
 
                                
 
 
 
      
 
     
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                          
                           ‘I believe in God,     only I spell it Nature’. 

                        
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                             િમત્ ર�ૃ  

              ટોરોનટો, ક�નેડા  

                 �ુન, ૨૦૧૩  

        Gujarati Catholic Diaspora 
 

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

 

A bird does not sing because it has an answer.  
It sings because it has a song... 

(A Chinese Proverb) 
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“તમે �ુિનયાના ૃ�વા છો... 

....તમારો પકાક શોકો ો આ ળડવા ૃો, �થી તેઓ તમારા� 

સારા� �રતયો જોઈને તમારા ળરમ િળતાના� યકો ાન  ાય.” 
 

માથથી - અધયાય ૫: ૧૪, ૧૬ 

               
• આિશવર્ચન 

• વાતનડાયાસ્પોાચન 

• આ્ચપન્ત 

• ક�ચેડા: આકાશમથંચ�ુનંએકનમપતન 

(ભાગ-૨) 

• િવ્ાોદ�્ 

• પિતભાન્ ો્યન 

• ્હ�� ુનં�ખુનતે... 

• �ુનં્સદંનકોશપ?  

• િમત્ રદંચનનપ્ રિર� 

• કિવતાચનનક�ડ�એ 

• તપોાનમચનદો્ચનકહલાયે... 

• આ્ચાનપિતભાવપ 
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 ‘ડાયસ્પોા’ િવ્ાો-્તચપન ચપન �દતનયન યકન

આ્ચેન ોવાચાન કોતાનં િમત્ રદંન હ ર-આચદંચનન

લાગણનન અ�ભુવેન છે. એમાનં ્નોસાયેલનન સામગનન

આ્ચેન માટ�ન આસવાાન હશેન શન તેવનન અ્ેઅાન ્ણન

ખો�. આ્નઅમચેનઆનો�તેનમદદ�્નથઇનશકપ છપ: 

(૧) ‘ડાયસ્પોા’ચે વાં્ પન અચેન વં્ ાવપ. તમાોાન

િમતપ, સચેહ��ચેન તેન મપકલપન અચેન તેમચાન  મેલન

એડ�સન અમાોાન ્ોન મપકલપ, �ચપન આન મેગેઝનચન

મપકલવાનિસવાયનબનશપનકપ નઉ્યપગનથશેનચ હ  

(૨) ડાયસ્પોાચપન આશયન  ુુ યત: િવ્ાો-િવમશરન

કોવાચપનછે. આ્નઆ્ચાનિવ્ાોપનશણાવતાનોહપ. 

ો્ચાતમકનટ�કાન્ણનનઆવકાયરનછેનશ.  

(૩) આ્ન લખતાન હપન તપન આ્�ુનં મૌ�લકન લખાણન

અથવાનતપનપકાશચનયપયયનકપ નમા હતનનહપયનતપનતેન

અમપચેનમપકલતાનોહપ. 
 

 

Rajesh Macwan 
Shashikant Patelia 

Madhuram Macwan 
Kirit Parmar 

    Francis Christian 
Paul Macwan 

 
 

Leslie Dias  
Pratik Peters  
 Joel Christie 

 

Today I shall judge nothing that occurs 

 ‘અચતંનસભંાવચા�’ચાનિવસતાોમાનંપવશેવાનમાટ�ચપનએકનોસતપન

છે: મૌચ, ધયાચનઅચનેચપચ-શશમેનટ (કપ ચપનક�નકશાચપનનયાયનચન

તપળવપ) 

‘નયાયન તપળવપ’ એટલેન વયય�ત�, ઘટચા�ન અચેન  વસ્�ુ, 

સા્નન ક�ન ખપટ�ન અથવાન સાો�ન ક�ન ખોાબન એવપન સતતન અ�ભપાયનન

બાધંતાનનોહ�્ ુ ંતે.  �યાો�નતમનેસતતન લૂયાકંચનકોતાનોહપનછપ, 

લેબલપન લગાવતાન ોહપન છપ, િવશલ ેણન કોતાન ોહપ છપ,  તયાો�ન

તમાોાન�ત ોકનસવંાદમાનંખલેલન્હ�્ેનછે. આનખલેલ, તમાોાન

અચેન ‘સભંાવચા�’ચાન અતેન વ્્ેન વહ�તનન ઉ�રચાન પવાહચને

અવોપધનેછે, સકંપ્ેનછે, ઘટાડ�નછે. 

કપણનક�્ ુનંછેનઅચેનકપણેન�ુનંક�ુ�નતવેાનઅ�ભપાયપનઅચને લૂયાકંચથનનન

�ુોન ોહ�વાથનન તમા�ંુન મચન ન શાતંન બચેન છે. એટલેન  દવસચનન

શ�આતન આન ો�તને કોપ: “આ�ન�ુનં કપ ચપન અ�ભપાયન ચ હન બાાં ુ,ં 

કપ �ુનંન લૂયાકંચનચ હ ક�ંુ,  કશાચપનનયાયનચ હનતપ�”.   દવસન

દોમયાચનતમાો�ન�તચેનસતતનઆનવાતચનનયાદનઅ્ાવતાનોહપ.  

�યાો�નતમનેબાહનવસ્�ુચાનસદંભરમાનંમવપનછપનતયાો�નતમેનસતતન

લપકપ�ુનંઅ�મુપદચન ્છપનછપ, તમાોા  િવ્ાોપનચેનવતરચનલપકપચને

અ�લુઅનચેન ન હપયન છે, તમને વસ્�ુન ્ોન કાાનુ મળેવવાન  ્છપન

છપ. (કાોણનઅહકંાોનસતતનબનકમાનંમવેનછે) 
 
�યાો� આ્ણચેન ‘આતમા’ચનન શય�તચપન ન અ�ભુવન થાયન છેન તયાો�ન

ડોનહપતપનચથન, કશાન્ોનકાાનુમેળવવા�ુનંદબાણનહપ્ ુનંચથનનક�ન

અનયપચા અ�મુપદચચનન કપ ન શ�ોન ોહ�તનન ચથન. આતમાન

ટ�કા�ચનન અસોથનન  �ુતન હપયન છે. તેચેન ્ડકાોપચનન લેશમાતન

બનકન હપતનન ચથન. તને કપ થનન ચન્ાન ક�ન ન કપ થનન �્ાન હપવાચનન

લાગણનન અ�ભુવતપન ચથન. આતમાન તપન ોહસયપ, ્મતકાોપન અચને

સવગગયનઆચદંથનનછલકાતપનહપયનછે...  

(The seven spiritual laws of success by Deepak Chopra) 

 

  

 

િપય વાચકિમતો: 

 

િમત્ રદં 



                                   ોિકવરચન 

                  ર�વર�વ..  ફાફા. . િવનાયક �ૃવિવનાયક �ૃવ, , એસએસ. . ��. .   

�શુોાતનન ક�થપ�લકન ડાયાસ્પોાન  ખુ્તચપ બનશપન  .યકન બહાોન ્ાડવાન શ ન ોહપન છેન

તયાો�નસવરન પથમનતપન‘િમત્ રદં’ચેનમાોાનંયતોચા ંઅ�ભચદંચન્ાઠ્ુનં�ં. કબનોનસાભંો�નછે:  

શબદનશબદનસ�નુકો�, શબદનક�નહાથનચાન્ાવં, 

એકનશબદનઔ ધનકો�, �ુશપન કયેનઘાવ 

શબદ�ુનં ��ોન લ ચેન ‘િમત્ રદં’ �શુોાતનન ક�થપ�લકન સમાશચેન - મા્ રસમાશચેન ક�ક ત ર્ણન કોવાન આવનન ોરુનં છેન એન

સમાશચનન સવસથન અચેન સ ર�ન માચિસકતાન � ૂ્ વેન છે. પથમન અચેન �દતનયન યકપમાનં �ન સામગનન ્નોસનન છેન તેન અતયતંન

િશષઠ, સા�તવકનઅચેન��ુુ�્ચણૂરનલાગનનછે. એન્છવાડ� પસથા્કપચનનિવધાયકન�ઝૂ ્ણનછેન�નતેમણેનપથમનશનયકચાન

સં્ ાદક�યમાનંપગટનકો�નદ�ધન છે.  
 
આન -્તમાનંશબદચનનએકનસા હ�તયકન�લ�શતનઅચેનસાયાસચવૂરકચનનનહકાોાતમકનતાશગનન્ણનછે. વાં્ તાનં શનઆતમાન

ઉ�તન થઇન ઉઠ�ન એવનન સા�તવકતાન છે,  અ�ભવયય�ત અચેન અ��ુિૂત, બેઉચન. વાણનન અચેન

િવ્ાો�ુનં એકન �ોૂમયન  સા��ુયન અચેો�ન શૈલનન બઅને છે. �ણેન વાં્ તાન વાં્ તા શબદચનન

વાસંળ�ન ્ોન િવ્ાોચાન �ોૂન  છેડાતાન હપયન એવનન મનઠાશન અ�ભુવાયન છે. એટલેન શન આન

આિશવર્ચપ લખવા�ુનંઆમતંણ ટાગપોચેનસમો�ચે-અ�સુો�ચેનનસવનકા�ંુન�ં:  

There are numerous strings in your lute, 
let me add my own among them 
 
િવ્ાોન કપ ્ણન સગંઠચ�ુનં ્ાલકબળન છે, એનમચન છે, બલક�ન પિત�બ�બન છે. ્તકાોતવચાન માધયમથનન કમરશનલપન

(કલમશનલપ) દ ર્ણનધો�ન છે. આ્ણાન ગિવ�ષટનસમાશચેનએચા  ળૂથનન ઉખેડ�ાન િવચા, એચાનસભયનતો�ક�ચનન આ્ણનન

ગ ોમાવતંન અયસમતાચેનઉચનન�્નઆવવાનદ�ધાનિવચા, ડાયાસ્પોાનસમા�ન્પતાચનનસવેંદચા�ચેનનિચ�ુ્વા�ુનં બન�ુનં

ઝડપ�ુનં છે. ��ુ અચેનસા�તવકન િવ્ાોપચેનઉછેોતનનએકનધ�ુવાડ�નઉભનનકો�નછે. એનિવ્ાોયાતામાનંશપડા્ ુનંસ�ચેુનમાટ�ન

એકનચણુય�ુનંકામનછે.  
 
માો�નદ્ષટએનઆનિવ્ાો્તચાનિવઝચનઅચેનિમશચમાનંતણનબાબતપચપનસમાવેશનશ�ો�નછે: 
 
(૧) ડાયાસ્પોાચનન લાઅ�ણકન સમસયા�ન દા.ત. અયસમતાલપ્ ક�ન અયસમતા-િવ્છેદ(Identity Crisis) િવ ેન

ો્ચાતમકન િવ્ાોભા�ુનં ્નોસ્ુનં (૨) આ્ણા ં સસં ર્િત, િસ���, સવપચપ, સકંલ્પ,  સમસયા�ન અચેન સઘં ષચનન

કહાચન�નછા્વન,  સિવશે નએનસવરચેનઅ�ભવય�તનઅચેનઆતમસાતનકોતા શ ચેન એમાથંનનએકનચકાોાતમકચેનબદલેન

હકાોાતમકનદ્ષટનકંડાોાયનતેવનન દશાન્�ધવનનક� (૩) આ્ણાનશનસમાશચાનંગામડા�માનંહમનઠ�ોચાનઠ�ોનએવાનંઆ્ણાન

ભા ભા�ું�ચનન વયથા�ન અચેન િવતકપચેન વા્ાન આ્ે, બલક�ન એન ્ોતવેન ્પતાચા વા્કપમાનં કશનકન સમ ર્ણશચકન

સવેંદચશનલતાનક�ળવવન.  
 
આખો�, ડાયાસ્પોાનિવ્ાો્તનસ્ેચનશ કિવન�આુચનોામપચનમમેચેઝચનન્યં�તમાનંિચ�ુ્ાયેલનનભાવચાચેનઆકાો�, એવનન

માો�નઅ�ભલા ાનઅચેનઆિશ :  

Roots & Wings:  
But let wings take root  
and the roots fly. 

( ળૂનઅચેન્ાખંપ: ્ાખંપચેન   ળૂન�ટપનચેન ળૂચેનઉડવાનદપ.) 

ફા. િવનાયક �ૃવ, એસ. �.  

