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સાર� જહાંસે અચ્છ

‘ડાયાસ્પોર’ના સંપાદન �ગે

�હન્દોસ્તાં હમાર..
હમ �ુલ�ુલ� હ� ઇસક�
એ �ુલશીતાં હમારા

આપસૌ શ્રી રા�શ મેકવાનની કલમથ
તો હવે પ�ર�ચત છો જ. અગાઉ તેમના
ઘણા

લેખો

‘પરબ’,

‘શબ્દ �ૃ�ષ’

Happy Independence day
to all our readers!

અ�ભનંદન !!

અને

પ્રિત�ષ્

પ્રિસદ્ધ થયેલ.

હળવી, ર�ુ� શૈલી એ તેમના લેખનની
િવશેષતા હોવા છતાં એમના લખાણમાં
તલસ્પશ� સંશોધન અને ગહન

�ચ�તન પણ હોય છે જ.

અ�ુક્રમ�ણ

િવનાયક �દવ S.J.

�વાં

સામિયકોમાં પણ

એમ� ું

� ૂ�ય ફાધર

‘ફાબર્’

સા�હત્ય અને

સમાજ તેમના િવશેષ રસના િવષયો છે .
�ુબ વ્યસ્ત હોવછતાં તેઓશ્રી આગામ

સા�હ�ત્યક જનાર્લીઝમ �વ

•

“મેકવાન”�ું મહાભારત

-રા�શ મેકવાન

નવા જ િવષયમાં ડોક્ટર�ટની

•

પદવી

સ્-િવકાસની ક�ડ�એ

- �કર�ટ પરમાર

•

ક� નેડા: શમણાંનાં �ૃગજળ

– મ�ુરમ મેકવાન

•

લખવા�ું આહવાન

- શશીકાંત પટ�લીઆ

દશાર્વે છ . સા�હ�ત્યક પત્રકાર ત્વ દ

•

પ�રવાર પ�રચય

–‘ફ્રા�ન્સસ �ક્’

તેમના ઇિતહાસ-લક્ષી તેમ જ  સાંપ

હા�દ�ક અ�ભનંદન પાઠવે છે .

•

�ુજરાત�ું પ્રથમ �ખ્રસ્તી

– રા�શ મેકવાન

સામા�જક જ્ઞાન અન ‘િવઝન’નો લાભ

આપ

•

આપના પ્રિતભાવો

– �ુનીતા �ક્રિ�

•

સમાચાર દપર્ણ

– પ્રિતક પીટસ

•

રાયણ, આબલી, કોઠાં ને �ં� ુ

– પોલ મેકવાન

મેળવી

આપે

�રુ ો�હત વગર્ અને

સમગ્
ુજરાતી
�

ક� થ�લક સમાજ�ું ગૌરવ વધા�ુ�
છે .

‘ડાયાસ્પોર’
સદા

આપને

પ્રગિતને પંથ

અગ્રેસર રહો તેવી �ુભેચ્.
આપનો મહાિનબંધ િવદ્યાથ�
માટ� �ુસ્તક સ્વ�પે પકાિશ
કરવામાં

આવશે,

�

અનન્ય  િસ�દ્ધ ગણ.

િમત્ ર�ૃ

એક

ઉપરાંત, આપણી લોકબોલીના શબ્દ, ર�વાજો વગર� ...
કવર પેજ: એરામોસા નદ�, રોક્�ુ ક�મ્-સાઈટ, ક�નેડા

વેબસાઈટ:

http://gujaraticatholicdiaspora.com/

(વેબસાઈટ પર આપ અગાઉના �કો પણ વાંચી શકશો)

�કથી ‘ડાયાસ્પોર’� ું સંપાદન કરવાની
જવાબદાર� લઇ રહ્યા છે તે તેમન
‘સમાજ’ પ્રતના પ્રેમન �ડ� લાગણી

સૌને મળશે એવી આશા અને હા�દ�ક
�ભ
ુ ેચ્છા.
વાચકોનો અ� ૂત� ૂવર્ પ્રિતસાદ અને �ૂ
ફા.

િવનાયકનાં

આિશવર્ચનો

‘ડાયસ્પોર’ને એક નવી �ચાઈએ લઇ
જવા

અમોને

સતત પ્રેરણાબ � ૂ�ું

પાડતાં રહ�શે એવી શ્રદ્ધ,

િમત્ ર�ૃં

"મૅ કવાન"�ું મહાભારત
રા�શ મૅકવાન

•

“લાસ્ટ ે
ન ઇ?”
“મૅકવાન”
“ધીસ ઈઝ અ વૅર� અન�ુ�અલ �ુજરાતી લાસ્ટ ેઈ
ન , નેવર ક�ઇમ અક્રોસ ઈટ �બફ.”
“�ુ આર રાઈટ, ધીસ ઈઝ નૉટ �ુજરાતી બટ અ કરપ્ટ�ડ સ્કૉ�ટશ લાસ્ટ ન, ઍન્ડ આ હ�વ અ સ્કૉ�ટશ કનેક્શન �
ધીસ લાસ્ટનેઈમ, ધેરફોર ઈટ ઈઝ ધેઅર.”
�ું ઠંડા કલે� જવાબ આ�ું �ં; સત્યને �પાવવા ન�હ પણ પ�ર�સ્થિતને ર� બનાવવા ને ગોરા શ્રોતાઓને �ુંચવ. એમને નથી સમઝા�,ું તો માર�  ય 
�ાં સમઝાવ�ું છે ? માર�  ય  આ રોજ�ું લાગ્�ુ, ને ટોરન્ટોમાં તો એની નવાઈ જ નથ રહ�. માર� અટક અને મા�ું નામ  એક પડકાર�પ  કોયડો છે ને 
સમય, સંજોગો બદલાતાં એણે ય અનેક �પ ધારણ કયા� છે.
૧૯૯૧-૯૨ના એ �દવસો. િવદ્યાનગર ન�લની ઍન્ અરિવ�દ આ�્ર ્ કૉલજ
ે માં જોસેફ મૅકવાન�ું વ્યાખ્ય પત્�ુ ક� પ્ર�ો�ર� દોર આરંભાયો. એક
િવદ્યાિથ�ન �ુછે �◌
ું ઃ "આપના નામમાં મૅકવાનનો અથર �ું થાય?" કોઇ મ�ુવાદ� માનસ ધરાવતા અધ્યાપક જ આ િવદ્યાિથ�ની પ્ � ૂછવા પ્રે હશે એ
સમજતાં જોસેફ મૅકવાનને વાર ન લાગી. એમણે ઠંડા કલ�
ે જવાબ આપેલોઃ "અથર કાઢવાની જ�ર જ મને નથી લાગતી; કારણ થતો જ નથી. આ આખાય
પ્રસંગ �ું સાક્.
માત્"રા�શ" ક�ું તો "�ું �હન્�ુ �" એ�ું સા�બત કરવાની જ�ર જ રહ�તી નથી; ધાર� લેવામાં આવે છે , ને "મૅકવાન" ઊમે�ું તો "ક�વો �ક્રિશ્રય?" એ
ખોળવામાં ભલભલા �ુજરાતીઓ �ુચવાતા
ં
રહ� છે ને એનો �ું સાક્ષીભાવે આનંદ લેતો ર�ું ; ને સ્વીકર�ુ પડ� ક� એ આનંદ અવણર્નીય છ . ને આ કહાની
તો માર� સમજ િવકસી ત્યારથી દોહરાત આવી છે પણ પરદ�શવસવાટ સાથે જ એમાં નવા રંગો ઊમેરાયા છે ; � ભારતમાં તો શ� નહ��.ું
મારા નામ "રા�શ"નો �ડક્શનર� અથર"મોટો રા�" એવો થાય છે પણ આવા િપઝા બનાવતા, કન્વીિનયન્સ સ્ટોરમાં કામ કરતા 
�ુણો  �ચકતા અનેક "રા�ઓ" જોવા હોય  તો ટૉરન્ટોની લટાર મારવી પડ, એ ન��. જો  ક� 'રા�શ' એ મા�ું આ�ુ નામ નથી,
ં
'રા�શ�ુ માર' છે ને આ જ કારણે કોઈ કોઈ તો મને તાિમલ પણ સમ� બેસે છે . મને ત્યાર� અ �ૂક થાય છે ક� � નથી તે માનવ લોકો 
તૈયાર થાય છે અને �ું છ�એ એ �ણવા/શોધવામાં શ�ક્ઓ કામે લગાડ� દ� છે. �ુ બ�લહાર�
ં
છે? માત્ર ન બોલવાથી જ ક�વા ક�વા
સંદભ� જોડાય છે એનો તો અ�ુભવ કરવો જ રહ્. ગોરાઓને હંમેશાં એ�ું લાગ્�ું છે ક� કોઈ સ્કૉ� સંદભર્ હશેઃ મકગ્,મકડોનલ્,
મૅકડરમટ, મકકોવાન ક�  મકમાસ્ટર િવગેર�ની �મ જ મૅકવા. પણ �ુજરાતીઓ? એ એટલા સરળ નથી હોતા. ઈિતહાસમાં, � ૂતકાળ
ખોદવામાં અને ખાંખાખોળા કરવામાં �મને �ડો રસ છે એવા �ુજરાતીઓને માટ� તો આ એક અ�ભયાન સા�બત થાય છે.
ટોરન્ટોમાં � પ્રથમ �હન્�ુ સ�ુદાયના પ�રચયમાં આવેલો એ ય આ જ બાબતે  ચઢ�લા; એમાં ય  એક વ્ય�ક્ત તો સખણો જ ના ર; સમયે �તર�
� ૂછ�ા કર� ઃ િપતા�ુ નામ?,
ં
�ું ક�,ું 'જોસેફ', મા�ુ,ં 'સાબીના', ને  એમ  જ મ� એને  હ�રાન કરવા�ુ ચા�ુ
ં
ં રાખ�
ે ;ું સ્પેિનશ ફાધરોએ આપેલાં મારાં બધાં
સગાવહાલાંનાં નામ કહ�નેઃ ઇમા�ુએલ, પીટર, એગ્ને, જહોન, િતમોથી, કનોટ, સાયમન, પૉલ િવગેર�. એ �ુધવાય.
ં
"ઘરમાં આટલાં બધાં �ગ્લીશ નામ
અને  તમે  �ુજરાતી નામ  ક�મ રાખ્�ુ?" ઠાવકા થઈને એણે મને � ૂછે�.ું મ� કહ��,ું "તમને  લોકોને  આ નામો બોલતાં જ �ાં આવડ� છે  ક� આવાં નામ  હવે 
રાખીએ? મારા દાદા�ુ નામ હ�
ં
ું એલક
ે ઝાન્ડ. કોઈક એમને એલેક કહ�તા તો કોઈક ઝાન્ડ. પછ� �ું કામ �ક્રિશ હોય તો �ગ્રે� નામ સાંભળવા
આગ્રહ રાખો ?" આ�ું કહ� કહ�ને  ગા�ુ ં ગબડાવ્યાના પણ ઊદાહરણો છ. �ુ થાય?
ં
આ ઘટનામાં ક�ુ ય 
ં
સંતાડવાનો  તો  સવાલ જ નથી પણ 
સામેવાળાને �ું �ણ�ું છે ? એ છા�ું રહ� શક� નથી ને એની મજ�
ું
ૂર� કહો ક� એ � ૂલીને � ૂછ� શકતો નથી. ક� વી અજબ �સ્થિત છ!

