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અ�કુ્રમ�ણ 

• સપંાદક�ય 

• િમશન સ �્ુ, કૉન્વનન સ �્ુ કલ ક� કુક 

સ �્ુ? 

• પ�ર્ાર પ�રચય  

• કલનવડા: શમણાનંા ં�ગૃજળ  

• શા માનલ �ન આ્વ તયારલ  નાકડા 

 ોડ્ામા ંઆ્વ છવ? 

• ��જરાત�� ંસૌ ી ��� � ંદલ્ળ?   

• મીત�નૃદની ‘ � �. એસ. એ. ��જરાતી 

કલ કુક સમાજ’ની ��ુ ાકાત  
 
 

 

 

       “The people I formed for myself that  they may proclaim my praise” 

                  Gujarati Catholic Diaspora 
TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa    

OOccttoobbeerr--22001133                                                                                 
                                                                        �જુરણતી ��થલી�ોનણ �જુરણતી ��થલી�ોનણ સણ્ણ�જ�સણ્ણ�જ�, , સણસં �્ૃત� અનન  ણૃ્મ�  �નનન સસ પ્તી સૃ �ણસણસં �્ૃત� અનન  ણૃ્મ�  �નનન સસ પ્તી સૃ �ણ  
       Email: gujaraticatholicdiaspora@gmail.com  

Website: http://gujaraticatholicdiaspora.com/ 
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સસંણદ��ય 

 
                                 અ�સથ સ રણ�ો, સણ� ણન! 

રણ�્ ્ૅ��ણન 

 
આ મ�હનવ આણદંના સ ાિનક અખબારોમા ં એક િ્િશષ્ અનવ 

ધયાનાકકષક સમાચાર છપાયાય  ા. �યૂાષના ં

અ�સ  ગામડ� કકસ ાનમા ંી ખોદ�નવ 

�કુા્ ુઈ જ્ાયા. આખીય ઘનના �રૂા 

ધાિમ�ક સનમાન-સરઘસ સા વ સપં�  ઈ.  ા. 

�યૂાષની એ કમષરિૂમ હતી અનવ તયા ં તો એ 

સરપચં તર�કલ પણ સવ્ાઓ આપી ��ૂા હતા.  
 
��જરાતના ક� કુક સપંદાયના ઈિતહાસમા ં નવ ૧૨૦ ્કષના એના 

અ�સતત્મા ંસસં્તય આ પકારની આ પ મ ઘનના છવ નવ સૌનવ માનલ 

આ ન્તર પયોગ છવ. �હન �્  ધમષમા ંતો સમાિધ રચ્ા�� ંસા્ સામાનય 

છવ પણ ��જરાતના ક� કુકોમા ંતો આ ન્ો ચીુો પડ�ો છવ એ ન��. 

��જરાતમા ં કખસતી ધમષના પાયાના પત રો કહ� શકાય એ્ા 

િમશનર�ઓની તો સરમાર છવ નવ એ બધાય  એ જ રિૂમમા ંદનાયા છવ; તો 

રહ� રહ�નવ આ િ્ચાર કલમ સ્યય? એ િ્ચાર જ કલડો ��કતો ન ી. �� ંઆ 

ધમષના  યાપાર�કરણ તર �� ં કદમ છવ? કલ એ રિૂમના તપસ્ી 

િમશનર�ઓ�� ંતપ પગનલ છવ? કલ કોઈ  ળ� �પ સવ�ં કામવ ુાગવુા ંછવ?  એ 

ન�� કર�� ંય સહલ� � ંન ી. 
 

Rajesh Macwan 
Shashikant Patelia 

Madhuram Macwan 
Kirit Parmar 

       Francis Christian 
Paul Macwan 

 

Leslie Dias  
Pratik Peters  
 Joel Christie 

 

 



માર� સમજમા ં તો સૌ પહલુ ો પયોગ ુગસગ એક દાયકા પહલુ ા ં  યવુોય ગામડ�ના ા િ્યસષ ચચષના પાગંણમા ં  ા. 

મ ન��એુ ા િ્યર�� ંબસન (પિતમા) ��કાયવ� �,ં પણ એ ધાર� જમા્ન ન કર� શ��.ં નગરા  ોડો સમય ધબ�� ંનવ પછ� ્ર� 

ગ��.ં ખસંોળજ �્ા તી ષધામની બોુબાુા અકબધં રહ� એનુવ એના પગુવ સ��ણ  ચકા��.ં પણ �કુા્ તો પહલુ ા 

ખોળા�� ંહ� � ંનવ તો ય ઓરમા�� ંરહ� ગ��,ં એના ંઆરણકારણની ચચાષ  ર� �ારલક. બસ ્ાત �ળૂ ્ાત એ છવ કલ ઘણાનવ 

આ�� ંગમવ છવ નવ ક��યં અ��ગ� � ંુાગ� � ંન ી તો ઘણા ધમષજનોનવ ુાગવ છવ કલ શધધા નવ નધશધધા ્ધચવની સવદરલખા ર ૂસંાતી 

�ય છવ; નીર-કીર તાર્્ા ંઅઘરા ં ાય છવ, તયા ંજ ્ળ� આ સમાચારલ આપણનવ સૌનવ ન વ્સર ી ાાંોોયા છવ .  
 

આખાય ચરોતરમા ંહ વ્, આણદં પ �રશનવ બાદ કરતા,ં  ���ઈનો ુગસગ બધવ ી ખસી ગયા છવ 

નવ "સ �ુર"  ાધરો�� ં આગમન  ઈ ��ૂ� ં છવ . એ�� ં કારણ મનવ એ સમ�ય છવ કલ 

ધમષસસાનવ ુાગવ છવ કલ ��જરાત�� ં"ધમષસસા�� ંપારર�"ં હ વ્ પગસર  ઈ ગ�� ંછવ અનવ 

સ્તતંતાનવ ાીુી શકશવ નવ તવ ી માત ધાિમ�ક િ્િધિ્ધાનો માનલ "સ ��ુ ર" ી કામ 

ચાુવ. ્ાત કદાચ સાચી છવ પણ ખાનુવ મોન� ખોન એ છવ કલ હ વ્ પછ�ના સમયમા ંઆ 

 ય્સ ા કાયમી ધોરણવ રહલ્ ાના અણસાર છવ. એક તર  ધાિમ�ક સસંકારો જ જોખમમા ં

પડ� ગયાની પતીિત છવ, ઉદાહરણ- પાયિયત સસંકાર તો હ વ્ નામશવક  ્ા બવ્ો છવ. નવ 

બી� તર  ધમષસ ાનોની બોુબાુા બ � જ ્ધી પડ� છવ . એના ં આરણ કારણ તો 

આપણવ જ- પ�એ પોતવ જ િ્ચાર્ાના ંર ા.ં રખવ નવ આનવ કોઈ  ાધરોની ન�કા સમ�, આ 

તો "આપણો" િ્કય છવ. નવ આની અસરો ય �્ રોગામી જ �ણજો.  
 
 ા. ��યાષ એક પખર િમશનર�, ઉમદા  ય��તત્ના માકુક, સાચા સમાજસવ્ક અનવ  ચા ગ�ના ધમષ��ુ � તો હતા જ સા વ 

��જરાતના ક� કુક ચચષનો ઈિતહાસ ુખ્ામા ં�્નના ંપધચીસ ્કષ �નુો સમય આપનાર "સમિપ�ત" ઈિતહાસકાર 

હતા. એમ�� ંસમાિધસ ળ બનવ અનવ એના પર રોજ મીણબબીઓ ચચલ એમા ંક��યં ખોો� ં ન હોઈ શકલ પણ  એમના ઈિતહાસનવ 

��જરાતીમા ંઅ��્ ાદ કર્ાનો પૉ��ન હા  ધરાયો હોત તો એમનવ ્ે� સાર� નજકુ આપી શકાઈ હોત! પણ આ તો એક 

નગત અકસપાય છવ; ુોકમાનસમા ંએ ુોકિપય ના પણ હોઈ શકલ. 
 
ખવર, સાચા-ખોનાની પડોજણમા ંન ી પડ��.ં �મનવ જોયા- �ણયા છવ એ્ા  ય��તઓ અનવ � સમાજ સા વ જોડાયવુા છ�એ 

એના, એ્ા કોઈપણ સમાચારની ્ૈિ�ક અસર પડતી હોય છવ નવ એમા ંી અમવ ય કલ્ી ર�તવ ���ત રહ� શક�એ? માત એન�� ં

ન�ે� ં કલ કોઈપણ પ��� ંપી્બળ હશવ તયા ં��ધી આ બે� ંનકશવ; હ વ્ કલન�� ંનકશવ એ તો સા��દાિયક સમજ પર છોડ�� ંર��.ં  

આ પણ એનુવ કલ ધમષ, સમાજ, સસં્ૃિત અનવ  ય��ત એ ચારલ ય સ સંો સહઅ�સતત્નો િસધધાતં સ્ીકાર�નવ ચાુવ છવ તવ ી 

એકનવ પણ અ્ગણ�� ંપાુ વ્ નહ�.  માત પ  એનુો જ કલ આ પસગંમા ંી પવરણા ુઈનવ   ા. દલુ�રયોના ંઅ�સ  "��જરાત 

સા�હત પકાશ" ખાતવ તો નહ� ુઈ જ્ાય નવ? 

 
 

  
લગનનણ  ખણપ 

સતંાનોના ુગનમા ંુાખો  િપયાનો ખચષ કર� નાખ્ાનવ બદુવ �નુો ખચષ કર્ો હોય એનુી રકમમા ંઆ્વ એ્ો નાનોમોનો પણ 

એક પુોન કલ સ્તતં તુવન ુઈનવ એમનવ આપી દલ્ો. સિ્ષયમા ંછોકરાઓં એ તુવનનવ “મા�છૃાયા’ કલ િપ�છૃાયા એ�� ંનામ આપીનવ 

તમનવ �જ�દગીસર સાર� ર�તવ યાદ કરશવ. આ �દશામા ંિ્ચાર્ાનો સમય હ્વ પાક� ગયો છવ પણ એની પહલુ  કોણ કરશવ? 

 



ૃ્કમ  

            ૃ્્ન સ્ુલ, �ૉન�નનન સ્ુલ �� ��થરલ� સ્ુલ? 

                               રણ�્ ્ૅ��ણન 

આ ્ક� એક આયયષજનક ઘનના બની. ચા્ડા��રા, આણદંમા ંરહલતા મારા મોના સાઈએ તયાનંી 

સવઈનન ા િ્યસષ ્ગુીશ િમ�ડયમ સ �્ુમા ંી મારા સતી�નવ ર્ાડ�નવ િ્દાનગરની ડ�. ા ડ. 

