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‘ડાયસ્પોર’ �દ્વમાિસ ક િવચ-પત્રન નાતાલ �ક આપને રવાના
કરતાં િમત્ ર�ૃંદ હ-આનંદની લાગણી અ�ુભવે છે . એમાં પીરસાયેલી
સામગ્રી આપને માટ� આસ્વાદ્ય હશે જ તેવી અપેક્ષા. આપ
અમને આ ર�તે મદદ�પ થઇ શકો છો:
(૧) ‘ડાયસ્પોર’ને વાંચો અને વંચાવો. તમારા િમત્, સ્નેહ�ઓને તે
મોકલો અને તેમનાં ઈમેલ એડ્ર�સ અમારા પર મોક, �નો આ
મેગઝ
ે ીન મોકલવા િસવાય બીજો કોઈ ઉપયોગ થશે ન�હ

ડાયાસ્પોરાના સૌ વાચકોને

(૨) ડાયસ્પોરાનો આશય �ુખ્: િવચાર-િવમશર્ કરવાનો છ. આપ

‘િમત્ ર�ૃ’ની નાતાલ અને નવા

આપના િવચારો જણાવતા રહો. રચનાત્મક ટ�કા પણ  આવકાયર્ છે.

વષરની હા�દ� ક �ુભેચ્છા.

(૩) આપ લખતા હો તો આપ�ું મૌ�લક લખાણ અથવા તો પ્રકાશ
યોગ્ય કોઈ મા�હતી હોય તો તે અમોને મોકલતા રહ.

તે જ ભર�ને વગડો ઉભો, બળતાં લોબાન � ૂપ,
ઝાકળ ભીના ઘાસમાં રમ�,ં ુ પ્રેમ�ું ખીલ્�ું.

ર

ળ�યામણા નગર બેથલેહમ
� ે રાત્રીન ી તારામઢ � કા-ઓઢણી ઓઢ� લીધી છે . કડકડતી ઠંડ�માં � ૂસવાતા વાયરાથી બચવા જનજનાવર સૌ કોઈ �ફ
ું શોધે છે . થા�ાપા�ા ભરવાડો ઘડ�ક તાપ�ું સંકોર�ને પાછા ઝો�ુ ખાઈ લે છે . પ�ુપક્ષીઓન ા અવા જ િસવા

જગત િનસ્તબ્ધ . �ુગોના �ુગો પય�ત ઘટનાર� એકમેવ ઘટનાની સાક્ષી બનવ ા પ્ર� ય હરખઘેલી બની છે . �ુ તોના તેજથી

દ� દ�પ્યમાન ગભાણમાં સાક્ષાત પ્રેમ અને ક�ુણા �ું ધર� એક બાળક �ુ માર� માતા મ�રયમને ખોળે આ ધરતી પર અવતર� છે ; જગત પર
ુ નમાંથી નીચે ઉતર� છે ...
�મેલા �ધકારના સામ્રા�યને ભેદવએક ‘તાર�લયો’ સ્વગ�વ

ઇ�ુજન્મની એ �દવ ઘટનાને આ� ૨૦૦૦ વષર્ વીતી

�ૂ�ાં છ. જગતનો સ�નહાર �ુદ ઉપર આભ અને નીચે ધરતી, એવી સાવ અ�ક�ચન

અવસ્થામાં જન્મ્યો એની પાછળ જો કદ� વી રહસ્ય હોય તો  તે ગર�બો અને �ુ�ખયારાં જનો પ્રત્યે�ું  એ�ું  એક, એની ક�ુ ણા અને એનો
પ્ર. દ�ન-દ�રદ્રો પ્રત્યે શા�ત પ્રેમથ ી છલકા�ુ ં એ �ણે કહ�� ું હોય, “�ુ ઓ, �ું જગતનો સ�નહાર, પણ �ું ય તમારા �વો; નથી કોઈ
ઘરબાર ક� નથી કંઈ પહ�રવા ઓઢવા�ુ.”ં
િવ� હવે ઈ�ુજન્મની ભવ્ય ઉજવણીમાં વ્યસ્ત થઇ. નાતાલની ખર�દ�થી બ�રો ધમધમશે, વૈભવી આવાસો રોશનીથી ઝગમગી ઉઠશે અને
પંચતારક હોટ�લોમાં નાચગાન અને ખાણીપીણીની મહ�ફ�લો બરાબર �મશે. પણ, પેલાં દ�ન-દ�રદ્રોની �ુિનયામાં તો નાતાલ વધારાની યાતન
લઈને આવે છે . રોગથી પીડાતા દદ�ઓ�ું �ુ ખ નાતાલ ઓ�ં કર� શકતી નથી. િનરાશ અને એકલવાયાં લોકોના �વનમાં તો સદાય �ધકાર જ
છવાયેલો હોય છે . �યાં ટંકો ખાલી જતી હોય ત્યાં આડો �દવસ�ું ને નાતાલ �ુ,ં બ�ું ય સર�ુ.ં
કડકડતી ઠંડ�માં એક સાવ ગર�બ મા પોતાના બાળકને �ુવડાવતી હતી. ઘાસની �ંપડ�માં �ુવા�ું ક�ુય
ં ે સાધન નહો�.ું ગોદ�ુ ં, ચાદર ક� કોઈ
કપ�ુ ં પણ નહો�ુ.ં મા બાળકને �ુ નાં છાપાં અને ઘાસના � ૂળા પર �ુવડાવી દ� તી. એક �દવસે બોલકણા બાળક� માતાને � ૂછ�ુ,ં “મા, �મની પાસે
છાપાં અને ઘાસ હશે ન�હ, તેઓ �બચારાં ઠંડ�માં �ું કરતાં હશે?” માતા પાસે પ્ર�નો કોઈ જવાબ નહો. અન્યો�ું �ુખજોઈને આપણા �તરમાં
દયાભાવ પ્રગટ� તો એન‘દયાસગર’ ઈ�ુની �ૃપા જ સમજવી.
આપણે સૌ ઈ�ુને શોધીએ તો છ�એ, પણ �ાં? દ� વળોની યંત્રવત િવિધઓમ, ધમર્�ુસ્તકોનાં ઠાલાં વાંચમાં, ભટકતા મને

રટાતી

જપમાળાઓમાં ક� પીકનીકના પયાર્ય સમી  �ત્રા?
ઓ નાતાલની મીસમાં, ભરચક દ� વાલયમાંથી ય કંઈક કહ�વાના હોય તો ઈ�ુ તો આપણને
આમ જ કહ�વાના ક�, “�ુ ઓ, �ું તો પેલાં �ુ ખીજનો અને ગર�બોમાં વધાર� વ�ુ �ં, એજ મારો અસલી ચહ�રો છે અને એ જ છે મારાં સાચાં
તીથર્સ્થા.” નાતાલના તહ�વારોમાં �ુ ખી, િનધર્, � ૂખ્યા, િનવર�, રોગી, તરછોડાયેલાં, અનાથ, હતાશ, િનરાધાર અને એકલવાયાં જનો પ્રત્
વહ�તી ઈ�ુની ક�ુણાના ઝરણા�ું એક ‘�ુદ
ં ’ બની શક�એ એથી વધીને કોઈ �ુણ્યકમ નથી ને એથી મોટો કોઈ ધમર્ નથ.

દ� શ-પરદ� શમાં વસતા ‘ડાયસ્પોર’નાં સવ� વાચકોને નાતાલની �ુભકામનાઓ! ભગવાન ઈ�ુ� ું ૨૦૧૪�ુ વષર્ આપના �વનમાં �ુખ,
શાંિત, સ� ૃ�દ, સંતોષ અને તં�ુરસ્તી લઈને આવે તેવી્ર પ્રા...

(રા�શ મૅકવાન)

"દ� વળમાં જયા'યાં?"
ું
"અમે તો રાતે જ પતાઈ દ��ુ'�
ં ."
સાવ �ુન્યવ લાગતો આ સંવાદ, અસંખ્ ઘરોમાં, દર વષ�, નાતાલ પવર ટાણે થતો રહ� છે ; એમાં કોઈ જ પ�રવતર્
નથી આવ�.ું નાતાલ �ખ્રસ ધમર્ના �ાં �ુલ્યોન આપણને યાદ દ� વડાવે છે ?, તારણહારના જન્મન ઉદ્દ �ું છે ? ક�
દ� વળમાં ફાધર� �ું બોધ કય�? એવા કોઈ િવષય પર ચચાર્ થયા�ુ ં ક� િવચારિવમશર કયાર્�ુ આ ચાર દાયકાની
સફરની યાદ નથી આવ�.ું આ "આધ્યા�ત્ ઊદાસીનતા" છે ? ક� "ભાર� ખમ વાતો" કર� "તહ�વારનો આનંદ" નહ�
બગાડવાનો માનવસ્વભા છે ?
એ સાચી વાત, નાતાલના તહ�વારનો ઉત્સા અનેરો હોય છે ઃ નવા કપડાં, ભાવતાં ભોજન, મ�દરાપાન, નાચગાન, અને
ઉત્સ; પણ આ જ ઘટમાળમાં "નાતાલ" અટવાઈ ગઈ હોય એ�ું લાગે છે . એ પણ ખ�ું છે ક�, સાધારણ ક� અસાધારણ
તમામ મ�ુષ્યોન �વનમાં નવો સંચાર કરવાનો આ શ્રે સમય ગણાય; કારણ ઉત્સ માત માનવ�વનમાં નવો
સંચાર કરવા સક્ છે ને ધાિમ�ક ઉત્સ, િવશેષે, શ્રધ ને આનંદ�ુ ં િમશ્ર લઈને આવે છે એટલે જ �હન્�ુસ્તા પ્,
િવશેષ તો �હન્�ુધમ પ્ એ ઉત્સવિપ પ્ છે . એ સાંસ્�ૃિત અસર તળે , િમશનર�ઓના આગમન અને પ્રયત્ન
ફળસ્વ�, આપણે �ખ્રસ્તી તો થયા પણ આપણો ઉત્સવપ્ બરકરાર રહ્. ફરક એટલો પડ�ો ક� પહ�લાં ટાંચાં
સાધનો અને મયાર્�દ આવકના દાયરામાં � સા�ુ�હક અને વ્ય�ક્ત આનંદનો �ુફ્ ઉઠાવતા તે હવે બદલા�ું છે ને

એ �ું કામ થ�ું એ�ુ ં ય �ુલ્યાંક કરવા ��ું છે . હવે �ખ્રસ વગર �ુ દા �ુ દા સ્તરમા વહ�ચાયો છે ઃ ગ્રા, શહ�ર� અને
િવદ� શી; એમાંય આિથ�ક માપદં ડો તો ખરા જ. ખેર, શહ�ર� અને િવદ� શી વગર્ન, આ�ુિનક િશક્ષણ પગલે આવેલી
આિથ�ક સ� ૃિધના પ�રણામે કશાયની "નવાઈ" નથી ક� "ઝંખના" નથી એટલે માત આનંદના નામે "આ વખતે ક�ુક
ં
ન�ુ"ં કરવાના પ્રયો કરવાની લાલસા થતી રહ� છે .
માર� બાળવયે, નાતાલઋ� ુના આગમનથી જ � માહોલ �મતો ને
ચહલપહલ થતી એની હવે કલ્પન પણ કરવી �ુશ્ક� છે ઃ અથવા
દર� ક પેઢ�ને "પોતાનો સમય" શ્રે હોવાની પ્રતી થયા કર� છે , ને
એમાં �ું ય અપવાદ નથી. �ુ�ુંબની મયાર્�દ આવકમાં સાત જણ�ુ ં
�ુ�ુંબ હ� ું અને પગાર તો આવતા પહ�લાં જ �ાં વહ�ચવાનો છે એ
ન�� હોય એ �સ્થિતમા ય નાતાલના તહ�વારની "જમાવટ" તો થતી
જ. નવેમ્બરન �તમાં ક� �ડસેમ્બ બેસતાં જ, પગાર �વો થાય ક�,
આણંદ ર� લ્વ સ્ટ�શનન બહાર આવેલા �ુપર માક� ટના ખાંચામાં "ન�ડયાદવાલા ડ્ર�સ"ની �ુકાનમાંથી, ભાર� રકઝકના
�તે, વષર્મા એક જ વાર ખર�દાતાં નાતાલનાં કપડાં લઈને અમે ધન્ થઈ જતા; અમને ત્ નાના ભાઈઓને એક
જ સરખી ચડ્ ને સરખાં જ શટર ; ને તો ય રોજ રાત્, જમ્ય પછ�, એ પહ�ર�ને, "આપણે ક�વા લાગી�ુ?"�ુ ં �રહસર્ કરતા
રહ�તા. �ાર� ક િપતા� એથી અકળાય પણ ખરા, પણ નવાં કપડાં ખર�દ્યાં આનંદ એટલો બધો હોતો ક� એ�ુ ં વણર્
કરવા શબ્દ જ નથી.
વળ� નાતાલને �દવસે ઘર� આવનારા વડ�લોને પગે લાગવાની ય ઉતાવળ રહ�તી; આશીવાર્ તો મળે પણ એથી
િવશેષ એ �િપયો, બે �િપયા વાપરવા આપશે એવી શ્રધ હોતી, ને એ ફળતી જ. નાતાલનો એક માત �દવસ એવો
હોય ક� "આપણા" �ખસ્સામા પૈસા હોય. બી�ુ ,ં કોઈના પણ ઘર� �ઓ- એક સર�ું મે� ુ અને રસોડામાંથી એક જ પ્રકાર
પ�ર�ચત �ુગ ંધ આવતી રહ�; ને બપોર પછ� �મે ગરબા અને નાચગાનનો માહોલ. મણીફોઈ ક� �યોત્સન �ફ�લપ
ગરબો ઉપાડ� ક� પગ િથરકવા માંડ,� એમાંય ગરબાના િવશેષ રં ગે રં ગાઈ ગયેલા હોય એવા- મ�ુ જોગી ક� દ�પલો
પીપી- �ી વેશમાં, મીરાં ક� રાધાનએ �ટ� એવા સખી ભાવથી, એવી જબરજસ્ જમાવટ કર� ક� જોનારા ય ઝાલ્ય ના
રહ�. મદોન્મ રિસયાઓના કારણે એક ક� બે "બબાલો" ય થાય ને ગરબામાં ભંગ પડ� પણ એવાઓની "પતાવટ" થઈ
�ય એટલે ગરબા ફર� "ચા�ુ", ને એમ જ સાંજ પડ� ત્યાર નાતાલ �ુર� થઈ ગયાનો અફસોસ થઈ �ય ને બી�
વષર્ન રાહ જોવાય. પણ આ એ સમયની વાત છે �યાર� "એક વાર િવમાનમાં બેસ�ું છે "�ુ ં સ્વપ લઈને લોકો �વતા
હતા. અત્યાર એ સમય છે ક� "િવમાનમાં બેસવાનો" િવચાર જ કંટાળાજનક લાગે છે . વળ� આનંદ માણવા એક
જમાનામાં �ની ઝંખના કરતા એ બધાં "�ુખ" દ� િનક થઈ ગયાં છે ઃ કાર, ઉ�મ ભોજન, મદ્યપ ક� અન્ ક�ું પણ,
પ�રણામે તહ�વાર�ુ ં નાવીન્ ઓ�ં ને �ુનરાવતર્ વ�ુ લાગે છે પણ એ જ નવી વાસ્તિવકત છે . આનંદના પ્રકારમ જ
નહ�, માત્રા મ પણ ફ�ર પડ�ો છે . "�ૂનો આનંદ" પાછો મેળવી શકાય? એ મોટો પ્ છે ; પણ જો �ૂના જમાના�ુ ં
આધ્યા�ત્ બળ થો�ું સાંપડ� તો નવા જમાનાની નાતાલનો આનંદ વ�ુ "સા�ત્વ" બને જ એમાં મને લેશમાત શંકા
નથી. સ�ન
ુ ે નાતાલની �ુભેચ્છા!

