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અ�કુ્રમ�ણ 

• “્ે�વણન”�ુ ં્હણભણરત                -રણ�શ ્ે�વણન  

• સવ-િવ�ણસની ��ડ�એ                - ��ર�ટ પર્ણર  

• ��નેડણ: શ્મણનંણં �ગૃજળ          – ્�રુ્ ્ે�વણન  

• લખવણ�ુ ંઆહવણન                 - શશી�ણતં પટ�લીઆ 

• પ�રવણર પ�રચય                   –‘ફણરાસસ �કિ�યન’ 

• �જુરણત�ુ ંપ્્ ર સતી ગણ્      – રણ�શ ્ે�વણન  

• આપનણ પિતભણવા                 – �નુીતણ �કિ�યન 

• સ્ણચણર દપરમ                    – પિત� પીટસર    

• રણયમ, આબલી, �ાઠણં ને �ં� ુ    – પાલ ્ે�વણન  

ઉપરણંત, આપમી લા�બાલીનણ શબદા, ર�વણજા વગર� ... 

કવર પેજ: એરામોસા નદ�, રોક્ �ુ  ક�મપ-સાઈટ, ક�નેુા 

 
વબેસાઈટ:  http://gujaraticatholicdiaspora.com/ 

        (વેબસાઈટ પર આપ અગાઉના �કો પણ વાચંી શકશો) 

       “The people I formed for myself that  they may proclaim my praise” 

                Gujarati Catholic Diaspora 
TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa    

AAuugguusstt--22001133                                                                                 
                                                                    �જુરણતી ��્લી�ાનણ સણ્ણ�જ��જુરણતી ��્લી�ાનણ સણ્ણ�જ�, , સણસં્ૃિત� અને  ણિ્મ�  વનને સપશરતી પિ �ણસણસં્ૃિત� અને  ણિ્મ�  વનને સપશરતી પિ �ણ  

      Email: gujaraticatholicdiaspora@gmail.com 
Website: http://gujaraticatholicdiaspora.com/ 
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Rajesh Macwan 
Shashikant Patelia 

Madhuram Macwan 
Kirit Parmar 

       Francis Christian 
Paul Macwan 

 

Leslie Dias  
Pratik Peters  
 Joel Christie 

 
 

‘ડણયણસપારણ’નણ સપંણદન �ગે 
 
આપસૌ શી રારશ મકેવાનની ક મલી 

તો હવે પ�ર�ચત છો જ. અગાઉ તમેના 

ઘણા  ખેો ‘પરબ’, ‘ફાબરસ’ અન ે

‘શબદદ �ૃ�ટ’   રવા ં પ્તૃ��ત 

સામ્યકોમા ં પણ પ્સિ લયે ા છે. 

હળવી, ર���  શ ૈી એ તમેના  ખેનની 

્વશષેતા હોવા છતા ં એમના  ખાણમા ં

એમ�� ં  ત સપશશ સશંોોન અને ગહન 

�ચ�તન પણ હોય છે જ.  સા�હતય અન ે

સમાજ તમેના ્વશષે રસના ્વષયો છે. 

� �બ વયસત હોવા છતા ંતઓેશી આગામી 

�કલી ‘ુાયાસપોરા’�� ં સપંાદન કરવાની 

જવાબદાર�  ઇ રહા છે ત ે તમેની 

‘સમાજ’ પતયનેા પમેની �ુ�  ાગણી 

દશારવ ે છે. સા�હ�તયક પપકારતવ તારા 

તમેના ઇ્તહાસ- કી તમે જ  સાપંત 

સામા�જક જાન અને ‘્વઝન’નો  ાભ  

સૌન ે મળશ ે એવી આશા અન ે હા�દ�ક 

��ભેચછાઓ.  
 
વાચકોનો અ�તૂ�વૂર પ્તસાદ અન ે� ૂય 

ફા. ્વનાયકના ં આ્શવરચનો 

‘ુાયસપોરા’ને એક નવી �ચાઈએ  ઇ 

જવા  અમોન ે  સતત પેરણાબળ ��ૂ�ં 

પાુતા ંરહ�શ ે એવી શિા સહ,           

  િ્ ્ ૃદં  
 

સણર� જહણસેં અચ્ણ 

 �હાદાસતણ ંહ્ણરણ .. 

હ્ �લુ�લુ� હ� ઇસ��  

એ �લુશીતણ ં હ્ણરણ  

 

��ૂય ફણ ર 

િવનણય� �દવ S.J. 
 

સા�હ�તયક જનાર ીઝમ રવા 

નવા જ ્વષયમા ં ુોકટર�ટની 

પદવી મળેવી આપે સમગ 

��રો�હત વગર અને  �જરાતી 

ક�લ� ક સમાજ�� ંગૌરવ વોા��� 

છે.  ‘ુાયાસપોરા’ આપન ે 

હા�દ�ક અ�ભનદંન પા�વે છે. 

આપ સદા પગ્તને પલં ે

અગસેર રહો તેવી ��ભેચછાઓ.  

આપનો મહા્નબોં ્વદાલશઓ 

માટ� � �સતક સવ્પે પકા્શત 

કરવામા ં આવશે, ર એક 

અનનય  ્સસિ ગણાશે. 

િ્ ્ ૃદં 

અરભનદંન !! HHaappppyy  IInnddeeppeennddeennccee  ddaayy  
                                  ttoo  aallll  oouurr  rreeaaddeerrss!!  



           

"મૅકવાન"�ુ ંમહાભારત  
 

રા�શ મૅકવાન 

•  

“લાસ્ટ ને ઇ?” 

“ઇકૅવા ” 

“ધીસટઈઝટઅટવરૅ�ટઅ ��ુઅલ �જુરાતીટલાસ્ટ નઈઇ,  નવરટક�ેઇટઅક્સટઈ્ટટ �્ર.” 

“� ુઆરટરાઈ્, ધીસટઈઝટ ૉ્ટ�જુરાતીટ ્  અટકરપ �્�ટસકૉક્�ટલાસ્ટ નઈઇ, ઍન�ટઆઈ હ�વ અટસકૉક્�ટક ને� ટનુટ

ધીસટલાસ્ટ નઈઇ, ધનર�્રટઈ્ટઈઝટધનઅર.” 

�ુ ંઠં�ાટકલન�ટજવા ટઆ�ુટં�;ં સત્ નટ��ાવવાટ કહટ�પટ�કરરસસ્ત નટર ર�   ાવવાટ નટગ્રાટશ્તાત નટ�ુંુ વવા.ટએઇ નટ સીટસઇઝા� ુ,ં ત્ટઇાર�ટ્ટ

�ા ંસઇઝાવ�ુટંછન? ઇાર�ટ્ટઆટર્જ�ુટંલાગ� ુ,ં  નટ્્રન્્ઇાટંત્ટએ ીટ વાઈટજટ સી રહ�.ટઇાર�ટઅ્કટઅ નટઇા�ંુટ ાઇટએકટ��કાર��ટક્્�્ટછન   નટ

સઇ્, સજં્ગ્ટ દલાતા ંએપનટ્ટઅ નકટ��ટધારપટક્ા�ટછન.ટ 

૧૯૯૧-૯૨ ા એ કદવસ્. ્વદા ગર ી  ટલ ી ઍન� અર્વ�દ આન્રસ કૉલનજઇા ંજ્સન� ઇૅકવા �ુ ં વ્ાા્ા  �ત�ુ ં ક� પ્્�ર� ્ દ્ર આરંભા્્. એક 

્વદા્સિ ીએ �છુન� ુ◌ંઃ "આ� ા  ાઇઇા ંઇૅકવા  ્ અસર �ુ ંસા્?" ક્ે ઇ�વુાદ� ઇા સ ધરાવતા અધ્ા�ક� જ આ ્વદા્સિ ી ન પ્ � રછવા પનર� હ�ન એ 

સઇજતા ંજ્સન� ઇૅકવા  ન વાર   લાગી. એઇપન ઠં�ા કલન� જવા  આ�નલ્ઃ "અસર કાઢવા ી જ�ર જ ઇ ન  સી લાગતી; કારપ સત્ જ  સી. આ આખા્ 

પસગં ્ �ુ ંસાકી.  

ઇાતટ"રા��"ટક�ુટંત્ટ"�ુ ંકહન્ુટ�"ંટએ�ુટંસાટ તટકરવા ીટજ�રટજટરહ�તીટ સી; ધાર�ટલનવાઇાટંઆવનટછન,  ન "ઇકૅવા "ટઊઇન�ંુટત્ટ"ક�વ્ટકક્શ્ ટ�?ં" એટ

ખ્ળવાઇાટંભલભલાટ�જુરાતીત �ુંુ વાતાટરહ�ટછનટ નટએ ્ટ�ુટંસાકીભાવનટઆ દંટલનત્ટર�ુટં�;ં  નટસવીકર�ુ ં���ટક�ટએટઆ દંટઅવપર ી્ટછન.ટ નટઆટકહા ીટ

ત્ટઇાર�ટસઇજટ્વકસીટત્ારસીટદ્હરાતી આવીટછનટ�પટ�રદ��વસવા્ટસાસનટજટએઇાટં વાટરંગ્ટઊઇનરા્ાટછન; �ટભારતઇાટંત્ટ��  હ�� ુ.ંટ 

ઇારાટ ાઇટ"રા��" ્ટક�ે� ર�ટઅસરટ"ઇ્્્ટરા�"ટએવ્ટસા્ છનટ�પ  આવાટટ્�ઝાટ  ાવતા, કનવી્ ્નસટસ્્રઇાટંકાઇટકરતાટક�ટ

�પુ્ટ�ુકતા અ નકટ "રા�ત"ટજ્વાટ હ્્ટત્ટ ્ૉરન્્ ીટલ્ારટઇારવીટ���, એટ ��. જ્ટ ક�ટ 'રા��' એટઇા�ંુટઆ�ુટં ાઇટ સી,ટ

'રા���ુઇાર' છનટ નટઆટજટકારપનટક્ઈટક્ઈ ત્ટઇ નટતા્ઇલટ�પટસઇ�ટ નસનટછન.ટઇ નટત્ાર�ટઅઅ રકટસા્ટછનટક�ટ�ટ સીટતનટઇા વા લ્ક્ટ

તૈ્ ારટસા્ટછનટઅ નટ�ુટંછ�એટએટ�પવા/�્ધવાઇાટં�રેતતટકાઇનટલગા��ટદ�ટછન. �ુટં ટલહાર�ટછન? ઇાતટ ાઇ  ્લવાસીટજટક�વાટક�વાટ

સદંભ�ટજ્�ા્ટછનટએ ્ટત્ટઅ�ભુવટકરવ્ટજટરહ્.ટગ્રાત ન હઇંન�ાટંએ�ુટંલાગ� ુટંછનટક�ટક્ઈટસકૉક્�  સદંભરટહ�નઃટઇકકાસ,ઇક�્ લ�, 

ઇૅક�રઇ્, ઇકક્વા ટક�ટઇકઇાસ્રટ્વગનર� ીટ�ઇટજટઇૅકવા .ટ�પટ�જુરાતીત? એટએ્લા સરળટ સીટહ્તા.ટઈ્તહાસઇા,ં � રતકાળટ

ખ્દવાઇાટંઅ નટખાખંાખ્ળાટકરવાઇાટં�ઇ ન ��્ટરસટછનટએવાટ�જુરાતીત નટઇા �્ટત્ટઆટએકટઅટભ્ા ટસાટ તટસા્ટછન.  

્્રન્્ઇાટં�ટપસઇટકહન્ુટસ દુા્ ાટ�કરુ્ઇાટંઆવનલ્ટએટ્ટઆટજટ ા તનટગ્ �્ ુઢ�લા; એઇાટં્ટએકટવ્રેતટત્ટસખપ્ટજટ ાટરહ�; સઇ્નટ�તર�ટ

� રછ�ાટ કર� ઃ  ્�તા� ુટં  ાઇ?, �ુટં ક�ુ,ં 'જ્સન�', ઇા�ુ,ં 'સા ી ા',  નટએઇટજટઇ�ટ એ નટ હ�રા  કરવા�ુટં ુા� ુટં રાખન� ુ;ં સ�ન્ �ટ �ાધર્એટઆ�નલાટં ઇારાટં ધાટં

સગાવહાલા ંાટં ાઇ કહ� નઃટેઇા�એુલ, �ી્ર, એગ નસ, જહ્ , ્તઇ્સી, ક ્્, સા્ઇ ,  �ૉલટ્વગનર� .ટએ �ુધંવા્.ટ"ઘરઇાટંઆ્લાટં ધાટં�ગલી�ટ ાઇટ

અ નટતઇનટ�જુરાતીટ ાઇટક�ઇ રાા�ુ?ં" ઠાવકા સઈ ન એપન ઇ ન � રછન� ુ.ં ઇ� કહ�� ુ,ં "તઇ નટલ્ક્ નટઆટ ાઇ્  ્લતાટંજટ�ાટંઆવ��ટછનટ ક�ટઆવાટં ાઇટહવનટ

રાખીએ? ઇારાટદાદા� ુટં ાઇટહ� ુ ંએલનકઝાન�ર.ટક્ઈકટએઇ નટએલનકટકહ�તાટત્ટક્ઈકટઝાન�ર.ટ�છ�ટ�ુટંકાઇટકક્શ્  હ્્ટત્ટ�કન�ટ ાઇટસાભંળવા ્  

આકહટ રાખ્ટ છ્?"  આ�ુટં કહ�ટ કહ� નટ ગા�ુ ંગ �ાવ્ા ાટ �પટઊદાહરપ્ટ છન.ટ �ુટં સા્? આટઘ્ ાઇાટં ક�ુટં ્ટ સતંા�વા ્ટ ત્ટ સવાલટ જ  સીટ �પટ

સાઇનવાળા નટ�ુટં�પ�ુટંછન? એટછા�ુટંરહ�ટ�ક� ુટં સીટ નટએ ીટઇજ� રર�ટકહ્ ક�ટએટ� રલી નટ� રછ�ટ�કત્ટ સી.ટક�વીટઅજ ટરસસ્તટછન! 



