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પ્રાસ્તાવિક 
૨૦૦૫ની સાલમા ંશરૂ થયેલી લખેનયાત્રામા ંકાળક્રમે વિવિધ વિષયો િિ સર્જનહાિની કૃિાથી સર્જન થઈ 
શક્ુ ંછે. એ િૈકી ચાિ પ્રકાિના ંસર્જનો છૂટાછિાયા ‘સિૂ સાધના’ બ્લોગ િિ િેિાયેલા િડયા હતા.  

• અમેરિકા વિશ ે
• હાસ્ય લેખ 
• અફલાતનૂ તબીબ 
• કવિતાઓ  

આ ચાિેય પ્રકાિની િચનાઓનુ ંસકંલન કિીને આ ઈ-બકુ બનાિી છે.  
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વપરામીડોનો દેશ : અમેરરકા! 
અમેરરકા… અમેરરકા… 

       છેક ૧૪૯૨ની સાિથી જેની પાછળ પાગિ બનીને આખા વિશ્વમાાંથી િોકો અહીં સ્થળાાંતર કરે છે; તે દેશ 
‘અમેરરકા’ને મેં જે રીતે જો્ો છે, અનભુવ્્ો છે, સમજ્્ો છે – તે વિશ્વગજુરાતી પરરિાર સાથે િહેંચિાના એક પ્ર્તન 
તરીકે આજથી આ નિી િેખ-શે્રિી ‘અમેરરકા’ શરૂ કરતાાં મને આનાંદ થા્ છે. આ પહિેા િેખનુાં નામ કદાચ તમને 
વિણચત્ર કે અજૂગતુાં િાગશે. પિ બહુ વિચારીને આ અિનવુાં નામ મેં પસાંદ કર્ુું છે. િો જાિો ત્ારે- આમ શામાટે?! 

• માનિ સાંસ્રુ્વતના સીમાણચહ્ન જેિાાં જે સ્થાપત્ો છે તેમાાં વપરામીડનુાં સ્થાન અનોખુાં છે. ચીનની રદિાિ અને 
સ્ટોનહને્ગની જેમ. મને આ ઉપમા અમેરરકાની સાંસ્રવતને સૌથી બાંધબેસતી િાગી છે. 

• માનિશક્લત શુાં કરી શકે છે, તેનુાં વપરામીડ એક સરસ પ્રતીક છે. હુાં અમેરરકાને એક શ્રમપ્રધાન દેશ તરીકે જોઉં છાં. 
• મ્રતુર્ ુપછી પિ ભોગ એ વપરામીડના રહિેાસીનુાં િક્ષ્્ છે. અમેરરકા ભોગપ્રધાન દેશ છે – કોઈ છોછ કે દાંભ િગર. 
• ૩૦૦૦ િર્ષ પહિેાાં પિ સ્થાપત્ અને માનિ શરીરની રચના અને સાંભાળ કેટિાાં આગળ િધેિાાં હતાાં; તેની 

વપરામીડ સાક્ષી પરેુ છે. ટેલનોિોજીની બાબતમાાં અમેરરકાના માનિજાતને પ્રદાનના પ્રતીક તરીકે મેં તેને પસાંદ 
ક્ો છે. 

• અહીં ગમે ત્ાાં જાઓ, જરૂર હો્ કે નહીં- મકાનો ઢળતાાં છાપરાાંિાળાાં હો્ છે: સ્નો ન પડતો હો્ તેિા ભાગોમાાં 
પિ. બીજા દેશોમાાં પિ કદાચ તેમ હશે. પિ આ અમદાિાદીને આ રચના હમ્મેશ અિનિી િાગી છે; જેમ 
અમેરરકા અિનિો િાગ્્ો છે તેમ. 

• આ વપરામીડોની નીચે રહતેો અમેરરકી જિ એક નતૂન ‘ફેરો’ છે. તે સાિ સાદો માિસ – એક કારીગર પિ હોઈ શકે 
છે. પેિા મહાનભુાિ મમીની સરખામિી આ જિની સાથે કરિાનુાં મને ગમે છે. ઓલ્્ા ‘ફેરો’ને જે સખુ અને 
સાહ્યબી કદી ન મળ્ાાં હો્ તેિાાં સખુ અને સાહ્યબી અહીં માના પેટમાાં હો્ ત્ારથી મળે છે. અને મમીની જેમ એ 
પિ સામાન્્તઃ વનજીિ છે! અહીં પિ ડોિર કમાિા અને જિસા કરિા; એ જ જીિનનો મખૂ્્ ઉદે્દશ્્ હો્ છે. 

• આમ છતાાં જીિન જીિિાની એક વિવશશ્ઠ શૈિી મેં અહીં જોઈ છે. સતત દોડતો જ રહનેાર િકોહોણિક અમેરરકી જિ 
ઓલ્્ા બાદશાહી ‘ફેરો’ નો સરસ વિરોધાભાસ છે. 

     અહીં એક, બે, પાાંચ કે ડઝન વપરામીડ નથી. હજારોની સાંખ્્ામાાં છે. તમે કહશેો કે આમને કાાંઈક સપનુાં આવ્ર્ુાં 
િાગે છે. પિ ના આ હકીકત છે. જ્્ાાં જુઓ ત્ાાં વપરામીડ જ વપરામીડ. અને સાથે ચીમની પિ ખરી જ તો. અરે, ભાઈ! 
આ ઇજજપ્તની િાત નથી. આ તો અમેરરકા છે અમેરરકા. 

      અમેરરકામાાં વપરામીડ? હા જ તો. દરેક ઘરની ઉપર વપરામીડ જેિાાં છાપરાાં. અને તે્ જાતજાતનાાં અને 
ભાતભાતનાાં. મોટાભાગે તો હાંધાા્ં  કાળાાં. પિ બધાની બાજુમાાં મોટે ભાગે ચીમની પિ ખરી જ. અને અંદર રહનેારાાં 
ફેરો, ફેરોઈન અને બાળબચચાાં બધાા્ં નો િટ જુઓ તો એ ઇજજપ્તના ઓલ્્ા ફેરોને તો ક્ાા્ં  બાજુએ મકૂી દે તેિો! 
ચાાંપ દબાિે ને અજિાળાં થઈ જા્. કોઈ મશાિની જરૂર જ નહીં. રૂમે રૂમે ટીિી અને વિરડ્ો ગેમો અને જાતજાતની 
અને ભાતભાતની સગિડો. કોઈના વપરામીડની પાછળ ક્સ્િવમિંગ પિૂ પિ ભળા્. એક જ િાત સામાન્્ – એ હજારો 
િરસ પહિેાાંના વપરામીડ અને આ વપરામીડની.. બને્નમાાં મમી હો્ અને ડેડ પિ !! જોકે અહીંની મમીને મોમ કહ ેછે. 
આપિે જેને મડમ તરીકે બહુ અહોભાિથી જોતા હતાાં તેિી. 
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       પિ આ ફેરો અને આ મમી તો બચાડાાં બહુ સાદાાં અને સીધાાં હોં! કોઈ પ્િમ્બર તો કોઈ સતુાર; કોઈક હાઉસ 
લિીનર, તો િળી કોઈક ઘાસ કાપનાર પિ હોઈ શકે.  અમારી સામેના વપરામીડમાાં રહતેો ‘ફેરો’ તાળાાં કુાંચીનો વનષ્િાત 
છે! ફે્રડ એનુાં નામ. મારી ઉમ્મરનો જ અને મારી જેમ જ રરટા્ર થઈ ગ્ેિો. બહુ મજાનો અને જજિંદારદિ માિસ છે. 
અમારાાં ઘરનાાં ત્રિ તાળાાં એિે વમત્રતામાાં આ અમદાિાદીને બહુ પસાંદ  એિી રીતે – ‘કાના માતર િગર’ રરપેર કરી 
આપ્્ાાં હતાાં! કો’ક િળી ઉજણળ્ાત નોકરીિાળા્ છે. મારી દીકરી અને જમાઈ જેિાાં. ક્ાાં’ક પડોશમાાં બહુ િૈભિશાળી 
વપરામીડ દેખા્ તો એ કોઈ દુકાન કે ફેલટરીનો માણિક પિ હો્. 

      બધે્ ચીમનીર્ુાં તો હો્, હો્ ને હો્ જ. પિ એકે્માાંથી હજુ આ સાત િરસમાાં ધમુાડો નીકળતો ભાળ્ો નથ. 
ખાિી દેખાિની જ ચીમનીર્ુાં! આખુાં ઘર ફુલ્િી એરકન્ડીશન્ડ હો્; પિ જૂની પ્રિાણિકા કાાંઈ થોડી તોડા્ છે? હા, 
કોક’દી નિરાશની પળે િાકડાાં િઈ આિે અને દેખાિનુાં તાપણુાં ફા્રપ્િેસમાાં કરે, પિ એ કાાંઈ ગરમાિા માટે નહીં – 
માત્ર શોખ ખાતર. 

     આ અમેરરકા છે. અહીં ઘિી બધી પ્રિાણિકાઓ સતત ટટૂતી રહ ે છે, અને છતાાં જૂની ચાલ ુ પિ રહ ે છે. આ 
જાતજાતના વિરોધાભાસોનો દેશ છે. આ િસાહતીઓનો દેશ છે. જાતજાતના અને ભાતભાતના િોકો. બધા જ 
િસાહતીઓ. અરે, તળ અમેરરકાના, કોિમ્બસની્ પહિેાાં અહીં રહનેારાાં નેરટિ અમેરરકન પિ િસાહતી જ હતાાં. 
એસ્સ્કમોના દેશ – રવશ્ાના સાઈણબરર્ામાાંથી નીચે ઊતરી આિેિા એમ કહ ે છે. અહીં સાિ રફક્કા ધોળા, ગિુાબી 
ગિગોટા જેિા, કાળા અબનસુ જેિા, પીળા, ઘઉંિરિા, અને આ બધા્ રાંગ અને રૂપના જાતજાતના વમશ્રિ િાળા 
િોક જોિા મળી જા્. 

      અમારુાં  શહરે સાિ નાનુાં છે, પિ અમારી કોિોનીમાાં ક્ાા્ં  ને ક્ાાં્થી િોક આિીને િસેિાાં છે. સામે જ એક 
વિ્ેટનામી કુટુમ્બ રહ ેછે. થોડેક આગળ મેક્લસકન અને ચાઈનીઝ પિ છે. અમારી બાજૂની ગિીમાાં (મસ પહોળી િેન 
છે હોં !) એક મોરોક્કોનુાં કુટુમ્બ રહ ે છે. અમારાથી ત્રીજા ઘરનો ‘ફેરો’ મળૂ જમષન છે અને તેના ઘરની રાિી અિ-
સાલ્િાડોરની છે. એટિે કે સ્પેવનશ અને નેરટિ અમેરરકનની વમશ્ર જાવતની. 

      અહીં તમે હિામાાં સ્િતાંત્રતા સુાંઘી શકો – અને સ્િચછાંદતા પિ. રાજાઓની ગિુામીમાાંથી આઝાદી મેળિિાનો 
પહિેિહિેો બુાંણગ્ો અહીં ફાંકા્ો હતો, અને આખા જગતમાાં ફેિાઈ ગ્ો હતો.  અને લ્્ો! કાળઝાળ ગિુામી પિ અહીં 
જ િકરીને ફિી ફાિી હતી. અહીં માત્ર દોઢસો િરસ પહિેાાં સાાંકળે બાાંધેિા ગિુામ અને ગિુામડીઓને સાટકા મારતાાં 
મારતાાં ગિુામો િેચિાના બજારમાાં િઈ જિાતાાં. અને આજે એ જ ગિુામોના કો’ક િારસદાર ચચષમાાં ઉપદેશ આપતા 
પાદરી કે રેિરન્ડ પિ છે. 

     અહીં કરોડો બીિર, બાઈસન, િન્્ સમ્રદુ્ધિ અને નેરટિ અમેરરકન પ્રજાનો ખડુદો બોિાિી દેિામાાં આવ્્ો હતો. 
અને આજની તારીખમાાં પિ આ બધાનુાં રક્ષિ કરિાનો વિરોધાભાસી સાંદેશ આખા જગતને આપનાર, આ અમેરરકન 
જિ સૌથી િધારે વ્્્ અને બગાડ કરે છે!         

     અહીં મકાનનો ટેલસ મ્ર્વુનવસસીપાણિટીમાાં ભરો તેનો િીસથી ત્રીસ ટકાનો રહસ્સો વશક્ષિ અને પસુ્તકાિ્ો પાછળ 
ખચાષ્ છે. અને છતાાં િોક બહુ આગળ ભિતાાં નથી! અહીં મેરિક થા્ એને ગેજ્ર્એુશન કહ ેછે. અને એ તો બહુ થઈ 
ગર્ુાં! માટે જ અહીંની કોિેજો પરદેશી વિદ્યાથીઓથી િધારે ચાિે છે. 
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     આ અમેરરકા છે. આખી દુવન્ાનો સૌથી િધ ુશક્લતશાળી દેશ. આખી દુવન્ાના ખિેૂ ખાાંચરેથી િોક અહીં આિીને 
િસેિાાં છે. અહીંની ચકાચોંધથી આકર્ાષઈ, માિેતજુાર બની જિા ક્ાાં ને ક્ાાંથી િોક અહીં આિે છે અને મજૂરી કરી 
દવનર્ુાં રળે છે. આ હડહડતો મડૂીિાદી દેશ છે, પિ અહીં શ્રમનો સાચો મરહમા છે. અહીં ‘ડુ ઈટ ્ોરસેલ્ફ’ ની બહુ 
ચોપડીઓ િેચા્ છે. અહીં મધ્્મ િગે બધાાં કામ જાતે કરી િેિાાં પડે છે. અહીં કામ કરિાની કોઈ નાનમ નથી. 

      અહીં અઢળક મશીનો સામાન્્ કામો માટે િપરા્ છે; પિ િોહી અને પસીનો પાડીને કમાિેિા ડોિરમાાંથી આ 
બધા વપરામીડો બનેિા છે. બધા ઊંધા ડબલ્ર્ ુજેિા િાગતા વપરામીડો. 

     આ ત્રિ ડબલ્ર્નુો દેશ છે. અહીં ‘િેધર, િકષ અને વમુન’ નો કોઈ ભરોસો હોતો નથી!  

કારની ચાવી 
     સિાિના દસેક િાગ્યા હશે. હુ ંએક ભાિતીય ગ્રોસિી સ્ટોિના િારકિંગમા ંસ્ટોિ ખલૂિાની િાહ જોઇને બેઠો હતો. 
ગાડીમા ંબેસીને માિા ગમતા પસુ્તક ‘વિિેલા ંફૂલ’ ના એક ભાગની િાતાક િાચંી િહ્યો હતો. િાતાક બહુ જ કરૂિ હતી. 
સમાજના કહિેાતા ઉજણળયાત અને ઉચ્ચ લોકોની લઘતુાનુ ં િિકન હત ુ.ં અને સામાજજક િીતે સાિ નાના માિસની 
માિસાઇ ઉજાગિ થતી હતી. 

       િાતાકના કથાિસ્તથુી મન ક્ષબુ્ધ થઇ ગયુ ંહત ુ.ં ત્યા ંમેં સ્ટોિના બાિિે બે ત્રિ લોકોની હીલચાલ જોઇ. હિે સ્ટોિ 
ખલુશે એ આશાએ મેં ગાડીનુ ં બાિણુ ં લોક કયુું અને સ્ટોિ તિફ જિા નીકળયો. તિત જ ખબિ િડી કે ચાિી તો 
ગાડીની અંદિ જ િહી ગઇ હતી. બધા બાિિા ખટખટાિી જોયા. િિ બધા બિાબિ બધં હતા. મારંુ િહઠેાિ ૨૬  
માઇલ દૂિ હત ુ.ં હિે?     

     િેલા ઉભેલા ભાઇઓ િાસે િહોંચ્યો. માિી વિતક સમજાિી. તેમાનંા એક, મેક્ક્સકોના ડેવનયલે કહ્ુ ં”ણચિંતા ન કિો. 
કદાચ હુ ંતમને મદદ કિી શકીશ.” બાજૂના એક નાના સ્ટોિમા ંજઇ કિડા ંલટકાિિાનુ ંહને્ગિ અમે લઇ આવ્યા.દસેક 
વમવનટની મથામિ બાદ ડેવનયલે ચાિી કાઢી આિી. 

    કઇ િીતે ચાિી નીકળી તે અગત્યનુ ંનથી, િિ ડેવનયલે અમાિી િાતચીત દિમીયાન કહલેા શબ્દો માિા ણચિમા ં
િજ્રલેિ થઇ ગયા છે. 

      ડેવનયલે અમેરિકન લશ્કિમા ંકામ કિેલુ ંહત ુ ંઅને વિયેટનામ યધુ્ધની ભયાનકતાઓ અનભુિેલી હતી. તેિે કહ્ુ ં
હત ુ ં– 

” મશુ્કેિી તો જીિનમાાં આિે. પિ એ િખતે કદી આશા ન છોડિી અને ધીરજ રાખિી. પરરક્સ્થવત જ આપિને ઉકેિ 
બતાિી દેતી હો્ છે –  આપિે આંખ અને કાન ખલુ્િા રાખીએ અને મનને વિક્ષબુ્ધ ન થિા દઇએ તો. “ 

વોટરપાકકમાાં એક અનભુવ 

    િવિિાિે અમાિા કુટુમ્બના િાચં જિા અને નાના જયનો એક હબસી દોસ્ત, ફોટકિથકની ઉિિે અડીને આિેલા એક િોટિ 

િાકકમા ંગયા હતા. છેલ્લા ચાિ િષકથી માિી દીકિી ઓગસ્ટ મહીનામા ંઅચકૂ, ભાિપિૂકક અમાિા બધા માટે તેની રટરકટ  લાિે 

છે; અને અમને બધાને બહુ જ મજા અિાિે છે. 
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      ત્યા ંએક ‘ઓશન િેવ્ઝ’ નામની િાઈડ છે, જે નાના મોટા બધાને બહુ જ ગમે છે. ‘ ટ્બુ-િાઈડ ‘ની જેમ તેમા ંિેટમા ંબહુ 

આંટી િડિાનો ભય નહીં. આશિે ૧૦૦ ફુટ લાબંા અને ૫૦ ફુટ િહોળા હોજમા ંિાિી ભિેલુ ંહોય છે. ઊંડાઈ શનૂ્યથી શરૂ કિી 
છેક અંદિ છ ફૂટની હોય છે. તેમા ંતિનાિા તિી િિ શકે અને બીજાઓ માટે ઘિી સખં્યામા,ં લગભગ ચાિ ફુટ વ્યાસિાળી 
અને બે મજબતૂ હને્ડલિાળી, પ્લાસ્ટીકની ટ્બુો િિ િાખેલી હોય છે. ખાસ્સો મોટો ક્સ્િવમિંગપલુ હોય તેવુ ંલાગ.ે 

     િિ ખિી મજા તો એ કે તેની છેિાડાની દીિાલની િાછળ, કદાચ ચાિ કે િાચં બહુ જ  મજબતૂ, િબિની મોટી ધમિો 
િાખેલી હોય છે. ( આિિને એ તો કાઈં દેખાય નહીં – આ તો માિા ઈજનેિી ભેજાનુ ંપથૃક્કિિ છે! ) આ ધમિોને ઈલેક્ટ્રીક 

મોટિ િડે કે બીજી કોઈ િીતે, ધીિે ધીિે ફૂલાિિામા ં અને સકંોચિામા ં આિે. આ ધક્કાથી હોજનુ ં િાિી િિ ઊલાળે ચડે. 

લગભગ ત્રિ ચાિ ફૂટ ઊંચા મોજાં િેદા થાય. આમા ંબધી િબ્બ્લક િિ ઉલાળા લેિાની મજા માિે. કોઈ રકનાિે આિતા ંનાના ં
મોજાંની, તો કો’ ક રદિાલ િાસે, જમીનને િગ િિ ન અડે તેિી જગ્યાએ, મસ મોટા ંમોજાંની મજા માિે. જેની જેિી તાકાત 

અને રહમ્મત. 

     જુિા જુિાવનયાઓ, ણબરકનીધાિી રૂિસુદંિીઓ, માિા જેિા ગલઢા,ં અને બાળબચ્ચા ં– બધા ંમજા માિે. કોઈ નાતજાત, 

િંગરૂિ, ધિમ, જાવત, ઉમ્મિના ભેદ નહીં. બધા ંય બાળકો જ બાળકો.  દસેક વમવનટ ઉલાળા ખાિાના. િછી વિિામ. ફિી દિ 

અડધા કલાકે ખેલ ચાલ.ુ આિિે ય બાપ ુઆમા ંતો િડયા હોં ! 

    છોકિાિં તો ધિાઈ ધિાઈને અનેક િાિ ઉલાળા ખાિા જાય. માિો જય ભાિે રહમ્મતિાળો. હુ ંિાડ્ુ ંિાડતો િહુ ંઅને એ 

બાપ ુતો ટ્બુની એસી તેસી કિી ડુબકીઓ માિીને તિી લે. િાછો નીચેથી ટ્બુમા ંઘસુી ય જાય. અને એની ઉમેદ હોય, છેક 

દીિાલને અડી આિિાની – જાિે કે કોઈ ઈડિીયો ગઢ જીતિાનો ના હોય ! એ બાપ ુતો નેચિલ અમેરિકન !! 

     આિિે તો એક િાિ મજા માિી રકનાિે આિીને બેઠા અને બધાનંો સામાન સાચિિાનુ ં પણૂ્યકાયક કયુું! બાકીના 
બધા ટ્બુની મજા માિિા ગયા. હુ ં તો લાબંી ખિુશીમા ં િગ લબંાિી, િેપ્સીના ઘુટં િીતો અને ણચપ્સ ચગંિાળતો હાહ 

ખાતો બેઠો. દરિયાઈ પલુની િાછળના આકાશમા ંસધં્યાદેિી િતમુડા શિગાિ સજી સોળે કળાએ ખીલ્યા ંહતા.ં સિૂજદેિ તો 
દેખાતા નહોતા. િિ દ્રશ્ય બહુ મનહિ હતુ.ં 

     મન િિ રહલ્લોળે ચડ્ુ.ં િદંિેક દહાડા િહલેા ં ગેલ્િેસ્ટનના દરિયારકનાિાની સહલેગાહ અને સમદુ્રસ્નાન દીકિાએ 

કિાવ્યુ ં હતુ;ં તે યાદ આિી ગયુ.ં આ તો માનિસજર્જત દરિયાનુ ં ખાબોણચયુ ં હતુ.ં િેલો તો ગલ્ફનો અખાત, એટલાક્ન્ટક 

મહાસાગિનો િછેિો!  ક્યા ંિાજા ભોજ ને ક્યા ંગાગંો તેલી! આ તો અડધા કલાકમા ંદસ જ વમવનટ રહલોળા લે. ઓલ્યો તો લાખો 
િષક સતત હાલ્યા ને ડોલ્યા જ કિે…..  નહીં થાક, નહીં વિિામ …. મહિેામિ તે મહિેામિ …. 

      િિ િધાિે લાબંી વિચાિ-તિંગમાળા ચાલી. આ દરિયાના ખાબોણચયાનો સર્જક માિા જેિો કે માિાથી થોડો ચરડયાતો, 
એક માનિજતં.ુ અને ઓલ્યાનો તો …  સકૃ્ષ્ટનો નાથ. િિ એની ય આંખ સહજે ઝોલે ચડી ને આ વિશ્વ ગાયબ, અને બીજા નિા 
વિશ્વનો  ચાકડો િાછો ચાલ.ુ આ ખાબોણચયાની મોટિ દસ વમવનટ િછી બધં થાય. ઓલ્યાની એક એક યગુાતંિે બધં …િિ એ 

ય કોક’દી બધં તો િડિાની જ ને? 

        ભલેને હુ ંઆ નાનકડા સાગિ જેિો િિ નથી, જેમા ંદસ વમવનટમા ંય સો જેટલા માિસો આનદંથી રકલ્લોલે છે. ભલે ને 

મારંુ સમગ્ર જીિન એક િિિોટા સમાન છે. આ જન્મ્યો, અને આ ફૂટયો. િિ એટલા ય ગાળામા ં તેમાથંી િિાિવતિત થતો 
પ્રકાશ એક વનદોષ બાળકને ખીલખીલાટ હસાિી શકે તો, માિા આ િિિોટા જેિા જીિનની સાથકકતા છે. ઓલ્યા વિશ્વના 
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નાથની અિાિ કરુિાનો, તેના પે્રમનો, તેના સત્ય, ચૈતન્ય અને આનદંનો એક િિમાણ ુ જેટલો અંશ િિ માિા જીિનમા ં
િિાિવતિત થાય તો હુ ંઅને તે સિખા. બસ માિા નાનાશા જીિનને આટલો િળાકં તો આપુ.ં અને તો? 

      અલ્યા એ ય ઉિિિાળા… આિિ બેઉ તો ભેરુ. તુ ંમોટો ભાઈ ને હુ ંનાનો… ચાલને આ ફિી રહલોળો શરૂ થયો છે, તેમા ં
જિા છબછબીયા ંકિી લઈએ, ઉલળી લઈએ …..  હાલને મજા આિશે. 

” માિી િાસે ઢગલો િેતી, તાિી િાસે ખોબો જળ, 

ચાલને િમીએ િળ બે િળ.”  

–  કૃષ્િ દિે 

હરિ, હિે આિિે સિખે સિખા, 
હરિ, તમે મેહ તો હુ ંયે બિખા! 

–  ભગિતીકુમાિ શમાક 

     અને બાપ!ુ આિિે તો પ્રસન્નણચિ,ે બધી લઘતુા ઓગાળીને, ઓલ્યા ભરુેને હૈયાની માલી’ િા િાખીન,ે ફિીથી 
રહલ્લોળાની મજા લિેા ધોડી જ્યા. 

કનોઈંગ – એક અનભુવ  
     આમ તો આને નૌકાવિહાિ નામ આિિા વિચાિ થતો હતો. િિ કનોઈંગનો તેમા ં ભાિ ન આિે. આિિી 
ભાષામા ંઆને માટે કોઈ શબ્દ હોય તો મને તેની ખબિ નથી. 

     ૨૦૦૪નો ઓગસ્ટ મહીનો હતો. હુ,ં માિા ંિત્ની, માિો દીકિો ઉમગં અને માિો હમ્મેશનો સાથીદાિ – બાળ ગોરઠયો 
– અમાિી દીકિીનો દીકિો જય - આમ અમે ત્રિ જિ, માિા બીજા દીકિા વિહગને ત્યા ંથોડા દહાડા િહિેા વશકાગો 
ગયા હતા.  વિહગંે તેના દોસ્તદાિો સાથે વિસ્કોન્સીન િાજ્યમા ંઆિેલી એક જગ્યાએ સહકુટુમ્બ ફિિા જિાનુ ંગોઠવ્યુ ં
હત ુ.ં બે રદિસનુ ંિયકટન હત ુ.ં  અહીં િહલેા રદિસનો કનોઈંગનો અનભુિ િિકિીશ. 

    અમાિે ‘ કનકાકી‘ નદી િિના બધંની નીચાિિાસની નદીમા ંકનોઈંગ કિિાનો કાયકક્રમ હતો. ‘કનો’ એ હલેસાથંી 
ચાલતી, સાિ સાકંડી, લાબંી અને માત્ર બે જ જિ માટેની હોડી હોય છે. િાિી બહુ ઊંડુ ં ન હોય ત્યા ં જ સામાન્ય 
જનતાને આવુ ંકનોઈંગ કિિા દેિામા ંઆિે છે. 

    અમે બાિ જિા હતા, માટે અમે છ કનો ભાડે લીધી હતી. હુ,ં માિો દીકિો ઉમગં, અને જય એક કનોમા ંહતા. ( જય 
િાચં િિસનો જ  હતો, માટે અમાિી સાથે તેને િાખિા  દીધો હતો. ) અમે તો બાપ!ુ કનો હાકંિા માડંી. બાિ 
જન્માિામા ંકોઈ દી’ હલેસુ ંહાથમા ંિકડ્ુ ંહોય તો ફાિે ને? ચાિ િાચં હલેસા ંનહીં માયાક હોય ને, ઉમગં અને માિા 
હલેસિામા ંકાઈંક વિસિંાદીતા સજાકઈ. કનોને માઠંુ લાગ્યુ,ં અને એકબાજુ ઝૂકી. અમે સમતોલન જાળિિા અિઘડ ફાફંા ં
માયાક, અને કનો ઊંધી! અમે ત્રિે ય િાિીમા.ં માિો જીિ તો અધ્ધિ. જયને બચાિિા મેં હિાવતયા ંમાયાક. તેને તે 
િખતે તિતા ંઆિડતુ ંન હત ુ.ં િિ િાિી ઊંડું ન હોિાના કાિિે અને બધાએ મને કમને િિ જેકેટ િહિેિા જ િડે 
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તેિો વનયમ હતો, એટલે અમે બચી ગયા. બીજા ચાિેક સાથીદાિો નજીકમા ંજ હતા, તે ઊતિીને અમાિી મદદે આિી 
ગયા. અમાિા બચાિકોમાનંા એક ઉિીશનો તો સેલફોન િિ આમા ંઅિલમણંઝલ િહોંચી ગયો!   

     બધાએ અમને લાબં ુ ંભાષિ ઠોકી દીધુ.ં થોડી ટે્રવનિંગ િિ આિી. જય વશયાવંિયા ંતો થઈ ગયો હતો, િિ ઈ બાપ ુ
તો અમેરિકન બચ્ચુ.ં  તે ગભિાયો કે િડયો નહીં કે િાછા ફિિાની જીદ િિ ન કિી.  અમાિી સિાિી િાછી ઊિડી. 
ધીિે ધીિે ચાલ િકડાઈ. હલેસિાનો લય િકડાયો – તાનપિૂાના તાિની જેમ. 

      થોડેક આગળ અમે ગયા.  િેલા અમાિા સહાયકો િિ અમાિી કાયકક્ષમતા માટે ખશુ જિાયા. અને આિિે તો 
બાપ!ુ તાનમા ંઆિી ગયા. માહં્યલો શાયિ જાગી ગયો અને ઓલ્યાઓને શાયિી સિુાિી દીધી – 

નથી કોઈ પિ માગષદશષક અમારો, 
નથી ક્ાાં્ પિ કોઈ માંણઝિ અમારી, 
મસુીબત ઉઠાિી ફકત મોજ ખાતર, 
અમારી અદાથી સફર કોિ કરશે. 

– ‘ શનૂ્્’ પાિનપરૂી 

     અને સાહબે, શુ ંદાદ મળી છે? - ‘શનુ્ય’ને િિ મશુાયિામા ંનહીં મળી હોય તેિી! અમે બે ય ઉત્સાહમા ંઆિી 
ગયા. જોિથી હલેસા ંમાિિા લાગી ગયા, અને આગળ જતી િહલેી કનોને િકડી િાડિા કમિ કસી. (કે બાિડા!ં ) િિ 
કનો તો ડાબે જાય અને જમિે જાય – િાકંી ચુકંી. ધીિે ધીિે રદશાનુ ંભાન થિા માડં્ુ.ં ઉમગં અમાિી કનોનો કપ્તાન 
વનમાયો, અને હુ ંખલાસી. જય મહામલુો િેસેન્જિ.   હિે તો અમાિી જીિન-કનો હાલી. 

       બધા વમત્રો તો િોતિોતાની જીિનસખીઓના સાથમા ંએટલા મશગલુ બની ગયા હતા કે, અમે તેમનાથી ખાસ્સા 
છેટા િડી ગયા. અને ફિી િાછી કાઈં ગડબડ થઈ. ઉમગંલાલાએ કપ્તાનીની ખમુાિીમા ંમને કાઈંક સચૂના આિી અને 
હુ ંકાઈંક બીજુ ંજ સમજ્યો. અખાના છપ્િા –  ‘ આંખનુ ંકાજળ ગાલે ઘસ્યુ.ં ‘જેવુ ંકાઈંક થયુ!ં અને ફિી િાછી અમાિે 
કનો િીસાિી. અમે માડં સકૂાયેલા તે ફિી િાછા ભીંજાિા. િિ નહીં ડુબિાની આિડત અમાિા ત્રિેમા ંઆિી ગયેલી, 
તે ટપ્િાક દઈને ઊભા થઈ ગયા. શુ ંઅમાિી બહાદુિી! (િાિી ત્રિ ફુટ ઊંડુ ંહત ુ ં તો ય!) િિ કનોનુ ંશુ ંકિવુ?ં જયને 
સિી જતા હલેસા ંિકડાવ્યા, અને અમે બે જિ ટે્રવનિંગ મજુબ કનોમાથંી િાિી બહાિ કાઢિાના દુશ્કિ કાયકમા ંિિોિાયા. 
એક બાજુથી કાઢીએ તો બીજી બાજુ ફિી િાિી ભિાય.         

        અમને આ મસુીબત િહોિિા માટે સ્મશાન િૈિાગ્ય આિિા માડંયો. ખેિ! જેમ તેમ કિીને થોડાક જ 
ભિાયેલા(!) િાિી સાથે કનો સીધી તો થઈ. અમે એકબીજાને કસમ દીધા કે, િાછા જઈએ ત્યાિે માિા ંિત્નીને આ કોઈ 
િાત કિિાની નથી. (તે શાિી બાઈ તો કનોઈંગનુ ંિિકન સાભંળીને જ, ‘મને આવુ ંબધુ ંન ફાિે.‘ તેિા શાિા વનિકય 
િિ આિી, કાિ િાકીંગની બાજુમા ં આિેલા સિસ મજાના િાકકમા ં ખાસ્સા દેશી નાસ્તા અને િીિા ં સાથે િહી ગઈ  
હતી! ) જયને ય ‘બા’ને આ બધી િાત ન કિિાનુ ંબિાબિ ઠસાવ્યુ.ં કેન્ડીની લાલચ િિ આિી દીધી!      

      હિે અમાિી કનો-હલેસિ-કલામા ં પખુ્તતા આિિા માડંી. નહીં સમજાયેલા કનો-સત્યો સમજાિા માડંયા!   
હલેસાનંી િછડાટ સાથે અમાિા શ્વાસની જુગલબધંી સધાિા માડંી; કેિળજ્ઞાન લાધ્યુ.ં અને અમાિી કનો ડાહી ડમિી 
બની તીિિેગે ચાલિા માડંી. અડધોએક કલાક તો વનવિિઘ્ને િસાિ થઈ ગયા. િિ બધા સાથીઓ તો ક્યાનંા ક્યા ંય 
આગળ નીકળી ગયા હતા. અમે આખી કનકાકીમા ંકાકી વિના એકલા હતા!       
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          ત્યા ંસાિ છીછિો િટ આિી ગયો. કનો ફસાઈ. અમે તેને પ્રિાહમા ંિાછી લાિિા મિણિયા પ્રયત્નો આદયાક. 
અને બાપ,ુ તે તો ફિી ઊંધી િળી. જયને ય ઘુટંિ સધુી જ આિે તેટલુ ંિાિી હત ુ.ં હલેસા ંઅમાિાથી કંટાળીને ફાિગવત 
આિિાના મડુમા,ં િાિે ઘડીએ તિાિાની કોવશશ કિતા હતા. સામાન િિ.   આ બધુ ંસાચિિાનુ ંઅને કનોમાથંી 
િાિી કાઢિાનુ.ં કનોમા ંિિ ખાસ્સુ ંિાિી આ િખતે ભિાયુ ંહત ુ.ં કેમે ય કિીને િાિી ખાલી થાય જ નહીં. ઉલટાનુ ં
િધાિે ભિાણુ!ં િટમા ંનજીકમા ંબીજુ ંકોઈ જ નહીં. ઉિિ આકાશ અને નીચે િાિી. જો થઈ છે! 

‘ કોઈ હમદમ ન મીિા, કોઈ સહારા ન રહા. 
       હમ કીસીકે ન રહ,ે કોઈ હમારા ન રહા. ‘ 

એકિા જ આવ્્ા મનિા!, એકિા જિાના, 
      સાથી વિના, સાંગી વિના, એકિા જિાના. 

     – ‘ બેફામ’ 

     અમે સાિ હતાશ થઈને નદીની િચમા ંઊભા હતા. િટ ખાસ્સો િહોળો હતો. નજીકમા ંકોઈ કનો દેખાતી ન હતી. 
િિન િિ સાિો એિો હતો, અને અમાિા ંકિડા ંભીના ંહોિાને કાિિે ઠંડી િિ લાગતી હતી. બિોિના બે િાગી ગયા 
હતા. હલેસા ંમાિિાનો અને િાિંિાિ કનોને સીધી કિિાનો શ્રમ કિેલો હતો, એટલે કકડીને ભખૂ િિ લાગી હતી. 
જોિદાિ થાક િિ લાગેલો હતો. કોઈ તાિિહાિ મળી જાય તેિી મનમા ં પ્રાથકના કિતા હતા. છેિટે ઉિિિાળાએ 
અમાિી આ વિનતંી સાભંળી. દૂિથી એક કનો આિતી દેખાઈ. તેના ચાલકો તિિરિયા જુિાનો હતા. તેમની કનો એક 
બાજૂના રકનાિાની િાસેથી જતી હતી. અમે બની શકે તેટલી મોટી બમૂો િાડી, િિ તેમના સાભંળિામા ંન આિી. 
અમાિી તિફ તેમની નજિ િિ ન હતી. એ કનો તો રિસાયેલી િમિીની જેમ જતી િહી. થોડી િાિે બીજી દેખાિી. 
િિ તે ય અમાિી િાસે ન ઢુંકી. 

પહિેા પહિેા જુગમાાં રાિી! તુાં હતી પોપટી ને અમે રે પોપટ રાજારામના…. 

      એ ગીતની જેમ ચાિ ચાિ કનો આિી િિ, ‘સાથે ન હાલી, માિી સાથ, િાિી વિિંગળા!’  જેવુ ંથત ુ ં િહ્ુ.ં અમે 
છેલ્લા તબક્કાના વિચાિો કિિા લાગ્યા. હુ ંઅને જય એક રકનાિે નદી ઓળંગી બેસીએ, અને ઉમગં નદીના િટમા ં
ચાલતો ચાલતો, કોઈ કનોિાળાને બોલાિી લાિે; તેિો મહત્િનો વનિકય લેિાિો!  જય તો ણબચાિો િડુ ંિડુ,ં િિ િાક્કી 
કાઠીનો, તે ચિૂ અને સનુમનુ થઈને ઊભેલો. તેને ખાિા માટે સાથે લાિેલા કુકી તો ફેંકી દેિા િડયા હતા; માત્ર 
િીિાના િાિીની ત્રિ બોટલો જ હતી. અમને જયની એટલી બધી દયા આિે, િિ શુ ંકિી શકીએ? 

     અને ત્યા ંબે કનો અમાિી થોડી નજીકથી િસાિ થઈ. તેમા ંએક ઉમ્મિલાયક માિસ, તેની િત્ની અને બે બાળકો 
હતા.ં તેમની નજિ અમાિી ઉિિ િડી. એ સજ્જન અમાિાથી થોડે દૂિ બને્ન કનો િાકક કિી અમાિી િાસે આવ્યા. તેમને 
આ કનો- શાસ્ત્રનો ઠીક ઠીક અનભુિ હશે, તે કહ્ુ”ં આિિે તમાિી કનોને કોઈ િજન િાખ્યા વિના કીનાિે હડસેલી જિી 
િડશે.” ઉમગં અને તે ભાઈ આ કામમા ં જોડાયા. અમાિા હલેસા,ં અમાિો થેલો અને જયને સાચિિાની કઠિ 
જિાબદાિી માિી ઉિિ આિી િડી. અમે બે થિથિતા, માડં સામાન સાચિતા, નદીની બિાબિ િચ્ચે ઊભા િહ્યા. 

       ઉમગં અને િેલા સજ્જન અમાિી કનોને સાચિીને રકનાિે ખેંચીને લઈ ગયા. ત્યા ંિહોંચીને, હતુ ંતેટલુ ં જોિ 
િાિિી તેમિે કનોને માથાથી ય ઉિિ ઊંચી  કિી અને ઉલટાિી. ભિાયેલુ ં િાિી નીકળી ગયુ.ં ખાલી અને તૈયાિ 
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થયેલી કનોને િકડીને િેલા સજ્જન ઊભા િહ્યા. ઉમગં અમાિી િાસે આવ્યો અને અમે ત્રિે સાચિીને કનો િાસે 
િહોંચ્યા. દસેક ફૂટ તો જયને તેડિો િિ િડયો, કાિિકે િાિી તેના માથા જેટલુ ંહત ુ.ં 

    છેિટે અમે મઝધાિમાથંી રકનાિે આવ્યા, અને કનો-નશીન થયા. િેલા સજ્જનનો બહુ જ આભાિ માન્યો. તેમિે 
અમને શીખિાડ્ુ ંકે, કનો ચલાિિાની સાથે નદીના તળની ઊંડાઈ િિ જોતા િહવે ુ,ં અને કદી છીછિા િાિીમા ંકનોને 
જિા ન દેિી. અમાિી નજીકમા ં તેમિે તેમની બને્ન કનો ઠીક ઠીક સમય માટે િાખી. અમને તો તે ભાઈ અને તેમનુ ં
કુટુમ્બ સાક્ષાત ્ ભગિાન જેિા લાગ્યા. અમાિી ટોળીમાનંી છેલ્લી કનોને િિ અમે િકડી િાડી. તે લોકોએ તો 
મજા કિતા ંકિતા ંવિહાિ કયો હતો.  નદીસ્નાન િિ કયુું હત ુ.ં અમાિે તો ત્રિ િાિ કમને સ્નાન કિવુ ંિડ્ુ ંહત ુ!ં અમે 
છેલ્લા મકુામે િહોંચ્યા. કોલમ્બસને ત્રિ મરહને સાલ સાલ્િાડોિની જમીન દેખાઈ હશે, ત્યાિે તેને કેિા ભાિ થયા હશે; 
તેની આછી ઝાખંી અમને િિ થઈ ગઈ! ઊતિીને સીધા િેતમા ંઢગલો થઈને િડયા. અમાિો જજગિી દોસ્ત ક્યાકંથી 
જય માટે િેંચ િાઈ અને િેપ્સી લઈ આવ્યો. એ સાિ ઠંડી િાય િિ જે મજેદાિ લાગી છે બાપ!ુ અને િેપ્સી તો દેિોના 
સોમિસ જેિી. 

     કનોની કમ્િનીિાળાની એક િાન આિી અને અમને િાછા અમાિા મકુામે લઈ ગઈ. અમાિી બીજી ટોળીઓ તો 
ક્યાિની ય ત્યા ંિહોંચી ગઈ હતી. કાકીને બહુ મજા કયાકનો રિિોટક  આપ્યો! મકુામે ગિમાગિમ વિઝા ખાધા. અને સાજંે 
િાછા મોટલ િિ. આમ સૌ સાિા ંિાના ંથયા ં 

    િિ ત્રિ િિસે, ઘિની બધી સિલતોની િચ્ચે આ લખતા ંસ્િ-ઉિદેશ સઝૂે છે કે, 

    આ અનભુિ જીિનના અનભુિોની એક નાનીશી પ્રવતકૃવત જેિો નહોતો? જીિનનૌકા ચલાિિામા ંય કેવુ ંકૌશલ્ય 
જોઈતુ ંહોય છે?   એ નૌકાના બને્ન માલમ એકિાક્યતા ન િાખે, સમજુતીથી કામ ન કિે તો? િળી જીિનમા ંય છીછિા 
િાિીની ઘાચંથી, છીછિા લોકોથી, ફસાઈ જિાય તેિા સજંોગોથી દૂિ જ િહવે ુ ંરહતાિહ નથી?  

     નૌકામા ં જેમ િાિી ભિાય અને આિવિ આિી િડે, તેમ કેટકેટલી ણબનજરૂિી બાબતો, આિિી જીિનયાત્રાને 
ચગડોળે ચડાિતી હોય છે? એ તો બધુ ંફેંકી જ દેવુ ંિડે. તો જ કનો થનગને. જેમ નૌકા મોટી તેમ તેને િધાિે ઊંડુ ં
િાિી જોઈએ. મહાસાગિ િાિ કિિો હોય તો મોટી મનિાિ જોઈએ – કનો ના ચાલે. આિિા મનોિથો તો બહુ મોટા 
હોય, િિ તે માટેના ગજાિાળં આત્મબળ િિ જોઈએ. 

     અને સૌથી મોટી િાત તો એ કે, મશુ્કેલીમા ં કોઈ તાિિહાિ, કોઈ હાથ િકડનાિ, કોઈ જાિકાિ, કોઈ હમદદક  
જોઈએ. 

એક અકસ્માત – અમરેરકામાાં 
     માિો પતુ્ર ઉમગં અને હુ,ં ટેક્સાસના િાટનગિ ઓક્સ્ટનથી થોડેક આગળ હાઈિે ઉિિથી કલાકના ૬૦ માઇલની 
ઝડિે પિૂિાટ િસાિ થઈ િહ્યા હતા. સાજંનો આઠ િાગ્યાનો સમય હતો અને અમાિે હજુ ચાિેક કલાકનુ ં ડ્રાઇવિિંગ 
કિીને ટેક્સાસના છેક નૈરૂત્ય છેડે િહોંચિાનુ ંહત ુ.ં અમાિી આગળ બીજી ચાિ કાિો િિ િસ્તા ઉિિ િાિીના િેલાની 
જેમ દોડી િહી હતી. અમાિી ગાડીના ટેિ િેકોડકિમાથંી મનહિ ઉધાસના મધિુા ગીતો િેલાઈ િહ્યા હતા. અમે આ 
ગીતોને માિતા ંઆનદંથી મસુાફિી કિી િહ્યા હતા. 
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    ત્યા ંજ ઉમગંે અચાનક ગાડીને બ્રેક માિી. હુ ં ગ્લિ કમ્િાટકમેન્ટની સાથે અથડાતા ંિહી ગયો. ઉમગં બ્રેકની ઉિિ 
લગભગ ચોંટી જ ગયો હતો. આગળિાળી કાિ ઘિી જ ઝડિે અમાિી નજીક અને નજીક આિી િહી હતી.  હુ ંબોલી 
ઊઠયો, “ઉમગં ગાડી બધં કિ … જલદી… “. િિ ઘડીના છટ્ઠા ભાગમા ંતો અમાિી કાિનો આગળનો ભાગ આગળિાળી 
કાિ સાથે અથડાયો અને અમાિી કાિ એકદમ થભંી ગઈ.મારંુ ધ્યાન િસ્તા ઉિિ હત ુ ંજ નહીં, તેથી આમ કેમ બન્યુ ં
તેની મને કાઇં જ ખબિ િડી નહીં. હૃદયના ધડકાિા થોડાક શાતં િડયા ત્યાિે ઉમગંે મને કહ્ુ-ં “િપ્િા, આિિે બચી 
ગયા“ 

   મેં કહ્ુ-ં“અિે! િિ તેં આમ કેમ કયુું?” 

  તેિે જિાબ આપ્યો, “એક કાિ આિિી કાિ કિતા ંઘિી િધાિે ઝડિથી આિિને ઓિિટેક કિીને આગળ જતી િહી, 
અને બીજી બધી કાિો કિતા ંિિ આગળ નીકળી ગઈ. િછી કાઇંક થયુ ંઅને આગળિાળી કાિના ડ્રાઇિિે બ્રેક માિતા ં
આિિી ઘિી નજીક આિિા માડંી, એટલે મેં િિ તિત બ્રેક માિી, િિ આ ઝડિે અથડામિ ટાળી શકાય તેમ જ ન 
હત ુ.ં” 

  મેં કહ્ુ-ં “ભગિાનનો િાડ માન કે, આિિે સહીસલામત બચી ગયા.” 

  ઉમગંે કાિ ચાલ ુકિિા પ્રયત્ન કયો, િિ કંઈક િાસ આિિા માડંી. મેં કહ્ુ.ં” ઉમગં! આિિે કશુ ંજ કિવુ ંનથી. ચાલ 
આિિે કાિમાથી બહાિ નીકળી જઈએ. આગ લાગિાની શક્યતા છે.“ 

    આથી અમે કાિ બધં કિી બહાિ નીકળયા. અમાિી કાિનો આગળનો ભાગ ખાસ્સો દબાઈ ગયો હતો અને આગળ 
ચાિ કાિો િિ આડી અિળી થઇ ઊભી િહી ગઈ હતી. અમાિી િાછળિાળી કાિ થોડી આઘે હશે અને ફંટાઇ શકી હશે; 
એટલે અમે િાછળથી માિ ખાિામાથંી તો બચી ગયા હતા! અમાિી કાિના નીચેના ભાગમાથંી પ્રિાહીનો િેલો સ્િષ્ટ 
િીતે િહતેો દેખાતો હતો. બીજી કાિોમાથંી િિ માિસો બહાિ આિી ગયા હતા. 
     ત્યાિે ખબિ િડી કે, િેલી કાિ કે, જેિે અમને બધાને ઓિિટેક કિીને આગળ જિા પ્રયત્ન કયો હતો, તે એક 
જુિાન જેિો માિસ ચલાિતો હતો. તેની કાિ અમાિી લેનમા ં સૌથી આગળ દાખલ તો થઈ. િિ તેની થોડેક જ 
આગળ બીજી કાિ જઈ િહી હતી. તેથી તેિે એકાએક બ્રેક માિિી િડી. આથી બધી કાિો એકબીજા સાથે અથડાઈ. 
ત્રિેક સેકંડમા ંઆ બધી ઘટના બની ગઈ અને અમે િસ્તા િિના એક મોટા અકસ્માતના ભાગીદાિ બની ગયા. અમાિી 
કાિથી આગળની ત્રીજી કાિ તો િસ્તાની સાિ કાટખિૂે થઈ ગઈ હતી. તેમાથંી બહાિ નીકળેલી એક મેક્ક્સકન જેિી 
લાગતી બાઇને ગળાના ભાગમા ંઘિી ઈજા થઈ હોય તેમ લાગતુ ંહત ુ.ં 

     અમાિામાથંી કોઈકે સેલફોનમાથંી ૯૧૧ નબંિ લગાિી િોલીસને ફોન કયો હશે, એટલે ત્રિેક વમવનટ િિ નહીં 
થઈ હોય અને, િંગબેિંગી લાઈટોના ઝબકાિા માિતી બે િોલીસકાિો પિૂઝડિે આિી િહોંચી અને અમાિી કાિની 
િાછળ આિીને ઉભી િહી ગઈ. તેમાનંી એકમાથંી એક િોલીસમેન બહાિ આવ્યો. તેિે સૌથી િહલેા ંઅમને પછૂ્ુ ં કે, 
અમે સલામત છીએ કે નહીં? ત્યાિ બાદ એક િછી એક બધી કાિના માિસોને તે પછૂી િળયો કે, કોઇને કાઈં ઈજા થઇ 
છે ખિી? િેલી મેક્ક્સકન બાઇને તેિે આશ્વાસન આપ્યુ ંઅને કહ્ુ ંકે ણચિંતા ન કિે. 

     આ દિમ્યાન તેની સાથેના બીજા િોલીસમેને ટ્રારફક કંટ્રોલ કિિાના િગલા ંલઈ લીધા ંહતા.ં નાિંગી અને સફેદ 
િંગના િટાિાળા ડઝન જેટલા શકું આકાિના સાધનો લગાિી, તેિે અમાિી લેન ઘિી આગળથી બધં કિી દીધી હતી. 
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બેય જિાએ કોઈ ખોટા ઉશ્કેિાટ િગિ િોતિોતાનુ ં કામ િતાિી દીધુ ં હત ુ.ં બીજી િોલીસકાિે ભાગી િહલેા િેલા 
ગનેુગાિ જુિાવનયાને િકડી લીધો હતો અને તેને હાથકડી લગાિી દીધી હતી. 

     આટલી િાત િાચેક વમવનટ માડં ચાલી હશે, ત્યા ં તો પિૂઝડિે ઝબકાિા માિતી બે એમ્બ્યલુન્સ િાનો આિી 
િહોંચી. સાથે એક લ્હાયબબંો િિ હતો. િોલીસની બીજી ત્રિ કાિો િિ હતી. એકની ઉિિ ‘શેિીફ’ નુ ંનામ ણચતિેલુ ં
હત ુ.ં તેમા ંકોઈ મોટો અમલદાિ બેઠેલો હતો. અમાિી કાિની િાછળ આ બધુ ંહાઉસન જાઉસન ખડુ ંથઈ ગયુ.ં 

    િહલેી એમ્બ્યલુન્સમાથંી પ્રાથવમક સાિિાિના વનષ્િાત જિાતા ત્રિ માિસો િેલી બાઈની િાસે તિત િહોંચી ગયા 
અને તેને પ્રાથવમક સાિિાિ આિિાની શરૂઆત કિી દીધી. િેલા િોલીસ ઓરફસિે આ બનાિ શી િીતે બન્યો તેની 
વિગતિાિ તિાસ કિિાની શરૂઆત કિી. બધાને શાવંતથી સિાલો પછૂિા માડંયા અને કાગળોમા ંલખિા માડં્ુ.ં 

    એટલામા ંતો ઉિિ એક હણેલકોપ્ટિ આિી િહોંચ્યુ ંઅને અમે ઊભા હતા તેની આજુબાજુ આકાશમા ંચકિાિા લેિા 
માડં્ુ.ં તેમાથંી અત્યતં તીવ્ર ઉજાસ િાળી સચકલાઈટ િડે તેિે અમાિા આખા વિસ્તાિ િિ જાિે કે, મધિાતે સિૂજ 
ઊગ્યો હોય તેિો પ્રકાશ િાથિી દીધો. િિ નીચેની િેલી એમ્બ્યલુન્સમાથંી કોઈએ તેને ખબિ આિી હશે કે, ઘિાયેલી 
વ્યક્ક્તની હાલત ખાસ ગભંીિ નથી, એટલે તે હણેલકોપ્ટિ િાછ ંજતુ ંિહ્ુ.ં 

    િેલી બાઈને સ્ટે્રચિ ઉિિ સિુાડી, ઓક્ક્સજનના બાટલાના નાળચાથી તેને શ્વાસ લેિામા ંતકલીફ ન િડે તેિી 
વ્યિસ્થા કિી, તેને એમ્બ્યલુન્સમા ંલઈ ગયા. તેની સાથેના માિસોને િિ સાથે બેસાડી દીધા. તિત જ પિૂઝડિે તે 
એમ્બ્યલુન્સ હોક્સ્િટલ જિા ઊિડી ગઈ.  થોડીક િાિમા ંતો નકુશાન િામેલી કાિોને િોલીસ સ્ટેશન લઈ જિા માટે 
ત્રિેક ટો કિિાની ટ્રકો િિ આિી િહોંચી. ત્યાિ બાદ બીજી બધી કાયદાકીય િીધી િતાિતા ંકલાકેક થયો હશે. અમને 
બધાનેં િીમા માટેના જરૂિી કાગળો અિાઇ ગયા. અમને કહિેામા ંઆવ્યુ ં કે, જેમની કાિો ચાલી શકે તેમ નથી તેમને 
આિેલા કાગળો બતાિતા,ં કાિ િેન્ટલ એજન્સીમાથંી વિના મલૂ્યે, અને કોઈ તકલીફ િગિ અિેજીની કાિો મળી જશે.   
ઓક્સ્ટનના ઉિનગિમા ંિહતેા ઉમગંના સાળાને અમે ફોન કયો હતો. તે ઘટના સ્થળે આિી ગયા અને અમને િેન્ટલ 
એજન્સી સધુી લઈ ગયા. દસેક વમવનટની વિવધ િતાવ્યા બાદ અમને નિી નક્કોિ કાિ મળી ગઈ. 

  સૌને થશે કે સમદૃ્ધ દેશમા ંઆવુ ંબધુ ંતો હોય – તેમા ંશી નિાઈ? િિ આખી ટોળીની વશસ્તબદ્ધતા, અને કોઇ જાતના 
ગભિાટ કે ઉશ્કેિાટ િગિનુ ંતેમના કામોનુ ંઆયોજન દાદ માગી લે તેવુ ંહત ુ.ં િેલા સૌથી િહલેા ંઆિેલા િોલીસમેને 
બીજુ ંકશુ ંજાિિાની િચંાત કયાક િગિ, અમે સલામત તો છીએ કે નહીં – તે જ્યાિે પછુ્ુ ં ત્યાિે અમને એ દેિદૂત 
જેિો લાગ્યો હતો. 

અમરેરકાની શાળામાાં – એક અનભુવ 
     અહીં મારંુ એક કામ માિા દોરહત્રોને શાળાએ મકુિા જિાનુ ંઅને િાછા લઈ આિિાનુ ંિિ ખરંુ. કો’ક િાિ મોડું 
થયુ ંહોય તો, બાળકને ‘થાથંો/ થાથંી’ ( Tardy) ની રટરકટ મળી જાય. આખા િિસમા ંઆિી કેટલી રટરકટો મળી છે; તે 
િિ તેના રિિોટકમા ંઆિિામા ંઆિે.  બાળકોમા ં વનયવમતતા કેળિિાની આ િદ્ધવત મને બહુ જ ગમે. આિિે ય 
સિાિમા ંસમયબદ્ધ થવુ ંિડે. 

      મેં એક રદિસ તેની વશણક્ષને પછેૂલુ,ં ” સ્કુલબસના બાળકો મોડા િડે તો?’ 
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     તેનો જિાબ સાભંળી મને અહીંની વ્યિસ્થા માટે માન થયુ.ં તેિે કહ્,ુ” જો િસ્તા િિના અિિોધના કાિિે િાિ 
થઈ હોય તો તે અકસ્માત ગિાય; િિ જો કોઈ વિદ્યાથીના કાિિે આમ થયુ ં હોય તો, બસ ડ્રાઈિિ િિ આિો 
અહિેાલ આિે, અને તે વિદ્યાથીના ખાતામા ંનોંધાય. ” 

       સ્િચ્છતા, વનયવમતતા, વ્યિસ્થા, ટીમિકક આ બધી ચીજો અહીં િાયામાથંી શીખિિામા ંઆિે છે. 

       અને આિિે ત્યા?ં અિે, આિિા લોકોના અહીં યોજાતા જાહિે કાયકક્રમોમા ં િિ, મોડા િહોંચવુ ં તે મહાન 
માિસોની શાન ગિાય છે. નેતા સમયસિ આિે તે તો આકાશ કુસમુિત ્ઘટના ગિાય!   કોઈ કાયકક્રમ સમયસિ શરૂ 
થયો હોય તેવુ ંમેં કદી અનભુવ્યુ ંનથી. 

       આ સાથે એ િિ યાદ આિે છે કે, આ બધા ગિુો ગાધંીજીને બહુ જ વપ્રય હતા. તેમનો આિી બધી આચાિશદુ્ધદ્ધ 
માટે હમ્મેશ આગ્રહ િહતેો. હિે તો ગાધંીજીના પતુળાઓય સાફ કિાતા નથી. ગાધંીજી તો ઉિિ ચડિાની સીડીનુ ંએક 
િગથીયુ ંમાત્ર છે.  

બરફીલો પ્રદશે  
    ૨૦૦૪ નો જાન્યઆુિી મરહનો. હુ ંઅમદાિાદથી િાછા ંિળતા ંમાિા દીકિા વિહગંને ત્યા ંવશકાગો, બે અઠિારડયા 
માટે િોકાયો હતો. માિો બીજો દીકિો ઉમગં િિ ડલાસથી િજા લઈને આવ્યો હતો. વિહગંે વિસ્કોક્ન્સન િાજ્યમા ં  સ્કી-
રિઝોટક િિ જિાનો કાયકક્રમ બનાવ્યો હતો. મેં વશકાગોની આ અગાઉ ઘિી મલુાકાતો લીધી હતી, િિ કદી આિા 
કડકડતા વશયાળામા ંનહીં. 

         વિહગંના ઘિની સામે જ સ્નોના ઢગલે ઢગલા િડેલા હતા, અને ઓછા થિાને બદલે િધ્યે જ જતા હતા. 
આજુબાજૂના ઝાડ બધા જટાજૂટ જોગી જેિા, સાિ બોડા બની ગયેલા હતા. આખી િાતની સ્નો-િષાક િછી, સ્નોથી 
ભિચક તેમની ડાળીઓનુ ંસૌંદયક િિ માિે માટે એક નિો જ અનભુિ  હતો. જો સયૂક દેખાતો હોય તો, એ ડાળીઓ 
િિની રહમકણિકાઓ (આઈવસકલ, Iscicle) મોતીની જેમ ચમકતી દેખાતી. આિિને અમદાિાદીને માટે તો આ એક 
નિો જ અનભુિ હતો. 

         શવનિાિની સિાિે નિેક િાગે અમે વશકાગોથી નીકળયા.ં આખે િસ્તે ચાિેકોિ ધોળી બખ્ખ ચાદિ. બીજો એકેય 
િંગ જ જોિા ના મળે. કોટ ને સ્િેટિના ઠઠાિા કયાક હોય તો િિ દાતંની કડકડાટી કોઈ અપિૂક સગંીત િેલાિતી હોય! 
બે એક કલાક બાદ અમે સ્કી રિઝોટક િિ િહોંચી ગયા. આિા રિઝોટક ખાસ જગ્યાઓ જ હોય છે. ઠીક ઠીક ઊંચી 
ટેકિીઓથી નીચેના વિસ્તાિ સધુી આછો ઢાળ હોય; ત્યા ંજ આિા રિઝોટક બનાિિામા ંઆિે છે. જોકે, જિામંદક  સ્કી-િીિો 
માટે તો અમાિો આ રિઝોટક બચ્ચાનંા ખેલ જેિો હતો. િિ આિિે તો બધો તાશીિો જોઈને વશયાવંિયા ં જ થઈ ગયા. 
બિફમા ંલિસિાના ખ્યાલે જ અજુ કનને થયેલ વનિેદની જેમ, માિા ંગાત્રો વશવથલ બની ગયા ંઅને એટલી ઠંડીમા ંય 
શિીિે િસીનો િસીનો થઈ ગયો!  સ્કીઈંગ કિિાની તો મેં ના જ િાડી દીધી. ક્યાકં ઊભા ઊભા આિા ચાળા કિતા ં
હઠેો િડુ,ં તો તો માિા ંઠાઠા ંજ િંગાઈ જાય, અને બઢુ્ા,ં બિડ હાડકાનંો શો ભિોસો?  

           એટલે િહલેા ંતો અમે બધા ંટ્ણુબિંગ કિિા ગયા. આમ તો આ િમત બાળકો અને અમાિા જેિા શિૂિીિો 
(!) માટે જ હતી. સાિ સિળ ઢાળ અને ઓછી ઊંચાઈિાળી તે જગ્યા હતી. એક બાજુએ એક દોિડું સતત નીચેથી 
ઉિિ જતુ ં હત ુ.ં તેમા ં થોડે થોડે અંતિે મસ મોટા હકૂ િાખેલા હતા.   અમને દિેકને હિા ભિેલી અને િચ્ચે જાડા 
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િેક્ક્ઝનથી બધં કિેલી એક િબિની ટ્બુ આિી હતી. અમાિે આ ટ્બુમા ંબેય િગ બહાિ લબંાિી, આિામખિુશીની 
જેમ બેસિાનુ ંહત ુ.ં તેની એક બાજુ એક ગાણળયાિાળં નાનુ ંદોિડુ ંબાધેંલુ ંહત ુ.ં  બહુ સિળતાથી આ ગાળીયો આિિી 
નજીક આિેલા એકાદ હુકમા ંઆિિે િિોિી દેિાનો. એટલે આિિને િેલા દોિડાની ગાડીમા ં સીટ (!) મળી જાય. 
દોિડાભાઈ આિિી ટ્બુને ધીિે ધીિે િોતાની સાથે ખેંચીને ઉિિ લઈ જાય. ઉિિ િહોંચીએ એટલે આિિી ટ્બુને 
એક માિસ દોિડાના સકંજામાથંી છોડાિી દે.  આિિે એ નાનકડી ટેકિીની ટોચ ઉિિ િહોંચી જઈએ. િછી ટ્બુને 
થોડો હડસેલો માિીએ એટલે સ્નો/ બિફ ઉિિ ટ્બુ સિકિા માડેં. ધીિી ધીિે િતનની ગવત િધતી જાય! નીચે 
િહોંચતામા ંતો આિિે યદુ્ધમા ંધસમસતી ટેન્ક જેિા બની જઈએ.   

      અમે બધાએ આ મોજ બહુ જ માિી. હુ ં ય ગલઢો ગલઢો, દસ િદંિ િાિ આમ ચઢઉતિ કિી આવ્યો. છેક 
ઉિિથી આ રિઝોટકની બાજુમાથંી િસાિ થતા હાઈિેનુ ંસિસ દ્રશ્ય િિ દેખાત ુ ં હત ુ.ં નીચે ઉતિાિ બાદ કોિ સૌથી 
આઘે સધુી િહોંચે છે તેની જુિાવનયાઓએ સ્િધાક ય આયોજી. 

      મારંુ નાક તો કડકડતી ઠંડીમા ંભિાઈ ગયેલુ.ં  હુ ંતો કંટાળીને બાજુમા ંિાટલી િિ બેસી િડયો. બધાનેં આનદં 
કિતા ંજોિાનો આનદં માણ્યો!  કાિમાથંી બહાિ આવ્યે બે એક કલાક િીતી ગયા હતા. સ્િેવશયલ કિડાયં કેટલી િખત 
સધુી આિિને ગિમ િાખી શકે? ગિમ ગિમ મસાલા ચા િીિાની એિી તો તલિ લાગેલી કે, ન પછૂો િાત! િિ એ 
કડક મીઠી ચાની અમદાિાદી મજા અહીં ક્યા?ં! 

      આ જગ્યાએથી મળૂ સ્કીઈંગના સ્થાનકે જતા ંિસ્તામા ંસ્નોનો એક મોટો ઢગલો જોિા મળયો. સ્નો િીગળી જાય 
ત્યાિે આ ઢગલામાથંી સ્નોને ડોઝ કિી, આ ટ્ણુબિંગની સહલે એકાદ મરહના માટે લબંાિી દેિાતી હોય છે. ડોલિ 
કમાિિાના અિનિા નસુખામા ંઅહીંના િેિાિીઓ ભાિે િાિિધા હોં! 

     િછી અમે તો સ્કીઈંગ કિિાની મખૂ્ય જગ્યાએ ગયા. ત્યા ંતો મોટો માનિ મહિેામિ જામ્યો હતો. ઓછામા ંઓછા 
હજાિેક માિસો હશે. સાજંના ચાિેક િાગ્યા હશે. વિહગં અને ઉમગંે રટરકટ લીધી.  હુ ંઅને વિહગંની િત્ની જજજ્ઞાસા બધો 
તાસીિો જોતા, કેક્ન્ટનના આગળના ભાગમા ંઠંુઠિાતા ંબેઠા.ં  બને્ન ભાઈઓ અને બીજા શીખાઉઓને એક મરહલાએ થોડી 
ઘિી તાલીમ અને સચૂનાઓ આિી;  અને િછી િોતિોતાના નસીબ િિ છોડી દીધા.  વિહગં બીજા મહાન સ્કી-ધિોની 
ચાલના વનિીક્ષિમા ંિિોિાયો. 

     બને્ન િગમા ંસ્કી િહિેીને અને બને્ન હાથમા ંઠેલિા માટેના સણળયા િાખી, ઉમગં ઉભો થિા ગયો, અને ભફામ ્દઈને 
િડયો. બે ત્રિ િાિ આમ થયુ.ં મને ‘થ્રી મસ્કેટીયસક’નુ ંવિક્ચિ યાદ આિી ગયુ,ં જેમા ંબખ્તિ િહિેેલો નાયક િાિંિાિ 
િડી જાય છે! હુ ંતો બાપ,ુ ધોડયો. દીકિાને ટેકો આિીને માડં ઉભો કયો. જેિો િહલેો દાિ અજમાિિા ગયો ત્યા ંફિી 
િડયો. તે જગ્યાએ સ્નો તાજો હતો, એટલે બહુ િાગ્યુ ં નહીં. બેચાિ પ્રયત્નો અને બીજા ખમતીધિ અનભુિીઓનુ ં
વનિીક્ષિ કિીને છેિટે ઉમગંે ઝુકાવ્યુ.ં 

      માિ ખાધેલા ડોહલાની જેમ, તે ચાલતો ચાલતો િોિિે િાસે િહોંચ્યો. ત્યા ંએક ફિતા દોિડા િિ થોડા થોડા 
અંતિે સણળયા િિથી િામભિોસે (!) જેિી ખિુશીઓ લટકાિેલી હતી. એક ખિુશી બેસિાની જગાએ આિે એટલે બે 
ત્રિ સેકન્ડ િોિ બધં િહ.ે તે દિમીયાન સ્કી કિનાિે ખિુશી-નશીન થિાનુ.ં બિાબિ સગંીત ખિુશીની િમત જ જોઈ 
લો! જો ચકૂ્યા તો ખિુશી તમાિી શિમ િાખ્યા િગિ હાલિા માડેં. અહીં િિ બે ત્રિ ખિુશી જિા દેિી િડી. િિ છેિટે 
માિો દીકિો ખિોને! ખિુશી િિ ચડયો ત્યાિે જ જપં્યો. િાછળિાળી એક અમેરિકન બાન ુકટાણુ ંમોં કિીને મછૂમા ં(!) 
હસી િહી હતી. 
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       િોિિે તો દીકિાને લઈને છેક ઉિિ ટેકિી િિ બહુ જ દૂિ લઈ ગયો. મને તો એની માને થાય તેિી ણચિંતા થિા 
માડંી. ‘બચાડો માિો દીકિો ઉિિ િડશે તો તેને કોિ ઉભો કિશે?’  િિ હજાિ હાથિાળાને ‘અંતિની િાિી’ થી 
પ્રાથકના કિીને, હુ ંતો ઉચાટભયાક ણચિે કેક્ન્ટન તિફ િાછો િળયો. ત્યા ંતો વિહગં અને જજજ્ઞાસા ગાયબ.  આિિે તો 
બોસ, હલિાિા. િિ સ્મશાન-િૈિાગ્ય કેળિી, આ જુિાવનયાઓને પ્રભ ુ સદબદુ્ધદ્ધ આિે તેિી પ્રાથકના કિતા;ં ઠંડી 
ઊડાડિા કોફી િીિાના વ્યથક પ્રયત્નમા ંપ્રવિૃ થયો. કડિી િખ જેિી અમેરિકન કોફી માડં ગળે ઉતાિી, ફિી બહાિ 
આવ્યો અને ઉમગંની િાહ જોિા માડંી. 

       ત્યા ંિાછળથી કોઈએ ધબ્બો માયો. અહીં કયો જૂનો દોસ્તાિ આિી પગુ્યો તે જોિા મોં ફેિવ્યુ ંતો ઉમગં! મોં િિ 
તો હિખ માય નહીં. મને કહ,ે” બાપ!ુ મને સ્કી આિડી ગયુ.ં” અને ખિેખિ તેિે િેલા ઠેલિાના સણળયાના સહાિે સિકી 
િિ બતાવ્યુ.ં મને ય હિખ હિખ થઈ ગયો.  તે િહલેી િાિ બે ડગલા ંચાલ્યો હતો, ત્યાિે થયો હતો તેિો હિખ! મેં 
તેનો િાહંો થાબડયો. 

        ભાઈ તો ફિી બીજો િાઉન્ડ માિિા િોિિે તિફ ઉિડયા. િહલેે જ ધડાકે ખિુશી િકડી લીધી. મને થયુ ં કે 
ગજુિાતમા ંચુટંિીમા ંઊભો િહ ેતો દીકિાને હિે ખિુશી મેળિિામા ંિાધંો નહીં આિે!  હુ ંહિે વનિાતંના શ્વાસે કેક્ન્ટનમા ં
બેઠો. હિે તો કોફીય માળી મીઠી લાગી હોં! િેલી જુગલજોડીનો કોઈ જ િિો નહીં. મને થયુ,ં ‘ મેલ્ય ણચિંતા, એમના ય 
ફિિા હિિાના દા’ડા છે, તે મજો માિતા ંહશે.’ 

       અંધારંુ થઈ ગયુ ંહત ુ.ં માડં છ િાગ્યા હતા તોય. બધા ંસ્કી-ચાલકો દોડદંોડ, સિકતા ંનીચે આિતા ંજતા ંહતા.ં 
આખો વિસ્તાિ મોટી ફ્લડ-લાઈટોથી ઝળાહંળા ં થયેલો હતો.  સફેદ બિફ તેમના પ્રકાશમા ઝગમગતો હતો. આ 
અપ્રવતમ દ્રશ્ય માિી જજિંદગીમા ંહુ ંિહલેી જ િાિ વનહાળી િહ્યો હતો. ક્યા ંઅમદાિાદની કહિેા પિૂતી ઠંડી; અને ક્યા ંઆ 
ગાત્રો વથજાિી દેતી વિસ્કોક્ન્સનની ઠંડી? ત્યા ંતો ફેશનમા ંજ બાિલા જેવુ ંસ્િેટિ િહિેતા. અહીં તો નીચે થમકલ, તેની 
ઉિિ ચાલ ુકિડા;ં તેની ઉિિ લાબંી બાયંનુ ંજાડુ ંધોખ્ખા જેવુ ં સ્િેટિ અને છેક ઉિિ જાડો ઓિિકોટ, ઊનની ટોિી 
અને ગિમ મફલિ. અને છતા ંય ઠંડી તો મ્હાલંીિા ગિી ગયેલી! 

      ઉમગંે તો દસ િદંિ સ્કી-આંટા માયાક. જજજ્ઞાસા હિે માિી બાજુમા ંઆિી બેસી ગઈ હતી. અમે ત્રિે વિહગંની િાહ 
જોઈ િહ્યા. ત્યા ંથોડી િાિ િછી ઉમગંે કહ્ુ”ં જુઓ! એ વિહગં આિે!”  એ ભાઈ તો દૂિથી બધોય સિંજામ ખભે મકૂી 
સ્નોમા ંચાલતા આિી િહ્યા હતા. તેિે તો સ્કીને ‘જે શ્રી કૃષ્િ’ કહી દીધા હતા! 

     અને અમે સ્કીઈંગની કિેલી મજા િાગોળતા,ં ખાસ્સા થાક અને નસનસમા ંભિાયેલી ઠંડી સાથે અમાિી મોટલ િિ 
િહિેા ઉિડી ગયા.ં 

    વિસ્કોક્ન્સનમા ંબીજો રદિસ.  

