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તં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પ ...’લે ટ’-તપઋતુના દવસોનું છે લંુ સ તાહ પૂ  ં
થવા આવશે. પોતાનાં અંતરન ે વ છ બનાવવાની ૪૦ દવસોની મુદત 

વષમાં એક વખત આવે છે. ઉપવાસ અને સંયમ, યાગ, સકુમ , ાથના, 
દાનધમાદા, શા વાચન સાથ ે આ મખોજ મારફતે મનુ ય નવો અવતાર ધારણ 
કરી શકે છે. આ ૪૦ દવસોમાં ભુની ન ક રહેવાનો સમય ગુમાવવા જેવો નથી! 
જેઓ ભ ુઈસનુ ે ણે છે, તેઓ આ સમય ગૃ  રહીન ેપસાર કરતા હશે જ. 
વળી જેઓ ભુ ઈસુન ેપોતાના આરા યદેવ માનીન ેપોતાન ે ‘િ તી’ ગણાવ ેછે, 
તેવા િ તી લોકોને ઓળખનારાઓને આ ૪૦ દવસો દરિમયાન થોડા બદલાયેલા 
જ ર લાગતા હશે! જે બા  બદલાવ જો આિ મક બદલાવ સાથનેો હશે તો, ભ ુ
ઈસુની સવુાતા અ યને પહ ચાડવાનું કાય પરો  રીતે થઈ શક ેછે! બા  તો બા  
વતાતો  ફેરફાર જો અ યના યાનમાં ન આવે તો કદાપી એ યિ ત સંત દર ની 
હોઈ શક ે અગર તો કહેવા પૂરતા ‘િ તી’ હોય! ેમ, મા, શાંિત અન ે દયાનુ ં

ય  ક ેપરો  િનદશન વનરીિતમાં હોય તે સાચા ઈસુ ેમી ગણાય!    
      એક િનદ ષ યિ તને ોસ ઉપર મૃ યુ દવેાની સ  ૨,૦૦૦ વરસો પહેલાં 
લોકોના કહેવાથી આપવામાં આવી હતી. મુ ય પુરોિહતો અન ેશા ીઓ, ના 
વડીલો સાથ ે ભગેા મળીન ે ઈસુ ઉપર આ પે મૂકે છે. “તમે જ કહો છો કે હુ ં
ઈ વરપુ  છંુ.” ઈસએુ તે પોતે ‘ઈ વરપુ ’ હોવાનું ક ું નહોતંુ. સૂબો િપલાત 
ઇસુને િનદ ષ માને છે, પણ સબૂાના દરબારમાં એકઠી થયેલી જનમદેની ઈસનુે સૂ 
ઉપર લટકાવવાની બમૂો પાડે છે. જે માણસને હુ લડ અને ખૂનને માટે કેદમાં 
પૂરવામાં આ યો હતો તેન ેછોડી મૂકીન ે તેને બદલે ઈસનુ ેમૃ યુદંડ દેવાની ની 
માગણી જેવુ ંઆજના સમયમાં પણ બની ર ુ ં છે. આતંકી હુમલાખોરોન ેસમથન 
આપવું અન ેહ યારાન ેસ  થાય તો નારજગી ય ત કરવાના બનાવો આજે બન ે
છે, યાર ે ભ ુઈસનુા સમયની  અન ેઆજની માં જોઈ તફાવત જોવા 
મળતો નથી. ઝનનૂી ટોળંુ લાચાર િનદ ષ અ પસં યકોન ેભૂં  નાખ ેતેવા બનાવો 
આજના જમાનામાં પણ બન ે છે યારે ભુ ઈસનુી સામે ચાલેલો ખટલો નજર 
સમ  આવી ય છે. આવા પાપાચારને કોણ રોકી શક?ે ાથનાની એક આશા રહ ે
છે. આજના િવ વમાં શાંિત અન ેભાઈચારો વધ ેતે માટ ેઆપણ ેશંુ કરી શકીએ?             
       કેથિલક ધમના વડા ‘નામદાર પોપ’ તરીકે બનેે દ ત ૧૬માએ હોદા પરથી 
રા નામુ ં આ યાની અન ે તેમની જ યાએ નવા પોપ તરીક ે નામદાર પોપ 
ા સીસની પસંદગી ઐિતહાિસક ઘટનાની સમ  િવ વએ ન ધ લીધી. દિ ણ 

અમેરીકાના આજ ટીના દેશના કા ડનલ જોગ મા રયો બગ િ લયોએ પોપ તરીક ે
‘સંત ા સીસ આસીસી’નુ ંનામ પોતાના માટ ેપસંદ કરીને ‘પોપ ા સીસ પહેલા’ 
તરીકે નવી આશા, નિવન આ યાિ મક માગદશન અન ે િવ વ યાપી નેતૃ વ પૂ  ં
પાડશે તેવી અપે ા! ૧૧૫ કા ડનલોએ પોપ ીની ચંૂટણીમાં ભાગ લીધો, જેના 
યવ થાપક અથવા ‘ચંૂટણી કિમ નર’ કા ડનલ સા તોસ એિ લ કા ટેલા હતા. 

જેઓ આણંદ સેના જનરલ મનેેજર (હાલ િનવૃ ) ધર એિ લના નાનાભાઈ 
થાય છે. નવા પોપની પસંદગીમાં પરો  રીતે ગુજરાત ગૌરવશાળી ગણાય!    
        ભારતમાંથી ૫ (પાંચ) કા ડનલો પોપની ચંૂટણીમાં મતદારો હતા. જેમાંના 
એક કા ડનલ ટેલે ફોરો લાસીડુસ ટો પો રાંચી િવ તારમાં જ મેલા છે. અિવકિસત 
એવી એક આ દવાસી માંથી ી ટ બનીને કા ડનલના ઉ ચ હોદા પર 
િબરાજમાન થઈને વટેીકનમાં પોપની ચંૂટણીમાં મતદાનના અિધકારી બને છે. તે 
પણ એક ઐિતહાિસક ઘટના કહવેાય. ભુની આગળ સૌ સરખા છે. ભ ુપોતાના 
સેવક તરીક ે જેના ઉપર પસંદગી ઉતાર ે છે યાર ે કા ડનલ ટેલે ફોરો લાસીડુસ 
ટો પો આપણને ઘણા ભા યશાળી લાગે છે. “Happy Easter to you All!”    

                                  અન ેમૃ ય ુહારી ગયુંઅન ેમૃ ય ુહારી ગયુંઅન ેમૃ ય ુહારી ગયુંઅન ેમૃ ય ુહારી ગયુ ં–ઈલા જોબટ (Union City, NJ)  
      સવાર થતાં જેમ અંધકાર દૂર થાય, જેમ િસ કાન ેબ ેબાજુ હોય તેમ અંધા  ં
અને અજવાળુ મનુ યના વનમાં સુષુ ત અવ થામાં પડેલાં હોય છે. અહંકાર, 
ોધ, અને �ષે અંતરમનમાં હોય છે. યારે બા  રીતે સૌ યતા મારી ગણતરી અન ે