ડાયાસ્પોરાન �ુજરાતીઓ
ફા. વગ�સ પૉલ. એસ.�.

�

ગ્રે�મ એક કહ�વત છે "એક જ પ્રકારન પીછાંવાળાં પંખીઓ હમેશાં સાથે ઉડ� છે".
આ વાત ઈ�ન્ડય બહાર રહ�તા સૌ �ુજરાતી લોકોને (NRG) અને િવશેષ તો સૌ
�ુજરાતી �ખ્રસ્ �ગે કહ� શકાય છે. મને તો ઈ�ન્ડય બહાર રહ�તા �ુજરાતીઓને

�ગ્લૅન્ડ,મ �ુ.એસ.એ.માં તેમજ ક�નેડામા ં મળવાની તક મળ� છે. એ જ ર�તે આ�ફ્રકા ક�ન્ય,
�ઝમ્બાવ, એ�રિત્ર અને ઘાના �વા દ� શોમાં �ુજરાતી લોકોને મળ� શ�ો �ં.
�ુ ં પંદર-વીસ વાર �ુરોપમા ં �સ્વટ્ઝરલે, ઇટલી, જમર્ન �વા દ� શોમાં ગયો �ં. એ જ ર�તે છ વાર અમે�રકા અને ચાર વાર
ક�નેડા જઈ આવ્ય �ં. એમા ં લગભગ બધી વખત �ુ ં ઇન્ટરનેશન ક�થ�લક �ુિનયન ઓફ ધ પ્ર (UCIP)નાં કારોબાર� િમટ�ગ,
કાઉ�ન્સલ િમ�ટ�ગ ક� િવ� સંમેલનમાં ગયો �ં. આ બધી િમ�ટ�ગોમાં ભાગ લેવા આવેલા દ� શિવદ� શના પ્રિતિનિ અને હોદ્દેદા
સાથે જ હો� �.ં
�ગ્રે�મ એક કહ�વત છે, "�યાર� રોમમા ં હોય ત્યા રોમના લોકોની �મ �વ�ુ."
ં માર� મા� ૃભાષા મલયાલમમાં એના �વી
એક કહ�વત છે , "� દ� શમાં સાપને ખાવામા ં આવે છે ત્યા તમે �ઓ તો તમાર� સાપની વચ્ચેન ભાગ જ ખાવો જોઈએ." આ બંને
કહ�વતો એક વાત પર ભાર � ૂક� છે ક� નવા દ� શ અને નવા લોકો વચ્ચ આપણે એમના �વી ર�તભાત અપનાવવાની જ�ર છે .
સફળ િમશનર� લોકોએ આ�ું �વન �વીને સ્થાિન લોકોના ં �દલ ને �દમાગ �તી લીધાં છે અને એમનામાંનો એક થઈને �વ્ય
છે . આ સસં ્�ૃિતકર માટ� આપણે સ્થાિન લોકો સાથે નોકર�નો ક� ધંધાવેપારનો સબ
ં ધ
ં � ૂરતો નથી. પરં� ુ સ્થાિન લોકોના
સામા�જક અને સંસ્�ૃિતય �વન સાથે ઓતપ્ર થવાની જ�ર છે. આ પ્રકાર� સસં ્�ૃિતકર ક�વળ એક �દવસ�ું કામ નથી. પરં� ુ
�જ�દગીભરનો યજ છે. સફળ િમશનર�ઓ પાસેથી આપણે સંસ્�ૃિતકરણન પાઠ શીખી શક�એ છ�એ.
સ્થાિન લોકોની સસં ્�ૃિ, ભાષા અને ર�તભાત અપનાવવામા ં
આપણી જન્મિસ સસં ્�ૃિ અને ભાષાનો ત્યા કરવાની જ�ર નથી.
આપણી � ૂળ સસં ્�ૃિ, ભાષા અને વારસામાં મળેલી �વનશૈલી
આપણા વૈય�ક્ત ઇિતહાસનો એક ભાગ છે. આપણા �વનમાં એ�ું
પોતા�ું મહત્ હોય છે. પરં� ુ આપણે અપનાવેલી નવી ભાષા,
સસં ્�ૃિ અને �વનશૈલી આપણા રો�જ�દા �વનમાં પ્રાથિમક
માગે છે.
આવી � ૂવર � ૂિમકામાં ડાયસ્પોરાન �ુજરાતી �ખ્રસ્ પોતાની �તને એક પ્ � ૂછ� શક� છેઃ સ્થળાંત કર�ને આવી વસલ
ે ા
નવા દ� શમા ં પોતે ક�ટલે �શે નવી ભાષા, નવી સંસ્�ૃિ અને નવી �વનશૈલીને અપનાવી છે અને એને પોતાના દ� િનક �વનમા ં
ખર� ખર પ્રાથિમક આપી છે? સ્થાિન લોકોની સંસ્�ૃિ અને �વનશૈલી સાથે પોતે ક�ટલે �શે ઓતપ્ર થયા છે?
અહ�, �ગ્ર લેખક બાર� વૈટ�લે (Barry Whitele)ના એક લેખની વાત પ્રસ્ છે. વૈટ�લે લડં નથી દમાસ્ક જતા હતા. િવમાન
ઉપડવાને વખતે દસ સૈિનકો વૈટ�લેની બેઠકની આસપાસના બેઠકોમાં આવી બેઠા. િવમાન ઉપડ�ા પછ� �ડાણના કારભાર�એ

સૌ �ુસાફરોને �ણ કર� ક� પાંચ પાઉન્ (£ ૫)માં જમણ મળશે. વૈટ�લીઓ તરત જ પોતાના �ખસ્સામાંથ £ ૫ કાઢ�ા. ત્યાર
પોતાની પાસે બેઠ�લા બે સૈિનકોની વાત વૈટ�લેના કાને પડ�. તેમને જમણ માટ� £ ૫ વધાર� પડ� ું લાગ્�ુ અને બંનેએ ન�� ક�ુ� ક� £
પોતાને પોષાશે ન�હ. પછ� વૈટ�લેએ જો�ું ક� લાંબી �ુસાફર�માં કોઈ પણ સૈિનક ભોજન લેતો નહોતો. વૈટ�લે પોતાની બેઠકથી
ઊઠ�ને િવમાનની પાછળના ભાગમાં પહ�ચ્ય અને એક એરહોસ્ટ�સન હાથમાં £ ૫૦ આપીને હમદદ�થી દસેદસ સૈિનકોને ભોજન
આપવા�ું ક�ુ.ં િવમાનના ક�ટલાક �ુસાફરોએ વૈટ�લેને સૈિનકોના ભોજન માટ� એરહોસ્ટ�સન હાથમાં £ ૫૦ � ૂકતાં જોયા. એમા ં
ત્રણ �ુસાફરોએ વૈટ�લેના સત્કાયર્મ ભાગીદાર બનવાની ભાવનાથી એમના હાથમાં
£ ૨૫ દ�ઠ �ુ લ £ ૭૫ પકડાવ્ય. િવમાન દમાસ્ક ઊત�ુ� ત્યાર ભેગા મળેલા ૧૦
સૈિનકો પાસે જઈને એકના હાથમા ં £ ૭૫ પકડાવીને વૈટ�લે ક�ુ◌
ં ઃ "તમાર� બાક�ની
�ુસાફર�માં આ રકમ ચા-નાસ્ત માટ� તમને કામમાં આવશ.ે " વૈટ�લે પોતાના લેખને
�તે �બ્રટ સૈિનકોના સમિપ�ત સેવાની કદર કરતાં લખે છેઃ "�બ્રટ સૈિનક એવા
માણસ છે �મણે પોતાના �વનના એક તબ�ે "�ુનાઈટ�ડ �ક�ગડમ"ને નામે ચેક
લખ્ય છે . એ ચેકની રકમમા ં �ુદ પોતાના �વનનો પણ સમાવેશ થાય છે. દ� શ માટ�
સૈિનક પોતાના �વનને પણ અપ� દ� વામાં ગવર માને છે. પરં� ુ �બ્રટનમ રહ�તાં ઘણાં

ફાધર વગ�સ અને િસસ્ટ એ� –

બધાં પરદ� શી લોકો છે �ઓ આ વાત �બલ�ુ લ સમજતા નથી."

ટોરોન્ટ �ુલાકાત વખતે

મ� તો �તરરાષ્ટ્ ક�થ�લક અખબાર પ�રષદ (UCIP)નાં બે ડઝન �ટલાં િવ� સંમેલનો અને વાિષ�ક સભાઓમા ં ભાગ લીધો છે .
હવે UCIP �તરરાષ્ટ્ માધ્યમોન �ક્રિ� સગ
ં ઠન (ICOM) તર�ક� ઓળખાય છે .
પનામા ખાતે ICOMના િવ� સંમેલનમાં ભાગ લેવા અને એમાં �ુખ્ વક્ત તર�ક� પ્રવ
(keynote address) આપવાની મને તક મળ� છે. વળ� લડં ન, રોમ અને પૅ�રસ ખાતે રાષ્ટ્
અને �તરરાષ્ટ્ િવદ્યાથ સાથે િવિવધ અભ્યાસક્ ભણવાની પણ મને તક મળ� છે .
પ�રણામે દ� શિવદ� શનાં િવિવધ અખબાર� સંમેલનો અને સેિમનારોમાં ભાગ લવ
ે ા મને
આમંત્ મળે છે. એ�ું એક કારણ એ છે ક� �ુ ં પત્રકાર અને સ�નાત્મ લેખન ક્ષે િવિવધ
લોકોની સંસ્�ૃિ સાથે હળ�મળ� શ�ુ ં �ં. થોડ�ઘણી િવિવધ ભાષાઓ ��ું �ં. એટલે િવિવધ
સંસ્�ૃિત અને ભાષાઓ સાથે �ુ ં એકતા અ�ુભ�ું �ં.
એક વાતનો મને ખાસ આનંદ છે ક� નવી પેઢ�ના લોકો િવશેષ તો ડાયાસ્પોરામા જન્મેલા
�ુવાન લોકો � તે દ� શની પોતાની પેઢ�ના લોકો સાથે ભાષા અને સસં ્�ૃિતમા સમાનતા અ�ુભવે છે. નવી સસં ્�ૃિ અને ભાષાના
કોઈ પણ પ્ િવના બધા લોકો સાથે ઓતપ્ર થાય છે. પણ �ુ ં ઈચ્� �ં ક� આ નવી પેઢ�ના લોકો પોતાની � ૂળ સસં ્�ૃિ અને
ભાષા � ૂલી ન �ય એ�ું પણ જતન કર�ને પોતા�ું �વન વ�ુ સ� ૃદ અને વ�ુ પ્રભાવશા બનાવે. નવી સસં ્�ૃિ અને ભાષા
સાથે ભળ� જવાની સાથે પોતાનાં માબાપની સંસ્�ૃિ અને ભાષામાં િન�ુણતા ક�ળવીને ડાયાસ્પોરાન �ુવા લોકો પોતાના �વન
અને વ્ય�ક્તત્ વ�ુ િવકસાવી શક� છે; પોતાની �વનદ્ર�ષ્ વ�ુ િવશાળ બનાવી શક� છે. મને ડાયાસ્પોરાના �ુવક�ુવતીઓને કહ�વા�ું ગમશે ક� તમે �યાં છો ત્યાંન સસં ્�ૃિ, ભાષા અને �વનશૈલી સાથે ઓતપ્ર બનો. પરં� ુ સ્થાિન સસં ્�ૃિ
ને �વનશૈલી અપનાવવા સાથે તમારા ં માબાપની સસં ્�ૃિ અને ભાષામાં પણ પ્ર� બનો. �ગ્રે�મ એક પ્રેરણાદા ઉ�ક્ છે
ક�, "નવા િમત્ બનાવો, પણ �ૂનાને તરછોડશો જ ન�હ; કારણ, ન�ું િસલ્વ છે તો �ૂ� ું સો�ું છે."
(અમને સાંપડ�લા ફા. વગ�સના આ લેખને �ુંકાણમાં ર�ૂ કય� છે. લખ
ે બદલ િમત્ર�ૃ ફા. વગ�સનો �તઃકરણ� ૂવર્ આભાર માને છે.)