  



વાત ડાયાસળોરાની  

બધોનસૅમ�એુલચપન્તનમળેલપ; એમણેનલખે�ુ,ં " 'ડાયાસ્પોા' શબદ માો� માટ�નચવપનહપવાથનનમ�નશપડણનકપ માથંનનશપધવાનપયતચન

કયષન્ોં્નુમચેનતેનમળયપ ચ હ." વાતનસા્ન, શપડણનકપ માનંચનમળે, ્ોં્નુશબદનચવપનચથન. છેકનબા બલકાળથન ્ાલયપનઆવનેછે. 

�ૂચાન કોાોમાનં મપઝઝે�ુનં ય�દુ�પ�ચેન િમસોચનન �લુામનમાથંન  �ુતન કો�ન અનયન સથળેન વસવાટન કોવાન શ્ુનં એ ડાયાસ્પોા�ુનં શન

ઉદાહોણનછે. િવસથા્ચ/સથળાતંોન્છ�ન્ણનસસં ર્િત/ધમરનશળવા નોહ�નતેનપકાોચનનમવચશૈલનનએ ડાયાસ્પોા�ુનંશનપિત�બ�બનછે. 

 ળૂનય�દુ�નપ�ચાનિવસથા્ચ/વસવાટનમાટ� વ્ોાતપનઆનશબદનવૈિિકોણચનન્હલ્હલન્છ�નઅનયનપ��નમાટ�નયનવ્ોાતપન

થયપન છે. િવિચનન િશઅણસસંથા�માનં તપન આન િવ યચાન અભયાસસમપન ્ણન છે. ્ણન સામાનયશચ માટ�ન યન આન િવ યન એટલપન શન

ોસપદનછે.  

આન સદંભ� �શુોાતનન ક�થ�લકપચનન વાતન કો�એન તપન સદ��થનન સામા�શકન

�ટ�� ૂટં�નશનએવનનહતનનક� સામા�શક/આિથ�કન્ોાવલબંચચપનકપ નિવકલ્નશન

ચહ�તપ. �બટ�શન સસંથાચવાદ�ન અ�ભગમ અચેન શહ�ો�કોણ, ઔાપ�ગકોણચાન

માહપલમાનં આશા�ુનં  કોણન પગટગ ુનં ચને ોપમોપટ�ચન આશાએન આ્ણાન

ચવૂરશપ, ૧૯મન સદ�ચા ઉરોાધરમા,ં  ુબં ન શ ન વસયા; એન �શુોાતન ક�થ�લકન

ડાયાસ્પોા�ુનં ્હ��ુનં ઉદાહોણ. તયાો્છ�ચાનં વ ષમાનં �શુોાતન ક�થ�લકપમાનં

્ોદ�શગમચન્ણનથયા,ં ્ણનમહદયશેન ટાછંવાયા.ં ઘણાન્ ોબળપએનએમા ં

ભાગન ભશવયપોન �બટ�શન સસંથાચપમાનં ોપશગાો�, �બટ�શન આમગમાનં ભોતન, િમશચો��ચનન મદદથનન થયલેાનં ્ોદ�શગમચ, ઘોચપકોન

તો�ક�ન્ોદ�શગમચ, િશઅણ, અનય ોપશગાો�ચનનતકપનિવગેો�. ્ણનઆનબધાનંસથળાતંોચાન કસસા�માનં�શુોાતનનક�થ�લકપચન આગવનન

સસં ર્િતન શળવા ન ોહ�ન એટલાન પમાણમાનં સા દુાિયક સથળાતંોન ચન થ�ુ.ં મપટ�ભાગેન એન લપકપએન સદં�શાવયવહાો/ સુાફો�ચાનં ટાં્ ાનં

સાધચપનવ્્ેન �ન તેનદ�શચન  ૂુ યન પવાહધાોામાનં શનભળ�નશવા�ુનં  ચૂાિસબનમાન�ુનં કાનં કો�કો�ચેન મવયા અથવાન ભાોતન ્ાછાન

આવનન ગયા;  સટન આ �કામાથંનન ઘણાન ભાોતન ્ાછાન ફો�લાન �યાો� બાક�ચાન ઉ�્વળન ભિવષયચનન આશાએન અનયન દ�શપમાનં વસનન

ગયલેા.  

૧૯૬૦ ્છ�ચનન�.ુએસ.ચનનબદલાયલેનનિવદ�શચનિતચપન(�) ક�થ�લકન્ુ�ંુબપએનલાભનલનધપનએચા ્ ોણામસવ�્નસા દુાિયકનમવચન

ધબક્ ુનં ોહ�ન એટલાનં ્ુ�ંુબપન �.ુએસ.માનં વસયા ં અચેન �.ુએસ.માનં �શુોાતનન ક�થ�લકન ડાયાસ્પોાચપ ઉદયન થયપ. આ�ન આન સ દુાયને

ખાસ�ુ ંકા�ુંનકાઢગ ુનંછે. હવેનક�ચેડાચનનવાતોનએકનસમયનહતપન�યાો�ન િવઝાનિવચા ક�ચેડામાનંઅવા્ ુનંહ્ ુ;ં ્ણનએન"જાચ"  કપચનેહ્ ુ?ં 

ક�ચેડામાનં�શુોાતન ક�થ�લકપચાનવસવાટચપનઅિધ ર્તન િતહાસન૧૯૯૬મા,ં મ્નુ્ોમાો, આણદંથનનશ�નથાયનછે. તયાોન્છ�  િશઅણ, 

શહ�ો� વસવાટ, અચેન ક�ચેડા ઇિમગશેચચાન કાયદા�ચપ લાભન લ ન �ન ્ુ�ંુબપન આવયાનં એમચપન શન એકન સ દુાયન ો્ાયપ. 

ક�ચેડામા ંલગભગનબધાનંશન્ુ�ંુબપન"સક�લડ" ક�ટ�ગો�માનંયાનસ�ુડનટનિવઝાન્ો આવનચનેસથાયનનથયેલાનંછે. મપટ�ભાગેનતપનઅહ�નઆવનચને

શનએકબન�ચાન્ ો્યમાનંઆવયા ચેનએકબન�ચનન�ૂફંનમેળવનચનેધબકતાનોહાનંછે. ક�ચેડામાનંવસતા  ક�થ�લકપ�ુ ંસા દુાિયકનમવચન

ક�્ ુ?ં  એમચનન ધાિમ�ક, સાસં ર્િતક, સામા�શકન શ� ોયાતપ�ુ ં  લૂયન ક�ટ�ુ?ં "કલ્ોન શપક" ્ણન ક�વપ? સમાયપશચન ક�વનન ો�તને સાધ�ુ?ં 

 શુક�લન� ક નક નઆવ?ે આનબાુનંશન"ડાયાસ્પોા"ચાનપલટેફપમરન્ોથનન્્ગ�ુ.ં ્ણનશોા િચોાતં,ે આ�નતપનબસનઅહ�  શનિવો ુ.ં  

રા�ક મૅકવાન    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�વન અને � રત્ ુ 
ગો�બા નશબદનઆ્ણેનમાટ�નચવપનચથન. ્ણનમવવાનમાટ�નમોવાચનનતૈયાો�નહપયનએનક�વપનઅચેનક�ટલપનિવોપધાભાસ? ્િ�મમાનંઆિથ�કન

મદં�ચાન ્ ોણામપન હ્મ્ાવનન ચાખેન એવાનં છે. સોકાોચાનં આિથ�કન મદં�માથંનન બહાોન આવવાચાન ્ગલાનં (Austerity measures) મદં�નન

કોતાનંયનવધાો�ન�કુશાચનકો�નછે, �ચનનઅસોનલપકપચાનઆોપયયન્ોનથાયનછે. ગનસચપનદાખલપનલ એનતપનતયાનંઆમનબન�ુનંછે. ્ેનશચોપન

મપટાનપમાણમાનંઆ્ઘાતનકો�નોહાનંછે. ચાાદુનથવાનઆવેલનમેલેો�આએનદ�ખાનદ�ધનનછે. દા�ચાનવયસચમાનંવધાોપનચપધાયપનછે. એ્. 

આ . વન.  ક�સપમાનંતપનઅસાધાોણન૨૦૦નટકાનવધાોપનથયપનછે. લપકપ કહ�નછેનક�ન્ ોયસથિતનગભંનોનછે. એ્. આ . વન. ચાનંકાોણપમાનં

એ્ુનં છેન ક�ન લપકપન �તેન શન ્પતાચેન એ્. આ . વન. ચપન ્ે્ન લગાડ�ન છે, �થનન તેમચેન ન સોકાોન તોફથનન ્ૈસાન મળે ! ગો�બનન અચેન

લા્ાો��ુનંઆચાથનનવધાો�નવો્ુનંદશયનબન�ુનંક�ુનંહપ નશક�? આિથ�કનમદં�માનંશપનક�નઅકસમાતન�છાનથાયનછે. ્ણનબચેનછેનએ્ુનંક�ન

�છાન અકસમાતપચાન કાોણેન ટાનસપલાનટન માટ�ચાન યગપચનન અછતન સ�રયન છેન ચેન ટાનસપલાનટ માટ�ન ોાહન શપ ચેન બેઠ�લાનં દદ��ચનન

 શુક�લન�નવધેનછે. આનછેનશ�દગનનઅચેનમપતચનનસતંા્ુકડ�ન!   

 

 

 



 

વ્ાશા િમત્ ર�ૃ :  
મોટાભા ે �યાર� ોળમા સમાજમા� કોઈ મે ેઝીન બ્ાર ળડ� તયાર� એનો ્�� ુસામાાજક ઓછો અને � ત વવાર� 

્ોય છે. મોટાભા ના� ોવા� મે ેઝીનોનો ઉદેક અનય શોકો અથવા તો ચો સ � સળ ઉળર કાૃવ ઉછાઆવાનો ્ોય છે. 

તેમા� સમાજને શ તી કોઈ બાબતોનો સમાવેક ્ોતો નથી અને ્ોય તો ળમ ફકત ટ�કા કરવા �રુતો જ ્ોય છે.  

ો� �યાર� મેઈશ ચેક કયાર તયાર�  ી ળાઉશ મેકવાન તરફથી ોવેશ મેઈશ જોઈને કમને ખોશવા�ુ� ન � ક્ુ�. 

ળમ �મ �મ વા�ચવા�ુ� ચા� ુક્ુ� તેમ તેમ �ખુૃ ો�યર થ્ુ�. એક �બુ જ પોફ�કનશ ઢબે તૈયાર કરાયેશ અને 

�ને ખર�ખર મે ેઝીન તર�ક�  મી કકાય એવી ો પથમ ો્ રિૃ વા�ચતા િવકેશ ોન�ૃ  થયો.  

 ી જ ૃ�ક શકિ�યન ળોતાની વેબસાઈટ www.JagadishChristian.com દારા 

�જુરાતી ક�થોરશક સ�ુૃ ાયને શ તી તદન નવી અને તા� માશ્તી ોળીને િવ �ૃકમા� 

વસતા� �જુરાતી ક�થોશીકોને ળોતાના માૃર� વતન સાથે સા�કઆ� રાખવા�ુ� પક�કનીય 

કાયર  મા� વશષથી િનસવાથરભાવે બ�વે છે.  

ોળમા સમાજના િવ �ૃકમા� વસતા શખેકોના શેખનને સ�કરશત કર�ને એક મે ેઝીન �ળ ેપ ટ કરવાનો ‘િમત્ ર�ૃ ’નો 

ો પયાસ �બુ જ પક�સનીય અને �જુરાતમા� વસતા ક�થરશક ો ેવાનોને પેરમા � સર� ળાડ� તેવો છે. 

‘િમત્ ર�ૃ ’ને  મી  મી �ભુચેછા. 

રાજ મેકવાન (ન્ ુજસસ, ્.ુએસ.એ.) 
 

ન�વ: ‘ડાયસળોરા’ને પોતસાશ્ત કરવા માટ�  ી રાજ મેકવાનનો �બુ �બુ ોભાર. – િમત્ ર�ૃ  
 

 

 

 

 

      

 
 
 
 

�જુરાતના �ુના તાબાઓમા� ક�થરશક વસતીના ક�ોતના  કડા 
                                                                                           
Year Anand Vadtal Karamsad Nadiad Amod Kanjoda Total 
1908       795 
1910 623 127 223    973 
1913 1284 283 795 39   2401 
1918 1450 580 956 140 300  3426 
1921 1520 725 975 275 481  3976 
1924 1840 701 1167 713 681  5133 
1927 1977 461 1291 520 688 600 5530 
1932       8884 
1937       18871 
1942       21293 
2012 All parishes of Ahmedabad diocese 68488 

 
‘ડાયાસળોરા’ સામાિયક િવશે: 

કપ ન્ણન�શુોાતનનક�થ�લકનવયય�તચાનમવચચેનસ્શરતપનકપ ન્ણનિવ યનએન ‘ડાયસ્પોા’ચપનિવ યનહપ નશક�. 

