ओ माँ म�रयम... तेरा नाम...
सारे जगमे धन्य ह...

Gujarati Catholic Diaspora
‘I believe in God,

only I spell it Nature’.

A bird does not sing because it has an answer.
It sings because it has a song...
(A Chinese Proverb)

િમત્ૃ
�ર
ટોરોન્ટ, ક�નેડા
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“તમે �ુિનયાના દ�વા છો...
....તમારો પ્રકાશ લોકો આગળ પડવા , �થી તે ઓ તમારાં
સારાં �ૃત્ય જોઈને તમારા પરમ િપતાનાં યશોગાન ગાય.”
માથ્થી- અધ્યાય૫: ૧૪, ૧૬
અ�ુક્રમ�ણકા

�કનો �ુિવચાર

Today I shall judge nothing that occurs

•

આિશવર્ચન

•

વાત ડાયાસ્પોરાન

•

આપનો પત

•

ક�નેડા: આકાશમંથન�ુ ં એક મોતી

‘અનંત સંભાવનાઓ’ના િવસ્તારમાં પ્રવેશમાટ�નો  એક રસ્તો
છે : મૌન, ધ્યાન અને નો-જજમેન્ (કોઈનો ક� કશાનો ન્યાય ન
તોળવો)

(ભાગ-૨)

‘ન્યાય તોળવો’ એટલે વ્ય�કઓ, ઘટનાઓ  અને

•

િવચારદ�પ

•

પ્રિતભા પ�રચ

•

પહ�� ું �ુખ તે...

•

�ુ પ
ં સંદ કરશો?

•

ર
િમત્ �ૃંદ
ની પ્ર�

•

કિવતાની ક�ડ�એ

•

તોરા મન દરપન કહલાયે...

•

આપના પ્રિતભા

સાચી  ક� ખોટ� અથવા સાર� ક� ખરાબ એવો  સતત અ�ભપ્રાય
બાંધતા  રહ�� ું તે. �યાર� તમે સતત � ૂલ્યાંકન કરતા રહો છ,
લેબલો  લગાવતા રહો  છો, િવશ્લેષણ કરતા રહ છો,

અને ‘સંભાવનાઓ’ના ક્ષેત્ર વચ્ચે વહ�તી ઉ�ર્ના પ
અવરોધે છે , સંકોચે છે , ઘટાડ� છે .
કોણ ક�� ું છે અને કોણે �ું ક�ુ� તેવા અ�ભપ્રાયો અને �ૂલ્યાંકનથ
�ુ ર રહ�વાથી  તમા�ું મન   શાંત બને છે . એટલે �દવસની 
શ�આત આ ર�તે કરો: “આ� �ુ ં કોઈનો  અ�ભપ્રાય ન�હ બાં�,
ૂલ્યાંકન ન� ક�ું, કશાનો ન્યાય ન�હતો�”. �દવસ
કોઈ�ુ  �
ં

િપ્રય વાચકિમ:
િવચાર-પત્રન નો  �દ્વતી ય �

આપને રવાના

કરતાં

ત્યાર�

તમારા �ત�રક સંવાદમાં ખલેલ પહ�ચે છે . આ ખલેલ, તમારા
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‘ડાયસ્પોર’

વસ્ �ઓ,

ર
િમત્ �ૃંદ
હ-આનંદની 

લાગણી  અ�ુભવે છે . એમાં પીરસાયેલી  સામગ્ર
આપને માટ� આસ્વાદ્ય હ શે જ તેવી અપેક્ષ
ખર�. આપ અમને આ ર�તે મદદ�પ થઇ શકો છો:
(૧) ‘ડાયસ્પોર’ને વાંચો  અને વંચાવો. તમારા
િમત્, સ્નેહ�ઓને તે મોકલો અને તેમના

ઈમેલ

એડ્ર�સ અમારા પર મોક, �નો  આ મેગેઝીન 
મોકલવા િસવાય બીજો કોઈ ઉપયોગ થશે ન�હ
� ખ્: િવચાર-િવમશર્
(૨) ડાયસ્પોરાનો આશય ુ
કરવાનો છે . આપ આપના િવચારો જણાવતા રહો.
રચનાત્મક ટ�કા પણ  આવકાયર્ છે.
(૩) આપ  લખતા હો  તો  આપ�ું મૌ�લક લખાણ
અથવા તો પ્રકાશન યોગ્ય કોઈ મા�હતી હોય તો 
અમોને મોકલતા રહો.

ર
િમત્ �ૃ

દરમ્યાન તમાર� �તને સતત આ વાતની યાદ અપાવતા રહ.
�યાર� તમે બાહ્ય વસ્�ુઓના સંદભર્માં �વો છો ત્યાર� તમે
લોકો�ું અ�ુમોદન ઈચ્છો છ, તમારા િવચારો ને વતર્ન લોકોને
અ�ુલક્ષીન ે  હોય , તમે વસ્ �ુઓ પર કા�ુ મેળવવા ઈચ્છ
છો. (કારણ અહંકાર સતત બીકમાં �વે છે )
�યાર� આપણને ‘આત્મ’ની  શ�ક્તનો  અ�ુભવ થાય છે ત્યાર
ું
ડર  હોતો નથી, કશા પર  કા�ુ મેળવવા�ું દબાણ હો� નથી ક�
અન્યના

અ�ુમોદનની  કોઈ  જ�ર રહ�તી  નથી.

આત્મા

ટ�કાઓની  અસરથી �ુક્ત હોય છ. તેને પડકારોની  લેશમાત્
બીક હોતી નથી. તે કોઈથી નીચા ક�   કોઈથી  �ચા હોવાની 
લાગણી  અ�ુભવતો નથી. આત્મા તો રહસ્, ચમત્કારો અને
સ્વગ�ય આનંદથી છલકાતો હોય છ...
(The seven spiritual laws of success by Deepak Chopra)
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આિશવર્ચ
ર� વ. ફા.
ફા. િવનાયક �દવ,
�દવ, એસ.
એસ. �.
�ુજરાતી  ક�થો�લક ડાયાસ્પોરા �ુખપત્ર બીજો ઈ.�ક બહાર  પાડવા જઈ રહ્યો છ
ર ’ને મારાં �તરનાં અ�ભનંદન પાઠ�ું �ં. કબીર સાંભર� છે :
ત્યાર� સવર પ્રથમ ત‘િમત્ �ૃ
શબદ શબદ સ�ુ કર� , શબદ ક� હાથ ના પાંવ,
એક શબદ ઔષધ કર� , �ુજો �કયે ઘાવ
શબ્દ�ું ઓ�ર લઈને ‘િમત્દ’
�ર �ુજરાતી  ક�થો�લક સમાજને - મા�ૃસમાજને ક� ક તપર્ણ કરવા આવી ર�ું છે એ
સમાજની  સ્વસ્થ અન ે સ�ૃદ્ધ માનિસકતા �ૂચવ. પ્રથમ અન ે �દ્વતીય �કોમાં � સામગ્રી પીરસી છે તે 
િશષ્, સા�ત્વક અને �ુ�ુ�ચ �ૂણર્ લાગી . એ પછવાડ� પ્રસ્થાપકોની િવધા� ૂઝ પણ છે � તેમણે પ્રથમ જ �કન
સંપાદક�યમાં પ્રગટ કર� દ� છે .
આ ઈ-પતમાં શબ્દની એક સા�હ�ત્યક �લજ્જત અસાયાસ� ૂવર્કની  હકારાત્મક તાજગી પણ . વાંચતાં જ આત્મા
ઉ�ત થઇ ઉઠ� એવી  સા�ત્કતા છે ,

અ�ભવ્ય�ક અને અ�ુ� ૂિત, બેઉની. વાણી  અને

િવચાર�ુ ં એક � ૂરમય સા�ુ�ય અનેર� શૈલી  બક્ષે . �ણે વાંચતા વાંચતા શબ્દની
વાંસળ� પર  િવચારના � ૂર  છે ડાતા હોય એવી  મીઠાશ અ�ુભવાય છે . એટલે જ  આ
આિશવર્ચન લખવા�ુ ં આમંત્ ટાગોરને સ્મર�ન-અ�ુસર�ને  સ્વીકા�ું �:
There are numerous strings in your lute,
let me add my own among them
િવચાર  કોઈપણ સંગઠન�ુ ચાલકબળ
ં
છે , એન્�ન  છ, બલક� પ્રિત�બ�બ . પતકારત્વના માધ્યમથી કમર્શી
(કલમશીલો) દપર્ણ ધર� છ . આપણા ગિવ�ષ્ટ સમાજને એન � ૂળથી  ઉખેડ�ા િવના, એના સભ્ય તર�ક�ની આપણી 
ગ�રમાવંત અ�સ્મતાને ઉની �ચ આવવા દ�ધા િવન, ડાયાસ્પોરાસમા� પોતાની સંવેદનાઓને  િન�ુપવા�ુ ં બી�ું
ઝડપ્�ું છ. �ુદ અને સા�ત્વક િવચારોને ઉછેરતી એક ધ�ુવાડ� ઉભી કર� છ. એ િવચારયાત્રામાં જોડા�ુસ�ન
ુ ે માટ�
એક �ુણ્ય�ું કામ છ.
માર� દ્ર�ષ્ટએ આ િવચારપત્રનન અને િમશનમાં ત્રણ બાબનો સમાવેશ જ�ર� છે :
(૧) ડાયાસ્પોરાની લાક્ષ�ણક સમસ્યાઓ.ત. અ�સ્મતાલો ક� અ�સ્મત-િવચ્છે(Identity Crisis) િવષે
રચનાત્મક િવચારભા�ું પીરસ�ું (૨) આપણાં સંસ્�ૃિ, િસ�દ્, સ્વપ્, સંકલ્પ,

સમસ્યાઓ અને સંઘષ�ની

કહાનીઓ છાપવી, સિવશેષ  એ સવર્ને અ�ભવ્યક્ત અને સાત કરતા જઈને એમાંથી એક નકારાત્મકને બદલે
હકારાત્મક દ્ર�ષ્ટ કંડારાય તેવી �ચ�ધવી ક� (૩) આપણા જ સમાજનાં ગામડાઓમાં હ� ઠ�રના ઠ�ર એવાં આપણા
ભાઈભાં�ુઓની  વ્યથાઓ અને િવતકોને વાચા આપે, બલ્ક� એ પરત્ પોતાના વાચકોમાં કશીક સમપર્જનક
સંવેદનશીલતા ક�ળવવી.
આખર� , ડાયાસ્પોરા િવચાપત્સ્પેની કિવ �આ
ુ ન રામોન �મેનેઝની પં�ક્તમાંિન�ુપાયેલી ભાવનાને આકાર� , એવી 
માર� અ�ભલાષા અને આિશષ:
Roots & Wings:
But let wings take root
and the roots fly.
(� ૂળ અને પાંખો: પાંખોને � ૂળ �ટો ને � ૂળને ઉડવા દો.)
ફા. િવનાયક �દવ, એસ. �.

