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સંપાદક�ય
અ�સ્થ પધરાવ, સાવધાન!
રા�શ મૅકવાન

અ�ુક્રમ�ણ
•

સંપાદક�ય

•

િમશન સ્� ુ, કૉન્વેન્ટ સ્�ુલ ક� ક�થ�

આ

મ�હને

આણંદના

સ્થાિનક અખબારોમાં એક

િવિશષ્ઠ અને

ધ્યાનાકષર્ક સમાચાર છપાયાઃ . � ૂયાર્નાં
અ�સ્થ ગામડ� કબ્રસ્થાનમાંથી ખોદ
�કલાવ લઈ જવાયા. આખીય ઘટના � ૂરા

સ્� ુ?

ધાિમ�ક સન્મા-સરઘસ સાથે સંપ� થઈ. ફા.

•

પ�રવાર પ�રચય

� ૂયાર્ની એ કમર ્�ૂિમ હતી અને ત્યાં તો

•

ક�નેડા: શમણાંનાં � ૃગજળ

•

શા માટ� �ન આવે ત્યાર� ફટાકડા

સરપંચ તર�ક� પણ સેવાઓ આપી � ૂ�ા હતા.

ફોડવામાં આવે છે ?

�ુજરાતના ક�થ�લક સંપ્રદાયના ઈિતહાસમાં ન ૧૨૦ વષર્ના એના

•

�ુજરાત�ું સૌથી �ુ� ું દ�વળ?

•

ુ રાતી
મીત� ૃન્દની‘ �ુ. એસ. એ. �જ

અ�સ્તત્વમાં સંભવતઃ આ પ્રકારની આ પ્રથમ ઘટ ના છે ને સૌને

ક�થ�લક સમાજ’ની �ુલાકાત

આ નવતર પ્રયોગ . �હન્�ુ ધમર્માં તો સમાિધ રચવા� સાવ સામાન્ય
છે પણ �ુજરાતના ક�થ�લકોમાં તો આ નવો ચીલો પડ�ો છે એ ન��.
�ુજરાતમાં �ખ્રસ્તી ના

પાયાના

પત્થરો કહ� શકાય એવા

િમશનર�ઓની તો ભરમાર છે ને એ બધાય એ જ � ૂિમમાં દટાયા છે ; તો
રહ� રહ�ને આ િવચાર ક�મ સ્�ય? એ િવચાર જ ક�ડો �કુ તો નથી. �ું આ
ધમર્ના

વ્યાપાર�કરણ તરફ�ું કદમ ? ક� એ

� ૂિમના

તપસ્વી

િમશનર�ઓ�ુ ં તપ પ્રગટ� ? ક� કોઈ ફળ� ુપ ભે�ં કામે લાગેલાં છે? એ
ન�� કર�ું ય સહ�� ું નથી.

માર� સમજમાં તો સૌ પહ�લો પ્રયોગ લગભગ એક દાયકા પહ�લાં થયેલોઃ ગામડ�ન ાઝૅિવયસર્ ચચર્ના પ્રાંગણ.
મૅન્�ુએલ ઝૅિવયર � ું બસ્(પ્રિત) �કુ ાયે�,ું પણ એ ધાર� જમાવટ ન કર� શ�ુ.ં નગરા થોડો સમય ધબ�ું ને પછ� ઠર�
ગ�ુ.ં ખંભોળજ �વા તીથર્ધામની બોલબાલા અકબંધ રહ� એટલે એના પગલે સ�ુણ �ચકા�.ુ પણ �કલાવ તો પહ�લા
ખોળા�ુ ં હ� ું ને તો ય ઓરમા� ું રહ� ગ�,ું એનાં આરણકારણની ચચાર્ ફર� �ાર�. બસ વાત � ૂળ વાત એ છે ક� ઘણાને
ું અ�ુગ� ું લાગ� ું નથી તો ઘણા ધમર્જનોને લાગે છે ક શ્રધ્ધા ને �ધશ્રધ્ધા વચ્ચેની ભેદર�ખા �
આ�ું ગમે છે ને ક�ય
�ય છે; નીર-ક્ષીર તારવવાં અઘરાં થાય , ત્યાં જ વળ� આ સમાચાર� આપણને સૌને નવેસરથી ઝંઝોળ્યા .
આખાય ચરોતરમાં હવે, આણંદ પૅ�રશને બાદ કરતાં, ��ુઈટો લગભગ બધેથી ખસી ગયા છે
ને "સૅ�લર" ફાધરો�ુ ં આગમન થઈ � ૂ�ું છે . એ� ુ ં કારણ મને એ સમ�ય છે ક�
ધમર્સભાને લાગે છે ક� �ુજરાત � ું "ધમર્સભા� ું પાર�"ુ હવે પગભર થઈ ગ� ું છે અને
સ્વતંત્રતાને ઝીલી શ ને તેથી માત્ર ધાિમ�ક િવિધિવધાનો માટ "સૅ� ુલર"થી કામ
ચાલે. વાત કદાચ સાચી છે પણ ખાટલે મોટ� ખોટ એ છે ક� હવે પછ�ના સમયમાં આ
વ્વસ્થા કાયમી ધોરણે રહ�વાના અણસાર છ. એક તરફ ધાિમ�ક સંસ્કારો જ જોખમમાં
પડ� ગયાની પ્રતીિત , ઉદાહરણ- પ્રાયિ�ત સંસ્કાર તો હવે નામશેષ થવા બેઠો. ને
બી� તરફ ધમર્સ્થાનોની બોલબાલા બ�ુ જ વધી પડ� . એનાં આરણ કારણ તો
આપણે જ- પ્ર�એ પોતે જ િવચારવાનાં રહ. રખે ને આને કોઈ ફાધરોની ટ�કા સમ�, આ
તો "આપણો" િવષય છે . ને આની અસરો ય �ુ રોગામી જ �ણજો.
ફા. �ુયાર્ એક પ્રખર િમશ, ઉમદા વ્ય�ક્તત્વના મા, સાચા સમાજસેવક અને �ચા ગ�ના ધમર્�ુ�ુ તો હતા જ સાથે
ુ રાતના ક�થ�લક ચચર્નો ઈિતહાસ લખવામાં �વનનાં પચ્ચીસ વષર્ � સમય આપનાર "સમિપ�ત" ઈિતહાસકાર
�જ
હતા. એમ� ુ ં સમાિધસ્થળ બને અને એના પર રોજ મીણબ�ીઓ ચઢ� એમાં ક�ુંય ખો�ું ન હોઈ શક� પ એમના ઈિતહાસને
ુ રાતીમાં અ�ુવાદ કરવાનો પ્રૉ�ક્ટ હાથ ધરાયો હોત તો એમને વ�ુ સાર� �જ�લ આપી શકાઈ ! પણ આ તો એક
�જ
�ગત અ�ભપ્રાય ; લોકમાનસમાં એ લોકિપ્રય ના પણ હોઈ શ.
ખેર, સાચા-ખોટાની પડોજણમાં નથી પડ�.ું �મને જોયા- �ણ્યા છે એવા વ્ય�ક્તઓ  � સમાજ સાથે જોડાયેલા છ�એ
એના, એવા કોઈપણ સમાચારની વૈિ�ક અસર પડતી હોય છે ને એમાંથી અમે ય ક�વી ર�તે �ુક્ત રહ� શક�? માત્ર એટ�ુ
ુ ાિયક સમજ પર છોડ� ું ર�.ું
ન��ું ક� કોઈપણ પ્ર� � પીઠબળ હશે ત્યાં �ુધી આ બ �ું ટકશ; હવે ક�ટ� ું ટકશે એ તો સા�દ
આ પણ એટલે ક� ધમર, સમાજ, સંસ્�ૃિત અને વ્ય�ક્ત એ ચાર� ય સ્થંભો સહઅ�સ્તત્વનો િસધ્ધાંત સ્વીકાર�ને ચાલે
એકને પણ અવગણ� ું પાલવે નહ�. માત્ર પ્ર� એટલો જ ક� આગમાંથી પ્રેરણા લઈ ફા. દ�લ�રયોનાં અ�સ્થ"�ુજરાત
સા�હત પ્રક" ખાતે તો નહ� લઈ જવાય ને?
લગ્નના ખચા
સંતાનોના લગ્નમાં લાખો �િપયાનો ખચર્ કર� નાખવાને બદલે �ટલો ખચર્ કરવો હોય એટલી રકમમાં આવે એવો નાનોમોટો
એક પ્લોટ ક� સ્વતંત્ર ફ્લેટ લઈને એમનેદ�વો. ભિવષ્યમાં છોકરાંઓ એ ફ્લેટન“મા� ૃછાયા’ ક� િપ� ૃછાયા એ�ું નામ આપીને
તમને �જ�દગીભર સાર� ર�તે યાદ કરશે. આ �દશામાં િવચારવાનો સમય હવે પાક� ગયો છે પણ એની પહ�લ કોણ કરશ?
ે