ુ ણર્ અધ્ય:
ચરોતરના ઇિતહાસનો એક �વ

િમશનર� દવાખાનાં
રા�શ મૅ કવાન

૧

૮૯૩માં ક�થ�લક િમશને મોગર� ગામમાં પગરણ માંડ�ાં ત્યા �ુધીમાં તો ઘણાં પ્રૉ ટ�સ્

િમશનો �ુજરાતમાં ને િવશેષ તો ચરોતરમાં પગદં ડો જમાવી �ુક�લાં; �માં મૅથ�ડસ્ ચચર, ધ

ચચર િમશનર� સોસાયટ�, સાલ્વેશ આમ�, આઈ.પી. િમશન, અને ધ ચચર ઑફ ધ બ્રેધર િવગેર�નો
સમાવેશ થતો હતો. બ�ધ
ુ ા તો, ગાયકવાડ� સરકાર અને �બ્રટ શાસનના બે ભાગમાં વહ�ચાયેલા
ચરોતરમાં પ્રૉ ટ�સ્ િમશનર�ઓએ, ગાયકવાડ� સરકારની સ્પષ "િમશનિવરોધી નીિતર�િત"ને
કારણે �ગ્ર શાસન હ�ઠળના િવસ્તારમા પગદં ડો જમાવેલો, ને બોરસદ, આણંદ અને ન�ડયાદ �વાં
ક�ન્દ તો િમશનર�ઓ અને એમની પ્ ર�ૃિતઓ ધમધમે. � ૂલતઃ તો વડોદરાના રાજવી ગાયકવાડને
જ આ િમશનર�ઓની ધમા�તરણ પ્ ર�ૃિતઓ એવી તો ચીડ હતી ક� સ્વામ દયાનંદ� સ્થાપેલ આયર્સમાજન વડોદરામાં અને ગાયકવાડ�

રા�યના અન્ સ્થળો િવશેષ �ુિવધાઓ ઉપલબ્ કરાવેલી. આ આયર્સમા�ઓ�ુ એક કામ "ધમર્પ�રવતર" થયેલાઓ�ું
"�ુ�ધ્ધકર" કર�ને ફર� પાછા �હન્�ુધમર્મ લાવવા�ું હ�.ું પ�રણામસ્વ� િમશનર�ઓ�ું કામ વ�ુ કપ�ું થ� ું જ� ું હ�.ું વળ� "સ્વરા
મારો જન્મિસધ હ� છે "�ું રણિશ�ું �ંકનાર િતલકના �ુ વાળના પગલે સમાજનો એક વગર પણ �બ્રટ સ�ા અને પરદ� શી હ�ુ મત સામે
સભાનતા ક�ળવતો જતો હતો ને એમાં િશક્ષ પણ અહમ � ૂિમકા ભજવી.
આ પ�ાદ� ૂિમમાં િમશનર�ઓ માટ� પ્રેિષતકા એ લોઢાના ચણા
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ચાવવા �ટ�ું અઘ�ું હ�.ું પ્રેિષતકા પણ �ા માધ્યમથ કર�ુ?ં એ

Dr. Cook’s letter to Dorothy

પણ એક મોટો પડકાર હતો; એમાં િશક્, સામા�જક ન્યા, આિથ�ક
િવકાસ, સાક્ષર અને દાક્તર સેવા �વાં ક્ષેત્રોમ �ુખ્યત્
પસંદગી કરાતી.

…But now that you feel as you have written about
missionary work – dare I ask you some day to come with
me to India? I love you, Dot, and feel that in asking you
thus I am not only considering my feelings but am acting in

આ આખી ય ર�સમાં ક�થ�લક િમશન સૌથી મો�ુ ં ને છે લ્�ુ પ્રવેશ્; પણ

accordance with God’s leading…

જમર્ િમશનર�ઓના પહ�લા ફાલે આ બી�ુ ં ઝડપ્�ુ ને સામા�જક ન્યા,

With love,

આિથ�ક િવકાસ ને સાક્ષરતા િત્રપાં�ખ �ુદ્દાઓ ક�ન્દ્ર રાખી,

Bram.

અનેક િવરોધો, અવરોધો વચ્ચ પણ મજ� ૂત ક�થ�લક ધમર્સભાન
પાયો નાંખાવામાં સફળ રહ્. બસ, એક વાતે એ "પ્રૉટ�સ્

િમશનર�ઓ"ની બરોબર� તો �ુ,ં કોઈપણ ર�તે �ુકાબલો જ ના કર� શ�ા; ને એ હ� ું
દાક્તર�સેવાઓ�ુ ક્ષ. �યાર� �યાર� ચરોતરના િમશન ઈિતહાસની વાત થશે ત્યાર પ્રૉ ટ�સ્
િમશનના આ અદ� ૂત અને અ� ૂત� ૂવર યોગદાનની ન�ધ લેવાશે.
�ાં કારણોસર "પ્રૉ ટ�સ્ િમશનર�ઓ"�ું "દાક્તર સેવાકાયર" આટ�ું અસાધારણ ર�તે સફળ થ�ુ?ં
એનાં આરણકારણ પણ િવચારવાં �વાં છે . જો ક� એના � ૂળમાં પ્રેર તો "ઈ�ુએ માંદાઓને સા�
કયાર"ના ચમત્કારોમા જ રહ�લી છે પણ એ િવચારધારાને ક�ન્દ્ર રાખીને પ્રેિષિ કાયર કરવાના
પ્રયા પણ ૧૯મી સદ�માં શ� થઈ ગયેલા. ૧૮૪૧માં પહ�લવહ�લી જ "ઍ�ડનબગર િમશનર�
સોસાયટ�" સ્થપાયેલ. એના પગલે ૧૮૫૩માં "�ક્રિ� મૅ�ડકલ ઍસોિશએશન" પણ રચા�ુ.ં એ જ
અરસામાં ૧૮૭૪માં "મૅ�ડકલ પ્રે �ુિનયન" પણ આવ્�ુ; ત્યારબા ૧૮૯૮માં જમર્નીમા "મૅ�ડકલ
િમશનર� સોસાયટ� ઑફ સ્ટટગાટ"ની સ્થાપન થઈ. આ છે ડ� અમે�રકામાં ૧૮૮૧માં "ધ ન્� યૉકર
મૅ�ડકલ િમશનર� સોસાયટ�" રચાઈ અને ૧૮૮૫માં "અમૅ�રકન મૅ�ડકલ િમશનર� સોસાયટ�
(િશકાગો)"ની સ્થાપન થઈ. આ બધી જ મૅ�ડકલ સંસ્થા � ૂલતઃ પ્રૉ ટ�સ્ હતી અને મૅ�ડકલ િમશનર�ઓને તૈયાર કર�ને �બ્રટ
સંસ્થાનોન �ુ દા �ુ દા ભાગોમાં મોકલવાની પ્ ર�ૃિતઓ �ડો રસ લેતી હતી.
�ુજરાતમાં મૅ�ડકલ સેવાઓના ઈિતહાસનો આરં ભ સંભવતઃ ૧૮૭૪માં �ુરત ખાતે, િમસ �ુઝન બ્રા નામનાં મ�હલા િમશનર�એ
કર� લો. એમનાં કાય�માં મદદ�પ થવા, થોડ�ઘણી તાલીમ પામેલાં પણ ડૉક્ટ નહ� એવાં િમસ ફૉર�સ્ ૧૮૭૬માં જોડાયાં. એમની
જગ્યા �ુકાયેલાં િમસ. રૉબ�્ર ્સ રાંદ�રમાં દવાખા�ું શ� ક�ુ� ને પાછળથી, ૧૮૯૦માં બોરસદ ખાતે આવ્યા ને ત્યા એક "�ડસ્પેન્સ"
શ� કર�; ત્યારથ ચરોતરમાં "દાક્તર સેવાઓ"ના અધ્યાયન પ્રાર થાય છે . જો ક� શ�આતનાં દસ વષર તો સ્થાિન પ્ર�
�ધશ્રધ, રોગો અને એની િવદ� શી �ચ�કત્સાપધ્ધિત �ણકાર� અને સમજનો અભાવ, � ૂવા અને અન્ મેલી િવદ્ય કર�
છે તરનારાઓની ચઢવણી, અને ગોર� પ્ પ્રત એક પ્રકાર શંકા �વાં પ�રબળોને કારણે દાક્તર સેવાઓ�ું કામ મંથરગિતએ ચાલ� ું

ર�ુ,ં પણ ૧૯૦૦માં, લાખો લોકોને ભરખી જનાર "છપ્પિનય કાળે " ડો�ુ ં ��ું ક�ુ� ને િમશનર� દવાખાનાં અને એની સેવાઓની પ�રભાષા
તેમજ લોકમાન્યત, બ�ું જ ધર� ૂળથી બદલાઈ ગ�ુ.ં એ કાળનાં ક�ુ ણ દ્રશ્ય �ચતાર એ એક અલગ જ ઈિતહાસ છે પણ આ જ
સમયગાળામાં "�વના જોખમે" પણ લોકોની સેવા કરનાર દાક્તર, અને સેવાના ભેખધાર�ઓ સામાન્ પ્ર� "તારણહાર" સમાન
સા�બત થયા. આ જ ગાળામાં �ખ્રસ ધમર સ્વીકારનારાઓન સંખ્ય આ�યર્જન ર�તે વધી; ને દવાખાનાના ક્ષેત િવસ્તા પણ
અ� ૂત� ૂવર ર�તે વધ્ય.
શ�આત આણંદથી થયેલી. આઈ.પી.િમશનના એક સ્કૉ�ટ ડૉક્ટ- િનલ ગૅિવને એક કાચા મકાનમાં "દાક્તર સેવાઓ"નો પ્રાર કય�,
ને ૧૯૦૫ �ુધીમાં તો એક તૈયાર થયેલી �બ�લ્ડ�ગમા જ સ્થળાંત કર� ગયા. એ જ વષ� એમણે લગભગ ૧૨,૦૦૦ �ટલા દદ�ઓને
ચકાસ્યાન રસપ્ ઈિતહાસ છે . બી�ં મંડળોને પણ આ ક્ષેત્ પ્રલો ઓ�ં નહ��.ું ૧૯૦૫માં જ, સાલ્વેશ આમ�એ પણ બા�ુ માં જ,
ઍમર� હૉ�સ્પટ શ� કર� ��ું બ�ુ મો�ું અ�ુદાન ક�નેડાથી સાંપડ��.ું સમય જતાં, લોકબોલીમાં આ દવાખાનાં અ�ુક્ર લીમડાવા�ં
દવાખા�ું અને રાયણવા�ં દવાખા�ું એમ ઓળખાતાં. ૧૯૧૯ �ુધીમાં તો બોરસદમાં પણ દવાખાનાની નવી ઈમારત તૈયાર થઈ
ગયેલી �યાર� બી� છે ડ� ન�ડયાદમાં ૧૯૧૧માં "ધ ન�ડયાદ મૅથ�ડસ્ હૉ�સ્પટ"નો પ્રાર થયો �માં ડૉ. ઍલૅક્ઝાન્ કૉરપ્ર એક
અત્યં સન્માની નામ હ�.ું
આ ઉલ્લેખ એ માત �કડાઓ અને તવાર�ખોની માયા�ળ નથી, પણ િમશનર�ઓના પરસેવાથી િસ�ચાયેલા, મહ�કતા બાગનો એક
�વંત ઈિતહાસ છે . દં તકથા સમાન બની ગયેલા "રાણવાળા" દવાખાનાના પ્રિસ ડૉ. બ્રામવ �ુ ક�ું નામ �ાં અ�ણ્�ુ છે ? એમના
નામે આણંદ નગરપા�લકાએ � માગર્�ુ
નામા�ભધાન ક�ુ� છે એ માત માગર પર
એમના નામ�ું પા�ટ�ું આ� પણ એમની
ગૌરવગાથાના સાક્ષી ઉ�ું છે . "ડૉ. �ુ ક,
માર� �ંક ને મટાડ� �ુ ઃખ"ની ઉ�ક્ આ� પણ
લોક�ભે રમે છે ; િવશેષ તો �ૂની પેઢ�ના
માણસોને મ�એ. જ્ઞાિતન અને અન્ તમામ
પ્રકારન ��ઢ�ુસ્તતાના બંધનો િશિથલ
કરવામાં આ દવાખાનાની અગ્ર � ૂિમકા
રહ� છે એની વાત ફર� �ાર�ક, પણ િનસ્વાથ
ભાવે આ દવાખાનાંમાં, માત ને માત,
"માનવ"ને ક�ન્દ્ર રાખી સેવાકાયર થ� ું ર�ુ.ં
એ�ું એક જ ઉદાહરણઃ એ કાળે ટ�બીના રોગે
ભરડો લીધેલો. � ૂળ તો તમા�ુ નો છોડ એ
ુ ને આવક વધારવાની �બ્રટ નીિત અને �ુરોપમાં તમા�ુ ની માંગને પહ�ચી વળવાની જવાબદાર�ના
અમે�રકાનો છોડ છે પણ મહ��લ
િમશ્ર �બ્રટ સરકાર� "રોક�ડયા પાક" એવી તમા�ુ ની ખેતીને ચરોતરમાં સરકાર� સહાય અને ભર� ૂર ઉ�ેજન આપ્�ુ. આ
અ�ુ�ુળતાઓના પ�રણામસ્વ� � ૂબ જ �ુંકા ગાળામાં ચરોતરના પાટ�દારો પૈસેટક� "લીલાછમ" થવા માંડલ
� ા પણ એમના જ ખેતરોમાં
મ�ૂર� કરનારા અને ખળ�ઓમાં કમરતોડ વૈત�ું કરનાર શ્રિમકવગર ("તમા�ુ "ની અસરને કારણે) ટ�બીના ભરડામાં લેવા માંડલ
� ો. એમાં
હ�રોએ �વ �ુમાવ્ય. એના �દલદ્રા વણર્ માટ� તો જોસેફ મૅકવાન�ું સા�હત્ જ �ુર� ું છે . ખેર, મારા મોસાળ ગામડ�માં મારા
દાદાને પણ ટ�બીનો જ રોગ લા�ુ પડ�લો. આશર� ૭૦ વષર પહ�લાંની આ વાત છે . કારમી ગર�બાઈના એ �દવસો. માર� મા કહત
� ાં ક� વેઠ�ું