પનલુ સ �્ુમા,ં ન્મા ઘોરણમા ં દાખુ કયય. મ� �છૂ��,ં તો કહલય "આપણી સ �્ુોમા ં હ વ્ એક 

ચો�સ સ��દાયના ુોકો એનુા ��સી ગયા છવ કલ આપણનવ 'ા િ્સસષ' ��� ં કંઈ ુાગ� � ંજ ન ી. 

એના ંકરતા ંતો બી� સ �્ુોમા ં્ે� સા �ું!" 

 � ં તો સાસંળ�નવ જ સડક  ઈ ગયો, પણ આ નર� ્ાસતિ્કતા છવ નવ ુગસગ આ જ હાુત ગામડ�-આણદંની સવઈનન 

ા િ્યસષની અનવ ચરોતર પ ંકમા ંઆ વ્ુી ઘણી ક� કુક સ �્ુોની છવ . બદુા� � ં જ� � ં્ાતા્રણ, આ��િનકતાનો ્ંકાયવુો 

ન્ો પ્ન, ન્ા ં�લૂયો, સોસાયન� ઑ  �સસ િસ્ાયના અનય મડંળના અનવ "સ ��ુ ર"  ાધરો�� ંઆગમન, સમાજના 

પિતિષ્ત અનવ રધચ ્ગષનો િશકણજગતમા ંપ વ્શ િ્ગવરલ પ�રબળોનવ પ�રણામવ હ વ્ ક� કુક િશકણ સસં ાઓ એક િતસવનલ 

આ્ીનવ રસી છવ, એમા ં એક ના ગમવ એ�� ં પ�રબળ પણ છવ -  ચા ગ�ની પિતસા ધરા્તા સનંયસત્ગષના 

િશકણશાશીઓનો અસા્. છવલુવ કોઈ ્ૈૈાિનક, ડૉ�નર કલ મવધા્ી પિતસા ધરા્તા " ાધર" િશકણ તતંમા ં�ારલ જોયવુા? 

 ાધર ્ાુવસ કલ  ાધર હબષન �ડસોાા હ વ્ રતૂકાળ બની ગયા છવ , નવ ઘણા �ૂના જોગીઓ િન�તૃ  ઈ ગયા છવ , ન્ા �ા ંી 

ુા્ી��?ં નવ મોરાર� દલસાઈની  નીિતનવ પ�રણામવ ન્ા ��રોપીઅન  ાધરો આ્ી પણ શક્ાના ન ી. આ જ ્ાતા્રણમા ં

મા�� ં ચકતા �હન �્્ાદલ આપણા અ�સતત્ની એક ન્ી જ પ�રસાકા કર� છવ અનવ બાક� હ� � ંતવમ, ગોધરા રમખાણો પછ� 

િ્સ ાિપત  ઈનવ શહલરોમા ંઆ્ી પડલુા ુાખો ���સુમ કબરાદરોએ ક� કુક શાળાઓમા ંજ હલુાબોુ ક�� ુછવ; આમા ંઆપણવ 

્��દ�્ �્ો� ંબમા ંમાનયા િ્ના �નકો ન ી નવ એ બી� �ાયં "સઘંરાશવ" નહ�. આ િ્કન પ�ર�સ િતમા ંકલ કુક �્ો� ંબો જ 

ક� કુક શાળાઓનો િ્કલપ શોધવ એ સારલ � �ાં્ણ પવદા કરનાર� �સ િત છવ. ૯૦ના દાયકામા ં પ વ્શવુા રદાર�કરણના 

પગુવ સારલ સામા�જક પ�ર્તષનો આ યા.ં િશકણ જગત પણ એમા ંી બાકાત ન ી ર��.ં પ�ર્તષનનો પ્ન પીછાણનારાસૌ 

પહલુ ા ં તો NRI અનવ પાછળ ી રદોગ્ગ� િશકણકવતવ ધરખમ રોકાણ ક��.ુ ્ગુીશ િમ�ડયમ અનવ ખાનગી િશકણ 

સસં ાઓનો ��જરાતમા ં રા ડો  ાનટો નવ � ્ગષ િશકણ માનલ "ક� કુક સસં ાઓ" પર આધાર રાખતો હતો તવ ્ગષ જ 

શૈકકણક કવતવ "સ્તતં"  યો, �યારલ પિતિષ્ત ક� કુક સસં ાઓ તો પોતાની "�ૂની પિતષ્ા"ના ઘવનમા ંજ રાચતી રહ�.  એ 

એક સમય હતો કલ �યારલ ��જરાતના જ ��જરાતી ક� કુકો પિતિષ્ત સસં ાઓના "સસં ાગત સવદસા્"નો િશકાર હતા. 

�યારલ રોાર�, સવઈનન  ન, માઉનન કામ�ુ કલ ુૉયુા �્ી માતબર િશકણસસં ાઓ સામવ, આપણી હો્ા છતા,ં આપણી પાસવ 

મ�  ાડ�નવ જોઈ રહલ્ ા િસ્ાય કોઈ િ્કલપ નહ�તો. આમ ��ઓ તો ્ડોદરામા ંરોાર� અનવ સવઈનન જોસવ  કલનુી પાસવપાસવ 

છવ? પણ બવર ્ધચવ નતર કલન�� ં હ� �?ં  નવ આ�? આ� હાુત એ છવ કલ ્ાુીઓ રોાર�મા ંી છોક �ું ર્ાડ�નવ બા��મા ં

આ વ્ુી ન્રચના સ �્ુમા ંદોડ્ા ��કલ છવ , �યારલ રોાર�ના આચાયષની ઑ� સનવ  ��િનિસપાકુન�એ સીુ માયાષના અહલ્ ાુો 

અખબારોમા ંપિસધધ  તા રહલ છવ. 



નડ�આદની સતં આ�ણ હણઈસ્ુલ 

ધમષના ધોરણવ  યવુ ુોકો� � ં �્ ીકરણ અનવ આિ �ક ર�તવ સપં� ુોકો માનલ અનય િ્કલપો 

અ�સતત્મા ં આ્્ા ી હ્વ કલ કુક સ્ૂુો� � ં આકકષણ પહલુ ા ં ��� ં ર�� ં ન ી. એ�� ં

આડકત �ું � �કશાન સામાનય કલ ોકુક િ્દા ાઓનવ    શકલ તવ સિ્ષય માનલ  એક કચ�તાનો 

િ્કય છવ. ગામડ�ની સવનન ાવિ્યસષ સ �્ુ આ  િષનએ સૌ ી ્ધારલ અસરરસત કહ� શકાય.  

 

અમદા્ાદની સવઈનન ા િ્યસષ કૉુવજમા ં ડિમશન માનલ એક સમયવ ક� કુકોએ "ુડત" ચુા્્ી પડલુી નવ હ વ્? આ� આ 

જ કૉુવજની વ્બસાઈન પર નરવ� િ્સાગ એ�� ં"કમશય ધો્ાણ"  યાની રાડ�ો નાખવ છવ . એ ્ાત સમયવ કલ્ી કર્ન 

બદુી છવ એનો ��રા્ો છવ . 

શ આતમા ં �યારલ કખસતી ધમષ ��જરાતમા ં પ વ્રયો 

તયારલ સૌ પહલુ ી જ �રયાત સાકરતા હતી, � ી 

ધાિમ�ક ્ાચંનની પ�િૃતઓનવ ઉબવજન આપી શકાય 

અનવ ન્ા ધમષિશકકો શ  કર્ામા ં સરળતા રહલ, 

રોજગારુકી તો કંઈ ન મળવ નવ � રોજગાર� 

રપુબધ  ઈ એ તો "આડપવદાશ" જ ગણાય પણ 

શ આત તો સાર� જ  ઈ ગણાય. આ શ આતની 

િમશન શાળાઓનવ 'સરકારમાનય" શાળાઓનો દરજજો 

મળવુો. બસ, આમ જ ુગસગ પચાસ ્કય ��ધી 

ગા��  ં ગબડ�� ં નવ તયાર પછ�ના સમયમા ં ન્ી 

આ વ્ુી આાાદ�ના પગુવ પગુવ આપણવ માધયિમક 

અનવ રધધતર માધયિમક િશકણના કવતમા ંમોડલ મોડલ 

પ વ્રયા. � કોઈ પિતિષ્ત સ �્ુો હતી એ તો માત 

મોના ંશહલરોમા ંપૉશ િ્સતારના ુોકોની "સવ્ા" કર્ામા ં  યસત હતી, નવ આખરલ ય કંઈ ના ્ો��.ં એક રદાહરણય કોઈ 

માનશવ કલ એુ. કલ. અડ્ાણી �્ો પખર �હન �્્ાદ� નવતા એક ક� કુક સ �્ુની પવદાશ છવ? ્ે� રસ પડલ  તો �દલહ�ની સૉ� યા 

સ �્ુના રતૂ� ૂ્ ષ િ્દા ાઓની યાદ� જરા નજર કર્ા �્ી છવ પણ અહ� પસ� �ત ન ી. ખવર, ��દો એ છવ કલ ��જરાતની સ  

ક� કુક સ �્ુો નવ કૉન વ્નન સ �્ુોનવ ગામ�ડયા ક� કુકો સા વ કોઈ સબંધ જ નહ�તો નવ િનસબત પણ નહ�તી. દા.ત. કૉન વ્નન 

ઑ  �સસ  નડ મ ર�, બરોડા, કામ�ુ અનવ ુોયુા, અમદા્ાદ નવ અનય શાળાઓ . આ� ધમષજનોમા ં િ્સતરતી જતી 

સમજ અનવ ��િૃતના પ�રણામવ બધી શાળાઓમા ં પ વ્શ મવળ્્ા�� ંક� કુકો માનલ પમાણમા ંસરળ બન�� ંછવ એ્ા સમયવ 

એમનવ એમના ં "�ળૂ ધોરણો" નકા્ી રાખ્ાના ં  ા ંા ં છવ, એ �્ િ્ધા �ા ં ુઈ જ્ી? ્ળ� �ૂની ધરલડમા ં ચાુતી 

મોનાસાગની સ �્ુો તો "��જરાતી િમ�ડયમ"મા ંજ ચાુવ છવ નવ મા�સૃાકાની ધરોહર નકા્્ાની જ્ાબદાર� �ણવ કલ એમના 

જ મા વ છવ એનુા િનષ્ા્ાન સચંાુકો છવ . �� ંકર�એ? આમાનંી ઘણી  સ �્ુો તો  હ વ્ આે�િનક િશકણ સા વ કદમ િમુા્ી 

શકલ તવ્ી પણ ન ી રહ�, તો �� ંગાધંીનગરની ા િ્યસષ ��ધી જ��?ં છોગામા ં "�હન �્ રાષષ"નો ાોક ધરા્તી  સરકાર મા વ 

ા�ંબવ છવ તયા ં��ધી ન્ી શાળા તો ��,ં ન્ો ્ગષ પણ શ  કર્ાની મ�ૂંર� મળવ તોય રતસ્ કર્ો પડલ એ હાુત છવ. નવ 

યાદ રહલ, �દનપિત�દન આ ��રકલુીઓ ્ધ્ાની છવ; ઘન્ાની ન ી. જો આગામી � ૂનંણીના ંપ�રણામો અપવકકત ર ા ંતો 

"ુ��મતી શાળા"ના દરજ�નો ય ્રચો રડ� જતા ં્ાર નહ� ુાગવ, એ ન�ધ�� ંજ ર��.ં આ સમર પ�ર�સ િતમા ં કપરા ં

ચચાણ છવ જ નવ ન્ી પવચ�ના િ્દા ાઓ એનો સીધો સોગ બન્ાના છવ . 