્્રન્્ઇા ં ્્્્ાટગા�� ાટએકટ�જુરાતીટસનલસટકરપનઝન �્ક્વટ�ાસનટગ્નલ્.ટ�પી� ુટં ાઇટછન. એઇ નટઇા�ંુટ ાઇટકહ�તાટંજટ("આટ�ટત્ટ�ક�ાઈટગ્ા"વાળાટ

ભાવસી)ટએટકપ ્ટ્ ્વલ ંટક્ારટ્વ ાટ ્લીટ ઠઠાઃટ"ઇૅકવા ટઅ નટઇકવાપાઇાટં�ુટં��ર?" "સ્ઇભઈટઅ ન સઇૅ/સઇૅી, અ નટ� ાભાઈટઅ નટ'સ�ી' �્લ્ટ

જટ��રટછન."  ઇ�ટજરા્ટ્વુટલતટસ્ા ્વ ાટક�ુ.ંટઆટસાભંળતાટંજટએઇ�ુટંઇ�ટ���ટગ�ુટં નટ�છ�ટત્ટ ્લવાટ��ુટં્ટએ  ાટ ્લીટ��ા.ટ નટ�ુટંહસતાટ ખુનટ

ત્ાસંીટ્વદા્ટસ્્.ટઘપા નટત્ટ�જુરાતઇા ં�જુરાતીટકક્શ્   છનટએ ્ટ�દાજટજટ સીટહ્ત્.ટકક્શ્ ટએ્લનટગ્વા ીસટ ા હ્્? �જુરાતીટ ્લતાટં

આવ��? �ગલી�ટજટ ાટ ્લન? ફ્કટ ાટ�હ�ર�? ્વગનર�.  રા રટઆટજટપવતરઇા ટઇાન્તાત ્ટલાભટએકટ "ઇકૅવા "ટઅધ્ા�ક�ટ� રર�� રર્ ઊઠાવનલ્.ટ

� ંુ ઇહાલટ�જલલા ીટએકટકૉલનજઇાટંએટ�્તા નટગ્વા ીસટતર�ક�ટુીતર�  નઠ�લ્.ટ�પટએ ાટસાસીટઅધ્ા�ક્ નટઆટસત્ટસાઇનટભાર્ભારટ�કંાટ નટવાધં્.ટ

ખપખ્દ કર�ટહ�નટ�પટધાર�ટસ�ળતાટઇળનલીટ હ�.ટ� ુ્ વ્સિ્ �ટસેવૉ�ઇાટંએકટવારટત્ા ંજવા�ુટંસ�ુટંત્ટઇ નટ"ઇૅકવા "ટ�પી નટએઇપનટઇ્ક્ટઝ�પ્્, 

� રછન� ુ;ં " ઇૅકવા  એ્લનટગ્વા ીસ?" �ુટંઅસઇજંસઇાટંહત્, એ્લનટસાઇનસીટ� રછ� ુ,ં "તઇ નટ�ુટંક�વ્ લા�ુટં�?ં" ત્ટકહ�, "આટત્ટઅઇાર�ટ ત્ાટંએકટઇકૅવા ટ

ગ્વા ીસટ છન, એ્લન"ટ ઇ� તાલટ જ્ઈ નટ ક�ુ,ં "એક ીટ એકટ વાતટ ક�્લાટ જપ નટ � રછ�્?" એઇટ કહ� નટ �ુટં ત્ટ છ્�્ �પટ �નલાટ ઇકૅવા /ગ્વા ીસટ

અધ્ા�ક�ુટં�ાકં�ુંટ�જુરાતી,   �ંટ�કન�ટ ન ્વ્�ષ્ટ�વ �લૈીએટએઇ ાટસાસીટઅધ્ા�ક્ નટ�દરસીટ નુ ન ટકર�ટ રક�લા. 

�્ાર�ટઇારાટકકસસાઇાટંત્ટવાતટએઇટ  નલીટક�ટ૧૯૯૩ઇાટંસાવલીટકૉલનજઇા ંજ્�ા્્ટત્ાર�ટજ્સન�ટઇકૅવા  ીટસાકહત્કારટતર�ક�ટપ્તષઠાટએ્લીટપસસા્�ત 

સઈટઅ રક�ટહતીટક�ટઇાર�ટક્ઈટસ�ષ્તાટકરવા ીટજ�રટજટ હ�તી, ઊલનંુ  �જુરાત ા  વ્ટસાકર્ ીટ�નઢ�ઇાટંગપાવવા�ુટંસદભાગ્ટસા�ં�ઠા ીટપ્તતીટ

સ્ાટકરતી.ટજ્ ક�ટઅહ�ટ�પટએકટસાસીટઅધ્ા�કટ"્ાટજક"ટઅ્કટધરાવનટઅ ન સનઈન્ ઇનર�સ સ�ુલ, ઇકર્ઇ�રુા, �ન્લાદઇાટંભણ્ા ીટ� ર ટવાત્ટકર�.ટ

�ુાસટવષરટ�હ�લા ંી સકંાં્તકાળઇાસંીટ�સારટસ્નલીટ�જુરાતીટ કક્શ્ ્ ીટસસં�ી્ત ીટવાત્ટએ ઇલાવીટઇલાવી નટવાગ્ળ્ાટકર�ટ નટઆ�કતર�ટર�તનટ

"હ�પ�ત�પા" ્ટઅ�ભુવટકરાવવા ી ક્્�ષટકર�.ટએકટકદવસટઇાર�ટમહ�ટખ્લ�ુટંજટ��ડુ,ં " બામહપટહ્વા� ુટંઆ્�ુ ં �ુટંગૌરવટછનટત્ટગ્ર�્ંુટજટકર્ટ નટ

ભઈ, ્�કપ ાટવ્વસા્ઇાટં�ુટંકાઇટઆવ્ા? ્�ટકતટત્ટસતા જટ સી."ટએટ�ઘાઈટગ્ાટ નટત્ારટ�છ�ટ� રલસીટ્ટએટ ા તનટ ્લતાટજ  ધંટસઈટગ્ા. 

્્રન્્ ાટસવાઇી ારા્પટઇકંદરઇાટં્ટઆવ્ટજટઅ�ભુવ સ્નલ્.ટએકટ�કરટુતનટએકટસવાઇીટસાસનટતળખાપટકરાવી.ટ"રા��"ટ ાઇટસાભંળ� નટએ હ��નટ

હ��નટવાત્એટવળગ્ાટ�પટસ્�ાટસઇ્ટ�છ�ટ�ુટં"ઇૅકવા "ટ�ટંઅ નટ કહન્ુટ સી એ�ુટં�પતાટંજટએટઢ�લાટસઈટગ્ા.ટએટકપ ીટતસવીરટ�ુટંક�ઇનરાઇાટં

કં�ાર�ટ��્ હ્તટત્ટક�� ુટંસા�ંુ? �ુટંસઇ�્્, સા�ટુઇાતટભગવાટં�હ�ર�, સસંારટઅ નટસઇાજ છ્�� નટ�ાટં�્?  

ઇૅકવા  અ્ક ા  રળઇા ં ��આત ા કાળઇા ં સ�ર્નલીટ   ચુારપ/લનખ  ી ્વસવંાકદતા છન. 

ટબ્��કાળસી �� સ્નલી આ પપાટલએ ્ઇ� ર�ત આવતા ંજ વનગ �ક�ઠ્. પ્ �્સ્ન્ ્ઇ� ર�ત 

ટબ્��/આેર��/સકૉક્�  રળ ા હ્વા ન કારપન અ કુટર�તનટ  લખ�ુ ંએઇ ન ઇા �્ સવાભા્વક હ� ુ ંઅ ન 

પ્ �્સ્ન્ ્ઇ�  આ ર�ક્�્રસસી ભર� રર છન �્ાર� ક�સટલક ્ઇ�  ત્ પ્ �્સ્ન્ ્ઇ� ર�ત ા આવવા ા 

�ુાસ વષર �છ� આવ�ુ.ં તન � રવ� ત્  ્રસદ, આપદં, ભાલનજ, ગાઇ��, સાઇરખા, ખભં્ળજ, ત�,  ક�્ાદ સકહત અ નક સસળ્એ પ્ �્સ્ન્ ઇ�ંળ�ત ા ં રળ 

 ખંા્નલા.ં આજ ા ઘપા ક�સટલક્ ા � રવરજ્ ત્ાર� પ્ �્સ્ન્  હતાઃ સવ. જ્સન� ઇકૅવા  ા ્�તા� �પ અ ન ઇારા �દુ ા વ�દાદા �પ. �ાછળસી ક�સટલક 

્ઇ�  પવન�તા ંખ�ુ તાપ વધી �પ એ � રવ� રુા્નલા ર�ક�્રસ ન કારપન �ઇ ુાલ� ુ ંહ� ુ ંતનઇ જ ુાલ�ુ ં ન ત્સસ ર�તન સવીકાર� ુ ંજ ��� ક� 'ઇકૅવા " અ્કઇા ં

ક�સટલક ્ઇ� �ુ ંક્ે જ ્્ગદા   સી. ક�સટલક્ઇા ં��આતઇા ંત્ સવીસ, જઇર ,  ન�લજ્  ્ઇ� ર�ત આવ્ા  ન �ાછળસી સ�ૅ્ �-આ  ધા દટકપ 

�રુ્� ા અ ન લનક્  ભાષા ા રંગન રંગા્નલા અસવા ટ  -�કન� ભાષાસસં�ી્ત ન વર�લા. ભારતઇા ંત્ એઇ�ુટંુાલન એઇ હ� ુ ંજ  હ�.  

ખનર, આટત્ટુાલ� ુટંજટરહ�ટછન.ટ રળટપ્ટત્ "તળખ"ટસદંભ�ટછન.ટ�ટછનટએ�ુટંત્ટગૌરવટહ્� ુટંજટઘ �્.ટ ક્ઈ�પટ"કાટળ્ા" નટએ ા કાળા�પા નટકારપનટ

હ�પ�ત ્ટ અ�ભુવટ કરતાટં જ્્્ટ છન? ઊલ્ા�ુટં એ ્ટ "ઍક્્��ુ" ભલભલા ાટ હા�ંટ ગગ�ાવી  કાઢ�.  ્્રન્્ઇાટં જ 

એક કાળ� �વુતી ન  સઇા ંુઢતા,ં ગ્રા ડાઈવર� "્�સ ઑ� �ી્" �વી ક્ઈ ક્ઇનન્ કર�,ટ   ન ટ એટ સાભંળ� ટ ગઈ.ટ

એપન આખી  સ ઇાસન લીધી  ન �નલા ન હલાવી  ાા્્, છનવ �્ �હ�રઇા ં"સૉર�" ક�ુ ંત્ાર� જ  સ ુાલી. � રઇાર�ટત્ટઆ�પાટવતર ઇાટંપગ �્ટએટજટસાઅુ.ં ક્ઈટ

'� રતકાળ'   ીટગ્નલાટસદંભ�સીટક્ટભતટસવા ીટજ�રટજ ઇ ન ત્ટ સીટજપાતી. �પટઇારાટકકસસાઇાટં ાઇટ�જુરાતીટઅ નટઅ્કટ�કન� લાગન એવીટછન; 

�્ાર� �ાધરટફારનસસટ�રઇાર ાટ કકસસાઇા ં  ાઇટ�કન�ટઅ નટઅ્કટ� રર�� રર�ટરજ� રત સદંભરવાળ�ટછન.ટ"�ાર�્ટતઇ નટ્ આ કારપનટ ુઝંવપઇાટં કુા્ા� ુટં

્ાદટછન?' એઇ � રછ્વા ીટઈચછાટત્ટછન, �પ એઇ નટ�્ાર�ટ� �ટઇળ��ટત્ાર�, હાલટત્ટ્વર ુ.ં 

--- 



‘સવ-િવકાસની ક�ડ�એ’  
અહ�વાલ: �કર�ટ પરમાર 

•  

�ફલમ ઈિતહાસકાર અ�તૃ ગગંરનો િમત્ ૃંૃ  સાથે વાતારલાપ 

મીત� ીનદ ીટઅ નકટપ� ી્�તટ�તગરતટ�વુા ્ટઇા �્ ીટસવ-્વકાસ ીટ ્�ટ ર્ ાટપસઇટુરપઇાટં ્લી��ુ ીટએકટ�પીતીટહસતીટસાસનટ�ુ ટઇકહ ાઇાટંટ

�ગતટ લુાકાત�ુટંઆ્્જ ટકરવાઇાટંઆવ�ુટંહ� ુ.ંટશી અ ીત ગગંર ી આ  લુાકાત રા�� ઇનકવા  ા �ગત સ ંધ્ ન આધાર�ટ્્� �કાઈ હતી.ટ

�પીતા ક�લઇ ્વવનુ ક, ક�લઇ ઈ્તહાસકાર, ્ાઈમસ ઑ� ઈ�ન�્ા ા ( ુ ંઈ) કૉલ્ઇસ્ અ ન ક�લઇ્સ્�ર અ ીત ગગંર� ઍગ નસ/કકર�્ �રઇાર ા ઘર�  

્ઇત� ીદં ા �કરવારજ ્ સાસન તા:ટ૮ટ�ુ  ાટર્જટવાતારલા� ક્� હત્. �ા્ાસ�્રા ા વાુક્ ઇા �્ આ કદાુ  �ુ ં

 ાઇ હ્ઈ �ક� છન �રં� ુ ુ ંઈ ક�લઇ ઈન�સ્�ઇા ંઆ એક અત્તં સનઇા  ી્  ાઇ છન . શી ગગંર ્ાઈમસઇા ં( ુ ંઈ) 

કૉલઇ લખવા ઊ�રાતં "ધી ટલ�ન્સ ઑ� ઈ�ન�્  ્સ નઇા" ્સર�ઝ હ�ઠળ "સ્હરા  ઇ્દ�" ઊ�ર �સુતક �પ 

આ�ી અ�ુા છન. ભારત સરકાર ્ એક ઇહતવકાકંી પૉ�ે્- ધી  ૅ� લ મ�ઝુી્ઇ ઑ� ઈ�ન�્  ્સ નઇા-  ુ ંઈ 