વાત ડાયાસ્પોરાન
બધર સૅમ્�ુએલનો પત્ર મળ; એમણે લખે�,ું " 'ડાયાસ્પોર' શબ્ માર� માટ�  નવો હોવાથી મ� જોડણીકોષમાંથી શોધવા પ્રયત
કય� પરં � ુ મને તે મળ્ય ન�હ." વાત સાચી, જોડણીકોષમાં ન મળે , પરં � ુ શબ્દ નવો નથ. છે ક બાઈબલકાળથી ચાલ્યો આવે છ.
�ૂના કરારમાં મોઝેઝ�ું ય�દ
ુ �પ્ર�ન ે િમસરન ી �ુલામીમાં �ુક્ત કર� અન્ય સ્થળે વસવાટ કરવા જ�ુ ડાયાસ્પોરા�ું જ
ઉદાહરણ છે . િવસ્થાપ/સ્થળાંતર પછ� પણ સંસ્�ૃ/ધમર્ જળવાઈ રહ� તે પ્રકારની �વનશૈલ ડાયાસ્પોરા�ું જ પ્રિત�બ�બ.
� ૂળ ય�દ
ુ � પ્ર�ના િવસ્થ/વસવાટ માટ� વપરાતો આ શબ્દ વૈિ�કરણની ચહલપહલ પછ� અન્ય પ્ર�ઓ માટ� ય વપર
થયો  છે . િવ�ની  િશક્ષણસંસઓમાં તો  આ િવષયના અભ્યાસક્રમો પણ. પણ સામાન્યજ માટ� ય આ િવષય એટલો જ 
રસપ્રદ .
આ સંદભ� �ુજરાતી  ક�થ�લકોની  વાત કર�એ તો  સદ�ઓથી  સામા�જક
�ટ��ટ� જ એવી હતી ક�
ંૂ
સામા�જક/આિથ�ક પરાવલંબનનો કોઈ િવકલ્પ જ
નહ�તો. �બ્રટ�શ સંસ્થાનવાદ� અ� અને શહ�ર�કરણ, ઔદ્�ગકરણના
માહોલમાં આશા�ુ �
ં કરણ

પ્રગટ�ું ન ે રો�રોટ� આશાએ

આપણા

� ૂવર્જ, ૧૯મી સદ�ના ઉ�રાધર્મા, �ુબઈ જઈ 
ં
વસ્ય; એ �ુજરાતી ક�થ�લક
ડાયાસ્પોરા�ું પહ��ું ઉદાહર. ત્યારપછ�નાં વષ�માં �ુજરાત ક�થ�લકોમાં
પરદ� શગમન પણ થયાં, પણ મહ્દ�શે �ટાંછવાયા. ઘણા પ�રબળોએ એમાં
ભાગ ભજવ્યોઃ �બ્રટ�શ સંસ્થાનોમાં રોજ, �બ્રટ�શ આમ�માં ભર, િમશનર�ઓની  મદદથી  થયેલાં પરદ� શગમન, ઘરનોકર 
તર�ક� પરદ� શગમન, િશક્, અન્ રોજગાર�ની તકો િવગેર�. પણ આ બધાં સ્થળાંતરના �કસ્સાઓમાં �ુજરાતી ક�થ�લકો આગવી 
સંસ્�ૃિત જળવાઈ રહ� એટલા પ્રમાણમાં સા�ુદા સ્થળાંતર ન  થ�ુ. મોટ� ભાગે એ લોકોએ સંદ�શાવ્યવહા/�ુસાફર�નાં ટાંચાં
સાધનો  વચ્ચે � તે દ�શન � ૂખ્ય પ્રવાહધારામાં જ ભળ� જવા�ું �ૂનાિસબ માન્�ું કાં �ર��ર�ને  અથવા ભારત પાછા
આવી  ગયા; ઈસ્ટ આ�ફ્રકામાંથી ઘણા ભારત પાછા ફર�લા �ય બાક�ના ઉજ્�વળ ભિવષ્યન આશાએ અન્ય દ�શોમાં વસી
ગયેલા.
૧૯૬૦ પછ�ની �ુ.એસ.ની બદલાયેલી િવદ� શનીિતનો (�) ક�થ�લક �ુ �ુંબોએ લાભ લીધો એના પ�રણામસ્વ�પ સા�ુદાિયક �વન
ું
ધબક� રહ�
એટલાં �ુ�ુંબો  �ુ.એસ.માં વસ્યા અને �ુ.એસ.માં �ુજરાતી  ક�થ�લક ડાયાસ્પોરાન ઉદય થયો. આ� આ સ�ુદાયે
ખાસ્�ુ કા�ુ ં કાઢ�ું છે . હવે ક�નેડાની વાતઃ એક સમય હતો �યાર� િવઝા િવના ક�નેડામાં અવા� ું હ�;ું પણ એ "જ્ઞ" કોને હ�?ું
ક�નેડામાં �ુજરાતી ક�થ�લકોના વસવાટનો અિધ�ૃત ઈિતહાસ ૧૯૯૬માં, �� ુ પરમાર, આણંદથી શ� થાય છે . ત્યાર પછ િશક્,
શહ�ર� વસવાટ, અને ક�નેડા ઇિમગ્રેશનન ા કાયદાઓ લાભ લઈ  � �ુ �ુંબો  આવ્યાં એમનો જ એક સ�ુદાય રચાય.
ક�નેડામાં લગભગ બધાં જ �ુ�ુંબો "સ્ક�લ" ક�ટ�ગર�માં યા સ્�ુડન્ટ િવઝા  આવીને સ્થાયી થયેલાં છ. મોટ�ભાગે તો અહ� આવીને
જ એકબી�ના પ�રચયમાં આવ્ય ને એકબી�ની �ફ
ંૂ મેળવીને ધબકતા રહ્યાં . ક�નેડામાં વસતા ક�થ�લકો�ું સા�ુદાિયક �વન 
ક��?ું એમની  ધાિમ�ક, સાંસ્�ૃિત, સામા�જક જ��રયાતો�ું � ૂલ્ય ક�ટ�ુ? "કલ્ચર શો" પણ ક�વો? સમાયોજન  ક�વી ર�તે સાધ્�ુ?
�ુશ્ક�લી કઈ કઈ આવે? આ બ�ુ જ "ડાયાસ્પોર"ના
ં
પ્લેટફોમર્ પરથી ચચ��. પણ જરા િનરાંત,ે આ� તો બસ અહ� જ િવર�ુ.ં

રા�શ મૅકવાન

�વન અને � ૃત્�ુ
ગર�બાઈ શબ્દ આપણે માટ� નવો નથ. પણ �વવા માટ� મરવાની તૈયાર� હોય એ ક�વો અને ક�ટલો િવરોધાભાસ? પિ�મમાં આિથ�ક
મંદ�ના પ�રણામો  હચમચાવી નાખે એવાં છે . સરકારનાં આિથ�ક મંદ�માંથી  બહાર  આવવાના પગલાં (Austerity measures) મંદ�  
કરતાં ય વધાર� �ુકશાન કર� છે , �ની અસર લોકોના આરોગ્ય પર થાય છ. ગ્રીસનો દાખલો લઈએ તો ત્યાં આમ બન્�ુ. પેન્શનરો
મોટા પ્રમાણમાં આપઘાત કર� રહ્યા. ના�ુદ થવા આવેલ મેલર
ે �આએ દ� ખા દ�ધી છે . દા�ના વ્યસનમાં વધારો નોધાયો છ. એચ.
આઈ. વી. ક�સોમાં તો અસાધારણ ૨૦૦ ટકા વધારો થયો છે . લોકો કહ� છે ક� પ�ર�સ્થિત ગંભીર છ. એચ. આઈ. વી. નાં કારણોમાં
એ�ું છે ક� લોકો  �તે જ પોતાને એચ. આઈ. વી. નો ચેપ  લગાડ� છે , �થી  તેમને   સરકાર  તરફથી પૈસા મળે ! ગર�બી  અને
લાચાર��ું આનાથી  વધાર� વર�ું દ્રશ્ય બી�ું ક�ું હોઈ ? આિથ�ક મંદ�માં જો  ક� અકસ્માત ઓછા થાય છ. પણ બને છે એ�ું ક�
ઓછા અકસ્માતોના કારણે ટ્રાન્સપ્લ માટ�ના �ગોની  અછત સ�ર્ય છે ને ટ્રાન્સપ્ માટ� રાહ જોઈને બેઠ�લાં દદ�ઓની 
�ુશ્ક�લીઓ વધે છ. આ છે  જ�દગી અને મોતની સંતા�ુ કડ� !

આપનો પત્
વ્હાલા િમત્ર�:
મોટાભાગે �યાર� આપણા સમાજમાં કોઈ મેગેઝીન બહાર પડ� ત્યાર� એનો હ� �ુ સામા�જક ઓછો અને �ગત વધાર�
હોય છે . મોટાભાગનાં આવાં મેગેઝીનોનો ઉદ્દેશ અન્ય લોકો અથવા તો ચો� સ �ૂપ ઉપર કાદવ ઉછાળવાનો હોય.
તેમાં સમાજને લગતી કોઈ બાબતોનો સમાવેશ હોતો નથી અને હોય તો પણ ફક્ ટ�કા કરવા �ુરતો જ હોય છે .
આ� �યાર� મેઈલ ચેક કયાર ત્યાર� શ્રી પાઉલ મેકવાન તરફથી આવેલ મેઈલ જોઈનમને ખોલવા�ું ન�� ક�ુ�.
પણ �મ �મ વાચ
ં વા�ું ચા�ુ ક�ુ� તેમ તેમ �ુખદ આ�યર્ થ�ુ. એક �ુબ જ પ્રોફ�શનઢબે તૈયાર કરાયેલ અને
�ને ખર� ખર મેગેઝીન તર�ક� ગણી શકાય એવી આ પ્રથમ આ�ૃિ� વાંચતા િવશેષ આનંદ થ.
શ્રી જગદ� શ �ક્રિ�યન પોતાની વેબસ www.JagadishChristian.com દ્વાર
�ુજરાતી ક�થો�લક સ�ુદાયને લગતી તદ્દન નવી અને તા� મા�હતી આપીને િવદ�શમા
વસતાં �ુજરાતી ક�થોલીકોને પોતાના માદર� વતન સાથે સાંકળ� રાખવા�ું પ્રશંશની
કાયર્ ઘણાં વષ�થી િનસ્વાથર્ભાવે બ�વે .
આપણા સમાજના િવદ� શમાં વસતા લેખકોના લેખનને સક
ં �લત કર�ને એક મેગેઝીન �પે પ્રગટ કરવાન‘િમત્ૃ
� ર ’નો
આ પ્રયાસ �ુબ જ પ્રશંસનીય અને �ુજરાતમાં  ક�થ�લક આગેવાનોને પ્રેરણા �ૂર� પાડ� તેવો .
‘િમત્ૃ
� ર ’ને ઘણી ઘણી �ુભચે ્છ.
રાજ મેકવાન (ન્�ુ જસ, �ુ.એસ.એ.)
ન�ધ: ‘ડાયસ્પોર’ને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ� શ્રી રાજ મેક્વાનન�ુબ આભાર. – િમત્ૃ
�ર

‘ડાયાસ્પોર’ સામાિયક િવષે:
કોઈ પણ �ુજરાતી  ક�થ�લક વ્ય�કના �વનને સ્પશર્તો કોઈ પણ િવષય  ‘ડાયસ્પોર’નો િવષય હોઈ  શક�.
છતાંય સૌથી વધાર� લોકોને સ્પશર્તા િવષયને અથવા સૌથી અગત્યન�ને વાચા આપતા લેખોને અગ્રીમત
અપાશે.

ભાષા મહદં શે �ુજરાતી, થોડ� ઘણે �શે �ગ્ર. પ્રકાશહાલ � ૂર� ું બે મ�હને અને પછ� દર મ�હને.

લેખ, મા�હતી વગેર� પ્રકાિશત કરવા માટ� િવ�માં ગમે ત્યાં વસતી વ્ય�ક્ત લાભ લ. સામિયક�ુ ં કોઈ પણ
લખાણ કોઈ પણ વ્ય�ક ક� સ�ુદાયની  ગર�માને �ુકશાન પહોચાડવા માટ� નથી જ નથી. આપ  િવ�માં �યાં
વસતા હો  ત્યાંનાં ધાિમ�, ઐિતહાિસક ક� પ્રા�ૃિતક સ્થળોના ફોટા અમને મોકલાવી શકો. પરદ� શમાં આપે
કર� લા સંઘષર્ની વાત ક� �ગત સમાચાર(લગ્, �ૃત્�, વષર્ગાંઠ વગેર ) પણ મોકલાવી શકો છો.