સા ોસા  ક� કુક િ્દા ાઓનવ તો મોનામા ં મોો� ં ��કશાન સામા�જક અનવ ધાિમ�ક  �્ ીકરણ�� ંછવ. શહલરોમા ંય ્સ્ાન ૈાિત 

અનવ ધમષ આધા�રત  ્ા માડં�ો છવ પ�રણામસ્ પ શાળા�� ંસૌગોકુક સ ાન પણ એની અસર તળવ આ યા િ્ના રહલ� � ં



ન ી. એક સમય હતો, કમ સવ કમ, પધચીસ ્કય પહલુ ા,ં �યારલ  � ંસણતો હતો તયારલ  આણદંની ા િ્યસષમા ં સમાજના રધચ 

કહલ્ ાતા ્ગયના િ્દા ાઓની સસંયા ન�ધપાત રહલતી નવ એક પકારની બ �િ્ધતાના ંદશષન  તા.ં- �રતવક પનલ�,્ અલપવશ 

સા્સાર, રલશમા િત વ્દ�, િમાાષ, રજની રા્ોડ �્ા સ ાિનક છોકરાઓ નવ છોકર�ઓ, સાકુયા છોકરાઓ નવ અનવક પૉન�સનનન 

િ્દા ાઓ તો ખરા જ; એના પ�રણામવ સમાજના અનય ્ગય સા વ સહજ સપંકષ કલળા્ાઈ શકતો, સાસં્ૃિતક આદાનપદાન 

પણ  � � ંનવ બાળ્યવ જ સાસં્ૃિતક ્ૈિ્ધયનવ પોકક અ્કાશ મળ� રહલુ ો. હ વ્ આ� એ �સ િત ન ી. ચરોતરમા ંઅનવ અનય 

નાના ંમોના ંશહલરોમા ં સમાજનો રધચ ્ગષ "કૉન વ્નન સ �્ુો"ના મોહમા ંી સર� ર ો છવ . � શાળાઓ હ� યવ  "પિતષ્ા" માણવ 

છવ એનવ માત "સૌગોકુક અ�સતત્"ના ુાસો મળવ છવ . ચરોતર અનવ અનય િ્સતારોમા ંતો આ  �્ ીકરણ રડ�નવ �ખવ ્ળગવ 

એ�� ં છવ નવ એની સીધી અસર એ પડ� છવ કલ આજના ક� કુક િ્દા ાનવ જોઈએ એ�� ં "તં્ � રસત અનવ ્ૈિ્ધયસસર" 

્ાતા્રણ ન ી જ. બાળ્ય ી  જ રહલુ ી આ કચાશ કોઈ ર�તવ સરસર  ્ાની ન ી. અે�રામા ં� �ુ �ં સપધાષતમક સણતરલ તો 

્ાતા્રણ સા્ જ ડહોળ� નાસ�� ંછવ . �્ િ્ધા એ છવ કલ ્ાુીઓનવ પણ �� ંચાુી ર�� ંછવ એની સસાનતા છવ પણ િનરાકરણ 

ન ી નવ  ય��તગત ધોરણવ, ના �નકલ, ઘણા ્ાુીઓ ક� કુક શાળાઓ છોડ� અનય શાળાઓ તર  ્ળ� ર ા છવ. કંઈક આ 

અ��સ િનશાની તો ન ી નવ? 

સ�ર�ણર સ�રખય  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

માતબર પગાર અનવ સામા�જક મોસા્ાળ� સરકાર� નોકર�ઓ છોડ�નવ પરદલશગમન કર્ાની �હ�મત ધરા્નાર ુોકો 

પમાણમા ંઓછા હોય છવ. ુાસં્વુના ્તની અનવ આણદંમા ં સ ાયી  નાર શી �કર�ન પરમાર રાષષ�ય્ૃત બવનકમા ં

મવનવજરની અનવ તવમના ંપતની આગનવસબવન નડ�આદની સતં આ�ા સ �્ુમા ંિશકકકાની નોકર� છોડ�નવ સપનલ બર ૨૦૦૪મા ં

કલનવડા આ યા ંત ા ��્ ાનોનવ શરમા્વ તવ્ ા ં ધગશ અનવ મ�મ મનોબળ દારા અહ� સ ાયી  યા.ં હાુમા ં �કર�નસાઈ 

એક નાના નાણાક�ય એકમ�� ં બવનકની �મ જ �્શળ સચંાુન કર� ર ા છવ, આગનવસબવન નિસસગ હોમમા ં ‘ડાયવનર� 

એ ડ’ની સવ્ ાઓ આપવ છવ �યારલ � �ત કલનવ  આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બવનકની સ ાિનક શાખામા ં  ાયનાનસીયુ 

ઓ� સરની જ્ાબદાર� સસંાળવ છવ અનવ � �ત્ે� શવરોન ર�સનડષ નસષની કાર�કદા ઘડ� રહલુ  છવ. ધાિમ�ક, સામા�જક, 

સાસં્ૃિતક કાયય ઉપરાતં ઘણી બધી સા���હક પ�િૃબઓમા ંઆ પ�ર્ાર રસ અનવ ઉતસાહ ધરા્વ છવ.  શી �કર�નસાઈ અનવ 

પ�ર્ારનવ િમત� ૃદં ઉજજ્ળ, ��ખમય  સાિ્ની હા�દ�ક ��સવધછાઓ પા્્વ છવ.  



ઈૃ્ગન્ન  

��નનડણ: ્્મણનંણ ં� �ગજળ– ભણગ ૨  
 

્�રુ્ ન્��ણન  

 

કલનવડામા ંમારલ �ના ઘરલ રહલ્ ા�� ં હ� � ંએજ મારો �હ� �્ િમત એરપોનષ પર મનવ �રસી્ કર્ા આ વ્ુ. 

બનંવ બા�� સાત સાત ુવન ્ાળા િ્શાળ હાય વ્  ોરો્ન પર એ�સો્ીસની સપીડલ ��રપાન દોડતી હોનડા 

ઓડ�સીમા,ં � ંસતબધ બની આ��બા�� એક પણ હોનષ માયાષ ્ગર દોડતી અસસંય ગાડ�ઓ િ્સમયસહ 

િનહાળતો, નકીડો કોનષના મારા િમતના એપાનષમવનન પર પ વ્રયો.સૌ ય સ્સા્ના તવના શીમતી ત ા 

બાળકોએ મનવ આ્કાયય. �્નમા ંપ મ ્ાર કોઈ �હ� �્  િમતના ઘરલ તવના સરોસવ અનવ આશરલ રહલ્ ા�� ં

હ� �.ં�હ� �્  ધમષિ્િધ પસાિ્ત રહલણીકરણી ત ા �દનચયાષ શ આતમા ં ોડ� ક્�ન રહ� પણ ધીમવ ધીમવ 

એમા ંસામવુ    અસ્ીકાયષપણવ પણ  � ંએમા ંજોડાઈ ગયો .િમત અનવ તવના પતની બનંવ જોબ કરલ એનુવ 

મનવ જ ર� ��ચનાઓ અગાઉ ીજ આપી દ�ધવુી અનવ સ્ારલ  � ંઉ�� ં એ પહલુ ાજ જોબ માનલ નીકળ� ગયા હોય.  કલનવડામા ંઆ યા 

પછ� સૌપ મ પણ સૌ ી િ્કમ અનવ સગીર  કાયષ હ� � ંજોબ સચષ. કારણ  �ત એક અનવ અિન્ાયષ ........સ્ાુઈ્ુ  ોર 

એ�ાીસનંન  !?! ન્ો દલશ, ન્ી સામા�જકતા, ન�� ં્ાતા્રણ, ન�� ંરાજકારણ અનવ ન�� ંઅ ષતતં . આ બધા પ�રબળો સા વ 

જોબ શોધ્ી એ પણ એક જોબ હતી અનવ એ એન�� ંઆસાન પણ નહો� �નં�ક આ વ્ુ એક એચઆરડ� સવનનરમા ંરોજ ચાુતો 

જતો, જોબ સચષ કરતો, રલા��મંી બના્તો અનવ એપુાય કરતો.અરવ�મા ંકલનવ�ડયન એ�સવનન સમા્ા અઘરા પડલ, નોરંનોના 

ષાનાીન મવપમા ંકઈ ગતાગમ ન પડલ, જોબ સચષ માનલ ઈનનરનવનની એનુી  ાી એ�સવસ પણ ન મળવ ,અનવ �યા ં�યા ંએપુાય 

કરતો તયા ંી કોઈ �રસપોનસ ન મળવ  તોય પયતનો ચા�� રાખતો પરં� � સમય ્ીતતો જતો હતો અનવ જોબનો કોઈ મવળ નહોતો 

પડતો એનુવ � કર ્ધારલ  તી.િમતવ સુાહ આપી કલ આમ બવસી રહલ્ ા ી દાડૉ  ન�હ ્ળવ  �તવજ જઈ તપાસ કર �ાકં તો મવળ 

પડ� જ જશવ.બીજો કોઈ તાતકાકુક ઉપાય નહોતો એનુવ જોબ સચષ માનલ ડોર ો� ડોર સપંકષ કર્ા નીકળ� પડ�ો.   લ��આર� મ�હનો 

