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ડાયાસસોરાના સસ �ાાકોને 

‘કમત્ �નૃ’ની નાિાલ  ને ન�ા 

�ષપની હા� �ૃક �ભેુચ્ાા. 

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

           આ �કમા:ં 

• નાિાલ સંૃ �ા 

• નાિાલ એટલ.ે.. 

• ‘ડાયાસસોરા’ 

• ારોિરના ઇકિહાસનો એક ��ુણપ  અયાય  

- કમાનર� ૃ�ાખાના ં

• ક�નેડા - ામણાના ં� �ગજળ 

• પકિભા સ�રાય 

• ર��. ફા. �ગ�સ સોલની �લુાકાિનો સ�ંક્િ  હ��ાલ 

• સી. એન. ટા�ર  

• સાનખરના રંગો  
 

 

 
  

 

 

    

 
         

 

  ‘ડાયસસોરા’ �દમાકસક ક�ાાર-સતનો નાિાલ �ક આસન ે ર�ાના 

કરિા ં કમત્ �ંૃ  હષપ-આનંૃ ની લાગણી  �ભુ�ે ્ે. એમા ંસીરસાયેલી 

સામગી આસને માટ� આસ�ા્ હાે જ િ�ેી  સકેા સણ ખર�. આસ 

 મને આ ર�િે મૃૃ�સ થઇ ાકો ્ો: 

(૧) ‘ડાયસસોરા’ને �ાાંો  ને �ાંા�ો. િમારા કમતો, સનેહ�ાન ેિ ે

મોકલો  ને િમેના ં ઈમલે એડ�સ  મારા સર મોકલો, �નો આ 

મેગઝેીન મોકલ�ા કસ�ાય બીજો કોઈ ઉસયોગ થાે ન�હ  

(૨) ડાયસસોરાનો આાય �ુુ યિ: ક�ાાર-ક�માપ કર�ાનો ્ે. આસ 

આસના ક�ાારો જણા�િા રહો. રાનાતમક ટ�કા સણ  આ�કાયપ ્ે જ.  
 
(૩) આસ લખિા હો િો આસ�ુ ંમસ�લક લખાણ  થ�ા િો પકાાન 

યોગય કોઈ મા�હિી હોય િો િે  મોને મોકલિા રહો. 
 

 

 



                        
              
 
                              તેજ ભર�ને વગડો ઉભો, બળતા ંલોબાન �પૂ, 

            ઝાકળ ભીના ઘાસમા ંરમ� ુ,ં પેમેુ ંંીખીુ ંુપ.                                          
                                                                        

 
 

 
 

ળ�યામણા નગર બેથલેહ�મે રાત્ન્ ીારામા� �ાકલ-ઓાણ્ ઓા� લ્ધ્ છે. �ડ�ડી્ ઠંડ�મા ં �સૂવાીા વાયરાથ્ બચવા કન-  

કનાવર સૌ �ોઈ �ુફં શોધે છે. થા�ાપા�ા ભરવાડો ઘડ�� ીાપ�ુ ં સ�ંોર�ને પાછા ઝો�ુ ખાઈ લે છે. પ�પુક્ઓના ાવાક જસવાય 

કગી જનસીતધ છે. �ગુોના �ગુો પય�ી ઘટનાર� એ�મેવ ઘટનાન્ સાક્ બનવા ા�પજી ય હરખઘેલ્ બન્ છે. �ુીોના ીેકથ્ 

દ�દ�પયમાન ગભાણમા ંસાકાી ાેમ ાને �નુણા�ુ ં�પ ધર� એ� બાળ� �ુમાર� માીા મ�રયમને ખોળે આ ધરી્ પર ાવીર� છે; કગી પર 

�મેલા �ધ�ારના સામારયને ભેદવા એ� ‘ીાર�લયો’ સવગગ�વુનમાથં્ ન્ચે ઉીર� છે...   
 
ઇ�કુનમન્ એ �દદય ઘટનાને આ� ૨૦૦૦ વષગ વ્ી્  �ૂા ંછે. કગીનો સ�નહાર �દુ ઉપર આભ ાને ન્ચે ધરી્, એવ્ સાવ ા���ચન 

ાવસથામા ંકનનયો એન્ પાછળ કો �ોઈ દ�વ્ રહસય હોય ીો  ીે ગર�બો ાને �ુ�ખયારા ંકનો ાપયે�ુ ં એ�ુ ં એ�ાપનય, એન્ �નુણા ાને એનો 

ાેમ. દ�ન-દ�રદો ાપયે શાયી ાેમથ્ છલ�ાથ ુ ંએ�ુ ંંદય �ણે �હ�થ ુ ંહોય, “�ુઓ, �ુ ંકગીનો સ�નહાર, પણ �ુ ંય ીમારા �વો; નથ્ �ોઈ 

ઘરબાર �� નથ્ �ંઈ પહ�રવા ઓાવા�ુ.ં” 
 
જવય હવે ઈ�કુનમન્ ભદય ઉકવણ્મા ંદયસી થઇ કશે. નાીાલન્ ખર�દ�થ્ બ�રો ધમધમશે, વૈભવ્ આવાસો રોશન્થ્ ઝગમગ્ ઉઠશે ાને  

પચંીાર� હોટ�લોમા ંનાચગાન ાને ખાણ્પ્ણ્ન્ મહ�ફ�લો બરાબર �મશે. પણ, પેલા ંદ�ન-દ�રદોન્ �ુજનયામા ંીો નાીાલ વધારાન્ યાીના 

લઈને આવે છે. રોગથ્ પ્ડાીા દદ�ઓ�ુ ં�ુખ નાીાલ ઓ�ં �ર� શ�ી્ નથ્. જનરાશ ાને એ�લવાયા ંલો�ોના �વનમા ંીો સદાય �ધ�ાર ક 

છવાયેલો હોય છે. રયા ંટં�ો ખાલ્ કી્ હોય પયા ંઆડો �દવસ �ુ ંને નાીાલ �ુ,ં બ�ુ ંય સર�ુ.ં  
 
�ડ�ડી્ ઠંડ�મા ંએ� સાવ ગર�બ મા પોીાના બાળ�ને �વુડાવી્ હી્. ઘાસન્ �પંડ�મા ં�વુા�ુ ં��ુયેં સાધન નહોથ ુ.ં ગોદ�ું, ચાદર �� �ોઈ 

�પ�ુ ંપણ નહોથ ુ.ં મા બાળ�ને �ુના ંછાપા ંાને ઘાસના �ળૂા પર �વુડાવ્ દ�ી્. એ� �દવસે બોલ�ણા બાળ�� માીાને �છૂ�ુ,ં “મા, �મન્ પાસે 

છાપા ંાને ઘાસ હશે ન�હ, ીેઓ �બચારા ંઠંડ�મા ં�ુ ં�રીા ંહશે?” માીા પાસે ા્નો �ોઈ કવાબ નહોીો. ાનયો�ુ ં�ુખ કોઈને આપણા �ીરમા ં

દયાભાવ ાગટ� ીો એને ‘દયાસગર’ ઈ�નુ્ �પપા ક સમકવ્. 
 
આપણે સૌ ઈ�નેુ શોધ્એ ીો છ�એ, પણ �ા?ં દ�વળોન્ યતંવી જવજધઓમા,ં ધમગ�સુી�ોના ં ઠાલા ં વાચંનોમા,ં ભટ�ીા મને  રટાી્ 

કપમાળાઓમા ં�� પ્�ન્�ના પયાગય સમ્  �તાઓમા?ં નાીાલન્ મ્સમા,ં ભરચ� દ�વાલયમાથં્ ય �ંઈ� �હ�વાના હોય ીો ઈ� ુીો આપણને 

આમ ક �હ�વાના ��, “�ુઓ, �ુ ંીો પેલા ં �ુખ્કનો ાને ગર�બોમા ંવધાર� વ� ુ �ં,  એક મારો ાસલ્ ચહ�રો છે ાને એ ક છે મારા ંસાચા ં

ી્થગસથાનો.” નાીાલના ીહ�વારોમા ં�ુખ્, જનધગન, �ખૂયા,ં જનવગ�, રોગ્, ીરછોડાયેલા,ં ાનાથ, હીાશ, જનરાધાર ાને  એ�લવાયા ંકનો  ાપયે 

વહ�ી્ ઈ�નુ્ �નુણાના ઝરણા�ુ ં એ� ‘�ુદં’ બન્ શ��એ એથ્ વધ્ને �ોઈ �ણુય�મગ નથ્ ને એથ્ મોટો �ોઈ ધમગ નથ્.   
 
દ�શ-પરદ�શમા ંવસીા ‘ડાયસપોરા’ના ંસવ� વાચ�ોને નાીાલન્ �ભુ�ામનાઓ! ભગવાન ઈ��ુ ુ ં ૨૦૧૪� ુવષગ આપના �વનમા ં�ખુ, 

શાજંી, સ� પ�દ, સીંોષ ાને ી�ુંરસી્ લઈને આવે ીવે્ ાાથગના...                           
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(રા�શ મૅકવાન) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"દ�વળમા ંજયા'યા?ં" 

"અમે તો રાતે જ પતાઈ દ��ુ'ં�ુ.ં"  

સાવ �ુનયવવ લાગતો આ સવંાદ, અસખંય ઘરોમા,ં દર વષ�, નાતાલ પવર ટાણે થતો રહ� છે; એમા ંકોઈ જ પ�રવતરન 

નથવ આવ�ુ.ં નાતાલ �ખ્તવ ધમરના ં�ા ં�લુયોનવ આપણને યાદ દ�વડાવે છે?, તારણહારના જનમનો ઉદેશ �ુ ંછે? ક� 

દ�વળમા ં ફાધર� �ુ ંબોધ કય�? એવા કોઈ િવષય પર ચચાર્ થયા�ુ ં ક� િવચારિવમશર કયાર� ુ ંઆ ચાર દાયકાનવ 

સફરનવ યાદ નથવ આવ�ુ.ં આ "આધયાા�મક ઊદાસવનતા" છે? ક� "ભાર�ખમ વાતો" કર� "તહ�વારનો આનદં" નહ� 

બગાડવાનો માનવ્વભાવ છે? 

એ સાચવ વાત, નાતાલના તહ�વારનો ઉ�સાહ અનેરો હોય છેઃ નવા કપડા,ં ભાવતા ંભોજન, મ�દરાપાન, નાચગાન, અને 

ઉ�સવ; પણ આ જ ઘટમાળમા ં"નાતાલ"  અટવાઈ ગઈ હોય એ�ુ ંલાગે છે. એ પણ ખ�ંુ છે ક�, સાધારણ ક� અસાધારણ 

તમામ મ�ષુયોના �વનમા ંનવો સચંાર કરવાનો આ શેષે સમય ગણાય; કારણ ઉ�સવ માત માનવ�વનમા ંનવો 

સચંાર કરવા સકમ છે ને ધાિમ�ક ઉ�સવ, િવશેષે, શધધા ને આનદં�ુ ંિમશ્પ લઈને આવે છે એટલે જ �હન�ુ્તાનવ પ્, 

િવશેષ તો �હન�ુધમમ પ્ એ ઉ�સવિપય પ્ છે. એ સાં્ �્િતક અસર તળે, િમશનર�્ના આગમન અને પય�નોના 

ફળ્વ્પ, આપણ ે �ખ્તવધમમ તો થયા પણ આપણો ઉ�સવપેમ બરકરાર રહો. ફરક એટલો પડ�ો ક� પહ�લા ંટાચંા ં

સાધનો અને મયાર�દત આવકના દાયરામા ં� સા��ુહક અને વયય�તગત આનદંનો �ફુત ઉેાવતા તે હવે બદલા�ુ ંછે ને 



એ �ુ ંકામ થ�ુ ંએ�ુ ંય �લુયાકંન કરવા ��ુ ંછે. હવે �ખ્તવ વગર �ુદા �ુદા ્તરમા ંવહ�ચાયો છેઃ ગારય, શહ�ર� અને 

િવદ�શવ; એમાયં આિથ�ક માપદંડો તો ખરા જ. ખેર, શહ�ર� અને િવદ�શવ વગરને, આ�િુનક િશકણના પગલ ેઆવેલવ 

આિથ�ક સ� �િધના પ�રણામે કશાયનવ "નવાઈ" નથવ ક� "ઝખંના" નથવ એટલ ેમાત આનદંના નામે "આ વખતે ક�ુકં 

ન�ુ"ં કરવાના પયોગો કરવાનવ લાલસા થતવ રહ� છે. 

માર� બાળવયે, નાતાલઋ�નુા આગમનથવ જ � માહોલ ્મતો ને 

ચહલપહલ થતવ એનવ હવે કલપના પણ કરવવ �શુક�લ છેઃ અથવા 

દર�ક પેઢ�ને "પોતાનો સમય" શેષે હોવાનવ પતવિત થયા કર�  છે, ને 

એમા ં�ુ ંય અપવાદ નથવ. ્ુ�ંુબનવ મયાર�દત આવકમા ંસાત જણ�ુ ં

્ુ�ંુબ હ� ુ ંઅને પગાર તો આવતા પહ�લા ંજ �ા ંવહ�ચવાનો છે એ 

ન�� હોય એ ય્થિતમા ંય નાતાલના તહ�વારનવ "જમાવટ" તો થતવ 

જ. નવેરબરના �તમા ંક� �ડસેરબર બેસતા ંજ, પગાર �વો થાય ક�, 

આણદં ર�લવે ્ટ�શનનવ બહાર આવેલા �પુર માક�ટના ખાચંામા ં"ન�ડયાદવાલા ડ�સવસ"નવ �ુકાનમાથંવ, ભાર� રકઝકના 

�તે, વષરમામ એક જ વાર ખર�દાતા ંનાતાલના ંકપડા ંલઈને અમે ધનય થઈ જતા; અમને તણ નાના ભાઈ્ને એક 

જ સરખવ ચડ� ને સરખા ંજ શટર ; ને તો ય રોજ રાતે, જરયા પછ�, એ પહ�ર�ને, "આપણ ેક�વા લાગવ�?ુ"�ુ ં�રહસરલ કરતા 

રહ�તા. �ાર�ક િપતા� એથવ અકળાય પણ ખરા, પણ નવા ંકપડા ંખર�દાનંો આનદં એટલો બધો હોતો ક� એ�ુ ંવણરન 

કરવા શબદો જ નથવ.  