ુ રાતના �ુના તાબાઓમાં ક� થ�લક વસ્તીના શ�આતના
�જ
Year
1908
1910
1913
1918
1921
1924
1927
1932
1937
1942
2012

�કડ

Anand

Vadtal

Karamsad

Nadiad

Amod

Kanjoda

623
1284
1450
1520
1840
1977

127
283
580
725
701
461

223
795
956
975
1167
1291

39
140
275
713
520

300
481
681
688

600

All parishes of Ahmedabad diocese

Total
795
973
2401
3426
3976
5133
5530
8884
18871
21293
68488

ક�નેડાઃ આકાશમથ
ં ન� ંુ એક મોતી (ભાગ-૨)
રા�શ મૅકવાન
(િમત્ૃ
� ર ં ‘ડાયસ્પોર’ િવષય પર એક �ુસ્તક પ્રકાિશત કરવા સ�ક્ એ�ું �ુખ્ય કારણ તો એ ક� અમને રા�શ
મેકવાનની િવદ્વ�ાસભર કલમ સાંપડ છે . � ૂ�ચત �ુસ્તકમાં અન્ય લેખોની સાથે

એટલા �ુ�ુંબોનો ઇિતહાસ

સમાવાની અમાર� ઇચ્છા પણ છ. �ુખનાં સોણલાં �ખોમાં ��ને એરપોટર ્ પર ઉરનારને શ�આતમાં �ુશ્ક�લીઓ
તો ઘણી પડ� છે , પણ �તે સૌ સારા વાનાં થાય છે . નવાં વસાહતીઓને પ્રોત્સાહક એવો શ્રી રા�શ મેક્વાનના
બીજો અને �િતમ ભાગ અત્રે પ્રસ્�.)
રાવણવધ કર�ને િવજયધ્વજ ફરકાવતા રામ�ું અયોધ્યામાપ્ર�જનોએ � ભ સ્વાગત ક�ુ� એ કક્ષાની તૈયાર
કર�ને સ્નેહ�જનો મને વડોદરા

ઍરપૉટર ્

લેવા આવેલાં. અને મને જોતાં જ  હ�કારા, પડકારા, જયઘોષ,

ચીચીયાર�ઓ અને જયકારથી ઍરપૉટર ્ �ું� ઉઠ�ુ; �ું હારતોરાથી લદાઇ ગયો. ગળગળો થઇ ગયો. હવે િવજયયાત્ર
ઘર  ભણી  વળ�. એ સાં� ભજનમંડળ�ની રમઝટ ચાલી ને પછ�ના �દવસોમાં બધાં ખબર�તર � ૂછવા/મળવા
આવતાં રહ્ય.સૌના મનમાં એક જ પ્ર�  �ૂમરાયા કર "ત્યાં જોબ �ું કરો છ?" પરદ� શની મ� બધી યે વાતો � ૂલ્લા મને
કર� પણ કોઇને ય એ પ્ર�નો જવાબ ના આપ; ક�ુ,ં "ત્યાં ભણવા ગયો �, હ� જોબની વાર છે ." �ૂંકા રોકાણ પછ�
માર� ર�ઓ લંબાવીને ક�નેડા ફર� આવવા તૈયાર થયો ત્યાર પગ પાછા પડતા હતા ને મન માન� ું ન્હ��ુ. થ�ું ક�
કૉલેજના અધ્યાપન�ું �ુ છોડ�ને �ું �ું કામ પાછો �� �ં? આ � ૂલ તો નથી ને?" વળ�
પા�ં મન મનાવ્�ું ક� હ� માર� ર�ઓ છે ત્યાં �ુધી રહ�માં કોઇ જોખમ નથી. ને એમ �ું
ટૉરન્ટો પાછો ફય; પણ �ખમાં ��ુ સાથે. પ્રથમ વખત આવવાનો � રોમા હતો તે
ગાયબ હતો; સભાનતા ય હતી ક� આગળ �ું થવા�ુ ં છે !
આ વખતે ઍરપૉટર ્ પર કોઇ લેવા નહ� આવે�ુ. કોને નવરાશ હોય? બસ, ટ�ટ�સી  બસ
પકડ�ને જ  અ� ુલ પટ�લને ત્યાં મારખમપહ�ચ્ય, કારણ ક� એમણે ત્યાં ઘ રાખે�.ું ટ્ર�ઇન
ટ�ચર  તર�ક� �યો� બ્રાઉન કૉલેજમા બે

મ�હના ભણાવ્�ું અન �ડગ્રી મળતાં 

(ભણાવવા�ુ)ં ય � ૂ�ું થ�ુ.ં ફ્ર�ન ્ચ ભણવા�ું �ૂબ અઘ લાગતાં એ ય પડ� ું મેલ્�ું ને �દવસે "�ફલ્ડન
જૉબ" શોધવા�ુ ં ન�� ક�ુ.� � ૂબ પ�રશમ કરતો  અને રાત્ર "જૉબ" અને �દવસે "જૉબ સચર" ચાલતી. નવરાશના
સમયમાં � ૂબ વાંચતો. માર� ક્લાસમૅટ �થ રડનરન સહાયથી  એક �ૂઇશ િવધવા લેડ�ના બેઝમેન્ટમાં
બાથસ્ટ/લૉર� ન્સ પર ભાડ� રહ�વ આવ્ય, એકલો જ; �થી  બ�ુ ન�ક પડ�
ં
. ESL ટ�ચર  તર�ક� લાયસન્સ મળતાં 
ડ�વનપૉટર /પથર કમ્�ુિનટ� સેન્ટરમાં ભણાવવા�ું શ� ક�, પણ અિનયિમત કલાકો  અને ઑન  કૉલ જવા�ુ ં �વાં
કારણોસર એના ભરોસે �વનિનવાર્હ થાય એ નહ��.ું બી� જગ્યાએ �લ ટાઇમ જૉબ મળતી ન્હ�, એનાં ય અનેક
કારણો હતાં. વ�ુ સમય વેડફાય એમ પાલવે એમ પણ ન્હ��ું એટલે આખર� �ુિનવિસ�ટ�મા આગળ ભણવા�ુ ં િવચા�ુ.�
બે �ુિનવિસ�ટ�ઓમાં અર�ઓ  કર�ઃ  �ુિન. ઑફ ટૉરન્ટો અન યૉકર ્ �ુિ. બેઉ જગ્યાએથી મને �ર�ક્ટ કરવામા
આવેલો. �ુિન. ઑફ ટોરન્ટો�ુ કારણ એ હ� ું ક� ૧૯૯૩માં એમ.એ. કયાર્ પછ� �ું આગળ ભણ્યો જ નથી એટલે પં
વષર્ બાદ અભ્યાસ કરવા પાછા આવો  િવષયને ક�ટલો ન્યાય આપી શક? અને યૉકર �ુિન.ના �ગ્રે� િવભાગ�ુ

કહ�� ું હ� ું ક� એમ.એ. કક્ષાએ જ�ર� એવો �રસ પેપર  લખવાનો મને અ�ુભવ નથી માટ� ઍડિમશન ન મળ� શક�.
હતાશાની  આ પરાકાષ્ઠ હતી. �ું �ુિન. કક્ષા એ �ાર�ય ક�નેડામાં નહ� ભણી શ�ું  �ુિનિ�ત થઇ ગ�ું હ�.ું હવે �ું
કર�ુ?ં પડતા પર પા�ું એ વાગ્�ું ક� � ગૅસ સ્ટ�શનમ નાઇટ િશફ્ટ કરતો હતો તે
વેચાઇ ગ�ુ ને
ં
માર� જૉબ જતી રહ�. હવે તો  �ું બેકાર પણ હતો. ક�શ જૉબ ને
ું હ� એટલે ઈઆઇ (ઍમ્પ્લોઇમૅ ઈન્સ્�ુર) મળવાનો  પ્ર� 
પી.આર. થયે� ન
નહ�તો. આ જ  ગૅસ સ્ટ�શન  પર થયેલ એક પં�બી છોકરાના પ�રચયને કારણે �ું
સસ્તા

ઍપાટર્મેન્ટમાં ચાર પં�બી છોકરાઓ સ શૅર�ગમાં રહ�વા ગયો; ઍ�રયા હતો  �ન/�ફન્ચ ઇન્ટરસૅક.

પં�બીઓમાં દા� અને ભાંગડા સંગીત�ુ ચલણ
ં
એટ�ું પ્રબળ ક� મા�ું મા�ું ધમધમી જ�; પણ િવકલ્ જ નહ�તો.
ન�કના જ ઇન્ટરસૅક્શન શૅપ/�ન પર "િવ�ગ મશીન" નામે ફાસ્ટ � ર� સ્ટોરામા િપઝા કાઉન્ટર સિવ�સ અને પાટર
ટાઇમ �ડલીવર��ુ ં કામ શ� ક�ુ;� પગાર કલાકના આઠ ડૉલર ક�શ. �દવસે સમય મળે તો વાંચવા�ુ ને
ં એમ થોડા પૈસા
ભેગા થતાં દોઢ�ક વરસમાં ફર� ભારતગમનની તૈયાર� કર�. આ વખતે કારણ સ્પષ હ�-ું લગ્.
મારા સૌથી નાના મામા જૉન  અને મારાં મામી �ુષ્પ-બેઉ મારા પર  િવશેષ  પ્રેમ રા. "આ વખતે તો રા�ુ ને
પરણાવીને જ  મોકલી�ુ.ં " એ�ું એમણે બી�ું ઝડપે�.ું મામીનાં એક �ગત બહ�નપણી તે ઇ�ુ આન્ટ�(ઍગ્નેસ અન
�કર�ટ ગાડર ્ �ુ�ું, ટૉરન્ટ). બેઉનો ટ્ર�ઇનમાં રોજનો ન�ડયાદવાસ હોય. એ જ પ�રચયના પ�રણામે મારાં �ક્રસ્ટ�
સાથે લગ્ન ગોઠવાયેલા. આખાં ય લગ્ ધામ� ૂમથી લેવાયાં પણ મને પરમ સંતોષકારક એ લાગેલી ક� મારાં મામી 
અને

ઇ�ુ આન્ટ�એ આખાય લગ્નમાં ખખડધજ થઇ ગયેલા અનેક �રવાજો સામે બંડ પોકાર��.

નાર��ુ�ક્/નાર�સ્વતંત્રતાની �હમા કરનારા મારા �વા ગેલમાં આવી  ગયેલા ને ��ઢવાદ� મહ�ત�રયાઓ ને
�ુ�ુષપ્રધાન પંચવાળાઓને જરાય ના ગમ્�ું તો ય સંપ� થયાં. બેહ�રચારના �તની આ વાત ને તરત માર�
પી.આર.ની ફાઈલ �ુલી. પા�ં આવ�ુ પડ�
ં
મેલી �ું ખાસ્�ુ ત્યાં જ
રોકાયો. માર� મોટ� દ�કર�નો જન્ થયો  એટલે ક�નેડા ફાઇલ
અપડ�ટ કરાવી, કૉલેજમાંથી રા�ના�ું આપી �ું ક�નેડા આવી ગયો 
ને પત્ન/દ�કર�ની પ્રતીક્ષા કરવા લ. આઠ�ક મ�હનામાં એ ય
આવી ગયાં એટલે ઈઝ�લ�ગટન ઍવન્�ુ પર ઍપાટર્મૅન્ટ ભાડ� 
ન�ુ �વન 
ં
શ� ક�ુ.� ક્રમ તો એ જ હતોઃ �ચ/િપઝા બનાવવા
અને રાત્રે ત્ વાગ્યે આવી �ુઇ જ�ુ ને નવરાશના સમયમાં
વાંચ�;ું � ૂબ વાંચ�.ું પણ એથી �ું વળે ?
હ�રવંશરાય બચ્ચન એમની આત્મકથામાં ન�ધે છે તેમ" �ુ�ુષ ક� એસે કામધન્ધે કો નાર� ક સમથર્ન કમ હ� િમલતા
હ� �જસસે ચાર પૈસે ક� આમદની ન હો। �ુ�ુષ  ભાવના પર � સકતા હ�, નાર� નહ�।" આમેય તે હવે અમે એકમાંથી 
ું
ત્રણ �વ હ. �ૂંકા પગારમાં ઘર સર�ુ ચાલ�
ં
 નહ��
.ું �ક્રસ્ટ�ના ક�નેડા માટ� નવી  છોક�ું સાવ ના�ુ ં એટલે એ�ુ ં
તો  શ�આતમાં નોકર� કરવા જ�ું શ� નહ��.ું આખર� મ� અન્ �દશામાં પ્રયત્ન શ� . ઇન્ટરપ્રીટર તર�
લાઇસન્સ લઇ અસાનમેન્ટસ વા માંડ�ાં. એમાં દોડાદોડ � ૂબ વધી  ગઇ. �દવસે આ કામ અને રાત્રે િપઝા જ.
માર� �દનચયાર્ જ ખોરવાઇ ગઇ પણ કોઇ આરોવારો જ નહ�ત. આમ જ �દવસો પસાર થતા હતા ને ગાડ� ગબડતી 
હતી.
આખર� �ની �ફરાકમાં હતો  એ વળાંક �વનમાં અણધાય� જ  આવ્ય. વાંચનની  ટ�વ/રસને લીધે ક�નેડાના,
િવ�પ્રિસ, ભારતીય � ૂળના �ુજરાતી  અને આ�ફ્રકામાં જન્મ, ઑડર ્ર ઑફ ક�નેડા િવ�તા લેખક એ.�.
વસાન��ુ ં આત્મકથાનક �ુસ્ત "અ પ્લેસ િવિધ" લાઇબ્રેર�માંથી લઇ આવ. વાંચી  ગયો ને એટલો  પ્રભાિવ
થયો ક� ખાસ્સી માથ�ૂટના �તે એમ�ું ઇમેલ ઍડ્ શોધી, �ુસ્તકનો�ુજરાતીમાં અ�ુવાદ કરવાની અ�ુમિત માગી.
એમનો પ્ર "ક�ટલાં �સુ ્તકો અ�ુવાદ કયા� છ?", મારો જવાબઃ "એક� ય નહ�" વળતા ઇમેલમાં એમણે લખ્�ું" મને
પ્રત્યક્ષ આવીન. �ુિન. ઑફ ટૉરન્ટોમાં'ધ સાઉથ એિશયન  �લટરર� ફ�સ્ટ�વ'�ુ ં આયોજન છે ત્યાં આવ." �ું
ત્યાં ગયો તો મર� આખીય યોજનામાં એમને રસ પડ�ો પણ એથી  ય િવશેષ  ફાયદો  એ થયો  ક� અનેક �ણીતા
સા�હત્યકાર/અધ્યાપકોનો પ�રચય આ દરિમયાન  થય. એમાં એક નો�ુ નામ
ં
હ� ું પ્. અ�ણપ્રભા �ુકજ��. યૉકર ્