ટોરન્ટોમા ટોયટા ગાડ�ના એક �ુજરાતી સેલ્સ �રપ્રેઝન્ટ��ટવ પાસે ગ. �ણી� નામ છ
ું
ે . એમને મા�ું  નામ કહ�તાં જ ("આ � તો પકડાઈ ગયા"વાળા
ભાવથી) એ ક્ષણનો િવલંબ કયાર્ િવના બોલી ઉઠ�ાઃ"મૅકવાન અને મકવાણામાં �ુ ફ�
ં ર?" "સોમભઈ અને સૅમ/સૅમી, અને શનાભાઈ અને 'સ�ી' �ટલો 
જ ફ�ર છે." મ� જરાય િવચ�લત થયા િવના ક�ુ.ં આ સાંભળતાં જ એમ�ુ મ� પડ�
ં
ગ�ુ ને પછ�
ં
તો બોલવા ��ુ ય એ
ં
ના બોલી શ�ા. ને �ું હસતા �ુખે 
ત્યાંથી િવદાય થય. ઘણાને તો �ુજરાતમાં �ુજરાતી �ક્રિશ છે એનો �દાજ જ નથી હોતો. �ક્રિશ્રયન એટલે ગોવાની હોય? �ુજરાતી બોલતાં
આવડ�? �ગ્લીશ જ ના બોલ? ફ્રોક ના પહ� ? િવગર
ે � . બરાબર આ જ પ્રવતર્માન માન્યતાઓનો લાભ "મૅકવાન" અધ્યાપક� �ૂર� �ૂર ઊઠાવલ
ે ો.
પંચમહાલ �જલ્લાની એક કૉલેજમાં એ પોતાને ગોવાનીસ તર�ક� ચીતર બેઠ�લો. પણ એના સાથી અધ્યાપકોને આ સત્ય સામે ભારોભાર શંકા  વાંધો.
ખણખોદ કર� હશે પણ ધાર� સફળતા મળે લી નહ�. �ુિનવિસ�ટ� સ્ક્વૉડમાં એક વાર ત્ જવા�ુ થ�ુ
ં
ં તો મને "મૅકવાન" �ણીને એમણે મોકો ઝડપ્ય,
� ૂછે�;ું " મૅકવાન એટલે ગોવાનીસ?" �ું અસમંજસમાં હતો, એટલે  સામેથી � ૂછ�ુ,ં "તમને �ું ક�વો લા�ું �ં?" તો કહ�, "આ તો  અમાર� ત્યાં એક મૅકવાન
ગોવાનીસ છે, એટલ"ે મ� તાલ જોઈને  ક�ુ,ં "એકની એક વાત ક�ટલા જણને  � ૂછશો?" એમ  કહ�ને  �ું તો  છટ�ો પણ પેલા મૅકવાન/ગોવાનીસ
અધ્યાપક�ું ફાંક�ું �ુજરાત, નબ�ં �ગ્રે�  િવિશષ્ટ �વનશૈલીએ એમના સાથી અધ્યાપકોને �દરથી બેચેન કર� �ૂક�.
�યાર�  મારા �કસ્સામાં તો વાત એમ બનેલી ક�૧૯૯૩માં સાવલી કૉલેજમાં જોડાયો ત્યાર� જોસેફ મૅકવાનની સા�હત્યકાર તર� ક� પ્રિતષ્ઠા એટલી પ્
થઈ �ૂક� હતી ક� માર� કોઈ સ્પષ્ટતા કરવાની જ�ર જ નહ�, ઊલ�ું �ુજરાતના નવ્ય સાક્ષરોની પેઢ�માં ગણાવવા�ું સદભાગ્ય સાંપડ�ાની પ્
થયા કરતી. જો ક� અહ� પણ  એક સાથી અધ્યાપક"યા�જ્" અટક ધરાવે  અને સેઈન્ મેર�સ સ્�ુ, મ�રયમ�ુરા, પેટલાદમાં ભણ્યાની �ૂબ વાતો કર.
પચાસ વષર્ પહ�લાંન સંક્રાંિતકાળમાંથી પસાર થયેલી �ુજરાતી �ક્રિશ્રયનોની  સંસ્�ૃિતની મલાવી મલાવીને  વાગોળ્યા કર� ને આડકતર� ર�ત
"હ�ણપતપણા"નો અ�ુભવ કરાવવાની કોિશષ કર� . એક �દવસ માર� મ્હ� ખોલ�ું જ પડ �ુ, " બ્રામ્હણ હોવા�ું આટ બ�ું ગૌરવ છે તો ગોરપ�ુ ં જ કરો ને 
ભઈ, િશક્ષણના વ્યવસાયમાં �ું કામ આ? િશ�ક્ષત તો થ જ નથી." એ ડઘાઈ ગયા ને ત્યાર પછ� �ૂલથી ય એ બાબતે બોલતા  બંધ થઈ ગયા.
ટોરન્ટોના સ્વામીનારાયણ મં�દરમાં ય આવો જ અ�ુ થયેલો. એક પ�ર�ચતે એક સ્વામી સાથે ઓળખાણ કરાવ. "રા�શ" નામ સાંભળ�ને એ હ�શે 
હ�શે વાતોએ વળગ્યા પણ થોડા સમય પછ� �ું"મૅકવાન" �ં અને �હન્�ુ નથ એ�ું �ણતાં જ એ ઢ�લા થઈ ગયા. એ ક્ષણની તસવીર �ું ક�મેરામા
કંડાર� શ�ો હોત તો ક�� ું સા�ું? �ું સમ�યો, સા�ુ માત્ર ભગવાં પહ� , સંસાર અને સમાજ છોડ�ને �ાં �ય?
મૅકવાન અટકના �ૂળમાં શ�આતના કાળમાં સ�ર્યેલ

ઉચ્ચાર/લખ
ે નની િવસંવા�દતા છે.

�બ્રટ�શકાળ શ� થયેલી આ પ્રણા� િમશનર�ઓ આવતાં જ વેગ પકડ�ો. પ્રોટ�સ્ િમશનર�ઓ
�બ્રટ/આઇર�શ/સ્કૉ�ટ �ૂળના હોવાને કારણે અ�ુક ર�તે  લખ�ું એમને માટ� સ્વાભાિવ હ� ું અને
પ્રોટ�સ્ િમશન આ ર� કો�્ ર ્સથ ભર� ૂર છે �યાર� ક�થ�લક િમશન તો પ્રોટ�સ્ િમશનર�ઓના આવવાના
પચાસ વષર પછ� આવ્�ુ. તે � ૂવ� તો બોરસદ, આણંદ, ભાલેજ, ગામડ�, સામરખા, ખંભોળજ, ઓડ, ન�ડયાદ સ�હત અનેક સ્થળો પ્રોટ�સ્ મંડળ�ઓનાં �ૂળ
નંખાયેલાં. આજના ઘણા ક�થ�લકોના � ૂવર્જ ત્યાર પ્રોટ�સ્ હતાઃ સ્. જોસેફ મૅકવાનના િપતા� પણ અને મારા �ુદના વડદાદા પણ. પાછળથી ક� થ�લક
િમશન પ્રવેશત ખ�ચતાણ વધી પણ એ � ૂવ� રચાયેલા ર� ક�્ ર ્સન કારણે �મ ચાલ� ું હ� ું તેમ જ ચાલ્�ુ ને તટસ્ ર�તે સ્વીકાર�ુ જ પડ� ક� 'મૅકવાન" અટકમાં
ક� થ�લક િમશન�ું કોઇ જ યોગદાન નથી. ક�થ�લકોમાં શ�આતમાં તો સ્વી, જમર્, બે�લ્જય િમશનર�ઓ આવ્ય ને પાછળથી સ્પૅિન-આ બધા દ�ક્
�ુરોપના અને લે�ટન ભાષાના રં ગે રં ગાયેલા અથવા �બન-�ગ્ર ભાષાસંસ્�ૃિતન વર� લા. ભારતમાં તો એમ�ું ચાલે એમ હ� ું જ નહ�.
ખેર, આ તો ચાલ� ું જ રહ� છે. �ૂળ પ્ર�  "ઓળખ" સંદભ� છે. � છે  એ�ું તો  ગૌરવ હો�ું જ ઘટ� . કોઈપણ  "કા�ળયા"ને  એના કાળાપણાને  કારણે 
હ�ણપતનો 

અ�ુભવ

કરતાં

જોયો 

છે ?

ઊલટા�ું

એનો 

"ઍ�ટટ�ુડ"

ભલભલાના

એક કાળ� �ુવતીને બસમાં ચઢતાં, ગોરા ડ્રાઈવ "િપસ ઑફ શીટ" �વી કોઈ કોમેન્ કર�,

ને

હાં�

ગગડાવી
એ

કાઢ�.
સાંભળ�

ટોરન્ટોમાં 
ગઈ.

એણે આખી બસ માથે લીધી ને પેલાને હલાવી નાખ્ય, છેવટ� �હ�રમાં "સૉર�" ક�ું ત્યાર જ બસ ચાલી. � ૂમાર� તો આપણા વતર્નમાં પ્રગટ� એ જ સા�. કોઈ
'� ૂતકાળ' બની ગયેલા સંદભ�થી ક્ષો�ભત થવાની જ�ર મને તો નથી જણાતી. પણ મારા �કસ્સામાં નામ �ુજરાતી અને અટક �ગ્ લાગે એવી છે;
�યાર� ફાધર ફ્રા�ન્સસ પરમારના �કસ્સ નામ  �ગ્રે� અને અટક �ૂર��ૂર� રજ� સંદભર્વાળ� છ . "�ાર� ય  તમને ય આ કારણે �ુઝ
ં વણમાં �ક
ુ ાયા�ું
યાદ છે?' એમ �છ
ૂ્ વાની ઈચ્છા તો છ, પણ એમને �યાર� �બ� મળ�શ ત્યાર, હાલ તો િવર�ુ.ં

