અમેરિકાની અટાિીએથી…

...

શ્રી કડવા પટે લ સમાજ ઓફ નોથથ અમેરિકા (KPSNA) આયોજિત જસનનયિ કન્વેનશન

સમગ્ર વિશ્વમાં પથરાયેલ વિવિધ દેશોની માનિ િસ્તીના સમૂહને ઓળખિાનો પ્રયત્ન કરશો તો ઘણા બધા
દેશોમાં ભારતીય મૂળની િસ્તીનો ખૂબ જ મોટો સમુહ અિશ્ય જોિા મળશે. વિશેષ કરીને અમેરરકા, કે નેડા,
ઓસ્ટ્રે લલયા, અને ઇં ગ્લેન્ડ જેિા દેશોમાં ભારતીય મૂળની િસ્તીનો ખૂબ જ મોટો િર્ગ પરદેશની ભૂમમને પોતાની કમગભૂમમ
બનાિીને િષોથી િસિાટ કરે છે . આજે આપણે આપણી જ્ઞામતના, છે લ્લા ઘણા બધા િષોથી અમેરરકામાં સ્થાયી

િસિાટ કરતા, બાંધિોની વિકાસ ર્ાથા સાથે તેઓને સંર્ઠિત થઈને નાતના ઉત્કષગ માટે જે સેિા યજ્ઞ શરૂ કયો છે તેની
વિકાસયાત્રાની થોડીક િાતો કરિી છે .
અંગ્રજી
ે માં એક સુિાક્ય છે “Unity is strength...when there is a teamwork and
collaboration, wonderful things can be achieved” કં ઇક આિા જ ઉમદા હે તુથી સન 1997ની સાલમાં
KPSNA (કડિા પટે લ સમાજ ઓફ નોથગ અમેરરકા) આપણા સાંસ્કૃ મતક મૂલ્યો જળિાઇ રહે એ માટે કાયગરત થયુ.ં આજે
આપણું આ સંર્િન અમેરરકા અને કે નેડામાં િસતા આશરે ત્રણ હજારથી પણ િધુ પરરિારનું પ્રમતનનધધત્િ કરે છે , અને
સાથે સાથે લાંબા સમયથી અમેરરકા અને ભારતમાં િસિાટ કરતા આપણા પરરિાર િચ્ચેનો સંપકગ સેતુ તરીકે મજબૂત
કડી બનીને સતત ઉજળી તકો માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે . KPSNAની છત્રછાયા નીચે અમેરરકાના વિવિધ રાજ્યો તથા
કે નેડામાં લોકલ ચેપ્ટર દ્વારા આપણા કડિા પટે લ ભાઈ-બહે નો એક તાંતણે બંધાઈ અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાનું
યોર્દાન આપે છે .
િષો પહે લા મયારદત સંખ્યા ધરાિતું આપણુ આ સંર્િન આજે તો વિશાળ િટવૃક્ષ બની ચૂક્ું છે . જેનો
સંપુણગ યશ છે લ્લા એક દાયકાથી KPSNA ને મળે લી લીડરશીપ (નેતત્ૃ િ) છે . જ્ઞામત ઉત્કષગના તમામ નાના મોટા કાયોને
સફળ બનાિિા તેઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે . આશરે પાંચેક દાયકાઓ પૂિે આપણી જ્ઞામતની સભ્ય સંખ્યા ખૂબ જ
મયારદત હતી પરં તુ છે લ્લા 20-25 િષગથી લઇને અહીંયા કાયમી િસિાટ કરનારાઓની સંખ્યા ખુબ જ ઝડપથી િધિા
લાર્ી છે અને ખાસ કરીને પોતાના સંતાનો સાથે રહે િા જીિનની સંધ્યાએ પહોંચેલા િડીલો-મુરબ્બીઓની સંખ્યામાં
પણ ઝડપથી િધારો થતો રહે છે . તેઓ બધા દેશમાંથી એક વિશેષ પ્રકારની જીિન પદ્ધમત, સામાલજક આચારસંઠહતા,
સાંસ્કૃ મતક મૂલ્યો તેમજ કૌટું બબક મૂલ્યો પોતાની સાથે લાિીને અહીં િરીિામ થયા છે . સ્િાભાવિક છે કે તેઓ પોતાના
મૂલ્યો જાળિીને અહીંની નિી જીિન વ્યિસ્થામાં ઓતપ્રોત થાય. KPSNA આિા િડીલોને એક મંચ પર લાિી તેઓની
લાર્ણીઓનું જતન કરિા અવિરત પ્રયત્નો કરે છે .
KPSNAના ભૂતપૂિગ પ્રમુખોને વિચાર સ્ફૂયો કે આપણે િધુ સંર્ઠિત થઈને આપણા સમાજના સભ્યોના પ્રશ્નોને
િાચા આપિા કં ઈક કરીએ. લાંબા સમયથી અમેરરકામાં િસિાટ કરતાં આપણા િડીલો એક મંચ પર આિે, આપણી
તમામ પ્રવૃત્તિઓને નજીકથી જાણે, અને અહીંની જીિનશૈલીમાં એકરૂપ થિા પ્રયત્ન કરે એજ ખ્યાલ ને આર્ળ ધરીને
લસનનયર લસટીઝન સંમેલન યોજિાના પ્રયત્નો શરૂ થયા.
શ્રી કડિા પટે લ સમાજ ઓફ નોથગ અમેરરકા (KPSNA)ના ઉપક્રમે તાજેતરમાં આિમું સીનીયર સીટીઝન
સમેલન વ્રજ, પેન્સસલિેનનયામા શુક્રવાિ સપ્ટે મ્બિ ૨૮ થી િવવવાિ સપ્ટે મ્બિ 30 સુધી યોજાઈ ર્યું હતુ. KPSNA દર

