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વતનમાં અને િવ�માં બધે વસતાં �ુજરાતી ક�થ�લક
ભાઈ-બહ�નોને ‘ડાયસ્પોર’ પાસ્ખા પવર્નાં અ�ભનંદ

વાચકિમત્,

પાઠવે છે .

‘ડાયસ્પોર’ અને અમે િમત્ૃ
� ર ...

આપણી સામા�જક અને સાંસ્� ૄિત પ્રિતબધ્ધતાને વાચા આપે એવ

ઈન્ટરનેના ઉપયોગ દ્વાર ા�ુિનયાન� ૂણે � ૂણે વસતાં આપણા

આગમન એક આનંદદાયક અને આવકારદાયક ઘટના છે જ.

બાંધવોને મા�હતી પહોચાડવા પ્રયત્નશીલ શ્રી જગદ�શ �ક

�દવસે �દવસે સામા�જક ખાઇ વધતી �ય છે ઃ ગ્રા, શહ�ર� અને

તથા શ્ િવજય મેકવાન અને અન્ય િમત્ર પ્રયત્પ્રશંસની

િવદ�શી વચ્ચે અને �ૂલત આિથ�ક, શૈક્ષ�ણક માપદંડોને જ સવર્

છે, કારણ આ કાયર્ સારો એવો સમય અને મહ�નત માગી લે છ .

ગણતી નવી સમાજ વ્યવસ્થાને કાર.

‘િમત્ �ૃ
ર ’ છે િમત્રો�ું

 એ ક  �, �ને િવ� �ુજરાતી ક�થ�લક

સમાજને લગતાં આવાં અનેક પાસાંઓને ઉ�ગર કરવાનો પ્રયત

સમાજની

�દશાથી

લખાણોના � ૂન્યાવકાશ ટાણે જ "�ુજરાતી ક�થ�લક ડાયાસ્પોર"�ું

રહ�વાની

તથા

કરવાની

સા�ુદાિયક ર�તે �વાતા �વનને �ણવાની, માણવાની

અને

"�ચનગાર�" અને "દ�પક" આવી આહલેક જગાવી � ૂ�ાં છે. ૯૦ના

�ુલવવાની આકાંક્ષા . અમારો આશય આ ‘ડાયસ્પોર’

દાયકામાં જોસેફ મેકવાનની કલમનો લાભ "પ્ર�ુધ્ધ ક�થ"ને

પિત્રકાને  અન્ય િમત્રો પરસ્પર િવચાર િવિનમય કરવા�ું

મળ્યો ન અપેક્ષાઓ �ગી પ "છપાતી" પિત્રકાઓનો વાચનવગ

એક માધ્યમ બનાવવાનો છે , �થી આ િવચાર-વલો� ું કોઈક

પ્રમાણમાં મયાર્�દત .

ર�તે લાભદાયી નીવડ� શક� . એક નાનકડા બીજમાંથી

સમાચાર"ને

ગિત

અને

મા�હતગાર

આ�ુ

વન ઉગી નીકળવાની સંભાવના હોય છે તેમ આ પિત્રકામાં પ
ઘણી બધી સંભાવનાઓ છે . િમત્ ર�ૃન્દના અનેક રચનાત્મક ક
પૈક��ું એક આ� વૈિ�ક સ્તર� પદાપર્ણ કર� ર�ું છે તે ઘટના

"નેમ"

પણ

આ

સા�ુદાયક � ૂખપત્રની .

� ૂતકાળમાં

છેલ્લે સબળ ગણાતા "ક�થ�લક

માંહોમાંહ�ના

િવખવાદને

પ�રણામે તં�ુરસ્ત

વાતાવરણનો લાભ મળતો બંધ થયો.
છેલ્લા બે દાયકા દરિમયા થયેલ વૈિ�ક સ્થળાંતર અને વસવાટેન

ક�નેડામાં વસતાં સૌ ધમર્જનોમાટ� પણ ગૌરવ�પ છે.

પ�રણામે �ુજરાતી ક�થ�લકો એક નવી જ �વનવ્યવસ્થાનો અ�ુભ

સામા�જક અન્યાયનો ભોગ બનેલાં અે િશક્ષણ તથા  આવકન
ન

જોડતી કડ� બનવાના આશયથી શ� કર��ું આ � ૂખપત્ર આપ સૌન

અન્ય સાધનોના અભાવેઆ�વન કમરતોડ મ�ુર� કર�ને �ુ�ુંબ
િનવાર્હ કરતાં શા�ત આરામમાં પોઢ� ગયેલાં આપણાં શ્રિમ
� ૂવર્જોનેઆ પ્રથ�ક અપર્ણ કર�એ છ�.

-પોલ મેકવાન

કર� રહ્યા . આ અ�ુભવોને કંડરવા અને � ૂળ સમાજની સાથે
ગમશે એવી અપેક્ છે જ. આપણા સામા�જક, સાંસ્�ૃિતક અને ધાિમ�ક
પક્ષને જ �ૂખ્યત્વે ચચ. િમ�ડયામાં આવેલી ક્રાંિતનો આનાથી વ�
સારો ઉપયોગ �ો હોઇ શક�?

-રા�શ મેકવાન

ક�નેડાઃ આકાશમથ
ં ન� ંુ એક મોતી
રા�શ મૅકવાન
(િમત્ૃ
� ર ં‘ડાયસ્પોર’ િવષય પર એક �ુસ્તક પ્રકાિશત કરવા સ�ક્ . � ૂ�ચત �ુસ્તકમાં અન્ય લેખોની સાથે

એટલા �ુ�ંુ બોનો ઇિતહાસ

સમાવાની ઇચ્છા પણ છે . એ દ્ર�ષ્ટએ લખાએ રા�શ મેક્વાનનો પોતાનો લેખ અત્રે પ ્રસ્�. બ�ુય
ં ફાડ�-ચીર�ને લખવામાં પોતાનો જ
� ૂતકાળ ઉઘાડો થશે તે સમજવા છતાં સત્ય જ લખવાનો આગ્રહ રાખી તેમણે સાર� એવી�હ�મત બતાવી . �ુખ સ�ૃ�દ્ધના સોણલાં લઈન
એરપોટર્ પર ઉતારનારાની શ�માં ક�વી દશા  થાય છે તેનો વાસ્તિવક �ચતાર રા�શ મેકવાનના આ લેખમાં જોઈ શકાય )

�બંુ ઇથી �ુફથાન્સા

એરલાઇન્સ�ું િવમાન રનવે પરથી ચકરાવો લઇ આકાશમાં ચઢ� ત્યાં જ મને અ�ુ�ૂિત થઇ ક� મા�ું �વન પણ૧૮૦

