા�બા ગાળાનપ કોઈ ર�ટ ફાયરો થયો હોય તનમ આપ મારો છો? 

• આપણા સમાશરી સૌથી મો્ી ત��ત કઈ અરન સૌથી મો્ી રબળાઈ કઈ? 

• અમરાવાર ધમા�પાનતરી કહથો�નક વસતી મામ ૬૮,૪૮૮ છન તન આપણા ભા�વ મા હ્ �ચ�તાશરક કહહવાય? 

• આપણા સામા�શક �ટવાશોમા ંસૌથી શ�ટી ફહટફાટો �ા?  

• ગારય અરન તહહટી સમાશરી ભનરટહખા મી્ાવવા તમન �  ં�  ચર કટતો? 

• ભાટતમા ંઆ�થ�ક �સથ�ત � ધયાર પછી પણ પટરહત શ્  ંશોઈ  તનમ તમન મારો છો? 

• આપણા સમાશ પટ છનલના સો વષરમા ંઉરકષરરી  ૅિ્  સૌથી વધાટહ પભાવ પાડડો હોય તનવી પાચં વય��તઓરા ંરામ આપો. 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

આ્ણપ સમાજ ોાજક�ય નેપ રતવની દ્રટએ વષએ ્છ� ્ણ આ� �યા� ને તયા� જ છે  

તયાો� સમાજના અઆણી સાાહતયકાો સવ. જપસેફ મેકવાનના આ શબૃપ યથાથપ લાગે છે. 
 

“....ઉજજવળ ભાિવના  લપભનને નુ� વશ ન’તપ થયપ. જપ થયપ હપત તપ ...? આ ‘તપ’ નપ જવાબ અનયાહાો નથી ોહ�તપ. નુ� મનચા�ુ� ્ૃ ્ામી 

શ પ હપત. શ�કોિસ હ વાઘેલા આ� ય મને �ગત ો�તે દળ્ે છે. એ બ�ુ� િનોથપક ના �ત. ્ણ નુ� મપોાો  ને બા�ભુાઈ વાળ� જનતા 

્ાટ�મા� જપડાયપ તયાો� ય ��સતી સમા� મને ્ીઠબળ �ળુૂ�  ન’પ ુ� ્ાડ� ુ�. એ જ લપકપ  જપ નુ� હળાહળ ાહઅ્ુતવવાળ� ્ાટ�મા� �ત તપ  ુ� કોત? 

્ણ માોા િસદા�તપ અને િવચાો, માો�  ાિમમકતા અને નૈિતક ખયાલપ મને તયા� જતા� ોપકતા હતા�. નુ� ્હ�લેથી મા� ુ� �� ને કહ�તપ આવયપ �� ક� 

��સતી સમાજમા� ોાજક�ય નેપ રતવ ઉગી નીકળે એ સ�ભાવના જ નથી. એ ઉગી ો�ુ� હશે તપ એના ફણગા ફા�સી ના્નાો ્ાછળ મતીયાનપ તપટપ 

નથી આ સમાજમા�.  
 
.... તપ આ ોાજકાોણ છે. આતમસપિુતનપ ૃપષ એટલા માટ� વહપયએ છે ક� આ શબૃપ ��સતી સમાજના ભિવરયનપ ્ૃાથપ્ાઠ જ નાહ, ઇિતહાસ 

બનવાના છે. નુ� માો� વયયકતગત ્ાિસયતપ અને વણથ�ભ  યાસપ તથા ાડ� અનયયનશીલતાને કાોણે � તે ્ �ૃ ્હપચયપ ��. એમા� ��સતી 

સમાજ મને ટ�કપ �ૃવા નથી આવયપ. સમાજ ્પતે થઈને આ્ુ� ક�ઈક ્કવી શક� ક�  સવી એ્ુ� એ�ુ� ઘડતો જ નથી થ ુ�. ઘડતો માટ� �ળૂ 

જપઈએ. અને �ળૂ માટ� ન�ો  ોતીનપ આ ાો જપઈએ.”    (ફા. વગ�સ ્પલ અને નવીન મેકવાન સ�્ ાાૃત ‘િવકાસના હમસફો’ �સુતકમા�થી સાભાો) 

(‘ફણગા ફા�સી ના્વા’ એટલે �ટતા �્ુોપને ઝ�નુથી તપડ� ના્વા. ‘્ાછળ મતીયા’ એટલે �તે આગળ વ ્ુ� નાહ ને કપઈને આગળ 

વ વા �ૃવપ નાહ તેવી જડ મનપ્ રિ�વાળા �ઝુાૃલ લપકપ. ‘મહ�તો�યા’ શબૃથી આ શબૃ દુૃપ છે. ‘મહ�તો�યા’  એટલે કપઈ ્ણ કાોણ  શપ ીને 

ડ્પ ઉભપ કો� ્પતાનપ સવાથપ સા ી લેવાની આવડતવાળા ‘મહા�ળુુષપ’. આ્ણી લપકબપલીના આવા શબૃપ હવે કપણ લ્શે, જપસેફ સાહ�બ?) 