---

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

•

�ફલ્ ઈિતહાસકાર અ� ૃત ગંગરનો િમત્ૃ
ર� સાથે વાતાર ્લા
મીત્ર�ૃન્દની અનેક પ્ર�ૃિ�ઓ �તગર્ત �ુવાનો માટ-િવકાસની િશ�બરોના પ્રથમ ચરણમાં બોલી�ુડની એક �ણીતી હસ્તી સા�ુ ન મ�હનામાં
�ગત �ુલાકાત�ું આયોજન કરવામાં આવ્�ું હ�ુ. શ્ અ�ૃત ગંગરની આ �ુલાકાત રા�શ મેકવાનના �ગત સંબધોને આધાર� યો� શકાઈ હતી.
�ણીતા �ફલ્ િવવેચક, �ફલ્ ઈિતહાસકાર, ટાઈમ્ ઑફ ઈ�ન્ડયાન (�ુબ
ં ઈ) કૉલિમસ્ અને �ફલ્મોસોફ અ�ૃત ગંગર� ઍગ્ને/�કર�ટ પરમારના ઘર�
િમત્ર�ૃંદ પ�રવારજનો સાથે તા: ૮ �ુ નના રોજ વાતાર્લા કય� હતો. ડાયાસ્પોરાન વાચકો માટ� આ કદાચ ન�ું
નામ હોઈ શક� છે પરં� ુ �ુબઈ
ં
�ફલ્ ઈન્સ્ટ્ર� આ એક અત્યં સન્માનની નામ છે. શ્ ગંગર ટાઈમ્સમા (�ુબ
ં ઈ)
કૉલમ લખવા ઊપરાંત "ધી �લ�ન્ડ ઑફ ઈ�ન્ડય િસનેમા" િસર�ઝ હ�ઠળ "સોહરાબ મોદ�" ઊપર �ુસ્ત પણ
આપી �ુ�ા છે. ભારત સરકારનો એક મહત્વકાંક પ્રૉ�- ધી નૅશનલ મ્�ુઝીય ઑફ ઈ�ન્ડય િસનેમા- �ુબઈ
ં
ખાતે આકાર લઈ રહ્ છે, એના એ મહત્વન મેમ્બ છે. િવ�ની અનેક જગપ્રિસ �ુિનવિસ�ટ�ઓમાં "�ફલ્ સ્ટડ�"
િવષય હ�ઠળ ભારતીય �ફલ્મોન િવિવધ પાસાંઓ િવશે એમનાં વ્યાખ્યા થતાં રહ� છે. બ�લ�નમાં યો�યેલ શોટર
�ફલ્ ફ��સ્ટવલન ��ુર� મૅમ્બ તર�ક� સેવાઓ આપી �ૂ�ા છે. ભારતીય િસનેમામાં આટર �ફલ્મ, પૅર�લલ િસનેમા
અને પ્રય િસનેમામાં તેઓ �ડો રસ ધરાવે છે અને એ. આર. રહ�માન �વા સંગીતકાર સાથે �ગત ઘરોબો ધરાવે
છે. આ કક્ષા િવદ્વ વ્ય�ક યોકર �ુિનવિસ�ટ�, ટોરન્ટોન ત્ �દવસના મહ�માન હતા અને એમણે ભારતીય �ફલ્મોમા પ્રય િસનેમા પર પોતાના િવચારો ર�ૂ
કયાર હતા.
ત્યારપછ�ન એમના રોકાણ દરિમયાન િમત્ર�ૃંદ સભ્યોન અ�ૃત ગંગર સાથે એક સાંજ િવતાવવાનો અવસર સાંપડ�ો હતો. ૯ �ૂન, ૨૦૧૩ના રોજ
ઍગ્ને/�કર�ટ પરમારના િનવાસસ્થાન િમત્ર�ૃંદ પ�રવારજનો ભેગા થયા હતા �યાં શ્ ગંગર� ભારતીય �ફલ્મ, �ફલ્ જોવાની કળા, ભારતીય �ફલ્મો�ુ
મનોરં જન ક્ષે યોગદાન, બો�લ�ુડની વૈિ�ક અસરો િવગેર� િવષયો પર પ્રેરણાદા વાતાર્લા કય� હતો. �ુવાવગર્ન આકષ� એવી પણ અનેક વાતો થતી રહ�.
પ્રિ, �ુઝન અને લીઝાએ પ્ર �ુછ�ા �યાર� �ુિત પટ� �લયાએ �ફલ્ અને સ્પૉ�્ર મનોિવજ્ઞ િવષય
પર અ�ૃત ગંગર સાથે �ડાણ� ૂવર્ ચચાર્ કર� હતી. વાતાર્લા દરિમયાન પ્ર�ો�ર�ક પણ રખાયો
હતો. સા�હત્ય અકાદમીએ પ્રિસદ્ધ કર��ું તેમ�ું �‘િસનેમા િવમશર’ તેમણે  ભેટ આપ્�ુંહ�.ું
શ્ ગંગર� બે �ુંક� �ફલ્મ પણ બતાવી. એમાંની એક ક� ને�ડયન �ફલ્ મેકરની હતી �યાર� બી� ભારતીય.
ભારતીય �ફલ્ તો ભારતીય �ફલ્મોન ભીષ્મિપતામ ગણાતા દાદાસાહ�બ ફાળક� �દગ્દિશ� �ૂંગી �ફલ્ "
શ્રી�ૃ જન્ " (૧૯૧૮) દશાર્વ અને સાથે એનો ઈિતહાસ પણ િવસ્તાર વણર્વ્. િમત્ર�ૃંદ આ �ફલ્મ
માણવાનો અનન્ અવસર સાંપડ�ો. લગભગ રાિત્ર બે વાગ્ય �ુધી સંવાદનો દોર ચાલ્ય, સાથે
અલ્પાહા તો હોય જ. ને આમ િમત્ર�ૃ માટ� અ�ૃત ગંગર સાથેની સાંજ એક અિવસ્મરણી અ�ુભવ
બની રહ્. બોલી�ુડની વાતો સાથે કલા, ભાષા, વાંચનની અને વૈચા�રક ક્રાંિતની જ�ર�ય, ભારતીય સમાજ�ુ બદલાઈ
ં
રહ�� ું કલવ
ે ર, નવા ઉદ્ભલા
પ્ર�ો વગેર� િવષયો પર એમ વક્તવ્ય દ્વારા હાજર રહ�લ સૌને એક નવી �દશા પ્ર.
�ુવાવગર્ન સકારાત્મ �દશાદશર્ અને રચનાત્મ પ્ર�ૃ તરફ વાળવાની �દશામાં આ સાંજ � ૂચક બની રહ�. િમત્ર�ૃંદ નેમ પણ રચનાત્મ પ્ર�ૃિતઓ
ઉ�ેજન આપવાની છે ને આ તો હ� પ્ર ચરણ છે એવી પ્રતી ગોષ્ઠ પત્ય પછ�, �ટા પડતાં સૌને થતી રહ�. શ્ અ�ૃત ગંગર� બતાવલ
ે ી બે �ુંક� �ફલ્મ:  
A Chairy Tale: http://www.youtube.com/watch?v=5XIiWOuDuxc  (�ુંક� ક�ને�ડયન �ફલ્, ૧૯૫૭ – ભારતીય સંગીતકારો સાથે)
શ્રી�ૃ જન્: http://www.youtube.com/watch?v=ir5-td7iLag   (દાદા સાહ�બ ફાળક� િનિમ�ત ૧૯૧૮માં બનેલી માત્૮ મીનીટની �ૂંગી �ફલ્�માં
દાદા સાહ�બની ૭ વષર્ની �ુત્રી મંદા�કનીએ શ્રી �ૃષ્ણનો રોલ ભજ.)

ક� નેડા : શમણાંનાં � ૃગજળ
                   

        મ�ુરમ મેકવાન

પ્થિમક શાળા�ું ભણતર � ૂ�ું કર� હાઇસ્�ુલમા પ્રવેશ ત્યાર મોટા થઇ ગયાનો અને હાઇસ્�ુલમા ભણવા જવાનો એક અનેરો ગવર
અને ઉત્સા થયેલો. આણંદની સને ્ ઝેિવયસર હાઇસ્�ુલમા ભણતો ત્યાર જોસેફ મેકવાન �વા નામી િશક્ષક �ુત હોઈ મને મારા
અન્ િશક્ષ તથા િપ્રન્સી ફાધર કારાકલનો િવશેસ પ્રેમભ મળતો અને વગર મોનીટર બની �ું ગૌરવ અ�ુભવતો. સમાજ
િવદ્યા િશક્ શ્. ગ્રેગોરસાહ ક્લાસમા ઈિતહાસ-� ૂગોળ ભણાવતા �માં િવ�ની અ�યબીઓ િવષે ભણવા�ું આવ�.ું લે�ખત
કસોટ�માં નીચેના પ્ર�ો જવાબ ફક્ એક લીટ�માં આપો એવા મથાળા હ�ઠળ તેઓ પ્ર � ૂછતા ક� અમે�રકા ખંડ કોણે શોધ્ય
અને િવ�નો સૌથી મોટો ધોધ કયો ? વગર
ે � વગેર�. નાયગ્ ફોલ�ું એક ના�ું �ચત પાઠ� �ુસ્તકમા હો� ું � જોઈ મનમાં �ુ � ુહલ
થ� ું ક� એવો તે ક� ટલો મોટો ધ� ૂડો હશે આ ? અને અમે�રકા ખંડ તો હતોજ તો પછ� એને શોધવાની જ�ર ક� મ પડ� કોલંબસને ? વગર
ે � પ્ર
મારા બાળમાનસને �ુબ �ૂંઝવતા. રોજ રાત્ �ુતા પહ�લા પ્રાથર કરવાનો િનત્યક, પ્રાથિ સ્�ુલમા િસસ્ટ ઝાવીયરના ધમર્િશક ને લઈને
પડ�લો. િસસ્ટ સમઝાવતા ક� ઇ�ુ પાસે � માંગશો તે ચો�સ મળશે જો તમાર� પ્રાથર સાચી હશે તો. ત્યાર તો સાચી પ્રાથર �ું એ અટકળમાજ �ઘ આવી
જતી પણ રાત્ �ઘમાં નાયગ્ અને અમે�રકાના સ્વપ્ અ�ૂક આવતા.
સાત�ું પાસ કર� આઠમામાં આવ્ય ત્યાર મારા બા�ુના એક ખાસ િમત શ્.ચાંપાનેર� �ને અમે કાકા કહ� સંબોધતા
એ અમે�રકા માઈગ્ર થયેલ. તે અરસામાં કોઈ અમે�રકા �ય એ બ�ુ મોટ� વાત ગણાતી અને માન્યામાં ન આવે એટલે
જનાર વ્ય�ક અમને �ુબ નસીબદાર લગતી. અને તેમાય મારા બા�ુના ખાસ િમત અમે�રકા �ય એ અમાર� માટ� �ુબ આનંદની
વાત હતી. અમે�રકા ગયા પછ� પત્ ધ્વાર તેઓ મારા બા�ુના સંપકર ્મા રહ�તા. અમે�રકા િવષે અવન�ું �ણી અમ� આ�યર્ચ�ક
થઇ જતા અને અમને લાગ� ું ક� કાકા ખર� ખર નસીબદાર છે. આ વાતને ત્ ચાર વષર થઇ ગયા હશે. હાઈસ્�ુ પતાવી �ું કોલજ
ે ના
પ્ર વષર્મા ભણતો ત્યાર એ ચાંપાનેર�કાકા અમે�રકાથી સહ�ુ �ુંબ ઇ�ન્ડયાન �ુલાકાતે આવલ
ે ા, અમારા આ�યર વચ્ય એ અમાર�
ઘર� પધાર� લા, અમાર� માટ� �ુબ ભેટસોગાદો લાવેલા અને અમાર� ઘર� ખા�ું એ�ું રોકાયેલા. અમે�રકા િવષે તેમની વાતો સાંભળ� અમે
દંગ થઇ જતા ને વ�ુ �ણવાની તીવ �જ્ઞા થતી ક� એવો તે ક� વો દ� શ હશે આ �યાં સ્વગ ��ું �ુખ મળે ! તેમના અમે�રકા પરત ફયાર
બાદ થોડા સમયગાળામાં પાધર�યામાં વસતા મારા બે �ગત િમત્ ક�તન �ક્રિ� અને દ�પક પરમારના �ુ �ુંબો અમે�રકા માઈગ્ર થયેલા.
દ�પક માંર�જ સોસાયટ�માં રહ�તો એટલે અમે�રકાથી જયાર� પણ એ ઇ�ન્ડય આવે ત્યાર અ�ૂક માર� ઘર� પધારતો, ઈમ્પોટ �, સ્ટાયલીસ અમે�રકન કપડા,
ગોગલ્ અને ક� પ પહ�રતો, અમે�રકાની મોટ� મોટ� વાતો કરતો ને સ્ટ�ચ્ ઓફ લીબટ� તથા નાયગ્ ફોલના ફોટા બતાવતો. અમે�રકામાં એન્જો કરતા
દ�પકના ફોટા જોઈ અમે �દગ્�ૂ થઇ જતા પણ દ�પકની �ુબ ઈષ્યા આવતી એટલે રાતે સપનામાં આ ફોલ ક� સ્ટ�ચ્ ન
આવતા.
સમય વીતતો ગયો અને કોલજ
ે � ૂર� કર� �ું અ�ુલમાં જોબ કરતો. તે વખતે ડ�ર� સાયન્સ�ુ ભણતો ગામડ�નો મારો
ગાઢ િમત શાંિતલાલ પરમાર વ�ુ અભ્યા અથ� સ્�ુડં િવઝા પર અમે�રકા ગયેલો. અને અ�ુલમાં જોબ કરતા મોટા
ભાગના મારા પટ�લ િમત્ પણ દ� શી અમે�રકન કન્યાઓન પરણી એક પછ� એક ત્યા માઈગ્ર થવા લાગેલા .આ બધા
મને પત્ ધ્વાર અમે�રકાની �ુબ વાતો કરતા અને ફોટાઓ મોકલતા ત્યાર મને પણ અમે�રકા જવાની મનોમન એક ઉમ્મી �ગેલી. એજ અરસામાં મારા
બા�ુ અમે�રકાની યાત્ર ગયેલા . પરત ફયાર બાદ સ્વા�ુભવ પરથી તેમણે અમને િવદ�શમાં સ્થાય થ�ું ક� ટ�ું કઠ�ન છે તે� ું વાસ્તિવ વણર્ કર� લ તોય
મને અમે�રકા જવા માટ� એક � ૂન ચઢ�લી ને મ� શ� એ તમામ પ્રયા ગંભીરપણે ચા�ુ કર� દ�ધલ
ે ા. પણ અમે�રકાના િવઝા મળવા એ કોઈ આમવાત
નહોતી અને કોઈ સ્પોન્સરશ ક� ર�લેશનશીપ બેઝ ન હોવાને લીધે મારા તમામ પ્રયા મહદંશે અસફળ રહ�લા,એટલે છેવટ� િનરાશ થઈ મ� 'િવદ�શ પ્રસ્
પ્રો�' પર � ૂણર્િવરા �ૂક� મન મનાવી દ�ધે� ું ક� કદાચ આપણા નસીબમાં જ ફોર� ન જવા�ું ન�હ લખ્�ુ હોય. લગ્ થઇ ગયેલા ને ઘર સંસારમાં
પરોવાયેલો એટલે અ�ૂલની કાર�કદ�માં જ ધ્યા ક� �ન્દ કર� દ�ધ�
ે .ું પણ વધતી જતી મ�ઘવાર� અને અ�ૂલના પગારમાં મન માંને ન�હ એટલે વળ�
વળ�ને દશ વષ� પરદ�શ જવાની લાલસા ફર� સળવળે લી. તે વખતે ક� નેડાની ઈિમગ્રે સીસ્ટમમા સ્ક�લ બેઝ ક� ટ�ગર�માં પોઈન્ સીસ્ટ પર ફાઈલ કર�
શકાતી. ક�નેડા િવષે આમ તો ઝાઝી �ણકાર� ન�હ પણ તોય અમે�રકા નહ�તો ક�નેડા, ટ્ર તો કર�એ એમ માની મ� ફાઈલ કર� લ.ક� નેડા વહ�લી તક� જવાય એ
લાલચે એક લેભા�ુ એજન્ટન ચ�રમાં �ું ફસાયેલો ને સારા એવા નાણા ખચ� �ુક�લો. એજન્ટન કહ�વા �ુજબ ઓફશોર ફાઈલ એટલે ઇ�ન્ડય િસવાય કોઈ
અન્ કોઈ દ� શમાંથી તમે ફાઈલ કરો તો િવઝા આવતા વાર ન�હ લાગે તેવી સલાહ માની મ� લંડન-�ગ્લેન્ડ ફાઈલ કર� લ ને મારા આ�યર વચ્ય ત્