મારા ાન-ધનન ેલીધ ેથાય છે આસપાસના અનેક સારા-માઠા બનાવો વ ચે આપણ ે
ઘેરાયેલા હોઈએ છીએ. ાનથી વદેના નિહ, પણ આનંદ થાય છે. ભલાબૂરાની ણ 
થાય છે. મારી બુિ ધ અન ેગણતરી ચો કસ હતી તેને લીધે મારા �ારા થયંુ છે. ખોટુ ં
થયંુ તો તદન સહજતાથી બી ન ે દોિષત ઠરાવીએ છીએ. આ માનવસહજ 
લાગણીઓનો સરવાળો કંઈક આવો થાય છે. બી ને દોિષત કરાર કરવામાં અન ે
પોતાની તન ેઉ ચ સાિબત કરવાથી આટંીઘંૂટીમાં અટવાઈએ છીએ. એદનવાડીમાં 
આદમ ે યહોવાને ક ુ,ં “ત જે ી  મન ેઆપી છે, તેના કહવેાથી મ ફળ ખાધુ.ં”  
આકાં ા અન ે અપે ાએ અજવાળંુ પસંદ કરવાન ે બદલે અધંકાર પસંદ કયુ. જેને 
કારણે પાપ ે વેશ કય  અન ેમનુ ય અંધકારમાં ધકેલાય ગયો.  
     મારી અન ે તમારી વ ચેનું અંતર અન ે બે વ ચેના તફાવતની વાત જુદી છે. 
ઓછા સમયમાં મહનેત વગર કવેી રીતે આગળ વધી જવાય? કેવી રીતે ટૂંકા સમયમાં 
ધન વધી ય? ધન મનોમિ તક પર એટલંુ હાવી થઈ ય ક ેબીજંુ કશંુ જ દેખાતંુ 
નથી. પશુપ ીમાં હૂંતાતૂસી દેખાતી નથી, જે મનુ યમાં દેખાય છે. ધનના જોરે કેવી 
રીતે આગળ નીકળી  જવાય? અધંકારમાં આથડી િણક સુખદ પ રિ થિત શોધી 
કાઢી એની પાછળ બૌિધકતા અને સારાપ ં મરી પરવારે છે. પરસેવાની કમત 
રહેતી નથી. અયો ય યિ તના ધન આવતાં જ અધમતાની હદ ઓળંગાય છે. યારે 
યો ય રીતે યો ય યિ તના હાથમાં પહ ચે તો તે ધનની કમત થાય છે અને યો ય 
ઉપયોગ થાય છે. એક જુવાન દીકરાની મૌન યથા ક ેતેના કહેવા છતાં િપતાએ સામે 
રહેતા િબમાર-ગરીબ કાકાને મદદ કરવાને બદલે દવેળના બાંધકામમાં મોટી રકમ 
દાનમાં ખચ ન ે તકતીમાં નામ મૂકા યંુ, વાહવાહ થઈ પણ દીકરાને િખ ન કરી 
ના યો. િપતાના મતે તો યાય, નીિત, ધમ બધું જ તેમના જ પ ે હતંુ. પોતે 
સાચાજ છે પણ પોતે ણ ે છે ક ેપોતે ખોટા છે. અહંકાર અને ઈ યા પોતે યારેય 
ખોટા નથી એ માટ ેસભાન ય ન કરતા જ રહ ેછે. આ જ તો મનુ યની િવશેષતા 
છે. ઈસુએ ધનવાનને ક ુ,ં “તા ં બધું ગરીબને આપ.” પણ તેની િમ કત ઘણી હતી 
તેથી તે ઈસનુી આગળથી તે ચા યો ગયો. “ ટન ેસોયના નાકામાંથી પેસવું સહેલંુ 
છે, પણ ધનવાનન ેકઠીન!” અનંત વન પામવા શંુ પસંદ કરીશંુ?   
     ૪૦ દવસના ઉપવાસ અન ેઈસુના ક મય સમયમાં આપણે વધ તંભ, મરણ 
અન ે પનુ થાન િવશે િવચારીએ છીએ. વધ તંભ પરનું યાતનાભયુ મરણ અને 
ગેથસમેાની વાડીની પીડા અન ે વેદના વેઠીને ભુ ઈસુ િચ કારી ઊ યા, મા થી 
૨૬:૩૯ “હે બાપ,બની શક ેતો આ યાલો મારાથી દૂર કરો, પણ મારી નિહ તારી 
ઈ છા પૂરી થાઓ.” જગતના જે પાપ એદનવાડીથી શ  થઈને ગથેસેમા વાડી 
સુધીના સમય સુધી માનવ તન ેલાગેલંુ હતંુ તે ધોઈ નાખવા માટે એ યાલો ઈસએુ 
પીવાનો હતો. મનુ યના પાપની િશ ા, વધ તંભની વદેના, લોકોનાં મહેણાંટોણાં, 
અપમાન, કોરડાનો માર, કાંટાળા તાજની અસ  વેદના, ભ ઈસુ વેઠે છે. ભ ુ
િપતા ઇ છત તો બધું દૂર કરત, પણ ભુ િપતાએ યાલો દૂર ન કય . દવે સાથ ે
માણસનુ ંસમાધાન ઈસુના વધ તંભનુ ંમોત જ િમલાપ કરી શક.ે ભ ુજેવા પિવ  
છે એવા પિવ  મનુ ય હોય તેમ ભુ ઈ છે છે. ૧િપતર ૧:૧ “આ માના 
પિવ કરણથી આ ાં કત થવા સા , અને ઈસનુા ર તથી છંટાવા સા  પસંદ કરવામાં 
આ યા છે.” દવે મે છે અને નાનામાંથી એકનો પણ નાશ ન થાય એવુ ંતે ઈ છે છે. 
િહ ુ ૧૦:૨૬ કેમક,ે સ યનુ ં ાન થયા પછી જો આપણે ની જોઈને પાપ કરીએ.        
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વળી િહ .ુ ૧૦ ૧૨:૨૯ જૂઠ, યલોભ, કાવાદાવા, યિભચાર, બધું ભૂલી જશે 
નિહ, ભનુા મેની પિવ તા અને મે, એ બનેો સમ વય એટલે જ વધ તંભ. આ 

ેમને આવકારીએ અન ેતારણના યાલને અ યંતરમાં ઉતારીએ!  
     એદનવાડીથી પાપની શ આત થઈ, ગલગાથાની ટેકરીના વધ તંભે જગતના 
પાપોનું દવેું ભરપાઈ કયુ. ઉ પિ ૩:૧૫ તે તારી એડી છંૂદશે ને તંુ તેનું માથુ છંૂદીશ. 

ી, પુ ષ અને સંતાન વ ચેના વૈરન ે દૂર કરવા વધ તંભ પર પાપન ે હરાવવામાં 
આ યંુ. ઈસનુે કબરમાં મૂકી કબર બંધ કરવામાં આવી પણ કબર ઈસુને રાખી શકી 
નિહ. ઈસ ુ જેમ પનુ થાન પામી  ઉ યા છે, તેમજ આપણન ે પણ મરણમાંથી 
ફરીથી ઉઠવાની ખાતરી આપી છે. બંધ કબર સાથ ે ખાલી કબર આપણન ે
આશીવા દત ઉ થાનની આશા તરફ દોરે છે. આ દ માતાિપતાનુ ંદૈિહક અને આિ મક 
મરણ થયંુ પણ ઈસુના ર તે આપણને સવ બંધનોમાંથી મુ ત કયા છે. ૧ ક રથ 
૧૫:૧, ૩-૮ િશ યોન ેસંદશન થયંુ, પનુ થાન પામેલા ઈસુન ેિપતાને જમણે હાથ ે
િબરાજેલા જોયા! તેમ જેણ ેસવુાતાનો અંગીકાર કરી ઈસ ુપર િવ વાસ કય  છે, ન ે

ભમુાં ઘી ગયા છે તેઓને પણ દવે તેની સાથે પનુરાગમનમાં પાછા લાવશે. 
ખરેખર ભ ુ ‘ગુડ ાય ડે’ના દન ેમરણને જયમાં ગરક કરી ‘ઈ ટર’ે પુન થાનનો 
આનંદ આ યો છે. ખરેખરઈસ ુ ઉ યા છે. મા થી ૨૮:૧૯ “તમે જઈન ે સવ 
દેશનાઓને િશ ય કરો.” સવ જગને જણાવી આપણન ે મળેલ તારણની આિશષ 
એકબી  સાથ ેવહચીએ.  