 

 

શબૃની સા ના  ાોા, શપિષતપ 

અને ્ીાડતપને થઇ ોહ�લા 

અઅયાયપને ઉ�ગો કોવા 

 વનભો સતત ઝ�મતા ોહા 

એવા કમપશીલ અને અઆણી 

સાાહતયકાો  

સવ. જપસેફ મેકવાનને  
પ રતીય �ણુયિતથી િનિમ�ે 

શદા�જ�લ. 
 
 
 

શદા�જ�લશદા�જ�લ    

        ૧૯૩૬  - ૨૦૧૦  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

ટહવ ફા. વનની   પન્નારમા ંઘણા ંવષ  કામ ક� � 

છન . આથી રયા ં ભણનના તતીકાનત, � તીનાબનર, 

આતરનસબનર  વગનટહરન તનઓ સાટી ટીતન ઓળખન છન . 

ફા. વનની ૨૦૦૫મા ં ્ોટોન્ો પધાયા� રયાટહ 

તતીકાનત પ હ્નીયારા ઘટહ નીધનની � નાકાતરી 

યારગાટ તસવીટ 

ફા. અતોક અરન ફા. �વરાયક, આ બરંન ફાધટો અમન�ટકામા ં વ   અભયાસ મા હ્ આવયા હતા રયાટહ કહરનડા 

આવનના રવા વસાહતીઓરન પણ તનમરો નાભ મળયો હતો. ફા. �વરાયક તો રયાટ પછી બન વાટ ્ોટોન્ો 

આવી ગયા. ૨૦૦૭મા ્ોટોન્ો આવયા રયાટહ તનમણન પ�વમ સવતાહરી યારગાટ ઉશવણી કટી હતી. આ બરંન 

ફાધટો હાનમા ંઅમરાવાર ધમરપાતંમા ંયતસવી કામગીટી બ�વીરન પ� રી સનવા કટી ટતા છન. 

અમરાવાર ધમા�પાનતમા ંકોઈ પણ શતયા  મહરવરો 

કાયરદમ હોય તો ફા. ્ાઈ્સ હાશટ ર  હોય તનમ રા 

બરન. તનમરા સવભાવરન કાટણન નોક�પય થયનના ફા. 

્ાઈ્સ ્ોટોન્ો પધાયા� તન પસગંરી તસવીટ. આ 

પસગંન ફાધટહ પટમ��ૂ અપરણ કટી હતી અરન  

� શટાતરા વતરમાર �વષન મા�હતી �ટૂી પાડી હતી. 

સ�ભાોણા� 



 

  

્ાાોવાાોક ્ાોચય  

ઝળહળતપ તાોપ જપઈને માગી ોા�દ નીકળેલા, જયાો� અહ� તપ ઈ�ોભોપસે.  સહ્ાોવાો ૨૦૦૦મા� ક�નેડાગમન  કોનાોા, 

વયવસાયે એઅ નીયો એવા શશીકા�ત ્ટ��લયા અઅયપને માટ�  ેોણા શ્ છે. નમ, િમલનસાો અને સોળ સવભાવના શશીકાઅતભાઈ 

એલીકપનમા� મેનેજમેઅટ લેવલની નપકો� છપડ�ને ઉજજવળ ભાિવ માટ� ક�નેડા આવયા. એક ૃાયકાની એમની મજલ એમની મહ�નત 

અને સફળતાની સાકી છે. એમના� ્તની  ષાબેન ્ણ આ સફળતાના સહભાગી છે. માો્મ, દઅટાો�યપમા� એમનપ વસવાટ. 

સ�તાનપ  િુનવસ�ટ� કકા્હપચયા� છે: �િુત–ક�નેસથીદલપ  અને મમ�લક -કાયૃાશા�. િમત્ ર�ૃ  આ્ને હાા �ૃક  ભેુચછાદ ્ાઠવે છે.  
  

 

 

િમત્ ર�ૃ ના� ્ાોવાોજનપ 



  

    

 

ઇિતહાસના� ્ાના�દ ઉ્ો... 
 