મ�હનામાં તો લંડનથી િવઝા માટ� મા�ું ઈન્ટરવ્� આવલ
ે .હવે પ્ હતો ક� લંડન જ�ું ક� વી ર�ત.ે એજન્ કહ� એ બાબતે તેની કોઈ જવાબદાર� ન�હ ને ઉપરથી
તેના કોન્ટ્ર પેપર પર મ� સહ� કર� લ એટલે બાક�ના પૈસાની ઉઘરાણી કર� . ગાંઠના પૈસા ખચ� �ું �ુબઈ
ં
ગયો ને �ગ્લેન્ડ એમ્બેસીમા િવઝીટર િવઝા માટ�
અર� કર� .ઈન્ટરવ્� લેનાર એક ગોર� બાઈ મને � ૂછે ક�નેડાના ઇન્ટરવ્�ુંમ ફ�ઈલ થયા તો ઇ�ન્ડય પાછા આવશોજ એની ગેરંટ� �ું ? એને મારા જવાબથી
સંતોષ ન થતા મારા દ� ખતાજ મારા પાસપોટર પર ર��ક્ટન િસ�ો ધબ દઈને માર� દ�ધો. છાતી પર કોઈએ જોરદાર ઘા કય� હોય એવી વેદના થયેલી ને �ું
એમ્બેસીન બહાર આવ્ય ત્યાર �ુશળધાર વરસાદ પડ�. ફોર� ન જવાની હાથવ�ત આવેલ તકમાં મળેલ િનષ્ફળત �ુબજ આઘાતજનક હતી . િવલે
મ�ઢ� રાતે ટ્ર પકડ� �ું પરત ફય�. વહ�લી સવાર� દરવાજો ખોલતી પત્ની માર� િનરાશ �ુખા�ૃિત પરથી કયાસ કાઢ� લીધલ
ે ો એટલે ક�ુજ �ુછે લ ન�હ પણ
માર� વાત સાંભળ� મને બ�ું સા�ું થશે એવો િવ�ાસ બંધાવેલ. પણ �ું �દ્વધામ હતો ક� હવે કર�ું �ું ? એ વીક�ન્ડમા �ું મારા બા�ુને મળવા ગયેલ. તેમણે
સલાહ આપી ક� ક�ને�ડયન એમ્બેસીમા તાર� આપવીતી જણાવતી તથા કોઈ ઉપાય માટ�ની િવનંતી
કરતી અર� કર. તેમણે મને �ુજરાતીમાં ડ્રા લેટર બનાવી આપ્ય �નો અગ્ર અ�ુવાદ કર�
મ� અર� મોકલી આપી,મારા આ�યર વચ્ય થોડાજ સમયમાં માર� ફાઈલ �દલ્હ ટ્રાન્ થઇ
ગયેલી પણ આગળ કોઈ પ્રોગ ન�હ. ફોર� ન જવા�ું મા�ું સપ�ું મને સાકાર થ� ું લાગે� ું એટલે મ�
બાધાઓ-માનતાઓ માનવા�ું ચા�ુ કર� દ�ધ�
ે ું ને ખંભોળજ દ� વળે પણ અવારનવાર ચાલતો
જતો.ખેર �તે માર� પ્રાથર ફળ� અને તે પણ એવી ક� વગર ઈન્ટરવ્�ુ મને સીધાજ મેડ�કલ
માટ�ના પેપર મળ્ય ને થોડા સમય બાદ િવઝા પણ. િવઝા આવ્ય એ �દવસે મારા નાનાભાઈ
નાયગ્રા ફોલ્સની અમાર� પ્રથમ �ુ, આશર� ૧૦ વષર્ પહ�લાં

અિમતે મને અ�ુલની જોબ પર ફોન કય� ક� "મ�ુ ....પડ� ું મેલ બ�ું ને આવતો ર� " �ું સાર પામી
ગયેલો ને હરખભેર મા�ું �ુ � ું ખખડધજ બ�જ ચેતક સ્�ુટ માર� �ૂક� ઘર� પહ�ચી ગયેલો.

િવઝાના કાગ�ળયાં જોઈ હરખનો માય� �ું �ુબ �લાયેલો ક� �ય
ું હવે દ�પક, ક� તન અને મારા અન્ પટ�લ િમત્રો માફક ફોર� ન જઈશ. બી�
�દવસે સાં� અમારા િવશાળ પ�રવારના �ુખ્ િનવાસસ્થાન િવઝા મળ્યાન ઉજવણી િનિમતે ભવ્ પાટ� થઇ .પણ રાત્ મને �ઘ ન આવી . �ું �ગતાજ
સ્ટ�ચ્ ઓફ લીબટ� તથા નાયગ્ ફોલના રં ગીન સપનાની �ુ િનયામાં ખોવાય ગયેલો.
અને જોતજોતામાં તો િવદ�શ િવદાયની એ ઘડ� પણ આવી ગઈ. �ુ �ુંબીજનો, સગાવ્હાલ અને િમત્ વચ્ય � ૂટ �ુટ માં સજ, હારતોરાથી લદાયેલ, �ું
અમદાવાદ એરપોટર જવા માટ� તૈયાર કર� લ કાર તરફ પ્રય કર� રહ્ હતો ત્યા મારો પાંચ વષર્ન �ુત બોબી દોડતો દોડતો આવ્ય ને મને ક�ુ,ં 'ડ�ડ� તમે
તમારા આ �ુટ તો � ૂલી ગયા.' મ� જો�ું તો તેના હાથમાં મારા �ુટની એક જોડ હતી ને ધાર�ને જો�ું તો એ હતા મારા.....”સેફટ� �ુઝ“....� મને મારા
પટ�લ િમત્ ક� �ના ઘર� �ું ક� નેડામાં રહ�વાનો હતો તેણે �ુબ જ ભાર દઈને કહ�લ ક�, 'મ�ુરમ, ધ્યાનથ સાંભળ, � ું બી�ુ ં બ�ું ન�હ લાવ તો ચાલશે પણ સેફટ�
�ુઝ તો ખાસ લઈને આવ� ન�હ તો જોબ ન�હ થાય તારાથી.' તેની સલાહ માની મ� સેફટ� �ુઝ લીધેલા પણ બેગોમાં વજન થઇ જવાને લીધે �ાં �ુકવા એ
પ્ હતો એટલે બહારજ રહ� ગયેલા. બેગોને તાળા વાગી ગયેલા અને કાર પર ચઢાવી દ�ધલ
ે ી. તાત્કા�લ બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો એટલે મ� મારા પાટ�
�ુઝ ઉતાર� ર� મ ંડના મ�ઘા �ુટની નીચે સસ્ત સેફટ� �ુઝ � જોવા પણ ન ગમે તે પહ�ર� �ું અમદાવાદ એરપોટર જવા રવાના થયો. ફોટોગ્રાફર �ુચના
આપેલ ક� �ુટની નીચે � ૂટના ફોટા ન આવે .અમદાવાદ એરપોટર પર થો�ુ ં ચાલવા�ું થ�ું તેમાં એ ભાર� ખમ સેફટ� �ુઝ્ન લીધે પગે છાલા પાડવા
લાગેલા. ભાર� હ�યે સ્વજનોન ભેટ� વસમી િવદાય સાથે અમદાવાદ એરપોટર પરથી �ું પ્લેનમા ક� નેડા જવા રવાના થયો. �વનની પ્ર હવાઈ યાત્રા એક
અનેરા રોમાંચ સહ ક� નેડાના રં ગીન સપના એક �ચત્રપટ માફક માર� �ખો આગળ તરવરવા લાગ્ય, પણ એ બધાની વચ્ય સેફટ� �ુઝ વાળ� વાત ગળે
નહોતી ઉતરતી ક� �ું �ૂળે મીક�નીકલ એન્�નીય િવથ મેનેજમેન્ ક્વો�લ�ફક�શ ને માર� આ સેફટ� � ૂઝની
શી જ�ર ? ખર
ે , ભાવી િવષેની એ બધી અટકળો અને �ૂંઝવણોની િમશ લાગણીઓ વચ્ય ટોરન્ટોન ભવ્
એરપોટર ઉપર માઈક પર " વલ
ે કમ �ુ ક�નેડા " ના માનવાચક અને મ�ુર એનાઉન્સમેન સાથે �ને " લેન્
ઓફ ઓપોચ્�ુર્નીટ " કહ�વાય છે તેવા ક� નેડા દ� શમાં ત્રેવીસ ફ��આ
ુ ર�, સાલ બે હઝાર એક, મંગળવાર,
સાંજના ચાર વાગ્,ય ભાવી શમણાઓના પોટલા અને પરમ આનંદના એક અનેરા ઉન્માદસ �ું " ર� મન્ �ુટ
િવથ સેફટ� �ુટ " સાથે લને ્ડ� થયો .....!
કસ્ટમન જ�ર� િવિધ પતાવી ક� નેડાની ધરતી પર િવિધસર પગ �ુ�ો અને શ�ુ થયો સમસ્યા અને સંઘષર્ન એ ઝંઝાવાત ....ભાઈશ્ રા�શે તેના
અ�ુભવોમાં વણર્વ્ બરાબર એવોજ ક� � ભલભલાના મનોબળ અને આત્મિવ�ાસન હચમચાવી પાંગળા કર� દ� તેવો !  (વ�ુ આવતા �ક� ......)