હે યારા મિસહા, બદલવા મજુ વન, 
સહી દ:ુખ, દીધુ ંબિલદાન, ગલગથાની ટેકરી પર, 
જો  છંુ ખાલી કબર, ઉ થાન પામલે મિસહની, 

જે મુજ ઉરે વ યા, ચાલીશ વાટ ે મિસહની. 
                   Good Friday –Emmanuel Christy (Anaheim, CA)  

*** આપણા તારણન ેમાટેઆપણા તારણન ેમાટેઆપણા તારણન ેમાટેઆપણા તારણન ેમાટે,,,,    ભ ુઈસએુ વઠેલેા ંદુભ ુઈસએુ વઠેલેા ંદુભ ુઈસએુ વઠેલેા ંદુભ ુઈસએુ વઠેલેા ંદુ::::ખખખખ *** 
વધ તંભે જડાયો છે, મિસહા આજ અમારો ર,ે અમારો ર.ે.(1+1)  

સ ાં છે વેદના ને દુ:ખ, ભુએ તારવા આપણન.ે..વધ તંભે જડાયો છે..ટેક   
૧. મગુટ છે માથે કાંટાનો, સ ા છે સોળ તેણ ેર,ે સોળ તેણ ેરે..(2)   

ખાધા ટોણાં ન ેમહણેાં યાં, ભએુ તારવા આપણને...વધ તંભ ેજડાયો છે.. 
૨. તમાચા કોરડા, અપમાન, ખીલાથી ભ ુઘવાયો ર,ે ભુ ઘવાયો ર.ે.(2) 
વે યાં છે વેદના ને દ:ુખ, ભએુ તારવા આપણન.ે..વધ તંભે જડાયો છે.. 

૩. વધાઈ કૂખં ભાલાથી, છેદાયાં અંગ ભુનાં ર,ે અગં ભુનાં રે..(2) 
કયુ બિલદાન પોતાનુ,ં ભએુ તારવા આપણન.ે..વધ તંભે જડાયો છે..  
૪. તમારા-મારા પાપો-ગુનાહ, લીધા છે તેણે શીર ેર,ે તેણ ેશીરે ર.ે.(2) 

    અનંત વન મળે તેન,ે વીકાર ેજે મિસહાન,ે મિસહાને... વધ તંભે જડાયો છે  
બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી----માચમાચમાચમાચ----એિ લ એિ લ એિ લ એિ લ ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના નોના નોના નોના નો: : : : ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૧૧૧૧. . . .     
નીચેના નોના જવાબ િનગમન, ૧ શમુએલ, ઉ પિ  અને યાયાધીશમાંથી 
શોધો; . . . . ૧૧૧૧.... શાઉલ રા નું મરણ કેવી રીતે થયંુ?        

. . . . ૨૨૨૨.... કોણે કોને ક ુ ંક,ે તંુ ઇ ાએલનો રા  થશે?  

. . . . ૩૩૩૩.... યારે મુસાનો ોધ તપી ઊ યો? ન ેતેણ ેશંુ કયુ?  

. . . . ૪૪૪૪....    ઇ ાએલ પુ ોન ે િમસર દેશમાંથી બહાર કાઢી લાવવા કયા કયા ચમ કારો 
કયા?    

. . . . ૫૫૫૫....    ઈ ાહીમના દીકરા ઇસહા ની વંશાવળી લખો.      

. . . . ૬૬૬૬.... યહોવાહને શાની સુગંધ આવી? અને યહોવાહે પોતાના મનમાં શંુ ક ુ?ં  

. . . . ૭૭૭૭....    અબીમેલેખનું મરણ કવેી રીતે થયંુ?   

. . . . ૮૮૮૮....    એલીના બે દીકરાનાં નામ લખો   

. . . . ૯૯૯૯.... ફીનહાસની પ નીએ દીકરાનું નામ ઈખાબોધ પાડીન ેશંુ કયુ?     

. . . . ૧૧૧૧૦૦૦૦....    સામસૂનનુ ંબળ શામાં હતંુ?               
ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૨૨૨૨. . . . ખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂો;;;;        
૧૧૧૧) ) ) ) અને તેરાહ ____,  ____,      થયો ન ેતેન ેતથા ____,      થયા.        
૨૨૨૨) ) ) ) અને યહોવાહ ેજોયંુ કે માણસની ____,      ____,      ઘણી થઈ છે.  
૩૩૩૩) ) ) ) આખા િમસર દેશમાં ભૂિમની તમામ ____,      ____,      થઈ ગઈ.         
૪૪૪૪) ) ) ) જેમ શણની દોરી ____,      અડકવાથી ____,  ય છે, તેમ તેણે તે ____,      તોડી 
ના યા. ૫૫૫૫) ) ) ) એલી ____,  વષની વયનો હતો.  

બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી---- યઆુરીયઆુરીયઆુરીયઆુરી----ફે આુરી ફે આુરી ફે આુરી ફે આુરી ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના સાચા ના સાચા ના સાચા ના સાચા જવાબોના િવજેતાજવાબોના િવજેતાજવાબોના િવજેતાજવાબોના િવજેતા;;;;    
૧૧૧૧.... ભાન ુ ટી-કેિલફો નઆ ૨૨૨૨. વીરબાળા િ ચયન- યુ જસ ,  
૩૩૩૩. કુમુ દની સોલંકી-કને ટીકટ, ૪૪૪૪.... રબેકા ડાયલ- ુકિલન,  
૫૫૫૫.... દયાબેન ઈસુદાસ- કેિલફો નઆ ( ી ઈસુદાસ માટે ાથના કરશો !)    
૬૬૬૬.... માગરેટ ટી (િવજય) તમામ બાઈબલ- ેમી િવજેતાઓન ેહા દક અિભનદંન!  

Prayer of St Francis of Assisi 
Make me a channel of your peace, 

Where there is hatred, let me bring your love, 

Where there is injury, your pardon Lord, 
And where there's doubt, true faith in you.  

Make me a channel of your peace, 

Where there's despair in life let me bring hope, 
Where there is darkness-only light, 

And where there's sadness, ever joy.  

Oh Master, grant that I may never seek, 
So much to be consoled as to console, 

To be understood, as to understand, 

To be loved, as to love with all my soul.  
Make me a channel of your peace, 

It is in pardoning that we are pardoned, 

In giving to all men that we receive, 

And in dying that we're born to eternal life.  