વળ� નાતાલને �દવસે ઘર� આવનારા વડ�લોને પગ ેલાગવાનવ ય ઉતાવળ રહ�તવ; આશવવારદ તો મળે પણ એથવ 

િવશેષ એ ્િપયો, બે ્િપયા વાપરવા આપશે એવવ શધધા હોતવ, ને એ ફળતવ જ. નાતાલનો એક માત �દવસ એવો 

હોય ક� "આપણા" �ખ્સામા ંપૈસા હોય. બવ�ુ,ં કોઈના પણ ઘર� ્્- એક સર�ુ ંમે� ુઅને રસોડામાથંવ એક જ પકારનવ 

પ�ર�ચત �ગુધં આવતવ રહ�; ને બપોર પછ� ્મે ગરબા અને નાચગાનનો માહોલ. મણવફોઈ ક� �યો�સના �ફ�લપ 

ગરબો ઉપાડ� ક� પગ િથરકવા માડં�, એમાયં ગરબાના િવશેષ રંગે રંગાઈ ગયેલા હોય એવા- મ� ુજોગવ ક� દ�પલો 

પવપવ- �વ વેશમા,ં મવરા ંક� રાધાનએ �ટ� એવા સખવ ભાવથવ, એવવ જબરજ્ત જમાવટ કર� ક� જોનારા ય ઝાલયા ના 

રહ�. મદોનમત રિસયા્ના કારણે એક ક� બે "બબાલો" ય થાય ને ગરબામા ંભગં પડ� પણ એવા્નવ "પતાવટ" થઈ 

્ય એટલે ગરબા ફર� "ચા�"ુ, ને એમ જ સાજં પડ� �યાર� નાતાલ �રુ� થઈ ગયાનો અફસોસ થઈ ્ય ને બવ્ 

વષરનવ રાહ જોવાય. પણ આ એ સમયનવ વાત છે �યાર� "એક વાર િવમાનમા ંબેસ�ુ ંછે"�ુ ં્વવન લઈને લોકો �વતા 

હતા. અ�યાર� એ સમય છે ક� "િવમાનમા ંબેસવાનો" િવચાર જ કંટાળાજનક લાગે છે. વળ� આનદં માણવા એક 

જમાનામા ં�નવ ઝખંના કરતા એ બધા ં "�ખુ" દ� િનક થઈ ગયા ં છેઃ કાર, ઉ�મ ભોજન, મદપાન ક� અનય ક�ુ ંપણ, 

પ�રણામે તહ�વાર�ુ ંનાવવનય ્� ંને �નુરાવતરન વ� ુલાગે છે પણ એ જ નવવ વા્તિવકતા છે. આનદંના પકારમા ંજ 

નહ�, માતામા ંપણ ફ�ર પડ�ો છે. "�ૂનો આનદં" પાછો મેળવવ શકાય? એ મોટો પ્ છે; પણ જો �ૂના જમાના�ુ ં

આધયાા�મક બળ થો�ુ ંસાપંડ� તો નવા જમાનાનવ નાતાલનો આનદં વ� ુ "સાા�વક" બને જ એમા ંમને લેશમાત શકંા 

નથવ. સ�નેુ નાતાલનવ �ભુેચછા્! 



ડાયાસ્પોાાા �જુોાતીઓ 

ફા. વગ�સ પૉલ. એસ.�. 
 

ગ્રેામ એક કહ�વત છ્ "એક જ પકાોાામ ્ીછામવાળામ ્મખીઓ હે્શામ સાથ ્ઉડ� છ્". 

આ વાત ઈ�નડયા બહાો ોહ�તા સૌ �જુોાતી લપકપા ્ (NRG) અા ્ િવશ્ષ તપ સૌ 

�જુોાતી �ખસતીઓ �ગ્ કહ� શકાય છ્. ેા ્તપ ઈ�નડયા બહાો ોહ�તા �જુોાતીઓા ્

�ગલલનડેામ, �.ુએસ.એ.ેામ ત્ે જ ક�ા્ડાેામ  ેળવાાી તક ેળ� છ્. એ જ ો�ત ્આ�ફકાાા ક�નયા, 

�ઝમબાવ,્ એ�ોિતયા અા ્ઘાાા �વા દ�શપેામ �જુોાતી લપકપા ્ેળ� શ�પ �મ. 

�ુ મ ્મદો-વીસ વાો �ોુપ્ેામ �સવવઝોલ્નડ, ઇટલી, જેરાી �વા દ�શપેામ ગયપ �મ. એ જ ો�ત ્છ વાો અે્�ોકા અા ્ચાો વાો 

ક�ા્ડા જઈ આવયપ �મ. એેામ લગભગ બધી વખત �ુ મ ઇનટોાશ્ાલ ક�થ�લક �િુાયા ઓફ ધ પસ્ (UCIP)ાામ કાોપબાો� િેટ�ગ, 

કાઉ�નસલો િે�ટ�ગ ક� િવ� સમે ્લાેામ ગયપ �મ. આ બધી િે�ટ�ગપેામ ભાગ લ્વા આવલ્ા દ�શિવદ�શાા પિતિાિધઓ અા ્હપદ્દાોપ 

સાથ ્જ હપ� �મ. 

�ગ્રેામ એક કહ�વત છ્, "�યાો� ોપેેામ હપય તયાએ ોપેાા લપકપાી �ે રવ�ુમ."  ેાો� ેા�ભૃાષા ેલયાલેેામ એાા �વી 

એક કહ�વત છ્, "� દ�શેામ સા્ા ્ખાવાેામ આવ ્છ્ તયામ તે ્�ઓ તપ તેાો� સા્ાી વચચા્પ ભાગ જ ખાવપ જપઈએ." આ બમા ્

કહ�વતપ એક વાત ્ો ભાો �કૂ� છ્ ક� ાવા દ�શ અા ્ાવા લપકપ વચચ ્આ્ણ ્એેાા �વી ો�તભાત અ્ાાવવાાી જ�ો છ્. 

સફળ િેશાો� લપકપએ આ�ુમ રવા રવીા ્સથાિાક લપકપાામ �દલ ા ્�દેાગ રતી લીધામ છ્ અા ્એેાાેામાપ એક થઈા ્રવયા 

છ્. આ સમસ્ૃિતકોણ ેાટ� આ્ણ ્ સથાિાક લપકપ સાથ ્ ાપકો�ાપ ક� ધમધાવ્્ ાોાપ સમબમધ �ોૂતપ ાથી. ્ોમ� ુ સથાિાક લપકપાા 

સાેા�જક અા ્સમસ્ૃિતયા રવા સાથ ્ઓતપપત થવાાી જ�ો છ્. આ પકાોાુમ સમસ્ૃિતકોણ ક�વળ એક �દવસાુમ કાે ાથી. ્ોમ� ુ

�જ�દગીભોાપ યજ છ્. સફળ િેશાો�ઓ ્ાસથ્ી આ્ણ ્સમસ્ૃિતકોણાપ ્ાઠ શીખી શક�એ છ�એ.  

સથાિાક લપકપાી સમસ્ૃિત, ભાષા અા ્ ો�તભાત અ્ાાવવાેામ 

આ્ણી જનેિસસ સમસ્ૃિત અા ્ભાષાાપ તયાગ કોવાાી જ�ો ાથી. 

આ્ણી �ળૂ સમસ્ૃિત, ભાષા અા ્ વાોસાેામ ેળ્લી રવાશલૈી 

આ્ણા વૈય�કતક ઇિતહાસાપ એક ભાગ છ્. આ્ણા રવાેામ એાુમ 

્પતાાુમ ેહતવ હપય છ્. ્ોમ� ુ આ્ણ ્ અ્ાાવલ્ી ાવી ભાષા, 

સમસ્ૃિત અા ્ રવાશલૈી આ્ણા ોપ�જ�દા રવાેામ પાથિેકતા 

ેાગ ્છ્. 

આવી �વૂર �િૂેકાેામ ડાયસ્પોાાા �જુોાતી �ખસતીઓ ્પતાાી �તા ્એક પ્ �છૂ� શક� છ્ઃ સથળામતો કો�ા ્આવી વસલ્ા 

ાવા દ�શેામ ્પત ્ક�ટલ ્�શ ્ાવી ભાષા, ાવી સમસ્ૃિત અા ્ાવી રવાશૈલીા ્અ્ાાવી છ્ અા ્એા ્્પતાાા દ� િાક રવાેામ 

ખો�ખો પાથિેકતા આ્ી  છ્? સથાિાક લપકપાી સમસ્ૃિત અા ્રવાશલૈી સાથ ્્પત ્ક�ટલ ્�શ ્ઓતપપત થયા છ્? 

અહ�, �ગ્ર લ્ખક બાો� વૈટ�લ ્ (Barry Whitele)ાા એક લ્ખાી વાત પસ�તુ છ્. વૈટ�લ ્લમડાથી દેાસકસ જતા હતા. િવેાા 

ઉ્ડવાા ્વખત ્દસ સૈિાકપ વૈટ�લા્ી બ્ઠકાી આસ્ાસાા બઠ્કપેામ આવી બ્ઠા. િવેાા ઉ્ડ�ા ્છ� �ડાણાા કાોભાો�એ 

� 



સૌ �સુાફોપા ્�ણ કો� ક� ્ામચ ્ાઉનડ (£ ૫)ેામ જેણ ેળશ.્ વૈટ�લીઓ તોત જ ્પતાાા �ખસસાેામથી £ ૫ કાઢ�ા. તયાો� 

્પતાાી ્ાસ ્બ્ઠ�લા બ ્સૈિાકપાી વાત વૈટ�લ્ાા કાા ્્ડ�. ત્ેા ્જેણ ેાટ� £ ૫ વધાો� ્ડ� ુમ લાગ�ુમ અા ્બમાએ્ ા�� ક�ુ� ક� £ 

્પતાા ્્પષાશ ્ા�હ. ્છ� વૈટ�લ્એ જપ�ુમ ક� લામબી �સુાફો�ેામ કપઈ ્ણ સૈિાક ભપજા લત્પ ાહપતપ. વૈટ�લ ્્પતાાી બ્ઠકથી 

ઊઠ�ા ્િવેાાાી ્ાછળાા ભાગેામ ્હ�ચયા અા ્એક એોહપસટ�સાા હાથેામ £ ૫૦ આ્ીા ્હેદદ�થી દસદ્સ સૈિાકપા ્ભપજા 

આ્વાાુમ ક�ુમ. િવેાાાા ક�ટલાક �સુાફોપએ વૈટ�લ્ા ્સૈિાકપાા ભપજા ેાટ� એોહપસટ�સાા હાથેામ £ ૫૦ �કૂતામ જપયા. એેામ 

તણક્ �સુાફોપએ વૈટ�લા્ા સતકાયરે ા મ ભાગીદાો બાવાાી ભાવાાથી એેાા હાથેામ 

£ ૨૫ દ�ઠ ્ુલ  £ ૭૫ ્કડાવયા. િવેાા દેાસકસ ઊત�ુ� તયાો� ભ્ગા ેળ્લા ૧૦ 

સૈિાકપ ્ાસ ્જઈા ્એકાા હાથેામ £ ૭૫ ્કડાવીા ્વૈટ�લ ્ક�ુમ◌ઃ "તેાો� બાક�ાી 

�સુાફો�ેામ આ ોકે ચા-ાાસતા ેાટ� તેા ્કાેેામ આવશ.્" વૈટ�લ ્્પતાાા લ્ખા ્

�ત ્ �બટ�શ સૈિાકપાા સેિ્�ત સવ્ાાી કદો કોતામ લખ ્ છ્ઃ "�બટ�શ સૈિાક એવા 

ેાણસ છ્ �ેણ ્ ્પતાાા રવાાા એક તબ�્ "�ાુાઈટ�ડ �ક�ગડે"ા્ ાાે ્ ચ્ક 

લખયપ છ્. એ ચ્કાી ોકેેામ �દુ ્પતાાા રવાાપ ્ણ સેાવશ્ થાય છ્. દ�શ ેાટ� 

સૈિાક ્પતાાા રવાા ્્ણ અ્� દ�વાેામ  ગવર ેાા ્છ્. ્ોમ� ુ�બટાેામ ોહ�તામ ઘણામ 

બધામ ્ોદ�શી લપકપ છ્ �ઓ આ વાત �બલ્ુલ સેજતા ાથી." 

ે� તપ �તોોાષ્�ય ક�થ�લક અખબાો ્�ોષદ (UCIP)ાામ બ્ ડઝા �ટલામ િવ� સમે લ્ાપ અા ્વાિષ�ક સભાઓેામ ભાગ લીધપ છ્. 

હવ ્ UCIP �તોોાષ્�ય ેાધયેપાા �કિરયા સમગઠા (ICOM) તો�ક� ઓળખાય છ્. 

્ાાેા ખાત ્ ICOMાા િવ� સમે લ્ાેામ ભાગ લ્વા અા ્એેામ �ખુય વકતા તો�ક� પવચા 

(keynote address) આ્વાાી ેા ્તક ેળ� છ્. વળ� લમડા, ોપે અા ્્લ�ોસ ખાત ્ોાષ્�ય 

અા ્�તોોાષ્�ય િવદાથ�ઓ સાથ ્િવિવધ અભયાસકેપ ભણવાાી ્ણ ેા ્તક ેળ� છ્. 