     અમે ખાસ તો વશયાળાની મજા માિિા જ આવ્યા હતા, એટલે મેરડસન શહિેમા ંજિાનુ ંિાખ્યુ ંન હત ુ.ં આ અગાઉ 
અમે ત્યા ં ઉનાળામા ં જઈ આવ્યા િિ હતા. સ્કીઈંગનો શવનિાિી થાક ઉતિતા ં િાિ તો લાગે જ ને? ખાસ્સા મોડા 
ઊઠયા. નાસ્તો કિી, િિિાિી િાછા વશકાગો જિા નીકળયા. આખે િસ્તે ફિી િાછી બિફીલી સફેદાઈ. હિે તો આ બધુ ં
ધોળં ધોળં જોઈ કંટાળયા હતા. ક્યાિે ઘેિ િહોંચી કડક મીઠી, મસાલા િાળી ઘિની ચા િીએ અને આિણુ ંગજુિાતી 
ભોજન જમીએ, તેિી જ ખ્િાહશે થતી હતી. જજજ્ઞાસાએ બાજિીના િોટલા અને િડીિાળી કઢી ખિડાિિાનુ ંિચન િિ 
આપ્યુ ંહત ુ ં– િાક્કું કારઠયાિાડી ભોજન! 
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      િિ એમ સીધા ઘેિ િહોંચે તો જાની ભાયડા શાના?  માિા દીકિા વિહગંને એક નિો સિકો ઉિડયો! તેિે એક 
િોડ સાઈન જોઈ અને ગાડી એક એક્ક્ઝટ િિ લીધી. મને એમ કે િગ થોડા હળિા કિિા તેિે આમ કયુું હશે. િિ 
બધા સ્ટોિ અને ગેસ-સ્ટેશન િટાિી તેિે તો ગાડી કાઉન્ટીના (તાલકુા) નાના િસ્તા િિ લીધી. હુ ંપછૂ ંતેનો જિાબ જ 
ન આિે. કાઈંક સિપ્રાઈઝ આકાિ લઈ િહ્ુ ંહત ુ.ં 

     આમ અડધોએક કલાક િસાિ થઈ ગયો. એક નાના બિફના મેદાન િાસે તેિે ગાડી િોકી, અને કહ્ુ ં કે તે એક 
તળાિ હત ુ.ં  વશકાગોમા ંમસ મોટંુ વમવશગન લેક અનેક િાિ જોયુ ંહત ુ,ં અિે! અમારંુ આણલિન્ગ્ટનનુ ંતળાિ િિ આનાથી 
મોટંુ હત ુ.ં  હુ ંવિહગંને ‘ગપ્િા ંન માિ અને સીધો ઘેિ િહોંચાડ. ‘; એિો િડીલશાહી ઠિકો આિિાનુ ંવિચાિી િહ્યો હતો 
ત્યા ંતો તેિે ગાડી સીધી લેકની અંદિ જ હકંાિી! 

    માિા મોંઢામાથંી ‘ઓય’ કાિો નીકળી ગયો. હુ ંબિાડી ઉઠયો. ” અિે, વિહગંડા! તારંુ કાઈં ખસી ગયુ ંતો નથીને? 
હમિા ંઅિલમણંઝલ િહોંચી જઈશુ.ં “, 

   િિ માળા બીજાં બે જિ – ઉમગં અને જજજ્ઞાસા તો મછૂમા ંજે હસે, જે હસે! ( જજજ્ઞાસાને મછૂો નથી હોં !) 

    હિે િાત એમ છે કે, વશયાળો બિાબિ જામ્યો હોય ત્યાિે, અહીં મોટાભાગના ંતળાિો થીજી જાય છે. જે નાના ંહોય 
તે િહલેા ંથીજી જાય અને બહુ ઊંડે સધુી થીજી જાય. મોટાનેં િાિ લાગે. વમવશગન લેક જેિા ંમોટાભાગે થીજી ન શકે. 
જો કે, એમ કહ ેછે કે, કેનેડાના ઉિિ ભાગમા ંજાઓ તો, તળાિ તો શુ ંદરિયો િિ થીજી જતો હોય છે, અલબિ ઉિિ 
ધ્રિુ િાસે!  હિે આ જિાવનયાઓંને આ બધી ખબિ, તે તેમિે પ્લાન કિેલો કે આ ડોહાને થીજાવુ ંશુ ંછે, તે બતાિીએ!  
એટલે િહલેેથી સતંલસ કિી દીધેલી! જો મને િહલેેથી પ્લાનની િાત કિી હોત તો ઝગડો જ થાત અને આ અપ્રવતમ 
સફિ આકાિ જ ન લેત! 

    બધાએં ઉિિના પ્રદેશનુ,ં બિફના પ્રદેશનુ ંઆ ધમકજ્ઞાન મને કિાવ્યુ.ં બાજુમા ંમકેુલ, કામચલાઉ, સિકાિી િારટયુ ં
િિ િચંાવ્યુ.ં  જિાિેલ મારહતી પ્રમાિે તળાિમાનંો બિફ છ ફૂટ ઊંડો હતો!  છતા ંઅમે ગાડી બહુ અંદિ લઈ જિાનુ ં
જોખમ, અમદાિાદી સ્િભાિ પ્રમાિે ન લીધુ.ં તળાિની અંદિ, રકનાિાની નજીક જ ગાડી િાકક કિી. મને થોડો હાશકાિો 
થયો અને શ્વાસ નીચો બેઠો. 

    હિે ભયના ઓથાિમાથંી બહાિ આિી મેં ચાિે તિફ નજિ ફેિિી. િાચં છ ગાડીઓ અમાિી જેમ તળાિમા ંિાકક  
કિેલી હતી. બે ત્રિ તો છેક અંદિ! એને તળાિ કહિેાય તેમ જ ન હત ુ,ં તે તો બિફનુ ંમેદાન બની ગયુ ંહત ુ.ં અમે આ 
મેદાન િિ ચાલિા માડં્ુ.ં સખત થઈ ગયેલા બિફની ઉિિ િોચા સ્નોની જાડી ચાદિ િથિાયેલી હતી. અમે સ્નોના 
ગોળા ફેંકિાની િમત િમ્યા. 

   થોડા આગળ ગયા ત્યા ંકોઈ વનશાળના બાળકો આવ્યા હશે, તેમિે સિસ મજાનો રકલ્લો બનાવ્યો હતો. અમે ય તેની 
ઉિિ યથાશક્ક્ત અમાિો ફાળો ઉમેયો! ચાિે બાજુ બિફના મેદાનની િચ્ચે આ નાનકડો રકલ્લો શોભતો હતો. મને 
વિચાિ આવ્યો- ” શુ ંઆ ખિેખિ તળાિ જ હશે, કે માત્ર બિફથી છિાયેલુ ંકોઈ ખેતિ કે સિાટ મેદાન?  

   વિહગં તિત  અમને બધાને થોડે દૂિ બેસી કાઈંક પ્રવવૃિ કિી િહલેા એક માિસ િાસે લઈ ગયો. નજીક ગયા ત્યાિે 
ખબિ િડી કે તેિે એક ખાસ ડ્રીલ િડે આઠેક ઈંચ વ્યાસનુ ંએક કાણુ ંિાડ્ુ ંહત ુ ં – છેક નીચેના િાિી સધુી.  તેમા ં
રફવશિંગ હકૂ નાખંી, છ ફુટ નીચે આિેલ િાિીમાથંી માછલી િકડિા તે મથી િહ્યો હતો. બાજૂની ડોલમા ંિકડેલી બે ત્રિ 
માછલીઓ તિતી િિ હતી. 
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    હિે અમને પ્રતીવત થઈ કે આ ખિેખિ તળાિ જ હત ુ!ં 

    હિે વિહગંે રહમ્મત કિી, ગાડી િધાિે અંદિ લીધી. હિે આિિે ય બાપ ુઉત્સાહમા ંઆિી ગયા હતા. તળાિ િિ 
ગાડી ચલાિિાની મજા માિી, અમે આખિે વિદાય લીધી, કે ઢૂકંડુ ંઆિે ઘિ. િિ માનસપ્રદેશમા ંઆ અિિકનીય, 
અપ્રવતમ, અનન્ય અનભુિ સ્થાયી ઘિ કિી ગયો. 

જયની એકલ મસુાફરી  
    મને બહુ જ િહાલો જય તે િખતે ચાિ િષકનો હતો. ૨૦૦૩ની સાલ અને નિેમ્બિ મરહનો. અમે ભાિત આિિા 
નીકળયા.ં માિી િત્ની, જય અને હુ ં– ડલાસથી અમદાિાદ િાયા વશકાગો. 

    ઈવમગ્રેશન ચેક વશકાગો થિાનુ ંહત ુ.ં એિ ઇક્ન્ડયાની ફ્લાઈટ ત્યાથંી િકડિાની હતી. માટે ડલાસમા ંતો અમે આનદં 
અને ઉત્સાહમા ંપ્લેનમા ંચડયા.ં ક્યાિે અમદાિાદ આિે અને ક્યાિે બધાનેં મળીએ?  દેશ િાછા જિાની આતિુતા તો 
હોય જ ને? વશકાગોમા ંમાિો દીકિો વિહગં અને તેની િહુ જજજ્ઞાસા અમને લેિા ંઆવ્યા ંહતા.ં આખો રદિસ તેમની સાથે 
આનદંથી વિતાવ્યો. તેમના લગ્ન બાદ અમે િહલેી િાિ જ મળતા ં હતા.ં  આ જ તો અમેરિકાની તાસીિ છે. હૈયા ં
વમલન માટે આતિુ હોય, િિ િો નસીબ કહા.ં સાજંે જજજ્ઞાસાએ બનાિેલી સિસ મજાની િસોઈ  અમે જમ્યા ંઅને 
એિિોટક િહોંચી ગયા.ં 

    ઘિા ંબધા ંદેશી લોકો િતન જિા લાઈનમા ંઊભા ંહતા.ં જાિે વશકાગોના ઓ’હિે એિિોટક િિ ગજુિાત ખડું થઈ 
ગયુ ં હત ુ.ં ક્યાિેય અમાિો નબંિ આવ્યો. ચેક કિનાિ મરહલાએ અમાિા બેના િાસિોટક ચેક કયાક. હિે જયનો 
િાિો આવ્યો. તેના મોંઢા િિના હાિભાિ બદલાિા માડંયા. અમાિા િેટમા ંતેલ િેડાિા માડં્ુ.ં તેિે છેિટે ધડાકો કયો.  

   ” જય નહીં જઈ શકે. તેનો િાસિોટક એક મરહના િહલેા ંખલાસ ( Expire) થઈ ગયો છે. ” 

      અમે તો મોટા ધમક સકંટમા ંમકુાઈ ગયા.ં હિે શુ ંકિવુ?ં િેલા ંબહનેને કહ્ુ ં કે, અમને થોડી વમવનટો આિો, અમે 
વનિકય લઈને જિાિીએ છીએ. અમાિા બેનો સામાન તો અંદિ િહોંચી િિ ગયો હતો. અમાિે બહુ જ ઝડિથી વનિકય 
લેિાનો હતો.  ચેક-ઈન કાઉન્ટિથી થોડે દૂિ અમાિી વશખિ મતં્રિા યોજાઈ.   ડલાસ સાથે કોન્ફિન્સ કોલ! િાચં દસ 
વમવનટના, ઉચ્ચ કક્ષાના વિચાિ વિમશક બાદ એમ નક્કી થયુ ંકે, માિા ંિત્ની તો ભાિત જાય જ. માિી રટરકટના વનિકય 
માટે  બે ત્રિ રદિસની મહતેલ માગંિી. જયને તો િાછા ફયાક વિના છૂટકો જ નહોતો. 

    અમે િેલા ં બહનેને આ માટે વિનતંી કિી. સ્િેવશયલ સજંોગો જોતા ં તેમિે માિી રટરકટ  ‘ઓિન’ કિી આિી. 
હિે માિી બે મોટી િેટીઓ િાછી લેિાની હતી. બહુ જ માથાકૂટ કિીને વિહગંે તે બેગો અંદિથી કઢાિી. મમ્મીને વિદાય 
કિતા ંિહલેા ંએિિોટક િિની િેસ્ટોિન્ટમા ંફિી િાછી લાબંી વશખિ મતં્રિા. જય તો તેની બાળસલુભ મસ્તીમા ંમશગલુ 
હતો. તેને માટે તો િાસિોટક મિી ગયો; તે િિ એક નાનીશી ઘટના જ હતી.  બા એકલા અમદાિાદ જાય છે, તે તેને 
ગમ્યુ ંતો નહીં.  િિ તેિે તિત સમાધાન કિી લીધુ,ં ‘તેના હમ્મેશના સાથી દાદા તો છે જ ને? ‘અને તેના િમકડાની 
દુવનયામા ંએ તો ફિી ખોિાઈ ગયો. 

      િિ, અમાિા બધાના ચહિેા તો - અઘાયેલી િાણિયિ જેિા! કાઈં સઝૂત ુ ંન હત ુ,ં હિે આગળ શુ ંકિવુ.ં 

---- 
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     માિા ંિત્ની તો ભાિત જિા ઉિડી ગયા.ં અમે વિહગંને ઘેિ લીલા તોિિે િાછા ંગયા.ં આખી િાત અજિંામા ંકાઢી. 
િિ માિો દીકિો વિહગં ચાનકિાળો. તે તો ઈન્ટિનેટ િિ મચી િડયો.  હુ ંસિાિે ઊઠયો ત્યાિે તેિે કહ્ુ;ં  “બાપ,ુ જય 
એકલો િાછો ડલાસ જાય તો? એિલાઈનિાળા ૫૦/- ડોલિ િધાિાના લે – એ જિાબદાિી માટે. અને જયની રિટનક 
રટરકટ તો છે જ. ” 

   હુ ંતો ફફડી જ ગયો. આ ચાિ િિસના ફૂલને એકલુ ંશી િીતે મોકલાય? રહમ્મત કિીને વિહગંે માિી દીકિી અને 
જમાઈ સાથે ડલાસ િાત કિી. આ નિા જમાનાના લોકો માળા ંભાિે રહમ્મતિાળા ંહોં! એ બે જિા તિત જ તૈયાિ થઈ  
ગયા.ં માિી ભાિતયાત્રા સકેંલિી િડે તે કોઈને િસદં ન હત ુ.ં  હુ ં િહ્યો જૂના જમાનાનો માિસ. િળી અમદાિાદ 
િહોંચુ;ં અને માિી ઘિિાળીના ડોળા કેિા મને ડાિશે તેનો ભય િિ ખિો. હુ ંટસનો મસ ન થાઉં. હુ ંતો ડલાસ િાછા 
જિાનુ ંનક્કી કિીને જ બેઠો હતો. 

    અથાક પ્રયત્નો િછી, એ ચાિે જિ મને સમજાિિામા ંસફળ િહ્યા. આ બધી િાત િાછી જયથી છાની કિિાની. 
નક્કી થયુ ંએટલે વિહગં તો એિલાઈનની ઓરફસે જિા ઉિડયો. િહોંચ્યા િછી એકાદ કલાકમા ંતેનો ફોન આવ્યો, ”બધુ ં
નક્કી થઈ ગયુ ંછે. સાજંે િહલેા ંજયને ડલાસ િાછા જિાનુ ંઅને િછી એક કલાકમા ંતમાિે અમદાિાદ જિાનુ ંનક્કી 
કયુું છે. જયની બધી જિાબદાિી એિ લાઈનિાળા લેશે.”   માિી દીકિી અને જમાઈ ત્યા ંએિિોટક િિ જયને લેિા 
આિશે, તે િિ નક્કી કિી નાખં્યુ ંહત ુ.ં 

     હિે સૌથી કઠિ કામ માિે ભાગે આવ્યુ.ં જયને માનવસક િીતે, એકલા મસુાફિી કિિા માટે તૈયાિ કિિાનો ને? મેં 
ધીિે ધીિે ભવૂમકા ઊભી કિી. 

     મેં કહ્ુ ં: ” જય, બેટા! જો આ બધુ ંથયુ ંને, એટલે બાની તણબયત અમદાિાદમા ંબહુ ખિાબ થઈ ગઈ છે. આિિા 
ફ્લેટમા ંએ એકલા ંજ છે. તેમને દિા કોિ આિે? કોિ ચા િાિી આિે? ”   

     આ ય બાપ ુનાનો નાનો િિ િાઈનો દાિોને? એ કહ,ે” કેમ માલતી-માશી તો છે ને? ” 

     આિિે આ બધી દલીલોની તૈયાિી િાખી હતી. મેં કહ્ુ,ં ” માલતીમાસીના માસા(!) િિ ણબમાિ છે.” તેને યાદ હતા ં
તે બીજાં બધા ંનામો તેિે યાદ કયાું. મેં દિેક માટે જુદંુ જુદંુ બહાનુ ંઆગળ ધિી દીધુ.ં  

       છેિટે તેિે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્ુ ં, ” દાદા, ચલો, આિિે બને્ન જઈએ.” 

       મારંુ શસ્ત્ર િિ તૈયાિ જ હત ુ ંને?” િિ તાિો િાસિોટક તો મિી ગયો છે ને?” 

       તે કહ,ે ”દાદા! કોમ્યટુિમા ંનિો બનાિી દો ને?” (જોયુ ંકોમ્પ્યટુરિયા  બાળકો કેિા હોય છે?) 

      મેં કહ્ુ,ં” અિે દીકિા! આ તો બશુકાકાના માિસોએ જ બનાિિો િડે. તાિા મમ્મી-િપ્િાએ બશુકાકાિાળાઓની 
ઓરફસમા ંજવુ ંિડે, અને સાથે તાિે િિ. અને િછી તાિો નિો િાસિોટક મળે. આમા ંતો એક મરહનો થઈ જાય.” 

     મને કમને, બેળે બેળે, એક કલાકની જીભાજોડી િછી, ભાઈ માન્યા. તેનો ચહિેો તો િડું િડુ.ં અમાિા બેયથી તે કદી 
છૂટો િડયો ન હતો.  તેના નાનકડા રદમાગમા ંઆ અભતૂપિૂક ઘટના હતી. િિ બાળક આિિા કિતા ંબહુ સિળ હોય 
છે, તેને મનાિવુ ંએટલુ ંમશુ્કેલ નથી; જેટલુ ંપિૂકગ્રહોથી ભિેલા આિિા જેિા માટે હોય. 
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    તે કહ ે,” િિ , માિા ંિમકડા?ં” 

    બસ હિે જગં જીતાઈ ગયો હતો. 

   મેં સહજે િિ સમય ગમુાવ્યા વિના, અમાિા આગતંકુ વિચ્છેદની તૈયાિીઓ શરૂ કિી દીધી. ચાિ િેટીઓમાથંી 
જયની બે િેટીઓ જુદી અને માિી બે જુદી કિિાની જિાબદાિીમા ંતેને સહભાગી બનાિી દીધો.  આ બધુ ંિેરકગ માિા ં
િત્નીએ કિેલુ.ં મને કશી સમજ ન િડે કે, કયો સામાન કોને આિિા તેિે િેક કિેલો હતો. આિણુ ંએ રડિાટકમેન્ટ નહીં! 
 જે િમકડા ંસગાઓંના,ં વમત્રોના ંછોકિાઓંને આિિા ભયાું હતા,ં તે બધા ંતેની િેટીમા ંમકૂિા ંિડયા.ં સદભાગ્યે આિી 
ચીજો એ િેટીઓમા ંઓછી હતી; કિડા,ં સ્િેટિો વિ,  ભેટ આિિાની િસ્તઓુ જ િધાિે હતી. આથી બહુ તકલીફ ન 
િડી. 

    છેિટે સખુરૂિ ભાગલા િડી ગયા! ભાઈ તો આટલા ંબધા ંિમકડા ં તેને મળશે, તે ખયાલમા ંખશુીમા ંઆિી ગયા 
હતા. છૂટા િડિાનુ ંદુુઃખ વિસિાઈ ગયુ ંહત ુ.ં તેને એક નાની હને્ડબેગ િિ બનાિી આિી, જેમા ંપ્લેનની મસુાફિી માટે 
થોડો નાસ્તો, બે ચાિ નાના ંિમકડા ંઅને ખાસ તો તેના ડોક્મુન્ટ. તેને ખાસ સમજાવ્યુ ંકે, જૂનો િાસિોટક ખોિાઈ જશે, 
તો નિો નહીં મળે. માટે તે સાચિીને િાખે. 

      આ બધી િળોજિમા ંસમય ક્યા ંગયો તે ખબિ જ ન િડી. થોડી િાિમા ં જ અમાિો એિિોટક જિાનો સમય 
આિી િહોંચ્યો. ઘડી ઘડી જય કહ,ે” દાદા, માિો નિો િાસિોટક બનશે ને, િછી હુ ંજાતે પ્લેન ઊડાડીને અમદાિાદ 
આિી જઈશ હોં!”  આિિે તો બાપ!ુ િાિિફૂલ હોંકાિો ભિતા જ ગયા! 

    આ છે બાળકની દુવનયા. આશાઓથી, અિમાનોથી સભિ. આ ક્ષિમા ંજ જીિિાનુ.ં  ગયેલી કે આિનાિી કાલની 
કોઈ ણચિંતા જ નહીં. મસ્તી અને મજા જ મજા. દાદા- દાદીનો આિનાિ વિયોગ ક્યાયં  વિસિાઈ ગયો હતો. તેનો 
ઉત્સાહ હિે િધતો જતો હતો. તે બહાદૂિ થઈ ગયો હતો. ‘ણબગ બોય’ બની ગયો હતો.  એકલો પ્લેન ચલાિીને 
જિાનો છે, એિી કલ્િનાઓની દુવનયામા ં તે ચકચિૂ અને મસ્ત હતો. કેટલાયં િમકડાઓંના કાલ્િવનક પ્લેનો તેના 
હાથમા ંઅને મનોમય જગતમા ંઊડી િહ્યા ંહતા.ં 

     તેના આ અમેરિકન ક્સ્િરિટ િિ વિહગં, જજજ્ઞાસા અને હુ ં તો િાિી ગયા.ં આિિે ગજુિાતી/ ભાિતીય લોકો 
બાળકોને આિો આત્મવિશ્વાસ કેળિિાની તક જ આિતા ંનથી. 

    અમે એિિોટક િિ િહોંચી ગયા.ં અમને એમ કે ત્યા ંિહોંચીને ભાઈ ઠંડા િડી જાય તો શુ ંકિવુ?ં   િિ ત્યા ંએક 
એિહોસ્ટેસ ઠીક ઠીક સમય તેની સાથે િહી. ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમા ંતો બને્ન દોસ્ત બની ગયા.ં  હિે અમને શાવંત થઈ. 
   તેના ગળામા ંતેના સ્િેવશયલ ડોક્મુેંટ એક પ્લાક્સ્ટકની થેલીમા ંમકૂી ભિિી દીધા હતા. તેને સમજાવ્યુ ંકે, આ થેલી 
તે શિીિથી જિાયે અળગી ન કિે. તેિે આ માટેની પિૂક જિાબદાિી ઊિાડી લેિા પ્રોવમસ આપ્યુ ં –  અમેરિકન 
સ્ટાઈલમા ં‘હાઈ – ફાઈ’ કિીને ! 

       એિલાઈનની આિી િરિક્સ્થવત માટેની પિૂકતૈયાિી અને વસસ્ટમ બેવમસાલ હતા.ં આ જ તો આ લોકોની ખબૂી છે 
ને.  દિેક જાતની િરિક્સ્થવતમા ં શુ ં કિવુ ં તેનુ ં બધુ ં આયોજન િહલેેથી તૈયાિ જ હોય. કોઈ ગભિાટ, ધમાલ 
કે અવ્યિસ્થા નહીં. અમને છેક પ્લેનની તેની સીટ સધુી, ખાસ કેસ તિીકે જિા દેિા માટેનો બોરડિંગ િાસ િિ આપ્યો. 
 તેમા ં‘ચાઈલ્ડ એસ્કોટક  ‘એમ છાિેલુ ંતૈયાિ હત ુ.ં 
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      અમાિા જયભાઈ તો િાજાિાઠમા ંહતા. ચાિ જ િષકની ઉમ્મિે એકલા પ્લેનની મસુાફિી કિનાિ પ્રથમ (!) બાળક 
તિીકેનુ ંતેનુ ંઆત્મગૌિિ અને સ્િાણભમાન ચહિેા િિ પ્રવતણબિંણબત થતા ંહતા.ં તેનો ચાલિાનો ઠસ્સો અનેિો હતો. તેની 
બાજૂની સીટ ઉિિ કોઈ કમ્િનીની મેનેજિ બાઈ આિીને બેઠી. અમાિો હીિો તો તેની સાથે િિ િોતાની ગૌિિ-કહાિી 
કહિેા માડંયો. તે બાઈ િિ બહુ સાિી સન્નાિી હતી. તેને બાળમાનસનો સાિો િરિચય અને અનભુિ હતો. તે બને્નને 
િાતો કિતા ંજોઈ, અને એિ હોસ્ટેસની માયાળતા અને ફિજ માટેની સભાનતા જોઈ અમને હૈયે ટાઢક થઈ. 

     અમે એિિોટક િિ િાછા ફયાક; તેનુ ંપ્લેન ટેક ઓફ થયુ;ં મેં િિ માિી મસુાફિી માટે પ્રસ્થાન કયુું.  

    બે કલાક િછી જ્યાિે મારંુ ભાિત જિાનુ ંપ્લેન એિબોનક થયુ ંહશે ત્યાિે, જયભાઇ ડલાસના એિિોટક િિ વિજયના 
ગૌિિથી ડગ મકૂી િહ્યા હતા. તેને લેનાિો કાફલો તો ક્યાિનોય હાજિ જ હતો. િછી એક અપિૂક ઘટના બની. 
અઠિારડયા િછી િેલી મેનેજિ બાઈએ જયની મમ્મીને સિસ મજાનો કાગળ લખ્યો હતો.  જયની ચાલાકી, 
સમયસચૂકતા અને બહાદુિીના ંબહુ જ િખાિ કયાું હતા.ં આ અમેરિકન સજ્જનતા અને વિિેક િિ અમે સૌ િાિી 
ગયા.ં   

    આમ તો આ પ્રસગં સાિ નાનો જ છે, િિ જયના ચાિ િષકના રદમાગમા ંઆ અનભુિે જે બીજ િોપ્યુ,ં તેિે તેને 
ઘિો નીડિ બનાિી દીધો. િછીના અમાિા કુટુમ્બજીિનના નાના પ્રસગંોમા ંતેના વ્યક્ક્તત્િમા ંઆિેલુ ંિરિિતકન અમે 
બહુ સ્િષ્ટ  િીતે વનહાળી શક્યા છીએ. 

     આમ છેિટે સૌ સાિા ંિાના ંથયા.ં આંબે આવ્યા મોિ; િાત કહશેુ ંિોિ. 

સ્કુિ બસ 
    અમેરિકામા ંસામાન્ય ઉિયોગમા ંિિિાતા ંિાહનોમા ંજો કોઈ િિ િાહનનો િટ હોય તો તે છે સ્કુલ બસ. આમ તો 
લ્હાયબબંોય ખિો. િિ તેનો િટ તો ઈમર્જન્સીમા ંજ. એમને એમ એ મહાશય િસ્તા િિથી જઈ િહ્યા હોય તો ભલો 
ભતેૂય તેનો ભાિ ન પછેૂ. સાિ વનસ્તેજ અને દમ વિનાનો લાગે. 

    િિ સ્કુલ બસ એટલે સ્કુલ બસ. એનો િટ જ ન્યાિો. આિી બસો તો અનેક હોય. નાનુ ંગામ હોય તો િિ એનો 
િટ તો એિો ને એિો જ. તે તો િોજ તેના િાજિી ઠાઠમા ંઆિિને િજિી જાય! એ ઊભી િહ ેએટલે તમાિે બધા ંકામ 
બાજુએ મકૂી તમારંુ િાહન થોભાિવુ ંજ િડે. િસ્તાની બને્ન બાજુ િાહનોની કતાિો લાગી જાય. કોઈને ઓરફસ જિાનુ ં
મોડુ ંથત ુ ંહોય; કોઈને િોતાના બાળકને લેિા સ્કુલે જિાનુ ંહોય; કોઈને ણબમાિ વ્યક્ક્તને હોક્સ્િટલ કે દિાખાને લઈ 
જિાની ઉતાિળ હોય; તો કોઈને ઈન્ટિનેશનલ ફ્લાઈટ િકડિાની હોય. બધાનેં થોભવુ ંજ િડે. જો ભલૂે ચકેૂ ચકેુ ન 
િોકાયા અને િોલીસમામાએ તમને િકડી િાડયા તો મસ મોટો ચાલં્લો ચોંટયો જ સમજો! 

   આની સામે મને અમદાિાદમા ંબનેલ એક પ્રસગં યાદ આિી ગયો. અમાિી કોલોનીમા ંિહતેા એક વમત્ર બહાિગામ 
કામે ગયા હતા. હુ ં ઘેિ હતો ત્યા ં તેમના ં િત્ની િડતા ં િડતા ં અમાિે ઘેિ આવ્યા.ં તેમની દીકિીને સ્કુલની બહાિ 
અકસ્માત થયો હતો. હુ ંતો તેમને લઈને બેબીની સ્કુલે જઈ િહોંચ્યો. ત્યા ંગયા ંત્યાિે ખબિ િડી કે સ્કુલ છટતી િખતે 
કોઈ મોટિ સાઈકલ િાળા યિુાને િોતાના તોિમા ં બેબીને અડફટમા ં લઈ લીધી હતી. િગે િેકચિ થયુ ં હત ુ.ં તેને 
ઓથોિેરડક સર્જનને ત્યા ં દાખલ કિાિિી િડી. બે ત્રિ અઠિારડયે બેબી ચાલતી થઈ. િાહનોિાળા માટે સ્કુલના 
વિસ્તાિની ઐસી તૈસી. િોલીસ હોય અને સીટીઓ િગાડતો િહ,ે તોય આિા માતેલા સાઢં કાઈં ગાઠેં? 
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       ક્યાિે આિિા દેશમા ંબાળકોની આિી સવુિધાનુ ંગૌિિ આિશે અને બાળકોના વશક્ષિને પ્રાધાન્ય આિિામા ં
આિશે ?  

હા્ર એન્ડ ફા્ર 

     તેનુ ંનામ મીમી હત ુ.ં તે બાિીસેક િિસની અમેરિકન તરૂિી હતી. તે લઈુવસયાનામા ંઆિેલા બમુોન્ટની નજીક 
એક કાિખાનાના સમાિકામનુ ંકામ કિતી કોન્ટ્રાક્ટિની કમ્િનીમા ંકામ કિતી હતી. 

     હુ ંઅને માિા અન્ય િાચં સહકાયકકિો અમાિી અમદાિાદની વિજળી કમ્િની તિફથી તાલીમ માટે અમેરિકા આવ્યા 
હતા. આ દેશમા ંસમાિકામની આધવુનક તાલીમ અમે લઈ િહ્યા હતા. આ સાઈટ ઉિિ બીજી બાબતોની સાથે અમે 
કેવિટલ મેન્ટેનન્સના ટાઈમ મેનેજેમેન્ટ માટે કોમ્પ્યટુિના ઉિયોગ વિશે િિ મારહતી મેળિિાના હતા. બોબ ત્યા ં
મેનેજિ હતો અને તે સમાિકામના પ્રોજેક્ટ માટે િટક (PERT) કઈ િીતે િાિિવુ;ં તે સાિી િીતે જાિતો હતો. 

     બોબે અમને આ બધુ ંસમજાિિા માડં્ુ.ં તેના આદેશ પ્રમાિે મીમી કોમ્પ્યટુિને સચૂનાઓ આિવત હતી અને બોબ 
જે કાઈં બતાિિા માગંે તે તત્કાળ મોવનટિના સ્ક્રીન િિ લાિી દેતી હતી. બને્નની સગંત લાજિાબ હતી. મીમી જાિે કે 
આ વિષય પિેૂપિૂો જાિતી હોય તેમ અમને લાગિા માડં્ુ.ં 

     બધી િાત િવત ગઈ એટલે અમે બોબને પછુ્ુ,ં “ બોબ! મીમી વમકેનીકલ એક્ન્જવનયિ છે કે ઈલેક્ક્ટ્રકલ? “ 

     તિત મીમી િોતે જ બોલી,” ના, િે ના; હુ ંતો હજી ગ્રેજ્યએુટ જ છ.ં” અહીં મેરટ્રકને ગ્રેજ્યએુટ કહ ેછે ! 

      બોબે ઉમેયુું,” િિ તે આ કામ માટે એક એક્ન્જવનયિ કિતા ંિિ િધાિે ઉિયોગી છે. તેને બધુ ંમોંઢે થઈ ગયુ ંછે. 
અમને તિત તે વિગતો ભિીને િરિિામો વપ્રન્ટ કિી આિે છે. આથી અમે સાઈટ ઉિિ િધાિે ધ્યાન આિી શકીએ 
છીએ. િિ અફસોસ, આજે તેનો છેલ્લો રદિસ છે. “ 

     અમને આશ્ચયક થયુ.ં બોબને પછુ્ુ,ં “કેમ? તમે તેને િજા આિો છો?” 

     બોબ બોલ્યો, “અમાિો કોન્ટ્રક્ટ િતિા આવ્યો છે. હિે મીમીનુ ં કામ િવત ગયુ ં છે. અમે હિે બીજી સાઈટ િિ 
જઈશુ.ં મીમી ત્યા ંન આિી શકે. અમાિે ત્યા ંમીમી જેિી બીજી કોઈ વ્યક્ક્તને િોકિી િડશે.” 

     આિિે ત્યા ંતો બીજા રદિસે નોકિીએ ન આિિાનુ ંહોય તો; તે માિસના તો મોવતયા ંજ મિી ગયા ંહોય. 

     અમે પછૂ્ુ,ં” િિ તેને બીજી નોકિી મળી જશે?” 

    મીમી જ બોલી,” કેમ નહીં? બોબે સિસ મજાનુ ંસરટિરફકેટ મને આપ્યુ ંછે જે. ” 

    બોબે ઉમેયુું,” યસ, મીમી િીલ હિે નો પ્રોબ્લેમ.” 

    અમે આ અમેરિકન જુસ્સો જોઈ અિાચક બની ગયા. 
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કીડીખાઉ 
      અમાિા ઘિની સામે આિીને તે ઊભુ ંિહી ગયુ.ં તેને ચાિ ગોળાકાિ િગ હતા. આગળ કાળા િંગનુ ંજાડું નાક હત ુ.ં 
નાકની નીચે િાદળી િંગના સ્િશકકનો િીંટો હતો. િીઠ ઉિિ બે ટાકંીઓ હતી; એક નાની, એક મોટી. 

   આશ્રયકજનક લાગે છે ને? એ તો એક યાવંત્રક િાહન હત ુ;ં િિ મને તેને માટે કીડીખાઉની ઉિમા જ હાથિગી જડી 
ગઈ! સધુિાઈનુ ંગટિો સાફ કિિાનુ ં તે િાહન હત ુ.ં ફટાફટ તેમાથંી બે કાયકકિો ઊતયાક. ગટિનુ ં ઢાકંણુ ંખોલ્યુ.ં એક 
સ્િીચ દબાિી અને િાદળી િાઈિોના િીંટામાથંી િાઈિ ધીિે ધીિે બહાિ આિિા માડંી. િાઈિને ગટિની અંદિ છેક 
નીચે ઊતાિી અને બીજુ ંએક ણલિિ દબાવ્યુ.ં નાની ટાકંીમાથંી િમ્િ િડે િાિી િાદળી િાઈિમા ંભાિે દબાિથી આિી 
િહોંચ્યુ.ં િાઈિમાથંી જોિદાિ િાિીની જેટ ગટિની નીચલી સિાટીને સાફ કિિા માડંી. િાઈિ ધીિે ધીિે આગળ 
િધિા માડંી. ૫૦૦ ફૂટ દૂિ સધુી જઈ તેિે ગટિને ચોખ્ખી કિી નાખંી. િછી િેલી જાડી સ ૂઢં જેિી હોઝને નીચે ઉતાિી. 
બીજી સ્િીચ દબાિી અને િેક્મુની મદદથી ગટિના એ મેનહોલમાનંો બધો ઘન કચિો શોશાઈને િીઠ િિની મોટી 
ટાકંીમા ંઠલિાઈ ગયો. 

   મને આવુ ંનિતિ જોિાનુ,ં જાિિાનુ ંગમે, એટલે હુ ંતેમની બાજુમા ંઊભો હતો. પછૂતા ંખબિ િડી કે, િિસમા ંબે 
િાિ આખા શહિેની બધી ગટિો આમ સાફ કિિામા ંઆિે છે. િાચં જ વમવનટમા ંઆ બધી રક્રયા સમાપ્ત કિી આ 
ટોળકી બીજી ગટિ તિફ પ્રયાિ કિી ગઈ. 

        આ અવત આધવુનક દેશમા ં િસ્તાઓની ચોખ્ખાઈ તો ઊડીને આંખે િળગે તેિી જોઈ હતી; િિ ગટિ સાફ 
કિિાની આિી આધવુનક પ્રથા િહલેી જ િાિ જોિા મળી. 

અમેરરકન બાઈસનનો વશકાર 
   ધ્રીબાાંગ ઢીમુ્ ઢીમુ્ … ધ્રીબાાંગ ઢીમુ્ ઢીમુ્ 

  િાતની તીવ્ર ઠંડકથી ભિેલા અંધકાિમા ં મોટા તાિિાની બાજુમા ં ઢોલ ધબકૂી િહ્યો હતો. કાળઝાળ વશયાળો તો 
ક્યાિનોય િવત ગયો હતો. હિે જ આખા િિસની ખિી કમાઈ કિી લેિાની િેળા ફિી એક િાિ આિી ગઈ હતી. એક 
સશક્ત ‘િેકુની’ (*) જિાન મોટા અમેરિકન િાડાનુ ં મહોરંુ, ચામડાનંો િોશાક અને ભેંશના ચામડામાથંી બનાિેલા 
અનેક આભષૂિો િહિેી ધિૂી િહ્યો હતો. બીજા જિાવનયા તેિે િહિેેલા જાડા ચામડાના ડગલા ઉિિ સોટીઓ માિી તેને 
િાડી નાખંિાનો પ્રયત્ન કિી િહ્યા હતા.  ધીિે ધીિે ઢોલનો િિ તેજી િકડતો ગયો. નાચનાિની ચાલ િિ િેગ િકડતી 
ગઈ. હિે તે લથરડયા ંખાિા લાગ્યો હતો. સોટીઓનો માિ િિ િધતો ગયો. અને છેિટે તે જુિાન ઢળી િડયો. ઢોલ 
િાગતો બધં થઈ ગયો. બધા બણલદાન િામેલી ભેંસના પ્રાિતત્િને સન્માનતા શાતં બની ગયા. ભેંસ સાથેનો આ 
તેમનો વિવશષ્ઠ સબંધં હતો. ભેંસના બણલદાન િિ જ તેમનુ ંજીિન નભતુ ંહત ુ.ં 

      બધાએ તેને ઊભો કિી, ખાસ વિવધ અને મતં્રોચ્ચાિની સાથે િકાિેલા ભેંસના તાજા માસંનો પ્રસાદ ખિડાવ્યો. 
િછી બધાએં િિ આ પ્રસાદ આિોગ્યો. આમ આ અત્યતં અગત્યની, ભેંસના પ્રાિને આહ્વાન આિિાની વિવધ પિૂી થઈ. 
હિે બધાનેં શ્રધ્ધા બેસી ગઈ હતી કે, બીજા રદિસના મહાન વશકાિના ઉત્સિમા ં જરૂિ સફળતા મળશે. ભેંસો જરૂિ 
વશકાિના સ્થળે આિી જશે, અને િછી આખા િિસની વનિાતં. 
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      (*) ‘િેકુની’ ઉિિ અમેરિકા અને કેનેડાની બ્લેકફૂટ પ્રજાની એક ઉિજાવત છે.    
        આ જાવતઓ ઉિિ અમેરિકાના મહાન પે્રિી મેદાનોમા ંહજાિો િષોથી િસતી હતી. તેમને ખેતી કિતા ંઆિડતુ ં
ન હત ુ.ં ઘોડા, િૈડા ં કે ધાતનુા ં ઓજાિોથી એ લોકો સહજે િિ મારહતગાિ ન હતા. તેમના સમગ્ર જીિનનો 
આધાિ ‘બાઈસન’ અથિા ભેંસ હતી. આિિે અહીં તેમને િધાિે પ્રચણલત શબ્દ ‘ભેંસ’ જ કહીશુ.ં િિમ તત્િ તેમની 
ઉિિ ક્રુિા કિે તો આ મહાકાય ભેંસના ં ટોળા ંમોકલી આિે અને તો તેમનો વશકાિ કિી શકાય. ઉિિોક્ત નાચ આ 
માટેની કતલની િાતની બહુ અગત્યની વિવધ હતી.  

      અમેરિકન ભેંસ વિશાળકાય પ્રાિી હોય છે. િાડો ખભા આગળ સાત ફૂટ ઊંચો, બાિ ફૂટ લાબંો અને િચીસસો 
િાઉન્ડ િજન ધિાિતો અને માદા ભેંસ િાચં ફૂટ ઊંચી, સાત ફૂટ લાબંી અને બાિસો િાઉન્ડ િજન ધિાિતી હોય છે. 
અમેરિકાના આ પે્રિી પ્રદેશમા ંઆ સૌથી મોટંુ પ્રાિી છે. તેનો વશકાિ કિિાનુ ંકોઈનુ ંસામર્થયક ન હત ુ ં– વસિાયકે ‘બ્લેક 
ફૂટ‘ જાવત. અને આ જાવત ૬૦૦૦ િષકથી ભેંસના વશકાિ િિ જ નભતી. યિુોવિયન લોકોએ આ ખડં િિ િગિેસાિો 
કયો ત્યાિે એક અંદાજ પ્રમાિે ૩ થી ૪ કિોડ ભેંસો આ પે્રિી પ્રદેશમા ંમન મકૂીને મ્હાલતી હતી. આ ભલુ ંપ્રાિી માત્ર 
ઘાસ િિ નભતુ ંઅને ણબલકુલ વનરૂિદ્રિી હત ુ.ં માત્ર સ્િબચાિ માટે જ તે વશિંગડાનંો ઉિયોગ કિત ુ.ં િિ એક િાિ તેના 
વશિંગડાની ઝિટમા ંઆિી જનાિની મગદૂિ ન હતી કે બચી શકે. 

       માટે જ િેકુનીઓએ આ ભેંસના વશકાિ માટે ખાસ જગ્યા િસદં કિેલી હતી. આિિે જે નાચની ઝલક જોઈ; તે 
એક મદં ઢોળાિિાળા પ્રદેશમા ંથઈ િહ્યો હતો. ધીમા અને લાબંા ઢોળાિના ઉિિના છેડે આ સ્થળ આિેલુ ં હત ુ.ં 
આજુબાજુના ં મેદાનો કિતા ં આ સ્થળ વશકાિ માટે િધ ુ અનકૂુળ હતુ.ં આ સ્થળની નજીકમા ં િેકુનીઓનુ ં ગામ હત ુ ં . 
ઢોળાિની બને્ન બાજુએ, સો સો ફુટના અંતિે, િર્થથિના િાચં છ ફુટ ઉંચા ઢગલા કિેલા હતા. આ ઢગલાની બે હાિ ટોચ 
િાસે ઠીક ઠીક નજીક હતી, િિ નીચે જતા ંતેમની િચ્ચેનુ ંઅંતિ િધતુ ંજત ુ ંહત ુ.ં આ બે હાિ, વિશાળકાય સિુડા જેિો 
આકાિ બનાિતી હતી. 

        બીજા રદિસની સિાિ િડી. જાિભેદુ ખવેિયા ખબિ લાવ્યા હતા કે િાચંેક માઈલ દૂિ ભેંસોનુ ંએક મોટંુ ટોળં 
આિી ગયુ ંહત ુ.ં બધા સશક્ત જુિાવનયાઓ પિૂક તૈયાિી સાથે િહલેી સિાિે આ મહાન સાહસ માટે નીકળી િડયા. માત્ર 
વ્રધુ્ધ પરુુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો જ િાછળ ખીિની કોિ િાસે આિેલા ગામમા ં િાછા ં ગયા.ં િેકુનીના અનભુિી 
સિદાિના માગકદશકન પ્રમાિે ભેંસોને તેમની િાસ ન આિે તેિી િીતે િિનની વિરુધ્ધ રદશામા,ં જ્યા ંભેંસો ચિી િહ્યાના 
િાિડ આવ્યા હતા, તેની ય િાછળની બાજુએ જિા સૌ ચાલિા માડંયા. 

        બે કલાકમા ંતો ભેંસોના એ વિશાળ ટોળાની િાછળ એ સૌ આિી િહોંચ્યા. નહીં ચિાયેલા ઘાસના સાત સાત 
ફુટ ઉંચા બીડમા ંસૌ લિાઈ ગયા. ત્રિેક જિામંદક  િેકુનીઓએ િરુના ચામડા ંઅને મહોિા ંિહિેી લીધા ંઅને બીડમાથંી 
બહાિ આિી, ધીિે ધીિે ભેંસોના ટોળા ંતિફ તેમિે સિકિા માડં્ુ.ં િેઢીઓના અનભુિના આધાિે તેમને આ જ્ઞાન મળયુ ં
હત ુ ંકે, ભેંસો િરુઓ િિ કદી આક્રમિ કિતી નથી, અને તેમનાથી થોડી દૂિ િહિેા માગંતી હોય છે; જેથી તેમના ંનાના ં
બચ્ચાનેં િરુ તાિી ન જાય. ટોળાએં ટેકિી તિફ ધીિે ધીિે પ્રયાિ શરૂ કયુું.  થોડીક જ િાિમા ં તો જ્યાથંી િેલા 
િર્થથિોની હાિ શરૂ થતી હતી તે જગ્યાએ આખુ ંહાઉસન જાઉસન આિી િહોંચ્યુ.ં િાછળ િાછળ વશકાિી ટોળી િિ 
લિાતી છૂિાતી િીછો કિતી િહી. 

        િેકુની ટોળી િિ સતત ચાલિાથી થાકેલી હતી. િિ ગઈ િાતે પ્રસન્ન થયેલુ ંભેંસનુ ં પ્રાિતત્િ તેમના િગમા ં
બળ પિૂી િહ્ુ ંહત ુ.ં હિે તો ખિાખિીનો ખેલ શરૂ થિાનો હતો. હિે તો ‘આ િાિ કે િેલે િાિ.’ સિદાિે ઈશાિો કયો અને 
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આખી વશકાિી ટોળી ઘાસના બીડમાથંી બહાિ આિી ગઈ અને ભેંસોના ટોળાએં ચિીને સિાટ કિેલી જમીન િિ હોંકાિા 
અને િડકાિા કિિા લાગી. તેમની િાસે અંગાિામા ંસળગતી િનસ્િવત િિ હતી. ભેંસોને આની િાસ ગમતી નહીં. 

       આ બધી ખલેલોથી િાજ આિી જઈ, ભેંસોનુ ંટોળં તેજ ચાલમા ંઆગળ ધિિા લાગ્યુ.ં મોટા ભાગના િાડા તો 
સૌથી આગળ હતા – અને આખા ટોળાને દોિતા હતા. િસતં રૂતનુી શરૂઆતમા ંજન્મેલા ંિાછિડા ંિોતિોતાની માતાઓ 
સાથે ટોળાનંી િચમા ંસલામત હતા. બે ચાિ અલમસ્ત િાડાઓ આ દુર્જનોની ખબિ લઈ નાખંિા િાછળ િહ્યા, અને 
ખિીઓ ભોંયમા ંખોડી આ દુશ્મનોની ખબિ લઈ નાખંિા પ્રવતબધ્ધ બન્યા. ટોળીમાનંા સૌથી લડાયક શિુિીિો િર્થથિના 
ફિાિાળા લાબંા ભાલા અને સળગતા લાબંા ઈંધિના લાકડાના સહાિે આ ખ ૂટંોનો પ્રવતકાિ કિિામા ંિડયા. બિાબિ 
ઘમસાિ યધુ્બ જામી ગયુ.ં આ જોિાિિ અને મહાકાય િાડાઓથી જાન બચાિી તેમને િોકિા એ કાઈં આસાન કામ ન 
હત ુ.ં એક જિને તો એક જોિાિિ િાડાએ વશિંગડે ચડાિી સાત ફૂટ ઊંચે ફંગોળયો. જમીન િિ િડતાનંી સાથે જ તેના 
તો િામ િમી ગયા. 

        િિ આ ઘમસાિના પ્રતાિે િેલુ ંધિ તો ક્યાયં આગળ જતુ ંિહ્ુ.ં તેમા ંખાસ કોઇ લડાયક બળ કે વ્રવુિ િિ ન 
હતા.ં માત્ર આ અડચિથી ભાગી, દૂિ જિાની તાલાિેલી જ હતી. આગળ આ બે ત્રિ હજાિ ભેંસો અને િાછળ સોએક 
િેકુનીઓ. આમ સિઘસ આગળ ને આગળ ધિિા માડં્ુ ં– ભયકંિ અને કાળજુ ંકંિાિી નાખંે તેિી અિેણક્ષત ઘટનાના 
તખ્તાની નજીક અને િધ ુનજીક. 

     ભેંસોનુ ંટોળં તો આ મદં ઢોળાિ િિ આગળ ધિિા લાગ્યુ.ં િાછળથી અિાજો અને તીવ્ર િાસ િધિા લાગ્યા.ં હિે 
બધી ભેંસો ગાભિી બનીને દોડિા લાગી. મેદાનોમા ંજ ચિિા અને ફિિા ટેિાયેલી આ ભેંસોને બને્ન બાજુએ આિેલા 
િર્થથિના ઢગલા અડચિ જેિા લાગતા હતા. આથી આડે અિળે ક્યાયં ન જતા ંઆ ટોળં ટેકિીની ટોચ તિફ જ જિા 
માડં્ુ.ં 

    િિ આગળ તો જગ્યા ઓછી ને ઓછી થતી જતી હતી. હિે ટોળાની મકુ્ત હિેેફેિની જગ્યાએ ગીચતા િધિા લાગી 
અને સાથે સાથે ગભિાટ િિ. બધા ંહિે કચકચાિીને દોડિા ંમાડંયા.ં જેમ જેમ આગળ ધિતા ંગયા ંતેમ ભીડ િધતી 
જ ગઈ. આ ચાલની સાથે તાલ ન વમલાિી શકે તેિા ંનાના ંિાછિડા ંઅને તાજેતિની વિયાયેલી અશક્ત ભેંસો નીચે 
િડિા માડંી. િિ ટોળં તો હિે ક્યા ંિોકાઈ શકે તેમ હત ુ?ં નીચે િડેલાનંી ઉિિ થઈને ટોળં તો આગળ ધિિા માડં્ુ.ં 
કચડાઈ િહલેા ંઆ પ્રાિીઓની કરૂિ મિિચીસો ટોળાના ગભિાટમા ંઓિ િધાિો કિતી િહી. 

    હિે તો ઉન્મિ અને અવ્યિક્સ્થત બનેલુ ં આ ટોળં તેની કરૂિ વનયવત તિફ અમયાકરદત ઝડિે ધસિા માડં્ુ.ં 
િાછળથી થઈ િહલેા હોંકાિા િડકાિા, કચડાઈ િહલેા કમનસીબોના કરૂિ ભાભંિડા,ં હકડેઠઠ ભીડના હડસેલા અને 
એકમેકને દેિાઈ િહલેા વશિંગડાપ્રહાિોથી ક્રોધ, ભય, ગભિાટ અને અસમજંસ તેમની ચિમ સીમાએ િહોંચી ગયા.ં છેક 
આગળના ભાગે મજબતૂ સાઢં હતા. તે બધા િિ છતી તાકાતે અસહાય બની ગયા. સૌથી આગળના દસ બાિ સાઢં 
હિે છેક ટેકિીની લાબંી ટોચ ઉિિ િહોંચી ગયા. િિ આ શુ?ં તેમના ડોળા ફાટી ગયા. તેમના ગળામાથંી ભલભલાના 
કાળજાં કંિાિી નાખંે નાખંે તેિી ણચિંઘાડ નીકળી ગઈ. ધિતી ફાટી િડી હોય અને મોટા િહાડ તહસ નહસ થઈ ગયા 
હોય ત્યાિે જેિો પ્રચડં નાદ પ્રગટે; તેિા ભયાનક ધ્િવનના આક્રોશથી સમસ્ત િાતાિિિ પ્રવતધ્િવનત થઈ ગયુ.ં 

     આગળ કોઈ જમીન જ ન હતી. ઉંડે િાતાળ તિફ િચાસ વમટિ ઊંડી ભયાનક ખીિ જ હતી. આગળ ણબહામણુ ં
મોત ડોરકયા ંકિી િહ્ુ ંહત ુ ંઅને િાછળથી સેંકડો તાકાતિાન પ્રાિીઓના અમયાકરદત હડસેલા તો ચાલ ુજ હતા. આ 
સાઢંોએ િોતાની ૨૫૦૦ િાઉન્ડની કાયાના જોિે સમગ્ર તાકાત િાિિીને િાછા િળિા મિણિયો પ્રયત્ન તો કયો. િિ 
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હિે કોઈ તાકાત તેમના અધુઃિતનને િોકી શકે તેમ ન હતી. એક િછી એક સૌ આ તલાતલ િાતાળમા ંગબડિા 
માડંયા. નીચે િહોંચતા ંિહોંચતા ંતેમની ગવત એટલી તો િધી ગઈ કે કોઈના ટાટંીયા તો કોઈના માથા ંભાગંિા માડંયા. 
તેમના ગિમા ગિમ શોણિતની છોળો ઊડિા લાગી. આ મહાકાય પ્રાિીઓ સાિ અસહાય બની તેમના વિનાશના ઊંડા 
કુિામા ંતીવ્ર િેગથી િટકાિા માડંયા.ં એમાનં ુ ંભાગ્યેજ કોઈ જીિતુ ંિહી શકે તેમ હત ુ.ં ભલુેચકેૂય કોઈનો પ્રાિ ટક્યો હોય 
તો, ઉિિથી થઈ િહલેા િજનદાિ શિીિોનો પ્રિાત અને ઘિમાિ કોિ ખાળી શકે તેમ હત ુ?ં 

      સાઢંો અને ભેંસોની હાિની હાિ એક િછી એક આ અધુઃિતનના િથેં પ્રયાિ કિિા લાગી. મોતના કાળઝાળ 
ખપ્િિમા ંબધા ં હોમાિા લાગ્યા.ં અહીં મોત વસિાય બીજો કોઈ વિકલ્િ જ ન હતો. ટોળં એટલુ ંતો મોટંુ હત ુ ં કે આ 
ખોફનાક અને હૃદયદ્રાિક ઘટના પિૂા બે ત્રિ ક્લાક ચાલી.  એ કાળઝાળ મિિિોકનો આતકનાદ સતત ગાજતો િહ્યો. 
હિે તો િાતનુ ંઅંધારંુ ઘેિાિા લાગ્યુ ંહત ુ.ં િાછળથી હોંકાિા િડકાિા કિતી જાણલમ ટોળીએ તો ક્યાિનુ ંય ખીિની બીજી 
તિફ આિેલા ગામ તિફ પ્રયાિ આદિી દીધુ ંહત ુ ં– સફળ અને વનદકય વશકાિ િછીના બીજા તબક્કા માટે. 

         હિે આખા ગામનુ ં બધુ ં હાઉસન જાઉસન આ ણબણભષિ હત્યાકાડંના તખતા સામે આિીને ઊભુ ં િહ્ુ.ં સામે 
લોહીની નદીઓની િચ્ચે સાતસો મહાકાય, દુભાકગી પ્રાિીઓની લોથોનો ડુગંિ ખડકાયો હતો. ઉિિથી ઝળંબી િહલેી 
ટેકિીની લાબંી કોિ મકૂ િીતે આ હત્યાકાડંની સાક્ષી બનીને, સ્તબ્ધ થઈ, આંસ ુસાિી િહી હતી. દૂિ ણક્ષવતજમા ંલાલચોળ 
આંખે િોતાના ંતેજ ગમુાિી િહલેા ંરકિિો છેલ્લી િાિ પ્રસાિીને સયૂક િોતાનો આક્રોશ આ ક્રૂિ હત્યાકાડં ઉિિ અથકહીન 
િીતે ઠાલિી િહ્યો હતો. 

          આ હત્યાકાડંના બધા ંગનેુગાિ ભાગીદાિો એક્દમ નીચા ંમસ્તકે ભેંસોના િિમતત્િની માફી માગંતા ંઉભા ંિહી 
ગયા.ં તેમના જીિનના કેન્દ્ર સમાન આ પ્રાિીઓના િિમ તત્િ તિફ અનગુ્રહ અને સન્માન, આખા િિસની સિંદાની 
ઉિલક્બ્ધનો આનદં અને િોતાના સિકસ્િનુ ંબણલદાન આિેલા ંઆ પ્રાિદાયક પ્રાિીઓના મતૃ્ય ુમાટેનો શોક – આમ 
વત્રવિધ વમશ્ર લાગિીઓથી તેમના ંમાનસ ઘેિાયેલા ંહતા.ં થોડી ક્ષિો બધા ંઅિાચક બનીને િોતાના જીિનના પ્રાિ 
જેિા ં પ્રાિીઓને અઘ્યક અને મતૃ્યનુુ ં સન્માન આિી િહ્યા.ં છેલ્લે ગામના િયોવધૃ્ધ મણુખયાએ અત્યતં કરૂિ સિૂમા ં
બધાનંા ં િતી રદિગંત પ્રાિીઓને અને શહીદ થયેલા િેલા િેકુની યિુાનને અંજણલ આિી. િાડાને વશિંગડે ભિાઈ 
રદિગંત થયેલ તે યિુાન રદવ્યાત્મા બન્યો હતો. 

      િાતના કાજળ ભયાક અંધકાિમા ંમાત્ર િાયિાના સસૂિાટાઓના મદં અિાજ િચ્ચે સૌ િોતાના સ્થાનકે આિામ 
કિિા િાછા િળયા.ં બીજા રદિસની સિાિથી શરૂ થનાિ અત્યતં જુગપુ્સાપે્રિક, િિ આખા િિસની કમાઈ ઘિ ભેગી 
કિિાના, ખાટકીકામના ભગીિથ પ્રયત્નો માટે બહુ જ જરૂિી તાકાત મેળિિા માટે… 

       દણક્ષિ કેનેડાના આલ્બટાક િાજ્યના કોટક મેક્લોયડ નામના નાનકડા શહિેની ભાગોળે ‘ Heads Smashed On 
Buffalo Jump’ નામનુ ં આ સ્થળ હજુ િિ આ દારૂિ ઘટનાની સાક્ષી પિૂત ુ ં ઊભુ ં છે. છ છ હજાિ િિસથી ચાલી 
આિતી આ સહંાિલીલાના સાક્ષીરૂિે ઘિા મોટા વિસ્તાિમા ંહાડવિિંજિોના ઢગના ઢગ અહીં ખડકાયેલા છે. અમકુ 
જગ્યાએ તો આ ઢગલા દસ વમટિ જેટલે ઊંઉંડે સધુી ધિબાયેલા છે; અને છેક નીચે, બહુ જૂના અિશેશો તો હાડકાનંા 
ખડક જેિા બની ગયેલા છે. જીિનના સાતત્ય માટે, ક્રૂિ કુદિતના થિાટો સામે બાથ ભીડી, અક્સ્તત્િ ટકાિિા 
માટે સજાકયેલા આ હત્યાકાડંના જનક માનિીઓના રદલ ધડકાિી દે તેિા પ્રયત્નોની યાદમા ંયનેુસ્કોના તજજ્ઞોએ આ 
સ્થળને ‘િલ્ડષ હરેરટેજ’ તિીકે માન્યતા આિી છે. જીિદયાિાદી અનેક સસ્થાઓએ આ સ્થળને આ બહુમાન આિિા માટે 
સજ્જડ વિિોધ િિ કિેલા છે. િિ બે હાથિાળો માિસ સમહૂબળના સહાિે શુ ંકિી શકે છે તેની આ સ્થળ સાક્ષી પિેૂ 
છે. 
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અમેરરકન બાઈસનનો મરિકદૂકો 
      અમેરિકન ભેંસના વશકાિની આ હ્રદયદ્રાિક િાત અંગેની િાત મેં િાચંી ત્યાિે આ ક્રૂિતાથી હુ ંડઘાઈ ગયો હતો. અને 
આ તો માત્ર એક જ જગ્યાની િાત હતી. આિા ંતો અનેક સ્થળોએ આિી ઘટનાઓ હજાિો િિસથી, દિ સાલ ઘટતી 
હતી. િિ તે પસુ્તકમાનંા ંઆગળના ંપ્રકિિો િાચંીને તો મને અિેિાટી થઈ ગઈ અને સસં્કાિી ગિાતા સમાજોમા ંઅને 
સસં્ક્રુવતમા ં માિો વિશ્વાસ ડગી ગયો.  ઘાસના અડાબીડ પ્રદેશમા ં િહતેી આ અસસં્ક્રુત પ્રજાએ તો આવુ ં ઘણુ ં બધુ ં
જીિનના સાતત્ય માટે કયુું હત ુ.ં  કોલમ્બસે નિી દુવનયામા ં િગ મકૂ્યો, ત્યા ં સધુી કુદિતમા ં માનિિસ્તી અને આ 
ભેંસિસ્તી િચ્ચે એક સમતલુન જળિાયેલુ ંહત ુ.ં છ છ હજાિ િષક આ હત્યા ચાલિા છતા,ં એક અંદાજ પ્રમાિે તે સમયે 
૫૦ થી ૬૦ લાખ ભેંસો હતી. 
      િિ યિુોવિયન પ્રજા િોતાની સાથે ઘોડા અને િાઈફલ લાિી, અને તે આ પ્રજાના હાથમા ંતેમિે આપ્યા.ં હિે આ 
વશકાિ માત્ર જીિનના સાતત્ય પિૂતો સીવમત ન િહ્યો; િિ સધુિેલી દુવનયાની ચામડાનંી જરૂરિયાત માટેનો એક સ્રોત 
બની ગયો. િગે ચાલીને થતા વશકાિમા ં હિે ઝડિ આિી અને શ્રમનુ ં પ્રમાિ ઘટ્ુ.ં જીિન જરૂરિયાત માટે જ જે 
પ્રવ્રવિ થતી હતી તેમા ંહિે િેિાિનુ ંતત્િ િિ ઊમેિાત ુ ંગયુ.ં  ગિતિીના સેન્ટના બદલામા ંત્રિેક ડોલિનો નફો કિી 
આિતો આ વ્યાિાિ ખબૂ વિકસ્યો. આમ છતા ંહજુ વશકાિ અને પ્રજોત્િવિ િચ્ચેના સમતલુન િિ ખાસ અસિ થઈ ન 
હતી. આધવુનક થતી જતી વશકાિની િધ્ધવત છતા ંહજુ ભેંસોના ંટોળા ંપે્રિીના બીડોને ખ ૂદંતા ંિહી શક્યા ંહતા.ં 

     િિ આ કમનસીબ જાનિિોની વનયવત આટલા હત્યાકાડં પિૂતી જ મયાકરદત િહિેા સજાકઇ ન હતી. ઔદ્યોણગક 
ક્રાવંતના િગલે િગલે ચામડા ં કમાિાની ઉત્િાદકતા ઘિી બધી ગઈ. હિે તો શક્ક્તશાળી િાઈફલો લઈને ધોળા 
વશકાિીઓ બહુ આસાનીથી ભેંસોની વનમકમ હત્યા કિતા િહ્યા. શોખ માટે િિ. સમ્િવિિાન લોકોના ંરદિાનખડંોની 
રદિાલો િિ મસાલા ભિેલા ભેંસોના ડોકા ંટીંગાડિાની નિી ફેશન ચાલ ુથઈ. 

     િેલિોડના આગમન સાથે આ વનદોષ જાનિિોના ંધાડા ંઅડચિરૂિ બની ગયા.ં ચાલ ુટે્રનની િચ્ચે આ ધિ આિી 
જતા ંદૂિ િગડામા ંટે્રનો િાટા િિથી ખડી િડિા લાગી.  તેમનુ ંસમાિકામ બહુ જ ખચાકળ અને સમયનો બગાડ સર્જતુ ં
બની િહ્ુ.ં થોડી ઘિી માનિજાનની હાવન િિ થતી. જો ડ્રાઈિિ સમયસચૂકતા િાિિી ટે્રન અટકાિી દે તો િિ આિા 
મોટા ંધિોને િસાિ થિા દેિા કરદક કલાકો સધુી ટે્રનને િગડામા ંખોટી િિ કિિી િડતી હતી. આિે સમયે માત્ર 
િોતાની વશકાિની ચળ હળિી કિિા મસુાફિો સાથે લાિેલી િાઈફલોથી વિનાકાિિ આ વનદોષ પ્રાિીઓની હત્યા 
કિતા. અમકુ મસુાફિો (સ્ત્રીઓ સમેત) માત્ર આ ઉદે્દશથી જ ટે્રનની મસુાફિી કિતા. િેલિોડના બાધંકામ િખતે િિ 
ઘિી હિકતો િહોંચતી. િળી િેલિોડ આિિાને કાિિે ચામડાનંી યાતાયત બહુ સિળ બની ગઈ. ૧૮૭2 - ૭૩ ના એક 
જ િિસમા ં૩૨ લાખ ચામડા ં ટે્રનોમા ંલઈ જિામા ંઆવ્યા ં હતા.ં અથકહીન થતી હત્યાઓ અને ન િિિાય તેિા ં ફેંકી 
દીધેલ ચામડાઓં ધ્યાનમા ંલઈએ તો આ સખં્યા ત્રિ ગિી થતી હશે એિો એક અંદાજ છે. અને આમ છતા ંઆ તો 
ભયાનક હત્યાકાડંમા ંિાશેિાની િહલેી પિૂી જ હતી. 

        આ બધી અડચિોને કાિિે હિે તો આ જગંલી જાનિિો સામે અમેરિકન સિકાિે િીતસિનુ ંયધુ્ધ જ જાહિે કિી 
દીધુ.ં ભેંસના વશકાિ માટે ઈનામો અિાિા લાગ્યા. અને માસં કે ચામડાની જરુરિયાત િગિ િિ આ અબધુ પ્રાિીઓનો 
વશકાિ એ મોટો વ્યિસાય બની ગયો. છેિટે તો આ પણૂ્યકામ (!) માટે લશ્કિ ઉતાિિામા ંઆવ્યુ.ં બદૂંકની જગ્યાએ હિે 
તોિો આિી ગઈ; અને િિગાડીઓ િિ. અમેરિકા અને કેનેડાની સક્ષમ સહંાિશક્ક્ત આ કામે લગાડિામા ંઆિી.  
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       અમેરિકન ભેંસની આખી જાવત ખલાસ થઈ જિાના આિે આિી ગઈ. આખી જાવતનુ ંવનકંદન નીકળી ગયુ.ં માડં 
ક્યાકં િડી ખડી કો’ક ભેંસો અને સાઢં નજિે ચઢતા. માત્ર પ્રાિી સગં્રહાલયો અને કો’ક ખાનગી િેન્ચોમા ંજ આ પ્રાિીઓ 
સચિાયા.ં સેંકડો માઈલમા ંિથિાયેલા ંપે્રિીના ંબીડ ભેંસો વિના સાિ ભેંકાિ બની ગયા.ં 

        િિ બધી ધોળી પ્રજા વનદકય હતી; તેિો ચકુાદો આિિે ન આિી શકીએ. જીિદયા અને પ્રક્રુવતના િક્ષિ માટે 
સજાગ એક નાનકડો િગક િિ હતો. આ લોકોએ અને ણિસ્તી િાદિીઓએ આ વનમકમ હયાકાડંની સામે ઝુબંેશ આદિી. 
ખાસ કિીને અવતસમ્રધુ્ધ અને નેિીના ંિહાિો બનાિનાિ  એક ઉદ્યોગિવતના પતુ્ર  હને્રી બગકને વનદોષ પ્રાિીઓ માટે 
બહુ જ પે્રમ હતો. તેિે આ ભેંસોની જાત ધિતી િિથી અદ્રશ્ય ન બની જાય તે માટે ઝુબંેશ આદિી.  તેિે સ્થાિેલી 
સસં્થા ( ASPCA- American Society for the Prevention of Cruelty to Animals ) આજે િિ કાયકિત છે. િિ એ 
અિણ્યરૂદન કોિ સાભંળે? કોઈ પે્રવસડેન્ટ આવુ ંિાષ્ટ્રીય દૃક્ષ્ટએ ણબનજરૂિી િગલુ ંભિિા તૈયાિ ન હતો. 

       છેક વથયોડોિ રૂઝિેલ્ટના સમય સધુી આ અિગિના ચાલ ુિહી. િોતે વશકાિનો શોખીન હોિા છતા ં રૂઝિેલ્ટ 
િયાકિિિ અને િન/ જીિસકૃ્ષ્ટના સિંક્ષિ અને સિંધકનનો ચસુ્ત રહમાયતી હતો. તેના અને અમેરિકન કોંગ્રેસના 
સજાગ સેનેટિોના પ્રયત્નોને કાિિે છેક ૧૯૧૮ની સાલમા ંઅમેરિકન ભેંસની જાવતને બચાિી લેિાનુ ંઅણભયાન શરૂ 
થયુ.ં કેનેડા િિ આ બાબતે સજાગ બની ગયુ.ં કેનેડા અને અમેરિકામા ંબધ ુથઈને માત્ર ૫૦૦ ભેંસો જ બચી હતી, અને 
તે િિ માત્ર ઝ અને ખાનગી ખેતિોમા ંજ. િન્ય જાનિિો તો નામશેશ બની ગયા હતા. 

      સદભાગ્યે આ પ્રયત્નોના કાિિે ક્રમશુઃ અમેરિકન ભેંસની િસ્તી િધિા માડંી અને હાલમા ં તે બે લાખ સધુી 
િહોંચી છે. િિ પે્રિીના બેતાજ બાદશાહ જેિા આ જાનિિનો સિુિકકાળ આિી કથાઓનો વિષય માત્ર જ બની િહ્યો 
છે. માનિ સસં્ક્રુવતની વિકાસયાત્રા કેટલી લોરહયાળ અને ક્રૂિ  િહી છે તેનુ ંઆ સમગ્ર પ્રકિિ એક નાનુ ંજ ઉદાહિિ છે. 
માનિજાતની ભવ્ય સસં્ક્રુવતના િાયામા ં આિા ં કિોડો અબધુ જીિોનુ ં શોણિત વસિંચાયેલુ ં છે, એ સત્ય આિિે ન 
વિસિીએ. 

શ્્ામ વશક્ષક  
    તે રદિસે હુ ંજીમમા ં ટે્રડ મીલ િિ ધસમસતો ચાલતો હતો અને કાન િિ હડેફોન ચઢાિી સિસ ગજુિાતી ગીત 
સાભળી િહ્યો હતો. ત્યા ંમાિી આગળની હિોળના મશીનમા ંએક શ્યામ વશક્ષક ધોળા જનાબને લઈને આવ્યો. તેને જરૂિી 
સચૂના આિી; અને મશીન કઈ િીતે સેટ કિવુ ંતે શીખવ્યુ.ં 

      માિી એ કસિત પિૂી થઈ અને હુ ંદોિડાથી િજન ઉંચકિાના મશીન આગળ ગયો. તેની બાજૂના આિા બીજા 
મશીન ઉિિ િિ આવુ ંજ વશક્ષિકાયક શ્યામ શે્વત િચ્ચે ચાલી િહ્ુ ંહત ુ.ં 

      ત્યા ંમાિો વનત્યક્રમ િતાિી હુ ંમોટા મસ સીધા િજન ઉંચકિાના વિભાગમા ંગયો. ત્યા ંહુ ંતો માિા કાડંાને કસિત 
આિિા માત્ર િાચં િાઉન્ડ િજનથી જ નાનકડી કસિત કરંુ છ.ં િિ બીજા અલમસ્ત જિામંદો તો ભાિેખમ િજનથી 
િેઈટ ણલક્ફ્ટન્ગની મશુ્કેલ કસિતો કિતા હોય છે. ત્યાયં આવુ ંવશક્ષિકાયક શ્યામ શે્વત િચ્ચે  ચાલ ુજ હત ુ.ં 

     હિે મારંુ ધ્યાન ગયુ ંકે ત્રિે જગાએ સાહબે(!) શ્યામ જ હતા. 
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    અને મારંુ ણચિ ચગડોળે ચઢ્ુ.ં થોડા રદિસ િહલેા ંજ મેં િેડરિક ડગ્લાસ નુ ંજીિનચરિત્ર િાચં્યુ ંહત ુ.ં  ઈ.સ. ૧૮૧૫ 
ના ગાળામા ંસીદી ગલુામ માબાિનો તે ગલુામ દીકિો. માબાિ અલગ અલગ િેચાઈ જતા,ં તે અનાથ બનેલો અને 
તેની દાદીએ તેને ઊછેિેલો. અનેક જુલ્મો સહી તે છેક ૧૮૬૦મા ં તે િખતના અમેરિકી પ્રમખુ 
અબ્રાહમ ણલન્કનનો સલાહકાિ બની વ્હાઈટ હાઉસમા ંબેસતો હતો.  
      માત્ર ૧૫૦0 િષક િહલેા ંઆ દેશમા ં કાળા ગલુામોની હાલત િશ ુ કિતા ં િિ બદતિ હતી. િશનુી જેમ એ 
િેચાતા, ખિીદાતા, કામની ધ ૂસંિીએ જોડાતા, િગિ કાિિ સાટકાનો માિ ખાતા. એમને કોઈ હક્ક ન હતા. અિે! 
િોતાના આત્મીય કુટુમ્બીજનો સાથે દુુઃખમય જીિન વ્યવતત કિિાનુ ંિિ ઘિાના નસીબમા ંન િહતે ુ.ં જન્મથી મિિ 
સધુી કેિળ િૈતરંુ જ એમના નસીબમા ંિહતે ુ.ં અમેરિકાના ઈવતહાસનુ ંએ કાળં, શિમજનક પ્રકિિ હત ુ.ં 

     અને આજે એ જ ગલુામોની ત્રીજી કે ચોથી િેઢી સ્િતતં્ર િીતે મહાલે છે. એ વશક્ષક, સૈવનક, કાિીગિ … અિે 
દેિળના િાદિી અને િેિિન્ડ િિ બની શકે છે. ચોથી િેઢી િહલેાના એ કાળા ગલુામોને સ્િતતં્રતા આિિી કે નહીં; એ 
ઝગડામા ં છ લાખ અમેરિકનો માયાક ગયેલા. અિે! એમને ભેદભાિ વિનાની પિૂી સ્િતતં્રતા િિ છેક ૧૯૬૫ િછી 
મળેલી. માત્ર ૪૦ જ િિસમા ં અહીં એ શ્યામ ગલુામનો પ્રિૌત્ર િેલા ધોળા જુલમગાિ જમીનદાિના પ્રિૌત્ર કે 
પ્રિૌત્રીનો આબરુદાિ વશક્ષક બન્યો હતો. આખી દુવનયાના સૌથી િધ ુશક્ક્તશાળી માિસ ગિાતા, હાલના અમેરિકાના 
િમખુના ઉચ્ચ સલાહકાિ તિીકે એક શ્યામ બાઈ છે. અને શ્યામ વિતાનો એક પતુ્ર આજે અમેરિકાનો પ્રમખુ બનિા 
લાખો ડોલિ ખચી હોડ બકી િહ્યો છે. 