“અમરેીકન િ ચયન યુઝ”ન ેદાન આપનારનો હા દક આભાર માને છે; 
૧૧૧૧.... નયન યાસ $20/ ૨૨૨૨.... વીરબાળા િ ચયન $25/   
* નોથ બગન, યુ જસ થી ી. મહ ભાઈ અને ટેલાબેન જણાવ ેછે ક,ે તેમની 
દીકરી ઝીનલનાં લ ન ધામધમૂથી ગોધરા, ગુજરાત મુકામે થયાં. જેમાં મોટી 
સં યામાં પાળક સાહેબોએ હાજર રહી નવદંપિતન ેઆિશષ આ યા. અમેરીકાથી 
સગાંવહાલાંઓએ હાજરી આપી હતી. તે સૌનો આભાર માન ે છે! “અમરેીકન 

િ ચયન યુઝ”એ પણ આ લ નની ન ધ લીધી હતી તેમનો પણ આભાર!  
* નોથ બગન, યુ જસ ના રહીશ વડીલ ી ગેશ મભાઈ ટેલરની દીકરી શોભનાબને 
મેકવાનના દીકરા રીલવનાં લ ન રીતુ સાથ ે અમદાવાદ મુકામ ે ધામધમૂથી તયાં, 
જેમા6 અમેરીકાનાં સાગાંવહાલાંઓ તથા િમ મંડળે હાજર રહીન ે નવદપંિતન ે
આશીવાદ આ યા. આ લ નની ન ધ લેવા બદલ અ . . યુઝનો શોભનાબેન અન ે
પ રવાર આભાર માને છે!   
* “ગજુરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ”ના ઉપ મ ે તપઋતુના દર શુ વાર ે
સાંજના 8:30થી 10:15 સુધી “ભિ ત સં યા”નું આયોજન કરવામાં આ યંુ હતંુ. 
જે કટુુંબ આમં ણ આપે તેમના િનવાસ થાન ે સાંજના 8:30થી 9:00 પહ ચવુ ં
અને બરાબર એક કલાક અને પદંર િમિનટમાં “ ૂસના માગની ભિ ત”, ભજનો 
અન ે જપમાળા સમૂહમાં બોલી-ગાઈને ભિ તના માહોલમાં ભનુી પાસે 
પહ યાનો પિવ  આનંદ થયાનો અનભુવ ખરેખર અનોખો હોય છે. છે લાં બ ે
વષથી યો તો આ ભિ ત-સં યાનો કાય મ આ ી  વરસ ેપણ સફળ ર ો હતો. 

મુખ ી શાંિતલાલ પરમારના આયોજનમાં સૌ સાથ-સહકાર આપ ે છે. િ તી 
પ રવારો પર પર હળેમળે છે, જેથી ભાઈચારો વધ ે છે. ી શાંિતલાલ પરમાર 
ભિ ત સં યાનુ ંઆયોજન અન ેસચંાલન સફળ રીતે કર ેછે.  
* “અમેરીકન િ ચયન યુઝ”ના આ  તં ી અને “ગુજરાતી િ ચયન ચચ”ના 
થાપક વ. મનભુાઈ િ ચયને ગજુરાતી ભાષામાં પુ તકો લ યાં છે અન ે
કાિશત પણ કયા છે. જેમાંનુ ંએક પુ તક છે-“િ તને ચરણે અજરપુરા”. તા. ૧ 

જુલાઈ, ૧૯૮૧ના રોજ િસ ધ થયેલ આ પુ તક વગ થ મનુભાઈ િ ચયનના 
જ મથી ૧૯૮૧સુધીનો ઐિતહાિસક િવગતો આપેલી છે. અજરપૂરા, તા. 
આણંદનુ ંએક નાનું ગામડંુ, વ. મનુભાઈ િ ચયનનુ ંવતન. આ ગામના ઈિતહાસ 
સાથે પોતાના વડવાઓનો અને િ તી િમશનનો આરભંનો ઈિતહાસ,   Page 02 
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િ તી ધમ વીકાર અન ે યારબાદ થયેલી ગિતની િવગતો સાથે ઘણી બધી 
દ તાવે  ઘટનાઓ આ પુ તકમાં રજૂ થયેલી છે.  
      વ.મનુભાઈ િ ચયનનાં પ ની ીમિત થબને િ ચયને “િ તને ચરણ ે
અજરપુરા” પુ તકનો અં ે માં અનવુાદ કરાવીન ેAjarputa At the feet of 

Christ નામ ેપુ તક િસ ધ કયુ છે. લેિખકા ઓગ ટા પૉલ-Augusta Paulની 
િસ ધહ ત કલમે અં ે માં અનવુા દત આ પુ તક લીશ ણતા ગજુરાતી 
િ તીઓની બી - ી  અન ેઆવનાર પેઢીનાં િવદેશમાં વસતાં ગુજરાતી વાંચી-
લખી કે બોલી નિહ શકનાર સંતાનોને ગુજરાત સાથનેા સંબંધોની યાદ દેવડાવશે.     
    Ajarputa At the feet of Christ બૂક મેળવવા Mrs. Ruth M. 

Christian, અથવા Mr. Robin Christian, (Phone # + l 917 554 4560)  

17 Dartmouth Avenue, Avenel, NJ 07001, USA નો તથા ગજુરાતમાં 
આ પુ તક મેળવવા Mr. Nills Noel Christian, ‘Ratanba Nivas’ Park 

Street, Mission Road, Nadiad 387001 Gujaraat (Cell:0091 989 

813 7395)નો અથવા Mrs. Prabh Christian, (Cell: + 91 792 216 
6452) 29 Safalkunj, Maninagar East, Ahmedabad, 380008 

Gujaratનો સંપક સાધવા િવનતંી છે. મૂળભૂત ગજુરાતી ી તીઓ જેઓ 
િવદેશમાં વસવાટ કર ે છે, તેવાં કટુુંબોએ પોતાના ઘરની લાય ેરીમાં આ અં ે  
પુ તક વસાવવા જેવુ ંછે.             
                                                                                                                            મારોમારોમારોમારો    યાલો ઊભરાઈ ય છેયાલો ઊભરાઈ ય છેયાલો ઊભરાઈ ય છેયાલો ઊભરાઈ ય છે –ઈમાનુએલ . િ ચયન   
      “મારો યાલો ઊભરાઈ ય છે” તે દાઉદ ભ તના શ દોથી આપણ ેસપુ રિચત 
છીએ. પણ યારેય આ શ દો ઉપર ડાણથી િવચાર કય  છે? આ શ દો યાદ કરતાં 
શંુ આપણન ે પોતાના વનનો િવચાર આવ ે છે ક,ે શંુ હુ ં મારા માટ ે આ શ દો 
વાપરી શકુ ંદાઉદ ભ ત કહ ેછે ક ેઈ વર ેમન ેએટલા બધા આશીવાદો આ યા છે ક,ે 
હા, મારા વનમાં આશીવાદોનો યાલો ઊભરાઈ ય છે.  
       કદાચ આપણે કહી શકીએ ક,ે હા, મારા વનમાં આવી પ રિ થિત છે. સારી 
નોકરી, મોટુ ં ઘર, સમાજમાં માન છે, કોઈ તની ખોટ નથી. પણ દાઉદ ભ ત 
આવા કોઈ ભૈિતક આશીવાદોની વાત નથી કરતો. દાઉદના ગીતમાં ઈ વરની 
સંગતનો સંદભ છે. ઈ વરન ેતેણ ેપોતાના પાળક તરીક ે વીકાયાછે. મા  તેમનામાં 
જ તેના વનની સઘળી જ રયાતો સંતોષાઈ ગયેલી છે. તે યાં દોર ે છે 
યાં યછે, તેમનામાં જ પોતાના આ માની તાજગી મેળવે છે. તેમના મિહમાન ે

અથ યાયીપણાન ેમાગ દોરવાય છે. તેમની સમ તામાં તેન ેકોઈ બીક નથી, પૂરી 
શાંિત તથા સલામતી છે. આખી જદગી તેમની જ સંગતમાં તથા અનંતકાળ 
તેમનાજ ઘરમાં ગાળવા તે ઝંખ ેછે.  
     આપણા ગજુરાતી સમાજમાં આવો ઉભરાતો આનંદ, શાંિત તથા સલામતી, 