્�ોણાે ્ દ�શિવદ�શાામ િવિવધ અખબાો� સમે ્લાપ અા ્ સિ્ેાાોપેામ ભાગ લવ્ા ેા્ 

આેમતણ ેળ્ છ્. એાુમ એક કાોણ એ છ્ ક� �ુ મ ્તકાોતવ અા ્સ�ાાતેક લ્ખા ક્ત ્િવિવધ 

લપકપાી સમસ્ૃિત સાથ ્હળ�ેળ� શ્ુમ �મ. થપડ�ઘણી િવિવધ ભાષાઓ ��ુમ �મ. એટલ ્ િવિવધ 

સમસ્ૃિતઓ અા ્ભાષાઓ સાથ ્�ુ મ  એકતા અાભુ�ુમ �મ. 

એક વાતાપ ેા ્ખાસ આામદ છ્ ક� ાવી ્્ઢ�ાા લપકપ િવશ્ષ તપ ડાયાસ્પોાેામ જને્લામ 

�વુાા લપકપ � ત ્દ�શાી ્પતાાી ્્ઢ�ાા લપકપ સાથ ્ભાષા અા ્સમસ્ૃિતેામ સેાાતા અાભુવ ્છ્. ાવી સમસ્ૃિત અા્ ભાષાાા 

કપઈ ્ણ પ્ િવાા બધા લપકપ સાથ ્ઓતપપત થાય છ્. ્ણ �ુ મ ઈચ�મ �મ ક� આ ાવી ્્ઢ�ાા લપકપ ્પતાાી �ળૂ સમસ્ૃિત અા ્

ભાષા �લૂી ા �ય એાુમ ્ણ જતા કો�ા ્્પતાાુમ રવા વ� ુસ�સૃ અા ્વ� ુપભાવશાળ� બાાવ.્ ાવી સમસ્ૃિત અા ્ભાષા 

સાથ ્ભળ� જવાાી સાથ ્્પતાાામ  ેાબા્ાી સમસ્ૃિત અા ્ભાષાેામ િા�ણુતા ક�ળવીા ્ડાયાસ્પોાાા �વુા લપકપ ્પતાાા રવા 

અા ્ વય�કતતવા ્ વ� ુ િવકસાવી શક� છ્; ્પતાાી રવાદ�ષટા ્ વ� ુ િવશાળ બાાવી શક� છ્. ેા ્ ડાયાસ્પોાાામ �વુક-

�વુતીઓા ્કહ�વાાુમ ગેશ ્ક� તે ્�યામ છપ તયામાી સમસ્ૃિત, ભાષા અા ્રવાશૈલી સાથ ્ઓતપપત બાપ. ્ોમ� ુસથાિાક સમસ્ૃિત 

ા ્રવાશૈલી અ્ાાવવા સાથ ્તેાોામ ેાબા્ાી સમસ્ૃિત અા ્ભાષાેામ ્ણ પ્સુ બાપ. �ગ્રેામ એક પ્ોણાદાયી ઉ�કત છ્ 

ક�, "ાવા િેતપ બાાવપ, ્ણ �ૂાાા ્તોછપડશપ જ ા�હ; કાોણ, ા�ુમ િસલવો છ્ તપ �ૂાુમ સપાુમ છ્." 

       (અેા ્સામ્ ડ�લા ફા. વગ�સાા આ લ્ખા ્�ુમકાણેામ ો�ૂ કય� છ્. લખ્ બદલ િેત� ૃમદ ફા. વગ�સાપ �તઃકોણ�વૂરક આભાો ેાા ્છ્.)  

ફાધર વગ�સ અને િસસ્ર એ� – 

્ોરોન્ો �લુાકાત વખતે 



         

ચરોતરના ઇિતહાસનો એક �વુણર  અધાધ:    

િમશનર� દવાખાનાં 

                            રા�શ મૅકવાન 

૮૯૩મા ં ક�થ�લક િમશન ે મોગર� ગામમા ં પગરણ માડં�ા ં ત્ા ં �ધુીમા ં તો ઘણા ં પ્રૉટરસર 

િમશનો �જુરાતમા ંન ેિવશષે તો ચરોતરમા ંપગદંડો જમાવી �કુૉલા;ં �મા ંમથૅ�ડટર ચચર, ધ 

ચચર િમશનર� સોસા્ર�, સાલવશેન આમ�, આઈ.પી. િમશન, અન ેધ ચચર ઑફ ધ બધેરૉન િવગેરૉનો 

સમાવશે  થતો હતો. બ�ધુા તો, ગા્કવાડ� સરકાર અન ે�બર�શ શાસનના બ ેભાગમા ંવહ�ચા્લેા 

ચરોતરમા ં પ્રૉટરસર િમશનર�ઓએ, ગા્કવાડ� સરકારની ટપપર "િમશનિવરોધી નીિતર�િત"ન ે

કારણ ે�ગેજ શાસન હૉઠળના િવટતારમા ંપગદંડો જમાવલેો, ન ેબોરસદ, આણદં અન ેન�ડ્ાદ �વા ં

કૉસ્ો તો િમશનર�ઓ અન ેએમની પ્ રિતઓથી ધમધમ.ે �લૂતઃ તો વડોદરાના રાજવી ગા્કવાડન ે

જ આ િમશનર�ઓની ધમા�તરણ પ્ રિતઓની એવી તો ચીડ હતી કૉ ટવામી દ્ાનદંૉ ટથાપેલા આ્રસમાજન ેવડોદરામા ંઅન ેગા્કવાડ� 
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Dr. Cook’s letter to Dorothy 
 

…But now that you feel as you have written about 
missionary work – dare I ask you some day to come with 
me to India? I love you, Dot, and feel that in asking you 
thus I am not only considering my feelings but am acting in 
accordance with God’s leading… 

With love,  

Bram. 

રા�્ના અસ્ ટથળોએ િવશષે �િુવધાઓ ઉપલબધ કરાવલેી. આ આ્રસમાાઓઓુ ં એક કામ "ધમરપ�રવતરન" થ્ેલાઓઓુ ં

"��ુધધકરણ" કર�ન ેફર� પાછા �હસ્ુધમરમા ંલાવવાઓુ ંહ� ુ.ં પ�રણામટવવપ િમશનર�ઓઓુ ંકામ વ� ુકપ�ંુ થ� ુ ંજ� ુ ંહ� ુ.ં વળ� "ટવરાજ 

મારો જસમિસધધ હ� છે"ઓુ ંરણિશ�ુ ં�ંકનાર િતલકના �ુવાળના પગલ ેસમાજનો એક વગર પણ �બર�શ સ�ા અન ેપરદૉશી હ�ુમત સામ ે

સભાનતા કૉળવતો જતો હતો ન ે એમા ંિશકણ ેપણ અહમ �િૂમકા ભજવી. 

આ પ�ાદ�િૂમમા ં િમશનર�ઓ મારૉ પેિષતકા્ર એ લોઢાના ચણા 

ચાવવા �ર�ુ ંઅઘ�ંુ હ� ુ.ં પેિષતકા્ર પણ �ા માધ્મથી કર્ુ?ં એ 

પણ એક મોરો પડકાર હતો; એમા ં િશકણ, સામા�જક સ્ા્, આિથ�ક 

િવકાસ, સાકરતા અન ે દાકતર� સવેા �વા ં કેષોમાથંી �ખુ્તવે 

પસદંગી કરાતી. 

આ આખી ્ રૉસમા ંક�થ�લક િમશન સૌથી મો�ુ ંન ેછેલ�ુ ંપવેવેુ;ં પણ 

જમરન િમશનર�ઓના પહૉલા ફાલે આ બી�ુ ંઝડપેુ ંન ેસામા�જક સ્ા્, 

આિથ�ક િવકાસ ને સાકરતાના િષપા�ંખ્ા �દુાઓન ે કૉસ્મા ં રાખી, 

અનેક િવરોધો, અવરોધો વચચ ે પણ મજ�તૂ ક�થ�લક ધમરસભાનો 

પા્ો નાખંાવામા ં સફળ રહા. બસ, એક વાત ે એ "પ્રૉટરસર 

િમશનર�ઓ"ની બરોબર� તો �ુ,ં કોઈપણ ર�ત ે �કુાબલો જ ના કર� શ�ા; ન ેએ હ� ુ ં

દાકતર�સવેાઓઓુ ંકેષ. �્ારૉ �્ારૉ ચરોતરના િમશન ઈિતહાસની વાત થશ ે ત્ારૉ પ્રૉટરસર 

િમશનના આ અદ�તૂ અન ેઅ�તૂ�વૂર ્ોગદાનની ન�ધ લવેાશ.ે 

�ા ંકારણોસર "પ્રૉટરસર િમશનર�ઓ"ઓુ ં"દાકતર� સવેાકા્ર" આર�ુ ંઅસાધારણ ર�ત ેસફળ થેુ?ં 

એના ંઆરણકારણ પણ િવચારવા ં�વા ંછે. જો કૉ એના �ળૂમા ંપેરણા તો "ઈ�એુ માદંાઓન ેસા� 

ક્ાર"ના ચમતકારોમા ંજ રહૉલી છે પણ એ િવચારધારાન ે કૉસ્મા ં રાખીન ેપેિષિતક કા્ર કરવાના 

પ્ાસો પણ ૧૯મી સદ�મા ં શવ થઈ ગ્લેા. ૧૮૪૧મા ં પહૉલવહૉલી જ "ઍ�ડનબગર િમશનર� 

સોસા્ર�" ટથપા્લેી. એના પગલ ે૧૮૫૩મા ં"�કિ�્ન મૅ�ડકલ ઍસોિશએશન" પણ રચાેુ.ં એ જ 

અરસામા ં૧૮૭૪મા ં"મૅ�ડકલ પે્ ર ેિુન્ન" પણ આવેુ;ં ત્ારબાદ ૧૮૯૮મા ંજમરનીમા ં"મૅ�ડકલ 

િમશનર� સોસા્ર� ઑફ ટરરગારર"ની ટથાપના થઈ. આ છેડૉ અમે�રકામા ં૧૮૮૧મા ં "ધ સે ુ્્કર 

મૅ�ડકલ િમશનર� સોસા્ર�" રચાઈ અન ે ૧૮૮૫મા ં "અમૅ�રકન મૅ�ડકલ િમશનર� સોસા્ર� 

(િશકાગો)"ની ટથાપના થઈ. આ બધી જ મૅ�ડકલ સટંથાઓ �લૂતઃ પ્રૉટરસર હતી અન ેમૅ�ડકલ િમશનર�ઓન ેતૈ્ ાર કર�ન ે �બર�શ 

સટંથાનોના �ુદા �ુદા ભાગોમા ંમોકલવાની પ્ રિતઓમા �ડો રસ લતેી હતી. 

�જુરાતમા ંમૅ�ડકલ સેવાઓના ઈિતહાસનો આરંભ સભંવતઃ ૧૮૭૪મા ં�રુત ખાત,ે િમસ �ઝુન બાઉન નામના ંમ�હલા િમશનર�એ 

કરૉલો. એમના ં કા્�મા ંમદદવપ થવા, થોડ�ઘણી તાલીમ પામેલા ંપણ ડ્કરર નહ� એવા ં િમસ ફ્રૉટર ૧૮૭૬મા ંજોડા્ા.ં એમની 

જગ્ાએ �કુા્લેા ં િમસ. ર્બ�્રસએ રાદંૉરમા ંદવાખાઓુ ંશવ કેુ� ન ેપાછળથી, ૧૮૯૦મા ંબોરસદ ખાત ેઆવ્ા ંન ેત્ા ંએક "�ડટપસેસર�" 

શવ કર�; ત્ારથી ચરોતરમા ં "દાકતર� સેવાઓ"ના અધ્ા્નો પારંભ થા્ છે. જો કૉ શવઆતના ં દસ વષર તો ટથાિનક પ�ની 

�ધશધધા, રોગો અન ે એની િવદૉશી �ચ�કતસાપધધિતની �ણકાર� અન ે સમજનો અભાવ, �વૂા અન ે અસ્ મેલી િવદાઓ કર� 

છેતરનારાઓની ચઢવણી, અન ેગોર� પ� પત્ ેએક પકારની શકંા �વા ંપ�રબળોન ેકારણ ેદાકતર� સવેાઓઓુ ંકામ મથંરગિતએ ચાલ� ુ ં



ર�ુ,ં પણ ૧૯૦૦મા,ં લાખો લોકોન ેભરખી જનાર "છપપિન્ા કાળે" ડો�ું ��ુ ંકેુ� ને િમશનર� દવાખાના ંઅન ેએની સવેાઓની પ�રભાષા 

તેમજ લોકમાસ્તા, બ�ુ ંજ ધર�ળૂથી બદલાઈ ગેુ.ં એ કાળના ંક�ુણ ્વ્ોનો �ચતાર એ એક અલગ જ ઈિતહાસ છે પણ આ જ 

સમ્ગાળામા ં "ાવના જોખમ"ે પણ લોકોની સેવા કરનાર દાકતરો, અન ેસેવાના ભેખધાર�ઓ સામાસ્ પ�ના "તારણહાર" સમાન 

સા�બત થ્ા. આ જ ગાળામા ં �ખટતી ધમર ટવીકારનારાઓની સખં્ા આ�્રજનક ર�ત ેવધી; ને દવાખાનાના કષેનો િવટતાર પણ 

અ�તૂ�વૂર ર�ત ેવધ્ો. 