િશકણ
િમશન સ્�ુ, કૉન્વેન્ટ સ્�ુલ ક� ક�થ�લક સ?
રા�શ મૅ કવાન
આ વષ� એક આ�યર્જનક ઘટના બન. ચાવડા�રુ ા, આણંદમાં રહ�તા મારા મોટા ભાઈએ ત્યાંની
સેઈન્ટ ઝૅિવયસર ્ �ગ્લીશ િમ�ડયમ સ્�ુલમાંથી મારા ભત્ રી�ને ઊ િવદ્યાનગરની . ઝૅડ.
પટ�લ સ્�ુલમા, નવમા ઘોરણમાં દાખલ કય�. મ� � ૂછ�ુ,ં તો કહ�ઃ "આપણી સ્�ુલોમાં હવે એક
ચો�સ સ�ુદાયના લોકો એટલા �ુસી ગયા છે ક� આપણને 'ઝૅિવસસર' ��ું કંઈ લાગ� ું જ નથી.
એનાં કરતાં તો બી� સ્�ુલોમાં વ�ુ સા�ુ!"
�ું તો સાંભળ�ને જ સડક થઈ ગયો, પણ આ નર� વાસ્તિવકતા છે ને લગભગ આ જ હાલત ગામડ-આણંદની સેઈન્ટ
ઝૅિવયસર્ની અને ચરોત પંથકમાં આવેલી ઘણી ક�થ�લક સ્�ુલોની છ. બદલા� ું જ� ું વાતાવરણ, આ�ુિનકતાનો �ંકાયેલો
નવો પવન, નવાં � ૂલ્ય, સોસાયટ� ઑફ �સસ િસવાયના અન્ય મંડળના અન "સૅ� ુલર" ફાધરો� ુ ં આગમન, સમાજના
પ્રિત�ષ્ઠત અને ઊચ્ચ વગર્નો િશક્ષ પ્રવેશ િવગેર� પ�રબળોન પ�રણામે હવે ક�થ�લક િશક્ષણ સંસ્થાઓ એક િત્
આવીને ઊભી છે , એમાં એક ના ગમે એ� ું પ�રબળ પણ છે - �ચા ગ�ની પ્રિત ધરાવતા સંન્યસ્તવગર્
િશક્ષણશા�ીઓનો અભ. છે લ્લે કોઈ વૈજ્ઞા, ડૉક્ટર ક� મેધાવી પ્રિતભા ધરાવ"ફાધર" િશક્ષણ તંત્રમાં �ાર� જો?
ફાધર વાલેસ ક� ફાધર હબર્ટ �ડસોઝા હવે �ૂતકાળ બની ગય છે , ને ઘણા �ૂના જોગીઓ િન� ૃત થઈ ગયા છે, નવા �ાંથી
લાવી�ુ?ં ને મોરાર� દ�સાઈની નીિતને પ�રણામે નવા �ુરોપીઅન ફાધરો આવી પણ શકવાના નથી. આ જ વાતાવરણમાં
મા�ું �ચકતા �હન્�ુવાદ આપણા અ�સ્તત્વની એક નવી જ પ�રભાષા કર�  અને બાક� હ� ું તેમ, ગોધરા રમખાણો પછ�
િવસ્થાિપત થઈને શહ�રોમાં આવી પડ�લા લાખો �ુ�સ્લમ �બરાદરોએ ક�થ� શાળાઓમાં જ હલ્લાબોલ ક�� છ
ુ ; આમાં આપણે
ુ � વ �ુ�ુંબમાં માન્યા િવન �ટકો નથી ને એ બી� �ાંય "સંઘરાશે" નહ�. આ િવકટ પ�ર�સ્થિતમાં ક�થ�લક �ુ�ુંબો જ
વ�દ
ક�થ�લક શાળાઓનો િવકલ્પ શોધે એ ભાર� �ુંઝવણ પેદા કરનાર� �સ્થિત  . ૯૦ના દાયકામાં પ્રવેશેલા ઊદાર�કરણન
પગલે ભાર� સામા�જક પ�રવતર્ન આવ્યા. િશક્ષણ જગત પણ એમાંથી બાકાત નથી ર�. પ�રવતર્નનો પવન પીછાણનારાસૌ
પહ�લાં તો NRI અને પાછળથી ઊદ્યોગવગ� િશક્ષણક્ષેત્ રે ધણ ક�.ુ� �ગ્લીશ િમ�ડયમ અને ખાનગી િશક્
સંસ્થાઓનો �ુજરાતમાં રાફડો ફાટ� ને � વગર્ િશક્ષણ મા "ક�થ�લક સંસ્થા" પર આધાર રાખતો હતો તે વગર્ 
શૈક્ષ�ણક ક્ષ"સ્વતં" થયો, �યાર� પ્રિત�ષ્ઠત ક�થ�લક સંસ્થા પોતાની "�ૂની પ્રિતષ"ના ઘેનમાં જ રાચતી રહ�. એ
ુ રાતના જ �જ
ુ રાતી ક�થ�લકો પ્રિત�ષ્ઠત સંસ્થા "સંસ્થાગત ભેદભા"નો િશકાર હ્ત.
એક સમય હતો ક� �યાર� �જ
�યાર� રોઝર�, સેઈન્ટ ઍ, માઉન્ટ કામ�લ ક� લૉયલા �વી માતબ િશક્ષણસંસ્થાઓ સ, આપણી હોવા છતાં, આપણી પાસે
મ� ફાડ�ને જોઈ રહ�વા િસવાય કોઈ િવકલ્પન્હ�ત. આમ �ુઓ તો વડોદરામાં રોઝર� અને સેઈન્ટ જોસેફ ક�ટલ પાસેપાસે
છે ? પણ બેઊ વચ્ચે �તર ક�ટ�ું હ?�ુ ને આ�? આ� હાલત એ છે ક� વાલીઓ રોઝર�માંથી છોક�ું ઊઠાડ�ને બા�ુમાં
આવેલી નવરચના સ્�ુલમાં દોડવા �ુક છે , �યાર� રોઝર�ના આચાયર્ની ઑ�ફસને મ્�ુિનિસપા�લટ�એ સીમાયાર્ના અહ�વાલ
અખબારોમાં પ્રિસધ્ધ થતા રહ�.

અમદાવાદની સેઈન્ટ ઝૅિવયસર્ કૉલેજમ ઍડિમશન માટ� એક સમયે ક�થ�લકોએ "લડત" ચલાવવી પડ�લી ને હવે? આ� આ
જ કૉલેજની વેબસાઈટ પર �ગ્રે� િવભાગ એ�ુ "ક્રમશઃ ધોવ" થયાની રાડ�ો નાખે છે . એ વાત સમયે ક�વી કરવટ
બદલી છે એનો �રુ ાવો છે .
શ�આતમાં �યાર� �ખ્રસ ધમર્ �ુજરાતમાં પ્રવેશ
ત્યાર� સૌ પહ�લી જ��રયાત સાક્ષરતા , �થી
ધાિમ�ક વાંચનની પ્ર�ૃિતઓને ઉ�ેજન આપી શકા
અને નવા ધમરિશક્ષકો

કરવામાં સરળતા રહ,�

રોજગારલક્ષી તો કંઈ ન મળે ને � રોજગાર
ઊપલબ્ધ થઈ એ ત "આડપેદાશ" જ ગણાય પણ
શ�આત તો સાર� જ થઈ ગણાય. આ શ�આતની
િમશન શાળાઓને 'સરકારમાન્" શાળાઓનો દરજ્જો
નડ�આદની સંત આ�ા હાઈસ્�ુ

મળેલો. બસ, આમ જ લગભગ પચાસ વષ� �ુધી

ધમર્ના ધોરણે થયેલ લોકો� ું ુવીકરણ અન
�
આિથ�ક ર�તે સંપ� લોકો માટ� અન્ય િવકલ્પ

ગા�ું ગબડ�ું ને ત્યાર પછ�ના સમયમાં વી

અ�સ્તત્વમાં આવવાથી હવ ક�થ�લક સ્�ૂલો�ું આકષ ર્ણ પહ�લાં  ��ું ર�ું ન. એ� ુ ં

આવેલી આઝાદ�ના પગલે પગલે આપણે માધ્યિમ

આડકત�ું �ુકશાન સામાન્યક�થો�લક િવદ્યાથ�ઓને થઇ શક� તભિવષ્ય માટ� એક �ચ�ત ાનો
િવષય છે . ગામડ�ની સેન્ટ ઝેિવયસર્ સ્�ુલ આ દ્ર�ષ્ટએ સૌથી વધાર� અસરગ્રસ્ત.

અને ઊચ્ચ્તર માધ્યિમક િશક્ષણના ક મોડ� મોડ�
પ્રવેશ. � કોઈ પ્રિત�ષ્ઠત સ્�ુલો હતી એ તો

મોટાં શહર
� ોમાં પૉશ િવસ્તારના લોકોન "સેવા" કરવામાં વ્યસ્ત હ, ને આખર� ય કંઈ ના વળ્�.ુ એક ઊદાહરણઃ કોઈ
માનશે ક� એલ. ક�. અડવાણી �વો પ્રખર �હન ્�ુવાદ� નેતા એક ક�થ�લક સ્�ુલની પ છે ? વ�ુ રસ પડ� તો �દલ્હ�ની સૉ�ફયા
સ્�ુલના �ૂત�ૂવર્ િવદ્યાથ�ઓની  જરા નજર કરવા �વી છે પણ અહ� પ્રસ્�ુત . ખેર, �ુદ્દો એ છે ક� �ુજરાત ભદ્
ક�થ�લક સ્�ુલો ને કૉન્વેન્ટ સ્�ુલોને ગામ ક�થ�લકો સાથે કોઈ સંબધ જ નહ�તો ને િનસ્બત પણ નહ�ત. દા.ત. કૉન્વેન્
ઑફ �સસ ઍન્ડ મૅર, બરોડા, કામ�લ અને લોયલા, અમદાવાદ ને અન્ય શાળાઓ . આ� ધમર્જનોમાં િવસ્તર જતી
સમજ અને �� ૃિતના પ�રણામે બધી શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા�ું ક�થ�લકો મા પ્રમાણમાં સરળ બન્ છે એવા સમયે
એમને એમનાં "� ૂળ ધોરણો" ટકાવી રાખવાનાં ફાંફાં છે, એ �ુ િવધા �ાં લઈ જવી? વળ� �ૂની ધર� ડમાં ચાલતી
ુ રાતી િમ�ડયમ"માં જ ચાલે છે ને મા� ૃભાષાની ધરોહર ટકાવવાની જવાબદાર� �ણે ક� એમના
મોટાભાગની સ્�ુલો તો"�જ
જ માથે છે એટલા િનષ્ઠાવાન સંચાલકો છ. � ું કર�એ? આમાંની ઘણી સ્�ુલો ત હવે આ�ુિનક િશક્ષણ સાથે કદમ િમલાવ
શક� તેવી પણ નથી રહ�, તો � ું ગાંધીનગરની ઝૅિવયસર્ �ુધી જ?�ુ છોગામાં "�હન્�ુરાષ"નો ઝોક ધરાવતી સરકાર માથે
ઝ�ંબે છે ત્યાં �ુધી નવી શાળા તો ,�ુ નવો વગર્ પ શ� કરવાની મં�ૂર� મળે તોય ઊત્સવ કરવો પડ એ હાલત છે . ને
યાદ રહ�, �દનપ્રિત�દન આ �ુશ્ક�લીઓ વધવાની; ઘટવાની નથી. જો આગામી �ટણીનાં
ંૂ
પ�રણામો અપે�ક્ષત રહ્યાં
ુ તી શાળા"ના દરજ્�નો ય �રચો ઊડ� જતાં વા નહ� લાગે, એ ન�ધ�ું જ ર�ુ.ં આ સમગ્ર પ�ર�સ્થિતમાં કપર
"લ�મ
ચઢાણ છે જ ને નવી પેઢ�ના િવદ્યાથ એનો સીધો ભોગ બનવાના છે .
સાથોસાથ ક�થ�લક િવદ્યાથ�ઓ તો મોટામાં મો�ું �ુકશાન સામા�જક અને ધાિમ�ક �ુવીકરણ�ુ ં છે . શહ�રોમાં ય વસવાટ જ્ઞાિ
અને ધમર્ આધા�રત થવા માંડ�ો છે પ�રણામસ્વ શાળા�ુ ં ભૌગો�લક સ્થાન પણ એની અસર તળે આવ્યા િવના રહ ��ુ