બપમબે િમશનના ઇિતહાસને ફા. અન�સટ હલ, �દ િમશનના ઇિતહાસકાો હતા તેમણે ૧૯૩૦મા�  કાિશત 

કયએ હતપ. ઇિતહાસ  ા� અને ક�વી ો�તે સચવાય છે તે તપ દુદ.! આ �સુતક આ� અમેાોકાની િશકાગપ 

 નુીવસ�ટ�મા� ઉ્લબ  છે ! ોા�શ મેકવાને તેમના ોસળુ�ચથી આ �સુતકને મેળવ ુ�. અતે વા�ચપ ક�્ ુ� હપ ુ� 

વડતાલ િમશનના  ણતેા જમપન ફા ો દગસટ�ન માટ�ન�ુ� �શુક�લીદ સામે ઝ�મવા�ુ� મનપબળ...  
 

“This village, being the most westerly of the original Anand group, lies about 8 

miles north-west of Anand itself. It was selected as a centre in 1897, when Father 

Augustine Martin came there, and settled down in a tent on a field belonging to 

the Swami Narayan monastery (Hindu) by permission obtained from the patel of 

the village. The people and specially the monks, did not want him, and tried to get 

him away. Threatening letters were pinned on his tent during his absence and on 

the school house in the *** quarter, stating that; if the Saheb was not sent away 

their houses would be burnt’. When the monsoon came Father Martin rented a 

mud hut; and they did actually burn down his horse stable one day while he was 

out on tour. He informed the police of the fact, asking them to tell the people that, 

“Hitherto the Saheb did not know how long he would stay; but now, the more the 

difficulties, the longer the stay.”  After this they gave up him as a bad job, and left 

him in peace.” 

 
Let us organize it...! 

 
According to one story, when God created the world and glorified in its goodness, 
Satan shared his rapture, in his own way, of course, for as he contemplated 
marvel after marvel, he kept exclaiming,” How good it is! Let’s organize it”. 
“And take fun out of it” 
 
Have you ever attempted to organize something like peace? 
The moment you do, 
You have power conflicts 
And group wars within the organization. 
The only way to have peace 
is to let it grow wild... 
 
“The Prayer of the Frog” by Fr. Anthony De Mello  



   ભજનમ�ડળ� 

૧૫મી સરીથી પચ�નત થયનની ભ��તસગંીત-ભશરરી પટંપટા  ભોળા,ં સાા ં �વર �વતા ંમાણસોરા ીધધા-ઘડતટમા ંઅરનય ફાળો આવયો 

છન. ભશર પટંપટા મામ �હના  ધમર �ટૂતી મયાર�રત ર ટહહતા ંઅનય ધમેઓરી આસથારન ઉ�ગટ કટ�   ંહાથવ�  ંસાધર ટર  ંછન. ૧૯/૨૦મી 

સરીરા � શટાતમા ં �ખસતી ધમરરો પચાટ-પસાટ થયો  મા ં "ભશર"ર  ંઆગ્  ં સથાર છન. ૧૮૬૪મા ં વાન� બનચટ રામરા કબીટપથંી  

"આરમબોધ" રામન �ખસતીગીત ��ૂસતકા તયૈાટ કટહની, તન અરન નોક�ભન ટમતા ંઅરનક "ભશરો"રન પસ હ્સ્ન્ મડંળીઓ  "ગાયરસભા"મા ં�બૂ 

ગાયા ંઅરન ધમરપસાટ મશ્તૂ કટહનો. વીસમી સરીરી ત�આતમા ંફા. ઉરબી�તન "કાથો�નક ગીતર  ં� સતક" તયૈાટ કટાવન�   ં� રહવળોમા ંઅરન 

મડંળીઓમા ંપચ�નત હ�  .ં ૧૯૩૭ પછી તો ઘણા ં"�કતરર" પ�સધધ થયા ં�મા ંભશરરી છાં્ વાળા ંભ��તગીતોરો સમાવનત થતો. ૧૯૫૫મા ં

"�કતરર � � �રરી"ર  ં આગમર થ�  ં  રી મણ આ્ ર�તઓ થઇ. છનલની આ્ર�તરન તો �મ�ટયમરાસરા રામન �ણીતા બારારબાસ ડાભીરા 

�પ�ગળગજારરો નાભ મળયો. ૧૯૭૨મા ં �બતપ ીી �પ�્ ો  "�કતરરધાટા"રન સવી�ર�ત આપી �મા ં�ણીતા ગાયક �રરકટ ટાવળન અરનક 