�ુિન. માં �ગ્રે� સાહ�ત્યનાં અધ્યા (હવે તો �રટાયડર ) અને એમના પિત ટૉરન્ટૉ પલીસ સિવ�સીસ બોડર ્ના ચૅર
છે . ડૉ. �ુકર�ને મ� માર� આપવીતી  �ુણાવી ને ક�ું ક� યૉકર ્ �ુિ. માં જ �ગ્રે� �ડપા�્ર્મેન્ટ� મને ઍડિમશન
આપ્�ુ. એમણે મને સહા�ુ� ૂિત� ૂવર્ ક�ું ક� હ� યે �ગ્રે� િવભાગ જડ છે એટલે હ�રાનગિત તો રહ�શે. સૌથી સારો 
માગર્ એ છે ક� તારા �વા મહ�ન� ુ િવદ્યાથ�એ મલ્ટ��ડસીપ્લ �રસચર્માં રસ લેવો જોઇ. યૉકર ્ �ુિ. ના
ું
પ્રયન ્ત કરવામાં �ું વાંધો? પહ�� ું કામ એ કર  ક� ત્યાંના
�ુમેિનટ�સમાં અર�  કર� જો. ત્યા ય સહ�� નથી પણ
પ્રોગ્રામ �ડર�ક્ટરને જઇને મળ અને િ વગતે વાત કર� તારા  ઇન્ર� સ્ટથી એમને વાક�ફ કર અને શ� એટલાં
ઇમ્પ્રેસ.
વેબસાઇટ પરથી  પ્રોગ્રામ ડાયર�ક્. જહોન  સ્ટાઇગરવાલ્ડ�ું ઇમે
લઇ એક સંદ�શો  લખ્યો ને અપોઇન્ટમેન ્ટ મા. એમણે સમય ફાળવ્ય.
બે કલાક �ટલો સંવાદ એમની ઑ�ફસમાં ચાલ્ય. એ દરિમયાન એમણે
એ જો�ું ક� માર� િવષયા�ુ�પ જ્ઞાનની ધાર તેજ છે ક� સમયની સાથે કા
લાગી ગયો છે . આખર� એ બોલ્યા, "મને લાગે છે ક� તમે ઍ�પ્લક�શન કર�
�ૂઓ. સાથે ફ�કલ્ટ� ડ�ન પ. પૅટ્ર�ક ટ�ઇ સાથે પણ વાત કરવી પડશે
અને એક ન� ૂના�પ �રસચર્ પેપર �ૂક�ું પડશ." એમ કરવામાં બી� બે
ુ ેિનટ�સમાં અર�  કર�. એક સોનલવણ�  સવાર� મને �ુિનવિસ�ટ�માં ડૉક્ટર�ટમાં
મ�હના નીકળ� ગયા ને મ� �મ
ઍડિમશન  મળ્યાનો લેટર મળ્ અને સાથોસાથ �ુિન. માં ચાલતા "�ટન્ડ�લ પ્રો"માં �રસચર્ આિસસ્ટન્
નોકર�ની ઑફર પણ. તરત જ મ� િપઝા સવ�સવાળ� જૉબ છોડ� દ�ધી. તે �દવસે ઘેર લાપસીનાં રાંધણ ચઢ�ાં. ને
એમ વરસ થતાં જ �ુિન. માં જ અન્ડરગ્રે�� કક્ષ ભણાવવાની જોબ મળ�. ઠર�ઠામ થતાં જ ઘર ખર��ુ ને
ં આ
જ ગાળામાં માર� બી� દ�કર�નો જન્મ થય. બધાં કહ�તાં ક� આ છોકર�ના પગલે તમારાં નસીબ ફયા� છે ! આ િમિશ્ર
આનંદનાં વધામણાં લઇને �ક્રસ્ટ�ન ાએ ભારતપ્ કરવા�ુ ન��
ં
ક�ુ ન
� ે એ સમયગાળાના એકલવાયાપણાને �ુર 
કરતી એક નાતાલે ઇ�ુ આન્ટ�ને ત્યાં �ુજરાતી ક�થ�લક સ�ુદાયના એક બહોળા �ૃંદનો પ�રચય થયો � નભ્ય.
"ખોવાયે� ું ઘે�ું �મ પા�ં ફર� !" એટલો  આનંદ ત્યાર� બધાંને મળ�ને થય. આ એ જ  સ�ુદાય હતો  �ણે મારાં
ક�નેડામાં � ૂળ મજ� ૂત કયા�.
ું
ભિવષ્ય િવષે તો કો �ણ� નથી પણ
આ� તો �ુખની છાયા છે . ક�નેડામાં એક દાયકાથી વ�ુ સમય વીતી ગયો છે .
વેઠ�લી �ુશ્ક�લીઓ અને અવનવા અ�ુભવો તરફ પા�ં વળ�ને જો� �ં ત િમિશ્રત લાગણી ને મજલ કાપ્યાનો સંત
થાય છે . સાથે ગવર્ ય થાય છે નવી પેઢ માટ� રસ્ત તૈયાર કયાર્�ુ. બસ, પ્રતીક્ષા છે ક� હવે એ વેલા પા, �લે, ફાલે
ને મ્હોર� તો જ આપ�ું વેઠ�ું સાથર.
( ..... વાત અ�હયાં � ૂણર્ નથી થત; ખર� ખર તો ઉજ્જવળ ભિવષ્યના એક નવા અધ્યાયની શ�આત થાય, �યાં
ક�ને�ડયન નાગ�રકત્વ ધરાવતા એક પ�રવારને સ્થાિનક સંસ્�ૃિતના પ્રવાહમાં ભળ� જઈને ય પોતાની આ �ુજરાતી
ક�થ�લક તર�ક�ની અ�સ્મત �ળવી રાખવા�ું ગૌરવ છે . આ માત્ર એમની જ ન પ્રત્યેક ડાયસ્પોરા � ુ�ું કથા છે . બે
ચાર પેઢ�ઓ પછ� આ બધો ઇિતહાસ � ૂલાઈ �ય તે પહ�લાં આ�ું સા�હત્યગ્રંથસ્થ કરવાની મીત્ર�ૃનેમ છે . આપ
પરદ� શમાં ગમે ત્યાં વસતા હ, તમાર� મા�હતી ક� લેખ અમોને મોકલી આપવા આપને િનમંત્રણ .)

શાિં ત અને િનમર્ળતા�ું પ્ર: હંસ
માનસરોવરના હંસ�ુ નામ
ં
તો  આપણે   વાતારઓમાં ઘણી  વાર 
સાંભળ્�ું હોય છ, પણ હંસને પ્રત્યક્ષ જોવાની તક ભાગ્યે
છે . ટોરોન્ટો ન�ક લેઈક ઓન્ટાર�ઓમાં મઝા માણતી હંસન
જોડ� જોઈને શાળામાં ભણેલી હંસની વાતાર્ઓ જ�ર યાદ આવી 
�ય. આ હંસ એ અહ��ું સ્થાિનક પક્ષી ન થી એટલે
િવસ્તારમાં હંસની વધતી જતી વસતી પયાર્વરણન ી સમ�ુલ
ખોરવે એવી �ચ�તા પણ ઉભી થઇ છે .

Mute Swan - Rouge Hill Beach, Lake Ontario

(ફોટોગ્રાફ : ૨૨ એિપ્, ૨૦૧૩)

િવચાર-િવમશર્
ર� વ. ફા. િવલીયમ, એસ. �.
� ૂ�ય ફા. િવ�લયમ આપણા સમાજના વ�રષ્ટ ધમર્�ુ�ુ  . તેઓ ગ્રામ્ય અને શહ�ર� તથા ક�થો અને અન્
સમાજના બહોળા સંપકર ્માંપણ રહ�લા છે . તેઓશ્રીએ ક�ટ�ક� ગ્રંથ�ુ સંપાદન પણ ન�કના � ૂતકાળમાં ક�ુ� છે . સ્.
જોસેફ મેકવાનના િનકટવત� હોવાથી સામા�જક સંદભ� પણ તેમનાં મા�હતી-�ચ�તન

� ૂલ્યવાન છે . ડાયસ્પોરાના

પ્રથમ �કમાં અમે ક�ટલાિવચારોત્પ્રેસવાલો ર�ુ કયાર્ હતા તે �ગે ફ. િવ�લયમે આ મા�હતી � ૂર� પાડ� છે .
•