નવ સયાનક ્ંડ� .....ચારલકોર બર ના ચગુા, માઈનસ ટ વ્લ્ ડ�રી નલ પરલચરમા ં િનડયા ી ુા વ્ુ ગરમ ્શો પહલર�,બસ�� ં

સા��  ંબચા્્ા એજ સારલખમ સવ ન� ��ા પહલર� ચાુતો આ��બા��ના પાચ-દશ ક�ુોમીનરના િ્સતારમા ંઆ વ્ુ મોુમા,ં 

રોસર�ની �્ કાનો, રલસનોરંન, ઓ �સ અનવ  લકનર�ઓમા ંનોકર� શોધ્ા નીકળ� પડતો પણ દરલક જગયાએ રલા��મંી સા વ રલ રનસ 

માગંવ અનવ તવમાય પાછો કલનવ�ડયન �્ોકુ� કલશન અનવ એ�સપીર�યનસ ન�હ એનુવ મવળ ન પડલ.તયારલ ઘણી ્ાર  યિ ત    

જતો અનવ ��સસો આ્ી જતો કલ એક તો સા્ ુવબર જોબ અનવ તવમાય પાછો રલા��મંી,રલ રનસ,�્ોકુ� કલશન,એ�સપીર�યનસ 

માગંવ છવ  આ ુોકો ...!?!પણ અનય કોઈ િ્કલપ નહોતો એનુવ મન મ�મ રાખી  � ંરોજ રોજ દર દર ધ�ા ખાતો કલ �ાકં તો મવળ 

પડ� જશવ.સમય ્ીતતો જતો હતો .....એક �દ્સ ....બવ �દ્સ ....અ્્ા�ડ�� ં......મ�હનો ......�ાય જોબનો મવળ પડલ ન�હ. �હ� �્  

િમતના ઘરલ આમ જ રહલ્ ામા ંમન ��બ સકંોચાય .પણ િમત ��બ સારો અનવ મજ��ર�નો માયય  � ંક�� ંકહ� પણ ન શ �્ ં પણ �મ 

�મ �દ્સો િ્તતા ગયા તવમ તવમ હતાશા અનવ િનરાશા મન પર ઘવરા્ા માડંલુી.હ વ્ તો સારલખમ સવ ન� ��ા નવ ુીધવ ચાુી 

ચાુીનવ પગવ છાુા પડ્ા ુાગવુા તો પણ ઘા પર મુમપટી માર� ુગંડાતા પગવ જોબ સચષ ચા�� રાખવુી.જયારલ જયારલ જોબ 

શોધ્ા નીકળતો તયારલ  � ં િ્ચારતો કલ પચંમહાુ �લુામા ંી પવન��� ંરળ્ા આ વ્ુ નવ રોજ રોજ મ��ર� માનલ નીકળ� પડતા 

આ�દ્ાસી સીુ ુોકો અનવ માર� ્ધયવ  રક �� ં ?માર� આ મનોદશા માર� માનિસક અ્સ ાનવ હતભત કર� દલતી  � ંઆ �્ળ 



 યા �્ળ    જતો પણ બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો માર� પાસવ.આ બા��   િનડયા  ોન ક �ું તો પહલુ ો પ  આજ ��છાય કલ જોબ મળ� 

ગઈ ?  � ં���� ં બોુતો કલ જોબ મળ� ગઈ છવ  કચ�તા ના કરશો ...પણ અ�હયા ંમા �ું મન �ણવ. 
  
મવનપા્રની શોન�જનવ પહ�ચી ્ળ્ા કલનવડાએ એ ્ખતવ ઈિમરવશન સીસનમ કુબરુ કરલુી.  �્ િનયાના �ણૂવ �ણૂવ ી સક�લડ 

પો લશનલસ અહ� આ્તા અનવ એ બધા મોનલ સાગવ મોનલસાગવ નોરંનો ની આ��બા�� ્ુ્ાતા.જોબ સચષ માનલ એજનસીઓનો સપંકષ  

અિન્ાયષ ગણાતો એનુવ મારા �્ા નોકર� ઈધ�ક ઉમવદ્ારોની તયા ંુાઈનો ુાગતી.એક �દ્સ એ્ીજ કોઈ એજનસીમા ં

ગયવુો જોબ  ોમષ સરતી ્ખતવ એક કોુમમા ં ' નવન�્  િનડયન ' નગવ કં ક ��છાયવ� �આં�� ં્ા� િપનન�ગ િમસનલકના ુીધવ 

બરાબર છપાયવુ ન�હ એનુવ એમા ં  િનડયન ઓર��ન નગવ �છૂ�� ં હશવ એમ માની મ� યસ ુખી દ�ધવ� � ં

એજનસીના મવનવજરલ ઈનનર �� ંમા ંમા �ું  િનડયન ઓર��ન�� ંઆઈ ડ� માગં�� ંનવ મ� તવનવ હ�શવ હ�શવ મારો  િનડયન પાસપોનષ આપયો 

.તાસંી નજરલ માર� સામવ જોઈ ચહલરા પર  યગંય સા્ો સા વ તવ અનવ બા�� મા ંબવ લ્ુ તવની આસીસનનન ગોર�બાઈ બનંવ માર� પર 

��બ હસવુા. મનવ ુાગ�� ંકલ ચો�સ ક�ક બ ા�� ંછવ. પાસપોનષ  પરત કર� અનય �છૂપરછ પતા્ી મનવ એક પવ  ુવન આપી વ્ ન 

કર્ા�� ંકહલ્ ામા ંઆ ��.ં એજનસીનો મવનવજર મનવ �ાકં નોકર� મળવ  તો તવનવ કમીશન મળવ  એનુવ કોઈ એ પુોયર સા વ  ોન પર 

મા ા્ૂન કર� ર ો હતો.્ાતચીતમા ં ' હ� ઈા જસન ઓ  ધ બોન ' ત ા ' ફલશ ઓ  ધ બોન ' એ્ા િ્શવકણો ્ાપરતો પણ કઈ 

ન ્ળતા છવ્નલ એણવ  ોન �કૂ� દ�ધો.મનવ ુાગ�� ંકલ કઈ સપષનતા કર્ાની જ ર છવ  એનુવ મ� તવનવ ક�� ંકલ સાઈ  � ંબોન ી ન�હ 

પુવન ી કલનવડા આ યો �.ં ર� ્ાર એજ પણ જરા ્ધારલ  યગંયાતમક હાસય સા વ એણવ મનવ માનસવર િ્દાય કર� દ�ધો.'નવન�્ 

 િનડયન' નો સામા�જક સા્ા��્ ાદ ત ા પોુીન�કુી  નકરલ�ન અનવ ડ�રોગવનર� એ્ા ' જસન ઓ  ધ બોન કલ ફલશ ઓ  ધ બોન ' 

નો તુસપશા અ ષમનવ જયારલ સમ�યો તયારલ  � ંસમસમી ગયવુો.શરમના માયાષ સ�્ા પડ�ાનો અનવ અપમાિનત  યાનો એક 

ાાનકો મનવ �ુએ �ુએ અસર કર� ગયવુો.  
 
આમ નવ આમ માચષ મ�હનો પણ �રૂો  ્ા આ વ્ુો .....્ંડ� ઓછ�  ્ા�� ંનામ ન 

ુવ.જોબની શોધમા ં�યાતંયા ં ા ંા મારતો એક �દ્સ એક કંપનીમા ંગયવુો.નોરંનો ની 

બોડષર પર આ કંપની આ વ્ુી.ન�ન�સી સિ્�સ એનુવ  નોરંનોની સીન� બસ તયા ં��ધી �ય 

ન�હ પણ સીન� બસના છવલુા સનોપ  ી ખા�� ંએ�� ંચાુીયવ તો તયા ંપહ�ચાય.અનવ જ�� ં

હોય તો ચાુતા જ જ�� ં પડલ એ્ી વ્રાન જગયાએ આ કંપની આ વ્ુ એનુવ મ� 

ચ પુાન� કાચલ� � . દોચલક કુાક ચાલયો હોઈશ તયારલ તયા ંપહ�ચવુ .પણ તયાય મવળ ન 

પડ�ો એનુવ પરત  યય .પાછા  રતા રસતાનો સયાુ ન ર ો નવ કોઈક અ�ણી જગયાએ અન્ાઈ ગયો.પગમા ંસારલખમ સવ ન� 

��ા નવ ુીધવ ચાુ્ામા ં��બ તકુી  પડલ, બરાબર ચુાય ન�હ અનવ એમાયં પાછા છાુા પડલુા એ ઘસાય એનુવ બ � �્ ખવ પણ 

કોઈ �નકો નહોતો.ુગંડાતા પગવ તોય ખા�� ંએ�� ંચાલયો પણ હ વ્ તો એક ડગ�� ંસ �ું તો સહન ન  ાય એ્ી પ�ર�સ િત આ્ી 

ગયવુી એન�� ંબે� ંદદષ  ્ધી ગયવ��.ંએક અ�ણયા વ્રાન  નનર સવ�શન પર ��કલુ બાકંડા પર બવસી સવ ન� ��ા ઉતાર� જો�� ંતો 

છાુા ઘસાઈ ઘસાઈ નવ તવમા ં ડા ઘા    ગયવુા.અનવ તવમા ંી ર�તસર�� ંુોહ� નીકળ્ા ુાગવ� �,ં ુોહ� ્હલ� � ંબધં કર્ા માનલ 

છાુા પર હા   માુ બાધંી દ�ધો. દદષમા ં ોડ� રાહત    પણ હ વ્ �� ંએ કચ�તા સતા વ્.નસીબજોગવ એક કલનવ�ડયન ગોરો તયા ંી 

પસાર    ર ો હતો. કલનવ�ડયન એ�સવનન  ગુીશમા ંમ� તવનવ માર� �દધા સમ�્્ાની કોિશશ કર�.તવનવ ુાગ�� ંકલ  � ંકોઈ હોમુવસ 

��અર પસષન � ંઅનવ સીખ મા�ં� ં� ં...ન�પીકુ કલનવ�ડયન અરવ�મા ંકઈક બબડતો માર� ઘોર ઉપવકા કર� તવ ચાલયો ગયો .સાજં 

પડ્ા આ વ્ુી  � ંગસરાયવુો નવ એ્ામાજં એક ુબંર��છ�યો ન�નવજર  હાઈન કલનવ�ડયન છોકરો તયા ંઆ્ી ચચટો.તવનવ  � ંક�ક 