વનની ભરપૂરતા તથા સાથકતા છે? આપણા યિ તગત વનમાં દાઉદની જેમ 
શંુ એમ કહી શકીએ ક.ે મારા વનમાં ભરપૂર આશીવાદો છે? જો નથી તો કમે 
નથી? જો આવા આશીવાદો મેળવવા હોય હોય તો તે કવેી રીતે ા ત થાય? આજે 
આપણી પાસ ેઆ થક સમૃિ ધ છે, પણ વનનો સાચો આનંદ છે ખરો? માણસના માણસના માણસના માણસના 

વનનો સાચો આનદં મા  ઈ વરથી ા ત થાય છેવનનો સાચો આનદં મા  ઈ વરથી ા ત થાય છેવનનો સાચો આનદં મા  ઈ વરથી ા ત થાય છેવનનો સાચો આનદં મા  ઈ વરથી ા ત થાય છે ને દુિનયાની બી  કોઈ પણ 
યિ ત કે વ તુ તે આનંદ આપી શકતી નથી. પૈસાથી મોટો બંગલો ખરીદી શકાય, 

સુખી કટુુંબ નિહ. પસૈાથી બધા કારની સગવડ મેળવી શકાય, સુખ નિહ. પસૈાથી 
અનાજના કોઠાર ભરી શકાય, ભખૂ કે તંદુર તી નિહ. પસૈાથી મોટો પલંગ તથા 
મખમલના ક મતી ગાલીચા ખરીદી શકાય, મીઠી ઘ નિહ.   
     વન માટે સૌથી મહ વની તથા સૌથી વધારે જ રની બાબતો પૈસાથી ખરીદી 
શકાતી નથી, ઈ વર પાસથેી મફત મળે છે. સુખ, શાંિત, આનંદ, સંતોષ, 
પ રપણૂતા, િનરોગી તથા તંદરુ ત વન, એ બધું ખરીદી શકાય નિહ; મા  ઈ વર 
જ આપી શકે. ભૌિતક વ તુઓ મનુ યના દયની ભૂખ સંતોષી શકતી નથી, 
મનુ યના આ માના ખાલીપણાને ભરી શકતી નથી. આ માના ખાલીપણાન ેઆ માના ખાલીપણાન ેઆ માના ખાલીપણાન ેઆ માના ખાલીપણાન ે
ભરવાનો એક જ માગભરવાનો એક જ માગભરવાનો એક જ માગભરવાનો એક જ માગ ઈ વર ે આ યો છે ઈ વર ે આ યો છે ઈ વર ે આ યો છે ઈ વર ે આ યો છે,,,,    માણસનો ઈ વર સાથ ે સબંધંમાણસનો ઈ વર સાથ ે સબંધંમાણસનો ઈ વર સાથ ે સબંધંમાણસનો ઈ વર સાથ ે સબંધં.... આ 
સંબંધની શ આત થાય છે, યિ ત ઈસ ુ િ તને પોતાના અંગત તારનાર તરીક ે
વીકારે તે બાબતથી.  

આજે આપણો ગુજરાતી િખ તી સમાજ આિ મક ગિતના અભાવથી પીડાઈ 
ર ો છે. ણ ે મરવાને વાંક ે વી ર ાં છીએ. આપણા યિ તગત વનમાં ક ે
મંડળીઓમાં કે સમાજમાં જે કઈં મુ કેલીઓ છે તેની પાછળ એક જ કારણ; 
આિ મક ગિતનો અભાવ. તુત લેખકની એવી ઢ મા યતા છે ક ે ઈ વરનાં 
વચનોમાં આપણા વનના સઘળા કોયડાઓનો ઉકેલ છે, બધી જ મૂઝંવણોનો 
િનકાલ છે, બધી જ મુસીબતોનો સચોટ ઈલાજ છે. યારે ઈ વરનાં વચનો 
માણસની રગેરગમાં સરી ય છે, તેના વનમાં વણાઈ ય છે, તેના 
રોજબરોજના યવહારમાં ઉતરી આવે છે, યારે તેના વનના બધા જ નોનો 
િનકાલ થઈ ય છે.  
      આપણા યવહા  વનમાં આપણો આનંદ છીનવી લેનારી કેટલીક 
બાબતોનો આપણ ે એક પછી એક િવચાર કરીએ, જેમા ક,ે હેતુ વગરનુ ં વન, 
ચતાઓથી ભરેલંુ વન, સફળતા ઝંખતંુ વન, આપણી સામાિજક સમ યાઓ, 
અિભમાન, અદેખાઈ, લઘુતા ંિથ, વનમાં હતાશા, શારી રક તંદુર તીનો અભાવ, 
અન ેઆપણ ેજોઈશંુ ક,ે ઈ વરનાં વચનો મારફતે ઈ વરની સંગતમાં તથા સમજમાં 
વૃિ ધ પામતા જવાથી આપણ ેઆ બાબતોનો કવેી રીતે િનકાલ કરી શકીએ છીએ 
અન ે વનનો ભરપૂર આનંદ તથા શાંિત કેવી રીતે ા ત કરી શકીએ છીએ!  
     તો તે સાથ ે આપણા વનન ે આનંદથી ભરી દનેારી કેટલીક હકારા મક 
બાબતોનો પણ િવચાર કરીએ. જેવી ક,ે ઈ વરની ઈ છા ણીન ેપાળવીઈ વરની ઈ છા ણીન ેપાળવીઈ વરની ઈ છા ણીન ેપાળવીઈ વરની ઈ છા ણીન ેપાળવી,,,, સંતોષી 

વન, સાદગીભયુ વન, આભારીભાવથી ભરેલંુ અંત:કરણ, ભનુા નામ ેઅન ે
કામ ે ખચાતંુ વન, ઈ વરના લોકોની સંગત માણતંુ વન અન ે િ ત માટ ે
દુ:ખસહન માટે ત પર વન. જેમ જેમ આપણે ઈ વરનાં વચનોના િનયિમત 
અ યાસ �ારા આિ મક ગિત સાધતા જઈશંુ, તેમ તેમ આપણા વનનો આનદં 
હણી લેનારી બાબતો ઓછી થતી જશે અન ે તેથી ઊલટુ,ં વનમાં આનંદ અન ે
શાંિત ભરી દેનારી બાબતો વધતી જશે. અને એમ સાચા અથમાં આપણે કહી 
શકીશંુ ક,ે મારો યાલો ઊભરાઈ ય છે.  
     આપણી પાસે મા  બ ેજ િવક પો છે, એક તો સુલેમાનની જેમ દુિનયાદારીમાં 
ને આ થક વાનાંઓની પાછળ આધંળી દોડમાં ઈ વરને ભૂલી જઈએ.પછી વનને 
અંતે સુલેમાનની જેમ એમ કહેવાનો વારો આવ ેક,ે “ યારે જે બધાં કામો મ માર ે
હાથે કયા હતાં તે પર, અન ે જે મહેનત કરવાનો મ મ ઉઠા યો હતો તે પર મ 
નજર કરી; તો સઘળંુ યથ તથા પવનમાં બાચકા ભરવા જેવું દેખાયંુ અને પૃ વી પર 
અમને કંઈ લાભ જણાયો નિહ.” (સભા િશ ક ૨:૧૧) મરણપથારી પર વનની 
છે લી ઘડીએ યારે તમ ે તમારા પૂરા થયેલા વન તરફ િ પાત કરો યાર ે શંુ 
તમારો આ અનુભવ હશે? બીજો િવક પ છેબીજો િવક પ છેબીજો િવક પ છેબીજો િવક પ છે,,,,    વનમા ં ઈ વરન ે થમ થાન વનમા ં ઈ વરન ે થમ થાન વનમા ં ઈ વરન ે થમ થાન વનમા ં ઈ વરન ે થમ થાન 
આપવાનોઆપવાનોઆપવાનોઆપવાનો,,,, તેમના રા યની વાતો તથા યાયીપણાન ે થમ થાન આપવાનો, 
ઈ વરના મિહમા માટ ે અન ે બી ઓને માટ ે આશીવાદ પ વન વવાનો. 
પાઉલ ે રતની જેમ વનનો એ એ આદશ વીકારવાનો ક,ે “હુ ંકોઈ પણ વાતમાં 
શરમાઈશ નિહ; પણ પૂરી હમતથી હંમેશ મુજબ હમણાં પણ ગમે તો વનથી ક ે
ગમે તો મરણથી, મારા શરીર �ારા િ તના મિહમાની વૃિ ધ કરવામાં આવ.ે કમે ક,ે 
મન ે વવુ ંતે િ ત, અને મરવું તે લાભ છે.” ( ફિલિપ ૧:૨૦-૨૧)   
   જો આપણ ેપાઉલ ે રતની જેમ આ બીજો િવક પ વીકાય  હશે,તેને આપણા 