�શના � ૂણે વળાંક લઇ � ૂ�ું છે. �ુબઇના
ં
દ�રયા પરથી ઉડતાં તો એવો જ ભાસ થતો રહ્યો ક� �મ્સ બૉન કોઇ �ફલ્મના દ્રશ્યનો જ �ું
ભાગ �ં. આસપાસ ગોરા, પરફ�ુમ છાંટ�લા માણસો, �દર,
ું
� ુઘડ, સ્વચ્છ અને િશષ્ટાચાર� ઍરહોસ્ટ, બો�ગ િવમાન; આ બ�ું જ કાલ્પિનક
અને આભાસી લાગે. �ું તો રા�ના ર�ડ! મને થ�ુ,ં "નસીબ ક�વાં પાધરાં ક� આપણને
ફોર�ન જવા મળ્�ુ!" � �હન્�ુ ધમર્ની અનેક બાબતો મા િતરસ્કાર હ્તો એની એક વા
આ� બ�ુ ગમી, "એ તો પરભવનાં સારાં કમ� કયા� હશે તે એ�ું આ � ુણ્!" અને એ
�ુણ્યોનો આ જન્મમ લ્હાવો લેવા મન તો ઉછાળ માર�! ઇચ્છા ય એવી જ ક� આ �ુખનો
કદ�ય �ત ના આવે કારણ ક� માત્ર �ફલ્મો જોયે� ું અમે�રકન સ્વપ્ન માર� �ખો સામ
જ સાકાર થઈ ર�ું હ� ું ને આ જ �ખો સામે ગોર� છોકર�ઓ િવષેના �ફલ્મી ખ્યાલો
તરવરતા થઇ ગયેલા. એવા ઘેનમાં જ �ું ફ્ર�ન્કફટર્ ઍર પૉટર્ પર ઉતય � તો �દગઇ
ગયો. �ું સ્વચ્છ! �ાં યે નાનકડો �ૂચો ય ના મળે , તો ગંદક�ની તો કલ્પના પણ �ાં
કરવાની? દાદરો ય નહ� ચઢવાનો, ઍસ્ક�લેટર યા

એલેવેટર હોય . મ� તો મારા

�વનમાં �હ�ર સ્થળો ક� ઘરમાં આવી વ્યવસ્ જ જોયેલી નહ� તે માન્યામાં જ ના
આવે. આ બ�ું જોઇ એવો તાનમાં આવી ગયો ક� ડૉલર વટાવી �ુરો લીધા ને કૉફ� અને ચૉકલેટ ખર�ધ્યાં ને એણે � �ટ્ટા પાછા આપ્યા
આજ �દન �ુધી યાદગીર��પે સાચવી રાખ્યા છ. ખબર હતી ક� અહ� બ�ું મ��ુ ં હોય પણ થયે� ું ક� જ�દગીમાં કમાવા�ું તો છે જ! આ� આ
ક્ષણને નથી �ૂક! બસ હવે તો ટૉરન્ટો આવવાની જ વા હતી.
ને ટૉરન્ટો આવ્�! સપ્ટ�મ્બરની એ સાં� ટૉરન્ટોના િપય ઍરપૉટર ્ પર િવમાન લૅ�ન્ડ�ગની તૈયાર� કરવા માંડ�ું ત્યાં તો હ�યામાં  માય
નહ�, આ જ સ્વપ્ન�ૂ! � ું ટૉરન્ટો�ુ મનોરમ્ય િવહંગાવલોક! �દર
ું વાતાવરણ અને ચકચકાટ ઍરપૉટર ્ની ઝાકઝમાળ વચ્ચે ઉતય� ત્યાર�

ન�ું જ આ�યર્ઃ ઇિમગ્રેશન અને કસ્ટમ અિધકાર�ઓ તમાર� સાથે �ું સરસ /સભ્યતાથ વાત કર�? સા�ું માન્યામાં જ ના આવ, �ું તો બોચી
ખંજવાળતો રહ� ગયો! ભારતમાં તો કલ્પનામાં ય કોઇ અિધકાર� પ્રેમથી તો ઠ�ક � ૂલથી ય સાર� ર�તે વાત કર� એવો ભરોસો જ નહ�.
�યાર� અહ�? મનમાં થઇ ગ�ું ક� અહ�થી કોઇ કાળે પાછા ના જવાય. બસ, વેઇટ�ગ ઍ�રયામાં આ જ પ�ર�સ્થિતને પચાવતો �ું મને િપ અપ
કરવા આવનાર વ્ય�ક્તની રાહ જોવા લાગ. આણંદના ટ્રાવેલ એજન્ટ મારફત  વ્યવસ્થા કરાવેલી ક� મ કોઇ લેવા આવે અને કોઇકના
ત્યાં પે�ગ ગેસ્ટ તર� ગોઠવી દ�. અમે એકબી�ને �ાર�ય જોયેલા નહ� પણ મારો ફોટો સ્ક�ન કર�ને  ભાઇને મોકલી આપેલો. �ું તો એમને
જરાય ના ઓળ�ુ.ં
લગભગ ત્રણ કલ �ું વેઇટ�ગ લાઉન્જમાં જ બેસી રહ. કોઇ ના આવ્�ુ. આપેલા નંબર પર ફોન કર� જોયો પણ કોઇ ઉપાડ� નહ� ને મા�ું
ટ�ન્શન વધી ગ�ુ. �ુરથી મને �ારનાય એક સ્વામીનારાયણીયા ભાઇ જોઇ રહ�લા ે માર� �ુિવધા પારખી ગયેલ
ન
. પાસે આવી કહ,� " �ચ�તામાં
છો? કોઇ લેવા આવવા�ું છે ?" મ� િવગતે વાત કર� એટલે કહ�, "�ફકર નહ�, એ
(મને લેવા આવનાર) નહ� આવે તો �ું વ્વસ્થા કર�." મને સિધયારો
બંધાયો, ને વાતોવાતોમાં એને ખબર પડ� ક� �ું તો "�ક્રિ�" �ં એટલે
ઢ�લો થઇ ગયો પણ તોય મદદ કરવા રોકાયો. ને આખર� મને પેલા ભાઇ
લેવા આવ્ય. એમ�ું નામ યોગેશ બાવે� ને કામ? ઘંટ�ઘોડા ને તેય અનેક
પ્રકાર! અનેક લાચાર અને લેભા�ગયા સ્�ુડન્ટ િવઝાવાળા�ુવાનોન
�ુટ�ને/બાટલામાં
ં
ઉતાર�ને એ ભાઇ રફારોણ વકર�લા ને પૈસેટક� �ખ
ુ ી થઇ
ગયેલા. �રચમન્ડ �હલના