�ુજરાતમાં ક�થ�લક સમાજની રચના થક� સમાજને લાંબા ગાળાનો કોઈ ન�ર ફાયદો થયો હોય તેમ આપ
માનો છો?
ક�થ�લક સમાજની  સ્થાપના થતી હતી તે �દવસોમાં �ું આણંદમાં હાજર  હતો. ભાલ,
છ�ાસી, તથા અ�ુક ગામોના લોકોને લાગ્�ું ક� તેમની અવગણના થઇ રહ� છે એટલે
તેઓ જોસેફ મેકવાન પાસે આવ્યા અને તેમને િવનંતી કર: ‘સાહ�બ, અમને તો  કોઈ 
ું
આપ આગેવાની લો અને આપણે �ુ �ું �ૂથ રચીએ.’’ જોસેફ મેકવાને મને
� ૂછ� નથી.
� ૂછ�ુ:ં ‘�ું ક�ું �?
ં મ� ક�ુ,ં “ના લેશો  આગેવાની ને �ુ �ું
ું ’ આમને શો જવાબ આ�ુ?”
�ૂથ ના બનાવશો. આ � બને છે તે સા�ું હશે તો ચાલશે ને સા�ું ન�હ હોય તો જતે
દહાડ� પડ� ભાગશે.” મ� જોસેફ્ભાઈને હા પાડ� હોત તો ક�થ�લક સમાજ ના બન્યો હ.
અમાર� આગાહ�ઓ સાચી પડ� છે  ને ક�થીલીક સમાજ � ૂટ� પડ�ો છે .
� ૂટ� પડવાના ક�ટલાંક કારણો છે .
(૧) સૌ પ્રથમ તો એન ા પ્રણેતાઓ બ�ુધા શહ�ર� . �મને ગામડામાં વસતાં (આપણા) સમાજ સાથે ઝાઝો 
સંપકર ્ નહોત.
(૨) બની રહ�લાં ક�થો�લક સમાજના પ્રથમ પ્ર�ુખ અિવવા – અનમેર�ડ- હતાં �મને સંતાનોના લગ્નો
સંલગ્ન  સમસ્ય, વહ�વારો  બાબતે �બલ�ુલ અ�ુભવ નહોતો. (વ્યવહાર�ૂન્ય હતાં). પ્રથમ સેક્ર�
(અમદાવાદ મણીનગર �સ્થત જોસે) મેર�ડ હતા. ભગવાને તેમને બાળકો ન�હ આપ્યા હોઈ ન;સંતાન  હતા
એટલે તેમને પણ સંતાનોના લગ્નો બાબતે લગીર� �ત અ�ુભવ નહોત. આ પકારના આગેવાનો  લગ્નના
કાયદા, લેવડ-દ� વડ વગેર� બાબતે ક�વી ર�તે માગર્દશર્ન �ૂ�ું પાડશે એ િવષે કોમાં ચચાર્ઓ થતી હતી અને
શંકા-આશંકાઓ પ્રવતર્તી . છે વટ�, ૨૦૦૦ �િપયાનો  િનયમ ઘડાયો � એ સમયે પણ �બલ�ુલ અવ્યવહા�રક
– નોટ વાયેબલ – હતો અને આ� તો ખાસ. બે હ�ર �િપયા આપવા એ તો મ�ક ગણાય. આ પ્રકારના નો
વાયેબલ –અવ્યવહા�ુ િનયમો આપમેળે �ૂટ� જતાં હોય છ. � આ �કસ્સામાં પણ બન્�.
(૩) ક�થો�લક સમાજની  સમજ, મધ્ય �ુજરાતમાં (બ�ધ
ુ ા ખેડા �લ્લાના ન�ડઆ, આણંદ, પેટલાદ, બોરસદ
તા�ુકામાં) વસતાં અને ક�થો�લક સંપ્રદાય અપનાવે વણકરોનો  સમાજ  એવી  હતી  �ને કારણે બાક�ના
િવસ્તારના (વણકરો � ૂળે બીજો પયાર્ય છે � વપરાતો નથી કારણ ઘણાન તે ગમશે ન�હ) ક�થો�લક
મતાવલમ્બીની   બાદબાક� થઇ જતી  હતી  � તેને સ્વીકાયર્ નહો�. પરગણાના ભેદભાવ પણ લગ્નસંબંધો
બાંધવામાં આડ� આવતાં હતા. આ િવષયે બંધારણમાં કશો  ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નહોતો � હક�કતે થવ
જોઈતો હતો.
(૪) ‘ક�થો�લક’ સમાજ પાસે એવી કોઈ સ�ા ક� ઓથોર�ટ� નહોતી અને નથી ક� તે � કાયદા બનાવે તે સમાજના
લોકો પાળશે. કારણ, અમલ ના કર� તો તેમને દં ડ ક� સ� કરવાની કશી જોગવાઈ ક� સંલગ્ન સ�ા પણ નથ.
લોકો  સરકારના કાયદા પાળતા નથી  (દા. ત. દા�બંધી), ધમર્સભાના કાયદાને ચેલેન્જ આપે છે તો વળ
‘ક�થો�લક સમાજ’ �ુ ં �ું ગ�ુ ં ક� તેનો કાયદો પાળશે? એવી આશા પણ ક�વી ર�તે રાખી શકાય?

(૫) એટલે, આદશર્ ર�ત તો એ છે ક� �ને સમાજના વહ�વારો�ું �ૂ�ું જ્ઞાન , અ�ુભવ હોય, લાંબા ગાળાનો 
િવચાર કરવાની ક્ષમતા ય, �મને સમાજ સાથે અને લોકો સાથે નાતો હોય, �મને સમાજમાં કોઈ � ૂછ� ું હોય,
�મને સમાજ પ્રત્યે પ્રેમ હોય ને તે�ું હ�યે �હત ધરાવતા, સમાજ માટ� કઈ કર� �ટતા હોય તેવા શાણા ,
સમ�ુ  ને સેવાભાવી થોડાક જણે ભેગા થઇ, �ુખ્ત ચચાર્ િવચારણા કયાર્ પછ� સમાજના �હતમાં એવાં િનયમો
પોતાનાં પ�રવારમાં અમલ કરશે તેવો સંકલ્પ કરવો જોઈએ અને એવી વ્ય�ક્તઓની જમાત ધીમે ધીમે બહો
બને એ માટ� પ્રયાસો આદરવા પ. આજના �ુગમાં કોઈપણ સમાજ  �ુધારો  ક� પ�રવતર્ન  આ ર�તે જ થા.
ઉપરથી કાયદો લાદ�ને ન�હ.
(૬) પ્રસ્�ુત હક�કતોને ધ્યાન માં રાખીને કહ� શ કાય ‘ક�થો�લક સમાજ’ની રચના દ્વાર
સમાજને લગીર� ફાયદો  થયો નથી. અને આ� � પ�ર�સ્થિત છે તે િનહાળતા ફાયદો તો
ન�હ પણ ભાર� �ુકશાન થવા પામ્�ું છ.
અન્ય બાબત:
(૧) ‘આપણો સમાજ’ દ્વારા  (ક�ને�ડયન  ડાયસ્પોરા સમા) �ા સમાજની વાત કરો 
છો તે સ્પષ્ટ થ�ું નથી અને તેની સ્પષ્તમાર� કરવી તાક�દની ને અિનવાયર્ ગણા. આપણો અસલ સમાજ 
એક હતો  પરં � ુ, �ખ્રસ્તી સંપ્રદાયોના આગમને એમાં ભાગલા પાડ�ા છે અને એકતા રહ. વળ�, અગાઉ
ું
પંચ  �પી  � માળ�ું હ� ને
�ની  સમાજ પર પકડ હતી(ઓથોર�ટ�) હતી  તે હવે રહ� નથી. વાસ્તવમાં એ
ઓથોર�ટ� � તે સમ્પ્રદા વડા- �બશપ, પેર�શ પ્રી, પાળક, મેજર, �ુબેદાર ...ના હાથમાં જતી રહ� છે –
સ�પી  દ� વાની  ફરજ પડ� છે . �તે કર�ને લગામ વહોર� લીધી  છે . પ�રણામે સમાજ પાસે હવે કોઈ  સ�ા ક�
ઓથોર�ટ�વા�ં માળ�ું (સ્ટ્ર) ઉપલબ્ધ નથ. આ� નેતાગીર� ને સ�ા � તે સંપ્રદાયના વડાઓ પાસજતી 
રહ� છે  ને એ કહ� તે પ્રમાણે આપણે લગ્નો આ�દ સામા�જક ર�વાજો વગેર� કરવા પડ�. �ુંકમાં બી� ર�તે કહ�એ
તો ‘લેમેનો’ પાસે સતા રહ� નથી.
(૨) હા, લોકોની શૈક્ષ�ણક અને તેને લીધે આિથ�ક પ્રગિત ઘણી થ. િવિવધ પ્રકારની આવશ્યક સેવાઓ 
ચચર્ દ્વારા જ�ર�યાતમંદોને  છે . પરં � ુ, એ સઘળાની જવાબદાર� આપણે સંપ્રદાયન ા વડાઓ અન
સામ્પ્રાદાિયક માળ(દા. ત. પેર�શ) પર છોડ� દ�ધી છે . એમની પાસે એ માટ�ની  �ુિવધાઓ (ર�સોસ�સ) પણ
ઘણા મોટાં પ્રમાણમાં . એટલે, કોઈ  લેમેન  – �ુમન  માટ� સમાજસેવા (ક�થો�લક મતાવલમ્બીઓન સેવા)
કરવાની  �ુ�
ં ઈશ નથી રહ�. સાંપ્રદાિયક માળખા પાસે � સંસાધન ો ઉપલબ્ધ છે તેની સરખામણીમાં લેમે
પાસેનાં સંસાધનો બ� ઓ
છાં ને ટાંચા છે . પ�રણામે ક�થો�લક મતાવ્લમ્બીઓને ક�વળ રોકડ દાન આપીને સંતો
ુ
માનવો પડ� છે . �લ ટાઈમ સેવા કરવી  હોય તો  ફાધર  ક� િસસ્ટર બન�ું પડ� છ. �બન ઈસાઈ સમાજોમાં આ�ું
નથી. દા. ત. લોકો ટ્રસ્ટો બનાવીને �ૃદ્, અનાથાશ્ર, શૈ. સંસ્થા, છાત્રાલય(�મ ક� િવદ્યાનગરમ) અને
અ��ુણાર્ (ભોજન માટ�) ચલાવે છે . �ુજરાતમાં ઠ�ર  ઠ�ર જલારામ ટ્રસ્ટો દ્વારા દદ�ઓ તથા તેમનાં પ�રવા
માટ� ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે . �બન ઈસાઈઓ માટ� આ પ્રકારની સેવા માટ� મોટ� �ું�ઈ(સ્કો)
આપણે માટ� નથી. આપણે ઈસાઈ ધમર્ અપનાવ્યતે પહ�લાં આવી ઘણી સેવાઓ કરતાં હતાં અને ગરોડા, � ુર�,
ભવૈયાઓ, મલ્... આપણા પર આધા�રત હતાં ને આપણે તેમને પોષતા પણ હતા. એ બ�ું હવે �ુમાવી બેઠા
છ�એ.
(૩) આનો  એક માત્ર ઉક આ છે : ‘આપણો  સમાજ’ની   સમાજ  બદલવી પડશે, બહોળ� કરવી પડશે.
જ�ર�યાતમંદ સ�ુ કોઈ આપણો પાડોશી ગણાય. ‘પાડોશી’ કહ�વાય ને તેની  સેવા કરવી જોઈએ કાં તો એકલા
અથવા તો � કોઈ એવી સેવા કરતાં હોય તેમની સાથે રહ�ને, એમનો સંગાથ કર�ને. આ� ક�થો�લક ધમર્સભા
પણ એને પ્રોત્સાહન  છે , અ�ુરોધ કર� છે . ક�નેડા�સ્થત ડાયસ્પોરા સમાજ આ�ું કઈ કર� એ આશાસ્
ગણાશે.

ટો

(૪) �ુજરાતમાં ‘નવસ�ન’ સંસ્થાના પ્રણેતા અ‘પ્રેિસડ�ન્ટ ક�નેડ� �ુમન રાઈટ્સ અ, ‘માટ�ન મેકવાને આ
�દશામાં અદ�ુ� કામ ક�ુ� છે  ને આ� તો એ ‘વલ્ડર્ �ફગર બની ગયા .
સ્. જોસેફ મેકવાને પોતાના સા�હત્ય દ્વારા ગર, વં�ચતો, દ�લતો, અને સમાજના હાંિસયામાં ધક�લાઈ ગયેલાં
માટ� ઘ�ું પ્રદાન ક�ુ�  . એ �ૃત્�ુ પામ્યા ત્યાઇ�ન્ડયન એ�પ્રે�્ અખબાર� �ૂંક� પણ બ�ુ મૌ�લક અને અસરકા
ન�ધ �ુક�લી: ‘The era of brilliant creative writings advocated to a cause ended yesterday.” આપણે
સા�હત્, સંચાર  માધ્યમ, કા�ુન, િશક્, સામા�જક સેવા... વગેર� ક્ષેત્રે આ વાં વ્ય�ક ્તત્વો પેદા કરવા.
કારણ એમની િવદાયથી � ૂન્યાવકાશ સ�ર્યો . નાની નાની બાબતોને વળગી રહ�વાથી ન�હ ચાલે.
બી�ુ ં ઘ�ું હ� લખવા�ુ ં છે  પણ એ બી�ં કોઈ પ્રસં... ક�નેડા ડાયાસ્પોરાએ આટ�ુ કંઇક લખવાનો મોકો �ુરો 
પાડ�ો એ બદલ એમનો હા�દ� ક આભાર !
ફાધર િવ�લયમ
ન�ધ: (૧) � સંદભ� ‘ડાયસ્પોર’ િવચારિવમશર્ કરવા માગે છે તે �ુજરાત અને િવ�ભરમાં વસતાં �ુજરાતી ક�થો�લક લોકો,
�મ�ું અલગ ક� સમગ્રપણે કોઈ િનિ�ત સામા�જક માળ�ુ હોય ક� ના હોય, પણ પ્ર�ો તો  જ. અત્યારના તબ�ે આ
સ�ુદાયને જ આપણે ‘સમાજ’ ગણીને ચાલી�ુ.ં
�હ��ુ વણકરો અને પ્રોટ�સ્ટન્ટ સંપ્રદાય સાથે એક, પણ આપણે તેમનાથી સાવેય અલગ પણ નથી. �ુક્તીફો,
મેથોડ�સ્, �હ��ુ વણકર અને ક�થો�લક પ�રવાર એક જ ગામમાં ક� એક જ સોસાયટ�માં સાથે જ રહ�તાં હોય અને ગામડામાં
તથા પરદ� શમાં તેમનાં સગા-સ્નેહ�ઓ હોયતો તેમનો કયો સમાજ ગણવો? લગ્નો િસવાય બધા જ સંબંધો એકબી� સાથે
હોય છે , અને �ાર� ક તો લગ્નસંબંધ પ. આ બધાન
ં ે જોડનાર� એક નબળ� પણ કડ� તો છે જ અને એ િવષે પણ ચચાર્ને
અવકાશ ખરો.
� ૂ�ય ફા. િવ�લયમને િવનંતી છે ક� આપના અ�ુભવના ભાથામાંથી પ્રસંગોપાઆપના િવચારો, સલાહ-�ુચનો ક� મા�હતી
આપતા રહ�જો. આભાર.
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પ્રિતભા પ�ર
માનવ અિધકારના પ્રણેતા અન
‘�ુમન રાઈટ્સ વો’ સંસ્થાનો એવોડર્ મેળવ
�તરરાષ્ટ્ર�ય ખ્યાતી પ્રાપ્ત
નડ�આદના વતની અને �ુજરાતી ક�થો�લક