વેઠાય નહ� એ�ું એ દરદ ઉથલો માર� ને લોહ�ની ઉલટ�ઓ �ુધ્ધા વધી �ય ત્યાર ગામડ� ગામથી રાયણવાળા દવાખાના �ુધી જવા
ગા�ુ ં ના હોય એટલે કાવડ કર�ને લઈ જવા પડ� કાં ઝોળ� કર�ને. રોગીને આ ર�તે દવાખાને લઈ જવાની પધ્ધિ સાવ સામાન્ હતી.
કોઈકોઈ સંજોગોમાં ખાટલા સ�હત તો ગમે તેટલી તકલીફ હોય પણ ચાલતાં જ જવા�ું હો ય. ને દવાખાને જતાં જ "દાખલ" થઈ જતા.
અઠવા�ડયે પંદર દહાડ� જવા�ું થાય અને �બલ �ુકવવાનો સમય આવે ત્યાર એટ�ું જ કહ�વા�ુ◌
ં ઃ "સાહ�બ, ગર�બ છ�એ!" ને ડૉ. �ુ ક
એમને પક્ પણ એટ�ું જ કહ�તાઃ "સા�ું, �ઓ!" કોઈ �ુકવણી નહ�. ક�ટક�ટલાં દદ�ઓને આ દવાખાનાનો અને એની દાક્તર સેવાઓનો
લાભ મળ્ય હશે ને આશીવર્ચન ઉચ્ચારાયા હશે, એનો �દાજ જ લગાવવો �ુશ્ક� છે .
ડૉ. બ્રામવ �ુ કની એક બે વાતો અહ� ન�ધવી ગમશે. � ૂળે ન્�ુઝીલેન્ડમ જન્મીન મોટા થયેલા, ને �ગ્લ�ન્ડમ પણ િશક્ પામેલા, ડૉ.
�ુ ક તો "સવાયા �ુજરાતી" બની રહલ
� ા.
એમણે એમ�ું નામ પણ "મન�ુખ" ધારણ
કર�� ું ને એમનાં પત્ન ડૉરોથી�ું નામ
"જોધ્ધાબા" રાખે�.ું એમનાં પત્નીન એ
પહ�લી

વાર

�ુબઈ
ં

લેવા

ગયા

ત્યાર

એમને જોતાં વ્હ� જ "ક�મ છો?" બોલી પડ�લા
ને

એમનાં

પત્ન

�ુચ
ં વાઈ

ગયેલાં.

દવાખાનાની સતત વ્યસ્ત વચ્ચ પણ
ગામડ�ની �ુ�ક્તફોજન િમટ�ગોમાં સમય
કાઢ�ને એ હાજર� આપતા ને શ્રધ્ધા અને
ર� ૂજ� ૂણર શૈલીમાં ઉપદ� શ કરતા. સાલ્વેશ
આમ�ના ભવ્ � ૂતકાળનો સાક્ રહલ
� ો
ધમર્શાળ સામેનો ચોક આ�ય અડ�ખમ ઊભો
ુ ા!"ના ગગનભેદ� નારાઓ �ાર�ક આજ ગલીયારાઓમાં પડઘાતા ને ડૉ. �ુ ક એમની આગવી અદામાં સભાનો
છે . "તોપ ચલાવો, હાલે�ય
માહોલ બનાવતા. ફ�ળયાની અધર્િશ�ક પ્ વચ્ચ એ �ગ્રે�મ જ ભાષણ ગગડાવતા ને એનો સરળ, લોકભોગ્ તર�ૂમો કરતા
ફ�ળયાના જ � ૂદરદાદા. એક આડફ�ટ� પણ રસપ્ વાતઃ ફ�ળયાની િત્ર�ૂ હતી; � ૂદર, નરિસ�હ, ને આશા માળ�ની. આ ત્રણ પાત્ ડૉ.
�કની સેવામાં જ �વનભર સમિપ�ત થઈ રહ�લા. � ૂદર એ એમર� હૉ�સ્પટલમા એમના કમ્પાઉન્ ને �ણે જમણો હાથ, આશા માળ� ડૉ.
�ુ કના ઘરના બગીચાને ર�ળયામણો રાખતા ને નરિસ�હ એટલે �ુ કના ઘરના જ કાયમી �ુ ક. ડૉ. �ુ કના સપ�રવાર ફોટા ય એમના અને
અન્ �ુ�ક્તફોજમા માનનારાઓના ઘરોમાં ટ�ગાડલ
� ા રહ�તા. ડૉ. �ુ ક�ું ભાષણ શ� થાયઃ " People think I have only one wife- that is
Mrs. Cook, but that is not true. I have three more wives" � ૂદરદાદા તર�ૂમો કર�ઃ "સાહ�બ ક�'છે ક� એમને એમની બૈર� િમિસસ �ુ ક
િસવાય બી�ં તૈણ બૈરાં છે !" સાંભળનારાઓને મઝા આવી જતી ને ડૉ. �ુ ક વારાફરતી નરિસ�હ, � ૂદર, અને આશા માળ��ું મલાવીને
વણર્ કરતા ને એમ રિવવાર રસસભર થઈ રહ�તો. છે લ્લ એમના નામના માગર્�ુ નામા�ભધાન કર�� ું ત્યાર ડૉ. �ુ ક આણંદ આવેલા, ને
ગામડ�ની પણ �ુલાકાત કર�લી ત્યાર સભા દરિમયાન "માણસ � ૂળ છે ; ઘાસ�ું �લ છે " એ ભજન ગાયે�.ું એટલાં વષ� પછ� પણ એમને
યાદ હ�.ું ક�વો �ુજરાત પ્ર! ક�વી િવનમ્ર! ૧૯૩૩ થી ૧૯૫૩માં એ આણંદ રહ્ ત્યા �ુધી એમના ઘરના અિવભા�ય �ગ અને
રસોઈયા એ ગામડ�ના જ નરિસ�હકાકા હતા. એમની સેવાને પ્રતા અનેક લોકો �વનદાન પામ્ય ને દવાખાનાને પ્રતા સા� થયેલા
અનેક દવાખાનાના કાયમી ચાહક, પ્રશં બની રહ્.
�ુ ં પોતે �યાર� નાનો હતો ત્યાર, કોઈ કોઈ વાર �બમાર�માં સપડાતી માર� માને િમશન દવાખાને લઈ જતા, દાખલ પણ કરતા ને િમશન
દવાખાનાની સેવાભાવના મ� માર� સગી �ખે જોઈ છે . મમ્મીન લીમડાવાળા દવાખાનામાં દાખલ કયાર હોય એ દરિમયાન અમે મોટ�

ુ ા કરતા રહ�. એ દવાખાનાની
ભાગે લીમડાઓના છાંયે રમ્ય કર�એ અને િપતા� �ચ�તા ને ચીડના િમશ્રભા સાથે માર� માની સેવા�ુ�ષ
પ્રિતષ બરકરાર રાખનાર ડૉ. ઈમાન્�ુએલે અમે�રકા ભણી કદમ માંડ�ા ને ચરોતરના એક ગૌરવશાળ� ઈિતહાસનો �ત લખાવાનો
શ� થયો. જોક� અન્ ઘણી જગ્યા, નવા માહોલમાં અને સ્વાત્રંત ભારતમાં હવે િમશનનાં દવાખાનાં ડચકાં ખાતાં હતાં ને ઘણાં બંધ
પણ થઈ ગયાં. લીમડાવા�ં દવાખા�ું પણ એમાંથી બાકાત નહ��;ું એ ય બંધ થ�ું ને પડતર રહ�તાં, ખંડર
� માં ફ�રવાવા માંડ��.ું �ાર�ક
જતાં આવતાં એ જોતાં �ખો આગળથી એક �ુગ પસાર થઈ જતો. હ� રાણવા�ં દવાખા�ું જમાનાની ઝ�ક ઝીલે છે પણ વધતા જત
ખાનગીકરણ અને નફાખોર�ના માહોલ વચ્ચ કદાચ એનાંય વળતાં પાણી છે .
ન�ડયાદના િમશન દવાખાનાનો પણ એટલો જ ભવ્ ને રોમાંચક ઈિતહાસ છે ; કદાચ વધાર� રોમાંચક, કારણ ત્યા તો નસર ટ્ર�ઈન સ્�ુ
પણ હતી. છે લ્લ ત્યા પણ ડૉ. �હોનની િવદાય સાથે જ એની ગૌરવગાથાનો �ત આવ્ય છે ને એની અધર્�િવ ઈમારત એના ભવ્
� ૂતકાળ�ું સ્મર કરાવતી રહ� છે .
આ આખાય ઘટનાક્રમમ એતો સ્વીકાર�ુ જ પડ� ક� લગભગ સો વરસ �ુધી આ પ્રૉ ટ�સ્ િમશનર� દવાખાનાંનો દબદબો રહ્. ક�થ�લક
િમશનર�ઓ ચરોતરના આ � ૂળ/�ુખ્ શહ�રોમાં, આ ક્ષેત્ "ચાંચ" પણ ના �ુ બાડ� શ�ા. માર� યાદ શ�ક્ �ુજબ તો, છે લ્લ, સેઈન્
ઝૅિવયસર સ્�ુ, ગામડ�, આણંદના એક �મમાં માત સાંજના સમયે, ખાસ તો બો�ડ�ગના છોકરાઓ માટ� અને સ્થાિન રહવ
� ાસીઓ માટ�
બ્ર બાન્દ્ એક નાનકડ� �ડસ્પેન્સ ચલાવતા ને એમના પછ� બ્ર �યો� આવેલા ને એ એ �ડસ્પેન્સ ચલાવતા. તે વખતે �ુ ં
બો�ડ�ગમાં હતો. બો�ડ�ગના સાંજના અભ્યાસમા ના બેસ�ું પડ� એટલે �બમાર��ું બહા�ું કાઢ� એમની �ડસ્પેન્સર દવા લેવા બેસી રહત
� ા, ને
બ્ર બોલાવે ત્યાર ગોખી કાઢ�લી �બમાર� કહ�તાઃ "બ્ર, પેટમાં �ુ ઃખે છે ." એ ય અમને ઓળખી ગયેલા; દવા આપવાની તો બા�ુ પર
રહ�, અમને અવળા ફ�રવી, �ુ લા પર લાત માર� કહ�તાઃ "�ઓ મટ� ગ�ુ!ં અભ્યાસમા �ઓ." હવે તો એ પ્રેમ લાત મારનારા પણ નથી
રહ્. કદાચ, � ૂતકાળમાં જ િમશનગાથાનો સ્વ�ણ� ઈિતહાસ શોધવાની આ મથામણ છે ; ને ભિવષ્? એના ગભર્મા �ું �પાયે� ું છે , એની
આપણને �ાં �ણ છે .
સંદભર્ગ્રં (૧)A Church History of Gujarat: Robin Boyd (૨) Missionaries and their Medicine: David Hardiman
(૩)White Gujaratis: Bramwell and Dorothy Cook. (૪) Note: The anecdotes about Dr. Cook have survived in

folk memory till date; and the incidents cited have actually occurred and I have heard them from my
second maternal uncle Kanti Lawrence, on several occasions.. Acknowledgement: We are thankful for the
pictures in this article obtained from internet sources and are being used for a non-commercial purpose. For full
details please visit: http://www.moneyscreek.co.nz/pages/dorothymoney.html