ખાતન આકાર લઈ રહ્ છન, એ ા એ ઇહતવ ા  ઇનમ ર છન. ્વ� ી અ નક જગપ્સધધ �ુ્ વ્સિ્ �તઇા ં"ક�લઇ સ્��ઝ" 

્વષ્ હ�ઠળ ભારતી્ ક�લઇ્ ા ્વ્વધ �ાસાતં ્વ�ન એઇ ા ં વ્ાા્ા ્ સતા ંરહ� છન.  ટલ� ઇા ં્્�્નલ �્ ર્ 

ક�લઇ ���સ્વલ ા ��રુ� ઇૅમ ર તર�ક� સનવાત આ�ી અ ર�ા છન. ભારતી્ ્સ નઇાઇા ંઆ ર્  ક�લઇ્, �ૅર�લલ ્સ નઇા 

અ ન પ્્ગ ્સ નઇાઇા ંતનત ��્ રસ ધરાવન છન અ ન એ. આર. રહ�ઇા  �વા સગંીતકાર સાસન �ગત ઘર્ ્ ધરાવન 

છન. આ કકા ા ્વદા  વ્રેત ્્કર  �ુ્ વ્સિ્�, ્્રન્્ ા તપ કદવસ ા ઇહ�ઇા  હતા અ ન એઇપન ભારતી્ ક�લઇ્ઇા ંપ્્ગ ્સ નઇા �ર �્તા ા ્વુાર્ ર�ર 

ક્ાર હતા. ટ

ત્ાર�છ� ા એઇ ા ર્કાપ દર્ઇ્ા  ્ઇત� ીદં ા સભ્્ ન અ ીત ગગંર સાસન એક સાજં ્વતાવવા ્ અવસર સા�ં�ઠ્ હત્. ૯ �ર , ૨૦૧૩ ા ર્જ 

ઍગ નસ/કકર�્ �રઇાર ા ્ વાસસસા ન ્ઇત� ીદં ા �કરવારજ ્ ભનગા સ્ા હતા �્ા ંશી ગગંર� ભારતી્ ક�લઇ્, ક�લઇ જ્વા ી કળા, ભારતી્ ક�લઇ્� ુ ં

ઇ ્રંજ  કનતન ્્ગદા ,  ્ટલ��ુ ી વૈ્ �ક અસર્ ્વગનર� ્વષ્્ �ર પનરપાદા્ી વાતારલા� ક્� હત્. �વુાવગર ન આકષ� એવી �પ અ નક વાત્ સતી રહ�. 

પ્તક, �ઝુ  અ ન લીઝાએ પ્્ �છુ�ા �્ાર� �ુ્ત � �્ટલ્ાએ ક�લઇ અ ન સ�ૉન્રસ ઇ ્્વજા  ્વષ્ 

�ર અ ીત ગગંર સાસન ��ાપ� રવરક ુુારત કર� હતી. વાતારલા� દર્ઇ્ા  પ્્�ર�કાળ �પ રખા્  ્

હત્.ટસાકહત્ટઅકાદઇીએટપ્સરટકર�� ુટંતનઇ�ુટં�સુતકટ‘્સ નઇાટ્વઇ�ર’ટતનઇપનટટભન્ટઆપ�ુટંહ� ુ.ં 

શી ગગંર�  ન નંુક� ક�લઇ્ �પ  તાવી. એઇા ંી એક ક� નક�્  ક�લઇ ઇનકર ી હતી �્ાર�  ી� ભારતી્. 

ભારતી્ ક�લઇ ત્ ભારતી્ ક�લઇ્ ા ભીષઇ્�તાઇહ ગપાતા દાદાસાહ�  �ાળક� કદગદ્�િત  રગંી ક�લઇ " 

શીરૃ�ૃ જનમ " (૧૯૧૮) દ�ારવી અ ન સાસન એ ્ ઈ્તહાસ �પ ્વસતાર� વપરવ્્. ્ઇત� ીદં ન આ ક�લઇ્ 

ઇાપવા ્ અ ન્ અવસર સા�ં�ઠ્. લગભગ રા્ત ા  ન વાગ્ા �ધુી સવંાદ ્ દ્ર ુાલ્્, સાસન 

અલ�ાહાર ત્ હ્્ જ.  ન આઇ ્ઇત� ીદં ઇા �્ અ ીત ગગંર સાસન ી સાજં એક અ્વસઇરપી્ અ�ભુવ 

  ી રહ્.  ્લી��ુ ીટવાત્ટસાસનટકલા,ટભાષા,ટવાંુ   ીટઅ નટવૈુ ાકરકટકાં્ત ીટજ�ર�્ાત,ટભારતી્ટસઇાજ�ુટં દલાઈટરહ�� ુટંકલનવર,ટ વાટ દવનલાટ

પ્્ટવગનર�ટ્વષ્્ટ�રટએઇ ાટવેતવ્ટદારાટહાજરટરહ�લટસૌ નટએકટ વીટકદ�ાટપાપતટસે.ટ 

�વુાવગર ન સકારાતઇક કદ�ાદ�ર  અ ન રુ ાતઇક પ� ી્ત તર� વાળવા ી કદ�ાઇા ંઆ સાજં � રુ ક   ી રહ�. ્ઇત� ીદં ી  નઇ �પ રુ ાતઇક પ� ી્તત ન 

 �નજ  આ�વા ી છન  ન આ ત્ હ� પસઇ ુરપ છન એવી પતી્ત ગ્ષઠ� �ત્ા �છ�, �્ા ��તા ંસૌ ન સતી રહ�.ટશી અ ીત ગગંર�   તાવનલી  ન નંુક� ક�લઇ્:ટટ 

A Chairy Tale: http://www.youtube.com/watch?v=5XIiWOuDuxcટટ(નંુક�ટક� નક�્ ટક�લઇ,ટ૧૯૫૭ટ–ટભારતી્ટસગંીતકાર્ટસાસન) 

શીરૃ�ૃ જનમ: http://www.youtube.com/watch?v=ir5-td7iLagટટટ(દાદાટસાહ� ટ�ાળક�ટ્ ્ઇિતટ૧૯૧૮ઇાટં  નલી ઇાતટ૮ટઇી ી્ ીટ રગંીટક�લઇ�ઇાટં

દાદાટસાહ�  ીટ૭ટવષર ીટ�તુીટઇદંાકક ીએટશીટ�ીષપ ્ટર્લટભજવ્્ટછન.) 
 



 

 ક�નેડા : શમૃાનંા ં �ગૃજળ 
                       ટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટટમ�રુમ મેકવાન  

 

પાસ્ઇક �ાળા�ુ ંભપતર � ર�ંુ કર� હાેસ�ુલઇા ંપવનવ્્ ત્ાર� ઇ્્ા સે ગ્ા ્ અ ન હાેસ�ુલઇા ંભપવા જવા ્ એક અ નર્ ગવર 

અ ન  તસાહ સ્નલ્. આપદં ી સનન્ ઝન્વ્સર હાેસ�ુલઇા ંભપત્ ત્ાર� જ્સન� ઇનકવા  �વા  ાઇી ્�કક ્ �તુ હ્ઈ ઇ ન ઇારા 

અન્ ્�કક્ તસા ્પનસી�ાલ �ાધર કારાકલ ્ ્વ�નસ પનઇભાવ ઇળત્ અ ન વગર ઇ્ ી્ર   ી �ુ ંગૌરવ અ�ભુવત્. સઇાજ 

્વદા ા ્�કક શી.ટકનગ્રસાહ�  ેલાસઇા ંઈ્તહાસ-� રગ્ળ ભપાવતા �ઇા ં્વ� ી અ�્ ીત ્વષન ભપવા�ુ ંઆવ�ુ.ં લનટખત 

કસ્્�ઇા ં ીુન ા પ્્ ા જવા  �ેત એક લી્�ઇા ંઆ�્ એવા ઇસાળા હ�ઠળ તનત પ્્ � રછતા ક� અઇનકરકા ખ�ં ક્પન �્ધ્્ 

અ ન ્વ� ્ સૌસી ઇ્્્ ધ્ધ ક્્ ? વગનર� વગનર�.  ા્કા �્લ�ુ ંએક  ા�ુ ંટુત �ાઠઠ �સુતકઇા ંહ્� ુ ં� જ્ઈ ઇ ઇા ં �ુ�હુલ 

સ� ુ ંક� એવ્ તન ક�્લ્ ઇ્્્ ધ� ર�્ હ�ન આ ?  અ ન અઇનકરકા ખ�ં ત્ હત્જ ત્ �છ� એ ન �્ધવા ી જ�ર ક�ઇ ��� ક્લ ંસ ન ? વગનર� પ્્ 

ઇારા  ાળઇા સ ન � ુ  રઝંવતા. ર્જ રાતન �તુા �હ�લા પાસર ા કરવા ્ ્ ત્કઇ, પાસ્ઇક સ�ુલઇા ં ્સસ્ર ઝાવી્ર ા ધઇર્�કપ  ન લઈ ન 

���લ્. ્સસ્ર સઇઝાવતા ક� ે� ુ�ાસન � ઇાગં�્ તન ુ્�સ ઇળ�ન જ્ તઇાર� પાસર ા સાુી હ�ન ત્. ત્ાર� ત્ સાુી પાસર ા �ુ ંએ અ્કળઇાજ �ઘ આવી 

જતી �પ રાતન �ઘઇા ં ા્કા અ ન અઇનકરકા ા સવપ ા અઅ રક આવતા.  
 
સાત ુ ં �ાસ કર� આઠઇાઇા ં આવ્્ ત્ાર� ઇારા  ા� ુા એક ખાસ ્ઇત શી.ુા�ંા નર� � ન અઇન કાકા કહ� સ ં્ધતા 

એ અઇનકરકા ઇાઈકન્  સ્નલ. તન અરસાઇા ંક્ઈ અઇનકરકા �્ એ  � ુઇ્્� વાત ગપાતી અ ન ઇાન્ાઇાં્    આવન એ્લન 

જ ાર વ્રેત અઇ ન � ુ  સી દાર લગતી. અ ન તનઇા્ ઇારા  ા� ુા ખાસ ્ઇત અઇનકરકા �્ એ અઇાર� ઇા �્ � ુ આ દં ી 

વાત હતી. અઇનકરકા ગ્ા �છ� �ત્ ધવારા તનત ઇારા  ા� ુા સ�ંકરઇા ંરહ�તા. અઇનકરકા ્વષન અવ �ુ ં�પી અઇ� આ�્રુ કકત 

સે જતા અ ન અઇ ન લાગ� ુ ંક� કાકા ખર�ખર  સી દાર છન. આ વાત ન તપ ુાર વષર સે ગ્ા હ�ન. હાઈસ�ુલ �તાવી �ુ ંક્લનજ ા 

પસઇ વષરઇા ંભપત્ ત્ાર� એ ુા�ંા નર�કાકા અઇનકરકાસી સહ�ુનંુ  ે�ન�્ા ી  લુાકાતન આવનલા, અઇારા આ�્ર વચ્ન એ અઇાર� 

ઘર� �ધાર�લા, અઇાર� ઇા �્ � ુ ભન્સ્ગાદ્ લાવનલા અ ન અઇાર� ઘર� ખા�ુ ંએ�ુ ંર્કા્નલા. અઇનકરકા ્વષન તનઇ ી વાત્ સાભંળ� અઇન 

દંગ સે જતા  ન વ� ુ�પવા ી તીવ �જાસા સતી ક� એવ્ તન ક�વ્ દ�� હ�ન આ �્ા ંસવગર ��ુ ં�ખુ ઇળન ! તનઇ ા અઇનકરકા �રત �્ાર 

 ાદ સ્�ા સઇ્ગાળાઇા ં�ાધર�્ાઇા ંવસતા ઇારા  ન �ગત ્ઇત્ ક�ત  કક્�્  અ ન દ��ક �રઇાર ા �ુનંુ ્ અઇનકરકા ઇાઈકન્  સ્નલા. 

દ��ક ઇારં�જ સ્સા્્�ઇા ંરહ�ત્ એ્લન અઇનકરકાસી જ્ાર� �પ એ ે�ન�્ા આવન ત્ાર� અઅ રક ઇાર� ઘર� �ધારત્, ઈમ�્ ટ્�, સ્ા્લીસ્ અઇનકરક ટક��ા, 

ગ્ગલસ અ ન ક�� �હ�રત્, અઇનકરકા ી ઇ્્� ઇ્્� વાત્ કરત્  ન સ �્ચ� ુત� લી ્� તસા  ા્કા �્લ ા �્્ા  તાવત્. અઇનકરકાઇા ંએનજ્્ કરતા 

દ��ક ા �્્ા જ્ઈ અઇન કદગ રઢ સે જતા �પ દ��ક ી � ુ ઈષ્ાર આવતી એ્લન રાતન સ� ાઇા ંઆ �્લ ક� સ �્ચ� ુ  

આવતા.  
   