કહલ્ ા �� એ પહલુ ાજ મારા દ�દાર જોઈ ચહલરા પર નકારાતમક સા્ો, �ખોમા ંન રત,િધ�ાર, દવક અનવ રોક સા વ માર� પર 



પકોપયો …..Fu…ing….immigrants !?! મા �ું મો બધં    ગ��,ં હો્ િસ્ાય ગયા, ચહલરો ુવ્ાઈ ગયો. ચારસો ચાળ�શ 

્ોલનનો �ચકો ુાગવ એ્ો આઘાત મનવ ુાગવુો. � ંસતબધ    ગયો ....િ્ચારલ ચચ� ગયો ....ઈમીરનટસ ....યસ ઈમીરનટસ 

....પણ  એ ુવબુ સ્ીકાયાષ િ્ના કોઈ �નકો નહોતો કારણ કલનવડાએ મનવ કંકોતી આપીનવ નહોતો બોુા યોમ� �તવજ આ દલશનવ 

કાયમી ધોરણવ રહલ્ ા માનલ પસદં કરલુ એનુવ એક પકારના આ રલિસામનો સોગ બન�� ંસહજ્ાત હતીનોરનનોના અ��ક 

એ�રયામા ંસ ાનીય  ચ���સત કલનવડ�યન રહલ્ ાસીઓ માનલ ' ઈમીરનટસ આર નોન વ્ુકમ ' એ�� ંમ� સાસંળવ� �.ં ખવર યવનકલન પકારલ 

ઘરલ આ યો પણ રાતવ  ઘ ન આ્ી ...નાયરાના સપના તો એક બા�� પણ એ 'એ ' ્ડષ અનવ ઈમીરનંના ુવબુવ માર�  ઘ 

હરામ કર� દ�ધવુી.�ખમા ં��� પણ ન આ વ્ એ્ી માનિસક યાતના સા વ એ ્ાસતિ્કતાનવ સ્ીકાર� માનિસક સમાધાન કર� 

આગળ �� ંકર�� ંએ પળોજણમા ં ઘી ગયો.બી� �દ્સવ ઉ્�ો તયારલ પગવ સો� આ્ી ગયવુા, છાુા પર બાધંવુ  માુ ુોહ� 

સા વ ઘા પર ચ�ન� ગયવુ. હલલ  કાડષ આ વ્ુ ન�હ એનુવ દલશી ઈુાજ કયય.બવ તણ �દ્સ જોબ સચષ માનલ ન જ્ા�� ંતયારલ ઘરલ 

બવ્ા બવ્ા મગજમા ં િ્કચત િ્ચારો આ વ્ ..... � ંએમ આઈ હ�યર એનડ ્ોન  ોર એમ આઈ �હયર ?કહલ છવ  ય��ત જયારલ 

શરમ�દગીનો િશકાર બનવ છવ  તયારલ હતાશા તવના મન પર હા્ી    �ય છવ અનવ એમાય અ� ૂુ ની જોબ પર તો મ� ઓુરલડ� 

રા�ના�� ંઆપી દ�ધવ� �એંનુવ પ�ર�સ િતનવ સ્ીકાર� ુીધા િસ્ાય માર� પાસવ બીજો કોઈ રસતો નહોતો. માર� �ત પર મનવ દયા 

આ્તી હતી પણ માર� પર દયા ખાનાર કોઈ નહો� � ં .કલનવડા જતા પહલુ ા મારા બા��એ મનવ િશખામણ આપવુી કલ બવના એન�� ં

સહલ� � ંન ી િ્દલશમા ંસવન  �� ંપણ જયારલ જયારલ હતાશા તારા મન પર હા્ી    �ય તયારલ તયારલ િ્ધાયક િ્ચારો એનુવ 

પોાીન�્  �ક�ગનવ ્ે� મહત્ આપ� તોજ �� ંસ ળ    શ�કસ એનુવ એ નકારાતમક િ્ચારોનવ ખખંવર� નાખી  � ં ર� ી જોબ 

સચષના ચ�રમા ંુાગી ગયો. 
 
છવ્નલ દોચલક મ�હનાના રાળપાનનવ નતવ એક પુાિસનક કંપનીમા ંકાળ� મ��ર� અનવ પરસવ્ા ી રલબ ાવબ    જ્ાય એ્ી ન�� ુ

 ્ૈત �ું કર્ાની નોકર� મળ� .માર� શૈકકણક ુાયકાત કલ અ��સ્નો કોઈ ઉપયોગ ન  ાય એ્ી જોબ હતી પણ ુવબુ હ� � ં

પોડ�શન એસોસીએન અનવ કુાકના સાતવક ડોુર મળવ  એનુવ મન મના્ી ુીધવ� �.ંઆ્ કુાકની 

નોકર� સોળ કુાક�� ં્ૈત �ું કરા્તી, �યનન પુાિસનક મોલડ�ગ મશીન પર સારલખમ ્જન ઉપાડ્ા�� ં

કામ,��પર્ાઈાર એક ગોરો �ણી જો નવ મશીનની સપીડ ્ધારલ રાખવ મીનીનલ-મીનીનલ પોડ�ન બહાર 

પડલ, � ંપહંોચી ન ્� તો મનવ સમ�ય ન�હ એ્ી નરવ�મા ંસ વ્ર�ગ કરલ,પદંર-પદંર મીનીનની બવ કવક 

મળવ  તવમા ંચા્્્ા�� ંતો એક બા�� ખા્ા�� ંસીે� ંગળવ  ઉતાર� દલ્ા��,ં આ્ કુાક ઘાચંીના બળદની 

�મ પીુાઈનવ  ાક�નવ ુો  પો     ઘરલ આ્તો તયારલ ના�ંનયા ચ�ુા    ગયા હોય નવ પ ાર�મા ંસીે� ં

પડ� � ં��કતો, સ્ાર માર� �ારલય ન  તી ઉ��  ંતયારલ બપોર    ગઈ હોય,બી� �દ્સવ જોબ પર જ્ા�� ં

સહલ�ય મન ન  ાય પણ બા્ા બનયા છવ એનુવ �હનદ� બોલયા િ્ના �નકો નહોતો.અ�હયા ંસ્ાુ આ 

ુવબર જોબનો નહોતો પણ માર� પો લશનુ ુાયકાત પમાણવની જોબ નહોતી એનો અ સોસ ્ધારલ હતો પણ તોય  � ં �હ�મત 

નહોતો હાયય .જોબ મોયાની ��શી  િનડયા  ોન કર� શવર કરતો કલ પોપન રસૂયો ન ી .....પોપન તરસયોય ન ી ...પોપન તો 

કલનવડામા ંબીયર પીનવ ુીુા લહલર કરલ છવ !કાુવ સૌ ્ાના સારા  શવ એજ આશાએ ખવતરમા ંદા�ડયવ જતા ખવતમ�ૂરોની �મ  � ં

ઘ�ડયાળના કાનંાની મા ક રોજ રોજ આ મ��ર� પણ સો કોલડ કલનવડ�યન જોબ કરતો.અહ� એક ્ાતની સહકષ નોધ ુ� છવ કલ આ 

સઘંકષ યાતનામા ંમારો પનલુ િમત અનવ તવ�� ંપ�ર્ાર મારા �્ યખમા ં��બ સહસાગી  યવુ ��� ં્ણષન ક �ું એન�� ંઓ� ંછવ.દોચ-બવ 

મ�હના જોબ કર� બવ �્કા કમાયવુો એનુવ એ�� ંરોકાણ કર� બવ બવડ મ �� ંએપાનષમવનન સાડલ ુીે� ં અનવ સ્તતં રહલ્ ા ગયો .કારણ 

સપષન અનવ ��બ સ્ાસાિ્ક હ� �.ં િનધાષ�રત આયોજન ��જબ  િનડયા ી મારા બવ બાળકો સા વ શીમતી� મારા ��ખ (?) મા ં

સહસાગી  ્ા પધાર� ર ા હતા.એમના આગમન સા વ ્ધારાની જ્ાબદાર�ઓનો  ર� શ �ુ  યો એજ યાતનામય સઘંકષ. 



 
આતનર��ન િશતનમા ંજોબ મળવુી એનુવ રાતવ ��બ મોડો ઘરલ આ્તો પણ સ્ારલ  હલલુા ઉ્� બી� એક પાનષ ના મ જોબ કરતો 

નવ બાક�ના સમયમા ં ુાઈન જોબ સચષ. સ્ાુઈ્  ્ા માનલ પતનીએ પણ  ોડા સમય બાદ ચીુાચા�� જોબ ચા�� કર� 

દ�ધવુ.પણ એની કોનન�નવનનુ એનુવ બાર બાર કુાકની િશતન એનુવ એ પણ સ્ારલ ્હલુ ી નીકળ� �ય નવ છવક રાતવ ઘરલ 

આ વ્.બાળકો એકુા ઘરલ, ��બ બી વ્ અનવ ��બ ગસરાય પણ બવબી સીન�ગ પોકાય ન�હ એનુવ રામસરોસવ તવમનવ છોડ� દલતા.�તવ 

કલ્ી ર�તવ તૈયાર  ઈનવ સ �્ુમા ંજ�� ંત ા ઘરલ એકુા કલ્ી ર�તવ રહલ� � ંએની તાુીમ આપવુી �મા ંઅસુામતી ્ધારલ હતી પણ 

કોઈ �નકો નહોતો,પતની રાતવ આ્-ન્ ્ાગયવ ઘરલ આ વ્ તયારલ નધા �ું    ગ�� ંહોય,બાળકો રાહ જોઈ,  ાક� હાર� � કઈ હોય તવ 

ખાઈ ુ , બીકના માયાષ એક �ણૂામા ંુપાઈનવ  ઘી ગયા હોય. � ંરાતવ ઘરલ આ�� ંતયારલ પતની અનવ બાળકો  �ત  ઘતા જો્ાના 

મળવ , આખા �દ્સ�� ંખા્ા�� ંઆગુવ �દ્સવ રાતવ બની જ�� ં� ફ�ા મા ંી કાચ� ખાઈ ુવતો,અ્્ા�ડયા દર યાન મળ્ા�� ંતો 

એકબા�� કોઈ ્ાતચીત પણ ન  ાય એનુવ બવ્ક  મમા ંએક પા�ન�� ંન�ગાડલ� � ં�ના પર કાગકળયા સર્ી જ ર� �ચૂનાઓ 

ુખતા.્ીકલનડમા ંપણ જોબ કર્ી પડતી એનુવ � કઈ  ાજુ સમય મળવ  તવમા ંરોસર� અનવ ુોન્� કર્ા જતા અનવ ુોહ� પણ 