છતાયંનસૌથનનવધાો�નલપકપચેનસ્શરતાનિવ યચેનઅથવાનસૌથનનઅગતયચાનપ�ચેનવા્ાનઆ્તાનલેખપચેનઅગનમતાન

અ્ાશે.   ભા ાનમહદંશેન�શુોાતન, થપડ�નઘણનેયશેનયગમે. પકાશચનહાલનચોૂ્ ુનંબેનમ હચેનઅચેન્છ�નદોનમ હચે. 

લેખ, મા હતનનવગોે�નપકાિશતનકોવાનમાટ�નિવિમાનંગમેનતયાનંવસતનનવયય�તનલાભનલઇનશક�. સામિયક�ુનંકપ ન્ણન

લખાણનકપ ન્ણનવયય�ત ક�નસ દુાયચનનગો�માચેન�કુશાચન્હપ્ાડવાનમાટ�નચથન શનચથન. આ્નિવિમાનં�યાનં

વસતાન હપન તયાચંાનં ધાિમ�ક, ઐિતહાિસકન ક�ન પા ર્િતકન સથળપચાન ફપટાન અમચેન મપકલાવનન શકપન છપ. ્ોદ�શમાનં આ્ેન

કો�લાનસઘં રચનનવાતનક�નયગતનસમા્ાોન(લયચ,  રત�,ુ વ રગાઠંનવગેો�) ્ણનમપકલાવનનશકપનછપ.   
 

    ોળનો ળત  



 

 

 

 

 

 

 
ક�નેડાઃ ોકાકમ�થન�ુ� એક મોતી (ભા -૨) 

રા�ક મૅકવાન 

(િમત્ ર�ૃ  ‘ડાયસળોરા’ િવશય ળર એક �સુતક પકાિકત કરવા સશકય છે એ�ુ� �ખુય કારમ તો એ ક� અમને રા�ક 

મેકવાનની િવદૃાસભર કશમ સા�ળડ� છે. � સરચત �સુતકમા� અનય શખેોની સાથ ે ક   એટશા �ુ�ુ�બોનો ઇિત્ાસ 

સમાવાની અમાર� ઇચછા ળમ છે. �ખુના� સોમશા�  ખોમા�  �ને એરળોટર ળર ઉતરનારને ક�ોતમા� �શુક�શીઓ 

તો  મી ળડ� છે, ળમ �તે સૌ સારા વાના� થાય છે. નવા� વસા્તીઓને પોતસા્ક એવો  ી રા�ક મેકવાનના શખેનો 

બીજો અને �િતમ ભા  અતે પસ�તુ છે.)  

ોાવણવધનકો�ચેનિવશયધવશનફોકાવતાનોામ�ુનંઅયપધયામાનંપ�શચપએન�નભવય સવાગતનક�ુ�નએનકઅાચનનતૈયાો��ન

કો�ચેન સચેહ�શચપન મચેન વડપદોાન  ો્પટરન ્ો લેવાન આવેલા.ં અચેન મચેન શપતાનં શન હ�કાોા, ્ડકાોા, શયઘપ , 

્ન્નયાો��નઅચે શયકાોથનન ો્પટરન�ુમંનઉઠઠુ;ં �ુનંહાોતપોાથનનલદાઇનગયપ. ગળગળપનથઇનગયપ. હવે િવશયયાતાન

ઘોન ભણનન વળ�. એન સા�ં ભશચમડંળ�ચનન ોમઝટન ્ાલનન ચેન ્છ�ચાન  દવસપમા ં બધાનં ખબોયતોન ચછૂવા/મળવાન

આવતાનંોહા.ંસૌચાનમચમાનંએકનશનપ�ન�મૂોાયાનકો�ો "તયાનંશપબન�ુનંકોપનછપ?" ્ોદ�શચનનમ�નબધનનયેનવાતપન�લૂલાનમચેન

કો�ન્ણનકપઇચે યનએનપ�ચપનશવાબનચાનઆપયપ; કરુ,ં "તયાનંભણવાનગયપન�,ં હમનશપબચનનવાો છે." �ૂંકાનોપકાણન્છ�ન

માો�નો��નલબંાવનચેનક�ચેડાનફો�નઆવવાનતૈયાોનથયપનતયાો� ્ગન્ાછાન્ડતાનહતાનચેનમચનમાચ્ ુ ં નહ�્ ુ.ં થ�ુનંક�ન

કપલેશચાનઅધયા્ચ�ુનં�ખુ છપડ�ચેન�ુનં�ુનંકામન્ાછપન��ન�?ં આન�લૂનતપનચથનનચે?" વળ�ન

્ા�નંમચ મચાવ�ુનંક�નહમનમાો�નો��નછેનતયાનં�ધુનનોહ�વામાનંકપઇનશપખમનચથન. ચેનએમ �ુ ં 

ટપોનટપન્ાછપનફયષ; ્ણન�ખમાનં��નુસાથે. પથમનવખતનઆવવાચપન�નોપમાં્  હતપનતેન

ગાયબનહતપ; સભાચતાનયનહતનનક�નઆગળન�ુનંથવા�ુનંછે!  

આ વખતેન  ો્પટરન ્ોન કપઇન લવેાન ચહ�ન આવે�ુ.ં કપચેન ચવોાશન હપય? બસ, ટ�ટ�સનન બસ 

્કડ�ચેનશનઅ્લુન્ટ�લચેનતયાનંમાોખમન્હ�્યપ, કાોણનક�નએમણેનતયાનંઘો ોાખે� ુ.ં ટ�ઇચનન

ટ�્ોન તો�ક�ન �યપ�ન બાઉચન કપલેશમાનં  બે  મ હચાન ભણાવ�ુનં અચે  ડગનન મળતાનં એન

(ભણાવવા�ુ)ં યન ચ�ંુૂન થ�ુ.ં ��ન્ન ભણવા�ુનં �બૂન અઘ�ંુ લાગતાનં એન યન ્ડ્ ુનં મેલ�ુનં ચેન  દવસેન " ફલડચન 

શપબ" શપધવા�ુ ંચ�� ક�ુ�. �બૂ ્ ોશમ કોતપન અચેન ોાતેન "શપબ" અચેન  દવસે "શપબન સ્ર" ્ાલતન. ચવોાશચાન

સમયમાનં �બૂન વાં્ તપ. માો�  �લાસમૅટન �થન ોડચોચન સહાયથનન એકન �ૂઇશન િવધવાન લેડ�ચાન બેઝમેનટમાનં

બાથસટર/લપો�નસન્ોનભાડ�ન ોહ�વા આવયપ, એકલપનશ; �થનન બાુનં ચમકન્ડ�. ESL ટ�્ોનતો�ક�ન લાયસનસનમળતાનંશ 

ડ�વચ્પટર/્થર કમ�િુચટ�ન સેનટોમાનં ભણાવવા�ુનં શ�ન ક�ુ�, ્ણન અિચયિમત કલાકપન અચેન ઑચન કપલન શવા�ુનં �વાનં

કાોણપસોનએચાનભોપસેનમવચિચવારહનથાયનએમ ચહ�્ ુ.ં બનમનશયયાએન�લનટાઇમનશપબનમળતનનનહ�તન, એચાનંયનઅચેકન

કાોણપનહતા.ં વાનુસમયનવેડફાયનએમન્ાલવેનએમન્ણનનહ�્ ુનંએટલેનઆખો�ન�િુચવિસ�ટ�મા ંઆગળ ભણવા�ુનંિવ્ા�ુ�. 

બેન �િુચવિસ�ટ��માનં અોમ�ન કો�ોન �િુચ. ઑફન ટપોનટપન અચે યપકરન �િુચ. બેઉન શયયાએથનન મચેન  ો��ટન કોવામાનં

આવેલપ. �િુચ. ઑફનટપોનટપ�ુ ંકાોણનએનહ્ ુનંક�ન૧૯૯૩માનંએમ.એ. કયારન્છ�ન�ુનંઆગળનભણયપનશનચથનનએટલેન્દંો 

વ રનબાદનઅભયાસનકોવાન્ાછાનઆવપનતપ  િવ યચે ક�ટલપનનયાયનઆ્નનશકપ? અચેનયપકર �િુચ.ચાનયગેમનિવભાગ�ુનં



કહ�્ ુનંહ્ ુનંક�નએમ.એ. કઅાએનશ�ો�નએવપન ોસ્ર ્ે્ોનલખવાચપનમચેનઅ�ભુવનચથનનમાટ�ન ડિમશચનચનમળ�નશક�. 

હતાશાચનનઆન્ોાકાષઠા હતન. �ુનં�િુચ. કઅાએનએાો�યનક�ચેડામાનંચહ�નભણનનશ્ંુનએન�િુચિ�તનથઇ ગ�ુનંહ્ ુ.ં હવે �ુનં

કો્ુ?ં ્ડતાન ્ોન ્ા�ંુન એન વાય�ુનં ક�ન �ન ગૅસન સટ�શચમા ં ચાઇટન િશફટન કોતપન હતપન તેન

વે્ાઇન ગ�ુનં ચેન માો�ન શપબન શતનન ોહ�. હવેન તપન �ુનં બકેાો ્ણન હતપ. ક�શન શપબન ચેન

્ન.આો. થયે�ુનં ચહ�ન એટલેન  આઇન ( મપલપઇમૅનટ  નસ�ોુનસ) મળવાચપન પ�ન શન

ચહ�તપ. આન શન ગસૅન સટ�શચન ્ોન થયેલા  એકન ્�ંબન છપકોાચાન ્ ો્યચેન કાોણેન �ુનં

સસતાન  ્ાટરમેનટમાનં ્ાોન ્�ંબનન છપકોા�ન સાથે શૅો�ગમાનં ોહ�વાન ગયપ;   ોયાન હતપન �ચ/ ફન્ન ઇનટોસૅ�શચ. 

્�ંબન�માનંદા� અચેનભાગંડાનસગંનત�ુનં્લણનએટ�ુનંપબળનક�નમા�ંુનમા�ુનંધમધમનનશ્ ુ;ં ્ણનિવકલ્ શનચહ�તપ. 

ચમકચાનશનઇનટોસૅ�શચનશૅ્ડર/�ચન્ોન"િવ�ગનમશનચ" ચામેનફાસટન�ડ ો�સટપોામા ં િ્ઝાનકાઉનટોનસિવ�સનઅચેન્ાટરન

ટાઇમન ડલનવો��ુનંકામનશ� ક�ુ�; ્ગાો કલાકચાનઆઠનડપલોનક�શ.  દવસેનસમયનમળેનતપનવાં્ વા�ુનંચેનએમનથપડા ્ૈસાન

ભેગાનથતાનંદપઢ�કનવોસમાનંફો�નભાોતગમચચનનતૈયાો�નકો�. આનવખતેનકાોણનસ્ષટ હ્ ુ-ં લયચ.  

માોાન સૌથનન ચાચાન મામાન શપચન અચેન માોાનં મામનન ચષુ્ા-બેઉ માોાન ્ોન િવશે ન પેમન ોાખ.ે "આન વખતેન તપન ોા�ુચેન

્ોણાવનચેનશનમપકલન�ુ.ં" એ્ુ ંએમણેનબન�ુનંઝડ્ે�ુ.ં મામનચાનંએકનયગતનબહ�ચ્ણનનતેનઇ�નુઆનટ�ન( યચેસનઅચે 

 કો�ટનગાડરન્ુ�ંુબ, ટપોનટપ). બેઉચપનટ�ઇચમાનંોપશચપનચ ડયાદનપવાસનહપય. એ શન્ ો્યચાન્ ોણામેનમાોાનં સસટ�ચાન

સાથેનલયચનગપઠવાયેલા.ં આખાનંયનલયચ ધામામૂથનનલવેાયાનં્ણનમચેન્ોમનસતંપ કાોકનએનલાગેલનનક�નમાોાનંમામનન

અચેન ઇ� ુ આનટ�એન આખાયન લયચમાનં ખખડધશન થઇન ગયેલાન અચેકન  ોવાશપન સામેન બડંન ્પકાો�� ુ.ં 

ચાો� યુ�ત/ચાો�સવતતંતાચનન  હમાયતન કોચાોાન માોાન �વાન ગેલમાનં આવનન ગયેલાન ચે � ઢવાદ�ન મહ�ત ોયા�ન ચેન

ચ�ુુ પધાચન્ં્ વાળા�ચેનશોાયનચાનગમ�ુનંતપનયનલયચ સં્ �નથયા.ં બેહ�ો્ાોચાનયતચનનઆનવાતનચેનતોતનમાો�ન

્ન.આો.ચનનફા લન�લુન. ્ા�નંઆવ્ુનં્ડ�નમેલનન�ુનંખાસ�ુ ં તયાનંશન

ોપકાયપ. માો�ન મપટ�ન દ�કો�ચપન શનમ થયપન એટલ ે ક�ચેડાન ફાઇલન

અ્ડ�ટનકોાવન, કપલેશમાથંનનોામચા ુનંઆ્નન�ુનંક�ચેડા આવનનગયપન

ચેન્તચન/દ�કો�ચનનપતનઅાનકોવાનલાયયપ. આઠ�કનમ હચામાનંએનયન

આવન ગયાનંએટલને ઝ�લ�ગટચન વન�નુ્ોન ્ાટરમૅનટનભાડ�નલઇન

ચ્ુનં મવચનશ�ન ક�ુ�. સમનતપન એન શન હતપોન �્કચ/િ્ઝાન બચાવવાન

અચેન ોાતેન તણેક વાયયેન આવનન �ઇુન શ્ુ ં ચેન ચવોાશચાન સમયમાનં

વા ં્ ્ ુ;ં �બૂનવાં્ ્ ુ.ં ્ણનએથનન�ુનંવળે?  