સઇ્ વીતત્ ગ્્ અ ન ક્લનજ � રર� કર� �ુ ંઅ લુઇા ંજ્  કરત્. તન વખતન ��ર� સા્નસ�ુ ંભપત્ ગાઇ�� ્ ઇાર્ 

ગાઢ ્ઇત �ાં્તલાલ �રઇાર વ� ુઅભ્ાસ અસ� સનુ�ં્  ્વઝા �ર અઇનકરકા ગ્નલ્. અ ન અ લુઇા ંજ્  કરતા ઇ્્ા 

ભાગ ા ઇારા � �્લ ્ઇત્ �પ દ��ી અઇનકરક  કન્ાત ન �રપી એક �છ� એક ત્ા ંઇાઈકન્  સવા લાગનલા .આ  ધા 

ઇ ન �ત્ ધવારા અઇનકરકા ી � ુ  વાત્ કરતા અ ન �્્ાત ઇ્કલતા ત્ાર� ઇ ન �પ અઇનકરકા જવા ી ઇ ્ઇ  એક  મઇીદ �ગનલી. એજ અરસાઇા ંઇારા 

 ા� ુઅઇનકરકા ી ્ાતાએ ગ્નલા . �રત �્ાર  ાદ સવા�ભુવ્ �રસી તનઇપન અઇ ન ્વદ��ઇા ંસસા્ી સ�ુ ંક�્�ુ ંકઠ�  છન તન� ુ ંવાસત્વક વપર  કર�લ ત્્ 

ઇ ન અઇનકરકા જવા ઇા �્ એક � ર  ુઢ�લી  ન ઇ� �� એ તઇાઇ પ્ાસ્ ગભંીર�પન ુા� ુકર� દ�ધનલા. �પ અઇનકરકા ા ્વઝા ઇળવા એ ક્ઈ આઇવાત 

 હ્તી અ ન ક્ઈ સ�્નસર�ી� ક� ર�લન� �ી�  નઝ   હ્વા ન લીધન ઇારા તઇાઇ પ્ાસ્ ઇહદં�ન અસ�ળ રહ�લા,એ્લન છનવ �્ ્ રા� સઈ ઇ� '્વદ�� પસસા  

પ્�ે્' �ર � રપર્વરાઇ  રક� ઇ  ઇ ાવી દ�ધન� ુ ં ક� કદાુ આ�પા  સી ઇા ં જ �્ર�  જવા�ુ ં  કહ લા�ુ ં હ્્. લગ  સે ગ્નલા  ન ઘર સસંારઇા ં

�ર્વા્નલ્ એ્લન અ રલ ી કારકકદ�ઇા ંજ ધ્ા  ક��ન્ત કર� દ�ધન� ુ.ં �પ વધતી જતી ઇ�ઘવાર� અ ન અ રલ ા �ગારઇા ંઇ  ઇા ંન  કહ એ્લન વળ� 

વળ� ન દ� વષ� �રદ�� જવા ી લાલસા �ર� સળવળનલી. તન વખતન ક� ન�ા ી ઈ્ઇકન�  સીસ્ઇઇા ંસક�લ�  નઝ ક� �્ગર�ઇા ં�્ઈન્ સીસ્ઇ �ર �ાઈલ કર� 

�કાતી. ક� ન�ા ્વષન આઇ ત્ ઝાઝી �પકાર�  કહ �પ ત્્ અઇનકરકા  હ�ત્ ક� ન�ા, ્ા્ ત્ કર�એ એઇ ઇા ી ઇ� �ાઈલ કર�લ.ક� ન�ા વહ�લી તક� જવા્ એ 

લાલુન એક લનભા� ુએજન્ ા ુ�રઇા ં�ુ ં�સા્નલ્  ન સારા એવા  ાપા ખુ� અકુ�લ્. એજન્ ા કહ�વા  જુ  ત��્ર �ાઈલ એ્લન ે�ન�્ા ્સવા્ ક્ઈ 

અન્ ક્ઈ દ��ઇાસંી તઇન �ાઈલ કર્ ત્ ્વઝા આવતા વાર  કહ લાગન  તનવી સલાહ ઇા ી ઇ� લ�ં -�ગલનન�સી �ાઈલ કર�લ  ન ઇારા આ�્ર વચ્ન તપ 



ઇકહ ાઇા ંત્ લ�ં સી ્વઝા ઇા �્ ઇા�ંુ ઈન્રવ�ુ ંઆવનલ.હવન પ્ હત્ ક� લ�ં  જ�ુ ંક�વી ર�તન. એજન્ કહ� એ  ા તન તન ી ક્ઈ જવા દાર�  કહ  ન  �રસી 

તન ા ક્ન્ાે્ �ન�ર �ર ઇ� સહ� કર�લ એ્લન  ાક� ા �ૈસા ી  ઘરાપી કર�. ગાઠં ા �સૈા ખુ� �ુ ં ુ ંઈ ગ્્  ન �ગલનન� ી એમ નસીઇા ં્વઝી્ર ્વઝા ઇા �્ 

અર� કર� .ઈન્રવ�ુ ંલન ાર એક ગ્ર�  ાઈ ઇ ન � રછન ક� ન�ા ા ેન્રવ�ુઇંા ં��ઈલ સ્ા ત્ ે�ન�્ા �ાછા આવ�્જ એ ી ગનરં્� �ુ ં? એ ન ઇારા જવા સી 

સતં્ષ   સતા ઇારા દ�ખતાજ ઇારા �ાસ�્ ર્ �ર ર��ે્ ્ ્સ�્ ધ  દઈ ન ઇાર� દ�ધ્. છાતી �ર ક્ઈએ જ્રદાર ઘા ક્� હ્્ એવી વનદ ા સ્નલી  ન �ુ ં

એમ નસી ી  હાર આવ્્ ત્ાર�  �ુળધાર વરસાદ ���. �્ર�  જવા ીટ  હાસવ�તટ  આવનલ તકઇા ંઇળનલ ્ ષ�ળતા � ુજ  આઘાતજ ક હતી . ્વલન 

ઇ�ઢ� રાતન �્  �ક�� �ુ ં�રત �્�. વહ�લી સવાર� દરવાજ્ ખ્લતી �ત ીએ ઇાર� ્ રા�   ખુા�ી્ત �રસી ક્ાસ કાઢ� લીધનલ્ એ્લન ક�જુ �છુનલ  કહ �પ 

ઇાર� વાત સાભંળ� ઇ ન  �ુ ંસા�ંુ સ�ન એવ્ ્વ�ાસ  ધંાવનલ. �પ �ુ ં�દધાઇા ંહત્ ક� હવન કર�ુ ં�ુટં? એ વીક�ન�ઇા ં�ુ ંઇારા  ા� ુન ઇળવા ગ્નલ. તનઇપન 

સલાહ આ�ી ક� ક� નક�્  એમ નસીઇા ંતાર� આ�વીતી જપાવતી તસા ક્ઈ  �ા્ ઇા �્ ી ્વ તંી 

કરતી અર� કર. તનઇપન ઇ ન �જુરાતીઇા ંડાર્ લન્ ર   ાવી આપ્્ � ્ અકન� અ�વુાદ કર� 

ઇ� અર� ઇ્કલી આ�ી,ઇારા આ�્ર વચ્ન સ્�ાજ સઇ્ઇા ંઇાર� �ાઈલ કદલહ� ્ાનસ�ર સે 

ગ્નલી �પ આગળ  ક્ઈ પ્કનસ  કહ. �્ર�  જવા�ુ ંઇા�ંુ સ��ુ ંઇ ન સાકાર સ� ુ ંલાગન� ુ ંએ્લન ઇ� 

 ાધાત-ઇા તાત ઇા વા�ુ ં ુા� ુ કર� દ�ધન� ુ ં  ન ખભં્ળજ દ�વળન �પ અવાર વાર ુાલત્ 

જત્.ખનર �તન ઇાર� પાસર ા �ળ� અ ન તન �પ એવી ક� વગર ઈન્રવ�ુએં ઇ ન સીધાજ ઇન��કલ 

ઇા �્ ા �ન�ર ઇળ્ા  ન સ્�ા સઇ્  ાદ ્વઝા �પ. ્વઝા આવ્ા એ કદવસન ઇારા  ા ાભાઈ 

અ્ઇતન ઇ ન અ લુ ી જ્  �ર �્  ક્� ક� "ઇ� ુ ....��� ુ ંઇનલ  �ુ ં ન આવત્ ર�" �ુ ંસાર �ાઇી 

ગ્નલ્  ન હરખભનર ઇા�ંુ �ુ� ુ ં ખખ�ધજ  �જ ુનતક સ�ુ્ર ઇાર�  રક� ઘર� �હ�ુી ગ્નલ્. 

્વઝા ા કાગટળ્ા ં જ્ઈ હરખ ્ ઇા્� �ુ ં � ુ �લા્નલ્ ક� �ું્  હવન દ��ક, ક�ત  અ ન ઇારા અન્ � �્લ ્ઇત્ ી ઇા�ક �્ર�  જઈ�.  ી� 

કદવસન સા�ં અઇારા ્વ�ાળ �કરવાર ા  ાુ્ ્ વાસસસા ન ્વઝા ઇળ્ા ી  જવપી ્ ્ઇતન  ભવ્ �ા્� સે .�પ રાતન ઇ ન �ઘ   આવી . �ુ ં�ગતાજ 

 સ �્ચ� ુત� લી ્� તસા  ા્કા �્લ ા રંગી  સ� ા ી ્ુ્ ્ાઇા ંખ્વા્ ગ્નલ્. 
 
અ ન જ્તજ્તાઇા ંત્ ્વદ�� ્વદા્ ી એ ઘ�� �પ આવી ગઈ. �ુનંુ ીજ ્, સગાવહાલા અ ન ્ઇત્ વચ્ન � ર્  �ુ્  ઇા ંસજ, હારત્રાસી લદા્નલ, �ુ ં

અઇદાવાદ એર�્ ર્ જવા ઇા �્ તૈ્ાર કર�લ કાર તર� પ્ાપ કર� રહ્ હત્ ત્ાજ ઇાર્ �ાંુ  વષર ્ �તુ  ્ ી દ્�ત્ દ્�ત્ આવ્્  ન ઇ ન ક�ુ,ં '���� તઇન 

તઇારા આ �ુ્  ત્ � રલી ગ્ા.' ઇ� જ્�ુ ંત્ તન ા હાસઇા ંઇારા �ુ્  ી એક જ્� હતી  ન ધાર� ન જ્�ુ ંત્ એ હતા ઇારા.....”સન�્� �ઝુ“....� ઇ ન ઇારા 

� �્લ ્ઇતન ક� � ા ઘર� �ુ ંક� ન�ાઇા ંરહ�વા ્ હત્ટતનપન � ુ જ ભાર દઈ ન કહ�લ ક�, 'ઇ�રુઇ, ધ્ા સી સાભંળ, � ુ ં ી�ુ ં �ુ ં કહ લાવ ત્ ુાલ�ન �પ સન�્� 

�ઝુ ત્ ખાસ લઈ ન આવ�  કહ ત્ જ્   કહ સા્ તારાસી.' તન ી સલાહ ઇા ી ઇ� સન�્� �ઝુ લીધનલા �પ  નગ્ઇા ંવજ  સે જવા ન લીધન �ા ં કુવા એ 

પ્ હત્ એ્લન  હારજ રહ� ગ્નલા.  નગ્ ન તાળા વાગી ગ્નલા અ ન કાર �ર ુઢાવી દ�ધનલી. તાતકાટલક  ીજ્ ક્ઈ  �ા્  હ્ત્ એ્લન ઇ� ઇારા �ા્� 

�ઝુ  તાર� ર�ઇ�ં ા ઇ�ઘા �ુ્  ી  ીુન સસતા સન�્� �ઝુ � જ્વા �પ   ગઇન તન �હ�ર� �ુ ંઅઇદાવાદ એર�્ ર્ જવા રવા ા સ્્. �્્્કા�ર ન �ુુ  ા 

આ�નલ ક� �ુ્  ી  ીુન � ર્  ા �્્ા   આવન .અઇદાવાદ એર�્ ર્ �ર સ્�ુ ંુાલવા�ુ ં સ�ુ ંતનઇા ં એ ભાર�ખઇ સન�્� �ઝુ ન લીધન �ગન છાલા �ા�વા 

લાગનલા. ભાર� હ�્ન સવજ ્ ન ભન્� વસઇી ્વદા્ સાસન અઇદાવાદ એર�્ ર્ �રસી �ુ ંપલન ઇા ંક� ન�ા જવા રવા ા સ્્. �વ  ી પસઇ હવાઈ ્ાતા ા એક 

અ નરા ર્ઇાંુ  સહ ક� ન�ા ા રંગી  સ� ા એક ટુત�્ ી ઇા�ક ઇાર� �ખ્ આગળ તરવરવા લાગ્ા, �પ એ  ધા ી વચ્ન સન�્� �ઝુ વાળ� વાત ગળન 

 હ્તી  તરતી ક� �ુ ં રળન ઇીક� ીકલ એન� ી્ર ્વસ ઇન નજઇનન્ ેવ્ટલક�ક��   ન ઇાર� આ સન�્� � રઝ ી 

�ી જ�ર ? ખનર, ભાવી ્વષન ી એ  ધી અ્કળ્ અ ન  રઝંવપ્ ી ્ઇશ લાગપીતટવચ્ન ્્રન્્ ા ભવ્ 

એર�્ ર્  �ર ઇાઈક �ર " વનલકઇ નુ ક� ન�ા "  ા ઇા વાુક અ ન ઇ�રુ એ ા નસઇનન્ સાસન � ન " લનન� 

ત� ત�્ચ�ુર ી્�ઝ " કહ�વા્ છન તનવા ક� ન�ા દ��ઇા ંતનવીસઇી ���આુર�, સાલ  નટહઝાર એક, ઇગંળવાર, 

સાજં ા ુાર વાગ્ન, ભાવી �ઇપાત ા �્્લા અ ન �રઇ આ દં ા એક અ નરા  નઇાદસહ �ુ ં " ર�ઇન� �ુ્  

્વસ સન�્� �ુ્  " સાસન લનન��ગ સ્્ .....!  
 
કસ્ઇ ી જ�ર� ્વ્ધ �તાવી ક� ન�ા ી ધરતી �ર ્વ્ધસર �ગ  �ુ્ અ ન ��ુ સ્્ સઇસ્ાત અ ન સઘંષર ્ એ ઝઝંાવાત ....ભાઈશી રા��ન તન ા 

અ�ભુવ્ઇા ંવપરવ્્  રા ર એવ્જ ક� � ભલભલા ા ઇ ્ ળ અ ન આતઇ્વ�ાસ ન હુઇુાવી �ાગંળા કર� દ� તનવ્ !ટટ(વ� ુઆવતા �ક� ......) 