નથી. એક સમય હતો, કમ સે કમ, પચ્ચીસ વષ� પહ�લા, �યાર� �ું ભણતો હતો ત્યાર આણંદની ઝૅિવયસર્મા સમાજના ઊચ્ચ
કહ�વાતા વગ�ના િવદ્યાથ�ઓની સંખ્યા ન�ધ રહ�તી ને એક પ્રકારની બ�ુિવધતાનાં દશર્ન થ.- �રતેષ પટ��્, અલ્પે
ભાવસાર, ર�શમા િત્રવે, િમઝાર, રજની રાઠોડ �વા સ્થિનક છોકરાઓ ને છોકર�ઓ, ભા�લયા છોકરાઓ ને અનેક પ્રૉટ�સ્ટ
િવદ્યાથ�ઓ તો ખરા; એના પ�રણામે સમાજના અન્ય વગ� સાથે સહજ સંપકર્ ક�ળાવાઈ શક, સાંસ્�ૃિત આદાનપ્રદા
પણ થ� ું ને બાળવયે જ સાંસ્�ૃિતક વૈિવધ્યને પોષક અવકાશ મ રહ�લો. હવે આ� એ �સ્થિત નથ. ચરોતરમાં અને અન્ય
નાનાં મોટાં શહર
� ોમાં સમાજનો ઊચ્ચ વગર"કૉન્વેન્ટ સ્�"ના મોહમાંથી સર� રહ્યો . � શાળાઓ હ� યે "પ્રિતષ" માણે
છે એને માત્"ભૌગો�લક અ�સ્તત"ના લાભો મળે છે. ચરોતર અને અન્ય િવસ્તારોમાં તો આ �ુવીકરણ ઊડ�ને �ખે વળગ
એ�ું છે ને એની સીધી અસર એ પડ� છે ક� આજના ક�થ�લક િવદ્યાથ�ને જોઈ એ એ�ુ "તં�ુ રસ્ત અન વૈિવધ્યસભ"
વાતાવરણ નથી જ. બાળવયથી જ રહ�લી આ કચાશ કોઈ ર�તે સરભર થવાની નથી. અ�ુરામાં �ુ�ું સ્પધાર્ત્મક ભણતર�
વાતાવરણ સાવ જ ડહોળ� નાખ્�ું છ . �ુ િવધા એ છે ક� વાલીઓને પણ �ું ચાલી ર�ું છે એની સભાનતા છે પણ િનરાકરણ
નથી ને વ્ય�ક્તગત ધોર, ના �ટક�, ઘણા વાલીઓ ક�થ�લક શાળાઓ છોડ� અન્ય શાળા તરફ વળ� રહ્યા . કંઈક આ
અ�ુભ િનશાની તો નથી ને?

પ�રવાર પ�રચય

માતબર પગાર અને સામા�જક મોભાવાળ� સરકાર� નોકર�ઓ છોડ�ને પરદ� શગમન કરવાની �હ�મત ધરાવનાર લોકો
પ્રમાણમાં ઓછા હોય . લાંભવેલના વતની અને આણંદમાં સ્થાયી થનાર શ્રી �કર�ટ પરમા ર રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બેન
મેનજ
ે રની અને તેમનાં પત્ની આગ્નેસબેન નડ�આદની સંત આ�ા સ્�ુલમાં િશ�ક્ષકાની નોકર� છોસપ્ટ�મ્બ૨૦૦૪માં
ક�નેડા આવ્યા તથા �ુવાનોને શરમાવે તેવાં ધગશ અને મ�મ મનોબળ દ્વારા અહ� સ્થાયી થ. હાલમાં �કર�ટભાઈ
એક નાના નાણાક�ય એકમ�ું બેન્કની �મ જ �ુશળ સંચાલન કર� રહ્યા , આગ્નેસબેન નિસ�ગ હોમમાં ‘ડાયેટર�
એઇડ’ની સેવાઓ આપે છે �યાર� �ુત્ર ક�નેથ .સી.આઈ.સી.આઈ. બેન્કની સ્થાિનક શાખામા ફાયનાન્સીયલ
ઓ�ફસરની જવાબદાર� સંભાળે છે અને � ુત્રવ�ુ શેરોન ર�સ્ટડર્ નસર્ની કાર�કદ� ઘડ� રહ. ધાિમ�ક, સામા�જક,
સાંસ્�ૃિતક કાય� ઉપરાંત ઘણી બધીસા��ુ હક પ્ર�ૃિ�ઓમાં આ પ�રવાર રસ અને ઉત્સાહ વે છે. શ્રી �કર�ટભાઈ અન
પ�રવારને િમત્ર�ૃંદ ઉજ્, �ુખમય ભાિવની હા�દ� ક �ુભેચ્છાઓ પાઠવે છ .

ઈિમગ્શન
ક�નેડા: શમણાંનાં � ૃગજળ– ભાગ ૨
મ�ુરમ મેકવાન
ક�નેડામાં માર� �ના ઘર� રહ�વા� ુ ં હ� ું એજ મારો �હ��ુ િમત એરપોટર પર મને �રસીવ કરવા આવેલ.
બંને બા�ુ સાત સાત લેન વાળા િવશાળ હાયવે ફોરોવન પર એક્સોવીસન સ્પીડ �રુ પાટ દોડતી હોન્ડ
ઓડ�સીમાં,�ું સ્તબ બની આ�ુ બા�ુ એક પણ હોનર માયાર વગર દોડતી અસંખ્ ગાડ�ઓ િવસ્મયસ
િનહાળતો, ટક્ષી કોટર્ન મારા િમત્ર એપાટર્મેન પર પ્રવેશ.સૌમ્ સ્વભાવન તેના શ્રીમ તથા
બાળકોએ મને આવકાય�. �વનમાં પ્ર વાર કોઈ �હ��ુ િમત્ર ઘર� તેના ભરોસે અને આશર� રહ�વા� ુ ં
ું �ુ ધમર્િવિ પ્રભાિ રહણ
હ�.�હ�
� ીકરણી તથા �દનચયાર શ�આતમાં થોડ� કઠ�ન રહ� પણ ધીમે ધીમે
એમાં સામેલ થઇ અસ્વીકાયર્પ પણ �ું એમાં જોડાઈ ગયો .િમત અને તેના પત્ન બંને જોબ કર� એટલે
મને જ�ર� �ુચનાઓ અગાઉથીજ આપી દ�ધેલી અને સવાર� �ું ઉ�ુ ં એ પહ�લાજ જોબ માટ� નીકળ� ગયા હોય. ક�નેડામાં આવ્ય
પછ� સૌપ્ર પણ સૌથી િવષમ અને ભગીરથ કાયર હ� ું જોબ સચર. કારણ ફક્ એક અને અિનવાયર ........સવા�ઈવલ ફોર
એક્ઝીસટં !?! નવો દ�શ, નવી સામા�જકતા, ન�ું વાતાવરણ, ન�ું રાજકારણ અને ન�ું અથર્તં . આ બધા પ�રબળો સાથે
ું
જોબ શોધવી એ પણ એક જોબ હતી અને એ એટ� ું આસાન પણ નહો�ન�ક
આવેલ એક એચઆરડ� સેન્ટરમા રોજ ચાલતો
ું બનાવતો અને એપ્લા કરતો.અગ્રે�મ ક�ને�ડયન એક્સેન સમઝવા અઘરા પડ�, ટોરં ટોના
જતો, જોબ સચર કરતો, ર�ઝ�મી
ટ્રાન્ મેપમાં કઈ ગતાગમ ન પડ,� જોબ સચર માટ� ઈન્ટરનેટન એટલી ઇઝી એક્સે પણ ન મળે,અને �યાં �યાં એપ્લા
કરતો ત્યાંથ કોઈ �રસ્પોન ન મળે તોય પ્રયત ચા�ુ રાખતો પરં � ુ સમય વીતતો જતો હતો અને જોબનો કોઈ મેળ નહોતો
પડતો એટલે �ફકર વધાર� થતી.િમત્ સલાહ આપી ક� આમ બેસી રહ�વાથી દાડૉ ન�હ વળે �તેજ જઈ તપાસ કર �ાંક તો મેળ
ુ ર� મ�હનો
પડ� જ જશે.બીજો કોઈ તાત્કા�લ ઉપાય નહોતો એટલે જોબ સચર માટ� ડોર �ુ ડોર સંપકર કરવા નીકળ� પડ�ો. ફ��આ
ને ભયાનક ઠંડ� .....ચાર� કોર બરફના ઢગલા, માઈનસ ટ્વેલ ડ�ગ્ ટ�મ્પર�ચરમા ઇ�ન્ડયાથ લાવેલ ગરમ વ�ો પહર
� �,બસ� ુ ં
ભા�ું બચાવવા એજ ભાર�ખમ સેફટ� �ુઝ પહર
� � ચાલતો આ�ુ બા�ુ ના પાચ-દશ ક�લોમીટરના િવસ્તારમા આવેલ મોલમાં,
ગ્રોસર� �ુ કાનો, ર�સ્ટોરં, ઓફ�સ અને ફ�કટર�ઓમાં નોકર� શોધવા નીકળ� પડતો પણ દર�ક જગ્યા ર�ઝ�ુમી
ં સાથે ર�ફરન્
માંગે અને તેમાય પાછો ક�ને�ડયન ક્વો�લ�ફક�શ અને એક્સપીર�યન ન�હ એટલે મેળ ન પડ�.ત્યાર ઘણી વાર વ્યિથ થઇ
જતો અને �ુસ્સ આવી જતો ક� એક તો સાવ લેબર જોબ અને તેમાય પાછો ર�ઝ�ુમી,ર�ફરન્,ક્વો�લ�ફક�શ,એક્સપીર�યન
ં
માંગે છે આ લોકો ...!?!પણ અન્ કોઈ િવકલ્ નહોતો એટલે મન મ�મ રાખી �ું રોજ રોજ દર દર ધ�ા ખાતો ક� �ાંક તો મેળ
પડ� જશે.સમય વીતતો જતો હતો .....એક �દવસ ....બે �દવસ ....અઠવા�ડ� ું ......મ�હનો ......�ાય જોબનો મેળ પડ� ન�હ. �હ��ુ
િમત્ર ઘર� આમ જ રહ�વામાં મન �ુબ સંકોચાય .પણ િમત �ુબ સારો અને મજ�ુર�નો માય� �ું ક� ું કહ� પણ ન શ�ું પણ �મ
�મ �દવસો િવતતા ગયા તેમ તેમ હતાશા અને િનરાશા મન પર ઘેરાવા માંડ�લી.હવે તો ભાર� ખમ સેફટ� �ુઝ ને લીધે ચાલી
ચાલીને પગે છાલા પડવા લાગેલા તો પણ ઘા પર મલમપટ્ માર� લંગડાતા પગે જોબ સચર ચા�ુ રાખેલી.જયાર� જયાર� જોબ
શોધવા નીકળતો ત્યાર �ું િવચારતો ક� પંચમહાલ �લ્લામાંથ પેટ��ું રળવા આવેલ ને રોજ રોજ મ�ુર� માટ� નીકળ� પડતા
આ�દવાસી ભીલ લોકો અને માર� વચ્ય ફરક �ું ?માર� આ મનોદશા માર� માનિસક અવસ્થાન હતભ્ કર� દ� તી �ું આ�ુળ