હ ોવશંોાય બ્્ચનએમચનનઆતમકથામાનંચ�ધેનછેનતેમોન" ચ�ુુ નક�નએસેનકામધનધેનકપનચાો�નકા સમથરચનકમનહ�નિમલતાન

હ�ન�શસસેન્ાોન્ૈસેનક�  આમદચનનચનહપ।નચ�ુુ નભાવચાન્ોનમ સકતાનહ�, ચાો�નચહ�।" આમેયનતેનહવેનઅમેનએકમાથંનન

તણનમવનહતા. �ૂંકાન્ગાોમા ંઘોનસો�ુનં્ાલ્ ુનંચહ�્ ુ.ં  સસટ�ચાનક�ચેડાનમાટ�નચવનનઅચે  છપક�ંુનસાવ ચા�ુનંએટલનેએ�ુનં

તપન શ�આતમાનં ચપકો�ન કોવાન શ્ુનં શએન ચહ�્ ુ.ં આખો�ન મ�ન અનય  દશામાનં પયતચન શ�ન કયષ. ઇનટોપનટોન તો�ક�ન

લાઇસનસનલઇનઅસાચમેનટસનકોવા માડં�ા.ં એમાનંદપડાદપડન�બૂનવધનનગઇ.  દવસેનઆનકામનઅચેનોાતેન િ્ઝાનશપબ. 

માો�ન દચ્યારનશનખપોવાઇનગઇન્ણનકપઇનઆોપવાોપનશનચહ�તપ. આમનશન દવસપન્સાોનથતા હતાનચેનગાડ�નગબડતનન

હતન. 

આખો�ન �ચનન  ફોાકમાનં હતપન એન વળાકંન મવચમા ં અણધાયષન શન આવયપ. વાં્ ચચનન ટ�વ/ોસચેન લનધેન ક�ચેડાચા, 

િવિપિસધધ, ભાોતનય  ળૂચા �શુોાતનન અચેન આ �કામાનં શનમેલા, ઑડરોન ઑફન ક�ચેડાન િવ�તાન લેખકન એમ.મ. 

વસાચમ�ુ ંઆતમકથાચકન ચસુતકન "અન પલેસન િવિધચ" લાઇબેો�માથંનન લઇન આવયપ. વાં્ નન ગયપન ચેન એટલપન પભાિવતન

થયપનક�નખાસસનનમાથ્ૂટચાનયતેનએમ�ુનંઇમેલન ડ�સ શપધન, ચસુતકચપન�શુોાતનમાનંઅ�વુાદનકોવાચનનઅ�મુિતનમાગન. 

એમચપનપ�ો "ક�ટલાનંચસુતકપનઅ�વુાદનકયા�નછે?", માોપનશવાબોન"એક�નયનચહ�" વળતાનઇમેલમા ંએમણેનલુ�ુનં" મચેન

પતયઅનઆવનચેનમળપ. �િુચ. ઑફનટપોનટપમાનં 'ધનસાઉથ એિશયચન�લટોો�નફ�સટ�વલ'�ુનંઆયપશચનછેન તયાનંઆવપ." �ુનં

તયાનં ગયપન તપન માો� આખનયન યપશચામાનંએમચેન ોસન્ડ�પન ્ણનએથનનયન િવશે ન ફાયદપન એનથયપન ક�નઅચેકન �ણનતા 

સા હતયકાોપ/અધયા્કપચપન ્ ો્યન આન દોિમયાચન થયપ. એમાનં એકનચપ�ુનં ચામન હ્ ુનં પપ. અ�ણપભાન  કુશગ�ુ.ં યપકરન



�િુચ. માનંયગેમનસાહ�તયચાનંઅધયાિ્કા (હવેનતપન ોટાયડર) અચેનએમચાન્િતનટપોનટપન્પલનસનસિવ�સનસનબપડરચાન્ૅોન

છે. ડપ.  કુોમચેનમ�નમાો�નઆ્વનતનન�ણુાવનનચેનકરુનંક�નયપકરન�િુચ. માનંશ યગેમન ડ્ા�ારમેનટ�નમચેન ડિમશચનચથનન

આપ�ુ.ં એમણનેમચેનસહા��ુિૂતચવૂરક કરુનંક�નહમનયેનયગમેનિવભાગનશડનછેનએટલેનહ�ોાચગિતનતપનોહ�શેનશ. સૌથન સાોપન

માગરન એન છેન ક�ન તાોાન �વાન મહ�ચ્ ુ િવાાથગએન મલટ� ડસનપલનચો�  ોસ્રમાનં ોસન લેવપન શપઇએ. યપકરન �િુચ. ચાન

રમેુિચટ�સમાનંઅોમન કો�ન શપ. તયા ંયન સહ�� ુનં ચથનન ્ણનપયનતન કોવામાનં �ુનં વાધંપન છે? ્હ�� ુનં કામન એન કોન ક� તયાચંાન

પપગામન  ડો��ટોચેનશઇચેનમળનઅચેનિવગતેનવાતનકો�નતાોાન  ોસ્ર ઇનટો�સટથનનએમચેનવાક�ફનકોનઅચેનશએનએટલાનં

ઇમપેસનકો.  

વેબસાઇટન ્ોથનન પપગામન ડાયો��ટોન પપ. શહપચન સટાઇગોવાલડ�ુનં ઇમેલન

લઇ એકનસદં�શપનલુયપનચેનઅ્પઇનટમેનટનમાગંન. એમણનેસમયનફાળવયપ. 

બેનકલાક  �ટલપ સવંાદનએમચનનઑ ફસમાનં્ાલયપ. એનદોિમયાચનએમણને

એનશપ�ુનંક�નમાો�નિવ યા��ુ્ જાચચનનધાોનતેશનછેનક�નસમયચનનસાથેનકાટન

લાગનનગયપનછે. આખો�નએનબપલયા,ં "મચે લાગનેછેનક�નતમેન �પલક�શચનકો�ન

�ૂ�. સાથેનફ�કલટ�નડ�ચનપપ. ્ૅટ�કનટ�ઇલો સાથે  ્ણનવાતનકોવનન્ડશેન

અચે  એકનચ ચૂા�્ન ોસ્રન્ે્ોન કૂ્ુનં્ડશે." એમ કોવામાનંબન�નબને

મ હચાન ચનકળ�ન ગયાન ચેન મ�ન રમેુિચટ�સમા ં અોમન કો�. એક સપચલવણગન સવાો�ન મચેન �િુચવિસ�ટ�માનં ડપ�ટો�ટમાનં

 ડિમશચન મળયાચપન લેટોન મળયપ અચેન સાથપસાથન �િુચ. માનં ્ાલતાન " ટનડ�લન પપ��ટ"માનં  ોસ્રન આિસસટનટચન 

ચપકો�ચનનઑફોન્ણ. તોતનશનમ�નિ્ઝા  સવગસવાળ�નશપબનછપડ�નદ�ધન. તેન દવસેનઘેો લા્સનચાનંોાધંણ ્ઢ�ા.ં ચેન

એમનવોસનથતાનંશન�િુચ. માનંશનઅનડોગે�� ુટ કઅાએ  ભણાવવાચનનશપબનમળ�. ઠો�ઠામનથતાનંશનઘોનખો��ુનંચેનઆન

શનગાળામાનંમાો� બનમનદ�કો�ચપનશનમનથયપ. બધાનંકહ�તાનંક�નઆનછપકો�ચાન્ગલેનતમાોાનંચસનબનફયા� છે! આનિમિશતન

આચદંચાનંવધામણાનંલઇચેન  સસટ�ચાએનભાોતપવાસનકોવા�ુનંચ�� ક�ુ�ન ચેનએનસમયગાળાચાનએકલવાયા્ણાચેન �ુોન

કોતનનએકનચાતાલનેઇ�નુઆનટ�ચેનતયાનંશ �શુોાતનનક�થ�લકનસ દુાયચાનએકનબહપળાન્ રદંચપન્ ો્યનથયપન�નચભયપ. 

"ખપવાયે�ુ ં ઘે�ંુન �મન ્ા�નં ફો�!" એટલપન આચદંન તયાો�ન બધાચેંન મળ�ચેન થયપ. આન એન શન સ દુાય  હતપન �ણેન માોાનં

ક�ચેડામાનં ળૂનમશાતૂનકયા�. 

ભિવષયનિવ ેનતપનકપઇ �ણ્ુનંચથનન્ણનઆ�નતપન�ખુચનનછાયાનછે. ક�ચેડામાનંએકનદાયકાથનનવાનુસમયનવનતન ગયપનછે. 

વેઠ�લનન શુક�લન�નઅચેનઅવચવાનઅ�ભુવપનતોફન્ા�ંનવળ�ચેનશપ�ન�ંનતપ િમિશતનલાગણનનચેનમશલનકાપયાચપનસતંપ ન

થાયનછે. સાથેનગવરનયનથાયનછેનચવનન્ેઢ� માટ�નોસતપનતૈયાોનકયાર� ુ.ં બસ, પતનઅાનછેનક�નહવેનએનવેલાન્ાગંો�, �લે, ફાલેન

ચેનમહપો�નતપનશનઆ્પુનંવેઠઠુનંસાથરક.   

  ( ..... વાત અશ્યા� � સમર નથી થતી; ખર�ખર તો ઉજજવઆ ભિવવયના એક નવા અધયાયની ક�ોત થાય છે, �યા� 

ક�નેશડયન ના શરકતવ વરાવતા એક ળશરવારને સથાિનક સ�સ�રિતના પવા્મા� ભઆ� જઈને ય ળોતાની ો વી �જુરાતી 

ક�થરશક તર�ક�ની અ�સમતા �આવી રાખવા�ુ�  ૌરવ છે. ો માત એમની જ નશ્  પતયેક ડાયસળોરા �ુ�ુ�બની કથા છે. બે 

ચાર ળેઢ�ઓ ળછ� ો બવો ઇિત્ાસ � સશાઈ �ય તે ળ્�શા�  ો્ુ� સાશ્તય ગ�થસથ કરવાની મીત્ રનૃની નેમ છે. ોળ 

ળર �ૃકમા�  મે તયા� વસતા ્ો, તમાર� માશ્તી ક� શેખ અમોને મોકશી ોળવા ોળને િનમ�તમ છે.)   

 

 

 

 
 

 

 

  

કા�િત અને િનમરઆતા�ુ� પિતક:  �્સ 

માચસોપવોચાનહસં� ુનંચામન તપનઆ્ણેનનવાતાર�માનં ઘણનનવાોન

સાભંળ� ુનંહપયનછે, ્ણનહસંચેનપતયઅનશપવાચનનતકનભાયયેનશનમળેન

છે. ટપોપનટપન ચમકન લ ેકન �નટાો��માનં મઝાન માણતનન હસંચનન

શપડ� શપ ચેનશાળામાનંભણલેનનહસંચનનવાતાર�નશ�ોનયાદનઆવનન

�ય. આન હસંન એન અહ��ુનં સથાિચકન ્અનન ચથનન એટલેન આન

િવસતાોમાનં હસંચનન વધતનન શતનન વસતનન ્યારવોણચનન સમ્લુાન

ખપોવનેએવનન�્�તાન્ણનઉભનનથઇનછે.  