      સતત િરિિતકન આ દેશની હિામા ંછે, એની ધિતીના કિ કિમા ંછે. 

કચરો – અમેરરકા 
       બે િિસ ઉિિ હુ ંઅમદાિાદ ગયો હતો. અમાિા નાનકડા ફ્લેટમા ંસેકે્રટિીએ ઘેિ ઘેિથી કચિો દિિોજ લઈ જિાની 
સિસ વ્યિસ્થા કિી હતી. ફ્લેટની નીચેની જગ્યા અને તેના દાદિા વિ. િાળિાનુ ં કામ કિતો છોકિો અથિા તેની 
બહને જે કોઈ આિે, તે દિિોજ બધાનેં ઘેિથી માગંીને કચિો લઈ જાય એમ ગોઠવ્યુ ંહત ુ.ં 

     અમેરિકાથી આિેલ અમને આ વ્યિસ્થા બહુ જ ગમી ગઈ. નીચે કચિો નાખંિા જિાની તિખડ બચી ગઈ હતી. 

    િિ ફ્લેટની િાછળના ભાગમા ંતો કચિાના ઢગના ઢગ િડેલા હતા. મને આ ન સમજાયુ.ં મેં િેલો છોકિો, જે 
નીચે કચિો િાળી િહ્યો હતો તેને પછૂ્ુ ંકે, આમ કેમ? 

     તેિે કહ્ુ ં , ” સાયેબ! બધા તમાિા જેિા થોડા હોય છે? કોથળીમા ંકે ડોલમા ંભિી િાખે તો તો ઘિમા ંિાસ માિે 
અને ખિાબ દેખાય ને? એટલે સીધુ ંબાિીમાથંી િિાના! બાિીઓ શા માટે આિેલી છે? ” ઘિમાથંી િોજ બે િાિ ધળૂ 
િાળિાની, િછી બહાિ ઉશેટી દેિાની. અને િાયિો દિિોજ આિિી આ મહામલૂી સમ્િવિ િાછી આિી જાય. 

     હુ ંતો ચક્કિ જ ખાઈ ગયો. િછી અમાિા ફ્લેટથી થોડેક જ દૂિ આિેલા િાકકમા ંમોવનિંગ િોક કિિા નીકળયો. 
િસ્તાની બને્ન બાજુએ તટેૂલી ઈંટો અને માટીના ઢગલા િડેલા હતા. મકાનોમા ંકામ ચાલતુ ંહોય, તેનો આ બધો કચિો 
હતો. પિૂિીની િકમ કયો અમદાિાદી િગિ મફતની ખિચે? િાકક િહોંચી થોડું ચાલ્યો. િાછા િળતા ંિાકકની સામે એક 
કચિાિેટી આગળ અમાિો િેલો કચિો િાળનાિ છોકિો ઠેલિગાડી લઈને બધો કચિો ઠાલિિા આવ્યો હતો. તેિે 
ઠેલિગાડી ઉંધી કિી. બાજુમા ંઉભેલી ગાયો તેના જેિા દાનિીિોની િાટ જોઈ િહી હતી. જેિો તે ગયો કે, તિત જ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Douglass
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કચિામાથંી ખોિાક અને કાગળના ડૂચા મેળિિા બધીયોય તટૂી િડી. ભેળી પ્લાક્સ્ટકની થેલીઓ િિ. િોતાના 
અલમસ્તિિાને લજિતો એક મોટો આખલો િિ આ ભોજન સમાિંભમા ં જોડાયેલો હતો. આ િિિા દ્રશ્ય અને એ 
જ્ગ્યાએથી ફેલાઈ િહલેી ખશુબદૂાિ બદબોથી બચિા નાક ઉિિ આંગળીઓ દાબી િગિાળા જનાિા મોં મચકોડી 
ઝડિભેિ િસાિ થઈ િહ્યા ંહતા.ં હુ ંિિ એ સઘંમા ંએમ જ જોડાયો અને વ્યગ્ર ણચિથી ઘેિ િાછો િળયો. 

      અને નોંધી લો કે, માિો ફ્લેટ અમદાિાદના એક  સમ્રધુ્ધ અને વશણક્ષત વિસ્તાિમા ંઆિેલો છે. એમા ંિસનાિ કોઈ 
વ્યક્ક્ત અવશણક્ષત નથી. જો અહીં આ િરિક્સ્થવત હોય તો ગિીબ વિસ્તાિો અને ઝુિંડિટ્ટીઓમા ંશુ ંહાલત હશે? 

     અમાિા વિસ્તાિના ઘિા કુટુમ્બોના સભ્યો અમેરિકા, ઈન્ગ્લેન્ડ, ઓસ્ટે્રણલયા વિ. દેશોમા ંિસેલા છે. ઘિા આ દેશોની 
મલુાકાત િિ અનેકિાિ લઈ ચકેુલા છે. અમેરિકા આિી, તેની બધી સગિડો ભોગિીને, અમેરિકાને કચિો કહનેાિા;ં 
િેટભિીને તેને િગોિનાિા ં  િિ આિિા સમાજમા ંઘિા ંછે. 

      અિે! અહીંના ગ્રોસિી સ્ટોિમા ંકે મરંદિની બાથરૂમની જ મલુાકાત લો ને. આિણુ ંદેશથી આયાત કિેલુ ંઆવુ ંજ 
કલ્ચિ ઉડીને આંખે િળગશે. બીજે બધે સ્િચ્છતાના અમેરિકન રિિાજો િાળનાિા, આિિે અહીં મોકળા મને આિિી 
ગદંી આદતો માિી લઈએ છીએ. ત્યા ંઆિિને દેશની આ બધી સ્િતતં્રતા ખબૂ માિિા મળે છે! 

     િિ અહીં કચિાની જે માિજત થાય છે, તે ખબિ છે? અઠિારડયે બે િખત ઘિમાથંી કોથળીઓમા ંભિી િાખેલો 
કચિો લેિા ટ્રક આિે છે – અને તેય બધં ટ્રક, જેથી તટૂી ગયેલી થેલીઓમાથંી કચિો િસ્તા િિ ફેલાય નહીં. જ્યા ંતે 
ઠલિાય, તે શહિે બહાિની જગ્યાએ િિ અિાિનિાિ કચિાના ઢગની ઉિિ માટીનુ ંઆિિિ ફેલાિિામા ંઆિે છે. 
કોઈ જાહિે જગ્યાએ ભાગ્યે જ કચિો િડેલો આિિે જોઈ શકીએ. 

    અમેરિકા િાસેથી િોિ કલ્ચિ અને અધકનગ્ન દેખાઈએ એિી ફેશનો અિનાિનાિ આિિે અમેરિકાને ભાડંિામા ં
િાછી િાની નથી કિતા. િિ સ્િચ્છતાના આ િાઠ આિિે ક્યાિે શીખીશુ?ં 

િારફક વસગ્નિ બાંધ 
       હુ ં તે રદિસે સાજંના સમયે માિા દીકિાને ઘેિ જિા નીકળયો. હુ ં િહુ ં છ ં તે ઘિથી ત્રીસ માઈલ દૂિ છે. અમાિા 
ઘિની નજીકના મોટા િસ્તા ઉિિ ગાડી િાળી. માિી રદશામા ંખાસ ગાડીઓ ન હતી. િિ સામેની રદશામા ંગાડીઓની 
આખી િિઝાિ હતી. નોકિીએથી િાછા આિનાિ િધાિે હતા. માિી જેમ સામેની બાજુએ જનાિ માિા જેિા નિિા ધિૂ 
બહુ થોડા હતા! 

       અને આગળ એક ચાિ િસ્તા આગળ મશુ્કેલી સજાકયેલી હતી. ટ્રારફક વસગ્નલમા ંકાઈંક યાવંત્રક ખામી હતી. એકે 
બાજૂની લાલ લીલી બિી ચાલતી ન હતી. એક િિ િોલીસ ત્યા ં હાજિ ન હતો. અને અમાિા નાનકડા શહિેની 
િસ્તીની વશસ્તનો અનભુિ થઈ ગયો. ચાિે રદશામા ંકાિોની લાઈન થયેલી હતી. માિી આગળ ત્રિેક કાિ હતી. િિ 
સામેના િસ્તા િિ તો- નજિ ન િહોંચે ત્યા ંસધુી લાઈન લાગેલી હતી. બાકીના બે િસ્તા િિ તો માડં એક કે બે કાિ જ 
અટકેલી હતી. 

       ચાિ િસ્તામાથંી એક બાજુ િિની ગાડી િહલેા ંચાલ ુથઈ. િછી તેની જમિી બાજૂના િસ્તા િિની. િછી માિી 
લાઈનની છેક આગળની કાિનો િાિો આવ્યો. આમ ત્રિ ફેિામા ં માિો નમ્બિ આિી ગયો. મને માિી સામેની 
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રદશામાનંા િાહન ચાલકોની વશસ્ત માટે માન થઈ ગયુ.ં કોઈ ઉતાિળ નહીં; કોઈ ઘોંઘાટ નહીં; કોઈ ઉશ્કેિાટ નહીં. કોઈ 
કાયદાનુ ં િાલન કિાિનાિ િોલીસ હાજિ ન હોિા છતા,ં ટ્રાફીક િોતાની જાતે જ વનયમન કિતો હતો. સામેની 
લાઈનના બધા નોકિીએથી થાક્યા િાક્યા જ આિતા હશે ને? કંટાળેલા િિ હશે ને? િિ એમની વશસ્ત જોઈ મને 
માન થઈ ગયુ.ં 

      આની સામે અમદાિાદમા ં િેલ્િે ફાટક બધં હોય, તે િખતનુ ં દ્રશ્ય યાદ આિી ગયુ.ં િિકન અને સિખામિી 
કિિાની આિશ્યકતા છે? 

       ટ્રારફક વશસ્ત અહીંની પ્રજાના લોહીમા ંસમાયેલી છે. આ સભાનતા આિિે ક્યાિે કેળિીશુ?ં 

બીિને મળિા  
       અિે! ભાઈ, આ ણબલ ક્ક્લન્ટનની િાત નથી!   અમે છ જિ ટે્રવનિંગ માટે કોલોિાડો િાજ્યના ડેન્િિમા ંિોકાયા હતા. 
દિિોજ સિાિે અમને ટે્રવનિંગ આિવત કમ્િનીની ઓરફફીસે અમે િહોંચી જતા. તે રદિસે અમે ત્યા ંિહોંચ્યા. લોબીમાથંી 
અમાિા ક્લાસના વનયત ઓિડા તિફ અમે જઈ િહ્યા હતા. ત્યા ંસામે િોન ( િોનાલ્ડ) સાથે અમાિો ભેટો થઈ ગયો. 
અમને ટે્રવનિંગ આિવત તજજ્ઞોની ટોળી (ટીમ)નો તે મખૂ્ય સતૂ્રધાિ( લીડિ) હતો. તેની બને્ન બગલમા ંબબ્બે મોટી બોક્સ 
ફાઈલો દબાિેલી હતી. અને તે ધસમસતો ક્યાકં જઈ િહ્યો હતો. અમે તેને ‘ગડુ મોવનિંગ‘ કહ્ુ.ં તેિે િિ અમને જિાબ 
આપ્યો. 

    અમાિામાનંા એકે તેને પછૂ્ુ ં,” િોન1 ત ુ ંક્યા ંજઈ િહ્યો છે?” 

    િોને કહ્ુ ં,”ણબલને મળીને િાચંેક વમવનટમા ંઆવુ ંછ.ં” 

   અમને થયુ ંકે, ‘ણબલ તો કેિો ય મોટો જનિલ મેનજિ હશે.’ 

   િછી તો અમાિો વશક્ષિ િગક શરૂ થયો. ત્રીજુ ંભાષિ ‘ણબલ’નુ ંહત ુ.ં ત્યાિે અમને ખબિ િડી કે, ણબલ તો બહુ જ 
જુવનયિ અફસિ હતો. તે િોનનો સાહબે નહીં િિ મદદનીશ હતો! 

      હિે તમે જ વિચાિો. આ િોન સાહબે અમાિી જેમ, ભાિતીય કમ્િનીના મેનેજિ સાહબે હોત તો? 

બી્ર ફેલટરીની મિુાકાતે  
     ૧૯૮૮ મા ંઅમે છ સહકાયકકિો  ટે્રવનિંગ માટે અમેરિકા આવ્યા હતા. અમાિા અમેરિકન અવતવથએ અમાિી ઔદ્યોણગક 
મલુાકાત િવત ગયા બાદ, એક બીયિ ફેક્ટિીની મલુાકાત ગોઠિી હતી. એક જુિાન બાઈ અમને અને બીજા 
મલુાકાતીઓને હસમખુા ચહિેે બધુ ં સમજાિી િહી હતી. ઘિી બધી વિગતો તે આિી િહી હતી. કોઈએ કાઈંક પ્રશ્ન 
પછૂયો હોય; તો તેનો િિ તે મદુ્દાસિ જિાબ આિવત હતી. સામાન્ય માિસને સઝૂે એિા બધા સિાલોના જિાબો એને 
કડકડાટ કંઠસ્થ હતા! અને કોઈક અળવિતિા િોતાનુ ંઅગાધ જ્ઞાન પ્રદવશિત કિિા બહુ વિશદ મારહતી માગંે; તો તે કોઈ 
સકંોચ વિના, એ પ્રશ્ન માટે િોતાનુ ંઅજ્ઞાન િિ જિાિી દેતી હતી; અને િધ ુમારહતી માટે, વનયત મલુાકાત બાદ, એક 
કાગળ ઉિિ, એ પ્રશ્ન અને પછુનાિનુ ંસિનામુ ંકે ફોન નબંિ દશાકિિાની િિ નમ્રતાપિૂકક વિનતંી કિતી હતી. 
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     લગભગ કલાકેક અમાિી મલુાકાત ચાલી હશે. અમને સૌને તે બાઈની હસમખુી શૈલી અને તેના સામાન્ય જ્ઞાન 
માટે માન ઉિજ્યુ.ં અમે બધા ંછેિટના િેરકિંગ વિભાગ આગળ આિી ગયા.ં તેિે જાહિે કયુું કે, એ જગ્યાએ મલુાકાત 
પિૂી થઈ ગઈ હતી. એ ઓિડાની બહાિ લોબીમા ંતે અમને બધાનેં લઈ ગઈ. તેિે શભુ સમાચાિ આપ્યા કે, બીયિ 
બનાિનાિી તે કમ્િની તિફથી દિેકને એક પ્યાલો બીયિ કે અન્ય હળવુ ંિીણુ ં િીિસિામા ંઆિશે. અમને બધાનેં 
થાકેલા હોિાથી આ જાહિેાત બહુ ગમી. 

     બધા બીયિ કે હળવુ ંિીણુ ંિીને ખાલી ગ્લાસ કચિાિેટીમા ં ફેંકતા હતા. િિ કો’ક બેદિકાિ જિ ટેબલ ઉિિ 
અથિા , જ્યા ંજગ્યા દેખાઈ ત્યા ંિિ ખાલી કિ મકુતા હતા. મેં ખાસ નોંધ્યુ ં કે એ જ બાઈ આમ ગમે ત્યા ંમકેુલ 
પ્યાલા ભેગા કિી, કચિાિેટીમા ંઠાલિતી હતી. એને એના મહાન ગાઈડિિા માટે કોઈ ખોટંુ ગૌિિ ન હત ુ.ં હિે તેિી 
જ સફાઈ કામદાિ બની ગઈ હતી. 

      અને મારંુ મન વિચાિે ચઢી ગયુ ં- ભાિતની કોઈ ફેક્ટિીની આિિે મલુાકાત લીધી હોય; તો આવુ ંદ્રશ્ય જોિા 
મળે ખરંુ? ત્યા ંતો સફાઈનો સ્ટાફ અલગ જ હોય ને? 

મેન્સરફલ્ડ આઈ.એસ.ડી. – િાન્સ્પોટેશન 
    ઉિિોક્ત િારટયુ,ં ૫૮,૦૦૦ ની િસ્તીિાળા અમાિા ગામ મેન્સરફલ્ડની મ્યવુનવસિલ સ્કુલ(!)ના તતં્રનુ ં છે. આઈ.એસ.ડી. 
એટલે ઇન્ટિ સ્કુલ રડક્સ્ટ્રક્ટ. અહીં અમેરિકામા ંઅમકુ ભૌગોણલક વિસ્તાિને આિિી લેતા આિા શૈક્ષણિક તાલકુા હોય છે. એમા ં
બે કે ત્રિ શહિેો િિ આિી જાય. એમનુ ંતતં્ર અલગ. એ કોઈની હકુમતમા ંના આિે. એમની હદમા ંજે ગામ કે શહિે આિતા ં
હોય; એમના મકાન િિના કિ(ટેક્સ) ની િકમના ૩૦ થી ૪૦ % િકમ આ તાલકુાને મળે. િાજ્ય સિકાિ િિ એને ગ્રાન્ટ 

(અનદુાન?) આિે. િિ કોઈની હકુમત એના ઉિિ ન ચાલ.ે હા! એનુ ંસસં્થાકીય માળખુ ંતો લોકશાહી જ હોય; અને તેમા ંએ 

ગામ કે શહિેના તતં્રના પ્રવતવનવધ જરૂિ હોય. િિ એનુ ંતતં્ર સાિ સ્િાયિ. આટલી બધી અગત્ય દેશ પ્રાથવમક વશક્ષિને આિે 

છે. 

     એના િાહન વ્યિહાિ વિભાગની િાત કિીએ તો,  એક માઈલની અંદિ િહતેા ંહોય તેિા ંબાળકોને િાલીઓએ લેિા લઈ 

જિાની વ્યિસ્થા જાતે કિિી િડે. િિ એનાથી િધાિે દૂિ િહતેા ંહોય; તેિા ંબાળકો માટે સ્કુલબસની વ્યિસ્થા બધે જ હોય 

છે. અને આ બસની સગિડ સાિ કાના માતિ િગિની – એકદમ મફત.  એના ગજંાિિ ડેિો જોઈને એ તતં્ર કેટલુ ંમોટંુ અને 

ગજંાિિ હોય છે . તેનો અંદાજ કાઢી શકાય.  અહીં એક નિા અનભુિની િાત કિિાની છે. 

       હુ ંમાિી દીકિીના દીકિાને ઘેિ િાછો મકૂી જનાિ બસની િાહ જોઈ િહ્યો છ.ં બિોિના બાિનો સમય છે. હમિા ંજ મેં મારંુ 

જમિ િતાવ્યુ ં છે, અને મહામલુી િામકુક્ષી આંખોમા ંસસુ્તી ભિી િહી છે. મને ણચમકી દઈને કહિેામા ંઆવ્યુ ં છે કે, ‘ઝોકંુ ન 

ખાતા.’ િિ એ અમતૃસમ ઝોકંુ ખાળી શકાત ુ ંનથી. િાતે થોડીક જ મળતી ઊંઘનો વિકલ્િ તો શિીિ માગંે જ ને? અને કદીક 

ધોળે દી’ િિ નસકોિાનંો નાદધ્િવન થિા માડેં તો નિાઈ નહીં.  

    અને એજ કમભાગી િળે, સ્કુલ બસ ઘિ આગળ આિી જાય છે. માિી કાિ તો ગેિેજમા ંિડી છે. ઘિમા ંકોઈ નથી એમ માની 
ડ્રાઈિિ બસને િાછી લઈ જાય છે – દીકિાને લઈને સ્તો! આ અમેરિકન િસમ છે. એને ઘિની ઘટંડી િગાડિાની ફુિસદ કે 

વિિેક નથી. 
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    એક જ વમવનટ… અને હુ ં િિની વિિડી જેિી એ માિી મધ મીઠી ઝિકીમાથંી સફાળો જાગી જાઉં છ ંઅને ફિી બસની િાહ 

જોિાની શરૂ કરંુ છ.ં અડધો કલાક િીતી જાય છે. માિી િત્ની અને હુ,ં બને્ન જિા ણચિંતા કિિાનુ ંશરૂ કિી દઈએ છીએ. ‘બસ હજુ 

કેમ ન આિી?’   િોિો કલાકે ફોનની ઘટંડી િિકે છે. અમાિા જમાઈનો ફોન છે – ‘બસ અડ્ડા િિ િાછી ગઈ છે અને ‘નીલ’ને 

ત્યાથંી લઈ આિિાનો છે.’ 

    ઘિિાળીની ‘સ્િક્સ્ત’ ઝટિટ સાભંળી લીધા બાદ, હુ ંસફાળો દોટ મેલુ ંછ.ં વમણલટિી કમાન્ડોની સ્ફુવતિ માિા મન અને અંગ-

પ્રત્યગંમા ંઆિી જાય છે. બસ અડ્ડો શાળાની સામે જ છે; િિ એને તો બહાિથી જ જોયેલો છે. હુ ંત્યા ંડાફોળીયા ંમાિતો િહોંચુ ં
છ.ં સો, બસો બસો ત્યા ંિાકક  કિેલી િડી છે, િિંત ુક્યાયં એક િિ માિસ દ્રક્ષ્ટગોચિ થતુ ંનથી. 

    બાજુમા ંએક મોટો શેડ દેખાય છે. હુ ં ત્યા ંિખાનો માયો િહોંચુ ંછ.ં આ બસની સાિ સભંાળ માટેની જગ્યા છે. િોજના ક્રમ 

મજુબ અહીં બસોની સભંાળ લિેાય છે. બધી બસો ચકચકાટ અને સાફસધુિી િાખિામા ં આિે છે. જરૂિી હોય તેિી નાની 
મિામત કિિાની સગિડ િિ અહીં છે. બાજુમા ંજ ડેિોનો િોતાનો, ડીઝલ િમ્િ િિ છે.  એક મેક્ક્સકન પરુૂષ અને સ્ત્રી ત્યા ં
એક બસની સફાઈ કિી િહ્યા ંછે. એમને આ ડેિોની ઓરફસ બાબતમા ંપછુ ંછ.ં મને કહિેામા ંઆિે છે કે, હુ ંખોટી જગ્યાએ આવ્યો 
છ.ં કમ્િાઉન્ડમા ંથોડેક દૂિ, એક મોટંુ મકાન છે. મને ત્યા ંજિાનુ ંકહિેામા ંઆિે છે. 

     ત્યા ંિહોંચતા ંજ િડુ ંિડું થઈ િહલેો દીકિો દ્રક્ષ્ટગોચિ થાય છે! ઓરફસના કાઉન્ટિની અંદિ બે કાિકુન બહનેોની બાજુમા ં
તેને બેસાડેલો છે. હુ ં મારંુ ડ્રાઈવિિંગ લાયસન્સ એક બહનેને બતાવુ ં છ.ં માિી સહી લઈને; હુ ં જ અવધકૃત વ્યક્ક્ત છ,ં તેની 
ચકાસિી કિીને; મને દીકિો સોંિિામા ંઆિે છે . 

     હુ ંસ્િધામ િાછો આવુ ંછ!ં ત્યાિ બાદ માિી જે ધોલાઈ થઈ છે, તે ધ્યાનમા ંિાખીને આ ‘શબ્દ’ યથાયોગ્ય િાિયો છે! િિ 

આગળની િાત માિી એ ધોલાઈની નથી કિિાની. એ કામ તમાિા કલ્િના પ્રદેશમા,ં તમને જ સ્િૈિવિહાિ કિિા સોંપ્યુ.ં 

      િિ,  બાળ-વશક્ષિની, અહીં જે દિકાિ લેિાય છે, તેનુ ંસ્કુલ બસ એક નાનુ ંસિખુ ંપ્રતીક છે. અમેરિકાની પ્રગવતના િાયામા ં
જે ઠોસ ઈંટો ધિબાયેલી િડેલી છે, તેમાનંી એક વશક્ષિ છે. 

ન્ર્ુ્ ોકષમાાં ટેકસી 
     ન્યયુોકક – સાજંના િાચં િાગે, નિેમ્બિ – ૧૯૮૮ 

    માિા ંિત્ની અને હુ ં ન્યયુોકક શહિે જોિાની એક ટુિ િતાિીને, સ8િે( લોકલ ટે્રન)મા ંબ્રેન્ટવડુ સ્ટેશને ઊતિીએ 
છીએ. આખા રદિસના િઝળિાટથી અમે થાકી ગયેલા ંછીએ. સ્ટેશનથી સાિ જ નજીક, માિા મામાની દીકિી ચેતના 
અને એના િિ અશોકભાઈની ફામકસી/ સ્ટોિ છે. એમિે અમને કહલે ુ ં છે કે, ‘િાછા િળીને સ્ટોિ િિ આિજો.’ િિ 
અમને ખબિ છે કે, આ ખાસ ઘિાકીનો સમય છે. અમને મકુિા કોઈ ઘેિ આિી શકે તેમ નથી. િાતના નિ િાગે સ્ટોિ 
બધં થાય; ત્યાિે જ ઘેિ જઈ જમિાનુ ંમળે અને આિામ કિાય. 

     અને માિા મગજમા ંફળદ્રિુ વિચાિ આિે છે.‘ ટેક્સી કિીને એમને ઘેિ િહોંચી જઈએ તો? ઘેિ મામા-મામી અને 
બહનેના ંબાળકો તો છે જ.’ 
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    માિી િત્ની માિા આ અસલ, અને કોક જ િાિ આિતા(!) શધુ્ધ સવુિચાિને થાકેલા સ્િિે અનમુોદન આિે છે. અમે 
સ્ટેશનની બહાિ નીકળીએ છીએ. માિી િત્ની એક બાકંડા િિ બેસી િડે છે. હુ ંઆિતી જતી બધી ટેક્સીઓને હાથ 
લાબંા કિી, િોકિા પ્રયત્ન કરંુ છ.ં િિ એકેય િોકાતી નથી. હુ ંબાઘાની જેમ આમથી તેમ આંટા મારંુ છ.ં િિ અંતે 
વનિાશ બની માિી િત્નીની િાસે આિીને થાકીને બેસી િડું છં. 

    બીજો વિકલ્િ બહનેના સ્ટોિ િિ જિાનો છે; િિ એ બહુ ગમતો નથી. અમે શુ ંકિવુ ંતેના અસમજંસમા ંગિકાિ 
છીએ. ત્યા ંબાજૂના બાકંડા િિ બેઠેલો એક ગોિો માિસ મને કાઈંક કહિેા જાય છે. થોડાક ભયની લાગિીથી હુ ંતેની 
િાસે જાઉં છ.ં અમેરિકન ઉચ્ચાિોથી નહીં ટેિાયેલા, માિા કાનને અને મગજને થોડી ઘિી સમજિ િડે છે. તે મને કહી 
િહ્યો છે,’બાજૂની રદિાલ િિ િાખેલા ટેક્સી કમ્િનીના ફોન બથુ િિથી ટેક્સી બોલાિ.’ 

    ફોન ઉિિ લખેલી સચૂના ‘મફત’ માિા અમદાિાદી ણચિને ગળી ચટ્ટાક જેિી લાગ ેછે. હુ ંફોન ઉઠાવુ ંછ.ંટોલ િી 1-
800- **** નબંિ જોડુ ંછ.ં સામે િિકતી ઘટંડી જેિો, કોઈક મડમનો અિાજ સભંળાય છે. તે મારંુ નામ અને અમે ક્યા ં
છીએ; તેની મારહતી માગંે છે. હુ ંજેિો ફોન કિીને િાછો િળં છ,ં ત્યા ંજ એક ટેક્સી િમિમાટ આિી િહોંચે છે, અને 
ડ્રાઈિિ-બાન ુવમસ્ટિ જાનીના નામની અહાલેક બજાિે છે. 

    હુ ંતો અજાયબ બનીને ‘આ માિી ઓળખીતી િળી ક્યાથંી નીકળી?’ એમ વિચાિતો થાઉં છ; 

   ત્યા ંજ ટેક્સી ઉિિના અને ફોન બથુ િિના એક જ કમ્િનીના નામથી મને કેિળજ્ઞાન લાધે છે કે, ફોન ઉિિ 
સભંળાયેલા, ટેક્સી કમ્િનીની કોઈ અજાિી બાનનુા, ઘટંડી જેિા  અિાજ દ્વાિા, આ બાનનેુ અમાિો અવતથીસત્કાિ 
કિિા રડસ્િેચ કિાઈ છે! (એને સચૂના મળેલી છે.) 

    અમે આ અમેરિકન વસસ્ટમથી અંજાઈ જઈ, ટેક્સીમા ં ણબિાજમાન બનીએ છીએ. ઓલી અમાિે ક્યા ંજવુ ં છે તે 
સિનામુ ંમાિી િાસેથી મેળિી લે છે. ટેક્સી ચાલ ુકિે છે. અને િાયિલેસ ફોન ઉિિ ગોટિીટ ગોટિીટ કિે છે. અમને 
એકેય િસ્તાની કોઈ મારહતી નથી. અમને તો અંદિથી ફડફડ થતુ ંિહ ેછે કે, ‘આિી આ કોઈ મોટા િેકેટની માયા તો 
નથી ને? ઘેિ સલામત િહોંચ્યા ત્યાિે સાચા.’ 

     ઓલી તો ડાબા અને જમિા િળાકંો લેતી ણબન્ધાસ્ત આગળ ધિે છે. અમારંુ િસ્તાઓ વિશેનુ ંઅજ્ઞાન એ જાિી 
જાય નહીં; એની સતત રફકિ અમને થતી િહ ે છે. એ િસ્તા વિશે મને કાઈંક પછૂશે; તો હુ ંશુ ંજિાબ આિીશ, તેની 
ઘડભાગં માિા મનમા ંથતી િહ ેછે.િિ એ તો અમને કાઈં પછૂતી જ નથી; અને ધમ્મ દઈને એક ઘિ આગળ ગાડી 
ઊભી િાખે છે. અમાિા આનદં અને આશ્ચયક િચ્ચે બહનેનુ ંઘિ આિી ગયુ ં છે. માત્ર નિ ડોલિના ચાર્જની સામે હુ ં
દસની નોટ હોંશથી એને િકડાિી દઉં છ ં– આ મહાન, ધમકસકંટમાથંી છૂટિા માટે. 

     આજથી િીસ િિસ િહલેા,ં  છેક ૧૯૮૮મા,ં ટેક્સીઓ આિી આધવુનક સવુિધાથી સજ્જ હતી. એ તો જાિે ઠીક 
િિ, સાિ અજાણ્યા અને િિદેશી જેિા લાગતા અમાિી સાથે તેિે કોઈ છેતિિીંડી કિી ન હતી, તે િિ એક સખુદ 
સભંાિણુ ંિહી ગયુ ંછે. 
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ટોમ થમ્બ  
૨૮ ઓગસ્ટ – ૧૮૩૦ 

  બાક્લ્ટમોિ, મેિીલેન્ડ, ય.ુએસ.એ.ના ગામના ગોંદિે, હકડેઠઠ ભીડ ભિાયેલી છે. આજુબાજૂના ગામડાઓંમાથંી ખેડૂતો 
િિ ભેગા થયા છે. નિી નિાઈનો ન્યયુોકકનો આ િેિાિી, પીટર કપૂર ઈન્ગ્લેન્ડ જઈ આવ્યો છે; અને કોલસા ખાતો, 
આગ ઓકતો અને ભખ-ભખ િિાળ કાઢતો લોખડંનો ઘોડો બનાિી લાવ્યો છે. એને ચાલિા માટે કદી ન દીઠા હોય 
એિા, લોખડંના િાટા િિ બે માઈલ સધુી િાથયાક છે. અને કહ ે છે કે, એનો આ નિી નિાઈનો ઘોડો અિબી ઘોડા 
જેિા આિિા મસ્તાગં ઘોડાની ( અમેરિકી ઘોડાની એક જાત) સાથે હોડ બકિાનો છે! 

     આ લોખડંના ઘોડાની બાજુમા ંમદમસ્ત અને વધિંગા મસ્તાગંથી ચાલતી બગી હાકંિા ગામનો શે્રષ્ઠ કોચિાન તૈયાિ 
ખડો છે. ગામનો શેરિફ થોડી જ િાિમા ં વસસોટી િગાડીને, કોલસા/ િિાળથી ચાલતા લોકોમોરટિ  એક્ન્જન 
અને મસ્તાગં િચ્ચેની  આ અભતૂપિૂક િેસ  ચાલ ુકિિાનો છે.  

    અને છેિટે શેરિફ વસસોટી િગાડે છે. િેલો કાળો ઘોડો િિ તીિી, ભયકંિ અિાજિાળી અને કદી ન સાભંળી હોય 
તેિી વસસોટી િગાડે છે. આ ઘોંઘાટથી બેબાકળી થયેલી,  બે નાજુક મરહલાઓ બેભાન બની જાય છે. છોકિાિં 
ચીસાચીસ કિી મકેૂ છે. અને બધાની આતિુ આંખોની સામે આ િેસ શરૂ થાય છે. ઓલ્યુ ંભખ-ભખ તો હડી કાઢીને દોટ 
મેલે છે. આિડો બચાિો મસ્તાગં તો એની આગળ સાિ ટાયડા જેિો લાગ ેછે. ઓલ્યુ ં તો જે જાય ભાગ્યુ.ં મસ્તાગંના 
પે્રમીઓ િધમુવતમા ંછે. બધા વનિાશ િદને આ નિી નિાઈનો તાયફો જોઈ અકળાય છે. 

   અને ત્યા ંજ એ ભખ-ભખ ઠપ્િાક દઈને બધં િડી જાય છે. એનો એક બેલ્ટ ગિગડી િિથી ઊતિી ગયો છે અને 
વધિંગો મસ્તાગં મેદાન માિી જાય છે. બધા ંતાળીઓના ગડગડાટથી એને અને  એના કોચિાનને િધાિી લે છે. િીટિ 
માથે હાથ દઈને બેસી જાય છે.   આમ અમેરિકાની ધિતી િિ ચાલેલુ ંિહલેુ ંએન્જીન ‘ટોમ થમ્બ‘  હાયુું હતુ ંઅને 
જાતિાન મસ્તાગં ઘોડો િેસ જીતી ગયો હતો! 

    બાક્લ્ટમોિની સીમમા,ં લોખડંના િાટા િિ ચાલેલુ ંઆ સૌથી િહલેુ ંએક્ન્જન હતુ.ં ‘બાસ્લ્ટમોર અને ઓહા્ો રેલ્િે 
કમ્પની’નો આ િહલેો પ્રયોગ હતો. આ હાિથી પ્રયત્ન બાજૂએ મકૂી દેિો, એ તો અમેરિકન કમ્િનીના માણલકોના 
સ્િભાિમા ંજ ન હતુ.ં એમિે રહમ્મત હાયાક વિના, િીટિને છટ્ટો દોિ આપ્યો.  બીજા િિસે સધુાિા િધાિા સાથેના  
એક્ન્જન િડે ચાલતી િહલેી  ટે્રન શરૂ થઈ ગઈ.  ધીમે ધીમે લોકો એનાથી ટેિાિા માડંયા. એના ફાયદા તિત સહુને 
સમજાયા. અને થોડાકં જ િષોમા ંઅમેરિકામા ંઠેિ ઠેિ િેલિોડ બનિા માડંયા.  એની સાથે અમેરિકાની અઢળક િન્ય-
સમ્િવિ,  ખેતીવિષયક િેદાશો અને કાચા માલના સસ્તા અને ઝડિી િરિિહનનો એક નિો  યગુ શરૂ થયો હતો. 
ઔદ્યોણગક ક્રાક્ન્તના આ શરૂઆતના િષક હતા.ં આના કાિિે અમેરિિીકાએ એક િછાત, જગંાણલયત અને ક્રૂિતાથી ભિેલા 
અને કાયદાવિહીન દેશમાથંી સસુસં્કૃત દેશ બનિાની ધીમી શરૂઆત થઈ હતી.  
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અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ - ૧ 
       આ િાત સાચી છે કે, ખોટી એ મને ખબિ નથી, િિ એક અમેરિકન હોિાના નાતે, અને માિા મળૂ ભાિતીય 
સસં્કાિને િિ ગમે તેિી છે માટે અહીં િજુ કરંુ છ.ં આ લેખમા ંવ્યક્ત કિેલા વિચાિો માિા આગિા નથી. મળૂ અંગ્રેજી 
લખાિને િફાદાિ િહી અનિુાદ કિિાનો આ પ્રયત્ન માત્ર છે. અમકુ મદુ્દાઓ સાથે હુ ંિિ સહમત નથી. જ્યા ંમને 
યોગ્ય લાગ્યુ ંત્યા ંમેં કૌંસમા ંમાિો અણભપ્રાય વ્યક્ત કયો છે. 

    કદાચ ‘અમેરિકન’ શબ્દ સામે ઘિાને સગૂ ચઢશે. િિ અમકુ ફેિફાિો  કિી એની જગ્યાએ ‘વિશ્વ-માનિી’ શબ્દ મકૂી 
દઈએ, તો વિશ્વભિમા ંિકિી િહલેા ત્રાસિાદ સામે ભાિનાત્મક િીતે આ  વિચાિ મને વ્યાજબી લાગ્યા છે. 

———— 

     િારકસ્તાનના એક છાિામા ંઆિેલી જાહિેખબિ – 

    ” જે કોઈ એક અમેરિકનને માિશે તેને યોગ્ય ઈનામ આિિામા ંઆિશે.” 

      આના જિાબ તિીકે, ઓસ્ટે્રણલયાના એક છાિામા ંત્યાનંા એક ડેક્ન્ટસ્ટે નીચે મજુબ ચચાકિત્ર આપ્યુ ંહતુ ં– 

     જેિે આ ઈનામ મેળિિા એક અમેરિકનને શોધિો હોય;  તેની જાિ સારૂ કે, અમેરિકન કોિ અને કેિો હોય છે? – 

• એક અમેરિકન મળૂમા ંઅંગ્રેજ, િેન્ચ, ઈટાણલયન, આઈિીશ, જમકન, સ્િેવનશ, િોણલશ, િવશયન, ગ્રીક, અથિા વિશ્વના 
કોઈ િિ દેશનો હોઈ શકે છે. એ કેનેરડયન, આરિકન, મેક્ક્સકન, ચાઈનીઝ, ઈક્ન્ડયન, આિબ, જાિાનીઝ, કોરિયન 
ઓસ્ટે્રણલયન, ઈિાની, એવશયન, િારકસ્તાની કે અફઘાન હોઈ શકે છે. ( અમેરિકા િસાહતીઓનો દેશ છે.) 

• એક અમેરિકન કોમેન્ચ, ચિોકી, ઓસેજ, બ્લેકફૂટ, નિાહો, એિેચ, સેવમનોલ િિ હોઈ શકે છે. (એના મળૂ 
િતનીઓ – જે નેરટિ અમેરિકન તિીકે ઓળખાય છે; અને એ િિ મળેૂ મોંગોલ િશંના હતા. આધવુનક શસ્ત્રો 
િગિની એ અબધુ પ્રજાની વનમકમ હત્યા કિિામા ંઆિી ન હતી? ) 

• એક અમેરિકન ણિસ્તી, યહદૂી, બૌધ્ધ, મકુ્સ્લમ કે રહન્દુ હોઈ શકે છે. ખિેખિ તો અફઘાવનસ્તાનમા ંમકુ્સ્લમો છે તેના 
કિતા ંઘિા િધાિે મકુ્સ્લમો અમેરિકામા ં છે. િળી અમેરિકામા ં વશયા, સનુ્ની એિા કોઈ ભેદભાિ િગિ મકુ્સ્લમો 
િોતાને મનગમતો ધમક િાળી શકે છે. 

• અમેરિકામા ંકોઈ ધમક ન િાળિો હોય, તો તેની િિ છૂટ છે. કોઈ નામ િગિના ઈશ્વિમા ંમાનિાની િિ ત્યા ંછૂટ 
છે. સિકાિ અને અલ્લાના નામે હવથયાિધાિી ગુડંાઓની બળજબિીને તાબે થિાની કોઈ જરૂિ નથી. 

• એક અમેરિકન વિશ્વના ઈવતહાસમા ંસૌથી િધ ુસમધૃ્ધ દેશમા ંિહ ે છે. તેને, ખાદ્ય સામગ્રી, સ્િચ્છ િાિી, પસુ્તકો, 
સગંીત, નાગરિક સેિાઓ જેિી, જીિન જરૂરિયાતની સૌથી શે્રષ્ઠ ચીજો મળી શકે છે. તેની આ સમકૃ્ધ્ધનુ ંમળૂ તેની 
સ્િાતતં્ર્ય-ઘોષિાના શે્વતિત્રમા ં છે – જે દિેક માિસને ઈશ્વિે બક્ષેલા, સખુની પ્રાક્પ્તની શોધના મળૂભતૂ હકકને 
સ્િીકાિે છે. 

• એક અમેરિકન ઉદાિ છે. તેિે વિશ્વના લગભગ પ્રત્યેક દેશને તેની જરૂરિયાતના રદિસોમા,ં કોઈ બદલાની આશા 
વિના મદદ કિી છે. જ્યાિે અફઘાવનસ્તાન ઉિિ િીસ િિસ િહલેા ંિવશયન લશ્કિે િાશિી આક્રમિ કયુું હતુ ંત્યાિે, 
તેના લોકોને િોતાનો દેશ િાછો મેળિિા સહાય કિિા એ અમેરિકન શસ્ત્રો અને સામગ્રી લઈને દોડી આવ્યો હતો. 
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(કદાચ આિિે આની સાથે પિૂક િીતે સહમત ન િિ થઈએ!) અફઘાવનસ્તાનની ગિીબ જનતાને વિશ્વના કોઈ િિ 
દેશ કિતા ંિધ ુમદદ તેિે કિી હતી. 

• ૨૦૦૧, ની ૧૧મી સપ્ટેમ્બિની સિાિે, ધિાશાયી થયેલા િલ્ડક ટે્રડ સેન્ટિના ટ્િીન ટાિિમા ં મતૃ્ય ુ િામેલ 
અમેરિકનો, વિશ્વના ત્રીસ અલગ અલગ દેશોમાથંી આિેલા હતા; અને િોતાના કુટુમ્બનુ ંભિિિોષિ કિતા હતા. 
એમાનંા અમકુ તો એ દુષ્ટ અને ક્રૂિ કૃત્ય કિનાિા ત્રાસિાદીઓની જ દેશી ભાષા બોલતા હતા. 

• અમેરિકાનુ ંિાષ્ટ્રીય પ્રતીક – સ્િતતં્રતા દેિીની મવૂતિ – િસ્તીથી ઉભિાતા વિશ્વના અનેક રકનાિાઓએથી આિેલા, 
થાકેલા, ગિીબ, ઘિ િગિના, િાષ્ટ્રીય, ધાવમિક અને સામાજજક જુલ્મ અને ત્રાસના િાિાઝોડાથી ત્રસ્ત અને િોતાના 
દેશમા ંકચિા જેિા ગિાતા જિનુ ંસ્િાગત કિે છે. ખિેખિ તો આિા લોકોએ જ આજે અમેરિકા જેવુ ંછે તેનુ ંસર્જન 
કયુું છે. ( એ માટે થયેલુ ંઅનેક જાવતઓનુ ંઅને કુદિતી સજીિ સકૃ્ષ્ટનુ ંક્રૂિ શોષિ ભલુાઈ ગયુ?ં!) 

• જો તમે આિા એક અમેરિકનની હત્યા કિિા માગંતા હો તો જરૂિ કિો. રહટલિ, જનિલ ટોજો, સ્ટેણલન, માઓ-ત્સે-
તુગં અને વિશ્વના બીજા લોરહતિસ્યા જુલમગાિોએ આ જ કયુું છે. 

• િિ એમ કિિામા ંતમે તમાિી જાતની િિ હત્યા કિશો, એ ન ભલૂતા. કાિિકે, એક અમેરિકન એ કોઈ એક 
જગ્યાનો કે જાવતનો જિ નથી. માનિજાતના સ્િતતં્રતાના જુસ્સાનો એ પ્રતીક છે. 

• દિેક જગ્યાએ, દિેક જિ જે આ જુસ્સો ધિાિે છે; તે અમેરિકન છે 

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ-૨ 
     એક િાત વનવશ્ચત છે, કે આ દેશને માટે આખી દુવનયામા ંલોકોને આકષકિ છે. સાચુ ંકે ખોટંુ િિ,  એ છે તો ખરંુ જ. 
જુઓ ને, મારંુ આખુ ં કુટુમ્બ અહીં આિી ગયુ ંજ છે ને?! આિિા લાખો ગજુિાતી લોકો અહીં આિીને િસ્યા છે; અને 
નિા આિતા જ જાય છે. િળી. આખી દુવનયાની પ્રજાઓને આ નિી દુવનયાનુ ંઅજબનુ ંઘેલુ ંછે જ. આખી દુવનયાના 
દિેક દેશમાથંી લોકો અહીં આિીને િસેલા છે. 

       તો આમ કેમ બન્યુ,ં અને બની િહ્ુ ંછે? ૧૪૯૨ થી ૧૬૦૦ની સાલ સધુી યિુોિથી અહીં ખાસ કોઈ િસાહતી 
આવ્યા ન હતા. િિ એ બાદ, આ ૪૦૦ િષકમા,ં નકયાક જગંલોથી ભિેલો આ પ્રદેશ કેમ આટલો બધો સમધૃ્ધ બન્યો? 

      આ પ્રરક્રયા સમજિી હોય તો અમેરિકાના ઈવતહાસને ફંફોસિો િડશે, 

      આજે એની મળૂ પ્રજાની િાત કિિી છે; જેને િહલેા ં િેડ ઈક્ન્ડયન કહતેા હતા. હિે એ લોકોનેરટિ અમેરિકન 
કહિેાય છે. એ મળૂ, સાિ જગંલી, અસલી અમેરિકન! અને એ પ્રજા િિ અહીંની મળૂ તો નથી જ. િવશયાના 
સાઇણબરિયા પ્રદેશ અને અમેરિકાના અત્યાિના અલાસ્કા િાજ્યને એ િખતે જોડતી જમીનિટ્ટી િિથી, હજાિો િષક 
િહલેા ંમળૂ મોન્ગોણલયન જાવતના, એક્સ્કમો લોકો અહીં ઊતિી આવ્યા હશે; એમ મનાય છે. િછી કાળક્રમે એ િટ્ટી 
દરિયાની નીચે ગિકાિ થઈ ગઈ, અને આ લોકો િધ ુઅને િધ ુદણક્ષિમા ંિસતા ગયા; અને છેક દણક્ષિ અમેરિકાની 
દણક્ષિ ટોચ, ટેિા ડેલ ફુએગો સધુી િહોંચી ગયા. આમ આ પ્રદેશ મળેૂ િસાહતીઓનો પ્રદેશ છે. 

   આ પ્રજાનો જુસ્સો, એ મળૂ અમેરિકન જુસ્સો. એમના માટે અનેક ચોિડીઓ લખાઈ છે. અને હજુ સશંોધનો ચાલ ુજ 
છે. માટે એમના વિશે માિા અલ્િ જ્ઞાન થકી શુ ંલખુ?ં આિિે ભાિત િિ થયેલા યિુોવિયન આક્રમિ સામે આ પ્રજા 
િિ થયેલા આક્રમિની તલુના જ કિીએ તો? ભાિતમા ંિાસ્કો ડી ગામા િહલેી િાિ આવ્યો ત્યાિે ભાિતમા ંહજાિો િષક 
જૂની, બહુ જ વિકવસત સસં્કૃવત પ્રિતકમાન હતી. તોિગોળા, ઘોડેસ્િાિો અને હાથીદળો િિ હતા.ં અને છતા ંબહુ ઓછા 
સઘંષો વિના બધી યિુોવિયન પ્રજાઓ ભાિતનો પિૂક કબજો લઈ શકી. 
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     જ્યાિે અહીંની અબધુ પ્રજા િાસે સાિ સાદા ંશસ્ત્રો હતા.ં ઘોડા કે િૈડા ંિિ એ િાિિતા ન હતા. અને છતા ંએ 
પ્રજાએ િોતાની સ્િતતં્રતા માટે જે સઘંષક કયો છે; એ વિશ્વના ઈવતહાસમા ંલાજિાબ છે. ભલે એ લોકો સફળ ન િહ્યા. 
એમની િસ્તીનો 90 ટકાથી િધ ુભાગ યિુોવિયન િસાહતીઓના િાિે નષ્ટ થઈ ગયો. િિ એ પ્રજાએ ઘોડેસ્િાિી, 
બદૂંકો, ગાડા ંઅિનાવ્યા ંઅને બહુ જ થોડા િખતમા ંએમા ં કુશળતા મેળિી. એમાનંી ‘ચિોકી’ નામની જાવતઓએ તો 
િોતાની લેખીત ભાષા અને છાિખાના ંિિ િીકસાવ્યા.ં િિ ક્રૂિ, લચુ્ચા અને આધવુનક યિુોવિયન િસાહતીઓ સામે 
એ ન ટકી શક્યા. િોતાનાજ પ્રદેશમા ંએ સૌ સાિ િાતળી લઘમુતી બની ગયા. અમકુ જાવતઓ તો લપુ્ત િિ થઈ 
ગઈ. 

    િિ એ પ્રજાની જીિનશૈલી, હાલના અમેરિકન જુસ્સા અને જીિનશૈલીના િાયાની એક નાનકડી ઈંટ જરૂિ છે. સાિ 
પ્રકૃવતના આધાિ િિ િાગંિત ુ,ં અથાક શ્રમના િાયા િિ િચાયેલુ,ં એમનુ ંજીિન હાલના અમેરિકન લોકોના પ્રકૃવતપે્રમ 
અને અપ્રવતમ શ્રમના જુસ્સાના તાિેતાિામા ંિિાઈ ગયુ ં છે. એમનુ ંપજૂ્ય ગરુડ િક્ષી આજના અમેરિકાનુ ંિાજણચહ્ન 
બન્યુ ંછે. બીજી કોઈ િિ સસં્કૃવત સાથે સમ્િકક વિના એ પ્રજાએ િોતાની આગિી િીતે વિકાસ કયો હતો. 

     આધવુનક અમેરિકાએ સાધેલો અપ્રવતમ વિકાસ િિ એનો આગિો જ છે. ૧૯૦૩ મા ંગિતિીની સેકન્ડો માટે ‘કીટ્ટી 
હોક’ ખાતે વિશ્વનુ ંિહલેુ ંવિમાન ઉડાિનાિ અમેરિકને, માત્ર 65 િિસમા ંચન્દ્રની ધિતી ઉિિ િહલેા માનિીનુ ંિગલુ ં
િાડ્ુ ંહતુ.ં આ છે અમેરિકન જુસ્સો. હુ ંએના િાયામા ંઅહીંની કુદિતની વિષમતાઓ સામે મદાકનગીથી ઝઝૂમિાની એ 
મળૂ અબધુ પ્રજાની તાકાત વનહાળં છ.ં 

      જ્યાિે સ્િેનના ચાણંચયાઓએ મેક્ક્સકો કબજે કયુું ત્યાિે હાલના મેક્ક્સકો શહિેની જગ્યાએ લાખોની િસ્તીિાળં 
‘અઝટેક’ પ્રજાનુ ં એક મોટંુ નગિ ધબકતુ ં હતુ.ં એમના અને ‘માયા’ પ્રજાના મોટા ં મોટા ં મરંદિોના ં ખડેંિો ઉિિ 
અમેરિકાના આ પ્રદેશોમા ંઆજે િિ એ સસં્કૃવતની ગાથા ગાતા ંઉભા ંછે. અલબિ એ મરંદિો ક્રૂિતાની િિાકાષ્ટા જેિા 
હતા. ત્યા ંજીતાયેલા લોકોના માનિબલી ચઢતા અને આિોગાતા. 

     કદાચ નિા િસાહતીઓ એમનાથી િિ િધાિે ક્રૂિ સાણબત થિાના હતા! માિા મતે આ પ્રદેશની આ િાયાની 
રૂક્ષતા (Ruthlessness) છે. હાલનો અમેરિકન આ ક્રૂિ, જિામંદક િિ ભોળી પ્રજાનુ ંજાણલમ શોષિ અને વનકંદન કિીને 
િાગંયો છે. અમેરિકન રુક્ષતા િાછળન ુકદાચ આ િિ એક િરિબળ છે. મળૂ પ્રજા દ્વ્રાિા કિાતા અમેરિકન બાઈસનના 
વશકાિની િાત આ અગાઉ કિેલી છે. એ ઝનનૂ અત્યાિના કે્રઝી અમેરિકનનુ ંએક પ્રતીક છે એમ હુ ંમાનુ ંછ.ં 

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ -૩ (નેરટિ અમેરરકનો) 
    

  અમેરિકાના મળૂ િતનીઓ –નેરટિ અમેરિકન વિશે થોડી િધાિે િાત. 

    માનિ ઈવતહાસમા ંશોષિ, અત્યાચાિ અને વનમકમ હત્યાની તિાિીખ આલેખિામા ંઆિે; તો એક ઘણુ ંમોટંુ પ્રકિિ 
અમેરિકા ખડં વિશે લખાય. સ્િેન અને થોડે અંશે િોટુકગાલના ચાણંચયાઓએ ઉિિ અમેરિકાના મધ્ય ભાગ અને દણક્ષિ 
અમેરિકાના ઉિિ ભાગમા ંઆિંભેલી આ ક્રૂિ પ્રરક્રયા ઉિિના પ્રદેશોમા ંઅંગ્રેજો, િેન્ચો અને યિુોિના બીજા દેશોમાથંી 
િાછળથી આિેલી પ્રજાઓએ ચાલ ુિાખી હતી. 
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     િિ આ ઉિિના પ્રદેશોની િાત અલગ હતી. અહીં સ્િેન અને િોટુકગાલની જેમ સવુિકવસત સસં્કૃવતઓનો સામનો 
કિિાનો ન હતો. અહીં તો અભેદ્ય જગંલો હતા.ં જૂના કે નિા િર્થથિ યગુને સમકક્ષ કહી શકાય એિી સસં્કૃવતના ઉંબિા 
િિ અટકીને આિેલી અબધુ પ્રજા હતી. 

      જેમ જેમ નિા િસાહતીઓ યિુોિથી આિતા ગયા, અને િસ્તી િધતી ગઈ, તેમ આ આરદિાસી પ્રજા િધ ુને 
િધ ુિવશ્ચમના પ્રદેશોમા ંહડસેલાતી ગઈ. લડાઈઓ અને છેતિામિીથી તેમની િસ્તી ઘટતી ગઈ. એનાથી િિ િધાિે 
લચુ્ચી અને ઘાતકી િીત તો એ હતી કે, જાનના જોખમે વશકાિ કિીને એમિે મેળિેલા ચામડાના બદલામા;ં યિુોિની 
હોક્સ્િટલોમાથંી વનકાલ કિાયેલા, ચેિી િોગોના દિદીઓએ િાિિેલા, ઊનના, કુમાશિાળા િિ કાળઝાળ ધાબળાઓ 
એમને આિિામા ંઆવ્યા. એમ કહિેાય છે કે ૮૦ % મળૂ િસ્તી તો આનાથી ફેલાયેલા ચેિી િોગચાળામા ંજ નાશ 
િામી. એ ક્રૂિ ઈવતહાસની ગાથા અમેરિકાના ઈવતહાસના કાળા ંપ્રકિિોમાનં ુ ંએક છે. 

      એક જ દાખલો ‘ચિોકી’ પ્રજાનો આપુ.ં ૧૯મી સદીમા ંવિકાસ અને િરિિતકનની પ્રરક્રયામા ંકદાચ આ જાવત સૌથી 
આગળ હતી. િિ દણક્ષિના િાજ્યોમાથંી અત્યતં ક્રૂિતાપિૂકક તેમને છેક મધ્ય ભાગમા ં આિેલા, ઓક્લોહામા સધુી 
હટાિિામા ંઆવ્યા. એ રહજિતની અત્યતં કરૂિ ઘટના  ‘આંસથુી ખિડાયેલી કેડી’ (Trail of tears) તિીકે અમેરિકન 
ઈવતહાસમા ંજાિીતી છે. આઠેક હજાિની િસ્તીને બળપિૂકક આ રહજિત કિિા મજબિૂ કિિામા ંઆિી. શસ્ત્રો અને 
જીિન જરૂરિયાતની બીજી ચીજોની સહાય પિૂી િાડિાના ંબધા ંિચનો અભિાઈએ મકૂી દેિામા ંઆવ્યા.ં છેિટે તેમને 
ફાળિિામા ંઆિેલા પ્રદેશોમા ંમાત્ર ૪૦૦૦ વ્યક્ક્તઓ જ બચ્યા. અને ત્યા ંિિ તેમિે ત્યા ંિહતેી, િવશ્ચમની બીજી 
જાવતઓ સાથે સઘંષક કિીને જીિિાનુ ંહતુ.ં માડં એ લોકો સ્થાયી થયા; ત્યા ંિેલિોડ આવ્યા અને ફિી એમને હટાિાયા. 
િળી િાછં િેટ્રોણલયમ મળી આવ્યુ ંઅને ફિી રહજિત. આ પ્રજાની કરૂિ ગાથા િાચંતા ંઆિિી આંખો આંસથુી છલકાઈ 
જાય. 
     આનાથી િિ િધ ુ જરટલ આક્રમિ તો સાસં્કૃવતક હતુ.ં એ કામ ણિસ્તી િાદિીઓએ કયુું. વશક્ષિ, સિલત, 
પ્રલોભનો, દયા, ધાકધમકી, બધી િીતો અજમાિી એમનુ ંધમક િરિિતકન કિાિાયુ.ં એ બધા અમેરિકાના નિા મખૂ્ય 
પ્રિાહમા ંભળી ગયા. છતા ંહજુ એમના સાસં્કૃવતક િતુકળો છે, જે જૂનો િાિસો સાચિી િાખે છે. 

      િિ ધીમે ધીમે અમેરિકાની આ આરદમ પ્રજા સમજતી ગઈ કે, તેમિે ટકવુ ંહશે તો બદલાવુ ંિડશે. આ પ્રજામાથંી 
જેમિે યિુોવિયન જીિન િધ્ધવત અિનાિી તે કાળના થિાટા સામે ટકી શક્યા. જેમિે િેિભાિના ટકાિી, િોતાની 
િીતિસમ ન બદલી; તે સાચા હોિા છતા ંિાછળ િડી ગયા. આજે જ્યા ંઆિી િસ્તી માટે િીઝિેશનો છે; ત્યા ંિછાત 
અને ગિીબ હોિાના કાિિે પ્રિતકમાન બધા ંજ દૂષિો દ્રક્ષ્ટગોચિ થાય છે. મળૂ કિોડોની િસ્તીમાથંી અત્યાિે મળૂ િીત 
િસમના અંશ જાળિી િાખ્યા હોય તેિી િસ્તી, આંગળીના િેઢે ગિી શકાય એટલી જ બાકી િહી છે. 

      િિ એ િાસ્તવિકતા છે કે, જે લોકો આ અવનિાયક િરિિતકનની પ્રરક્રયા સાથે તાલમેલ સાધી બદલાયા; એ 
અમેરિકન બની િહ્યા; અમેરિકન જુસ્સાનો એક ભાગ બની િહ્યા. દા.ત. અમાિા સાખ િડોશી કુટુમ્બનો દાખલો આપુ.ં 
એમા ં પરુુષ ‘શૉની’ ઈન્ડીયન છે અને સ્ત્રી મળૂ આઈિીશ મળૂની છે. બને્ન ણિસ્તી ધમક િાળે છે, િિ જૂની 
પ્રિાણલકાઓનો િિ આદિ કિે છે. એમના અત્યતં આધવુનક ઘિમા ંમળૂ ‘શોની’ સસં્કૃવતના પ્રતીકો શોભા માટે હાજિ છે! 
િિ એમની જીિન િધ્ધવત પિૂક િીતે અમેરિકન છે. અમાિી કોમ્યવુનટીમા ંણચિાકષકક ઘિોમાનં ુએક એમનુ ંઘિ છે. 

      એક અમેરિકન સતત િરિિતકનશીલ િહ્યો છે. અમેરિકન જુસ્સાનુ ંઆ એક િાસુ ંછે. 

http://ngeorgia.com/history/nghisttt.html
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      િરિિતકનની પ્રરક્રયા બહુ ક્રૂિ અને વ્યથાજનક હોય છે. એમા ંદયા, માયા અને સજુનતાને બહુ સ્થાન હોત ુ ંનથી. 
એમા ંતો કેિળ જગંલનો કાયદો જ હોય છે – ‘બણળયાના બે ભાગ’. આિિને ન ગમતી હોિા છતા;ં અિગિી ન 
શકીએ એિી આ ક્રૂિ િાસ્તવિકતા છે. દુવનયાના દિેક પ્રદેશમા ંઆમ જ તો બનતુ ંઆવ્યુ ંછે ને? ભાિત િિ એમાથંી 
બાકાત નથી. 

     અને સસં્કૃવતની આગેકૂચનો આખોય ઈવતહાસ િરિિતકનની લોરહયાળ ગાથા જ તો છે ને? 

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ – ૪, િસાહતીઓ 
 

અમેરિકા ખડંમા ંયિુોવિયનોનો ( મોટે ભાગ ેસ્િેન અને બ્રાણઝલમા ંિોટુકગાલ) િગિેસાિો કોલમ્બસની યાત્રા િછી ચાલ ુ
થઈ ગયો હતો. િિ તે િધ ુસમધૃ્ધ વિસ્તાિો પિૂતો જ મયાકરદત  હતો. ઉિિ અમેરિકાના સાિ જગંલી વિસ્તાિોમા ં
સોનુ ંમળિાની કોઈ શક્યતા ન જિાતા ંએ વિસ્તાિો િિબોટાયેલા ંિહ્યા ંહતા.ં છેક ૧૬૨૦ ની સાલમા ંઈક્ન્ગ્લશ ચચકની 
સતામિીથી િાજ આિીને િોમન કેથોણલક અંગ્રેજો િહલેા ં નેધિલેન્ડ અને િછી બહુ પ્રખ્યાત ‘મે ફ્લાિિ’ જહાજમા,ં 
એટલેક્ન્ટક મહાસાગિ ઓળંગીને હાલના પ્લીમથ, મેસેચ્યસેુટ્સ આગળ આિીને િસ્યા હતા. 
     એ અગાઉ ૧૫૮૬મા ંિોનોક િાસે િિ અંગ્રેજ િસાહત સ્થાિિાનો વનષ્ફળ અને કરૂિ પ્રયત્ન કિિામા ંઆવ્યો 
હતો. 
      એ િખતે અમેરિકન આરદિાસીઓએ આ નિાગતંકુોને ઘિો જ પ્રશસંનીય સહકાિ આપ્યો હતો અને િસાહત 
સ્થાિિામા ંમદદ કિી હતી. એ મળૂ િસાહતીઓએ િેઠેલી યાતનાઓ અને મશુ્કેલ િરિક્સ્થવતનો મદાકનગીથી સામનો 
કિિાની પ્રવતબધ્ધતા અમેરિકન જુસ્સાનુ ંએક અગત્યનુ ંપ્રતીક છે. 

      સવુિકવસત અને સ્િેવનશ આમેડાને દરિયાઈ યધુ્ધમા ં હિાિીને ઈન્ગ્લેન્ડ યિુોિની મહાસિા બની ચકૂ્ુ ં હતુ.ં 
 ઈન્ગ્લેન્ડના ઈવતહાસના સિુિકકાળની એ શરૂઆત હતી. િાિી, ઈલીઝાબેથ, મહાન િૈજ્ઞાવનક આઈઝેક ન્યટુન, મહાન 
સારહત્યકાિ શેકસ્િીયિ િી. નો એ સમય હતો. િિંત ુએિા સવુિકવસત પ્રદેશમાથંી આિીને, આ િસાહતીઓને સાિ 
આરદમ કક્ષાના જીિન સાથે તાલમેલ મીલાિિો િડયો હતો. કેિળ હાથમજૂિીથી નિદમ જગંલોના લાકડા ં ફાડીને 
બનાિેલી લોગ કેણબનમા ંએ લોકો િહતેા હતા. 
 
      જગંલો સાફ કિીને જીિન વનિાકહ માટે ખેતી અને િશિુાલનની આરદમ િીત તેમને અિનાિિી િડી હતી. 
આરદિાસી અમેરિકનો સાથેની શરૂઆતની દોસ્તી િિ લાબંી ટકી શકી ન હતી. આથી એ પ્રજાના ં આક્રમિો અને 
જગંલી જાનિિોના ત્રાસ િચ્ચે આ િસાહતીઓએ જીિિાનુ ં હતુ.ં સાિ અજાિી ભોમકામા ં િગિેસાિો કિી સ્થાયી 
િસાહતો સ્થાિિી એ લોઢાના ચિા ચાિિા જેિી િાત હતી. લોગ કેબીનોમાનં ુ ંએ ખેડુ જીિન અત્યાિના અત્યાધવુનક 
ઘિો જોઈને આિિે કલ્િી િિ ન શકીએ. 
       જોકે, શરૂઆતની આ કઠિાઈઓ બાદ સમધૃ્ધ બનેલા આ ખેડુતોના ંલોભ અને લાલસા િિ િછી અમયાકરદત  
બની ગયા ંહતા.ં એમની સફળતાથી પે્રિાઈને સમસ્ત યિુોિમાથંી - િિ ખાસ કિીને ઈન્ગ્લેન્ડમાથંી િહાિોમા ંભિાઈને 
િસાહતીઓના ંધાડેધાડા ંઅમેરિકાના પિૂક રકનાિા િિ ઠલિાિા ંલાગ્યા ંહતા.ં મળૂ ધાવમિક પ્રકૃવતિાળા લોકોના સ્થાને 
બદમાશ લોકો િધાિે હતા. અમેરિકાના આરદિાસી લોકો અને તેની િન્ય સમ્િવિ અને આરિકાથી િકડી લિાયેલા 
હબસી ગલુામોનુ ં વનમકમ શોષિ –  સાિ કાયદાવિહીન સમયગાળાના ંઅક્ષમ્ય િાિ છે. િસાહતીઓનો આ  ગાળાનો 
ઈવતહાસ નિદમ સ્િાથક અને અનેક કાળા ંકિતતૂોથી ભિપિૂ છે. 



pg. 47 

અનકુ્રમણિકા અહાતક 

     કદાચ  અમેરિકાની હાલમા ંઉડીને આંખે િળગે તેિી ધન અને સિા  માટેની  લાલસાના મળૂમા ં આ ઈવતહાસ છે. 
દુુઃખની િાત  એ છે  કે, સમસ્ત વિશે્વ અમેરિકાની ઉજળી બાબતોનુ ંઅનકુિિ કિિાને સ્થાને આ લાલસાનો વસલવસલો 
 જ,  આ એકિીસમી સદીમા ંિિ મહદ અંશે અિનાવ્યો છે. 
      જેમ જેમ િસ્તી િધતી ગઈ તેમ તેમ આ િસાહતીઓ િધ ુ ને િધ ુ વિસ્તાિો કબજે કિતા ગયા. માત્ર ૧૫૦ 
િષકમા ં ( ૧૭૭૫ની સાલ સધુીમા)ં તો તેિ મળૂ કોલોનીઓ ધમધોકાિ ધબકતી હતી. અમેરિકન ઈવતહાસનો આ 
કોલોનીયલ ગાળો ગિાય છે. 
    મળેૂ ખેતીપ્રધાન આ પ્રજાના જીિનનુ ંબીજુ ંપ્રશસંનીય િાસુ ંનિા અને િિખેડાયેલા પ્રદેશોની શોધખોળ હતુ.ં 
અનેક નામી અનામી સાહવસકો જાનના જોખમે છેક વમવસવસિી નદી સધુીનો પ્રદેશ ખ ૂદંી િળયા હતા. જ્હોન ક્સ્મથ જ્યોર્જ 
બનુ, વિણલયમ િેન, લોડક બાલ્ટીમોિ, િોજિ વિણલયમ્સ, ડી સોટો, લા સેલ, અને બીજા અનેક સાહવસકોએ આ 
વિસ્તિિના િાયા નાખં્યા હતા. 
      આ તબકે્ક એ નોંધવુ ં િિ જરૂિી છે કે, િેક્ન્સલ્િેવનયામા ં છેક ૧૬૮૮મા ંધાવમિક અને દયાળ વવૃિ ધિાિતા 
ક્િેકિોએ ગલુામી પ્રથાનો વિિોધ કયો હતો. િળી ૧૬૯૩મા ંિજર્જવનયાના વિણલયમ્સબગકમા ંઅમેરિકાની િહલેી ઉચ્ચ 
વશક્ષિની યવુનિવસિટી િિ સ્થિાઈ હતી. વશક્ષિ, સશંોધન અને ધાવમિક સરહષ્ણતુાના િાયા િિ ભોગિાદી અને ક્રૂિ 
સસં્કૃવતની સાથે જ નખંાયા હતા. 
       ઈવતહાસના ંએ પ્રકિિોની કાળી કોિને એક બાજુએ મકૂી દઈએ તો; સાિ અજાણ્યા અને જોખમકાિક પ્રદેશમા ં
માત્ર ટકવુ ંજ નહીં; િિ સામર્થયક અને સિા પ્રાપ્ત કિિા ંએ નાનીસનૂી િાત નથી. 
     તદ્દન નિી જ જીિનશૈલી અિનાિિાની તૈયાિી, હિદમ િરિિતકન માટેની તાલાિેલી અને િર્થથિ ફાડીને સમકૃ્ધ્ધ 
િેદા કિિાની એ જજિંદારદલી અને જિામંદી ‘અમેરિકન જુસ્સા’ ની એક મહત્િની અને િાયાની ઈંટ છે. 
 

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ – ૫ ; આઝાદીનો જ ાંગ 
 

 કાયમી િસિાટો સ્થાિિાની અનેક વિટંબિાઓને અવતક્રમીને ૧૩ િસાહતો ઠિીઠામ થઈ હતી, ણબ્રટનના િાજા અને 
િાલાકમેન્ટને કિ ઉઘિાિી, િોકડી કિી લેિા માટે આ િસાહતો કેળાનંી લમુ જેિી લાગી હતી! જેમ જેમ આ િસાહતો 
ધમધોકાિ ચાલિા માડંી, તેમ તેમ કિ ઉઘિાિિા માટેની ણબ્રટનની ધોંસ િધિા માડંી હતી. ૧૭૬૩મા,ં  ણબ્રટન અને 
િાન્સની િચ્ચેના યધુ્ધના અંતે,  ઉિિ અમેરિકામાથંી િાન્સના િળતા ં િાિી થયા ં ; ત્યાિ બાદ ણબ્રટને અમેરિકી 
િસાહતોનો મહિમ ફાયદો ઉઠાિિો શરૂ કયો હતો. અમેરિકન ક્રાક્ન્તના યગુના ત્યાિ બાદ શ્રીગિેશ થયા હતા. 

   સખત િરિશ્રમ અને જાતમહનેતથી ઉિજાિેલી સિંદા આમ મફતમા ં ણબ્રટન િડાિી લે; તે દેખીતી િીતે 
િસાહતીઓને આંખમા ંકિાની જેમ ખ ૂચંિા લાગ્યુ ંહતુ.ં આથી ધીિે ધીિે ણબ્રરટશ શાસનની જોહકૂમી સામે વિિોધ જાગિા 
માડંયો હતો.’ બોસ્ટન ટી િાટી’ તિીકે જાિીતી થયેલી ઘટનામા,ં  ચા િિના અન્યાયી કિ સામે વિિોધ વ્યક્ત કિિા, 
અમેરિકન યિુાનોએ ચાની િેટીઓથી ભિેલા િહાિમાથંી  એ િેટીઓ દરિયામા ંફેંકી દીધી હતી. આ કિ અમેરિકાના 
કોઈ પ્રવતવનવધની હાજિી વિના ણબ્રટનની િાલાકમેન્ટે  લાદ્યો હતો. 

   ‘ પ્રવતવનવધ નહીં તો કિ નહીં.’ એવુ ંસતુ્ર ઠેિ ઠેિ બોલાિા લાગ્યુ ંહતુ.ં અમેરિકન સ્િાતતં્ર્ય સગં્રામની શરૂઆતનુ ંઆ 
બ્રહ્મિાક્ય હતુ;ં જે િછીથી સમ્પિૂક સ્િતતં્રતા માટેની પ્રવતબધ્ધતામા ં િરિિમ્યુ ં હતુ.ં રફલાડેક્લ્ફયામા ં દેિળનો ઘટં 
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િગાડીને લોકોને વિદ્રોહ માટે ઉિેજિા બોલાિાયા હતા. એ ‘ણિબટી બેિ’( સાતાંત્ર્્ ઘાંટ) આ અમેરિકન જુસ્સાનુ ં
પજૂ્ય પ્રતીક ગિાય છે. 

        આના િરિિાક રૂિે ૧૭૭૪મા ં૧૩ િાજ્યોની કોક્ન્ટનન્ટલ કોન્ગ્રેસ અક્સ્તત્િમા ંઆિી હતી. ૪ જુિાઈ- ૧૭૭૬ ના 
રદિસે થોમસ જેફિસને તૈયાિ કિેલ ‘સ્િાતતં્ર્યની ઘોષિા’ આ કોન્ગ્રેસે જાહિે કિી હતી. આથી આ રદિસ અમેરિકાના 
સ્િાતતં્ર્ય રદિસ તિીકે ઉજિાય છે. અમેરિકન િસાહતીઓના માત્ર ૧૫ થી ૨૦% લોકો ણબ્રટનને િફાદાિ હતા. બાકીની 
બધી િસ્તીએ, િોતાના યિુોવિયન મળૂને ભલુી જઈ, આ સ્િતતં્રતા સગં્રામને એકી અિાજે ટેકો આપ્યો હતો. 
    સાિ લઘિિઘિ, િાખંી સાધન સામગ્રી ધિાિતા અને મોટે ભાગ ેખેતી કામ કિતા સૈવનકો જ્્ોર્જ િોવશિંગ્ટનની 
નેતાગીિી નીચે લડયા હતા. એમના માટે, શાહીિાદી અંગ્રેજ ફોજનો પ્રવતકાિ કિિો એ લોઢાના ચિા ચાિિા જેિી 
િાત હતી. યધુ્ધના શરૂઆતના િષોમા ંઅમેરિકન સૈવનકોને ઘિી ખિુાિી અને હાડમાિી િેઠિી િડી હતી. ઘિનુ ંઅને 
ખેતિનુ ંકામ િેઢું મકૂીને આ મફુણલસ જેિા સ્િતતં્રતા સેનાનીઓ લડયા હતા. એમના હવથયાિો િિ બહુ જૂના હતા. 
સામે િક્ષે ણબ્રટનની સેના આધવુનક સાધન સામગ્રી િાળી અને વશસ્તબધ્ધ હતી. એ યિુોિના સૌથી શક્ક્તશાળી 
દેશમાથંી આિેલી હતી. વિશ્વમા ંબીજે બધે એિી સેનાઓ વિજેતા બની ચકેુલી હતી. 