વ્યા�ુ થઇ જતો પણ બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો માર� પાસે.આ બા�ુ ઇ�ન્ડય ફોન ક�ું તો પહ�લો પ્ આજ �ુછાય ક� જોબ મળ�
ગઈ ? �ું �ુ �ું બોલતો ક� જોબ મળ� ગઈ છે �ચ�તા ના કરશો ...પણ અ�હયાં મા�ું મન �ણે.
મેનપાવરની શોટ� જને પહ�ચી વળવા ક�નેડાએ એ વખતે ઈિમગ્રે સીસ્ટ �લબરલ કર�લી. �ુ િનયાના � ૂણે � ૂણેથી સ્ક�લ
પ્રોફ�શન અહ� આવતા અને એ બધા મોટ� ભાગે મોટ�ભાગે ટોરં ટો ની આ�ુ બા�ુ ઠલવાતા.જોબ સચર માટ� એજન્સીઓન સંપકર
અિનવાયર ગણાતો એટલે મારા �વા નોકર� ઈચ્� ઉમેદવારોની ત્યા લાઈનો લાગતી.એક �દવસ એવીજ કોઈ એજન્સીમા
ુ ાયે�આ
ું � ું વા� િપ્રન્ િમસ્ટ�કન લીધે
ગયેલો જોબ ફોમર ભરતી વખતે એક કોલમમાં ' નેટ�વ ઇ�ન્ડય ' �ગે કંઇક �છ
બરાબર છપાયેલ ન�હ એટલે એમાં ઇ�ન્ડય ઓર��ન �ગે � ૂછ� ું હશે એમ માની મ� યસ લખી દ�ધે� ું
એજન્સીન મેનેજર� ઈન્ટરવ્� માં મા�ું ઇ�ન્ડય ઓર��ન�ુ ં આઈ ડ� માંગ્�ુ ને મ� તેને હ�શે હ�શે મારો ઇ�ન્ડય પાસપોટર આપ્ય
� ા પર વ્યંગ ભાવો સાથે તે અને બા�ુ માં બેઠ�લ તેની આસીસટન્ ગોર�બાઈ બંને માર� પર
.ત્રાં નજર� માર� સામે જોઈ ચહર
�ુબ હસેલા. મને લાગ્�ુ ક� ચો�સ ક� ક બફા� ું છે . પાસપોટર પરત કર� અન્ � ૂછપરછ પતાવી મને એક પેમ્ફલે આપી વેઇટ
ે ર મને �ાંક નોકર� મળે તો તેને કમીશન મળે એટલે કોઈ એમ્પ્લો સાથે ફોન પર
કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવ્�.ુ એજન્સીન મેનજ
માથા�ૂટ કર� રહ્ હતો.વાતચીતમાં ' હ� ઈઝ જસ્ ઓફ ધ બોટ ' તથા ' ફ્ર ઓફ ધ બોટ ' એવા િવશેષણો વાપરતો પણ કઈ
ન વળતા છેવટ� એણે ફોન � ૂક� દ�ધો.મને લાગ્�ુ ક� કઈ સ્પષ્ટ કરવાની જ�ર છે એટલે મ� તેને ક� ું ક� ભાઈ �ું બોટથી ન�હ
પ્લેનથ ક�નેડા આવ્ય �ં.ફર� વાર એજ પણ જરા વધાર� વ્યંગ્યાત હાસ્ સાથે એણે મને માનભેર િવદાય કર� દ�ધો.'નેટ�વ
ઇ�ન્ડય' નો સામા�જક ભાવા�ુવાદ તથા પોલીટ�કલી ઇનકર�ક્ અને ડ�રોગેટર� એવા ' જસ્ ઓફ ધ બોટ ક� ફ્ર ઓફ ધ બોટ '
નો તલસ્પશ અથર્મન જયાર� સમ�યો ત્યાર �ું સમસમી ગયેલો.શરમના માયાર ભ�ઠા પડ�ાનો અને અપમાિનત થયાનો એક
ઝાટકો મને �ુએ �ુએ અસર કર� ગયેલો.
આમ ને આમ માચર મ�હનો પણ � ૂરો થવા આવેલો .....ઠંડ� ઓછ� થવા�ુ ં નામ ન
લે.જોબની શોધમાં �યાંત્યા ફાંફા મારતો એક �દવસ એક કંપનીમાં ગયેલો.ટોરં ટો ની
બોડર્ પર આ કંપની આવેલી.ટ�ટ�સી સિવ�સ એટલે ટોરં ટોની સીટ� બસ ત્યા �ુધી �ય
ન�હ પણ સીટ� બસના છે લ્લ સ્ટો થી ખા�ું એ� ું ચાલીયે તો ત્યા પહ�ચાય.અને જ�ું
હોય તો ચાલતા જ જ� ું પડ� એવી વેરાન જગ્યા આ કંપની આવેલ એટલે મ�
ચમ્પલાટ કાઢ�� ુ . દોઢ�ક કલાક ચાલ્ય હોઈશ ત્યાર ત્યા પહ�ચેલ.પણ ત્યા મેળ ન
પડ�ો એટલે પરત ફય� .પાછા ફરતા રસ્તાન ખ્યા ન રહ્ ને કોઈક અ�ણી જગ્યા અટવાઈ ગયો.પગમાં ભાર�ખમ સેફટ�
�ુઝ ને લીધે ચાલવામાં �ુબ તકલીફ પડ,� બરાબર ચલાય ન�હ અને એમાંય પાછા છાલા પડ�લા એ ઘસાય એટલે બ�ુ �ુ ખે પણ
કોઈ �ટકો નહોતો.લંગડાતા પગે તોય ખા�ું એ� ું ચાલ્ય પણ હવે તો એક ડગ� ું ભ�ું તો સહન ન થાય એવી પ�ર�સ્થિ આવી
ું
અ�ણ્ય વેરાન ઇન્ટ સેક્શ પર �કુ �લ બાંકડા પર બેસી સેફટ� �ુઝ ઉતાર� જો� ું તો
ગયેલી એટ�ું બ�ું દદર વધી ગયે�.એક
છાલા ઘસાઈ ઘસાઈ ને તેમાં �ડા ઘા થઇ ગયેલા.અને તેમાંથી ર�તસર� ુ ં લોહ� નીકળવા લાગે�,ું લોહ� વહ�
� ું બંધ કરવા માટ�
છાલા પર હાથ �માલ બાંધી દ�ધો. દદર્મા થોડ� રાહત થઇ પણ હવે �ું એ �ચ�તા સતાવે.નસીબજોગે એક ક�ને�ડયન ગોરો ત્યાંથ
પસાર થઇ રહ્ હતો. ક�ને�ડયન એક્સેન ઇગ્લીશમા મ� તેને માર� �દ્વ સમ�વવાની કોિશશ કર�.તેને લાગ્�ુ ક� �ું કોઈ હોમલેસ
�ુઅર પસર્ �ં અને ભીખ માં� ું �ં ...ટ�પીકલ ક�ને�ડયન અગ્રે�મ કઈક બબડતો માર� ઘોર ઉપેક્ કર� તે ચાલ્ય ગયો .સાંજ
પડવા આવેલી �ું ગભરાયેલો ને એવામાંજ એક લંબર�ુછ�યો ટ�નેજર વ્હાઈ ક�ને�ડયન છોકરો ત્યા આવી ચઢ�ો.તેને �ું ક� ક
કહ�વા �� એ પહ�લાજ મારા દ�દાર જોઈ ચહર
� ા પર નકારાત્મ ભાવો, �ખોમાં નફરત,િધ�ાર, દ્વ અને રોષ સાથે માર� પર