એક આ�લશાન આવાસમા રહ�વા�ું, આ બ�ું

પાછળથી �ણ્�ુ. તે ક્ષણે તો અમે હાથ િમલાવ, પ�રચયની આપલે કર�ને ગાડ�માં ગોઠવાયા. હાઇવે પર ગાડ� � ૂરપાટ જતી હતી ને મા�ું
આ�યર્ એથ ય વ�ુ ઝડપે વધ� ું હ�;ું કોઇ હોનર્ નથી વગાડ�ુ? આટલી બધી ગાડ�ઓ, આટલી ઝડપે ને કોઇ ઍ�ક્સડન્ટ પણ ન? �ું બધાંની
વાહન હાંકવાની િશસ્ત હત! મ� યોગેશ બાવે�ને આના િવષે ક�ું ય ખ�ું, તો કહ�, "વૅલકમ �ુ ક�નેડા, ધીસ ઇઝ નૉટ ઇ�ન્ડયા માય ફન્! બેસ્ટ
ઑફ લક!" ને આ ઝળહળતી લાઇટોના રોમાંચ વચ્ચે ગાડ� ટક્સીડ૨૦ ના પ્રવેશદ્વાર પાસે . એલેવેટરમાં સામાન ગોઠવી ચૌદમા માળ�ું
બટણ દાબ્�ુ. યોગેશે મને કહ�� ું ક� માર� �યાં રહ�વા�ું છે એમને ત્યાં જ મને ઉતાર� દ�શ. નવા લોકો ક� વા હશે? એ ય �ણવાની એક પ્ર
ઉત્�ુકતા હત. બાર�ું �ુલ્�ું ત્યાર� પાંત્રીસેકન ધરાવતાં બહ�ને દશર્ન દ�ધા. આવકાર� પાણી આપ્�ું ને મ� નજર દોડાવી ત ર�તસરની
શરમ આવે એવો એક સોફા પડ�લો, એ િસવાય આખા ડ્રો�ગ�મમાં કંઇ ના મ . મને માર� �મ બતાવી ત્યાં તો તમ્મર આવી ગય! �મમાં
�રગ્નેશ િવેદ� નામના � ૂદ�વ પહ�લેથી જ અડ્ડો જમાવી બેઠ�! પ્રાથિમક પ�રચય કર�ને � ન્હાયો ને થોડ�વાર �રગ્નેશ સાથે ચૌદમા માળ એ
બાલ્કનીમા ઊભા ઊભા ટોરન્ટો દશર્ન કરતાં ઔપચા�રક વાતો કર� ને �દર આવીને પેલાં બહ�નને ધીર� � ૂછ�ું, "ભાઇ (એમના પિતદ�વ)
ક�ટલા વાગ્યે આવશ?" એમનો જવાબઃ "ઇ તો નાઇટો કરસ, હવાર આવસી ન સીધા �ુઇ જસી, કાલ બપોર મલસી ન વાત કરસી." સાંભળ�ને �ું
તો સડક જ થઇ ગયો! ક�નેડામાં �ગ્રે� બોલાય એવી માન્યતાનો અહ� સદંતર  ઉડતો હતો બલ્ક� �ુજરાતીના જ ઠ�કાણાં નહ�તા ને તો ય
માર� અહ� એમની સાથે રહ�વા�ું હ�.ું લાગ્�ું ક� ગયા જન્મના કમર્ કરવામાં કંઇ કા�ું કપા�ું �ુ?ં ચૌદમા માળેથી �ું ભ�યે પટકાયો હતો ને ઇ� ુ
પહ�લી વાર ભ�યે પટકાયાની વેદના અ�ુભવી હશે એની બરોબર જ �ું હતો એવી પ્રતીિત થતી ર. પણ હ� આ તો શ�આત હતી, રસોડામાં
જરાક ખખડાટ થાય ક� બહ�ન ધસી આવે; એમને એમ ક� અમે �ફ્ ખોલીને ક�ું ખાઇ તો નથી જતા ને? પણ અમાર� મન ખાવાથી િવશેષ
�ચ�તાઓ માથા પર ઝ�ંબતી હતી.
વળતી સવાર� �રગ્નેશ ક,હ "તમાર� જોબ શોધવી પડશે નહ� તો ઇ�ન્ડયાના પૈસ ખલાસ થતાં વાર નહ� લાગે." અમે �યો� બ્રાઉન ગ, કોલેજ
જોઇ, ર�સ્ટ્ર કરાવ્�ું ને સાં જોબ શોધવા નીકળ્ય. ફરતાં ફરતાં લૉર�ન્ અને મારખમ રોડના ઇન્ટરસૅકશ પર "ઇન્ડ�ા ટાઉ" (ગ્રોસ
સ્ટો) ના દ્વાર� પહ�ચ.એના મા�લક�ું નામ રા�ુ ભાઇ પટ�લ એ એની પત્ની ભાર �ડિમ��
ું
ને ઉધ્ધ. મને કહ,� "કાલથી આવો, કલાકના પાંચ
ડોલર આપીશ." મ� ક�ું ક� સવાર� કૉલેજ હોય છે તો કહ� પાટર ્ટાઇમ આવો અને િવક�ન્ડમ �લટાઇમ આવો. મ� "હા" પાડ� દ�ધી પણ સહન ના
કર� શ�ો. ત્યાં કામ કરત માણસોને જોઇ થ�ું આ�ું કામ તો વા�ણયાઓને ત્યાં ધારાળા, ડોડકાંઓ, ભીલ લોકો ને સરદારગંજમાં
મારવાડાઓ કર� છે. આપણી આબ�ુ�ું �?ું રા�ુ ભાઇને તો સામી �દવાળ� આવે એટલે માણસોની જ�ર હતી ને મ� છે વટ� મન મનાવ્�ું ક� અહ�
કોણ જોવા�ું છે ? પણ �યાં માંડ પંદર �દવસ આ નોકર�ને થયા હશે ક� એક સવાર� �ુિમબેન (ક�નેડામાં સૌ પ્રથમ આવનાર�ુજરાતી ક�થ�લ