      િિ દેશભક્ક્તના અદમ્ય ઉત્સાહ અને સામાન્ય લોકોના એકી અિાજના ટેકાથી, અનેક હાિ અને તાિાજી સહન 
કિિા છતા,ં આ સેના ઝઝૂમી હતી; અને ણબ્રટનની સેનાને મહાત કિી હતી. જે લોકો ણબ્રટનના શાસનને સહાય કિતા 
હતા; એમની ભુડંી િલે િિ સ્થાવનક લોકો કિતા. અનેક લોકોએ આ માટે વિિોચીત બણલદાનો આપ્યા ં હતા.ં આ 
ઉિિાતં યિુોિમા ંિાન્સ અને ણબ્રટન િચ્ચેના સદીઓ જૂના િેિ અને અમેરિકામા ં૧૭૬૩3મા ંથયેલી હાિનુ ંિેિ િાળિા, 
િાન્સે આ લડતમા ંમદદ કિી હતી. 

    આ જુસ્સા, ઝનનૂ અને જાનફેસાનીના પ્રતાિે, ૧૭૭૭મા ંસિટોગા અને ૧૭૮૧મા ંયોકકટાઉન ખાતે ણબ્રટનની બે મોટી 
સેનાઓને શિિાગવત સ્િીકાિિી િડી હતી. આના િરિિાકરૂિે 1783મા ંિેરિસમા ંબને્ન િક્ષો િચ્ચે સવંધ થઈ હતી અને 
‘અમેરિકાના સયંકુ્ત િાજ્યો’ નામનો નિો દેશ અક્સ્તત્િમા ંઆવ્યો હતો. 

    સામાન્ય પ્રજાની આ જીતના િડઘા યિુોિમા ંિિ િડયા હતા, અને િાજાઓના ‘ઈશ્વિદિ અને અબાવધત હક્કો’ ની 
માન્યતા કડડભસૂ બનીને તટુી િડી હતી. િેન્ચ ક્રાક્ન્ત આની એક આડિેદાશ હતી; અને અિધ્ય ગિાતા િાન્સના િાજા 
લઈુ અને તેની િાિીનુ ંડોકંુ ણગલોટીન નીચે િધેિાયુ ંહતુ.ં 

    ન્યયુોકકના બાિામા,ં એણલસ ટાપ ુઉિિ, િાન્સના નિા પ્રજાસતાક દેશે અમેરિકાને આિેલી અમિ ભેટ – ‘સ્િતતં્રતા 
દેિીનુ ંપતૂળં’ એ અમેરિકાના સ્િતતં્રતાના મહાન વસધ્ધાતંનુ ંયથોણચત પ્રતીક છે. 

 
અમે આ સત્ને સ્િ્ાંવસધ્ધ માનીએ છીએ કે, સૌ માનિોને સરખા બનાિિામાાં 
આવ્્ા છે,અને તેમના મહાન સર્જકે તેમને ન ઉથાપી શકા્ તેિા,અમકુ હક્કો 

આપેિા છે; જેિાકે - જીિવુાં,  સ્િતાંત્રતા અને સખુની શોધ 
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     વિશ્વભિમા ંઆ મહાન િાક્ય લોકશાહીના વસધ્ધાતંોના િાયાની ઈંટ ગિાય છે. જો કે આ સ્િતતં્રતા માત્ર અમેરિકી 
િસાહતીઓ પિૂતી જ મયાકરદત  હતી – એ હક્કો હબસી ગલુામો અને આરદિાસી અમેરિકનોના નસીબમા ંન હતા – એ 
જુદી િાત છે ! 

    સ્િાતતં્ર્ય સગં્રામની એ તિાિીખ અમેરિકાના સ્િતતં્રતા માટેના જુસ્સાના મળૂમા ંછે. 

અમેરરકન જુસ્સો ભાગ -૬ : આરફ્રકન ગિુામો 
 

    આરિકન, કાળા ગલુામો – બાઈબલમા ંજગંલી (હીથન) ગિાયેલી પ્રજા. 

    અમેરિકાના ઈવતહાસનો અછડતો િિ સ્િશક કિીએ, અને એ દુખીયાિા લોકોનો ઉલ્લેખ ન કિીએ તો કેમ ચાલ?ે 
અમેરિકાના ઈવતહાસનુ ંએ સૌથી કાળં પ્રકિિ.  

    ૧૬૧૯ની સાલમા ં૨૦ આરિકન ગલુામોને લઈને એક ડચ િહાિ જેમ્સટાઊન નામની િસાહતમા ંલાગંયુું હતુ,ં 
અમેરિકામા ં આરિકન ગલુામોને િકડી લાિિાની િેિાિી પ્રથાની એ શરૂઆત હતી. જો કે, અમેરિકાના ઉિિ અને 
દણક્ષિ ખડંોમા ંતો આ કલકં સ્િેન અને િોટુકગાલ ેઘિા િખતથી શરૂ કિી દીધુ ંહતુ.ં અિે! અમેરિકા ખડંમા ંિિ છેક 
૧૬૦૭ થી આ પ્રથા જાિી હતી. 

    આિિને જાિીને નિાઈ લાગ ે કે, િહલેા ગલુામો યિુોિની ધોળી પ્રજાના ગિીબ લોકો હતા! છેક ૧૬૦૭મા ં
િહાિોમા ંયિુોિથી િખાના માયાક લોકો આિતા. તેમની િાસેથી મફત દરિયાઈ સફિની અિેજીમા ંિેઠ કિાિાતી. િિ 
ત્રિથી સાત િિસ બાદ એ લોકો સ્િતતં્ર બની શકતા; અને િોતાનો ગજુાિો અને વિકાસ કિિા સ્િતતં્ર હતા. સ્થાવનક 
આરદિાસી પ્રજાને િિ ગલુામીની ધુસંિીમા ંજોતિિા પ્રયાઓ કિાયા હતા; િિ એ ખુખંાિ, લડાયક અને જગંલમા ં
િહતેી પ્રજાને આ કામ માટે નાથિી બહુ મશુ્કેલ હતુ.ં 

     જેમ જેમ અમેરિકન સસં્થાનો ઠિીઠામ થતા ગયા; તેમ તેમ તેમની સમકૃ્ધ્ધ અને જમીનની લાલસા અમયાકરદત  
િીતે િધિા લાગી. જગંલો કાિી, ખેતી શરૂ કિિાનુ ંઅને િસિાટો બાધંિાનુ ંકામ અત્યતં િરિશ્રમિાળં હતુ.ં આથી 
મહનેત કિનાિા િેરઠયાઓની સતત જરૂિ િહતેી. ૧૬૧૯ મા ં િકડી લિાયેલા એ િહલેા ગલુામો િછી, આરિકન 
ગલુામોનો િેિાિ એ સૌથી સસ્તો વિકલ્િ પિુિાિ થયો. 

     અને ત્યાિથી કાળા, અસહાય લોકોના ંલાલચોળ લોહીથી નીતિતી, કરૂિ ગાથાની શરૂઆત થઈ હતી. આ લોકોને 
મોટે ભાગ ેઆરિકાની જ બીજી જાવતઓ િકડી લાિતી, અને ગોિા િેિાિીઓને િેચતી. કોઈ જાતની સગિડ વિના, 
િહાિોમા ંથોકે થોક ભિીને, આ દુણખયાિા લોકોના ંટોળે ટોળા ંઅમેરિકાના ગલુામ બજાિોમા ંખડકાતા. વમવસવસવિ નદી 
એટલેક્ન્ટક મહાસાગિને મળે છે – તે જગ્યાએ આિેલ ન્ય ુઓલીયન્સ બદંિમા ંઆ ગલુામોની લેિેચ માટેનુ ંસૌથી મોટંુ 
બજાિ હતુ.ં ત્યાથંી આ બદનસીબ લોકો બધી િસાહતોમા ંલઈ જિાતા અને કામની ધ ૂસંિીએ જોતિાતા. 

     આ ગલુામોને કોઈ જ હક્કો ન હતા. અમેરિકન સ્િાતતં્ર્યની, જગપ્રવસધ્ધ અને મહાન ઘોષિામા ંએમનો સમાિેશ 
થતો ન હતો! અિે! એમને કુટુમ્બના માનિીય હક્કો િિ ન હતા. િોતાની નજિ સામે એમના ંજીિનસાથીઓ અને 
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બાળકો િેચાતા.ં એમની િોકકળને સાટકા માિી શાતં કિી દેિાતી. એમને ણિસ્તી બનાવ્યા છતા ં એમને માટે આ 
દોજખમાથંી કોઈ ઉગાિો ન હતો. 

    કાળી સ્ત્રીઓ ઉિિ બેિહમ અત્યાચાિો થતા, અને તે માણલકોના હક્કો ગિાતા. એ વ્યણભચાિથી િેદા થયેલી વમશ્ર 
પ્રજાને િિ કોઈ હક્ક કે સામાજજક દિજ્જો ન હતા. આિા બળાત્કાિોથી િેદા થયેલી ત્રીજી કે ચોથી િેઢી, ન ઓળખી 
શકાય તેટલી સફેદ હોિા છતા;ં એ ગલુામોની જમાતમા ંજ ગિાતી. 

     ધોળા અમેરિકન જમીનદાિોના િસોડાઓમા ંઆ જ ગલુામો સ્િારદષ્ટ િાનગીઓ બનાિતા િિ એનો એક કિ 
િિ એમને ચાખિા ન મળતો. ખેતિમા ંકાળી મજૂિી કયાક બાદ એમિે િોતાનુ ંિેશન જાતે દળી ખાિાનુ ંિકિવુ ંિડતુ ં
– મોટે ભાગે તો મકાઈની િાબ જ. િૌક્ષ્ટક માસંાહાિી ખોિાક કે દૂધ તો િાિ તહિેાિે જ તેમને નસીબ થતો. ખેતિમા ં
એમના કામ િિ ધ્યાન િાખતા વનિીક્ષકો તેમને ણબનજરૂિી િીતે સાટકા માિી, ક્રૂિ આનદં માિતા. અને આ કામ માટે 
માણલકના માનીતા કાળા સિુિિાઈઝિો સૌથી િધ ુદયાહીન િતાકિ કિતા.  વશસ્તનો નાનકડો ભગં કિનાિ કે એક િિ 
શબ્દ સામો બોલનાિ ગલુામને સીધો દોિ કિિા, કદાિિ અને તાકાતિાળા જુલ્મગાિો ચામડાની અનેક િાધિીઓના 
બનેલા સાટકા િાિિતા. એના માિથી લોહી નીગળતા કાળા ગલુામોના બિડા અને સોળના ંઆિા ંણચત્રો આ અમયાકદ 
જુલમની સાક્ષી પિેૂ છે. કેટલાય ગલુામો આ ત્રાસમાથંી ઉગિિા આત્મહત્યા કિતા. ઘિા ભાગી જિાનો પ્રયત્ન કિતા. 
એમને ઢોિની જેમ િકડી લિાતા અને જુલમના અવતિેકથી એમના જુસ્સાને માિી નખંાતો. 

     આ ક્રૂિ અને અન્યાયી પ્રથામા ંકોઈને કાઈં ખોટંુ લાગતુ ંનહીં. મોટા ભાગના ણિસ્તી િાદિીઓ િિ બાઈબલમાથંી 
િોતાને ગમતો અથક તાિિી આ પ્રથાનુ ંપ્રવતિાદન કિતા. ખાસ કિીને દણક્ષિના ખેતીપ્રધાન િાજ્યોમા ંઆ ગલુામોની 
બહુ જરૂિ હતી. એમની અથકવ્યિસ્થાના સાતત્ય માટે એ બહુ જરૂિી હતા. 

     ધોળા અમેરિકનોના ંઆ કાળા ંકિતતૂોની એક માત્ર ઉજળી બાજુ એ છે કે, અમેરિકન ઈવતહાસમા ંઆમાનંી કોઈ 
બાબત િિ ઢાકંિીછોડો કિિામા ંનથી આવ્યો. બધા ંનગ્ન સત્યોની કબલુાત કિિામા ંઆિી છે. િોશીંગ્ટન ડી.સી. ખાતે 
આિેલ ક્સ્મર્થસોનીયન સસં્થાનુ ંઆરિકન અમેરિકનો અંગેના મ્યણુઝયમનુ ંએક ખાસ અને અલાયદંુ મકાન છે, જેમા ંઆ 
દુષ્કૃત્યોની વસલવસલાબધં તિાિીખ સચિાઈને િખાયેલી છે. 

    એલેક્સ હઈેલી નામના એક આરિકન અમેરિકનની, છેક આરિકા સધુી જઈને િોતાનુ ંમળૂ શોધી કાઢિાની, હૈયુ ં
િલોિી નાખંે તેિી એક સત્યકથા પ્રગટ કિી હતી. ‘ Roots’ નામના આ પસુ્તકને બહુ જ પ્રવસક્ધ્ધ મળી હતી, અને 
પણુલત્ઝિ ઈનામ મળયુ ંહતુ.ં ગલુામીની આ તિાિીખમા ંતાિાજી ભોગિેલા એક કુટુમ્બની આમા6 સીલસીલાબધં સત્ય 
હકીકતો આિેલી છે. 

આને આપિેઅમેરરકન જુસ્સો કહીશુાં કે અમેરરકન શરમ? 

    આ લખુ ંછં ત્યાિે માિી આંખોમા ંઝળઝણળયા ંજ આિિાના બાકી છે. અને છતા ંહુ ંઆ કરૂિ તિાિીખને અમેરરકન 
જુસ્સાની આ િેખમાળાનો એક ન ઉિેખી શકા્ તેિો ભાગ ગણુ ંછ.ં કાિિકે.. 

     એક અમેરિકન કેિળ ગોિો આદમી નથી જ. એ કાળો િિ છે. જુલ્મોથી કચડાયેલી આ કાળી પ્રજામાથંી જ, મોતને 
ખભે િાખીને છટકી ગયેલા અને સ્િતતં્ર બનેલા જિામંદોએ આઝાદી માટે ઝુબંેશ ચલાિી હતી. એ િીિલાઓની 
તિાિીખનુ ંએક જ્િલતં ઉદાહિિ છે – િેડરિક ડગ્લાસ. ગલુામ તિીકે સાટકાનો બેિહમ માિ ખાિા સમેત,  બધી જ 
વ્યથાઓ  ભોગિેલા આ મહાન પરુુષે ખેડેલી –  ગલુામીની જજંીિથી વ્હાઈટ હાઉસમા ંઅબ્રાહમ ણલન્કનના સલાહકાિ 
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તિીકેની –  અમિ યાત્રા, અમેરિકન જુસ્સાનુ ંઓછ ંજાિીતુ,ં  િિ ન ભલુી શકાય તેવુ ંપ્રતીક છે. આિા બીજા િિ 
અનેક નામી અનામી બહાદુિોએ અને દયાભાિિાળા ધોળા વિચાિકોએ સળગતી િાખેલી િૈચારિક મશાલના કાિિે 
અમેરિકામા ંગલુામી દૂિ કિિા માટેની જાગરૂકતા આિી હતી. 

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ -૭ : ભગુભષ રેલ્િે 
 

    ભગૂભષ રેલ્િે – Underground Railroad… ન્યયુોકક કે સાનિાક્ન્સસ્કો જેિા કોઈ મોટા શહિેની િેલ્િેની આ િાત નથી. 
અમેરિકાની બહાિ આ બહુ જાિીતી િિ નથી. અિે! અમેરિકામા ં િિ મોટા ભાગના લોકો િહલેી નજિે આને 
યાતાયાતનુ ંસાધન જ માની લે. િિ આ િાત છે – અમેરિકન જુસ્સાના એક પ્રતીકની િાત. 

    ગોિાઓની એકહર્થથ ુ સિા અને જુલમની સામે કાળા માનિીની સ્િતતં્રતા માટેની આ અમિ કહાિી છે. 
ઓગિીસમી સદીની શરૂઆતથી, ગલુામીની પ્રથા ૧૮૬૫ મા ંનાબદુ ન થઈ; ત્યા ંસધુી ચાલેલી આ િેલ્િે(!) દ્વાિા દિ 
િષે સેંકડો કાળા ગલુામોને દણક્ષિના િાજ્યોમાથંી ભગાડી મકુ્ત કિાતા. આખી મસુાફિી િગિાળા ચાલતા જ થતી. 
 ઉમદા વિચાિના અને દયાળ, ગોિા ક્િેકિોએ આ વ્યિસ્થાને સક્રીય અને સહૃદય મદદ કિી હતી. 

     આ વ્યિસ્થામા ંગલુામોને પ્રોત્સાહન આિી ભગાડનાિા કન્ડક્ટિો; આખે િસ્તે ઠેિ ઠેિ જળિાતા,ં અને ગલુામોને 
રદિસે સતંાડી િાખિાના ં સ્ટેશનો ( સલામત ઘિો ) અને સ્ટેશન માસ્ટિો ( મકાન માણલકો) િહતેા.ં આ વ્યિસ્થાને 
ઉદાિમતિાદી ણિસ્તી દેિળોનો સહકાિ અને આવથિક મદદ મળી િહતેા.ં 

    અમેરિકાના ઉતિના ંિાજ્યોમા ંગલુામી પ્રથા ગેિકાયદેસિ હોિાના કાિિે, ભાગી આિેલા ગલુામોને િહિેા ભાડાના ં
મકાન, વશક્ષિ અને કામ મળી િહતેા.ં આની સામે દણક્ષિના ંિાજ્યોને સખત વિિોધ હતો. તેમના આ વિિોધને નમતુ ં
જોખી, ૧૮૫૦મા ંગલુામોના કાયદા િધ ુકડક બનાિાયા હતા. િોલીસે ગલુામોને િકડનાિાઓને મદદ કિિી િડતી. 
તેમના ઉિિ કાયદેસિ કોઈ કામ ચાલી ન શકતુ.ં એટલુ ંજ નહીં , િિ માત્ર શકના આધાિે એ લોકો સ્િતતં્ર બનેલા 
સીદીઓનો કોટકમા ં કબજો મેળિી શકતા અને માડં છટા થયેલા અભાગી જીિોને ગલુામીની ધુસંિીએ ફિી જોડિા 
બળજબિીથી દણક્ષિના િાજ્યોમા ંલઈ જઈ શકતા.  

     ભગુભક િેલ્િે આિા જુલ્મી શાસનની ખફગી િહોિીને િિ કામ કિતી. માનિ મલૂ્યોના િક્ષિ માટેની તમન્નાનુ ં
આનાથી િધાિે સારંુ શુ ં ઉદાહિિ હોઈ શકે? આની એક અમિ કથા, હરેિયેટ ટબમેનની છે. (જ.૧૮૨૦, ડોચેસ્ટિ, 
મેિીલેન્ડ – મ. ૧૯૧૩, ઓબનક ન્યયુોકક ) ખેતિમાથંી ભાગી જતા એક ગલુામ િિ માણલકે ફેંકેલ લોખડંનુ ં િજન 
િાગતા,ં હરેિયેટને માથામા ંસખત ઈજા િહોંચી હતી. આને કાિિે તે આખી જજિંદગી, અનેક િાિ બેભાન બની જતી. 
આમ છતા,ં ૨૯ િષકની ઉમ્મિે આ મજબતૂ મનોબળ િાળી બાઈ તેના માણલકના ખેતિમાથંી ભાગી ગઈ હતી. ધ્રિુના 
તાિાને નજિ સમક્ષ િાખી, માત્ર િાતના અંધાિામા ં તે ભીષિ જગંલો િાિ કિતી. રદિસે ‘સ્ટેશન’મા ંસતંાઈ િહતેી. 
િાદળઘેિી િાતે ઝાડના થડ િિ ઉિિ રદશામા ંમોસ જમા થયેલી હોય છે; તે જ્ઞાનના આધાિે, તે રદશા ભલુ્યા વિના, 
ઉિિ તિફ મજલ કાિવત. આખા િસ્તે તેને િકડી જિા િાછળ િડેલા, વશકાિીઓ અને વશકાિી કૂતિાઓના ભયનો 
ઓથાિ માથે િાખીને તેને આ કઠિ યાત્રા કિિી િડતે. એમનો સગડ ભલુાિિા, તે ખતિનાક તળાિો અને 
ખાબોણચયાનંો આશિો િિ લેતી. એક િખત તો તે બેભાન બનીને એક ખાડામા ંિડી ગઈ હતી; િિ અધક તદં્રાિસ્થામા ં
જ િોતાની ઉિિ કાદિ લગાડી સતંાઈ િહી હતી. તટૂલા ફૂટલા જોડામાથંી કાટંા અને જીિજતંઓુ તેને ત્રસ્ત કિતા. 
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આમ અનેક મશુ્કેલીઓ અને વિતકોનો સામનો કિીને, છેિટે તે રફલાડેક્લ્ફયા િહોંચી હતી અને સ્િતતં્રતા િામી હતી.    
સ્િતતં્ર થયા બાદ, િોતાનો ગજુાિો કિી બેસી ન િહતેા,ં તેિે કન્ડક્ટિ તિીકે સેિાઓ આિી હતી; અને સિિ િખત 
િાઘની બોડ જેિા ખેતિોમા ંજઈ, જાનના જોખમે જઈ વસિેિ જેટલા કાળા ગલુામોને મકુ્ક્ત અિાિી હતી. 

    અમેરિકાના આંતિવિગ્રહમા ં તેિે ઉિિના ંદળોને મદદ કિિા શરૂઆતમા ંિસોઈયા અને નસક તિીકે અને િછી, 
જાસસૂ તિીકે િિ સેિાઓ આિી હતી. એટલુ ંજ નહીં, િિ ૧૮૬૩3મા ંસાઉથ કેિોણલનાની ‘કોમ્બાહી’  નદી આગળની 
લડાઈમા ંતેિે સૈવનકોની એક ટુકડીની સફળ નેતાગીિી લીધી હતી; અને ચોખાના ખેતિોમાથંી ૭૫૦ ગલુામોનો છટકાિો 
કિાવ્યો હતો. 

   છેક િીસમી સદીમા ંિિ, વસિેિથી િધાિે િષકની ઉમ્મિે તેિે અમેરિકન સ્ત્રીઓને મતાવધકાિ માટેની ‘સિોગેટ’ 
ચળિળમા ંસહકાિ આપ્યો હતો. 

    યથાથક િીતે જ તે કાળા ગલુામોની ‘મોણઝસ’ તિીકે જાિીતી છે. 

    આિી અનેક પ્રવતભાઓ અમેરિકાના માનિ સ્િતતં્રતાના વસધ્ધાતંના િાયાની ઈંટો છે. 

અમેરરકન જુસ્સો – શ્રી. દીપક ધોળરક્ાનો ઈમેિ 
 
     અમેરિકન જુસ્સો ભાગ -6 : આરિકન ગલુામો -    આ લેખ પ્રવસદ્ધ કયો અને શ્રી. દીિક ધોળરકયાનો સિસ 
મજાનો અને વિચાિતા કિી મકેૂ તેિો ઈમેલ મળયો. તેમા ંિહલેા સત્યને પ્રકાવશત કિિાની મને જરૂિ લાગી; આથી તેને 
અહીં અક્ષિશુઃ િજૂ કરંુ છ.ં 

િિમ સ્નેહી શ્રી સિેુશભાઈ. 

      સૌથી િહલેા ંતો ણચ. જયભાઈને અણભનદંન. એમનો બ્લૉગ િિ જોયો અને ત્યા ંકૉમેન્ટ િિ લખી છે. 

      આમ તો આ શે્રિીના બધા જ લેખ િાચં્યા િિ જૂના લેખો છે અને કૉમેન્ટની જગ્યા ન મળી એટલે ‘લાઇક’ કિીને 
મકૂી દીધુ.ં ખાસ કિીને તમે જે લખ્યુ ંછે ને કે જે કઈં અત્યાચાિો થયા તેને અમેરિકામા ંછિાિિાના પ્રયત્નો ન થયા. 
આ િાચં્યા િછી િિ તમને ન લખુ ંતે ન ચાલ.ેઆ ખિી પ્રામાણિકતા છે. અને એ જ અમેરિકાની મળૂ ખાવસયત છે. 

     હુ ંઅમેરિકાની આંતિિાષ્ટ્રીય  નીવતઓનો અને મડૂીિાદનો, અમેરિકાની કૉિોિેટોક્રસીનો વિિોધી િહ્યો છ,ં િિંત ુએ 
તો અમેરિકી સિકાિની િાત છે, અમેરિકી જનતા તો બસ, આડો આંક. તમે જે અમાનિીય અત્યાચાિોનુ ંઆ લેખમા ં
વિિિિ આપ્યુ ંછે તે કાળજુ ંકંિાિી દે એવુ ંછે. િિ આ મદુ્દા િિ વસવિલ િૉિ થાય (૧૮૬૦ના અિસામા ં કે નહી?) 
અને માત્ર ૧૫૦ િષકમા ંએ જનતા શ્યામિિી નેતાને દેશનો િાષ્ટ્રિવત બનાિે એ અમેરિકામા ંજ બને. 

     આિિે ત્યા ંતો એક િગે શોષિને જન્મવસદ્ધ અવધકાિ માની લીધો છે અને એના બચાિ માટે બધા ંકિતતૂો કિતા 
િહ્યા છીએ.  જે દેશની બહુમતી િસ્તી શોષિનો વશકાિ બનતી હોય એ દેશ કદી િિ સા્ચા અથકમા ંપ્રગવત ન કિી શકે. 

http://wp.me/p5UXh-21t
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     ગાધંી ટોવિયા િેબસાઇટ િિ હુ ંલખતો હોઉં છ ંએના કાિિે કેટલાક અમેરિકનો સાથે સિંકક થયો છે એ બધા એિા 
ગાધંી ભક્ત છે કે આિિા દેશમા ંતો જોિા જ ન મળે. એમા ંએક ભાઈ રક્રસ (Christopher Wroth)  તો ટ્રસ્ટીવશિનો 
વસદ્ધાતં અમલમા ંમકૂિા પ્રયત્ન કિતા હતા! હિે એમને ખાલી િાતોમા ંમઝા નથી આિતી એટલે આ િેબસાઇટ િિ 
લખતા નથી િિ ઓણચિંતા જ એમિે મને લખ્યુ ંઃુઃ એ માિી બાબતમા ં વિચાિતા હતા! આિા િાિદશકક માિસો 
આિિે ત્યા ંદુલકભ! કુશળ હશો. -  દીિક 

     અણગયાિ િષક અમેરિકામા ંિહ્યા િછી; અહીંના સમાજ અને જીિનને ઘિી નજીકથી જોયા બાદ; અને ઈવતહાસ 
િાચંનના માિા શોખના આધાિે કિેલા થોડાકં અભ્યાસના આધાિથી મને એમ લાગ ેછે કે, અમેરિકાનુ ંસત્િ અને જુસ્સો 
ભાિતમા ંસમજાય; અને તેનુ ંઅંશતુઃ િિ અમલીકિિ થાય, તો ભાિતીય જિની અદ્ધદ્વતીય ખમુાિી ઝળકી ઊઠે.રદપક 
ભાઈની િાતમાાંમને સાચી ગાાંધીગીરી જિાઈ છે.  

   ભાિતનો ભતૂકાળ ભવ્ય હતો; તેને માટે ભાિતમા ંજન્મેલ દિેક જિ ગૌિિ અનભુિે; તેની સાથે જો અમેરરકન 
જુસ્સો  અને રદિક ભાઈએ જે િાત કહી છે તે- પા્ાની પ્રામાણિકતા –  િિ અિનાિે તો ; ગાાંધીજી અને વિિેકાનાંદનુાં 
ભારત જગત ગરુૂ થઈ શકે; તેિી ક્ષમતા તેનામાાં છે – એ મારો વિશ્વાસ ફિા્માન થશે , થશે ને થશે જ.  

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ – ૮ : અમેરરકન આંતર વિગ્રહ 
 

     બધા ગોરા અમેરરકનો દ્ાહીન ન હતા. એમીશ, લિેકર જેિા ચસુ્ત ણિસ્તી સમ્પ્રદા્ો ગિુામી પ્રથાના વિરોધી હતા. 
દ્ાળ પાદરીઓ, સ્િતાંત્ર બની શકેિા ગિુામો અને જાગતૃ બકુ્ધ્ધજીિીઓએ આ અન્્ા્ી અને ક્રૂર પ્રથા નાબદુ કરિા 
જેહાદ જગાિી હતી. આપિે જોઈ ગ્ા કે, આ બધા દ્વારા ચિાિાતી ભગુભષ રેલ્િે (અન્ડર ગ્રાઉન્ડ રેિરોડ) નામની 
અત્ાંત ગપુ્ત વ્્િસ્થા િડે, ગિુામોને ભગાડિાની અને ઉત્તરના રાજ્્ો અને કેનેડા પહોંચાડી, સ્િતાંત્રતા અપાિિાની, 
દ્ાળ ઝાંબેશ સાઠ િરસ ચાિી હતી. આ સાંદભષમાાં િોલમત જાગતૃ કરિામાાં હરેી્ેટ બીચર સ્ટોિની ધારાિારહક 
નિિકથા ‘ અન્લિ ટોમ્સ કેબીને’ પિ બહુ જ અગત્નો ભાગ ભજવ્્ો હતો. અમેરરકાના કાળા ઈવતહાસનુાં આ એક 
અ્ાંત ઉજળાં પાસુાં છે.    

     આ ઝાંબેશના પરરપાક રૂપે ૧૮૬૦ માાં અમેરરકી પ્રમખુની ચુાંટિી ગિુામીપ્રથાની નબદુીના મખૂ્્ મદુ્દા ઉપર િડાઈ 
હતી; જેમાાં આ પ્રથા દૂર કરિાના અગ્રગણ્્ પ્રિેતા, અબ્રાહમ ણિન્કન પ્રમખુ તરીકે ચુાંટાઈ આવ્્ા હતા. 

     જો કે, માત્ર દ્ાભાિના માત્ર જ નહીં; પિ અમેરરકા અને ર્રુોપમાાં આકાર િઈ ચકેુિી ઔદ્યોણગક ક્રાક્ન્ત પિ આ 
સાંઘર્ષ પાછળનુાં એક મહતિનુાં પરરબળ હતુાં. ખાસ કરીને ઉત્તરના રાજ્્ોમાાં, િધતા જતા ઉદ્યોગોને કારિે કાળા ગિુામો, 
અમેરરકન સમાજ માટે ણબનજરૂરી બોજા રૂપ બની ગ્ા હતા. ઉદ્યોગોમાાં િધ ુ ને િધ ુપ્રમાિમાાં કૌશલ્્િાળો અને 
વશણક્ષત મજુર િગષ જરૂરી બનિા િાગ્્ો હતો. ત્ાાં મજુરની મરજી િીરુધ્ધ, અને કેિળ બળજબરીથી, ઔદ્યોણગક 
ઉતપાદન શક્ ન હતુાં. આથી ગિુામોને મ્ાષરદત  સ્િતાંત્રતા અને વશક્ષિ જરૂરી બન્્ા હતા. આની સરખામિીમાાં, 
દણક્ષિના રાજ્્ો હજુ પ્રાથવમક ખેતીકામ અને પશપુાિન ઉપર જ વનભષર હતા. 

     અમેરરકાના પ્રમખુની આ ચુાંટિીના વિરોધમાાં દણક્ષિના સાત રાજ્્ો જુદા પડયા હતા. આના પ્રતાપે, ૩૦ િાખ 
િોકો અમેરરકાના સૌથી િોરહ્ાળ જ ાંગમાાં ઘસડા્ા હતા. આ જ ાંગની િોરહ્ાળ હુતાશિીમાાં છ િાખ િોકો હોમા્ા 
હતા. ઉત્તરના રાજ્્ોના િશ્કરનો સેનાપવત હતો ર્ણુિવસસ ગ્રાન્ટ અને દણક્ષિના રાજ્્ોનો – રોબટષ િી. 
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       આ જ ાંગનો વસિવસિાબાંધ અને વિગતિાર ઈવતહાસ અકબાંધ મોજુદ છે. એની વિગતો અહીં આપિી અસ્થાને છે; 
અને જરૂરી પિ નથી. પિ વિશ્વ ઈવતહાસમાાં, પ્રજાના દબા્ેિા અને કચડા્ેિા એક િગષને મલુત કરિા; સમાજના 
શાસક િગે ર્ધુ્ધ આદર્ુું હો્ તેિી; આ વિરિ ઘટના હતી. 

     છેિટે ૧૮૬૫માાં ગેટીસબગષ ખાતે આ દારૂિ જ ાંગનો અંત આવ્્ો હતો અને ઉત્તરના રાજ્્ોની જીત સાથે ગિુામો 
આઝાદ બન્્ા હતા. જીત બાદ મતૃ સૈવનકોને અંજણિ આપતાાં એ જગ્્ાએ પ્રમખુ અબ્રાહમ ણિન્કને તેમનુાં જગવિખ્્ાત 
ભાર્િ આપ્ર્ુાં હતુાં . 

     “ ચાર કોડી અને સાત િરસ પહિેાાં આપિા િડિાઓએ આ ભખુાંડમાાં સ્િતાંત્રતાને િરેિા, એક નિા દેશના 
ઉતથાનને ઉજાગર કર્ુું હતુાં; જેના પા્ાનો વસધ્ધાાંત એ હતો કે બધા માનિોને જગન્ની્ાંતા િડે સરખા બનાિિામાાં 
આવ્્ા છે. ……હિે અહીં ભેગા થ્ેિા આપિ સૌ માટે એ જરૂરી બની જા્ છે કે, સન્માનને ્ોગ્્ આ મતૃાતમાઓએ 
દેશભક્લતનો જે અંવતમ અને સમ્પિૂષ સબતુ આપ્્ો હતો; તેની ઉપરથી આપિે બાકી રહલે ુાં મહાન કામ હાથમાાં ધરીએ. 
આપિે આજે અને અત્ારે એ સાંકલ્પ કરીએ કે, એ બધાએ પોતાના પ્રાિની આહુતી આપી હતી તે ફોગટ ન જા્. 
આપિે એ સાંકલ્પ પિ કરીએ કે, ઈશ્વરની સાક્ષીએ આ દેશને સ્િતાંત્રતાનો પનુર્જન્મ મળે; અને િોકોની, િોકો માટે 
અને િોકો િડે ચિાિાતી સરકાર આ પથૃ્િી ઉપર અમર રહ.ે” 

     અમેરિકાની સ્િતતં્રતાની ભાિનાને આ અમિ વ્યાખ્યાન યોગ્ય િીતે ઉજાગિ કિે છે; અને વિશ્વભિમા ંલોકશાહી 
અને માનિ હક્કોના િાયાની ઈંટ જેવુ ંગિાય છે, આમ છતા ંકાળા લોકોની વ્યથાઓ પિૂા સો િિસ સધુી જાિી િહી 
હતી. એમના માટેની સગૂ, સામાજજક આભડછેડ, અન્યાયી કાયદાઓ અને કુ ક્લકુ્સ ક્લાન જેિી ત્રાસિાદી સસં્થાઓનો 
જુલમ જાિી િહ્યા ંહતા.ં ખાસ કિીને દણક્ષિના િાજ્યોમા ંતો મકુ્ત બનેલા ગલુામોની દશા બહુ જ દયનીય બની હતી. 

      બધાને માટે સ્િતતં્રતાની સતત અમેરિકન પ્રરક્રયાના પ્રતાિે ગલુામોને સાચી સ્િતતં્રતા મેળિિા બીજા સો િિસ 
ઝઝુમવુ ંિડ્ુ ંહતુ.ં 

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ – ૯ : આરફ્રકન 
અમેરરકનોનો મકુ્લતજ ાંગ 

   અમેરિકન આંતિવિગ્રહમા ંછ લાખ લોકોએ જાન ગમુાવ્યા છતા;ં આરિકન અમેરિકન લોકોની યાતનાઓનો અંત 
આવ્યો ન હતો. ઉિિના ંિાજ્યોમા ંિિ એમના માટેનો અિગમો અને િંગભેદની નીવત ચાલ ુજ િહ્યા ંહતા.ં ઉલટાનુ ં
એમની ક્સ્થવત તો બગડતી જ િહી હતી; કાિિકે, ગલુામ હતા ત્યાિે તો એમને ભિિિોષિ માટે જાતે ઝઝુમવુ ંિડતુ ં
ન હતુ.ં ત્રાસ અને અત્યાચાિ છતા ંતેમને િોજના િોટલા અને ઓટલા માટે ભટકવુ ંિડતુ ંન હતુ.ં હિે તો એમને કામ, 
અને ભાડાના ઘિ માટે જાતે સઘંષક કિિાનો હતો. અને તે િિ અન્યાયી, ગોિા સમાજમા ંિહીને. અનેક ગણુ ંિધાિે 
કામ કિિા છતા;ં ગોિાઓ કિતા ંમાડં અડધો િગાિ જ એમને મળતો. કાળી સ્ત્રીઓની હાલત તો એનાથી િિ બદતિ 
હતી. 

      એમના ંબાળકો માટે શાળાઓ સ્થિાઈ હતી; િિ એમા ં વશક્ષિનુ ંધોિિ સાિ ઉતિતી કક્ષાનુ ં િહતે ુ.ં િાહન 
વ્યિહાિ, જાહિે શૌચાલય, ચચક બધે જ તેમના માટે અલાયદી, વનમ્ન કક્ષાની અને અપિૂતી સગિડો િહતેી. આ 
ઉિિાતં ‘કુ લલલુસ લિાન’ જેિી ત્રાસિાદી સસં્થાઓ સાિ નજીિા કાિિ સિ કાળાઓને ફાસંીએ ચડાિતી અથિા 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan
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જીિતા સળગાિી દેતી. સહજે સમધૃ્ધ બનેલા કાળા લોકો આ ત્રાસિાદી સસં્થાના ખાસ વનશાન બનતા. તેમને 
કાયદાકીય િક્ષિ િિ ન મળતુ.ં મતાવધકાિ તો ગોિી સ્ત્રીઓને જ ન હતો તો તેમના નસીબે ક્યાથંી હોય? દણક્ષિના ં
િાજ્યોમા ંતો આિિે કલ્િી િિ ન શકીએ એટલો અત્યાચાિ ચાલ ુજ હતો. ત્યા ંતો ઉિિના િાજ્યોમાથંી આિેલા 
ગોિાઓનો િિ વતિસ્કાિ કિિામા ંઆિતો. 
      ઓગિીસમી સદીના મધ્ય ભાગથી ઔદ્યોણગક ક્રાક્ન્તના કાિિે નોકિીની નિી તકો ઊભી તો થઈ હતી. િિ એમા ં
હલકી કક્ષાના ંઅને જોખમકાિક કામ જ એમને ફાળે આિતા.ં એમા ંિિ એમનુ ંશોષિ થતુ.ં િળી અમેરિકાની િધતી 
જતી સમકૃ્ધ્ધથી આકષાકઈ, યિુોિથી ગિીબ લોકોના ંધાડે ધાડા ંઅમેરિકાની ધિતી ઉિિ ઊતિી આિતા.ં જ્યા ંએમને 
નોકિીઓ માટે ઝઝુમવુ ંિડતુ ંહોય; ત્યા ંઆરિકનોનીતો શી વિસાત? 

       આમ છતા ંવશક્ષિના વ્યાિ સાથે કાળા લોકોમા ંજાગવૃત િધતી જતી હતી. િેડિિીક ડગ્લાસ, િોઝા િાક્સક, ઈલા 
બેકિ કેનેથ ક્લાકક , હરેિયેટ ટબમેન જેિા ંઅસખં્ય લોકોએ આરિકન અમેરિકન લોકોના ઉધ્ધાિ માટે આંદોલન ચલાવ્યા ં
હતા.ં આ બધાની જીિનકથની અમેરિકન જુસ્સાના ંસિુિાુંરકત િાના ંછે. 

       કાળાઓ માટેની બસની સીટ, એક ગોિા માટે ખાલી ન કિિા માટે િોઝા િાકકને આરિકામા ંગાધંીજીને ટે્રનમાથંી 
ઉતાિી મકુિામા ંઆવ્યા હતા તેમ, બસમાથંી ઉતાિી મકુિામા ંઆિી હતી. એિે આ અન્યાયી િસમ દૂિ કિિામા ંન 
આિે ત્યાસંધુી, બસમા ં ન બેસિાના શિથ લીધા હતા. બીજા કાળા લોકોએ આ આંદોલન ઉિાડી લીધુ ં હતુ.ં બસ 
કમ્િની ખાડે જતા,ં છેિટે એ અન્યાયી પ્રથા બધં કિિી િડી હતી. 

     િિ આ બધા ક્રાવંતકાિીઓમા ંવશિમોિ નામ છે મારટિન લ્યથુિ રકન્ગ. આ કાળા િાદિીની ઉિિ મહાત્મા ગાધંીના 
જીિન અને વિચાિોએ ઘેિી અસિ િાડી હતી. કાળા માિસને સમાન માનિીય હક્ક અિાિિા માટે, મારટિને અિનાિેલ 
સવિનય કાનનૂ ભગંની ચળિળના અંવતમ તબકે્ક, ૧૯૬૮મા ંઅંવતમિાદી ગોિાઓએ એમની હત્યા કિી નાખંી હતી. 

      િિ એમની શહીદીની ફળશ્રવુતરૂિે િંગભેદની ભેદભાિભિી, સિકાિી નીવતનો અંત આવ્યો હતો. આરિકન 
અમેરિકન લોકોના જીિનમા ંએક નિો યગુ પ્રસ્થાવિત થયો હતો કાળા અમેરિકનોને િિ મતાવધકાિ મળયો હતો; અને 
બધે એમને માટે અલાયદી વ્યિસ્થાની પ્રથા ભતુકાળની બાબત બની ગઈ હતી. 

      માત્ર ૪૦ જ િષકના ગાળા બાદ, અમેરિકાની શાળાઓમા,ં બધા જ િંગના ંબાળકોને સાથે રકલ્લોલ કિતા ંજોઈએ; 
ણિસ્તી ચચોમા ંબહુ ઉચ્ચ સ્થાને િિ કાળા િાદિીઓને ઉિદેશ આિતા જોઈએ; એક કાળા મેનેજિના હાથ નીચે અનેક 
ગોિાઓને કોઈ સકંોચ કે સગૂ વિના કામ કિતા જોઈએ; ત્યાિે ઉજાગિ અને નિિક્લ્લ્િત થયેલા ંમાનિ મલૂ્યોની 
પ્રતીવત આિિને થયા િગિ િહતેી નથી. અહીં હિે, કોઈ િિ જગ્યાએ ભેદભાિભિી નીવત ચાલી શકતી નથી. 

      આ ઉિિાતં અનેક વશણક્ષત આરિકનોએ જ્ઞાન વિજ્ઞાનના ક્ષેતે્ર વિવશષ્ઠ વસદ્ધદ્ધઓ હાસંલ કિી હતી. બકુિ ટી. 
િોવશિંગ્ટન, જ્યોર્જ િોવશિંગ્ટન કાિકિ, કેનેથ ક્લાકક વિ. ના ંનામ ઈવતહાસની તિાિીખમા ંસિુિાકક્ષિે અંરકત થયેલા ંછે. 

     િમતગમત અને સગંીતના ક્ષેતે્ર િિ કાળા અમેરિકનો કાઠંુ કાઢતા ંિહ્યા ં છે. મહમ્મદ અલી, માઈકલ જેક્સન, 
બેન્જાવમન બેનેકિ, વિ, નામો આમા ંપ્રમખુસ્થાને છે. 

     અને આ બધા જાજ્િલ્યમાન ઈવતહાસમા ંવશિિમોિ સમી ઘટનાએ તાજેતિમા ંજ આકાિ લઈ લીધો છે. જે દેશમા ં
િાળેલા કૂતિા અને ણબલાડાઓં, કાળા માનિી કિતા ંિધ ુકીમતી અને િહાલા ંહતા;ં જ્યા ંકાળા માનિીના આંસ,ુ લોહી 
અને િસીનાથી અમેરિકાની સમકૃ્ધ્ધની ઈમાિત ગગનગામી બની હતી; જ્યા ંવિશ્વના ઈવતહાસના ંકાળામંા ંકાળા ંપ્રકિિો 
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િોજબિોજની ઘટનાની જેમ ઉમેિતા જિામા ંકોઈ નાનમ ન હતી –  ત્યા ં૪ નિેમ્બિ – ૨૦૦૮ના રદિસે ઈવતહાસ 
સજાકઈ ગયો. એક નખવશખ કાળા કેન્યન બાિનો દીકિો ‘ બિાક ઓબામા’ અમેરિકન િાષ્ટ્રનો પ્રમખુ બની ગયો. 
     અમેરિકન જુસ્સાનુ ંઆનાથી િધાિે પ્રશસંનીય અને અનકુિિીય ઉદાહિિ બીજુ ંશુ ંહોઈ શકે? 

અમેરરકન જુસ્સો – ભાગ -૧૦ : આતાંકિાદ અને ન્્ા્ 
 રિચાડક કોલ્િીન િીડ( અબ્દુલ િહીમ ઉફે તાિીક િાજા ઉફે શ ુબોમ્બિ) ને અમેરિકન એિલાઈનની ફ્લાઈટ એ એ -૬૩ 
ના પ્લેનમા ંબટુની સાથે બાધેંલા બોમ્બને ચેતાિી, આત્મઘાતી ધડાકો કિી પ્લેનને ઊડાિી દેિાના વનષ્ફળ પ્રયત્ન માટે 
િકડિામા ંઆવ્યો હતો. ન્યાયની અદાલતમા ંબધી દલીલો િવત ગયા બાદ અમેરિકાની ડીસ્ટ્રીક્ટ કોટકના જજ શ્રી. 
વિણલયમ યન્ગે િીડને િોતાના બચાિ માટે કાઈં કહવે ુ ંહોય તો કહિેા િિિાનગી આિી. 

• રીડ : 
“  હુ ંકોઈ બચાિ િગિ માિો ગનુો કબલુ કરંુ છ.ં હુ ંઓસામા બીન લાદનને, ઈસ્લામને અને અલ્લાના ધમકને િફાદાિ 
છ.ંમાિા કૃત્ય માટે મને સહજે િિ અફસોસ નથી, અને તે માટે હુ ંમાફી માગંિા િિ તૈયાિ નથી. હુ ંતમાિા દેશની 
સામે યધુ્ધે ચઢેલો સૈવનક છ.ં” 

• જજ ્ન્ગ 
જાન્યઆુિી -30 , 2003 યનુાઈટેડ સ્ટેટ અને સામે િીડ 

શ્રીમાન િીડ 

કોટક તને જે વશક્ષા ફિમાિે છે, તે સાભંળ. ગનુા નબંિ 1, 5, અને 6 અંગે યનુાઈટેડ સ્ટેટના એટોની જનિલની જેલમા ં
તને આજીિન કેદની સજા ફિમાિિામા ંઆિે છે. ગનુા નબંિ 2,3,4 અને 7 અંગે દિેક ગનુા માટે 20 િષકની કેદની 
સજા ફિમાિિામા ંઆિે છે; અને તે એક િછી એક ભોગિિાની છે; એટલે કે, કુલ 80 િિસની કેદની સજા. આઠમા 
ગનુા અંગે કાયદેસિની 30 િિસની સજા ફિમાિિામા ંઆિે છે, જે િિ આ 80 િિસ િત્યા િછી ભોગિિાની છે. આ 
ઉિિાતં આ આઠમાનંા દિેક ગનુા માટે 250,000 ડોલિનો દંડ એટલે કે, કુલ બે વમણલયન ( 20 લાખ) ડોલિ િિ 
તાિે ચકૂિિાના છે. અસિગ્રસ્તોને િળતિ િેટે સિકાિની વિનતંી મજુબ, આ િૈકી 298.17 ડોલિ આન્દ્ર ેબસુ્કને અને 
298.17 ડોલિ અમેરિકન એિલાઈનને ચકુિિાના છે. કોટક તને 800 ડોલિનો વિશેષ દંડ િિ કિે છે. જો કેદમા ંતાિી 
િતકણુકં સાિી હોય તો, કેિળ કાયદાની જોગિાઈ અનસુાિ, આ કેદમાથંી િાચં િિસ ઓછા કિિાની િિ કોટક 
ભલામિ કિે છે. િિ આ બધી કેદની સજા ખિેખિની ભોગિિાની હોિાથી માિે વિશેષ કાઈં કહિેાની જરૂિ નથી. 
અમાિા કાયદાની જોગિાઈઓ અનસુાિ આ સજા તને ફિમાિિામા ંઆિી છે. આ સજા ન્યાયી અને સાચી છે. તે 
નૈવતક સજા િિ છે. 

      હિે હુ ંતને આ િાત એક અમેરિકન હોિાના નાતે સમજાિીશ. અમે તાિાથી અથિા તાિા કોઈ આતકંિાદી 
મળવતયાઓ કે સસં્થાથી ડિતા નથી. શ્રીમાન િીડ, અમે અમેરિકન છીએ. અમે આગમાથંી આ અગાઉ િસાિ થઈ ચકૂ્યા 
છીએ. બધાની તિફ સન્માનની ભાિના સાથે માિે કહવે ુ ંછે કે, યધુ્ધની ઘિી િાતો કિિામા ંઆિી છે. િિ અહીં કોટકમા ં
અમે વ્યક્ક્તઓ સાથે વ્યક્ક્ત તિીકે વ્યિહાિ કિીએ છીએ. અમે વ્યક્ક્તનો આદિ કિીએ છીએ. માનિ તિીકે અમે 
ન્યાયની બહાિ િિ જિા તૈયાિ હોઈએ છીએ. 

https://gadyasoor.wordpress.com/2012/01/14/obama/
https://gadyasoor.wordpress.com/2012/01/14/obama/
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      તુ ં અમાિા શત્રુનો યોધ્ધો નથી. તુ ં આતકંિાદી છે. તુ ં લડાઈનો સૈવનક નથી. હુ ં ફિીથી દોહિાવુ ં છં કે, તુ ં
આતકંિાદી છે. તને સૈવનક ગિિો અને તે પ્રમાિે તાિી સાથે િતાકિ કિિો એ સૈવનક શબ્દને લજિિાની િાત છે. તને 
જરૂિ કિતા ંિધ ુમોટંુ િદ આિિાની િાત છે. સિકાિી ઓરફસિો કહ,ે કે તાિો િકીલ કહ ેકે, તુ ંતાિી જાતને એક સૈવનક 
ગિતો હોય .. તુ ંતે નથી. તુ ંએક આતકંિાદી છે. અને અમે આતકંિાદીઓ સાથે વ્યિહાિ નથી િાખતા. અમે એમને 
પે્રમથી મળતા નથી. અમે એમની સાથે ઠિાિો કિી, એની ઉિિ હસ્તાક્ષિ નથી કિતા. અમે એક બાદ એક એમને 
વશકાિની જેમ ગોતી કાઢી એમને કાયદાના હિાલે કિીએ છીએ. 

      યધુ્ધની િાત કોટકની સમીક્ષાની બહાિની િાત છે. તુ ંએક મોટો માિસ છે. િિ તુ ંમહાન નથી. તુ ંયોધ્ધો નથી. 
હુ ંયોધ્ધાઓને જાણુ ં છ.ં તુ ં એક આતકંિાદી છે. અનેક ખનુ કિિાનો પ્રયત્ન કિનાિ, નિાધમ ગનેુગાિોની ટોળકી 
િૈકીનો એક તુ ંછે. જ્યાિે સાક્ન્ટયાગોના િાજ્ય િોલીસે જ્યાિે તને પ્લેનમાથંી બહાિ કાઢી કેદમા ંપયૂો ત્યાિે તેં પછૂ્ુ ં
હતુ ં કે, ‘ ખબિિત્રીઓ અને ટીિીિાળાઓ કેમ નથી?’ ત્યાિે તેિે તને બિાબિ જિાબ આપ્યો હતો કે, ‘ ત ુ ં કોઈ 
મહાનભુાિ નથી.” તેિે આ બિાબિ જ કહ્ુ ંહતુ.ં ખણચત તુ ંકોઈ મહાનભુાિ નથી. 

      તાિા માનનીય િકીલ અને તેટલા જ માનનીય અને કાબેલ યનુાઈટેડ સ્ટેટના સિકાિી િકીલ ( એટની)એ, 
તેમજ પ્રામાણિક િીતે મેં િિ એ જાિિા બહુ જ કોવશશ કિી છે કે, ‘આવુ ંભયાનક કૃત્ય તેં કેમ કયુક? એવુ ંશુ ંહતુ ંકે, જે 
તને આ કોટકરૂમમા ંઘસડી લાવ્યુ?ં’ 

     તાિે જે કહિેાનુ ં છે, તે મેં બહુ ધ્યાનપિૂકક અને માનપિૂકક સાભંળયુ ંછે. હુ ંતને પછુ ંછ ં કે, તુ ંતાિા અંતિાત્માને 
ઢંઢોળીને તાિી જાતને પછૂી જો કે, ‘ એિા કઈ જાતના અને તાગ ન િામી શકાય તેિા વધક્કાિના કાિિે તુ ંગનેુગાિ 
બન્યો છે અને તે ગનુો કયાકની કબલુાત કિે છે?’  

     જો કે. માિી િાસે તેનો જિાબ છે. કદાચ એનાથી તને સતંોષ નહીં થાય. િિ બધા સબતુો ધ્યાનપિૂકક જોતા,ં આ 
િાત માિી સમજમા ંઆિી છે. મને એમ લાગ ેછે કે, તુ ંએિી એક િાતને વધક્કાિે છે, જે અમાિા માટે બહુ રકમતી છે. તુ ં
અમાિી સ્િતતં્રતાની ભાિનાને વધક્કાિે છે – અમાિી અંગત સ્િતતં્રતાની ભાિનાને. અમે જેમ ચાહીએ તેમ જીિિાની; 
અમે જ્યાિે અને જ્યા ંજિા માગંતા હોઈએ ત્યાિે અને ત્યા ંજિાની; અંગત િીતે િસદંગી કિીને, અમાિે કોઈ ચીજને 
માનિી કે ન માનિી – તે સ્િતતં્રતાની ભાિના. અહીં, આ સમાજમા ંિિનની હિ એક લહિેી સ્િતતં્રતાની ખશુબનેૂ 
પ્રસિાિે છે. એક દરિયાથી બીજા ઝળહળતા દરિયા સધુી િિન એ ભાિનાને પ્રસાિે છે. અમે અંગત સ્િતતં્રતાને 
અગત્યતા આિીએ છીએ; તે કાિિે તો તુ ંઅત્યાિે આ સુદંિ કોટકરૂમમા ંન્યાય મેળિિાની ખેિના િાખી શકે છે. અહીં 
દિેક જિ ચકાસી શકે છે કે, દિેક અિિાધીને, ચીિટથી બિાબિ ન્યાયનુ ં ત્રાજવુ ં તોળાયુ ં છે કે નહીં. તાિા આ 
સ્િતતં્રતાના િક્ષિ કાજે તાિા િકીલોએ આટલી બધી તાકાતથી, તાિા માટે ઝઝુમ્યા છે. અમાિા ન્યાયાધીશો સમક્ષ 
તાિી અિીલો બિાબિ થાય તે માટે તેમિે અથાક પ્રયત્નો કયાક છે. 

      શ્રીમાન િીડ, અમે અમેરિકનો આ સ્િતતં્રતા માટે પ્રવતબધ્ધ છીએ, કાિિકે, અમે તાિી સાથે કેિો વ્યિહાિ કિીએ, 
તેની ઉિિ અમાિી િોતાની સ્િતતં્રતા આધારિત છે. છતા ંઆ બાબત કોઈ ભલૂથાિ ન ખાતો. અમાિા સ્િાતતં્ર્યની 
િક્ષા કાજે અમે કોઈ િિ બોજ ઊંચકિા તૈયાિ છીએ; કોઈ િિ રકમત ચકૂિિા તૈયાિ છીએ. આ કોટકરૂમની અંદિ ચાિે 
બાજુ જો. તેની બિાબિ નોંધ કિ. હુ ં કે તુ ંઅહીં શુ ંકહીએ તે દુવનયા લાબંા િખત માટે યાદ િાખિાની નથી. િિમ 
રદિસ િછી હુ ંભલુાઈ જઈશ. િિ આ ભાિના બહુ લાબંી જીિિાની છે. 
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    આ કોટકરૂમમા ંઅને અમેરિકાની બધી કોટકરૂમોમા ંઅમેરિકન લોકો એ જોિા ભેગા થિાના છે કે, ન્યાય, અંગત ન્યાય 
(યધુ્ધ નહીં િિ ન્યાય) અિાય છે. અિે! અમેરિકાના પ્રમખુ જેિી વ્યક્ક્તને િિ તેમના ઓરફસિોની સાથે અથિા િતી 
કોટકરૂમમા ંઆિવુ ંિડે અને ખાસ બાબતો અંગે પિૂાિા િજુ કિિા િડે. નાગરિકોની બનેલી જ્યિુી, એનો અભ્યાસ કિી, 
સાથે બેસી, વિચાિ વિમશક કિી, લોકશાહી િીતે વનિકય લે અને ન્યાય તોળે. આમ અમાિી ન્યાયની ભાિના િધાિે ને 
િધાિે યોગ્ય આકાિ લે છે અને િધ ુશધુ્ધ બને છે. 

      શ્રીમાન િીડ , િેલો િાિટો જુઓ છો? એ અમેરિકાનો િાિટો છે. આ બધુ ંભલુાઈ જશે તો િિ એ િાિટો ફિકતો 
િહશેે. એ સ્િતતં્રતાનુ ંપ્રતીક છે અને હમ્મેશ િહશેે. 

અમેરરકન જુસ્સો : ભાગ -૧૧ : ટોમ,ડીક અને હરેી 
ટોમ 

      િસ્તાની બાજુએ આિેલ બાકંડા િિ હુ ંબેઠો છ.ં માિી સામે ટોમ એિિી, એની માઉન્ટન બાઈકની બાજુમા,ં 
િસ્તાની રકનાિી િાસે િોિો ખાતો બેઠો છે. એનાથી સહજે જ દૂિ આ જગ્યાની વિવશષ્ઠતા દશાકિત ુ ંએક િારટયુ ંછે. એની 
ઉિિ જિાવ્યુ ં છે કે, વિશ્વનુ ંસૌથી િધાિે ઉંચાઈએ આિેલુ,ં મોટિ િસ્તો ધિાિતુ ંઆ સ્થળ છે. િસ્તા અને િાકીગ 
લોટની સામેની બાજુએ 300-400 ફુટ ઉંચે, કોલોિાડો િાજ્યમા ંઆિેલુ,ં મહાન િોકી માઉન્ટનની િિકતમાળાનુ ંબીજા 
નમ્બિનુ,ં માઉન્ટ એિાન્સનુ ં14,358 ફુટ ઉંચુ ંવશખિ ઉન્નત મસ્તકે ગિકમા ંમસુ્તાક બની સૌને ડાિી િહ્ુ ંછે. 

      માિી મજાલ નથી કે, એની ઉિિ િગિાળા ચઢું. માિો પતુ્ર ઉમગં એને સિ કિિાનો િોતાનો ઈિાદો જાહિે કિે 
છે. સાથે સાથે એ િારટયાને િાશ્વકભમૂા ંિાખી, માિો ફોટો લેિાનો ઈિાદો િિ. હુ ંએનો ફોટો લેિાનો વિિેક કરંુ છં! ટોમ 
ગજુિાતી ભાષામા ંથતી, અમાિી આ મીઠી િકઝક ચહિેા િિના હાિભાિથી િામી જાય છે. ઊભો થઈને એ અમાિા 
બને્નનો ફોટો સાથે લેિા ઓફિ કિે છે. અને એક નાનકડો સબંધં અને એને આનષુણંગક સિંાદ આકાિ લે છે. થોડીક જ 
િાતચીતમા ંઅમને એ જાિ થાય છે કે… 

અધધધ… 

       ટોમ ૬૫ િષકનો છે. આ સ્થળથી ૬૦ માઈલ દૂિ આિેલા, કોલોિાડોના િાટનગિ ડેનિિનો િહિેાસી છે. 
ગઈકાલે સિાિે તે એની બાઈક િિ નીકળયો હતો. ઈડાહો સ્પ્રીન્ગ નામના નાનકડા શહિેમા ંિાતિાસો કિી, સિાિના છ 
િાગે તેિે બાઈક માિી મકૂી હતી. િાકંાચ ૂકંા, ૧૪ માઈલ લાબંા, સતત ચઢાિ િાળા, અનેક હિેવિન િળાકંો િાળા 
િસ્તાને િાિ કિી તે અત્યાિે અમાિી સામે ઊભો હતો. અને આ તેની આઠમી સફર હતી! 

    અમે વિસ્ફારિત  આંખે ૬૫ િષકના આ યિુાનને અહોભાિથી વનહાળી િહીએ છીએ. 

ડીક 

     ઉમગં એિાન્સ વશખિ સિ કિી, િાછો આિે છે. થોડેક દૂિ, બીજા બાકંડા િિ બેઠેલા ડીકને મળિા તે મને દોિી 
જાય છે. ૬૭ િષકનો ડીક એને માઉન્ટ એિાન્સના વશખિ િિ મળી ગયો હતો. સિાિના છ િાગ્યાથી તળેટીમા ંઆિેલા 
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વિણઝટિ સેન્ટિના િાકીંગ લોટમા ંએની કાિ આિામ કિી િહી છે. ડીક એ જગ્યાએથી િગિાળો નીકળયો હતો. કાિ 
માટેના િાકંાચ ૂકંા િસ્તા િિ ચાલિાની તેને જરૂિ ન હતી. બધા હિેવિન િળાકંો આગળ તેિે નાના નાના ઊંચાિો 
ચઢીને શોટકકટ લીધા હતા. આમ છતા ંએને સાડા ચાિ માઈલનો ફાસલો તો કાિિો જ િડયો હતો: અને તે િિ સતત 
ચઢતા િહીને; નાના નાના, િોક ક્લાઈમ્બીન્ગ કિીને. 

        અને ડીકની આ બારમી સફર છે. 

હરેી 

       અમે િાછા િળીએ છીએ. થોડેક નીચે, ૧૧,૫૦૦ ફૂટની ફુટની ઊંચાઈ િિ સવમટ લેક આિેલુ ંછે. ગ્લેવશયિનો 
બિફ ઓગળીને એમા ંભેગુ ંથયેલુ ંિાિી વનતયાક કાચ જેવુ ંછે. એ તળાિની સામેની બાજુએ તોવતિંગ માઉન્ટ એિાન્સનુ ં
વશખિ ઝળંબી િહ્ુ ં છે. તળાિના રકનાિે, િસ્તાની બાજુમા ંએક ટ્રાઈિોડ ઊભી કિેલી છે અને તેની ઉિિ એક કેમેિા 
ચઢાિેલો છે. ટ્રાઈિોડની બાજુમા ંહિેી હાથની અદબ િાળીને ઊભો છે. તે શેના ફોટા િાડી િહ્યો છે; અથિા કેમ કશા 
ફોટા િાડી િહ્યો નથી; એ જાિિાનુ ંમને કુતહૂલ થાય છે. અને એ સત્ય જાિીને અમે હિેત િામી જઈએ છીએ. 

       ત્રિ રદિસથી હિેી આ જ જગ્યાએ ટ્રાઈિોડ જમાિતો િહ્યો છે. સિાિના અજિાળં થતા ંજ તે અહીં ધામા નાખંે 
છે; અને અંધારંુ થાય તેની થોડીક જ િહલેા ંઆ માયા સકેંલી ઘિભેગો થઈ જાય છે. એને એક જ ફોટો િાડિો છે – 
િિન િડી જાય અને તળાિનુ ંિાિી લહિેખી વિનાનુ ંથઈ જાય, એ ઘડીની એ િાહ જોઈ િહ્યો છે. એમ બને કે તિત, 
એના કેમેિાની ચાિં ક્ક્લક થિાની છે; અને તળાિના ઘડીક ક્સ્થિ થયેલા િાિીમા ંમહાન એિાન્સ વશખિનુ ંપ્રવતણબિંબ 
ઝડિાઈ જિાનુ ંછે! 

      અને ૬૫ િષકનો હિેી, ધીિજપિૂકક, એ શભુ ઘડીનો ઈન્તજાિ કિી િહ્યો છે. કદાચ એિે એની જુિાનીમા ંએની 
વપ્રયતમાની િાટ િિ આટલી આતિુતાથી નહીં જોઈ હોય! 

       હુ ંઆ જોક એને સભંળાવુ ંછ;ં અને તે હસતા ંહસતા ંમાિી િાતને અનમુોદન આિે છે. 

———————————————– 

       ટોમ, ડીક અને હરેી -િસ્તા િિના, સાિ સામાન્ય માિસ માટે િિિાતો, અંગ્રેજી ભાષાનો રૂરઢપ્રયોગ. 

ત્રિ કે્રઝી અમેરરકન. 

• સાઠ દસકા વિતાિી ચકેુલા ત્રિ જિ. 
• િાધકક્યની ગરિમા જેિા ત્રિ જિ. 
• અમેરિકન જુસ્સાના પ્રતીક જેિા ત્રિ જિ 
અને આિા તો ઢગલાબધં ટોમ, ડીક અને હિેી અહીં ઠેિ ઠેિ મળી આિે છે. 
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ઈવતહાસ સજાષ્ો 
  તા. ૫ નિેમ્બિ – ૨૦૦૮ ના િોજ, સિાિના સાત િાગ્યાના સમાચાિ પ્રમાિે 45 જ િિસના શ્રી. બરાક 
ઓબામા અમેરિકાના પ્રમખુ તિીકે ચુટંાઈ આવ્યા  છે. તેમને ૩૪૯ ઈલેક્ટોિલ મત મળયા છે; જ્યાિે તેમના પ્રવતસ્િધી 
મેકકેઈનને ૧૬૧ 

    આ એક ઐતીહાવસક ઘટના છે. જે દેશમા ંછેક ૧૯૬૫ સધુી, કાળો માનિી કૂતિાથી િિ બદતિ ગિાતો હતો; જ્યા ં
૧૮૬૫ સધુી તેની વનયવત ગલુામીની જજંીિો અને સાટકાના માિ સધુી જ સીવમત હતી – ત્યા ંએક કાળા મકુ્સ્લમના 
નિયિુાન દીકિાના હાથમા ંઆજની તાિીખમા,ં વિશ્વની  સિોચ્ચ સતા ધિાિતા દેશનુ ંસકુાન સોંિિામા ંઆવ્યુ ંછે. 

જે  દેશ અને જે પ્રજા 
સતત િરિિતકનશીલ િહ ેછે, 
તે સદાકાળ યિુાન િહ ેછે. 

અશ્વવમત્ર 
    આ કોઈ પિૂાિકથા નથી. તો આ નામ કેમ? મને આનાથી સરંુ બીજુ ં નામ ન જડ્ુ ંએ માટે! હમિા ં માિા 
િાચંિામા ંએક સિસ ચોિડી આિી. એમા ં‘િન્ડા’ નામની એક નાની ઘોડીની  (િોની) અજાયબ લાગ ે તેિી િાત 
જાિિા મળી. આિિા દેશમા ંમેં કદી ઘોડાની આ જાત જોઈ કથી. માડ અઢી ફૂટ ઉંચી ઘોડી.  આિિા ગધેડા કે 
ખચ્ચિ િિ તેનાથી ઊંચા હોય! આિા ઘોડા એક ફામક હાઉસની મલૂાકાત િખતે અને ઈસ્ટિના તહિેાિમા ંબાળકોના 
મનોિંજન માટે યોજાતા ‘ િેરટગ ઝૂ ‘ મા ંજોયા હતા. િિ આ ‘િન્ડા’ એક બહુ જ નિાઈના અને માન િહોંચાડે તેિા, 
કામમા ંમદદગાિ વમત્ર બની ગઈ છે. 
        તે ન્યયુોકકમા ંએન એડી નામની એક અંધ વશણક્ષકાની મદદગાિ દોિનાિી – ‘આંધળાની લાકડી’ બની ગઈ છે. 
સામાન્ય િીતે આવ ુકામ કિિા માટે કૂતિાઓને તાલીમ આિિામા ંઆિે છે. એન િાસે િિ આિી તાલીમ િામેલી 
 ’બેઈલી’ નામની કૂતિી દસ િષક હતી. િિ તે ઘિડી થઈને મિિ િામી. આમેય આિા ંકૂતિા ંઆઠ દસ િષકથી િધાિે 
કામ કિી શકતા ંનથી. બેઈલી મિિ િામંી અને એન તો સાિ અસહાય બની ગઈ. તે બીજી કૂતિીને િાળિાનો વિચાિ 
કિતી હતી; એટલામા નાના ઘોડા, િોનીઓને આિા સાથી તિીકે િલોટી શકાય છે, તેિી મારહતી તેને મળી. આિા 
ઘોડાઓન ુઆયષુ્ય ત્રીસેક િિસનુ ંહોય છે. આથી ઘિા લાબંા સમય માટે તેઓ સાથ આિી શકે છે. િળી તેમના ંસાિ 
નાના ંકદને કાિિે તેઓ કૂતિાની જેમ બધે સાથે િહી શકે છે- ઘિ, કાિ, ઓરફસ, દુકાનો બધે જ. 
      એન આ માટે ફ્લોરિડા ગઈ અને તેને િડંા િસદં િડી ગઈ. તેિે ‘ ક્ક્લકિ સેન્ટિ’ નામની સસં્થાની 
એણલઝાબેથને આ કામ માટે િોકી. એક જ િિસમા ંિન્ડા તો એણલઝાની કહ્યાગિી અને પે્રમાળ વમત્ર બની ગઈ. િછી 
તેને એન સાથે િિ ફાિી ગયુ.ં  ૨૦૦૩ની સાલથી િન્ડા એનની દોસ્ત બની ગઈ છે. હિે તો એન જાતે તેને નિા ં
નિા ં કામ વશખિી દે છે. અમેરિકામા ંએન જેિી, મધ્યમ િગકની, અિગં વ્યક્ક્તઓ િિ સ્િમાનભેિ જીિી શકે છે. 
એમને આિી સિલત માટે સિકાિ પિેૂપિૂી નાિાકંીય સહાય આિે છે.  
 

ભાર્ા અને કળા 
      ભાષા અને કળાનુ ંમહત્િ સમજાિિા આ કોઈ મહા કે લઘ ુ વનબધં નથી! માત્ર એટલુ ંજ જિાિિા ઉદે્દશ છે કે, 
ગઈકાલે માિી રદકિીના રદકિા જયની સ્કૂલમા ંગયો હતો. તેનો આ અહિેાલ છે. 
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       જય છઠ્ઠા ધોિિમા ંઅમાિા નાનકડા મેન્સરફલ્ડ શહિેની મ્યવુન. શાળામા ંભિે છે. ( િસ્તી માડં ૬૦,૦૦૦) એ 
અને એના જેિા બીજા િચાસેક વિદ્યાથીઓ વિશેષ યોગ્યતાની સ્િધાકત્મક િિીક્ષામા ંઊવિિક થયા છે. આ બધાએં આખા 
િષક દિવમયાન જાતજાતના પ્રોજેક્ટો જુદા જુદા વિષયો અંગે કિિાના હોય છે. ગઈકાલે તેમના ભાષા અને કળા અંગેના 
પ્રોજેક્ટનુ ંપ્રદશકન હતુ.ં એમા ંનીચેના પ્રોજેક્ટો વિદ્યાથીઓએ બનાવ્યા હતા.  
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Bermuda Triangle Handbags Say Cheese 
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Dinosaurs Mardi Gras Vikings 

Dogs around the world Mating of wild cats Werwolves 

Donald Duck Mickey Mouse Winnie the pooh 

Dreams NIKE Wolves 

End of the world Oklahoma WW II 

 
Yeti Zombies 

કોિે કયો પ્રોજેક્ટ લેિો; એ વશક્ષક નથી કહતેા. દિેકે જાતે જ તે નક્કી કિિાનુ ંહોય છે. માત્ર નક્કી કયાક બાદ શી િીતે 
આગળ િધવુ ં અને તેનુ ં મલૂ્યાકંન શી િીતે કિિામા ં આિશે ; તેનુ ં માગકદશકન અને વનયમોની પકુ્સ્તકા જ તેમને 
આિિામા ંઆિે છે. 
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    જયે ‘ બમ્યુકડા વત્રકોિ’નો પ્રોજેક્ટ લીધો હતો. અને મને િિ એ માટે તેને મદદ કિિાની તક મળી હતી. એના 
રડસ્પ્લે બોડકની સાથે મકૂિા માટે મેં બનાિેલા મોડલો હતા - સ્ટીમિ અને વમણલટિી પ્લેન. આ ઉિિાતં માિા બીજા 
ઓરિગામી મોડલો િિ કામમા ંઆવ્યા હતા. 

આ પ્રોજેક્ટમા ં
• તેમિે જે જે સદંભો િાિયાક હોય, તે દિેક વિશે થોડુકં લખિાનુ ંહોય છે. 
• મોડલો, ણચત્રો, લખાિ વિ, થી રડસ્પ્લે સજાિિાનો હોય છે. 
• ત્રિ ચાિ વ્યક્ક્તઓના ઈન્ટવ્યુક લઈ, તેમના વિષય અંગે અણભપ્રાય િિ લેિાના હોય છે. 

  કળાત્મક અને ઊડીને આંખે િળગે તેિી િજૂઆત, ભાષા, પ્રોજેક્ટના વિષયની જાિકાિી કેમ સાિી િીતે આિી શકાય 
તેની ણચિટ – આ બધા િિથી પ્રોજેક્ટનુ ંમલૂ્યાકંન કિિામા ંઆિે છે. 

    અને વિષયોની વિવિધતા તો જૂઓ. િોતિોતાની રૂણચ મજૂબ. નોંધી લો કે, આ કોઈ વિવશષ્ઠ શાળા નથી – કેિળ 
મ્યવુન. શાળા જ. માડં બાિ તેિ િષકના આ બાળકો કોલેજમા ંજશે અને િછી તેમના કાયકક્ષેત્રમા ંિિોિાશે; ત્યાિે કઈ 
કક્ષાનુ ંકામ કિી શકશે ; તેનો અંદાજ તમે જાતે જ બાધંી લો. 