શવઆત આણદંથી થ્ેલી. આઈ.પી.િમશનના એક ટક્�રશ ડ્કરર- િનલ ગૅિવન ેએક કાચા મકાનમા ં"દાકતર� સેવાઓ"નો પારંભ ક્�, 

ન ે ૧૯૦૫ �ધુીમા ંતો એક તૈ્ાર થ્ેલી �બ�લડડગમા ંજ ટથળાતંર કર� ગ્ા. એ જ વષ� એમણ ેલગભગ ૧૨,૦૦૦ �રલા દદ�ઓન ે

ચકાટ્ાનો રસપદ ઈિતહાસ છે. બી�ં મડંળોન ેપણ આ કષેઓુ ંપલોભન ઓ� ંનહ�� ુ.ં ૧૯૦૫મા ંજ, સાલવશેન આમ�એ પણ બા�ુમા ંજ, 

ઍમર� હ્�ટપરલ શવ કર� �ઓુ ંબ� ુમો�ંુ અઓદુાન ક�નેડાથી સાપંડૉ�ુ.ં સમ્ જતા,ં લોકબોલીમા ંઆ દવાખાના ંઅઓકુમ ેલીમડાવા�ં 

દવાખાઓુ ંઅન ે રા્ણવા�ં દવાખાઓુ ંએમ ઓળખાતા.ં ૧૯૧૯ �ધુીમા ંતો બોરસદમા ંપણ દવાખાનાની નવી ઈમારત તૈ્ ાર થઈ 

ગ્લેી �્ારૉ બી� છેડૉ ન�ડ્ાદમા ં૧૯૧૧મા ં "ધ ન�ડ્ાદ મૅથ�ડટર હ્�ટપરલ"નો પારંભ થ્ો �મા ંડ્. ઍલૅકઝાસડર ક્રપોન એક 

અત્તં સસમાનીન નામ હ� ુ.ં  

આ ઉલલખેો  એ માષ �કડાઓ અન ેતવાર�ખોની મા્ા�ળ નથી, પણ િમશનર�ઓના પરસેવાથી િસ�ચા્લેા, મહૉકતા બાગનો એક 

ાવતં ઈિતહાસ છે. દંતકથા સમાન બની ગ્લેા "રાણવાળા" દવાખાનાના પિસધધ ડ્. બામવેલ �ુકઓુ ંનામ �ા ંઅ�ણેુ ંછે? એમના 

નામ ે આણદં નગરપા�લકાએ � માગરઓ ુ ં

નામા�ભધાન કેુ� છે એ માષ માગર પર 

એમના નામઓુ ં પા�રેુ ં આ� પણ એમની 

ગૌરવગાથાના સાકીવપ ઉ�ુ ં છે. "ડ્. �ુક, 

મારૉ �ંક ન ેમરાડૉ ્ુઃખ"ની ઉ�કત આ� પણ 

લોકાભ ે રમ ે છે; િવશેષ તો �ૂની પેઢ�ના 

માણસોન ેમ�એ. જાિતના ંઅન ેઅસ્ તમામ 

પકારના ં વ�ઢ�ટુતતાના ં બધંનો િશિથલ 

કરવામા ં આ દવાખાનાની અગીમ �િૂમકા 

રહ� છે એની વાત ફર� �ારૉક, પણ િનટવાથર 

ભાવ ે આ દવાખાનામંા,ં માષ ને માષ, 

"માનવ"ન ેકૉસ્મા ંરાખી સેવાકા્ર થ� ુ ંર�ુ.ં 

એઓુ ંએક જ ઉદાહરણઃ એ કાળે ર�બીના રોગ ે

ભરડો લીધલેો. �ળૂ તો તમા�ુનો છોડ એ 

અમે�રકાનો છોડ છે પણ મહૉ�લુ ન ેઆવક વધારવાની �બર�શ નીિત અન ેેરુોપમા ંતમા�ુની માગંન ેપહ�ચી વળવાની જવાબદાર�ના 

િમશણ ે �બર�શ સરકારૉ "રોક�ડ્ા પાક" એવી તમા�ુની ખતેીન ે ચરોતરમા ં સરકાર� સહા્ અન ે ભર�રૂ ઉ�જેન આપેુ.ં આ 

અઓ�ુુળતાઓના પ�રણામટવવપ �બૂ જ �ંુકા ગાળામા ંચરોતરના પાર�દારો પૈસેરકૉ "લીલાછમ" થવા માડંૉલા પણ એમના જ ખેતરોમા ં

મ�ૂર� કરનારા અન ેખળ�ઓમા ંકમરતોડ વૈત�ંુ કરનાર શિમકવગરન ે("તમા�ુ"ની અસરન ેકારણ)ે ર�બીના ભરડામા ંલેવા માડંૉલો. એમા ં

હ�રોએ ાવ �મુાવ્ા. એના �દલ્ાવક વણરન મારૉ તો જોસફે મૅકવાનઓુ ંસા�હત્ જ �રુ� ુ ં છે. ખેર, મારા મોસાળ ગામડ�મા ંમારા 

દાદાન ેપણ ર�બીનો જ રોગ લા� ુપડૉલો. આશરૉ ૭૦ વષર પહૉલાનંી આ વાત છે. કારમી ગર�બાઈના એ �દવસો. માર� મા કહૉતા ંકૉ વેઠ� ુ ં



વેઠા્ નહ� એ્ુ ંએ દરદ ઉથલો મારૉ ન ેલોહ�ની ઉલર�ઓ �ધુધા ંવધી �્  ત્ારૉ ગામડ� ગામથી રા્ણવાળા દવાખાના �ધુી જવા 

ગા�ુ ંના હો્ એરલ ેકાવડ કર�ન ેલઈ જવા પડૉ કા ંઝોળ� કર�ન.ે રોગીન ેઆ ર�ત ેદવાખાન ેલઈ જવાની પધધિત સાવ સામાસ્ હતી. 

કોઈકોઈ સજંોગોમા ંખારલા સ�હત તો ગમ ેતેરલી તકલીફ હો્  પણ ચાલતા ંજ જવાઓુ ંહો ્. ન ેદવાખાન ેજતા ંજ "દાખલ" થઈ જતા. 

અઠવા�ડ્ ેપદંર દહાડૉ જવાઓુ ંથા્ અન ે �બલ �કુવવાનો સમ્ આવ ે ત્ારૉ એર�ુ ંજ કહૉવાઓુ◌ંઃ "સાહૉબ, ગર�બ છ�એ!" ન ેડ્. �ુક 

એમન ેપક ેપણ એર�ુ ંજ કહૉતાઃ "સા�ંુ, �ઓ!" કોઈ �કુવણી નહ�. કૉરકૉરલા ંદદ�ઓન ેઆ દવાખાનાનો અન ેએની દાકતર� સેવાઓનો 

લાભ મળ્ો હશ ેન ેઆશીવરચનો ઉચચારા્ા ંહશ,ે એનો �દાજ જ લગાવવો �વુકૉલ છે. 

ડ્. બામવેલ �ુકની એક બ ેવાતો અહ� ન�ધવી ગમશ.ે �ળેૂ સેઝુીલેસડમા ંજસમીન ેમોરા થ્લેા, ન ે�ગલલસડમા ંપણ િશકણ પામલેા, ડ્. 

�ુક તો "સવા્ા �જુરાતી" બની રહૉલા. 

એમણ ે એમઓુ ં નામ પણ "મન�ખુ" ધારણ 

કરૉ�ુ ં ન ે એમના ં પતની ડ્રોથીઓુ ં નામ 

"જોધધાબાઈ" રાખે�ુ.ં એમના ં પતનીન ે એ 

પહૉલી વાર �ુબંઈ લેવા ગ્ા ત્ારૉ 

એમન ેજોતા ંવહ�ત જ "કૉમ છો?" બોલી પડૉલા 

ન ે એમના ં પતની �ુચંવાઈ ગ્લેા.ં 

દવાખાનાની સતત વ્ટતતા વચચ ે પણ 

ગામડ�ની ��ુકતફોજની િમર�ગોમા ં સમ્ 

કાઢ�ન ેએ હાજર� આપતા ન ેશધધાસભર અને 

ર�જૂ�ણૂર શૈલીમા ંઉપદૉશ કરતા. સાલવશેન 

આમ�ના ભવ્ �તૂકાળનો સાકી રહૉલો 

ધમરશાળા સામનેો ચોક આ�્ અડ�ખમ ઊભો 

છે. "તોપ ચલાવો, હાલે�ુ્ ા!"ના ગગનભેદ� નારાઓ �ારૉક આજ ગલી્ારાઓમા ંપડઘાતા ન ેડ્. �ુક એમની આગવી અદામા ંસભાનો 

માહોલ બનાવતા. ફ�ળ્ાની અધરિશ�કત પ� વચચ ેએ �ગાેમા ંજ ભાષણ ગગડાવતા ન ેએનો સરળ, લોકભોગ્ તર�ૂમો કરતા 

ફ�ળ્ાના જ �દૂરદાદા. એક આડફૉર� પણ રસપદ વાતઃ ફ�ળ્ાની િષ�રૂ� હતી; �દૂર, નરિસ�હ, ન ેઆશા માળ�ની. આ ષણે્  પાષો ડ્. 

�કની સવેામા ંજ ાવનભર સમિપ�ત થઈ રહૉલા. �દૂર એ એમર� હ્�ટપરલમા ંએમના કમપાઉસડર ન ે�ણ ેજમણો હાથ, આશા માળ� ડ્. 

�ુકના ઘરના બગીચાન ેર�ળ્ામણો રાખતા ન ેનરિસ�હ એરલ ે�ુકના ઘરના જ કા્મી �ુક. ડ્. �ુકના સપ�રવાર ફોરા ્ એમના અન ે

અસ્ ��ુકતફોજમા ંમાનનારાઓના ઘરોમા ંર�ગાડૉલા રહૉતા. ડ્. �ુકઓુ ંભાષણ શવ થા્ઃ " People think I have only one wife- that is 

Mrs. Cook, but that is not true. I have three more wives" �દૂરદાદા તર�ૂમો કરૉઃ "સાહૉબ કૉ'છે કૉ એમન ેએમની બૈર� િમિસસ �ુક 

િસવા્ બી�ં તૈણ બૈરા ંછે!" સાભંળનારાઓન ેમઝા આવી જતી ન ેડ્. �ુક વારાફરતી નરિસ�હ, �દૂર, અન ેઆશા માળ�ઓુ ંમલાવીન ે

વણરન કરતા ન ેએમ રિવવાર રસસભર થઈ રહૉતો. છેલલ ેએમના નામના માગરઓ ુ ંનામા�ભધાન કરૉ�ુ ંત્ારૉ ડ્. �ુક આણદં આવેલા, ને 

ગામડ�ની પણ �લુાકાત કરૉલી ત્ારૉ સભા દરિમ્ાન "માણસ �ળૂ છે; ઘાસઓુ ં�લ છે" એ ભજન ગા્�ેુ.ં એરલા ંવષ� પછ� પણ એમન ે

્ાદ હ� ુ.ં કૉવો �જુરાત પેમ! કૉવી િવનમતા! ૧૯૩૩ થી ૧૯૫૩મા ંએ આણદં રહા ત્ા ં�ધુી એમના ઘરના અિવભા�્ �ગ અન ે

રસોઈ્ા એ ગામડ�ના જ નરિસ�હકાકા હતા. એમની સવેાન ેપતાપ ેઅનેક લોકો ાવનદાન પામ્ા ને દવાખાનાન ેપતાપ ેસા� થ્લેા 

અનેક દવાખાનાના કા્મી ચાહક, પશસંક બની રહા. 

�ુ ંપોત ે�્ારૉ નાનો હતો ત્ારૉ, કોઈ કોઈ વાર �બમાર�મા ંસપડાતી માર� માન ેિમશન દવાખાન ેલઈ જતા, દાખલ પણ કરતા ન ેિમશન 

દવાખાનાની સવેાભાવના મ� માર� સગી �ખ ેજોઈ છે. મમમીન ેલીમડાવાળા દવાખાનામા ંદાખલ ક્ાર હો્ એ દરિમ્ાન અમ ેમોરૉ 



ભાગ ેલીમડાઓના છાં્  ેરમ્ા કર�એ અન ેિપતાા �ચ�તા ને ચીડના િમશભાવો સાથ ેમાર� માની સેવા��ુષુા કરતા રહૉ. એ દવાખાનાની 

પિતપઠા બરકરાર રાખનાર ડ્. ઈમાસેુુ એલ ેઅમ�ેરકા ભણી કદમ માડં�ા ને ચરોતરના એક ગૌરવશાળ� ઈિતહાસનો �ત લખાવાનો 

શવ થ્ો. જોકૉ અસ્ ઘણી જગ્ાએ, નવા માહોલમા ંઅન ેટવાષતંો�ર ભારતમા ંહવ ેિમશનના ંદવાખાના ંડચકા ંખાતા ંહતા ંને ઘણા ંબધં 

પણ થઈ ગ્ા.ં લીમડાવા�ં  દવાખાઓુ ંપણ એમાથંી બાકાત નહ�� ુ;ં એ ્ બધં થેુ ંને પડતર રહૉતા,ં ખડંૉરમા ંફૉરવાવા માડંૉ� ુ.ં �ારૉક 

જતા ંઆવતા ંએ જોતા ં�ખો આગળથી એક ેગુ પસાર થઈ જતો. હા રાણવા�ં દવાખાઓુ ંજમાનાની ઝ�ક ઝીલ ેછે પણ વધતા જત 

ખાનગીકરણ અન ેનફાખોર�ના માહોલ વચચ ેકદાચ એનાં્  વળતા ંપાણી છે. 

ન�ડ્ાદના િમશન દવાખાનાનો પણ એરલો જ ભવ્ ન ેરોમાચંક ઈિતહાસ છે; કદાચ વધારૉ રોમાચંક, કારણ ત્ા ંતો નસર ટૉઈન�ગ ટ�ુલ 

પણ હતી. છેલલ ેત્ા ંપણ ડ્. �હોનની િવદા્ સાથ ેજ એની ગૌરવગાથાનો �ત આવ્ો છે ન ેએની અધરાિવત ઈમારત એના ભવ્ 

�તૂકાળઓુ ંટમરણ કરાવતી રહૉ છે. 