�� ુનાં મમ્મ) એમની મોટ� દ�કર� સાથે ખર�દ� કરવા આવ્યાં ને મને ઓળખી ગયા. �ું � ૂબ શરમાયો ને બીક લાગી ક� હવે આણંદમાં બધા
�ણી જશે ક� �ું �ું ક�ું �ં. �ાં ઉચ્ચાભ્યાસ માટ� પરદ�શગમનની વા, સ્કૉલરશીપના બણગાં ને �ાં �ણ
ુ ો �ચક� પે�ટ� ું રળવાની
વાસ્તિવકત! ને એમાં ય રા�ુ ભાઇના �ુકમો �ટ�ઃ "�ઓ, ફલાણી ગાડ�માં ત્રણ તેલના ડબ્બા � દો, ઢ�કણી ગાડ�માં ચાર કટ્ટા ચોખાના ના
આવો, દાળની �ણ
ુ ોને અલગ કર� નાખો, મમરા બહાર લઇ આવો, સડ�� ું શાકભા� ગાબ�જ કર� દો, ગોડાઉન પર જઇ પૅપ્સીન કંટ�ઇનસર્ લઇ
આવો." સરવાળે ના જ સહન થ�ું એટલે નોકર� છોડ� દ�ધી ને �રાડર ્ સ્ટ્ર�ટ પર આવેલ મદ્રાસક ઢ�સા પાડવાની ટ્ર�ઇિન�ગ લેવા મન
બોલાવ્ય. આવડ� તો નોકર� પા�� હતી. આખી વેરા (� ૂળ શબ્ "વળ
ે ા") એ�ું ખી�ું બગાડ�ું ને તો ય ઢ�સા પાડતાં ના આવડ�ું એટલે એણે
મને યોગ્ય ગાળોિમિશ્રત નારાજગી સાથે િવદાય .
રોજ કૉલેજથી નીકળ�, � ુર� લોક ઘેર ઘેર ફર� એમ, જોબ શોધવા નીકળતો. આ િનત્યક હતો. બધા ર�ફરન્સ અને ર�ઝ�ુમી માગ. મ�ૂર�
કરવાની ત્યા ર�ઝ�ુમી � ું કરવાની? એ નહ�� ું સમઝા�.ું ખેર, લૉર�ન્સ અને ડફર�નના ઇન્ટરસેક્શન પર આવ ગૅસ સ્ટ�શનમાં નાઇટ િશફ્ટમા
જોબ મળ�. પગાર કલાકના ૬ ડોલર! રાત્રે સા દસે ઘરથી નીક�ં તો બારવાગ્યે િશફ્ટ શ� કર� શ�. સવાર� આઠ વાગ્યે િશફ પતાવી, ગસ
ૅ
સ્ટ�શનમાં જ બ/દાઢ� કર� સવારના નવથી બપોરના એક વાગ્યા �ુધ કૉલેજમાં ને લગભગ ત્રણ વાગતાં�ુધીમાં ઘર
પહ��ુ.ં મોટ�ભાગે ઉ�ગરા ને થાકના માયાર્ બસમાં એવો �ુઇ �� ક� ઉતરવા�ું રહ� જ �યને સ્કારબરોના �. ઓફ
� ાં;
ટ�. ના ક�મ્પસથી બસ પાછ� ફર� ત્યાર� જ ઉતર�ું પડ�ું યા ચાલ�ું પડ�. શિન, રિવમાં અનેક કામો રહત
કૉલેજના અસાઇનમેન્ટ, અભ્યા, કપડાં ધોવાનાં, ખર�દ� કરવાની િવગેર� ને આ ક્રમમાં જ સમય િવતત
ચાલ્ય.
આ બધી લ્હાય વચ્ચે /બે પ�રચય એવા થયા ક� મનને શાતા વળેલી. ઉતય� એના ચોથા જ �દવસે
સવાર�

પોણાસાતની આસપાસ કૉલેજ જતાં સામેથી મ�ુરમ મૅકવાન મળ્ય, એમ�ું જોબ પરથી પાછા આવ�ું.

અમાર� �ખો એક થઇ ને કોઇ ઓળખી� ું મળ્�ું

એટલ બ�ુ રા� થયો એમના જ કારણે ક�નેડામાં વસેલાં �ુ �ુંબો-શશીકાંત

પટ��લયા, ન�ડયાદવાળાં ફ્�ન્સ-�ુિનતા, �� ુ, કરમસદવાળા જોસેફભાઇ અને પૉલ મૅકવાન િવશે મા�હતગાર થયો ને એમના જ ઘેર ભોજન
કરતાં જયેશ પરમાર નામના એક લો�ટયા ભાગોળના છોકરાનો પ�રચય થયો ને એ પ�રચય તરત જ દોસ્તીમાં પ�રણમ્. અમે સમ�ુ ઃખીયા
હતા ને એકલા હતા. િમત્રતા �મી ક� અ ટક્સીડો ૩૦માં ઍપા�્ર ્મન્ટ ભાડ� લઇ રહ�વા ગય. થોડા જ �દવસોમાં અન્ િવદ્યાથ�ઓ સાથે ન
ફાવતાં વળ� પાછા પે�ગ ગેસ્ટ તર�ક� ટક્સીડ૪૦માં અ� ુલ પટ�લને ત્યાં રહ�વા ગયા ને આમ અમાર� ગાડ� ગબડતી ચાલ. જયેશનાં પત્ની
અને બાળક આવી જતાં એણે એની ર�તે પગદંડો જમાવવાની કોિશષ કર� પણ છે વટ� ના જ ફાવતાં, � ૂ�તર
ૂ ્ જોઇને ભારત ભણી પગ વાળ�
લીધા ને કાયમ માટ� ક�નેડાને અલિવદા કહ�.ું પણ �ું �ાં ��? મારો �ાં કોઇ આરો વારો હતો? િનરાશ થઇ/િનષ્ફ ગણાઇને પાછા જવાની
માર� કોઇ તૈયાર� જ નહ�તી ને બી� તરફ મા�ું ભણવા�ું �ુ�ું થવાને આર� હ� ું એટલે �ું કર�ું એની ય �દ્વધા હ. મારા એક વરસના િવઝા
તો � ૂરા થવા આવેલા. પાછા જ�ું પડશે તો �ુ?ં એ �ચ�તા જ મને કોર� ખાતી હતી.
મ� ઝા�ું મા�.� ુ �યો� બ્રાઉન કૉલેજમ કન્ટ�ન્�ુ ઍ��ુક�શનમાં ફ્ર� લેન્ગવેજનો કોસર્ લી. પણ વીઝા ઍક્સ્ટ�ન્શનની શરત એ હોય છે
�લટાઇમ કૉસર હોવો જોઇએ તો જ વીઝા ઍક્સ્ટ�ન મળે. આ કોસર્મા તો આખા અઠવા�ડયામાં માત્ ત્ જ કલાક ભણવા�ું હ�.ું �ૂર �ૂ ર �ુધી
ઍક્સ્ટ�ન્શનની કોઇ શ�તાઓ જ નહ�તી તો ય કૉલેજ પાસે ઍડિમશન લેટર માગ્ય. કૉલે� ઘસીને ના પાડ� ને જણાવ્�ુ, "ઇન્ટરનેશનલ
સ્�ુડન્ટ  �લટાઇમ કોસર્માં ના હોય તો લેટર ના મળ ." મ� દલીલ કર�, "�ું �ાં તમને ક� ું ખો�ું લખી આપવા�ું ક�ું �ં ક� છેત�ું �ં. મને લખી
આપો ક� �ું પાટર ટાઇમ સ્�ુડન્ટ . અઠવા�ડયાના ત્રણ જ કલાક ભણવાનો . �લ ટાઇમ સ્�ુડન નથી." આ શરત એમના ગળે ઊતર� ને
એમણે લેટર આપ્ય. એની સાથે મ� માર� અધ્યાપ તર�ક�ની કાર�કદ�નો �ચતાર આપતો પત્ર તૈયાર કય� અને મને ફ્ર�ન્ચ  ક�નેડામાં
રહ�વાની પરવાનગી મળે તો મને ભિવષ્યમાં �રસચર્ કક્ષાએ �ું ફ થાય એ પણ િવસ્તાર� જણાવ્�ું ને સાથે ઉમે�ુ� ક � િનયમથી પર જઇન
પણ કોઇ યોગ્ય િવદ્યાથ�ને  થઇ શક� ક� નહ�? અન્ય દસ્તાવેજો સાથે મ� અ રવાના કર� ને મારા અગાધ આ�યર્ વચ્ચે વીસ જ �દવસમા
જવાબ આવ્યો ને મન ત્રણ વષર્�ું ઍક્સ્ટ�ન્શન મળ્�. બેહ�રછ �ુધી તો રહ�વાની વ્યવસ્ થઇ ગઇ હતી. �ુશીનો માય� માર� �મમાં �ું
ધરાઇને રડ�ો ને બાક�નો આનંદ તો આણંદ જઇને બધાં સાથે જ કર�શ એમ ન�� કર� ને �ટક�ટ કરાવી �યાં એક �ુદ� જ �ુિનયા માર�
પ્રિતક્ષા કરતી. (વ�ુ આવતા �ક� )