શ્રી માટ�ન મેકવ
િમત-�ૃંદ આપના માનવતાના કાયર્
બદલ ગૌરવ અ�ુભવે છે .
લેખન: રા�શ મેકવાન

�ુબ
ં ઈની જગપ્રિસધ્ધ હોટલ  ર� િસડન્સ, કૉલાબામાં મારો  ફોડર ્ ફાઉન્ડ�શનન ી સ્કૉલરશીપ માટ� ઇન્ટ થયેલો.
મા�ું નામ વાંચીને પૅનલના એક સભ્યએ �ુછે�ુ, " મા�ટ�ન  મૅકવાનને ઓળખો  છો?" મ� કહ��,ું " અમારા સમાજના
અગ્રણી , અને એમનાં કામોથી વાક�ફ �ં; �ગત પ�રચય નથી." બસ, લગભગ પંદર  િમિનટ એમના િવષે વાતો 
થઇ. પૅનલના સભ્યોનો સંક�ત સ્પષ્ટ હતોઃ મા�ટ�ન મૅકવાન ��ું કંઇક કર� બતાવવાની ખે હોય તો  તમે આ
સ્કૉલરશીપના હક્ક્દાર .
મા�ટ�ન  મૅકવાન દ� શમાં � ૂબ �ણીતા છે એવો ખ્યલ ત્યાર� હત. પછ� તો ક�નેડામાં સ્થાયી થય. અહ�ના ઇિમગ્રેશ
�ડપાટર ્મેન્ટ માટ� કામ કરત, ટોરન્ટોમા જ, �સ્મતા ન�લાન �ુસ્તક "બ્રોકન પી" (�ુમન રાઇટ્સ વૉ, ૧૯૯૯)
આધા�રત ચચાર્માં મા�ટ� મૅકવાનના નામને પણ અનેકો�ુખે સાંભળ�ને રા�ના
ર� ડ થઇ જવા�ુ ને
ં અ�ુભવ્�ુ ક� મા�ટ�ન મૅકવાનની િસ�ધ્ધઓ દ�શના સીમાડા વટાવી
�તરરાષ્ટ્ર�ય ક પ�ખાઇ રહ� છે . ગર�બોના હામી, દ�લતોના ભે�ુ અને
સામા�જક સમાનતા, ન્યાય અન ઉત્થાન  માટ� �વના જોખમે ઝ�મતા મા�ટ�ન
મેકવાન  હવે તો ઇન્ટરનેશન સૅ�લ�બ્રટ� ; અને કોઇ પ�રચયના મ્હોતાજ નથ.
એમનાં કાય�ની �ુવાસ ચાર� કોર પ્રસર� છે એથી િવશેષ ગૌરવની બાબત �ુજરાતી ક�થ�લકો માટ� કઈ હોઈ શ?
ન�ડયાદના ગર�બ પ�રવારમાં જન્. અ�ગયાર બાળકોમાં એ બી� નંબર� . મનોિવજ્ઞાન અ કાયદાશા�નો અભ્યાસ
કર�ને અમદાવાદના �બહ�િવયરલ સાયન્સ સ�ન્ટરમ અધ્યાપનકાય શ� ક�ુ પ
� ણ ૧૯૮૬ના ગોલાણા હત્યાકાંડ� એમને
�દરથી એવા હચમચાવ્યા ક� આ�ું �વન દ�લતો માટ� જ સમપ� દ��ુ, ને એમાંથી જ નવસ�ન ટ્રસ્ટનો જન્મ.
અસ્�ૃશ્ય, ભેદભાવ, આિથ�ક, સામા�જક અન્યા, નાગ�રક હ�ો �વા અનેક િવષયો પર કામ કરતાં એ માથે મોતનો 
ભય વહોર�ને ય અડગ રહ્ છે અને સમાજના તમામ લોકો અને નવો�દતોને માટ� પ્રેરણા�પ . એમની િસ�ધ્ધઓ�ું
ું
વણર્ન  માત્ર કાગળ પર શ� ; જઈને જો� જ પડ�
. તો  ય ઉલ્લે ક�ું, રોબટર ્ ક�નેડ� �ુમન  રાઇટ્સ ઍવૉડ
(૨૦૦૦) અને ગ્લીટ્સમ ફાઉન્ડ�શનના'ઍ�ક્ટિવસ્ટ ઑફ ધ ઈ' ઍવોડર ્થી નવા�યા છ , તેમજ ડબર્નમા યો�યેલી 
"વલ્ડર્ કૉન્ફરન્સ અગેઈન્સ્ટ "�ુ ં ભારતીય દ�લતો  વતી પ્રિતિનિધત્વ ક�ુ�. �ુજરાતી  ક�થ�લક સમાજના
ર "ના સલામ અને અઢળક �ુભેચ્છા.
આવા િનષ્ઠાવાન ભડવીરન 'િમત્ �ૃ

[ન�ધ: િમત્ ર�ૃન્દના શશીક પટ��લયા

અને મ�ુરમ મેકવાન ન�ડઆદ સેન્ટ મેર�સ સ્�ુલમાં શ્રી માટ�ન મેકવાનના સહાધ્યાયી હતા અને હોસ્ટ�લમાં
રહ્યા હ. તે સમયે વડોદરા ધમર્પ્રાંતના હાલના �બશપ પરમ �ૂ�ય ગો રોસાર�ઓ હોસ્ટ�લના ર�ક્ટર હ.
મ�ુરમભાઈ જણાવે છે ક� નવ�વન ટ્રસ્ટની સ્થાતેમના ઘર� તેમના િપતા�ની પ્રેરણાથી થઇ હ]

પ�રવાર પ�રચય

આપણા �ણીતા સા�હત્યકાર સ. જોસેફ મેકવાનના �ુ� ુત્ર શ્રી મ�ુરમ મે, તેમનાં પત્ની કોક�લાબેન  તથા સંતાનો
મનાલી  અને િમ�લન્દ ૨૦૦૧માં ક�નેડા આવ્ય. અ�ુલ ડ�ર�ની  મેનેજમેન્ટન નોકર� છોડ�ને વ્યવસાયે એન્�નીયર એવા શ
મ�ુરમ મેકવાન  ક�નેડામાં પણ ડ�ર�માં જ જોડાયા. શ�આતનાં દસ વરસ, અહ� ખાસ જ�ર� એવી   લોકોને ભેગા કરવાની 
પ્ ર�ૃિ�ઓમાં  તેમ�ું મહત્વ�ું યોગદાન. �ુત્રી મનાલહ�લ્થ મેનેજમેન્ટમા�ુિનવસ�ટ� � ૂણર્ કર�ને હો�સ્પટલના વહ�વટ� ક્ષ
ુ ્ર  િમ�લન ઇન્ફોમર્શન ટ�કનોલો�માં અભ્યાસ કર�. સૌમ્ય પ્ર�ૃિતન ાં કોક�લાબેન 
કાર�કદ� બનાવી રહ� છે અને �ત
�ુ �ુંબની પ્રગિતનાં  સહભાગી . શ્રી મ�ુરમ મેકવાન પ�રવારને િમત્ર�ૃંદ ઉજ્જવળ ભાિવની હા�દ�ક �ુભેચ્છાઓ પા.

૨૦૧૨માં ક�નેડામાં સૌથી વ�ુ ઈિમગ્રેશનવાળા દ�શ
થોડા મ�હનાઓ અગાઉ િપ્રન્સ એડવડર્ લંડનની એક હો�સ્પટલમા. પેસતાં જ  એક �ફ�લિપનો નસર્ને જોઈને ક�ુ, ’’હવે કોઈ 
�ફલીપાઈન્સમાં બાક� ર�ું છ?” ટોરોન્ટોમાં પ આ જ પ�ર�સ્થિત આપણે જોઈએ છ�. �ફ�લપાઈન્સની દસ કરોડની વસ્તીમાંથ
ચાઇના �ટલી જ સંખ્યામાં ઇિમગ્ર ૨૦૧૨માં અહ� આવ્ય. આ પ�ર�સ્થિત આવકારદાયક  છે ક�મ ક� �ફ�લપાઈન્સમાંથી  મોટ
ભાગે ક�થ�લક વસ્તી જ આવે �નાથી અહ��ું ક�થ�લક ચચર્ મજ�ુત બને અને ક�થ�લક શાળાઓ સંખના અભાવે બંધ ના થાય.
આ લોકો �ુબ ધાિમ�ક હોય છે એવી સામાન્ય છાપ છ. ચાઇના, ભારત અને �ફ�લપાઈન્સના ઈમીગ્રેશનના �:

દ� શ

વસતી

પી.આર.

િવઝીટર

સ્�ુડન

ચાઇના

૧.૩૫ અબજ 

૩૨,૯૯૦

૨,૩૫,૦૦૦

૨૫,૨૪૫

�ફ�લપાઈન્

૧૦ કરોડ

૩૨,૭૦૪

૪૪,૦૦૦

૯૪૧

ભારત

૧.૨૭ અબજ 

૨૮,૮૮૯

૧,૩૦,૦૦૦

૧૩,૦૦૦

ઢળતી સંધ્ય, ર� વ. ફા. િવનાયક અને ર�વ. ફા. જસ્ટ�ન દ્વા
પરમ � ૂ� અને શ્રી �કર�ટભ–આગ્નેસબેનની મેર�એનીવસર્ર. આ બ�ું અહ� ભેગા મળે લ િવશાળ સ�ુદાયની 
સંગે. ફા. િવનાયક ૨૦૧૨માં અભ્યાસાથ� અિમ�રકા આવ્યા
ત્યાર� ટોરોન્ટોમાં આયો�જત સા�હ�ત્યક જનાર્લીઝમની વૈ
ધોરણે આયો�જત કોન્રન્સમાં  ભાગ લેવા પધાયા� હતા અને
રાયસર્ન  �ુનીવસ�ટ�માં ત્રણ �દવસના સેિમનારમાં હાજ
આપી હતી, તે વખતે આ કાયર્ક્રમ ગોઠવી શકાયો .

ુ તે...�તે નયાર ્
પહ�� ંુ �ખ
Source: Reader’s Digest

The Anti-cancer Diet:
Say yes to onions, apples, berries, kale and broccoli, which cuts the risk of
pancreatic cancer by 23%
Go to the maximum limit with fruits and vegetables, which lowers
the risk of various cancers by 29%
Choose the red wine which cuts the risk of colorectal cancer by
68%
Have fish more often which cuts the risk of developing colorectal
cancer by 40%

Foods that protect your Arteries:
Roasted almonds with the skin: Slashes bad cholesterol
Avocados: one per day Reduces cholesterol 17%
Tomatoes: Eating seven or more servings per week cuts
the risk of cardiovascular diseases by 30%

Importance of Exercise:
Moving more makes you less tired, less stressed and less
apt to have body aches and pains. You can count on
being in a better mood and having a trimmer, stronger,
more energetic body. Of course, exercising results in a
better heart health but it also helps strengthen your
immunity and sharpen your memory skills.

VIDEO

प्यास �हरन जैसे ढूंढे हे जलको

ऐसे प्रभु मै तुजे खोज र ..