-- 

      
 

                             

 ા્કાટ�્લસ ીટઅઇાર�ટપસઇટ લુાકાત,ટઆ�ર�ટ૧૦ટવષરટ�હ�લાટં 



                                                 લખવા�ુ ંઆહવાન   

  શશીકાતં પટ��લઆ 
 

સ ળટદારાટ્  રળ�ુ,ંટધ વા ટદારાટ્ ધર �ુ,ંટભપનલાટદારાટઅભપ�ુટંક�ટ �ુઇતીટદારાટલરઇુતી� ુટં�્ષપટસ� ુટંરહ�ટછન.ટ�ાકંટ

એટસહ ટકરવા ીટ�રેતટક�ળવીટલનવા્ટછનટત્ટ�ાકંટ�્ષપટસા્ટછનટતન ીટજટગતાગઇટહ્તીટ સી.ટ�્ષાતા,ટર� ાતા,ટલ્ક ીટ

વાુાટ  ી નટપગ �્લીટએકટતાકતવરટકલઇટત્ટઆસઇીટગઈટ નટસઇ્ટ�ર�ટ�ાછ્ટસઇાજટસાઇનટઇી્ટઇા�ં� નટ ભ્ટછન.ટએટજટ

સઇ્ટ�પનટઆ�પાટ� રવરજ્ ાટ�્ષપ નટલાુારટ�ખનટ નટ�કરવતર  ીટસદ� નટ�ીતાસરટભાવનટ ્ હાળ�ટછન.ટસાઇા�જકટઅન્ા્્ટ

સાઇનટધગધગતીટવાપી ીટ�ધીટજગવનટએ�ુટં ક્ઈટ�ાકંટ�ાગંર�ન?ટઆજ ાટજઇા ાઇાટં ્લક્ટસઇાજટજટતન ાટ હ��ુટં ્ટ

ઇનળવીટ�ક�ટછન.ટઆ�ટ �ઇુતીટવતીટલખ ાર ્ટત્્્ટ સીટ�પટલરઇુતી ્ટ�કટલઈ નટલખ ારાટક�્લા?ટ�તીટઆધાકરતટ

ભનદભાવ્ટઇા�ંટતછાટંસ્ાટત્ાટંત્ટધઇરટઆધાકરતટ �રતટરસુા�વાઇાટંઆવીટરહ�ટછન.ટ 

 

 વીટ�નઢ� નટઆહા ટછનટક�ટ��ુટંઆવ��ટતન� ુટંલખ્.ટઆ�ટસઇાજઇાટં ્�ટકતટ�વુક-�વુતીત�ુટંપઇાપટઘ ુટં�અુટંછન.ટસત્ ીટ�્ધટ

અ નટ ન્ા્ ીટઆરાધ ાટતઇ નટસઇાજઇાટં ુનટ સસા નટપસસા્�તટકર�ન.ટસત્ટઅ નટન્ા્ ીટ�ઇુાર�ટજટતઇાર્ટ�રેતક્તટ  ીટ

રહ��ન.ટક્ઈટ�પટઇાધ્ઇટદારાટતઇારાટ ્વુાર્ટપગ્ટકર્.ટ ્પન્ટઇીક�્ાઇાટંલખ્ટ નટઈલને ્્્ કટઇીક�્ાઇાટં્ટલખ્.ટઅન્ા્ ીટ

સાઇનટઆક્�ટપગ્ાવ્ટ નટવાંુ  ાર�ુટંલ્હ�ટ કળ�ટ ઠ�ટત્ાટં�ધુીટલખ્.ટઇધ્ટ� રવરઇાટંસર ખુત્ારટ�ા�ક્ ્ટ�ટ��ઇટઆવ્્ટતન ીટ

�ાછળટક્ઈક�ટત્ટપગ્ાવનલીટ્વુાર્ ીટટુ ગાર�ટજટહ�નટ ન?ટ 

સાઇાન્ટ કકાએસીટ  �રટ  ઠ� નટ ્ુ્ ્ાભરઇાટં  ાઇ ાટ ઇનળવ ારટ ક�્લાકંટ  ાઇ્ઇાટં અ�ંુધતીટ ર્્ટ અ નટ તસલીઇાટ  સર�  ાટં

 દાહરપટઆ�પીટસાઇનટજટછન.ટઅ�ંુધતીએટઆકક� �્ે્ ્ટઅ નટતસલીઇાએટ�્ે્ર ્ટવ્વસા્ટછ્�� નટકલઇટ�ક��.ટએઇ ાટંલખાપ નટ

કારપનટએઇ નટઇ્ત ીટધઇક�તટ�પટઇળ�.ટઆટલ્ક્એટ્વુાર-સવાત�ં્,ટકી-સઇા તાટઇા વ-અ્ધકારટ�વાટ્વષ્ટ�રટલા�ુટંઅ નટઆ�ટ્વ�ટએઇ ાટં

 ાઇસીટ�કરટુતટછન.ટ સવ.ટજ્સન�ટઇનકવા ટસાહ� �ુટંસાકહત્ટએઇ ાટઅવસા ટ�છ�ટ�પટવષ�ટ�ધુીટ�વતંટરહ�વા� ુટંછન .ટટ્  ધંકારટપવીપટદર�ટલખનટ

છન:ટ“જગતટ્વુાર્સીટ દલા�ુટંછન .ટજગતટઅકર્સીટ દલા�ુટંછન .ટતઇનટઅલ�� ીકટ કહ,ટકલ�� ીકટછ્.ટલાગપી ્ટએકટઇહા ાદટર રઘવનટછનટતનટતઇનટજટછ્.ટ

ુાલ્ટઇાર�ટતઇ્ નટ્વ તંીટછન,ટેજ ટછન,ટઅર�ટઆગળટવધી નટપાસર ાટછન,ટલખ્ટ નટક�ુટં�પટલખ્ટજ.”ટટ 

�ા્ાસ�્રાઇાટં વ્કદત્ટઇા �્ટએકટક�ટઅ��ુટં�નજટ��ુટકરવા ીટઅઇાર�ટતૈ્ ાર�ટછન.ટઅ��ટુ�નજટએ્લાટઇા �્ટક�ટતનટવ ંુ ાવા ીટ� રર�ટગનરં્�.ટટ વ્કદત્ટટઇા �્ટટ

એકટતાલીઇટ�ી ીરટ�પટ �ક ાટભ્વષ્ઇાટંરાખી�ુ.ંટ વ્કદતટલનખક ્ટઅસરટઇાતટ વ�વુા ્ટજટ કહ.ટતઇનટ�ુાસટક�ટટસાઈઠટક�ટતનસીટવ�ટુ ઇર�ટ�પટ

 વ્કદતટલનખકટહ્ઈટ�ક્ટછ્.ટભાષાટકરતાટં્વુાર્ટવધાર�ટઅગત્ ાટછન,ટભાષાટત્ટઇાતટવાહ ટછન.ટ્ાદટરાખ્,ટતઇનટ�્ાર�ટલખ્ટછ્ટત્ાર�ટસઇાજટઇા �્ટ

એકટટઅગત્ ્ટર્લટઅદાટકર્ટછ્.ટ ા ક�ાટક્ઈટપસગંસીટટ��આતટકર્,ટઆ�ટજ.ટ 

     

 

 

 

 

 

लोकतंत्रक�्स �च�ड़्कड़्ाड़न्म ? 

�ड़म्पड़र�क्यक ड़्ण लड़ाड़्�ं ्ंघ पड़ कड़् ो घत्षत उ�्म श्ष�कै्�ोसाड़्पघज� ् ल् म  म श्पम्�भ�्�नड़सकै्यनरा�ो्न�्यी  -यी  ् ुला पड़लड़्सम कै्�ुई्�ीय ्

लगड़् मड़्म श्प ्तड़�लबड़ा�्को्सनन्प ा पड़ल ्ंु  ्ंड़रककतड़ा्न ्रण ड़राकतड़ा्न�्ण ल ्नप ��्� ् रक�ी्त म्रलग्न ्कन्कत ाड़क्ाम ं् म श्गुस ड़त्स � ्

 ड़ज�न ्ंु�ल�, ््ड़्ा्न ्म ्कत ्क ् ड़सा रतक्कड़�ककतड़कओं्को्�ोसाड़बद्त  क ्� ्  ंप्न�्ल ्�ल�ड़्ग�ड़्म श्ष�कै्् ं््लोक ्�तड़्को्कनत ्र काड़्�ड़्ा्

�नसाड़्नुककतड़्मोगीश् �््कड़ ्कै््� त,  �््कड़ ्कै्ंमु  ्क पल् ड़ज�तंत्क ्�नसका्� ्म ्मड़��ल्कै्सड़््� त्म श गुस ड़त्ऐ�ी्'  ंट ्�््' बा्ग�ड़्म ्�स�न ्

कै्�मनपद् णड़�ीपड़प्व�ड़ंक् ड़सा रतक््�ोग्�ड़या ्न� लगड़्म श ટ૨૦૦૨न�ટ  ा््ड़ �मिक्ाड़रतसोટकड़ ટ�ड़पकसराक््प्का्रक�ड़ ग�ड़श ्-ટअरुंधती रॉ -2005 



પ�રવાર પ�રચય  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ચુટ્�કપટઅ નટ�વ ઇાટંકંેકટકરવા ાટંસવપ ્ટલઈ નટ૨૦૦૧ઇા,ંટ્્ર્ન્્ટઆવ ારટ�ા ંુ  ુટં�કરવારટતનટ ��આદ ાટવત ીટશીટફારનસસભાઈટકક્�્ ,ટ

તનઇ ાટં�ત ીટ� ુીતા ન ટઅ નટ�તુટ � ન .ટ વ્વસા્નટઇીક� ીકલટએન� ી્રટએવાટશીટ ફાનસીસભાઈટઇા �્ટ ટ��આત ાટંવષ�ટ ટસઘંષર� રપરટ રહા.ંટ ર્જ ાટ

�ા ંુ સીટટછટકલાક� ુટંઅ��ા  ટકરવાટછતાટં ‘પોફ�શનલ એન્નીયર’ ીટક� ન�ાઇાટં� ુટપ્ત�ષઠતટએવીટ�દવીટઇનળવીટસઇકટ�જુરાતીટક�સટલકટસઇાજ�ુટં

 ાઇટર્� ટક�ુ�.ટ� ુીતા ન નટઘર-�ીહસસી ીટટતઇાઇટજવા દાર�તટ �ા��ટલઈ નટતનઇ નટસાસટઆપ્્.ટસા કુહકટકા્રકઇ્ ીટ�પટઘપીટ ધીટજવા દાર�તટ

લે નટઆટ �કરવાર�ટ એકટ  જજવળટ  દાહરપટ સઇાજ નટ � ર�ંુટ �ા�ડ ુ ંછન.ટ સાર�ટ કારકકદ� ીટ તકટ ઇળવા નટ કારપનટ તનતટ હાલટ ્્ર્ન્્સીટ લગભગટ ૩૦૦૦ટટ

કકલ્ઇી્રટ્ુરટક�લગનર�ટ�હ�રઇાટંસસા્ીટસ્નલાટછન,ટછતાટં્્ર્ન્્ટસાસન ાટસ ંધં્ઇાટંજરા્ટત્ટઆવીટ સી.ટ�તુટ� ન ટહાલટધ્રપટ૧૨ઇાટંઅભ્ાસટકર�ટછન ટ

�્ાર�ટ� ુીતા ન ટએકા ન્�ગ ાટકનતઇાટંઆગળટવધીટરહાટંછન.ટ્ઇત� ીદંટફાનસીસભાઈટ�કરવાર નટ�ખુઇ્ટ�વ  ીટહાકદ�કટ�ભુનચછાતટ�ાઠવનટછન. 

 

 

ટટ કિવતાની ક�ડ�એ 

         
 

 
ુઇકત્ટ નટદઇકત્ટ�ાહજહા ં્ટઇહ�લટજ્વાટદ્ 

ઇ નટધ વા ટઇજ�એુટકર�લ્ટખનલટજ્વાટદ્ 

પદ�ર ટકાજટ�ઇાટંપનઇટછનટક�દ�ટજઇા ાસી 

ઇ નટએટ� ુ�રુતટ�તસર્ ીટ�લટજ્વાટદ્ 

શેખાૃમ આ�વુાલા 

 
 ાટ� નટસાહ ટક�સાટહ� 

ઇસ�દક�ટટભીતરટ લુલાટં�કુાર�  

�ાટસાહ ટતનરાટ કહરાટહ� 

ટુ ્�ક�ટ�ગટ નવરટ ા� 

સ્ટભીટસાહ ટ� ુતાટહ� 

કબીર  
 

�કં�તટક્ટ� રર ટભલ્ટજા ીક્ટ��ં  

કઇરકા�ં�ક્ટદેખપટભલ્,ટઢ�ગીટક્ટ�જુરાતટ 

 
 

ટસજં્ગ ાટ�ાલવઇાટંછનટ �ુ ં

દકર્ા નટઠ�ક્ટ ાટઆ�્ 

એકટતરત્ટઇાપસટ�ર નટછન  

એકટલા�ટતર� નટઆવનટછન  

સૈફ પાલન�રુ�  

 
ગ્ખસીટહ�ઠાટ તર્ટપ્ારાટ! 

ત્ાટંત્ટ�તસરટલાગ્ટછ્ 

ઇા વ��ટધર્ટછ્ટત્ાર�ટ 

સાુાટઈ�રટલાગ્ટછ્ટ! 

�નૂય પાલન�રુ�  
 
 

�ાપીટ�ીવા 

�ાપીઇાટંજર�ટ ત્ારટદ�વાટ 

ચદંકાતં ટોપીવાળા 
 
 

 
 
 

ભર�ટલ્ટ�ખઇાટંરસતાત,  ાર�ત, ભ�ત્, 

�છ�ટઆટ�હ�ર, આટગલીત, આટઘરટઇળનટ ટઇળન . 
 

ર��ટલ્ટઆજટસ ંધં્ નટવ�્ળાઈટઅહ�, 

�છ�ટક્ઈ નટક્ઈ ીટક રટઇળનટ ટઇળન . 
 

વત  ીટ� રળસીટઇા�ટુભર�ટલ ટ‘આકદલ’, 

અર�ટઆટ� રળટ�છ�ટ મભરટઇળનટ ટઇળન . 