�ુજરાતી ક�થ�લક સમાજ સંદભ� ક�ટલીક ઐિતહાિસક િવગતો
૧. �ડસે. ૧૮૯૩માં મોગર� ગામે ૧૮ બાળકોનો સ્નાનસંસ્કાર થતાં "�ુજરાતી ક�થ�લક" તર�ક�ની ઓળખનો જન્.
૨. ૧૯૩૩માં ફા. કૉન્હટના પ્રયાસોથ"ક�થ�લક � ુધારક મંડળ"ની સ્થાપના થ. સમાજના િનતી-િનયમો/�ુધારાવાદ� અ�ભગમને શબ્દસ્વ�
મળતાં સમાજબંધારણની પ્ર�ક્રયાનો અવકાશ ર. આ �ુધારક મંડળને તે વખતના આચર્�બશ જોહાક�મ લીમા, એસ. �. (બોમ્બ) તરફથી
માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ.
૩. ૧૯૪૮માં તે સમયના સામા�જક આગેવાનોની હાજર�માં પ્રથ "પાળજ અિધવેશન" ભરા�.ું � ૂળ સમાજના �હન્� , પ્રોટ�સ્ટન્ટ અને ક�થ
સંપ્રદાયના આગેવાનો હાજર રહ�.
૪. ૧૯૭૦માં

�દ્વતી "પાળજ અિધવેશન" ભરા�ુ.ં સમાજના �હન્� , પ્રોટ�સ્ટન્ટ અને ક� સંપ્રદાયના આગેવાનો હાજર રહ�. અહ�

ક�થ�લકોએ � ૂળ સમાજ સાથે રહ��ું ક� ક�મ? આ પ્ર� ચચાર્ય. શ્ બાનાર્બાસ ડાભી અે જોસેફ મૅકવા
ન
ે અહ� સમાજ સંગઠનમાં
ન
�ડો રસ લઇ
"સામા�જક એકતા" પર િવશેષ ભાર � ૂક�લો પણ ધાર� સફળતા નહ� મળેલી. અહ� કન્યાના૫૦૦ �િપયા લેવા તથા �નમાં ૨૫ માણસ લઇ
જવા એવા ઠરાવો થયેલા.
૫. �ડસે.૧૯૮૦ બ્રધર સૅમ્�ુઅલના પ્રયાસોથી -આણંદ ખાતે "�ુજરાતી ક�થ�લક સમાજ"ની રચના થતાં આપણે � ૂળ સમાજના �હન્�ુ
અને પ્રોટ�સ્ટન્ટ ભાઇઓથી અલ ગયા. અહ� જ સમાજના નવા બંધારણને માન્યતા મળ.

પ્રવતર્માન �ુજરાત ને નમાં
ને નમાં રાખીને નીચેના સામા�જક �ુદ્દાઓ પરત્ આપના િવચારો અને અ�ભપ્રાય
અમોને મોકલી આપશો.
આપશો. આપ ઈચ્છશોતો
ઈચ્છશોતો આપના નામ સાથે ક� નામ િવના આગામી �કોમાં તે પ્રિસદ્ધ .કર
•

આજના સમયમાં આપણા ડાયસ્પોરાસમાજને, વતનમાં વસતા શહ�ર� સમાજને અને ગ્રામ્ય સમાજને �ૂંઝવસૌથી મોટા પ્ર� ?

•

�ુજરાતમાં ક�થ�લક સમાજની રચના થક� સમાજને લાબ
ં ા ગાળાનો કોઈ ન�ર ફાયદો થયો હોય તેમ આપ માનો છો?

•

આપણા સમાજની સૌથી મોટ� શ�ક્તકઈ અને સૌથી મોટ� નબળાઈ કઈ?

•

અમદાવાદ ધમા�પ્રાન્તક�થો�લક વસ્તી માત૬૮,૪૮૮ છે તે આપણા ભાિવ માટ� �ચ�તાજનક કહ�વાય?

•

આપણા સામા�જક �રવાજોમાં સૌથી જ�ર� ફ�રફારો �ા?

•

ગ્રામ્ય અને શહ�ર� સમાજની ભેદર�ખા મીટાવવા તમે �ું �ુચન ક?

•

ભારતમાં આિથ�ક �સ્થિત �ુધયાર્ પછ� પણ પરદ�શ જ�ું જોઈએ તેમ તમે માનો ?