ટચરાઓરન સવટ�રયોશરો બબયા.ં ૧૯૭૪મા ં  "ગાઓ ટહ"ર  ં�પ ધાટણ કટીરન આવ�  ંરન છનલનન આવ�  ં"�કતરર સાગટ" �મા ંનગભગ ૪૦૦ 

�્ના ંભશરો/�ોતોરો સમાવનત થાય છન અરન ક�થ�નકોરી ધા�મ�ક ચનતરારન પગ્ાવન છન. આશ �રર � ધી  રા ંભશરો નોક�ભન ટમન છન અરન 

પટરહતમા ંય "રહત"રી અરન "આપણી મા્ી"રી �  ગધં ફહનાવન છન. �વતનષ કટીરન પટરહતમા ંતો આધયા�રમક અ�ભવય��તર  ંહાથવ�  ંસાધર  ્નન 

ભશર. ક�રનડારા ક�થ�નક સ� રાયરન પણ પોતીકી ઓળખ ધટાવતી આ શ "ભશરસ�ર�ધધ"રો વાટસો 

અરન નાભ મળયો છન.  

�ટ�રરાર, ગયારા, અરન ્ોબનગો �વા �બ્ીત સસંથારોમા ં"�ગટ�મ્ીયા" નોકો, પોતારી મા� ર��ૂમથી 

�વ� ૂ્ ા પડડા પછી, રોઢસોથી વ   વષ  કઇ ટીતન અનય �વષમ પ�ટબળો સામન  ઝમી ત�ા? અરન 

પોતાર   ંઅ�સતરવ/ઓળખ ્કાવી ટાખી ત�ા?   સતંોધકો અરન સમાશતા�ીઓ મા હ્ ટસપર � �ો 

થઇ પડડો છન.  રો ��તક શવાબ આ નોકોરી ભ��ત-ભશર પટંપટામા ં ટહહનો છન. �રરભટરી 

તરતોડ મ�ૂટી અરન કાટમી ગટીબાઇ વચચન  મરન સ�ધયાટો આપ�   ં ક મામ ભશરસગંીત ટર .ં 

નોકસગંીતરી  ક પબળ ભાટતીય પટંપટા  મરી વહાટહ આવી. વાસતવશગતરા ંા ઃખ-રરર �વસાટહ પાડી, ભનગા થઇ પ� રામ ભ�; ટામરા 

વરવાસ અરન સીતારી અ�તરપટીકામા ંપોતારા �વરરી આકટી કસો્ીઓરન �નૂવતા ં  નોક આવરાટી �દૂકહનીઓરન  ીની ત�ા અરન ્કી 

ટતા અરન  ક �ૂરી શ સસં�ર�ત ઊભી કટવામા ંસફળ ટતા. 

આ� પ�ટ�સથ�ત સાવ શ �ૂરી છન. આ�થ�ક, તૈક�ણક અરન અનય કાટણોસટ સવનચછા   પટરહતગમર અરન સથળાતંટ થાય છન. પણ પટરહતરી 

��ૂમમા ંઆપણા ં�ળૂ મશ્તૂ કટહ  વા ંસહાયક સાધરોમા ંતો આપણા ંભાતીગળ ટીતન ગવાતા ંધા�મ�ક ભશરો શ ટતા ંછન. સાવ શ ઓછા ં� � ંબો 

હોય તોય કોઇ  કરા ઘનટ ભનગા થઇરન કહ રહવળમા ંગવાતા ં"ભશરો' શ આપણી આધયા�તમક �વારોટી બરી ટતા ંછન. � .  સ. �વા રહતમાથંી 

પણ � સમાચાટો અરન ફો્ાઓ વહહતા થાય છન  મા ંપણ આ શ ભાવરાર  ંપ�ત�બ�બ પડહ છન.  ક�રનડાગમર પમાણમા ંર્ સં્  ;ં પણ "�કતરરગાર" 

અરન "ભશર પટંપટા" તો અહ� ય શળવાઇ ટહી છન.  

ત�આતરા વષ મા ં�યાટહ �યાટહ ભનગા થવાર  ંબર�   ંરયાટહ બાઈબન વાચંર કટી ,  રા પટ થો� ં �ચ�તર કટી   અરન પછી કીતરર સાગટ 

માથંી બન ચાટ ગીતો ગાઈ . આથી વાતાવટણ બરનાઈ �ય. રવા રહતરી �વષમ સથ�તમા ંથોડા ં કનાકો મા હ્ ય વતર �્  ંવાતાવટણ 

સ�રય રન અહીરી કતીર વાસત�વકતા  ્ના �ટૂ�   ં�નૂી શવાય. આતરનસબનર  પટમાટ, કોકીનાબનર મનકવાર અરન �  �મમાબનર પટમાટ અમાટા 