આૃ�લ મન્રૂ� 

 

ઇ�ટએકટઅુ ં્ટદ�ઠ્ટ 

દ�ઠ્ટઇ�ટઘરટઘરટ�ીષપટક ૈ્્ટ 

�દ્ટ�દ્ટઇ�ટરાધાટદ�ઠ� 

�ુટં ન્્ટ ગુધટ રસર્્ 

્નુૃરમ  



�જુરાત�ુ ંપથમ �કિરયન ગામ/કૉલોની   

કાશીવાડ�, બોરસૃ 

રા�શ મૅકવાન 

 �જુરાતઇા ં૧૮૪૭ �ધુી ટખસતી ધઇ��દ��ક્ ી  ી્તર�્ત એવી હતી ક� કક્�્  ધઇર સવીકાર ારા ં�કરવાર્ એઇ ા જ �ટળ્ાઇા ંક� ્વસતારઇા ંરહ� �સી 

એઇ ન ઇળનલા ટખસતી સસંકાર્ ી અસર અન્્ �ર ��� અ ન એ �પ ટખસતી ધઇર તર� આકષાર્. �પ તન સઇ્ન ત્ �કરરસસ્ત જ એવી અ ન સાઇા�જક 

વાતાવરપ જ એ�ુ ંક�  �ાસન/સાસન રહ�� ુ ંત્ ર્ર; � તન વ્રેત ઘર  હાર ક� જા્ત  હાર જ  કુાઈ જત્. ક્ઈ ક્ઈ કકસસાઇા ંત્ વ્રેત ન એ ા �ુનંુ ીજ ્ જ 

સવીકાર�  હ� અ ન એ ી �ત ી ક�  ાળક્ �ધુધા ં�ુક� લનવાઇા ંઆવન.સીસવા ગાઇ ા પ્ત�ષઠત �ા્�દાર દ�સાઈ ખ્જઈદાસ ી સાસન �પ કંઈક આ�ુ ંજ 

સ્ન� ુ.ં  રળન  ત્ એ સીસવા ગાઇ ા  ખુી અ નટ  ર્�ા ી ગા્કવા�� સરકારઇા ંર�વન� ુકલને્ર �વી પ્ત�ષઠત જગ્ાએ �પ કાઇ કર� અ રક�લા અ નટ

પખર ્�વભેત ગપાતા. એઇપન ટખસતી ધઇર સવીકારતા ંજ એઇ ા �ત ી અ ન  ાળક્ એઇ ી �ાસનસી ઘરવાળાએં લઈ લીધા ંઅ ન એઇ ી �ર ્ �વલનપ 

�ુઇલ્ સ્્. આવી અ નક સાઇા�જક હ�રા ગ્ત, પતા� ા અ ન ્વર્ધ્સી  ુે ત એ�ુ ં ટખસતી �વ  �વી �કા્ અ ન  વી �નઢ� ન 

ભ્ ુે ત ર�તન ટખસતી ્�કપ આ�ી �કા્ એ હ��સુી ઇાત ટખસતીત જ વસતા હ્્ એ�ુ ંએક ગાઇ/કૉલ્ ી વસાવવા ્ ્વુાર એ 

સઇ્ન લ�ં  ્ઇ� ર� સ્સા્્� ા ર�વ. ્વલ્ઇ ેલાકરસ  ન આવ્્. જ્ ક� આ પકાર ા પ્્ગ્ ભારતઇા ંઅન્ ્ઇ� ર�ત દારા 

�� સઈ અ ર�ા હતા �પ �જુરાતઇા ં આ પસઇ ્વુાર હત્. એઇા ં સ�ળતા ઇળ�  અ ન આ ્વુાર�ુ ં�ાછળસી ઇ્ �્ �ા્ન 

� ુરાવતર  �પ કરવાઇા ંઆવ�ુ.ં �જુરાતઇા ં ટખસતી ધઇર ્ �ા્્  ાખંવાઇા ં અ ન પુાર પસારઇા ંઆ  વી કાઇ સસં�ી્ત ્ 

 લુ્વા  �ાળ્ છન . ટ

તન સઇ્ન ટબ્�� સરકાર ્ � રરજ ત�ન. ર�વ. ેલાકરસ  ી ઇદદસી સાત ક� આઠ સસા્ ક ટખસતીતએ એ સઇ્ ા ખન�ા ા ઇૅ�જસ �્્ ન આવનદ �ત આપ�ુ ં�ઇા ં

ઇહ� દ� ી  �ર� ટબ્�� સરકાર ા ક � હ�ઠળ ી �ાધર ી જઇી  �ાળવવા ી ર�રઆત સ્નલી. લખન� ુ◌ંઃ "We are Christians, having left our Hindu 
religion and customs, and find it impossible to live with comfort among our own people and relatives who persecute us on account of our having 
embraced  a new religion, and shun all intercourse with us. We are therefore desirous to procure land..." 

આ પ્ાસ્એ રંગ આણ્્. એ સઇ્ ા  ્રસદ ા ક્્ ્વસતાર ી  હાર એઇ ન જઇી  �ાળવી દ�વાઇા ંઆવી. અ ન ૧૮૪૭ ા ઑગષઠ ઇાસઇા ં � �્ર� ઇકા  

  ાવવા ત્ા ં�ા્્  ખંા્્. આ જગ્ા�ુ ં ાઇ કા�ીવા�� હ� ુ ંએ જ ુા� ુરખા�ુ.ં ર�વ. ેલાકરસ  ા વ�્દરા ા ્ વાસસસા  ી  ા�ુઇા ંજ વસાવા્નલા ં

�ુનંુ ્ ન અહ� કા�ીવા��ઇા ંવસાવવાઇા ંઆવ્ા,ં  રળન  છ ઘર  ધંા્નલા ંઅ ન �ાંુ  �ુનંુ ્ ન ત્ા ંલાવવાઇા ંલાવ્ા.ં એઇા ં�કલાવ ા ટગરધર ���, કા ાવા�� 

�ુ નર આ�ારાઇ અ ન સીસવા ા દ�સાઈ ખ્�ઈદાસ ્ સઇાવન� સત્ હત્ તસા અન્  ન ક્ળ� �ુનંુ ્ હતા.ં આઇ 

�જુરાત�ુ ંપસઇ "કક્�્  ગાઇ" અરસતતવઇા ંઆવ�ુ.ં આ પ્્ગ એવ્ ત્ સ�ળ રહ્ ક� એઇાસંી જ પનરપા લઈ �ાછળસી 

"રાપી�રુ" (આજ�ુ ંરાપી�, અઇદાવાદ), વાલનસ�રુ, �કુહ�લ �વા ંગાઇ્ વસાવા્ા,ં � ટખસતી �ભુસદં�� ા ં કુ સાકી 

  ી રહા ંછન. 

ઇાકહતીઃઅ ુુર કહસ્ર� ઑ� �જુરાતઃ રૉટ    ્ઈ� 

કહસ્ર� ઑ� ક�સટલક ુુર ઈ  �જુરાતઃ �ાધર કાલ�સ � ર્ ાર. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ટશ્રાજં�લ   

� ર�્ટ�ા.ટઅ�્કટવાઘનલા ાટ્�તાશીટસનમ�લુટવાઘનલાટનરંક�ટઇાદંગીટ ાદટઅવસા ટ�ામ્ાટછન.ટસવ.ટસનમ�એુલટસાહ� ટ્�કક ીટ

 ્કર�ઇાસંીટ ્ � ીતટ સ્ાટ  ાદટ ુુર ીટ પ� ી્�તટ તસાટ ્વનસનન્ટ દટ �્લટ ઇ�ંળઇાટં ટ વષ�ટ �ધુીટ સનવાટ આ�ી નટ અ નકટ

જ�ર�્ાતઇદંટલ્ક્ નટઇદદ��ટસ્ાટછન.ટઈ�રટતનઇ ાટઆતઇા નટુીરટ�ાં્તટ ક્ટઅ નટતનઇ ાટંસતકા્� ્ટહ�રટગપ્ટ દલ્ટ

આ�્.ટતનઇ ાટુાલ્ાટજવાસીટતનઇ ાટ�કરવાર નટ ાટ� રર�ટ�કા્ટએવીટખ્્ટ���ટછન.ટઈ�રટ્�તાટઆટકાર�ટઘાટસહ ટકરવા ીટ

તનઇ ાટ�ુનંુ ીજ ્ નટ�રેતટઆ�્ટતનવીટપાસર ા.ટ–ટ‘ડાયાસપોરા’ટટ



 
આપૃી લોકબોલીના શબૃો:  

  

ટટ‘‘ૃવ્યાૃવ્યા’’  

લોક ્લીટ �ધુાટસઇાજ�ુટંદ�રપટહ્્ટછન.ટસઇાજ ીટવાસત્વકતા�ુટંલ્ક ્લીઇાટંસુ્્ટપ્તટ � ટ���ટછન.ટઆવાટ ધાટ�બદ્ટ�સુતકઇાટંવાંુ વાટ સીટ

ઇળતા.ટઆવ્ટએકટ�બદટછન:ટ“દવધ્ા”. 
 
સઇાજઇાટંકીત નટ��ુુષટસઇ્વ��ટગપવાઇાટંઆવનટછનટક�ટ કહટતનટવાતટ ા�ુટ�રટરાખીએટ�પ,ટટતનઇ�ુટંકાઇટત્ટ��ુુષ્ટ�્�ુટંજટઅ નટ�ાર�કટવધાર�ટરહ�� ુટં

અ નટરહ�ટછન.ટ ાળક્ ીટજવા દાર�,ટરસ્ઈ,ટખર�દ�,ટક��ા-ંવાસપટધ્વાટ�વાટંઘરકાઇ,ટસાઇા�જકટપસગં્ ીટજવા દાર�ટઅ નટ��ુુષ નટતન ાટંકાઇઇાટંઇદદટ

કરવીટઆઇટઅ નકટકાઇસીટકીટસતતટઘનરા્નલીટહ્્.ટકાઇ�ુટંુાર�ટ ા�ુ� ુટંભારપટહ્્ટત્ાર�ટક� ુટંકાઇટકર�ુટંટ નટક� ુટંરહ�વાટદ�� ુ?ંટઆવીટ�ર�રસસ્તઇાટં

 ્લાઈટજ� ુ:ંટ‘ઇારટજટઆટ ધીટદવધ્ા?”ટટએકટકીટ ી�ટકી ીટદ્ાટખાતાટં ્લતી:ટ“�ુટંકર,ટ ુાર� ટુન્ લીટ ા�ુ ીટદવધ્ાટટછ” 
 
આટ‘દવધ્ા’ટ�બદટ‘્ુ્વધા’ટ�બદઇાસંીટઆવનલ્ટછન.ટઆઇટત્ટ રળટ�બદટ‘�દધા’ટછન.ટ નઇાસંીટએક ીટ�સદંગીટકરવા ીટહ્્ટત્ાર�ટઆટ�બદટવ�રા્.ટઆટ

કર�ુટંક�ટ�ન� ુટંક� ુ?ંટ�ુટંરહ�વાટદ�� ુટં નટ�ુટંકર� ુ?ંટ�ાપીટભરવા�ુ,ંટ�ાકભા�–કકર્ા ુટંટવગર�ટખર�દવા�ુ,ંટ ાળક્ ીટતઇાઇટજવા દાર�,ટુાટ–�ાપીટટઅ નટટ

 નટ ્ાઈઇ ીટ રસ્ઈટ  ાવવી,ટ અન્ટ ઘરકાઇ,ટ સાસર�્ા ંીટ સનવાટ  �રાતંટઆ્સિકટ  �ા�  ાટ કાઇઇાટં ��ુુષ નટ ઇદદ કરવા ીટઆઇટઘપીટ �ત ીટ

જવા દાર�તટઆ�પાટસઇાજ ીટઇાતાત,ટ હ� ્,ટદ�કર�તટ �ા�તીટઅ નટ �ા��ટછન.ટ�ુ ાટસઇ્ઇાટંવપા્કાઇટકરતાટં�કરવાર્ઇાટંકીતટવહ�લીટસવાર�ટ

ુારટવાગનટ ઠ� નટતાપ્ટ ાખતી.ટટ�ટ�ુનંુ ્ટખનતઇ�ુર�ટકરતાટંતન ીટકીતટસવાર�ટવહ�લીટ ઠ�ટરસ્ઈટકરતી.ટસસંાર ાટઘપાટ ધાટઇ્રુનટઠ�ં�ટતાકાતસીટ

કીટટલ�તીટરહ�ટછન.ટજ્ટક�ટએ�ુટં ાઇટ�ાં્ ટઆવ� ુટં સી.ટછનલલીટસદ� ાટ�ુનંુ ્તસા  ાટકા્રઇાટંતન ીટન્્ચછાવર�ટકાટ લનદાદટછન.ટઆ�પ્ટસઇાજટર�વાજ્ટ

અ નટઇાન્તાત ીટ્�ષ્એટપઇાપઇાટંવધાર�ટપગ્ત�ીલટગપા્ટછતાટંકીવગર નટ�રુત્ટ ટ ન્ા્ટ સીટઇળ્્ટ ટહક�કતટછન.ટઆટ ‘દવધ્ા’ટ�બદટ ક્ઈટ

��ુુષ ાટઇ્�ટકદ�ટસાભંળ્્?ટ 
 
આપદંટ્ઇ�  ાટએકટ�ુ ાટઇનગનઝી ઇાસંીટઘપાટ�ુ ાટસઇ્ ્ટએકટપસગં: 

 રક�ુટંટુતટ તાવીટસી.ટઇનર�ટ�્લનટ� રછ� ુ:ંટ“તારટઐટજ�ુટંછન?” 

કી:ટ“ ા�ાટઇારાટ!ટઇ ટભગવા ટ ુાવ” 

્સસ્ર:ટ“તાર્ટધપીટટખસતીટસ્્?’ 

કી:ટ“ઇાર�ટ લાટ�પ,ટએ ટ રકઇાટંજ�ુટંહ્્ટત્ટ�્”. 