•

આપણા સમાજ પર છેલ્લા સો વષર્માં ઉત્કષર્ની દ્ર�ષ્ટએ સૌથી વધાર� પ્રભાવ પાડ�ો પાંચ વ્ય�ક્તઓન નામ આપો.

શ્રદ્ધા
શબ્દની સાધના દ્વ, શોિષતો
અને પી�ડતોને થઇ રહ�લા
અન્યાયોને ઉ�ગર કરવા
�વનભર સતત ઝ�મતા રહ્ય
એવા કમર્શીલ અને અગ્ર
સા�હત્યકાર

સ્. જોસેફ મેકવાનને
�ૃતીય �ુણ્યિતથી િનિમ�ે
શ્રદ્ધા.
૧૯૩૬ - ૨૦૧૦

આપણો સમાજ રાજક�ય ને �ૃત્વની દ્ર�ષ્ટએ પછ� પણ આ� �યાં ને ત્યાં જ છ
ત્યાર�સમાજના અગ્રણી સા�હત્યકસ્. જોસે ફ મે કવાનના આ શબ્દો યથાથર્ લાગે .
“....ઉજ્જવળ ભાિવના પ્રલોભનને �ું વ’તો થયો. જો થયો હોત તો ...? આ ‘તો’ નો જવાબ અધ્યહાર નથી રહ�તો. �ું મનચા�ું પદ પામી
શ�ો હોત. શંકરિસ�હ વાઘેલા આ� ય મને �ગત ર�તે ઓળખે છે . એ બ�ું િનરથર્ક ન �ત. પણ �ું મોરાર� ને બા�ુભાઈ વાળ� જનતા
પાટ�માં જોડાયો ત્યાર� ય �ખ્રસ્તી સમા� મને પીઠબળ� ૂ�’� ંુ પાડ�ુ.ં એ જ લોકો જો �ું હળાહળ �હન્�ુતવાળ� પાટ�માં �ત તો �ું કરત?
પણ મારા િસદ્ધાંતો અને િવચ, માર� ધાિમ�કતા અને નૈિતક ખ્યાલો મને ત્યાં જતાં રોકતા હત. �ું પહ�લેથી મા�ું �ં ને કહ�તો આવ્યો �ં ક�
�ખ્રસ્તી સમાજમાં રાજક�ય ને�ૃત્વ ઉગી નીકળે એ સંભાવના જ. એ ઉગી ર�ું હશે તો એના ફણગા ફાંસી નાખનાર પાછળ મતીયાનો તોટો
નથી આ સમાજમાં.
.... તો આ રાજકારણ છે . આત્સ્�ુિતનો દોષ એટલા માટ� વહોય� છે ક� આ શબ્દો સ્તી સમાજના ભિવષ્યનો પદાથપાઠ જ ન�હ, ઇિતહાસ
બનવાના છે . �ું માર� વ્ય�ક્તગત ખાિસયતો અ વણથંભ પ્રયાસો તથા �ડ� અધ્શીલતાને કારણે � તે પદ� પહોચ્યો �. એમાં �ખ્રસ્
સમાજ મને ટ�કો દ�વા નથી આવ્ય. સમાજ પોતે થઈને આ�ું કં ઈક પકવી શક� ક� પ્રસવી એ�ું એું ઘડતર
�
જ નથી .�થ ઘડતર માટ� � ૂળ
જોઈએ. અને � ૂળ માટ� ન�ર ધરતીનો આધાર જોઈએ.”

(ફા. વગ�સ પોલ અને નવીન મેકવાન સંપા�દત ‘િવકાસના હમસફર’ �ુસ્તકમાંથી સાભા)

(‘ફણગા ફાસ
ં ી નાખવા’ એટલે �ટતા ��ુરોને ઝ�ુનથી તોડ� નાખવા. ‘પાછળ મતીયા’ એટલે �તે આગળ વધ�ું ન�હ ને કોઈને આગળ
વધવા દ�વો ન�હ તેવી જડ મનો�ૃિ�વાળા �ુઝ�દલ લોકો. ‘મહ�તર�યા’ શબ્દથી આ શબ્દ �ુદો  . ‘મહ�તર�યા’ એટલે કોઈ પણ કારણ શોધીને
ડખો ઉભો કર� પોતાનો સ્વાથર્ સાધલેવાની આવડતવાળા ‘મહા�ુ�ુષો’. આપણી લોકબોલીના આવા શબ્દો હવેકોણ લખશે, જોસેફ સાહ�બ?)

સંભારણાં

ફા. અશોક અને ફા. િવનાયક, આ બંને ફાધરો અમે�રકામાં વ�ુ અભ્યાસ માટ� આવ્યા હતા ત્યાર� ક�ન
આવેલા નવા વસાહતીઓને પણ તેમનો લાભ મળ્યો હત. ફા. િવનાયક તો ત્યાર પછ� બે વાર ટોરોન્ટ
આવી ગયા. ૨૦૦૭મા ટોરોન્ટો આવ્યા ત્યાર� તેમણે પિવત્ર સપ્તાહની યાદગાર ઉજવણી ક. આ બંને
ફાધરો હાલમાં અમદાવાદ ધમરપ્રતમાં યશસ્વી કામગીર બ�વીને પ્ર�ુની સેવા કર� ર છે .

ર�વ ફા. વેલીએ

પેટલાદમાં ઘણાં વષ� કામ ક�� ુ

છે . આથી ત્યાં ભણેલા શશીકાન, �ુશીલાબેન,
આગ્નસબેન વગેર�ને તેઓ સાર� ર�તે ઓળખે છે .
ફા.

વેલી

૨૦૦૫માં

ટોરોન્ટો પધાયા� ત્યાર

શશીકાન્ત પટ�લીયાના ઘર� લીધેલી �ુલાકાતની
યાદગાર તસવીર

અમદાવાદ ધમા�પ્રાન્તમાં કોઈ પણ જગ્યાએ મહત
કાયર્ક્રમ હોય તો. ટાઈટસ હાજર ન હોય તેમ ના
બને. તેમના સ્વભાવને કારણે લોકિપ્રય થયેલા.
ટાઈટસ ટોરોન્ટો પધાયા� તે પ્રસંગની તસ. આ
પ્રસંગે ફાધર� પરમ�ૂ� અપર્ણ કર� હતી અન
�ુજરાતના વતર્માન િવષે મા�હતી �ૂર� પાડ� હત.