ભશર મડંળમા ંઅગસથારન હોય. ઘણા ંબધા ંગીતો  મરન  મોઢહ શ હોય. ધીમન ધીમન ઘડાયનના કનાકાટો આવતા ગયા. સૌ પથમ પ�તક પી્સર 

આવયા, �મરન વડોરટામા ં કી બોડર વગાડવારો અર ભવ હતો. ગ�ં પણ સટસ.  મરન સાથ મળયો ��કતા મન�વારરો. નો્ીયા ભાગોળરા 

�વાયટમા ંગાવારો ��કતારન સાટો  વો અર ભવ. � રીતાબનર �દ�શયર કીતરર સાગટરા ંગીતોરી શવાબરાટી સભંાળન . મો હ્ ભાગન પટમ��ૂરી  

શવાબરાટી પણ તનઓ શ સભંાળતા હોય. પછી તો ફા�નસસભાઈ �દ�શયરન ઢોનક વસાવ�  .ં  કાર ખશંટી મળી રન  મ �વાયટરી ત�આત થઇ. 

હમણા ંમ  ટમભાઈ મનકવારન તબના વસાવયા છન રન  મરા પવપા સવ. શોસનફ મનકવારરી સ� ર�તમા ંહામ �રયમ પણ. તબનારા કનાકાટ તોધવા 



સસં�રત સા�હરય   

उष्ट्ट ह� �ववटहेषु  गीतं गटयिनत गगदर: 
परसपरं  प्िनत नहत अपं, नहत धवव�: 

 
ાટપના લગનમા� ગ ેડાદ ગીત ગાય છે, એક બી�ની 

 શ�શા કો� છે. ગ ેડાદ ાટપના શ્ની  શ�શા કો� છે: 

“અહપ,  ુ� શ્ છે!” અને ાટપ ગ ેડાદના અવાજની  શ�શા 

કો� છે: “અહપ  ુ� નવિન છે!” 

્રરણ ! તમે જ કહપ અમાો� કો્ુ� ક�મ? 

ોપજ ોચાતા ્ુળુકેતમા�  અમાો� લડ્ુ� ક�મ? 

ચપમેો �ૃભના ્ુ:શાશનનપ િશોચછેૃ કોવપ ક�મ? 

આ અવઢવમા�થી ઉગાોપ શયામ,  

તમાળુ�  વચન િનભાવપ શયામ ! 

કા� વા�સળ�નપ  વન �ોુ આ્પ,  

કા� � ુૃ શપન શી્વાડપ શયામ ! 
મેનલુ ૃવે (ડ�. કલેકટો) 

શ્  ંપડં   ંરથી. કહ�વર મનકવાર સટસ તબના વગાડી તકહ છન. �વાયટરન સૌથી મો્ો નાભ પતીકરો મળયો છન. ગીત શો વધાટહ ખનચીરન ગાવાર   ં

હોય તો તો તનઓ વધાટહ ખીની ઉતહ છન. ાૂત તતાબરીરા કાયરદમમા ંતનમણન ગાયન�   ંગીત ‘આરરં મગંન બરી આવો પ� �, સગંન સોહહ �ડા ં

મ�ટયમ માતા�’  ્ની તો હનકથી ગવાયન�   ંકહ તનરી મ  ટતા હ�ય �રયમા ંવસી ટહી છન.  આવો શ  ક ટરય અર ભવ ફા. �વરાયકહ 

પ�વમ સવતાહ ઉશવ�  ંરયાટહ હાથમા ંમીણબ ી નઇ ઘં્ ડીરા ટણકાટ સાથન ‘અહો આ રીપરા તન� ગહર ઘર �ય �ધાટા’ં   ગીત ગાવારો 

થયનનો છન.‘ (આલે્ન: આગનેસ ્ોમાો અને મ�ોુમ મેકવાન) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FFoorr  pprriivvaattee  cciirrccuullaattiioonn  oonnllyy   
              This is an independent bulletin circulated by a group of friends, and has no connection with any organization                                                    

 આ ્િતકા્િતકાને શ  એટલા િમતપને મપકલી તેના િવતોણમા� સહાયશ્ થવા આ્ને િવન�તી છેને શ  એટલા િમતપને મપકલી તેના િવતોણમા� સહાયશ્ થવા આ્ને િવન�તી છે..((�કમા� થયેલ�કમા� થયેલ  જપડણીજપડણી--ૃપષને કમય ગણશપૃપષને કમય ગણશપ)) 

           Email: GujaratiCatholicDiaspora@gmail.com 
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