આ આખા્ ઘરનાકમમા ંએતો ટવીકાર્ુ ંજ પડૉ કૉ લગભગ સો વરસ �ધુી આ પ્રૉટરસર િમશનર� દવાખાનાનંો દબદબો રહો. ક�થ�લક 

િમશનર�ઓ ચરોતરના આ �ળૂ/�ખુ્ શહૉરોમા,ં આ કષેમા ં "ચાચં" પણ ના �ુબાડ� શ�ા. માર� ્ાદ શ�કત �જુબ તો, છેલલ,ે સઈેસર 

ઝૅિવ્સર ટ�ુલ, ગામડ�, આણદંના એક વમમા ંમાષ સાજંના સમ્,ે ખાસ તો બો�ડ�ગના છોકરાઓ મારૉ અન ે ટથાિનક રહૉવાસીઓ મારૉ 

બધર બાસ્ૉસ એક નાનકડ� �ડટપેસસર� ચલાવતા ન ેએમના પછ� બધર �્ો� આવલેા ન ેએ એ �ડટપેસસર� ચલાવતા. ત ેવખત ે�ુ ં

બો�ડ�ગમા ંહતો. બો�ડ�ગના સાજંના અભ્ાસમા ંના બેસ્ુ ંપડૉ એરલ ે�બમાર�ઓુ ંબહાઓુ ંકાઢ� એમની �ડટપેસસર�એ દવા લેવા બસેી રહૉતા, ન ે

બધર બોલાવ ેત્ારૉ ગોખી કાઢૉલી �બમાર� કહૉતાઃ "બધર, પેરમા ં્ુઃખ ેછે." એ ્ અમન ેઓળખી ગ્લેા; દવા આપવાની તો બા�ુ પર 

રહ�, અમન ેઅવળા ફૉરવી, �ુલા પર લાત માર� કહૉતાઃ "�ઓ મર� ગેુ!ં અભ્ાસમા ં�ઓ." હવ ેતો એ પેમથી લાત મારનારા પણ નથી 

રહા. કદાચ, �તૂકાળમા ંજ િમશનગાથાનો ટવ�ણણમ ઈિતહાસ શોધવાની આ મથામણ છે; ન ેભિવપ્? એના ગભરમા ં�ુ ં�પા્�ે ુ ંછે, એની 

આપણન ે�ા ં�ણ છે. 

સદંભરગથંોઃ (૧)A Church History of Gujarat: Robin Boyd (૨) Missionaries and their Medicine: David Hardiman 

(૩)White Gujaratis: Bramwell and Dorothy Cook. (૪) Note: The anecdotes about Dr. Cook have survived in 
folk memory till date; and the incidents cited have actually occurred and I have heard them from my 

second maternal uncle Kanti Lawrence, on several occasions.. Acknowledgement: We are thankful for the 
pictures in this article obtained from internet sources and are being used for a non-commercial purpose. For full 

details please visit: http://www.moneyscreek.co.nz/pages/dorothymoney.html 
 
 
 

ક�ળવણી 

‘કૉળવણીનાુ�ખુ્ુકેષુબે: એકુમાનસશા�ુઅનેુબી�ુ ંુ સમાજશા�.. બનંેુબા�ુએુમાણસુજોુ્ુરુ�ધુીુજઈુશ�ોુતોુએુ

કૉળવા્લેોુછેુજ. માણસુ�દરુઉતર�ન,ે �ત�ુરખુથઈન,ે �તનેુ તપાસીન,ે માનસશા�માંુ �ૂબક�ુમારૉુછે; �્ારૉુઆસપાસુ

િનર�કણુ કર�નેુ ્ુરુ �ધુીનોુ કા્રકારણભાવુતપાસીનેુ માણસુ �વાંુ માણસુ કઈુ ર�તેુ વત�ુ છેુ એઓુંુ િનર�કણુ કર�નેુ તેુ

સમાજશા�ુઘરાવેુછે. �દરુઉતર�નેુએુ�ત્ારમીનેુઓળખીુશકૉ, તોુબહારુબધેુફર�ુવળ�ુએુિવરારુ��ુુષઓુંુ આકલનુ

કર�ુશકૉ. �ત્ારમીનીુપહૉચાનુતેુઅધ્ાતમશા�, િવરારુ��ુુષનોુપ�રચ્ુતેુ� ર�પરશા�. બનંેુમળ�નેુધમરશા�ુથા્ુછે. 

એઓુંુ પ�રશીલનુએુજુખર�ુકૉળવણી’.   (કાકાસાહૉબુકાલેલકરુ: ‘�હમાલ્નોુપવાસ’ -૧૯૨૪) 

  



 

                           ક�નેડા : શમણાના �ગૃજળ (�િતમ ભાગ) 

                                                        મ�રુમ મેકવાન 

 

લ્બટ ્ નઈબા્ને કેુક ુે: “Life is a preparation for the future; and the best 

preparation for the future is to live as if there were none.”  ્ન્ડ�ાાથ કકને્ા, 

્ણકદાથ બોરકબો અને હવે બોરકબોાથ બારાબન......ા�રભમણ અને ારડરમણના ્ ાા   ાેરા્ોરા ોા્ાકિને અાાુરડ અુ ક 

એક ાાવ અ�ણ�ા શહકરમાક ાહ�ુ�ુક્ રડાોકકબ ા�ો. ઈાથાકિર, �નુવટાવાબ અને ાબેામેનબના એ  ોવિવરમાકાથ  રડ 

એકવાર ાારાવાર અગવ્િાઓ વઠેડ ાાાર ા�ો ાણ અા્ાઉનમાક વે્  ાિા ામ�નો ાારો એવો ્વાવ ા�ો  �નો 

ા�ુા�ોગ મ� કાર�કદ� ઘ્િર માબક ક��. �નો ાથધે ાથધો  ા�દો મને  ો્ ાર ાકઈાાકડ� િર�ડ ઈવવાે ા�ો િાા 

્મદનથમાક ાણ ાારો એવો ્ોા�ક ાાભ ા�ો. 

 

કકને્ામાક એક કહકવિ ુે કક તણ ્ લબ ુ(W) નો કો  ભરોિો ન�હ. ્ તણ W એબાે WORK, WOMAN AND WEATHER. 

મોબા ભાગે  "હા�ર એન્  ા�ર" ા્ોિ િાા ઈ ડકબ એરકાો�મેનબ રકમબ ુકાેશનવાથા કકન�ે્�ન  ો્ મારકકબમાક  ો્ 

્નકનાથાબનાથ િાા ્નોાિોરડબડ ્મવાિ ગણા� ુે.  ો્નો કો  ભરોિો ન�હ. કામ હો� િો ઠડક નહડિો 

.....ાર........વથ �ુ નોબ નથ્ �ોર ાોવ�ાથા એનથમોર ... કહડ િમને ગમે ત�ારક માનભેર અને  ેમ�વેટક ોવદા� કરડ દક ! 

"રવોાથબડ ઓ  ાા  " માક માનિા, "ાથવ ્ન ાાબટનર", "કોમન ાો ાાબટનર" નથ  ોગવા  હકઠથ ાા   એન ો� કરિા 

િાા "ા�ગા મધર" ાુક નારડ ્તુવવાવક ાથગા ઈબકબા િમે  વવટઈવ ધરાવિા કકને્ ડ�ન ામા માક નારડઅોધાત� �્વોાટ 

્અુ ાામાન� ્ા્િ ગણા� ુે.  ાવે િો ઠડક નહડિો રામ રામ ! મોબાભાગે મા ના બકરારકવર વાથા ોવનબરમાક ઈનોઈ ોમ 

ગમે ત�ારક ્વથ વચક ને વારકકોર ્ર ના ચગાા વાથડ દક....... કો  ગેરકબડ ન�હ ! િાા ગમે ત�ારક વરાાદ ને ઠક્ો - ગરમ 

રહા કરિા ામર વાવક  કકને્ ાા ુક વધેર રુ્  અન થ્ડકબક્ા ુે. ્ તણ�ે ા�ર્થો કકને�્�ન ાા  ને મહદકશે ્ોમથનેબ 

કરિા હો  ્ તણ ્્લબ ુ ત�ે ્ધા શકકાનથ દ્રબાથ  ોિા હો� ુે. ાણ એ ્ા્િે મારો અાભુવ �્ા�ુા અાગ રહો 

ુે. મારડ ્  ો્ મને  મા�ણકાણે ્ �દન નધુથ વથગથ રહડ મને ાારડ એવથ ્ોા�ક ા્રિા ્તથ અહડ ાબેા ાવામાક 

રુ્  મદદવા ા્ ુે. ધમટાતનથ એક અ બુ વ વા�હક ્કધન, કૌ�ુક�્ક  વા્દારડ,  ો્ િાા ાા�રવા�રક  ેમ ાાાે મારા 

ાકઘિટનથ ાાવથ ભાગથદાર ્નથ ુે. અને કકને્ાાુક વધેર રુ્  એરઈ ડમ ુે એબાે વેધરને મ� િનેા �િ ે ઈવવામાક ાહિટ 

ઈવથકારડ ાથ�ુક ુે. 

 

કહક ુે મહકનિના  થ મથઠા. એમ ્ાર વિટનથ મારડ અાાક અને અોવરિ મહકનિને ાથધે ્� કકને્ ામાક ઠરડઠામ ા  ાો્ડ 

ઘણથ ભૌોિક નખુ-ા��ૃ્ ાાર�ો યક. િમે  શિ એબાો �ુ�ુક્થ અને ઈનેહડ નોને અહડ ાેબ ાવામાક મદદવા ા્ શિો યક, � 

્્ન્�ામાક હોિ િો ન કરડ શિો હોિ િે ્ દકશાુક  ણ. કકને્ામાક ઈાા�થ ાવામાક મારા ઈવ નો હરદમ મારડ ા્ખે રહડ 

મારા ાકઘિટના ાાવા ભાગથદાર ્ન�ા ુે. િેમના ાાા, ાહકાર અને અ�લુ�  મેને ાથધે   ોવારડિ ા�રપઈાોિઓમાક ાણ 

અુ ક બકડ રહો યક. મારા ાકઘિટમાક એક ાાવા ોમતનથ �મ મારા �ુ ખમાક ાહભાગથ ્નેા મારડ ાતનથના  ોન ાાટ  ેમને મ� િનેથ 

ામાટણનથ ભાવનામાક  �રિ ાિો  ો�ો ુે. મારડ દડકરડના ોનમટથ  મેને મ� િનેા અા�ાાનથ ાાાે ાાાે મને મદદવા ાવા 

માબક ોવકકન્  ો્ કરડ ાથે ાથે મારા ાકઘિટમાક ાહા�વા ાિો અાભુ �ો ુે. અઠવા�્�ાઓ નધુથ મા�ુક મો�ુક ન�હ  ો  

શકિા, ્ોાર ઈબોરના  રિ એક ્ોારના રમક્ાાથ હરખનથ ારાકારઠા અને ાકિોિનથ ારડ કૃિિા અાભુવથ મારડ ાર 

                ્ 



ઓથઘોથ ા્  િા, મારા  રિ એક ્�ા�ગન માબક િરાિા, ાોનાથાેા અાભુવિા મારા �તુના ોનદ�િ  મેને મ� 

ોવવશાણે દોોિિ �દાે ુેક �દરાથ અાભુ �ો ુે. અહડ વાાે � ુરાિથ કકાો�ાક કોરબનુથબડ ને એક ા�રવાર ્નાવવામાક 

બોરકબો પઈાિ ન�્�ાદના એક ોન ઈવાાટ અને ાવેાભાવથ વ્ડાોમત મથ.ાોા મેરવાનનો �  મે અને ાાા ાહકાર મળ�ો  િે 

ાોનામાક નગુનધ ભથે એવો નખુ ભ�� એહાાા. મારડ ્ ાકઘિટ �ાતામાક અહડ ઈાા�થ ા�ાે અ�ાુ ા�રવારના મારા 

ઈનેહડ નોના  ેમને મ� ર ે્    માણ�ો ુે કક િે હતુ ાણ  વકિ ુે. કકને્ાનથ મારડ મહકનિ મને કઠડ િો ખરડ ાણ ્� એ  

ાકઘિટ મને એક  કારનથ ાકિોિનથ ાાગણથનો અાભુવ કરાવે ુે. 

 

્� મારડ દડકરડ કકને્ાનથ ોવ ોવખ�ાિ બનુથવાસબડમાકાથ હકલા ઈબ્ડટાુક ઉંવ ોશતણ ાામથ કકને�્�ન હકલા ારેબરમાક 

મેન ેમેનબ તતેે કાર�કદ� ્નાવથ રહડ ુે િાા �તુ ાણ ્  બડ તેતે અા�ાા કરડ રહો ુે,િે મ� કકને્ ામાક વાવેા માેા  ડ 

િાા વેરડના ટા્ના મારા મથઠા  થ. ્ાકડ �ાુા્ વા �ા ાણ  ા કરિા કાકબા વધારક વામ�ા ુે ાણ િેનો કો  અ ાોા 

નાથ ! 

 

વિ� ાહકાા ાવેેા ોવદકશવાાાુક મા�ુક ાાાુક  થડ્િે ાબુક ુે. ના�ગાના નથરમાક મન �કુડને ભ���ો યક અને ઈબકંબ ુઓ  

�ા્બ�ને હાાવ�િ ોનહાથડ રુ્  હરખા�ો યક. 

 

My dream of going to foreign country has come true. 

But when the dream comes true, it's hard to conclude,   

Which part of reality was dreamt ? 

And which part of dream is reality ! 