ક�ળવણી
‘ક�ળવણીના �ુખ્ય ક્ષેત: એક માનસશા� અને બી�ુ ં સમાજશા�.. બંને બા�ુ એ માણસ જો �ુ ર �ુધી જઈ શ�ો તો એ
ક�ળવાયેલો છે જ. માણસ �દર ઉતર�ને, �ત�ુ્ખ થઈન
ર
, �તને તપાસીને, માનસશા�માં �ૂબક� માર� છે ; �યાર� આસપાસ
િનર�ક્ષણ કર�ને �ુ ર �ુધીનો કાયર્કારણભાવ તપાસીને માણસ �વાં માણસ કઈ ર� વત� છે એ�ું િનર�ક્ષણ કર�ને ત
સમાજશા� ઘટાવે છે . �દર ઉતર�ને એ �તયાર્મીને ઓળખી શક, તો બહાર બધે ફર� વળ� એ િવરાટ �ુ�ુષ�ું આકલન
કર� શક�. �તયાર્મીની પહ�ચાન તે અધ્યાત્મ, િવરાટ  �ુ�ુ ષનો પ�રચય તે � ૃ�ષ્ટશા. બંને મળ�ને ધમર્શા� થાય છ .
એ�ું પ�રશીલન એ જ ખર� ક�ળવણી’.

(કાકાસાહ�બ કાલેલકર : ‘�હમાલયનો પ્રવ’ -૧૯૨૪)

ક�નેડા : શમણાના � ૃગજળ (�િતમ ભાગ)
મ�ુરમ મેકવાન

આ

લ્બટ ર ્ આઈનસ્ટાઇને�ક ું : “Life is a preparation for the future; and the best

preparation for the future is to live as if there were none.” ઇન્ડ�યાથી ક�નેડ,

આણંદથી ટોરંટો અને હવે ટોરંટોથી બ્રામ્......પ�રભ્રમણ અને પર�ક્રમણન ા આ લ ાઈફ પેરાડ ોક્સ િસદ્ધાંતને અ�ુસ
એક સાવ અ�ણ્ય શહ�રમાં સહ�ુ �ુંબ ર�લોક�ટ થયો. સ્થળાંત, �ુનવર્સવાટ અને સેટલમેન્ટના એજ િવષચક્રમાંથી
એકવાર પારાવાર અગવડતાઓ વેઠ� પસાર થયો પણ અપડાઉનમાં વેડફાતા સમયનો સારો એવો બચાવ થયો

�નો

સ�ુ પયોગ મ� કાર�કદ� ઘડતર માટ� કય�. �નો સીધે સીધો ફાયદો મને જોબ પર સંસ્થાક�ય તર�� સ્વ�પે થયો તથા
આમદનીમાં પણ સારો એવો આિથ�ક લાભ થયો.
ક�નડ
ે ામાં એક કહવ
� ત છે ક� ત્રણ ડબ્લ(W) નો કોઈ ભરોષો ન�હ. આ ત્રW એટલે WORK, WOMAN AND WEATHER.
મોટા ભાગે

"હાયર એન્ડ ફાય" પદ્ધિત તથા સ્ટ્ર�કટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ર�ગ્�ુંલેશનવાળા ક�ને�ડયન ટમા ં જોબ

ઇનકન્સીસટન્સી તથા ઇનિસ�ોર�ટ� આમવાત ગણાય . જોબનો કોઈ ભરોષો ન�હ. કામ હોય તો ઠ�ક નહ�તો
.....સર........વી �ુ નોટ નીડ યોર સિવ�સીસ એનીમોર ... કહ� તમને ગમે ત્યાર� માનભેર અને પ્ર ેમ�ૂવર્ક િવદાય કર� !
"ક્વોલીટ� ઓફ લાઈ" માં માનતા, "લીવ ઇન પાટર્ન", "કોમન લો પાટર્ન" ની જોગવાઈ હ�ઠળ લાઈફ એન્જોય કરતા
તથા "સ�ગલ મધર" �ું નાર�પ્ર�ુત્વવા�ં લીગલ સ્ટ�ટસ તેમજ વચર્સ્વ ધરાવતા ક�નેડ�યન સમાજમાં નાર�અિધપત્ય
બ�ુ સામાન્ય બાબત ગણાય છ. ફાવે તો ઠ�ક નહ�તો રામ રામ ! મોટાભાગે માઈનસ ટ�મ્પર�ચર વાળા િવન્ટરમાં સ્નોમ
ગમે ત્યાર� આવી ચઢ� ને ચાર�કોર બરફના ઢગલા વાળ� દ....... કોઈ ગેરંટ� ન�હ ! તથા ગમે ત્યાર� વરસાદ ને ઠંડો- ગરમ
રહ્યા કરતા સમર વા�ં  ક�નેડા�ું વેધર �ુબ અનપ્રીડ�કટ�બ. આ ત્રણેય પ�રબળો ક�ને�ડયન લાઈફને મહદંશે ડોમીને
કરતા હોઈ આ ત્રણ ડબલ્�ુ પ્રત્યશકં ાની દ્ર�ષ્ટથી જોતા હોય. પણ એ બાબતે મારો અ�ુભવ �બલ�ુ લ અલગ રહ્ય
છે . માર� આ જોબ મને પ્રમા�ણકપણે આજ�દન �ુધી વળગી રહ� મને સાર� એવી આિથ�ક સદ્ધરતા બક્ષી અહ� સેટલ થ
�ુબ મદદ�પ થઇ છે . ધમર્પત્ની એક અ�ુટવૈવા�હક બં, કૌ�ું�બક જવાબદાર�, જોબ તથા પા�રવા�રક પ્રેમ સાથે માર
સંઘષર્ની સાચી ભાગીદાર બની છ. અને ક�નડ
ે ા�ું વેધર �ુબ એક્સ્ટ્ર�મ છે એટલે વેધરને મ� તેના �તે સ્વ�પમાં
સ્વીકાર� લી�ું છ.
કહ� છે મહ�નતના ફળ મીઠા. એમ બાર વષર્ની માર� અથાક અને અિવરત મહ�નતને લીધે આ� ક�નેડામાં ઠર�ઠામ થઈ થોડ�
ઘણી ભૌિતક �ુખ-સ� ૃ�દ્ધ પામ્યો. તેમજ શ� એટલો �ુ �ુંબી અને સ્નેહ�જનોને અહ� સેટ થવામાં મદદ�પ થઇ શ�ો �, �
ઇ�ન્ડયામાં હોત તો ન કર� શ�ો હોત તે આ દ�શ�ું ઋ. ક�નડ
ે ામાં સ્થાયી થવામાં મારા સ્વજનો હરદમ માર� પડખે રહ
મારા સંઘષર્ના સાચા ભાગીદાર બન્યા . તેમના સાથ, સહકાર અને અ�ુલ્ય પ્રેમને લીધે જ િવપર�ત પ�ર�સ્થિતઓમાં
�ુ ં ટક� રહ્યો . મારા સંઘષર્માં એક સાચા િમત્રની �મ મારા �ુઃખમાં સહભાગી બનેલ માર� પત્નીના  િન�ાથર્ પ્રેમને મ
સમપર્ણની ભાવનામાં વ્યક્ત થતો જોયો. માર� દ�કર�ના િનમર્ળ પ્રેમને મ� તેના અભની સાથે સાથે મને મદદ�પ થવા
માટ� િવક�ન્ડ જોબ કર� પળે પળે મારા સંઘષર્માં સહાય�પ થતો અ�ુભવ્યો. અઠવા�ડયાઓ �ુધી મા�ું મો�ું ન�હ જોઈ
શકતા, ડોલર સ્ટોરના ફક્ત એક ડોલરના રમકડાથી હરખની પરાકાષ્ઠા અને સંતોષની પર��ૃપ્તતા અ� માર� પર

ઓળઘોળ થઇ જતા, મારા ફક્ત એક �લ�ગન માટ� તરસતા, લોન્લીલેસ અ�ુભવતા મારા �ુત્રના િનદ�ષ પ્રેમન
િવવશપણે દોિષત �દલે છે ક �દરથી અ�ુભવ્યો છ. અહ� વસેલ �ુજરાતી ક�થો�લક કોમ્�ુનીટ� ને એક પ�રવાર બનાવવામાં
ટોરંટો �સ્થત ન�ડયાદના એક િનઃસ્વાથર્ અને સેવાભાવી વડ�લિમત.પોલ મેક્વાનનો � મ
પ અને સાથ સહકાર મળ્યો તે
સોનામા ં �ુગન્ધ ભળે એવો �ુખ ભય� એહસા. માર� આ સંઘષર્ યાત્રામાં અહ� સ્થ ાયી થયેલ અ�ુલ પ�રવારના મ
સ્નેહ�જનોના પ્રેમને મ� �ૂબ જ માણ્યો છે ક� તે હ�ુ પણ �વં. ક�નેડાની માર� મહ�નત મને કઠ� તો ખર� પણ આ� એજ
સંઘષર્ મને એક પ્રકારસંતોષની લાગણીનો અ�ુભવ કરાવે છે .
આ� માર� દ�કર� ક�નેડાની િવ�િવખ્યાત �ુનીવસ�ટ�માંથી હ�લ્થ સ્ટડ�ઝ�ું ઉચ્ચ િશક્ષણ પામી ક�ને�ડયન હ�લ્થ સે
મેનજ
ે મેન્ટ ક્ષેત્રે કાર�કદ� બનાવી ર તથા �ુત્ર પણ આઈ ટ� ક્ષેત્રે અભ્યાસ કર�,તે મ� ક�નડ
ે ામાં વાવેલ મેપલ ટ્ર
તથા ચેર�ના ઝાડના મારા મીઠા ફળ. બાક� �ુલાબ વાવ્યા પણ �લ કરતા કાંટા વધાર� વાગ્યા છે પણ તેનો કોઈ અફસો
નથી !
વષ� પહ�લા સેવેલ િવદ� શવાસ�ું મા�ું સપ�ું ફળ��ૂત થ�ું છે . નાયગ્રાના નીરમાં મન �ુક�ને ભ��યો �ં અને સ્ટ�ચ્�ુ
�લબટ�ને હાથવ�ત િનહાળ� �ુબ હરખાયો �ં.
My dream of going to foreign country has come true.
But when the dream comes true, it's hard to conclude,
Which part of reality was dreamt ?
And which part of dream is reality !
સપનાની ભીતરમાં �ડ� ઉતર� જો� �ં તો આ િવદ� શવાસ મને
ભૌિતક માયા�ળ�ું એક ભ્રિમક �ુખ ભાસે . પરદ� શમાં આવ્યા પછ�
સ્વદ�શની ખોટ વ�ુ સાલે છ. સ્વજનોના હ�ત �ૂંફ માટ� અમે હોરાઈએ
છ�એ. વતન છોડ�ા�ું �ુ ઃખ ક્ષણે ક્ષણે એક આકર� માનિસક વે
કર� ુ હોય છે . મા� ૃ�ૂિમ,િમત્,અને �ુ �ુંબીજનોની યાદ એક અસહ્ય પીડા કરતી હોય . વતનયાત્રા એક અહોભાગ્ય અ
સ્વપ્ન સમાન હોય .એને જયાર� માણીએ છ�એ ત્યાર� પરમ આનંદ અને સંતોષનો એક અનેરો એહસાસ થાય છ. વતનમાં
સ્વજનો મધ્યે રહ�વા�, તેમનો આથીત્યસત્કાર અને પરોણાગત તથા સ્નેહ�જનોનોના ભર�ુર સ્નેહ સામે િવદ�શમાં ઠર�
થયાનો મ�હમા નહ�વત ભાસે છે ઝાંઝવાના જળ �વી આ અટપટ� િવદ� શી મોહમાયાના તાણાવાણામાં પરોવાયા પછ� કોઈ
દળદળમાં ફસાયા હોય એ�ું દદર્ �દલને કાયમ કોર� ખા�ું હોય છ. િસ�ાની બે બા�ુ ઓની �મ �ુ ગ
ં ર �ુ રથી બ�ુ ર�ળયામણા
લાગે તેમ આ ભૌિતક �ુખ ઘણીવાર � ૂળની �મ �દલમા ં ઘોચા� ું હોય છે . સાત સમંદર પાર ગયા પછ�ની િવદ� શવાસની આ
માનિસક વેદના વતનમાં વસતા સ્નેહ�જનોને સમ�વવી અઘર� છ. પણ તે સ્વાભાિવક છે કારણ �ુખની શોધમાં વતન
છોડ�ું છે એટલે અફસોસ કરવાનો કોઈ અથર્ નથી.
અને આ એક કડવી વાસ્તિવકતા છે ��ું કોઈ િનરાકરણ નથી એટલે �ું ફ�રયાદ પણ નથી કરત.અઢળક રઝળપાટ,
માનિસક તણાવ અને માનહાની તથા �ખમાંથી લોહ�ના ��ુ ટપક� એવી દોઢ દાયકાની આ સંઘષર્ યાતના છ. વીતેલા
વષ� પર નજર ના�ું �ં ત્યાર� િવદ�શ�ુખ પ્રા�પ્તના આનંદ સાથે સાથે એક અવણર્નીય માનિસક વ્યથા અ�ુભ. હ� ં
પણ એ 'ફ્ર�શ ઓફ ધ બ' તથા 'એફ' વડર્ સાથે�ું ઈમીગ્રંટ��ું લેબલ માર� રાતોની �ઘ હરામ કર� દ� છે . કલર અને