પ્રકોપ …..Fu…ing….immigrants !?! મા�ું મો બંધ થઇ ગ�ુ,ં હોઠ િસવાય ગયા, ચહર
� ો લેવાઈ ગયો. ચારસો ચાળ�શ
વોલ્ટન �ચકો લાગે એવો આઘાત મને લાગેલો.�ું સ્તબ થઇ ગયો ....િવચાર� ચઢ� ગયો ....ઈમીગ્રન ....યસ ઈમીગ્રન
....પણ એ લેબલ સ્વીકાયા િવના કોઈ �ટકો નહોતો કારણ ક�નેડાએ મને કંકોત્ આપીને નહોતો બોલાવ્યોમ �તેજ આ દ� શને
કાયમી ધોરણે રહ�વા માટ� પસંદ કર�લ એટલે એક પ્રકાર આ ર� િસઝમનો ભોગ બન�ું સહજવાત હતીટોરન્ટોન અ�કુ
એ�રયામાં સ્થાની �ઢ��ુસ્ ક�નેડ�યન રહ�વાસીઓ માટ� ' ઈમીગ્રન આર નોટ વેલકમ ' એ� ું મ� સાંભળે�.ું ખેર યેનક�ન પ્રકા
ઘર� આવ્ય પણ રાત્ �ઘ ન આવી ...નાયગ્રા સપના તો એક બા�ુ પણ એ 'એફ' વડર અને ઈમીગ્રંટ લેબલે માર� �ઘ
હરામ કર� દ�ધેલી.�ખમાં ��ુ પણ ન આવે એવી માનિસક યાતના સાથે એ વાસ્તિવકતાન સ્વીકાર માનિસક સમાધાન કર�
આગળ �ું કર�ું એ પળોજણમાં �ઘી ગયો.બી� �દવસે ઉઠ�ો ત્યાર પગે સો� આવી ગયેલા, છાલા પર બાંધેલ �માલ લોહ�
સાથે ઘા પર ચ�ટ� ગયેલ. હલ� ્ કાડર આવેલ ન�હ એટલે દ� શી ઈલાજ કય�.બે ત્ �દવસ જોબ સચર માટ� ન જવા�ું ત્યાર ઘર�
બેઠા બેઠા મગજમાં િવ�ચત િવચારો આવે .....�ું એમ આઈ હ�યર એન્ વોટ ફોર એમ આઈ �હયર ?કહ� છે વ્ય�ક જયાર�
શરમ�દગીનો િશકાર બને છે ત્યાર હતાશા તેના મન પર હાવી થઇ �ય છે અને એમાય અ� ૂલની જોબ પર તો મ� ઓલર� ડ�
ું ટલે પ�ર�સ્થિતન સ્વીકાર લીધા િસવાય માર� પાસે બીજો કોઈ રસ્ત નહોતો. માર� �ત પર મને દયા
રા�ના�ું આપી દ�ધે�એ
આવતી હતી પણ માર� પર દયા ખાનાર કોઈ નહો� ું .ક�નેડા જતા પહ�લા મારા બા�ુએ મને િશખામણ આપેલી ક� બેટા એટ� ું
સહ�� ું નથી િવદ�શમાં સેટ થ� ું પણ જયાર� જયાર� હતાશા તારા મન પર હાવી થઇ �ય ત્યાર ત્યાર િવધાયક િવચારો એટલે
પોઝીટ�વ થ�ક�ગને વ�ુ મહત્ આપ� તોજ � ું સફળ થઇ શ�કસ એટલે એ નકારાત્મ િવચારોને ખંખેર� નાખી �ું ફર�થી જોબ
સચર્ન ચ�રમાં લાગી ગયો.
છેવટ� દોઢ�ક મ�હનાના રઝળપાટને �તે એક પ્લા�સ્ કંપનીમાં કાળ� મ�ુર� અને પરસેવાથી ર�બ ઝેબ થઇ જવાય એવી ન�ુ�
વૈત�ું કરવાની નોકર� મળ� .માર� શૈક્ષ� લાયકાત ક� અ�ુભવનો કોઈ ઉપયોગ ન થાય એવી જોબ હતી પણ લેબલ હ� ું
ું
પ્રોડક એસોસીએટ અને કલાકના સાતેક ડોલર મળે એટલે મન મનાવી લીધે�.આઠ
કલાકની
નોકર� સોળ કલાક� ુ ં વૈત�ું કરાવતી, �યન્ પ્લા�સ્ મોલ્ડ� મશીન પર ભાર� ખમ વજન ઉપાડવા� ુ ં
ુ રવાઈઝર એક ગોરો �ણી જોઇને મશીનની સ્પી વધાર� રાખે મીનીટ�-મીનીટ� પ્રોડ બહાર
કામ,�પ
પડ,� �ું પંહોચી ન વ� તો મને સમ�ય ન�હ એવી �ગ્રે�મ સ્વેર� કર�,પંદર-પંદર મીનીટની બે બ્ર
મળે તેમાં ચાવવવા�ુ ં તો એક બા�ુ ખાવા�ુ ં સી�ું ગળે ઉતાર� દ�વા�ુ,ં આઠ કલાક ઘાંચીના બળદની
�મ પીલાઈને થાક�ને લોથ પોથ થઇ ઘર� આવતો ત્યાર ટાં�ટયા ઢ�લા થઇ ગયા હોય ને પથાર�માં સી�ું
પડ� ું �કુ તો, સવાર માર� �ાર�ય ન થતી ઉ�ુ ં ત્યાર બપોર થઇ ગઈ હોય,બી� �દવસે જોબ પર જવા�ુ ં
સહ�
� ય મન ન થાય પણ બાવા બન્ય છે એટલે �હન્દ બોલ્ય િવના �ટકો નહોતો.અ�હયાં સવાલ આ
લેબર જોબનો નહોતો પણ માર� પ્રોફ�શ લાયકાત પ્રમાણે જોબ નહોતી એનો અફસોસ વધાર� હતો પણ તોય �ું �હ�મત
ુ ી ઇ�ન્ડય ફોન કર� શેર કરતો ક� પોપટ � ૂખ્ય નથી .....પોપટ તરસ્યો નથી ...પોપટ તો
નહોતો હાય� .જોબ મળ્યાન �શ
ક�નેડામાં બીયર પીને લીલા લ્હ� કર� છે !કાલે સૌ વાના સારા થશે એજ આશાએ ખેતરમાં દા�ડયે જતા ખેતમ�ૂરોની �મ �ું
ઘ�ડયાળના કાંટાની માફક રોજ રોજ આ મ�ુ ર� પણ સો કોલ્ ક�નેડ�યન જોબ કરતો.અહ� એક વાતની સહષર નોધ લ� છે ક� આ
સંઘષર યાતનામાં મારો પટ�લ િમત અને તે� ુ ં પ�રવાર મારા �ુઃખમાં �ુબ સહભાગી થયેલ ��ુ ં વણર્ ક�ું એટ� ું ઓ�ં છે.દોઢ-બે
મ�હના જોબ કર� બે �ુકા કમાયેલો એટલે એ� ુ ં રોકાણ કર� બે બેડ�મ �ુ ં એપાટર્મેન ભાડ� લી�ું અને સ્વતં રહ�વા ગયો .કારણ
સ્પષ અને �ુબ સ્વાભાિવ હ�.ું િનધાર્�ર આયોજન �ુજબ ઇ�ન્ડયાથ મારા બે બાળકો સાથે શ્રીમત મારા �ુખ (?) માં
સહભાગી થવા પધાર� રહ્ હતા.એમના આગમન સાથે વધારાની જવાબદાર�ઓનો ફર� શ�ુ થયો એજ યાતનામય સંઘષર.