બે િષગ આ પ્રકારના લસનનયર કન્િેન્શનનું આયોજન કરે છે . છે લ્લા બે િખતથી આ કન્િેન્શન વ્રજ પેન્સસલિેનનયામાં
યોજાયું છે . અર્ાઉના િષોમાં આ પ્રકારના લસનનયર કન્િેન્શન સારલોટ, નોથગ કે રોલલના, િર્જજનનયા બીચ અને
કનેક્ટિકટ રાજ્યમાં યોજાયેલ.
વ્રજધામ (િૈષ્ણિ હિેલી) નોથગ-ઈસ્ટ્ પેન્સસલિેનનયામાં એલનટાઉન શહે રથી લર્ભર્ ૪૦ માઈલ દૂર
એપેલેશશયન પિગતમાળાઓની ર્ોદમાં 300 એકર જમીનમાં પથરાયેલ ખૂબ જ રમણીય સ્થળ છે .
આ લસનનયર કન્િેન્શનમાં આખા અમેરરકાના ૧૫ જેટલા વિવિધ રાજ્યો જેિાકે પેન્સસલ્િેનનયા, ડે લાિેર,
ન્યૂજસી, ન્યૂયોકગ , કનેક્ટિકટ, મેરીલેન્ડ, િર્જજનનયા, નોથગ કે રોલીના, જ્યોર્જજયા, ફ્લોરરડા, ઇત્તન્ડયાના, મમશશર્ન,
ટે કસાસ ,કે લલફોર્નનયાથી લર્ભર્ 235 જેટલા લસનનયરોએ ભાર્ લીધો હતો. લોકલ પેસસીલિેનનયાના લર્ભર્ 25થી
પણ િધારે જેટલા સ્િયંસેિકોએ ખૂબ જ મહે નત અને ઉત્સાહથી આ કાયગક્રમનું સફળ સંચાલન કરીને િડીલોને ખૂબ જ
આનંદ કરાવ્યો હતો.
કાયગક્રમની શરૂઆત શુક્રિારે બપોર પછી િડીલોના આર્મનથી થઈ હતી. રાવત્રના કાયગક્રમની શરૂઆત
KPSNAના નિા ચૂંટાયેલા પ્રેલસડે ન્ટ શ્રી સંજયભાઈ કાલાિરડયા તથા એક્સએક્ુટીિ કમમટી મેમ્બર શ્રી અલ્પેશ
કનેરરયાનાં સ્વાગત પ્રવચનથી થઈ હતી. ત્યારબાદ રીિા કનેરરયા (ઉ.િ.13) અને લજયા કનેરરયા (ઉ.િ. 5) એ
શ્રોતાર્ણને સુંદર મજાનું યમુનાષ્ટકનુું પાન કરાવ્યું હતુ.ં શ્રી વિનયભાઈ પટે લે પોતાના મધુર અિાજમાં જુ ના ર્ીતો
ર્ાઇને િડીલો તથા પ્રેક્ષક ર્ણોના હૈ યા ડોલાિી નાખ્યા હતા.
શનનિાર સપ્ટે મ્બર 29ના સિારે બ્રેકફાસ્ટ્ બાદ કાયગક્રમની શરૂઆત બંને દેશો (ભારત અને અમેરરકા)ના
રાષ્ટર ર્ીત ર્ાઈને થઈ હતી. ત્યારબાદ વિવિધ ક્ષેત્રોના નનષ્ણાંત ડોક્ટિોની પેનલનુું રડસ્કશન હતુ.ં જેમાં કે સસર
સ્પેશશયાલલસ્ટ્ ડો. ભાણજીભાઇ કું ડારરયા, અનુભિી ફે મમલી ફીઝીશ્યન શ્રી બાલુબાપા (ર્ોંડલ) ના રદકરા ડો.
અશોકભાઈ પટે લ, ખ્યાતનામ સાઇરકયાઠટર ક ડૉ. ચુનીભાઇ કણસાર્રા, ર્ૅસ્ટ્રોલોલજસ્ટ્ ડો. જયંતભાઈ ડઢાણીયા,
રફશઝયોથેરાવપસ્ટ્ શ્રીમતી રમીલાબેન ડઢાણીયા, એનેસ્થયા સ્પેશશયાલલસ્ટ્ ડો. રમેશભાઈ ભાલોરડયા, ડે લન્ટસ્ટ્ ડો.
હરરભાઈ દલસાણીયા, ડો. જય કલોલા, એલજીગ ના ડો. મનુભાઈ ડઢાણીયા તથા રજીસ્ટ્ડગ ડાયેઠટશ્યન શ્રીમતી
ચંપાબેન સરોડીયા વિર્ેરએે પોતાના ક્ષેત્ર વિશે લસનનયર લસટીઝનોને ઊંડી જાણકારી આપી હતી અને તેમના સિાલોના
જિાબ આપ્યા હતા. આ રડસ્કશન પેનલ બધાને ખૂબ જ લાભદાયક રહે લ.