  

ાાનાનથ ભથિરમાક �્ક ઉિરડ  ો� યક િો ્ ોવદકશવાા મન ે

ભૌોિક મા�ા�થાુક એક ભોમક નખુ ભાાે ુે. ારદકશમાક ્ �ા ાુડ 

ઈવદકશનથ ખોબ વ� ુાાાે ુે. ઈવ નોના હકિ અેક  માબક અમે હોરા એ 

ુડએ. વિન ુો્�ાાુક �ુ ખ તણે તણે એક ્કરડ માનોાક વેદના 

કર  ુહો� ુે. મા ૃ્ ોેમ,ોમતો,અને �ુ�ુક્થ નોનથ �ાદ એક અાહ ાથ્ા કરિથ હો� ુે. વિન�ાતા એક અહોભામ� અને 

ઈવકન ામાન હો� ુે.એને  �ારક માણથએ ુડએ ત�ારક ારમ ્નકદ અને ાકિોિનો એક અનરેો એહાાા ાા� ુે. વિનમાક 

ઈવ નો મમ�ે રહકવાાુક, િેમનો ્ાથત�ાતકાર અને ારોણાગિ િાા ઈનેહડ નોનોના ભર�રુ ઈનેહ ાામે ોવદકશમાક ઠરડઠામ 

ા�ાનો મ�હમા નહડવિ ભાાે ુે ટાકટવાના  થ �વથ ્ અબાબડ ોવદકશથ મોહમા�ાના િાણાવાણામાક ારોવા�ા ાુડ કો  

દથદથમાક  ાા�ા હો� એ�ુક દદટ  �દાને કા�મ કોરડ ખા ુક હો� ુે. ોા�ાનથ ્ે ્ાતુઓનથ �મ �ુકગર �ુરાથ ્અુ ર�થ�ામણા 

ાાગે િેમ ્ ભૌોિક નખુ ઘણથવાર �થેનથ �મ �દામાક ઘોવા ુક હો� ુે. ાાિ ામકદર ાાર ગ�ા ાુડનથ ોવદકશવાાનથ ્ 

માનોાક વદેના વિનમાક વાિા ઈનેહડ નોને ામ�વવથ અઘરડ ુે. ાણ િે ઈવાભાોવક ુે કારણ નખુનથ શોધમાક વિન 

ુો્� ુક ુે એબાે અ ાોા કરવાનો કો  અાટ નાથ .    

 

અને ્ એક ક્વથ વાઈિોવકિા ુે �ાુક કો  ોનરાકરણ નાથ એબાે અુ ક  �ર�ાદ ાણ નાથ કરિો.અચથક રટથાાબ, 

માનોાક િણાવ અને માનહાનથ િાા �ખમાકાથ ાોહડના �ન ુબાકક એવથ દોચ દા�કાનથ ્ ાકઘિટ �ાિના ુે. વથિાેા 

વિ� ાર ન ર નારુક યક ત�ારક ોવદકશનખુ  ા્કિના ્નકદ ાાાે ાાાે એક અવણટનથ� માનોાક  �ાા અાભુ�ુક યક.  હ�ક 

ાણ એ  'ફકશ ઓ  ધ ્ોબ' િાા 'એ ' વ ટ્ ાાાાે ુક  મથગકબાુક ા ુક ાે્ા મારડ રાિોનથ �ઘ હરામ કરડ દક ુે. કાર અન ે



રવો�ા� કકશનના અભાવે ્ાર વિટમાક કકબાથ� વાર રક ોાટમનો ભોગ ્ન�ો યક, ત�ારક એરાોબટ ાર મથેાા  'વેાકમ �ુ કકને્ા' 

ના ાનમાનનથ� ઈવાગિમાક ેુકોમાથએ બ ા�ાનથ અકલક� ાથ્ા ાા� ુે. ામ�નથ ાાાે ાાાે ્ દકશાુક નાગ�રકતવ  ાકિ 

ાબુક ત�ારક ાેન્ક્  ોમગનબના ાે્ ામાકાથ ાબ�ાનો હાશકારો ા�ાેો, ાણ ઓા ાેિથ વખિે  �ારક ' ઓ કકને્ ા ' રાર ગથિ 

ગાબુક ત�ારક મા ૃ્ ોેમન ેિરુો્�ાનો િથી ્ઘાિ ાાગેાો. ઈવ નો અને મા ૃ્ ોેમનથ �ાદમાક તણે તણ ે ' ધો્થકા �ુ�ા ન 

ઘરકા ન ઘાબકા ' એવો �ુખદ એહાાા મનને કોરડ ખા� ુે . વિનમાક વાિા ઈવ નોના ્કપઈમક અવાાનના ામાવાર 

અને િનેથ અાહ વદેના �દા ાર કારમો ઘા કરડ ાાગણથઓને હવમવાવથ માનોાક ામ ાુા અઈિ �ઈિ કરડ નાખ ેુે. 

્ ાથબમુાક દાખા કરકા ્થમાર ોાિાનથ ખ્ર કાચવા, એર એોમરકટાના એ ાકટરડ�ા, ્્ા ્કકરના ોવશાથ અને 

વ ભવથ કાેનમાક ્ઠેો, ત�ારક ખ્ર નહોિથ કક િમેના �ોિમ દશટન કરવા    રહો યક.  નમદાિા ોાિાના ્શથવાટદાથ 

ાામેા ્ ોવદકશ નખુ, �િૃ ોાિાનથ કાકધને ખભો દકિા મારડ ન રો ામત ોવાથન ા્   ુક ોનહાળબુક ુે મ�. ારદકશ  વાાુક 

મા�ુક ાાાુક ાાકાર િો ાબુક ાણ એમાક ાત� અને હકડકિ � ુે િે ્ ુે. ાત�ને મ� ઈવથકા�ુક ાથ�ુક ુે  �ારક હકડકિન ે

ઈવથકારવથ હતુ ાણ અઘરડ ાાગે ુે. મારાક અપઈિતવમાકાથ કો્ �કમિથ વઈ  ુ�કબવા્ ગ્ હો� એ�ુક ાાગે ુે િો�  રડને  રડ 

રો  એ   ્શા ાાાે ાવારક ઊ�ુક યક કક કદાવ  વવા માબક ાાુો કો્ ભમ મથડ ��. કકને્ાના મ� � શમણા ાવેાેા એ  

હતુ ાણ �ગૃ થનથ મા ક મને �ુર ભાાે ુે. કકને્ાનથ ્ મારડ કાનથ ુે 

અને એ એક ન�ર વાઈિોવકિા ુે એબાે એનો નમન �વિાર કરવામાક મ� 

રિથભાર કો  અોિશ�ોપરિ નાથ કરડ.  મારા ્ા�એુ મન ેએક ાતમાક 

ાખાે કક, " ્ેબા, અુ ક કમટના ોા્ાકિમાક માાુક યક.  વનમાક નખુ,�ુખ, 

ા થિા, ોનર થિા અને હાર િ એ કમટના  થ ુે  કારણ કો  ાણ કરક�ુક 

કમટ  �ારક ાાકડ �� ુે ત�ારક એાુક  થ ્ક�ા વગર શાકિ ા ુક નાથ . 

એબાે કો  ાણ �ૃત� ાકડ ્ાણે ઉ માથા ઠરડએ એ    �દગથનથ ાાવથ 

ા થિા ુે. માબક  કહકવાબુક ુે કક કકબ�ુક   �ા એના કરિા કક� ુક   �ા એ 

મહતવાુક ુે. વેન  અાાટિ ્દાાવ કક ા�રવિટન એ ાકાાર-ન ૃ્રબનો ોન�મ 

ુે. ામ�નથ ાાાે ાાાે ા�રપઈાોિ હમશેા ્દાાિથ રહક ુે. ્ટાદડ ાહકાા 

અુ ક  નમેાો અન ે વણટ �વઈાા, જાોિવાદ, ાામા  ક શોિણ િાા 

અન�ા�ોના ઓથા હકઠથ ઉુરકાો. ાણ કહકવાિા ાવણટ કક ભદામા� મન ે

ઈવથકા�� કારણ મારડ ાા�હ ત�ક ોા�્ઓ િાા ાામા  ક ઉાા્ ધઓ. 

માણાનથ વામ્ડનો રકગ ભાે અાગ અાગ હો� ાણ િનેા ાોહડનો રકગ 

ોવ ના ગમે િે રણે ે�વ એક   ોવા મથશે. અને એ  ાોહડ િમારા 

ાકઈકારો, િમારડ અઈાા ઓથખ અને રમુારડ ુે � િમારડ નથોિ ને કમ� 

ાથ ઓથખા� ુે ન�હ કક નાિ�િાથ." ્�  હા બ ઈકડનના વવટઈવવાથા 

કકને�્�ન હકલા ારેબરમાક મારડ દડકરડને ગોરા ્ોરબર અને નાટ ાાાે ખભખેભા ોમાાવથ કામ કરિથ  ો� ુે ત�ારક  ાેકક્  

 નરકશનમાક િાે ુક  ્તુવ �મુાવિથ અઈિ ાિથ  િથ રકગભેદનથોિ અને રક ોાટમ  ઉાર ્ ાેચડનો ોવ � હવે હા�લાાા 

ાાાે ઉ્ડને �ખે વથગે ુે.  

વથકકન્માક મારા ઘરક ઈાથા ઓવર કરિા, ખાવા માબક દકશથ  ્નથ ાામે વાાથ માકગણથ કરિા િાા મારા ઘરને િમેાુક ાેકક્  

હોમ કહકિા મારા �તુના  હા બ કકને�્�ન ોમતોને  અુ ક  " મા� ાન " ાથ ાક્ ો� ુક યક ત�ારક ્ �કગ,  િે બડને ાટ હરખના 

મા�ાટ ભાવભથાુક હગ ્ાથ મને "�ો ્ક્" ાથ નવા� ુે  ત�ારક હહબ ુક વારાો વાાથા વોલબાથ ાણ ્મણા ્વગેના હકિાથ 

ઉભરા� ્વે ુે.   ો્ ાર મારડ ાાાે કામ કરિો મારો ારમ કકને્ ડ�ન ોમત ગરેડાુક �ુથ �થેે ેમાેન્ ુે ાણ િે 

ગાકધથ નો વાહક અને  શકાક ુે અને ્ડઈરડમથનશેનનો િો  ખર ોવરોધથ ુે.  "ફડ્મ એબ મથ્ના બ" �કુનો ઉલાખે 

CN Tower, Toronto: One of the Seven 
Wonders of the modern World 



કરિા વાિે વાિે અ ાોા અને અાોાો   �રિ કરક ુે અને રડબા�ર ા�ા ્ાદ ્્ન્�ાનથ �ાુાકાિ ાવેાનથ અદર�  ંુા 

ધરાવે ુે ત�ારક િે મા�ુક કો  ઈવ ન હો� એવો એહાાા ા્ ્વે ુે.  ટેનો ો�્�ા નથોિનથ ાખિ બડકા અને ખક્ ન કરિા 

કકને્ાના વ્ા ધાન નેબડવ ્્ન્�ન ાોકોને ા�ેા ાામા  ક અન�ા�ો ્દા �હકરમાક મા ડ માકગે ુે ત�ારક  ામ�નથ ાાાે 

ાાાે ્દાાિા  િા કકને્ાના ાામા  ક વાિાવરણમાક  ારિથ ા�રવિટનનથ હવામાક મારડ  �ાા હવ ેધથમે ધથમે ોવારાિથ 

�� ુે. કકને્ાના મારા ાકઘિટના મથઠા  થ ્� અુ ક  ો  રહો યક ત�ારક ાાગે ુે કક મા�ુક વેઠબુક  �ાટ નાથ ગબુક. મારા ્ા� ુ

મને કહકિા કક ્ેબા ્ાણાક � થાાણથ ��ાક ાખા�ા હો� િ ે્ોેમ ્ા�ુક કમટઈાથ ્ને ુે, ાણ કમટના ોા્ાકિને અાાુરડ 

અને ભૌોિક નખુનથ મ�ાટદામાક રહડ  વનનો ્નકદ ાેવો એ  કમટોા�્નથ ાાવથ  ા્કિ ુે. મલબડકલવરાાથલમનથ 

ાકોવધાોનક માન�િા ધરાવિો કકને્ા દકશ ોવ ઈિરક �્નાાક દાો�કિાાુક એક ્ને�નુ દરબાકિ ુે. અ�દિથ� �િરરાર ડ� 

 માણ, ખ�ાિથ અને ોવોશરબ �ણુવ�ા ધરાવ ુક કકને્ાાુક ાથવ�ગ ઈબાન્ ટ્ ોવ ના બોા બકન -  ામ દશમાક ઈાાન ધરાવે ુે. 

િેના મોરા ઈબાન્ ટ્ા, ન ોિક ધોરણો ાણ એબાા  �વા અને ્દશટ ુે � મને ગમે ુે કારણ િેમાક ાારદશટકિા, 

 મા�ણકિા િાા માનવિાના �લે�ોાુક મહતવ વધારક ુે. કહક ુે કક નખુનથ  �ાખ�ા  �પરિએ �િ ેન�ડ કરવાનથ ુે. નખુનથ 

મારડ  �ાખ�ા મહદ�શે ામાવથ ાિેા કકને્ા દકશમાક રહકવાાુક ાદભામ� મને મળબુક િેને અુ ક મા�ુક અહોભામ� માાુક યક. અહડનથ 

ઉત�ૃરઠ  વન �વઈાા ાાાે અમારડ મનો �વઈાા હરખભાવ ેએકવા ા્ � ેકાા  ગ  ુે અને અહડનથ  વનશ ાથ ાાાે 

અમારડ ોવવારારણથ ાહ ભાવે એકમિ ા્ વણા  ગ  ુે.  અહડનથ  વનાકઈ�ૃોિમાક અમારા ��ુથ�ા હવે ઉતરાકોિવાે �્ા 

ઉિરડ �િુા ુે  અને એક નદુચ અને નાુ કઈ�ૃિ ભાવથ ાેચડના મ �િુ ાા�ા અહડ નકખા  �િુા ુે �નથ �ાુ કદ  મારિ હવે 

ધથમે ધથમે ્કાર ા્ રહડ ુે.   

 

ાણ, ારદકશગમન, ા�રવિટન અને  ગોિના ્  વનવરમાક મા ૃ્ મુથ અને વિન ેમથઓ ાાાે ાામા  ક, ધાોમ�ક અને 

ાાકઈ�ૃોિક વાે મા ભૃાિાાથ  ો્ા  રહકવાનથ ખેવના મરડ ારવારડ નાથ.  એબાે મારા  ્ા�,ુ ાા�હત�કાર ઈવ.  ોા ે 

મેકવાનના �વ�મ�ા માગગ વાાથ િમેના અ�રેા કા�� '્ા�ઈાોરા' ના ોનમાટણ મવારા �રુા કરડએ એ  �ોિમ  ંુા ાહ અહડ 

ોવર�ુક યક. 