(ફોટોગાફ તા: ૨૨ એિપશ, ૨૦૧૩)        Mute Swan  -  Rouge Hill Beach, Lake Ontario 



 િવચાર-િવમકર  

ર�વ. ફા. િવશીયમ, એસ. �.   

� સ�ય ફા. િવરશયમ ોળમા સમાજના વશરવટ વમર��ુુ છે. તેઓ ગારય અને ક્�ર� તથા ક�થોરશક અને અનય 

સમાજના બ્ોઆા સ�ળકરમા� ળમ ર્�શા છે. તેઓ ીએ ક�ટ�ક�સટ ગ�થ�ુ� સ�ળાૃન ળમ ન�કના � સતકાઆમા� ક્ુ� છે. સવ. 

જોસેફ મેકવાનના િનકટવતસ ્ોવાથી સામાાજક સ�ૃ ભ� ળમ તેમના� માશ્તી-રચ�તન  � સલયવાન છે. ડાયસળોરાના 

પથમ �કમા� અમે ક�ટશાક િવચારોતપેરક સવાશો ર�ુ કયાર ્તા તે � ે ફા. િવરશયમે ો માશ્તી � સર� ળાડ� છે.  

• �જુરાતમા� ક�થરશક સમાજની રચના થક� સમાજને શા�બા  ાઆાનો કોઈ ન ર ફાયૃો થયો ્ોય તેમ ોળ 

માનો છો? 

ક�થ�લકન સમાશચનન સથા્ચાન થતનન હતનન તેન  દવસપમાનં �ુનં આણદંમાનં હાશોન હતપ. ભાલ, 

છ�ાસન, તથાનઅ કુનગામપચાનલપકપચેનલાય�ુનંક�નતેમચનનઅવગણચાનથઇનોહ�નછેનએટલને

તે�નશપસેફનમેકવાચન્ાસેનઆવયાનઅચેનતેમચેન િવચતંનનકો�: ‘સાહ�બ, અમચેનતપનકપ ન

ચછૂ્ ુનંચથન. આ્નઆગવેાચનનલપનઅચે આ્ણેન�ુ�ંુન�ૂથનો્નએ.’’ શપસેફનમેકવાચેનમચેન

ચછૂગુ:ં ‘�ુનં ક�ંુન �ુ?ં’ આમચેન શપનશવાબન આચુ?ં” મ�ન કરુ,ં “ચાન લશેપન આગેવાચનન ચેન�ુ�ંુન

�ૂથનચાનબચાવશપ. આન�નબચેનછેનતેનસા�ંુનહશેનતપન્ાલશેનચેનસા�ંુ ચ હનહપયનતપનશતેન

દહાડ�ન્ડ�નભાગશે.” મ�નશપસેફભા ચેનહાન્ાડ�નહપતનતપનક�થ�લકનસમાશનચાનબનયપનહપત. 

અમાો�નઆગાહ��નસા્નન્ડ�નછેનચેનક�થનલનકન સમાશન્ટૂ�ન્ડ�પનછે.  

્ટૂ�ન્ડવાચાનક�ટલાકંનકાોણપનછે.  

(૧) સૌનપથમનતપનએચાનપણેતા�નબ�ધુાનશહ�ો�નહતા.ં �મચેનગામડામાનંવસતાનં(આ્ણા) સમાશનસાથેનઝાઝપન

સં્ કરનચહપતપ.  

(૨) બચનન ોહ�લાનં ક�થપ�લકન સમાશચાન પથમન પ ખુન અિવવા હતન – અચમેો�ડ- હતાનં �મચેન સતંાચપચાન લયચપન

સલંયચન સમસયા�, વહ�વાોપન બાબતેન �બલ્ુલન અ�ભુવન ચહપતપ. (વયવહાો�નૂયતા હતા)ં. પથમન સેસ�ટો�ન

(અમદાવાદન મણનચગોન યસથતન શપસેફ) મેો�ડન હતા. ભગવાચેન તેમચેન બાળકપન ચ હન આપયાન હપ ન ચન;સતંાચન હતાન

એટલેન તેમચેન ્ણન સતંાચપચાન લયચપન બાબતેન લગનો�ન �તન અ�ભુવન ચહપતપ. આન ્કાોચાન આગેવાચપન લયચચાન

કાયદા, લેવડ-દ�વડનવગોે�નબાબતેનક�વનનો�તેનમાગરદશરચનચ�ંુૂન્ાડશેનએન િવ ેનલપકપમાનં્્ાર�નથતનનહતનનઅચેન

શકંા-આશકંા�નપવતરતનનહતન. છેવટ�, ૨૦૦૦ન�િ્યાચપન િચયમનઘડાયપન�નએનસમયેન્ણન�બલ્ુલનઅવયવહા ોકન

– ચપટનવાયેબલન– હતપનઅચેનઆ�નતપનખાસ. બનેહ�ોન�િ્યાનઆ્વાનએનતપનમ�કનગણાય. આનપકાોચાનચપટન

વાયેબલન–અવયવહા�ુનિચયમપનઆ્મેળેન્ટૂ�નશતાનંહપયનછે. �નઆ  કસસામાનં્ણનબન�ુ.ં  

(૩) ક�થપ�લકન સમાશચનન સમશ, મધયન �શુોાતમાનં (બ�ધુાન ખડેાન મલલાચાન ચ ડઆદ, આણદં, ્ેટલાદ, બપોસદન

તા�કુામા)ં વસતાનં અચેન ક�થપ�લકન સપંદાયન અ્ચાવેલન વણકોપચપન  સમાશન એવનન હતનન �ચેન કાોણેન બાક�ચાન

િવસતાોચાન (વણકોપન  ળેૂન બનશપન ્યારયન છેન �ન વ્ોાતપન ચથનન કાોણન ઘણાચે તેન ગમશેન ચ હ) ક�થપ�લકન

મતાવલમબન�ચનન ન બાદબાક�ન થઇન શતનન હતનન �ન તેચેન સવનકાયરન ચહપ્ ુ.ં ્ોગણાચાન ભદેભાવન ્ણન લયચસબંધંપન

બાધંવામાનં આડ�ન આવતાનં હતા. આન િવ યેન બધંાોણમાનં કશપન ઉલલેખન કોવામાનં આવયપન ચહપતપન �ન હક�કતેન થવપન

શપ તપનહતપ. 

(૪) ‘ક�થપ�લક’ સમાશન્ાસેનએવનનકપ નસરાનક�ન�થપો�ટ�નચહપતનનઅચેનચથનનક�નતેન�નકાયદાનબચાવેનતેનસમાશચાન

લપકપન્ાળશે. કાોણ, અમલનચાનકો�નતપનતેમચેનદંડનક�નસ�નકોવાચનનકશનનશપગવા નક�નસલંયચનસરાન્ણનચથન. 

લપકપન સોકાોચાન કાયદાન ્ાળતાન ચથનન (દા. ત. દા�બધંન), ધમરસભાચાન કાયદાચેન ્ેલેનશન આ્ેન છેન તપન વળ�ન

‘ક�થપ�લક સમાશ’ �ુનં�ુનંગ�ુનંક� તેચપનકાયદપન્ાળશે? એવનનઆશાન્ણનક�વનનો�તેનોાખનનશકાય? 



(૫) એટલે, આદશરનો�તનતપનએનછેનક�ન�ચેનસમાશચાનવહ�વાોપ�ુનંચ�ંુૂનજાચનહપય, અ�ભુવનહપય, લાબંાનગાળાચપન

િવ્ાોનકોવાચનનઅમતાનહપય, �મચેનસમાશનસાથેનઅચેનલપકપનસાથેનચાતપનહપય, �મચેનસમાશમાનંકપ નચછૂ્ ુનંહપય, 

�મચેનસમાશનપતયેનપેમનહપયનચેનતે�ુનંહ�યેન  હતનધોાવતાનંહપય, સમાશનમાટ�નક નકો�ન�ટતાનહપયનતેવાનશાણાન, 

સમ�ુનચેનસેવાભાવનનથપડાકનશણનેભેગાનથઇ, ચુુ તન્્ારનિવ્ાોણાનકયારન્છ�નસમાશચાન હતમાનંએવાનંિચયમપચપન

્પતાચાનં્ ોવાોમાનંઅમલનકોશેનતેવપનસકંલ્નકોવપનશપ એનઅચેનએવનનવયય�ત�ચનનશમાતનધનમેનધનમેનબહપળ�ન

બચેન એન માટ�ન પયાસપન આદોવાન ્ડ�. આશચાન �ગુમાનં કપ ્ણન સમાશન �ધુાોપન ક�ન ્ ોવતરચન આન ો�તેન શન થાય. 

ઉ્ોથનનકાયદપનલાદ�ચેનચ હ.  

(૬) પસ્તુન હક�કતપચેન ધયાચમાનં ોાખનચેન કહ�ન શકાયન ક�ન ‘ક�થપ�લકન સમાશ’ચનન ો્ચાન દાોાન

સમાશચેન લગનો�ન ફાયદપનથયપનચથન. અચેન આ�ન�ન્ ોયસથિતનછેનતેન િચહાળતાન ફાયદપનતપન

ચ હન્ણનભાો�ન�કુશાચનથવાન્ામ�ુનંછે.  

અનય બાબતો:  

(૧) ‘આ્ણપનસમાશ’ દાોાનઆ્ (ક�ચે ડયચનડાયસ્પોાનસમાશ) એા સમાશચનનવાતનકોપન

છપનતેનસ્ષટનથ્ ુનંચથનનઅચેનતેચનનસ્ષટતાનતમાો�નકોવનનતાક�દચનનચેનઅિચવાયરનગણાય. આ્ણપનઅસલનસમાશન

એકનહતપનન્ોં્,ુ �ખસતનનસપંદાયપચાનઆગમચેનએમાનંભાગલાન્ાડ�ાનછેનઅચેનએકતાનોહ�નચથન. વળ�, અગાઉન

્ં્ ન �્નન �ન માળ�ુનં હ્ ુનં ચેન �ચનન સમાશન ્ોન ્કડન હતન(�થપો�ટ�) હતનન તેન હવેન ોહ�ન ચથન. વાસતવમાનં એન

�થપો�ટ�ન�નતેનસમપદાયચા વડા- �બશ્, ્ેો�શનપનસટ, ્ાળક, મેશો, �બુેદાોન ...ચાનહાથમાનંશતનનોહ�નછેન–

સ�્નન દ�વાચનન ફોશન ્ડ�ન છે. �તેન કો�ચેન લગામન વહપો�ન લનધનન છે. ્ ોણામેન સમાશન ્ાસેન હવેન કપ ન સરાન ક�ન

�થપો�ટ�વા�ંનમાળ�ુનં(સટ�્ો) ઉ્લબધનચથન. આ�નચેતાગનો�નચેનસરાન�નતેનસપંદાયચાનવડા�ન્ાસેનશતનન

ોહ�નછેનચેનએનકહ�નતેનપમાણેનઆ્ણેનલયચપનઆ દનસામા�શકનો�વાશપનવગેો�નકોવાન્ડ�નછે. �ંુકમાનંબનમનો�તેનકહ�એન

તપન‘લેમેચપ’ ્ાસેનસતાનોહ�નચથન. 

(૨) હા, લપકપચનનશૈઅ�ણકનઅચેનતેચેનલનધેનઆિથ�કનપગિતનઘણનનથઇનછે. િવિવધનપકાોચનનઆવશયકનસેવા�ન્ણન

્્રન દાોાન શ�ો�યાતમદંપચેન મળે છે. ્ોં્,ુ એન સઘળાચનન શવાબદાો�ન આ્ણેન સપંદાયચાન વડા�ન અચેન

સામપાદાિયકનમાળખાન(દા. ત. ્ેો�શ) ્ોનછપડ�નદ�ધનનછે. એમચનન્ાસેનએનમાટ�ચનન�િુવધા�ન(ો�સપસગસ) ્ણન

ઘણાન મપટાનં પમાણમાનં છે. એટલ,ે કપ ન લમેેચન – ્મુચન માટ�ન સમાશસેવાન (ક�થપ�લકન મતાવલમબન�ચન સેવા) 

કોવાચનન �ુ�ં શન ચથન ોહ�. સાપંદાિયકન માળખાન ્ાસેન �ન સસંાધચપન ઉ્લબધન છેન તેચનન સોખામણનમાનં લમેેચપન

્ાસેચાનંસસંાધચપનબ�નુ�છાનંચેનટા ં્ ાનછે. ્ ોણામેનક�થપ�લકનમતાવલમબન�ચેનક�વળનોપકડનદાચનઆ્નચેનસતંપ ન

માચવપન્ડ�નછે. �લનટા મનસેવાનકોવનનહપયનતપનફાધોનક�ન િસસટોનબચ્ુનં્ડ�નછે. �બચન સા નસમાશપમાનંઆ્ુનં

ચથન. દા. ત. લપકપનટસટપનબચાવનચેન્ ર�ાશમપ, અચાથાશમપ, શૈ. સસંથા�, છાતાલયપન(�મનક�નિવાાચગોમા)ં અચેન

અ�ચણુારન(ભપશચનમાટ�) ્લાવેનછે. �શુોાતમાનંઠ�ોનઠ�ોનશલાોામનટસટપનદાોાનદદ��નતથાનતેમચાનં્ ોવાોશચપન

માટ�નભપશચચનનવયવસથાનકોવામાનંઆવેનછે. �બચન સા �નમાટ�નઆનપકાોચનનસેવાનમાટ�નમપટ�ન�ુ�ં શન(સકપ્) 

આ્ણેનમાટ�નચથન. આ્ણેન સા નધમરનઅ્ચાવયપનતેન્હ�લાનંઆવનનઘણનનસેવા�નકોતાનંહતાનંઅચેનગોપડા, ્ોુ�, 

ભવૈયા�, મલલ... આ્ણાન ્ોનઆધા ોતનહતાનંચેનઆ્ણેનતેમચેન્પ તાન્ણનહતા. એનબાુનંહવેન�મુાવનનબેઠાન

છ�એ.  