ત્યારબાદ જાણીતા ઈમમગ્રેશન િકીલ શ્રી પ્રિીણભાઈ કાલરીયાએ અમેરરકામાં હાલની સરકાર દ્વારા કરિામાં
આિેલા અથિા નજીકના ભવિષ્યમાં શક્યતાઓ િાળા વવવવધ ઈમમગ્રેશનના કાયદાઓ અને નનયમો વિશે લોકોને
માઠહતર્ાર કયા હતા તથા હાલની પરરસ્થસ્થમતમાં શું કરવું અને શું ન કરવું એ વિશેની ઊંડી સમજણ આપી હતી.
અમેરરકાના ન્યૂજસી રાજ્યના પ્રખ્યાત િકીલ અને સર્ટટફાઇડ એસ્ટ્ે ટ પ્લાનર શ્રીમતી યાસ્મીન ખલીલે િીરડયો
કોન્ફરસસથી રિટાયિમેન્ટ સમયમાં કઈ િીતના એસ્ટે ટનુું પ્લાનનગ કિવુું એ વિશે બધાને એજ્યુકેટ કયા હતા.
શનનિારે બપોર બાદ ખૂબ જ રસપ્રદ વિષય ઇસ્ટનથ અને વેસ્ટનથ કલ્ચિ િચ્ચેના તફાિત ઉપર ચચા થઈ હતી.
આ ચચાનું મોડરે ટટર્ KPSNAના ઈમમરડએટ પાસ્ટ્ પ્રેલસડે ન્ટ શ્રી રદનેશભાઈ કં ટારીયાએ કયુું હતુ. પેનલમાં ડો.
ભાણજીભાઇ કું ડારરયા, ડો. અશોકભાઈ પટે લ, ડો. જયંતભાઈ ડઢાણીયા