્સસ્ર�ટ� ુ�ુતસા �ુટંટુતટ તાવીટક�ુ:ંટ“છનલલાટદહા��ટઆ�પટ�પટ ઠ��ુ”ં 

કીટવાધં્ટલનતાટંટ ્લી:ટ“ ા�લાટ�ુટંત્ટધરઈટગઈટટ�ં,ટઇારટઇર� ટ�ર�ટ કહટ ઠ�ુ”ં 
 

આપૃા સામા�જક ર�વાજો: 

આ�પાટસઇાજઇાટં ્વ્વધટપસગં્એટ�ુદાટ�ુદાટર�વાજ્ટહતાટઅ નટહ�ટક�્લાકટુાલ્ાટઆવનટછન.ટ�ઇટક�ટલગ ટવખતનટ� ટઆવનટત્ાર�ટ �્્ાટ�્�વા ્ટ

ર�વાજટહ�ટછન.ટસાઇાન્ટર�તનટ �્્ાટ�્�� નટકન્ાટ�ક નટ�પટકરવાઇાટંઆવનટછનટક�ટ� ટઆવીટગઈટછન.ટ(કદાુટએ�ુટંકહ�વાટઇા �્ટક�ટભલનટઅઇનટ નટતપટ

કલાકટઇ્�ાટઆવ્ા,ટસઇૈ્ ાઇાટં્ટ નટતપટકલાકટકરજ્ટ!)ટઆટ �્્ાટ�્�વા ્ટર�વાજટકઈટર�તનટઅઇલઇાટંઆવ્્ટઅ નટપુટલતટ ન્્ટતનટ�ગનટઆ�ટ

�પતાટટહ્ટત્ટઅઇ્ નટલખીટજપાવ�્.ટઆટ�ગનટ્વસ� ીતટઇાકહતીટઆવતાટ�કઇાટંઆ�વાઇાટંઆવ�ન.ટ 
 

 
 
 
 
 

 
 

વૈચા�રક પ�રવતરન 

“દ�� ાટુ્ર,ટ�ા�ુ,ટ� ુી,ટ્વ્વધટપકાર ીટકહ�સાટઆુર ારાટઅ નટ�ુ�ંાગીર�ટકર ારાટલ્ક્ટભગવા  ાટ ાઇસીટકદવસટ��ુટકર�ટછનટઅ નટભગવા  ાટજટ ાઇસીટ�રુ્ટ્ટ

કર�ટછન.ટઆવાટલ્ક્ ીટ�ભટ�રટભગવા �ુટં ાઇટ �ુટસભંળા્ટછન.ટ�પ,ટએ ાસીટભગવા �ુટંકંઈટભ�ુટંસ� ુટં સીટઅ નટ�તટએટ ાઇટ ્લ્ાટકર�ટછનટએઇ�ુટં્ટભ�ુટંસ� ુટં

 સી.ટવાસતવઇાટંઇાપસનટપઇાટપકટઅ નટસત્્ ષઠટ  વા� ુટંહ્્ટછન,ટ્વવનક�ટ  વા� ુટંહ્્ટછન,ટ દાર,ટસહ �ીલટઅ નટતાકક�કટ  વા� ુટંહ્્ટછન.ટત્ટજટખર�ખરટઇાપસ�ુટં

ભ�ુટંસા્.ટઅ નટઇાપસ�ુટંભ�ુટંસા્ટએ્લનટઇાપસ �્ત�ુટંટભ�ુટંસા્.”ટટ-ટટતસલીમા નસર�ન  



 
આપના પિતભાવો 

                                                                                                                                                                  સકંલન સકંલન ––    ્નુીતા �કિરયન ્નુીતા �કિરયન   

 
Hello Mirta-vrund, 
  
Congratulations for your wonderful effort in bringing out this wonderful “Gujarati Catholic Diaspora”.This magazine is an 
opportunity to express one’s mind and keep our people together. I am happy to see that our Gujarati people are shining in 
Canada. “Bloom wherever you are planted” but at the same time don’t forget your motherland! This magazine reminds us 
of our mother language and mother land. Once again I congratulate all the team members for your efforts. 
Since I was little busy with my doctoral thesis, I could not reply to you last time. All the best and May God Bless you all.  
With love 
Fr. Antonappa 
Pontificia Università Lateranense 
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 
00120 Vatican, Rome 
…………….. 
Dear All: 

On behalf of my entire family I would like to congratulate all of you for your outstanding 
selfless social activities. We are all proud of you and keep up the great work. May God bless you abundantly for your 
tireless efforts in building a bridge. 

Warm regards to Mr. Madhuram Macwan & Family, Mr. Kirit Parmar & Family and all others who know me. 

Anil V. Macwan  
Owner and General Manager(Sleep Inn Hotel) 

18 Market Street,ટHenderson, NC 27537 

P 252-433-9449,ટF 252-433-9423 
www.sleepinnofhenderson.com 
………….. 
 
Thank you for sending me the Diaspora. It is really inspiring and informative as well. Wish you all a Good Luck.  
RekhaટKetan (USA)  
………… 

My Dear : 

Read DIASPORA patrika and request you to please E-Mail the next edition. 
With best regards, 
 
Devid M. Dabhi ( Vadtal ) 
|Dy. Chief Engineer – Design Office | Prayas Engineering Ltd. 
Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar- 388120 E-mail : dmdabhi@pel.elecon.com Phone : (2692} 227955 
 

 



 
સમાચાર ૃપરૃ 

પિતક પીટસર   
 

• પરૃિતના સાિા્યમા:ં તા:ટ૨૯ટઅ નટ૩૦ટ�ુ  ાટર્જટ્ઇત� ીનદ ાટસભ્્એટ્્ર્ન્્સીટ �કટઆવનલાટર્ે��ુટ ાઇ ાટ�ુદરતી,ટ

સરંટકતટ ્વસતારઇાટં નટ કદવસ ાટ ક�મ��ુટંઆ્્જ ટક�ુ�ટ હ� ુ.ંટઆ ્ટ ્વસ� ીતટઅહ�વાલટઅ નટ રઇપી્ટપ�ી્ત ાટ �્્્કારસટ�પટ

અઇાર�ટ�ા્ાસ�્રાટવન સાઈ્ટ�રટઆ�ટજ્ઈટ�ક�્.ટક� ન�ાઇાટં�્ારવરપ ીટક�વીટઅદ��ુટઇાવજતટસા્ટછનટઅ નટઅહ� ીટપ�ટ

�પટએઇાટંક�વ્ટસાસટઆ�નટછનટતન� ુટંઆટએકટ દાહરપટછન.ટ ્ઇત� ીદં ાટ ટસભ્્એટ

�ુદરત નટ ખ્ળનટ જઈટ ખાવા-�ીવા ી,ટ � ુટ ુાલવા ી,ટ રઇત્ટ રઇવા ી,ટ ક�મ�ટ

�ા્ર ી,ટ ટ ઘરસીટ  હારટ �લુલીટ જગ્ાઇાટં રાતટ ��ુરવા ી,ટ ગીત્ટ ગાવા ી,ટ

અવ વીટ વાત્ટ સાભંળવા ીટ અ નટ હાસ્સીટ ભર�રુટ સઇ્ટ ગાળ� નટ દસટ વષરઇાટં

પસઇટવારટ ક�રમ�મગ ્ટ અદ��ુટઆ દંટ ઇાણ્્ટ ટ હત્.ટ  દ�,ટ સર્વર,ટ વ ટઅ નટ

�હા��તટવચુનટ નટ કદવસટસૌટસભ્્એટપ�ી્ત ાટસાં્ ધ્ ્ટઅ�ભુવટક્�ટહત્.ટ

મનાલી, મૌ�લક, ક�િવન, ક�નેથ, લીઝા, �કસટ�નાટતથા સમગ �વુાવગરટદારાટભાર�ટ

જહ�ઇતટ  ઠાવીટ ક�મ��ુટં સ�ળટઆ્્જ ટ કરવાઇાટં આવ�ુટં હ� ુ,ંટ �ટ એકટ ્ાદગારટ

પસગંટ  ીટરહ��ન. ક�મ� ીટસ�ં રપરટ�્્્-ગનલનર�ટજ્વાટઇા �્ ીટલ�ક:ટhttp://www.flickr.com/photos/paul_macwan/ 
 
 

• સવાગતમ:ટઆપદં ા શીટ સ નહલ ઇકવાપા,ટતનઇ ાટં�ત ીટટ ્પ્ાટઇનકવા ટતસાટ

�તુીટ સરાહ��ુટં ટ  �ુટં �કરવારટ ઇનટ ઇાસઇાટં ઈ્ઇકન� ટ ્વઝાટ �રટ ્્ર્ન્્ટઆવીટ

�હ્ચ�ુટંછન.ટશીટસ નહલટઇકવાપાટM.Sc., M. Ed.; PhD.  ીટ��કીટધરાવનટછન.ટ્ઇત� ીદંટ

તનઇ નટસહષરટઆવકાર�ટછનટઅ નટક� ન�ાઇાટં જજવળટભા્વટઇા �્ટ�ભુનચછાતટ�ાઠવનટછન.ટ

હાલઇાટં શીટ ઇ�રુઇભાઈટ દારાટ તનઇ ્ટ સ�ંકરટ કર�ટ �કા�ન.ટ તનતશીટ ્્ગાભ્ાસ ીટ

તાલીઇટ�પટઆ�નટછન.ટ 

 
                       
સભંારૃા ં– ક�નેડાના ંપારં�ભક વ વના.ં..  

 

 

 

 

 

 

 

ટટટટટટટટ  પ્,ુ �જુ �ભુ આિશ  આપ� ... 

ભારતી્ટ સસં�ી્તઇાસંીટ  ્સરટ અઇનકરક ટ સસં�ી્તઇાટં

રાત્રાતટઆવીટત્ટ જવા્ટછનટ �પટએકટસાવટજટ

ટભ�ટ વાતાવરપઇાટં ્ક�ટ જવાટ ઇા �્ટ ્ટ �ુ ્ટ ક્ઈટ

સહાર્ટ ત્ટ જ્ઈએટ જ.ટ સૌટ �કરવાર્ટ ક્ઈ ાટ ઘર�ટ

ભનગાટંસેટ ા્ લટવાંુ ી,ટ ક�તર સાગર ાટંભજ ્ટ

ગાઈએટ એ્લાટ � રર� ુટં ્ટ વત  ્ટ ટ અહ�સાસટ

અ�ભુવાત્ટટએટકદવસ્... 



 

રાયૃ, �બલી, કોઠા ંને �ં� ુ 
 
                                                             પોલ મેકવાન 
 

ક� ન�ાઇાટંઆવ્નટએકટદસક્ટવીતીટઅ�ુ્ટછનટ નટ�વ ટઘપીટ ધીટર�તનટસાળનટ���ટગ�ુટંછન એવ્ટસતં્ષટ�પટઅ કુટ��નટલેટ�કા્.ટટ

 વાટલ્ક્,ટ વીટભાષાટઅ નટ વાટવાતાવરપ નટઅ� ાવીટલીધાટ્સવા્ટ ીજ્ટરસત્ટ�પટ�ાટંછન?ટ�પટએકટખ્્ટ� રર�ટ�રુા્ટએઇટ

 સી.ટક� ન�ાટ�ાસનટઅઢળકટવ સ�ં્�ટછન.ટ ધન્ટલીલ્તર�ટ દ�ખા્ટછન.ટ કદાુટએઇટકહ�� ુટં���ટ ક�ટ ્�્ાળા ીટઋ� ુનટ ાદટ કરતા,ંટ

લીલ્તર�ટજટલીલ્તર�ટછન-ટસવરતટહકર્ાળ�ટટલ્ ટછન,ટઇાવજતસીટ છનર�લાટં�લછ્�ટછન,ટલીલાછંઇટ�ાદં�ાસીટલુીટ���લાટંઘ્ાદારટ

� ીક્ટછન.ટતક,ટ�ાઈ ,ટ�ર,ટઇન�લ,ટુનસ્ ્ટ નટુનર�ટએઇટટસ�ક�્ ીટસાં્ાઇાટં ્વ્વધતાટછન.ટક�્લાકંટત્ટવળ�ટ સ્,ટ�ાંુ સ્ટવષરટ

�ુ ાટંછન.ટ 
 

�પ,  �ું્ ટછનટઅ નટટ�પનટક�ટક�ુટં્ટ સી.ટ�નલાટંઅઇાર�ટઆ દં્ાતા ાટંસહપવાસીત,ટઆ�પાટં�ળા ટ� ીક્ટ

અહ�ટ�ાં્ ટ જર�ટ��તાટં સી.ટરા્પટ નટ� ા,ટ�ં�ટુ નટઆઇલી,ટ ્ર��ટઅ નટુી�ુ,ટસીતા�ળટ નટક્ઠાટંએટ

 ધા ંીટ ત્લનટ �ુટં આવન?ટ વત  ાટં એટ � ીક્ટ એ્લનટ �પનટ ક�ટ ધરતી ્ટ  ઇગં.ટ જઇી ઇાસંીટ �્�ટ  ીકળતીટ

ઈ�ર ીટ�ી�ાત.ટભાર�ટખ્્ટસાલનટછનટએટસૌ ી. ગ્ાટઇકહ નટક�મ� ાટઅ�ભુવટવખતનટઆટખ્્ટવધાર�ટઅ�ભુવી.ટ

આ�પાટ�લુા ,ટઇ્ગર્ટક�ટરાતરાપીટ�વીટ�ગુધંટ�ાટં�્ધવાટજવી?ટલીઇ�ા ાટંઝા�ટભલનટક્ઈટ�ળટ ાટઆ�નટ

�પટએ ીટ�ીતળટટછા્ાટક્ ીટસાસનટસરખાવીટ�કા્?ટપત્નકટ્ઇ� ટકમ�ા ન�ઇાટં ભનલાટઆટભલાટ‘્ઇ� ટ

સનવક્’ટ�જુરાતીટક�સલીક્ ીટુારટુારટ�નઢ� ીટઆસસાઇાટંઆવતાટુઢાવટ તાર ાટસાકીટ ન્ાટછનટ! 
 