 

મ�રુમ  ોાે  મેકવાન  

 

 ‘ન્ા્� �િતત  . આર. મહ�તા ’     
                            
 

 
 
ાોકાબરુિ ાદક ોનબરુિ ા�ાેા મથ મહકિાએ એ હોએો ગહણ કરવાનથ અોનંુા દશાટવથ ત�ારક ્વા�ટ ર નથશ �ાદ ્વે ુે. 

િેમણે  કેુક હ ુક કક , “માણા � વથ , વઈ ,ુ ા�ા, હોએો, નાણા ોવગેરક ુો્વા િ �ાર ાા� ુે િનેથ ારખામણથમાક િે ઉવો હો� ુે 

અને િનેે કારણે િે િનેે ુો્ક ુે. ઈવેંુાએ ા�ા ુો્નારા �ઠુડ �વેરા માનવથઓ હો� ુે.” માણા �ને ાક્ડ રાખે ુે, અાવા � 

મેથવવા  ાક ાક મારક ુે  િે વથ , િે  મ�ા, િે હોએો, િે ા ાા કક િે ા�ા કરિાક િે નથવો હો� ુે અને િનેે કારણે  �પરિ િે 

વઈ ઓુનથ ાાુથ મક્ કાો રહક ુે. �ખુ�મકતથઓ િો ્ �ા ુે અને ગ�ા ુે. ાણ, ઘનશ�ામ ઓટા, �હિેનદ દકાા , ્ા�ભુા  

ાબકા �વા  ાો્ા નથકળ�ા �મને અત�કિ ાકઈકારડ અને માનવિાવાથા કહકવા�. ાલ�-ુાકતુઓ ગમે િવેાક િરકબ કરડ �ખુ�મકતથ 

્નથ  શે ાણ િમેને ાારા અાટમાક કો  �ાદ ન�હ કરક, ��ારક મથ મહકિા �વા ોા્ાકિવાદડ માનવથઓ ાર ભોવર�માક �ઈુિકો 

ાખાશ.ે િમેનથ કતાના ોવશિે  �પરિને �મુાવવા ્દા � ુરાિે �ુખ અાભુવ�ુક  ો એ. (ભરત પડં�ા – િનર�કક)  
 



 
ડૉ. શાિંતલાલ પરમાર �ન્�ુ રર ૨૦૧૪મા ંઅમે�રકામા ં૨૫ વષર  �ૂ ર કરર 

રહા ાે. ડ�રર રરસચર  ે્ે તારતમા ં ક�ન્દ્  તથા રા�્ સરકારના એવોડર 

મેળવનાર શદ શાિંતલાલતાભ ઈવનના કપરા કાળમાથંદ ુ આ�કામે પ ોહ્ા 

તે તેમનદ ધગશ અને અથાક મ �નત�� ં પ�રૂામ ાે. ુપૂા પાથરના 

 �સતકનદ બધદ ��નદ પાથરના્  ઈ્ તેમને કં સથ ાે, તો ુ��િનક �ગેઈ 

ગદતો પૂ તે્ એટલદ જ સરળતાથદ ગાભ શક� ાે. એક વૈજાિનકનદ ક ાએ 

પ �ચદને ્ નમતાને સ ં �ૂ રપૂે ઈવનમા ંુતમસાત કરર શકા્ તે�� ંપત્  

ઉદા રૂ એટલે શદ શાિંતલાલ પરમાર. સમગ ર�જરાતદ ક�થ�લક સમાજ 

ુપનદ અનન્ િસ�દ બદલ ગ રવ અ��તવે ાે.  અ�તનદંન ડૉ. શાિંતલાલ ! 

                                          પિતતા પ�રચ્      

                              

       

    મ��રમ મૅકવાન/રા�શ મૅકવાન 

૧૯૭૦-૮૦ના દાયકા�ુ ં આણદંની બગલ�ુ ંજ ગામડ� ગામ. આઠ આઠ ફ�ળયા ં ને લગભગ દોઢસો �ટલા ં ઘરોના 

ચહલપહલવાળા મહોલલામા ં ઢાળ પડતા નવા ફ�ળયામા ં મા�ંુ મોસા�ળ�ુ ં ઘર, ને સહહજ 

તાસેં, પણ સામસામે જ કહહવાય એ�ુ ં મહ��દાદા�ુ ં ઘર. �ૃશકાય થઈ ગયેલા પણ �ુવારસાાુુનના �સુસાની યાદ 

દહવડાવે એવી તાડ નાખતા મહ��દાદાને પણ જરાય ુવચ�લત થયા ુવના સાચવતા ને �તરહ દહાડહ, ઘરહ જ, નાનકડ� 

વાડક�મા ંપાણી ભર�, અદાથી ઊભડક બેસી, દાઢ� કરવા�ુ ંબશ મહ��દાદાની બરછટ દાઢ� પર ફહરવી વ�ુ ંકરતા  એક 

�વુાનને તયારહ જતા ંઆવતા ંબધા ંય જોતા ને કહહતા ય ખરાઃ "કહ� ુ ંપડહ ભઈ, હ�! આ છોકરાને જરાય નાનમ નથી!" 

માત એટ�ુ ંજ નહ�; ખાપંા લાવવામા,ં રા�ડયા ં�ચકવામા ંને ખેતમહહનત કરવામા ંય જરાય "નાનમ" નડ� નથી; અને 

ગર�બાઈ, સખત પ�રશમ, અને કરકસર �વા ંપ�રબળોનો પતયત અ�ભુવ અને સઘંષર કર� કા�ંુ કાઢનાર અનય કોઈ 

નહ� પણ અમે�રકા �સથત �રસચર સાય�નટસટ શાંુ તલાલ પરમાર. અમાર� બાળવયમા,ં માડં માડં કોઈના ઘરહ જોવા મળે 

એવી "રોયલ" બાનડની �રુશીમા,ં પરસાળમા ંજ, સતત વાચંયા જ કરતા ુવદાથા શાંુ તલાલને એ સમયે જોવા એતો 

સાવ સામાનય  દ્ય હ� ુ;ં પણ અસામાનય એ હ� ુ ંકહ �પાનીસ કહ ચાઈનીસ �વા, ફ�ળયા આખામા ં�ુ�હુલ જગાવે એવા 

માણસો શાંુ તલાલ�ુ ંઘર શોધતા શોધતા એમને ફ�ળયામા ંમળવા આવતા. એવા �ુદ� જ �તના ચહહરાઓ જોઈને 

અમને તો ગજબ�ુ ંઆ�યર થ�ુ.ં તયારહ મારા મામા મને સમ�વતાઃ "એ તો ુવદાથાઓ છે ને શાંુ તલાલ પાસે શીખવા 

આવે છે." સાભંળ�ને જ હકબક થઈ જવા� ુ;ં "હ�! એટ�ુ ંબ�ુ ંઆવડહ છે?" પણ તયારહ એ ખબર નહ�તી કહ એતો એમની 

કાર�કદ�ની શ�આત હતી. ૧૯૫૯મા ંએમનો જનમ. બાળપણમા ંજ ુપતાની છતછાયા �મુાવી દ�ધેલી ને કાકાની �ૂફંમા ં

જ ઉછયાર. 



 
 અનેક ુવષમતાઓ વચચ ેસેઈનટ ઝૅુવયસર, આણદં અન ેસેઈનટ મેર�ઝ, મ�રયમ�રુામા ં શાળા�વન ુવતાવ�ુ.ં ૧૯૭૭મા ં

સેઈનટ ઝૅુવયસર કૉલજે, અમદાવાદથી ુપ-બીએસસી�ુ ં ુશતણ  મેળવીન ે શેઠ એન.એમ.સી. ડહર� સાય�નસસ કૉલજે, 

આણદંમા ંતઓે દાખલ થયા. ૧૯૮૧મા ં બીએસસી ુવથ 

ડહર� ટ�કનોલો�ની ઉપાુધ મેળવી. આ જ સમયગાળા 

દરુમયાન અનેક નાની મોટ� સકૉલરુશપ અન ે

ુશતણસહાય શાંુતલાલન ેમળતી રહ�. ૧૯૮૪મા ંએમણ ે

ડહર� ક�મેસ્�મા ં એમ.એસ.સીની પદવી પારત કર�; 

સાથોસાથ એમ�ુ ં હ�ર પણ �ણૂરતયા પગટગુ.ં૧૯૮૫મા ં

તેમન ે "બેસટ �રવ� ુ પપેર" માટહ, ત ે સમયના �ુુનયન 

ઍગીકલચર ુમુનસટર શી �ટુાુસ�ઘના હસતે રાષ્�ય 

ઍવોડર પારત થયો. ૧૯૮૭મા ંએમ�ુ ં �રસચર કાયર દહશના 

સીમાડાઓ વટાવી ��ૂુ ંહ� ુ;ં "ઍુશયન જનરલ ઑફ ડહર� 

�રસચર"મા ંછપાયેલા એમના એક �રસચર પેપરન ેરા�ય કતાનો એવોડર પણ મળયો; એ તે પણ, વાઈસ પેુસડહનટ ઑફ ઈ�નડયા 

ડૉ. શકંરદયાળ શમારની ઉપ�સથુતમા ં શી આર. કહ. ુતવદે�ના (ગવનરર ઑફ �જુરાત) વર�્ હસતે. �જુરાત ઍગીકલચર 

�ુુનવુસ�ટ�, આણદંમા ંજ તેઓ આુસસટનટ �રસચર સાય�નટસટ તર�કહ સેવાઓ આપતા હતા; પણ યશોગાથા કંઈક અ�રુ� હતી. 

આવી કા�બલ-એ-દાદ શતૈ�ણક કાર�કદ� અન ે

ુસ�ધધઓના સવામી ત ેશાંુ તલાલ પરમાર, અમે�રકાની 

પુત�ષઠત ફામારસ��ુટકલ ઍનડ ઍના�લ�ટકલ �રસચર 

કંપની- રૉશ (Roche) ખાત ે એસોુશઍટ ુપ�નસપાલ 

સાય�નટસટ તર�કહ સવેાઓ આપ ે છે. શી જોસેફ 

મેકવાનના ુશષય, એમના સા�હતયના ચાહક અન ે

એમના �તૂ મ�રુમ મેકવાનના સહાધયાયી અને પરમ 

ુમત છે. ૧૯૮૯મા ં આઈઓવા સટહટ �ુુનવુસ�ટ�મા ં

પવશે મળેવી, અનકે તકલીફો વેઠ�, એફવન સ્ુડનટ 

ુવઝા પર અમે�રકા આવયા. ઉચચાાયાસની સાથોસાથ 

આ જ �ુુનવુસ�ટ�મા ં �રસચર આુસસટનટ તર�કહ કામ 

કરતા ંકરતા ં૧૯૯૨મા ં આઈઓવા �ુુનવુસ�ટ�ના �ડ ઍનડ ટ�કનોલો� �ડપાટરમેનટમાથંી પીએચડ�ની પદવી પારત કર�. 

અમે�રકામાથંી પીએચડ� કરનાર સભંવતઃ એ પહહલા જ �જુરાતી ક�થ�લક બનયા. �ચા ગ�ની ુવનોદ� ૃુત, અતયતં સાદ� 

�વનશલૈી અને હકારાતમક, રચનાતમક પ� ૃુતઓથી ભર�રૂ �વન એ શાંુતલાલ પરમારની ુવશષેતાઓ છે. 



 �ન ેપણ એમની સાથ ેસવંાદની તક મળે, એન ેસહજ ભાવ ે

પણ એમના જાનની પુતુત થયા ુવના રહહ નહ�. નવી 

પેઢ�ન ે માટહ એમની સઘંષરગાથા અન ે એમની ુસ�ધધઓ 

અનેક ર�ત ે પેરણાદાયી છે. નવરાશની પળોમા ં બાગાયત 

એ એમનો 

ુપય ુવષય 

છે. અનેક 

સામા�જક, 

સાસં�ૃુતક અન ે

ધાુમ�ક 

પ� ૃુતઓમા ં ુવશેષ રસ લ ે છે. એમના ં ધમરપતની અુનતા �કુ�યન પણ 

લાઈસનસડ સોુશયલ વકરર છે અન ે �એુસની ફહડરલ ગવમ�નટમા ં કાઈુસસ 

કાઉ�નસલર તર�કહ સેવાઓ આપ ે છે. એમનો �તૂ �સસી �કુ�યન હાલ 

�ુુનવુસ�ટ� અાયાસમા ં પ�તૃ છે. ૧૯૮૯મા ં અમે�રકા આવી �રુા �કુ�યન 

સમાજન ે અનનય ઉદાહરણ ��ંુૂ પાડનાર ડૉ.શાંુતલાલ પરમાર �ન�આુર�, 

૨૦૧૪મા ં અમે�રકામા ં એમના ં પચચીસ વષ� �રુા ં કરહ છે. શૈત�ણક તેત ે

અસાધારણ ુસ�ધધઓ મેળવી �જુરાતી ક�થ�લક સમાજન ે ગૌરવ અપાવનાર 

અન ે �વુાવગરન ે સાચા અથરમા ં પેરણા�પ એવા શાંુતલાલ પરમારન ે

અ�ભનદંન, અ�ભનદંન, અન ેુમત� ૃદંની અઢળક �ભુકામનાઓ. 

ુતમિવવાસ 

કહનડેાના ં ‘ચખેોવ’ તર�કહ �ણીતા થયલેા ં ૮૨ વષરના ં એલીસ ાનુરોને તમેની ્ૂંક� વાતારઓ બદલ ૨૦૧૩� ુસા�હતય�ુ ં  નોબલે 

પાઈઝ મળ�ુ.ં સરહરાશ નવલકથામા ં ુવસતારથી કહ� શકા� ુ ંહોય એટ�ુ ંજ એલીસ એમની ્ૂંક� વાતારમા ંપણ  કહ� શકહ છે. વીસકે 

પાનાની એક વાતાર દસકાઓના સમયપથ  �ધુી ુવસતરહ છે. આટલી બધી વસતી ધરાવતા  ભારત દહશમા ં ૧૯૦૧થી અતયાર 

�ધુીમા ંસા�હતય તતેે એક માત રવીનદનાથ ટાગોરને જ નોબલે પા�રતોુષક મળે�ુ ંછે. 
  