,શ્રીમતી ચંપાબેન સરોડીયા તથા

KPSNAના નિા ચૂંટાયેલ યુિાન એક્ઝઝક્ુટીિ કમમટી મેમ્બર શ્રી જય માકડીયાએ ઇસ્ટ્નગ અને િેસ્ટ્ન કલ્ચરમાં શું
સ્િીકાયગ અને શું નહીં અને શા માટે આ ઉપરના પોતાના અનુભિો અને તાર્કકક દલીલો સાથેના અનેક પ્રશ્નોના જિાબો
આપ્યા હતા. આ ચચા દરમમયાન િડીલોએ ઘરમાં પોતાના દીકરા તથા દીકરીઓ સાથે કઈ રીતે િતઁવુ, પોતાની
જાતને કે મ એડજસ્ટ્ કરિી, તથા ખૂબ જ મહત્ત્િના વિષય બાળકોને માતૃભાષા શીખિાડિી જ જોઈએ જેિા મુદાઓ પર
જુ દા જુ દા લોકોના અનુભિો અને ઉદાહરણો રજૂ થયા હતા.
આપણા ગુજરાતીઓનો અને એમાં પણ આપણા કડિા પટે લનો કોઈપણ કાયગક્રમ ર્રબા િર્ર તો અધૂરો જ
રહી ર્યો ર્ણાય. જમિાની લર્ભર્ એક કલાક પહે લા નાના-મોટા દરે કે આનંદથી બે તાળી, ત્રણ તાળી અને ડાંડીયા
રાસની રમઝટ બોલાિી હતી.
સાંજના સ્િારદષ્ટ ભોજન પછી લોકલ પેન્સસલિેનનયાના બહે નોએ સરસ મજાના ર્રબાનું પ્રદશગન કરી રાવત્રના
કાયગક્રમની શરૂઆત કરી હતી. કાયગક્રમની શરૂઆતમાં KPSNAની નિી ચૂંટાયેલી કમમટીની ઓળખાણ કરિામાં
આિેલ.
ત્યારબાદ રાજકોટના સુપ્રલસદ્ધ રત્નકાર અને લર્ભર્ 38 દેશોમાં પોતાના કાયગક્રમ આપી ચૂકેલા ર્ાયક શ્રી
વિનોદભાઈ પટે લના કં િે સંર્ીત સંધ્યાનો કાયગક્રમ યોજાયેલ. શ્રી વિનોદભાઈના મધુર અિાજ અને સમજાિિાની
આર્િી છટાએ સતત ત્રણ-ચાર કલાક સુધી શ્રોતાજનોને જકડી રાખ્યા હતા.
આ બાદ લર્ભર્ ૧૯ જેટલા દાતાઓએ કન્િેન્શનના વિવિધ ઇિેન્ટ્સ સ્પોસસર કયા હતા તેમનું તથા
સમાજમાં વિશશષ્ટ યોર્દાન આપનારા ૧૫ જેટલા અન્ય દાતાઓનું ફ્લાિર બુકે આપી સન્માન કરિામાં આવ્યું હતુ.ં