આફ્ટર�ુ િશફ્ટમા જોબ મળેલી એટલે રાત્ �ુબ મોડો ઘર� આવતો પણ સવાર� વ્હ�લ્ ઉઠ� બી� એક પાટર ટાઇમ જોબ કરતો
ને બાક�ના સમયમાં લાઈન જોબ સચ.ર સવા�ઈવ થવા માટ� પત્ની પણ થોડા સમય બાદ ચીલાચા�ુ જોબ ચા� ુ કર�
દ�ધેલ.પણ એની કોન્ટ�નેન્ એટલે બાર બાર કલાકની િશફ્ એટલે એ પણ સવાર� વહ�લી નીકળ� �ય ને છેક રાત્ ઘર�
આવે.બાળકો એકલા ઘર� , �ુબ બીવે અને �ુબ ગભરાય પણ બેબી સીટ�ગ પોષાય ન�હ એટલે રામભરોસે તેમને છોડ� દ� તા.�તે
ક�વી ર�તે તૈયાર થઈને સ્�ુલમા જ� ું તથા ઘર� એકલા ક�વી ર�તે રહ�
� ું એની તાલીમ આપેલી �માં અસલામતી વધાર� હતી પણ
કોઈ �ટકો નહોતો,પત્ન રાતે આઠ-નવ વાગ્ય ઘર� આવે ત્યાર �ધા�ું થઇ ગ�ું હોય,બાળકો રાહ જોઈ, થાક� હાર� � કઈ હોય તે
ખાઈ લઇ, બીકના માયાર એક � ૂણામાં લપાઈને �ઘી ગયા હોય.�ું રાતે ઘર� આ�ું ત્યાર પત્ન અને બાળકો ફક્ �ઘતા જોવાના
મળે, આખા �દવસ�ુ ં ખાવા� ુ ં આગલે �દવસે રાતે બની જ� ું � ફ્ર માંથી કાઢ� ખાઈ લેતો,અઠવા�ડયા દરમ્યા મળવા�ુ ં તો
એકબા�ુ કોઈ વાતચીત પણ ન થાય એટલે બેઠક �મમાં એક પા�ટ� ું ટ�ગાડ�� ું �ના પર કાગ�ળયા ભરવી જ�ર� � ૂચનાઓ
લખતા.વીક�ન્ડમા પણ જોબ કરવી પડતી એટલે � કઈ ફાજલ સમય મળે તેમાં ગ્રોસ અને લોન્ડ કરવા જતા અને લોહ� પણ
થી� �ય એવી કડકડતી ઠંડ�માં ચાલતા પોટલા �ચક� ઘર� આવતા,ભોજનમાં ઈ�ન્ડયાન ટ�સ્ ન મળે, હોમ િસકનેસની અસર
થવા માંડ�લી, લ�ગ �ડસ્ટન કોલ �ુબ મ�ઘા, મયાર્�દ આવક �માંથી �સી ટકા એપાટર્મેન્ટ ભાડા પેટ� જતા,
લાઈન જોબ મળે ન�હ, ડ�પ્રે �� ું લાગ્ય કર� , કાિતલ ઠંડ� અને વષર્ન છ મ�હના આવર� લેતો લાંબો વીન્ડચી િવન્ટ
માનિસક ર�તે થકવી નાખે.પણ એ બધામાં પી આર ક�ટ�ગર�માં આવેલ �ુજરાતી ક�થો�લક પ�રવારોનો સંપકર અને પ�રચય
સંબધ
ં ોમાં િવકસેલો એટલે એકબી�ને મળવાની તકો ઉભી થતી.કહ� છે સમ�ુ�ખયા ભેગા થાય
ત્યાર આપ�ું �ુ ખ � ૂલી જવાય છે વાર� તહ�વાર� ભેગા થતા અમે સૌ કોઈ એકબી�ને �ુંફ અને
આ�ાસન આપતા.આ બધાના સત્સંગમા સા�ું લાગ� ું એટલે હ�યે થોડ� શાંિત વરતાતી.ર�ચડર
ડ�િવસ નામના એક ર��ટર ના સંપકર આવેલ. તેને મારા ર�ઝ�ુમીમાં
ં
રસ પડ�લો. મને ડ�ર�માં
જોબ મળે તે માટ� તેના તમામ સંપક� અને સમીકરણો કામે લગાવી દ�ધેલા.
પણ દર�ક જગ્યા ક�ને�ડયન ક્વો�લ�ફક�શ અને એક્સપીર�યન માંગે. મારા એન્�ન્યર એજ�ુક�શન�ુ ં એસેસમેન્
કરાવ્�.ુ જવાબ આવ્ય વધાર� ભણ� ું પડશે અને ફ� પણ �ુબ મ�ઘી એટલા ડોલર પણ નહોતા તે વખતે એટલે ભણવા� ુ ં મો�ૂફ
ું બ�ુ હાઈ પ્રોફા છે અને એવી જોબ મળવી હાલના તબ�ે �ુશ્ક� છે એટલે ર�ઝ�ુમીને
રાખ્�ુ .ર��ટર કહ� માર� ર�ઝ�મી
ં
લો
પ્રોફા કર� ડ�ર�ની � જોબ મળે તે સ્વીકાર લેવી એમ મન મનાવી એ માટ� પ્રયત ચા�ુ રાખ્ય. ઈન્ટરવ્� આવે પણ મેળ ન
પડ� ....કારણ ફક્ એકજ .... ક�ને�ડયન ક્વો�લ�ફક�શ અને એક્સપીર�યન્સ અભાવ. આમ ને આમ વરસ વીતી ગયે� ું .
પ્લા�સ્ કંપનીની જોબ શર�ર પર �ુબ વીતે. િવપર�ત પ�ર�સ્થિતઓમા લેબર જોબની શાર��રક તો ઠ�ક પણ માનિસક અસર
વધાર� વરતાતી.કઠ�ન અને કષ્ટદાય સંઘષર કમજોર કર� દ� તો, િનરાશાની પરાકાષ્ઠ હતાશામાં પ�રણમતી, તન મનને
અકળાવી � ૂકતી, માનિસક �સ્થરત અસમ� ુલીત કર� દ� તી.ઘાયલ ક� ગત ઘાયલ હ� �ને પણ મને માર� પર િવ�ાસ હતો અને
માર� પ્રેર હતા મારા બા�ુ અને તેમના હસ્ત�લ�ખ પત્રો સથવારો.તેઓ કહત
� ા ક�, બેટા।.... " સેલ્ પીટ�નેસ ઈઝ વસ્ટ પાટર
ું ીલીયેશન " �વનમાં િનરાશા ને તેને પગલે હતાશા હમેસ્સ આવશે.પણ િનરાશાથી હર
ઓફ સેલ્ �મ
� ાન ન થતો ને હતાશાને
કોઈ પણ ર�તે તાર� પર હાવી ન થવા દ�તો.
છેવટ� દોઢ વષર્ન મ�ુર� અને સંઘષર યાતનાને �તે એક �દવસે આશાના �કરણો દ� ખાયા. એક ડ�ર�ના ઇન્ટરવ્�ુંમ અ�ુલની
�તરરાષ્ટ્ ખ્યાત અને ડો. �ુ�રયન� ુ ં નામ કામ કર� ગયા.અને હાલમાં �ં તેજ ડ�ર�માં મને માર� �ફલ્ડન કહ� શકાય તેવી

એન્�નીય ક� મેનજમેન્ટન ન�હ પણ એક ટ�કનીશીયન તર�ક�ની નાઈટ િશફ્ટન અને તેમાં પણ સેફટ� �ુઝ ફર�યાત પહ�રવા
પડ� એવી જોબ મળ�.ઇ�ન્ડયાથ ર� મડ
ં � ૂટની નીચે પહર
� �લ સેફટ� �ુઝ ક� � હવે વપરાય,ઘસાયને ફાટ� ગયેલા એજ સેફટ� �ુઝ
પહ�ર� પહ�લે �દવસે �ું જોબ પર ગયો ત્યાર એ સેફટ� � ૂઝ�ુ ં માહાત્મ મને બરાબર સમઝા�ુ.નવી
ં
જોબનો ગવર અને આનંદ તો
�ુબ થયો પણ તે ઝાઝો ન ટ�ો કારણ આ જોબ નવા સમીકરણો,સમસ્યા,પડકારો અને િવટંબણાઓ લઈને આવેલી.જોબ� ુ ં
સ્થ �ુબ �ુ ર, ટોરોન્ટોન બહાર એક બી� ટાઉનમાં,જવા માટ� માર� બે બસ અને એક ટ્ર લેવી પડતી,ડ�ર� પ્લાન છેક કન્ટ
ુ ી �ય ન�હ, બસ સ્ટ�ન્ડ ત્યા �ુધી જવા માટ� અડધો કલાક ચાલ�ું પડ�,ું રસ્ત સાવ િન�ન અને વેરાન,
સાઈડ,� બસ ત્યા �ધ
િવન્ટરમા ત્ ચાર �ટ સ્નોન ઢગલા હોય,�ુલ સાત કલાક� ુ ં અપડાઉન અને દશ કલાકની જોબ .ઘર� નાવાધોવા અને થો�ું
�ઘવા આવતો, રસ્તામા ખાઈ લેતો અને બસમાં બાક�ની �ઘ ખેચી કાઢતો,જોબ શાર��રક ર�તે અને અપડાઉન માનિસક ર�તે
થકવી નાખે, જોબ પર ગોરાઓ�ુ ં વચર્સ, મારા ડ�પાટર્મેન્ટમ �ું એક માત બ્રા,માર� સામે િવ�ચત દ્ર�ષ્ જોતા લાઈક
આઈ એમ અન એલીયન ફ્ર એ સ્ટ્ર� પ્લેને, ચેન્જ�મમા મારા લોકર પર િવ�ચત ચેડા થતા, કાફ�ટા�રયામાં મારા ઇ�ન્ડય
ુ તી એટલે ટ�બલ પર માર� સાથે કોઈ બેસે ન�હ, તેમની ચચાર્ઓમા ' ઓડ નંબસર ' અને ' અનાધર
�ડની સ્મે તેમને �ચ
ઈમીગ્ર ' �વા િવશેષણો વારં વાર મારા કાને અથડાતા પણ એક પ્રકાર આ ર� િસઝમની સામે િનસહાય બની પ�ર�સ્થિ
સ્વીકાયા િવના કોઈ �ટકો નહોતો ! મારા બા�ુ મને કહત
� ા ક� બેટા તા�ું કામજ તાર� સાચી ઓળખ છે એટલે �ું મન લગાવી કામ
કરતો . છેવટ� મા� કામ બોલ્�ુ અને મારા પરફોમર્ન્સ લીધે છેવટ� માર� સ્વી�ૃિ થઇ.
પણ આ સ્વી�ૃિતન સમથર્ માટ� � મનોયાતનામાંથી �ું પસાર થયો તે અસહ, અવણર્ની અને �ુબ દદર્જન છે �ની િવગતે
વાત ફર� કોઈ વાર કર�શ.નવી જોબના અ�ુભવોથી �ું �ુબ ઘડાયો, મારો આત્મિવ�ા વધ્ય, મનોબળ વધાર� દ્ થ�ું તેમજ
આ જોબ પણ સાર� એવી ચાલી એટલે અપડાઉનની ઝંઝટમાંથી �ટવા �ું ટોરં ટો થી જોબના સ્થળ બ્રામ્ શહર
� માં �ુવ થઈ
ગયો.
(વ�ુ આવતા �ક�)

ર�વાજો
શા માટ� �ન આવે ત્યાર� ટ�ટા ફોડવામાં આવે છ ?
રા�શ મૅકવાન
બાળવયમાં અનેક "�ન"માં જવાના પ્રસંગો સાંપડ�, ને જોયે� ું ક� સામે ગામ પહ�ચતાં જ, ઊતર�ને પહ�� ું જ કામ ટ�ટા
ફોડવા� ુ ં હો�.ું ટ�ટા �ટતાં જ, ફ�ળયા �ુધી સમાચાર પહ�ચી �ય ક� �ન
આવી ગઈ છે; ને સામૈયાની તૈયાર�ઓ શ� થઈ �ય. જો ક� અણધા�ુ� તો
પહ�ચવા� ુ ં હો� ું નહ��,ું ખબર તો હોય જ ક� "સબ સલામત"ના સમાચાર
લઈને "બે જણા" "આગળ આવ્ય" છે એટલે "�ન" તો પહ�ચશે જ. પણ
ટ�ટા �ટતાં જ એક િવશેષ વાતાવરણ ખ�ું થઈ જ�.ું
ટ�ટા ફોડનારનો એક આગવો "દબદબો" રહત
� ો; હાથમાં �ુતળ� બ�બના
પૅક�ટ્, અગરબ�ી અને હાથવગી દ�વાસળ�. એ ઈચ્છે ત્યાર� ટ�ટો ફોડ� અન
ઈચ્છે એને ફોડવા દ� ને આ ભવ્ય શ�આત પછ� જ �નનો બાક�ન