આઠ અમેરરકન માતાઓ 
   તે રદિસે િાકકમા ંએક અજાયબ દૃષ્ય જોિા મળયુ.ં આઠ અમેરિકન મરહલાઓ ગોળાકાિે કેલેક્સ્થવનક્સના દાિ જેિી 
કસિત કિતી હતી. દિેકની આગળ એકેક સ્ટ્રોલિ હતુ ંઅને તેમા ંસાિ નાનકડુ ંગિગડુીયુ ંણખલણખલાટ હસી િહ્ુ ંહતુ.ં હુ ં
તો નજીક જઈને આ નિતિ ખેલ જોિા િહોંચી ગયો. એક બે મરહલાઓએ ક્સ્મત કિી મને આિકાયો િિ ખિો. ત્યાિે 
મને ધ્યાનથી જોતા ંખબિ િડી કે, દિેક મરહલાનુ ંબાળક એની આગળ નહીં, િિ તેની બિાબિ સામેની બાજુએ હતુ.ં 
ઓલ્યા ંભલૂકા ં અલબિ િોતાની માને આમ નાચતી જોઈ, મજા માિતા ંહતા.ં બે સ્ટ્રોલિમા ંતો જોડીયા ંબાળકો િિ 
હતા.ં 

        થોડી િાિે માિી એક નિી જ રહલચાલ. આખુ ંહાઉસન જાઉસન હિે તળાિ તિફ ધસી િહ્ુ ંહતુ.ં ધસી િહ્ુ ંહતુ ં
– એમ જ કહિેાય; કાિિકે, મોટા ભાગની મરહલાઓ સ્ટ્રોલિ આગળ િાખીને દોડી િહી હતી. બે ત્રિ જ ચાલતી 
ચાલતી િાછળ લઘંાતી હતી. સ્િષ્ટ િીતે ચાિેક મરહલાઓ સગભાક િિ હતી. છોકિાનેં ફેિિતી આિે અને જાતે કસિત 
િિ થઈ જાય. આને અમેરિકન જુસ્સો વનુઃશકં કહી ન શકાય? 

હુાંવશ્ારીની કસોટી – અમેરરકા; જિાબ/ અિિોકન 
સિાલ હતો… 

‘અમેરિકા’ની શોધ કોિે કિી? 
િાચં વિકલ્િોમાથંી….. 

• રક્રસ્ટોફિ કોલમ્બસ 
• અમેરિગો િાસ્પસુી 
• િવશયાના ઈશાન પ્રદેશના એક્સ્કમો લોકો 

http://rutmandal.info/HobbyVishwa/2011/05/21/steamer/
http://rutmandal.info/HobbyVishwa/2011/05/21/military_plane/
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• નાકાહામા મક્ન્જિો 
• ઉિિના બધા 

આ બધાએ ‘અમેરરકા’ નામથી હાિ જાિીતા ખાંડને શોધી કાઢયો હતો.  

1. સૌથી િહલેા શોધનાિ હતા – િવશયાના ઈશાન ખિૂે િહતેા એક્સ્કમો લોકો. કદાચ ૨૦,૦૦૦ કે ૩૦,૦૦૦ િર્ો 
પહિેાાં – રહમ યગુ આથમ્યો નહોતો ત્યાિે- િવશયાનો એ છેડો અને અલાસ્કાનો છેડો બિફથી જોડાયેલા હતા. 
એક્સ્કમોની કોઈક ટોળી વશકાિ કિતા ંકિતા,ં અલાસ્કાિાળા પ્રદેશમા ંિસી ગઈ. િછી તો બિફ ઓગળી ગયો; ત્યા ં
બેરિિંગની સામદુ્રધનુી બની ગઈ અને એ ટોળી િાછી જઈ શકી નહીં. એમના િશંજો  હજાિો િષોના સ્થળાતંિે છેક 
દણક્ષિ અમેરિકાના દણક્ષિ છેડા ‘ટેરા ડેિ ફુએગો’  સધુી િહોંચી ગયા.એક્સ્કમો અને અમેરિકન આરદિાસીઓ એક 
જ કૂળના છે; એમ  ડી.એન.એ. િરિક્ષિ  પિુિાિ કિે છે. એમિે સિ કિી લીધેલો પ્રદેશ કોઈ િિ યિુોવિયન દેશ 
કિતા ંસેંકડો ગિો મોટો હતો. િિ એમને માટે એ માત્ર િહિેાની જમીન જ હતી- એને કોઈ નામ એમિે આપ્યુ ંન 
હતુ.ં 

2. અલબિ યિુોિના કોઈ િિ જિે  હાલ અમેરિકા કહિેાતા પ્રદેશ િિ િહલેુ ં િગલુ ં માડં્ુ ં હોય; એિા જિ 
કોલમ્બસ અને તેના સાથીઓ જ હતા.( ઈ.સ. ૧૪૯૨) િિ એમને એ ખબિ જ ન હતી કે, તેમિે નિો કોઈ ખડં 
ગોતી કાઢયો છે. કોલમ્બસ તો મિિ લગિ એ જ પ્રવતિાદન કિતો િહ્યો કે, તેિે ચીન/ ભાિત જિાનો િવશ્ચમ 
રદશાનો િસ્તો ગોતી કાઢયો છે. તે એક સાહવસક  સાગિખેડુ જરૂિ હતો; િિ તેની િાસે ગિતિીની કોઈ આિડત 
ન હતી કે, પરૃ્થિીના િિીઘનો માડં ૨૦% ભાગ જ તેિે કાપ્યો હતો! જ્યાિે ભાિત તો સ્િેનથી િવશ્ચમી િસ્તે ૨૭૦ 
અંશના અંતિે છે! િોતે શોધેલા પ્રદેશનુ ંઆગવુ ંનામ આિિાનો વિચાિ િિ એને આવ્યો ન હતો. 

3. કોિમ્બસ પહોંચ્ો, એના થોડાક જ િર્ષ બાદ અમેરિગો િાસ્પસુીએ િિ આ ખડંમા ંિગ માડંયા હતા. િિ તે 
ભગૂોળ અને ગણિતનો ‘ખા’ં હતો. તેિે અનેક લેખો લખીને એ પિુિાિ કયુું હતુ ંકે, આ એક નિો નક્કોિ, ખડં છે; 
અને ભાિત/ ચીનની સોનાથી લથિથ ભિેલી જમીન તો િવશ્ચમ રદશાના િસ્તે,  હજુ હજાિો માઈલ દૂિ છે. એના 
આ િૈજ્ઞાવનક તાિિોના કાિિે જ આ બે નિા ખડંો હિે ‘અમેરરકા’ તિીકે ઓળખાય છે. 

4. અને આિિામાનંા ઘિા જે િાત જાિતા જ ન હતા( આ લખનાિ સમેત) ; એ છે – ‘મક્ન્જિો અમેરિકાની ધિતી 
િિ િગ મકૂનાિ િહલેો જાિાનીઝ હતો.( ઈ.સ. ૧૮૪૬)  જાિાન દેશના સદંભકમા ં તેિે અમેરિકાની શોધ કિી 
હતી.’ 
અને માટે જ આ બધા જિાબો સાચા છે ! 
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વિભાગ – ૨ 
અમેરરકા 
-પ્રશ્નોત્તરી 
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અમેરરકા – પ્રશ્નોત્તરી - ૧ 
      અહીં અમેરિકા અંગે િાચકોના પ્રશ્નોના ઉિિ જૂની િેઢીના પ્રવતવનવધ સ.ુ ( સિેુશ જાની – ૬૫ િષક- સ ુ) અને નિી િેઢીના 
પ્રવતવનવધ ચી ણચિાગ િટેલ – ૩૨  િષક - ણચ ) અને એક ગરૃહિી ( ગ્ર.ુ)  આિશે.  

     િાચકોને વનમતં્રિ છે કે ગજુિાતી, રહન્દી કે અંગ્રેજી – કોઈ િિ ભાષામા ંઅમને પ્રશ્નો મોકલી શકે છે. અઠિારડયે એક િાિ 

તેના ઉિિ આ જ િીતે, ગજુિાતીમા ંઆિિામા ંઆિશે. 

પ્ર: – ત્યા ંભિિા ગયેલા ંઆિિા ંબાળકો શુ ંકામ અહીયા િાછા નથી આિતા? 

સ ુ- િિદેશમા ંજીિનધોિિનુ ંઉચ્ચ સ્તિ, વ્યિસાયમા ંઆગળ િધિાની ઘિી તકો, અને સામાન્ય જીિનમા ંનહીંિત ્

ભ્રષ્ટાચાિ. 

ણચ - અહીં આિિાનો મખૂ્ય ઉદે્દશ્ય સારંુ જીિનધોિિ મેળિવુ ંએ હોય છે. અને એકિાિ એક બીબામા ંઢળાયા બાદ (જે 

લગભગ હાડમાિી િગિનુ ંછે) એમાથંી નીકળિાની ઈચ્છા નથી થતી. 

પ્ર: – ત્યા ંગયેલા લોકો અહીયાનંા ંલોકો સાથે િાત કિિામા ંશુ ંકામ સકુંણચત થઈ જાય છે? 

સ ુ- છેક એમ તો નથી. િિ િિદેશમા ંલોકોને વ્યિસાયમા ંસખત કામ કિવુ ંિડતુ ંહોય છે. ઘિકામ િિ બધુ ંજાતે જ કિવુ ં
િડતુ ંહોય છે. શવન – િવિિાિે િિ કામના ઢગલા ચઢી ગયેલા હોય છે. આથી તેમને સમય ઓછો મળે તે સમજી શકશો. 
દેશમા ંઆિે ત્યાિે થોડા ટૂંકા સમયમા ંઘિા ંબધા ંકામ આટોિિાના હોય છે, ઘિા બધા વમત્રો અને સગાઓંને મળવુ ંહોય છે. 

આથી ત્યાિે િિ સમયની સખત ખેંચ હોય છે. 

ણચ - અહીંની સમાજિચનામા ંઢળાયા બાદ સ્િ-લક્ષી િતકણુકં અને સમયનો અભાિ. 

પ્ર: – શુ ંએ લોકોને ડિ હોય છે કે સગાઓં ત્યા ંઆિિાની જીદ કિશે? 

સ ુ- િહલેા ંએવુ ંહતુ.ં હિે તો ઈવમગ્રેશનના કાયદા એટલા સખત થઈ ગયા છે કે, અડીને નજીકના સગાનેં િિ િસાહતી તિીકે 

િિિાનગી મળતા ંિાિ લાગ ેછે. િળી એ િિ હકીકત છે કે, િોતાનુ ંજ માડં પરંુુ થતુ ંહોય ત્યા ંબીજાનો ખચો ઉિાડી ન શકાય. 

અમકુ અંશે િિદેશમા ંિહતેા દેશી લોકો ઘિા દ્રવ્ય લક્ષી બની જતા હોય છે . એટલે તો આિિે અમેરિકાને ડોલરિયા દેશ તિીકે 

ઓળખીએ છીએ. 

ણચ - સગાઓં માટે ફાઈલ તો બધા ંજ કિે છે, અને િહલેામોડા ં તેઓ આિી િિ શકે છે. તકલીફ છે નિા આિનાિને સેટ 

થિાની. આજથી ૨૫ – ૩૦ િષક િહલેા ંઆિેલાઓં કિતા ં૧0 – ૧૫  િષકમા ંઆિેલાઓં સગાઓંનુ ંિધ ુસારંુ સ્િાગત કિે છે. 
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અમેરરકા પ્રશ્નોત્તરી – 2 

પ્ર- શુ ંઅમેરિકામા ંશરૂઆતથી આિેલા કેથોણલક લોકોમા ંઆિી કુટુમ્બભાિના િધાિે હોય છે? એ લોકો બાળ ઉછેિમા ંિધ ુ

ધ્યાન આિતા હોય છે? કુટુમ્બોએ ગોઠિેલા ંલગ્નો િધાિે થાય છે? 

સ-ુ કેથોણલક લોકોમા ંએમ હોય છે, કે કેમ તેની મને ખબિ નથી. િિ ગ્રામ વિસ્તાિોમા ંકુટુમ્બ ભાિના િધ ુજળિાયેલી જોિા 
મળે છે. િળી મેક્ક્સકન, અમેરિકન આરિકન િી. જેિા આવથિક િીતે નીચલા થિના લોકોમા ંિિ આિી ભાિના વિશેષ જોિા 
મળે છે. િિ ક્યાયં લગ્નો કુટુમ્બો દ્વાિા નક્કી થતા હોય તેવુ ંહુ ંનથી માનતો. 

ણચ - એવમશ લોકોમા ંકુટુમ્બ દ્વાિા ગોઠિેલા ંલગ્નો હોય છે. મોટેભાગે તો િયસ્ક લોકો જાતે જ ડેરટિંગ કિીને નક્કી કિતા ંહોય છે. 

સામાન્ય અમેરિકન કુટુમ્બ બાળઉછેિ બાબતે ઘણુ ંસજાગ હોય છે. આિિે એમની તોલે ના આિીએ. જો કે એ લોકો બાળકોને 

૬ મરહનાના થાય એટલે અલગ સિૂાડતા ંથઈ જાય છે એ મને નથી ગમતુ.ં કોઈ પ્રાિીનુ ંબચ્ચુ ંિગભિ ના થાય ત્યા ંસધુી 
માની હુફંમા ંજ સતૂ ુ ંહોય છે. એ કુદિતી ગોઠિિ છે. અમેરિકન દમ્િતી આ સગિડ મોટેભાગે િોતાની સેક્સલાઈફ સતંોષિા 
અિનાિે છે, એવુ ંમને લાગ ેછે. િળી, અહીંના કાયદા બાળકોને સમ્પિૂક સલામતી આિિા માટે ઘિા ંકડક છે. અહીં ડ્રગ્સ જેિી 
બદી વ્યાિક હોિાથી ઘિા ં લોકો િોતાના બાળકોને ક્રૂિતાથી માિતા/ંિાખતા ં હોય છે. અમેરિકન સમાજનુ ં મખૂ્ય લક્ષિ 

સમજિા આ એક જોક: એક િવત િત્નીને કહી િહ્યો હતો – Honey, your kids and my kids are beating our kids! 

પ્ર – ભાિતમાથંી ત્યા ંગયેલા લોકો બહુ ઝડિથી ત્યાનંી જીિન િસમ અને સસં્કાિ અિનાિતા થઈ જાય છે. એમ શા માટે? 

સ ુ- જેિો દેશ એિો િેશ – િોમમા ંહો ત્યાિે િોમનની જેમ િહો. આ સ્િાભાવિક પ્રરક્રયા છે – ખાસ કિીને આવથિક િીતે નબળા 
િસાહતીઓ માટે. દા.ત. ભાિતની જીિન િધ્ધવતનુ ંએક મહત્િનુ ંકાિિ બહુ સસ્તી મજૂિી છે. અમેરિકામા ંમજૂિી અત્યતં 

મોંઘી હોિાના કાિિે સામાન્ય માિસ માટે એ િીતે િહવે ુ ં શક્ય નથી. િળી અહીં જન્મેલા અને ઉછિેલા બાળકો તો િધ ુ

અમેરિકન હોિાના જ. એમને ભાિતીય બીબામા ંઢાળિા જાઓ તો એ એ.બી.સી.ડી. જ બની િહ.ે છતા ંભાગ્યેજ કોઈ અમેરિકન 

ભાિતીય કુટુમ્બ પિેુપરંુુ અમેરિકન બની ગયેલુ ંજોિા મળશે. 

ણચ - દાદાની િાત સાચી છે. િિંત ુઆિિે ભાિતીયો એમા ંઅવતિેક કિી દઈએ છીએ. આિિે અહોભાિથી િીડાતી વ્યક્ક્તઓ 

છીએ. એક જમકન કે ઈટાણલયન કે આયિીશ મળૂના અમેરિકન કુટુમ્બમા ં એમની મળૂ ભાષા બોલાતી હશે, જ્યાિે આિિે 
ભાિતીયો ઈંગ્લીશ બોલિામા ં ગૌિિ અનભુિીએ છીએ. આ તો થઈ ભાષાની િાત. િિ, આિિા ં લોકો બીજાઓ કિતા ં
િોતાને િધ ુઅમેરિકન દેખાડિામા ંગિક લેતા ંહોય છે. એટલે, એનુ ંપ્રદશકન તો કિવુ ંજ િડે! 

થોડીક મઝાની અમેરિકન ગજુિાતી : 

“ચાલો, બધા ંિીિલ િેલા સ્ટોિમા ંસગૂિ આિી છે ત્યા ંગયા છે, આિિે િિ સેલમા ંછે તો બાય કિી લઈએ.” 

“તમે આિતા ંિહલેા ંફોન કિીને મેઈક સ્યોિ કિી લેજો.” 

“િટેલમા ં(સ્ટોિ) કેિી છે એ લેતા આિજો, થોડાકં બનાના િિ.” 
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એક ભાિતીય બીજા ભાિતીયને જોશે તો જાિે અજાણ્યો થઈ જશે. 

છતાયં આિિે અમેરિકામા ંબોલીવડુ ફીલ્મો અને મરંદિોના પ્રતાિે ગભકનાળ સાિ કાિી નથી નાખંી એટલુ ંસારંુ છે. નિી િેઢી 
છેિટે “િામા” કે “રક્રશ્ના” કોિ હતા ંએ ઓળખશે તો ખિા…ં 

અમેરરકા પ્રશ્નોત્તરી – ૩ 
પ્ર. – શુ ંઅમેરિકાની બીજી ભાષા સ્િેવનશ છે? લેટીન અમેરિકન લોકો કોિ છે? 

સ-ુ હા, એમ કહી શકાય – ખાસ કિીને દણક્ષિ અને િવશ્ચમના િાજ્યોમા ં– જ્યા ંમેક્ક્સકોથી આિેલા લોકો ઘિા છે. 

સ્િેવનશ ભાષા જ્યા ંમખૂ્ય છે તે લેટીન અમેરિકન દેશો ગિાય છે. મધ્ય અમેરિકા ( ય.ુએસ.એ.થી નીચેના દેશો) અને દણક્ષિ 

અમેરિકાના બધા દેશોમા ં (બ્રાઝીલ સીિાય – જ્યા ંિોચુકગીઝ ભાષા મખૂ્ય છે.) સ્િેવનશ મખૂ્ય ભાષા છે. કેનેડામા ંઅંગ્રેજી અને 

િેન્ચ બને્ન ભાષા િિિાય છે. 

ણચ - અમેરિકાની કોઈ િાષ્ટ્રભાષા નથી! ભાિતમા ંરહન્દી છે એમ અહીં કોઈ િાજકીય ભાષા નથી. િિંત ુઅમેરિકાનો મોટોભાગ 

ઈંગ્લીશ ભાષા િાિિે છે જ્યાિે મેક્ક્સકોને કાિિે સ્િેવનશને બીજી ભાષાનુ ંબહુમાન મળેલુ ંછે. 

યિુોિમા ં લેટીનમાથંી ઊતિી આિેલી િોમાસં ભાષાઓ જેિી કે સ્િેવનશ, િેંચ, િોચુકગીઝ િગેિે િાિિતા ં િાષ્ટ્રોને લેટીન 

અમેરિકન દેશો કહ ેછે. સિળતા ંખાતિ એવુ ંકહી શકાય કે ય.ુએસ.એ.ની દણક્ષિે આિેલા ંબધા ંદેશો લેટીન અમેરિકા છે. 

પ્ર- એવુ ંકેમ લાગ ેછે, કે ભાિતીય લોકોની અમેરિકામા ંઆટલી મોટી િસ્તી હોિા છતા ંિિ અમેરિકી વિદેશનીવત િિ યહદૂીઓ 

અને િારકસ્તાની લોબીનો પ્રભાિ િધ ુિહ્યો છે? જ્યાિે ભાિતની તિફેિમા ંફક્ત કેટલાકં વનિેદનો જ થાય છે? શુ ંભાિતીયો 
ફક્ત વનજનો વિચાિ કિીને અસગંરઠત જ િહ્યા છે ? શુ ંઅમેરિકાને મજબતૂ ભાિત કિતા વિશાળ બજાિ રૂિી ભાિત િધ ુજરૂિી 
લાગ ેછે? 

સ ુ-આ અટિટા િાજકાિિનો પ્રશ્ન છે – જે િીઢ, અમેરિકી િાજકાિિી, કે તેના અભ્યાસી જ આિી શકે. િિ માિી સમજ પ્રમાિે 
અમેરિકાની વિદેશનીવત લઘમુતી પ્રજાની લાગિી પ્રમાિે નહીં, િિ અમેરિકાના સ્થાવિત રહતોને લક્ષ્યમા ંિાખીને ઘડાતી 
હોય છે. ઘિી િખત તો એમા ંિક્ષીય નીવત( ડેમોકે્રટ કે રિિબ્બ્લકન) િિ ગૌિ હોય છે. ઔદ્યોણગક અને વ્યાિાિી રહતો આ નીવત 

ઘડિામા ંિધ ુમહત્િના અને અસિકાિક હોય છે. જો કે, અહીં માનિતાિાદી અને િયાકિિિીય િરિબળો િિ મજબતૂ છે; 

એટલે અમકુ અંશે એ િિ અમેરિકી નીવત ઘડિામા ંભાગ ભજિતા હોય છે. અમેરિકી િત્રકાિ લોબી િિ બહુ જ સરક્રય હોય છે. 

એ િીતે અહીંની લોકશાહી અને િાજનીવત બહુ જ પખુ્ત છે. દાત. ઈઝિાયેલ અમેરિકાનો લાડકો દેશ મનાય છે. િિ એને 

િિંાળિા િાછળ અમેરિકાની િેટ્રોણલયમ જરૂિીયાતો જ મખૂ્ય િરિબળ છે. ભાિત અને ભાિતના િાજદ્વાિી િક્ષોએ દેશનુ ંરહત 

શેમા ંછે; એ બાબતમા ંઅમેરિકા િાસે ઘણુ ંશીખિાનુ ંછે. 

ણચ. - ભાિતીયો અસગંરઠત જિાય નથી, નહીંતિ અણકુિાિ થયો ના હોત કે નિેન્દ્ર મોદીને અમેરિકાના િીઝા મળી શક્યા 
હોત. જોકને બાજુ િિ િાખીએ. ભાિતીયો સગંરઠત છે, િિ મોટે ભાગે ધાવમિક કે સાસં્કૃવતક બાબતો માટે. િાજકીય બાબતોમા ં
આિિે બહુ માથુ ંનથી માિતા.ં 
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િળી, અહીંના િાજકાિિમા ંલોબીઈંગનુ ંબહુ મહત્િ છે. અમકુ ધન્ધાદાિી માિસો  િૈસા આિીને જે તે કોંગ્રેસમેનને િોતાની 
ફેિિમા ંબોલતો કિી શકાય છે. (આિિે ત્યા ંસાસંદોને પ્રશ્નો પછૂિાના િૈસા લેતા ંિકડિામા ંઆિે છે, જ્યાિે અમેરિકામા ંઆવુ ં
ઉઘાડે છોગ થાય છે. ) ચીન અને અમકુ દેશો લોબીઈંગ િાછળ ઘિા ંિૈસા ખચે છે અને િોતાની ફેિિમા ંવનિકયો લેિડાિે છે. 

જ્યાિે ભાિત આ બાબતે તદ્દન ઉદાસીન છે. 

મારંુ માનવુ ંછે કે ભાિતે માત્ર અને માત્ર િોતાનુ ંરહત જોવુ ંજોઈએ. આિિી છતમા ંબધા ભાગ િડાિશે, અછતમા ંકોઈ મદદ 

કિિા નહીં આિે. 

અમેરરકા પ્રશ્નોત્તરી – ૪ 

પ્ર- જે ભાિતીયો અમેરિકામા ંસ્થળાતંિ કિીને િહ ેછે તેઓએ શુ ંમાત્ર િૈસા જ ભેગા કયાું? તેઓ ન તો પિૂા ભાિતીય િહ્યા ંકે ના 
પિૂા અમેરિકન. 

ણચ - વિદેશ િેઠિાનો મખૂ્ય ઉદે્દશ દ્રવ્ય ભેગુ ંકિિાનો જ હોય છે,  આ િાત સ્ટુડન્ટ વિઝા, જોબ વિઝા, અને ગ્રીનકાડક િિ 

આિતા ંમોટા ભાગના ંલોકોને લાગ ુિડે છે. અને એમા ંખોટંુ િિ શુ ંછે? આ તો આખા જગતમા ંપિૂાિી િિમ્િિા િહી છે, માત્ર 

ગજુિાતી કે ભાિતીય નહીં, સમગ્ર માનિજાવતની. કોઈ શોખથી વિદેશ નથી િેઠત ુ.ં 

બીજા એક કાિિમા,ં જે  અહીં સ્થાયી થયા છે એમને કૌટુક્મ્બક ટેકો આિિો અથિા એમની િાસેથી લેિા માટે. ખાસ કિીને 

વધૃ્ધો, બાળકોનો ઉછેિ, યિુાન પતુ્ર/પતુ્રીને અમેરિકા લાિિાનો ઉદે્દશ િગેિે. જો કે માત્ર િૈસા જ ભેગા ંકિિાનો ઉદે્દશ હોિા 
છતા ંઅહીં િહીને પ્રમાણિકતા, કાયકવનષ્ઠા, સમાજ પ્રત્યે આદિ, જીિનને અલગ િીતે જોિાની સમજ, િગેિે જેિા ંગિુો ચોક્કસ 

ખીલ ે છે; જે ભાિતમા ં મિુજાઈ જિા િામે એ ચોક્કસ.  દેશમા ં અડધી જજિંદગી કાઢી હોય ત્યાથંી દૂિ થઈને નિી જગ્યાએ 

ગોઠિાઈ જવુ ંઅઘરંુ છે; અને સમય લે છે. એમા ંપિૂા નિા િિ નથી થિાત ુ.ં અને જે છોડીને આવ્યા ંએ ભલુી િિ નથી શકાત ુ.ં 
જે િહલેા ંઅહીં આિી ગયા હોય; એમનાથી નોખા ંિિ િડી જાય. સાચે જ ના પિૂા અમેરિકન અને ના પિૂા ભાિતીય. મને જો 
કે એનો કોઈ હિખ-શોખ નથી. જે િરિક્સ્થવત છે એ સ્િીકાિીને એની મજા માિિી. જે સારુ અને નવુ ંશીખી શકાય એ શીખવુ.ં 

સ.ુ - ણચિાગની િાતમા ંવિશેષ એ ઉમેિિાનુ ંકે, 

1. અમકુ લોકો ( ભલે બહુ નાની સખં્યામા ંહોય ) અહીં આિી વિશેષ કાયકદક્ષતા મેળિે છે, અને િોતાના ક્ષેત્રમા ંસાિી નામના 
િિ મેળિે છે. દા.ત. સામ વિત્રોડા, કમલેશ લલુ્લા વિ. 

2. અહીં સ્થાયી થયેલા મોટા ભાગના કુટુમ્બોમાથંી િિસે બે િિસે કોઈને કોઈ કાિિે કોઈક તો દેશમા ંજતા જ હોય છે. ત્યાથંી 
િાછા આિે ત્યાિે ઘિી બધી દેશી િસ્તઓુ લેતા આિતા હોય છે. આને કાિિે ભાિતમા,ં નિેમ્બિ રડસેમ્બિમા,ં  એનાિાઈ 

 માકેટ ઉભુ ંથયુ ંછે ! 

3. અહીં િસ્તી િધિાને કાિિે દેશી ગ્રોસિી સ્ટોિ, ભાિતીય હોટલો વિ, ધધંા િધ્યા છે. આને કાિિે ઘિી બધી ભાિતની 
િેદાશોને માટે નવુ ંમાકેટ ઉભુ ંથયુ ંછે. આ ભાિતને માટે સાિી િાત છે. 
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અમેરરકા પ્રશ્નોત્તરી – ૫ 

પ્ર – અમેરિકામા ંિહતેા ભાિતીયો િોતાને શુ ંગિાિામા ંગિક અનભુિે છેં? –  ભાિતીય કે અમેરિકન? 

ગ.ૃ - ભાિતમા ંહોઈએ તો અમેરિકન અને અમેરિકામા ંહોઈએ તો ભાિતીય! ટંુકમા ંબને્નથી અલગ આિિી ઓળખ. અહીં સાઉથ 

એવશયન અમેરિકન શબ્દ િધ ુપ્રચણલત છે – જે ભાિત, િારકસ્તાન, બાગંલાદેશ અને શ્રીલકંાથી આિેલા લોકોને લાગ ુિડે છે. 

આ બધા ધમક અને થોડાક િીતરિિાજો બાદ કિતા,ં લગભગ એક સિખી સસં્કૃવતના િશંજ છે. 

ણચ. - જ્યાિે એક અમેરિકન કે ચાઈનીઝ સામે મળે તો ભાિતીય અને કોઈ ભાિતીય સામે મળે તો અમેરિકન! સાચે જ 

ABCDEFG!!! ( અમદાિાદ બોનક કંફયઝુ્ડ દેશી ઈમીગ્રટેડ િોમ ગજુિાત.) હુ ંિોતે ભાિતીય હોિામા ંગિક અનભુવુ ંછ,ં િિ 

દેશમા ંજાઉં તો “નોન-િીક્િાયડક ઈંડીયન”ની ઓળખા આિોઆિ ઊભી કિી દઉં છ.ં પિૂા અમેરિકન થિાત ુ ંનથી અને ભાિતને 

સમ્પિૂક સમવિિત િિ થિાત ુ ંનથી. િિ હુ ં“ભાિતીય” તિીકે જ અત્ર-તત્ર-સિકત્ર ઓળખાિા માગંુ ંછ.ં 

સ.ુ- ભલ ેકાયદેસિ અમે અમેરિકન હોઈએ; રદલથી તો રહિંદુસ્તાની જ. જો કે, આ માત્ર ભાિતમા ંજન્મેલા અને ભાિતમા ંજ પખુ્ત 

િય સધુી ઉછેિ મેળિેલાઓને લાગ ુિડે છે. જે અહીં જન્મ્યા છે અથિા સાિ નાની ઉમ્મિે ( છ િષકથી નાની) અહીં આિી 
ગયેલા છે; અને પ્રાથવમક વશક્ષિ અહીં મેળિેલુ ં છે તે લગભગ ABCD ( અમેરિકા બોનક કંફયઝુ્ડ દેશી) કહી શકાય. એ લોકો 
સ્િાભાવિક િીતે જ ૯૦ % અમેરિકન હોય છે. 

પ્ર – અમેરિકામા ંિહીને અમેરિકાએ િૈસો આપ્યો, માન અિાવ્યુ,ં ઇજ્જત િધાિી. િિ તોય એક કંુટુબ ન હોિાનો અહસેાસ કેમ 

ખાતો િહ ેછે એમને? 

ગ.ૃ - અહીં સૌને િોતિોતાની િીતે િહિેાનો અિકાશ છે આથી બાળકો જ નહી, માબાિ િિ િોતાની િીતે િહિેા માગંે છે એટલે 
સાથે િહિેા માટે જરૂિી બાધંછોડ થતી નથી અને એનો લાભ િિ મળતો નથી. આથી કંુટંુબ ભાિના નબળી િડતી જાય છે. 

ણચ. - આ સિાલ અમેરિકાને જ માત્ર લાગ ુનથી િડતો. આખી દુવનયામા ંઆ હાલત છે. આજના યગુની તાસીિ. નોકિી-ધન્ધા-
ઉચ્ચ અભ્યાસ િગેિે કાિિોસિ માનિી િોતાનુ ંિતન છોડી, બહાિ નીકળતો થયો છે (નડીયાદ છોડીને બેંગલોિ િહવે ુ ંિિ 

િિદેશ િેઠિો ના કહિેાય?). જ્યાિે એના િડીલો જ્યા ંસ્થાયી થયા હોય ત્યાથંી દૂિ નીકળિા ના ઈચ્છતા હોય. િળી, ભાઈ-

બહને િિ જુદા જુદા કાિિોસિ અલગ િહતેા હોય છે. િવત-િત્ની-બાળકો રદિસનો મોટો ભાગ જૉબ, ધન્ધો, અભ્યાસ િગેિે 

કાિિોસિ એક્બીજાને મળતા હોતા ંનથી. એટલે એક કુટુમ્બનો એહસાસ િવિિાિે કે િજામા ંજ થાય. 

સ.ુ - આિિે આિા સામાજજક પ્રશ્નને એક સિખી િીતે મલૂિી ન શકીએ. આ દિેક જિની અંગત કુટુમ્બભાિના ઉિિ આધાિ 

િાખે છે. િિ એ સત્ય છે કે, જેમ સમકૃ્ધ્ધ િધે તેમ આ ભાિના ઓછી થતી જાય છે –  લોકો િધ ુને િધ ુસ્િલક્ષી થતા જાય છે. 

ભાિતમા ંિિ આમ જ નથી થતુ ં િારુ? 
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અમેરરકા પ્રશ્નોત્તરી – ૬ 

પ્ર – ભાિતમાથંી બહાિ ગયેલા લોકોનુ ંિોતાની જન્મભવૂમને પ્રદાન શુ?ં 

ગ ૃ- ભાિત છોડતી િખતે જાત સાથે િિાયેલી એ સમયની સસં્કૃવતનો વિશ્વને િરિચય કિાિનાિ માધ્યમ બની િહ ેછે. દેશના 
સામાન્ય નાગરિકની અસામાન્ય શક્ક્તનો દુવનયાને અનભુિ કિાિે છે. સાથે સાથે િોતાને પ્રાપ્ત થતી આવથિક સમકૃ્ધ્ધમા ં
દેશબધંઓુનો રહસ્સો/ ઋિ અદા કિિાની ભાિના સાથે દાન દ્વાિા િહેંચતા િહ ેછે. હમ્મેશા ંિોતાના દેશ તિીકે ભાિતનુ ંગૌિિ 

િધાિિાના પ્રયત્નમા ંિહ ેછે. ઉિિાતં ભાિતના વિકાસમા ંિોતાની િીતે શક્ય ફાળો આિિાની કોવશશ કિતા િહ ેછે. 

ણચ - જ્યા ંસધુી ભાિતમા ંિાછા ફિીને િોતાને વિદેશમા ંમળેલા જ્ઞાન, વશસ્ત, આચાિ-વિચાિ મજુબ જન્મભવૂમને મદદ ના 
કિીએ ત્યા ંસધુી કશુ ંપ્રદાન નહીં! હા, ભાિતની િસ્તીમા ંનજીિો ઘટાડો કિીને એટલી ભાિતની કુદિતી સમ્િદાને બચાિીએ 

છીએ! ઉિિાતં, એન.આિ.આઈ.નો મોટો ભાગ દિ િષે ઘિીબધી ખિીદી ભાિતમાથંી કિીને થોડોક આવથિક ફાળો આિે છે. 

ભાિતની નિી િેઢીને િવશ્ચમનુ ંઆંધળં અનકુિિ કિતા જોઈને એવુ ંથાય છે કે, આના બીજ ણબનવનિાસી ભાિતીયોએ જ 

િાિેલા છે. મેં એિા ઘિા ં લોકોને જોયા છે; જે દેશમા ં જઈને ભિકો, શિાબ, ખાનિાનનો અવતિેક કિીને ત્યાનંા લોકોને 

અભડાિીને એવુ ંકિિાની પે્રિિા આિતા ંહોય છે (ભલે િછી અમેરિકા િાછા ફિી બધા ંમોંઘા કિડા ંઅને કેમેિા િીટનક કિી દે, 

ત્યા ંતો િટ િડી ગયોને…). 

છેલ્લા 3 િષકથી ઘિા ં એંજીવનયિો િાછા દેશમા ં જાય છે અને ત્યા ં િોતાનુ ં પ્રદાન આિતા ં હોય છે. આિા લોકોને રદલથી 
સલામ. બાકી માિી જેમ ઘિા ંએ અભિખો લઈને જીિે છે િિ હજી રહમ્મત નથી કિતા. ઘિા ંઅમેરિકી-ભાિતીયો બી.િી.ઓ. 

કે બીજા આઈ.ટી. બીઝનેસ શરૂ કિીને ત્યા ંવ્યિક્સ્થત કોિોિેટ કલ્ચિ અને નોકિી આિિા કૃતનીશ્ચયી છે. બાકી તો, મોટો ભાગ 

સાધ-ુસતંોને િોષીને, િતનમા ંપ્રોિટીના ધન્ધામા ંતેજી લાિે છે. એ સહુથી મોટુ પ્રદાન! 

સ ુ- અહીં િહતેા ગજુિાતીઓને ( બીજા િાજ્યોમાથંી આિેલા લોકોનો મને બહુ અનભુિ નથી, માટે ભાિતીય શબ્દ નથી 
િાિિતો.) ત્રિ કક્ષામા ંિહેંચી શકાય. 

૧) સાિ નીચલા થિના – જે િખાના માયાક અહીં આવ્યા છે અને મહનેત મજૂિી કિીને જીિનગજુાિો કિે છે. એમને માટે જીિન 

એટલા સઘંષોથી ભિેલુ ંહોય છે, કે આવુ ંકશુ ં વિચાિિાનો એમને માટે અિકાશ જ નથી. દેશમા ંિાછા જાય ત્યાિે તમાચો 
માિીને ગાલ લાલ િાખિા જેિી એમની હાલત હોય છે. 

૨) સારંુ ભિેલા અને અહીં ઉચ્ચ અભ્યાસ કિેલા લોકો – એમનુ ંજીિન િિ સઘંષકમય તો હોય જ છે; િિ એ લોકો િિા ઓછા 
પ્રમાિમા ં સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિ કિી શકતા હોય છે. એમાનંા મોટા ભાગના ભાિતીય હોિાનુ ં ગૌિિ જરૂિ અનભુિે છે; િિ 

ભાિતની મયાકદાઓથી ખાસ્સા માહિે હોય છે. એમની હાલત ત્રીશકું જેિી બની જાય છે. નહીં અહીંના કે નહીં ત્યાનંા. 

૩) અહીં ઘિા િખતથી સ્થાયી થયેલા અને બે િાદંડે થયેલા લોકો. એમિે દીધેલ દાનોથી ભાિતની ઘિી ણબન-સિકાિી, 
સેિાભાિી સસં્થાઓ નભે છે. િિ મહિિ ધાવમિક સમ્પ્રદાયો આનો િધ ુલાભ લઈ જાય છે; અને િોતાના િાડાઓની સિહદો 
અને ભ્રષ્ટાચાિો િિ િધાિતા જાય છે. ધાિે તો આ િગક ભાિતની કાયાિલટ કિી શકે એટલી ક્ષમતા ધિાિતો હોય છે. 
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સારહત્ય સર્જનમા ંહિે ભાિતની બહાિ િહતેા ઘિા લોકોનો ફાળો છે જ. એમા ંઅહીંના સમાજજીિનનુ ંપ્રવતણબિંબ અિશ્ય િડતુ ં
હોય છે. એમાથંી પે્રિિા લઈ ભાિતમા ંઘણુ ંહકાિાત્મક સામાજજક િરિિતકન શક્ય બની શકે. 

પ્ર – અમેરિકા મા ંઝાડુ માિવ ુિડે તો િિ લોકોને ચાલ ેછે, િિ િોતાના દેશ મા ંિટાિાળાની નોકિી કિિી િડે તો એને એ 

તચુ્છ ગિ ેછે એમ કેમ?? 

ગ ૃ- િટાિાળાની નોકિી કિનાિને ત્યા ંસમાજ તચુ્છ ગિે છે. આથી સમાજનો તચુ્છકાિ સહન કિિો િડે. જ્યાિે અહીં જાહિે 

સડંાસ બાથરૂમ સાફ કિનાિને િિ સમાજનો તચુ્છકાિ નથી નડતો. 

ણચ - િિદેશની ભીખ િિ માફ એમ અમસ્તુ ં કહિેાય ુ છે? જો કે આ બાબતે જે તે સ્થળનુ ં િરિબળ િધ ુ ભાગ ભજિે છે. 

અમેરિકામા ંચામડીનો ભેદ છે, કામનો નહી. કોઈ િિ કામ નાનુ ંકે મોટંુ નથી. જ્યાિે ભાિતમા ંકામનો બહુ મોટો ભેદ છે. અમકુ 

કામ અમકુ જાવતના લોકો જ કિે, ભલે િછી ભખુે મિવુ ંિડે. િળી, જીિનધોિિ િિ એક કાિિ છે. અહીં ઝાડુ માિનાિો િિ 

અમેરિકાનો પ્રમખુ ખાતો હોય એ સેન્ડિીચ ખાઈ શકે છે. બને્ન એક્સિખુ ંદૂધ, માખિ િાિિતા હોય છે. અને આિિે ત્યા?ં િાત 

જ જિા દો… 

સ-ુ આિિા સમાજનો આ દેખીતો દંભ જ છે. અમેરિકા ભલે મડુીિાદી દેશ ગિાતો હોય; િિ એ સાચા અથકમા ંશ્રમજીિી દેશ 

છે. અહીં શ્રમનો મરહમા છે. એક પ્લમ્બિ કે ઈલેક્ટ્રીશીયન બેન્કના કે સિકાિી કાિકુન કિતા ં િધ ુકમાતો હોય છે. એવુ ંજ 

શીક્ષકોનુ ં છે. આિિે ત્યા ંિતંજુી ગિાતો/તી માસ્તિ અહીંનો/ની સન્માનનીય વ્યક્ક્ત છે. ભાિત ભલે િોતાને સમાજિાદી 
ગિાિતો હોય; એ હજુ સામતંશાહી યગુમાથંી બહાિ નથી આવ્યો. 

અમેરરકા પ્રશ્નોત્તરી – ૭ 

પ્ર - અમેરિકામા ંિસતા ભાિતીય મળૂના લોકો (િહલેી િેઢી, બીજી િેઢી અને ક્દાચ ત્રીજી િેઢી િિ). ભાિતને યાદ કિે એ તો 
સમજાય, િિંત ુત્યા ંજુદા જુદા પ્રદેશોમાથંી આિેલા ભાિતીયો િચ્ચેના સબંધંો કેિા છે? 

સ ુ- મોટા ભાગ ેલોકો િોતિોતાના િતુકળોમા ંજ ભળતા હોય છે. ગજુિાતીઓ, બગંાળીઓ, આન્રના લોકો, તાવમલ .. એિા 
ચોકા અહીં બહુ જડબેસલાક હોય છે. િિ આ િહલેી િેઢીના માટે જ, બીજી અને ત્રીજી િેઢી મોટા ભાગે અમેરિકન િધાિે હોય 

છે ; અને આિા િતુકળોમા ંઓછા ભળે છે. દિેક જગ્યાએ ભાિતીય મડંળો હોય છે ; િિ તે પ્રાદેવશક જૂથો જેટલા સરક્રય નથી 
હોતા. ન્યયુોકક  કે એલ.એ. જેિા વિસ્તાિોમા ંકદાચ આમ ન હોય ; િિ ત્યાયં પ્રાદેવશક જૂથોનો પ્રભાિ િધાિે હોય છે. 

ણચ - આરિકા કે ગયાના/  વત્રવનડાડથી  આિેલા ભાિતીયો માટે ભાિત એમની ભવૂમ નથી િહી. એ લોકો એમના નિા િતનને 

ચાહ ેછે અને ત્યાનંી જ યાદ રદલમા િાખે છે. 

પ્ર. ભાિતીય લોકો અને શે્વત, કે અશે્વત અને કલડક પ્રજા િચ્ચે સબંધંો કેિા છે? 

સ ુ - બીજી અને ત્રીજી િેઢીના ભાિતીય મળૂના લોકોને બાદ કિીએ તો; િહલેી િેઢીના લોકોના ગોિા, કાળા અને બીજી 

પ્રજાઓ સાથેના સબંધંો વ્યાિસાવયક જરૂરિયાત માટે િધાિે હોય છે. બહુ ઓછા વ્યક્ક્તઓ મળશે કે જે, બીજા લોકો સાથે મકૂ્ત 

િીતે ભળતા હોય. િિ એટલુ ં જરૂિ છે કે, કોઈ તનાિ િાળા સબંધંો અમેરિકામા ં મોટા ભાગ ે જોિા મળતા નથી. સૌ િોત 
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િોતાનામા ંજ મશગલૂ હોય છે. આથી જ અમેરિકા ‘ મેક્લ્ટિંગ િોટ’ કહિેાય છે.  બીજી િેઢીમા ં દુવનયાના બધા પ્રદેશોમાથંી 
આિેલા લોકોમા ંમોટા ભાગના ફિકો ઓગળી જતા જોિા મળે છે. આખી દુવનયાના લોકો સાિ નાની જગ્યાઓએ િિ જોિા 
મળે છે;  િિ અમેરિકનતા  એમની િચ્ચેના  તફાિતોને અવતક્રમી જાય છે. 

ણચ - બીજી પ્રજા ભાિતીયો પ્રત્યે માન, ઇષ્યાક અને િિાિે િાખિો િડતો સમ્િકક  એમ બધી િીતન ુિલિ ધિાિે છે. ભાિતીય 

લોકો શે્વત પ્રત્યે અહોભાિ, અશે્વત પ્રત્યે વતિસ્કાિ અને િીળી પ્રજા પ્રત્યે સમાતંિ અંતિનુ ંિલિ ધિાિે છે. અિિાદ જો કે દિેક 

સમ્બધંમા હોય છે, િિ મોટેભાગે માિો અનભુિ આગળ લખ્યા મજુબનો છે. 

અમેરરકા પ્રશ્નોત્તરી – ૮ 

પ્ર - અમેરિકા આિીને અફસોસ થાય એિા કોઈ લોકો છે? અને એ અફસોસથી પે્રિાઈને િાછા જનાિાના શુ ંમન્તવ્ય હોય છે? 

સ ુ- અહીં િહ્યે એની તો શી ખબિ િડે? મોટે ભાગ ેઆિા રકસ્સા જિલ્લે જ બનતા હોય છે. નોકિી છૂટી ગઈ હોય; તો ભિિાનુ ં
ચાલ ુકિીનેય સ્ટુડન્ટ વિસા િિ લોકો િહિેાનુ ંચાલ ુિાખે છે. અનેક મશુ્કેલીઓ િેઠી, ઠેબા ંખાતા ંખાતા ંમોટા ભાગનાની ગાડી 
િાટા િિ ચઢી જ જતી હોય છે. તમે કહો છો; તેિો એક િિ રકસ્સો માિા ધ્યાનમા ંનથી આવ્યો. દેશમા ંિાછા આિેલા મોટા 
ભાગના લોકો િધાિે સાિી તકો માટે અને અહીંથી ઠીક ઠીક સિંદા ભેગી કિીને જ આવ્યા હોય; તેમ મારંુ માનવુ ંછે . એિા ઘિા 
વ્યક્ક્તઓના સમ્િકકમા ંિિ આવ્યો છ.ં 

ણચ - મોટે ભાગ ેતો મોટી ઉમ્મિે આિતા લોકોમા ંઆિી લાગિી િધ ુહોય છે. તેમને નિા િાતાિિિમા ંગોઠિાઈ જિામા 
ઉમ્મિ, શાિીરિક ક્ષમતા, અપિૂતી ધધંા/િોજગાિની તકો િગેિે કાિિોને લીધે આ લાગિી આિતી હોય છે. િાછા તો ભાગ્યે 

જ કોઈ જતા હોય છે. એટલે એ વિશે િધાિે ખ્યાલ નથી કે એમનુ ંમતંવ્ય શુ ંહોય છે. 

પ્ર - આિિા લોકો અમેરિકા જિા બહુ ઉત્સકુ હોય છે; અને ત્યા ંગયા િછી ત્યાનંી િીતભાત અિનાિી લે છે. અને િાછા એમ 

કહતેા હોય છે કે. અમેરિકન સસં્કૃવત બિાબિ નથી. તેઓ આમ કેમ કિે છે? 

સ ુ- આ સ્િાભાવિક છે. અહીંની ગમે તેિી ઝાકમઝાળ અને સવુિધાિાળં જીિન હોિા છતા ંિતનઝૂિાિો મોટા ભાગનાને સાલે 
છે. અમેરિકન સસં્કૃવત ન ગમિાનુ ંકાિિ આિિે ત્યાથંી મળેલો િાિસો છે. જો કે, ઘિા એિા િિ હોય છે કે. જેમને અમેરિકા 
સદી િિ જાય છે. પ્રામાણિક િીતે અહીંથી િોટલો િળતા હોઈએ, અને અહીંની િીતિસમને , જીિનને ભાડંીએ; એ બિાબિ 

નથી. િિ આિિો સાસં્કૃવતક િાિસાને ભલૂિો ન જોઈએ. એમ  અહીંની િિ ઘિી સાિી, અિનાિિા જેિી બાબતો  છે જ. 

ણચ - આ િિ મોટી ઉમ્મિે ગયેલા લોકોની તકલીફ છે. તેઓ ભાિતની “મહાન” સસં્કૃવતન ુિટિ ગળથથૂીમા લઈને આવ્યા 
હોય છે એટલે બીજી કોઈ સસં્કૃવતની સાિી િાતો જોઈ શકતા નથી. િિ, વ્યિહાિમા ંિોતે અભિ કે િછાત નથી એ બતાિિા 
અમેરિકન હોિાનો દમ્ભ કિે છે. આ દમ્ભ િિ બીજા ભાિતીયો કિતા િોતે મોટા છે એ બતાિિાની માનસીક્તાને લીધે જ 

આિેલી લાગિી છે. 

પ્ર - અહીયા ંજ્યાિે કોઈ િિ બજાિ મા ંઉથલિાથલ થાય ત્યાિે એમ કહિેાય છે કે, અમેરિકા મા ંકૂતરંુ મિી ગય ુહશે..એમનો 
કહિેાનો મતલબ છે કે અમેરિકામા ંકાઇં િિ થાયેની અસિ અહીયા ંજોિા મળે. જેમ કે હમિા ત્યાનંી એક બેન્કના ંિામ બોલો 
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ભાઈ િામ થયા..અને કેટલા લોકો ના ંિામ બોલો ભાઇ િામ થયા.ં.એટલી નકુશાની થઈ છે અહીયા ંલોકોની…તો મને ક્યાિેક 

વિચાિ આિે કે એ લોકો ભલે દેશ છોડીને ગયા ંિિ આિિે હજી એમના ંગલુામ છીયે…ગોિા એટલે ગોિા..િછી આિિી િિ 

િાજ કયુક એ જે હોય તે…. 

સ ુ - અમેરિકન ઇકોનોમીની અસિ તો આખા જગત ઉિિ િડે છે – ભાિત એમાથંી બાકાત શી િીતે િહી શકે? અમેરિકન 

ઇકોનોમી બીજા વિશ્વયદુ્ધ બાદ એટલી તો અસિકાિક બની છે કે, આમ થાય જ. િિ હિે િરિક્સ્થવત બદલાઈ િહી છે. બીજા 

દેશો િિ ઘિા સમ્રદુ્ધ બન્યા છે. યિુોિ, બ્રાણઝલ, ભાિત, ચીન , િવશયા બહુ ઝડિથી બજાિના રહસ્સા ઝડિી િહ્યા છે. આિિી 
ગલુામ મનોવવૃિ વિશે અહીં િહ્યે કશુ ંકહવે ુ ંયોગ્ય નથી. િિ ઘિા સધુાિાની જરૂિ અિશ્ય લાગ ેછે. 

ણચ - આિિે ભાિતીયો એકબાજુ તો આિિી “મહાન” સસં્કૃવતના ગાિામાથંી ઊંચા નથી આિતા અને બીજી બાજુ 

“કોલોવનયલ” માનવસકતા જાળિી િાખી છે. એટલે, અહોભાિથી િીડાઈને આિા ઉદ્ગાિો નીકળે છે. જો કે, નિી િેઢીમા આ 

માનવસકતા  એટલે ૧૦ – ૧૫ િષકમા ંનિી બાબતો જોિા મળશે. 
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આિાહાંક ( આક્રમક િાહન હાંકારિાની કળા 
     તમે અમેરિકાથી તાજેતિમા ંજ અમદાિાદ આવ્યા છો. ટ્રારફકની ભયાિહ હાલત જોઈ તમે વ્યવથત, ભયણભત  - લગભગ 

મવૂછિત બની ગયા છો. સગા ંિહાલા ંઅને વમત્રો તિફથી આિિામા ંઆિેલી – સાઢભૂાઇના સ્કૂટિને હાથ િિ ન અડાડિાની – 

લગભગ ધમકી કહી શકાય તેિી, મહામલૂી સલાહ િાછળની યથાથકતા તમને બિાબિ સમજાઇ ગઈ છે. 

     તમે િહલેા રદિસે તૈયાિ થઈ, આશા ભયાક, શહિેની શેિીઓ િિ ટહલેિાનુ ં શરૂ કિો છો. તમાિા કમાતા, ધમાતા 
દીકિાઓ અને દીકિીની અને વ્હાલસોયી િત્નીની – ડ્રાઈિિ સાથેની ટેક્સી ભાડે િાખિાની – મોંઘીદાટ સલાહ તમાિા 
નખવશશ અમદાિાદી જજન્સને અનકૂુળ નથી. એ તમાિી ણચિવવૃિને મનભાિન બાબત નથી. તમે રિક્ષા અને બસમા ંમસુાફિી 
શરૂ કિો છો. િહલેે રદિસે તો જગવિખ્યાત, BRTS િિ તમે મોહી િડો છો.  સાબિમતીથી કાકંરિયાનો આખો રૂટ તમે સિ કિી 
લો છો. તમે પ્રસન્નણચિે િાતે થાકેલા, િાકેલા વનદ્રાદેવિના શિિે થાઓ છો. બીજા રદિસે િિ સ્િજનો સાથેની, મીઠી િવિિાિી 
મોજ અને મનભાિન ભોજનમા ંતમાિી ઉિિ આિી િડનાિી વ્યથાઓનુ ંિહસ્યોદ્ઘાટન હજુ બાકી જ િહ ેછે. 

      િિ ત્રીજા રદિસથી તમાિી ખિી કિમકઠિાઈની શરૂઆત થઈ જાય છે. તમાિા ઘિની નજીક આિેલી ચાિ િાચં 

જગ્યાએ તમાિે કામો િતાિિાના ંછે. નજીકના અંતિે કોઈ રિક્ષાિાળો આિિા તૈયાિ નથી. દસ રૂવિયાના લઘિુમ ભાડાથી 
એક રૂવિયો િિ િધાિે આિિાનુ,ં તમાિા અમદાિાદી લોહીને માફક આિે તેમ નથી. બધે ચાલતા જઈ, કામ િતાિતા,ં ૬૭ 

િષક ઘિડા ખખ્ખ, તમાિા ટાટંીયાની કઢી થઈ જાય છે. બિોિે થાક્યા, િાક્યા તમે િગ લાબંા કિો છો; અને આિતા બે મરહના, 
આ કાળઝાળ િતનમા ંશેં વિતશે તેના ‘ખલુી આંખના સિના’ તમાિી અંદિ એક નિાનક્કોિ વનિેદને જન્મ આિે છે.  બિોિ 

બાદ, ચાની િેંકડી િિ િાચં રૂવિયાની અડધી ચાનો િેલો ગળા સધુી િિ િહોંચતો નથી.  અમેરિકાના ઘિનો મોટો મસ મગ 

ભિેલી, જાતે બનાિેલી ચા તમને યાદ આિી જાય છે. 

      એક ઊડો વનસાસો નાખંી, તમે તમાિી સાયયંાત્રા આિંભો છો. બહુ દૂિ તો જિાનુ ંનથી. િિ BRTS હિે નોન િીક અિિ 

િખતની સિનિિી નથી િહી.  મશુ્કેટાટ ગીિદીમા ંતમે માડં બસમા ંપ્રિેશ મેળિી શકો છો. િાચં જ સ્ટેશન દૂિની મસુાફિી તો 
તિત કિાઈ ગઈ છે. િિ બહાિ નીકળિા ગડદાિાટી કિિાનુ ંઆ ઉમ્મિે કેટલુ ંમશુ્કેલ છે; તેનો જાત અનભુિ તમને થઈ 

જાય છે. 

     િસ્તાની િચ્ચે આિેલા રૂિકડા બસ સ્ટેન્ડની બહાિ નીકળતા ંજ, િસ્તો ઓળંગિા  તમે ઝીબ્રા ક્રોવસિંગ શોધિા લાગો છો. 
િિ તે તો ક્યાયં નજિે ચઢતો નથી. િાહનોની ભીડમા ં એ તો ખોિાઈ ગયો છે. બાજુમા ં ઊભેલો િોલીસમેન રફલસફૂની 
અદાથી ધ્યાન ધિતો, આિી તચુ્છ બાબતમા ંસમય બિબાદ કિિામા ંશ્રદ્ધા નથી િાખતો. તેને તો ઘિા મોટા ટ્રારફક પ્રશ્નો હલ 

કિિાનાછે. 

     ભાવિના ગભકમા,ં તમે િિ એિા પ્રશ્નોના સર્જકોમાનંા એક બનિાના જ છો; તેિી આગાહી વશલાલેખની જેમ કોતિાયેલી 
જ છે! 

     ઊભા િહશેો તો ઊભા જ િહશેો; એ સત્ય તમને બિાબિ સમજાઈ જાય છે. ‘ चराति चरिो भगः’ ના મહામતં્રને આત્મસાત 

કિી, તમે િાહનોની િિઝાિની િચ્ચેથી તમાિો માગક કાઢિા મિિદોટ આદિો છો.  તાળિે જીિ િાખી, તમે જુિાનને િિ 
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શિમાિે તેિી અદાથી િસ્તો ઓળંગિામા ંસફળ નીિડો છો. ધક ધક ધડકતુ ંતમારંુ  ઘિડુ ંહદય, િધી ગયેલા બ્લડ પે્રશિનો 
તિત અહસેાસ કિાિે છે. નજીિા કાિિોસિ તમાિા અમેરિકી સ્િદેશમા ંઅિાિનિાિ લાગતો, જમિા ઘટુિમાનંો, જૂનો ને 

જાિીતો આંચકો અજાયબ િીતે ગેિહાજિ િહી; િિમા ંવિિડીની જેમ તમને નાનકડી િાહત બક્ષે છે. 

       થોડોક હાહ ખાઈ; બીજો એક ઊંડો વનસાસો નાખંી; દસ રિક્ષાિાળાઓનો ક્રૂિ નન્નો કમને ગળી જઈ;  આગળની સફિ 

િગિાળા જ આદિો છો. ‘મામલૂી ખચક બચાિિા, િગિ કાિિે અફળાયા કિિાની તમાિી અમદાિાદી  વનયતી ભોગિિાનુ ં
તમાિા લમિે લખાયેલ ુ જ છે. ‘ – તે કડિા સત્યને િાગોળતા િાગોળતા,  બ ે ત્રિ િખત સહ િટેમાગુકઓના ખોટા 
માગકદશકનોથી આમતેમ અફળાતા, કૂટાતા; ઠીક ઠીક િાિે તમાિા તમે લક્ષ્યસ્થાને િહોંચો  છો. ઓરફસના પ્રિેશદ્વાિ િિ જ 

િબ્બ્લક માટે કામકાજ ત્રિ િાગ્યા િછી  બધં થઈ ગયુ ંછે- એ મારહતી તમને મોટા અક્ષિે િાચંિા મળે છે. આ ધિમ ધક્કાનો 
સ્િીકાિ કયાક િગિ બીજો કોઈ વિકલ્િ તમાિી િાસે મોજૂદ નથી. તમે િીલા મોંઢે ઘેિ િાછા િધાિો છો. 

      આમને આમ દસેક રદિસ િસાિ થઈ જાય છે. ‘ આશા ભયાક તે અમે આવિયા. ને વ્હાલે િમાડયા િાસ ( કે નાશ?) ‘ એ 

િકં્ક્ત ગિગિતા;ં જે આશા અને ઉમગંથી સ્િદેશ િધાયાક હતા, તેની વનભ્રાકક્ન્તનો અહસેાસ કિતા થઈ જાઓ છો. દસમા 
રદિસે તમે બહનેના ઘેિ જમી ‘ િાતના મોડો વનકળં; તો BRTS મા ંખાસ ભીડ નહીં હોય; તે વ્યાજબી વિચાિથી તમે છેક નિ 

િાગે િાછા ઘેિ પ્રયાિ આદિો છો. 

     અને મુબંઈની લોકલ ટે્રનને િિ ક્યાયં િાછી િાડી દે તેિી અદભતૂ ભીડનો તમને સ્િાનભુિ થઈ જાય છે. ટ્રકમા ં
કતલખાને લઈ જિાતા ઘેટા ં બકિાનંી કરૂિ સ્થીવતનો તમાિો જાત અનભુિ તમને ત્યા ં ને ત્યા ં જ એક મહાસકંલ્િ કિિા 
મજબિૂ કિે છે. 

       ‘ કાલે ઘેિથી વનકળી, સાઢભૂાઈના સ્કૂટિ િાિિિાના ઈજનને િધાિી લેિાનુ ંછે.’ 

 

        અને એ શભુ રદન આિી ગયો છે. વિજયશ્રી એની િિમાળ તમાિા કંઠે િહિેાિિા આતિૂ થઈને ઊભી છે. હિે 

સ્િિાહનયોગ તમાિી હાથિેંતમા ંછે. તમાિો દ્ધદ્વચક્રી અશ્વ તમાિી જાતને િસ્તાઓના સમિાગંિમા ંઘમૂતી કિિા બને્ન િૈડે ખડો 
છે! 

      િિ વિજય એટલો સહલેો નથી જ તો. તમાિે આ િાચં િષકમા ંભલૂાઈ ગયેલા ઘિા જૂના િાઠ તાજા કિિાના છે. વિતેલા 
માહોલમા ં સજાકયેલા, આક્રમક િાહન હકંાિિાના નિા િાઠ તમાિે આત્મસાત કિિાના છે. તમે છેિટે તમાિા સ્કૂટિ િિ 

ણબિાજો છો. એક જ ક્ક્લક અને તમાિો અશ્વ હિહિિા લાગ ે છે. તમે ઘિની બહાિ આિેલા સાકંડા િસ્તા િિથી, શહિેના 
સમિાગંિ તિફ દોિી જતા િસ્તા િિ િળિા િોકાયા છો. િિ ‘Stop, Look and Go.’નો ગોખી ગોખી અિનાિેલો એ અમેરિકી 
કુવનયમ તમને બાધંી િાખે છે. ત્રિ ચાિ ગાડીની લબંાઈ જેટલો િસ્તો િાહન િગિનો હોય; તો જ િાહન મોટા િસ્તા િિ 

પ્રિેશી શકે – તેિી તમાિી ગલત માન્યતા તમને એક ડગલુ ંિિ આગળ િધિા નથી દેતી. 
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       તમે મિણિયો પ્રયત્ન કિી; એ ખોટી માન્યતાને ફગાિી દો છો. સ્િતતં્રતાનો િહલેો શ્વાસ! તમે િસ્તા િિ છેિટે પ્રિેશી 
શક્યા છો. એક ફૂટ જ છેટે િહલેી સ્કૂટી ચાલક કન્યાએ મોં બગાડી, બ્રેક માિી, તમાિી િિ કૃિા કિતી હોય તેમ, તમને જિા 
દીધા છે. 

અને તમે ‘આિાહકં’ ના બે વનયમો શીખી લીધા છેુઃ- 

વન્મ-૧ 

‘જે માિે તેની તલિાિ’ ની જેમ – જે એક ઈંચ આગળ હોય, તેનો િસ્તા િિ જિાનો િહલેો હક છે. 

વન્મ-૨ 
ભાિત દેશમા ંબીજુ ં કશુ ંકામ કિતુ ંન હોય; િિ બ્રેકો તો કામ કિે જ છે. ( બધા, બધાને બધી જાતની બ્રેક માિિા પિૂક િીતે 

કાબેલ અને કાયકિત હોય છે! ) 

    તમે ખાડા ખૈયા િટાિતા; ઠેબા અને આઘાતો ખાિાનો અનભુિ અને ક્ષમતા કેળિતા; હોનકના  ભયાનક  અિાજોથી તમાિા 
કાનને ઇમ્યનૂ બનાિતા; શહિેના મખૂ્ય િસ્તાની લગોલગ આિી િહોંચો છો. અનેક બાઈકધાિીઓ તમને ક્યાિના ઓિિટેક 

કિી ચકૂ્યા છે. એમની પ્રત્યે ઈષ્યાકભાિ તિફ સમતા કે નમાલી ક્સ્થતપ્રજ્ઞતા કમને  ધાિિ કિી; કદીક તમે િિ એિા વિજયી 
યોદ્ધા બની શકશો; તેિી અણભપ્સા કેળિો છો.  સમિાગંિના આ નિા મોિચા િિ તમાિી રહમ્મતના છક્કા છૂટી જાય છે. 

િાહનોની અભેદ્ય િિજાિ પિૂિાટ, િિથભંી હાલી,અિે!  દોડી અને ધસી િહી છે. આખો રદિસ અહીં જ ઊભા િહવે ુ ંિડશે કે 

કેમ; તેિો વનિેદ તમાિા મનને આિિી િહ્યો છે. 

    િિ તમે એકલા ક્યા ંછો? કદી કોઈ એકલુ ંહોત ુ ંજ નથી. સિકત્ર હજાિોના હાથ ઝાલનાિો, માિો, તમાિો અને સૌનો વ્હાલો 
હાજિાહજૂિ હાજિ જ હોય છે. એના દૂત ઠેિઠેિ મોજૂદ થઈ જ જાય છે. તમાિી સાથે િાહ જોઈ િહલેા બીજા અવતિથીઓ િિ 

તમાિી િડખે છે જ ને? તેઓ રદઘકદશી છે. તેઓ ચાલાક અને સજાગ છે. િાહનોની િિજાિમા ંક્યા ંછીંડુ ંિાડી શકાય તેમ છે – 

તેનો આગોતિો અંદાજ તેઓ ધિાિે છે. અને તિિિીયા તોખાિ જેિો, એક બાઈકધાિી નિયિુાન ત્રિ જ ઈંચના અિકાશને 

આટોિી  જઈ; ભયાિહ િિમા ંિોતાની નિી કેડી અંકાિિા સફળ નીિડે છે. બીજા દ્ધદ્વચક્રધાિીઓ – અિે! ચાિ િૈડાિાળા િથો 
િિ તેને અનસુિે છે. 

     એ મહાિથીની તિફ અહોભાિ કેળિતા, તમે િિ ‘महाजनो येन गिः स पन्ाः’ એ સભુાવષતને અનસુિી, આ 

િીિસેનામા ંભળી જાઓ છો. તમે મહાન વસદ્ધી હાસંલ કિી છે. તમે એક િધ ુવનયમ હસ્તગત કયો છે.  
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વન્મ-૩ 
જીિનના કોઈ િિ ક્ષેત્રમા,ં નેતાને અનસુિતા, ગાડરિયા હજુરિયા કેમ બનવુ;ં તે કળા આગળ િધિા માટે બહુ જ જરૂિી છે. 

      તમે હિે શહિેના મખૂ્ય િસ્તા િિ છો. અહીં ઠચકુ ઠચકુ ચાલ ેચાલતા, ઘિડા ડોસાઓને કોઈ સ્થાન નથી. આ નિયિુાનો 
માટેનો િાજમાગક છે. આ કેસિીયા કંથ િિ ઓિાિી જતી િિચડંીઓની િાજધાની છે. આ માથે કફન ધાિનાિા, અને પ્રચડં 

ગર્જનાઓ કિનાિા, સતત હોનક િગાડી શત્રુઓના દિકને ગાળનાિા, સભુટોની િિિાટ છે. તમે િિ આ િિમા ંઝૂકાિો છો. 
અહીં ‘આગળ ધસો’ એ જ એકમાત્ર િિહાક છે. 

      હિે તમે લાલ, લીલા વસગ્નલ આગળ આિી પગૂો છો. તમાિી બાજૂની લાલ લાઈટ ઝગમગી િહી છે. તમે અમેરિકી 
સસં્કાિે, ણઝબ્રા ક્રોવસિંગને માન આિતા, અટકો છો. િિ, તમાિી િાછળની  િાહન સેના તમાિી તિફ અિગમાના હોનક 
બજાિતી, પિૂિાટ આગળ ધિી જાય છે.  દ્ધદ્વચક્રી જ નહીં ; કાિ અને ટ્રક િિ આ ધસાિામા ંસામેલ છે. તમે તો વનુઃસહાય અને 

વનષ્ક્રીય બની વશખડંીની કને ઊભા િહી ગયા છો. 

      છેિટે તમાિી બાજુને આલબેલ િોકાિતી, લીલી લાઈટ થાય છે. િિ તમાિી વ્યથા તો એમની એમ જ છે. તમાિે 

જમિી બાજુએ િળિાનુ ં છે; િિ તમે િળી નથી શકતા. તમાિા સહિથંીઓની જેમ બીજી રદશામાનંો ટ્રારફક અવિિત િહી 
િહ્યો છે. આ દુભેદ્ય રકલ્લેબધંીને તોડિા તમે કાબેલ નથી. ‘અિે! કાકા, શુ ં કિો છો? ઝૂકાિો. ’ એમ કહી એક બાઈક ચાલક 

દુશ્મનોના દાતં ખાટા કિી, અિિોધોને આંબી જાય છે. તમે એને હજૂરિયાની જેમ અનસુિો છો. અને આ ઈડરિયો ગઢ તમે 

જીતી જાઓ છો. તમે આિાહકં ના બીજા બે નિા વનયમ વશખ્યા છો. 

વન્મ-૪ 
ણઝબ્રા ક્રોવસિંગ િસ્તાના શિગાિ માટે જ છે. એ િગે ચાલનાિા માટે હિણગજ નથી જ. 

વન્મ-૫ 
એ જ િીતે વસગ્નલ લાઈટ િિ િસ્તાના શિગાિ માટે જ છે –  વસિાય કે, ડંડાધાિી િોલીસ એની આમન્યા જાળિિા, તમને 

મજબિૂ કિિા હાજિ ન હોય. 

     અને આ નિા જ્ઞાનથી માહિે થયેલા તમે છેિટે તમાિા લક્ષ્યસ્થાને િહોંચી િાહતનો દમ ખેંચો છો. તમાિો અમેરિકી, 
વશસ્તધાિી આત્મા કકળી ઊઠે છે. તમે આખી પ્રજા, કાયદા અને વ્યિસ્થાના તતં્ર, સિકાિ, બાિતીય સસં્કૃવત …… બધાની વિરૂદ્ધ 

મનોમન વતવ્ર આક્રોશથી બિાડી ઊઠો છો. 

િિ તમને એ ખબિ નથી કે, તમારંુ નવુ ંઘડતિ થઈ િહ્ુ ં છે. તમે તમાિા િોતાનાથી અજાિ અને અભાન િીતે, આક્રમક 

િાહન હકંાિિાની કળાને હસ્તગત કિતા થયા છો. એ વસિાય તમાિો કોઈ ઉગાિ નથી. 
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મિીઝની એક િકં્ક્ત સાથે તમે આ જીિન સાથે સમાધાન કિી લેિા માડંયા છોુઃ- 

‘ જજિંદગીને જીિિાની રફલસફૂી સમઝી લીધી. 
જે ઘડી આિી જીિનમા,ં આખિી સમજી લીધી. “ 

અને આ યગુના મહાકવિ  શ્રી. િાજેન્દ્ર શકુલ િિ કહ ેજ છે ને?  

“સામાય ધસી જઈએ, આઘાય ખસી જઇએ, 

એકાદ મળે  ક્ષિ તો ક્ષિમાયં િસી જઇએ.” 

તમે ખણચત િતકમાનમા ંજીિતા થયા છો.…. 

       િહલેો મકુ્ત શ્વાસ માણ્યાને એક મરહનો િીતી ગયો છે. તમે આિાહકંની અનેક કળાઓ હસ્તગત, આત્મસાત કિી લીધી 
છે. લો! તે રદિસે સાજંે છ િાગે તમાિા ઘિ તિફ િાછા િળિાનુ ંહતુ ં– એ જ િસ્તે, જ્યા ંતમે િહલેા રદિસે વનિેદગ્રસ્ત બન્યા 
હતા. અને આજે? તમે કેિી વસફતથી તમાિો આગિો માગક આકાિી  શક્યા છો? આ ણચત્રમા ંબતાવ્યુ ંછે તેમ? 

 

લાલ - કાયદેસિની ચાલ   :     લીલી - તમાિી અપ્રવતમ ચાલ! 

વન્મ-૬ …. અને સોનેરી વન્મ 
      ડાબે, જમિે, આગળ, િાછળ, અિળા, સિળા, સાચા, ખોટા – આ બધા ભ્રામક, આિિને િાછળ જ િાખનાિા ખ્યાલો 
છે.  એકમાત્ર સત્ય એ છે કે, જે આિિી પ્રગવતને ઝડિી બનાિે છે. 

       આગલા રદિસે સાજંે જ તમને ઓિિટેક કિિા ઈચ્છનાિ, તમુાખી િાળા બાઈકધાિીને તમે કેિી કુશળતાથી મહાત 

કિીને િાછો િાડી દીધો હતો? 

        “ કાકા! તમને ચલાિતા ંઆિડે છે કે નહીં?” એિા તેના આક્રોશનો જિાબ તમે ડાિતી આખે ,  “તાિી જ િાસેથી આ કળા 
વશખ્યો છ ં – દીકિા!” એ શબ્દોથી આપ્યો જ હતો ને? 

      તમે હિે કૈલાસની જેમ અજેય, કાલાક્ગ્નની જેમ અસહ્ય, િિમિીિચક્રધાિી, શત્રુઓના દિકને ગાળી ભસ્મીભતૂ કિનાિ, 

 સભુટોમા ંશે્રષ્ઠ, િિમભટ્ટાકક  યોદ્ધા બન્યા છો. તમને હિે કોઈ િિાસ્ત કિી શકે તેમ નથી. તમે અજેય છો. તમે શે્રષ્ઠ છો. તમે 

અપ્રવતમ અને ઝળહળતા છો. તમે આત્મસાત કિેલા વનયમો તમને િસ્તા િિ જ નહીં; જીિનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા ંિિ વિજયી 
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બનાિિાના છે. િામ, કૃષ્િ, જજસસ, મહાિીિ, બદુ્ધ, મહમ્મદ, વિિેકાનદં, ગાધંીજી વિ. ના અદના અનયુાયીઓના તો નામ િિ 

કોઈ જાિતુ ંનથી. સમાજને માન્ય વનયમોને ઘોળીને િી જિાની તમાિી આ આિડત તમને િાજાઓ, મહાિાજાઓ, સમ્રાટો, 
શાહ સોદાગિો, મેનેજજિંગ રડિેક્ટિો, આધવુનક િાજકાિિીઓ, ધમકધિંુધિ ધધિૂપઓૂ, ચાણંચયાઓ ની સમકક્ષ આિી શકે તેમ 

છે – તેમને િિ આંબી શકે તેિા અપ્રવતમ તમને બનાિી શકે તેમ છે. 

     તમે ગીતાના  આ મહાિાક્યને શબ્દશુઃ અમલમા ંમકૂ્ુ ંછે. 

ििो युद्धाय युज्यस्व 

તમે હિે એક મઠુ્ઠી ઊંચે નહી, અનેક જોજન ઊચે ઊડનાિા ‘ જોનાથન ણલવિિંગ્સ્ટન’ જેિા મકુ્ત  િખંી છો 

આંખનુ ંઓિિેશન 
      આંખનુ ંઓિિેશન કિાિિાની જરૂિ ઊભી થઈ. જજિંદગીનુ ંિહલે િહલેુ ંઓિિેશન. ગભિાટ તો િાિ િગિનો. વમત્રોના 
અણભપ્રાય લીધા. જેમિે ઓિિેશન કિાવ્યુ ંહોય તેિા સબંધંીઓ અથિા વમત્રોના સબંધંીઓ કે વમત્રોને રૂબરુ મળી આવ્યો. ત્રિ 

ડોક્ટિોના અણભપ્રાય િિ લીધા. અને છેિટે હૃદય િિ િર્થથિ મકૂીને ઓિિેશન કિાિવુ ંએમ નક્કી કયુું. 