મે મ�હનો એટલે માતા મ�રયમનો મ�હનો. ‘YouTube’ ઉપર મ�ુર
ગીતો સાથે અમે ક�ટલાક વીડ�ઓ અપલોડ કર� લા છે . આપ ‘�ુ-ટ�ુબ’ પર
May the month of mother Mary ટાઈટલથી આ બધા
વીડ�ઓ જોઈ શકો છો. ગીતો મ�ુર, કણર્િપ્રય અને િનત્ય સાંભ
ગમે એવાં છે .

�ુ પ
ં સંદ કર��ુ ં – સ�ન ક� િવધ્વસ?
ઓશો રજનીશ
(અદ�ુ� હતો સદ�ના મહાન દાશર્િનક ઓશોનો ભાષા-વૈભવ. પોતાના �ચ�તનને � ૂબી� ૂવર્ક ર�ુ કર� શક� એ�ું
ભાષાસામથ્યર્ એમના પ્રવચનોમાં જોવા મળ. જો ક� તેમના ક�ટલાક િવચારો િવવાદાસ્પદગણાય છે . ‘િમત્ર ક?’
એ �ુસ્તકનો  આ ભાગસા�હત્યનીદ્ર�ષ્ટએ અહ� લેવામાં આવ્ય)

िजससक�

एक बहुत अदभूत मू�तर् दो वषर ् पहले रो म तोड़ी गई। मायकल

एन्जेलो क म�ू तर् थी बनाई हुई। जीसस सूल� से उतारे गए है और म�रय क�
गोदमे उनका �सर है। कहते है, इससे ज्यादा सुन्दर मू� पथ
ृ ्वी पर दूसर� नह�ं थी।
वष� अथक श्रम करके माइकल एंजेलो ने बनाई थी। इसका मू, इसक� क�मत
कुती

नह�ं जा सकती। इतनी िजवंत कोई मू�तर् न थी। संगमरमर पर इससे

ज्यादा गहरा कभी कोई प्रयोग न हुआ था। और एक आदमीने जाकर उस
हथोड़े से तोड़ द�। पकड़ा गया, पूछा गया तो उसने कहा क� यह मुजे सदा से खलती थी। मै भी चाहता हु
क� मेरा नाम भी इ�तहासमे अमर हो जाय। मायकल एंजेलो ने बनायी, म�ने तोड़ी।
ध्यान रखन, अगर �वध्वंस को चुन, तो पछताते हुए मरोगे। मौत के कारण कोई नह�ं रोता। रोते है
इस�लए क� जीवन व्यथर् गया और म आ गयी। िजनके जीवनमे साथर्कता आ, वे हँसते हुए �वदा होते
है। उनके �लए मौत एक पण
ू ार्हु�त है। उनके �लए मौत जीवनका परम �शखर है। वह जीवनके छन्द्
आ�खर� उं चाई है। वह जीवनके गीत क� आ�खर� कड़ी है।

कह� एसा न हो क� मरते वक्त वह� बेजान इराद , वह� बेरंग सवाल तुम्हे घेरे रहे।कह� एसा न हो, वह�

बेरूह कश्म, वह� बैचेन ख़याल तुम्हार� अंतरात्मा को घे रे रहे। कह� तुम एसा न पाओ क� तुम वह

के वह� हो। जैसे आये थे वैसे ह� जा रहे हो। कुछ कमाया नह�ं। कुछ �नखरा नह�ं, कुछ हो न शके। कह�

बुज़ते �ण� म� जब �दए क� लौ बुजने लगे तो ऐसा न लगे क� मै वह� का वह� रह गया। जीवनमे कोई
ग�त न हुई। कोई �वकास न हुआ। जीवन उठा नह�ं, पंख न लगे।

अगर थोड़ा सा जीवनमे समजका उपयोग �कया तो तुम मत्यु को भी महोत्सव क� तरह पाओगे। तुम्हा
ृ
ओठ� पर एक छंद होगा, तिृ प्त क, तुम्हारे प्राण� म� एक सुगंध होगी पहुँच जाने क�। तुम्हारे चारो

एक हवा होगी, एक आभा मंडल होगा क� तुम स्वीकृत हो गए। अस्तीत् तुम्हे मान्यता  द�। ‘�सद’
होनेका अथर् ह� तो यह� है

સામા�જક �ચ�તન
These days, as we all know, destructive activities are on the rise. It would be interesting in this context
to read the main points of a letter written to the Prime Minister of Canada by Ex RCMP Police officer
Nancy Ares, in a sharp reaction to the ongoing personal attacks in national politics.
1- It is wrong, fundamentally wrong.
2- Are we living up to an example?
3- Do you get up each morning and think about what you are going to do to try and embarrass
others, disgrace them?
4- How are we teaching our children to be respectful of others?
5- Are we living in a civilized world?
6- Are we not supposed to be grown up?
His Holiness Pope Francis, at the time of his installation, spoke of the need to serve one another with
love and not allow omens of destruction, hatred, envy and ego to ‘defile our lives’.

િમત્ૃ
� ર ંદની  રચનાત્મક પ્ર
ઊષાબેન અને શશીકાંત પટ��લઆ
‘િમત્ૃ
� ર ’ એ ન્યાય તથા સત્યમાં િનષ્ઠા ધરાવન, માનવ-ગર�મા�ું �ુરસ્કતાર અને રચનાત્મક
અ�ભગમવા�ં

િમત-પ�રવારો�ું � ૂપ છે . �વનની �ક્ષિતજોને િવસ્તારતા જઈને એમ

ઇન્દ્રધ�ુષ્યના રંગો �ુરવાના પ્રયોગો પણ કરતાં રહ. ટોરોન્ટોની કોમ્�ુનીટ�ન
શ�આતનાં દસ વષર્ એકત્ર ને સંગ�ઠત રાખી એ િમત્ ર�ૃના સભ્યોની ઝળહળતી િસ�દ્છે .
આ છે અમારાં હવે પછ�નાં લ�યાક
ં ોની એક ઝલક:
•

અ�ુ�ુળતા �ુજબ દર માસે ક� બે માસે ‘ડાયાસ્પોર’ મેગેઝીન દ્વારા િવ�માં વસતાં �ુજરાતી ક�થલીકો મધ્
સમાજ, ધમર્ અને સંસ્�ૃિતન ે ધ્યાનમાં રાખી �ુ�ુ�ચ જળવાય તે પ્રકાર�ું સા�હત્ય પ. હાલની  વાચકસંખ્યાને બમણી કરવ.

•

ડાયસ્પોરાનો ઇિતહાસ �ૂલ્યવાન છે અને ત�ાંક, કોઈક સ્વ�પમાં જળવાઈ રહ� તે હ��ુસર ડાયસ્પોરા િવષ
પર એક �ુસ્ત�ુ ં પ્રકાશન કરવા�ું આયોજન . આ માટ� �ુજરાત અને િવ�ભરમાં વસતાં આપણા લોકો 
પાસેથી  લેખો  મંગાવવા ઉપરાંત �ઓને રસ હોય તેવાં પ�રવારના �ગત ઇિતહાસને પણ આ �ુસ્તકમાં
સમાવાશે.

•

ર
િમત્ �ૃંદ પાસે 
સ ગઈ શક� તેવા અને વાજ�ત્રો વગાડ� શક� તેવા કલાકારો . આ સૌનો સાથ લઇ એક
સરસ મઝા�ુ ં ગાયક�ૃંદ ઉ�ું કરવા�ુ ં આયોજન છે , �થી વાર તહ�વાર�  જમાવટ થઇ શક�.

•

�ુવાિમત્રો માટ� અત્યંત આ�ુિનક કક્ષા-િવકાસની તાલીમ િશ�બરો�ુ ં આયોજન કરવામાં આવનાર છે .
� કોઈ આ લાભ લેશે, અને �વનમાં વ્યવહા�રક ઉપયોગમાં લેશે તેઓને ચો�સપણે લાભ થશ.

•

�ુવાનોને તાલીમ અને પ્રત્સાઆપી ‘�રશ્ત’ સંસ્થાની �મ લખવ, વાંચવા પ્રેરણા આપ.

•

ક�રોલ િસ��ગ�ગ, �સના માગર્ની ભ�ક તથા ધાિમ�ક પ્રવાસ�વી પ્ ર�ૃિ�આયો�જત કર� આપણો ધાિમ�ક
વારસો �ળવી રાખવા માંગીએ છ�એ.

•

ર
�ુ ન  મ�હનાથી  મીત્ �ૃંદ પોત
ાન ા સભ્યો પાસેથી સ્વૈ�ચ્છક દાન ઉઘરા વીને વતનમાં , મહદ�શે
ગામડાનાં  જ�ર�યાતમંદ લોકોને, દવા અને ખોરાક માટ� મોકલશે

•

�ુપના સભ્યો સાથે ‘તં�ુરસ્ત’ િવષયક (કસરત, યોગ્ય ખોરાક અને તણાવર�હત �વનશૈલી બાબત)
ચચાર્ઓ કરવી અને સાર� તં�ુરસ્તી માટ� પ્રેરણા આ

•

ક�નેડામાં આવવા માગનાર અને અહ� નવાં આવનાર �ને પણ સાચી અને તટસ્થમા�હતીની જ�ર હોય તો 
તે માટ� અમારા અ�ુભવને આધાર� શ� એટલી મદદ � ૂર� પાડવી.

•

�ૃત્�ુ �વા � :ખદ પ્રસંગે સંબિધત પ�રવારની સા�ુ�હક �ુલાકત લઇ �ુંકપ્રાથર�ુ ં આયોજન કર�ું

•

ર
િમત્ �ૃંદ પોતા
ની એક સ�ૃદ્ધ લાયબ્રેર��ું િનમાર્ણ કર છે �થી તેનો લાભ સૌ કોઈ લઇ શક�.

•

પ�રવારો  માટ� ઉનાળામાં પીકનીક અને ક��મ્પ��ુ ં આયોજન  કર�ું અને શ�  હોય ત્યાં થોડા કલાકો માટ�
ર�ટ્ર�ટની �મૌન અને ધ્યાનનોપણ સમાવેશ કરવો.

વડ અને પીપળો: �ૃહસ્થાશ્રમ અને સન્યાસધમર્નાં બે પ
“વડ�ુ ં ઝાડ એ આપણા � ૃહસ્થાશ્રમનો આદશર્ �ૂચવ, એની  વડવાઈઓ  ફર� ફર� જમીનમાં ઉતર� એક મો�ું
અિવભક્ત �ુ�ુંબ બનાવે છ, �યાર�  પીપળ એ દર વરસે પોતાનાં બધાં પાંદડાં ખંખેર� નાખી અને ચામડ� ઉપર પણ
પોપડા બાઝવા ના દઈ સન્યાસધમર્ને  �ૂચવે . એનાં પાંદડાંની  અખંડ �� ૃિત પણ સન્યાસ ધમર્ને �ૂચવે . એ
બંને આશ્રમોનછાયા �યાં એકત્ર થાય તે જગ્યા પિવત્ર” (�હમાલયનો પ્રવ: કાકાસાહ�બ કાલેલકર -૧૯૧૧)

What do Canadians Know?

કિવતાની ક� ડ�એ
આ મનપાચ
ં મના મેળામા…
ં
આ મનપાંચમના મેળામાં સૌ �ત લઈને આવ્યા છ,
કોઈ આવ્યા છે સપ�ું લઈન, કોઈ રાત લઈને આવ્યા છ.
અહ� પયગંબરની �ભ �ુ ઓ, વેચાય છે બબ્બે પૈસામા,
ને લોકો બબ્બે પૈસાની ઔકાત લઈને આવ્યા .

Canadians do care about where they come from
•
•
•
•

કોઈ �ગ્ગા�ું �ટ�ું લાવ્, કોઈ દોરા�ુ �
ં ૂટ�ું લાવ્ય,
કોઈ �ગત ફાડ� ખાના�ું એકાંત લઈને આવ્યા છ.
કોઈ ઝરમર ઝરમર છાંયડ�ઓ, કોઈ ઉભડક ઉભડક લાગણીઓ,
કોઈ ફાળ, તો કોઈ તં�ુની િનરાંત લઈને આવ્યા છ.
કોઈ ચશ્માં �વી �ખોથી વાંચે છે છાપાં વાચાના,
ને કોઈ અભણ હોઠો �વી િવસાત લઈને આવ્યા છ.