--

લખવા�ું આહવાન
શશીકાંત પટ��લઆ
સબળ દ્વારા િનબર્ળ, ધનવાન દ્વારા િનધર્ન, ભણેલા દ્વારા અભણ�ું ક� બ�ુમતી દ્વારા લ�ુમતી�ું શોષણ થ�ું રહ. �ાંક
એ સહન કરવાની શ�ક્ત ક�ળવી લેવાય છે તો �ાંક શોષણ થાય છે તેની જ ગતાગમ હોતી નથ. શોષાતા, ર�બાતા, લોકની
વાચા બનીને પ્રગટ�લી એક તાકતવર કલમ તોથમી ગઈ ને સમય ફર� પાછો સમાજ સામે મીટ માંડ�ને ઉભો છે . એ જ
સમય  �ણે  આપણા � ૂવર્જોના શોષણને લાચાર �ખે ે પ�રવતર્નની સદ�ને �ૃતાથર્ ભાવે િનહાળ�
ન
. સામા�જક અન્યાયો
સામે  ધગધગતી વાણીની �ધી જગવે  એ�ું કોઈ �ાંક પાંગરશે? આજના જમાનામાં બોલકો  સમાજ જ તેના હ��ુ ય 
ં
મેળવી શક� છે . આ� બ�મ
ુ તી વતી લખનારનો તોટો નથી પણ લ�ુમતીનો પક્ષ લઈને લખનારા ક�ટ? �તી આધા�રત
ભેદભાવો માંડ ઓછાં થયા ત્યાં તો ધમર્ આધા�રનફરત �ુસાડવામાં આવી રહ� છે.

નવી પેઢ�ને  આહ્વાન છે ક� ��ું આવડ� તે�ું લ. આ� સમાજમાં િશ�ક્ષત �ુ-�ુવતીઓ�ું પ્રમાણ ઘ�ું ��ું . સત્યની શોધ
અને  ન્યાયની આરાધના તમને સમાજમાં �ચે સ્થાને પ્રસ્થાિપત. સત્ય અને ન્યાયની �ુમાર� જ તમારો શ�ક્ત�ોત બ
રહ�શે. કોઈ પણ માધ્યમ દ્વારા તમારા િવચારો પ્રગ. િપ્રન્ટ મી�ડયામાં લખો ને ઈલેક્ટ્રોિનક મી�ડયામાં. અન્યાની
સામે આક્રોશ પ્રગટાવો ને વાંચનાર�ું લોહ� ઉકળ� ઉઠ� ત્યાં �ુધ. મધ્ય �ૂવર્માં સર�ુખત્યાર શાનો � ��મ આવ્યો તેની
પાછળ કોઈક� તો પ્રગટાવેલી િવચારોની �ચનગાર� જ હશે ?
સામાન્ય કક્ષાએથી ઉપર ઉઠ�ને �ુિનયાભરમાં નામના મેળવનાર ક�ટલાંક નામોમાં અ�ુંધતી રોય અને તસલીમા નસર�નન
ઉદાહરણ આપણી સામે જ છે . અ�ુંધતીએ આ�ક�ટ�ક્ટનો અનેતસ્લીમાએ ડોક્ટરનો વસાય છોડ�ને કલમ પકડ�. એમનાં લખાણને 
કારણે એમને મોતની ધમક�ઓ પણ મળ�. આ લોકોએ િવચાર-સ્વાત�ય, �ી-સમાનતા માનવ-અિધકાર �વા િવષય પર લખ્�ું અને આ� િવ� એમનાં
નામથી પ�ર�ચત છે . સ્. જોસેફ મેકવાન સાહ�બ�ું સા�હત્ય એમના અવસાન પછ� પણ વષ� �ુધી �વંત રહ�વા�ું છ.  િનબંધકાર પ્રવીણ દર� લખ
છે: “જગત િવચારોથી બદલા�ું છે . જગત અક્ષરોથી બદલા�ું . તમે અલ્પ�ૃક્ષ , કલ્પ�ૃક્ષ. લાગણીનો એક મહાનાદ �ૂઘવે છે તે તમે જ છો.
ચાલો માર� તમોને િવનંતી છે , ઇજન છે, અર� આગળ વધીને પ્રાથર્ના, લખો ને ક�ુ પણ 
ં
લખો જ.”  
ડાયાસ્પોરામાં નવો�દતો માટ�એક ક� અડ�ુ પેજ શ�ુ
ં
કરવાની અમાર� તૈયાર� છે . અડ�ુ પેજ એટલા માટ� ક� તે વંચાવાની � ૂર� ગર
ે ંટ�.  નવો�દતો  માટ�   
એક તાલીમ શીબીર પણ ન�કના ભિવષ્યમાંરાખી�ુ.ં નવો�દત લેખકનો અથર્ માત્ર નવ�ુવાનો જ . તમે પચાસ ક�   સાઈઠ ક� તેથી વ�ુ �મર�  પણ 
નવો�દત લેખક હોઈ શકો છો. ભાષા કરતાં િવચારો વધાર� અગત્યના છ, ભાષા તો માત્ર વાહન . યાદ રાખો, તમે �યાર� લખો છો ત્યાર� સમાજ માટ�
એક  અગત્યનો રોલ અદા કરો છ. નાનકડા કોઈ પ્રસંગથી  શ�આત ક, આ� જ.

लोकतंत्र �कस �च�ड़या का नाम?

साम्प्रदा�यक धृणा फैलाना संघ प�रवारका घो�षत उद्देश्य है। उसक� योजना वष�से है। वह सभ्य समाजक� धम�यो म� धीरे-धीरे घुलनेवाला जहरक� सुई सीधे 
लगा रहा है। वे  ता�लबान� को जन्म देनेवाले पुरे पा�कस्ता न औ र अफघा�नस्तान म� फैले मदरस� से �कसी त रह अलग और  कम खतरन ाक नह�ं  गुजरात जैसे 
राज्यमे पु�ल, प्रशाशन और हर स्तर के राजनै�तक कायर्ओं को योजनाबद्ध तर�केसे चपेट म�ले �लया गयाहै। उसक� प् लोक�प्रयता को कमतरआँकना या
समजना मुखर्ता होगी। इस प्रकार क� श, इस प्रकार क� पहुँचकेवल रातंत्रके समन से ह� हा�सल क� जा शिक्त है गुजरात ऐसी 'पेट्र� �' बन गया है िजसमे 
क� �हन् द फासीवाद व्यापक राजनै�तक प्रयोग साधने लगा है। ૨૦૦૨म� इन प्रारिम ना�तजो का सावर्ज�नक प्रदशर्न  गया। - अरु ंधती रॉ -2005

પ�રવાર પ�રચય

ઉચ્ચ િશક્ષણ અને �વનમાં કંઇક કરવાનાં સ્વપ્નો ૨૦૦૧માં, ટોરોન્ટો આવનાર પાંચ�ું પ�રવાર તે નડ�આદના વતની શ્રી ફ્રા�ન્સસભાઈ ,
તેમનાં પત્ન �ુનીતાબેન અને  �ુત્ર �બ. વ્યવસાયે મીક�નીકલ એન્�નીયર એવા શ્રી ફ્રાન્સીસભાઈ શ�આતનાં વષ�   સંઘષર� ૂણર્ રહ્. રોજના
પાંચથી છ કલાક�ું અપડાઉન કરવા છતાં ‘પ્રોશનલ એન્�નીય’ની ક�નેડામાં �ુબ  પ્રિત�ષ્એવી પદવી મેળવી સમગ્ર �ુજરાતી ક�થ�લક સમાજ�ુ
નામ રોશન ક�ુ.� �ુનીતાબેને ઘર-� ૃહસ્થીની તમામ જવાબદાર�ઓ ઉપાડ� લઈને તેમને સાથ આપ્ય. સા�ુ�હક કાયર્ક્રમોની પણ ઘણી બધી જવાબદાર
લઇને  આ પ�રવાર� એક ઉજ્જવળ ઉદાહરણ  સમાજને  � ૂ�ું પ ાડ� ું છે. સાર� કાર�કદ�ની તક મળવાને  કારણે  તેઓ  હાલ ટોરોન્ટોથી લગભગ ૩૦૦૦  
�કલોમીટર �ુ ર ક� લ્ગેર�શહ�રમાં સ્થાયી થયેલા છ, છતાં ટોરોન્ટો સાથેનાસંબધ
ં ોમાં જરાય ઓટ આવી નથી. �ુત્ર �બેન હાલ ધોર૧૨માં અભ્યાસ કર� છે
�યાર� �ુનીતાબેન એકાઉન્ટ�ગનાક્ષેત્રમાં આગળ વધી રછે. િમત્ર�ૃંદ ફ્રાન્સીસભાઈ પ�રવ�ુખમય �વનની હા�દ� ક �ુભેચ્છાઓ પાઠવે છ.
  