(૩) આચપન એકન માતન ઉક�લ આન છે: ‘આ્ણપન સમાશ’ચનન ન  સમાશન બદલવનન ્ડશે, બહપળ�ન કોવનન ્ડશે. 

શ�ો�યાતમદંનસ�નુકપ નઆ્ણપન્ાડપશનનગણાય. ‘્ાડપશન’ કહ�વાયનચેનતેચનનસેવાનકોવનનશપ એનકાનંતપનએકલાન

અથવાનતપન�નકપ નએવનનસેવાનકોતાનંહપયનતેમચનનસાથેનોહ�ચે, એમચપનસગંાથનકો�ચે. આ�નક�થપ�લકનધમરસભાન

્ણન એચેન પપતસાહચન આ્ે છે, અ�ોુપધન કો�ન છે. ક�ચેડાયસથતન ડાયસ્પોાન સમાશન આ્ુનં ક ન કો�ન એન આશાસ્દન

ગણાશે. 



(૪) �શુોાતમાનં‘ચવસ�ચ’ સસંથાચાનપણતેાનઅચેન‘પેિસડ�નટનક�ચેડ�નરમુચનોા રસનઅવપડ�, ‘માટ�ચનમેકવાચેનઆન

 દશામાનંઅદ�રુનકામનક�ુ�નછેનચેનઆ�નતપનએન‘વલડરન ફગોનબચનનગયાનછે.  

સવ. શપસેફનમેકવાચેન્પતાચાનસા હતયનદાોાનગો�બપ, વ�ં્તપ, દ�લતપ, અચેનસમાશચાનહાિંસયામાનંધક�લા નગયેલાનં

માટ�નઘપુનંપદાચનક�ુ�નછે. એન રત�નુ્ામયાનતયાો�નઇ્નડયચનએએપે�ાનઅખબાો�ન�ૂંક�ન્ણનબ�નુમૌ�લકનઅચેનઅસોકાોકન

ચ�ધન  કુ�લન: ‘The era of brilliant creative writings advocated to a cause ended yesterday.” આ્ણેન

સા હતય, સં્ ાોન માધયમપ, કા�ચુ, િશઅણ, સામા�શકન સેવા... વગેો�ન અતેેન આવાનં વયય�તતવપન ્ેદાન કોવાચાનં ન છે. 

કાોણનએમચનનિવદાયથનન�નૂયાવકાશનસ�રયપનછે. ચાચનનચાચનનબાબતપચેનવળગનનોહ�વાથનનચ હન્ાલ.ે 

બન�ુનંઘપુનંહમનલખવા�ુનંછેન્ણનએનબન�ંનકપ નપસગંે... ક�ચેડાનડાયાસ્પોાએનઆટ�ુ ં કંઇકન લખવાચપનમપકપનચોુપન

્ાડ�પનએનબદલનએમચપનહા દ�કનઆભાોન!  

ફાવર િવરશયમ 

ન�વ: (૧) � સ�ૃ ભ� ‘ડાયસળોરા’ િવચારિવમકર  કરવા મા ે છે તે �જુરાત અને િવ�ભરમા� વસતા� �જુરાતી ક�થોરશક શોકો, 

�મ�ુ�  અશ  ક� સમગળમે કોઈ િનિ�ત સામાાજક માઆ�ુ� ્ોય ક� ના ્ોય, ળમ પ્ો તો છે જ. અતયારના તબ ે ો 

સ�ુૃ ાયને જ ોળમે  ‘સમાજ’  મીને ચાશી�ુ�. 

શ્��ુ વમકરો અને પોટ�સટનટ સ�પૃાય સાથે એકતા નથી, ળમ ોળમે તેમનાથી સાવેય અશ  ળમ નથી. �કુતીફોજ, 

મેથોડ�સટ, શ્��ુ વમકર અને ક�થોરશક ળશરવાર એક જ  ામમા� ક� એક જ સોસાયટ�મા� સાથે જ ર્�તા� ્ોય અને  ામડામા� 

તથા  ળર �ૃકમા� તેમના� સ ા-સને્�ઓ ્ોય તો તેમનો કયો સમાજ  મવો? શગનો િસવાય બવા જ સ�બ�વો એકબી� સાથે 

્ોય છે, અને  ાર�ક તો  શગનસ�બ�વ ળમ. ો બવા�ને જોડનાર� એક નબઆ� ળમ કડ� તો છે જ અને એ િવશે ળમ ચચારને 

અવકાક ખરો.      

� સ�ય ફા. િવરશયમને િવન�તી છે ક� ોળના અ�ભુવના ભાથામા�થી પસ� ોળાત ોળના િવચારો, સશા્-�ચુનો ક� માશ્તી  

ોળતા ર્�જો.  ોભાર.                                                                       
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માનવ અિવકારના પમેતા અને  

‘�મુન રાઈટસ વોચ’ સ�સથાનો એવોડર મેઆવી 

 તરરાવ્�ય ખયાતી પાીત કરનાર  

નડ�ોૃના વતની  અને �જુરાતી ક�થોરશક  
 

  ી માટાન મેકવાન 

િમત-્ ર�ૃ  ોળના માનવતાના કાયર  

બૃશ  ૌરવ અ�ભુવે છે.  
 
 

 

 

 પિતભા ળશરચય 

 

 

 

  

 

 

 

શેખન: રા�ક મેકવાન 

�ુ�બ ચન  શગપિસધધનહપટલનતાશ ો�િસડનસન, કપલાબામાનંમાોપનફપડરનફાઉનડ�શચચનનસકપલોશન્નમાટ�નઇનટોવ� ુથયેલપ. 

મા�ંુન ચામન વાં્ નચેન ્ૅચલચાન એકન સભયએન ચછેુ�ુ,ં " મા ટ�ચન મૅકવાચચે �ળખપન છપ?" મ�ન કહ�� ુ,ં " અમાોાન સમાશચા 

અગણનનછે, અચેનએમચાનંકામપથનનવાક�ફ �ં; યગતન્ ો્યનચથન." બસ, લગભગન્દંોન િમિચટનએમચાન િવ ેનવાતપન

થઇ. ્ૅચલચા સભયપચપન સકં�તન સ્ષટન હતપોન મા ટ�ચન મૅકવાચન �્ુનં કંઇકન કો�ન બતાવવાચનન ખેવચા હપયન તપન તમેન આન

સકપલોશન્ચાનહ��દાોનથશપ.  

મા ટ�ચનમૅકવાચનદ�શમા ં�બૂન�ણનતાનછેનએવપનુયાલનતયાો�નહતપ. ્છ�નતપનક�ચેડામાનંસથાયનનથયપ. અહ�ચા ઇિમગેશચન

 ડ્ાટરમેનટન માટ�ન કામન કોતા,ં ટપોનટપમા ંશ, યસમતાન ચ�લાચા ચસુતકન"બપકચન ્ન્લ" (રમુચન ોાઇરસન વપ્, ૧૯૯૯) 

આધા ોતન ્્ારમાનં મા ટ�ચ મૅકવાચચાન ચામચેન ્ણન અચેકપ ખુેન સાભંળ�ચેન ોામચાન

ો�ડનથઇનશવા�ુનંચેનઅ�ભુવ�ુ ંક�નમા ટ�ચનમૅકવાચચનનિસ�ધધ�નદ�શચાનસનમાડાનવટાવનન

�તોોાષટ�યન કઅાએ ્�ખાઇન ોહ�ન છે. ગો�બપચાન હામન, દ�લતપચાન ભે�ુન અચેન

સામા�શકન સમાચતા, નયાયન અચે ઉતથાચન માટ�ન મવચાન શપખમેન ઝઝમતાન મા ટ�ચન

મેકવાચનહવેનતપનઇનટોચેશચલ સૅ�લ�બટ�નછે; અચેનકપઇન્ ો્યચાનમહપતાશનચથન. 

એમચાનંકાયષચનન�વુાસન્ાો�કપો પસો�નછેનએથનનિવશે નગૌોવચનનબાબતન�શુોાતનનક�થ�લકપનમાટ�નક નહપ નશક�?  

ચ ડયાદચા ગો�બન્ ોવાોમાનંશનમ. અ�ગયાોનબાળકપમાનંએનબન�નચબંો�. મચપિવજાચનઅચે કાયદાશા�ચપનઅભયાસન

કો�ચેનઅમદાવાદચાન�બહ�િવયોલનસાયનસનસ�નટોમા ંઅધયા્ચકાયર શ�નક�ુ�ન્ણન૧૯૮૬ચાનગપલાણાનહતયાકાડં�નએમચેન

યદોથનનએવા હ્મ્ાવયાનક�નઆ�ુનંમવચનદ�લતપનમાટ�નશનસમ્ગનદ�ાુ,ં ચેનએમાથંનનશનચવસ�ચ ટસટચપનશનમનથયપ. 

અસચ રશયતા, ભેદભાવ, આિથ�ક, સામા�શકનઅનયાય, ચાગ ોક હ�પન�વાનઅચેકનિવ યપન્ોનકામનકોતાનંએનમાથેનમપતચપન

ભયનવહપો�ચેનયનઅડગનોહા છેનઅચેનસમાશચાનતમામનલપકપનઅચેનચવપ દતપચેનમાટ�નપેોણા�્નછે. એમચન િસ�ધધ��ુનં

વણરચન માતન કાગળન ્ોન શએન ચથન; શ ચેન શપ્ુનં શન ્ડ�. તપન યન ઉલલેખ ક�ંુ, ોપબટરન ક�ચેડ�ન રમુચન ોાઇરસન  વપડરન

(૨૦૦૦) અચેનયલનરસમૅચ ફાઉનડ�શચચાન' ્�ટિવસટનઑફનધન યો'  વપડરથનનચવા�યાનછે, તેમશનડબરચમા ંયપ�યેલનન

"વલડરન કપનફોનસન અગ ેનસટન ો�સનઝમ"�ુનં ભાોતનયન દ�લતપન વતન પિતિચિધતવન ક�ુ�ન છે. �શુોાતનન ક�થ�લકન સમાશચાન

આવા િચષઠાવાચનભડવનોચે 'િમત્ રદં"ચાનસલામનઅચેનઅઢળકન�ભુે્છા�.   [ન�વ: િમત્ રનૃના કકીકા�ત ળટ�રશયા 

અને મ�રુમ મેકવાન નશડોૃ સેનટ મેર�સ સ�ુશમા�  ી માટાન મેકવાનના સ્ાધયાયી ્તા અને ્ોસટ�શમા� સાથ ે

રહા ્તા. તે સમયે વડોૃરા વમરપા�તના ્ાશના રબકળ ળરમ � સ�ય  ોડગ� રોસાર�ઓ ્ોસટ�શના ર�કટર ્તા. 