વનનો આદશ બના યો હશે, તો પાઉલ ે રતની જેમ જદગીની છે લી ઘડીએ 
આપણન ેકોઈ વસવસો નિહ હોય, ન ેખાતરીપૂવક કહી શકીશંુ ક,ે “હું સારી લડાઈ 
લ યો છંુ,મ દોડ પરૂી કરી છે, િવ વાસ રા યો છે. હવ ેમાર ેસા  યાયીપણાનો 
મુગટ રાખી મૂકેલો છે, તે તે દવસે ભુ જે અદલ ઈ સાફ કરનાર છે તે મને 
આપશે. કેમ ક,ે હું અ યારે પેયાપણ તરીકે રડા  છંુ, અને મારો યાણકાળ પાસ ે
આ યો છે.” (૨ િતમોથી ૪:૬-૮) ન ધન ધન ધન ધ:::: “મારો યાલો ઊભરાઈ ય છે” પુ તકની 

તાવનાનો થોડો અંશ-ના સૌજ યથી સાભાર! આ પુ તક મળેવવા સપંક-
imanuelviolet@gmail.com અથવા ફોન નંબર-214-227-3456.  
આપ અ ય ગજુરાતી પુ તકો અગં ેપણ ઉપરો ત સંપક સાધી શકો છો.   
* તા. ૨૨ માચ, ૨૦૧૩ના રોજ “અમેરીકન િ ચયન યુઝ”ના માનદ તં ી ી. જોસેફ 
પરમારનો 80મો જ મ દન પ રવાર-સગાંઓએ ેમથી ઉજ યો હતો.           Page 03          
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યુઆરી, ફે ુઆરી, માચ અને એિ લએિ લએિ લએિ લ----2013 િવઝા િવઝા િવઝા િવઝા બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન 
ફિેમિલ કટેગેરી ફિેમિલ કટેગેરી ફિેમિલ કટેગેરી ફિેમિલ કટેગેરી યુ-2013 ફે ુ-2013 માચ-2013 એિ લએિ લએિ લએિ લ----2013 

F-1 22 Dec-05 15 Jan-06 15 Feb-06 08 Mar-06 

F-2 A 22 Sep-10 22 Oct-10 22 Nov-10 15 Dec-10 

F-2 B 08 Dec-04 15 Jan-05 01Mar-05 08 Apr-05 

F-3 22 Jun-02 08 July-02 15 July-02 22 July-02 

F-4 08 Apr-01 15 Apr-01 22 Apr-01 01May-01 

પાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે કેપાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે કેપાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે કેપાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે ક,ે    પાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે    કટેગેરી દર માસ ેકટેગેરી દર માસ ેકટેગેરી દર માસ ેકટેગેરી દર માસ ે
આગળ વધ ેછેઆગળ વધ ેછેઆગળ વધ ેછેઆગળ વધ ેછે    ક ેનિહક ેનિહક ેનિહક ેનિહ?    વધેવધેવધેવધે    છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી ત ેસમ નેત ેસમ નેત ેસમ નેત ેસમ ને    િવઝા માટ ેિવઝા માટ ેિવઝા માટ ેિવઝા માટ ેઅદંાજ કરી શકાયઅદંાજ કરી શકાયઅદંાજ કરી શકાયઅદંાજ કરી શકાય.  .  .  .   

ઉપરો ત કોઠા મજુબ    એિ લએિ લએિ લએિ લ----2013નીનીનીની    િવઝાની િવગત િવઝાની િવગત િવઝાની િવગત િવઝાની િવગત નીચે મુજબ છે:-  
F-1-અમે રકન સીટીઝનનાં અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનોસતંાનોસતંાનોસતંાનો અન ેતેનાં સગીર સંતાનો-જો હોય    
  તો તેઓ- 08 March, 2006    (ગયા માસથી 21 દવસ આગળદવસ આગળદવસ આગળદવસ આગળ વધી) 
ન ધન ધન ધન ધ:::: (યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં પિત/પ ની, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં 21 વષથી ઓછી વષથી ઓછી વષથી ઓછી વષથી ઓછી 