પા�રવા�રક પ�રચય
ઝળહળતો તારો જોઈને માગી રા�ઓ નીકળે લા, જયાર� અહ� તો ઈ�રભરોસે. સહપ�રવાર ૨૦૦૦માં ક�નેડાગમન

કરનારા,

વ્યવસાયે એન્�નીયર એવા શશીકાંત પટ��લયા અન્યોને માટ� પ્રેરણા  . નમ, િમલનસાર અને સરળ સ્વભાવના શશીકાન્તભા
એલીકોનમાં મેનેજમેન્ટ લેવલની નોકર� છોડ�ને ઉજ્જવળ ભાિવ માટ� ક�નેડા આવ. એક દાયકાની એમની મજલ એમની મહ�નત
અને સફળતાની સાક્ષી  . એમનાં પત્ની

ઊષાબેન પણ આ સફળતાના સહભાગી છ . મારખમ, ઓન્ટાર�યોમાં એમનો વસવા.

સંતાનો �ુિનવસ�ટ� કક્પહોચ્યાં છ : �ુિત–ક�નેસ્થીઓલો� અને મૌ�લ -કાયદાશા�. િમત્ૃ
� ર ંઆપને હા�દ�ક �ુભેચ્છાઓ પાઠવે છ .

િમત્ૃ
� ર ંદનાં પ�રવારજ

ઇિતહાસનાં પાનાંઓ ઉપર...
બોમ્બે િમશનના ઇિતહાસને ફ. અન�સ્ટ હ, �ઓ િમશનના ઇિતહાસકાર હતા તેમણે ૧૯૩૦માં પ્રકાિશ
કય� હતો. ઇિતહાસ �ાં અને ક�વી ર�તે સચવાય છે તે તો �ુઓ.! આ �ુસ્તક આ� અમે�રકાનીિશકાગો
�ુનીવસ�ટ�માં ઉપલબ્ધ છે! રા�શ મેકવાને તેમના રસ�ુ�ચથી આ �ુસ્તકને મેળવ્�. અત્રે વાંચક�� ંુ હ� ંુ
વડતાલ િમશનના પ્રણેતજમર્ન ફાર ઓગસ્ટ�ન માટ�ન�ું�ુશ્ક�લી સામે ઝ�મવા�ું મનોબળ...
“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

ભજનમડ
ં ળ�
૧૫મી સદ�થી પ્રચ�લત થયે ભ�ક્તસંગી-ભજનની પરંપરાએ ભોળાં, સા�ુ ં �વન �વતાં માણસોના શ્રધ-ઘડતરમાં અનન્ય ફાળો આપ્ય
છે. ભજન પરંપરા માત્ર �હન્�ુ ધમર્ � મયાર્�દત ન રહ�તાં અન્ય ધમ�ઓની આસ્થાને ઉ�ગર કર�ું હાથવ�ું સાધન ર� છે. ૧૯/૨૦મી
સદ�ના �ુજરાતમાં �ખ્રસ્તી ધમર્નો -પ્રસાર થયો એમ "ભજન"�ું આગ�ું સ્થાન છ. ૧૮૬૪માં વાલ� બેચર નામના કબીરપંથીએ
"આત્મબો" નામે �ખ્રસ્તીગીત �ૂ�સ્તકા તૈયાર ક, તે અને લોક�ભે રમતાં અનેક "ભજનો"ને પ્રૉટ�સ્ટન્ટ મંડળ"ગાયનસભા"માં � ૂબ
ગાયાં અને ધમર્પ્ર મજ� ૂત કર�લો. વીસમી સદ�ની શ�આતમાં ફા. ઉમ્બ્રીખ"કાથો�લક ગીત�ું �સુ ્ત" તૈયાર કરાવે� ું � દ�વળોમાં અને
મંડળ�ઓમાં પ્રચ�લત હ�. ૧૯૩૭ પછ� તો ઘણાં "�કતર્" પ્રિસધ્ધ થયાં �માં ભજ છાંટવાળાં ભ�ક્તગીતોનો સમાવે થતો. ૧૯૫૫માં
"�કતર્ન �ુ�ુ�દન"�ું આગમન થ�ું એની ત્રણ આ�ૃિતઓ . છેલ્લ આ�ૃિતને તો િમ�રયમદાસના નામે �ણીતા બાનાર્બાસ ડાભીના
િપ�ગળગજ્ઞાનનો લ મળ્ય. ૧૯૭૨માં �બશપ શ્રી િપ�ટો "�કતર્નધાર"ને સ્વી�ૃિત આપી �મા �ણીતા ગાયક �દનકર રાવળે અનેક
રચનાઓને સ્વરિનયોજનો બ�યા. ૧૯૭૪માં એ "ગાઓ ર�"�ું �પ ધારણ કર�ને આવ્�ું ને છેલ્લે આવ્� "�કતર્ન સાગ" �માં લગભગ ૪૦૦
�ટલાં ભજનો/�ોતોનો સમાવેશ થાય છે અને ક�થ�લકોની ધાિમ�ક ચેતનાને પ્રગટાવે . આજ �દન �ુધી એનાં ભજનો લોક�ભે રમે છે અને
પરદ�શમાં ય "દ�શ"ની અને "આપણી માટ�"ની �ુગંધ ફ�લાવે છે. િવશેષ કર�ને પરદ�શમાં તો આધ્યા�ત્મક અ�ભવ્ય�ક્ત�ું હાથવ�ું સાધન એ
ભજન. ક�નેડાના ક�થ�લક સ�ુદાયને પણ પોતીક� ઓળખ ધરાવતી આ જ "ભજનસ�ૃ�ધ્"નો વારસો
અને લાભ મળ્યો છ.
�ટ્રિનદ, ગયાના, અને ટોબેગો �વા �બ્રટ�શ સ્થાનોમાં"�ગરિમટ�યા" લોકો, પોતાની મા� ૃ� ૂિમથી
િવ� ૂટા પડ�ા પછ�, દોઢસોથી વ�ુ વષ� કઇ ર�તે અન્ય િવષમ પ�રબળો સામે ઝ�મ શ�ા? અને
પોતા�ું અ�સ્તત/ઓળખ ટકાવી રાખી શ�ા? એ સંશોધકો અને સમાજશા�ીઓ માટ� રસપ્રદ�ુદ
થઇ પડ�ો છે . એનો �િશક જવાબ આ લોકોની ભ�ક્-ભજન પરં પરામાં રહ�લો છે. �દનભરની
તનતોડ મ�ૂર� અને કારમી ગર�બાઇ વચ્ચે એમને સિધયારો આપ�ું એક માત્ર ભજનસંગીત.ર
લોકસંગીતની એક પ્રબળ ભારતીય પરંપરા એમની વહાર� આ. વાસ્તવજગતનાં �ુઃ-દદર ્ િવસાર� પાડ, ભેગા થઇ પ્ર�ુનામ ; રામના
વનવાસ અને સીતાની અ�ગ્નપર�કમાં પોતાના �વનની આકર� કસોટ�ઓને � ૂલવતાં એ લોક આવનાર� � ૂશ્ક�લીઓને ઝીલી શ�ા અને ટક
રહ્યા અને એક �ૂદ� જ સંસ્�ૃિત ઊભી કરવામાં સફળ .
આ� પ�ર�સ્થિત સાવ જ �ૂદ� છ. આિથ�ક, શૈક્ષ�ણક અને અન્ય કારણો સર સ્વે પરદ�શગમન અને સ્થળાંતર થાય છ. પણ પરદ�શની
� ૂિમમાં આપણાં � ૂળ મજ� ૂત કર� એવાં સહાયક સાધનોમાં તો આપણાં ભાતીગળ ર�તે ગવાતાં ધાિમ�ક ભજનો જ રહ્ય છે. સાવ જ ઓછાં �ુ�ુંબો
હોય તોય કોઇ એકના ઘેર ભેગા થઇને ક� દ�વળમાં ગવાતાં "ભજનો' જ આપણી આધ્યાિતમક �વાદોર� બની રહ્યાં. �ુ. એસ. �વા દ�શમાંથી
પણ � સમાચારો અને ફોટાઓ વહ�તા થાય છે એમાં પણ આ જ ભાવના�ું પ્રિત�બ�બ પ છે. ક�નેડાગમન પ્રમાણમાં ન�ુંસ�; પણ "�કતર્નગા"
અને "ભજન પરંપરા" તો અહ� ય જળવાઇ રહ� છે.
શ�આતના વષ�માં �યાર� �યાર� ભેગા થવા�ું બન� ું ત્યાર� બાઈબલ વાંચન કર�, એના પર થો�ુ ં �ચ�તન કર�એ અને પછ� ક�તર્ન સાગર
માંથી બે ચાર ગીતો ગાઈએ. આથી વાતાવરણ બદલાઈ �ય. નવા દ�શની િવષમ સ્થિતમાં થોડાં કલાકો માટ� ય વતન ��ું વાતાવરણ
સ�ર્ય ને અહ�ની કઠ�ન વાસ્તિવકતા એટલા �ૂર�ું �ૂલી જવ. આગ્નસબેન પરમાર, કોક�લાબેન મક
ે વાન અને �ુિમત્રાબેપરમાર અમારા
ભજન મંડળમાં અગસ્થાને હો. ઘણાં બધાં ગીતો એમને મોઢ� જ હોય. ધીમે ધીમે ઘડાયેલા કલાકારો આવતા ગયા. સૌ પ્રથમ પ્રપીટસર્
આવ્ય, �મને વડોદરામાં ક� બોડર ્ વગાડવાનો અ�ુભવ હત. ગ�ં પણ સરસ. એમને સાથ મળ્યો ��કતા મેક્વાન. લોટ�યા ભાગોળના
ક્વાયરમાં ગાવાનો��કતાને સારો એવો અ�ુભવ. �ુનીતાબેન �ક્રિ�યક�તર્ન સાગરનાંગીતોની જવાબદાર� સંભાળે. મોટ� ભાગે પરમ� ૂ�ની
જવાબદાર� પણ તેઓ જ સંભાળતા હોય. પછ� તો ફ્રા�ન્સસભ�ક્રિ�યનઢોલક વસાવ્�ુ. એકાદ ખંજર� મળ� ને એમ ક્વારની શ�આત થઇ.
હમણાં મ�ુરમભાઈ મેકવાને તબલા વસાવ્યા છે ને એમના પપ્પા . જોસેફ મેકવાનની સ્�ૃિતમાં હામ�િનયમ પ. તબલાના કલાકાર શોધવા