મ�રુમભાઈ જમાવે છે ક� નવ�વન ્સટની સથાળના તેમના  ર� તેમના િળતા�ની પેરમાથી થઇ ્તી]  
 
 
 
 



આ્ણાન �ણનતાન સા હતયકાોન સવ. શપસફેન મેકવાચચાન �ચુતુન શનન માોુમન મેકવાચ, તેમચાનં ્તચનન કપક�લાબચેન તથાન સતંાચપન

મચાલનન અચેન િમ�લનદન ૨૦૦૧માનં ક�ચેડાનઆવયા. અ લુન ડ�ો�ચનન મચેેશમેનટચન  ચપકો�નછપડ�ચેન વયવસાયેન એનમચનયોનએવાનશનન

માોુમન મેકવાચન ક�ચેડામાનં ્ણન ડ�ો�માનં શન શપડાયા. શ�આતચાનં દસન વોસ, અહ�ન ખાસન શ�ો�ન એવનન ન લપકપચેન ભેગાન કોવાચનન

પ્ રિર�માનંનતમે�ુનંમહતવ�ુનંયપગદાચનછે. ચતુનનમચાલનનહ�લથનમેચશેમેનટમાનં�િુચવસગટ�નચણૂરનકો�ચેનહપયસ્ટલચાનવહ�વટ�નઅેતેન

કાો કદ�ન બચાવનન ોહ�ન છેન અચને ચતુન ન િમ�લનદન ઇનફપમરશચન ટ�કચપલપમમાનં અભયાસન કો�ન છે. સૌમયન પ ર્િતચાનં કપક�લાબેચન ્ણન

્ુ�ંુબચનનપગિતચાનંનસહભાગનનછે. શનનમાોુમનમકેવાચન્ ોવાોચનેિમત્ રદંનઉ�શવળનભાિવચનનહા દ�કન�ભુે્છા�ન્ાઠવેનછે.                                                                

૨૦૧૨મા� ક�નેડામા� સૌથી વ� ુઈિમગેકનવાઆા �ૃકો  

થપડાનમ હચા�નઅગાઉનિપનસનએડવડરનલડંચચનનએકનહપયસ્ટલમાનંગયા. ્ેસતાનંશનએકન ફ�લિ્ચપનચસરચેનશપ ચેનકરુ,ં ’’હવેનકપ ન

 ફલન્ા નસમાનંબાક�નોરુનંછે?” ટપોપનટપમાનં્ણ આનશન્ ોયસથિતનઆ્ણેનશપ એનછ�એ.  ફ�લ્ા નસચનનદસનકોપડચનનવસતનમાથંનન

્ાઇચાન�ટલનનશનસંુ યામાનંઇિમગનટન૨૦૧૨માનંઅહ�નઆવયા. આન્ ોયસથિતનઆવકાોદાયકનનછેનક�મનક�ન ફ�લ્ા નસમાથંનનનમપટાન

ભાગેનક�થ�લકનવસતનનશનઆવેન�ચાથનનઅહ��ુનંક�થ�લકન્્રનમશાતુનબચનેઅચેનક�થ�લકનશાળા�નસંુ યાચાનઅભાવનેબધંનચાનથાય. 

આનલપકપન�બુનધાિમ�કનહપયનછેનએવનનસામાનયનછા્નછે. ્ાઇચા, ભાોતનઅચેન ફ�લ્ા નસચાન મનગશેચચાન�કડા: 

�ૃક વસતી  ળી.ોર. િવઝીટર સ�ુડનટ 

્ાઇચા ૧.૩૫નઅબશન ૩૨,૯૯૦ ૨,૩૫,૦૦૦ ૨૫,૨૪૫ 

 ફ�લ્ા નસ ૧૦નકોપડન ૩૨,૭૦૪ ૪૪,૦૦૦ ૯૪૧ 

ભાોત ૧.૨૭નઅબશન ૨૮,૮૮૯ ૧,૩૦,૦૦૦ ૧૩,૦૦૦ 
 

 

 

  

  ળશરવાર ળશરચય  

 

 

 

  

 

 

 

                  

ઢળતનનસધંયા, ો�વ. ફા. િવચાયકનઅચેનો�વ. ફા. શસટ�ચનદાોાન

્ોમન ચ�ૂન અચેન શનન  કો�ટભા –આયચેસબેચચનન મેો�શ-

એચનવસરો�. આન બાુનં અહ�ન ભેગાન મળેલન િવશાળન સ દુાયચનન

સગેં. ફા. િવચાયકન ૨૦૧૨માનં અભયાસાથ�ન અિમ ોકાન આવયાન

તયાો�ન ટપોપનટપમાનં આયપ�શતન સા હ�તયકન શચારલનઝમચનન વૈિિકન

ધપોણે આયપ�શતનકપનફોનસમાનંનભાગનલેવાન્ધાયા�નહતાનઅચેન

ોાયસરચન �ચુનવસગટ�માનં તણન  દવસચાન સેિમચાોમાનં હાશો�ન

આ્નનહતન, તેનવખતેનઆનકાયરસમનગપઠવનનશકાયપનહતપ. 



  ળ્��ુ� �ખુ તે...�તે નયાર  

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    

           प्याय �हरन जैाे ढंूढे हे जलको  
            ऐाे प र् ुै रैजे ेोज रहय ..  
 
    મે મશ્નો એટશે માતા મશરયમનો મશ્નો. ‘YouTube’ ઉળર મ�રુ 

 ીતો સાથે અમે ક�ટશાક વીડ�ઓ અળશોડ કર�શા છે. ોળ ‘્-ુટ�બુ’ ળર 

May the month of mother Mary ટાઈટશથી ો બવા 

વીડ�ઓ જોઈ કકો  છો.  ીતો મ�રુ, કમરિપય અને િનતય સા�ભઆવા 

 મે એવા� છે. 

 



�ુનં્સદંનકો��ુનં– સ�ચનક�નિવધવસં? 

                                               ઓકો રજનીક 

(અૃ�ુૃ  ્તો સૃ�ના મ્ાન ૃાકરિનક ઓકોનો ભાશા-વૈભવ. ળોતાના રચ�તનને � સબી� સવરક ર�ુ કર� કક� એ્ુ� 

ભાશાસામથયર એમના પવચનોમા� જોવા મઆે છે. જો ક� તેમના ક�ટશાક િવચારો િવવાૃાસળૃ  માય છે.  ‘િમત કૌન?’ 

એ �સુતકનો  ો ભા  સાશ્તયની દ્વટએ અ્  શેવામા� ોવયો છે) 

िजससक� एक ब ुत अदभूत मू�त र दद  वर ् पे रदम म  तदड़ी गई। मायकप 
एनजेपद क� मू�तर  ी बनाई  ुई। जीसस सूपल से  तारे गए  ह  र म�रयम क� 
गददमे  नका �सर  ह। क ते  ह, इससे जयादा सुनदर मू�त र ्थृ ी ्र दसूरल न ल�  ी। 
 व� अ क शम करके माइकप ए�जेपद ने बनाई  ी। इसका मूमय, इसक� क�मत 

कुती  न ल� जा सकती। इतनी िज �त कदई मू�त र न  ी। स�गमरमर ्र इससे 
जयादा ग रा कभी कदई  यदग न  ु   ा।  र एक  दमीने जाकर  सकद 
  दड़े से तदड़ दल। ्कड़ा गया, ्ूछा गया तद  सने क ा क� य  मुजे सदा से खपती  ी। मह भी चा ता  ु 
क� मेरा नाम भी इ�त ासमे अमर  द जाय। मायकप ए�जेपद ने बनायी, म�ने तदड़ी।  

धयान रखना, अगर � ध �स कद चुना, तद ्छताते  ुए मरदगे। मौत के कारण कदई न ल� रदता। रदते  ह 
इस�पए क� जी न वय र गया  र मदत   गयी। िजनके जी नमे सा रकता  ई,  े  ँसते  ुए � दा  दते 
 ह।  नके �पए मौत एक ्ूणार ु�त  ह।  नके �पए मौत जी नका ्रम ��खर  ह।    जी नके छननक� 
 �खरल  �चाई  ह।    जी नके गीत क�  �खरल कड़ी  ह।  

क ल एसा न  द क� मरते  कत   ल बेजान इरादे,   ल बेर�ग स ाप तुम े  ेरे र े। क ल एसा न  द,   ल 
बेर  ककमक�,   ल बहचेन ख़याप तुम ारल अ�तराामा कद  ेरे र े। क ल तुम एसा न ्ाओ क� तुम   ल 
के   ल  द। जहसे  ये  े  हसे  ल जा र े  द। कुछ कमाया न ल�। कुछ �नखरा न ल�, कुछ  द न �के। क ल 
बुज़ते �ण� म  जब �दए क� पौ बुजने पगे तद ऐसा न पगे क� मह   ल का   ल र  गया। जी नमे कदई 
ग�त न  ुई। कदई � कास न  ु । जी न  ठा न ल�, ्�ख न पगे।  

अगर  दड़ा सा जी नमे समजका  ्यदग �कया तद तुम माृयु कद भी म दास  क� तर  ्ाओगे। तुम ारे 
ओठ� ्र एक छ�द  दगा, तिृपत का, तुम ारे  ाण� म  एक सुग�ध  दगी ् ँुच जाने क�। तुम ारे चारद तरो 
एक   ा  दगी, एक  भा म�डप  दगा क� तुम स ीकृत  द गए। असतीा ने तुम े मानयता दे  दल। ‘�सद’ 
 दनेका अ र  ल तद य ल  ह।                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     
   
 

સામાાજક રચ�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’.  

 



    િમત્ ર�ૃ ની  રચનાતમક પ્ રિૃઓ 
 

ઊશાબને અને કકીકા�ત ળટ�રશો  
 

‘િમત્ ર�ૃ ’ એ નયાય તથા સતયમા� િનવષા વરાવનાર, માનવ- ર�મા�ુ� �રુસકતાર અને રચનાતમક 

અરભ મવા�� િમત-ળશરવારો�ુ� � સળ છે. �વનની રકિતજોને િવસતારતા જઈને એમા� 

ઇનદવ�વુયના ર� ો �રુવાના પયો ો ળમ કરતા� ર્�એ છ�એ. ટોરોનટોની કોર્નુીટ�ને 

ક�ોતના� ૃસ વશર એકત કર�ને સ� શષત રાખી એ  િમત્ રનૃના સભયોની  ઝઆ્આતી િસ�દ છે. 

ો છે અમારા� ્વે ળછ�ના� શ�યા�કોની એક ઝશક: 

• અ�ુ્ ુળતાન શુબનદોનમાસેનક�નબેનમાસેન‘ડાયાસ્પોા’ મેગેઝનચનદાોાનિવિમાનંવસતાનં�શુોાતનનક�થલનકપનમધયેન

સમાશ, ધમરન અચેનસસં ર્િતચેન ધયાચમાનં ોાખનન��ુુ�્ન શળવાયનતેનપકાો�ુનંસા હતયન ્નોસ્ુ.ં હાલચનનવા્ક-

સંુ યાચેનબમણનનકોવન.  

• ડાયસ્પોાચપનઇિતહાસન લૂયવાચનછેનઅચેનતેનએાકં, કપ કનસવ�્માનંશળવા નોહ�નતેનહ�્ સુોનડાયસ્પોાનિવ યન

્ોનએકનચસુતક�ુનંપકાશચનકોવા�ુનંઆયપશચનછે. આનમાટ�ન�શુોાતનઅચેનિવિભોમાનંવસતાનંઆ્ણાનલપકપન

્ાસેથનન લેખપન મગંાવવાન ઉ્ોાતંન ��ચેન ોસન હપયન તેવાનં ્ ોવાોચાન યગતન ઇિતહાસચેન ્ણન આન ચસુતકમાનં

સમાવાશે.  

• િમત્ રદંન્ાસેનસોસનગ નશક�નતેવાનઅચેનવાશ�તપનવગાડ�નશક�નતેવાનકલાકાોપનછે. આ સૌચપનસાથનલઇનએકન

સોસનમઝા�ુનંગાયક્ રદંનઉ�ુનંકોવા�ુનંઆયપશચનછે, �થનનવાોનતહ�વાો�નશમાવટનથઇનશક�. 

• �વુાિમતપનમાટ�નઅતયતંનઆાિુચકનકઅાચનનસવ-િવકાસચનનતાલનમનિશ�બોપ�ુનંઆયપશચનકોવામાનંઆવચાોનછે. 

�નકપ નઆનલાભનલશેે, અચેનમવચમાનંવયવહા ોકનઉ્યપગમાનંલશેેનતે�ચેન્પ�સ્ણેનલાભનથશે. 

• �વુાચપચેનતાલનમનઅચેનપતસાહચનઆ્નન‘ ોશતા’ સસંથાચનન�મનલખવા, વાં્ વાનપેોણાનઆ્વન. 

• ક�ોપલનિસ��ગ�ગ, �સચાનમાગરચનનભય�ત  તથાનધાિમ�કનપવાસપન�વનનપ્ રિર�નઆયપ�શતનકો�નઆ્ણપનધાિમ�કન

વાોસપન�ળવનનોાખવાનમાગંનએનછ�એ. 