મરના ંમરના ંમરના ંમરના ં અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં માતા/િપતાન ે િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન 
તરીકે ત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝા મળે. માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા---- વોટાવોટાવોટાવોટા    મયાદામયાદામયાદામયાદા    લાગુલાગુલાગુલાગ ુ   પડતીપડતીપડતીપડતી    નથીનથીનથીનથી )  
F-2 A ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અન ે21    વષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણત             
            સતંાનો-15 December-2010 (ગયા મિહનાથી 23 દવસદવસદવસદવસ આગળ ગઈ છે)        
F-2 B– ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અન ે21વષથી વષથી વષથી વષથી વધ ુ મરનાંવધ ુ મરનાંવધ ુ મરનાંવધ ુ મરના ં(અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત))))             
            સતંાનો-08 April-2005 (ગયા મિહનાથી 38 દવસ દવસ દવસ દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ    વધીવધીવધીવધી    છે....)         
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-22 July, 2002                             
      (આ કેટગેરી ગયા મિહનાથી ફ તફ તફ તફ ત    7 દવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધી જે તદન ધીમીધીમીધીમીધીમી છે)      
F-4–US સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંભાઈ/બને, ઓરમાન ભાઈ/બને-01May, 2001                  
                (ગયા મિહનાથી ફ તફ તફ તફ ત 09    દવસ જદવસ જદવસ જદવસ જ    આગળ વધી આગળ વધી આગળ વધી આગળ વધી છેછેછેછે,    ખરેખર તો અગાઉ યાં    
પહ ચી હતી, યાંથી હ  06    મિહના મિહના મિહના મિહના 25 દવસ દવસ દવસ દવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ જ છે, તેથી હ  ધીમીધીમીધીમીધીમી છે)  
આ મિહન ેઆ મિહન ેઆ મિહન ેઆ મિહન ે બધી બધી બધી બધી કટેગેરી કટેગેરી કટેગેરી કટેગેરી ધીમી છતા ંઆગળ વધી છેધીમી છતા ંઆગળ વધી છેધીમી છતા ંઆગળ વધી છેધીમી છતા ંઆગળ વધી છે,    uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી 
છે લામાં છે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં લડ રીલેશન-લોહીનાં સગાંની 
ફાઈલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ તારીખે યારે પહ ચશે, તે િવઝા બુલેટીનથી ણી શકાય. ઉપરો ત 
માિહતી વાચકોની િવનંતીથી રજૂ કરાય છે, પોતાનાં સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી હોય સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી હોય સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી હોય સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી હોય 
તો તો તો તો બી  ંપપેરોની રાહ જોયા િવના પો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા સે ટરમા ંપો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા સે ટરમા ંપો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા સે ટરમા ંપો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા સે ટરમા ં
મોકલીમોકલીમોકલીમોકલી    દવેા ંદવેા ંદવેા ંદવેા ં પણ    િવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદ સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનંે    મોકલવા ંમોકલવા ંમોકલવા ંમોકલવા ં િહતાવહ રહેશે. બધી 
ફેિમિલ કેટગેરી ચાલુ જ છે, ‘ લડ રીલેશન’-લોહીના સંબધંે પિત/પ ની, ભાઈ/બને, 
દીકરા-દીકરી, માતા/િપતાની-બધી જ ફાઈલો ચાલુ જ છે.                     
““““યએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડ”””” લીશ અને ગુજરાતીમા ં તૈયાર કરેલી છે જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં  બીનજ રી બીનજ રી બીનજ રી બીનજ રી 
વાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથી, તેથી અમે રકાનાં 50----પચાસ ે રા યોમાંપચાસ ે રા યોમાંપચાસ ે રા યોમાંપચાસ ે રા યોમાં ઘણી લોકિ ય છે. આઆઆઆ    ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ 
અને ““““ યુજસ  ાઇ વગ ગાઈડયુજસ  ાઇ વગ ગાઈડયુજસ  ાઇ વગ ગાઈડયુજસ  ાઇ વગ ગાઈડ”””” ઈઝલીન, યુ જસ માં “પટેલ િવ ડયો”, “સંગીત”, “બુટાલા 
એ પૉ રયમ” ( લ શગ અને યુયૉક) અને “ગુજરાત દપણ”ની ઓ ફસ ે તથા “પટેલ 
િવ ડયો”-જસજસજસજસ     સીટીસીટીસીટીસીટીમાં મળે છે. આ ગાઈડના ઉપયોગથી ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ 
જવાનો િવ વાસ જવાનો િવ વાસ જવાનો િવ વાસ જવાનો િવ વાસ ગે છે. $8.00નો ચેક કે મની ઑડર Josh Foundation નામે 
લખીને 46cની ચાર પો ટચાર પો ટચાર પો ટચાર પો ટ---- ટે સટે સટે સટે સ મૂકી, એક િચ ઠીમાં નામ, સરનામંુ અને ફોન નંબર 
સારા અ રે અં ે માં લખીને-Josh Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, 

Woodbridge, NJ 07095    સરનામે મોક યા પછી 10–દસ દસ દસ દસ દવદવદવદવસમાંસમાંસમાંસમા ંઆપને નનનન    મળેમળેમળેમળે    તોતોતોતો    
જજજજ    ફોનફોનફોનફોન    કરશોકરશોકરશોકરશો.... (ગાઈડની આવક ચેરીટી સં થાનાં દાન-ધમાદા કાય માં વપરાય છે, જેથી 
$8.00ના બદલે વધુ રકમનો ચેક લખીને ”જોશ ફાઉ ડેશન”ના સેવાય માં સહભાગી 
થશો ! ઉદાર દલે $11-$100 કે વધુ દાન મોકલનાર સખાવતીઓનો આભાર માનતાં 
“જોશ ફાઉ ડેડેશન” દાતાઓને સુખ, સમૃિ ધ અને ગિત બ ે તેવી ભુને ાથના કરે છે! 
(““““ ય ુજસ  ાઈ વગ ગાઈડય ુજસ  ાઈ વગ ગાઈડય ુજસ  ાઈ વગ ગાઈડય ુજસ  ાઈ વગ ગાઈડ””””, જે સરળ અં ે -ગુજરાતીમાં નવી આવિૃનવી આવિૃનવી આવિૃનવી આવિૃ  બધા ંરા યોમા ંબધા ંરા યોમા ંબધા ંરા યોમા ંબધા ંરા યોમા ં
ઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગી હોઈ અં ે  નિહ ણતા ઘણા “ ાઈ વગ લાયસ સ’” મેળવી શ યા છેછેછેછે.)  
 

From:-AMERICAN CHRISTIAN NEWS 
Community Paper soliciting your Co-operation 

I.D. # 11-2917985 August 28, 1988 

“Gujarati Christian Church”  

17, Dart Mouth Ave, Avenel, NJ 07001-1804  

Phone # (732) 750-4064  

(ફ તફ તફ તફ ત    “ યુ જસ  ાઈ વગ ગાઈડ”ની બૂક મંગાવવી હોય તો $5.00 Ish Krupa નામે ચેક 
સાથે 46cની 3પો ટપો ટપો ટપો ટ---- ટે સટે સટે સટે સ    મોકલવીમોકલવીમોકલવીમોકલવી.... ) સવારના સવારના સવારના સવારના 10-12 અને બપોરના બપોરના બપોરના બપોરના 2-7 સુધી ફોન 
કરવો. મેસેજ મૂકનારને જવાબ અપાતો નથી. બપોરના બપોરના બપોરના બપોરના 12-2    ફોન ન કરવા ન  િવનતંીફોન ન કરવા ન  િવનતંીફોન ન કરવા ન  િવનતંીફોન ન કરવા ન  િવનતંી....     
* “ મસ-ઈન-એિ લ” કાય મ હેઠળ ટાઉન-ટાઉનશીપની સરકાર તરફથી સીિનયર 
સીટીઝનના માિલકીના રહેઠાણની મરામત િવનામૂ યે કરી આપવા માટે અર  મંગાવવામાં 
આવે છે. આ ો ામનો લાભ લેવા ઈ છનારે પોતાના ટાઉનની ઓ ફસનો સંપક સાધવો. 
(આ ો ામની િવગત ણવા કોઈએ ફોન કરવો નિહ)     
* એિ લ ૧૫, “ટે  રટન” ભરી મોકલવાની આખરી તારીખ છે. 36-38 ‘વક વાટસ’ 
ધરાવનારને 40 ‘વક વાટસ’ સુધી પહ ચીને આ વન માિસક િનવૃ ી વેતન  મેળવવા આ 
તક, એટલે આ તારીખ એિ લ ૧૫, ૨૦૧૩ ચૂકાય નિહ.  
* “ઈિ ડયન ગવમ ટ” NRI-Non Resident Indianને કેટલીક રાહતો આપે છે. તેમાંની 
એક છે; કોઈપણ NRI યારે વતન-ભારતની મુલાકતે ય યારે પુ ષ NRI . 
૧૦,૦૦૦ની કમતનંુ સોનંુ, યારે NRI મિહલા . ૨૦,૦૦૦ કમત સુધીનંુ સોનંુ પોતાની 
સાથે લઈને ય, તેના ઉપર કોઈ ‘ યુટી’ લાગતી નથી. તેવા કાયદામાં ઉદાર ફેરફાર કય  છે. 
હવેથી પુ ષ NRI .૫૦,૦૦૦ કમત સુધીનંુ યારે NRI મિહલા .૧૦૦,૦૦૦ (એક 
લાખ) કમત સુધીનંુ ‘ યુટી ી’ સોનંુ યારે પણ ઈિ ડયા ય યારે પોતાની સાથે લઈ જઈ 
શકશે.   
“ યુટી ી” સોનંુ ઈિ ડયા લઈ જનાર NRI અંગે અહ  ન થાય છે કે, ‘ યુટી ી’ સોનંુ લઈ 
જવામાં સોનાની કમત શા માટ ેગણતરીમા ંલવેાય છેસોનાની કમત શા માટ ેગણતરીમા ંલવેાય છેસોનાની કમત શા માટ ેગણતરીમા ંલવેાય છેસોનાની કમત શા માટ ેગણતરીમા ંલવેાય છે? અમુક ‘‘‘‘ચો કસ વજનચો કસ વજનચો કસ વજનચો કસ વજન’’’’નું સોનુ ંનું સોનુ ંનું સોનુ ંનું સોનુ ં‘‘‘‘ યટુી યટુી યટુી યટુી 
ીીીી’’’’    લઈ જવાલઈ જવાલઈ જવાલઈ જવા NRI પુ ષ-મિહલા માટે ન કી થાય તો પછી ‘સોનાની કમત’નો ન જ રહે 