ક્વો�લ�ફક�શનના અભાવે બાર વષર્માં ક�ટલીય વાર ર�િસઝમનો ભોગ બન્યો, ત્યાર� એરપોટ ર્ પર મળેલા'વેલકમ �ુ ક�નેડા'
ના સન્માનનીય સ્વાગતમાં �ુંિમલીએઈટ થયાની અકલ્પ્ય પીડા થા. સમયની સાથે સાથે આ દ� શ�ું નાગ�રકત્ પ્રાપ
થ�ું ત્યાર� લેન્ડ�ડ ઈિમગ્રન્ટના લેબલમાંથી �ટયાનો હાશકારો , પણ ઓથ લેતી વખતે જયાર� ' ઓ ક�નડ
ે ા ' રાષ્ટ્રગ
ગા�ું ત્યાર� મા�ૃ�ૂિમને તરછોડ�ાનો તીવ્ર આઘાત લાગ. સ્વજનો અને મા�ૃ�ૂિમની યાદમાં ક્ષણે ક્' ધોબીકા �ુ �ા ન
ઘરકા ન ઘાટકા ' એવો �ુ ખદ એહસાસ મનને કોર� ખાય છે . વતનમાં વસતા સ્વજનોના આક�સ્મક અવસાનના સમાચા
અને તેની અસહ્ય વેદના �દલ પર કારમો ઘા કર� લાગણીઓને હચમચાવી માનિસક સમ�ુલા અસ્તવ્યસ્ત કર� ના.
આઈસી�ુમાં દાખલ કર�લ બીમાર િપતાની ખબર કાઢવા, એર એિમર� ટ્સના એ લકઝર�ય, ડબલ ડ�કરના િવશાળ અને
વૈભવી પ્લેનમાં બેઠ, ત્યાર� ખબર નહોતી ક� તેમના �િતમ દશર્ન કરવા જઈ રહ્ય. જન્મદાતા િપતાના આશીવાર્દથ
પામેલ આ િવદ�શ �ુખ, � ૃત િપતાની કાંધને ખભો દ�તા માર� નજરો સમક્ષ િવલીન થઇ જ�ું િનહાળ્�ું છે. પરદ�શ જવા�ું
મા�ું સપ�ું સાકાર તો થ�ું પણ એમાં સત્ય ને હક�કત � છે તે આ છે . સત્યને મ� સ્વીકા�ું લી�ું છે જયાર� હક�કતન
સ્વીકારવી હ�ુ પણ અઘર� લાગે છ. મારા ં અ�સ્તત્વમાંથી કોઇ �કમતી વસ્�ુ �ંટવાઇ ગઇ હોય એ�ું લાગે છે તોય ફર�ને ફ
રોજ એ જ આશા સાથે સવાર� ઊ�ુ ં �ં ક� કદાચ �વવા માટ� પાછો કોઇ ભ્રમ મળ� . ક�નેડાના મ� � શમણા સેવેલા એ
હ�ુ પણ � ૃગજળની માફક મને �ુ ર ભાસે છે . ક�નેડાની આ માર� કથની છે
અને એ એક ન�ર વાસ્તિવકતા છે એટલે એનો નગ્ન �ચતાર કરવામાં મ
રતીભાર કોઈ અિતશયો�ક્ત નથી કર.

મારા બા�ુએ મને એક પત્રમા

લખેલ ક�, " બેટા, �ુ ં કમર્ના િસદ્ધાંતમાં મા�ું. �વનમાં �ુખ,�ુ ખ,
સફળતા, િનષ્ફળતા અને હાર�ત એ કમર્ના ફળ છ કારણ કોઈ પણ કર� � ું
કમર્ જયાર� પાક� �ય છે ત્યાર� એ�ું ફળ આપ્યા વગર શાંત થ�ું ન.
એટલે કોઈ પણ �ૃત્ય થક� આપણે ઉજમાળા ઠર�એ એજ �જ�દગીની સાચી
સફળતા છે . માટ�જ કહવ
� ા�ું છે ક� ક�ટ�ું �વ્યા એના કરતા ક� ું �વ્યા એ
મહત્વ�ું છ. ચેન્જ અથાર્ત બદલાવ ક� પ�રવતર્ન એ સં-� ૃ�ષ્ટનો િનયમ
છે . સમયની સાથે સાથે પ�ર�સ્થિત હમેશા બદલાતી રહ� છ. આઝાદ� પહ�લા
�ુ ં જન્મેલો અને વણર્વ્યવ,

જ્ઞાિતવ,

સામા�જક શોષણ તથા

અન્યાયોના ઓળા હ�ઠળ ઉછર�લ. પણ કહ�વાતા સવણર્ ક� ભદ્રસ મને
સ્વીકાય� કારણ માર� સા�હ�ત્યક િસ�દ્ધઓ તથા સામા�જક ઉપલ.
માણસની ચામડ�નો રંગ ભલે અલગ અલગ હોય પણ તેના લોહ�નો રં ગ
િવ�ના ગમે તે �ૂણે �વ એકજ જોવા મળશે. અને એજ લોહ� તમારા
સંસ્કાર, તમાર� અસ્સલ ઓળખ અને �ુમાર� છે � તમાર� નીિત ને કમ�
થી ઓળખાય છે ન�હ ક� નાત�તથી." આ� વ્હાઈટ સ્ક�નના વચર્સ્વવ

CN Tower, Toronto: One of the Seven
Wonders of the modern World

ક�ને�ડયન હ�લ્થ સેક્ટરમાં માર� દ�કર�ને ગોરા ડોક્ટર અને નસર્ સાથે ખભેખભા િમલાવી કામ કરતી જો� છે ત્ સેકંડ
જનર�શનમા ં તે� ું પ્ર�ુત્વ �ુમાવઅસ્ત થતી જતી રંગભેદનીિત અને ર�િસઝમ  ઉપર આ પેઢ�નો િવજય હવે હસ�લ્લા
સાથે ઉડ�ને �ખે વળગે છે .
વીક�ન્ડમાં મારા ઘર� સ્લીપ ઓવર કર, ખાવા માટ� દ� શી �ડની સામે ચાલી માંગણી કરતા તથા મારા ઘરને તેમ�ું સેકંડ
હોમ કહ�તા મારા �ુત્રના વ્હાઈટ ક�ને�ડયન િમત્ �ુ ં " માય સન " થી સંબો�ું �ં ત્યાર� આ યં, �ેત ટ�નેજસર્ હરખના
માયાર્ ભાવભી�ું હગ આપી મને"યો ડ�ડ" થી નવા� છે ત્યાર� હ��ું ચારસો ચાલીસ વોલ્ટથી પણ બમણા આવેગના હ�તથ
ઉભરાય આવે છે .

જોબ પર માર� સાથે કામ કરતો મારો પરમ ક�નડ�ય
ે
ન િમત્ર ગેર��ું �ુળ �ૂળ ે �ગ્લેન્ પણ તે

ગાંધી�નો ચાહક અને પ્રશંસક છે અને ડ�સ્ક્ર�મીનેશનનો તો પ્રખર િવ.

"ફ્ર�ડમ એટ મીડના" �ુકનો ઉલ્લેખ

કરતા વાતે વાતે અફસોસ અને અપોલો� વ્યક્ત ક ર� છે અને ર�ટાયર થયા બાદ ઇ�ન્ડયાની �ુલાકાત લેવાની અદમ્ય ઈ
ધરાવે છે ત્યાર� તે મા�ું કોઈ સ્વજન હોયવો એહસાસ થઇ આવે છે . ઝેનોફો�બયા નીિતની સખત ટ�કા અને ખંડન કરતા
ક�નેડાના વડાપ્રધાન નેટ�વ ઇ�ન્ડયન લોકોને થયેલ સામા�જક અન્યાયો બદલ �હ�રમાં માફ� માંગે છે ત્ સમયની સાથે
સાથે બદલાતા જતા ક�નેડાના સામા�જક વાતાવરણમાં પ્રસરતી પ�રવતર્નની હવામાં માર� વ્યથા હવમે ધીમે િવસરાતી
�ય છે . ક�નેડાના મારા સંઘષર્ના મીઠા ફળ આ� �ું જોઈ રહ્યો �ં ત્યાર� લાગે છે ક� મા�ું વેઠ�ું વ્યથર્ નથ. મારા બા�ુ
મને કહ�તા ક� બેટા આપણાં �જળપાણી �યાં લખાયા હોય તે �ૂિમ આપ�ું કમર્સ્થળ બને , પણ કમર્ના િસદ્ધાંતને અ�ુસ
અને ભૌિતક �ુખની મયાર્દામાં રહ�

�વનનો આનંદ લેવો એજ કમર્િસ�દ્ધની સાચી પ્રા. મલ્ટ�કલ્ચરાલીઝ્મ

સંિવધાિનક માન્યતા ધરાવતો ક�નેડા દ�શ િવ�સ્તર � �બનસાંપ્રદાિયકતા�ું એક બેન�ુન દ્રષ્. અ�દ્વતીય �તરરાષ્ટ
પ્રમ, ખ્યાતી અને િવિશષ્ટ �ુણવ�ા ધરાવ�ું ક�નેડા�ુલીવ�ગ સ્ટાન્ડડર્ િવ�ના ટોપ ટ- પ્રથમ દશમાં સ્થાન ધરાવે .
તેના મોરલ સ્ટાન્ડડ, નૈિતક ધોરણો પણ એટલાજ �ચા અને આદશર્ છે � મને ગમે છે કારણ તેમાં પારદશર્ક,
પ્રમા�ણકતા તથા માનવતાના �ૂલ્યો�ું મહત્વ વધાર. કહ� છે ક� �ુખની વ્યાખ્યા વ્ય�ક્તએ �તે કરવાની છે . �ુખની
માર� વ્યાખ્યા મહદ�શે સમાવી લેતા ક�નેડા દ�શમાં રહ�વા�ું સદભાગ્ય મને મળ્�ું તેને �ું મા�ું અહોભાગ્ય મા�. અહ�ની
ઉત્�ૃષ્ઠ �વનવ્યવસ્થા સાથે અમાર� મનોવ્યવસ્થા હરખભાવે એક � પ થઇ �ૂંથાઈ ગઈ છે અને અહ�ની �વનશૈલી
અમાર� િવચારસરણી સહજભાવે એકમત થઇ વણાઈ ગઈ છે . અહ�ની �વનસંસ્�ૃિતમાં અમારા �ુ�ળયા હવે ઉત્ક્રાંિત�પે
ઉતર� �ુ�ા છે અને એક �ુદ્રઢ અને �ુસંસ્�ૃત ભાવી પેઢ�ના મજ�ુત પાયા અહ� નંખાઈ �ુ�ા છે �ની �ુલંદ ઈમારત હ
ધીમે ધીમે આકાર લઇ રહ� છે .
પણ, પરદ�શગમન, પ�રવતર્ન અને પ્રગિતન �વનચક્રમાં મા�ૃ�ુમી અને વતનપ્રેમીઓ સાથે સામ, ધાિમ�ક અને
સાંસ્�ૃિતક �પે મા�ૃભાષાથી જોડાઈ રહ�વાની ખેવના મર� પરવાર� નથ.