ઘટનાક્રમ શ� થ. આ �રવાજ� ુ ં માતમ ઘ�ું છે અને હ�ુ ય છે . જો ક� આ �રવાજ ક�વી ર�તે આવ્યો એ પણ એટ�ું જ
રસપ્રદ .
સમાજ અને સંસ્�ૃિત હંમેશાં પ�રવતનશીલ રહ્યાં . સમય અને પ�રબળો એને હંમેશાં અસર કરતા રહ્યા . મધ્ય�ુગનો
દોર શ� થયો એ પહ�લાં જ, પરદ�શી આક્રમણો વધ્યાં ને મધ્ય એિશયા અને ખૈબરઘાટના રસ્તે આવતા આક્રમણ
સાથે જ "તોપ"� ુ ં આગમન થ�.ું હાથોહાથની લડાઈ, ઘોડા અને હાથીના એ �ુગમાં �ુધ્ધના િવજયોત્સ ટાણે "તોપ
ફોડવા�ુ"ં સ્વાભાિવક ર�તે જ ઊજવણીનો ભાગ હ.�ુ િવજયના પ્રસંગોની �મ જ આનંદના પ્રસંગો �વા ક� લગ્
રા�યા�ભષેક, �ુંવરજન્મ િવગેર� સમય પણ તોપ ફોડ�ને �ુશી વ્યક્ત કરવા�ું �રવાજમાં જ ફ�રવાઈ ગયે�. મોગલોના
શાસનકાળમાં તો આ આનંદોત્સવન એક અત્યંત પ્રત પ�ધ્ધ્ત ગણા. �ુગ�લયા રાજલગ્નોમાં તો"�ન" પણ ત્ર
ુ ી રોકાતી અને એ �રવાજો� ુ ં અ�ક
ુ રણ સમાજના સામાન્ય વગ� પણ કર��.ુ આપણા સમાજના �ૂના �રવાજોમાં
�દવસ �ધ
"ત્રણ �દવસની " પણ એક સામાન્ય �રવાજ હતો �ના સાક્ષી મારા દાદા અને િપતા� રહ� �ૂકયા. સમાજના ઉપલા
વગર્ની સંસ્�ૃિ"ગળાતી ગળાતી" સામાન્ય વગર્ �ુધી પહ�ચે . આ �કસ્સામાં રાજવીઓથી શ�આત થઈ ને સમાજના ભદ
વગ� એ�ુ ં અ�ુકરણ ક�.ુ� સૌથી ઉચ્ચ વગ, રાજવીઓ, તોપ ફોડ� ને આનંદ ક� િવજય મનાવે એટ�ું જ નહ� માન-મરતબો
પણ એનાથી જ ન�� થતો. એક રા�ના આગમન સમયે િમત્ ર � પણ તોપોની સલામી આપી ને સ્વાગત કર� અને
મહમ
� ાન "અ�ભવાદન ઝીલે" એ પધ્ધિત હત, � હ�ુ ય ચાલી આવે છે. �બ્રટ�શ કાળમાં તો ગાયકવાડ સરકારને એકવી
તોપોની સલામી અપાતી ને ક�ટલી તોપોની સલામી મળે છે એને આધાર� જ રા�ઓની "હ�િસયત" ન�� થતી. આ� પણ
મોટા ગ�ના "રાજદ્ર�ઓ" આવે તો 'તોપોની સલામી" એક "પ્રોટોક" ગણાય છે .
હવે રા�ઓ તો એમની પ્રિતષ્ઠાને અ�ુ�ુપ તોપ ફોડતા પણ એમનાથી ઉતરતા દરજ્�ના , � રાજ દરબારની
ર�તભાતના �ણકારો હતા પણ તોપ ફોડ� શકવાને સમથર્ નહ�તા તેવા ભદ્ર લો"બં�ૂક" ફોડતા અને એની જ સલામી
ઝીલતા અને આપતા. આમ એમાંય એક દરજ્જો ન�� થત. પં�બીઓમાં તો આ � ય લગ્ન સમયે વરઘોડ/સરઘસ
નીકળે એમાં બં�ૂક ફોડ� ું એ પ્રિતષ્ઠા ગણાય છે ને સમય જતાં બં�ૂક�ું સ્થાન િપસ્તોલે લી�. પણ ગામડાંઓમાં તો
�મ� ુ ં સામથ્યર્ ય ન હોય અને હોય તો અ�ુક પ્રકાર"ગાતર" કર� ું શ� ન હોય એવા સામાન્ય વગર્ને માટ� ત"ટ�ટો"
જ યોગ્ય િવકલ્પ સા�બત થ. એમાં બઉ
ે બા�ુ સચવાઈ જતી. ગ્રામ્ય સમાજના મોટાભાગના સામાન્ય વગર્ના લો,
ક�ટલાક પોતાને �ચા ગણતા ઠાકોરો િસવાય, આનંદપ્રસંગે અને સિવશેષ તો લગ્નપ્રસંગે ટ�ટા ફોડવાનો �રવાજ પ
બનેલો � સદ�ઓ �ૂનો �રવાજ છે. સામાન્ય લોકોમાં તો સમજ એવી છે ક� "�ન આવી ગઈ"ની �ણ કરવા સા�ુ આ
�રવાજ પાડ�લો છે પણ એ િસવાય પણ આ �રવાજનાં � ૂળ ઘણા �ડાં છે .
<<<< સંબધ
ં ો >>>>
સંબધ
ં ો બ�ુ ના�ુક છે. સંબધ
ં ો પારા �વા છે, ખબર ન પડ� તેમ સરક� �ય છે અને વેરાઈ પણ �ય છે. છતાં માણસ�ું
ગૌરવ એમાં જ છ� ંુ થાય છે ક� એ સંબધ
ં ોના અપ-ડાઉન વખતે ક�� ંુ વતર્ન કર� છ . તમે ક�વી ર�તે મળો છો તેના કરતાં
પણ ક�વી ર�તે �ટા પડો છો તેના પરથી જ તમારા ગૌરવ અને ગર�માની સા�બતી મળે છે.

હ�ર�ટ�જ સાઈટ
�ુજરાત�ું સૌથી �ુ� ંુ દ� વળ?
પોલ મેકવાન

ભ�ચના લાલ બ�રમાં આવે�ું નાનક�ું �ુરાતન ક�થો�લક દ� વાલય (નવિનમાર્ણ૧૮૬૧ અને �ણ�દ્ધા૨૦૧૨)
ક�થોલીક ધમર્ના ઇિતહાસમાં ભ�ચ� ું એક િવિશષ્ઠ સ્થાન. ગ્રીક ઇિતહાસકાર ટોલેમી ન�ધે છે કએક સમયે � ૂમધ્ય સ�ુદ
અને મલબાર �કનારા વચ્ચે ભ�ુચ એ માત બંદર હ�.ું ૧૨મી સદ�માં ભારત આવનાર સંત થોમાસ પ્રથમ ભ�ુચ આવ
હોય અને ત્યાંથી હાલના ક�રળ રા�યમાં ગયા હોય તેવ � ૂર� સંભાવના છે . ભારતના લેટ�ન ચચર્ના ક�રળ �સ્થત પ્
�બશપે ભ�ુચ ખાતે િમશનર� સેવાઓ આપેલી છે . રોમના ર�કોડર્ �ુજબ તેઓએ ભ�ચમાં ૯૦ વ્ય�ક્તઓને બા�પ્ત આપ્�ું
હ�.ું આ ૯૦ લોકો કોણ હતા અન ત્યા પછ� એમનાં વંશજો �ખ્રસ્તી  ક� ક�મ તે એક સંશોધનનો િવષય છે . હાલમાં
ભ�ુચ સ્ટ�શન રોડ પર � દ�વળ અને બે સ્�ૂલો છે તે સ્પેનફાધર સમાધાના સંિનષ્ઠ પ્રયત્નોને આભાર. જો ક� ભ�ચનાં
ઘણાં બધાં ધમર્જનોએ લાલ બ�રના � ુના દ�વાલયમાં સ્નાનસંસ્કાર લીધેલો.
ુ તના ફા. �ક્વેસ
�ુના દ�વળની જગ્યાભ�ચના લાલ બ�રમાં આવેલી છે . �ુ ના અવશેષોની જગ્યાએતે� ુ ં ૧૮૬૧માં �ર
એસ.�. દ્વારા નવેસરથી બાંધકામ કરવામાં આવ્�ું હ. આશર� પચાસેક વષર્ અગાઉઆ જગ્યા અનેઈમારત એક પારસી
સજ્જનના કબ�માં હતા. આ મકાન ભાડ� આપવામાં આવ્�ું હ �ું �યાં પહ�લાં ટાઈપ�ગ ક્લાસ ચાલતા હ. આ પારસી
પાસેથી ર�વ ફા. અન્થોની �ુ,� એસ. �.ના પ્રયતથી ર�વ. ફા. એન્� સલ્વેરા (ભ�ચના પેર�શ પ્રી) અને ર�વ. ફા. મેર�
જોસેફ (લોયર)ની મદદ લઈને આપણા ક�થ�લક િમશન માટ� ચાર લાખ �િપયામાં આ મકાન પરત મેળવવામાં આ�.ું ફા.