નિહ. અને જો સોનાના ‘ચો કસ’ જ થાને જ ‘ યુટી ી’ માટે ગણતરીમાં લેવામાં આવે તો, 
સોનાની કમતની વધસોનાની કમતની વધસોનાની કમતની વધસોનાની કમતની વધ----ઘટ મુજબ આ કારના કાયદામા ંફરેફાર કરવાની ઝંઝટ કાયમ માટ ેઘટ મુજબ આ કારના કાયદામા ંફરેફાર કરવાની ઝંઝટ કાયમ માટ ેઘટ મુજબ આ કારના કાયદામા ંફરેફાર કરવાની ઝંઝટ કાયમ માટ ેઘટ મુજબ આ કારના કાયદામા ંફરેફાર કરવાની ઝંઝટ કાયમ માટ ે
નીકળી યનીકળી યનીકળી યનીકળી ય! લાગતા વળગતા સ ાવાળાઓ આ િવચાર અંગે ગંભીર બને તેવી અપે ા! આ 
સૂચનની ન ધ લઈને NRI કો યુનીટીનાં મંડળો-સં થાઓએ “ભારત સરકાર”ને િવનંતી કરવી 
જોઈએ. સોનાના સોનાના સોનાના સોનાના ‘‘‘‘ચો કસ વજનચો કસ વજનચો કસ વજનચો કસ વજન’’’’    ઉપર ઉપર ઉપર ઉપર ‘‘‘‘ યટુી ીયટુી ીયટુી ીયટુી ી’’’’નોનોનોનો    િનયમ રાખોિનયમ રાખોિનયમ રાખોિનયમ રાખો! રસ ધરાવનાર ભારત 
સરકારને આવો કાયદો બનાવવા વૃ  બને તેવી અપે ા!    
* અમેરીકામાં કાયમી હકથી રહેવું, રોજગારી મેળવી આવક વધારવી, કાર, ઘરનંુ ઘર હોવું, 
વગેરે સાથે યારે ‘હે થ’નો ન આવે યારે ‘માંદગી’માંથી સા  થવા ડો ટરની િવઝીટ, 
લડ ટે ટ, દવા, વગેરેના ‘ખચા’થી બધા ગભરાય છે! આની સરખામણીમાં યારે યિ તને 

“હે થ ઈ યોર સ” મળી ય છે, યારે મળેલા ‘હે થ ઈ યોર સ’ અંગે લાભાથ ને ઝાઝી 
માિહતી હોતી નથી. હે થ ઈ યોર સના લાભાથ ન ેએ પણ ખબર હોતી નથી કેહે થ ઈ યોર સના લાભાથ ન ેએ પણ ખબર હોતી નથી કેહે થ ઈ યોર સના લાભાથ ન ેએ પણ ખબર હોતી નથી કેહે થ ઈ યોર સના લાભાથ ન ેએ પણ ખબર હોતી નથી કે,,,,    પોતાને પોતાને પોતાને પોતાને 
મળલેો મળલેો મળલેો મળલેો ‘‘‘‘હે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સ” ” ” ” કોના તરફથી મ યો છેકોના તરફથી મ યો છેકોના તરફથી મ યો છેકોના તરફથી મ યો છે! Medicare-મે ડકરે અને મે ડકરે અને મે ડકરે અને મે ડકરે અને Medicaid-

મે ડકઈેડમે ડકઈેડમે ડકઈેડમે ડકઈેડ,,,,    બનંે ગવમ ટના બનંે ગવમ ટના બનંે ગવમ ટના બનંે ગવમ ટના ‘‘‘‘હે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સ’’’’    છેછેછેછે. . . . કેટલાયે લાભાથ ઓ આ ણતા નથી. 
Medicare-મે ડકરે અન ેમે ડકરે અન ેમે ડકરે અન ેમે ડકરે અન ેMedicaid-મે ડકઈેડમે ડકઈેડમે ડકઈેડમે ડકઈેડ,,,,    બનંે સારામા ં સારા સરકારી હે થ વીમા બનંે સારામા ં સારા સરકારી હે થ વીમા બનંે સારામા ં સારા સરકારી હે થ વીમા બનંે સારામા ં સારા સરકારી હે થ વીમા 
છેછેછેછે.... Medicare-મે ડકેર અને Medicaid-મે ડકેઈડ, બંન ે ક ેબેમાથંી કોઈ એકપણ મળ ે તો બંન ે ક ેબેમાથંી કોઈ એકપણ મળ ે તો બંન ે ક ેબેમાથંી કોઈ એકપણ મળ ે તો બંન ે ક ેબેમાથંી કોઈ એકપણ મળ ે તો 
પણ સા  ં સમજવુંપણ સા  ં સમજવુંપણ સા  ં સમજવુંપણ સા  ં સમજવું.... Medicare-મે ડકેર અને Medicaid-મે ડકેઈડ, બંને મ યા હોય તો 
‘ યાલ થઈ ગયા’ સમજવું. બંને કદીપણ બંધ કરાવવા નિહ. હવ ે ન એ આવે છે કે, હેર 
માકટની વીમા એજ સીઓ વીકમાં એક-બે ટપાલો મોકલે છે કે જેમાં $0 િ િમયમ અને 
બી  ઘણા વધારાના લાભો બતાવી એ એજ સીમાં જોડાઈ જવા ફોમ મોક યું હોય છે. 
સા ં લીશ ણતા એ ફોમ ભરીને વધારના લાભોની લાલચ ેએજ સીને ટપાલથી મોકલી 
દે છે! અર!ે લાભાથ  ભાઇબેન!    ગવમ ટના ગવમ ટના ગવમ ટના ગવમ ટના ‘‘‘‘હે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સહે થ ઈ યોર સ’’’’    લઈને બેસી રહો, તે 
િહતાવહ છે! વધારના લાભોની લાલચે માકટની વીમા એજ સીમાં જોડાવું એકંદરે 
નુકસાનકતા છે. ફકત Medicareના લાભાથ ની બાબત જુદી છે.                                                             
 

 

 

 

 

To, 
     ___________________________________________________________ 
 
      _________________________________________________________  
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