       નક્કી કિેલો રદિસ આિી ગયો. િિ એ રદિસે સખત ઠંડી િડી. િસ્તાઓ બિફથી છિાઈ ગયા. તાિમાન ૨૦ ડીગ્રી ફે. 

થઈ ગયુ ં. અને ઓિિેશન મલુતિી િાખવુ ંિડ્ુ.ં હૈયામા ંતો જે ટાઢક થઈ છે! ભલુ ંથજો , એ આકકરટક િિનનુ ં!   

     િિ એ િાહત કેટલા દી? ફિી િાછી નિી મદુત નજીક આિતી ગઈ. અને ફિી િાબેતા મજુબ ગભિાટ િધતો ગયો. અને 

છેિટે એ સપ્િિમો રદિસ આિીને ઊભો જ િહ્યો.અને ખળભળાટિાળં મન વિચાિે ચઢ્ુ.ંએક રદિાસ્િપ્ન ખડુ ંથઈ ગયુ.ં 

    હુ ંઓિિેશન વથયેટિમાથંી, ડાબી આંખ િિ િાટો બાધેંલો, સોળમી સદીના ચાણંચયા જેિો દેખાતો હોઈશ. ણખન્ન િદને બહાિ 

આિીશ. એક બાજુએ માિો ડાબો હાથ એ રૂિાળી નસે અને બીજી બાજુએ જમિો હાથ માિા દીકિાએ ઝાલ્યો હશે. બહાિ 

િેઈટીંગ રૂમમા ંવમત્રો, સબંધંીઓનુ ંટોળં મ્લાન િદને, શુ ંથયુ ંતે જાિિા આતિુ હશે. 

     મને ખાટલામા ંસિુાડશે. ખિૂામા ંફળોના કિંરડયા ક્યાિનાય આિીને િડયા હશે. એમની બાજુમા ંિસ કાઢિાન ુનવુ ંનક્કોિ 

મશીન ઝગાિા માિત ુ ંહશે. બાજૂના ટેબલ િિ તાજા ફૂલોનો ગલુદસ્તો િાતાિિિને મહેંકાિતો હશે. 

     માિો દીકિો બધાનેં શુ ં થયુ ં તેનો વિગતિાિ રિિોટક  આિતો હશે. કેટલા રદિસે િાટો ખલૂશે તે જાહિે થશે. ‘આમ તો 
ઓિિેશન બહુ સિસ થયુ ંછે; ડોક્ટિ બહુ સાિો હતો. નસક તો તેનાથી િિ િધાિે સાિી હતી (અલબિ!)’ – એિી હૈયાધાિિો 
બાદ, છિાઈ િહલેી શાવંત ભેદાઈ હશે. અને દબાિી િાખેલી અણભવ્યક્ક્તઓ ધીમે ધીમે, ઊઘડતી કળીઓની જેમ ખીલી ઉઠશે. 

ઊભિતા ગિગિાટનો િિ ધીમે ધીમે , કોલાહલની માત્રામા ંિહોંચી જશે. 

    ‘ ખાિા િીિામા ંબિાબિ સાચિજો . ‘ 

    ’ અઠિારડયુ ંઈન્ટિનેટને આિામ આિિાનો છે.’ 
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    ‘ ખબિદાિ લખાિટ્ટી કિી છે તો.’ ( અલબિ શ્રીમવતજી ઉિાચ જ હોય ને?!) 

    ‘તળેલુ ંણબલકુલ બધં હોં !’ ( દીકિી સ્તો!) 

     ‘િેરટના િિ કેટલુ ંલોહી ગઠંાયેલુ ંમળયુ?ં હિે ફિી ન જામે એ માટે બી.િી. વનયમનમા ંિાખજો; નહીં તો ….. ભાઈની જેમ પિુો 
અંધાિો હા! ‘ (વમત્રના વમત્રના વમત્રના ડોક્ટિ તિફથી મળેલી ચીમકી!) 

     આમ િચનબાિોનો માિ ખમતા ંખમતા,ં એક દદકભયો ઉંહકાિો. ધીમા સાદે આતકનાદ -  ’મોસબંીનો િસ!‘   

     અને ત્રિ જિાનુ ંસફાળા પ્રવવૃિશીલ થવુ.ં 

….. 

        અિેિે! મઈુ આ િેરટના લેસિ સર્જિી!     અિેિે !! આમાનંુ ંકાઈં નહીં. સમ ખાિા પિુત ુ ંિિ કશુયં નહીં.  

      અને મેં િેઠેલી િેદના વિનાની વ્યથા તો માિે જ એકલતામા ંિાગોળયા કિિાની ને?  એક િછી એક બોમ્બ ફૂટતા હોય 

(અલબિ, વનિિ શાવંત સાથે!) એિા અસખં્ય લેસિ ઝબકાિા. આંખ આંધળી થઈ જાય એટલો, િિમ સત્ય જેટલો ઝળહળાટ. 

આંખોના િોિચા ંઢાળી િિ ન દેિાય એ માટે બાધેંલી જડબે સલાક ક્લીિ. આ હધંુયં માિે જ યાદ કયાક કિિાનુ ં ને? કોને 

સમજાય એ અકળ વ્યથા?     

        કોઈ ઉંહકાિો ય નહીં. લોહીનુ ંએક ટીપુ ંિિ િડ્ુ ંહોય તો િાટો હોય ને? અિે! કોઈ ઈન્જેક્શન િિ નહીં. દસ વમવનટ િિ 

ઓિિેશન ન ચાલ્યુ.ં ડોક્ટિને િડમસ અિાજે પછુ્ુ ં, ”હિે શુ ંસભંાળ િાખિાની? આંખ ક્યાિે ખોલિાની?” 

       અને એ જોગમાયાએ િોતાની કાબેણલયતમા ંમગરૂિ અિાજે, વિજયી સ્િિે, અકલ્િનીય જિાબ આપ્યો,  ”જે કિવુ ંહોય તે 

કિાય.” 

      અને આિિી તો ? -  ‘ આશ વનિાશ ભયી! ” 

       બહાિ નીકળયો તીં, િડી જતો હોઉં તેિી કલ્િના કિી; િિ િગેય મઆુ ના લડખડાયા. આંખ ેથોડી ઝાખં જેવુ ં
લાગ્યુ ંએટલે ગોગલ્સ ચઢાિી આંખ મીંચી દીધી. કાિમા ંસીટ ઢાળી, સઈૂ જિા પ્રયત્ન કયો; િિ િાચંેક વમવનટ 

માડં થઈ હશ ેઅન ેઆકક્સ્મક આંખ ખલુી ગઈ. 

     અન ેમાળં બધુયં બિાબિ દેખાણુ ંહોં!  એ સાથ ેજીિનના એકમાત્ર એ ઓિિેશનનો રૂિાબ ગયો;  ખબિ કાઢિા 
આિનાિના ંએ ટોળા ંગયા;ં એ ફળોના કિંરડયા ગયા, એ ગલુદસ્તો ગયો;  એ િંગ ગયો; એ િાગ ગયો; એ સપ્સેન્સ 

ગયો; એ કલ્િનાની ણલજ્જત ગઈ. એ લ્હાિો ગયો.   

      હિાિીની! ખોદ્યો ડુગંિ અને નીકળયો ઉંદિ! 
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ઘિમા ંસ્ટીમ લોકોમોરટિ 

      િમકડાનુ?ં     ના ; ણચત્રમા ં? ના;  મિુીમા ં? ના;  કોમ્પટુિમા?ં બાળકોની છક છક ગાડીની િમત? 

     ના, ના, ને ના ..  અિે ભાઈ! આ તો સાચી િિાળ કાઢત,ુ ભખભખ .. છક છક .. હા, એટલુ ંખરંુ કે એ લોકોમોરટિ ન  હતુ.ં 
િિ િિાળ, ભખભખ અને છક છક તો ખિા ંજ હોં! 

     િાત જાિે ઈમ છે કે, માિી િત્ની એના ત્રિ અંગોના ંિીિેિીંગ માટે અમદાિાદ ગયેલી છે – ઠેઠ ઓક્ટોબિ મરહનાથી! 
દાતંનુ ંિીિેિીંગ અને ઢીંચિનો સાધંો બદલિાનુ ંકામ િતી ગયા ંછે. હિે િાિો મોતીલાલનો છે – આંખનો મોવતયો સ્તો. 

     આથી જતા ંિહલેા ંએિે મને ટે્રનીંગ આિી હતી. 

      લો ભાઈ! શધુ્ધ ગજુિાતીમા ંકહુ ંતો તાલીમ. ભાત બનાિિાની તાલીમ. 

     બધી કડાકૂટ ડાયિીમા ંલખી િાખી િિ હતી. બે િખત એની અંગત દેખિેખ હઠેળ ભાત બનાવ્યો િિ હતો. અને બાપ!ુ 

મસ્ત ભાત બન્યો હતો. િિને કોિ િખાિે? એની બૈિી તો નહીં જ ! િિ સાચ્ચુ ંકહુ ંછ ં – મને િોિસ ચઢાિિા ‘એિે’ િિ 

િખાણ્યો હતો હોં!  

     અને માિી ‘ઈિડી ઈ’ના ગયા િછી, િહલેે રદિસે મેં માિા સ્િપ્રયત્નોથી ભાત બનાિિાનુ ંએ મહાભાિત કામ હાથમા ંલીધુ;ં 
કોઈ સિુિવિઝન વિના; ભલુ્યો દેખિેખ વિના!   એક િાડકી ચોખા લીધા, બે િખત તેમને બિાબિ ધોયા. એ પ્રરક્રયામા ંમારંુ 

ખમીસ િિ અડધુ ંધોિાઈ ગયુ;ં તે તો નફામા!ં િછી સચૂના મજુબ બિાબિ માિીને સાડા ત્રિ િાડકી િાિી અને અડધી 
ચમચી મીઠંુ ઉમેયાું. કૂકિમા ં(એનુ ંગજુિાતી નથી આિડતુ ં– માફ કિજો!) ચાિ પ્યાલા િાિી િેડ્ુ.ં નીચે જગ્યા િહ,ે તે માટેની 
કાિા ંિાળી પ્લેટ િિ મકૂી. કુકિનુ ંઢાકંણુ ંબિાબિ િાસ્યુ ં– િબિની િીંગ ( બને્ન શબ્દો અંગ્રેજી – માફ કિજો!) ઢાકંિામા ંછે; એ 

િિ ચકાસી લીધુ.ં 

     હિે એક કલાકનો વિિામ હતો. ચોખા બિાબિ િલળી જાય તે માટે સ્તો. આ મખૂ્ય કામ િતાિી, હુ ંચોિડી િાચંિા બેઠો. 

      બિાબિ એક કલાકે યાદ િિ આિી ગયુ ંકે, હિે સ્ટિની ક્સ્િચ ચાલ ુકિિાનો સમય થઈ ગયો છે. અને મેં સ્ટિની ક્સ્િચ 

(ચાિં?) ફેિિી. અણભમન્યનુા બધા કોઠા િાિ કયાકની સ્િગૌિિની ભાિના પ્રરદપ્ત કિી; હુ ંમાિી િાચંન પ્રવવૃિમા ંમગ્ન થઈ 

ગયો. 

    કલાકેક થયો હશે, િિ વ્હીસલ િાગિાનો અિાજ ન આવ્યો. મેં રદિાનખડંમાથંી િસોડા ભિી પ્રયાિ આદયુું. જેમ જેમ 

નજીક જતો ગયો; તેમ તેમ ભખભખ અને છક છકનો ધીમો િિ સભંળાિા લાગ્યો. અિે! ભાઈ, ઘિમા ંતો અિાજ નાનો જ હોય 

ને? આ ક્યા ંસાચકુડુ ંલોકોમોરટિ હતુ ંજે? 

    અને સ્ટિની નજીક જતા,ં એ િિમ સત્યની ઉિલક્બ્ધ થઈ કે, હુ ંછેલ્લા કોઠામા ંિિાસ્ત થઈ ગયો હતો. એક નાનકડી ક્ષવત 

િહી ગઈ હતી. અણભમન્યનુો િધ કિનાિ જયદ્રથ મોજુદ જ ન હતો! અને એના નહીં હોિાના કાિિે, એકિીસમી સદીના આ 

અણભમન્યનેુ કાિમી હાિ ખમી ખાિી િડી હતી.  હુ ંકૂકિની વ્હીસલ મકુિાનુ ંભલુી ગયો હતો!    વ્હીસલ મકૂી હોય તો િાગે ને?!! 
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ચાલ ુરદિસની સિાિ – કેનેડામા ં
     સિાિના સાડા છનો સમુાિ હતો.. બેબીને જોબ િિ જતા ંિહલેા ંનાસ્તો કિિાની ઉતાિળ હતી ( માિી દીકિી સ્તો!). 
જમાઈ ણબચાિા ણચિંતામા ંહતા, તેમના મોજાં જડતા ંન હતા. બાબલાનુ ંિમકડુ ંખોિાયુ ંહતુ ં તે માટે ણચિંતાતિુ હતો. બાબલો 
(બેબીનો જ તો! ) આ બધી ધમાલથી છટકિાના ઈિાદે બોલ્યો ” નાના! તમે પ્રાિાયમનુ ંકહતેા હતા, તે મને શીખિાડો ને ! ”  

હજુ ગઈ કાલે તો માિા રિટાયિ થયા બાદ અમે અમદાિાદથી ઓટાિા બેબીને ઘેિ આવ્યા હતા. મને શિૂ ચડ્ુ.ં ચાલ 

બાબાને ભાિતીય સસં્કૃવતનો િહલેો િાઠ આિિાનુ ંઆજથી જ શરૂ કિી દઈએ. 

     મેં માિી ‘એ’ ને કહ્ુ ં– “ ચાલ ઘિની બહાિ ઓટલા િિ પ્રાિાયમ કિીએ. ચાલ, બાબલા! મઝા િડશે.” બાબલો આ નિા 
સાહસની શક્યતાથી ઉત્સાહમા ંઆિી તૈયાિ થઇ ગયો. માિા ંિત્ની િિ બહાિ આિી ગયા.ં અમે પ્રાિાયમ શરૂ કયાક. થોડી 
િાિે જમાઇ દિિાજામાથંી બહાિ આવ્યા અને બાિણુ ંલોક કિીને વિદાય થયા. િાચં વમવનટમા ંબેબી િિ ગેિેજમાથંી ગાડી 
કાઢીને અમને ‘બાય’ કહીને વિદાય થઈ. 

     કેનેડીયન ઘિની બવંધયાિ હિામા ંનહીં િિ, બહાિની શદુ્ધ ્હિામા ંકસિત અને પ્રાિાયમ કિીએ, તો તણબયત કેિી બને 

તેવુ ં મારંુ ભાષિ બાબલો ધ્યાનપિૂકક સાભંળતો હતો અને, માિી ચાિ મિની કાયાને અને ખાસ તો તેના શિગાિ રૂિ 

નાનાના િેટને જોિાની મઝા માિતો હતો. માિા ંિત્ની એક ણચિ ેતેમની નમિી કાયા િાછલી ઉમ્મિમા િિ સોળ િષકની 
કન્યા જેિી િહી શકશે તેના ઉત્સાહમા ંબિાબિ કસિત-િસ્ત હતા. 

       “ હિે ચાલો ઘિમા ંજઈએ.” થાકેલા સ્િિે હુ ંબોલ્યો. આખા લશ્કિે ઘિના બાિિા ંભિી વિજયયાત્રા આિંભી. બાબલો સૌથી 
આગળ. િેલુ ંખોિાયેલુ ંિમકડુ ંહિે િાછ ંયાદ આવ્યુ ંહતુ,ં તે મળશે એ આશાએ. િિ, બાિણુ ંતો બધં! િળી ઘિમા ંતો કોઈ જ 

નહીં. આ સાિ અિનિા દેશના ંબાિિા ંિિ કેિા?ં ઓટોમેરટક તાળં િસાઈ જાય. ક્યા ંતો અંદિથી ખોલો, અથિા ચાિી હોય 

તો ખોલીને અંદિ જાઓ. 

     હિે શ્રીમવતજીના સોળ સાલની સુદંિી થિાના સિનાઓં િિ િાિી િેડાઈ ગયુ.ં” તમને આિા ચાળા સઝૂે છે. હિે શુ ં
થશે?“ તેઓ િદ્યા.ં 

    હુ ંતો હતપ્રભ જ થઇ ગયો હતો. નોકિી કિતો હતો ત્યાિે ય આિા ધમકસકંટમા ંકદી િડયો ન હતો. મેડમનો કકળાટ ચાલ ુજ 

હતો. હિે કિવુ ં શુ?ં િાસે ફોન િિ નહીં. અને કોઇ આડોશી િડોશી િિ દેખાય નહીં. બધાના ં બાિિા ં બધં. અને સાિ 

અજાણ્યાના ઘેિ જિાય િિ શી િીતે? અને િાછી ધોળા લોકોની િધાિે િડતી વશસ્ત! આિિે તો બાપ ુજબિા હલિાિા! 

      િિ આ કેનેડામા ંઉછિતી નિી િેઢી સ્માટક  ઘિી હોં! િોયિાના તિોતાજા રદમાગમા ંઝબકાિો થયો. તે કહ ે“માિી બેબી-
સીટિ સાિ નજીકમા ંિહ ેછે. ચાલો નાના! ત્યા ંજઈને મમ્મીને ફોન કિીએ.” 

      અમારંુ લશ્કિ તો ઉિડ્ુ ં– બેબી-સીટિને ઘેિ. બાબલો અને નાની તો કંઇક વ્યિક્સ્થત િોશાકમા ંહતા, િિ બદંા તો 
ચડ્ડી – બવનયનધાિી! અને ત્રિે ય ખદુાબક્ષો અમદાિાદી હોલબટુમા,ં એટલે કે ખલુ્લા િગે!  બધુ ંહાઉસન જાઉસન તો ચાલ્યુ.ં 
આગળ આ નિા સાહસથી ઉત્સાહમા ંઆિી ગયેલો, અને આટલા મોટ્ટા માિસોના ગાઈડ થિાની, અિધાિી બઢતી મળયાની 
તકથી ઉછળતો બાબલો, િાછળ ણચિંતાગ્રસ્ત િદને, િિ થોડા ક્ષોભિાળા ચહિેે હુ ંઅને સૌથી િાછળ ફયઝુ ઉડી ગયેલી નાની. 
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િસ્તામા ંસ્િાસ્ર્થય માટે બહુ સભાન અને સિાિના િહોિમા ંચાલિા નીકળેલા કેનેડીયનો, વિસ્ફારિત નજિે અમને વનહાળી િહ્યા 
હતા. અમે તો વમિંયાની મીંદડીની જેમ નજિ નીચી કિીને ધસમસતા હતા. ક્યાિે બેબી-સીટિ બેનશ્રીનુ ંઘિ આિે અને અમાિા 
આ ધમકસકંટનો અંત આિે? એટલુ ં સારંુ હતુ ં કે બાબલો સૌથી િધાિે મડુમા ં હતો. જો િડતો હોત તો, કોઇ વશશ-ુસાથી, 
િિોિકાિી સજ્જનની કૃિાથી અમે િોલીસથાિે િિ િહોંચી ગયા હોત – આ અિનિા દેશમા!ં 

      છેિટે અમે ત્યા ંિહોંચ્યા. િેલા ંબહને તો અમાિા દીદાિ જોઇને ડઘાઈ જ ગયા. િિ મામલો સમજાિતા ંથાળે િડયો. 
દીકિી સાથે િાત થઈ ગઈ અને િદંિેક વમવનટમા ંતે આિી િિ ગઈ, અને અમને યથાસ્થાને િાછા સખુરૂિ ગોઠિી દીધા. 
ઘટનાનુ ંપનુિાિતકન ન થાય તે શભુાશયથી , સાજંે અમને ચાિીની બીજી કોિી િિ મળી ગઇ ! િિ એ અડધોએક કલાકની 
કેનેડાની િહલેી સિાિ જજિંદગીભિ યાદ િહી જશે. 

[ એક વમત્રની આિિીતી િિ આધારિત સત્યકથા ] 

તાળં તટૂ્ુ ં– એક સત્યકથા 
      િટાિામા ંબધુ ં કેદ થઈને પિૂાયેલુ ંિડ્ુ ંછે. સૌજન્ય, ભ્રાતભૃાિ, સાદી સમજ, કાયદા અને ન્યાયની પ્રરક્રયાનુ ંજ્ઞાન એ 

સઘળા ંબદંીિાન થઈને િટાિામા ંિાકંની જેમ, બેહાલ થઈને, ભોંય ભેગા, બેઠા છે. એમાનંુ ંકશુયં, કોઈનેય, ક્યાયં, ક્યાિેય, 

કશાય પ્રયત્ન છતા,ં હિે, હાથિગુ ંથાય તેમ નથી. િટાિાના નકુચામા ંખભંાતી તાળં લાગેલુ ં  છે. અને તાળાની એક માત્ર 

ચાિી? એ િિ એ િટાિાની અંદિ કેદ થઈને િડેલી છે. એ તાળં કદી ખલુી શકે તેમ નથી. 

     ત્યા ંએક કદાિિ, ઊંચો અને પ્રભાિશાળી માિસ આિે છે. તેના હાથમા ંએક મોટો ઘિ છે. એક પ્રચડં ધમાકા સાથે તે તાળા 
િિ ઘિ ઝીંકે છે. અને લો! એ તાળં એક જ ઝાટકે તટૂ્ુ.ં િિ આ શુ?ં િટાિામાથંી તો દુર્જનતા, દુશ્મનાિટ, ગેિસમજ, નકરંુ 

અજ્ઞાન …  આ બધાનંી ગદંકીના ઢગલે ઢગલા બહાિ ખડકાઈ આવ્યા.  ગટિ ગગંા િહિેા લાગી. 

    તમે ઝબકીને જાગી જાઓ છો. માત્ર ભીની ચદ્દી િહિેેલા તમે િસીને િેબઝેબ બની ગયેલા છો. હિે તમને આ ભીષિ 

દીિાસ્િપ્નમાથંી જાગતૃ થઈને, તમાિી આ ઘડીની ભયાનક િાસ્તવિકતાનુ ંભાન થાય છે. ચાિીિાળં તમારંુ િોજનુ ંતાળં તો 
ખોિાઈ ગયેલુ ંહતુ.ં આજે તમે જીમમા ંકસિત િતાિી, ક્સ્િવમન્ગ પલુના બાથરૂમના લોકિમા ંકિડા ંસમેત,  તમાિી બધી 
િસ્તઓુને પિૂી, નમ્બિિાળં નવુ ંતાળં લગાિીને સોનામા(ંSauna) બેસિા અને તિિા  ગયા હતા. 

        િાછા આિી તમે િચીસ િખત એ તાળાનુ ંકક્મ્બનેશન ઊકેલિાની લમિાઝંીંક કિી હતી. તમાિા વમત્ર બની ગયેલા, એક 

જિે િિ તમને એ તાળં ખોલિા મદદ કિી હતી. એક અજાણ્યા સજ્જને િિ હાથ અજમાિી જોયો હતો. િિ કશી કાિગત 

કામ આિી ન હતી. એ કમબખ્ત, નવુ ં નક્કોિ તાળં તમાિા બધાનંી મજાક ઉડાિતુ,ં લોકિના નકૂચામા ં વિલસી િહ્ુ ં હતુ!ં 
િાટલી િિ હાથ દઈને તમે ક્યાિે આ દીિાસ્િપ્નમા ંખોિાઈ ગયા, તેનુ ંભાન િિ તમને ક્યા ંિહ્ુ ંહતુ?ં 

    િિ સાિા ંકે માઠા ંસિના ંજોયે, એ તાળં ખલૂિાનુ ંનથી. તમે આ િેશમા ંઘેિ જઈ શકો તેમ નથી. અિે!  કાિ સધુી િહોંચિા 
માટે િિ તમાિે સજ્જનો અને સન્નાિીઓથી (ણબરકવનધાિી?!) ભિેલા જીમમાથંી િસાિ થવુ ં િડે તેમ છે. આંખો મીંચીને, 

અધકનગ્ન દોડતા ડોસાના લઘિિઘિ દેખાિનુ ં  મફત મનોિંજન બધાનેં પરંુૂ િાડીને િિ, તમે કાિનુ ં બાિણુ ં શી િીતે 

ખોલિાના? એની ચાિી િિ લોકિમા ં કેદ જ છે ને?  ડ્રાઈિીંગ લાયસન્સ. કે્રરડટ કાડક, થોડા ઘિા ડોલિના ણબલ – બધુ ંએ 
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જેલમા ંબદંીિાન છે.  માત્ર તમે એકલા જ, જન્મ્યા ત્યાિે હતા તેને લગભગ મળતી આિે, તેિી અિસ્થામા ંઆઝાદ છો! િિ એ 

આઝાદી વમયાવમના બીચ ઉિિ, મકુ્ત મને, િાિિી શકાય. અહીં િાિિિા જાઓ તો? િોલીસ તમને જ એના િટાિામા ંપિૂી 
દે! અને એમાથંી છૂટિા ન જાિે કેટલા મહામલૂા ડોલિ ખોિાના;  અને છાિાઓંમા ંઆબરુના ધજાગિા થાય એ તો જુદા જ!  

     હિે શુ ંથાય? ડૂબતો તિણુ ંશોધે તેમ, તમે જીમ અને પલૂના કોઈ કમકચાિીની િાહ જોિા માડંો છો. અડધો  કલાક આ 

પ્રતીક્ષામા ંિસાિ થઈ જાય છે. િિ કોઈ ફિકતુ ંનથી. તમે ધીમે િગલે, ડિતા ંડિતા,ં જીમ તિફ જિા પ્રયાિ કિો છો. ખલુ્લા 
દિિાજાની બાજૂની ભીંતે, તમાિી લાજ ઢાકંી, સાચિીને તમે બહાિ ડોરકયુ ંકિો છો. ણબરકવનધાિી એક લલના ટે્રડવમલ િિ 

ધમધમતી દેખાય છે. તમે ગલિાઈને ડોકંુ િાછ ંખેસિી લો છો. 

     િિ આમ શિમાયે તમાિી આ અભતૂપિૂક સમસ્યા ઉકેલાિાની નથી. િહી સહી, બધી રહમ્મત ભેગી કિી, તમે તમાિી સમગ્ર 

કાયાને જીમમા ંધકેલો છો. ભલે ઓલીને છાસંઠ િિસની, તમાિી જીિક શીિક કાયા દેખાઈ જાય! તમે ચાિે તિફ નજિ કિો છો. 
ક્યાયં કોઈ ગિિેશધાિી દેખાય છે? એક જિ નજિે ચઢે છે. િિ તે તો તમાિી તિફ િીઠ ફેિિીને, રિસાયેલી વપ્રયાની જેમ 

ઊભો છે. િસ્તાના િોવમયોની જેમ તમે વસસોટી માિી તેને બોલાિિાનુ ં વિચાિો છો. િિ એમ કિતા ં તો બધા ં ધમધમતા ં
સજ્જનો અને સન્નાિીઓ આગળ તમાિા ભીના, જૂજ ગિિેશધાિી દેહનુ ંપ્રદશકન થિાની પિૂી સભંાિના ધ્યાનમા ંઆિતા;ં 
તમે એ શક્યતા િડતી મકુો છો. 

   િિમ કૃિાળ િિમાત્માની અસીમ કૃિાના પ્રતાિે, એક સાિ અજાણ્યો, અલમસ્ત કાયાિાળો,  હબસી,   કસિતબાજ  તમાિી 
બાજુમાથંી િસાિ થાય છે. એના હાથનો પ્રચડં મકુ્કો સહી લેિાની અને વિના મલૂ્યે, બાકી િહલેા દાતં િડાિી નાખંિાની, 
મહાન વિભાિનાને કોિાિે મકૂી, િેલા ગિિેશધાિીને તમાિી િાસે મોકલિા, તમે એને વિનિો છો. ઓલ્યો વિસ્ફારિત નેતે્ર 

તમાિી આ વિણચત્ર મશુ્કેલી માડં માડં સમજે છે. 

  થોડી જ િાિમા ં િેલો કમકચાિી તમાિી િહાિે આિી િહોંચે છે. એ તમાિી સાથે આિે છે. તે િિ તાળાનુ ં એ અશક્ય 

કક્મ્બનેશન ઊકેલિા અસફળ કોવશષ કિે છે. છેિટે થાકીને તે તમને પછેૂ છે , 

   “તાળં તોડી નાખં ુ?ં”   

   તાળં હમ્મેશ માટે ગમુાિિાના અમદાિાદી વનિેદને બળપિૂકક બાજુએ મકૂી, તમે હિખભેિ હા િાડી દો છો. થોડી જ િાિમા ં
ઘિ નહીં િિ, મોટા ણચવિયા જેવુ ં એક હવથયાિ લઈને તે િાછો આિે છે.  અડધી જ સેકન્ડમા ં તાળા અને નકૂચા િચ્ચે 
ડાઈિોસક થઈ જાય છે. િેલો સજ્જન કમકચાિી તમને દેિદૂત જેિો લાગ ેછે. તેનો આભાિ માની, ગયેલી બધી સિંદા િાછી 
મેળિી, તમે ફિી સજ્જનના િેશમા ંનિો અિતાિ ધાિિ કિો છો. 

     ગમુાિી દીધેલા ંસૌજન્ય, સમજ, ભાઈચાિો, અને કાયદા અને ન્યાયનુ ંભાન ને જ્ઞાન, એ બધુ ંિિ તમને અકબધં િિત 

મળી જાય છે. 
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નસકોિા ંમાહાત્મ્ય 

     િાતના અણગયાિેક િાગ્યા હશે. તમે વનદ્રાદેિીનો િહલેો પ્રસાદ ચેનથી માિી િહ્યા છો. ત્યા ંતમાિી બાજુમા ંસતેૂલી તમાિી 
િત્ની તમને ગોદો માિીને બડબડે છે – “ આ નસકોિા ંબધં કિો તો સારંુ.“ અને તમે એ સખુની દુવનયામાથંી તમાિી કઠિાઈ 

ભિેલી દુવનયામા ંિાછા આિી જાઓ છો. ફિી તદં્રાની એ અપ્રવતમ ક્ષિો િાછી મેળિિા તમે વ્યથક પ્રયત્નો કિો છો. 

            અડધો ક્લાકના ફિીથી વનદ્રાદેિીને શિિે જિાના વ્યથક પ્રયત્નોથી કંટાળી, તમે િોજની જેમ ઘિમા ંબેચાિ આંટા માિી 
લો છો. બેકયાડકમા ચાદંની કેિીક જામી છે તેનુ ંઅિલોકન કિી લો છો. અને છેિટે બધા ં દુ:ખોના આધાિ જેિા કોમ્પ્યટુિના 
રકબોડક અને મશૂકના સહાિે આિી િહોંચો છો. િાચંેક િમતો િમી, ઇમેલો જોઈ લો છો; વમત્રોને ‘જય શ્રીકૃષ્િ’ કિી દો 
છો.   તમારંુ માડં જ િધતુ ંબેન્ક બેલેન્સ ફિી એક િાિ જોઈ લો છો. ગઈકાલે આિેલા એકાદ નિા નક્કોિ વિચાિને અક્ષિદેહ 

આિો છો. વમત્રોના બ્લોગ િિ લટાિ માિી આિો છો. અને બે’ક કલાક િહી ફિી િથાિીમા ંિાછા ફિો છો. 

             આંખો ઊંઘમા ંથોડી ઘેિાય છે તો ખિી, િિ તમાિી જીિનસખીના ંનસકોિાનં ુ ંશ્રિિ કિતા ંતમને બ્રહ્મજ્ઞાન લાધે છે કે, 

નસકોિામંા ંજ નાદબ્રહ્મનુ ંસાચુ ંસખુ સમાયેલુ ં  છે. તેને ઊઠાડી બદલો િાળિાની ભાિના તો ક્યાિની નષ્ટ થયેલી છે, કાિિકે 

તમે જાિો છો કે કોઈની ઊંઘ ઉડાડિાથી તેનુ ંકલ્યાિ થશે કે તમને ઊંઘ મળશે તે માન્યતા ભલૂભિેલી છે. તેના ંનસકોિાનંી 
િધી િહલેી તીવ્રતા તમાિામા ંક્ષણિક ઈષ્યાકભાિ િિ જગાડી જાય છે. 

           ફિી થોડા ંિાસા ંફેિિી, જીિનની વ્યથકતા માટે ખિખિો કિી, તમે િાછા ઊઠો છો. ગઈકાલે િાચંિાનુ ંબાકી િહલે ુ ંછાપુ ં
પરંુૂ કિો છો. િાચંેલા સમાચાિ ફિી િાચંી જાઓ છો. તેના સાિા-નિસાિિા માટે તમાિા ં િોતાના ં આગિા ં અને અવત 

મલૂ્યિાન મલૂ્યાકંનો બાધંી દો છો. અમેરિકાના પે્રવસડેન્ટ અને ભાિતના િડાપ્રધાન તમાિી સલાહ લેતા નથી તે માટે દુ:ખ 

અનભુિો છો. ગિુિતં શાહ અને સિેુશ દલાલ તમાિો અણભપ્રાય લે તો તેમના લેખો કેટલા િધ ુઉત્કૃષ્ટ બને તેિો વમર્થયા 
અહકંાિ િિ સેિી લો છો. પિૂાતત્િ અને ઈવતહાસ તમાિા વપ્રય વિષયો છે. તે વિષયોની તમાિી ગઈકાલની િચંાઈ િહલેી 
ચાલ ુચોિડીના ંથોડા ંિધાિે િાનાનંી સફિ િિ કિી આિો છો. ઇજજપ્તના ‘તતૂનખામન’ કે વનવનિેના ‘સેન્નાચરિબ’ની સાથે 

થોડી િાતચીત કિી લો છો. 

           ‘या तनशा सववभूिाणाम,् िस्याम ्जागतिव संयमी।‘ એ શ્લોક દિિોજની જેમ યાદ કિી તમાિી આ સયંમી અને જ્ઞાની 
અિસ્થા માટે તમે ગિક અનભુિો છો. માથે આિી િડેલી જાગતૃાિસ્થામા ંતમાિા િધકમાન થઈ ગયેલા બહુશ્રતુિિા માટે તમે 

સતંોષની લાગિી અનભુિો છો. સઈુ િહલેા સૌ અજ્ઞાન પ્રાિીઓ આ લાભથી   કેિા િણંચત છે  તેિો વિચાિ િોજની જેમ કિી 
તમે મન મનાિો છો. તેમના માટે તમે કરૂિાનો ભાિ િિ િોજની જેમ અનભુિો છો. તેમને જગાડી આ અપ્રવતમ ધમકલાભમા ં
સહભાગી બનાિિાની દુશ્ટ ઈચ્છાને તમે માડં માડં ખાળો છો. 

           હિે તો આંખો બિાબિની ઘેિાયેલી છે. િાચંેક િાગ્યાના સમુાિે તમે િાછા વનદ્રાદેિીને શિિે જાઓ છો. િિ છ િાગ્યા ન 

િાગ્યા, અને તમે ઝબકીને જાગી જાઓ છો. કોઈ મહાન વિચાિ તમાિા મનમરંદિના ંબાિિા ંિિ ટકોિા માિી િહ્યો છે. કોઈ 

નિી કવિતા પ્રાગટયની િાહ જોઈ િહી છે. તમે હિે સાિ તિોતાજા થઈ ગયા છો. તમાિો આજનો ઊંઘનો પિુિઠો અધિૂો 
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િહી ગયાનો અસતંોષ થઈ જાય છે. છતા ંઆટલી તો આટલી િિ ઊંઘ આજે આિી તે માટે તમે િિમ કૃિાળ િિમાત્માનો 
મનોમન આભાિ માની લો છો. 

            વનત્યકમક િતાિી, થોડા ંઆસનો કિી, તમે યોગસાધનામા ંઉિિોિિ થઈ િહલેી તમાિી પ્રગવત માટે સતંોષ અનભુિો 
છો.  ઘડીયાળ સામે દ્રક્ષ્ટિાત કિતા,ં ચા બનાિિાનો સમય થઈ ગયો છે, તે ખબિ િડે છે. અને દેિોને ય દુલકભ એિા એ 

ગિમાગિમ િીિાનંી ણલજ્જત માિિા અને મિાિિા તમે પ્રવિૃ થાિ છો. 

            બિોિની િામકુક્ષી જ હિે તો આગલી આશા છે. એ અડધો કલાકની મહાન િળોની આકાકં્ષામા ંતમે નિા રદિસની 
તમાિી યાત્રા ફિી એક િાિ આિંભો છો. અને બિોિેય નસકોિા ંબોલે તેટલુ,ં કોઈના ગોદા વિનાનુ ંઊંઘી શકો એિી, તમાિી 
જાતને જ શભુેચ્છા િાઠિો છો.  

         ‘यस्यां जागतिव भूिातन,  सा तनशा पश्यिो मुनेः । ‘ િાળો  શ્લોકનો બીજો ભાગ તમને બિોિે ઊંઘિામા ંિધ ુબધંબેસતો 
લાગ ે છે. એટલે  બધા ંઅજ્ઞાન (!) પ્રાિીઓ જાગતા ં હોય ત્યાિે; ભલે િામકુક્ષીને બહાને િિ નસકોિા-ંસભિ એક નાનો શો 
બ્રેક લઈને (ક્યા બાત હૈ !)  તમે  િથાિીમા ંલબંાિી દો છો !    

નકકસ્થ - સિેુશ જાની! 
‘આરદલ’ ઘિેથી નીકળયો, વમત્રોને શોધિા 
ઓ! દુશ્મની તુ ંક્યાથી સામી મળી ગઈ? 

- સ્િ. આરદલ મન્સિુી 

      સિાિના િહોિમા ંકશાક સદંભકમા ં સ્િ. આરદલ મન્સિુીની એક ગઝલના મત્લાનો આ શેિ ગિગિતા ંઅચાનક જ એ 

મહાન વિચાિ સ્ફૂયો. આરદલજીને સ્િગકસ્થ કહિેાય? એ જનાબ તો જન્નતમા ં ગયા હશે, માટે જન્નતનશીન શબ્દપ્રયોગ 

િાિિિો ન જોઈએ?  અને તિત આ અદકિાસંળી જીિને બીજો અને િધાિે મહત્િનો વિચાિ સ્ફૂયો. આટલા બધા સ્િગકસ્થ કે 

જન્નત નશીન કે ‘હિેન’િાસી થાય તો શુ ંનિક ઉફે જહન્નમ ઉફે હલે ખાલીખમ હશે?! 

     એમ તો કેમ બને? અને િછી નકકસ્થોનુ ંણલસ્ટ બનિા લાગ્યુ.ં રહટલિ, મસુોણલની, ઈદી અમીન, િાિિ, અમીચદં, મીિજાફિ 

વિ. વિ. અને અગણિત, અનામી ગુડંાઓ, ચાણંચયાઓ, િાક્ષસો િિ ખિા જ ને? દુવનયામા ંનકકસ્થ થિાની લાયકાત ધિાિતા 
ખિીસોની કાઈં ખોટ છે?! 

    અને આ લેખનુ ંવશષકક જ જોઈ લો,   નકકસ્થ - સિેુશ જાની ! 

     િિ એ તો કદાચ આ જિનુ ંમિિોિિ સબંોધન થિાનુ.ં હાલ તો નકકમા ંનહીં – િિ આખી દુવનયાના લોકો જ્યા ંસ્થળાતંિ 

કિિા તલસે છે તેિા, પરૃ્થિી િિના સ્િગક જેિા અમેરિકામા ં આ જિ ગડુાિો છે! ખેિ, તમે કહશેો, ‘સિાિ સિાિમા ં
પ્રાતુઃસ્મિિીય લોકોના ંનામ યાદ કિિાને બદલે નકકસ્થ લોકોને શીદ યાદ કિિા લાગ્યા?’   િિ આ વિચાિ સ્ફૂયો એટલે એને 

જક્સ્ટફાય તો કિિો જ િહ્યો ને? ( હિે આ ‘જક્સ્ટફાય’ નુ ંગજુિાતી કોિ કિી દેશે?) 



pg. 88 

અનકુ્રમણિકા અહાતક 

    ‘આિિે જ હમ્મેશ સાચા.’  એ કદાચ નકકસ્થ થિાની લાયકાતની એક િાયાની જરૂરિયાત નથી િારૂ?! િળી બધા સ્િગકસ્થ 

થિાની જ લાયકાત ધિાિતા થઈ જાય તો ણચત્રગપુ્તની નોકિીનુ ંશુ?ં! ઉિિિાળાને એ આખી ઓરફસ જ બધં કિિી િડે ને? 

અને નકકની જગ્યાને સ્િગકમા ં ફેિિિામા ં કેટલી બધી કડાકૂટ? િૈતિિીને ગગંા બનાિિી િડે અને થોરિયાનેં કલ્િવકૃ્ષ અને 

 કિડી કિડીને ટૂકડે ટકૂડા કિી નાખંતા મગિ મચ્છોની જગ્યાએ જન્નતની હિૂો ; .અને આવુ ંતો ઘણુ ંબધુ.ં 

     નકકના િાયાના હોિાિિાનો બીજો એક ફાયદો િિ છે. નકક  છે તો, સ્િગક માટે ધખાિો છે.  ધાિો કે, આખુ ં વિશ્વ સ્િગક બની 
જાય તો એમા ંમજા જ શી? જીિન માટે કોઈ આદશક જ ન િહ.ે કોઈ ધ્યેય જ નહીં. સત્યના િસ્તા િિ આગળ િધતા િહિેાની 
કોઈ ધગશ જ ન િહ.ેજીિનમા ંઅમતૃ જ અમતૃ હોય તો?કદાચ જીિવુ ંઝેિ જેવુ ંન લાગ?ે 

     તમે એક એિી રફલ્મની કલ્િના કિો કે, જેમા ંકોઈ વિલન જ ન હોય. છટ! એિી રફલમની જ રફલમ ઊતિી જાય. બોક્સ 

ઓરફસ િિ કાગડા ઊડે! વિલન છે તો હીિો છે! જમિમા ંમાત્ર બાસદુી, બિફી અને માલપિુા જ હોય તો? કાિેલાના શાકની 
િિ એક ણલજ્જત નથી હોતી? 

     અને સાચુ ંકહો.. એ વિલનોને નકકસ્થ થિા લાયક બનાવ્યા કોિે? એમની માતાઓએ તો ફૂલ જેિા ંકોમળ અને દેિદૂત જેિા ં
ભલૂકાઓંને જ જન્મ આપ્યો હતો ને? બાળ િાિિ અને બાળ િામમા ંકશો ફિક હતો; એવુ ંકયુ ંિામાયિ કહ ેછે? એ નિજાત 

વશશ ુિામ બનશે કે િાિિ – એને માટે એમની માતાઓ નહીં, આિિે, આિિો સમાજ જ જિાબદાિ નથી? શુ ંબાળ ઈદી 
અમીન ને બાળ નેલ્સન મડેંલામા ં કોઈ ફિક હતો? એમના જીિનના િસ્તા કયા િરિબળોને પ્રતાિે જૂદી જૂદી રદશાઓમા ં
ફંટાયા? 

     આિા પ્રશ્નો પછૂીને હુ ંએમ સ્થાવિત કિિા નથી માગંતો કે, િાિિ આિિી આદશક મવૂતિ હોિો જોઈએ કે, િામ મરંદિના 
સ્થાને િાિિ મરંદિો બનાિિા માડંિા  જોઈએ. માત્ર એટલુ ંજ દીિા જેવુ,ં સત્ય િાચક મહાશયને  વિરદત થાય કે, િાિિ 

વિના િામ પ્રસ્તતુ નથી! િાિિ વિના િામાયિ ન સજાકઈ શકે! શેિીની િોજબિોજની િામાયિોના જનકો આિ નથી – ગળે 

રૂમાલ બાધેંલા, ગોગલ્સધાિી ગુડંાઓ છે!   જો એ નથી તો બધા સામાન્યો જ સામાન્યો! ખેિ,એ સામાન્યોમાથંી ગયંાગાઠંયા 
ચમિબધંીઓ – ઉદ્યોગિવતઓ, િાજ્યકતાકઓ, ધધિુપઓૂ થિાના. િિ માળ એ બધા નકકસ્થ થિાના કે સ્િગકસ્થ – એ િિ 

એક વિચાિ કિિા જેિા િાત નથી ?! 

    ખેિ, આરદલજીની જેમ સૌ કોઈ ઘેિથી તો વમત્રો ગોતિા જ નીકળી િડતા હોય છે. િિ ન જાિે કેમ- સામે દુશ્મનો ભેટાઈ 

જાય છે- અને યદુ્ધો જ યદુ્ધો. આખુ ંઆયખુ ંએક સમિાગંિ. હિે આ સદીઓ પિૂાિી સમાજ વ્યિસ્થાનો જનક સ્િગકસ્થ હશે કે 

નકકસ્થ?! બીજી િીતે  જોઈએ તો – જો જગતની બધી િચના એ ઉિિિાળાએ કિી છે તો નકકનો સર્જનહાિ િિ ઈિડો ઈ જ ને? 

    જો કે, દાદા ભગિાન તો છાતી ઠોકી ઠોકીને કહ ેછે કે, ‘એનો કોઈ બાિોય બનાિનાિ નથી. એ બધુ ં‘વ્યિક્સ્થત’ છે.”   

     આમ નકક  િિ એક વ્યિક્સ્થત િચના છે!નકકસ્થનુ ંસબંોધન સ્િગકસ્થ જેટલુ ંજ પ્રચણલત થવુ ંજોઈએ. – એ પ્રવતિારદત થયુ ં

- ઈવત વસદ્ધમ ્॥ 

      અને હિે તમાિા મનમા ંએક સશંય ઊભો કિિા આ લખનાિ કદાચ સફળ વનિડયો છે- નકકસ્થ થવુ ંકે સ્િગકસ્થ ?! 
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િોિટનો િંગ 

     આ મજેની િાત સાચી ઘટના છે. મને બિાબિ િષક યાદ નથી; િિ આશિે ૧૯૮૫ મા ંઅમાિા જોરડયા શાહજાદાઓને 

િોિટ િાળિાનો તકુ્કો સઝૂયો. બહુ સમજાવ્યા; િિ માને એ જ બીજા. બાળહઠ સામે છેિટે અમાિે ઝૂકવુ ંિડ્ુ.ં 

     અને એક સપ્િિમે રદિસે હુ ંબને્નને અમદાિાદમા ંસાબિમતી નદીને રકનાિે િવિિાિે ભિાતા, ગજુિી બજાિમા ંલઈ ગયો. 
ત્યા ંતો નાનકડુ ંિક્ષી બજાિ ભિાયેલુ ંજોઈને, બને્ન જિા હિખાઈ ગયા. એમની િસદં સ્િાભાવિક િીતે સાિામા ંસાિા િાજંિામા ં
િાખેલા સૌથી મોટા િોિટ  ઉિિ જ િડે ને? એના ચીિી નાખંે તેિા ભાિ સાભંળી, માિો અમદાિાદી આત્મા ખળભળી ઊઠયો. 
આખા મરહનાનુ ંમારંુ બજેટ િોિટમા ંજ િહી જાય એિા ભાિ. 

     િિ અમદાિાદી જિને ખચક િિ કાિ મકૂિાના િસ્તા ઓટોમેરટક આિડી જાય! 

      મેં કહ્ુ,ં” જો આ મોટો િોિટ લઈએ ને, તો એ બોલતા ંન શીખ.ે નાનો બાળ િોિટ લઈએ, તો એને આિિી િીતે ઝટ કેળિી 
શકાય.” 

    સદભાગ્યે બને્ન દીકિા માની ગયા. અને મને િોસાય તેિી રકમ્મતનો િોિટ, સાદા અને સસ્તા િાજંિા સાથે લઈને અમાિી 
સિાિી ઘેિ િાછી આિી. સાથે જમરૂખ અને મિચા ંિિ એને માટે ખિીદી લીધા.ં  નિા મહમેાનના સ્િાગત માટે ઘેિ તો ઉત્સિ 

મડંાઈ ગયો. આજુબાજૂના ઘિોમાથંી બધા ંબાળકોએ આ નિાગતંકુને િધાિિા અમાિા ઘેિ ભેગા થઈ ગયા. 

     ‘બોલો િોિટ! િામ. િામ.’ ના િાઠ શરૂ થઈ ગયા.  િિ િોિટિામે તો મમૂવત બાધંી દીધેલી હતી. આમ ને આમ િદંિેક 

રદિસ થઈ ગયા. હિે િાડોશી બાળકોનો ઉત્સાહ ઓગળી ગયો હતો. બીજી નિાઈની િાત તો એ કે, િોિટે મિચા ંઅને જમરૂખ 

ખાિાનો ધિાિ ઈન્કાિ કિી દીધો. છેિટે એને િોટલી અને દાિા આપ્યા. િોટલી િિ એને ખાસ િસદં ન િડી.  ખેિ, દાિા તો 
દાિા. િોિટ ભખૂ્યો નથી કે તિસ્યો નથી; એમ અમે મન મનાવ્યુ.ં 

    અમાિે ઘેિ નિા િહિેાસીને જોિા કુટુમ્બીજનો િિ આિિા લાગ્યા. બધા િોિટને જોઈ હિખાય, િોિટના િખાિ કિે; 

અને દીકિા ખશુ!  તે રદિસે માિા મોટા ભાઈ આવ્યા. એમની પ્રકૃવત િહી સાધ ુ જેિી. એમનો જીિ તો આ મ ૂગંા પ્રાિીને 

િાજંિામા ંપિૂાયેલા જોઈને કળીએ કિાઈ જાય. 

   એમિે દીકિાઓને જીિદયા િિ મોટંુ વ્યાખ્યાન આિી દીધુ ં; અને િોિટને મકૂત કિિા સમજાિિા માડં્ુ.ં િિ દીકિાઓ 

એમ કાઈં માને? ભાઈ તો વિદાય થયા. િછી એમને સઝૂ્ુ ંકે, ‘આિિે િોિટની બિાબિ દિકાિ કિતા નથી. સાબિમતીની 
ધળૂમા ંએ કેટલો ગદંો થઈ ગયો છે? ‘ અને તિત િોિટના સ્નાન વિવધનો બદંોબસ્ત એમિે કિી દીધો. બાથરૂમમા ંશાિિ નીચે 
િોિટિામનુ ંિાજંરંુ મકૂી દીધુ.ં િોિટ તો ગભિાઈને ણચણચિાઈઓ િાડિા માડંયો. 

        અને આ શુ?ં  િાજંિામાથંી લીલા િંગનુ ંિાિી વનતિિા માડં્ુ.ં જેમ જેમ િોિટ ન્હાતો ગયો; તેમ તેમ એનો િંગ ઊતિતો 
ગયો. અને એ તો સાિ હોલા જેિો બની ગયો! ભીના ભદિક થયેલા િોિટને તડકે સકૂિિા બેસાડયો અને સકૂાતા ંતો એનો 
િંગ સાિ કદરૂિો થઈ ગયો. 

      હિે અમાિા ભાઈઓને િોિટ વિશેનો િસ સાિ ઊડી ગયો – િોિટના િંગની જેમ સ્તો! 
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     અને બીજે રદિસે, બને્ન જિાએ િાજંરંુ ખોલી િોિટને ઊડાડી મકૂ્યો. સાજંે હુ ંઓરફસેથી િાછો આવ્યો ત્યાિે, ખાલી િાજંરૂ ં

મારંુ સ્િાગત કિતુ ંઝૂલતુ ંહતુ!ં 

       આ િાતને ૨૫ િિસ થઈ ગયા છે; અને એ શાહજાદાઓ િિ અત્યાિે ૩૫ િિસના થઈ ગયા છે; િિ િંગ બદલતા 
કાણચિંડાની જેમ િંગ બદલતા એ િોિટની યાદ િિ હજી એિી ને એિી તાજી છે. 

ફયઝુન બથક ડે િાટી 
   શધુ્ધ ગજુિાતીના ચાહકોને અકળાિી દે તેવુ ં વશષકક છે ને? એકેય ગજુિાતી શબ્દ જ નહીં!  ‘ સયંોજન જન્મરદન ઉજાિી/ 

ઉજિિી ’?   જિા દો ને યાિ! આ ભદ્રભંદ્રીય કસિત – અને તે ય હાસ્ય દિબાિ ઉિિ! ઘિા અંગ્રેજી શબ્દો આિિી ભાષામા ં
ઘિ કિી ગયા છે. તો એક બે િધાિે! વિલાયતી િાજ િખતેય અંગ્રેજી બાન ુનો આટલો રૂિાબ ન હતો.  માિી કવિતા વિલાયતી 
મહમેાનો યાદ આિી ગઈ.  શધુ્ધ શાસ્ત્રીય સગંીતના એ જમાનામા ંફયઝુન મ્યઝુીકેય ક્યા ંહતુ?ં િિ માળં ઈ િખતમા ંિિ 

ફીલ્મી ગીતો િિ, માિા બાિાય ઝુમી િડતા’તા હોં! 

   અિે! ભાયુ ં ને બેન્યુ,ં ન્યા ંકિે િાટીની િાત છે, િાટીની – સગંીતની નહીં. આ અમાિા ડાગટિ ભાઈ િાજજન્દિ સગંીતના 
શોખીન છે; એ િાત અલગ છે. (ઈિડા ‘ ઈ’ દિ િષે મળૂાના િવતકા જેિા ડોલિ ખચી અમદાિાદ ‘સપ્તક’ નો મજો અને 

જલસો માિિા જાય છે. ) ઈ ને કદાચ આ િાટીની િાત ગમે કે નો ય ગમે! 

    હિે મળૂ િાત િિ આવુ.ં માિી આંખના અભતૂપિૂક ઓિિેશન િછીની માિી વિતક કથા િાચંી; માિા ંપિુિ-પિુિી ને શિુ 

ચઢ્ુ.ં ‘ દાદા’ની બથકડે ઉજિી એમના એ ખાલીિાનુ ંસાટંુ િાળિાનુ ંએમિે નક્કી કયુું. દાદી હાજિ નથી એટલે તો ખાસ.  હિે 

માિે ખાટલે ખોડ માળી એ છે કે, હધંાયં મને ‘ દાદા’ કહ ેછે – માિી એકની એક ઘિિાળી સમેત! અહીંના તળ અમેરિકનોને તો 
‘સિેુશ’ બોલતા ંના ફાિે એટલે દાદા કહ ેછે. ( કોક ‘ સિેશ’ કહ ેઅને ભીંત િિ ધોળાઈ ગયો હોઉં એમ લાગે છે.) કો’ક જાની નુ ં‘ 
જેની’ કિી નાખંે તીં આ ભાયડાને માઠંુય લાગી આિે. અને દાદા કહિેડાિિામા ં માિો સકૂ્ષ્મ અહમ સતંોષાય છે. કોઈ 

ખિેખિના ‘દાદા’નો શીખાઉ શીષ્ય િિ એક અડબોથ લગાિી દે તો બે ચાિ દાતં વિના ખચે િડી જાય એિા આ સકુલડી, 
દવમયલ જિને જિાનજોધ લોક ‘દાદા’ કહ ેએ સારંુ તો લાગ ેછે. હા! ટેંગલાદાદા કે બાટલી દાદા, મસ્તાન દાદા એિા ંમહાન 

નામો આિિા નસીબમા ંક્યા?ં એટલે ક્યાયં ‘દાદાગીિી’  નથી કિતો તોય બધાનંો ‘ દાદો ‘ બની ગયો છ ં! 

        જો ફિી િાછો આડે િસ્તે ( સોિી! આડા િાટે) ચઢી ગયો. આ સાઠ િછીનાની ખાસ ખાવસયત હોં! િાત્યુ ંકિનાિ કોઈ મળે 

અને  કેમ છો?’ પછેૂ તો આખા જીિતિની કહાિી સિુાિી દઈએ. 

કોઈએ જ્્ાાં અમસ્ત ુાં પછુ્ુાં કેમ છો?  

એને આખી કહાિી સિુાિી દીધી. 
થા્ સરખામિી તો ઉતરતા છીએ, 

- અજ્ઞાત 
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      હિે િાતમા ંિધાિે મોિ નાખં્યા િગિ િાત આગળ ચલાવુ.ંતે રદ’ સાજંે આ ‘ દાદા’ ની ૬૬મી જન્મતાિીખ ધામ ધમૂથી 
ઉજિાિી. દીકિી, જમાઈ, બે િૌત્ર અને એક દીકિો. આટલી બધી ગજંાિિ િબ્બ્લકની િચ્ચે ઉજિાિી! 

    ૬૨ િિસના ંદાદી તો િગ અને દાતં િીિેિીંગ કિાિિા અમદાિાદ જ હતા.ં દીકિો મોંઘીદાટ ચોકલેટ કેક લાવ્યો હતો. 
છાસંઠ િિહના આયખામા ંિહલેી જ િાિ દાદાને માટે ‘ હિેી બથક ડે’ લખેલી કેક આિી હતી!  દીકિી હાફંળી ફાફંળી મીિબિીયુ ં
શોધિા માડંી. ઘિમા ંક્યાયંથી ની’મળે. જમાઈ િિ આ મહાન શોધમા ંમચી િડયા. 

    હિે માિાથી ન િહિેાણુ.ં મન લોભાિે એિી, ચોકલેટના ંગલુાબ લગાિેલી અને ચોકલેટીયા િાન ભભિાિેલી કેક સામે િડી 
હતી. મોંમા ંતો િાિીનો નાયગ્રા. શીદને આ બધી જળો જથા કિતા ંહશે? ત્યા ંજ માિા ફળદ્રિુ ભેજામા ંઅભતૂપિૂક ચમકાિો 
થયો. કેિળ જ્ઞાન લાધ્યુ ંહોય તેમ, કોઈ અગોચિમાથંી અગમ્ય પે્રિિાયકુ્ત િાિી પ્રગટ થઈ. અસ્સલ ‘અંતિની િાિી’ હોં ! 

    મેં કહ્ુ ં,” અિે! બેની, છાહંઠ કેન્ડલો ક્યાથંી લાિીશ? અને લાિીશ તો મકૂીશ ક્યા ં? આ કેકનો બધો નજાિો ઢંકાઈ જશે.” 

    દીકિી, “ અિે! એમ તે કાઈં ચાલે? કમસે કમ એક મીિબિી તો જોઈએ જ ને?” 

   મેં કહ્ુ ં,” અલ્યાઓં! તમે સમજો. આ ડોહાને એની શી જરૂિ? એના કિતા ંએક કામ કિો- શધુ્ધ ભાિતીય પ્રિાણલકા પ્રમાિે, 
ઘીનો દીિો પ્રગટાિી દ્યો.” 

   બધાનેં આ િચગાળાનો િસ્તો િસદં આિી ગયો.  ‘ઘિડાજં ગાડા ંિાળે.’ એ કહિેત મનોમન કહી, મેં માિો િોતાનો બિડો 
થાબડી લીધો. સાઠ િિસ િછી િહલેી િાિ કાઈંક અક્કલની િાત સઝૂી. 

   અટકચાળો દીકિો તો બોલ્યો ય ખિો,” આ િહલેી િાિ તમે કામની િાત કિી.” 

    જેમ હોય તેમ, મેં કેકની બાજુએ હિે િાખિામા ંઆિેલો દીિો પ્રગટાવ્યો; મનમા ંગાયત્રી મતં્રનો િાઠ કયો; બધાએં ‘હિેી 
બથક ડે’ નુ ંચિાઈ ગયેલુ ંગીત ગાયુ;ં તાળીઓ િડી; મેં કેક કાિી – અને િંગે ચગંે આ ડોહાની બથકડે િાટી ઉજિાિી. ફયઝુન 

િાટી 

      જમિમા ંતો અહીં કદીક જ બનતી, મને બહુ જ ભાિતી, તિલા દલાલની ચોિડીમાયં ના મળે તેિી ‘ િેિ િેસીિી’, ફાડાની 
િજિાડી ખીચડી હતી. તે આંગળા ંચાટી ચાટીને ખાધી. આમ એક અભતૂપિૂક ‘ફયઝુન બથક ડે િાટી ‘ ઉજિાઈ ગઈ. 

બટાકાિૌંઆ િીિાય? 

(મરહલાઓને અને િાકશાસ્ત્રમા ંવનષ્િાત સજ્જનોને આ ‘સત્યકથા’ િાચંિા ખાસ ભલામિ છે! ) 

   બટાકાિૌંઆ િીિાય? િીધા જ હતા ને!   ૧૪ જાન્યઆુિી- ૧૯૮૦ ની સાલની એ િાત છે. ચાિેક મરહના િહલેા ં મને 

િોિબદંિમા ંનોકિી મળી હતી. નોકિીમા ંસ્થાયી થઉં ત્યા ંસધુી એકલા જ િહિેાનુ ંનક્કી કયુું હતુ.ં એટલે કુટુમ્બ, િાચિચીલુ ં
બધુયં અમદાિાદ જ િાખેલુ ંહતુ.ં થોડી ઘિી સામગ્રી માિા એકલાના ગજુિાન માટે પિૂતી હતી. 
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    સાિ અલગાિી જીિન હતુ.ં ફેક્ટિીનુ ંિાિિ હાઉસ, કોલોનીમા ંનાનકડુ ંક્િાટકિ, બે ચાિ વમત્રો અને કદીક શહિેના બજાિ કે 

દરિયારકનાિે લટાિ. બસ આમા ંજ બધી પ્રવવૃિ આિી જતી હતી. ખાિામા ંજાતે બનાિેલ ચવ્િડ િોટલી અને બેસ્િાદ શાક 

અથિા હુ ંજ ખાઈ શકંુ તેિા ંદાળભાત. િોજનો આ જ ક્રમ. 

   હિે તમે જ કહો. કદીક તો આ િોજની ઘટમાળમાથંી બદલાિ માટે મન ન થાય? એવુ ંતે દી’ સાજંે, ફેક્ટિીથી ઘેિ આિીને, 

આ જિને થયુ.ં કોલોનીમા ંઆિેલી નાનકડી, કરિયાિાની દુકાનમાથંી િૌંઆં લઈ આવ્યો. બટાકા તો ઘિમા ંિડયા હતા. મેં 
બટાકા િૌઆ બનાિી ખાિાનો મહાન પ્લાન બનાવ્યો. િેવસિી િિ માિી િોતાની આગિી હોં! બાિ જન્માિે જાતે બનાવ્યા 
હોય તો ચીલાચાલ ુિેવસિી આિડતી હોય ને? 

    આથી મારંુ િોતાનુ ંજ ફળદ્રિુ ભેજુ ં િાિિીને મેં િૌંઆ ધોયા. બટાકા સમાયાક અને એમને િિ ધોયા. િોજ શાક બનાિિા 
લેતો હતો; એનાથી ખાસ્સુ ંિધાિે િાિી તાિડીમા ંલીધુ;ં અને િૌઆં અને બટાકા એમા ંસાથે િધિાવ્યા! આ વમશ્રિ સગડી 
ઉિિ મકૂી; થોડીક િાિ માટે હુ ંતો કોઈ ચોિડીના અધ્યયનમા ંગિકી ગયો. થોડી િાિે માિી મહાન િાનગી ઉકળી િહી હશે 

એવુ ંદ્રશ્ય સ્મિિિટમા ંઉભિી આવ્યુ.ં, 

   મેં સફાળા િસોડા તિફ દોટ મકૂી, િાિી ઘણુ ંલીધુ ંહતુ,ં એટલે સબ સલામત જોઈ હાશકાિો થયો. િૌંઆ ખદબદી િહ્યા હતા. 
ભાત બનાિિાના સ્િાનભુિે એની તો કોઈ ણચિંતા ન હતી! ચમચી િડે એક બટાકો બહાિ કાઢયો. એ તો સમાયો હતો, એિો ને 

એિો જ અડિો હતો. મને ટાઢક થઈ. ‘ ચોિડીના પ્રકિિના બાકીના ંચાિ િાના ંિાચંી, ફિી ચકાસિા આવુ.ં’ બટાકા બિાબિ 

ચઢી શકે તે માટે અડધી િાડકી િાિી ઉમેિી, મેં રદિાનખડં તિફ પ્રયાિ કયુું. એ પ્રકિિ અને એની િછીનુ ંિિ િતી ગયુ.ં 
ફિી સફાળો િસોડામા ંગયો . 

   તાિડીમા ંખદબદતા, કોઈક સફેદ પ્રિાહીની સિાટી ઉિિ બટાકા તિી િહ્યા હતા. મેં ગભિાઈને એક બટાકો બહાિ કાઢયો. 
એ તો મઓુ, એવ્િો ને એવ્િો જ, ધોયેલા મળુા જેિો, કડકમદાિ હતો. હિે મેં ચમચી િડે એ સફેદ પ્રિાહીને બહાિ કાઢ્ુ.ં સિસ 

મજાની લાઈ બની ગઈ હતી! થોડુ ંિધાિે ઉકળિા દઉં તો ઉતિાિના િતગં સાધંી શકાય એિી બની શકે! અમદાિાદની યાદ 

આિી ગઈ. બધા ઉતિાિની એ સાજંે છાિિા િિ છેિટની તલસાકંળી ખાઈ ટુક્કલ ચઢાિિાની િેતિિ કિતા હશે. એક ઊંડો 
વનસાસો નીકળી ગયો. 

   અને અહીં? માિા િેટમા ંતો ણબલાડા ંબોલતા ંહતા.ં તાિડી નીચે ઊતાિી. બટાકા િીિી િીિીને બાજુએ મેલ્યા. િેલી લાઈ 

ચાખી જોઈ. િઘાિ કિી, થોડોક મસાલો ઉમેિી, િીિાય એિી કિી શકાશે; એિો માનવસક સવધયાિો જાતને આપ્યો. એ પ્રરક્રયા 
િતાિી, િાટકામા ંએ સ્િારદષ્ટ િાનગી કડિા િખ મડૂમા ંિીધી! ભખુ ભાગંિાનો બીજો કોઈ, સિળ માગક િિ ક્યા ંહતો? માડં 

માડં એમાનંી ત્રીજા ભાગની િીને બાકીની ગટિ ભેગી કિી. માિી એકની એક સિંદા જેિી, તાિડી માજંી, બટાકાને ફિી 
ચઢાિિા સગડી િિ ચઢાવ્યા. 

   ધગધગતી ભખૂમા ં ઓલી ચોિડીના ં બધા ં પ્રકિિો તો ભલુાઈ ગયા હતા. અને આગળના ં પ્રકિિો િાચંિામા ં િડુ ં તો 
બટાકાની િિ લાઈ િીિાનો િાિો આિે, એિો માનવસક ભય િિ મન ઉિિ સિાિ થઈ ગયો હતો. બટાકા બિાબિ ચઢિી, 
િઘાિી, મસાલો નાખંી, સિસ મજાની ગિમાગિમ સકૂી ભાજી અને ત્રિ રદિસ િિ બનાિેલી અવત ચવ્િડ િોટલી સાથે, મારંુ 

તે રદિસનુ ંઅફલાતનૂ ભોજન િતાવ્યુ.ં 
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  માિી આ કિમ કઠિાઈની કમાલની કથા ઘિના સૌએ તો ‘ટેસ’થી માિી છે. આજે વિશ્વગરુ્જિીને એ લ્હાિો િીિસતા ંમને 

આનદંના ઓઘ છૂટે છે -  િૌંઆની એ લાઈ જેિા સ્તો। 

    એકદમ તાજેતિમા ંજ મળેલી, અત્યતં ખાનગી અને એકદમ આધાિભતૂ મારહતી મજુબ આલ્િેડ નોબલના િશંજને તેના 
િડદાદાનો છૂિો ખજાનો હાથ લાગ્યો છે; અને તેિે વિશ્વમા ંસૌથી િધ ુબેસ્િાદ િસોઈ બનાિનાિને નોબલ ઈનામ ( નોબલનો 
સાકંડો ઉચ્ચાિ િાચંિા વિનતંી છે.) આિિાનુ ં નક્કી કયુું છે. આ માટે ગજુિાતી  બ્લોગ જગતના આ ‘દાદા’એ ઉમેદિાિી 
નોંધાિી છે. 

    કોઈ િિ રદિસે ” િી શકાય તેિા બટાકા િૌંઆ માટે ‘સિેુશ જાની’ને તે ઈનામ મળે છે.” તેિા છાિાઓંની હડેલાઈનમા ં
સમાચાિ િાચંિા મળે તો આશ્ચયક ન િામતા.   

િડતા િે’જો! 
    લે! કિ િાત.  હાસ્ય દિબાિ િિ િડતા િે’િાની િાત? ! હા…… આ લેખ િાચંીને હસવુ ંહોય તો હસજો અને િડતા િે’વુ ંહોય 

તો િડતા િે’જો ! 

    ‘આંખનુ ંઓિિેશન’ –  એ િડતા, માદંા માિસની મનોવવૃિનુ ંઆલેખન હતુ.ં  સાિ નજીિી એિી લેસિ સર્જિીને કલ્િનાના 
ઘોડા દોડાિી,  મોટી િહાડ જેિી બનાિી દેિાની, માદંલી મનોવવૃિની એ મહાન ગાથા હતી.   િિ  િછી તો એ ઓિિેશનનો 
આ દિદી લેસિ સર્જિીનો માહિે બની ગયો અને ચાિેક િાિ િેરટના િિનો કચિો અને છાિી દૂિ કિાવ્યા.ં એક શભુ ઘડીએ 

એનાથી ઘિી જરટલ એિી સર્જિી િિ કિાિી દીધી - મોવતયો ઊતિાિી,  નિો નેત્રમણિ આંખમા ંબેસાડિાની. 

    રદવ્ય દૃક્ષ્ટ િામ્યો! તિ કયાક વિના થોડી જ વસદ્ધી મળે છે? ‘You have to lose something to gain something.’ 

       એ િડમસતા તો ગઈ તે ગઈ જ.  હાદજન એિા આ જિને ‘હસ-િા’ થયો છે;  એક જાતનો િા – ‘લખ-િા’ જેિો – ‘હસયોગ’ 

!! હિે સતત હસ્યા જ કિો તો શુ ં થાય? આંસ ુ સકૂાઈ જ જાય ને? ગમે તેિા ઓિિેશન્યુ ં ખમી ખાિાની ક્ષમતા કેળિી.  
િિ એના  થકી િળી આ નિી નક્કોિ મોંકાિ! 

કાળજડાની કોિ વનચોિી આંખોથી ટિકતા આંસ ુ

અનહદ ખશુી થાય કદી જો દોડી આિે અધીિા આંસ ુ

ક્યાિેક િળી યાદ બની કોઈ વપ્રયની સતાિે આંસ ુ

વિિહની ફરિયાદ બની હિદમ િે તડિાિે આંસ ુ

સબંધંોના બધંનોમા કેિાિે અટિાતા આંસ ુ

દુુઃખની પ્રીત કિી હો ભલે સખુની પ્રીત િલખતા આંસ ુ

પ્રસાદ આિ. માહુલીકિ   

- મણિનગિ, અમદાિાદ, ગજુિાત 
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         િિ ન્યા ંકિે તો હિખના ંઆંસ ુિિ સકૂાઈ ગયા! અને ઉિડયો આંખોનો દુખાિો. આંસ ુજ ન આિે એટલે આંખોનો કચિો 
સાફ ન થાય, જમા થાય અને દુખાિો િેદા કિે– ડાગટરિયાઓની વથયિી િિમાિ ! 

         અને એ દુખાિાની દિા લેિા આંખોના ડાગટિને ફિીથી ઝાલ્યા. એમિે આંખમા ંબે ત્રિ જાતની દિાઓ નાખંી, આ 

હાદજનને િડતો કિી દીધો!  જાત જાતના ંયન્ત્રો િાિિી ચકાસિી કિી અને વનદાન જાહિે કયુું! 

        તમાિી આંખો સકૂી િહ ેછે – આંસ ુઆિે તેિા ંટીિા ંરદિસમા ંત્રિ ચાિ નાખંજો અને િડતા િે’જો ! 

શ્રિિ યતં્ર  

      એક બથકડે િાટીની આ િાત છે. િાટીનો છેિટનો ભાગ હતો. કેક તો ક્યાિનીય કિાઈ ગઈ હતી. જમિાનુ ંિિ સમાક્પ્તમા ં
હતુ.ં બધા િોતિોતાના ગ્રિુમા ંિાતોમા ંમશગલુ હતા. અમે ચાિ િાચં ઘૈરડયાઓ ડાઈવનિંગ ટેબલ િિ      બધુ ંિતાિીને 

ગિાટા માિતા બેઠા હતા. એક જુિાવનયો િિ હતો. મને તેનુ ંનામ અત્યાિે યાદ નથી. 

        િિ તેિે કાઈંક િાત કહી અને તેની બાજૂના એક કાકા ખડખડાટ હસી િડયા. મને સમજાયુ ંનહીં કે, એ કેમ હસ્યા અને 

િાત શી હતી. 

        એટલે મેં કહ્ુ,ં” અિે, ભાઈ! થોડુ ંમોટેથી બોલો, તો અમાિા જેિા સાભંળિાની તકલીફિાળા િિ લાભ લઈ શકે. “ 

        માિી બાજુમા ંબેઠેલા માિા જેિા બીજા કાકાએ માિી િાતમા ંટાિશી પિૂાિી. 

       હિે નિહરિભાઈ કૂદી િડયા. તેમિે કહ્ુ ં,” એમની િાત િછી. જુઓ, મેં બહુ રિસચક કિીને એક સાભંળિાનુ ંયતં્ર બનાવ્યુ ંછે. 

આિિા જેિાની બધી તકલીફ દૂિ થઈ જાય. અને ખચક િિ સાિ મામલૂી. િેસ્ટ જેિી િસ્તઓુમાથંી બનાિાય. “ 

       બધા તિત બોલી ઉઠયા,” અિે , હા! હા! માિેય તે જોઈએ. જે ખચક થાય , િિ અમને તે બનાિી આિો.” 

       નિહરિભાઈ કહ,ે” જુઓને, તમે બધા સમદુણખયા વમત્રો જ છો. માિે આમા ંકાઈં ખાનગી િાખિાની જરૂિ નથી. માિી આખી 
ફોમ્યુકલા જ તમને કહી દઉં. સૌ િોતિોતાની િીતે બનાિી લે. “ 

       મેં આતિુતાથી કહ્ુ,ં” જરૂિ, જલદી કહો.” 

       નિહરિભાઈએ બહુ જ ગભંીિતાથી આગળ ચલાવ્યુ ં,” જુઓ આટલી સામગ્રી જોઈએ. એક દીિાસળીનુ ંબાકસ, બે િાિિી 
ન હોય તેિી દીિાસળી, અને એક િબિબેન્ડ.” 