્્ર્ન્્ ાટરસતાટ�રટ નટ�ાકરઇાટં ભનલાટત્્ત�ગટ� ીક્ટજ્ ટ�ટંત્ટટએઇ નટ્ટસવજ ટતર�ક�ટસવીકારવા ીટટક્્��ટટકર�ટજ્ઈટ�ં,ટ�પટખાસટકઈટ�ઇ� ુટં

 સી.ટ� ાટ�રસીટ���લીટક�ર� ીટએકટસાખટસાઇનટઅહ� ાટક્સર�ટસ્્ર ાટં ધાટં્ટ�ળટ કુ�એટત્ટ્ટત્લનટ ાટઆવનટએવ્ટઅો  ��ુટએટરસાસવાદ.ટ 
 
  ાળા ાટવનક�� ઇાટંપ�ી્ત�ુટંધરાઈ નટરસ�ા ટટકરતાટતનટકક�્રાવસસા ાટવીતનલાટટકદવસ્ ીટસ ી્તતઇાટંઇ ટસર�ટ���ટછન.ટઇહ્લલાઇાસંીટુરાઇાટં નટ

સીઇ–સીઇા��,ટખનતર્ઇા,ંટ ળ�તઇા,ંટકાસંટ�રટ નટર�લવનટલાઈ ટ�રટએઇટ ્વ�ાળટધરતીટ�રટ સટ�્ારટજટકરવા�ુ.ંટવગ�ા ીટ �ંુવાર�ટધરતીટ�પનટક�ટ

અઇારાટં�ગલાસંીટધન્તાટઅ�ભુવતી.ટત�ુટઅ નટત�ુપટએટ ન  ીટ�ુગલજ્��ટ રા રટ�ઇતી.  

્ રભટઆકા�,ટસઇટખાવાટ�રુતીટ્ટવાદળ�ટ ાટઇળન .ટસઇ��ટુકરાવાટલન.ટઆવાટપખરટતા�ઇાટંઆવળ ાટં

�ીળા-ંુટાકટ�લ્ટક�ટકર�પ ાટં�લ-�લુા ીટ�લ્ટ્સવા્ટક્ ીટ�ગરટક�ટ�રુજટસાઇનટ ાસટભી��?ટ �્ર ીટએટ

્ સતબધતાટસાસનટ અઇા�ંુટઅરસતતવટએકાકારટસેટ જ� ુ.ંટ   ાળા ીટ �્ર�ટ �ઇુસાઇટવ વગ�ાઇા,ંટસઇ્ ાટ

ક્ઈટ ધં ટવગરટ્ �ુોનવ્ટભ્કવા ્ટલહાવ્ટ� નટ ટઇળ્્ટહ્્ટએપનટઅ�સ્સટકરવ્ટજટરહ્.ટઠ�ં�ટતછ�ટ

સા્ટઅ નટહવાઇા ઇાટં ષઇાટવતાર્ટ ત્ારસીટઅઇારાટં ટઇ ટઅ નટ�ર�રટ�બદ�:ટ છળવાટઇા�ં�.ટઆઝાદ�ટ

એ્લનટ � રર�ટઆઝાદ�.ટ અઇનટ ગઇનટ ત્ાટં જઈએટ�પટ �્ાટં �ધુીટ ક્ઈટ �કર્ાદટ  ાટઆવનટ ત્ાટં �ધુીટ અઇારાટં

ઇા ા� નટક્ઈટવાધં્ટ ાટહ્્.ટએટઆઝાદ� ્ટ�રુ્ટલાભટલનતીટઅઇાર�ટ્ઇતઇ�ંળ�.ટ‘્��ુ ’ટ�બદટત્ાર�ટત્ટ

અરસતતવઇાટંજટ હ્ત્ટઆવ્્. 

એટસઇ્ટહત્ટ�્ાર�ટ� ાટવગર ાટખનતર ીટકલ� ાટજટ ટસેટ�ક�.ટઘ્ાદારટ� ા ાટ� ીકઇાટંએ્લીટ�વાતટહ્્ટક�ટ �રટુઢવા�ુટંસાહસટ ાટસા્.ટ

�સર્ટઇારતાટંજટટ નટુારટટક�ર�ત�ુટં�ઇ�ુટં ીુનટઆવન.ટુડ� ાટટખસસાઇાટંભરા્ટએ્લીટક�ર�તટભરતા.ટતીખાટત�કા ીટટ �્ર�ટકાુીટક�ર�ઇાટં��ંુટઇી�ુંટ

 ાખી નટખાવા ીટ્ાદટહ�ટ્ટઇ્ઇાટં�ાપીટલાવીટદ�ટછન.ટહ્ળ� ાટતહ�વારટ�રટક�ર� ાટઇરવાટ �રઇાટંઆવન.ટક�ર�ટઇા �્ટએવીટકહ�વતટહતીટક�ટ‘ક�ર�ટ�વ ીટ

વનર�’.ટ�્લીટતીવતાસીટએટઅઇ નટલલુાવતીટએ્લીટજટતીવતાસીટએ�ુટં રકપટકરવાટએ ાટઇાટલક નટપનરતી.ટકાુીટક�ર� ાટક�્લા્ટટઆકાર્ટઅ નટ

્વ્વધટસવાદ્ટહ�ટ્ટઅઇારાટસઇરપઇાટંછન.ટ 

� ્ટખાધનટ�ીધનટ�ખુીટ નટખઇતીધરટઝા�.ટ� ાટ�રટઇ્રટલુીટ��ઠ્ટહ્્ટએટ્વ્ટઇ ઇાટંએકટપકાર ્ટ ઇગંટપનર� ુ.ંટકદાુટઅઇ ન્ ટ�વ ઇાટંદર�કટ

 ઇર�ટમહ્રવા ીટપનરપાટઆ�� ુ.ંટવન�ાઈટગ્નલ્ટ� ્ટ્ સ� ીહ,ટઅકક�ુ  ,ટટુ�તાટવગર ાટસન્ાસીટ�વ્ટલાગત્.ટ 



ક� ન�ાઇાટં ક�્લાકંટ� ીક્ટત્ટ સ્ટ�ા ંુ સ્ટવષરટ �ુ ાટં

છન.ટ�્�ઇટ્વસતારઇાટંઆવન�ુટંએકટઝા�ટ૧૩૧૬ટવષરટ

�ુ� ુ,ંટ૨૫૦ટ�્ટ�અુટંઅ નટ૨૯ટ�્ ાટઘનરાવાવા�ંટછન.ટ

્ઇ�લનન�ટ શાઈ ઇાટં  કુ�લીટ �્�ટ જ્ ટ �્લ ીટ

પ્તઇાટ ૪૦૦ટ વષરટ �ુ ાટતકટ � ીક ાટ લાક�ાઇાસંીટ

  ાવનલટટછન.ટટ

સૌસીટવધાર�ટઘ્ાવા�ંટઅ નટપઇાપઇાટંઇજ�તુટ� ીકટરા્પ�ુ.ંટલીલાછંઇટએ ાટં�ાદં�ા.ંટ ાર�ટઇાસટઘ્ાટટએવીટ નટએવીટજટરહ�.ટરા્પ ાટટછાં્ �ાઇાટં

્ વાસટકર�ટરહ�લાટઇધ��ુા નટછંછન�વા� ુટંજ્ખઇટ�પટ�ાર�કટલનતા.ટત્ાસંીટઆગળટજતાટંતલાવ�� ાટકક ાર�ટ ભનલીટક્ઠ�ટઅઇાર�ટરાહટજ્તીટહ્્.ટએ ાટં

ક્ઠાટં�ધુીટઅઇાર્ટ�સર્ટ ાટ�હ�ુનટએ્લનટએટઅઇ નટવધાર�ટ વક�ર� .ટ�સર્ટકદાુટક્ઠા નટઅ�ક�ટત્્ટક્�ુટં ીુનટ��વા ીટસભંાવ ાટ હ�વ�.ટ‘ખાસંી� ુટં

ઘર’ટકહ�વા� ુટંઆટક્�ું. 

ગ્રસટઆઇલીટકા્ઇટઆછાટંવક્ઇાટંહ્્.ટટરસદારટઇીઠ�ટ� લીટઅઇા�ંુટ્પ્ટ�ળ.ટ�પટએ ાટઇા �્ટલા ંાટવાસંટ

�રટતારટક�ટએ�ુટંકંઈકટ ાધંી નટ  ાવનલીટ�ક્��ટત્ટજ્ઈએટજ.ટ� લીટખાતાટંખાતાટંકાગ�ાટ નટ�્�્ટસાસનટ્ટ

 લુાકાતટ સતીટ રહ�તી.ટ   ાળા ીટ પભાત�ુટં ઇ ્રમ્ટ સૈટગ�કટવાતાવરપટઇ  નટતાજગીસીટભર�ટ દ�� ુ.ંટ ગ્રસટ

આઇલીટ�રટ�્ાર�ટભર�રુટઇ્રટ નસનટત્ાર�ટત્ટ�પનટક�ટલગ ્ત�કુટક્ઈટકન્ાટજટજ્ઈટલ્.ટએ ાટંલગ ઇાટં�્�્-

��ુા નટ ્ત�ંુટ ાટહ્્ટએટક�ઇટ  ન?ટ�પટુ્ઇા� ુટંઆવતાટં�હ�લાટંત્ટએ ્ટપસગંટ કલીટજત્ટ નટ� લી ન ટત્ટ

�ાછાટંહતાટંતનવાટંટ નટતનવા,ંટઅલહ�.ટકદાુટએ્લનટજટકહ�વા� ુટંહ�નટક�:ટ‘અવસર ીટ ાગીટ� લી”ટ

�ં��ુ ુટં� ીકટજરાટવધાર�ટકઠ� .ટગૌરવપરટએ્લનટસ�ં�ટ�કરવાર ાટક્ઈટ  ીરાટ��ુટંલાગન.ટએકટત્ટ�અુટં

હ્્ટ નટવળ�ટ�્અુટંએ્લનટ���ટજવા ્ટ�રુ્ટભ્.ટ�સરાટ�ાર�કટકાઇઇાટંઆવનટ�પટએ ાસીટ�ા��લાટં

�ં�ટુએવાટં�ંદાઈટ�્ટક�ટખાવા ાટકાઇ ાટંજટ ાટરહ�.ટ ાક�,ટ�ુટંએટ�ં� ુ્ટસવાદટ!ટવરસાદ ીટ��આતટ

સા્ટએટઅરસાઇાટંટ�ં�ટુ�ાક�ટએ્લનટ�ાકાટં�ં�ટુસાસનટવરસાદ�ટવાતાવરપટ�પટઇ ઇાટંજ્�ા્ન� ુટંછન.  

વળ�,ટકઅ રકા,ટ ્ર ાટઠળ�્ા ીટટ્ઇજ,ટઆઇ્ર�્ા,ંટરા્પ ીટક્ે��તટઆટ �ુટંત્ટ‘ ા્-પ્�ે્’.ટક�ર� ાટગ્્લાટ�નક� નટ�ટગ્્લીટ ીકળનટતનટખાવા ીટ

ઇઝાટ્ટસાવટઅલગ.ટ 

�પટઆટ �ુટંહવનટ�ાટંછન?ટ�રદ��ઇાટંત્ટ સીટજટ નટદ��ઇાં્ ટહવનટ �ુટંત�ંટસ� ુટં�્ટછન.ટ ગર્ ીટસસં�ી્તટગાઇ�ા ીટસસં�ી્ત નટ�પનટભરખીટ�્ટછનટ

અ નટએ ્ટપસઇટભ્ગટઆટ્ દ�ષ,ટઅ ્લટ� ીક્ટજટ  નટછન.ટઅઇારાટઇહ્લલા ીટઅ�્અ�ટઆવનલાટખનતર્ઇાટં�નલ્ટ ‘કાર�્્’ટ� ્ટ�પટહવનટત્ટ સીટ

રહ્.ટએ ીટકાુીટક�ર�ટ�પનટક�ટ ક્��ંુટખાતાટંહ્્ટએવીટઇ�રુ�ટલાગન.ટ કાુીટક�ર� ીટએવીટઇીઠા�ટ�વ ઇાટં�ાં્ ટઅ�ભુવીટ સી.ટહવનટત્ટખનતર્ ીટ

જગ્ાએટઆ�ુ્ કટસ્સા્્�તટ  ીટગઈટછન.ટ�નલાટ‘કાકર્ા’ટ� ા ીટકલઇટકર� નટએઇાસંીટએકાદટ� ાવાક�્ા� ુટં્ ઇારપટક�ઇટ કહટટસેટ��ુટંહ્્?ટ

� ાવાક�્ાઇાટં �રતાટં હ્ઈએટ નટ એકાએકટ�ુ�ંટ  ઠતાટ  નટ કદ�ાતટગજવતાટ ઇ્ર ાટ ્�કુાટ હવનટ�ાટં સાભંળવા?ટ ભર �્ર�ટઆમ�ંુજઇાસંીટ ર�લાતાટ

ક્્લ ાટ� રરટ�ુટંહવનટઇાતટક્વતાતઇાટંજટરહ�ટજ�ન? કોઈ લૌટા �ૃ મેર� બીતે �ુએ �ૃન ...  
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           આ મેગેઝીનને શ� એટલા િમતોને મોકલી તેના િવતરૃમા ંસહાયાપ થવા આપને િવનતંી ીેમેગેઝીનને શ� એટલા િમતોને મોકલી તેના િવતરૃમા ંસહાયાપ થવા આપને િવનતંી ીે.(.(�કમા ંથયેલ�કમા ંથયેલ  જોડૃીજોડૃી--ૃો ને ક્ય ગૃશોૃો ને ક્ય ગૃશો))ટ
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““ડાયસપોરા એ � તે સ�ુૃ ાય�ુ ંિવસતરૃ ીેડાયસપોરા એ � તે સ�ુૃ ાય�ુ ંિવસતરૃ ીે,,  અને તે સ�ુૃ ાયની આરસી �વોઅને તે સ�ુૃ ાયની આરસી �વો  પૃ ીેપૃ ીે. . ડાયસપોરા એ �ળૂ �ૃશડાયસપોરા એ �ળૂ �ૃશ  --  સ�ુૃ ાયની સ�ુૃ ાયની ‘‘�ટનોટ�ટનોટ’’  

માત નથીમાત નથી. . ક� તે તેના ઇિતહાસમા ંબાક� રહ�લો હોય એવો અવશે  પૃ નથીક� તે તેના ઇિતહાસમા ંબાક� રહ�લો હોય એવો અવશે  પૃ નથી. . પૃ તે તો �ળૂ સ�ુૃ ાય�ુ ં્વતં ૃપરૃ ીેપૃ તે તો �ળૂ સ�ુૃ ાય�ુ ં્વતં ૃપરૃ ીે,,  �મા ંતે�ુ ં�મા ંતે�ુ ં

પિત�બ�બ પડ� ીેપિત�બ�બ પડ� ીે..””        
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