એટલે મારા

બા�ુ, સા�હત્યકાર સ. જોસેફ

મેકવાનના �ચ�ધ્યા માગ� ચાલી તેમના અ�ૂરા કાય�'ડાયસ્પોર' ના િનમાર્ણ ધ્વારા �ુરા કર�એ

�િતમ ઈચ્છા સહ અહ�

િવર�ું �ં.
મ�ુરમ જોસેફ મેકવાન

‘ન્યાય �ૂિત� . આર. મહ�તા ’

લોકા�ુક્ત પદ� િન�ુક્ત થયેલા શ્રી મહ�તાએ એ હોદ્દો ગ્રહણ કરવાની અિનચ્છા દશાર ્વી ત્યાર� આચાયર ્ રજની.
તેમણે ક�ું હ� ું ક� , “માણસ � ચીજ, વસ્�, સ�ા, હોદ્, નાણા િવગેર� છોડવા તૈયાર થાય છે તેની સરખામણીમાં તે ઉચો હોય છે
અને તેને કારણે તે તેને છોડ� છે . સ્વેચ્છાએ સ�ા છોડનારા �ુઠ� �ચેરા માનવીઓ હોય .” માણસ �ને પકડ� રાખે છે , અથવા �
મેળવવા ફાંફાં માર� છે

તે ચીજ, તે જગ્ય, તે હોદ્, તે પૈસા ક� તે સ�ા કરતાં તે નીચો હોય છે અને તેને કારણે વ્ય�ક્ત ત

વસ્�ુઓની પાછળ મંડ�લો રહ� છ. �ુખ્યમંત્રીઓ તો આવ્યા છે અને ગય. પણ, ઘનશ્યામ ઓઝ, �હતેન્દ્ર દ�, બા�ુભાઈ
પટ�લ �વા થોડા નીકળ્યા �મને અત્યંત સંસ્કાર� અને માનવતાવાળા કહ�. લલ્�-પં�ુ ઓ ગમે તેવાં તરકટ કર� �ુખ્યમંત્
બની જશે પણ તેમને સારા અથર્માં કોઈ યાદ ન�હ કર, �યાર� શ્રી મહ�તા �વા િસદ્ધાંતવાદ� માનવીઓ પર ભિવષ્યમાં �ુ
લખાશે. તેમની કક્ષાના િવશેષ વ્ય�ક્તને �ુમાવવા બદલ �ુજરાતે �ુખ અ�ુભવ�ું . (ભરત પંડ�ા – િનર�ક્)

પ્રિતભા પ�ર
ડૉ. શાંિતલાલ પરમાર �ન્�ુઆર� ૨૦૧૪માં અમે�રકામાં ૨૫ વષર્ �ૂણર્ કર
રહ્ય ા. ડ�ર� ર�સચર્ ક્ષે ત્રે ભાર ક�ન્દ્ર તથા રા�ય સરકારના એવોડર ્
મેળવનાર શ્રી શાંિતલાલભાઈ �વનના કપરા કાળમાંથી આ �ુકામે પહોચ્
તે તેમની ધગશ અને અથાક મહ�નત�ું પ�રણામ છે . આપણા પ્રાથર્
�ુસ્તકનીબધી �ૂની પ્રાથર્નાઓ હ�ય તેમને કંઠસ્, તો આ�િુ નક �ગ્રે
ગીતો પણ તેઓ એટલી જ સરળતાથી ગાઈ શક� છે . એક વૈજ્ઞાિનકનકક્ષા
પહ�ચીને ય નમ્રતાનસં�ૂણર્પણે�વનમાં આત્મસાત કર� શકાય તે�ું પ્રત
ઉદાહરણ એટલે શ્ર શાંિતલાલ પરમાર. સમગ્ ર �ુજરાતી ક�થ�લક સમા
આપની અનન્યિસ�દ્ધ બદલ ગૌરવ અ�ુભવે . અ�ભનંદન ડૉ. શાંિતલાલ !

મ�ુરમ મૅકવાન/રા�શ મૅકવાન
૧૯૭૦-૮૦ના દાયકા�ું આણંદની બગલ�ું જ ગામડ� ગામ. આઠ આઠ ફ�ળયાં ને લગભગ દોઢસો �ટલાં ઘરોના
ચહલપહલવાળા

મહોલ્લામા

ઢાળ

પડતા

નવા

ફ�ળયામાં

મા�ું

મોસા�ળ�ું

ઘર,

ને

સ્હ�

ત્રાં, પણ સામસામે જ કહવ
� ાય એ�ું મહ��દાદા�ું ઘર. �ૃશકાય થઈ ગયેલા પણ �ુ વાર ્સાુ� િનન �ુસ્સાન યાદ
દ� વડાવે એવી ત્ર નાખતા મહ��દાદાને પણ જરાય િવચ�લત થયા િવના સાચવતા ને �તર� દહાડ�, ઘર� જ, નાનકડ�
વાડક�માં પાણી ભર�, અદાથી ઊભડક બેસી, દાઢ� કરવા�ું બ્ મહ��દાદાની બરછટ દાઢ� પર ફ�રવી વ�ું કરતા એક
�ુવાનને ત્યાર જતાં આવતાં બધાં ય જોતા ને કહ�તા ય ખરાઃ "ક�� ું પડ� ભઈ, હ�! આ છોકરાને જરાય નાનમ નથી!"
માત એટ�ું જ નહ�; ખાંપા લાવવામાં, રા�ડયાં �ચકવામાં ને ખેતમહ�નત કરવામાં ય જરાય "નાનમ" નડ� નથી; અને
ગર�બાઈ, સખત પ�રશ્, અને કરકસર �વાં પ�રબળોનો પ્રત અ�ુભવ અને સંઘષર કર� કા�ુ ં કાઢનાર અન્ કોઈ
નહ� પણ અમે�રકા �સ્થ �રસચર સાય�ન્ટસ શાંિતલાલ પરમાર. અમાર� બાળવયમાં, માંડ માંડ કોઈના ઘર� જોવા મળે
એવી "રોયલ" બ્રાન્ �ુરશીમાં, પરસાળમાં જ, સતત વાંચ્ય જ કરતા િવદ્યા શાંિતલાલને એ સમયે જોવા એતો
સાવ સામાન્ દ્ર હ�ુ;ં પણ અસામાન્ એ હ�ું ક� �પાનીસ ક� ચાઈનીસ �વા, ફ�ળયા આખામાં �ુ �હુ લ જગાવે એવા
માણસો શાંિતલાલ�ું ઘર શોધતા શોધતા એમને ફ�ળયામાં મળવા આવતા. એવા �ુ દ� જ �તના ચહ�રાઓ જોઈને
અમને તો ગજબ�ું આ�યર થ�ુ.ં ત્યાર મારા મામા મને સમ�વતાઃ "એ તો િવદ્યાથ છે ને શાંિતલાલ પાસે શીખવા
આવે છે ." સાંભળ�ને જ હકબક થઈ જવા�ુ;ં "હ�! એટ�ું બ�ું આવડ� છે ?" પણ ત્યાર એ ખબર ન્હ�ત ક� એતો એમની
કાર�કદ�ની શ�આત હતી. ૧૯૫૯માં એમનો જન્. બાળપણમાં જ િપતાની છત્રછા �ુમાવી દ�ધેલી ને કાકાની �ફ
ંૂ માં
જ ઉછયાર.

અનેક િવષમતાઓ વચ્ચ સેઈન્ ઝૅિવયસર, આણંદ અને સેઈન્ મેર�ઝ, મ�રયમ�ુરામાં શાળા�વન િવતાવ્�ુ. ૧૯૭૭માં
સેઈન્ ઝૅિવયસર કૉલેજ, અમદાવાદથી િપ-બીએસસી�ું િશક્ મેળવીને શેઠ એન.એમ.સી. ડ�ર� સાય�ન્સ કૉલેજ,
આણંદમાં તેઓ દાખલ થયા. ૧૯૮૧માં બીએસસી િવથ
ડ�ર� ટ�કનોલો�ની ઉપાિધ મેળવી. આ જ સમયગાળા
દરિમયાન

અનેક

નાની

મોટ�

સ્કૉલરિશ

અને

િશક્ષણસહ શાંિતલાલને મળતી રહ�. ૧૯૮૪માં એમણે
ડ�ર� ક�મેસ્ટ્ર� એમ.એસ.સીની પદવી પ્રા કર�;
સાથોસાથ એમ�ું હ�ર પણ � ૂણર્તય પ્રગટ�.૧૯૮૫માં
તેમને "બેસ્ �રવ્� પેપર" માટ�, તે સમયના �ુિનયન
ઍગ્રીકલ િમિનસ્ટ શ્ �ુટાિસ�ઘના હસ્ત રાષ્ટ્
ઍવોડર પ્રા થયો. ૧૯૮૭માં એમ�ું �રસચર કાયર દ� શના
સીમાડાઓ વટાવી � ૂ�ું હ�;ું "ઍિશયન જનર્ ઑફ ડ�ર�
�રસચર"માં છ્પાયેલ એમના એક �રસચર પેપરને રા�ય કક્ષા એવોડર પણ મળ્ય; એ તે પણ, વાઈસ પ્રેિસડ� ઑફ ઈ�ન્ડય
ડૉ. શંકરદયાળ શમાર્ન ઉપ�સ્થિતમા શ્ આર. ક�. િત્રવેદ� (ગવનર્ ઑફ �ુજરાત) વર�્ હસ્ત. �ુજરાત ઍગ્રીકલ
�ુિનવિસ�ટ�, આણંદમાં જ તેઓ આિસસ્ટન �રસચર સાય�ન્ટસ તર�ક� સેવાઓ આપતા હતા; પણ યશોગાથા કંઈક અ�ુર� હતી.
આવી

કા�બલ-એ-દાદ

શૈક્ષ�

કાર�કદ�

અને

િસ�ધ્ધઓન સ્વામ તે શાંિતલાલ પરમાર, અમે�રકાની
પ્રિત�ષ ફામાર્સ્�ુ�ટ ઍન્ ઍના�લ�ટકલ �રસચર
કંપની- રૉશ (Roche) ખાતે એસોિશઍટ િપ્ર�ન્સ
સાય�ન્ટસ તર�ક� સેવાઓ આપે છે . શ્ જોસેફ
મેકવાનના િશષ્, એમના સા�હત્યન ચાહક અને
એમના � ૂત મ�ુરમ મેકવાનના સહાધ્યાય અને પરમ
િમત છે . ૧૯૮૯માં આઈઓવા સ્ટ� �ુિનવિસ�ટ�માં
પ્રવ મેળવી, અનેક તકલીફો વેઠ�, એફવન સ્�ુડન
િવઝા પર અમે�રકા આવ્ય. ઉચ્ચાભ્યાસ સાથોસાથ
આ જ �ુિનવિસ�ટ�માં �રસચર આિસસ્ટન તર�ક� કામ
કરતાં કરતાં ૧૯૯૨માં આઈઓવા �ુિનવિસ�ટ�ના �ડ ઍન્ ટ�કનોલો� �ડપાટર ્મેન્ટમાં પીએચડ�ની પદવી પ્રા કર�.
અમે�રકામાંથી પીએચડ� કરનાર સંભવતઃ એ પહ�લા જ �ુજરાતી ક�થ�લક બન્ય. �ચા ગ�ની િવનોદ� ૃિત, અત્યં સાદ�
�વનશૈલી અને હકારાત્મ, રચનાત્મ પ્ર�ૃિતઓ ભર� ૂર �વન એ શાંિતલાલ પરમારની િવશેષતાઓ છે .

�ને પણ એમની સાથે સંવાદની તક મળે , એને સહજ ભાવે
પણ એમના જ્ઞાન પ્રિત થયા િવના રહ� નહ�. નવી
પેઢ�ને માટ� એમની સંઘષર્ગાથ અને એમની િસ�ધ્ધ
અનેક ર�તે પ્રેરણાદા છે . નવરાશની પળોમાં બાગાયત
એ

એમનો

િપ્

િવષય

છે .

અનેક

સામા�જક,
સાંસ્�ૃિત અને
ધાિમ�ક
પ્ર�ૃિતઓમ િવશેષ રસ લે છે . એમનાં ધમર્પત્ અિનતા �ક્રિ� પણ
લાઈસન્સ સોિશયલ વકર ્ છે અને �ુએસની ફ�ડરલ ગવમ�ન્ટમા ક્રાઈિ
કાઉ�ન્સલ તર�ક� સેવાઓ આપે છે . એમનો � ૂત �સ્સ �ક્રિ� હાલ
�ુિનવિસ�ટ� અભ્યાસમા પ્ર� છે . ૧૯૮૯માં અમે�રકા આવી �ુરા �ક્રિ�
સમાજને અનન્ ઉદાહરણ � ૂ�ું પાડનાર ડૉ.શાંિતલાલ પરમાર �ન્�ુઆર,
૨૦૧૪માં અમે�રકામાં એમનાં પચ્ચી વષ� �ુરાં કર� છે . શૈક્ષ� ક્ષે
અસાધારણ િસ�ધ્ધ મેળવી �ુજરાતી ક�થ�લક સમાજને ગૌરવ અપાવનાર
અને �ુવાવગર્ન સાચા અથર્મા પ્રેરણા એવા શાંિતલાલ પરમારને
અ�ભનંદન, અ�ભનંદન, અને િમત્ર�ૃંદ અઢળક �ુભકામનાઓ.