       માિી આંખો આશ્ચયકથી િહોળી થઈ ગઈ. મનમા ંથયુ;ં નિહરિભાઈનુ ં રદમાગ ઠેકાિે તો છે ને?! કાઈં િીધુ ંનથી, તો િિ 

આમને તો ચઢી હોય તેમ લાગ ેછે! 

        માિા હાિભાિ તે સમજી ગયા, “ તમે નહીં માનો, િિ આ યતં્ર ખિેખિ કામ કિશે. વનિડેલુ ંઅને ચકાસિી કિેલુ ંછે.” 
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        માિી બાજુએ બેઠેલા બીજા કાકાએ તો ખીસ્સામાથંી ડાયિી અને િેન કાઢીને લખિાની તૈયાિી િિ કિી લીધી. તે 

આતિુતાથી બોલ્યા,” અિે નિહરિભાઈ, જલદી કહોને.” 

         હિે નિહરિભાઈ આગળ િધ્યા,” જુઓ. બાકસની એક બાજુએ એક દીિાસળી લગાિિાની- તેનુ ંકાળં ટિકંુ અડધો ઈંચ 

ઉિિ િહ ેતે િીતે. િછી તેની સામેની બાજુ બીજી દીિાસળી આ જ િીતે લગાડિાની. િિ તે થોડી ઊંચી િહ ેતેમ. િછી િબિ 

બેન્ડ બાકસની ઉિિ લગાડિાનુ,ં અને જે કાનમા ંઓછ ંસભંળાત ુ ંહોય તે કાનની ઉિિ બિાબિ રફટ થાય, તેમ લગાડી દેિાનુ.ં 
જો બેય કાનમા ંતકલીફ હોય , તો આવુ ંબીજુ ં મશીન બનાિીને બીજા કાન િિ લગાિી દેિાનુ.ં” 

         હિે માિાથી ન િહિેાયુ,ં “ અિે નિહરિભાઈ, તમને અત્યાિે આિી મજાક સઝૂે છે? આ તે કાઈં કામ કિતુ ંહશે?” 

        નિહરિ ભાઈ બોલ્યા,” જુઓ, જાિે િાત એમ છે કે, તમને િધાિે સભંળાય કે ન િિ સભંળાય. િિ સામેની વ્યક્ક્તને 

ખબિ િડી જશે કે, આમને સાભંળિાની તકલીફ છે, એટલે તમાિા કહ્યા િગિ તે મોટેથી બોલિા માડંશે. તમારંુ કામ બોલ્યા 
િગિ બની જશે.! “ 

       અને વિજયી મદુ્રાથી નિહરિભાઈ ક્સ્મત કિી િહ્યા. અને અમે બધા?ં - હસી હસીને ગોટિોટ. 
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અફિાતનૂ તબીબ 
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ઉટાાંરટ્ો 
૧૯૭૬  ની સાિનો વશ્ાળો 

       અમાિી લાબંી લચક ઓરફસના એક છેડે માિા ઉિિી અવધકાિી શ્રી. હષકિાલનુ ંઅને મારંુ ટેબલ છે. ઉિિી હોિા 
છતા,ં માિી ઉિિ તે બહુ જ પે્રમભાિ િાખે છે – એક વમત્ર કે સગા ભાઈ જેિો.  સામે લાઈનમા ંઅમાિી હાથ નીચેના 
અવધકાિીઓ બેસે છે.મને ઉધિસ ચઢે છે અને છેક છેિાડેનો અવધકાિી હલી ઉઠે છે. આખી ઓરફસ માિી આ ખાસંીથી 
િાજ આિી ગઈ છે. હષકિાલ તો માિાથી બહુ જ કંટાળી ગયા છે. માિી ખાસંીથી સૌથી િધાિે તકલીફ એમને છે. છેલ્લા 
િદંિ રદિસથી આ જ હાલ છે. ડોક્ટિે મને દમની દિા આિેલી છે; જે હુ ંઓરફસમા ંિિ સાથે િાખુ ંછ.ં દિાનો ડોઝ 
િિ ડોક્ટિે િધાિે લેિાનો કહ્યો છે – રદિસમા ંત્રિ િખત, અને તે િિ એક ચમચી નહીં િિ ચમચો ભિીને. ( 
દિાનુ ંનામ િિ મને હજુ યાદ છે – ફેન્સેરડલ) 

      જમિાની રિસેસ િડિાની તૈયાિી છે. છેિટે અકળાઈને હષકિાલ મને કહ ે છે, “ચાલ, માિી સાથે. આનો કાઈંક 
ઈલાજ કિાિિો જ િડશે.” 

     તેમના પે્રમપિૂકકના આ આગ્રહને હુ ંિશ થાઉં  છ.ં આમેય હુ ંિિ માિી ખાસંીથી કંટાળી ગયો છ.ં કશોક નિો 
ઈલાજ મળી જાય, એની મને િિ ઉત્કટ ઈચ્છા છે. અમે બને્ન એકાદ માઈલ દૂિ આિેલા શ્રી. ણગદિાિીજીના ઘેિ 
 િહોંચી જઈએ છીએ. રૂિેિી િાળિાળા અને સોનેિી અને ચમકતી ચામડીિાળા  ણગદિાિીજી એક ઋવષ જેિા લાગ ેછે. 
સાિ શાવંતથી એ માિી કેરફયત સાભંળે છે – માિી ખાસંીને િિ! 

       છેિટે વનમકળ અને િિકતા અિાજે મને રહન્દીમા ંકહ ેછે,” ऐसा ही चालु रहा , िो आप जींदा नहीं रह सकोगे । “ 

     હુ ંલગભગ િડી િડું તેિા અિાજે કહુ ંછ,ં” તો હુ ંશુ ંકરંુ?” 

    ણગદિાિીજી,” દિા આજથી બધં. અને હુ ંકહુ ંતેમ ખાિાનુ.ં ” 

     અને તેઓ મને વિગતે સચૂના આિે છે. હષકિાલ તિત જ સાત રદિસની  િજા િિ મને ઊતાિી દે છે. 

     હુ ંઘેિ િહોંચીને િથાિીમા ંસઈૂ જાઉં છ.ં માિી િત્નીને કશી સમજ િડતી નથી. તે ણચિંતાતિુ બની માિા િલગં િિ 
બેસી જાય છે. હુ ંતેને ણગદિાિીજીની આખી િધ્ધવત સમજાવુ ંછ.ં દિા વિના દદક  નાબદુીનુ ંમારંુ એ યાદગાિ અણભયાન 
ચાલ ુથઈ જાય છે. 

      બે રદિસના ઉિિાસ બાદ ત્રિ રદિસ સધુી, રદિસમા ંચાિ િખત માિે મોસબંીનો િસ લેિાનો છે.  માિી િત્ની 
ગાડીમા ંઉિડી જાય છે; અને અમદાિાદ સ્ટેશન િાસે આિેલા ફળબજાિમાથંી િાિલી છાિ મોસબંીનો આખો કિંરડયો 
ખિીદી  લાિે છે. 

     બે રદિસ ઉિિાસ અને ત્રિ રદિસ કેિળ મોસબંીના  િસ બાદ મારંુ શિીિ ઘણુ ંઊતિી ગયેલુ ંછે; િિ ઉધિસનો 
એ પ્રકોિ શાતં િડી ગયો છે. કદીક એક સકંુુ ઠમકંુ આિી જાય એટલુ ંજ.ચાલુ ંત્યાિે કુદિાનુ ંમન થઈ જાય એટલી 
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બધી સ્ફૂવતિ શિીિમા ંિતાકય છે. અમને બને્નને ણગદિાિીજી તો દેિદૂત જેિા લાગ ેછે. અમે તેમને યાદ જ કિતા હતા; 
ત્યા ંશ્રી. હષકિાલ સાથે તેઓ અમાિે ઘેિ આિી િહોંચે છે. માિી તણબયતમા ંથયેલા સધુાિાથી એમના મખુ િિ વનમકળ , 
બાળક જેવુ ં ક્સ્મત છિાઈ જાય છે. હિે નિો પ્રયોગ શરૂ થાય છે. બધા ંબાિી બાિિા ંબધં કિી, છાતી ખલુ્લી કિી; 
ગિમ અને ઠંડા િાિીના  િોતા ંમકુિાની સચૂના આિે છે. હુ ંતો થિથિી  ઊઠંુ છ.ં ઉટારટયા જેિી ખાસંીિાળાને ખલુ્લી 
છાતી િિ િાિીના ંિોતા!ં  જાિે શત્રુ જનોઈિઢ તલિાિનો ઘા કિિાનો હોય તેિો ભય મને વ્યાિી જાય છે. 

      ણગદિાિીજી માિો ભય િામી જઈને, હસીને કહ ેછે ,” फिकर मि कीजीये , कुछ नुकसान नहीं होगा; आप झींदा ही 

रहेंगे!” 

     તેમની  હાજિીમા ંજ આ ખતિનાક પ્રયોગ  શરૂ કિિામા ંઆિે છે. માિા આશ્ચયક િચ્ચે િાચં જ વમવનટ બાદ, ખાસંી 
ખાસંીને ભાિે બની ગયેલુ ંગળં અને છાતી હળિા ફૂલ જેિા બની  ગયા હોય, તેિો અનભુિ મને થાય છે. રદિસમા ં
ત્રિ િખત આમ ગિમ ઠંડા િાિીના ં િોતા ં મકુિાની અને િછી તિત ધાબળો ઓઢી લેિાની સચૂના આિી, 
ણગદિાિીજી વિદાય લે છે. સાથે સાથે ખોિાક શરૂ કિિાની સચૂના િિ આિે છે. િાચં રદિસનો ભખુ્યો હુ ંહિખાઈ જાઉં 
છ.ં 

       અને ખોિાક કેિો? સિાિે ઉઠીને મોસબંીનો િસ. કલાકે કલાકે એક જાતનુ ંફળ. સિાિના જમિામા ંતાજી કાચી 
ભાજી, સકૂી િોટલી અને બાફેલુ ંશાક! આ સ્િારદષ્ટ િાનગી ગળાની નીચે શેં ઉતિશે એ ભયથી, મારંુ મોં ઉતિેલી કઢી 
જેવુ ંબની જાય છે. િિ જમિાના સમયે િાચં રદિસના ઉિિાસ બાદ આ મહાન ભોજન બત્રીસ િકિાન કિતા ંિિ 
મીઠંુ લાગ ેછે. બિોિે અને સાજંે મોસબંીનો િસ અને ફળ તો ખિા ંજ. અને િાતે્ર જમિામા ંઆ જ  રદવ્ય ભોજન. 

અને આ ક્રમ એક અઠિારડયા સધુી ચાલ ુિાખિાનો. 

હુ ંઆજ્ઞારંકત વનશાળીયાની જેમ અણભમન્યનુા આ બધા કોઠા િાિ કરંુ છ.ં 

      વમત્રો ! િદંિ રદિસના અણભયાન  બાદ વશયાળાની કડકડતી ઠંડીમા,ં સિાિના િહોિમા,ં સ્િેટિ િહયેાક િગિ, 
 સ્કુટિ ચલાિી શકંુ; એટલી ક્ષમતા માિા દવમયલ કોઠામા ં  આિી ગઈ છે. નજીક આિેલા મ્યવુનવસિલ ક્સ્િવમન્ગ 
પલુમા ંતિિાનુ ંિિ હુ ંચાલ ુકિી દઉં છ.ં 

અને એ યાદગાિ બીમાિી અને એ યાદગાિ ઈલાજ બાદ આ ત્રીસ િિસમા ંસામાન્ય સિદી થઈ હશે િિ; આંકશીયા 
ઉંચા આિી જાય તેિી એ કાળઝાળ ખાસંી ફિી કદી થઈ નથી. 
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કમરનો દૂખાિો 
૧૯૮૫ ની સાિનો વશ્ાળો… 

       ખાસંીને ફાસંી (!) આપ્યાનેં દસેક િિસ િીતી ગયા ંહતા.ં માિી એ કાળઝાળ શિદી તો ગઈ, તે ગઈ જ. િિ 
માિી િત્નીને બે સીઝેિીયન પ્રસવૂત  િખતે ( ૧૯૭૦ અને ૧૯૭૫ ) િેટની નીચેના  ભાગને બેભાન કિિા, 
કિોડિજ્જુમા ંઅિાયેલા, ઈન્જેક્શનના કાિિે ( local anesthetic) દિેક વશયાળામા ં કમિનો સખત દુખાિો ઉિડતો. 
સમય જતા ં આ દુખાિો િિસના કોઈ િિ સમયે, અને િધ ુ િીડાકાિી િીતે થિા માડંયો. બે ત્રિ રદિસ તો તે 
િથાિીિશ જ િડી િહ.ે  દદકશામક (pain killer) દિાઓના સતત માિા િછી જ કાઈંક િાહત થાય. તે ગાળા 
દિવમયાન ઘિનુ ં તમામ કામ ઠપ્િ થઈ જતુ.ં એમા ં જ તો િથાિીમા ં સતૂા ં સતૂા,ં અમાિી કામિાળીને િસોઈ 
બનાિિાની તાલીમ તેિે આિેલી. એના પ્રતાિે આજે તે કામિાળી બહને િાસિ – કિડા ં– કચિા ં– િોતાનંા ંકામ 
કિતા,ં િસોઈ બનાિી આિિાના કામમા,ં ઘિી િધાિે કમાિી કિી લે છે. 
      દિેક િખતે ડોકટિ િાસે જઈએ, ત્યાિે ડોક્ટિ તો એમ જ કહ ેકે, ‘કિોડિજ્જુમા ંએ દિાના કાિિે લોહીની ગડબ 
બાઝી ગઈ છે. તમાિે આખી જજિંદગી આ દુખાિા સાથે સમજૂવત કિીને જીિતા ંશીખવુ ંજ િડશે.’ આિી સલાહ આિિી   
બહુ સહલેી છે, િિ એ બિદાસ્ત કિિી કેટલી કઠિ હોય છે; તે તો જેિે સહન  કયુું હોય, તે જ જાિે. 

      માિી ખાસંીને વિદાયમાન આિિાના સ્િાનભુિને પ્રતાિે, દિ િખતે હુ ંતેને પ્રાકૃવતક ઈલાજ (નેચિોિથી) કિિા 
સલાહ આિતો. િિ ઘિમા ંબધા ંએ સચૂનને હસી કાઢી કહતેા,ં” એમ ફળ ખાધે અને ઉિિાસ કિીને દિદ મટતા ંહોત 
તો ડોક્ટિો ભખૂે મિત.” અમાિા ંસગામંા ંજ બે ડોકટિો તો છે! 

      િિ આશિે ૧૯૮૫ની સાલમા ંતો આ દુખાિો અસહ્ય િીતે ઉિડી આવ્યો. નછૂટકે માિી િત્નીએ ણગદિાણિજી િાસે 
જિાનુ ં કબલૂ્યુ.ં અમે બેળે બેળે તેને એમની િાસે લઈ ગયા. હિે તેઓ ગાધંી આશ્રમ, સાબિમતીની સામે, તેમને 
આિેલ એક કુરટિમા ં  સાજંે મલુાકાત આિતા હતા. તેમિે હસીને અમને આિકાિ આપ્યો. મેં તેમને માિી ‘ખાાંસીને 
ફાાંસી’ ની િાત કહી. તે બહુ ખશુ થઈ ગયા; અને અમાિા આિિાનુ ંપ્રયોજન પછૂ્ુ.ં અમે વિગતે બધી મારહતી આિી. 
ણગદિાણિજીએ બાળક જેિા એ જ ક્સ્મતથી કહ્ુ ંકે, ‘ यह सब चला जायगा। पर, मेरी सुचना पुरी माननी पडेगी।“ 

      ખાનિાન માટે તો એમની સચૂના એમની એમ જ હતી. િિ એમિે િધાિામા ંએમની ચોિડી કાઢી કિોડનુ ંણચત્ર 
બતાવ્યુ.ં તેઓ આ િસ્તે શી િીતે ચઢયા, તેની મારહતી િિ તેમિે આિી. ઘિા ંિષો િહલેા ંતેમને િાઝંિ (સાયેરટકા)નુ ં
અસાધ્ય ગિાત ુ ં દદક  થયુ ં હતુ.ં માિી િત્નીને થતો દુખાિો તો તેની સિખામિીમા ં કાઈં જ ન હતો. િિ કુદિતી 
ઉિચાિથી તે હમ્મેશ માટે ગયો હતો. આ િાતની તો અમને ખબિ જ નહોતી. અમે તો આશ્ચયકચરકત બની ગયા. 

      તેમિે સમજાવ્યુ ં કે, “આિિી બેસિાની, ચાલિાની ટેિોને કાિિે આિિી કિોડ િાકંી િળેલી િહિેા ટેિાયેલી 
હોય છે. આથી બે મિકા િચ્ચેની ગાદી ( કુચાક – Cartilage) અકુદિતી િીતે, એક બાજુ દબાય છે. આથી સામાન્ય 
માિસને િિ કમિ દુુઃખિા લાગી જાય છે. તમને આિેલા ઈન્જેકશનના કાિિે, એ બાજુ દબાિ આિી જતા ં– ખાસ 
કિીને ઠંડી ઋતમુા ં– આ દુખાિો તમને અસહ્ય િીતે િધી જાય છે.” 

        માિી િત્નીએ પછુ્ુ,ં” એનો ઈલાજ શો?” તેમિે સતૂી િખતે િડખાભંેિ સિૂાની સલાહ આિી. એક િગ લાબંો 
િાખીને અને બીજો થાિા અને ઘુટંિથી િાળીને સિૂાનુ,ં જેથી કમિનો િળાકં કુદિતી િીતે િાછળની  બાજુ ઝુકતો િહ.ે 
તેમની ઓરફસમા ંિાખેલ  િલગં િિ આ માટે તેમિે જાતે સઈૂને આમ સિુાની િીત િિ બતાિી. ઘેિ જઈ, માિી 
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િત્નીએ આમ િડખાભંેિ, િલગં િિ લબંાવ્યુ.ં તેના આશ્ચયક િચ્ચે, તેને કમિમા ંબહુ જ િાહત લાગી. બધી દિાઓ બધં 
કિી, ખાનિાનની  િિહજેીનો વસલવસલો િિ ચસુ્ત િીતે અમલી કિી દીધો. 

      ત્રીજા જ રદિસથી સ્ફૂવતિ આિિા માડંી. કદાચ દિાથી બાઝેલી, લોહીની ગડબ િક્તશકુ્ધ્ધના કાિિે ઓગળિા 
માડંી હતી. એક અઠિારડયુ,ં અને તેનુ ંફિજજયાત િથાિી-શયન ગયુ.ં તેિે ઉત્સાહમા ંઆિી, ખાનિાનની ચકુ્સ્ત બીજા 
અઠિારડયે િિ ચાલ ુિાખી. અને કમિના એ જાણલમ દુખાિાને એના જીિનમાથંી કાયમી રૂખસદ મળી ગઈ. આજે એ 
િાતને ચોિીસ િિસ િીતી ગયા ંછે; િિ એ દુખાિાએ ફિી દેખા દીધી નથી. 

      ણગદિાિીજી તો આ દુવનયામા ંહયાત નથી; િિ માિી િત્નીના ંકાયમી આવશષ તેમને અિાિનિાિ મળતા ંિહ ે
છે. 

પેશાબ બાંધ 

       કમિના દુખાિાને કમિતોડ વિદાય આપ્યા િછી એક િષક િીતી ગયુ ં હતુ.ં િિ હિે માિી િત્નીને િેશાબ 
થિાની નિી તકલીફ ઉભી થઈ. એક આખો રદિસ િેશાબ થયો જ નહીં, અને  અસહ્ય દુખાિો ચાલ ુથઈ ગયો. અમાિા 
ફેવમલી ડોક્ટિે (માિા સાઢુભાઈ ડો. કમલકાન્ત વ્યાસ) ‘લેવસક્સ’ નામની દિા લેિાનુ ંકહ્ુ;ં અને ફાયદો િિ થયો. િછી 
આમ બ ેત્રિ િખત થયુ ંઅને દિા ઘિમા ંહાથિગી  હોિાને કાિિે તકલીફ દૂિ તો થઈ ગઈ. 

       િિ ત્યાિ બાદ ત્રિેક મરહના બાદ, દિા લીધા છતા ંબે રદિસ સધુી કશી િાહત ન થઈ. આથી અમે તો એક 
સ્િેશીયાણલસ્ટ િાસે િહોંચી ગયા. તેમિે તેને ઈમર્જન્સીમા ંદાખલ કિી; અને લોકલ એનેસ્થેટીક આિી  િેશાબની નળી 
સાફ કિી આિી. ઘેિ જતી િખતે તેમિે કહ્ુ ંકે, ‘આ તકલીફ ફિી િખત અને િાિંિાિ ઉભી થઈ શકે છે; અને ફિી આ 
સફાઈ કિાિિી િડશે.’ 

       અમે તો ણચિંવત થઈ ગયા. ‘આ નિી બબાલને શી િીતે િહોંચી િળવુ?ં’ અને અમને અમાિા તાિિહાિ 
‘અફલાતનૂ તબીબ’ ફિી યાદ આિી ગયા! અમે તો તેમના  ગાધંી આશ્રમની સામેના કેન્દ્રમા,ં સાજં િડતા ંિહોંચી 
ગયા. ણગદિાિીજીએ  હસીને અમને આિકાયાું. જ્યોવતના કમિના દુખાિાની  અને માિી ખાસંીની ખબિ પછૂી. તેમની 
સ્મિિ શક્ક્ત અદભતુ હતી. સાિી ખબિ જાિી તે ખશુ થયા અને પછુ્ુ ં, 

” क्यों क्यों आज कौनसी मुसीबि लेके आये हैं?” 

       અમે આ નિી આિદા તેમને જિાિી. તિત ચિટી િગાડીને કહ્ુ,ં “એ ‘લેસીક્સ’ લેિાનુ ંઆજથી બધં. અહીંથી 
સીધા ફળબજાિમા ંિહોંચી જાઓ, િાિલી છાિ મોસબંીનો કિંરડયો ખિીદી લાિો અને માત્ર જ્યસુ િીિાનુ ંશરૂ કિી દો. 
અને એક બે રદિસ નહીં – એક આખુ ંઅઠિાડીયુ ં!“ 

      અમે ત્યાથંી નીકળયા અને િસ્તામા ંફળના િસની દુકાનેથી (જ્યસુ સેન્ટિ) કશી ભેળસેળ િગિનો, બિફ િિ નહીં 
ઉમેિેલા િસનો આખો પ્યાલો િી લીધો. (બિફ ન ઉમેિિા માટે િધાિાની િકમ આિીને સ્તો! ) અમે અમદાિાદ િેલ્િે 
સ્ટેશન િાસેના ફળોના બજાિમા ંિહોંચ્યા િિ  ન હતા અને જ્યોવતને બાથરૂમ જવુ ંિડ્ુ.ં અમદાિાદમા ંસ્ત્રીઓ માટે 



pg. 101 

અનકુ્રમણિકા અહાતક 

જાહિે બાથરુમની અગિડ તે િખતે અમને બહુ સાલી!  સ્ટેશન િાસેની  એક હોટલનો સહાિો લેિો િડયો. િિ 
કિંરડયો ખિીદતા ંિહલેા ંજ િાહત થઈ ગઈ. જડબેસલાક બેસી ગયેલી શ્રદ્ધાના કાિિે, પિૂા સાત રદિસ, દિિોજ ત્રિ 
િખત, મોસબંીના િસનુ ંસેિન ચાલ ુિહ્ુ.ં 

     અને આ િીસ િષક િીતી ગયા . ફિી આિી હિકત ઉભી થઈ નથી. િળી દસેક િષક િીત્યા અને જ્યોવતને માવસક 
ધમકની તકલીફો થિા માડંી. બધાનંી સલાહ માનીને અમે તેની બને્ન પ્રસવૂત કિાિી આિનાિ ડો. વિશાખાબેન િાસે 
ગયા. તેમની સલાહ અનસુાિ અમે કાયમી છટકાિા માટે તેનુ ંગભાકશય અને અંડવિિંડો કઢાિી નખંિાનુ ંનક્કી કયુું.  

     ઓિિેશનના રદિસે અગાઉથી  જ મોસબંીનો કિંડીયો અને જ્યસુિ અમાિા રુમમા ંહાજિ હતા.ં ઓિિેશન િહલેા ં
અને િછી; રદિસમા ંત્રિ ત્રિ િખત િસના પ્યાલાની િફ્તાિ શરૂ થઈ ગઈ. જ્યાિે ટાકંા તોડિાનો િખત આવ્યો ત્યાિે 
ખદુ વિશાખાબેનને િિ આટલી સિસ રૂઝ આિી ગયાથી બહુ આશ્ચયક થયુ.ં અમાિા િસ પ્રયોગની તેમિે િિ મકુ્ત 
મને પ્રશસંા કિી; અને ઉમેયુું, 

       ” અમે િિ દિદીઓને  માત્ર ફળો ઉિિ િહિેાનુ ંકહીએ જ છીએ; િિ ચા દેિીની માયા છોડિા કોઈ તૈયાિ થતુ ં
નથી!“ 

      આ બન્યુ ંત્યાિે તો ણગદિાિીજી હયાત ન હતા; િિ અમે તેમને મનોમન નમસ્કાિ કિીને હિખાયા ંહતા.ં 

 સકૂી ખાાંસી 
     અહીં દદક જૂનુ ંજ છે. િિ અહીં ફલક બદલાયેલુ ંછે, દેશ બદલાયેલો છે, અને તબીબ િિ અલગ છે. અમેરિકાની 
અવત આધવુનક તબીબી સેિા આિતી હોક્સ્િટલનો અમેરિકન તબીબ. 

     કેમ ચોંકી ગયા ને? આમ તો આ નેચિોિથીની િાત નથી. િિ એને ઘિી મળતી આિે છે. િાત જાિે એમ છે કે, 
છેલ્લા ત્રિેક િષકથી મને સકૂી ઉધિસ િહતેી હતી. ફફનો ગળફો તો નામેય નહીં. િિ કેમેય કિતા ં એ ઉધિસ 
 જાય જ નહીં. ઉધિસની, એલજીની જાત જાતની દિાઓ લઈ જોઈ. માિો માનીતો મોસબંીનો િસ િિ અજમાિી 
જોયો. થોડોક િખત િાહત િહ;ે અને તિત તકલીફ ચાલ.ૂ કદીક ગળફામા ંલોહીના ંટીિા ંિિ આિી ગયેલા ંજોયા.ં 

       ક્યાકં િાચંેલુ ંકે, વનિડેલી એ  દિાઓ લેિા છતા ંકોઈ દદક  ન મટે – ખાસ કિીને ગળાની આિી ખાસંી – અને 
લોહી િડિા માડેં; તો એ કેન્સિના િાિડ છે. હુ ં ઘિમા ં કોઈને  કહતેો નહીં, િિ મનોમન ણચિંતા િહ્યા કિે, ‘અિેિે ! 
જીિલેિ કેન્સિ માિા ગળાને ભિડો તો નહીં લઈ લે ને?’ આથી તે રદિસે માિા ફેવમલી ડોક્ટિ 
શ્રી. િેન્ડોલ િેગમેનની આગળ માિી ણચિંતા વ્યક્ત કિી. તેમિે લાઈટ નાખંી, આ… આ… કિાિી મારંુ 
ગળં તિાસ્યુ ંઅને કહ્ુ,ં”આમ તો  એિી ણચિંતા થાય તેમ દેખાત ુ ં નથી,  િિ કાન, નાક,  
ગળાનંા (ઈ.એન.ટી.) વનષ્િાતને બતાિી જુઓ.“ 

       એમની ભલામિ મજૂબ,  હુ ં ડો. લ્યકુ શેલનબગકિને મળી આવ્યો. તેમિે નાકમા ંકશીક દિા છાટંી, નાકની 
ચામડી બહિેી કિી;  લાઈટના નાના  રદિાિાળં કેથેટિ, નાકમાથંી છેક માિા ગળા સધુી ઊતાયુું અને ગળાની સિાટીની 
બિાબિ  ચકાસિી કિી. મને અણભનદંન આિી કહ્ુ ં,” ણચિંતા ન કિો. કેન્સિના ંકોઈ ણચહ્ન દેખાતા ંનથી. કદાચ વિવશષ્ઠ 
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જાતની એલજી હોય કે એલ.િી.આિ. હોય.” મને તો ‘ આ એલ.િી.આિ. શી બલા છે?‘ તેની કશી ખબિ ન હતી. તેમિે 
એ તકલીફની મને વિગતે  મારહતી આિી, અને એની પ્રરક્રયા અને ઇલાજ  સમજાિતુ ં એક ફિફરિયુ ં આપ્યુ.ં એક 
દિા િિ આિી. િોજ સિાિે નયિા કોઠે લેિાની. એ ફિફરિયામા ંખાિા અને સિૂાની ટેિોમા ંફેિફાિ કિિાની વિગતે 
સચૂના િિ હતી. આિિે તો બાપ ુતે જ રદિસથી મચી િડયા.કેન્સિની બલા ટળયાની િાહતનો ઉમગં િિ હતો જ ને? 

     ઘિા ંિષોથી મને બિોિના જમિ બાદ અડધોએક કલાક િથાિીમા ંસિૂાની આદત હતી.  એ બદલી નાખંી અને 
‘િાિિ નેિ’ લેિાનુ ંશરૂ કયુું. –  ‘થ્રી ઈડીયટ્સ’ ના પ્રોફેસિ િાઈિસ ને યાદ કિતા ંકિતા!ં  અન્નનળી િાકંી િહ ેતેમ 
સિૂાનુ ં– જઠિનુ ંખાટંુ પ્રિાહી ઊિિ ન આિી જાય તેમ. િળી ખાતી િખતે પ્યાલો ભિીને િાિી િી જતો હતો;  તેની 
જગ્યાએ મન િિ કાબ ુિાખી, માત્ર િાએક પ્યાલો િાિીજ િીિાનુ ંિાખ્યુ.ં બાકીના િાિીના કોગળા કિી મોં ચોક્ખુ ંકિી 
નાખંિાનુ.ં જમ્યા િછી કલાકે પ્યાલો ભિીને િાિી િી જિાનુ.ં સાજંે િિ જમિાની આ જ િીત. જમ્યા બાદ બે કલાક 
સધુી આડા િિ નહીં િડિાનુ ંઅને િાતે્ર સતૂા િહલેા ં પ્યાલો  ભિીને િાિી િી જિાનુ.ં  િહલેે  રદિસે ઉધિસની 
માત્રા  ઘટેલી લાગી.એલ.િી.આિ.( જઠિનુ ંખાટંુ પ્રિાહી ઊિિ આિિાની પ્રરક્રયા) ઘટયો હતો. 

      આ િાતને એક મરહનો થઈ ગયો છે. ઉધિસ ગાયબ થઈ ગઈ છે. ગળાની ણખચણખચાટ ભાગી ગઈ છે. છે ને 
અફલાતનૂ તબીબ? – અમેરિકન હોય કે, વસિંધી! 

આંબોઈ 

    અમદાિાદની િોળમા ંઆિેલા અમાિા મકાનની રદિાલની ટોચે અભિાઈ િિ લોટા મકેૂલા િહતેા. કોઈ લોટો કદી 
કામમા ંઆવ્યો હોય; તેવુ ંમાિી જાિમા ંનથી. કદાચ એ શોભા અથિા સમદૃ્ધદ્ધના દેખાડા માટે િાખિામા ંઆિતા હતા! 
િિ એમાનંો એક લોટો તો જરૂિ િિિાતો. એને જોઈને અમને કમકમા ંઆિી જતા.ં તમે કદાચ વિચાિિા માડંયા ને? 
‘આ તબીબી િાતને લોટા સાથે શો સબંધં?’ લો ત્યાિે િાતમા ંિધાિે મોંયિ નાખ્યા વિના મળૂ િાત શરૂ કરંુ. 

     શહિેના એ મકાનમા ંઅને બીજે બધે, સ્િચ્છતા ઓછી હોિાના કાિિે, અમાિા ંિેટ િાિંિાિ બગડી જતા.ં િાતળા, 
િાિી જેિા ઝાડા ઘિી િાિ થઈ જતા. ઘિી િાિ ડોક્ટિની દિા િિ કાિગત ન વનિડતી. એિે િખતે એ લોટો નીચે 
ઊતાિિામા ંઆિતો. અને જેનુ ંિેટ દુુઃખત ુ ંહોય; સખત ચ ૂકં આિતી હોય; તેના મોંમાથંી િાડ ફાટી જતી. નળાકાિ ઘડા 
આકાિના, િાતળા કાના અને િાતળા િતિાના, ઘડતિ તાબંાના એ લોટામા ંિાખ ભિેલી  લગુડાનંી એક નાની િોટલી 
તૈયાિ િહતેી. એની ઊિિ રદિેટ જેિો આકાિ બનેલો િહતેો.  અમે એને બોમ્બ કહતેા! 

      અમાિા બાપજુી આ વિવશષ્ઠ સજર્જકલ સામગ્રી િાિિિામા ંવનષ્િાત હતા! તેઓ િોટલીની રદિેટ િિ ઘી ચોિડી, 
તેનો દીિડો બનાિતા. એને પ્રગટાિી, એ સળગતો દીિડો િેટ િિ મકૂાતો. એની ઊિિ િેલો લોટો એનુ ંમોં નીચુ ં
િાખી, થોડોક અદ્ધિ એક બે વમવનટ માટે, ઝાલી િખાતો.  આથી દીિડામાથંી નીકળતો ગિમ િાય ુલોટામા ંભિાતો. 
લોટો િિ ઠીક ઠીક ગિમ થઈ જતો. થોડીક િાિ િછી, એ લોટાની ધાિ દબાિ સાથે િેટ િિ તેઓ મકૂતા. થોડી િાિે 
દીિો ઓલિાઈ જતો અને લોટામા ંપિૂાયેલો િાય ુ ઠંડો િડતા ંસકંોચાતો; અને લોટો િેટ સાથે સજ્જડ ચોંટી જતો. 
ડુટંીની નીચેનો િેટનો ભાગ અમળાઈને ઊિિ આિતો હોય તેવુ ંલાગતુ.ં અમે એને ટોિવિડાની ઉિમા આિતા! જે 
વ્યક્ક્તને દદક થયુ ંહોય તે દુુઃખથી આ યાતના સહન કિતી; અને બીજા ંબધા ંભય અને હિેતથી આ ભયાનક દૃષ્ય 
વનહાળતા ંિહતેા.ં 



pg. 103 

અનકુ્રમણિકા અહાતક 

      િિ દિદીની સહનશક્ક્તની ખિી કસોટી તો, લોટો ધીિેથી ઉઠાિી લેતા ત્યાિે થતી.  િેટની ચામડી ઉતિડાઈને 
લોટા સાથે ખેંચાઇ જશે એમ લાગતુ.ં અસહ્ય બળતિા િિ થતી. એ દદકની આગળ િેટનો દુખાિો અને ચ ૂકં સાિ 
નજીિા ંથઈ જતા!ં આને ‘આંબોઈ ઊતાિિી’ એમ કહતેા. ‘િેટની વિચોટી ખસી ગઈ હતી.’ એમ માનિામા ં આિતુ ંહતુ,ં 
અને આંબોઈ ઊતાિિાથી એ િાછી સીધી થઈ જાય એમ મનાત ુ.ં વિચોટી શુ?ં આંબોઈ શુ?ં એની હજુ સધુી મને શિીિ 
શાસ્ત્રની દૃક્ષ્ટએ  ખબિ નથી. િિ આ ઓિિેશન (!) કયાક િછી િેટનો દુખાિો અને િાતળા ઝાડા ગાયબ થઈ જતા 
હતા, તે હરકકત છે. મોટા અને સમજિા થયા બાદ તો મેં જાતે બે એક િખત બાપજુીને આ સાિિાિ કિિા કહ્યાનુ ંિિ 
મને યાદ છે. 

      બોલો કેિા અફલાતનૂ તબીબ હતા – અમાિા બાપજુી ? 

મેથીપાક 

     ૬૮ િિસ સેિા આિી છે તેિા આ શિીિને કાઈંક ને કાઈંક િીડા ન હોય તો જ નિાઈ કહિેાય. આમ તો મારંુ 
સામાન્ય સ્િાસ્ર્થય બહુ સારંુ નહીં,  તો બહુ ખિાબ િિ નથી. એ િગિ આ બધા ઉધામા થઈ શકતા હશે?  િિ કબલૂ 
કિવુ ંિડશે કે, માિે બે ખાસ તકણલફો છે. એક તો લોહીનુ ંઊંચુ ંદબાિ અને બીજુ ંજમિા રઢિંચિમા ંદુખાિો. દેશમાથંી 
િાછા િળતા ંપ્લેનમા ંભાિે િજન ભિેલી હને્ડ બેગ  સામાન માટેની જગ્યા િિ ચઢાિતા ંિગે ઝટકો લાગી ગયો હતો; 
અને ખબૂ દુખાિો થતો હતો. કેમે કિી એ મચક આિતો ન હતો. દદક શામક દિાઓ એક રદિસ જ િાહત આિી શકતી. 

     આથી મરહના િહલેા ંસિાિના િહોિમા ંનયિા કોઠે એક ચમચી જેટલો મેથીનો િાિડિ િાિી સાથે િી જિાનો 
પ્રયોગ શરૂ કયો હતો. એક વમતે્ર સલાહ આિતા ંએમા ં એક ચમચી હળદિનો િાિડિ િિ ઉમેિિા માડંયો. િહલેા જ 
રદિસથી સિસ િરિિામ મળિા માડં્ુ.ં 

     હિે બીજી િાત એ કે,  લગભગ બે િષકથી હુ ંબ્લડ પે્રશિની ગોળી િિ લઉં છ.ં એ ગોળીથી લોહીનુ ંઉિલુ ંદબાિ 
(ડાયાસ્ટોણલક) ૧૨૦-૧૨૫ ની આજુબાજુ િહતે ુ ંહતુ.ં િિ એની આડ અસિ રૂિે ગળામા ંચામડી આળી િહતેી હતી; અને 
એ કાિિે સકૂી ખાસંી સતત ત્રાસ આપ્યા કિતી હતી. દેશમા ંહૃદયના ડાક્ટિે એ બદલીને બીજી જાતની લેિા સલાહ 
આિી હતી. એનાથી એ તકલીફ તો દૂિ થઈ ગઈ; િિ લોહીનુ ંદબાિ ૧૪૦ની આસિાસ િહ્યા કિતુ ંહતુ.ં 

     િાછા આવ્યા બાદ, માિા ફેવમલી ડોક્ટિને આ િાત કિતા ં, અહીંની બીજી એક ગોળી શરૂ કિિા અને એક મરહના 
માટે વનયવમત િીતે, બી.િી. માિતા િહિેાનુ ંકહ્ુ ંહતુ.ં સિસ મજાનુ ંસાધન લઈ આવ્યો અને બી.િી. માિતો િહ્યો. િિ 
એ તો માળં ૧૫૦-૧૬૦ ની ઊંચાઈ છોડિાનુ ંનામ જ લેત ુ ંન હતુ.ં એને કોિ જાિે કેમ ઊંચુ ંસ્થાન મળી ગયુ ંહતુ,ં અને 
એ તે કેમ છોડાય?! િિ આને કાિિે મને ઉદિેગ િહ્યા કિતો હતો. આ નિી દિા તો કશી અસિ કિતી જ નથી. 
રદિસમા ંિોજ બે િાિ આ માિિી અને ચટિટી. 

     ન કિે નાિાયિ, અને કોિ જાિે કેમ; ત્રિ રદિસ િહલેા ંમને વિચાિ આવ્યો કે, હિે રઢિંચિનો દુખાિો તો દૂિ 
થયો છે; તો લાિ ને, િોજ સિાિે કડવુ ંમોં કિિાની જફામાથંી બે’ક રદ િાહત લઈ લઉં? આ વિચાિે મેથી પ્રયોગ બધં 
કયો છે. 
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     અને આ શુ?ં ઓલ્યુ ંબી.િી. ગબડ્ુ!ં ૧૪૫…૧૪૦…..૧૩૦ અને ગઈકાલ બિોિથી તો જુિાન જોધને િિ શિમાિે 
એમ ૧૨૦ ની તળેટીમા ંઆિી િહોંચ્ય!ુ એક મરહનાનો મેથીિાક ખાધેલા માિા કોમળ રદલને હાશકાિો મળયો! 

    આજની િવિિાિી સિાિે ૧૨૦નો આંકડો જોઈ આ સ્િાનભુિ લખિા બેસી ગયો છ;  ત્યાિે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે 
કે, આિિે સનાતન સત્ય જેિા મનાતા આિા  ઘિગર્થથ ુઈલાજો અજમાિતા તો હોઈએ છીએ; િિ એની આડ અસિો 
વિશે કશુ ંજાિીએ છીએ ખિા? 

      આયિેુદના વનષ્િાતોને માિો એ પ્રશ્ન છે કે, આ અંગે કશુ ંસશંોધન થયુ ંછે ખરંુ? 

      આયિેુરદક સશંોધન શાસ્ત્રમા ંઆિો સિકગ્રાહી અભ્યાસ કિિાની કોઈ જોગિાઈ હોય છે ખિી? 

ઢીંચિનો દુખાિો 
     ‘મેથીિાક’  લખ્યા બાદ અઠિારડયામા ંમાત્ર બે જ રદિસ, સિાિે નયિા કોઠે મેથી લેિાનુ ંિાખ્યુ.ં િિ આથી એ 
બે રદિસ વસિાય ઢીંચિનો દુખાિો ચાલ ુજ િહ્યો. િળી માિા ફેવમલી ડોક્ટિ  પે્રશિની ગોળી દિ મરહને બદલ્યા કિતા 
હતા; િિ પે્રશિમા ંખાસ ફિક િડતો ન હતો. આથી ત્રિ અઠિારડયા િહલેા,ં અહીં અમાિા સ્થાવનક ભજન ગ્રિુમા ંજતા ં
િહલેા ંવનિકય કયો કે, આ બધી જફાનો એક જ િામબાિ ઈલાજ અજમાિિા દે….. 

અફિાતનૂ તબીબ સદગત શ્રી. ણગદિાિીજીનો ઈિાજ. 

      જો કે, એ કતલની સાજંે તો આ બામિભાઈ બિાબિ દાબીને જમ્યા!  અને બીજા રદિસથી હુ ંતો આદુ ખઈને 
મચી િડયો! અિે! ભલૂ્યો … ઉિિાસથી શરૂઆત કિી. િહલેે રદિસે ભીમભાઈએ કયો હતો, એિો નકોિડો અિિાસ. 
હા! એક ફિક; િાિી પ્યાલે પ્યાલા ભિીને િીધે િાખ્યા. માથુ ંતો એવુ ંદૂખ ેકે, ન પછૂો િાત. અશક્ક્ત તો િહ ેજ ને? 
અને થોડોક તાિ િિ ખિો. ભખૂ્યા િેટે, િાતે તો ઘસઘસાટ ઊંઘ આિી ગઈ. બીજા રદિસથી ચાિ રદિસ ફળાહાિ. 
સિાિ અને બિોિે એ જ મોસબંી. જો કે, અહીં મળતી મોસબંી દેશ જેિી રફકી નથી હોતી. અને મોટી િિ િધાિે. ત્રિ 
મોસબંીમા ંતો િેટ ફાટ ફાટ થઈ જાય. બબે કલાકે જુદા ંજુદા ંફળ તો ખિા ંજ. હા! એક સાથે એક જ જાતનુ ંફળ – કોઈ 
ભેળસેળ નહીં. િછી, ધીિે ધીિે િોજના ખોિાક િિ ચઢિા માડંયો. એક મહાન ફિક સાથે – ખાડં અને મીઠંુ બને તેટલા ં
ઓછા ંકિી દીધા.ં ચામા ંઅઢી ચમચી ખાડં લેતો હતો; તેની એક જ કિી નાખંી. 

     અને આ શુ?ં પે્રશિની ગોળી લીધા વિના ધીિે ધીિે પે્રશિ નીચુ ંઆિિા માડં્ુ.ં અને સાતમા રદિસે તો મેથી, બામ 
કે કોઈ િેઈન રકલિ વિના ઘિડો ઢીંચિ જિાન થિા લાગ્યો!  માડં ૩૦ % જેટલો જ દુખાિો િહ્યો. તમે નહીં માનો; 
સાિ બેઠાડુ થઈ ગયો હતો; એની જગ્યાએ િોજ િીસેક વમવનટ ચાલિાનુ ંશરૂ કિી શક્યો. 

જય હો! અફલાતનૂ તબીબનો. 
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 પથરી 
    તે રદિસે હુ ંઓરફસમા ંગયો; ત્યાિથી ચેન િડતુ ંન હતુ.ં સિાિનો િાબેતા મજુબનો િાઉન્ડ બેળે બેળે િતાવ્યો. 
િેસાબ કિિાની હાજત થતી હતી; િિ િેસાબ થતો ન હતો. ભતૂકાળના અનભુિે તિત ખબિ િડી ગઈ કે, હુ ંફિી 
િથિીનો વશકાિ બન્યો છ.ં એ િીડા યાદ કિી હુ ંકમકમી ગયો. ‘અિેિે! ફિી િાિ એ િીડા?’ 

       હુ ંિાિિહાઉસના  દિાખાનામા ંિહોંચી ગયો. ડોક્ટિે મને કહ્ુ ં,” બોલો સોનોગ્રાફી કિાિિી છે કે, િથિી કાઢિી 
છે?” મને થયુ,ં’આ એક િિસમા ં ઓિિેશનથી િથિી કાઢતા હશે.’ સર્જિીના એ ખયાલે શિીિમા ં વિના ઠંડીએ, 
અમદાિાદની ગિમીમા ંઠંડીનુ ંલખલખુ ંફિી િળયુ.ં િિ ડોક્ટિે હૈયાધાિિ આિી,” ના, ના, આ તો એક નિી જ જાતના 
ઈલાજની મને ખબિ િડી છે. તમે ત્યા ંિહોંચી જાઓ; અને ચોિીસ કલાક િહલેા ંતમને િાહત થઈ જશે.” 

        મને આિેલા સિનામે હુ ંતો િહોંચી ગયો. એ હતા હોવમયોિથી ડોક્ટિ. એમિે માિી િાત સાભંળી. તિત ગળી 
ગળી, ઝીિી ગોળીઓની શીશી માિા હાથમા ંિકડાિી દીધી. દિ બે કલાકે સાત આઠ ગોળી ગળી જિાની સચૂના આિી 
અને બને તેટલુ ંિધાિે િાિી િીિા કહ્ુ.ં હુ ંઘેિ તો ગયો િિ કોઈ િેન કીલિ વિના શી િીતે આિતા ચોિીસ કલાક 
જશે, એમ વિચાિતો િહ્યો. િિ આ અફલાતનૂ તબીબની થીયિી કાઈંક અજબ જ હતી. 

ઝેરથી ઝેર મરે. 

      હોવમયોિથીના આ વસદ્ધાતં વિશે સાભંળયુ ંહતુ.ં મને એમ કે, આ મીઠી ગોળીઓમા ંજરૂિ ધળૂ ભિેલી હશે ! 

      જે હોય તે, િિ સાજં થતા ંથતા ંતો િેશાબ કિકિો આિિા માડંયો. જૂના અનભુિે િથિીને ઝીલિા કાચનો 
પ્યાલો હાથમા ં તૈયાિ જ િાખ્યો હતો. િિ એ માળી ન જ ઝીલાઈ. આ અફલાતનૂ દિાએ એ િાઈ જેિડી માયાની 
હજાિો ઝીિ કિચો કિી નાખંી હતી. ત્રિેક િાિ આમ કકિો િેશાબ થયો; અને િાતે હુ ંઆિામથી સઈૂ ગયો.સિાિે 
છેલ્લો િેશાબ અને બધી કિચો નીકળી ગઈ. હજુ ચોિીસ કલાક પિૂા થયા ન હતા! 

     ત્યાિ બાદ અમેરિકા આવ્યા િછી િિ િથિી થઈ હતી; િિ અહીં એ અફલાતનૂ તબીબ કયા?ં અહીંની માન્યતા 
મજૂબ, િથિીના ઈલાજ માટે,  જજિંદગીમા ંિહલેી િાિ ત્રિ કેન બીયિ િીિો િડયો હતો! િથિી તો બે રદિસે મટી; 
િિ િછી એ અફલાતનૂ તબીબની ગોળીઓનુ ંિાસકલ ટિાલમા ંમગંાિી લીધુ ંહતુ.ં િિ સદ્ ભાગ્યે ફિી એ િાિિિા 
િાિો ન આવ્યો. હજુ એ બોટલ દિાઓના કબાટમા ંઅકબધં સચિાયેલી િડી છે. 

  

https://gadyasoor.wordpress.com/2008/11/14/man_labor_pain_3/
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ઘડપિ (શારીરરક અને માનવસક) 

    અડસઠ િિસના આ ખોણળયામા ંમશીનિી જૂની થઈ છે. ક્યાકં ચડચડાટી, બોલે છે; ક્યાકં શ્વાસની ધમિ હાફેં છે. 
દબાિ િધી જાય છે. ચાલતા ંચાિ િાિ અટકવુ ંિડે છે – બેસિાની જગ્યા શોધિી િડે છે. દાદિા ચઢતા ંકે ઊતિતા ં
એક િગ િિ જ િજન લેિાની કાળજી િાખિી િડે છે; અને સહજે ચકૂ્યો તો ઘુટંિે સોજા આિી જાય છે. સહજે િજન 
ઊંચકાઈ જાય તો અંગઠૂો મચકોડાઈ જાય છે. ક્યાિેક કમિ ઝલાઈ જાય છે; તો ક્યાિેક ખભા. િાતે ઊંઘ આિતી નથી; 
અને દહાડે ગમે ત્યાિે આંખો ઘેિાઈ જાય છે. કાને ઓછ ંસભંળાય છે; ચશ્મા ંચઢાવ્યા વિના િચંાત ુ ંનથી. વિગેિે… 
વિગેિે.. 

ઘડપિની જમાનાજૂની વ્્થાઓ. 

      અને મનની હાલત તો એનાથીય નાજૂક છે. સહજેમા ંમાઠંુ લાગી જાય છે. નાની નાની િાતો ભલૂી જિાય છે. 
અને કોઈક સહજે જ  િાકંું બોલે તો ક્યાયં સધુી  ભલૂાત ુ ંનથી! િોતાના વિચાિ અને મન્તવ્યની વિરુદ્ધ કોઈ કહ,ે તો 
ચચાકનો કેડો મેલાતો નથી. 

‘હિે ગિઢા થ્ા.’ એ ખ્ાિ આથમતો જ નથી! 

      ઘિી બધી ગનાનની િાત્યુ ંિાચંી, સાભંળી, વિરડયો જોયા, ગલઢાઓ હાિે ચચાકઓ  કિી. િિ.. કશુ ંજીિનમા ં
ઊતિતુ ંનથી. 

‘બની આઝાદ’ના લેખો લખ્યા – િિ આઝાદી ન મળી. 
‘અંતરની િાિી’ લખી; િિ પ્રગટી નહીં. 

     કશો ઈલાજ? 

     થોડો પ્રકાશ ‘એખાટક ટોલ’ની ‘આજની ઘડી િણળયામિી’ – ‘Power of Now’ િાચંતા ંિડયો.  દાદા ભગિાનની 
પ્રવતક્રમિની િાતને અમલમા ંમકૂતા ંબહુ િાહત થઈ. િિ આ તો બધુ ંમાનવસક. 
    શિીિના ઘસાયેલા પજૂાકઓનુ ંશુ?ં આંખનો લેન્સ કાઢી ‘નેત્રમણિ’ મકૂાવ્યો અને કાને કિકના ંકંુડળ જેિા ંરહયરિિંગ એડ 
ચઢાવ્યા.ં દાતંના નિક કિાિી ઉિિ કેપ્યુ ંચઢાિી. િિ ચઈડ ચઈડ બોલતા ંઘ ૂટંિનુ ંશુ?ં શ્વાસ ભિાઈ જાય તે ફેફસા ં
બદલાતા ંહશે?! અને પે્રશિની ગોળીઓ ક્યા ંસધુી લીધા કિિાની? 

     અમદાિાદ ગયો ત્યાિે ભત્રીજી કૌમદુીએ ‘આટક ઓફ ણલવિિંગ’ની િાત કિી. એ િળી શુ ંનિતિ છે, એ જાિિા 
એના ક્લાસ ભયાક- િિ કુતહૂલ સતંોષિા પિૂતા જ. અડાલજ જઈ જૂના વમત્ર િામભાઈના પ્રતાિે, રદિકભાઈ સાથે 
જાહિેમા ંગોઠડી િિ કિી. િિમ વમત્ર શિદ ભાઈએ ઓશોિાિી આગળ ધિી, અને શ્વાસની કસિતો િિ વશખિાડી. 

પિ અમિીકરિમાાં મીંડુાં. 

     િિ આ બધી વનિાશામા ં આશાનુ ં એક રકિિ ૮મી જુલાઈએ િડ્ુ.ં અહીં અિવિનમા ં ‘આટક ઓફ ણલવિિંગ’નો 
રિિીટિ કોસક થતો હતો; એમા ં જજિંદગીમા ંિહલેી િખત રિિીટિ બન્યો! એનો એકડો ફિી ઘ ૂટંયો. આિી દિેક તાલીમ 
િખતે લેિાતો સકંલ્િ િિ કયો,” આ તાલીમ ચાલ ુિાખીશ.” 

https://gadyasoor.files.wordpress.com/2008/07/the-power-of-now-eckharttolle.pdf
http://www.dadabhagwan.in/akram_vignan.html
http://www.dadabhagwan.in/akram_vignan.html
http://www.artofliving.org/wisdom-knowledge-sheets
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અને આ શુાં?न भूिो न भववष्यति॥ જેવુાં કાાંઈક થઈ ગર્ુાં. 

       ત્રિ રદિસની તાલીમ િછી િોજ પે્રક્ક્ટસ ચાલ ુિહી! ખાસી ૪૫ વમનીટ, અને તેય આજ રદન લગિ. 

કેિી પે્રક્ક્ટસ? 

• સકૂ્ષ્મ યોગ અને યોગાસનો – જુદી જુદી ૩૮ િીતે. – ૨૫થી ૩૦ વમનીટ 
• પ્રાિાયમ – ત્રિ જુદી જુદી િીતે , દિેક છ થી આઠ િખત 
• ભક્સ્તકકા પ્રાિાયમ – િીસ િીસના ત્રિ િાઉન્ડ 
• ઊંડા શ્વાસ લઈ, ૐ કાિ ઉચ્ચાિ – ત્રિ િખત. 
• સદુશકન રક્રયા( સોsહમ મતં્ર સાથે)- ધીમી(૨૦), મધ્યમ(૪૦), અને ઝડિી(૪૦)ના બે િાઉન્ડ 
• શબાસનમા ંશ્વાસ વનિીક્ષિ સાથે ધ્યાન. 
• જમિે િડખે ફિીને કેિળ આિામ. 
અને સાથે ઉમેિાયા ં… 

• રદિસમા ંત્રિ િખત એખાટક ટોલનુ ંપે્રક્ષાધ્યાન. 
o સિાિે આંખ ઉઘડે ત્યાિે 
o બિોિે જમ્યા બાદ િામકુક્ષી શરૂ કિતા ં
o િાતે્ર સતૂા ંિહલેા.ં 

• હાઈડ્રો થેિાિી – બને તેટલુ ંિધાિે િાિી િીવુ.ં એમા ંતો િાિીની શીશીઓ ભિાિા માડંી અને એનુ ંઅિલોકન િિ 
લખાઈ ગયુ!ં 

• ફળ ણબલકુલ ખાતો ન હતો, તેની જગ્યાએ રદિસમા ંત્રિેક િખત ફળ ખાિાના ંચાલ ુકયાક. 
• ચામા ંઅઢી ચમચી ખાડં િગિ ચાલતુ ંન હતુ;ં એની જગ્યાએ એક જ ચમચી થઈ ગઈ. અને બિોિની ચા તો બધં 

જ થઈ ગઈ. 
• કૂકી, ચોકલેટ વિ. ઘિમા ંિાખિાનુ ંજ બધં કિી દીધુ.ં 
• અધ્યાત્મ અને જીિન પે્રિક સારહત્યનુ ંિોજ િાચંન. 
• િાતે સતૂા િહલેા ં‘પ્રવતક્રમિ’ – દસ વમનીટ 
• સતત ‘ હુ ંશદુ્ધાત્મા છ.ં’ – એ ભાિનુ ંિટિ. 
શા ફાયદા થયા આ એક મરહનાની સાધનાથી? 

• બી.િી.ની ગોળી િોજ બેને બદલે એક જ કિી શક્યો. કદી પે્રશિ ૧૩૦થી ઉિિ જતુ ંનથી. 
• ઘુટંિનો દુખાિો લગભગ ગાયબ. િલાઠંી િાળીને બેસિામાયં દુખાિો થતો હતો; તેની જગ્યાએ પિૂી એક વમનીટ 

િજ્રાસનમા ંબેસી શકાય છે. 
• ચાલતા ંથાક લાગતો નથી; થાિા દુુઃખતા હતા, તે બધં થઈ ગયુ.ં 
• બિોિની િામકુક્ષી બે કલાકની જગ્યાએ માત્ર ૧૦ વમનીટ જ– થ્રી ઈરડયટના િાઈિસ ની ‘િાિિ નેિ’! 

https://gadyasoor.wordpress.com/2011/08/09/water_bottle/
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• િાતે્ર સિસ મીઠી, ઘસઘસાટ ઊંઘ. ઊઠતા ંજ અજીબો ગિીબ ‘ધાિા પ્રિાહ’ થી સભિ વિિશ્યના ધ્યાન. 
• ગસુ્સો, અકળામિ, ણચિંતા, અધીિતા લગભગ ગાયબ. કદી ન અનભુિી હોય એિી મોકળાશ અને શાવંત. 
• બ્લોગની જાહિેાત કિિાની વવૃિ વનમ ૂકળ થઈ ગઈ. 
• સિસ મજાની િાત… 
    િલીદા અમાિે ઘેિ િધાિિાના છે. આિા મહમેાનોની આગતા-સ્િાગતાની  તૈયાિીઓ મોટે ભાગ ે આદત અને 
આિડતના જોિે, માિી િત્ની જ્યોવત સભંાળતી આિી છે. આ લખ્યુ ંએ રદિસે આ જિે ત્રિ ખટૂતી ચીજો એને સચૂિી. 
અને એના આશ્ચયક સાથેના ઉદ્ ગાિ,” આ િળી તમને ક્યાથંી સઝૂ્ુ?ં આનો તો મને િિ ખ્યાલ ન હતો.” 
િાહ, િે! મેં િાહ! મારંુ ભલૂકિાિણુ ંિિ ઓસિિા માડંયાના એંધાિ…સાઠે ગયેલી થોડી િાછી આિી! 
 બોલો આને કહશેો ને? અફલાતનૂ તબીબ? િિ કોિ છે એ તબીબ? ઘિા બધા- ગોએન્કાજી, શ્રી. શ્રીિવિશકંિ, દાદા 
ભગિાન, નીરૂમા, રદિકભાઈ, ઓશો, એખાટક ટોલ, અને િથપ્રદશકકો  શ્રી. હમેન્ત િડંયા, િામભાઈ( બોડીિાલા), કૌમદુી 
જાની, શિદ શાહ, પ્રજ્ઞાબેન વ્યાસ, પ્રિીિ/ મીનાબેન ઠક્કિ. એ સૌ કલ્યાિવમત્રોનો આભાિ. આ ઉિિાતં ઉત્સાહ 
િધાિનાિા અનેક વમત્રો અને અલબિ ……..વ્હાલા ં કુટુમ્બીજનો તો ખિા ંજ.  એ સૌનો આ અદભતૂ અને કદી મકૂિા 
મન ન થા્ તેિા અનભુિ માટે હૃદ્પિૂષક આભાર. 

     એમ ન બને કે, આ તબીબી ૬૦+ ની જેમ ૧૬+ કે ૬+ ને પિ રામબાિ પરૂિાર થા્? ૬૦+ બધા થિાના તો છે 
જ. પિ એ સમો આજીિન ઢૂાંકડો જ ન આિે? એમ પિ બને! 

 બે મરહના પછી 
      ૮, જુલાઈ- ૨૦૧૧ના િોજ શરૂ કિેલ અણભયાન કોઈ િિ જાતની રૂકાિટ વિના, બે મરહનાના િડાિે િહોંચ્યુ ંછે. 
૬૮ િિસના આયખામા ંઆિી ણબનિોક ઘટના જિલ્લે જ બની છે- ખાસ કિીને શિીિ સ્િાસ્ર્થયની બાબતમા.ં 

‘न भूतो न भविश्यतत’ – જેવુાં જ કહો ને! 

      િચ્ચે એક મરહનાના િડાિ િિ અફલાતનૂ તબીબોને યાદ કયાક હતા; જેમના પ્રતાિે આ યાત્રા શરૂ થઈ હતી – 
અને એ વમત્રોને િિ, જેમિે આિા િસ્તા બતાવ્યા હતા. આ અહિેાલથી એ તબીબીને અનમુોદન આિિાનુ ંછે – કશો 
અથકવિસ્તાિ નહીં; કલ્િનાના િંગ કે અવતશયોક્ક્ત નહીં ; કોઈ કવિતા કે કથા નહીં; કોઈ અિલોકન કે ઉિદેશ િિ નહીં 
– માત્ર વિગતો જ. 
     ગઈકાલે માિા જજમમા ંગયો હતો. િોજની  પ્રવવૃિઓની સિખામિી જોઈ લો – 

કસરત 
 

પહિેાાં હિે 

ટે્રડ વમલ • સમય 
• સિે. િલ્સ 
• મહિમ િલ્સ 

• ૧૦ વમનીટ 
• ૧૧૮ 
• ૧૪૦ 

• ૧૬ વમનીટ 
• ૧૧૦ 
• ૧૨૦ 

િગથી િજન 
ઊંચકિાની કસિત 

• િજન • ૧૨૫ િાઉન્ડ • ૧૬૦ 

https://gadyasoor.wordpress.com/2011/08/15/old_age/
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• કેટલી િખત? • ૩૦ • ૬૦ 

ખભા અને હાથથી 
િજન ઊંચકિાની 
કસિત 

• િજન 
• કેટલી િખત? 

• ૧૬૦ િાઉન્ડ 
• ૧૫ 

• ૧૬૦ િાઉન્ડ 
• ૩૦ 

ક્સ્િમીંગ • લેિ 
• િચ્ચે આિામ 

• ૪ 
• ૩ િાિ 

• ૬ 
• ૦  િાિ 

     ઘેિ કિાતા ંયોગાસનોમા ંિિ ઘિો સધુાિો થયો છે. અણભયાનના શરૂઆતમા ંઆસનો ૨૦ વમનીટ કિતો હતો; તે 
હિે ૪૫ વમનીટ કિી શકંુ છ.ં િિ દિેક વસક્કાને બે બાજુ હોય છે.અવત ઉત્સાહમા ંયોગાસન કિતા ં જજમ્નાસ્ટોને યાદ 
કિીને િધાિે િડતા ંસ્ટે્રચ કિતા ંકમિ લચકી ગઈ હતી. આિામ કિીને અને િેઈન રકલિ લઈને સમાિકામ કિવુ ંિડ્ુ ં
હતુ!ં િાચં રદિસે લચકેલી કમિ સીધી ઠીક થઈ હતી. 

 પ્રાિા્મ 

     આજે પ્રાિાયમ િિનો એક સ્િાનભુિ િહેંચિો છે. પ્રાિાયમની શાસ્ત્રીય ચચાક કિિાનુ ંઆ જિનુ ંગજુ ંનથી; અને 
એિો કોઈ ઉત્સાહ કે વવૃિ િિ નથી. 

      િાત જાિે એમ છે કે, ત્રિ મરહનાથી યોગાસન, પ્રાિાયમ, સદુશકન રક્રયા અને છેલ્લે શબાસનમા ં વિિશ્યનાનો 
ક્રમ જાળિી િાખ્યો છે. આખી પ્રરક્રયા ૪૫ વમવનટથી ધીમે ધીમે િધાિતા જઈ હાલ એક કલાક ચાલે છે. બે મરહના બાદ, 
એનુ ંસિિૈયુ ંબનાિી મકૂ્ુ ંહતુ.ં  
     આ પ્રરક્રયામા ંપ્રાિાયમ આશિે ૭ થી ૮ વમનીટ માગંી લે છે. ત્રિ તબક્કાના પ્રાિાયમના બધુ ંમળીને ૨૪ િાઉન્ડ 
અને ભજત્સકકા પ્રાિાયમના કુલ ૬૦ િાઉન્ડ થાય છે. છેલ્લા એક અઠિારડયાથી આ બધા પ્રાિાયમ િજ્રાસનમા ંબેસીને 
કિી શકિા જેિી ક્ષમતા આિી છે. એ અગાઉ તો સખુાસનમા ં( સાદી ભાષામા ંિલાઠંીમા ં) બેસીને જ આમ કિી શકતો 
હતો. ગઈકાલે અમાિા જજમમા ંગયો હતો. સહજે િિ આિામ લીધા વિના ૧૨ લેિ તિી શકાયુ.ં ખાસ હાફં કે થાક િિ 
િતાકયા ન હતા. થોડીક િધાિે જહમેત ઊઠાિી હોત તો, બીજા બે લેિ િિ થઈ જાત. 

     આ િહલેા ંકદી ચાિ લેિથી િધાિે તયો નથી; અને એ િિ િચ્ચે ત્રિ િખત આિામ લઈને. આ શક્ય બન્યુ,ં તે 
માટે ચોક્કસ િીતે પ્રાિાયમ અને ઊંડા શ્વાસ લેિાની િડેલી ટેિ જ જિાબદાિ છે; એમ કહુ ંતો એમા ંસહજે િિ 
અવતશયોક્ક્ત નથી. આિિે યોણગક રક્રયાઓ સાથે ધમક અને ધાવમિક માન્યતાઓને ણબનજરૂિી િીતે સાકંળી લેતા હોઈએ 
છીએ. િિ, વિજ્ઞાનની િીતે વિચાિીએ તો, શ્વાસ એ આિિા શિીિમા ંપ્રિેશતુ ંએક િાયાનુ ંઈનપટુ (ગજુિાતી?) છે. એ 
િધાિે સાિી િીતે કિી શકીએ; પ્રત્યેક શ્વાસ સાથે િધાિે પ્રાિિાય ુ( ઓક્ક્સજન ) ફેફસામંા ંજાય; તો લોહીના લાલ કિો 
િધાિે શક્ક્તમાન બને, બને અને બને જ. એમા ંકશુ ંનિીન છે ખરંુ? 

આથી ખોરાક માટે સભાન બનિાની સાથે શ્વાસ માટે પિ જાગતૃ બનવુાં એકદમ તારકિક નથી? 
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 પાિીનો શેક 
   બીલ આવ્યો અને માિી સામે જ માિી જેમ બેસી ગયો – જેકૂઝીમા ંિગવથયા ંિિ એક િગ ઊંચો ટેકિીને- ગિમ 
િાિીના પ્રિાહનો માિો બિાબિ ઢીંચિ િિ શેક અને મસાજ કિે તે િીતે. 

   ‘એ ય બચાિાને માિી જેમ ઢીંચિનો સોજો વિતાડતો હશે.’ થોડી િાિે માિાથી ન િહિેાયુ.ં હુ ંબોલી જ િડયો,” 
તમાિો ઢીંચિ દૂખે છે ને?” બીલે લાચાિીમા ંડોકંુ ધિુાવ્યુ.ં 

   મેં કહ્ુ,ં” તમને એક િસ્તો સચૂવુ.ં થોડીક િાહત િહશેે. મને તો ફાયદો થાય છે.” 

    તેિે કહ્ુ,ં” શુ?ં” 

      “આમ ત્રિેક વમવનટ ગિમ િાિી અને િછી ત્રિેક વમવનટ ઠંડા િાિીથી ઢીંચિ ઝાિો – પલૂમા.ં” 

      બીલ ેઆજ્ઞારંકત બાળકની જેમ માિી સચૂનાનુ ંિાલન કયુું.  બીજે રદિસે અમે ફિી જેકુઝીમા ંભેળા થઈ ગયા. 
તેના મોં િિ મને આિકાિત ુ ંક્સ્મત હતુ.ં 

      મેં કહ્ુ,ં” તમને િાહત થઈ લાગ ેછે.” 

       બીલ,”હા! સારંુ લાગ ેછે.” 

       મેં કહ્ુ,ં”: આનાથી િધાિે સાિી િીત બતાવુ.ં ઘેિ બાથટબમા ંએક ડોલમા ંગિમ િાિી અને બીજામા ંઠંડું ભિી, 
ટમ્બલિથી થોડી થોડી િાિે ગિમ/ઠંડું િાિી સાિો. શાવંતથી મનગમતુ ંસગંીત સાભંળિાનુ ંઅને આ િાિંિાિ ઊઠબેસ 
કિિાની ઝઝંટ િિ નહીં. દસેક િાિ આમ કયાક િછી , િગ કોિા ટુિાલથી લછૂી, ‘બેન્ગે’ (આિા દુખાિા માટેનુ ંમલમ) 
લગાડી, ઉિિ કિડુ ંકે િટો વિિંટાળી દેજો.“  અઠિારડયા િછી ફિી િાિ અમે બે જિ જજમમા ંભટકાઈ ગયા. બીલ તો 
માિી િિ ઓિાિી જ ગયો. મને કહ,ે” તમાિો ખબૂ ખબૂ આભાિ, માિા ઢીંચિનો સોજો બહુ ઓછો થઈ ગયો છે.“ 

     મેં કહ્ુ,ં” આનાથી તમને દિદ મટી તો નહીં જાય ; િિ તાત્કાણલક િાહત જરૂિ થશે.”  

     બીલ ેહકાિ અને અનગુ્રહમા ંડોકંુ ધિૂાવ્યુ.ં આ માટે ‘અફલાતનૂ તબીબ’ના ઈલ્કાબને િાત્ર હુ ંનથી. િિ િિમપજૂ્ય 
સ્િ. ણગદિાિીજી જ છે. 
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 ખજુર 

     એકાદ મરહના િહલેા ંસખત ઉધિસ થઈ હતી. ત્રિેક રદિસ િછી કશો ફિક ન િડતા ંડોક્ટિ િાસે જવુ ંિડ્ુ.ં 
એમિે ત્રિ રદિસની એક્ન્ટબાયોરટક દિા લખી આિી. એ ત્રિ રદિસ િત્યે છાતીમા ંકફ એટલો બધો જડાઈ ગયો કે, 
ગમે તેટલુ ં ખાસંુ;ં િિ ગળફો  નીકળે જ નહીં. આખી િાત ઊંઘ ન આિે.છેિટે સ્િ. ણગદિાિીજીને યાદ કયાક 
     એક રદિસ ઉિિાસ,ત્રિ રદિસ ફળાહાિ અને િછી ફળ , સકૂી િોટલી અને બાફેલુ ંશાક. ચા, દિા ણબલકુલ બધં . 
બીિીની ગોળી િિ બધં. ત્રીજા રદિસથી કફ છૂટિા લાગ્યો. ઉધિસના દિેક ઠમકા સાથે ગળફા નીકળિા લાગ.ે 

   અઠિારડયામા ં તો બધી દિાઓ બધં  કિિા છતા ં એકદમ િાહત થઈ ગઈ. ડિતા ં ડિતા ં બધં કિિા િડેલા ં
યોગાસન, પ્રાિાયમ અને સદુશકન રક્રયા શરૂ કિિા ગયો; અને આશ્ચયક િચ્ચે િધાિે સાિી િીતે સ્ટે્રચ થઈ શક્યા. 
પ્રાિયમ િિ િધાિે ઊંડા અને સદુશકન રક્રયામા ંએકદમ ધ્યાનસ્થ . િાતે એિી ઊંઘ આિે કે, સિાિ ક્યા,ં એ ખબિ જ 
ન િડે. અત્યાિ સધુી બામિ સ્િભાિ મજુબ ગળયુ ંખબુ ભાિે. આ બધુ ંકયાક િછી ખાડં ૯૦ % ઓછી કિી દીધી. ચા તો 
બધં જ. 

અને હિે મખૂ્ય િાત ….. 

      િોજ બે િખત  કૂકી કે સ્નેક બાિ  ખાિા જોઈએ, એની જગ્યાએ ચાિ ખજૂિ ખાિાનુ ંિાખ્યુ ંછે. અને નહીં માનો 
આંખો સકૂી િહતેી િહિેાના કાિિે થતો દુખાિો ગાયબ! િોજ ત્રિ ચાિ િખત િડતા િે’િા ( એનો હાસ્ય લેખ િળી આ 
િહ્યો !) ટીિા ંનાખંિા િડતા’તા, એ બધં થઈ ગયા. પે્રશિની ગોળી બધં છે તો િિ પે્રશિ ૧૨૦ – ૧૨૫ ની આજુબાજુ 
જ િહ ેછે. 

રકરોપે્રસ્લટક( હાડિૈદ?) 
     િાચંેક મરહના િહલેા ંિસતં ઋતનુી શરૂઆત સાથે રદકિા સાથે ચાલિા ગયો હતો. લોન્ગ િીકેન્ડ હતુ;ં એટલે અમે 
સ્થાવનક િાકકમા ંિોજ ચાલિા જતા. જુિાનજોધ રદકિો તો ચાિેક િાઉન્ડ અટક્યા િગિ, િમતા ંિમતા ંકાિી નાખંે. િિ 
આ ટાયડાને તો  એક િાઉન્ડમા ંિિ ત્રિ બાકંડાનો આશિો લેિો િડે. ‘અઢી િિસથી આદિેલી સાધના બધી શા 
કામની?’ – એિો વનિેદ સતત ઊભિાતો જ િહ.ે 

    િીકેન્ડ િત્યે, રદકિો તો િાછો ગયો; િિ આ વનિેદ કેડો જ ના મેલે. એકલા િાકક સધુી જિાનો િિ કંટાળો આિે. 
છેિટે એક સરદ્ િચાિ સઝૂયો. અમાિા ઘિની સામે જ ઠીક ઠીક લાબંો િસ્તો છે. એની િિ જ ચાલિાનુ ંિાખુ ંતો? આ 
અઈડ માિસનો એક દુગુકિ ગિો તો દુગુકિ અને સદ્ ગિુ ગિો તો સદ્ ગિુ- તે એ કે, મગજમા ંએક કીડો ઘિ ઘાલે; 
િછી એનો વનિેડો લાવ્યા વિના ચેન જ ન િડે. એ જ રદિસની સાજંથી આ િસ્તે ચાલિાની શરૂઆત કિી દીધી. 
િસ્તાની લબંાઈ માત્ર ૦.૫ માઈલ – આિતા જતાના એક િાઉન્ડમા ંપિૂો એક માઈલ થઈ જાય. 