રવિિારે સિારે કનેક્ટિકટ રાજ્યથી ખાસ પધારે લા પ્રખર ચચતક ડો. સુકેતુ વત્રિેદીએ “હિન્દુનીઝમ: એ
રફલોસોફી ફોિ િે પી લાઇફ” ઉપર ખુબ જ સરસ અને પ્રેરણાદાયક સંબોધન કયુું હતું. તેમનો ધમગ અને ર્ીતા ઉપરનો
ઊંડો અભ્યાસ અને આ અભ્યાસમાંથી તારિેલા િીણેલા મોતી જેિા દાખલાઓ ખરે ખર પ્રેિીકલ જીિનમાં ખૂબ જ
ઉપયોર્ી સાબબત થાય તેિા હતા. તેમના અનુભિ પ્રમાણે મનુષ્ય જીિન એક સ્થસ્થર પાણીની સપાટી જેવું છે , અને સુખદુખ કે કોઈપણ મુશ્કે લીઓ તો ઉપર આિતા મોજાની જેમ આિી અને જતી રહે છે જેનાથી અંદરના પાણીને કોઈ અસર
થતી નથી.
શનનિાર અને રવિિાર બન્ને રદિસોએ િહે લી સિારે મુરબ્બી શ્રી પ્રિીણભાઈ કાલરીયાએ લર્ભર્ ૬૦ થી ૭૦
જેટલા ભાઈઓ-બહે નોને યોર્ના વિવિધ ફાયદા સમજાિી અને યોર્ ઝલાસ કરાવ્યા હતા.
કન્િેન્શનના આ ત્રણેય રદિસ દરમમયાન ખૂબ જ સરસ જમિાનું (બાજરાના રોટલા, ખીચડીથી લઈને
મલાઈકોફતા જેિી પંજાબી િાનર્ીઓ, ચુરમાના લાડુ , ગુંદી તથા મોહનથાળ જેિી અનેક મીિાઈઓ) તથા પવિત્ર
વ્રજભૂમમમાં રહે િાની સુવિધાઓ અને સમયે-સમયે શ્રી િાકોરજીના દશગન વિર્ેરે બાબતો એ િડીલોના રદલ જીતી
લીધા હતા.
આ કન્િેન્શનનું સંચાલન પેસસીલિેનનયાના લોકલ સ્િયંસેિકોએ (અલ્પા તથા અલ્પેશ કનેરરયા, પ્રફુલાબેન
તથા નર્ીનભાઈ સીતાપરા, વિનોદભાઈ સીતાપરા, રં જીતા તથા રાજેશ સુતરીયા, પ્રયાસ ખાંટ નનમેશ કં ટે સરરયા,
હં સાબેન જસાણી, મનસુખભાઈ ભાલોરડયા અને ફે મીલી, વિજયભાઈ પડોદરા, નાનજીભાઈ સાપરરયા, વિજયભાઈ
િાછાણી, ઉર્મમબેન ઉંજીયા, રસ્થશ્મબેન તથા અનુભાઈ જાવિયા, અમમત ખાંટ, નીરિ જાવિયા વિ.) રદિસ રાત એક કરી
કયુું હતુ.આ કન્િેન્શનની યાદ કે મેરામાં કે દ કરી અને હં મેશા તાજી રાખિાનું ફોટોગ્રાફીનું અને વિડીયો શુટીંર્નું ઉમદા
કાયગ શ્રી નરે ન્રભાઈ ર્ોધાણી તથા શ્રી નનમગલભાઈ માકડીયાએ કયુું હતું. ૩૦મી સપ્ટે મ્બર ને રવિિારના વિદાય થતા
સિે િડીલો ના મુખે “મજા પડી ગઈ, ખૂબ જ મજા આવી” નો એક જ સૂર ગુંજતો હતો. સફળતાનો આ પ્રમતસાદ હતો.
કડિા પટે લ સમાજ ઓફ નોથગ અમેરરકા (KPSNA) દેશમાં વિવિધ પ્રવૃમતઓ જેિી કે જરૂરરયાત િાળા
બાળકોને સ્કોલરશીપ, બ્રીલલયન્ટ સ્ટ્ુ ડન્ટ સ્કોલરશીપ (વિજાપુરા વિદ્યા સંકુલ, સીદસર) ર્ામડામાં શુદ્ધ પીિાનાં પાણી
માટે RO પ્લાન, સેનનટે શન એટલે કે ટોઇલેટ બંધાિી આપિા માટે ના પ્રોજેિ્સ, િોટર કસઝિેશન પ્રોજેિ્સ તથા હે લ્થ
ને લર્તા વિવિધ પ્રોજેિ્સ જેિા કે એનેમમયા અિેરનેસ, વિર્ેરે ચલાિે છે . અત્રે એ ઉલ્લેખ કરિો ઘટે કે શ્રી
અત્તશ્વનભાઈ જાિીયા િષગમાં આિ મઠહના જેટલું સીદસર રોકાઈને પોતાનું કીમતી યોર્દાન આપે છે . આ ઉપરાંત શ્રી

પ્રિીણભાઈ કાલરીયા પણ િષગમાં બેથી ત્રણ મઠહના સીદસર વિદ્યાસંકુલમાં રોકાઈને વિદ્યાથીઓને મેન્ટરીંર્ કરે છે . આ
પ્રયત્નોથી વિદ્યાથીઓની ગુણિિાનું ધોરણ િધ્યું છે .
KPSNA અમેરરકા તથા ભારતમાં િસતા દરે ક જ્ઞામતજનોને ઉદાર હાથે તન, મન અને ધનથી સાથ અને સહકાર
આપી આ સેિાનાં યજ્ઞમાં ભાર્ લેિા અપીલ કરે છે .
-

અલ્પેશ કનેરિયા
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(નોંધ: સમાજમાં થતા કાયગનો સંદેશો સમાજ સુધી પહોંચાડિાની અંતરની ઈચ્છાઓ સાથે-સાથે મુરબ્બી શ્રી મર્નભાઈ
દલસાણીયાની લેખનસામગ્રીમાં દોરિણી તથા શ્રી અશોકભાઈ પટે લના વિચારો અને મમત્ર કે તન સાપોિાડીયાની
એરડટટર્ની મદદથી આ કૃ મત તમારી સમક્ષ રજૂ કરિાનો પ્રયત્ન કયો છે .)