ચમકતો ને દમકતો શાહજહાંનો મહ�લ જોવા દો

કિવતાની ક�ડ�એ

સંજોગના પાલવમાં છે બ�ું
દ�રયાને ઠપકો ના આપો

મને ધનવાન મજ�ુએ કર� લો ખેલ જોવા દો

એક તરતો માણસ �ૂબે છે

પ્રદશર્ન કાજ �માં પ્રેમ છે ક�દ� જમ

એક લાશ તર�ને આવે છે

મને એ �ુબ�ુરત પત્રોની �લ જોવા દો

સૈ ફ પાલન�ુર�

શે ખાદમ આ�ુવ ાલા
ના �ને સાહબ ક� સા હ�
મસ્�દક� ભીતર �ુલ્લા �ુક ાર�
�ા સાહબ તેરા બ�હરા હ�
�ચ�ટ�ક� પગ નેવર બા�
સો ભી સાહબ �ુનતા હ�
કબીર

ગોખથી હ�ઠા ઉતરો પ્યારા!
ત્યાં તો પત્થર લાગો 
માનવ�પ ધરો છો ત્યાર�

ભર� લો �ખમાં રસ્તા, બાર�ઓ, ભ�તો,
પછ� આ શહ�ર , આ ગલીઓ, આ ઘર મળે ન મળે.
રડ� લો આજ સંબધ
ં ોને વ�ટળાઈ અહ�,
પછ� કોઈને કોઈની કબર મળે ન મળે.
વતનની � ૂળથી મા�ુ ભર� લ� ‘આ�દલ’,
અર� આ � ૂળ પછ� ઉમ્રભર મળે ન મ.
આદ�લ મન્ �ૂર

સાચા ઈ�ર લાગો છો !
� ૂન્ય પાલન�ુર�

મ� એક અચંબો દ�ઠો 
દ�ઠો મ� ઘર ઘર �ૃ ષ્ણ કનૈયો

પાણી પીવા

�દય �દય મ� રાધા દ�ઠ�

પં�ડત કો � ૂરબ ભલો જ્ઞાનીકો પં

પાણીમાં જર� ઉતયાર્ દ�વા

� બ
ુ ં ન્યો �ુગ્ધ નરસ�

કમર્કાંડ�કો દક્ખણ ભ, ઢ�ગી કો �ુજરાત

ચંદ્રકાંત ટોપીવા

�ુન્દરમ

�ુજરાત�ું પ્ર �ક્રિ� ગામ/કૉલોની
કાશીવાડ�, બોરસદ
રા�શ મૅકવાન
�ુજરાતમાં ૧૮૪૭ �ુધી �ખ્રસ ધમ�પદ�શકોની નીિતર�િત એવી હતી ક� �ક્રિ� ધમર સ્વીકારનારા પ�રવારો એમના જ ફ�ળયામાં ક� િવસ્તારમા રહ� �થી
એમને મળે લા �ખ્રસ સંસ્કારોન અસર અન્ય પર પડ� અને એ પણ �ખ્રસ ધમર તરફ આકષાર્. પણ તે સમયે તો પ�ર�સ્થિ જ એવી અને સામા�જક
વાતાવરણ જ એ�ું ક� પાસે/સાથે રહ�� ું તો �ૂર; � તે વ્ય�ક ઘર બહાર ક� જ્ઞા બહાર જ �ુકાઈ જતો. કોઈ કોઈ �કસ્સામા તો વ્ય�ક્ત એના �ુ �ુંબીજનો જ
સ્વીકાર નહ� અને એની પત્ન ક� બાળકો �ુધ્ધા �ચક� લેવામાં આવે.સીસવા ગામના પ્રિત�ષ પાટ�દાર દ� સાઈ ખોજઈદાસની સાથે પણ કંઈક આ�ું જ
થયે�ુ.ં �ૂળે તો એ સીસવા ગામના �ુખી અને

બરોડાની ગાયકવાડ� સરકારમાં ર� વન્� કલેક્ટ �વી પ્રિત�ષ જગ્યા પણ કામ કર� �ૂક�લા અને

પ્ર િશવભક્ ગણાતા. એમણે �ખ્રસ ધમર સ્વીકારતા જ એમના પત્ન અને બાળકો એમની પાસેથી ઘરવાળાંએ લઈ લીધાં અને એમની પર ય �વલેણ
�ુમલો થયો. આવી અનેક સામા�જક હ�રાનગિત, પ્રતાડ અને િવરોધોથી �ુક્ એ�ું �ખ્રસ �વન �વી શકાય અને નવી પેઢ�ને
ભય�ુક્ ર�તે �ખ્રસ િશક્ આપી શકાય એ હ�� ુથી માત �ખ્રસ્ જ વસતા હોય એ�ું એક ગામ/કૉલોની વસાવવાનો િવચાર એ
સમયે લંડન િમશનર� સોસાયટ�ના ર� વ. િવલ્ય ક્લાકર્સન આવ્ય. જો ક� આ પ્રકાર પ્રયો ભારતમાં અન્ િમશનર�ઓ દ્વા
શ� થઈ �ૂ�ા હતા પણ �ુજરાતમાં આ પ્ર િવચાર હતો. એમાં સફળતા મળ� અને આ િવચાર�ું પાછળથી મોટ� પાયે
�ુનરાવતર્ પણ કરવામાં આવ્�ુ. �ુજરાતમાં �ખ્રસ ધમર્ન પાયો નાંખવામાં અને પ્રચ પ્રસારમ આ નવી ગ્ર સંસ્�ૃિતન
�ુલ્યવા ફાળો છે.
તે સમયે �બ્રટ સરકારનો � ૂરજ તપે. ર� વ. ક્લાકર્સન મદદથી સાત ક� આઠ સ્થાિન �ખ્રસ્ત એ સમયના ખેડાના મૅ�જસ્ટ્ર� આવેદનપત આપ્�ુ �માં
મહ�નદ�ની ઉ�ર� �બ્રટ સરકારના કબ� હ�ઠળની પાધરની જમીન ફાળવવાની ર�ૂઆત થયેલી. લખે�◌ઃ
ું "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 પ્રયાસ રંગ આણ્ય. એ સમયના બોરસદના કોટ િવસ્તારન બહાર એમને જમીન ફાળવી દ� વામાં આવી. અને ૧૮૪૭ના ઑગષ્ માસમાં �ટ�ર� મકાન
બનાવવા ત્યા પાયો નંખાયો. આ જગ્યા�ુ નામ કાશીવાડ� હ� ું એ જ ચા�ુ રખા�ુ.ં ર� વ. ક્લાકર્સન વડોદરાના િનવાસસ્થાનન બા�ુ માં જ વસાવાયેલાં
�ુ �ુંબોને અહ� કાશીવાડ�માં વસાવવામાં આવ્યા, �ૂળે છ ઘર બંધાયેલાં અને પાંચ �ુ �ુંબોને ત્યા લાવવામાં લાવ્યા. એમાં �કલાવના �ગરધર �પ�, કાનાવાડ�
�ુ બેર આશારામ અને સીસવાના દ� સાઈ ખો�ઈદાસનો સમાવેશ થતો હતો તથા અન્ બે કોળ� �ુ �ુંબો હતાં. આમ
�ુજરાત�ું પ્ર "�ક્રિ� ગામ" અ�સ્તત્વમ આવ્�ુ. આ પ્રય એવો તો સફળ રહ્ ક� એમાંથી જ પ્રેર લઈ પાછળથી
"રાણી�ુર" (આજ�ું રાણીપ, અમદાવાદ), વાલસ
ે �ુર, �ુકહ�લ �વાં ગામો વસાવાયાં, � �ખ્રસ �ુભસંદ�શનાં �ુક સાક્
બની રહ્ય છે.
મા�હતીઃઅ ચચર �હસ્ટર ઑફ �ુજરાતઃ રૉ�બન બોઈડ
�હસ્ટર ઑફ ક�થ�લક ચચર ઈન �ુજરાતઃ ફાધર કાલ�સ � ૂયાર.

શ્રધ્ધાં
� ૂ�ય ફા. અશોક વાઘેલાના િપતાશ્રી સેમ્�ુલ વાઘેલા �ૂંક� માંદગી બાદ અવસાન પામ્ય. સ્. સેમ્�ુએલ સાહ�બિશક્ષકન
નોકર�માંથી િન� ૃત થયા બાદ ચચર્ની પ્ર�ૃિ�ઓ ત િવન્સેન્ટ દ પોલ મંડળમાં  વષ � �ુધી સેવા આપીને અને
જ�ર�યાતમંદ લોકોને મદદ�પ થયા છે . ઈ�ર તેમના આત્માને ચીર શાંિત બક્ષો અને તેમનાં સત્કાય�નો હ�ર ગણો બ
આપો. તેમના ચાલ્યા જવાથી તેમના પ�રવાને ના � ૂર� શકાય એવી ખોટ પડ� છે . ઈ�ર િપતા આ કાર� ઘા સહન કરવાની
તેમના �ુ �ુંબીજનોને શ�ક્ત આપો તેવી પ્રાથ. – ‘ડાયાસ્પોર’

આપણી લોકબોલીના શબ્દ:

‘દવધ્ય’
દવધ્ય’
લોકબોલી બ�ધ
ુ ા સમાજ�ું દપર્ણ હોય છ . સમાજની વાસ્તિવકતા�ું લોકબોલીમાં સચોટ પ્રિત�બ�બ પડ�. આવા બધા શબ્દો �ુસ્તકમાં વાંચવનથી
મળતા. આવો એક શબ્દ છ: “દવધ્ય”.
સમાજમાં �ીઓને �ુ�ુ ષ સમોવડ� ગણવામાં આવે છે ક� ન�હ તે વાત બા�ુ  પર રાખીએ પણ,  તેમ�ું કામ તો �ુ�ુષો �ટ�ું જ અને �ાર� ક વધાર� રહ�� ું
અને રહ� છે. બાળકોની જવાબદાર�, રસોઈ, ખર�દ�, કપડાં-વાસણ ધોવા �વાં ઘરકામ, સામા�જક પ્રગોની જવાબદાર� અને �ુ�ુષને તેનાં કામમાં મદદ
કરવી આમ  અનેક કામથી �ી સતત ઘેરાયેલી હોય. કામ�ુ ચાર�
ં
 બા�ુ � ું ભારણ હોય ત્યાર� ક�ું કામ કર�ું  ે ક�ું રહ�વા દ
ન
��ુ? આવી પર��સ્થિતમાં
બોલાઈ જ�:ું ‘માર જ આ બધી દવધ્ય?”  એક �ી બી� �ીની દયા ખાતાં બોલતી: “�ું કર, બચાર�ન ચેટલી બા�ુ ની દવધ્યા  ”
આ ‘દવધ્ય’ શબ્દ‘�ુ િવધા’ શબ્દમાંથી આવેલો છ. આમ તો �ૂળ શબ્દ‘�દ્વ’ છે. બેમાંથી એકની પસંદગી કરવાની હોય ત્યાર� આ શબ્દ વપર. આ
કર�ું ક�  પે�ું ક�ુ?ં �ું રહ�વા દ�� ને �ુ
ું
ં કર�ુ?ં પાણી ભરવા�ુ,ં શાકભા�–ક�રયા�ુ  
ં વગર� ખર�દવા�ુ,ં બાળકોની તમામ જવાબદાર�, ચા –પાણી  અને  
બે ટાઈમની રસોઈ બનાવવી, અન્ય ઘરકા, સાસર�યાંની સેવા ઉપરાંત આિથ�ક ઉપા�નના કામમાં �ુ�ુષને મદદ કરવાની આમ  ઘણી �તની
જવાબદાર�ઓ આપણા સમાજની માતાઓ, બહ�નો, દ�કર�ઓ ઉપાડતી અને ઉપાડ� છે. �ુ ના સમયમાં વણાટકામ કરતાં પ�રવારોમાં �ીઓ વહ�લી સવાર�
ચાર વાગે ઉઠ�ને તાણો નાખતી. � �ુ �ુંબો  ખેતમ�ુ ર� કરતાં તેની �ીઓ સવાર� વહ�લી ઉઠ� રસોઈ કરતી. સંસારના ઘણા બધા મોરચે ઠંડ� તાકાતથી
�ી લડતી રહ� છે . જો ક� એ�ુ નામ �ાં
ં
ય આવ� નથી.
ું
છે લ્લી સદ�ના �ુ�ુંબોત્થાનના કાયર્માં તેની ન્યવર� કા�બલદ
ે ાદ છે. આપણો સમાજ ર�વાજો 
અને માન્યતાઓની દ્ર�ષ્ટએ પ્રમાણમાં વધાર� પ્રગિતશીલ ગણાય છતાં  �ીવગર્ને �ુરતો  ન્યાય નથી મળ્ય. આ ‘દવધ્ય’ શબ્દ કોઈ
�ુ�ુષના મો� કદ� સાંભળ્ય?
આણંદ િમશનના એક �ુ ના મેગેઝીનમાંથી ઘણા �ુ ના સમયનો એક પ્રસ:
નરક�ું �ચત્ર બતાવી . મેર� પોલે � ૂછ�ુ:ં “તાર ઐ જ�ું છે ?”
�ી: “બાપા મારા ! મન ભગવાન બચાવ”
િસસ્ટ: “તારો ધણી �ખ્રસ્તી ?’
�ી: “માર� બલા �ણ, એન નરકમાં જ�ું હોય તો �ય”.
િસસ્ટર� �ુન�ુત્થાન�ું �ચત્ર બતાવી : “છે લ્લા દહાડ� આપણ પણ ઉઠ��ુ”
�ી વાંધો લેતાં  બોલી: “બાપલા �ું તો ધરઈ ગઈ  �ં, માર મર�ન ફર� ન�હ ઉઠ�ુ”ં

આપણા સામા�જક ર�વાજો:
આપણા સમાજમાં િવિવધ પ્રસંગોએ �ુદા �ુદા ર�વાજો હ અને હ� ક�ટલાક ચાલ્યાઆવે  છે. �મ  ક� લગ્ન વખતે �ન આવે ત્યાર� ટ�ટા ફોડવાન
ર�વાજ હ� છે. સામાન્ય ર�તે ટ�ટા ફોડ�ને કન્યા પક્ષ�ણ કરવામાં આવે છે ક� �ન આવી ગઈ છે . (કદાચ એ�ું કહ�વા માટ� ક� ભલે અમે બે ત્ર
કલાક મોડા આવ્ય, સમૈયામાં ય બે  ત્રકલાક કરજો !) આ ટ� ટા ફોડવાનો ર�વાજ કઈ ર�તે  અમલમાં આવ્યો અને પ્રચ�લત બન્યો તે �ગે
�ણતા હો તો અમોને લખી જણાવશો. આ �ગે િવસ્�ૃ મા�હતી આવતા �કમાં આપવામાં આવશે.

વૈચા�રક પ�રવતર્
“દ� શના ચોર, ડા�ુ , �ુન ી, િવિવધ પ્રકારની �હ�સા આચરન ારા અને �ુંડાગીર� કરનારા લોકો ભગવાનના નામથી �દવસ શ�ુ કર� છે અને ભગવાનના જ નામથી �ુરો 
કર� છે . આવા લોકોની �ભ પર ભગવાન�ુ નામ બ�
ં
ં
 નથી
ું
અને �ઓ એ નામ બોલ્યા કર� છે એમ�ું ય ભ�ું થ�ું
ુ સંભળાય છે . પણ, એનાથી ભગવાન�ું કંઈ ભ�ુ થ�
નથી. વાસ્તવમાં માણસે પ્રમા�ણક અને સત્યિનષ્ઠ બનવા�ું હ, િવવેક� બનવા�ું હોય છે, ઉદાર, સહનશીલ અને તા�ક�ક બનવા�ું હોય છે. તો જ ખર� ખર માણસ�ુ ં
ભ�ુ થાય.
ં
અને માણસ�ુ ં ભ�ુ થાય એટલે માણસ
ં
�િત�ુ  ભ�ુ
ં
 થાય.”  
ં
- તસલીમા નસર�ન

આપના પ્રિતભા
સંકલન – �ુનીતા �ક્રિ�ય

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, Henderson, NC 27537
P 252-433-9449, F 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.
Rekha Ketan (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 દપર્
પ્રિતક પીટસર
•

પ્ર�ૃિતના સાિ�ધ્ય: તા: ૨૯ અને ૩૦ �ુ નના રોજ િમત્ર�ૃન્દના સભ્યોએ ટોરોન્ટોથી ન�ક આવેલા રોક્�ુડ નામના ,
સંર�ક્ષત િવસ્તારમાં બે �દવસના ક�મ્પ�ું આયોજન ક�ુ� . આનો િવસ્�ૃત અહ�વાલ અને રમણીય પ્ર�ૃિતના ફોટોગ્રાફ
અમાર� ડાયાસ્પોરા વેબસાઈટ પર આપ જોઈ શકશ. ક�નેડામાં પયાર્વણની ક�વી અદ�ુ� માવજત થાય છે અને અહ�ની પ્ર
પણ  એમાં ક�વો  સાથ  આપે  છે  ત�
ે ું આ એક ઉદાહરણ  છે. િમત્ર�ૃંદના  સભ્ય
�ુ દરતને  ખોળે  જઈ ખાવા-પીવાની, �ુબ ચાલવાની, રમતો  રમવાની, ક�મ્પ
ફાયરની,   ઘરથી બહાર �ુલ્લી જગ્યામા રાત �ુ�રવાની, ગીતો  ગાવાની,
અવનવી વાતો  સાંભળવાની અને  હાસ્યથી ભર�ુર સમય ગાળ�ને દસ વષર્મા
પ્રથમ વાર ક��મ્પ�ગનો અદ�ુ� આનંદ માણ્યો . નદ�, સરોવર, વન  અને 
પહાડ�ઓ  વચ્ચે બે �દવસ સૌ સભ્ય પ્ર�ૃિતના સાંિનધ્યનો અ�ુભવ કય� .
મનાલી, મૌ�લક, ક�િવન, ક�નેથ, લીઝા, �ક્રસ્ટ તથા સમગ્ �ુવાવગર દ્વારા ભાર
જહ�મત ઉઠાવી ક�મ્પ�ું સફળ આયોજન  કરવામાં આવ્�ું હ�ુ, � એક યાદગાર
પ્રસંગ બની રહ�. ક�મ્પનીસં� ૂણર્ફોટો-ગેલર
ે � જોવા માટ�ની લ�ક: http://www.flickr.com/photos/paul_macwan/

•

સ્વાગત: આણંદના શ્રી સ્ન મકવાણા, તેમનાં પત્ની  િપ્રયા મેકવાન ત
�ુત્રી સરાહ��ું  ન�ું પ�રવાર મે માસમાં ઈિમગ્રેશન િવઝા પર ટોરોન્ટો
પહોચ્�ું છ. શ્રી સ્નેહલ મકવાM.Sc., M. Ed.; PhD. ની ડ�ગ્રી ધરાવે . િમત્ર�ૃં
તેમને સહષર્ આવકાર� છે અે ક�
ન
ેડામાં
ન
ઉજ્જવળ ભાિવ માટ� �ુભેચ્છાઓ પાઠવે.
હાલમાં શ્રી મ�ુરમભાઈ દ્વારા તેમનો સંપકર્ કર�. તેઓશ્રી યોગાભ્યાસ
તાલીમ પણ આપે છે .

સંભારણાં – ક�નેડાનાં પ્રારં�ભક વષ�ન...

         પ્ર, � ુજ �ુભ આિશષ આપ� ...
ભારતીય  સંસ્�ૃિતમાંથી

નોથર્ અમે�રકન સંસ્�ૃિતમ

રાતોરાત આવી તો  જવાય  છે પણ  એક સાવ જ
�ભ� વાતાવરણમાં ટક� જવા માટ�  ય  �ુ નો  કોઈ
સહારો  તો  જોઈએ જ. સૌ પ�રવારો  કોઈના ઘર�
ભેગાં થઇ  બાયબલ વાંચી, ક�તર્નસાગરનાં ભજનો
ું
ગાઈએ એટલા � ૂર� ય 
વતનનો 
અ�ુભવાતો  એ �દવસો...