 ી� �ય એ્ી કડકડતી ્ંડ�મા ંચાુતા પોનુા  ચક� ઘરલ આ્તા,સોજનમા ંઈિનડયાનો નલસન ન મળવ , હોમ િસકનવસની અસર 

 ્ા માડંલુી, ુ�ગ �ડસનનસ કોુ ��બ મ�ઘા, મયાષ�દત આ્ક �મા ંી �સી નકા એપાનષમવનનના સાડા પવનલ જતા, 

ુાઈન જોબ મળવ  ન�હ, ડ�પવસન ��� ંુાગયા કરલ, કાિતુ ્ંડ� અનવ ્કષના છ મ�હના આ્ર� ુવતો ુાબંો ્ીનડચીુ િ્નનર 

માનિસક ર�તવ  ક્ી નાખવ.પણ એ બધામા ંપી આર કલનલગર�મા ંઆ વ્ુ ��જરાતી કલ ોકુક પ�ર્ારોનો સપંકષ અનવ પ�રચય 

સબંધંોમા ં િ્કસવુો એનુવ એકબી�નવ મળ્ાની તકો ઉસી  તી.કહલ છવ સમ �્ કખયા સવગા  ાય 

તયારલ આપર� ં �્ ખ ર ૂુ ી જ્ાય છવ  ્ારલ તહલ્ ારલ સવગા  તા અમવ સૌ કોઈ એકબી�નવ  � ં અનવ 

આ�ાસન આપતા.આ બધાના સતસગંમા ંસા �ું ુાગ� � ંએનુવ હ�યવ  ોડ� શાિંત ્રતાતી.ર�ચડષ  

ડલિ્સ નામના એક ર��નર ના સપંકષ આ વ્ુ. તવનવ મારા રલા��મંીમા ંરસ પડલુો. મનવ ડલર�મા ં

જોબ મળવ  તવ માનલ તવના તમામ સપંકય અનવ સમીકરણો કામવ ુગા્ી દ�ધવુા. 
 

પણ દરલક જગયાએ કલનવ�ડયન �્ોકુ� કલશન અનવ એ�સપીર�યનસ માગંવ. મારા એન�નયર�ગ એજ��કલશન�� ં એસવસમવનન 

કરા ��.ંજ્ાબ આ યો ્ધારલ સણ�� ંપડશવ અનવ  � પણ ��બ મ�ઘી એનુા ડોુર પણ નહોતા તવ ્ખતવ એનુવ સણ્ા�� ંમો્ૂ  

રાસ�� ં .ર��નર કહલ માર� રલા��મંી બ � હાઈ પો ાઈુ છવ  અનવ એ્ી જોબ મળ્ી હાુના તબ�વ  ��રકલુ છવ એનુવ રલા��મંીનવ ુો 

પો ાઈુ કર� ડલર�ની � જોબ મળવ  તવ સ્ીકાર� ુવ્ી એમ મન મના્ી એ માનલ પયતનો ચા�� રાસયા. ઈનનર �� ંઆ વ્ પણ મવળ ન 

પડલ ....કારણ  �ત એકજ .... કલનવ�ડયન �્ોકુ� કલશન અનવ એ�સપીર�યનસનો અસા્. આમ નવ આમ ્રસ ્ીતી ગયવ�� ં . 

પુાિસનક કંપનીની જોબ શર�ર પર ��બ ્ીતવ. િ્પર�ત પ�ર�સ િતઓમા ંુવબર જોબની શાર��રક તો ્�ક પણ માનિસક અસર 

્ધારલ ્રતાતી.ક્�ન અનવ કષનદાયક સઘંકષ કમજોર કર� દલતો, િનરાશાની પરાકાષ્ા હતાશામા ં પ�રણમતી, તન મનનવ 

અકળા્ી �કૂતી, માનિસક �સ રતા અસમ��ુ ીત કર� દલતી.ઘાયુ ક� ગત ઘાયુ હ� �નવ પણ મનવ માર� પર િ્�ાસ હતો અનવ 

માર� પવરણા હતા મારા બા�� અનવ તવમના હસતકુકખત પતોનો સ ્ારો.તવઓ કહલતા કલ, બવના।.... " સવલ  પીન�નવસ ઈા ્સનષ  પાનષ 

ઓ  સવલ  ��મંીુીયવશન " �્નમા ં િનરાશા નવ તવનવ પગુવ હતાશા હમવસસા આ્શવ.પણ િનરાશા ી હલરાન ન  તો નવ હતાશાનવ 

કોઈ પણ ર�તવ તાર� પર હા્ી ન  ્ા દલતો.  
 
 
છવ્નલ દોચ ્કષની મ��ર� અનવ સઘંકષ યાતનાનવ નતવ એક �દ્સવ આશાના �કરણો દલખાયા. એક ડલર�ના  નનર ��મંા ંઅ��ુ ની 

�તરરાષષ�ય સયાતી અનવ ડો. �્ �રયન�� ંનામ કામ કર� ગયા.અનવ  હાુમા ં� ંતવજ ડલર�મા ંમનવ માર� � લડની કહ� શકાય તવ્ી 



એન�નીયર કલ મવનજમવનનની ન�હ પણ એક નલકનીશીયન તર�કલની નાઈન િશતનની અનવ તવમા ંપણ સવ ન� ��ા  ર�યાત પહલર્ા 

પડલ એ્ી જોબ મળ�. િનડયા ી રલમડં �નૂની નીચવ પહલરલુ સવ ન� ��ા કલ � હ વ્ ્પરાય,ઘસાયનવ  ાન� ગયવુા એજ સવ ન� ��ા 

પહલર� પહલુ વ �દ્સવ  � ંજોબ પર ગયો તયારલ એ સવ ન� �ાૂ�� ંમાહાત ય મનવ બરાબર સમાા��.ંન્ી જોબનો ગ ષ્ અનવ આનદં તો 

��બ  યો પણ તવ ાાાો ન ન�ો કારણ આ જોબ ન્ા સમીકરણો,સમસયાઓ,પડકારો અનવ િ્નંબણાઓ ુઈનવ આ વ્ુી.જોબ�� ં

સ ળ ��બ �્ ર, નોરોનનોની બહાર એક બી� નાઉનમા,ંજ્ા માનલ મારલ બવ બસ અનવ એક ષલન ુવ્ી પડતી,ડલર� પુાનન છવક કનષ� 

સાઈડલ, બસ તયા ં��ધી �ય ન�હ, બસ સનલનડ ી તયા ં��ધી જ્ા માનલ અડધો કુાક ચાુ�� ંપડ� �,ં રસતો સા્ િન�ન અનવ વ્રાન, 

િ્નનરમા ંતણ ચાર �ન સનોના ચગુા હોય, �્ુ સાત કુાક�� ંઅપડાઉન અનવ દશ કુાકની જોબ .ઘરલ ના્ાધો્ા અનવ  ો��  ં

 ઘ્ા આ્તો, રસતામા ંખાઈ ુવતો અનવ બસમા ંબાક�ની  ઘ ખવચી કાચતો,જોબ શાર��રક ર�તવ અનવ અપડાઉન માનિસક ર�તવ 

 ક્ી નાખવ, જોબ પર ગોરાઓ�� ં્ચષસ્, મારા ડ�પાનષમવનનમા ં � ંએક માત કાઉન,માર� સામવ િ્કચત  િષન ી જોતા ુાઈક 

આઈ એમ અન એુીયન ફોમ એ સષલઈનજ પુવનવન, ચવનજ મમા ંમારા ુોકર પર િ્કચત ચવડા  તા, કા લના�રયામા ંમારા  િનડયન 

�ડની સમવુ તવમનવ ��ચતી એનુવ નલબુ પર માર� સા વ કોઈ બવસવ ન�હ, તવમની ચચાષઓમા ં ' ઓડ નબંસષ ' અનવ  ' અનાધર 

ઈમીરનન ' �્ા િ્શવકણો ્ારં્ાર મારા કાનવ અ ડાતા પણ એક પકારના આ રલિસામની સામવ િનસહાય બની પ�ર�સ િત 

સ્ીકાયાષ િ્ના કોઈ �નકો નહોતો ! મારા બા�� મનવ કહલતા કલ બવના તા �ું કામજ તાર� સાચી ઓળખ છવ એનુવ  � ંમન ુગા્ી કામ 

કરતો . છવ્નલ મા  કામ બોલ�� ંઅનવ મારા પર ોમષનસનવ ુીધવ છવ્નલ માર� સ્ી્ૃિત   . 
 
પણ આ સ્ી્ૃિતના સમ ષન માનલ � મનોયાતનામા ંી  � ંપસાર  યો તવ અસ , અ્ણષનીય અનવ ��બ દદષજનક છવ �ની િ્ગતવ 

્ાત  ર� કોઈ ્ાર કર�શ.ન્ી જોબના અ��સ્ો ી  � ં��બ ઘડાયો, મારો આતમિ્�ાસ ્ધયો, મનોબળ ્ધારલ  ચ  �� ંતવમજ 

આ જોબ પણ સાર� એ્ી ચાુી એનુવ અપડાઉનની ાાંનમા ંી �ન્ા  � ંનોરંનો  ી જોબના સ ળવ  કા પનન શહલરમા ં ��્   ઈ 

ગયો.   
 
(્ે� આ્તા નકલ) 
 
ર��ણજો  

્ણ ્ણન� �ન આ�ન તયણર� ન�નણ  ોડ�ણ્ણ ંઆ�ન  ન? 
 

રણ�્ ્ૅ��ણન 

  
બાળ્યમા ંઅનવક "�ન"મા ંજ્ાના પસગંો સાપંડલુા, નવ જોયવ� � ંકલ સામવ ગામ પહ�ચતા ંજ, રતર�નવ પહલ� � ંજ કામ નલના 

 ોડ્ા�� ં હો� �.ં નલના ્નતા ંજ,  કળયા ��ધી સમાચાર પહ�ચી �ય કલ �ન 

આ્ી ગઈ છવ; નવ સામૈયાની તૈયાર�ઓ શ   ઈ �ય. જો કલ અણધા�� ુતો 

પહ�ચ્ા�� ં હો� � ંનહ�� �,ં ખબર તો હોય જ કલ "સબ સુામત"ના સમાચાર 

ુઈનવ "બવ જણા" "આગળ આ યા" છવ એનુવ "�ન" તો પહ�ચશવ જ. પણ 

નલના ્નતા ંજ એક િ્શવક ્ાતા્રણ ખ�� ં ઈ જ� �.ં 

નલના  ોડનારનો એક આગ્ો "દબદબો" રહલતો; હા મા ં ��તળ� બ�બના 

પ ક�ટસ, અગરબબી અનવ હા ્ગી દ�્ાસળ�. એ ઈધછવ તયારલ નલનો  ોડલ અનવ 

ઈધછવ એનવ  ોડ્ા દલ નવ આ સ ય શ આત પછ� જ �નનો બાક�નો 



ઘનનાકમ શ   ાય. આ �ર્ાજ�� ંમાતમ ઘર� ંછવ અનવ હ�� ય છવ. જો કલ આ �ર્ાજ કલ્ી ર�તવ આ યો એ પણ એન�� ંજ 

રસપદ છવ . 
 