• �ુચન મ હચાથનન મનત્ રદંન ્પતાચાન સભયપન ્ાસેથનન સવૈ�્છકન દાચન ઉઘોાવનચેન વતચમાનં વસતા,ં મહદયશેન

ગામડાચાનંનશ�ો�યાતમદંનલપકપચે, દવાનઅચેનખપોાકનમાટ�નમપકલશેન 

• �ુ્ ચાન સભયપન સાથેન ‘ત�ુંોસતન’ િવ યકન (કસોત, યપયયન ખપોાકન અચેન તણાવો હતન મવચશૈલનન બાબતે) 

્્ાર�નકોવનનઅચેનસાો�નત�ુંોસતનનમાટ�નપેોણાનઆ્વનન 

• ક�ચેડામાનંઆવવાનમાગચાોનઅચેનઅહ�નચવાનંઆવચાોન�ચેન્ણનસા્નનઅચેનતટસથનમા હતનચનનશ�ો હપયનતપન

તેનમાટ�નઅમાોાનઅ�ભુવચેનઆધાો�નશએનએટલનનમદદનચોૂ�ન્ાડવન. 

•  રત�નુ�વાન�ુ:ખદનપસગંેનસબંિધતન્ ોવાોચનનસા  ુહકન લુાકતનલઇન�ંુક�નપાથરચા�ુનં આયપશચનકો્ુ ં

• િમત્ રદંન્પતાચનનએકનસ ર�નલાયબેો��ુનંિચમારણનકોવાનમાગ ેછેન�થનનતેચપનલાભનસૌનકપ નલઇનશક�.  

• ્ ોવાોપનમાટ�નઉચાળામાનં્નકચનકનઅચેનક�યમ્પગ�ુનંઆયપશચનકો્ુનંઅચેનશએનહપયનતયાનં નથપડાનકલાકપનમાટ�ન

ો�ટ�ટચનન�મનમૌચનઅચેનધયાચચપન્ણનસમાવેશન કોવપ.  
 
 

 

 

 

 

     
 
 

વડ અને ળીળઆો: �ર્ સથા મ અને સનયાસવમરના� બે પતીકો       

 “વડ�ુનં ઝાડન એન આ્ણાન � રહસથાશમચપન આદશરન � ૂ્ વેન છે, એચનન વડવા �ન ફો�ન ફો�ન શમનચમાનં ઉતો�ન એકન મપ�ંુન

અિવભ�તન્ુ�ંુબનબચાવેનછે, �યાો�ન્ન્ળનએનદોનવોસેન્પતાચાનંબધાનં્ાદંડાનંખખંેો�નચાખનનઅચેન્ામડ�નઉ્ોન્ણન

્પ્ડાનબાઝવાનચાનદ નસનયાસધમરચેનન� ૂ્ વેનછે. એચાનં્ાદંડાચંનનઅખડંન��રિતન્ણનસનયાસનધમરચેન� ૂ્ વેનછે. એન

બચેં આશમપચનનછાયાન�યાનંએકતનથાયનતેનશયયાન્િવતનબચેન” ( હમાલયચપનપવાસ: કાકાસાહ�બનકાલેલકો -૧૯૧૧) 
 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ો મનળા�ચમના મેઆામા�… 

આનમચ્ાં્ મચાનમળેામાનંસૌન�તનલ ચનેઆવયાનછે, 

કપ નઆવયાનછેનસ્�ુનંલ ચ,ે કપ નોાતનલ ચેનઆવયાનછે. 

અહ� ્યગબંોચનનમભન�ુ�, વે્ ાયનછેનબબબેન્સૈામા,ં 

ચેનલપકપનબબબને્સૈાચનનઔકાતનલ ચનેઆવયાનછે. 

કપ ન�યગા� ુનં�ટ્ ુનંલાવયા, કપ નદપોા� ુનં્ટૂ્ ુનંલાવયા, 

કપ નયગતનફાડ�નખાચા�ંુનએકાતંનલ ચેનઆવયાનછે. 

કપ નઝોમોનઝોમોનછાયંડ��, કપ નઉભડકનઉભડકનલાગણન�, 

કપ નફાળ, તપનકપ નતાંચુનનિચોાતંનલ ચેનઆવયાનછે. 

કપ ન્શમાનં�વનન�ખપથનનવાં્ ેનછેનછા્ાનંવા્ાચા,ં 

ચેનકપ નઅભણનહપઠપન�વનનિવસાતનલ ચનેઆવયાનછે. 

કપ નલાવયાન�ખસ�ુનંઅશવા�ં, કપ નલાવયાન ઠૂ�ન્ત�ંગયા,ં 
કપ નલનલન�કૂ�ન�ખપચનનિમોાતનલ ચેનઆવયાનછે. 

કપ નધસમસતાનખાલનન્હ�ો�, કપ નભો્કનિાસેનઊમટતા, 

કપ નઅધક્ોા, કપ નઅણપસોાનશશબાતનલ ચેનઆવયાનછે. 

આન્થથોનવ્્નેતોણા�ુનં હશોા્નુલાવયપન્ ુનંય, ોમેશ, 

સૌચાનખભેનસૌનઅ�ણયાળ�નકપ નવાતનલ ચેનઆવયાનછે. 
ોમશેન્ાો�ખ  

 

 

 

 
What do Canadians Know? 

Canadians do care about where they come from 
 
• 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 

 
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 

 
• 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 

               કિવતાની ક�ડ�એ  

 
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 
 

 
WE ARE THE WORKERS, NOT MASTER BUILDERS 

 



તોરા મન ૃરળન ક્શાયે.. 
 

મ�રુમ મેકવાન 
 

કેખનસાદ�ન�યાો�નચાચાનહતાનતયાો�નતેમચાનિ્તામએનએકનવખતનમ�ાનશવાનમાટ��ુનંઆયપશચનક�ુ�. શેખનસાદ�નદો�કન

વાતમાનં તેમચાન િ્તામ�ુનં અ�કુોણન કોતાન હતા. �ન�ૂથમાનં શેખન સાદ�ન હતા તેન�ૂથચપન િચયમન હપન ક�ન સવાો�નવહ�લાન

ઉઠ�ચેન ચહા ચેન �દુાચનન બદંગનન કોવન. શેખન સાડ�ચેન િ્તામએન તે�ુનં અ�કુોણન કોવાચનન સાથેન

તેમચેન્ણનતેમનકોવાચનનસલાહનઆ્ન.   
 
શેખનસાદ�નિ્તાચપનઆદ�શનમાચનચેનતેમનકોતા હતા.  એકન દવસનશેખનસાદ�એનિચો�અણનક�ુ�નતપન

તેમચાન�ૂથચાનક�ટલાકંનલપકપનસવાો�નવહ�લાનઉઠતાનચહપતા. તેમચેનઆનવાતનતેમચાનિ્તાચેનકો�નક�ન

�ુ�ન િ્તામન આન લપકપન ક�ટલાન આળ�નુ છેન ક�ન તે�ન સવાો�ન વહ�લાન ઉઠતાન ્ણન ચથન. અચેન

ઇબાદતમાનં્ણન ચથનન આવતા. �દુાન તેમચેન એાો�યનચ હન માફન કો�. તેમચનન આન વાતન સાભંળ�ચેન

િ્તાએનકરુનંક�નદ�કોાન્ ુનં્ણનવહ�લપનચનઉઠ�પનહપતન�નસા�ંુનથાત. કાોણ વહ�લાનઉઠ�ચેનલપકપચનનિચ�દાનકોવનનતેચાન 

કોતાનં� ુનોહ�્ ુનંસા�ંુ. ‘િ્તામચનનઆનવાતનશેખનસાદ�ચે આટલનનચાચનન�મોમાનં�બુનઅસોનકો�નગ . હક�કતમાનંતપન

તેન દવસેનતેમચેનિ્તામન્ાસેથનનસા�ુનંમવચદશરચનપાપતનથ�ુનંહ્ ુ,ં �ચેનકાયમનમાટ�નતેમચેનઆ્ોણમાનં કૂ�નદ�ાુ.ં  
 
સાોનએટલપનશનક�નબન�ચન િચ�દાનકોવાથનન્પતાચનનસકાોાતમકનઉ�રનચષટનથાયનછે. તેથનનબન�ચનનિચ�દાનકોવા કોતાનં

્પતાચનન�ત�ુનંિચો�અણનકોવાચનનઆદતનોાખવનનશપ એ.  
    

“THE FOOL LAUGHS AT OTHERS. THE WISDOME LAUGHS AT ITSELF” – OSHO 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સેનટ માયકશ ક�થીડશ, ટોરોનટો  

ટપોપનટપ�ુનંનઆનનમા્ ર-દ�વાલયન્ા�ાતયનસથા્તયચાનપિતકનસમનનએકનએવનન માોતનછે, �ન૧૬૫ વોસથનનઆનનચગોચનન

બદલાતનન તાસનોચનન  કુન સાઅનન બચનન ોહ�ન છે.  ૮ન મે, ૧૮૪૫ચાન ોપશન તેચપન ્ાયપન ચખંાયપન અચેન લપકપએન �તેન ખપદ�ચેન

૯૬૦૦૦ન ટચન માટ�ન કાઢ�. �યલેનડચાન ૧૪મનન સદ�ચાન યપકરમનચનસટોન ક�થેડલચાન ્તથોન અચેન લાક�ુંન આન દ�વળચાન ્ાયામાનં

પતનકાતમકન�્ેન કુ�લાનછે, કાોણનક�નટપોપનટપ�ુનં �ુ�ુનંચામનયપકરનહ્ ુ.ં આનદ�વાલયમાનં૧૬૦૦નભ�તશચપન બેસનનશક�નએટલનન

વયવસથાનછે. ઘટંચપનિમચાોપન૭૯નમનટોનએટલેનક�ન૨૬નમાળન�ટલપન�્પનછે. વેદ�ચનન્ાછળન�નસટ�ઇનડ-યલાસનછે (બા�ુચનન

તસવનો) તેનપુયાતન�ત્નકલાકાોન(�ણેન્ેો�સચાનચપતે-દામનદ�વળનમાટ�ન્ણનઆવનનબાો��નબચાવેલનછેનતે) થેવેચપટ 

દાોાન (મશનચથનન ચ હ, ્ણ) મધય�ગુનન ્�િતએ, હાથે  બચાવાયેલ (hand-blown) છે. આવન એકન બાો�ચપન મણષ�ાોન

કોવાચપનખ ર્ન૨નલાખનડપલોથન (એટલેનક�ન૧નકોપડન�િ્યાથન) વાનુથાય.  

 



ોળના પિતભાવો 

ળોતાના પિતભાવ મોકશીને અમોને પોતસાશ્ત કરનાર ોળ સૌનો િમત-્ ર�ૃ  ોભાર માને છે.  ી જ ૃ�ક શકિ�યને  

ળમ તેમની વેબસાઈટ ળર અમા�ુ� મે ેઝીન �કુ�ને અમને પોતસાશ્ત કયાર તે બૃશ તેમનો ળમ �બુ ોભાર...  

સ�કશન: ોગનેસ શકર�ટ ળરમાર 
 

ડાયસળોરાના પથમ �કને સ�ખયાબ�વ પિતભાવો મ યા છે. મોટા ભા ે બવા� જ  બી� �ક માટ� ઉત�કુતાથી રા્ 

�ુએ છે. થોડા પિતભાવો, સ�રકીતમા� - �ઓના પિતભાવ અ્  સમાવી કકાયા નથી તેઓની કમાયાચના.  
 

• “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 دابی Director – 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 

 
• ઇરમાવાઆા  ી ક�ભુાઈ ળરમાર  ી જ ૃ�કભાઈના સ્કારમા� ર્�ને  વાયા અમેશરકા, �જુરાતના 

વતરમાનને િવ�ભરમા� વ્�તા રાખે છે. તેઓ ીના ફ�સ�કુ ળર ોવેશા ક�ટશાક પિતભાવો: 

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 

 

 

 

 

 

 

            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

     તારરશયાના તે� �ુ� તો ઝબક�ને � ી, ઓ મસી્ા...ઓ ર� ઓ મસી્ા.    સ�ભારમા� -૨૦૧૨   

Gujarati Catholic Diaspora: June 2013 (Designed by: Paul Macwan) 
ટા ્�ગમાનંથયલેનતમામનશપડણનદપ ચેનઅમાો�ન�લૂનસમમનઅમયનગણશપ. 

GujaratiCatholicDiaspora@Gmail.com 