જ�ું પડ�ું નથી. ક�િવન મેકવાન સરસ તબલા વગાડ� શક� છે. ક્વાયરને સૌથી મોટો લાભ પ્રતીકનો મળ્ય . ગીત જો વધાર� ખચ
ે ીને ગાવા�ું
હોય તો તો તેઓ વધાર� ખીલી ઉઠ� છે. �ૂત શતાબ્દ�ના કયર્ક્રમમાં તેમણે ગાયે�ું ગ ‘આનંદ મંગલ બની આવો પ્ર�, સંગે સોહ� �ડાં
મ�રયમ માતા�’ એટલી તો હલકથી ગવાયે� ું ક� તેની મ�ુરતા હ�ય �દયમાં વસી રહ� છે .

આવો જ એક રમ્ય અ�ુભવ ફ. િવનાયક�

પિવત્ર સપ્તાહ ઉજવ્�ું ત્યાર� હાથમાં મીણબ�ી લઇ ઘંટડણકાર સાથે ‘અહો આ દ�પના તે� ગહન ઘન �ય �ધારાં’ એ ગીત ગાવાનો
થયેલો છે.‘ (આલેખન: આગ્નેસ પરમાર અને મ�ુરમ મેકવા)

સંસ્�ૃતસા�હત્ય

�ૃષ્ણ! તમે જ કહો અમાર� કર�ું ક�મ?
રોજ રચાતા �ુ �ુક્ષેત્રમાં  અમાર� લડ�ું?
ચોમેર દંભના �ુ:શાશનનો િશરચ્છેદ કરવો ક�?
આ અવઢવમાંથી ઉગારો શ્યા,
તમા�ં ુ વચન િનભાવો શ્યામ!
કાં વાંસળ�નો �વન �ુર આપો,
કાં �ુદશર્ન શીખવાડો શ્યા!
મે�લ
ુ દવે (ડ�. કલેકટર)

उष्ट्र ह� �ववाहे षु गीतं गायिन्त गद र:
परस्परं प्रशसिन्त अहो, अहो ध्व�:

�ટોના લગ્નમાં ગધેડાઓ ગીત ગાય છે , એક બી�ની
પ્રશંશા કર�  . ગધેડાઓ �ટોના �પની પ્રશંશા કર�  :
“અહો, �ું �પ છે !” અને �ટો ગધેડાઓના અવાજની પ્રશંશ
કર� છે : “અહો �ું ધ્વિન છ !”
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આ પિત્રને
પિત્રને શ� એટલા િમત્રોને મોકલી તેના િવતરણમાં સહાય�પ થવા આપને િવનંતી  .(�કમાં થયેલ જોડણીજોડણી-દોષને ક્ષમ્ય ગ)
ક્ષમ્ય ગ)
Email: GujaratiCatholicDiaspora@gmail.com