સમાજ અનવ સસં્ૃિત હમંવશા ંપ�ર્તષનશીુ ર ા ંછવ. સમય અનવ પ�રબળો એનવ હમંવશા ંઅસર કરતા ર ા છવ . મધય��ગનો 

દોર શ   યો એ પહલુ ા ંજ, પરદલશી આકમણો ્ધયા ંનવ મધય એિશયા અનવ ખૈબરઘાનના રસતવ આ્તા આકમણકારોની 

સા વ જ "તોપ"�� ંઆગમન  ��.ં હા ોહા ની ુડાઈ, ઘોડા અનવ હા ીના એ ��ગમા ં ��ધધના િ્જયોતસ્ નાણવ "તોપ 

 ોડ્ા��"ં સ્ાસાિ્ક ર�તવ જ રજ્ણીનો સાગ હ� �.ં િ્જયના પસગંોની �મ જ આનદંના પસગંો �્ા કલ ુગન કલ 

રા�યાકસકવક, �્ ં્રજનમ િ્ગવરલ સમયવ  પણ તોપ  ોડ�નવ � �શી  ય�ત કર્ા�� ં �ર્ાજમા ં જ  લર્ાઈ ગયવ� �.ં મોગુોના 

શાસનકાળમા ંતો આ આનદંોતસ્ની એક અતયતં પચકુત પ�ધધત ગણાતી. ��ગકુયા રાજુગનોમા ંતો "�ન" પણ તણ 

�દ્સ ��ધી રોકાતી અનવ એ �ર્ાજો�� ંઅ��કરણ સમાજના સામાનય ્ગ� પણ કરલ� �.ં આપણા સમાજના �ૂના �ર્ાજોમા ં

"તણ �દ્સની �ન" પણ એક સામાનય �ર્ાજ હતો �ના સાકી મારા દાદા અનવ િપતા� રહ� �કૂયા છવ . સમાજના ઉપુા 

્ગષની સસં્ૃિત "ગળાતી ગળાતી" સામાનય ્ગષ ��ધી પહ�ચવ છવ. આ �કસસામા ંરાજ્ીઓ ી શ આત  ઈ નવ સમાજના સ  

્ગ� એ�� ંઅ��કરણ ક��.ુ સૌ ી ઉધચ ્ગષ, રાજ્ીઓ, તોપ  ોડલ નવ આનદં કલ િ્જય મના વ્ એન�� ંજ નહ� માન-મરતબો 

પણ એના ી જ ન��  તો. એક રા�ના આગમન સમયવ િમત રા� પણ તોપોની સુામી આપી નવ સ્ાગત કરલ અનવ 

મહલમાન "અકસ્ાદન ાીુવ" એ પધધિત હતી, � હ�� ય ચાુી આ વ્ છવ.  કકન�શ કાળમા ંતો ગાયક્ાડ સરકારનવ એક્ીસ 

તોપોની સુામી અપાતી નવ  કલનુી તોપોની સુામી મળવ છવ એનવ આધારલ જ રા�ઓની "હ�િસયત" ન��  તી. આ� પણ 

મોના ગ�ના "રાજદાર�ઓ" આ વ્ તો 'તોપોની સુામી" એક "પોનોકોુ" ગણાય છવ . 
 
હ વ્ રા�ઓ તો એમની પિતષ્ાનવ અ��ુ �પ તોપ  ોડતા પણ એમના ી ઉતરતા દરજ�ના ુોકો, � રાજ દરબારની 

ર�તસાતના �ણકારો હતા પણ તોપ  ોડ� શક્ાનવ સમ ષ નહ�તા તવ્ા સ  ુોકો "બં્ ૂક"  ોડતા અનવ એની જ સુામી 

ાીુતા અનવ આપતા. આમ એમાયં એક દરજજો ન��  તો. પ�ંબીઓમા ંતો આ � ય ુગન સમયવ ્રઘોડો/સરઘસ 

નીકળવ  એમા ંબ ં્ ૂક  ોડ�� ંએ પિતષ્ા ગણાય છવ નવ સમય જતા ંબ ં્ ૂક�� ં સ ાન િપસતોુવ ુીે� ંછવ . પણ ગામડાઓંમા ંતો 

�મ�� ંસામથયષ ય ન હોય અનવ હોય તો અ��ક પકાર�� ં"ગાતર" કર�� ંશ� ન હોય એ્ા સામાનય ્ગષનવ માનલ તો "નલનો" 

જ યોગય િ્કલપ સાકબત  યો. એમા ંબવઉ બા�� સચ્ાઈ જતી. રા ય સમાજના મોનાસાગના સામાનય ્ગષના ુોકોમા,ં 

કલનુાક પોતાનવ  ચા ગણતા ્ાકોરો િસ્ાય,  આનદંપસગંવ અનવ સિ્શવક તો ુગનપસગંવ નલના  ોડ્ાનો �ર્ાજ પચકુત 

બનવુો � સદ�ઓ �ૂનો �ર્ાજ છવ. સામાનય ુોકોમા ંતો સમજ એ્ી છવ કલ "�ન આ્ી ગઈ"ની �ણ કર્ા સા �ુ આ 

�ર્ાજ પાડલુો છવ પણ એ િસ્ાય પણ આ �ર્ાજના ં�ળૂ ઘણા  ડા ંછવ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 <<<<  સબં ંો  >>>> 

સબં ંો બ� ુનણ�ુ�  ન . સબં ંો સણરણ ��ણ  ન ,  બર ન સડ� તન્ સર�� �ય  ન અનન �નરણઈ સમ �ય  ન .  તણ ં્ણમસ�ુ ં

ગૌર� એ્ણ ંજ  � ુ ંથણય  ન �� એ સબં ંોનણ અસ-ડણઉન � તન ��� ુ ં�તપન �ર�  ન . ત ન્ ���ી ર�તન ્ળો  ો તનનણ �રતણ ં

સમ ���ી ર�તન �નણ સડો  ો તનનણ સરથી જ ત્ણરણ ગૌર� અનન ગર�્ણની સણરબતી ્ળન  ન .  



હ�ર�ન�જ સણઈન   

�જુરણત�ુ ંસૌથી �ુ� ુ ંદ��ળ? 

પોુ મવક્ાન  
 

 
 
 
કલ ોુીક ધમષના  િતહાસમા ંસ ચ�� ંએક િ્િશષ્ સ ાન છવ. રીક  િતહાસકાર નોુવમી ન�ધવ છવ કલ એક સમયવ રમૂધય સ��  

અનવ મુબાર �કનારા ્ધચવ સ �ુચ એક માત બદંર હ� �.ં ૧૨મી સદ�મા ંસારત આ્નાર સતં  ોમાસ પ મ સ �ુચ આ યા 

હોય અનવ તયા ંી હાુના કલરળ રા�યમા ંગયા હોય તવ્ી �રૂ� સસંા્ના છવ. સારતના ુવન�ન ચચષના કલરળ �સ ત પ મ 

કબશપવ સ �ુચ ખાતવ િમશનર� સવ્ાઓ આપવુી છવ . રોમના રલકોડષ � �જબ તવઓએ સ ચમા ં૯૦  ય��તઓનવ બા�પતસમા આપ�� ં

હ� �.ં આ ૯૦ ુોકો કોણ હતા અન તયાર પછ� એમના ં્શંજો કખસતી ર ા કલ કલમ તવ એક સશંોધનનો િ્કય છવ. હાુમા ં

સ �ુચ સનલશન રોડ પર � દલ્ળ અનવ બવ સ્ૂુો છવ તવ સપવનીશ  ાધર સમાધાના સિંનષ્ પયતનોનવ આસાર� છવ. જો કલ સ ચના ં

ઘણા ંબધા ંધમષજનોએ ુાુ બ�રના ��ના દલ્ાુયમા ંસનાનસસંકાર ુીધવુો છવ. 
 
��ના દલ્ળની જગયા સ ચના ુાુ બ�રમા ંઆ વ્ુી છવ . ��ના અ્શવકોની જગયાએ તવ�� ં૧૮૬૧મા ં��રતના  ા. �� વ્સ  

એસ.�. દારા ન વ્સર ી બાધંકામ કર્ામા ંઆ �� ંહ� �.ં આશરલ પચાસવક ્કષ અગાઉ આ જગયા અનવ ઈમારત એક પારસી 

સજજનના કબ�મા ંહતા.ં આ મકાન સાડલ આપ્ામા ંઆ �� ંહ� � ં�યા ંપહલુ ા ંનાઈપ�ગ �ુાસ ચાુતા હતા. આ પારસી 

પાસવ ી રલ્  ા. અન ોની ��ુ �, એસ. �.ના પયતનો ી  રલ્.  ા. એન્ સીલ વ્રા (સ ચના પવર�શ પીસન) અનવ રલ્.  ા. મવર� 

જોસવ  (ુોયર)ની મદદ ુઈનવ આપણા કલ કુક િમશન માનલ ચાર ુાખ  િપયામા ંઆ મકાન પરત મવળ્્ામા ંઆ��.ં  ા. 

ભ�ખનણ લણલ બ�ર્ણ ંઆ�ન�ુ ંનણન��ંુ �રુણતન ��થોરલ� દ��ણલય (ન�ૃન્ણપમ ૧૮૬૧ અનન  મ�દણર ૨૦૧૨) 



એન ોનીએ અમવ�રકામા ંી ૨૦ હ�ર ડોુરની નાણાક�ય મદદ મવળ્ી આ દલ્ળનો �ણયદાર કયય છવ. � જગયાએ ૮૦૦ 

્રસ પહલુ ા ંપરમ��ૂ અપષણ  તી તવ જ જગયાએ  ા. એન ોનીએ તા: ૫ ઓગષન ૨૦૧૨ ના રોજ પરમયૈ અપષણ કયય 

હતો!  
 