આત્મિવ�ા
ક�નડ
ે ાનાં ‘ચેખોવ’ તર�ક� �ણીતા થયેલાં ૮૨ વષર્નાં એલીસ �ુનરોને તેમની �ૂંક� વાતાર્ઓ બદ ૨૦૧૩�ુ સા�હત્ય�ું  નોબેલ
પ્રાઈઝ મળ્. સર� રાશ નવલકથામાં િવસ્તારથી કહ� શકા�ું હોય એટ�ું જ એલીસ એમની �ૂંક� વાતાર્માં પણ  કહ� શક� . વીસેક
પાનાની એક વાતાર્ દસકાઓના સમયપથ �ુધી િવસ્તર� છ. આટલી બધી વસતી ધરાવતા

ભારત દ�શમાં ૧૯૦૧થી અત્યાર

�ુધીમાં સા�હત્ય ક્ષેત્રે એક માત્ર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને જ નોબેલ પા�રતોિષક.
ટોરોન્ટોથી માત્ર બે કલાકના �તર� આવે�ું િવ�ગ, લગભગ ૩૦૦૦ �ટલી વસતી ધરાવ� ું નાનક�ુ ં ગામ છે ,
�યાં એલીસનો જન્મ અને ઉછેર થયેલ. તેમના િપતા િશયાળ અને નો�ળયા ઉછે રતા. (આ પ્રાણીઓ�ું ચામ�ુ
ગરમ વ�ો બનાવવાના કામમાં આવે છે .) એલીસ �યાર� �ુનીવસ�ટ�માં ભણવા ગયા ત્યાર� પોતાની ફ� કાઢવા
તેઓ વેઇટ્ર�સ તર�, તમા�ુ વીણનાર તર�ક� અને લાયબર
્ ેર� ક્લાકર્ તર�ક� પાટર્ ટાઈમ નોકર� પણ . આ
હક�કત એટલા માટ� ઉલ્લેખનીય છે ક� ભારતીય  સમાજમાં �ુ�ું, વ્યવસા, ધમર, આિથ�ક પ�ર�સ્થિત વગેર�ની
આપણા વ્ય�ક્તત્વ અને સફળતા ઉસાર� ક� ખરાબ અસર પડ� છે . શ્રમનાં કાયકરનાર હ�ણપત અ�ુભવે છે . અહ� પરદ�શમાં કોઈ
પણ કામને હલ�ુ ં ગણવામાં નથી આવ�.ું આપણે ત્યાં આિથ�ક ર�તે નબળા પ�રવારનાં  બાળકોમાં લ�ુતાગ્રંથી આવી �ય, �ના
કારણે �વનની પ્રગિત સીિમત થઇ  �ય . પ્રાથીક શાળાઓમાં જ શ, સંકોચ ક� કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રંથી ન બંધાય
બાળકોમાં આત્મિવ�ાસ અને સ�નાત્મકતા વધે તેવી તાલીમ આપવી જ�ર� .

ફા. વગ�સ પૉલનો ટોરન્ટ પ્રવ
ર સાથે વાતાર ્લા
અને િમત્ �ૃ
અહ�વાલ: શશીકાંત પટ��લઆ
ICOM World Congressના આમંત્રણ પનામા ખાતે keynote address આપવા પધાર� લા,
ુ રાતી ભાષાના બોધાત્મ, ધાિમ�ક, અને આધ્યા�ત્ સા�હત્યન �ણીતા લેખક અને
�જ
"�ૂત"ના �ૂત�ૂવર તંત્ ફા. વગ�સ પૉલ, એસ.�.એ ટોરન્ટ, ક�નેડામાં �ૂં�ું રોકાણ ક�ુ� હ� ું
ુ રાતી ક�થ�લક સ�ુદાય અને િવશેષ તો િમત્ �ૃંદ
ર
�નો �જ
એમની �ુલાકાતનો અવસર
સાંપડ�ો હતો ને સીધો સંવાદ કરવાની તક સાંપડ� હતી.
સા�હત્યકા જોસેફ મૅકવાનના �ુ�ૂત મ�રુ મ મૅકવાનના િવશેષ આમંત્રણ માન આપી
ૂ � �ુલાકાતે આવેલા ફા. વગ�સ, બ્રામ્ (પછ�ના પાન પર ચા�ુ)
ટોરન્ટ, ક�નેડાની �ંક

નમ્ ર અન ે િમતભાષ ી�ૂ� ય . વગ�સ પોલ મહદ�શે  �બન�બન-ક�થલીકોમાં
લીકોમાં
�
વધાર� કાયર્રત છ . અમદાવાદ એમની  કમર્ુમી
છ . કદાચ એટલે  જ મધ્ય
�ુજરાતના �ુખ્ય પ્રવાહથી

તેઓ થોડા અ�લપ્ત હોય એવી એક છાપ .
એક છાપ .

પનામા  શહ�રમાં આયો�જત  �તરરાષ્ટ્ર�ય પ�રષદમાં

તેઓશ્રીએ �ુજર

વતર્માન પ�ર�સ્થિત િવષ � નીડરતાથી પ્રવચન આપ્�ું તે દાદ માગી 
ું . એક સાચા પત્રકાર તર�
તે� છે
�
“ડાયાસ્પોર’  
�બરદાવે છે .
સાચા પત્રકાર તર�ક� તેમની હ�મતન
ડાયાસ્પોર’  �બરદાવે છે
ધન્યવાદ ફ.
ધન્યવાદ ફ. વગ�સ !

�સ્થ મ�ુરમ મૅકવાનના મહ�માન હતા. આ �ુયોગને પ�રણામે િમત્ૃ
�ર ંદ પ�રવારોને ફા. વગ�સ સાથે ગો�ષ્ કરાવાનો
લાભ મળ્ય હતો. તા. ૧૩મી ઑક્ટોબ, ૨૦૧૩ના રોજ મ�ુરમ મૅકવાનના િનવાસસ્થાન એક નાનકડા સ્વાગ
કાયર્ક અને અ�ભવાદન�ું આયોજન કરવામાં આવે� ું હ�ુ.ં આ પ્રસં ફા. વગ�સ પૉલે પ્રેરણાત બોધ સ�હતનો
�ખ્રસ્ અપર્ કય� હતો. ત્યારબા યો�યેલા કાયર્ક્રમ ફા. વગ�સ અને િસ. ઍન જહોન�ું (કૉન્વેન ઑફ �સસ
ઍન્ મૅર�) �ુષ્પ�ુચ્છ સ્વાગ કરવામાં આવ્�ુ. ત્યારબા ફા. વગ�સે સંબોધન ક�ુ� �માં એમની સા�હ�ત્ય સફરની,
એમના સ�નિવ�ની અદ� ૂત અને રસપ્
વાતો કર�; એમાં એમના તા�તરમાં પ્રકાિ
અને સંપા�દત થયેલા �ુસ્ત "િવકાસના
હમસફર"નો ઉલ્લે અને
િવગતો નોધપાત્ર હત. આ પ્રસં, �ુજરાતમા ં
એઈડ્સથ

પીડાતાં

બાળકો

માટ�

આશ્રયસ્/સંભાળક�ન્ ઉ�ું કરવા માટ� દાન
એક�ુ ં કરવા ઉ�ર અમે�રકાના પ્રવા આવેલા ં
િસ. ઍન �હોન પણ હાજર હતાં. એમણે એમની પ્ ર�ૃિતઓ િવગતો પણ આપી હતી અને દાન માટ� અપીલ કર� હતી.
ત્યારબાદન પ્ર�ક દરિમયાન �ુજરાતમાં �ુજરાતી ક�થ�લકોના પ્ર, ડાયાસ્પૉરાન �ુજરાતીઓ, સા�હત્યપ્રવ,
એમની સા�હત્ય��, સા�હત્યન પ્રિતબધ્ અને અ�ુભવો �વા અનેક િવષયો પર વાતાર ્લા કય� હતો. પૉલ
મૅકવાને એમને અગાઉથી જ આપેલ પ્ર�ાવલી સંદભર્મા પણ એમણે ગ્રા, શહ�ર�, અને િવદ� શી ક�થ�લકોના �ુદ્દ
અને પ્ર પર ચચાર કર� હતી. ફા. વગ�સનો "�ૂ ત"ના તંત્રીપદ અ�ુભવ સમગ ગો�ષ્ઠ�ુ િવશેષ આકષર્ રહ્.
સમગ કાયર્ક્રમ સંચાલન મ�ુરમ મૅકવાને ક�ુ� હ�ુ;ં �યાર� આભારિવિધ શશીકાંત પટ��લયાએ કર� હતી. પ્રત,
��કતા, ઍગ્ને પરમાર, ઊષા પટ��લયા, �ુિત, જૉયસ, �ક્રસ્ટ, લીઝા, �ુઝન િવગેર�ને કાયર્ક્ર ભજનોના �ુરો
ર� લાવી વ�ુ �ુર�લો બનાવ્ય હતો. આ વાતાર ્લા અને કાયર્ક �ુવાઓને માટ� િવશેષ પ્રેરણાદા હતો.

‘ડાયસ્પોર� �ડસ્કો ’
દ�રયા પાર રહ�ને મા� ૃભાષામાં લખવાની પ્ ર�ૃિ� રણમા ં �બા ઉછેરવા �વી ગણાય અથવા દ�ક લીધેલા બાળકની જતન�ૂવર
માવજત કરવા �વી ગણાય. ઘર-�રાપા િવષે તો દર�યાપારનાં જ લખી શક� . િવયોગ અને િવચ્છેદનો આ ભાવ મનમાંથી િવ�ુખ
કરવો �ુ ષ્કર છ. અન્ય સ્થાને વસવા છતાં ને �વવા છતાં � સ્થાન છોડ�ું તે �વમાંથી જ�ું . દ�રયાપારના ં લખનારા�ું લેખન
એમનો દ્ર�ષ્ટકોણ િન�પે , � દ�શમાંના લખાણમાં હોય તેથી �ુ દો પડતો જોવા મળે છે . એમનો છે તે દ�રયાપારનો દ્ર�ષ્ટકોણ, એ
ડાયસ્પોર- �ડસ્કોસર્ .

(પ્રીિતસેન�ુપ્– ‘પરબ’માંથી સાભાર)

ક�નેડાના એન્�નીયર�ગ કૌશલ્યનો અદ�ુ� ન�ુ

ટોરોન્ટોનો

સ. એન. ટાવર

-

�ચાઈ - ૧૮૧૫ �ટ, એટલે ક� ૧૮૮ માળ �ટલી (૧૪૭મા માળે ઓબ્સવ�શન ડ�)

-

૧૧૫મા માળ �ટલી �ચાઈએ ર�વોલ્વ�ગ ર�સ્રન્ટ તથા અન્ય એક ર�સ્ટો. બંનેમાં થઈને
આશર� ૧૦૦૦ લોકો જમી શક�. ૫૫૦ �તના ‘દ્રાક્’ આ �ચાઈએ ઉપલબ્ધ છ .

-

કાચની દ�વાલવાળ� એલીવેટર � ૫૮ સેકન્ડમાં ઉપર લઇ જઈ શક.

-

૬૮૦૦૦ લીટર પાણીની બે ટાંક �ઓ ટોચ ઉપર

-

કલાકના ૪૧૮ �કલોમીટર ની ઝડપે વાતો પવન સહન કર� શક� એટલી મજ�ુતાઈ

-

૨૫૮૯ પગથીયાં સાથે �ુ િનયાની સૌથી ઉચી સીડ�

-

આગ લાગે તો નીચેથ ી ૧ મીનીટમાં ૨૨૭૩ લીટર પાણી છે ક ઉપર પહોચી શક� .

-

ઉપરથી નીચે જોવા માટ� � ગ્લાસ ફ્લોર છે તેન૨૫૬ ચો. �ટ જગ્યા પર જો૧૪ મોટા �હપોપોટ�મસ �ટ�ું �ુ લ વજન આવે તો પણ તે
� ૂટ� ન�હ

-

૮.૫ ની તીવ્રતા �ટલો ધરતીકંપ થાય તો પણ ટાવર સલામત રહ

-

ઓબ્સરવેશન ડ�કઉપરથી ૧૨૦ �કલોમીટર �ુ ર જોઈ શકાય છે .

-

સી. એન. ટાવરનો ‘અમે�રકન સોસાયટ� ઓફ એન્�નીયસ’ �ુજબ આ�ુિનક િવ�ની સાત અ�યબીઓમાં સમાવેશ

-

૧૯૭૬થી ૨૦૧૦ �ુધી િવ�ની સૌથી �ચી ઈમારત

-

પ્રિત વષ૨૦ લાખ �ુલાકાતીઓ

(freestanding structure) હોવાનો

ર� કોડર્

મા�હતી: �કર�ટ પરમાર

સમસ્ � ૃ�ષ્ટ પ્ર�ૃિતનો રંગમચ. એ રંગમંચ ઉપર ��ુ રણથી માંડ� પાનખર �ુધીના વેશ એને ભજવવા પડ� છે . ‘િવદાય’ િનિ�ત હોય
ને ન�ક પણ, તેવા સમયમાં ય �વનને ઉત્સવની �મ �વી લે� ું એ�ું કહ�તા પાનખરના આ રંગ
જરાય ઉણા ઉતરતા નથી. સાચે જ પાનખર બી� વસંત છે , �યાર� પત્યેક પાન �ુષ્પ બની �ય છ!

માત્ર ખાનગી િવતરણ માટ           

Email: GujaratiCatholicDiaspora@gmail.com

Website: http://gujaraticatholicdiaspora.com/
જોડણીદોષને ક્ષમ્ય ગ.

‘િમત્ૃ
� ર ’ પ્રકાશ

Edited by: Rajesh Macwan
Circulated by: Shashikant Patelia
Designed by: Paul Macwan

પેલા આભાસી ઇન્દ્રધ�ુષ