ટોરોનટોથી માત બે કલાકના નતરહ આવ�ે ુ ંુવ�ગહામ, લગભગ ૩૦૦૦ �ટલી વસતી ધરાવ� ુ ંનાનક�ુ ંગામ છે, 

�યા ંએલીસનો જનમ અને ઉછેર થયેલો. તમેના ુપતા ુશયાળ અન ેનો�ળયા ઉછેરતા. (આ પાણીઓ�ુ ંચામ�ુ ં

ગરમ વ�ો બનાવવાના કામમા ંઆવ ેછે.) એલીસ �યારહ �નુીવસાટ�મા ંભણવા ગયા તયારહ પોતાની ફ� કાઢવા 

તેઓ વઇે હ્સ તર�કહ, તમા�ુ વીણનાર તર�કહ અને લાયબરે� �લાકર  તર�કહ પાટર  ટાઈમ નોકર� પણ કરતા.ં આ 

હક�કત એટલા માટહ ઉલલખેનીય છે કહ ભારતીય  સમાજમા ં�ુ્ંુબ, વયવસાય, ધમર, આુથ�ક પ�ર�સથુત વગેરહની 

આપણા વય��તતવ અન ેસફળતા ઉપર સાર� કહ ખરાબ અસર પડહ છે. શમના ંકાય� કરનાર હ�ણપત અ�ભુવ ેછે. અહ� પરદહશમા ંકોઈ 

પણ કામને હલ�ંુ ગણવામા ંનથી આવ� ુ.ં આપણે તયા ંઆુથ�ક ર�તે નબળા પ�રવારના ં બાળકોમા ંલલતુાગથંી આવી �ય છે, �ના 

કારણે �વનની પગુત સીુમત થઇ  �ય છે. પાથીક શાળાઓમા ંજ શરમ, સકંોચ કહ કોઈ પણ પકારની ગથંી ન બધંાય અન ે

બાળકોમા ંઆતમુવવાસ અને સસનાતમકતા વધે તવેી તાલીમ આપવી જ�ર� છે.  

 



         

 

 

 

 

 

નમ્ રનઅ્ ે િમતભા્ ી  �ૂ્ યતનમ્ રનઅ્ ે િમતભા્ ી  �ૂ્ યત.્.્ વગ�સ્ પોલ્  હદ�શઅ્ �બનવગ�સ્ પોલ્  હદ�શઅ્ �બન--ક�થલાકોક�થલાકો તં્ તં્

વધતર�્વધતર�્ કતૂરરિ્ અકતૂરરિ્ અ .્.્ ર દતવતદ્એ ના્ ક ર્ � ા્ અર દતવતદ્એ ના્ ક ર્ � ા્ અ .્.્ કદતચ્એટલઅ્જ્ ધૂ્કદતચ્એટલઅ્જ્ ધૂ્

��જરતિનત્��ખૂ્ વતહથા્િઅ ્થો ત્ર�લઅિ્હોૂ્એવા્એક્ તપ્છપસઅ��જરતિનત્��ખૂ્ વતહથા્િઅ ્થો ત્ર�લઅિ્હોૂ્એવા્એક્ તપ્છપસઅ.્.્

પનત ત્શહ�ર તં્ આૂો�જિ્�િરરતષ્ટૂ્પયરભદ તં્ િઅ તાએ્��જરતિના્પનત ત્શહ�ર તં્ આૂો�જિ્�િરરતષ્ટૂ્પયરભદ તં્ િઅ તાએ્��જરતિના્

વિર તન્પયરર�થેિ્ ેવભઅ્વિર તન્પયરર�થેિ્ ેવભઅ્ �્�્ ના રિતથા્ વચન્આઅઆ�ં્ િઅ્ દતદ્ તગા્લઅ્ના રિતથા્ વચન્આઅઆ�ં્ િઅ્ દતદ્ તગા્લઅ્

િઅ� �ં્  અિઅ� �ં્  અ .્.્એક્સતએક્સતચત્પતકતર્િરટક�્િઅ ના્યહ� િનઅ્ચત્પતકતર્િરટક�્િઅ ના્યહ� િનઅ્ ““ તૂત�પોરત તૂત�પોરત’્્’્્�બરદતવઅ્ અ�બરદતવઅ્ અ .્.્

ધનૂવતદ્યતધનૂવતદ્યત.્.્વગ�સ્વગ�સ્!!  

 

યત. વગ�સ પૉલનો ટોરનટો  વતસ 

રનઅ ે ત� રદં સતથઅ વતિતરલતપ 
અહ�વાલ: શશીકાતં પટ��લઆ 

ICOM World Congressનત આ તં્થા પનત ત ખતિઅ keynote address આપવત પધતર�લત, 

��જરતિા મતભતનત બોધતત ક, ધતે �ક, રનઅ આધૂત�ત ક સતયહતૂનત �્ાિત લઅખક રનઅ 

"� િ"નત ્  િી  વર િતંા યત. વગ�સ પૉલ, એસ.�.એ ટોરનટો, ક�નઅ ત ત ં� ં�� ં રોકત્ કઆ�� હ� � ં

�નો ��જરતિા ક�થ�લક સ��દતૂ રનઅ ેવશઅભ િો ે ત� રદંનઅ એ ના ��લતકતિનો રવસર 

સતપં �ો હિો નઅ સાધો સવંતદ કરવતના િક સતપં ટ હિા. 

સતયહતૂકતર જોસઅય  ૅકવતનનત ��ી  ત  ��ર   ૅકવતનનત ેવશઅભ આ તં્નઅ  તન આપા 

ટોરનટો, ક�નઅ તના � ંકટ ��લતકતિઅ આવઅલત યત. વગ�સ, બતરપટન (પ ટનત્પતન્પર્ચત��) 



�સ્થ મ�રુમ મૅકવાનના મહ�માન હથા. આ �યુોગને પ�રણામે િમત્ ર�ૃ ના પ�રવારોને ફા. વગ�સ સા્ે ગો�ષ્ કરાવાનો 

લાભ મળયો હથો. થા. ૧૩મી ઑક્ોોર, ૨૦૧૩ના રોજ મ�રુમ મૅકવાનના િનવાસસ્ાને એક નાનકડા સવાગથ 

કાયર્મ અને અ�ભવાૃન�ુ� આયોજન કરવામા� આવે�ુ� હ� ુ�.  આ પસ�ગે ફા. વગ�સ પૉલે પેરણાણમક ોોધ સ�હથનો 

�ખસથય્ અપરણ કય� હથો. ણયારોાૃ યો�યેલા કાયર્મમા� ફા. વગ�સ અને િસ. ઍન જહોન�ુ� (કૉનવેન્ ઑફ �સસ 

ઍનડ મૅર�) �ષુપપુુ ચ્ી સવાગથ કરવામા� આવ્ુ�. ણયારોાૃ ફા. વગ�સે સ�ોોધન ક્ુ� �મા� એમની સા�હ�ણયક સફરની, 

એમના સ�નિવ�ની અૃ�થૂ અને રસપૃ 

વાથો કર�; એમા� એમના થા�થરમા� પકાિાથ 

અને સ�પા�ૃથ ્યેલા �સુથક "િવકાસના 

હમસફર"નો ઉલલેે અને  

િવગથો નોધપાત હથા�. આ પસ�ગે, પજુરાથમા� 

એઈડસ્ી પીડાથા� ોાળકો મા �્ 

આશયસ્ાન/સ�ભાળક�ન્ ઉ�ુ� કરવા મા �્ ૃાન 

એક�ુ� કરવા ઉ�ર અમે�રકાના પવાસે આવેલા�  

િસ. ઍન �હોન પણ હાજર હથા�. એમણે એમની પ્ રિથિની િવગથો પણ આપી હથી અને ૃાન મા �્ અપીલ કર� હથી. 

ણયારોાૃના પ્કાળ ૃરિમયાન પજુરાથમા� પજુરાથી ક�્�લકોના પ્ો, ડાયાસપૉરાના પજુરાથીિ, સા�હણયપવાહો, 

એમની સા�હણયય��, સા�હણયની પિથોતધથા અને અ�ભુવો �વા અનેક િવષયો પર વાથારલાપ કય� હથો. પૉલ 

મૅકવાને એમને અગાઉ્ી જ આપેલ પ્ાવલીના સ�ૃ ભરમા� પણ એમણે ગારય, ાહ�ર�, અને િવ �ૃાી ક�્�લકોના �દુાિ 

અને પ્ો પર ��ાર કર� હથી. ફા. વગ�સનો "�ૂથ"ના થ�તીપૃનો અ�ભુવ સમગ ગો�ષ્�ુ� િવાેષ આકષરણ  રહો. 

સમગ કાયર્મ�ુ� સ��ાલન મ�રુમ મૅકવાને ક્ુ� હ� ુ�; �યાર� આભારિવિધ ાાીકા�થ પ �્�લયાએ કર� હથી. પથીક, 

��કથા, ઍગનેસ પરમાર, ઊષા પ �્�લયા, �િુથ, જૉયસ, �્સ્�ના, લીઝા, �ઝુન િવગેર�ને કાયર્મને ભજનોના �રુો 

ર�લાવી વ� ુ�રુ�લો ોનાવયો હથો. આ વાથારલાપ અને કાયર્મ ્વુાિને મા �્ િવાેષ પેરણાૃાયી હથો. 

 

 ‘ડાયસ્પોર� ડસસપકો’ 

ૃ�રયા પાર રહ�ન ેમા� રભાષામા� લેવાની પ્ રિ� રણમા� ંોા ઉચેરવા �વી ગણાય અ્વા ૃ�ક લીધલેા ોાળકની જથન�વૂરક 

માવજથ કરવા �વી ગણાય.  ઘર-�રાપા િવષે થો ૃર�યાપારના� જ લેી ાક�. િવયોગ અન ેિવુચેૃનો આ ભાવ મનમા�્ ી િવ�ુે  

કરવો �ુષકર ચે. અનય સ્ાન ેવસવા ચથા� ને �વવા ચથા� � સ્ાન ચોડછ ુ� થે �વમા�્ ી જ� ુ� ન્ી. ૃ�રયાપારના� લેનારા� ુ� લેે ન 

એમનો ્�ષ્કોણ િનયપ ેચે, � �ૃામા�ના લેાણમા� હોય થે્ ી �ુૃો પડથો જોવા મળે ચે. એમનો ચે થ ેૃ�રયાપારનો ્�ષ્કોણ ચે, એ 

ડાયસપોર�- �ડસકોસર ચે.   (પ્રી�ક સેન�ીા�– ‘્ોબ’માથં્�કાભાો) 



                                      ક�નેડાના એન્નનીયર� કકૌશીનય ો અદ� ન દનય 

                      ટયયયનટયનય   ન. એન. ટાવય  

 
 

 

 

             

 
 
 
 

 
- �ચાઈ -  ૧૮૧૫  �ટ, એટલે ક� ૧૮૮  માળ �ટલી (૧૪૭મા  માળે ઓબ્સવ�શ   �ક)  

- ૧૧૫મા માળ �ટલી �ચાઈએ ર�સોલસવ� ર��ટોરનટ  તા  નન એક ર��ટોરનટ. બશંેમા ંતઈશે   

આ�ર� ૧૦૦૦ લોકો જમી �ક�. ૫૫૦ � શા ‘દારા્સ’ આ �ચાઈએ ઉપલબ્  ે. 

- કાચશી દ�સાલસાળ� એલીસેટર � ૫૮ ્ેકન મા ંઉપર લલ જઈ �ક�. 

- ૬૮૦૦૦ લીટર પાણીશી બે ટાકં�ઓ ટોચ ઉપર  

- કલાકશા ૪૧૮  �કલોમીટર શી ઝ પે સા ો પસશ ્હશ કર� �ક� એટલી મજ� ુાઈ  

- ૨૫૮૯ પ�તીના ં્ાતે �ુિશનાશી ્ૌતી ઉચી ્ી �  

- આ� લા�ે  ો શીચેતી ૧ મીશીટમા ં૨૨૭૩ લીટર પાણી  ેક ઉપર પહોચી �ક�. 

- ઉપરતી શીચે જોસા માટ� � ગલા્  લોર  ે  ેશી ૨૫૬ ચો. �ટ જગના પર જો ૧૪ મોટા �હપોપોટ�મ્ �ટ�ુ ં�ુલ સજશ આસે   ો પણ  ે 

�ટૂ� શ�હ  

- ૮.૫ શી  ીવ ા �ટલો ્ર ીકંપ તાન  ો પણ ટાસર ્લામ  રહ�  

- ઓબ્રસે�શ  �ક ઉપરતી ૧૨૦ �કલોમીટર �ુર જોઈ �કાન  ે. 

- ્ી. એશ. ટાસરશો  ‘ મે�રકશ ્ો્ાનટ� ઓફ એન્શીન્સ’ �જુબ આ�િુશક િસ�શી ્ા   �નબીઓમા ં્માસે�  

- ૧૯૭૬તી ૨૦૧૦ � ુ્ ી િસ�શી ્ૌતી �ચી ઈમાર  (freestanding structure) હોસાશો ર�કો સ   

- પિ  સ સ ૨૦ લાખ �લુાકા ીઓ   

 

મા�હતન: �કય�ટ પયમાય 
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સમસ્ ��ૃષ્  પૃર્નો નો્મં મે. એ નો્મોં  ઉપન �પુનણથી માોડ� પાનખન �ધુીના વ ે એને ભજવવા પડ� મે. ‘રવદાષ’ રનર�્ હોષ 

ને ન�ક પણ, ્વેા સમષમાો ષ �વનને ઉતસવની  મ �વી લ�ે ુો  એ�ુો કહ�્ ા પાનખનના આ નો્  પલેા આભાસી ઇન્ધ્ષુથી 

જનાષ ઉણા ઉ્ન્ા નથી. સાં ેજ પાનખન બી� વસો્  મે, �ષાન�  તષકે પાન  ષુપ બની ીષ મે !   
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