અહ�સાસ

રાયણ, �બલી, કોઠાં ને �ં� ુ
પોલ મેકવાન

ક�નેડામાં આવ્યે એક દસકો વીતી �ુ�ો છે ને �વન ઘણી બધીર�તે થાળે પડ� ગ�ું છે એવો સંતોષ પણ અ�ુક �શે લઇ શકાય.  
નવા લોકો, નવી ભાષા અને નવા વાતાવરણને અપનાવી લીધા િસવાય બીજો રસ્તો પણ �ાં છ? પણ એક ખોટ � ૂર� �ુરાય એમ 
નથી. ક�નેડા પાસે  અઢળક વનસંપિ� છે. બધેય  લીલોતર� દ�ખાય  છે. કદાચ  એમ  કહ�� પડ�
ું
ક� િશયાળાની ઋ� ુને બાદ કરતાં,
લીલોતર� જ લીલોતર� છે - સવર્ત્ર હ�રયાળ�  લોન , માવજતથી ઉછે ર�લાં �લછોડ છે , લીલાંછમ પાંદડાથી લચી પડ�લાં ઘટાદાર
� ૃક્ષો . ઓક, પાઈન, ફર, મેપલ, ચેસ્ટનટ ે ચેર� એમ  સ�કડોની સંખ્ય
ન
ામાં િવિવધતા . ક� ટલાંક તો વળ� બસો, પાંચસો વષર્
�ુ નાં છે.
પણ, બ�ુય છે અને  �ણે ક�
ં
ક�ુ ય નથી.
ં
પેલાં અમાર� આનંદયાત્રાનાં સહપ્રવ, આપણાં ફળાઉ � ૃક્ષ
અહ� �ાંય નજર�  પડતાં નથી. રાયણ ને �બા, �ં� ને 
ુ
આમલી, બોરડ� અને ચી�ુ , સીતાફળ ને કોઠાં એ
બધાંની તોલે  �ું આવે? વતનનાં એ � ૃક્ષો એટલે �ણે ક� ધરતીનો ઉમ. જમીનમાંથી �ટ� નીકળતી
ઈ�રની �ૃપાઓ. ભાર� ખોટ સાલે છે એ સૌની. ગયા મ�હને ક� મ્પના અ�ુભવ વખત આ ખોટ વધાર� અ�ુભવી.
આપણા �ુલાબ, મોગરો ક� રાતરાણી �વી �ુગંધ �ાં શોધવા જવી? લીમડાનાં ઝાડ ભલે કોઈ ફળ ના આપે 
પણ એની શીતળ  છાયા કોની સાથે સરખાવી શકાય? પ્રત્યિમશન કમ્પાઉન્ડમાંભેલા આ ભલા ‘િમશન 
સેવકો’ �ુજરાતી ક� થલીકોની ચાર ચાર પેઢ�ની આસ્થામાં વતા ચઢાવ ઉતારના સાક્ બન્યા છ !
ટોરોન્ટોના રસ્તા પર ને પાકર્માં ઉભેલા તોિત� ગ �ૃક્ષો જો� �ં તો  એમને ય સ્વજન તર�ક� સ્ની કોિશશ  કર� જોઈ �ં, પણ ખાસ કઈ �મ� ું
નથી. �બા પરથી પડ�લી ક�ર�ની એક સાખ સામે અહ�ના ગ્રોસર� સ્ટોરનાં બધાં ય ફળ �ુક�એ તો ય તોલે ના આવે એવોઅદ્દ��ુ� એ રસ.
ઉનાળાના વેક�શનમાં પ્ર�ૃિત�ું ધરાઈને રસપાન  કરતા  �કશોરાવસ્થાનાવીતલ
ે ા �દવસોની સ્�ૃિતઓમાં મન સર� પડ�છે. મહોલ્લામાંથી ચરામાં ેન
સીમ–સીમાડ�, ખેતરોમાં, નળ�ઓમાં, કાંસ પર ને  ર� લ્વે લાઈન પર એમ િવશાળ ધરતી પર બસ ફયાર્ જ કરવા�. વગડાની �ુ ંવાર� ધરતી �ણે  ક�
અમારાં પગલાંથી ધન્યતા અ�ુભવત. ત�ુ અને ત�ુણ એ બેઉની �ુ ગલજોડ� બરાબર �મતી.
િનરભ્ર આક, સમ ખાવા �ુરતી ય વાદળ� ના મળે . સમડ� ચકરાવા લે. આવા પ્રખર તાપમાં આનાં
પીળાં-ચટ્ટાક �લો ક� કર�ણના�લ-�ુલાબી �લો િસવાય કોની �ગર ક� �ુરજ સામે બાથ ભીડ�? બપોરની એ
િનસ્તબ્ધતા સાથ અમા�ું અ�સ્તત્ એકાકાર થઇ  જ�.ું ઉનાળાની બપોર� �ુમસામ  વનવગડામાં, સમયના
કોઈ બંધન વગર િન�ુદ્દેશ્ય ભટકવાનો લ્હાવો �ને ન મળ્યો હોય એણે અફસોસ જ રહ્. ઠંડ� ઓછ�
થાય  અને  હવામાનમાં ઉષ્મા વતાર્ય ત્યારથી અમાર મન  અને શર�ર શબ્દ: ઉછળવા માંડ�. આઝાદ�
એટલે  � ૂર� આઝાદ�. અમે  ગમે  ત્યાં જઈએ પણ �યાં �ુધી કોઈ ફ�રયાદ ના આવે ત્યાં �ુધી અમારા
માબાપને કોઈ વાંધો ના હોય. એ આઝાદ�નો �ુરો લાભ લત
ે ી અમાર� િમત્રમંડ. ‘ટ�ુશન’ શબ્દ ત્યારતો 
અ�સ્તત્વમાં જ નહોતો આવ.
એ સમય હતો �યાર� �બા વગરના ખેતરની કલ્પના જ ન થઇ શક. ઘટાદાર �બાના � ૃક્ષમાં એટલી �વાત હોય ક� ઉપર ચઢવા�ું સાહસ ના થ.
પથરો મારતાં જ  બે ચાર  ક�ર�ઓ�ું �મ�ુ નીચે આવે
ં
. ચડ્ડ�ના �ખસ્સામાં ભરાય એટલી ક�ર�ઓ ભ. તીખા તડકાની બપોર� કાચી ક�ર�માં ��ું મી�ુ ં
નાખીને ખાવાની યાદ હ� ય મોમાં પાણી લાવી દ� છે . હોળ�ના તહ�વાર પર ક�ર�ના મરવા બ�રમાં આવે. ક�ર� માટ� એવી કહ�વત હતી ક� ‘ક� ર� �વની
વેર�’. �ટલી તીવ્રતાથી એ અમને લલચાવત એટલી જ તીવ્રતાથી એ�ું રક્ષણ કરવા એના મા� પ્રેર. કાચી ક�ર�ના ક� ટલાય   આકારો  અને 
િવિવધ સ્વાદોહ� ય અમારા સ્મરણમાં છ.
�બો ખાધે પીધે �ુખી ને ખમતીધર ઝાડ. �બા પર મોર લચી પડ�ો હોય એ દ્રશ્ય મનમાં એક પ્રકારનો ઉમંગ પ. કદાચ અમનેય �વનમાં દર� ક
�મર� મ્હોરવાની પ્રેરણા આપ. વેડાઈ ગયેલો �બો િનસ્�ૃ, અ�ક�ચન, �ચ�તા વગરના સન્યાસી �વો લાગત.

સૌથી વધાર� ઘટાવા�ં અને  પ્રમાણમાં મજ�ુત �ૃક્ષ રાય. લીલાંછમ  એનાં પાંદડાં. બાર�  માસ ઘટા   એવી ને  એવી જ રહ�. રાયણના  છાંયડામાં
િનવાસ કર� રહ�લા મધ�ુડાને છંછેડવા�ું જોખમ પણ �ાર� ક લેતા. ત્યાંથી આગળ જતાંતલાવડ�ના �કનાર�  ઉભલ
ે ી કોઠ� અમાર� રાહ જોતી હોય. એનાં
કોઠાં �ુધી અમારો પથરો ના પહ�ચે એટલે એ અમને વધાર�  ઉશ્ક�ર . પથરો કદાચ કોઠાને અડક� તોય કો�ુ  ન
ં ીચે પડવાની સંભાવના નહ�વ�. ‘ખાંસી�ું
ઘર’ કહ�વા� ું આ કો�ુ ં.
ગોરસ આમલી કાયમ આછાં વ�ોમાં હોય.  રસદાર મીઠ� �બલી અમા�ું િપ્રય . પણ એના માટ� લાંબા વાંસ
પર તાર ક� એ�ું કંઈક બાંધીને બનાવેલી �કોડ� તો જોઈએ જ. �બલી ખાતાં ખાતાં કાગડા ને પોપટ સાથે ય 
�ુલાકાત થતી રહ�તી. ઉનાળાની પ્રભાત�ું મનોરમ્ય નૈસ�ગ�ક વાતાવરણ મનને તાજગીથી ભર� દ�. ગોરસ
આમલી પર �યાર� ભર�ુર મોર બેસે ત્યાર�તો �ણે ક� લગ્નોત્�ુક કોઈ કન્યા જ જોઈ. એનાં લગ્નમાં પોપ�ુડાને નોત�ું ના હોય એ ક�મ બને? પણ ચોમા�ું આવતાં પહ�લાં તો એનો પ્રસંગ ઉકલી જતો ને �બલીબેન ત
પાછાં હતાં તેવાં  ને તેવાં, અલ્હ. કદાચ એટલે જ કહ�વા� ું હશે ક� : ‘અવસરની નાગી �બલી”
ુ ું � ૃક્ષ જરા વધાર� કઠ. ગૌરવણર્ એટલે સંપ� પ�રવારના કોઈ નબીરા ��ું લાગ. એક તો ��ું
�ં��
હોય ને વળ� પો�ું એટલે પડ� જવાનો �ુરો ભય. પથરા �ાર� ક કામમાં આવે પણ  એનાથી પાડ�લાં
�ં� ુ એવાં �ંદાઈ �ય ક� ખાવાના કામનાં જ ના રહ�. બાક�, �ું એ �ં�નો 
ુ સ્વાદ! વરસાદની શ�આત
થાય એ અરસામાં  �ં� પ
ુ ાક� એટલે પાકાં �ં� ુ સાથે વરસાદ� વાતાવરણ પણ મનમાં જોડાયે�ું છે .

ક�નેડામાં ક�ટલાંક �ક
ૃ ્ષો તો બસો પાંચસો વષર્ �ુ
છે. પિ�મ િવસ્તારમાં આવે�ું એક ઝાડ૧૩૧૬ વષર્
�ુ �,ું ૨૫૦ �ટ ��ું અને ૨૯ �ટના ઘેરાવાવા�ં છે.
િમડલેન્ડ શ્રાઈનમાં �ુક� પોપ  જોન પોલની
પ્રિતમ ૪૦૦ વષર્ �ુના ઓક �ૃક્ષના લાકડામાં
બનાવેલ  છે.

વળ�, ક�ૂકા, બોરના ઠળ�યાની  િમજ, આમોર�યાં, રાયણની કોક્ડ�ઓ આ બ�ું તો‘બાય-પ્રોડ’. ક� ર�ના ગોટલા શેક�ને � ગોટલી નીકળે તે ખાવાની
મઝા ય સાવ અલગ.
ં
પણ આ બ�ું હવે �ાં છે? પરદ�શમાં તો નથી જ ને દ�શમાંય  હવે બ�ુ ઓ�ં
 થ� ું �ય છે . નગરોની સંસ્�ૃિત ગામડાની સંસ્�ૃિતને �ણે ભરખી �ય છ
અને એનો પ્રથમ ભોગ આ િનદ, અબોલ � ૃક્ષો જ બને . અમારા મહોલ્લાની અડોઅડ આવેલા ખેતરોમાં પેલો‘કાર�યો’ �બો પણ હવે તો નથી
રહ્. એની કાચી ક� ર� �ણે  ક� કોપ�ું ખાતાં હોય  એવી મ�ુર� લાગે. કાચી ક� ર�ની એવી મીઠાશ  �વનમાં �ાંય  અ�ુભવી નથી. હવે  તો  ખત
ે રોની
જગ્યાએઆ�ુિનક સોસાયટ�ઓ બની ગઈ છે . પેલા ‘કા�રયા’ �બાની કલમ કર�ને એમાંથી એકાદ �બાવા�ડયા�ુ િનમાર
્ણ ક�મ ન�હ થઇ શ�ું હોય?
ં
�બાવા�ડયામાં ફરતાં હોઈએ ને  એકાએક �ુ�
ં  ઉઠતા ને �દશાઓ  ગજવતા મોરના ટ�ક
ુ ા હવે  �ાં સાંભળવા? ભરબપોર� આમ્ર�ુંજમાંથી ર�લાત
કોયલના � ૂર �ું હવે માત્ર કિવતાઓમાં જ રહ� જ? કોઈ લૌટા દ� મેર� બીતે �ુએ �દન ...
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“ડાયસ્પોરા એ � તે સ�ુદાય�ું િવસ્તરણ  , અને તે સ�ુદાયની આરસી �વો પણ છે . ડાયસ્પોરા એ �ૂળ દ� - સ�ુદાયની ‘�ટનોટ’
�ટનોટ’
માત્ર ન.
માત્ર ન. ક� તે તેના ઇિતહાસમાં બાક� રહ�લો હોય એવો અવશેષ પણ નથી.
નથી. પણ તે તો � ૂળ સ�ુદાય�ું �વંત દપર્ણ છ , �માં તે� ંુ
પ્રિત�બ�બ પડ�  .”