એન્થોનીએ અમે�રકામાંથી ૨૦ હ�ર ડોલરની નાણાક�ય મદદ મેળવી આ દ�વળનો �ણ�દ્ધાર કય� . � જગ્યાએ૮૦૦
વરસ પહ�લાં પરમ� ૂ� અપર્ણથતી તે જ જગ્યાએ ફ. એન્થોનીએતા: ૫ ઓગષ્ટ૨૦૧૨ ના રોજ પરમયજ્ઞ અપર્ણ ક
હતો!
ુ રાતમાં ઈ�ધ
ુ મર્નાં પ્રથમ પદ�ચહ્નો કોઈક ર�તે સચવાયાં તે આપણા સૌ માટ� આનંદની વ . � ૂ�ય ફા. �ુ�ુ
�જ
એન્થોનીનેઅને તેમના ભગીરથ કાયર્માં સહકાર આપનાર સૌનેઅ�ભનંદન!
સં� ૂણર્ મા�હતી માટ: http://gujaratjesuits.blogspot.ca/2012/08/lal-bazar-church-bharuch-gujarat.html
(નોધ: ફા. �ુ�ુએ ‘��ુઈટ’ના �કમાં �મનો ઉલ્લેખ કય� છે તે ‘કાં� ુ માસ્ટ’ (મારા સાળા શ્રી ફ્રા�ન્સ) ફા. �ુ�ુને સરકાર�
કચેર�ઓમાં અને દ�વળના �ણ�દ્ધાર કામમાં મદદ�પ થયા હતા. તેમણે દ�વળની આ તસ્વીરો મોકલી આપી છ. ઉલ્લેખનીય છે ક�
તેમના િપતાશ્રજોન માસ્ટરપાસે ક�થ�લક િમશનનો ‘પાવર ઓફ એટન�’ હતો અને હાલમાં ભ�ચના �ુખ્ય રો પર આવેલ ચચર્ની
િવશાળ સંપિ�ની લાંબી કાયદાક�ય પ્ર�ક્રય તેઓ �ુખ્ય �ુત્રધ બની રહ્. એક સમયે તેઓ ભ�ચની ૧૦,૦૦૦ �ટલા કામદારો
ધરાવતી િમલના મ�ુર મહાજનના મહામંત્રી હ. તેમના અવસાન સમયે, �ુ તમાં “ક�થલીકોના મહાજન” શીષર્ક હ�ઠળ પ્રકાિશત થયે
લેખમાં ર�વ. ફા. �મી ડાભી નોધે છે ક�: ‘મ�ુ ર મહાજનથી મળતો અઢળક પૈસો તેમને ઈ�રથી �ુ ર લઇ જશે એ બીક� તેમણે મ�ુર
મહાજન છોડ�ું અને ફાધરની સ્� ુલમાંનોકર� સ્વીકાર.” ભ�ચના સ્ટ�શન રોડ પર આવેલી સેન્ટ મેર�સ કોની�ું પણ તમ
ે ના પ્રયત્
થક� િનમાર્ણ થ�ું હ.�ુ જો ક� હવે ચચર, સ્� ુલ અને આ કોલોની એ બધો િવસ્તાર ધીમે ધીમે �ુસ્લીમોના વચર્સ્વ હ�ઠળ આવતો �
અને શ્રી રા�શ મેકવાને તેમના લેખમાં � આશંકા દશાર્વી તે હવે તો એક ન�ર વાસ્તિવકતાબની ગયેલ છે.– પોલ મેકવાન)

સંત એટલે કોણ?
પ્રવીણ તોગ�ડ, અશોક િસ�ઘલ અને ઉમા ભારતીએ ‘ઠગનચંદ’નો બચાવ કય� તેમાં �પાયેલી મનો� ૃિ� સમજવા �વી છે. ઘરનો
દ�વો આગ લગાડ� તોય આખર� મારા ઘરનો દ�વો! ‘ઠગનચંદ’ ગમે એમ તો ય �હ��ુ બાવો! આ દ� શને પછાત રાખવાનો સચોટ ઉપાય
આવી પ્ર�ુિષત મનો�ૃિ�માં રહ�લો . ‘ઠગનચંદ’ની કામવાસના ‘અસામાન્’ ન�હ બલ્ક� ‘િવસામાન્’ છે. એના આશ્રમમાં જતી ક
રહ�તી કોઈ �ી સલામત નથી, િસવાય ક� તે કદ�પી ક� � ૃદ્ધા હ. પણ �હન્� ુઓ તો િનરાંતે નસકોરાં બોલાવે છે અને ઠગના નામની
સાથે ‘સંત’ અને ‘બા�’ુ એવા બે માતબર શબ્દો લગાડ� છ! પિ�મના દ� શોમાં વાસના�ુલક �ુ ઘર્ટનાઓ ક�ટલાક પાદર�ઓ દ્વારા સ�
છે પણ �ાર�ય �ખ્રસ્તી પ્ર� તેનો બચાવ કરત”. ‘અમારા ધમર્�ું અિનષ્ટ પણ પિ’ એવા ભાનમાં એ પ્ર� રાચતી ન.
(�ુણવંત શાહ)

પવાસ
િમત્ર�ૃંદ અમે�રકા પ્રવ અને �ુજરાતી �ખ્રસ્
શશીકાંત પટ�લીઆ
તાર�ખ ૧૬/૧૭ ઑગષ્ દરિમયાન િમત્ર�ૃંદ સભ્ય- �કર�ટ પરમાર, શશીકાંત પટ��લયા, પૉલ મૅકવાન, રા�શ
મૅકવાન અને મ�ુરમ મૅકવાન- ન્�ુજસ/ન્�ુયૉકર્ પ્રવા ગયા હતા અને અમે�રકામાં અભ્યાસાથ આવેલા,
�ુજરાતના પનોતા � ૂત ફા. �ુનીલ મૅકવાન, એસ.�., દ્વા અવર લેડ� ઑફ માઉન્ કામ�લ, �ુડ�બ્ ખાતે અપર્
કરાયેલ �ુજરાતી �ખ્રસ્તયજ ભાગ લીધો હતો.
ઉ�ર અમે�રકામાં વસેલાં �ુજરાતી ક�થ�લક �ુ�ુંબોમાં પોતીકા ઈિતહાસની ચેતના જગાવવા, ને એ સંદભ� લેખન પ્ર�ૃિતઓ વેગવંતી
ુ સર
બનાવવા તેમજ ડાયાસ્પૉર મૅગેઝીન અને �ુસ્ત સંદભે પ્રક પાડવા �વા બ�ુિવધ હ��ઓ
લેવાયેલી આ �ુલાકાત અનેક ર�તે યાદગાર રહ� હતી અને અનેક નવાં હકારાત્મ વલયો રચાયાં. ઉ�ર
અમે�રકાના "કાયમી યજમાન" જગદ�શ �ક્રિ�યન �ુલાકાતના આયોજનની અગાઉથી �ણ કરતાં જ
તેઓએ તડામાર તૈયાર�ઓ શ� કર� દ�ધી હતી. �ુજરાતી ક�.સમાજ ઑફ �ુ.એસ.એ. ના પ્ર� શાંિતલાલ
પરમાર યજમાન અને �ુ�રસ્ ગાઈડની બેવડ� � ૂિમકામાં હતા. િમત્ર�ૃં એમની સંગાથે સ્ટ�ચ્ ઑફ
�લબટ� અને ડાઉનટાઉન ન્�ૂયૉક ભ્રમણ મઝા માણી હતી તથા રાિત્રરોક શાંિતલાલ પરમારના ઘર�
ક�ુ� હ�ુ.ં
૧૭ ઑગષ્ઠ જગદ�શ �ક્રિ�યન ઘર�, ભોજન સમયે "મલ્ટ-કલ્ચર િમિનસ્ટ્"નાં સંચા�લકા િસસ્ટ �ુથ
બોલાત� અને ફા. �ુનીલ મૅકવાન તથા જોસેફ પરમાર સાથે સંવાદ કરવાની તક સાંપડ� હતી. લગભગ
બપોર� ૩.૩૦ વાગ્ય માસ અને કાયર્ક્ર શ�આત થઈ હતી. સમગ કાયર્ક્રમ સંચાલન ક�તન �ક્રિ�ય ક�ુ� હ�ુ.ં જગદ�શ �ક્રિ� અને
�દ
ંૃ � ભજનોની રમઝટ બોલાવી હતી. �ખ્રસ્ અપર્ બાદ િમત્ર�ૃ, િસસ્ટ બોલાત� અને ફા. �ુનીલ મૅકવાનના અ�ભવાદનનો
કાયર્ક થયો હતો અને સૌ� ું �ુષ્પ�ુચ્છ સ્વાગ કરવામાં આવ્�ુ હ�ુ.ં િમત્ર�ૃ વતી રા�શ મૅકવાન અને મ�ુરમ મૅકવાને �ું�ુ ં
સંબોધન ક�ુ� હ�ું અને �ુલાકાતનો હ�
� ુ હાજર રહ�લા ધમર્જનોન જણાવ્ય હતો. કાયર્ક બાદ યો�યેલા અલ્પાહા અને િમલન�ુલાકાતના દૌરમાં અનેક �ૂનાં સ્મરણ તા�ં થયા અને નવા પ�રચયો ક�ળવાયા. દ�પક, નીિતન, આલ્બીન-િવક્ટ મક
ૅ વાન, અને
અિનલ મૅકવાન �વા પ�ર�ચતો-િમત્રો �ફ
ંૂ ફર� સાંપડ�. આ બધાં �ુ�ુંબો અહ� શ�ુઆતનો સંઘષર કર�ને િસ�ધ્ધન વયાર છે પણ વતન
સાથે એટલા જ જોડાયેલા છે. �કર�ટ ઝાખ�રયા તો પોતી�ું કામ પડ� �ુક�ને િમત્ર�ૃંદ ફર� એક વાર ડાઉનટાઉન ન્�ૂયૉક અને
મૅનહટનની સેર કરવા લઈ ગયા. ત્યારપછ રાિત્રભો બાદ િમત્ર�ૃં ક�નડ
ે ાપ્રય ક�.ુ� આ પ્રવ દરિમયાન અમે�રકન �ુજરાતી
ક�થ�લક �ુ�ુંબો તરફથી વ�ુ લખાણો સાંપડ� એવી ઈચ્છ િમત્ર�ૃં વ્યક કર� હતી અને એવી અપેક્ પણ છે જ.

For private circ ulation only
આ મે ગેઝીનને શ� એટલા િમત્રોને મોકલી તેના િવતરણમાં સહાય�પ થવા આપને િવનંતી .(�કમાં થયેલ જોડણી-દોષને ક્ષમ્ય ગ)
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