      ‘શામળશાહના વિિાહ’ િખતે નિવસિંહ મહતેાએ કાઢી હતી; એ જાનના ગાડા જેિી આ ઠચિાની હાલત; સાધં ે

સાધંો  ણચણચયાિીઓ િાડે!  ખાસ કિીને બન્ને થાિા તો ફાટફાટ થાય. ‘ક્યાિે બેસી િડુ?ં’ િળી, આ મહાન િસ્તાનુ ં
નામ ભલ ેને, ‘ડોિિ િાકક ’ હોય? ન્યા ંકિ ેબાકંડા ક્યાથંી લાિિા?! 

https://gadyasoor.wordpress.com/2009/10/23/nature_cure_1/
https://gadyasoor.wordpress.com/2009/10/23/nature_cure_1/
http://dhavalrajgeera.wordpress.com/2013/03/14/tears/
http://dhavalrajgeera.wordpress.com/2013/03/14/tears/
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    આિિે તો બાપ!ુ આજુબાજૂના બગંલાઓની આગળની લીલોતિીનો આસ્િાદ માિતા(અહીં એને હાઉસ કહ ેછે.); 
બાદશાહીથી ઊભા િહી જઈએ હોં! િહલેા રદિસનો િેકોડક કહુ ં ? આખો િસ્તો િાિ તો કયો; િિ ચચકગેટથી દાદિ 
લગિ મુબંાઈની લોકલ ટે્રન સાત મકુામ કિે, એમ આિિે િિ સાત સ્ટેશનના ઝડંા િોિી દીધેલા! 

    િિ બે િાતની મનમા ંગાઠં િાળી દીધી. ‘હિે સીઝન જામી છે તો, િોજ આ લોકલ ગાડી ચાલ ુિાખિાની. ભલે ને 
સાત ટેહિ કિિા િડે!’ ‘િોજ દિેક સ્ટેશન િચ્ચે અંતિ ચિટીક િધાિતા જિાનુ.ં’ અઠિારડયા િછી સાત સ્ટેશનમાનં ુ ં
એક તો બાકાત કિી શક્યો! આમ ને આમ બે મરહના નીકળી ગયા. િિ છેિટનો સ્કોિ િાચં સ્ટેશન તો િહ્યો, િહ્યો ને 
િહ્યો જ. કોઈ રદ’ છ સ્ટેશન િિ કિિા િડે. એમ થાય કે, બસ આિડી આ ‘મેક્સ-ણલવમટ’ આિી ગઈ. 

      અને ત્યા ંજ એ ‘અફલાતનૂ તબીબ’ યાદ આિી ગયા. િાત જાિે એમ છે કે, બે િિસ િહલેા ંડાબા ખભાનો 
દુખાિો િકિેલો; માઈનોિ સર્જિી( Manipulation) િિ કિાિિી િડી હતી. િછી એ સર્જનની સલાહ મજુબ આ તબીબ 
િાસે ગયેલો. આમ તો મળૂ ગજુિાતી ‘ભક્તા’ સાહબે; િિ નામે ગજુિાતી એમને ના આિડે. અહીં જન્મેલ જુિાન 
માિસ ખિા ને? એમની િાસે અઠિારડયાના ત્રિ રદિસ રફણઝયોથેિાિીની તાલીમ લેતો હતો. બે મરહના ચાલેલી 
તાલીમ દિવમયાન એમની સાથે ઠીક ઠીક વમત્રતા જામેલી. એમને માિી ચાલિાની તકલીફની િાત કિેલી. એમિે એ 
િખતે ખિુશી કે કોફી ટેબલ જેિા િચીલા િિ િગ ટેકિીને, ઘુટંિથી િાળી કસિત કિિાનુ ંશીખિાડેલુ.ં થોડાક રદિસ 
એમ કસિત કિેલી િિ ખિી. િિ મળૂ ખભાના દુખાિા િિ માિો હતો; એટલે િગની આ કસિત ખાસ લાબંી ચાલી 
ન હતી. 

    િિ ચાલિાના અણભયાનના આ મધ્ધમ મકુામે એ ભક્તા સાહબે યાદ આિી ગયા. સિાિની કસિતની સાથે 
િગની આ કસિત શરૂ કિી દીધી. બે ત્રિ રદિસમા ંજ જાિકાિ તજજ્ઞ િાસેથી મળેલી આ સલાહ અને તાલીમનુ ંફળ 
દેખાિા લાગ્યુ.ં એકેક અઠિારડયે એક એક સ્ટેશન કમ થતુ ંચાલ્યુ.ં 

    અને વમત્રો… આ છેલ્લા મરહનાથી એ એક માઈલનુ ંઆખુ ંયે અંતિ, આ ૭૧ િિસની એકસપે્રસ ટે્રન  કોઈ સ્ટેશન 
વિના કાિી નાખંે છે; અને એ િિ ડલાસની બળબળતી બિોિના ચાિ િાગે. ઘેિ આિી િસીને િેબઝેબ, ઠંડું િાિી 
િીિાની જે ણલજ્જત હોય છે? 

     અને ‘કંઈક’ મકુામ હાસંલ કિી શકિાના ગૌિિ અને સતંોષની વિિાસત તો ખિી  જ ને િારૂ? 
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િજ્રાસન 
    મે- ૨૦૧૭ 

   િાિાઝોડાનંી જેમ ઉટારંટયા જેિી ઉધિસ ધસી આિી.  બે મરહને માડં એ હરિકેને વિદાય લીધી, િિ તેિે        
શિીિના માળખાનેં હચમચાિી દીધુ.ં સ્િાભાવિક છે કે, એ ગાળામા ંિોજની બધી સાધના અભિાઈએ ચઢી ગઈ હતી. 
થોડીક સ્િસ્થતા આિતા,ં એ શરૂ કિિા વિચાયુું.  થોડીક જ કસિત અને થોડાકં જ આસનથી શરૂઆત કિી. િિ 
િજ્રાસનમા ં બેસિાની તો રહમ્મત જ ન થઈ. એક અઠિારડયુ ં આમ ણલવમટેડ એરડશનમા ં ગાળયુ!ં િછી  રહમ્મત 
કિીને િજ્રાસનની રક્રયા શરૂ કિિા પ્રયત્ત્ન કયો. માડં એ ક્સ્થવત ધાિિ કિી,  િિ માત્ર એકાદ સેકન્ડ માટે જ. તિત 
િગ છૂટા કિી દેિા િડયા. આ નબળાઈ માટે લઘતુા િિ થઈ ગઈ. 

    બીજા રદિસે એનો િાિો આિતા ંમાડંી િાળતો હતો , ત્યા ંજ એ અફલાતનૂ તબીબ યાદ આિી ગયા –  નાનકડી 
વશસ્ત (*) શીખિાડનાર તબીબ – શ્રી. શ્રીરવિશાંકર. એમની સ ૂચ્ના અનસુાિ બે ત્રિ સેકન્ડ માટે િિ િજ્રાસનની 
ક્સ્થવતમા ંબેઠો તો ખિો જ. આમ ને આમ એક અઠિારડયા સધુી કોવશશ ચાલ ુિાખી. ધીમે ધીમે એકથી િાચં ગિાય 
એટલુ ંબેસી શકાયુ.ં  હિે રહમ્મત આિી કે, એ કાબેણલયતે સાિ વિદાય તો  નથી જ લીધી ! 

************** 

   એ િાતને આજે ત્રિ મરહના થઈ ગયા. આજ સિાિની વસદ્ધદ્ધ ગિો તો વસદ્ધદ્ધ અને આનદં ગિો તો આનદં. 
િજ્રાસનના ત્રિ િાઉન્ડ કિી શક્યો – ૬૦, ૬૦ અને ૪૦ સેકન્ડ. આભાિ એ અફલાતનૂ તબીબનો કે, આમ ધીિજ સાથે 
પ્રયત્ન જાિી િાખિાનુ ંવશખવ્યુ.ં 

હુાં કરી શક્ો  
    આજ સિાિની  યોગાસન રક્રયામા ંબે ટૂકડે થઈને કુલ ચાિ વમવનટ િજ્રાસનમા ંબેસી શક્યો. એક એિી બીજી 
નાનકડી વસદ્ધદ્ધ …… િાચં પ્રયત્નો બાદ એક સિસ ઓિીગામી મોડલ બનાિી શકાયેલુ.ં  આિિડાઈની િાત લાગી ને? 
હા. એમ જ છે. એટલે જ ખાસ લખિા મન થયુ!ં 

      સતત લગાિ અને પ્રયત્નના માહાત્મ્યને એ બે લેખમા ંિોંખ્યુ ંહતુ.ં િિ એ સાથે સતત આ ભાિ અને આ વિચાિ 
િિ થતો જ િહ્યો હતો. 

હુાં એ કરી શક્ો. 
     અલબિ - કતાકભાિ જ. સ્િ ગૌિિ. અહકંાિનુ ંસકૂ્ષ્મ સ્િરૂિ. આ જ િાત આજે ખાસ કિિી છે. અહકંાિનુ ંગૌિિ. 
કતાકભાિનો નિલો વનખાિ. િાત એમ છે કે, એ અફલાતનૂ તબીબે શીખિેલુ ં– આિિે જેિા છીએ, તેિા બનીને િહીએ. 
મનમા ંજે પ્રરક્રયાઓ ચાલી િહી હોય, તેનુ ંઅિલોકન કિતા િહીએ. શ્વાસને તો જોિાનો જ, િિ અહ ંજાગ્યો તો તેને 
િિ જોિાનો. અહ ંજાગ્યો,  તેનો િિ સ્િીકાિ.  
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     કદાચ આ યોગ સાધના અને અંતિયાત્રાની પ્રચણલત િાતથી વિરૂદ્ધની િાત લાગશે. િિ આ િખનારના માનિા 
મજુબ, જીિન અથકપિૂક જીિિા માટેની આ િીત માધિપિુ (ઘેડ) મા ંઆિેલા  ઓશો આશ્રમના સ્થાપક પજૂ્્ 
શ્રી. બ્રહ્મિેદાાંત સ્િામીના આવશિકચનથી આત્મસાત થઈ શકી છે. કતાકભાિ ત્યાગિા જાગતૃ િહિેાનુ ંઅને એની 
સાથે સતત કાયકિત િિ બની િહિેાનુ.ં આ દેખીતો વિિોધાભાસ છે, િિ એમા ંકાયકનો મરહમા છે. ચિટીક કતાકભાિ 
જાગ્યો એટલે કમક કિતા ંઅટકી ન ગયો. ભલે  ‘મેં કર્ુું.’ એ ભાિ જાગ્યો. િિ એને જોયો , જાણ્યો, અિગણ્યો અને 
િછી િાછં કમક ચાલ.ુ શ્વાસ ચાલે છે, ત્યા ંસધુી  આમ જાત સાથેનો સતત સઘંષક.  

જાગિાનુાં, પડિાનુાં, ઊઠિાનુાં, ચાિિાનુાં, ફરી પડિાનુાં,  
પડીને પાછા ઊભા થઈ ચાિિા માાંડિાનુાં. 

કામ કરિાની મજા. 

ભલે કતાકભાિ જાગ્યો; એને િિ જોતા િહિેાનુ.ં તેમની િાિક િાિી અહીં… 

https://gadyasoor.files.wordpress.com/2017/01/jivan-darshan_4.pdf 

રહિંગ 
     સાિ વિણચત્ર અને અિસ્િિ વિિોધી લાગ ે તેવુ ં વશષકક છે ને? હા. િિ ‘એમ કેમ છે?’ એની વિગતમા ંજતા ંિહલેા ંઆ 

લખનાિની ભતૂકાળની તિાિીખમા ંથોડુંક ડોરકયુ ંકિી લઈએ. ૧૯૬૨ની સાલમા ંશરૂ થયેલી એ તિાિીખમા ં૧૯૭૬, ૨૦૧૬ 

અને છે. િિ એ બધી િેળાઓને હિે શીદ યાદ કિિી? સહજે શ્રમ િડે અને શ્વાસ ચઢી જાય, એ િાસ્તવિકતા જીિનનો એક 

ભાગ બની ગઈ હતી અને અંતે હળિી કક્ષાના દમના વનદાન સાથે, એની સાથે શેષ જીિન ગજુાિિાની માનવસક તૈયાિી 
કેળિિી િડી હતી. મે-જુનની અમદાિાદની મલુાકત દિવમયાન લગભગ િોજ અડધો કલાક ચાલિા જિાની ટેિ જળિાઈ 

હતી, િિ થોડુકં ચાલ્યા િછી, િા અડધી વમવનટ ઊભા િહવે ુ ંજ િડતુ.ં 

      અહીં િાછા આવ્યા િછી, ત્રીજા રદિસે સાજંે બહાિ ચાલિા જિા મન થયુ ંઅને ઘિથી ઠીક ઠીક દૂિ સધુીની જગ્યા 
સધુીનુ ંઅંતિ ચાિ િખત, ઊભા િહી, શ્વાસ ખાઈ માડં કિાઈ શકાયુ.ં આગળ જિાની તો સહજે િિ રહમ્મત થઈ ન હતી. 
િિ એમ છેક હાિ તો કેમ મનાય? આથી મે-જૂન, ૨૦૧૯ની દેશ મલુાકાતના અંતે સ્િજન જેિા શ્રી. જ્ેન્ર રહિેરે સાિ સહજ 

િીતે સચૂવ્યુ ંહતુ ંકે, “િોજ સિાિે નયિા કોઠે, સશેકા િાિી સાથે રહિંગ લો તો?” આમા ંખાસ તકલીફ ન હોિાથી ૧૭ જૂનથી એ 

પ્રયોગ શરૂ કયો હતો. માડં સાતેક રદિસ એ પ્રયોગ ચાલ ુિાખ્યો અને િોજ ઉિિનુ ંઅંતિ બેળે બેળે કાિિાનો વનધાકિ. અહો! 
આશ્ચયકમ ્! િચ્ચે માત્ર ત્રિ જ જગ્યાએ એકાદ વમવનટ િોકાઈને અંવતમ સ્થાન સધુી િહોંચી શકાયુ ંછે! 

 

 

 

 

https://gadyasoor.files.wordpress.com/2017/01/jivan-darshan_4.pdf
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વિભાગ – ૫ 
કવિતા 
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? 
કશુકં નથી. 
કશુ ંજ નથી. 

નથી. 
નેવત. 

અણગ્ારી 
િાન ચ ૂટંતા ંઉિજ્યો 
બળબળતો આક્રોશ. 
ખાડં ચામા ંનાખંતા ં

દેખાઈ નહીં શેિડી. 

અતીતની વ્્થા 

હિ ક્ષિે વનત નિા દ્રશ્ય સિજે ણક્ષવતજ, 

હિ કદમ અિનિા રૂિ ધિતી જમીન 

િંગ બદલે િળે િળ આ ઊચુ ંગગન 

સ્થાન બદલે ઘડી, હિ ઘડી સિક ચિ 

રકિંત ુઆ સિકની િચ્ચે અવિચળ છ ંહુ.ં 

એક સરિતા સમા ખ્યાલો, ભાિો િહ.ે 
ભાત ઘટનાની બદલાય છે હિ ક્ષિે 
હાલ ને ભતુ, ભાવિમા ંિહ ેછે સમય 
હુ ંતો બાળક, યિુા, વદૃ્ધ ને શબ બનુ ં
રકિંત ુઆ સિકની િચ્ચે અિીચળ છ ંહુ.ં 

હિ જીવિત માને છે, તે જ છે માત્ર હુ ં
હાય! આ સૌને શાને ય સજ્યાક છે મેં? 

બનીને િહ્યો હોત જો માત્ર  હુ ં 
હાય! દૂવનયા ય કેિી સિળ હોત તો.. 

િે! અવિચળ છ,ં િિ સાિ ખરંડત છ ંહુ.ં 
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અચષના 

સબધંો આ સમાજના સૌ, સ્િાથકમય દીસતા મને. 

સક્ન્મત્રની છાતી મહીં, માનિ હૃદય ધબકે સદા. 

િોથી િાચંી ના થવુ,ં માિે પ્રખિ િરંડત કદી. 
તપ્ત જનના ંઅશ્ર ુલછુ,ં એ કરુિા દે મને. 

માિે િળી ના કામના, કીવતિ ધજા ફિકાિિાની. 
બાળ સમ િમતો િહુ,ં મ્રતુ્ય ુન આિે જ્યા ંસધુી 

કંઠી કદાવિ બાધંુ ંના, ના જોઇએ માિે ગરુુ. 

માગકદશકક તાિલા, ને ગવત નભે કિતો િવિ 

કોઇ મરંદિ, ધમકગ્રથંો, શાવંત ના અિ ેમનેુ. 

મારંુ મરંદિ મારંુ ઘિ છે, જજિંદગીના સ્રોત શુ ં

તીથકયાત્રા ના કરંુ, ભાગીિથીમા ંસ્નાન ના 
સકળ કુદિતની કરંુ હુ,ં જાતિા અટક્યા વિના 

જીિનમા ંના મને ખિ છે, સ્િગક કે મોક્ષસાધના. 
આ ઘડીની મકુ્ક્ત ને આ સ્થળ ઉિિ જન્નત સદા 

ધ્યાન, જિ, અચકન, પજૂા, ને સાધના શુ ંકામના? 

માત્ર સૌ સત્કાયક માિા,ં એ જ છે પ્રભ ુઅચકના. 
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આરદત્? 

છાંદ -  શાદૂકલવિક્રીડીત 
ગિ -  મ સ જ સ ત ત ગા 

રાગ - ઉગ ેછે સિુખી ભિી િવિ મદુૃ, હમેતંનો પિૂકમા.ં 

ચોમાસે ઘનઘોિ િાદળ થકી, છલકાવિયા ંસૌ સિો. 
જેમાથંી જળિીજળી વનિજતી, સસ્તી ઘિીય ેિળી. 

દ્રમુો આ પ્રગટયા મહાન િનમા ંિાિી અને તેજથી. 
યગુોના યગુ હા! ગયા સિકતા, તેના બન્યા કોલસા. 

લીલડૂી ધિતી િસાળ લિતી ધાન્યો તિા િાકને. 
તિૃોના ઢગલા અગાધ બનતા, ઘી દૂધના સર્જકો. 

લાખો જાનિિો દબાઇ ખડકો િચ્ચે બન્યા ઇંધિો. 
ચાલે ચક્ર બધાય િાહન અને ઉદ્યોગના તે થકી. 

ઘ ૂઘ ૂસાગિ ઘઘુિે સતત ને ગજ ેઘિા દિકથી. 
હોંકાિા ભિતો સમીિ ચલિ ેચક્કી બધી તાનથી. 

શક્ક્ત સિૂજની લઇ મલિતા ંકેિા ંઘિા ંસાધનો! 
રહસાબો ચિટી મહીં કિી દીયે, બકુ્ધ્ધ ભયાક યતં્ર સૌ. 

ક્યા ંસધુી ટકશે બધા ંય ઝિિા ંશક્ક્ત તિા ંઆ અિે! 
સસં્કૃવત અવતિેગમા ંસિકતી, વિનાશના માગકમા,ં 

આશા એક જ એ િહી જગતને અક્સ્તત્િની દોટમા.ં 
વ્હાલા સિૂજદેિ! આજ જગિો વિસ્ફોટ નાના કિે. 

           સ ૂ્ ષની સપાટી અને ગભષમાાં, અબજો િર્ોથી, સતત ચાલ ુરહતેા પ્રચાંડ વિસ્ફોટો જ પથૃ્િી પરની 
બધી જ શક્લતના, સજીિોના, જીિનના પા્ામાાં રહિેા છે. આ કવિતાને ‘આરદત્ ?’ એ નામ આપ્ર્ુાં છે, 
કારિકે તે નામના ‘ટોકોમકે’ પર ભારતમાાં સાંશોધન ચાિી રહ્ુાં છે – વિશ્વના ઘિા દેશોમાાં પિ. 
થમોન્ર્લુિી્ર શક્લતનો આ અખટૂ સ્રોત જ માનિજાતના અક્સ્તતિ માટેનો છેિટનો વિકલ્પ છે. એ પ્રરક્ર્ા 
પથૃ્િી ઉપર અત્ાંત નાના પા્ા પર, પરમાણનુી ્ અંદર, વન્ાંવત્રત રીતે સજાષિી શકા્ તે માટેની આ 
આશાભરી પ્રાથષના છે. 
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'આરદિ'ની ્ાદમાાં 

નદીની િેતને િડતો, કવિ કદી ન મળે, 
િતનની ધળૂ મસ્તક મકુતો, શાયિ ન મળે. 

*ફિીદ મમ્મદ હતો લાડકડો બેટો ગરુ્જિી માનો 
હિે ‘આરદલ’ તિી એ શાયિી સિુિા ન મળે. 

હૃદય ફંફોસી, ફેંદી, હિ ખિુા પિૂા ચકાસીને, 
મલુાયમ ભાિને, પ્રગટાિતો જાસસૂ ન મળે . 

હતો તે ભાિતી માનો કે િારકસ્તાનનો દીકિો, 
અમેરિકા-વનિાકસી યાિનો ચહિેો અિે! જોિા ન મળે. 

હતા માનિ, ગયા અલ્લા કને, કહિેા અિે! શાયદ 
અિે ઓ ઈશ! તજુને માનિી બનિા ન મળે? 

િડાિી રદલ દીધા ંસૌના,ં હિે જન્નતનશીં થઈન ે
િચે ગઝલોય જન્નતમા,ં અિે! સિુિા ન મળે. 
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એક જ ડગલુાં 

ડગલુ ંએક જ ભરિયુ ંિે! લો તિત આ બીજુ.ં 
લાબંો િસ્તો કાપ્યો િે! આવ્યુ ંઘિ લો ઢુંકડુ.ં 

ટાકંો એક જ લીધો િે! ને તિત આ બીજો. 
મોટો ચીિો સાધં્યો િે! ડગલો બવનયો સાજો! 

પ્હલેી ઇંટ ચઢાિી િે! િળી ઉિિ આ બીજી, 
રદિાલ મોટી બાધંી િે! ચિી થયા સૌ િાજી. 

રહમકિ છો ને નાનુ ંિે! કીડીબાઇનુ ંસાથી, 
ઢગલા રહમના ખડક્યા િે! જાિ ેમોટા હાથી. 

વનિાશ શાન ેથાતા િે! ભલ ેઅંત હો છેટા. 
ડિો કદી ના ભાઇ િે! ભલે કામ હો મોટા. 

હિ િળ આગે બઢજો િે! સીમ નિી ચાતિિા. 
મોટા પ્હાડો બનશ ેિે! મેદાનો હરિયાળા. 

એ ્ દીકરી 

નહીં દઉં તન ેમાિી ઝાસંી ઓ ગોિા! 
ચડી અશ્વ િક્ષ્મી લડી એ ય દીકિી. 

બધીિ, બાળિિથી, અને મકૂ અંધ, 
એ હિેન વિદેશી, વિદુશી એ દીકિી. 

હતી ગાગી એક િેદાતં જ્ઞાની, 
સભાઓ ગજિતી, િળી એ ય દીકિી. 

કરૂિાની મવૂતિ, ઘિાયાની શાતા, 
ફ્િોરેન્સ બલુબલુ, અહો એ ય દીકિી. 

ત્યજ્યુ ંકેિા દુુઃખથી એ મરહયિ મધ્રરંુુ ! 
શ્વસિુગહૃ સડી જજિંદગી, એ ય દીકિી. 
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કળી કુમળી, િીંખી, મસળી હિસમા ં
સિે આમ કોઠે, અિેિે! એ દીકિી. 

ભિેલી છતાયંે અભિ શાિિિમા,ં 
જલાવ્યુ ંસ્િ-ઘિને અિે! એ ય દીકિી. 

કિે કૂથલી, કેિી સખીઓની સગંે, 
અદેખાઇમા ંજે જલી એ ય દીકિી. 

બની માત જેિે જીિનને દીિાવ્યુ,ં 
ગિુોથી ભિેલી હતી એ ય દીકિી. 

એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને 

મધરુ ગીત ગાિાની ઝાંખના ઊઠે, 
ટહકૂો રિકારતો સ્િર જો ભળે 
એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને. 

નતષનમાાં ઝૂમિાના કોડ હો રદિે, 
તાિ આપનારો ઢોિી જો મળે. 
એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને. 

બળબળતી હો્ આગ દુઃખતા રદિે, 
વશતળ સાંિેદનાનો િા્રો મળે. 

એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને. 

મ ૂાંઝિતી હો્ િાખ વિપદા મને 
કો્ડો ઊલિતો જા્, ગેબી પળે. 

એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને. 

કાળઝાળ જ ાંગિમાાં ભટકો તમે, 
હૂાંફિાળી િાત કરતુાં જિ જો મળે. 

એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને. 

િાદ ને વિિાદોના તિખા ઝરે, 
રદશા એક કરનારો ધોરી જો મળે. 

એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને. 
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ભતૂ અને ભાવિનાાં િમળો  ગ્રસે, 
હાિમાાં મહેંકિાની પળ જો મળે. 

એવુાં ના બને? એવુા્ં ે બને. 

      તા. ૨૮ નિેમ્બિ, ૨૦૦૯ ના રદને  િીિિસાઈડ, કેણલફોનીયા ખાતે (લોસ એન્જેલસ વિસ્તાિમા)ં શ્રી. િમેશ િટેલ 

(આકાશદીિ) ના ત્રીજા કાવ્ય સગં્રહ ‘વત્રિથગા ના વિમોચન પ્રસગંે એક બહનેે અત્યતં મધિૂ કંઠમા ં િમેશભાઈની  એક 

િચના ‘એવુાં ના બને’ નુ ંિઠન કયુું હતુ;ં અને બીજા ંબહનેે િહતેા  કિી દે તેિા લયમા ંએ િકં્ક્તઓ ગાઈ સભંળાિી હતી. આજે, 

માિા ભાિેજ શ્રી. સમીિ વ્યાસ અને તેની િત્ની ભૈિવિના સાન હોઝે ખાતેના ઘેિ િાછા ફિી, બિોિની િામકુક્ષી દિવમયાન 

ઉિિોક્ત િચના આકક્સ્મક ઊભિી આિી. 

     આ િસગંે નેટવમત્રો સિક શ્રી. ચન્દ્રકાતં વમસ્ત્રી, રદલીિ િટેલ, જયેશ િટેલ, િલ્લભ ભક્ત અને બીજા નિા વમત્રોને 

મળિાનો િિ અમલૂ્ય લ્હાિો મળયો. બીજા આિા જ સ્નેહી વમત્ર કેપ્ટન નિેન્દ્ર ફિસેના 75મા જન્મરદનની ઊજિિી િિ આ 

જ સમયે હોિાના કાિિે તેઓ આિી શક્યા ન હતા; િિ અંતિથી બધાનંી સાથે જ હતા 

એ શુાં? 

આમ તો િોજ સતૂા િહલેા ંજોતો હતો 
સાિ ઘટના વિહીન, કોઇ નોંધ કે પ્રાિ કે કવિતા વિના ... 

િાતની વનર્જન શાવંતમા,ં 
િાછળ આિેલા,થોડીક ઊંચાઇ િિના, 
િાડોશીના ઘિ અને અમાિી િચ્ચે, 

કાળી ધબ લાકડાની િાડની, ફાટોની િચ્ચેથી, 
ચળાઇ આિતી, વનજીિ, િીળાશ િડતા કેસિી િંગની રફક્કી, 

એ જ િીજળીની બિી. 

અને કોઇ પ્રાિ વિના, િાનખિના ઝિાટે  ખિેલા ં
િાનના વિયોગમા ંઆકં્રદ કિતી,તે બતીના ફીક્કા પ્રકાશથી, 

અંધાિામા ંથોડી ઉજાસાતી ઓકના ઝાડની એ જ સાિ વનિકસ્ત્ર ડાળીઓ. 

િિ, 

કાલે જોયુ ંમેં એક દશકન, અભતૂપિૂક, અિિકનીય, 

કોઇ કવિતામા ંકદી ન િાચંેલુ.ં 

એ જ સમૂસામ ઘિ, એ જ વનસ્તબ્ધ શાવંત, 

એ જ કાળી ધબ્બ, લાકડાની િાડ ની ફાટો,એ જ વનષ્પ્રાિ વકૃ્ષ,  

એ જ િીળો ચટ, નીિસ પ્રકાશ િેિતી એ જ િીજળીની બિી, 
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િિ, 

એ જ િીળો ચટ્ટ પ્રકાશ, ઉજાળી િહ્યો હતો, 
એ જ વનષ્પ્રાિ ડાળીઓ િિ, થીજી ગયેલા ંિષાકણબિંદુઓને. 

અને એ જ િીળો ચટ્ટ સાિ પ્રાિ વિહીન  
પ્રકાશનો ટૂકડો,બની ગયો હતો. 

અગણિત, સોનેિી, આભની અસખં્ય તાિલીઓ સમ, 

કાળા ધબ િાશ્વકમા,ં ઝળહળતી,  
દેરદપ્યમાન, પ્રકાશ કણિકાઓનો ઝળહળતો પુજં.(*) 

અને મગુ્ધ મને પછૂ્ ુ- ”એ શુ?ં” 

(*) વશયાળાની િાતે ૨૬ અંશ ફે. તિત િડેલા િિસાદને કાિિે થીજી ગયેલી હીમ કણિકાઓ 

અંજણિ 

છાંદ - સ્રગ્ધિા 
ગિ - મ િ ભ ન ય ય ય 

માત્રા - ગાગાગાગા લગાગા, લલલલલગા, ગાલગા ગાલગા ગા 
રાગ –   જીિો ને જીિિા દો, મિિ લગિ આ, જજિંદગી ચાિ દી’ની 

જાિે ના કોઇ જેને, નયનસભિ હા! ભીંજતી આંખ સૌની, 
છેિાડે કો’ ઊભેલો, અિનમ ડગથી, ડાિતો હાક િાડી. 
શત્રુસેના ભગાિી, ચકમક ઝિતી, બદૂંકોના ભડાકે, 

છેલ્લા શ્વાસે લડેલા, નમન તજુને, હ!ે પ્રહિી દેશપે્રમી! 
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કાિ અને આજ 

િણિત છાંદ 
િિિ ગાિગા ગાિગા િગા 

( રાગ - અરર બાલડુાાં, બાપડાાં અહો!) 

સતત ચાહતો સાથ આપનો 
હૃદ્થી સ્મરુાં આપને જ હુાં. 
જિન તો હતી કેટિી બધી, 
શમન કાજ તો જોઇએ જ ત ુાં. 
સમ્ તે ગ્ો આિશે નહીં, 
જિન તે ફરી જાગશે નહીં. 
રિ સમાન આ રાહમાાં જ હુાં. 
સ્મરિ ના કરે કાાં મને ્ ત ુાં? 

કોને ખબર? 

વમત્રતા સૌ ખોખલી, કોને ખબિ? 
પ્રીત આિી િાગંળી, કોને ખબિ? 

રૂિ િાખી, સત્િને છોડી દીધુ,ં 
માન્યતા સૌ સાકંડી, કોને ખબિ? 

રદલ ન જાણ્યુ,ં શબ્દને  િળગી િહ્યા,  
ફેિિી ચહિેો છિી, કોને ખબિ? 

કાળના ગભે ભયુું છે કેટલુ,ં 
સાચિી બસ માટલી? કોને ખબિ? 

માહં્યલો મુઝંાય, આવુ ંકા ંબને ? 
સાચને આંચ આિતી? કોને ખબિ? 
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ગ્રીષ્મ 

છાંદ – િસાંતવતિકા 

'શેકસ્પી્રશા્ી સોનેટ'. 

ગાગાલ ગાલ, લલગા, લલગા લગાગા 

િાતો સમીિ િીંઝતો અવત ઉષ્િ જ્િાળા 
આરદત્ય આગ ઝિતો અરિ-આંખ કા’ઢે. 

પરૃ્થિી તિા ંિજકિો શમશેિ ભાસે 
દાઝે બધાયં જન આ અસિુી પ્રતાિે. 

વકૃ્ષો િસાિી લીલડુી િમિીય છાયા 
શાતા િમાડી સહુને કમનીય ભાસે 

િારિ નદી, સિ તિા,ં સઘળા ંિહ ેછે 
નીલા,ં િસાળ, મનની તિસો છીિે છે. 

ઉદવધ સમાિી ઉિમા ંસઘળા વિતાિો 
પ્રગટાિતો િિમ શીતળ િાદળીઓ 
ઘનઘોિ િાદળ નભે ગિજે ન કો’દી 
જો ભાન ુઆગ ઝિતો ન કદીય ઊગે. 

વિકિાળ ને વિકટ માનિ જજદગીમા ં
શ્રમ-તાિથી ઊભિતા ંસખુ, ચેન, શાતા. 

ચાર િર્ષના ડોસાજી 

બાસઠના આ ડોસાજીને ચાર સાિના થાવુાં છે. 
સાંતાકુકડી, છક છક ગાડી, િખોટીમાાં િિચાવુાં છે. 

અમેરરકાના શીશમહિની ચમક ધમક ના ચાહુાં છાં 
દાદાજીની આ મઢુિીને, રદિધડકનથી જાણુાં છાં. 

ઓિરકોટ ને બટુમોજાાંની દુવન્ાથી રરસા્ો છાં, 
પહરેિ, પા્જામાની પહિેી પ્રીત પીછાિી આવ્્ો છાં. 

ઝડપી, ઝટપટ, કારોની િિઝારથી હુાં ગભરા્ો છાં, 
રીક્ષા ને સ્કટૂરમાાં ફરિા, અમદાિાદમાાં આવ્્ો છાં. 
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ફેરફુદરડી ફરતાાં ફરતાાં, રાજમાગષ પર થાક્ો છાં, 
નભમાાં િાાંબેથી ઉડીને, કેડી ખુાંદિા આવ્્ો છાં. 

સપન જગતમાાં રહુ છાં, પિ સપના માડીના ભાળાં છાં. 
બાળ સાંગ ખેલુાં છાં, ને રમતોની સાંગત માણુાં છાં. 

હા્! થેંક્ય!ુ ના કોરાકટ ઉચચારોથી, ઉબકા્ો છાં. 
કેમ છો? ની ભીની ચોકિેટ, હુાં મસ્તીથી આરોગુાં છાં. 

િીિાાં આંગિાાં, સ્િચછ પાકષ ને મ્ર્ઝુી્મથી અકળા્ો છાં. 
માડીની ધરતીની ધળુમાાં, ગિુાાંટ ખાિા આવ્્ો છાં. 

શબદ પ્રીત થઇ અમેરરકામાાં, કાલુાં ઘેલુાં બોલુાં છાં. 
કક્કો ઘુાંટિા આ ચોરામાાં, ગરુુજી! આજે આવ્્ો છાં. 

ગજુરાતી ગીતોના હુાં તો, ચાર જ ટહુકા જાણુાં છાં. 
સોિી, પ્રરુુર્ોત્તમ, આશીત ને મનહરનો હુાં આશક છાં. 

સાક્ષર છો ને ગઝિ ભરેિી ગીરાના સૌ સ્િામી છો. 
િઢશો ના મજુને દાદાજી! પ્્ાર તમારો ્ાચુાં છાં. 

તમ સાંગે ગીતોની સરતી, નાિ વનહાળી હરખુાં છાં. 
ચાર િરસનુાં બાળક છાં ને ગીત તમારા ગાઉં છાં. 

 

આ કવિતા પહિેી િાર રડસેમ્બર - ૨૦૦૩માાં અમદાિાદની એમ. જે. િા્બે્રરીમાાં દર શવનિારે ્ોજાતા નિોરદત 
કવિઓના 'સારહત્ચોરા' માટે િખી હતી અને ત્ાાં જ રજૂ કરી હતી. છેલ્િેથી ત્રીજી િીટીમાાં જે ' દાદાજી' નો ઉલ્િેખ છે, 
તે આ સારહત્ચોરાના સાંચાિક શ્રી. બળદેિ પટેિ પિ સારી કવિતાઓ િખે છે, પિ બાળ સારહત્ના સર્જક તરીકે 
િધારે જાિીતા છે. 
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ચાિોને નાચીએ, Let us dance – બાળકાવ્્ 

ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 

ડારંડયાની સાથ ેફિી ફિી. 
કુતાકની સાથ ેફિી ફિી. 

િા'જામાની સાથ ેફિી ફિી.....ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 

ઓઢિીની સાથ ેફિી ફિી. 
ચણિયાની સાથ ેફિી ફિી. 

ચોળીની સાથ ેફિી ફિી....ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 

ગિબામા ંનાચીએ ફિી ફિી 
િાસડામા ંનાચીએ ફિી ફિી. 

નાટકમા ં નાચીએ ફિી ફિી...... ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 

ઘિમા ંનાચીએ ફિી ફિી. 
શાળામા ંનાચીએ ફિી ફિી. 

મરંદિમા ંનાચીએ ફિી ફિી......  ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 

આજે નાચીએ ફિી ફિી. 
કાલ ેનાચીએ ફિી ફિી. 

હમ્મેશ નાચીએ ફિી ફિી....... ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 

આનદેં નાચીએ ફિી ફિી. 
ચૈતન્ય ેનાચીએ ફિી ફિી. 

સત્ય કાજ નાચીએ ફિી ફિી......  ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 

િિમ કાજ નાચીએ ફિી ફિી. 
ૐ માટે નાચીએ ફિી ફિી 

આિિ સૌ નાચીએ ફિી ફિી .....  ચાલોને નાચીએ ફિી ફિી. 
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જીિન કસરત 

કોઇ સિકે છે. કોઇ ટહલેે છે. 

કોઇ ધસમસ શ્વાસે દોડે છે. 

કોઇ હાફેં છે. કોઇ નીતિે છે. 

કોઇ લયમા ંવશિને ડોલે છે. 

કોઇ મિકે છે. કોઇ બબડે છે. 

કોઇ િડમસ ચહિેે લટકે છે. 

કોઇ ભાિે ભાિન ેઊંચકે છે. 

કોઇ હળિા દડાથી ખેલે છે. 

ધિતી સિકે છે િગ નીચે, 
િિ  ણચિંતા વિિ હુ ંઊભો છ.ં 

બળે કેલિી ક્ષિે ક્ષિે, 
િિ હુ ંતો સાિ જ શીતળ છ.ં 

કેટકેટલા ંઅંતિ કાપુ,ં 
છતા ંનથી હુ ંસહજે ખસ્યો. 

આ િાત જીિનની છે કે િછી, 
ટે્રડમીલથી એક દશકન છે? 
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વત્રપદી 

િસતંવતલકા  
( જાિો િસતંવતલકા ત ભ જા જ ગા ગા ) 

ત્રિ જીિન અિસ્થાઓ 

જન્મ્યા અન ેિમતમા ંબહુ મોજ લીધી. 
ઝુઝયા િિે જગતમા ંસહુ ભોગ ભોગ્યા. 
ઘિડા થયા મિિની બહુ િાટ કીધી. 

ત્રિ ગિુ 

સતંો િદે િચન પ્રેિક ગાન ગાતા. 
િાજા હિે શિથથી સહુ દુર્જનોને. 

દૈત્યો દમ ેકિટથી કદી ના ધિાતા. 

ધરા 

શાદૂષિવિરક્રરડત 

ગિ - મ સ જ સ ત ત ગા 
રાગ - ઊગે છે સિુખી ભિી િવિ મ્રદુુ , હમેતંનો પિૂકમા.ં 

------------------------------------------------------------------ 

િોષ્યા ંતેં તરુ, જીિ, જતં,ુ ખગ ને િાિીતિા ંજીિ સૌ, 
હીિા, માિીક, િોખિાજ જનમ્યા તાિા જ મા, ગભકમા.ં 
કારુણ્યે વનજ અંકમા ંઝીલી લીધી તેં િે! દુખી જાનકી, 
ગાઉં  હુ ંગિુગાન કેિી િીતથી, તાિા ંધિા માિડી. 
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ધારો કે 

-  ૧  - 

( શાદૂકલ વિક્રીરડત - મ સ જ સ ત ત ગ ) 

ગાગાગા    લલગા    લગાલ    લલગા    ગાગાલ    ગાગાલ ગા 

 

ધાિો કે, ધિી િાખં હુ ંઉડી શકંુ આકાશમા ંશાનથી; 
ધાિો કે, બની મસ્ત હુ ંઘમુી શકંુ, જ્યા ંચાહુ ંત્યા ંતાનથી; 
રકલ્લોલુ,ં સિતો િહુ,ં ગિગણુ,ં ગીતો મઝાના ંિળી; 
પ્હાડો, જગંલ, કંદિા, સિિિો, સરિતા તટો મોજથી. 

-  ૨  - 

િખંી બનુ,ં ધાિ કે હુ,ં આજ ગગનમા,ં 
ઊડતો િહુ,ં સિતો િહુ,ં આજ આ નભમા.ં 

દૂિ દૂિે, ડુગંિા િિ, ભમતો િહુ ંિે, 

િન િન ફરંુ , સેિ કરંુ, હરિત બાગમા.ં 

આમ ફરંુ, તેમ ફરંુ, મસ્ત બનીને, 

ગામ તિી ગલી ઘમુુ,ં સહજ શ્વાસમા.ં 

િિનની હુ ંહોડ કરંુ, િીિ બનીને, 

નદી કેિા ંનીિ ચમૂુ,ં ઘડીક િાિમા.ં 

અિે! આ તો સિન હતુ,ં ખબિ િડી જ્યા,ં 
ધમ્મ દઇ િાછો િડયો, આ જ જગતમા.ં 

નથી ! 

તુ ંબધે છે જ, સદા છે જ, છતા ંક્યાયં નથી. 
નેિના નિૂ તને દેખિાને િાત્ર નથી. 

જીિે શી િીત કોઇ જીિ િે! તજુ સાથ વિના, 
ટકી શકે ન ધિા િિ, જો તેનો શ્વાસ નથી. 
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ફુલોની િાદંડી કિતા ંય િે! તુ ંકોમળ છે, 

છતા ંબળિાન કે, ખડકોની કો’ વિસાત નથી. 

શબ્દ કો વનસિે કદીય નહીં તજુ મખુથી, 
’તુ’ં વિિ હિફ નીકળે સ્િિો? વિસાત નથી. 

લિકતી આગ જગે, એક ઇશાિે તાિા, 
દીિો એકેય ન પ્રગટી શકે, તિ સાથ નથી. 

કવિન ેદાદ મળે ફેિિે તુ ંમખુ િાછ ં! 

હ ેહિા! િાહ! ખિે તાિી કો’ વમસાલ નથી. 
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નિસર્જન 

છાંદ -  સ્રવિિી 
ગિ - િ િ િ િ 

ગાલગા ગાલગા ગાલગા ગાલગા 
( રાગ – હુ ંકરંુ હુ ંકરંુ, એ જ અજ્ઞાનતા) 

_____________________________________________ 

ચાદંની લો ખીલી આજ આકાશમા,ં 
માનસ ેઉઠતી લ્હિેખી ’કામ’ની. 

િાયિો િેશમી સ્િશકતો વ્હાલથી, 
ઝખંના જાગતી વપ્રયની બાથની. 

સ્િદંનો ફોિતા ંિોમિોમ ેમહા, 
મ્હાલત ુ ંદીલડુ ંસાકીના સાથમા.ં 

પષુ્િધન્િા ગ્રહી બાિ સો ફેંકતો, 
ચન્દ્ર તો ભાસતો દેિતા પ્રેમનો. 

જાગતા ંનતકનો અંગ પ્રત્યગંમા,ં 
અંગથી અંગ ભીડી સતૂા ંપ્રમેીઓ. 

નદંમા ંમિ થૈ મ્હાલતો સાહ્યબો, 
પ્રેયસી ઝીલતી વસકિો સામટી. 

જીિના બે અણ ુણચિક્યા વ્હાલમા,ં 
એક થૈ િાગંયો બાળ અંકુિ કો’. 

િાદળી કો’ સિી ચન્દ્રને આિિી, 
થાક ઉતાિિા ચાદંની યે સતુી. 

િોંખિા આમ આ કો’ નિા જીિન,ે 

નદંમા ંનાચતો ‘ત’ુ િહ્યો શામળા ! 
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નસ્તરથી ણબસ્તર સધુી 

શળૂ થયુ ંતો નસ્તિ મકૂ્ુ,ં 
રદલના આ નાજુક નસ્તિન ે

કયા દોિથી સાધં ુ?ં 

િસ્ત્રો ડખં્યા અસ્તિ િાખ્યુ,ં 
રદલના આ કાવતલ ડખંને, 

શા અસ્તિથી ખાળં? 

માસ્તિના ગિુ કદી ન ભલુુ,ં 
કોઇ મને માસ્તિ કહતે ુ ંતો, 

શાન ેમાટે લાજુ?ં 

'વિસ્તિ' કહતેા ંજગ તો ફાલ્યુ,ં 
કૃિિ રદલના આ સીમાડાને, 

શી િીતે વિસ્તારંુ? 

ણબસ્તિ બાધંી જગ તો જોયુ,ં 
ણબસ્તિ િિથી ઊઠી ગયા તો, 

ક્યા ંમજુ િગલી િાડુ?ં 

નેટ જગતના આકાશે 

આ નેટ જગતના આકાશ,ે સો િાદળ ઉમટી આવ્યા ંછે. 

કોઈ હલકી ફૂલકી િાદળી, તો કોઈ શ્યામ ઘટા ઘનઘોિ મહા. 

કોઈ સોનેિી સિનુ ંલાવ્યા, કોઈ સાત આઠ િંગો લાવ્યા 
કોઈ લાલ ગલુાબી ઝાયં ભિી, કેસરિયા િસ્ત્ર સજી બેઠા. 

કોઈ જોડકિા ંજોડી લાવ્યા,ં કોઈ ગદ્યકાવ્ય લઈ આવ્યા 
કોઈ લઈ આવ્યા છંદો છોડી, િખંીઓ મકુ્ત ગગન કેિા.ં 

કોઈ મહાકવિની કાવ્યછટા, કોઈ નમકભિી િંગત લાવ્યા, 
કોઈ ગઝલોની મહરેફલ લાવ્યા, કોઈ સોનટેનુ ંશમણુ ંલાવ્યા. 
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કોઈ ‘ કવિતાનો ક‘ લઈ આવ્યા, કોઈ કક્કાની કવિતા લાવ્યા, 
કોઈ ‘તલુસીદલ’મા ંગિુિતંા, ભજનોના ભાિ ભિી લાવ્યા. 

કોઈ ગીત મધિુા ંલાવ્યા ંછે, સગંીતના મસ્ત સિૂો સાથે 
કોઈ િાઠ કિે હળિા સાદે, ગઝલો, ગીતોના ભાિભયાક. 

કોઈ હળિી જોક લઈ આવ્યા, કોઈ વિિેચનો ગભંીિ લાવ્યા 
કોઈ ઘિઘિની કથની લાવ્યા, કોઈ લાબંી નિલો લઈ આવ્યા. 

કોઈ કથા અનભુિની કહતેા, કોઈ વમત્રોની િાિી િદતા 
કોઈ અલ્િ જ્ઞાનને અવતક્રમી, રદલના ભાિો છલકી ચાલ્યા. 

કોઈ બાળસલુભ િચના લાવ્યા, કોઈ મવમિલા ંકાટૂકન લાવ્યા, 
કોઈ હોબીના ગમતીલા તાિક, િીિી િીિીને લઈ આવ્યા. 

કોઈ ભાષા શીખિે ખતં ભિી, વનયમો વિિંગળના,ગઝલોના 
કોઈ ગાધંી કેિા ંદશકનથી, મહેંકાિે ધિૂસળી જગમા.ં 

કોઈ ખિૂો ખાચંિો ગોતીને, ચટરકલી િસોઈ લઈ આવ્યા 
કોઈ પ્રશ્નો િીસ િચીસ લાવ્યા, કોઈ ઉિિ ગોતીને લાવ્યા. 

કોઈ ‘કેસડૂા’ં, ‘િીડ-ગજુિાતી’, ‘આક્રોશ’, ‘ઓટલો’ લઈ આવ્યા 
કોઈ ‘િાતચીત’, કોઈ અંતકડી, ‘સર્જન સરહયારંુ’ લઈ આવ્યા. 

કોઈ પ્રવતભાિ- આતિુતામા,ં વનજ િતિાળં િીિસી બઠેા 
કોઈ અકળાઈ આકે્ષિોથી, વનજ દ્વાિો બધં કિી બેઠા. 

કોઈ લઈ આવ્યા સવુિચાિ સદા, ઉિદેશોયે િળી સતંોના ં
કોઈ ધમક-જ્ઞાનના ંથોથાઓં , કોઈ નાક્સ્તકની િાિી લાવ્યા. 

કોઈ લઈ આવ્યા િરિચય સો સો, લાખેિી કો’ પ્રવતભા કેિા. 
કોઈ િાના ંખોલી બેઠા છે, ઈવતહાસ અને વિજ્ઞાન તિા.ં 

તુયં ‘સજુાિ’ લઈ આવ્યો, અિનિી િાનગી થાળ ભિી, 
જીિનનુ ંસત્િ પ્રસાિીને, િીિસ્યા ંવ્હાલા ંસર્જન નિલા.ં 
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પતાંગ? 

ઢઢ્ો જો ટટ્ટાિ, ઊભો િે’, 

ફસક્યો તો તે િિ ફસકે છે, 

છે કમાન તો િહોળી છાતી, 
ને છટકી તો નહીં કોઇનો, 

જાતજાતના િંગ રૂિ છે, 

નાના મોટા કંઇ માિ છે. 

કોઇ િાિલો, કોઇ અડવધયો 
િટાદાિ િળી આંખેદાિ છે, 

કોઇ ઘેંવસયો, કોઇ ફૂદરડયો 
કોઇ ઝીલ, કોઇ મગંેદાિ છે. 

હોય મોટો એ ભડભાદિ તો, 
કંઇ ટુક્કલને સ્હલે દેત છે. 

કન્ના બાધંો તો જ કાબમુા,ં 
નહીં દોિ તો િહ ેલ્હિેમા ં

ણગન્નાયો તો િજન માગંતો, 
ઘિાય તો િટ્ટા માગે છે. 

િિન િડે તો આિે િાછો, 
ઠમકા માિે િહ ેહિામા,ં 

ણબન હિામા ંગોથ માિતો, 
િિન ભિાય તો ફાટી જાય છે. 

ઢીલે િેચ લે, િળી ખેંચીન,ે 

શત્રનેુ તે મા’ત કિે છે. 

કદી િેચમા ંકિાઇ જાતો 
સમીિ સાથ તે િહી જાય છે. 

કહી િાિતા ચતિુ સજુાિ સૌ ! 
િતગંની કે માિી તમાિી ? 
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પરરચ્ 

િરિચય કોિ કોનો કઇ િીતે આિે કહો, િારુ? 

ખબિ ક્યા ંકોઇને િડતી કદી, તે જાિે છે ખદુને? 

ખદુા ખદુ કોિ છે, ક્યા ંિે' છે, તેની ક્યા ંખબિ મજુને? 

મને શકંા િડે છે કે , ખદુા શુ ંજાિે છે ખદુને? ! 

િરિચય એટલે ના પછૂશો કદીયે આિ કોઇને. 

િહલેા ં‘કોિ છ ંહુ?ં’ તે જિા પછૂી ણલયો ખદુને 

પાનખર 

અિે ! આ િાનખિના િંગને કોઇ નામ ના આિો. 
બધા િંગો ઊડી જાશે, તરુિિ શષુ્ક થઇ જાશે. 

િછી િિો નહીં મળશે, િછી તિણુ ંનહીં મળશે, 
અિે! આ નભ તિી શોભા ય સૌ બિબાદ થઇ જાશે. 

જમીન િિ િાદંડા ઊડશે, સકૂાયેલા, દુિાયેલા 
સસૂિતો, િાયિો વશતળ, અિે જલ્લાદ થઇ જાશે. 

ન કોઇ દદક  કે િીડા, ન કોઇ લાગિી િહશેે. 
નહીં દૃશ્યો, શબદ કે ગધં, કે આ સ્િશક િિ િહશેે. 

િછી આશા નહીં િહશેે, ન કોઇ આહ િિ િહશેે. 
ન કોઇ ખ્યાલ િિ િહશેે, ન કોઇ સ્િપ્ન િિ િહશેે 

જીિન કેરંુ જતન જે પ્યાિથી, કુમાશથી કીધુ,ં 
મને ના પછૂશો , આ ખેલનો અંજામ શુ ંિહશેે? 

શીતલ કો ણબિંદુના મદુૃ સ્િશકથી િે ! કૂંિળો ફૂટશે, 
નિા ંિિો , નિા ંફૂલો, નિેલી  જજિંદગી ઉગશે. 
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પીળાં 

િીળં છે જે િીળં િહતે ુ,ં લીલુ ંછે તે િીળં બનતુ,ં 
િીળા ંચશમા ંિહિેો તો, બધુ ંધોળં િીળં બનતુ.ં 

િીળાને સાથ આિીને, બને િાગલ િીળા લોકો 
વનહાળી એ તમાશો, શોકમા ંભિપિૂ મન બનતુ.ં 

િીિાડે ઝેિ જો કોઈ, સનુહિા િાત્રમા ંિેડી 
અિે! િાગલ સમજ; એ ઝેિનુ ંઅમતૃ નથી બનતુ.ં 

િીળા િંગે િમેલા, એ િીતાબંિધાિી મનિતંિ 
લ ૂટંાયા આખિે કાબા િડે, લો! એમ િિ બનતુ.ં 

િીળા ંિાના,ં શબદ િીળા,ં િીળા નેતા, િીળા લોકો 
િીળા માહોલમા ંસાચુ ંકહુ ંતો સૌ િીળં બનતુ.ં 

પ્રફુલ્િ દિેને 

છદં- માણલની 
( ન ન મ ય ય ) 

લલલ લલલ ગાગા| ગા લગાગા લગાગા    -    | યવત 

( રાગ- મધિુ સમય તેિ ેખેતિે શેલડીના.   -  ગ્રામમાતા - કલાિી ) 

મધિુ મધિુ યાદો, પ્રફુલભાઇ વ્હાલા! 
િધ ુનથી મળયા તો, પ્રેમ રદલમા ંભયો છે. 

કલમ કિ ધિીને, કાગળો તો લખ્યા છે, 

કવિત અિનિા ંયે, વમત્રતાના ંિચ્યા ંછે. 

વિહગ સમ નભે હા! કલ્િના-િાખં ઉડતા,ં 
ગિગિ કિંતા, ગાન આિા ંય ગાયા.ં 

જગત અિિ નાનુ,ં 'નેટ' ના વ્યાિથી છે. 

કલમ તજ ‘દિ’ે તુ,ં માઉસનો આશિો લે. 
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સદય હૃદય વ્હાલો ક્હાનજી સાથ દેશે. 
ઉભય મનની માહંી પ્રીત સાચી ભિી જો. 

ખણચત મળશુ ંપ્રેમ ેગોઠડી યે કિીશુ.ં 
જરૂિ વમલન થાશ,ે શામળો છે દયાળ. 

પે્રમ 

મકુ્તક - શાદૂકલ વિક્રીરડત 

 

માતા હિખે બાલડુા ંવનિખીન,ે રકલ્લોલતા ં- પ્રેમ ના? 

મસ્તાનો મય પ્યાલીથી મલિતો, એ કેમ હો પ્રેમ ના? 

શુ ંના પ્રેમ િવતક્રીડા િસભિી, વ્હાલા અન ેવ્હાલીની? 

સભંિ ના કદી પ્રેમને િિખિો, પ્રેમ એટલે પ્રેમ છે. 

મફતમાાં જે મળર્ુાં 

      સ્િ. બાિાશાંકર કાંથારી્ા માફ કરે. તેમનો  જમાનો તો સ્િગષસ્થ બની ગ્ો. હિે એકિીસમી સદીનુાં ‘ગજુારે 

જે શીરે તારે’ િાાંચો. 

મફતમાાં જે મળર્ુાં તેને સ્િીકારી િે અરે! માનિ 

મળર્ુાં કે ના ફરી મળશે, તરત ખીસ્સુાં ભરી િેજે. 

‘દુવન્ાની જુઠી િાિી ખરુાં  છે સત્.’ માની િે 

કરોડો માછિાાં ધોિા્ાાં, સાચુાં બોિિા માટે.. 

ફરી આિી તકો ના સાાંપડે  તજુને, ગ્રહી િેજે 

ઘડી આિી મહામિુી, િગીરે રાહ ના જોજે. 

જગતના આ પ્રપાંચોમાાં, નથી સ્િાશ્ર્ તિો મરહમા, 
બીજાનાાં સો  પરાક્રમને સખુે તુાં પોતીકાાં ગિજે. 

પ્રભનુી એ કૃપા માની, મફતને મસ્તકે ધરજે 

‘કદી િહેંચી ન ખાવુાં. ‘  તે મહા વનિષ્ કરી િેજે. 

ડુબે ના કોઈ’દી તુાં, સમાંદર સો તરી જાશે 

બીજાનાાં ટાાંટી્ા ખેંચી, સિા્ો શેર તુાં થાજે. 
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હજારો હોડીઓ હાજર, હરખની તુાં હિા ખાજે 

હિેસાાં મારિાની િાતને તુાં મખુષતા ગિજે. 

હિે રાજા થ્ો તુાં તો, મછુોને તાિ તુાં દેજે 

સિારથના મહા આનાંદનો, માથે મગુટ ધરજે. 

મળે ન મળે 

ઘડી છે હાથમા ંતાિા, ફિી મળે ન મળે. 

જગત-િમળ મહીં, સાચી ધિી મળે ન મળે. 

િમ ેિમતો ભ ૂડંી, જહાનંે જેિ કિિાને. 
વશશનુા ખેલ સગુધંો ભિી મળે ન મળે. 

મળયા નસીબમા ંસબંધં, તેન ેસાચિજે, 

ત્યજીશ તેમને, ધાિી િિી મળે ન મળે. 

કદી ભતુકાળમા ંિાછી નજિ કિીશ નહીં. 
વિતી જે િળ ગઇ જિી સિી, મળે ન મળે. 

કલ્િના ત્યાગ, સિના ંછોડ, આંખ ખોલી દે. 

નજિ સમક્ષની આ તક ખિી મળે ન મળે. 

ઘણુ ંજીવ્યો ‘ સજુાિ ’ જજિંદગીને િાગોળી. 
જીિનના િિ મહીં તાિો હરિ મળે ન મળે. 

મહમેાનો 

( ઇન્દ્રિશંા ) 

કીધુ ંઅમ ેઆિ નકી િધાિજો, 
સાથ ેમીઠાઇ, નમકીન લાિજો. 
સાથ ેફિીશુ,ં વમજલસ જમાિશુ,ં 
મસ્તી, મજા, ને મનને હળાિશુ.ં 
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આવ્યા તમે ને ણચટકી ભલા ગયા, 
વિચાિ ના લો કદી યે જિા તિો. 
માિા જ ઘિન ેગિી આિ આિનુ,ં 
કેિા તમે છો રદલથી મહાન હા ! 

શોધી િહ્યો હુ ંજુગવત નિી નિી, 
વિદાય શેંથી કિિી ભિાનની ! 
વિચાયુું કે નોંતરંુ કો ણબમાિીને, 

કામે જિાનુ ંિિગામ શોધીન.ે 

આિે કહ્ુ ં“ જા તુ ંનણચિંત શાવંતથી. 
હુ ંસાચિીશ આ ઘિ તારંુ શાનથી !” 

હિ ેતમાિી કિિી શી િેિિી, 
એના વિચાિે મજુને સતામિી ! 

બોલો તમે ભાઇ બહુ સજુાિ છો. 
મે’માનનુ ંશુ ંકિવુ ં વિચાિજો ! 

વમવનટ 

અમ ેિે વમવનટો છઇંયે ચલુબલુી. 
સાઠ સાઠ અમન ેછે િાખં. 

અિનિા િાહ િહીએ ઊડતી, 
િાછી એકે ન આિે તમ િાસ. 

અમ ેિે બેની! ખાલી વમવનટ્ુ ં
દ્યો ને ભિી  અમન ેઅિિંિાિ. 

િાખીએ રહસાબો સઘળા િાધિા 
કેિી અમાિી કિો છો સાિિાિ! 

ઠીક િીત અમન ેજે િાિિે 

તેન ેમળશ ેઓ બેની! કલાક. 

અમન ેજે ચકેૂ બેની આળસ,ુ 

તેના ફોક િે! સૌ િિસો  થાય. 
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બીજા ગ્રેડની મને એક બહુ ગમેલી કવિતા િિથી - 

Take care of minutes 
 

We are but minutes – little things, 
Each one furnished with sixty wings, 

With which we fly on our unseen track, 
And not a minute ever comes back. 

We are but minutes; use us well, 
For how we are used, we must one day tell, 

Who uses minutes, has hours to use; 
Who loses minutes, whole years must lose. 

-  W.T. Vlymen 

મકુતક 

- ૧ -  
લખ્યા’તા પ્રેમિત્રો જ્યા,ં સિન આકાશ ઉડિાના, 
ભમ્યા ઉિિન, કયો રકલ્લોલ, મહેંકી પે્રમકંુજો જ્યા,ં 
પ્રિયકેણલથી મઘમઘતા, ખયાલો બાલ-સર્જનના, 
િકીલ ેિાઠિી નોટીસ, છૂટા િડિાની, હા! એ શુ ં? 

-  ૨  - 

ફ્ાષ ફેરા, દીધા સૌ કોિ, હરદમ સાથ રહિેાના. 
ઘમૂ્્ા સાથે, વમિાિી હાથ, હૈર્ુાં દઇ અરે! સજના. 
તજી સૌ બાંધનો, ઝૂમ્્ા બધાાં અંગો કરી ભેગાાં. 
અરેરે! કેમ છો? તે પિ તમે ના બોિિાના? 

રજા િે! 

કહ્ુ ંસાકીને ‘તુ ંમજા લે! મજા લે!’ 
ઉિેક્ષા મળી લો! ટિાલે ટિાલે. 

હતી આશ થાશ,ે વમલન કો’ મધરંુુ, 

વિદા ગીત ગાયુ ં‘ખમી લ!ે ખમી લે! ‘ 

મળયા, ના મળયા ઉિિો જ્યા ંમને ત્યા,ં 
નિી સો સમસ્યા, સિાલે સિાલ.ે 
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મળી ગમગીની, હિ કદમ િિ અિેિે! 

મળયા િક્ત ટિકા,ં ગલુાલે ગલુાલ.ે 

મથુ ંચીિિા ગમ વ્યથા કેિી િાતો, 
મળી મેશ મજુને મશાલે મશાલે. 

હતો સસુ્ત, બજેાન, હિદમ અટલૂો, 
વનિથકક એ િાતો ‘િમી લ!ે િમી લે!’ 

હિ ેશુ ંકિીશુ,ં મથીને, જીિીન?ે 
ભિી આહ બોલ્યો: ‘િજા લ!ે િજા લ!ે' 

વિિા્તી મહમેાનોને 

( ઇન્દ્રિશંા - િશંસ્થ ) 

આવ્યા તમે ભાિતના પ્રિાસમા,ં 
િોંખ્યા અમ ેચાહતના મીજાજમા.ં 
સાથ ેિહીશુ,ં િમીશુ,ં બીિાજશુ,ં 
છટા ય િડશુ,ં તમને સ્મિીશુ.ં 

તમે ય કેિા વનિડયા વિલાયતી, 
િહી િડયા, િાથિી સેજ કાયમી. 
તમને સ્મિે ના હિફે િિાનગી, 

બની ગયા આિ અમાિા સાિથી. 

ગલુામ થઇને હિખ્યા અમ ેયે, 

ધોળી ત્િચાના ંગિુગાન ગાઇએ. 

ભલુી ગયા માત અમાિી ભાિતી, 
વિલાયતીને ઉમદા જ માનીએ. 

તમે ટળયા તો ય અમ ેભલૂ્યા નથી, 
િસમો તમાિી સઘળી બનાિટી. 
અમ ેબનાવ્યા ઠગને પ્રજાિવત, 

મછુમા ંહસો આિ, 'આ કેિી જાવત?' 
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તમે ય સિુજો જગના વનિાસી, 
અમ ેય જાગ્યા િીસમી સદી મહીં. 
િહાિ હાકં્યા સહુ બદંિે અમ,ે 

અમ ેછીએ ગૌિિિાન ગરુ્જિી. 

વિિેક ભ્રષ્ટ 

(  વશખરિિી ) 

[    ય મ ન સ ભ લ ગ ] 

ધિાતા ના કોઇ અઢળક મતા કે િદ થકી. 
િળી કોઇ છોડી સકળ સખુ કૈલાસ િસતા. 

વિલાસી કામાધંો સતત ચહતા કાવમની િળી. 
અન ેજોગી કોઇ નમન કિતા માત સઘળી. 

િળી કોઇ માથ ેિિિત જુઓ કો તટૂી િડયો. 
ફિે છે લો! કોઇ બધુ ંય ભલુીને આ જગતમા.ં 

ગિી કોઇ જાતા રકટક સમ લો! પસુ્તક મહીં. 
અન ેકોઇ માટે બધીય કવિતા ભેંસ સમ છે ! 

મને લાગે ખોટા ંિલિ સઘળા ંઆ જગતના, 
વિિેકભ્રષ્ટો હા! િતન કદી ના ખાળી શકશ.ે 

સનેડો 

િસાંતવતિકા – સોનેટ 
ત ભ જા જ ગા ગા 

માનો તમે મજન ુકે લયલા જ માત્ર, 

ફહાકદ કે વશરિિં િળી િદને જ િાત્ર? 

કે શેિી કો વિિરહિી ઝૂિતી સખાન,ે 

પ્રેમી ગિો અમિ વિશ્વ મહીં જ શાન?ે 
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માતા ચહ ેતનયને શુ ંન પ્રેમથી સૌ? 

ને તાત શુ ંન ચહતા વનજ સતુને હા? 

વનજ વમત્ર કાજ અિિી, ખદુ પ્રાિ દેતા, 
વમત્રો ઘિા જગતમા ંસહુએ ય જોયા. 

િળી દેશદાઝ થકી શીશ કિાિતા હા! 
ભડિીિ સૈવનક ઘિા દીસતા ધિામા.ં 
ધિૂી ધખાિી, ન કદી રદન-િાત જોતા, 
વિજ્ઞાનના પ્રહિી સૌ સમયે પ્રકાશ્યા. 

સિાુંગ સ્નેહ શભુનો નથી કો સીમાડો. 
િાયા સમો જીિનનો સ્િજનો ! સનેડો. 

તન્ - પતુ્ર      :   સનેડો - 1) સ્નેહ , પ્રેમ 2)  ભિાઇ અન ેલોકગીતનો  વમશ્ર ગીત/ નતૃ્ય પ્રકાિ 

સમ્ 

સમય ભલુાિે ભાન, એવુ ંકહો છો માિા ભાઇ! 

હતા કદીયે ભાનમા?ં તે ભલુીયે િાછા ભાઇ? 

સમય સમયની બણલહાિી છે, એવુ ંકહો છો ભાઇ! 

સમય આિે ને મન ઊઠે, એમયે બને છે ભાઇ! 

સમય િતે સાિધાન, તે ભાિી બકંા ભાઇ ! 

શેિન ેય માથ ેસિાશેિ છે, તે િિ સાચુ ંભાઇ! 

સમયના ંિાજાં સમયે િાગે, તે તો સાચુ ંભાઇ! 

સકંટના ંિડઘમ ના શમતા, તેનુ ંશુ ંકિવુ ંભાઇ? 

સમય જતા ંસહિેાશ,ે એવુ ંકહો છો ભાઇ! 

િિ માિા રદલની આ ઊલઝન, શેં કરદ ન ઊલઝે ભાઇ? 

કોઇને માટે નથી અટકતો, સમય તે સાચુ ંભાઇ! 

િગલે િગલે અટકાિી દે, તેનુ ંશુ ંકિવુ ંભાઇ? 

શ્વાનનો ય સમય આિશ,ે એવુ ંકહો છો ભાઇ! 

િાહ એની શેં જોિી? મજુને સમઝાિો ભાઇ! 
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ક્યાિે ય કોઇનો થયો નથી, આ સમય, માિા ભાઇ 

ખયાલ બદલુ ંતો તને ય નાથુ,ં એ િિ સાચુ ંભાઇ! 

સમય સમય બલિાન છે, તે તો સાચુ ંભાઇ! 

િિ વનબકલકે બલ િામ છે, તે િિ સાચુ ંભાઇ! 

સહ પ્રિાસી 

( ઈન્દ્રિજ્રા) 

ભાઈ જુગલ! યાદ મને ય આિ,ે 

િાટાની સામ ેઆિિ ઊભેલા. 
કાશી જિાની કિી યોજના તેં, 
માિા મજૂિો હિખે ઘિાયે. 

હુ,ં તુ,ં જુદા િાહ હતા ભલેને, 
ભિાટવિમા ંભટક્યા ઘિાયે, 

તાિો સહ્યા જીિન જાતિાના, 
કદી વિસાયાક વનજ મલૂ્ય ના ના. 

કાવ્યો તજીન ેવિલસ્યો તુ ંજ્યાિે, 

સાબિમતી જેલ મહીં તુ ંત્યાિે, 

છોડી બધી યે દુવનયા કવિતની, 
વિજ્ઞાન િાટે વિચયો હુ ં‘જાની’. 

આજે મળયા બ ેજિ સહ-પ્રિાસી, 
સાથ ેમળીને કવિતા આ ગાઇ. 

માિા નિા વમત્ર જુગલરકશોિની જીિનકથા િાચંી ઊભિેલા ભાિમા,ં િહલેી સિાિે આ કવિતા પ્રગટી. 
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સૌ માત 

મેલ સૌના કાિતી, નીિ વનમકળ િાખતી, 
સરિતા આ કલકલતી, માતા ગિાતી થઇ. 

ભાિ બધા ઝીલતી, ઘાિો ઘિા છતા,ં 
સુદંિ આ ધિા સદા, માતા મનાતી થઇ. 

ચદં્ર સગં મ્હાલતી, િળી ઓસિી જતી, 
વશતલ ને નમિી આ, ચાદંની ચળાતી થઇ. 

વકૃ્ષોની લાડકી ને સૌની યે માવનતી, 
શાતા દેનાિી આ, છાયા છિાતી ગઇ. 

બાળડાનંા પ્યાિમા,ં અમ્રતુ-ઝિા સમી, 
છાતીના દૂધ થકી, જનની ભિાતી ગઇ. 

તાિ, ખીિ, સકંટ ને હો વનિાશા બધી! 
માત સૌના વ્હાલમા,ં જજિંદગી જજિાતી ગઇ. 
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હાઈકુ/ મલુતપાંણચકા 
એકલતા 

ટાપ ુ િિ તે 
લાખ લોક દરિયે 

એકલો ઝૂિે 

કોરડયુ ં 

નાનુાં કોરડર્ુાં 
મસ મોટો ઓરડો 
આખો ભરા્ો 

ચહરેો 

ચહિેો કોનો? 
મહોરંુ શેનુ?ં 

બને્ન બહાિી જ ને? 
ભીતિ હસે 

અસલી જિ! 

જાગવૃત 

અંગત છે હોં! 
કહિેા શબ્દ નથી. 
જાગી ગયો છ.ં 

ધ્યાન 

વિચાર, કામ 
નહીં હર્ષ શોકે ્. 
આતમ દીિો ઝગે. 

િખંો 

ઝૂમે પાાંણખ્ાાં  
િટકે, ક્સ્િચો ડોિે 

ક્સ્થર િા્ર  
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િસતં 

િસાંત આિી 
નતુન જીિનની 
સોડમ િાિી. 

શોધ 

સતત શોધ 
કશુાં ્ ન મળે એ 

હરખ શોધ. 

શ્વાસ 

અિિષની્ 
આનાંદ છતાાં કેિો 
અનણભવ્્લત? 

જીિન 

જીિન તિો 
થનગનાટ 

આિી િસાંતરાિી 
કિકિમાાં 

જાગ્્ો ઉન્માદ. 

પ્રબળ વનધાકિ 

માનિ મને 
શક્ સઘળાં 

પ્રબળ હો વનધાષર 
ખાિી થ્ા જો 
છિકે બધુાં. 
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હ ેરામ! 

હ ેિામ! હ ેિામ! કેમ ન રદસતા િામ? 

આંખો માિી અંધ બની, હુ ંકાઇં ન ભાળં િામ! - હ ેિામ… 

અથક વિનાની બધી િાિતા, સિૂી િહ્યો હ ેિામ! 

કિો માિા બવધિ બને ને, નાદ ન સણૂુ ંિામ ! - હ ેિામ… 

િાિી િદતો, બધી િખૈિી, બક બક કિતો િામ! 

કેમ કદી ના મખુે પ્રગટતા, શબ્દ આિના િામ? ! - હ ેિામ… 

ણચતડુ ંમારંુ ભટકે સઘળે, િકં મણલન મહીં િામ! 

શાને તાિા સ્મિિ વિશેના, ખ્યાલ ન પ્રગટે િામ? ! - હ ેિામ… 

કિકિમા ંતુ ંબધે વિલસતો, ક્ષિક્ષિમા ંહ ેિામ! 

ક્યાિે મારંુ અંતિ ઉઘડે? અન ેપ્રગટશે િામ? ! - હ ેિામ… 

મજુ વનબકળના બળ િામ! મને સબળ કિો હ ેિામ! 

માિા દેિ િધાિો િામ! માિા વમત્ર િધાિો િામ! 

માિા ઘટ ઘટના હ ેિામ! માિા કિકિના હ ેિામ ! 

માિી ક્ષિ ક્ષિના હ ેિામ! માિા જુગ જુગના હ ેિામ! 

માિા િામ, હ ેિામ! માિા િામ! હ ેિામ! 

અહીં ઓિા આિો િામ! મને અલગ ન િાખો િામ ! 

તિ ઉિ સમાિો િામ, મને સ્િીકાિો હ ેિામ! 

હ ેિામ ! હ ેિામ ! હ ેિામ! હ ેિામ! 

હોળી 

વકૃ્ષ વકૃ્ષની ડાળ ડાળમા,ં 
નિજીિનના પ્રાિ સચંયાક. 
કંૂિળો ફૂટી સકુ્કી ધિામા,ં 
કેસડૂા ંમન મેલી ફાલ્યા. 

િિાગકિ જ્યા ંત્યા ંિથિાયા 
ભમિા ગુજંન કિતા ઘમૂ્યા, 



pg. 150 

અનકુ્રમણિકા અહાતક 

જાત ભાતના રકટકો પ્રગટયા, 
િસતં તાલે ગાતા ંગાિા.ં 

માનિહૈય ેદીિડા પ્રગટયા, 
નિજીિનના પ્રાિ સચંયાક, 
જ્િાળા દેખી પ્રગટી જ્િાળા, 
ઝિમિ ઝિમિ જાગી ઝખંના. 

વરબાગં ઢમ ઢમ ઢોલ ધબકૂ્યા, 
સગં હોલીકા સ્િપ્ન ભભકૂયા. 

 

 