��જરાતમા ં ઈ��ધમષના ં પ મ પદકચદો કોઈક ર�તવ સચ્ાયા ં તવ આપણા સૌ માનલ આનદંની ્ાત છવ. ��ૂય  ા. ��ુ � 

એન ોનીનવ અનવ તવમના સગીર  કાયષમા ંસહકાર આપનાર સૌનવ અકસનદંન! 
 
      સ�ંણૂષ મા�હતી માનલ: http://gujaratjesuits.blogspot.ca/2012/08/lal-bazar-church-bharuch-gujarat.html  
 

(નોધ:  ા. � �ુ �એ ‘���ઈન’ના નકમા ં�મનો ઉલુવખ કયય છવ તવ ‘કા�ં � માસનર’ (મારા સાળા શી ફા�નસસ જોન)  ા. � �ુ �નવ સરકાર� 

કચવર�ઓમા ંઅનવ દલ્ળના �ણયદારના કામમા ંમદદ પ  યા હતા. તવમણવ દલ્ળની આ તસ્ીરો મોકુી આપી છવ. ઉલુવખનીય છવ કલ 

તવમના િપતાશી જોન માસનર પાસવ કલ કુક િમશનનો ‘પા્ર ઓ  એનના’ હતો અનવ હાુમા ંસ ચના ��સય રોડ પર આ્વુ ચચષની 

િ્શાળ સપંિબની ુાબંી કાયદાક�ય પ�કયાના તવઓ ��સય ��તધાર બની ર ા. એક સમયવ તવઓ સ ચની ૧૦,૦૦૦ �નુા કામદારો 

ધરા્તી િમુના મ��ર મહાજનના મહામતંી હતા. તવમના અ્સાન સમયવ, �્ તમા ં“કલ ુીકોના મહાજન” શીકષક હલ્ ળ પકાિશત  યવુ ા 

ુવખમા ંરલ્.  ા. �મી ડાસી નોધવ છવ કલ: ‘મ��ર મહાજન ી મળતો અચળક પસૈો તવમનવ ઈ�ર ી �્ ર ુ  જશવ એ બીકલ તવમણવ મ��ર 

મહાજન છોડ� � ંઅનવ  ાધરની સ �્ુમા ંનોકર� સ્ીકાર�.” સ ચના સનલશન રોડ પર આ્વુી સવનન મવર�સ કોુોની�� ં પણ તવમના પયતનો 

 ક� િનમાષણ  �� ંહ� �.ં જો કલ હ્વ ચચષ, સ �્ુ અનવ આ કોુોની એ બધો િ્સતાર ધીમવ ધીમવ � �સુીમોના ્ચષસ્ હલ્ ળ આ્તો �ય છવ 

અનવ શી રા�શ મવક્ાનવ તવમના ુવખમા ં� આશકંા દશાષ્ી છવ તવ હ્વ તો એક ન�ર ્ાસતિ્કતા બની ગયવુ છવ.– સોલ ન્��ણન) 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

સતં એનલન �ોમ? 

પ્ીણ તોગ�ડયા, અશોક િસ�ઘુ અનવ ઉમા સારતીએ ‘્ગનચ ં’નો બચા્ કયય તવમા ં�પાયવુી મનો�િૃબ સમજ્ા �્ી છવ. ઘરનો 

દ�્ો આગ ુગાડલ તોય આખરલ મારા ઘરનો દ�્ો! ‘્ગનચ ં’ ગમવ એમ તો ય �હ�્ �  બા્ો! આ દલશનવ પછાત રાખ્ાનો સચોન ઉપાય 

આ્ી પ �્ િકત મનો�િૃબમા ંરહલુ ો છવ. ‘્ગનચ ં’ની કામ્ાસના ‘અસામાનય’ ન�હ બલકલ ‘િ્સામાનય’ છવ. એના આશમમા ંજતી કલ 

રહલતી કોઈ શી સુામત ન ી, િસ્ાય કલ તવ કદ પી કલ �દૃા હોય. પણ �હન �્ઓ તો િનરાતંવ નસકોરા ંબોુા્વ છવ અનવ ્ગના નામની 

સા વ ‘સતં’ અનવ ‘બા��’ એ્ા બવ માતબર શબદો ુગાડલ છવ! પિયમના દલશોમા ં્ાસના��ુ ક �્ઘષનનાઓ કલનુાક પાદર�ઓ દારા સ�ષય 

છવ પણ �ારલય કખસતી પ� તવનો બચા્ કરતી ન ી”. ‘અમારા ધમષ�� ંઅિનષન પણ પિ્ત’ એ્ા સાનમા ંએ પ� રાચતી ન ી.    

                                                     (��ણ્તં શાહ)  



પ�ણસ  

ૃ્ � �દંનો અ ન્�ર�ણ પ�ણસ અનન �જુરણતી રખસતય્ 

                 ્્ી�ણતં સન�લીઆ  

તાર�ખ ૧૬/૧૭ ઑગષ્ દરિમયાન િમત� ૃદંના સભયો- �કર�ન પરમાર, શશીકાતં પનલકુયા, પૉુ મ ક્ાન, રા�શ 

મ ક્ાન અનવ મે�રમ મ ક્ાન- ન��જસા/ન��યૉકષના પ્ાસવ ગયા હતા અનવ અમવ�રકામા ંઅભયાસા � આ વ્ુા, 

��જરાતના પનોતા �તૂ  ા. ��નીુ મ ક્ાન, એસ.�., દારા અ્ર વુડ� ઑ  માઉનન કામ�ુ, ��ડકકજ ખાતવ અપષણ 

કરાયવુ ��જરાતી કખસતયૈમા ંસાગ ુીધો હતો. 

ઉબર અમવ�રકામા ં્સવુા ં��જરાતી ક� કુક �્ો� ંબોમા ંપોતીકા ઈિતહાસની ચવતના જગા્્ા, નવ એ સદંસ� વુખન પ�િૃતઓનવ વ્ગ્તંી 

બના્્ા તવમજ ડાયાસપૉરા મ ગવાીન અનવ ��સતક સદંસવ પકાશ પાડ્ા �્ા બ �િ્ધ હલ� �ઓસર 

વુ્ાયવુી આ ��ુ ાકાત અનવક ર�તવ યાદગાર રહ� હતી અનવ અનવક ન્ા ંહકારાતમક ્ુયો રચાયા.ં ઉબર 

અમવ�રકાના "કાયમી યજમાન" જગદ�શ �કિયયનનવ ��ુ ાકાતના આયોજનની અગાઉ ી �ણ કરતા ંજ 

તવઓએ તડામાર તૈયાર�ઓ શ  કર� દ�ધી હતી. ��જરાતી ક�.સમાજ ઑ  ��.એસ.એ. ના પ��ખ શાિંતુાુ 

પરમાર યજમાન અનવ ો��રસન ગાઈડની  બવ્ડ� રિૂમકામા ં હતા. િમત� ૃદંલ એમની સગંા વ સનલધ�� ઑ  

કુબના અનવ ડાઉનનાઉન ન�યૂૉકષ  ભમણની માા માણી હતી ત ા રાિતરોકાણ શાિંતુાુ પરમારના ઘરલ 

ક�� ુહ� �.ં 

૧૭ ઑગષ લ્ જગદ�શ �કિયયનના ઘરલ, સોજન સમયવ "મલન�-કલચરુ િમિનસષ�ા"ના ંસચંાકુકા િસસનર �ુ  

બોુાત� અનવ  ા. ��નીુ મ ક્ાન ત ા જોસવ  પરમાર સા વ સં્ ાદ કર્ાની તક સાપંડ� હતી. ુગસગ 

બપોરલ ૩.૩૦ ્ાગયવ માસ અનવ કાયષકમની શ આત  ઈ હતી. સમર કાયષકમ�� ંસચંાુન કલતન �કિયયનવ ક�� ુહ� �.ં જગદ�શ �કિયયન અનવ 

� ૃદંલ સજનોની રમાન બોુા્ી હતી. કખસતયૈ અપષણ બાદ િમત� ૃદં, િસસનર બોુાત� અનવ  ા. ��નીુ મ ક્ાનના અકસ્ાદનનો 

કાયષકમ  યો હતો અનવ સૌ�� ં��ષપ��ધછ ી સ્ાગત કર્ામા ંઆ �� ંહ� �.ં િમત� ૃદં ્તી રા�શ મ ક્ાન અનવ મે�રમ મ ક્ાનવ ો�ં �્ ં 

સબંોધન ક�� ુ હ� � ંઅનવ ��ુ ાકાતનો હલ� � હાજર રહલુ ા ધમષજનોનવ  જણા યો હતો. કાયષકમ બાદ યો�યવુા અલપાહાર અનવ િમુન-

��ુ ાકાતના દૌરમા ંઅનવક �ૂના ં સમરણો તા�ં  યા અનવ ન્ા પ�રચયો કલળ્ાયા. દ�પક, નીિતન, આલબીના-િ્�નર મ ક્ાન, અનવ 

અિનુ મ ક્ાન �્ા પ�રકચતો-િમતોની  ૂ ં  ર� સાપંડ�. આ બધા ં �્ો� ંબો અહ� શ �ુઆતનો સઘંકષ કર�નવ િસ�ધધનવ ્યાષ છવ  પણ ્તન 

સા વ એનુા જ જોડાયવુા છવ. �કર�ન ાાખ�રયા તો પોતી �્ ં કામ પડ� ��ક�નવ િમત� ૃદંનવ  ર� એક ્ાર ડાઉનનાઉન ન�યૂૉકષ  અનવ 

મ નહનનની સવર કર્ા ુઈ ગયા. તયારપછ� રાિતસોજન બાદ િમત� ૃદંલ ક�નવડાપયાણ ક��.ુ  આ પ્ાસ દરિમયાન અમવ�રકન ��જરાતી 

ક� કુક �્ો� ંબો તર  ી ્ે� ુખાણો સાપંડલ એ્ી ઈધછા િમત� ૃદંલ  ય�ત કર� હતી અનવ એ્ી અપવકા પણ છવ  જ.  

     

                                              FFoorr  pprriivvaattee  cciirrccuullaattiioonn  oonnllyy                                                                  
            આ મવગવાીનનવ શ� એનુા િમતોનવ મોકુી તવના િ્તરણમા ંસહાય પ  ્ા આપનવ િ્નતંી છવ.(નકમા ં યવુ જોડણી-દોકનવ ક ય ગણશો)            

   Email: GujaratiCatholicDiaspora@gmail.com 
 Website: http://gujaraticatholicdiaspora.com/ 
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