What do Canadians do not know?

While 91 % of Canadians think its important to know
one’s history, many do not have the information so far
•
•
•

કોઈ લાવ્યા �ખસ્�ું અજવા, કોઈ લાવ્યા �ૂઠ� પતં�ગયા,
કોઈ લીલી� ૂક� �ખોની િમરાત લઈને આવ્યા છ.

•
કોઈ ધસમસતા ખાલી ચહ�ર�, કોઈ ભરચક �ાસે ઊમટતા,
કોઈ અધકચરા, કોઈ અણોસરા જજબાત લઈને આવ્યા છ.
આ પથ્થર વચ્ચે તરણા�ું �હજરા�ુ લાવ્યો �ુ, રમેશ,
સૌના ખભે સૌ અ�ણયાળ� કોઈ વાત લઈને આવ્યા છ.

રમેશ પાર� ખ

91% of Canadians feel that knowing one’s family
history is important
44% Canadians have researched their family
history
41% say they heard an interesting story about
their ancestors from a relative and this prompted
them to research their family history
42% wish they knew more about their family
history

•

44% don’t know when their families first arrived in
Canada
34% don’t know the occupation of their
grandfathers
37% don’t know where either of their
grandparents or great grandparents were born

Some interesting Facts
From 1793 until the end of the American civil war
30,000 slaves came to Canada via underground rail
road
Justin Bieber, Celine Dion & Avril Lavigne are
ancestors of a French couple who came to Canada
400 years ago
(Source; Metronews.ca)

Information by: Sunita F. Christian - Calgary

WE ARE THE WORKERS, NOT MASTER BUILDERS

We are workers not master builders
It helps now and then, to step back and take a long view
The kingdom is not only beyond our efforts, it is even beyond our vision
We accomplish in our lifetime only a tiny fraction
Of the magnificent enterprise that is God’s work
we plant the seeds that one day will grow
We water seeds already planted Knowing that they hold future promise
We lay foundations that will need further development
We provide yeast that produces far beyond our capabilities
This enables us to do something and to do it very well.
It may be incomplete, but it is the beginning, a step along the way,
an opportunity for the Lord’s grace to enter and do the rest.
We are prophets of a future not our own

[Selected by Dan Clendenin In memory of Archbishop Oscar Romero]
Sent By: Francis Christian – Calgary

તોરા મન દરપન કહલાયે..
મ�ુરમ મેકવાન
શેખ સાદ� �યાર�  નાના હતા ત્યાર� તેમના િપતા�એ એક વખત મ�ા જવા માટ��ું આયોજન ક�ુ. શેખ સાદ� દર� ક
વાતમાં તેમના િપતા��ુ ં અ�ુકરણ કરતા હતા. � �ૂથમાં શેખ સાદ� હતા તે �ૂથનો  િનયમ હો  ક� સવાર� વહ�લા
ઉઠ�ને નહાઈને �ુદાની  બંદગી  કરવી. શેખ સાડ�ને િપતા�એ તે� ુ ં અ�ુકરણ કરવાની  સાથે
તેમને પણ તેમ કરવાની સલાહ આપી.
શેખ સાદ� િપતાનો આદ� શ માનીને તેમ કરતા હતા. એક �દવસ શેખ સાદ�એ િનર�ક્ષણ ક�ુ� ત
તેમના �ૂથના ક�ટલાંક લોકો સવાર� વહ�લા ઉઠતા નહોતા. તેમને આ વાત તેમના િપતાને કર� ક�
�ુ ઓ  િપતા�  આ લોકો  ક�ટલા આળ�ુ છે ક� તેઓ  સવાર� વહ�લા ઉઠતા પણ નથી. અને
ઇબાદતમાં પણ નથી  આવતા. �ુદા તેમને �ાર� ય ન�હ માફ કર� . તેમની  આ વાત સાંભળ�ને
ું
િપતાએ ક�ું ક� દ�કરા � પણ
વહ�લો ન ઉઠ�ો હોત ઓ સા�ું થાત. કારણ વહ�લા ઉઠ�ને લોકોની િન�દા કરવી તેના
કરતાં �ુઈ રહ�� ું સા�ું. ‘િપતા�ની આ વાત શેખ સાદ�ને આટલી નાની �મરમાં �ુબ અસર કર� ગઈ. હક�કતમાં તો 
તે �દવસે તેમને િપતા� પાસેથી સા�ુ �વનદશર
ં
્ન પ્રાપ્ત થ�ું , �ને કાયમ માટ� તેમને આચરણમાં � ૂક� દ��ુ.ં
સાર એટલો જ ક� બી�ની િન�દા કરવાથી પોતાની સકારાત્મક ઉ�ર્ નષ્ટ થાય. તેથી બી�ની િન�દા કરવા કરતાં
પોતાની �ત�ુ ં િનર�ક્ષણ કરવાની આદત રાખવી જો.
“THE FOOL LAUGHS AT OTHERS. THE WISDOME LAUGHS AT ITSELF” – OSHO

સે ન્ માયકલ ક�થીડ્, ટોરોન્ટ
ટોરોન્ટો�ું  આ મા�ૃ-દ� વાલય પા�ાત્યસ્થાપતના પ્રિતક સમી એક એવી ઈમારત , � ૧૬૫ વરસથી આ  નગરની 
બદલાતી  તાસીરની �ુક સાક્ષ બની રહ� છે .

૮ મે, ૧૮૪૫ના રોજ  તેનો પાયો નંખાયો  અને લોકોએ �તે ખોદ�ને

૯૬૦૦૦ ટન  માટ� કાઢ�. �ગ્લેન્ડન ૧૪મી  સદ�ના યોકર ્મીનીસ્ટર ક�થેડ્રલના પત્થર અને લાક�ું આ દ�વળના પાય
પ્રતીકાત્મક �પે �ુક�લા , કારણ ક� ટોરોન્ટો�ું �ુ�ું નામ યોકર્ હ�. આ દ� વાલયમાં ૧૬૦૦ ભક્તજનો બેસી શક� એટલી
વ્વસ્થા છ. ઘંટનો િમનારો ૭૯ મીટર એટલે ક� ૨૬ માળ �ટલો �ચો છે . વેદ�ની પાછળ � સ્ટ�ન્-ગ્લાસ છ (બા�ુ ની 
તસવીર) તે પ્રખ્યાત ફ્ર�ચ કલ (�ણે પર
ે �સના નોત્-દામ દ� વળ માટ� પણ આવી બાર�ઓ બનાવેલ છે તે) થેવેનોટ
દ્વાર (મશીનથી ન�હ, પણ) મધ્ય�ુગી પદ્ધ, હાથે બનાવાયેલ (hand-blown) છે . આવી એક બાર�નો �ણ�દ્ધા
કરવાનો ખચર્૨ લાખ ડોલરથી (એટલે ક� ૧ કરોડ �િપયાથી) વ�ુ થાય.

આપના પ્રિતભા
પોતાના પ્રિતભાવ મોકલીને અમોનપ્રોત્સા�હત કરનાર આપ સૌનો -�ૃંદ આભાર માને છે . શ્રી જગદ�શ �ક્ને
પણ તેમની વેબસાઈટ પર અમા�ં ુ મેગેઝીન �ુક�ને અમને પ્રોત્સા�હત કયાર્ તે બદલ તેમનો પણ �ુબ ...
સક
ં લન: આગ્નેસ �કર�ટ પરમા
ડાયસ્પોરાના પ્રથમ �કસખ
ં ્યાબંધપ્રિતભાવો મળ્યા. મોટા ભાગે બધાં જ બી� �ક માટ� ઉત્�ુકતાથી રાહ
�ુએ છે . થોડા પ્રિતભા, સં�ક્ષપ્ત - �ઓના પ્રિતભાઅહ� સમાવી શકાયા નથી તેઓની ક્ષયાચના.
•

“Salaam! Thank you very much for sending me the newsletter. Good to know the
wellbeing of the community members in globe. It is said,
“Boom, wherever you are planted”. That is my ‘dua’ for all
of you.”
Jimmy c. dabhi, ph.d. ﺩﺍﮐﺗﺭ ﺟﻳﻣﺱ ﺩﺍﺑﯽDirector – Research,
Human Development and Research Centre St. Xavier's
College Campus(Ahmedabad)

•

Peace of christ!
Many thanks for sending me the first issue of your Gujarati Catholic Diaspora. I have
glanced through it. Seems to be very good. It will take a good deal of time to read the
content. Many thanks for sending the GCD issue and God bless! Congratulations and
best wishes too. Fr Freddy D'souza, S.J. Georgetown, Guyana. South America.

•

“It is a wonderful effort by the Diaspora. I wish you all the best. I went through the
questions for suggestion. I will write to you later” – Fr Mari Joseph (Nadiad)

•

“Thanks for sending a copy GCD! Well done. Keep it up.” - Fr.Sunil Macwan SJ (USA)

•

“I am very happy and proud of you guys in Canada doing so much activities and good
participation from fellow Catholics residing in and around Toronto, Canada. Please
keep the good work and please rest assure of my prayers and support for you guys 24/7”
– Jagdish Christian(USA)

•

“Thanks a lot for sending this issue to me. I congratulate you and support you this
venture. With love,” - Vijay Desouza (AHmedabad)

•

“Beautiful, it is nice to read. Well designed. Congrats!!!
In Him” - Vijay BBN

•

“Congratulations to mitravrund, its fantastic magazine. I have just viewed highlights,
due to office work, Best, keep it up! Happy Easter” - Sushma (Pachgani – Maharashtra)

•

“Congratulations for starting a Patrika. I Like it very much and express my thanks for
sending me. Please continue to send me”. Basil Daniel- B. Com, LL.B, MSW,
PGDPM,DCP Commissioner for Oath

Taking & Affidavits– RCIC, Member -

Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (Toronto)
•

I really appreciate the initiative taken in starting the "Gujarati Catholic Diaspora". I
am sure it will rock. It’s a superb April 2013 issue and also the real story of Rajesh
Macwan is heart touching. I would be eagerly waiting to get the other issue of next
month. -Vishal Macwan(France)

•

“Excellent, thanks for sharing’ - Peter Jadav(USA)

•

“Very interesting and article by Mr. Rajesh is eye opening. Congrats for his struggle
and bringing the difficulties in light faced by new comers.” - Sadgun Macwan

•

“Heartfelt congratulations for a venture.....enjoyed reading it...may it gets flourished.
Hats off to Rajesh for Never say die spirit”. - Snehal Macwana

•

“I read this magazine. It is nice. Wish you all the best for your new starting of
magazine. We are pleased to see you all in one group photo. Spread your feelings and
thoughts through this magazine. And give matrimonial advertisement also”. - Himanshu
j Macwan(Ahmedabad)

•

Thanks a lot for sending me the first issue of Gujarati Catholic Diaspora. I really enjoy
the reading especially of Rajesh Macwan. My best wishes for grand success.
Regards to all Friends - Dilip Macwan

•

ઇરમાવાળા શ્રી ક�ુભાઈ પરમાર શ્રી જગદ�ના સહકારમાં રહ�ને

વાયા અમે�રકા, �ુજરાતના

વતર્માનને િવ�ભરમાં વહ�તા રાખે છ. તેઓશ્રીના ફ�સ�ુક પર આવેલા ક�ટલાક પ્રિત:
Smita Mac: Nice to see a group of our brothers and sisters and kids. Do prosper our
loving brothers & sisters. Ila Macwan: Proud of all of lovely people. God bless u. Simon
Christian: proud for this

•

Hearty Congratulations for publishing 'Gujarati Catholic Diaspora'! Very good efforts and I
loved it. I congratulate Mr. Rajesh Macwan for beautifully describing his experiences through
`Canada - Aakash Manthan nu ek moti.' I appreciate him for exposing the bitter experiences
while entering and settling in the foreign country. It reminded me of my struggles........ and it
made me the Holy Land Tour Organiser. After reading Rajeshbhai's article, I dashed out many
such experiences during my foreign trips! Thank you Rajeshbhai. I wish all the success to the
`Gujarati Catholic Diaspora.' This will keep all of us connected and may it be used for the
development of our Gujarati Catholic Samaj all over the world! God Bless You All! Best
wishes: Kokila A. Parmar (Lambhvel) - Thank you all who motivated us - Mitravrund
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